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6201/18/93ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:03 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 14:30: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންއްޔާ ފާްސކުރުމާއި ަޔއުމިރުޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/2/11އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  3ުށް އަ 2016/18/35އިން  2016/18/33ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  -3.2

ުށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް. މި ވަނަ ޖަލްސާއަ  7ވަނަ ަޖލްސާއިން  5ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2016އެއީ 

ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިްޓގައި ާޝއިުއކުރުމަުށް ފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު ިއްޞލާޙެއް ހުުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ 

 ފިން.ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުމިްއޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުން ގަބޫލުކުރާ ަޔއުމިއްާޔތަކެއް ކަމަުށް ނިންމައި

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .އަންގާ އެްނގުން ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު
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ަގއި އިޖްިތމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  9:30 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

3. 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮުށްދިނުމާއި ޚިޔާލު  -5.1

ަގއި ބޭްއވުނު،  2016ޖުލައި  19ތަމަ ކިޔުން އިއްވާަފއި ވަީނ، ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަ

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ އުނގޫފާރު ާދއިރާެގ 9ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  20169

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު. އިްއޒަތްތރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢު

`. އަްއސަލާމް ޢަލައިކުމް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަނޑު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް މި ހުުށަހަޅާ ބިލަކީ، އަބުރު 

ފަދައިން، ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ރައްކާތެރިކޮުށްދިނުމާއި ިޚޔާލު ާފޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނކަމުގެ ބިލު. މި ބިލަކީ އެނިގަވޑައިނަންވާނެ

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންޮކުށްފައިވާ މީސްތަކުްނގެ ނަމާއި އަބުރު ަރއްކާތެރިކޮުށްދިުނމުގެ ޙައްޤު ހުރިހާ ދިވެިހ 33

ވަނަ  27ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިދިނުމާ ގުޭޅގޮތުން ެއކުލަަވއިލާފަިއވާ ބިެލއް. މީެގއިތުރުން މި ބިލުަގިއ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޔާންކޮުށްފަިއވާ ިޚޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަްނ ލިބިދެވޭނެ ހަމަތައް ވަރަުށް އެކަުށީގެްނވާ މިންވަރަކަުްށ މާއްދާގައި ބަ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ކޮންެމ މީހަކަުށްމެ ލިބިދޭ އަސާސީ 67ބަޔާންކޮުށްދެވިފަިއވާނެ. އަދި ހަމައެއާެއކު، ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

މަސްއޫލިްއަޔތުތަކަކާ އެކު ލިބިދެވޭ މިނިވަްނކަމެއް ކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްފައިވީ  ޙައްޤުތަުކގެ މިނިވަންކަމަކީ ިޒންމާތަކަކާއި އަދި

ހިނދު، މި މިނިވަންކަން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ އެކު އަންނަ ޒިންމާތަކާއި ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް މިންކުރާެނ 

. މިދެންނެވި ުއސޫލުގެ މަތީން އަޅުގަނޑު ގޮތާިއ، އެކަންަތއްތައް ބޭނުްނކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާްނކޮުށްދީފައިވާނެ

ދަންނަވާނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަބުރާއި ޝަރަފު ރަްއާކތެރިކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީނުަގއި ވެސް މުސްލިމު އުއްމަތަުށް 

ުދ ވަރަުށް ބޮޑު އިސްކަެމއް ދެްއާވފައިވާ ކަމެއް. އެިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ިއސްލާމީ ޝަރީޢާގެ މަިއގަނޑު މަޤްޞަ

މަޤްޞަދުގެ ތެރޭގައި ވެސް މި ހިމެނެނީ؛ ދީން ހިމާޔަތްކޮުށްދޭން އެބަޖެހޭ.  5މަޤާޞިދުއްޝަރީޢާގެ ، ކަމަުށް މި ހިމެނޭ

ފުރާނަ ހިމާޔަތްކޮުށްދޭން އެބަޖެހޭ. ބުއްދި ހިމާޔަތްކޮުށްދޭން އެބަޖެހޭ. އަދި އަބުރާއި ނަސްލު ހިމާޔަތްކޮުށްދޭންޖެހޭ. ގެދޮރާއި 

ން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި މަޤްޞަދުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މައްޗަުށް އިސްލާމީ ޝަރީޢާ މުދާ ވެސް ހިމާޔަތްކޮުށްދޭ
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ބިނާވެފައި އޮްތއިރު، ައޅުގަނުޑމެން ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ދައުލަތެއްގައި މި ކަންތަްއތައް ފުރިހަމަވެގެން މެނުީވ، 

އް ވުޖޫދުުކރެވި، ެއއާ އެްއގޮތަުށް ޢަމަލުކުރެވިގެންނުދާނެކަން އަުޅގަނުޑ އިސްލާމް ދީނާ އެއްގޮތަުށް ޝަރީޢަތްތަކާއި ގާނޫނުތަ

ފާހަގަކޮުށްލަން. ޝަްއކެްއ ނެްތ ގޮުތގަިއ އަބުަރކީ ޝަރީޢާެގ މަފްހޫމުން ދަންނަވާ ނަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ، އެީއ 

، ބާވަަތކީ ުތގައި ެދ ބާވަތެއް. އެއްޤަޛުފުގެ ބާވަތެއް ެއއީ. ޤަޛުުފގައި މި އޮންނަނީ ފިޤުހު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮ

 ވަނަ އާޔަުތަގއި މި 4އޮންނަނީ ނޫރު ސޫަރތުގެ  ބައި މި ކުރުމުގެ. މުޙުސިނުންނަުށް ޤަޛުފުފުކުރުންމުޙުސިނުންނަުށް ޤަޛު

މީގެ ދެވަނަ ބާވަަތީކ  ،. ައޅުގަނޑު އެ އާަޔތަކަުށް ނުދާނަން. އެހެންނަމަވެސްވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވާފަ އޮންނަނީ މި

އެީއ  .ނީ ދެވަނަ ބައިަގއިޅުގަނޑު މިދަންނަވާ އަބުުރ ރައްކާތެރިކުރުމުމާ ބެހޭ ިބލުގައި ަބޔާންކޮުށްފައި މިއޮްނނައަ

ޔޯލަ ވާހަކަ ، ވާަހކަ ފެތުރުމާއި އަދި އެނޫންެވސް ދޮގު  ،ކުރުާމއި އި އާޑަފުަރއްސާރައެއްޗެހި ކިޔުމާމުސްލިމުންނަުށް ހުތުރު

ފެންނަހާ  ،ކަުކ އަނެަކކަުށް ދަްއކާ ވާހަަކ އޭެގ ޙަޤީޤަތް ނުބަލާ ހަމަ ހިތަުށްއެރި ގޮަތކަުށްމިކަހަލަ ވާހަކަތައް. އެ ފެތުރުމާ،

މިކަހަލަ ވާހަކަތަކަކީ ެއއީ ޔޯލަ ާވހަކަ. މިކަހަލަ ވާހަކަތަކުަގިއ  ،ތައް ހެދުމާއިބާަވތަުށް ރިޕޯޓު މި ަކއި،ގާތު ދައް މީހެއް

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ކުަރއްވާަފއިވޭ ވަޙީ هللا ހަވަނަ އާޔަތުގައި މާތްގެ އަލްޙުޖުރާތު ސޫރަތު ން ބަޔާންކުރައްަވއިހުރި ނުބައިކަ

 ން ހެައޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވި .إِن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصِبُحوا َعلَٰى َما فَعَْلتُْم نَاِدِمينَ 

ހުންގެ ގާތަުށް ފާސިޤަުކ ބައިމީ ިތޔަ !އޭ އީމަންވެއްޖެ މީސްތަކުޭނވެ ،ވަނަ އާޔަތް. ޭއގެ މާނައަކީ ހަ ޖުރާތު ސޫރަތުގެ އަލްޙު

މީހުންނަުށް ބަޔަކަުށް ތިެބ ތިޔަ ބައީ ގިނޙަޤީަޤތް ހޯދާުށޭ. އެީއ ނޭ ބަލައި ޭއގެ ޮދގުތެދު  ،ނަމަ ގެން އަުތވެއްޖެ ޚަބަރަކައި 

ކަމުގައި ބަިއމީހުން ކުރި ކަންތަކުގެ މައްަޗުށް ހިތާމަކުރާ ބަޔަކު ތިޔަ ،ނަމަ އެހެންވެއްޖެ ،ދާނެތީއޭ. ފަހެެދވި ގެއްލުމެއް

ިއ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަ ،އެނގޭ  ހުއްޓޭ. އަުޅގަނޑު މިދަންނަވާލި ާއޔަތުން ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް އެބަ ބައިމީހުން ވާ ތިޔަ

ޚާއްަޞކޮުށް މައްސަަލ  ހޯދައި، ދެކޮޅު ބަލައި،ަގއި ަވރަުށް ބޮޑަުށް ޓްކުރުމާއި ކަންތައްަތކުޚާއްޞަކޮުށް މީޑިއާަތކުން ރިޕޯ

ން ވެސް ސާބިުތވާން ފަރާތުގެ ބަހެއް ޯހދައިގެން ރިޕޯޓުކުރުުމގެ މުހިއްމުކަން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ަނއްޞުރައްދުވާ 

 ،މާކުރެވިއެކު ައޅުގަނޑު ކުރިން މިދެންނެވި ބިލު ފަރު ރުމާކަންތަކުގެ ަމއްޗަުށް ރިޢާޔަްތކު  އެބައޮތްކަން. އެހެންވީމާ، މި

ން ބިލު މަތީ ލާނަން، ކުރިން މިދެންނެވި ގޮުތގެއޮތީ. ދެން އަޅުގަނޑު ދަްނނަވައި މިހާހިސާބަުށް އައިއްސަ މި

ވާހަކަދެކެވިަފއި އޮންނާނެ. ކުުށެްއގެ މައްޗަުށް ބިލުަގިއ  4ަލ ބިލުގެ ދާއިާރގައި ޖުމު، ފަރުމާކުރެވިފަިއވާ ގޮތަުށް ބަލާއިރު

އްޔާ ެއއީ ކުުށެްއ. ފާޅުކުރާ ނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފު ޚިޔާލަކަުށް ެވއްޖެދީ ރާ ޚިޔާލަކީ އިސްލާމްފާޅުކު ،ތެޭރގައި އޮންނާނީއޭގެ

ާއއްމު ނިޒާމާ ، އްޔާ ެއވެސް ކުުެށއް. ފާުޅކުރާ ޚިޔާލަކީ ެވއްޖެ ފަދަ ޚިޔާލަކަުށް ވާ ަޤއުމީ ސަލާމަތަުށް ނުރައްކާ، ޚިޔާލަކީ

 އި ިއއްޒަތާފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ އެްއވެްސ މީހެއްގެ އަބުރާ ، ެއއާެއކު ވެއްެޖއްޔާ ެއވެސް ކުުެށއް. އަދި ހަމަ ޚިޔާލަކަުށް ޚިލާފު

ބާވަތުގެ ކުުށުގެ އޭިރއާަގއި ބިލު  4ްއޔާ އެެވސް ކުުށެއް. މިދެންނެވި ގޮތަކަުށް ފާޅުކުރާ ދޮގުވާހަަކއަކަުށް ެވއްޖެބެހެވޭ ފަދަ 

 .ވަނަ މާއްދާަގއ10ިގާނޫނުގެ  ފައި އޮންނާނެ މިދެން އަނުރާ ބެހުމުގެ ޢަަމލު މާނަކޮުށްދީ .ދަނީ ހުުށަހެިޅގެން މި ،ފަރުމާކުރެވި

ކުރާ އެއްަޗކީ ެއއްެވސް މީހެއްެގ ބަހަކީ ނުވަތަ ޝާއިޢު ެއއްެވސް ފަރާތަކުން ބުނާ ،ގޮތަުށް ބަލާއިރު މާނަކޮުށްދީފައި އޮންނަ
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 އެ ،ދަ ބަހެއް ނަމަެގއްލުމެއް ލިބޭނޭ ފަ ނުވަތަ އުނިކަމެއް ނުވަތަ ޤަދަރަުށް ނުވަތަ ކަރާމާތަުށް ނަމަުށް ނުވަތަ އަބުރަުށް

ކޮުށްދީފައިވާނެ. އާދެ! ދެން ކަމަުށް ބަޔާން ބެހުންމީހެއްގެ އަބުރާ ވާނީ އެ ންރުކުބަސް ބުނި ޢަމަލު ނުވަތަ ޝާއިޢު

 12ުކރުން މާނަކޮުށްދީފައިވާނެ ބުރާ ބެހެވޭ ފަދަ އެއްޗެއް ޝާއިޢުއަ ،ކަމަުށް ބެލެވޭނެ ގޮތްތަކާއި އެއާެއކު އަބުރާބެހުނުހަމަ

ގޮތަުށް ނުަވަތ  މުންނަުށް ފެންނަރި ފަދަ އެްއޗެއް ާއއްވަނަ މާއްދާަގއި ަބޔާންކ11ުތެޭރގައި ގާނޫނުގެ އި. ޭއގެވަނަ މާއްާދގަ

ތަުށް ނުވަތަ ދޭހަވާނެ ގޮތަުށް އާއްމުކުރުން ހިމެނިފައިވާނެ. ޮގތަުށް ނުވަތަ ވިސްނަިއގަެނވޭނޭ ގޮ ގޮތަުށް ނުވަތަ ިކޔޭނޭ އިވޭނޭ

ކުރެވޭނެ ދިފާޢުތަކެއް ޢުގައި ބޭނުންކުުށުގެ ދިފާ މި ބިލުގެ ކުުށެއް ހުުށަހެޅޭ ފަރާތަކަުށް އެ ؛އެހެންމެ އަބުރާ ބެހުމުގެ ކުުށްހަމަ

އެގޮތަުށް  ަވނަ މާއްދާ. ހަމ16ަެއއީ  ؛ދިފާޢެއް. ޢިލްމީ އިމްތިޔާޒު 3ތެރޭަގއި ގަކޮުށްަފއިވާނެ. ޭއގެމީގައި ފާހަ

ނިޔަތުގައި ދައްކާ ކޮންމެ ވާހަަކއަީކ  ދިފާޢު. ހެޔޮ ެވސް އެއީ މުދައްރިސުންނާއި މުފައްކިރުންނާއި މާހިރުން ދައްކާ ވާހަކަ

 އެ ބައިގައި ވެސް ؛ ވަަނ މާއްދ17ާ ؛އިމްތިޔާޒު އިތުރުްނ ރަސްމީަގއި ބަޔާންކޮުށްދީފައިވާނެ. މީގެކަމުއެއީ ދިފާޢު ވެސް

ރެއް ނުވާނެ. އެވެްސ ތުހުރި ވާހަކަތަަކީކ ވެސް ޭއގެ ވާހަަކެއއް ދެއްުކމުގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ އަބުަރުށް ހު ފައިބަޔާންކޮުށް

މުކޮުށް މީޑިއާަތކަުށް ގެ ގޮުތގައި ާއއްން އިތުރު ދިފާޢުތަކެއްނާނެ. މިދެންނެވި ގޮތުގެ މަތީފައި އޮންބެލެވިކަމުގައި ހަމަ ދިފާޢު

ދިފާޢު. އޭގެެތރޭގައި މުައއްސަސާެއްއގައި ހިނގަމުންދާ ގާނޫނާ ޚިލާފު ިވސުލްބްލޯވިންގެ ޚާއްޞަކުެރވިފައި އޮންނާނެ 

ފަދަ  އްޙަތަުށް ނުވަތަ ފުރާނައަުށް ނުރައްކާވާޞި އްޔާ ހަމަ ދައްކަންވީ. އެއީ ދިފާޢެއް. މީހެއްގެވެއްޖެ އްގެ ވާހަކަ ކަމެ

އެެވސް ހަމަ ދިފާޢު. އެ ވާހަކަ ނަމަ ކަމަުށް ވާ ކަމަުށް ވާނަމަ، ސަރުކާރުގެ މުއައްަސާސއަކުން ކުރާ ކަމެއް ތަނަކުން ކުރާ

ވެްސ  ވާހަކަ އެ ،ނަމަ އްކަލެްއ ވާފަދަ ކަެމއް އެްއވެސް މުައއްސަާސއަކުން ކުރާދަްއކަންވީ. ތިމާވެުށްޓަުްށ ނުރަވެސް 

ވީ. ެއވެސް ިދފާޢު. ސަރުކާރުގެ މުައއްަސސާއަކުން ހިންގާަފއިވާ ގާނޫާނ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ފޮރުވުމުަށް ހަމަ ދައްކަން

ކަންކަން މީޑިއާތަކުން  ންވީ. މިވެސް ހަމަ ދައްކަ ވާހަކަ ކަމަުށް ވާނަމަ، އެވެސް ހަމަ ދިފާޢު. އެ ވާހަކަދަްއކާ

ނޫން. އެހެންވީމާ، ވަރަުށް ފުޅާ ާދއިރާެއއްަގިއ  ެއއްެވސް މައްސަލަެއއްއެއީ ކުރުމަކަުށް ެއއްވެސް ކަހަލަ ހުރަހެއް ނެތް. ރިޕޯޓު

އި ައޅުގަނޑު ކަމުގަ  ވާކުރެވިފައި ދެވިަފއިވާ ގޮތެްއގެ މަތީން ބިލު ފަރުމާމީޑިއާތަކަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮުށް

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މި ިބލު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުމާ ގުޅިެގން މީޑިއާތަކުން ފާުޅކުރި ިޚާޔލުތަކާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑު 

ރަނގަޅަުށް  ަގއި އޮްތ ެއއްެޗއްބިލު ބޭފުޅުންނަުށް ޙަޤީަޤތުގައި ގިނަ ފަރާތްތަކަުށް  ދަްނނަވާނީ އެ ވާ ނަމަ،އެްއޗެއް ދަންނަ 

 ބަެއއް ފަރާތްތަކާ ހަމަ ލެވި ތަްނކޮޅެްއ ައވަހަުށް އަސްުލ ވާހަކަަތއް ެދެކވިފައި ހުރީ. އަުޅގަނުޑ މީީޑއާގެ ނުބައްލަަވއި

 ޙަޤީޤަތް ރަނގަޅަުށް ހާމަވުމުަށް  ،ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ތަފްސީލުކޮުށްދިނިން. އެހެންކަމުންހަމަ ވާހަކަތައް  ބައްދަލުކޮުށް މި

ުްށ ކުރަްއވާ މަސަްއކަތްތަކަ ބޭފުޅުން އެ ގިަވޑަިއގެންނެވި. އެނރަނގަޅަުށް އެގޮތް  އޮތް ވެސް ކަން ބޭފުޅުންނަުށް ފަހު އެ

ވުްނ  ެއއް. ހަމައެކަނި ތެދު ޚަބަރަކަުށްލުގެ ެއއްެވސް މާއްދާއެއް އޮތީގޮތަކަުށް ނޫން ބި އެްއވެސް ކަހަލަ ހުރަހެއް އޮތް 

ުކ ކަމަުށް ކޮންމެ ފެންވަެރއްަގއި ހުރި ބޭފުޅަ ެއީއ ސަރުކާރުގެ ، ީމގަިއ ލާޒިމުކުރާ ވާހަަކައކީ. މީހަކު ކުރި ކަމަކަުށްއެއީ 

ިއޒު ުކގެ ތެރޭަގއި ނާޖާއި ކުރާ ކަްނތައްތަކަ ޓަ ަރއްޔިތުންނަުށް، ސްވިޔަ  ސަރުކާުރގެ މުައއްަސސާއަކުން ކަމަުށް ،ސް ވިޔަ
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ވާހަކަ  އެަބއޮތް. އެ ަގއިދާއިާރެއއް ވާހަކަ ދެްއކުމުގެ ުފރުޞަތު ވަރަުށް ފުޅާ ނަމަ ހަމަ އެ ގޮތުަގއި ކަެމއް ކުރާ

 ކަުށް ެވސް ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަ، ދެއްކުމަކަުށް މި ބިލު ހުރަހެއް ނާޅާ. ހުރިހާ މީޑިއާތަކަުށް ވެސް

ދައްކަންވީ.  ވާހަކަ ހަމަ ވަންޏާ އެ ކަމަުށް ން ތެދު ޙަޤީޤަތާ އެއްޮގތަުށް ހިނގާ ކަމެއްގޮތުގެ މަތީ ދަންނަވާމިވަސީލަތްތަކުން 

ދަންނަވާލީ ޭއގެ ބަެއއް ާމއްދާތަުކގެ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، މީިޑއާތަަކކަުްށ އެްއވެްސ ކަހަލަ ހުރަހެްއ އަޅުގަނޑު ކުރިން މި

 ވާހަކަ ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން  އް ނުދެކެން. ދެން އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވި ޒާތުގެ ދޮގުކަމަކަުށް އަޅުގަނޑެ އޮތް ބިލެއް

މަ، ައދަބުތަކެއް ކަނަޑއަޅާަފއި އެަބހުރި. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ނޫން ގޮތަަކުށް ދައްކާ ކަމަުށް ވާނަރަނގަޅު ރޫހެއް 

ބިލެއް ނުވަތަ ގާނޫނަކަުށް ވެެގން ކަމެއްގެ މައްޗަުށް ވުޖޫދުުކރެވިގެންާދއިރުަގއި އެކަެމއް ހުއްޓުވުމަުށް ޓަަކއި އަދަބުތަކެްއ 

އަދަބުތައް ކަނޑައަޅާފަ. އޭގެތެޭރގަިއ ހުންނަންވާނެ. އެކަހަލަ އަދަބުތަކެްއގެ ގޮުތގައި މީަގއި ެވސް ހުންނާނެ ހަމަ 

ޖޫރިމަނާގެ އަދަބުތަކެއް ކަނަޑއަޅާފައި ހުންނާނެ. ޖޫރިމަނާގެ އަދަބު ނުދައްަކއިފިއްޔާ ޖިާނޢީ ދަޢުވާކުރެިވ، ޭއގެތެރެއަުްށ 

ކަނޑައެޅި  ވެސް އަދަބު ކަނޑަެއޅިގެންާދނެ ގޮތުގެ މަތީން ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި އޮންނާނީ. އެހެންީވމާ، މިގޮތުގެ މަތީން

ނިމިގެންދާއިރު އަުޅގަނޑު ހަަމ ހުރިހާ ފަރާތަކަުށް ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މީގެ ވާހަކަތައް އެކި ފަރާތްތަކުން 

އާއްމުކޮުށް ހާމަކޮުށްގެން ސޯަޝލް މީޑިއާގަާޔއި އެްއޗެހި ވާހަަކދައްކަމުންދިޔަ ފެންވަރުަގއި ބިލުގެ ބިރުވެރިކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ 

ކައިދިނުމަުށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކޮުްށފައި އެބައޮތް. ެއއީ ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ފަރާތްތަކަުށް ވެސް އެ މި ބިލު ދައް

ވަގުތު ބިލު އޮތް ގޮތް އެނިގވަަޑއިނުގެން ހަމަ ކޮންމެވެްސ މީހެއް ދައްކާލި ވާހަކަެއއްެގ މައްޗަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށްގެްނ 

ބެލެވިފައި އޮތީ. ޙަޤީޤަތުގައި މިދެންނެވި ޮގތަުށް އިސްލާމީ ޤައުމެއްަގއި، ދެކެވުނު ވާހަކަަތކެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް 

އިސްލާމީ ދައުލަެތއްެގ ފަރާތުން އަބުރު ފަދަ މުހިއްމު، މުސްލިމުންނާ ގުޅުންހުރި ކަމެްއ، މިކަން ހުްއޓުވޭނެ ރަނގަުޅ 

ލާމުންެގ އަބުރު ކަތިެލވި، ނާާޖއިޒު ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުން ބިުލެގ ބޭނުމަކީ. އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ، މީހުންެގ، ިއސް

ގޮތުަގއި ނުބައި ބަސްތައް ރައްދުކުރެިވ، އެ މީހުންގެ އިްއޒަތުއްނަފުސު ެގއްލިގެންާދ ފަދަ ގޮތަކަުށް މުޖުތަމަޢު 

 ބައްޓަންކުރެިވގެންދާ ކަމަުށް ާވނަމަ، މުޖުތަމަޢުގައި ފަސާދަ އުފެދި، މުސްލިމުންގެ ތެރޭގަިއ ބައިބައިވުން އުފެދި، ާއއްމު

ނިޒާމަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބުރުލެއް އެރުން އެކަުީށގެްނވޭ. އެެހންވީމާ، އެކަހަލަ ކަންތަކުން ދުރުހެލިވުމަުށް ޓަކައި އެކަހަލަ 

އެކަން ދެެނވޮިޑގެން ކުީރގަިއ އަުޅގަނުޑ هللا ކަންތަކުަގއި ހުރި ނުރަްއކާ ަބޔާންކޮުށްދެްއވުމަުށް ޓަަކއި މާ ުކރީއްސުރެ މާތް

ޤުުރއާނުަގއި ހަމަ ބާަވއިލަްއވާފަިއ އެ ވަނީ. އެހެްނވީމާ، ިމގޮތުެގ މައްޗަުށް ިމ ކަންތައްަތކުެގ  މިދެންނެވި އާޔަްތ ކީރިތި

ވިސްނުން ބެހެއްޓެވުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެދޭކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑު ނިންމާލަމުން ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު 

އަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ދަންނަވާލަން  ،ނަމަ އްަތކެއް ހުރި ބޭފުޅަކު އުޅޭވެސް މިކަމުގެ އިތުރު ސުވާލުަތކެއް ނުވަތަ ކަންތަ

ވަނަ ާމއްދާގެ ދިފާޢުަގއި ަބއެއް ފަރާތްަތކުން ހަމައެކަިނ  27ބޭނުންވާ ބަެއއް ުސވާލު އެބަހުރި. ެއއީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ދޭން އެަބ ބޭނުންވޭ. އެ ބޭފުޅުންނަުށް ހުންނަުށް ކިޔައިގެނެސްގެން ތަަޞްއވަރުކޮުްށެގން މީއެ މާއްދާ ެއކަނި ތަްސވީރަުށް 

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ޚިޔާުލފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުަށް  27 ްނ ބޭނުންވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޓަކައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަ
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ގެ ބުނާ ކޮންމެ މީހަކަުށްމެ ލިބިގެންވާ ދިރިހުރުމު ވަނަ މާްއދާގައި މި 21ނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އިމެއް ކަނޑަނާަޅއިފި

ހަމައެގޮތަުށް ޤާނޫނުައސާސީެގ ގެ ަޙއްޤަުށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއޭ؟ ޙައްޤާއި އަމިއްލަ މިިނވަންކަާމއި ނަފުސު ރަްއކާތެރިވުމު 

ވަަނ  27 ގެ ޙައްޤަުށް ހަާދނީ ކިހިނެއްތޯއޭ؟ިއލީ ދިރިއުޅުމުބުނާ ޮކންމެ މީހެއްގެ ޒާތީ އަދި ޢާވަނަ މާއްާދގައި  24

ވަނަ ާމއްދާގެ ބުާނ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ނަމާިއ އަބުުރ  33ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ،ނަމަ މާއްދާއަުށް އިމެއް ކަނޑަނާަޅިއފި

ނެިވ އަދި ހަމައެގޮތަުށް އަސާީސ ޙައްޤުތަުކެގ ބައިަގއި ކުރިން މިދެން ގެ ޙައްޤަުްށ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއޭ؟ރައްކާތެރިކުރުމު 

ހިމަނާފަިއވާ މައްދާތަެކއްތޯ ވެސް އަޅުގަނޑު ބޭނުން  ގައިގޮތަުށް ރީއްަޗކަުށް ޤާނޫނުއަާސސީ ނުޖެހޭމާއްދާތަކަކީ ޢަމަލުކުރަން

 އަހާލަން. އަދިހަމަ އެގޮތަުށް ައސާސީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ ގަިޑއިރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު.  3ލަ ަވނީ ޖުމު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަުށް ކަނަޑއެޅިފައި 

ިސކުންތު.  46ޓު މިނެ 16ންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީައުށް ިސކު 7ޓު މިނެ 46ުކންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ސި  32 ޓުމިނެ 38ގަޑި  1

އިްއޒަތްތެރި  ޓު. ވަކި ޕާޓީައކަުްށ ނިސްބަތްނުވާމިނެ 3ކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުްށ ސި 35ޓު މިނެ 12އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

އަރުވަނީ ވިލިމާލޭ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިުްށފަހު( )ވަގުތުޮކޅަކަޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިނެ 3މެންބަރަުށް 

 އިންމަނިކަުށް. ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

 

 އިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަވިލިމާލޭ ދާއިރާ

ންކަމުެގ ޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަ ކާތެރިކޮުށްދިނުމުެގ؛! އަުބރު ރައްއާދެ! `. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ

ފަރު ދާއޫދުަށް ދާއިރާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުހަމައަުށް ފޮނުއްވައިެދއްވީީތވެ އުނގޫފާރު  ބިލު އަޅުގަނޑުމެންނާ

އޮތް ގާނޫނުގެ  ހަމައަުށް މި  ުކރު ދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންނަުށް، އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކު ޝު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުެގ ބިލު. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި  ން އެކަނި ވެސް އަުބރު ރައްކާތެރިކޮުށްދިނުމާއި ޚިާޔލުހެޑިންއި

ކުރު މަނިކުފާނަުށް ޝު ހަމައަުށް ގެނެސްދެްއީވތީ އެ ފުކޮުށް އެކަން އަުޅގަނޑުމެންނާމެންބަރު ހުުށަހަޅައިދެއްވަމުން ަވރަުށް ސާ

އެއްވެސް މާއްދާެއްއ  އޮތްދެން ބާކީ  ،ވަނަ މާއްދާ އެކަނި ދިފާޢުކޮުށް 27އެކަނި ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ހުސްދަންނަވަން. 

ޅިގެންދިޔަ ހިސާބުން ތަރުޖަމާކުރަން ބަޔަކު ނޫނު ހުުށަހެގާކަމަުށް މި  އަސާސީ ޙައްޤުތަާކއި މިނިވަްނކަމުގެ ބާބުަގއި ނެތް

ތަނުގައި ތިބެމެ އެންމެ މުހިއްމުކުޮށް  ނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މި މެންބަރުން މި މުންދާކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ގާކުރަމަސައްކަތް

 ދި ޚާްއޞަކޮުށް މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ާވ ޤާނޫނުއަސާސީ. އަ މި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުަގއި

އެބަވޭ ދިވެިހ  ަވނަ މާއްދާަގއި 10ވާލަން. ދަންނަ  ތަނުގައި މި ހިމެނޭ ވަރަުށް މުހިއްމު އެއް މާއްދާ އަޅުގަނޑު ބޭނުން މި

 އިގަނޑު މަސްދަރޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގައި ނޫނުގެ މަ ދީނަކީ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ގާ ދީނޭ. އަދި އިސްލާމް ދައުލަތުގެ ދީނަކީ ިއސްލާމް
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ވަނީ މި  ނޫނެއް ނެހެދޭނޭ. މި މާތް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މިދީނުގެ އަސްލަާކ ޚިލާފު އެްއވެސް ގާ އިސްލާމް

ނޫނުއަސާސީަގއި ލާފަ. ިމއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ ފުރަތަމަ ބާބު. ދައުލަާތއި ައމިއްލަ ވެިރކަމާއި ަރއްޔިތުން ޤާ

 70ބަޔާންކުރާ ބާބު. އޭގެފަހަުށް ައސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަްނަކމުގެ ބާބު އަންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ންބަރު މި ހުުށަހެޅުއްވި ޫނނު ހަދަމުންދާއިރު އިއްޒަތްތެިރ މެތަނުގައި ގާ ދަުށުން މި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ނުކުތާަތކުގެ

ހަމައުަށް  ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ،ވާނަމަ ކަމުަގއިގައި ޚިޔާލުތަެކއް ތަފާތުވެފައިވާ ގުިޅގެން ރައްޔިތުންގެ މެދު ގާނޫނާ

ާމ އަުޅގަނޑުމެން ަނގަިއ ވީާހ ައވަހަކަުށް ަރއްޔިތުންނަުށް އެކަމުެގ ޒިން ،ވާނަމަ ފޯރުވުމުގަިއ ގޯެހއް އުޅޭކަުމަގއި

ޮބޑަުށް ާތއީދު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  އޮޅުންފިލުަވއިދިނުމަކީ ައޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ައޅުގަނުޑ ހަމަ ވަރަުށް

ކުފާނު ހުުށަހަޅައިދެއްވި ވާހަަކއިެގ މަނި އަދި އޭެގއިތުުރން އަޅުގަނޑުމެން އެ ވަމުން ދައްކަަވއިދެްއވި ވާހަަކއަުށް.ހުުށަހަޅުއް

މަކަުށް ވުމިއީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުުމެގ މިނިވަންކަން ހުއްޓު  ،އިތުރުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އިވެމުން އެބަދޭ 

 ދިޔަީއ ައޅުގަނޑުމެންގެ ގެނައުމަުށް ަޓކަިއ ހުުށަހެޅިގެްނ އުޭޅ ބިލެއް ކަމަުށް. ާޚްއޞަކޮުށް މި ބިލު ހުުށަހެޅިގެްނ މި

ނިސްބަތްކޮުށް  ޚާއްަޞޮކުށް ސަރުކާރަުށް، ލަމެންޓްރީ ގްރޫޕާއިޕާ  ވާތީ، ޕީ.ޕީ.އެމް ލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަެރއް ކަުމގައިޕާ

ވަރަުށް ބަިއވަރު ވާަހކަތައް ާރއްޖެއާއި ާރއްޖެއިން ބޭުރގައި ދައްކަމުން އެބަދޭ. ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކުޑަކުޑަ ނަޒަަރކުްނ 

 މިކަމުގައި މަޤާޞިދުއް  ގޮތުން އަބުރު ަރއްަކއުތެރިކޮުށްދިނުމާ ބެހޭ ،ގެ އަބުރާއި ބެހުމާއިމީހުން ،ހިނގާ ޖެހިލަމާ

ގަނޑުެގ ޝަރީޢާގައި އޮތް ާޚއްޞަ މުިހއްމު މަފުހޫމު ނުކުތާތައް ދެންމެ ވިދާުޅވި. އަުޅގަނޑު އެ ރިޕީުޓކުރާކަުށް ނެތީމޭ. ައޅު

މިއީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި  ،ނެ. އަުޅގަނޑު ކުރުކޮުށްލަން ހިފަން ބޭުނންވަނީނެ ަބއިވަރު މެންބަރުން އުޅޭފަހަުށް ހަމަ ވާހަކަދައްަކވާ

ދަންނަވަްނ،  އަުޅގަނޑުޔަކު އަލަުށް ކުރަންއުޅޭ ކަމެއް އޮޅުންފިލުވަން ބަަޔކު މަސަްއކަތްކުރަމުންދާ މައްސަލަ. އެ ާވހަކަ ބަ

ރަުށް ކުަޑކުޑަކޮުްށ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ަރއްޔިތަުކ މެންނަުށް ފެންނަން އެބަހުރި، ހަމަ ވަައުޅގަނޑުހައިލައިޓްކޮުށްލަން ބޭނުން. 

ވެސް މިއަދު ިދވެހިރާއްޖެައކީ ހަމަ އިންޓަރނެޓް ލިބިފައި އޮތް ޤައުމެއް. ގުޅިފަިއވާ ަޤއުމެއް. ލާމެހިފައިވާ ޤައުމެްއ. ހަމަ 

ކޮންއިަރކުތޯ މި ޒާުތގެ  އެންމެ ކީައކުން ފިތާލައިގެން ގޫގުްލކޮުށްލަްއވަނިކޮުށް ދުނިޭޔެގ ކޮން ޤައުމެްއގަިއ ކޮންހިާސބަކު

 21ވަނަ އަހަރުަގއި،  2016މެން މި ތިބީ އަުޅގަނޑުބިލުތަކާއި ގާނޫނުތައް ހުރީ ބައްލަަވއިލެްއވޭނެ ވަރަުށް ފަސޭހައިން. 

މެން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ އަޅުގަނޑުވަނަ ޤަރުނުގައި. ިދވެހިރާއްޭޖގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަކަުށް ނޫން މިކަން މި ކުރަނީ. 

ވަަނ އަހަރު ޢަމަލުކުރަން ފައްަޓއިގެްނގޮސް ދާދި ފަހަކުން ާއ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ހަމަޔުަށް  1968ޤޫބާތު؛ ޤާނޫނުލްޢު

ހަމަޔަުށް އޮންނާނެ  ނުކުތާއަކާ ކޮންެމވެސް  160ަވނަ މާއްދާއިން  150އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަން ފެުށި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

ކަންތައްަތްއ . ތެދެއްމެ، ހުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަީސގެ ޮއއިވަުރގެ ތެރޭގައިލަންޖެވާހަކަ. އެ ވާހަކަ އޭރު ހުއްޓާ ހަމަ މި

ޔިތުންގެ ކުރުމުގައި ލުާޔއި ފަސޭހަތަްއ ދެވެން އޮތް މިންވަރަކަުށް ދައުލަތްތަކަުށް ސަރުކާރުތަކުްނ ދެމުންގެންދާނެ ރައް

ވަނަ އަހަރުން ފެއްިޓގެން  2004 ،ކޮުށް ބަލައިލަމާމެން ފަސްއެނބުރި ކުޑައަުޅގަނޑުއި މަންފާއަުށް ޓަކައި. ނަަމވެސް، ލާބަޔާ

ލަ ގޮތެްއގައި މިދިަޔ ފަހަުށް މިދިޔަ ދުަވސްޮކޅު. ޖުމު އަިދ އޭގެއަހަރާިއ،  10ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަުށް އެ ދިޔަ  2014މި 
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 ންގެ ރަުށްތަުކގައި މެއަޅުގަނޑުގެއްލަމާ ހިނގާ  ،ގުނަކޮުށް ކަނަޑއި،، މެން ބަލައި އެްއކޮުށްައޅުގަނޑުވަރަކަުށް އަހަރު ފަނަރަ

ިއ ފަސާދައާއި ބައިަބިއވުްނ ދުަގއި ފިތުނަޔާމެން މި ދިރިއުޅެމުންދާ އެކުވެރި ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ މެއަޅުގަނޑު

ރިއެއްެޗއް ހިތުހުރި މީހަކާ ދިމާއަުށް ހިތުހުރިތާ ހިތުހު މީހަކު އެ ،މީހަކު އުފެދިގެންދިަޔއީ ކިހާ މިންވަރަކަުށްކަން. އެ

ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް ލާޒިމު ގާނޫނު މި، ންކޮން ކަންތަެކއްތޯ. އެހެންވީމާކަުށް ވެގެްނދިޔައީ ކޮލުމުގެ ނަތީޖާއަކިޔާ

ލިބިދޭ މެންނަުށް ބާރުއަުޅގަނޑުނޫނުއަސާސީ މެންގެ ޤާއަޅުގަނޑުއެބަވޭ މިފަދަ ގާނޫނެއް ހަދައި ނިންމަން. އަދި 

ހަދާ މަޖިލީހަކުން އެކަނި ން ވަިކވެގެންނުދާން. މިއީ މި ާގނޫނުއި ނޫނީ މި ތަޅުމުމެން މިފަދަ ގާނޫނެްއ ހަދާފައަޅުގަނޑު

ަވނަ މަޖިލިސް އައުމުގެ ކުރިްނ  17ވަނަ މަޖިލީހުން ނިމިފައި އޮންނަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް.  16 ؛ނިންމަންވީ މަސައްކަތް

މި ދެންނެވި ނުކުތާތަްއ  އިވަނަ މަޖިލީހުގަ 17 ،ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން ައޅުގަނޑު ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް.

ވޯެޓއް  ައޅުގަނޑުއަދި އެއަކަުށް  .ދެކޮޅުހެދިން ެއއާ އަޅުގަނޑުހިނދު  ލުމަުށް މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަށް ހުުށަހެޅިގެންދިޔައުވާ

އަދި އަބުރާ ބެހުމަކީ ބޭނުންހާ ގޮތަކުަށް  ،ކީ އަބުރު ަރއްކާެތރިކޮުށްދިނުމަުށްއަޅުގަނޑައޭރުެވްސ ، ނުދެން. އެހެންވީމާ

ނަންވީ ނުކުތާތަެކއް ނޫން ކަމަުށް ގަބޫލުކުރި މީހެއް. ައދި އޭރުގައި ހަމަ އެއީ ޖަލު ޙުކުމެއް ލިބޭ ކަމެއް. އާދެ، އޮން

އޮތް ަޤއުމުތައް ަބއިވަރު ދުނިޭޔގައި. ލް ޕެނަލްޓީގެ ގޮތުަގއި މިކަން އަދި ކްރިމިނަ ،ކްރިމިނަލް ޕެނަލްޓީއޭ މި ިކޔޭ ކަންތައް

ހިނގާ މި ވާހަކަައުށް އެންމެ ބޮޑަުށް ފާޑު ވިދާޅުާވ ކަމަުށް އެއްބައި ބޭބޭފުޅުްނ ލަމާުރ ހިންގައިމެން ކުޑަކޮުށް ަނޒައަޅުގަނޑު

ޤައުމެްއަގއި އެަބޭވ  19ލަ އީ.ޫޔގައި ހިމެނޭ ޤައުމުަތކުގެ ތެެރިއން ެއއް ޔޫރަުޕގެ ަޤއުމުތައް. މީގެތެޭރގައި ޖުމުވިދާޅުވާ ބަ

ޤައުމު  19އެކުަގއި ކަނޑަެއޅިގެން ޖަލު ޙުކުމް އަންނަ  ޢީ ކުުށަކާނާ. އަދި ޖިނާޢީ ކުުށެއް ކަމަުށް ކަނޑައެޅިފަމިއީ ޖި

 -5ބެލްޖިއަމް.  -4ަލގްަޒމްބާގް.  -3ސްޕެއިން.  -2ޯޕްޗގަލް.  -1ނގޭތޯ. ޤައުމު. މަދެއް ނޫން އި 19އެބަވޭ. 

 -12ކް. ޗެކްރިޕަބްލި -11ހަންގޭީރ.  -10ގްރީސް.  -9އޮސްޓްރިއާ.  -8އިޓަލީ.  -7ޖަރމަނީ.  -6ނެދަރލޭންޑް. 

ސްލޮވޭނިޔާ ައިދ  -18ލެޓްވިާޔ،  -17 ލިތުވޭނިާޔ. -16 ސްިވޑްން. -15ފިންލޭންޑް.  -14ޑެންމާކް.  -13ޕޮލެންޑް. 

ަޤއުމުގެ ވާހަކަ. އަދި  18ިތޔަ ވިދާުޅވާ ޔޫރަިޕއަން ޔޫނިއަްނގެ  ،ގެންނެވީ ޖަލު ޙުކުމް އަންނަ ޔޫރަޕު ޓަރކީ. މި ދެ -19

ތެރޭަގިއ ވަނީ. އޭގެ ކީ ޖަލު ޙުކުމަކަުށް ނުވަތަ ކްރިމިނަލް ޕެނަލްޓީއަކަުށް ނުހިމެނި މިމި ކަމަ ؛ޤައުެމއް 6ތެޭރގައި އޭގެ

ބެހުމުގެ ގާނޫނެއް އެބައޮތް. ގާނޫނު ނެތިގެނެްއ އަބުރާމޭޝަން ެއކްޓް އެަބއޮތް. ޑިފައެ ތަންތާނގައި ވެސް  ،މި ހިމެނެނީ

 ،ތެރޭަގއި މި ހިމެނެނީ ރޫމޭނިޔާާއއި، ޔުަނއިޓެޑް ކިންްގޑޮމްޤައުމު. ޭއގެ 5އޮތީ  ނޫން. ގާނޫނު އޮވެމެ ޖަލު ޙުުކމް ނެތް މި

ޤައުމުތަކުގެ  މެްނނަުށް މި ދެންނެވިއަުޅގަނޑު. އަދި އި، މެސަޑޯނިާޔ، މޮންޓްނީގްރޯއާއެއީ އިނގިރޭސިވިލާާތއި، ައަޔރލޭންޑާ

ުށް ދެވޭ ޖަލު ޙުކުމާ ހަމައަ ވާހަަކައކީ ،މި އޮފެންސް ،ޤައުމުގައި ޖަލު ޙުކުމް ނެތް ނަމަވެސް 4ލިސްޓުގައި މި ފެންނަ 

 އެހެންވީމާ، މިއަކީތެޭރގައި ފްރާންސް ވެްސ ހިމެނޭ. ގެގޮތަުށް އޮންނަ ޙުކުމް އޮންނަ ޤައުމުތައް ވެސް އެބަ ހިމެނޭ. އޭ

ައދި ދިވެހިންގެ ިޚޔާލުފާޅުކުރުުމގެ މިނިވަްނކަން ހަނިކުރަން  ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަލަުށް ބަަޔކު ކުރަން އުޭޅ ކަމެްއ ކަމަުށް

އަދި މިއީ އަލަުށް ކުާރ ކަމެއްޯތޭއ  އޭ،އުޅޭ ބަެއއް ކަމަުށް ވާހަކަެދކެޭވއިރުަގއި މި ޤައުމުަތއް  މިީއ ނެތް ޤައުމުތަކެއްތޯ 
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ުރގަިއ ލަން. އަދި މި ޔޫރަޕުގެ ަބއްރުން ބޭރުވާއަބޭނުން ހަމަ ހަނދުމަފުޅުކޮުށް އަޅުގަނޑުެއ ވާަހކަ ބަޔަކު ތަނެްއަގއި؟ 

މޭޝަން ަގއި ދަ ޑިފައޮވޭ. ޮހންކޮންގު ގެ ނަމުގައި ގާނޫނެއް އެބ2005ަ ން އެކްޓްޭމޝައޮސްޓްރޭލިާޔގައި ދަ ޑިފަ

މެން މިހާރު މި ތިބީ ައޅުގަނޑު އްތޯ ިމއީ؟ކޮން ޒަމާނެ ،1887އޮވޭ.  ވަނަ އަަހރުން ފެއްޓިގެން އެބަ 1887އޯޑިނެންސް 

ބްލިކު . ރިޕ1954ަމޭޝަން އެކްޓް ދަ ޑިފަ ގައި. ނިއުޒިލޭންޑު 1957މޭޝަން އެކްޓް ވަނަ އަހަރު. މެލޭޝިާޔގައި ޑިފަ 2016

ވަނަ އަހަރު. ިއނގިރޭސިވިލާުތގަިއ ދެންމެ  2009ފަހުން ބަދަލުގެެނިވފައި އަދި އޭގެ، 1961ަގއި ލެންޑުއޮފް ައޔަރ

ގަިއ  1996ަގއި ފުރަތަމައިނުން އަދި އޭެގ ފަހުން އެބަވޭ  1952އިނގިރޭސިވިލާުތގައ  މި ދަންނަވާލީ އަޅުގަނޑު

ން އެބައޮތް. ނޮދަ ވަނަ އަހަރު މުޅި ބިލު އަލުންބަލުން ބަދަލުކުރެވިފައި 2013އަދި ޭއގެ ފަހުން  ވިފަ.ދަލުގެނެބަ

ބަެއްއ  .ތަުކގަިއ ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން ޖަލު ޙުކުމްތައް އެަބއޮތްޓުަބއެއް ސްޓޭ  . އެމެރިކާގ1955ެއަޔަރލެންުޑގައި 

ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޚިޔާލުފާުޅކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރުމަުށް  މެންގެއަުޅގަނޑު ނެތް. އެހެްނީވމާ، މިއީސްޓޭޓްތަކުަގއި 

ުށް ވިދާުޅވެދެްއިވ އުަފއްދަވާ. މި ހުުށަހެުޅއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަވރަުށް ސާފުކޮއްކަެތއްތޯ ނޫންތޯ ސުވާލުކުރާ މަސަ

ނަގެ ބުއްިދއާިއ ކަރާމާާތއި އަދި އޭމެްނ ކީއްކުރަން ކުރާ ކަމެއްތޯ. ިއންސާނެއްގެ އަބުާރއި، އަޅުގަނޑު މީގެ މަޤްޞަދު.

ޚާއްޞަކޮުްށ  ،ެމން މި ދައުލަތަުށްއަުޅގަނޑު، ުނވާނެ. އެހެންވީމާ ކަމަކު  ނުކުރެވޭ ދައުަލތަކީ އޮތް ދައުލަެތއްނަފްސު ހިމާޔަތް

ންނަވަްނ މެން އިޚުާލޞްތެރި ޝުކުރެއް ދައަުޅގަނޑުމި ދައުލަތުގެ ވެިރކަމުގެ ބާުރގައި ހިމެނޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަުށް 

ދީނާއި އުސޫލުތައް މި ޤައުމުަގިއ  އެކުަގއި އިސްލާމް ރުންތެރިކަމާއި ކެރުންތެރިކަމާމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ފޯ އެ

ންޓްރީ ތަކެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މި ޕާލަމެހިފަހައްޓަން ކުރައްވާ މަސަްއކަތަުށް. އަދި ސަރުކާރަުށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން

މެުދގައި. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިފަަދ މަސައްކަތްތަަކކީ ކޮުށްލަްނ  މެންގެ ސަރުކާރާޅުަގނޑުއަ ގްރޫޕުން ފަޚުރުވެިރވަން 

ލިިބގެން ނުގގެ ަބއެއް ަޤއުމުތަކުން އެހީޚާއްޞަކޮުށް ހުޅަ ،ފަހަރަުށް. ބައެއް ޤައުމުތަުކން ފަސޭހަ މަސައްކަތެއް ނޫން ިގނަ

އިސްލާމީ އުސޫލުތަާކ  މެންގެައޅުގަނޑުދާ ޑިމޮކްރަސީއަކީ  މި ރުބަގަެނގެން ބޮޑުެވގެންގައައި  މަދަދުވެގެން މި ،އުފެދި

ޓެހި އުސޫލުތަކެއް ނޫންކަން އެއީ ސާފުކޮުށް ފެންނަން ހުރި ކަންތައްތައް. ނަމަވެސް، ބަވަނަވެފަިއވާ ދުނިެޔއެްއގަިއ އެހާ ރަުށް

މެންގެ ޙައްޤު. އަުޅގަނޑުއެއީ  ؟ނީޮކން މިންވަރެއްތޯ ދޫކުރާ ،މެން ބަލައިގަންނާނީައުޅގަނޑުއެއިން ކޮން މިންވަރެއްތޯ 

ެމން ދައްކަމުން މި ގެންދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ. އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދިފާޢެއް. އެކަން ައޅުގަނޑުއެއީ 

ދުތަކުގެ ތެރޭގަާޔިއ އަދި ޚާއްޞަކޮުށް ބިލު ދެްއވާފަިއާވ މަޤްޞައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލުގައި ހުުށަހަޅުއްަވއި

މާކުރެވިފަިއވާ ގޮތަުށް ބަލާިއރުގައި ޮދގު ރިޕޯޓްކުރުން މި ކުުށްވެރިވަނީ. އޭަގއި ވަރަުށް ސާުފކޮުށް ބިލު ފަރުމާކުރާ ގޮތާިއ ފަރު

ވެސް ތަކުރާރުކޮުށްލަން  އަުޅަގނޑުވަނީ މުޅިެއކު ހަތަރުކަން ކަމުގައި  ބިލުގެ ދާއިރާަގއި ކުުށެއް ކަަމުށް ކަނޑައަޅާފައި

ޓްޯވކުަގިއ ސޯޝަލް ނެ ،ކޮުށްލާިއރަުށްަތނެއްަގއި ޚިޔާެލއް ފާޅު، ކު އެްއޗެއް ބުނެާލއިރަުށްބޭނުން. މިއީ ހަމަ ދުލުން މީހަ

އޮތީ، "ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ  . މީގައި ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މިުށްވެިރވާ ކަމެއް ނޫން މިއީކީ ލާއިރަުށް އަދި ކުއެްއޗެއް ޖަހައި

އެުކގަިއ މި ދިވެހި  އަުޅގަނޑާއްޔާ ކުުށްވެިރވަނީ. ޖެ . އެހެްނވެއްވުްނ" ިޚލާފު ޚިޔާލަކަުށް ދީނުގެ އަސްލަކާ  އިސްލާމް
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މެން އަުޅގަނޑުޚިލާފުެވވަަޑއިެގން ބައްލަވާ.  ަޅކު މި މާއްާދާއއި މި ނުކުތާއާ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންގެ ތެެރއިން އެްއވެސް ބޭފު

ސޫާލއި ދީނުގެ އު ލާމްއޮީތ އިސް ތައް މިން. މި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ތަރަހަދީ ވަނީ މާތްެވގެްނވާ ިއސްލާމް ބަލައިގެން މި

މެން މިއަދު މި އަުޅގަނޑު ،ދަނީ  ެއްއގޮތްވާ ގޮތަުށް. އެއަުށް ވާހަކަދަްއކަމުން އަޑު ބާރުކޮުށް ދަންނަވަމުން މި އަސްލުތަކާ

ފާޅުކުާރ  ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާުޙގެ ފުރަތަމަ އެއް އަސާަސކީ ،ހުުށަހަޅާ

ހިސާބުން އެއީ ގޯސް ިޚޔާލެޭކ.  ްއޔާ ެއ ޚިޔާލު އެއްޖެކަމުަގއި ވެ  ޚިލާފު ޚިޔާލެއް ދީނުގެ ައސްލަކާ ސްލާމްޚިޔާލަކީ އި 

ދީނުގެ ދިފާޢުގައި  މެން މޭ ދިއްުކރަންޖެހޭވަރުގެ ދިފާޢެއް އެއީ. އިސްލާމްއަުޅގަނޑުމެން ދިފާޢެއް. އެއީ އަުޅގަނޑުއެއީ 

މެން މި ޖެހެނީ. ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ އަުޅގަނޑުއެ ވާހަކަ ދަންނަވަން  އީ. އެހެންވެންޖެހޭ ދިފާޢެއް އެމެން ނުކުންނައަޅުގަނޑު

މެން ތިބޭނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމެއް އޮެވެގންތާ އަުޅގަނޑުވުން.  ޤައުމީ ސަލާމަތަުށް ނުރައްކާުކރުވާނެ ޚިޔާލަކަުށް

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިންގެ ދިފާޢުގައި ނުވަތަ ، މާހިރާއްޖެ އޮެވގެންތާ. އެހެންވީނީ ދިވެމެންނަުށް ދިވެހިންނޭ ކިޔޭއަޅުގަނޑު

ހިސާބުަށް  މެން ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭތީވެ މި ބިުލގަިއ މި ވާހަަކ މިައޅުގަނޑުދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ސަލާމަުތގެ ދިފާޢުަގއި 

 ނގޭ ކަަމކަުށް ހަދައި އެމެދު ދައްކާފައި ހަމަ އެ ުނވެސް ުށް ދިވެހި ަޤއުމާ ބޭނުން ގޮތަކަ ،އަންނަނީ. ބޭނުން ވާހަކަެއއް

ލެްއަގިއ މުގެ މިިނވަންކަމަކީ. ެއްއވެސް ހާފަދަ ގޮތަކަުށްޯތއޭ އޮންނަންޖެހޭނީ. ެއއަކީ ޫނން ޚިޔާލުފާޅުކުރު ހިނގާފައި ދެވޭ 

ފަދަ ވާހަކަ ހިތުހުރިހާ ތާކު  އެްއވެސް މުޖުތަމަޢެްއގައި އެަބއެްއގެ އަމިއްލަ އަބުރާިއ ސަާލމަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ގެއްލޭ 

 އްދަެއއް ނުދޭނެ. ނުވެސް ެދވިގެްނވާނެ. ެދވެްނޖެހޭ ގޮތެއް ވެްސ ނޫން ެއީއކީ. ތިންވަަނ އުސޫަލކަުށް މިހުކާކަުްށ ދައް

މެްނގެ ތެރޭގަިއ އަޅުގަނޑުވުން. އާއްމު ނިޒާމަކީ ކޮބައިތޯ؟  ޚިލާފު ޚިޔާލަކަުށް ޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ ާއއްމު ނިޒާމާފާ ،އޮތީ

ގޮތްތަާކއި ކަންތައްތަާކއި އަިދ ހެދިފައި ހުރި ގާޫނނާއި ަގާވއިދުތަުކގެ ދަުށުަގިއ އާއްމުކޮުްށ ބަލަިއގެންފައި ހުިރ ރީތި 

މި  ،. އަދި މުޅި ބައިނަްލއަޤްާވމީ މިންގަނޑުަގއި ވެސް ހަަމތަކެއް އެބައޮތް. ތެދެއްމެ ކާއޮންނަންވާ ހަމަތަކާއި އުސޫުލތަ

ރާއްޖެ ބަިއވެރިވެަފިއވާ ދުނިޔޭގެ ަބއެއް ބޮޑެިތ ދިވެހިމެންނާ ހަމަޔަުށް އަންނާނެ، އަުޅަގނޑުވާހަކަ ދެެކވެމުންދާއިރު 

ތެރޭގައި ހަމަ ާޚއްޞަކޮުްށ އަުށް ގެންނާނެ. ޭއގެ ހަމަ އްދާތަކުެގ ވާަހކަ ވެސް މިއާޕްރޮޓޮކޯލްތަކުަގއި ހުރި ަބއެްއ މާ

އިން ކޮންެމ ްއވާ. އެގެ ވާހަކަ ެވސް ދައްަކާވނެ. ނަމަވެސް، ރަނަގޅަުށް ބައްލަަވއިލަ 19އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާުރގެ އާޓިކަލް 

މެން މި އަުޅގަނޑުފަހު ބައްލަވައިަލއްާވ. ކޮން ވާަހކަތަކެއްތޯ  ޓިކަެލއްަގއިވާ ކޮންމެ އަކުެރއް ަވކިަވކިން މާނަކުރުމަުށްއާ

ރާުރގައި އެ އޮތް ބޮޑުސިްނގާ ގަ ބެހޭ ރަސްމީ ދެއްމެ އިންސާީނ ޙައްޤުތަކާ ދައްކަނީ ކޮްނ ވާހަަކެއއްތޯ ޭއގަިއ ހުރީ. ތެ

 ގެ މެންބަރަކަުށްޖެައކީ ވެސް އދ. ވާމީ ަބވަަނވެފަިއވާ ދުނިޭޔގައި ރާއްނަްލއަޤް. ބައިވަނީ ބަިއެވރިވެފަސް ދިވެހިރާއްޖެ ވެ 

މެްނ އަުޅގަނޑުމެން ސޮިއކުރިއިުރގައި އަުޅގަނޑުމާޔަތްކުރަންވާ މިންަވރަކަުށް މުތަކާ އެްއކޮުށް ހިވާތީ އެހެން ޤައު

މެްނގެ އަޅުގަނޑުގޮތަުށް ބޯލެނބުމަކަުށް ނޫން  އްދާއަކަުށް މުޠުލަޤަުށް އޮތްރިޒަރވޭޝަންތަެކއް ވާނެ. ޭއަގއި ހުރިއްޔާ ހުރިހާ މާ

ކައިވެނިކުރުުމގެ ވާހަކަ. ޭއގައި އެބަހުރި  ބަހުރި ެއއް ޖިންސުން މީހުންނާވާނީ. އޭަގއި އެ ދައުލަތުން ސޮއިކޮުށްފައި

އޮތް އެންެމ މައްޗަކަުށް ިރޒަރޭވޝަން މެންނަުށް ލެވެން ައޅުގަނޑުއެ ވާަހކަތަކަުށް  ؛ބޭނުންހާ ދީނަކަުށް އުޅެވޭނެ ޮގތުގެ
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މެންގެ ދައުލަތުން ސޮއިކޮުްށ އަުޅގަނޑު ބާކީ ހުރި އުސޫުލތަކަުށް ތަބާވުމުަގއި  ،ލުމަުށްފަހުގައި ބާކީ ހުރި މާއްދާތަކުގައި 

މެން ައޅުގަނޑުގޮތަުށް  ީކ އެހެން އޮންނަ ކޮންމެ ކަމެްއ އޮތްއެހެންވީމާ، މާނައަމެން މި އަންނަނީ. އަޅުގަނޑުމިހާތަނަުށް 

ހިއްމު ބިލު ފަރުމާކުރެިވފައިވާ ގޮތުގެ އެންމެ މު ،ުށް ވަނައަ 4ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް ޫނނޭ ދަންނަވަން މި އުޅެނީ. 

ދޮގު ިޚޔާެލއް ފާޅުކުރުން. އިްއޒަތްތެރި ؟ ތޯކޮން ކަހަލަ ޚިޔާލެއް ރާއި ެބހޭފަދަ ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރުން.މީހެއްގެ އަބުނުކުތާއަީކ، 

ނުވަަތ  ،މެން ކުރަން ބޭނުންަވނީ އެއީ ދޮގު ިޚޔާލެއް ައޅުގަނޑުދާއޫދު އެ ވިދާޅުވާ ފަަދއިން ތަކުރާރު  މެންބަރު ޖަޢުފަރު

ޔޯލަޔޯލައަުށް ހަމަ އަންނަހާ  ،ބުންޏަުށްހެއް ވެސް ެނތި ހަމަ މީހަކު ބުނިފަރާތުގެ ބަ މީހާއަުށް ޔަޤީންނުވާ ނުވަަތ އެ އެ

، ވާހަަކ މި ދެކެވެނީ. އެހެންވީމާ ފާޅުކުރުމުގެ ދައްކަނީ. އެފަދަ ޚިޔާލު މެން މިއަޅުގަނޑުގޮތަކަުށް ރިޕޯޓްކުރުމުގެ ވާހަކަ 

އަބުރާ ބެހުްނ އެުކަގއި ދަންނަަވއިލާނަން. އާދެ، މިއާ ަކމުގައި މިހާ ސާފުކޮުށް ފެންނަން އޮތް ކަމެއް ،މިހާ ކުޑަކުަޑކޮުށް

 ގާނޫނުގައި،މެންގެ މި އަުޅަގނޑުފައިވާ މާއްދާ އެފަދަ އެއްެޗއް ޝާއިޢުކުރުުމަގއި މާނަކޮުށް ،ލަތްތަކާއިކަމަުށް ބެލެވޭނެ ހާ

 މުންނަުށް ފެންނަ ގޮތަުށް ނުވަތަ އިވޭނެފަދަ އެއްޗެއް ާއއް ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ  11ހުުށަހެޅިފައިވާ ގާނޫނުގެ 

ން. އަިދ ގޮތަުށް ނުވަތަ ކިޔޭނެ ގޮތަުްށ ނުވަތަ ވިސްނައިގަެނވޭނެ ގޮތަުށް ނުވަތަ ދޭހަކުރެވޭނެ ގޮތަުށް އާއްމުކުރު

މަޖައްލާ، ޓީީވ، ރޭޑިޔޯ، ބްރޯްޑކާސްޓިންގ ހިމެނޭ. އާދެ، މި އޭރިޔާ މިހާ ނޫސް، ޝާއިޢުކުރުމުގެ މާނަިއގެ ތެރޭގައި 

ގެ ތެރޭގައި ހުރި ެއކިެއިކ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންަކމު އޮތީ ރާއްޖޭަގއި މިއަދު ފުޅާކޮުށް މި

. މިއާއެުކަގއި ގޮތުން ވިސްނުމަުށް ޓަކައި ބެހޭ އަންނައިުރގައި މީގެ ނަތީޖާއާ އިން މި ވާހަކަތައްގެ ގިުއގަނުޑގެ ތެރެމީޑިއާ

ވުރެ މުހިއްމު އެހެން ކަމަކީ  އަދި މި ހުރިހާ ކަމަކަުށް .ހުރި މީގެ ދިފާޢުތައް ވެސް އެބަފެންނަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

މަނާތަކާއި އަދި ޖޫރިމަނާތައް ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ދެން ވާ ޖޫރި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބިލުގައި ހާމަކޮުށްދީފައި މި 

ލަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތަޅުމަުށް މިއަދު މި ހުުށަހެޅި ދަނީ. މި ހާ ފުރޮޅިގެން މިދާ ޙުކުމުގެ ވާހަަކ. އެއީ ޖަލު ޙުކުމަކަުށް މި

މަންޓްރީ ގްރޫުޕެގ ޕާލަ ގަނުޑމެންގެބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަުށް ދިަޔއިމަ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޔަޤީްނކަން އެަބއޮތް އަިދ އަޅު 

ބޮޑަުށް އެއްބާރުލުންދެްއވާފަ. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މީޑިާއެގ މެންބަރުން ވެސް ވަނީ އެގޮަތުށް މަސައްކަތްކުރުމަުށް ވަރަުްށ 

ންމެ ޅުގަނޑުމެން ދެއި އިރުާޝދުތައް އަޔާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ދޭންވާ އެންމެ މުހިއްމު ލަފަބޭފުޅުންނާއި އަދި މިއާ 

އް ކަންތަ 4މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި ދިފާޢުކުރަން މި ބޭނުންވާ  ގޮތެްއގެ މަތީން،ލި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުނުވާ މި ދަންނަވާ

ކޮމިޓީ އިޞްާލޙުގެ މަރުޙަލާތަކުަގއި އިދިޮކުޅ  ،ން އަޅުގަނޑުމެން އެ ހުުށަހެޅުންތައް ބަލަިއގަނެދިފާޢުކުރެވޭނެ ގޮތެްއގެ މަތީ

ލެއްަގއި އެ ބޭފުޅުން ދައްަކވާ ހާެއއްެވސް  ؛ތަޅުމުަގއި މިކަމުގެ މަްއޗަުށް ދައްަކވާ ރަނގަޅު ވާހަކަ ފަރާތްތަކުން ވެސް މި 

އެ ވާހަކަ  ،ގޮތުން އެ ބޭފުޅުން ދައްކަވާނެ ވާހަަކ، ދައްަކަވންޖެހޭނެ ވާހަކަ ބެހޭ ބިލާސިޔާސީ ވާހަކަަތކެއް ނޫން. މި 

ގޮތުން  ބެހޭ ން މިކަމާއެކުއެކުހެ ނޫން. މިއާ ޅުން އެކަންޏަކުންއަޅުގަނޑުމެން އަޑުއަހަން ެވސް ޖެހޭނެ. އަދި އެ ބޭފު

 ،ތަުކގައި ދައްަކވާ ާވހަކަތައް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން އަުޑއަހަންވާނެ. އެ ވާހަކަަތއް ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބަލަިއގަނެމީިޑއާއެކި 

ންމުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ނެގެން އޮތް މިންވަރަކަުށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނި
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ފުރަތަމަ ވާހަކަދައްކަން ފުރުޞަތު ލިބުނު  ،ލަން ބޭނުންދި އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުުށަހަޅާބަލައިގަންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން. އަ

މަންޓްރީ ގްރޫޕުެގ ފަރާތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަަކދައްކަން މި ލިބުނީ ވެްސ ރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ، އަދި ޕާލަމެންބަ

ެމންބަރުންގެ ކޮމިޓީައކަުށް ފޮނުްއވުމަުށް އަުޅގަނޑު ހުުށަހަޅަން.  11މި މަސައްކަތް  ،އަޅުގަނޑަުށް. ައޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން

ދިުޔމުގައި ޕާޓީތަުކގެ މެދުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެއްބަްސެވޭވ އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަުށް، ތާއީދުކޮުށްދެްއވައިފި ކަމަުށް ވާަނމަ

ލަަވިއލެވިދާނެ. އެފަދަ  ކޮމިޓީއަަކުށް ގޮސް މަސައްކަތް އަުޅަގނޑުމެން ކުރުމުގައި ސިޔާސީ ގޮތަކަުށް ކޮމިޓީެއއް ެއކު

އަުޅގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށްލަން  ނީ، ަޤއުމީ ވާޖިބެްއގެ ގޮުތަގއި،ދީ ؛ތަންކޮޅެއް ދުރުަގއި ންއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ފިކުރު

ކޮުށްދީ ނިންމައިލުމުގެ ވިްސނުން އަޅުގަނޑުެގ އެަބއޮތް. ދީނީ، ޤައުމީ ވާޖިެބއްެގ ގޮުތގަިއ މި މަސަްއކަތް  .ބޭނުން

ުްށ ވެރިެވެގން މަސައްކަުތގައި ކުރިއައަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން އިދިޮކޅު ޕާޓީތަުކގެ މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައި 

ދަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޖަޢުފަރު ދާއޫ ،ވަަޑއިގަތުމަުށް. ެއގޮތަުށް ހުުށަހަޅަމުން މި ހުުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް

ތަޢާލާ هللا ަގއި މަނިކުފާނުގެ މަަސއްކަުތގައި އަދި އަުޅގަނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތު އިޚުލާޞްތެރި ޝުކުެރއް ދަްނނަވަން. އެ 

 . والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهއާމީން.  ބަރަކާތް ލައްވާުށި!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ޅީއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަންގޮ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަުށް. 

 

 ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:އިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުޅި އުތުރު ދާމައްޗަންގޮ 

މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެން އުޭޅ ހޯދައިލީ މިއަދު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އަުޅގަނޑު މި ުފރުޞަތެއް 

މަޖިލީހުަށް  ބުރު ރައްކާތެރިކޮުށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ބިލަުށް އަޅުގަނޑަުށް ފެންނަ ޚިޔާލުތައް މިއަ

ނިވަންކަމަުށް އެހާ އަުޅގަނޑުމެން ޚިޔާލުފާުޅކުރުމުގެ މި ،ނޫނުއަސާސީެއއް އިޞްލާުޙޮކުށްދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑުމެން ޤާ

ނޫނުއަސާީސގައި ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙުކުރީ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ނޑުމެން ޤާދީެގން އަޅުގަ މިއްޔަުތކަމެއްއްބޮޑު އަހަ

 ؛އެ ލިބުނު ،ދިަޔއިމަސް އެނޫން ގޮތަުށް މާނަުކރެވިގެންއްދަދީފައިވަނިކޮުްށ ވެހު ވަނަ މާއްދާ އެހެން 27، އެނޫން ގޮތަުށް

ލިބުނު ގެއްލުމަުށް ވިސްނައި ެއނޫން ގޮތަކަުށް އެކަން ކުރުމަުށް ޓަކައި ވަރަުށް ބޮޑު ނަުށް ތުންރާއްޖޭގެ ރައްޔި

ިވޔަސް ނުހިފެހެްއޓޭނެ ޙައްޤުތަކުގެ ތެޭރގައި  ލަތަކަުށް ރާއްޖެ ދިޔަކަމުަގއިދީގެން. ިއމަރޖެންސީ ހާ އަހަންމިއްޔަތުކަެމއް

ވަަނ  4ގެ ދަނީ ޑިމޮކްރަސީ ވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންަކން އޭގެ ޒާުތގައި ދީފައި  ޚިޔާލު

 ނގޭ ައޅުގަނޑުމެން އެންމެންނޭ ކިަޔއިގެން ތަން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެ މިނިވަްނކަމުގެ ބާބު ހިފެހެއްޓިގެންދާ މީޑިާއގެ ،ބާރު

 ،ފުޅުންނަުށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ހިސާބަުށް އައިއިރު ެވސް ދައްކަުމންދިޔައީ. ތިޔަ ބޭވެސް ކިތަންމެ ވާހަކަެއއް މިހާ
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ސް އަދި ަގއި ވެ އެންމެ ުކޑަެވގެން ޕްިރންޓް މީޑިއާމެގަ މޯލްޑިވްްސއާއި އަުޅގަނާޑ އެްއވެސް ުގޅުމެއް ނެތްއިރު ވެސް 

އްޔިތުްނ ލަތްތަކެްއގައި ވެސް އެކި ގޮްތގޮަތުށް އެ ވާހަކަ ދައްކަމުންދިޔައިރު ވެސް ރާއްޖޭގެ ރައެނޫން ހުރިހާ މީޑިއާގެ ަވސީ

 އެކަހަލަ ކަމެއް އަޅުގަނޑު ނުކުރާނެކަން އެ ،މީހުންގެ ވިސްނުމަުށް އެކަން ދޫކޮުށްލައިގެން  އެ ،ވަކި ގޮަތކަުށް ބޭނުންވެ

އަދި މިނޫން  ުށް ޔަޤީންވާނެކަން އަުޅގަނޑަުށް އެނގޭތީ އަުޅގަނޑު ކެތްތެރިކަމާ ެއކީަގއި މަުޑކޮުްށލައިގެން ހުރީ.މީހުންނަ

އް ވެްސ އެގޮތަުށް ދާއިރު ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ކުރިަމގަުށް ހުރަސްނޭޅުމަުށް ޓަކައި ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެ

މިނިވަންކަމުގެ ބިލެކޭ ކިޔާފަިއ  ،އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރަމުންދިޔައީ. އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އެއްވެުއޅުމުގެ ބިލެއް

 މިގޮތަުށް ގާނޫނެއް ފާސްކުާރ ކަމަުށް ވަންޏާ އޭތި ނުބައި  ،ބިލެއް ފާސްކުރި. އޭރު ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވިން

ނޫނުއަސާސީަގއި ެއއްެވއުޅުުމގެ ޙައްޤު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ންނަނީ ޤާ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަަމުށް. މިއަދު މި ފެ

އެ ބިލު ބޭނުންކޮުްށގެން  ،ރުއްދަެއއް ނުލައި ެއކަން ކުެރވޭނެ ކަމަުށް ބުނަމުންދާއިހުއަދި ަދއުލަުތގެ އިތުރު  ،ލިބިދީފައިވާއިރު 

މަުށް ބޭނުންކުރާ އެންމެ މީހުންގެ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުމަުށް ހުރަސްއެޅު އެ ،އެްއެވއުޅެ ،ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޚިޔާލުފާޅުކޮުށް މި

އުޅެނީ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމޭ ކިަޔިއގެން  ލަތުގައި ތިބެ އަދި މިހާރު މިހާ ތަން. މި  ލަތަކަުށް އެ ެވގެންދާ ބޮޑު ވަސީ

 ަތކުަގއި އެމީހުން އެިކ ގޮތްގޮތަުށް ީމޑިއާ ފަދަ މަޤާމުތަކުގަިއ ތިބޭ ޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަުްށ ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭއަ

ބޭފުޅުންނުަށް  ކުރުމަުށް ޓަކައި އެ ކުރާ މަސައްކަތަުށް ހުރަސްއެޅުމަުށް. މިއީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ތިމީހުން ޖަވާބުދާރީ

ނުގެ ވާހަަކ ތާއި ޤުރުއާވަރަުށް ޮބޑަުށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަ ބިލު ހުުށަހަޅަމުންދާއިރުއަދު ވެސް މި މި ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ޢަރަބިޔާގައި ހަރެއްގެ މަތިން ދެވުނު. ސަޢުދީ ފަ 2އެބަ ދައްަކވަމުން ވަަޑއިގަނޭ. އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައިން ޙައްަޖުށް ވެސް. 

ްނ ހުރެގެން ނަމާދުކުރެވޭ. ަޖމާޢަތުގައި ދުޢާކުރެޭވ. އަިދ ވެސް ނަމާދަުށް ޮގވީމަ ބޭނުން ތަނެއްަގއި ހުއްޓިަލއިގެ

 .ގެ ކިަބއިން އެދެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމަކަުށް އެދޭުށޭهللاއަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގިފަިއާވ ގޮތުގައި ދުޢާަގއި ތިމަންނާ 

ޔިތުން އެންމެ ބޮޑުަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައް ؛އެހެން އެ އޮންނަނީ. އެހެންިވޔަސް މިއަދު މި ފެންނަނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒު

ތަނުގައި ދުޢާކުރަން  ިމއްޔަތުކަންީދގެން އެ މަރުކަެޒްއގެ ގޮުތގައި ދެިކގެން އޮންަނންޖެހޭނެއްއިސްލާމީ ކަންކަމަުށް އަހަ

ތަން.  ބަޔަކު ތިއްަބސް، ނަމާދަުށް ތިއްބަސް، ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖަަހއި، ތަަޅއިފޮަޅއި، މި ކަންަކމަުށް ހުރަސްއަޅަމުންދާ

ވެސް  މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ދުޢާއާ، ތިއީ ދުޢާހެއްޔޭ ތި ކުރަނީ. ހީވާ ކަހަލަ ،ނަުށް ޓްވީޓުން ބުނަމުންދަނީއަޅުގަނޑުމެން

އިސްލާމީ ޝަރީޢަޭތ  ،ގޮތަކަުށް ައޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖެ މިހެން އޮންނައިރު ކަމަުށް. އެ ނޫން އިންސާނުން އިމިއަދު ދުނިޔޭގަ

ެވސް ސަރުކާރަުށް ނިސްބަްތާވ  ގައިމުޅީމަ ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ހަމަުށަހެކިޔަިއގެން، އަބުރޭ ކިަޔއިގެްނ ކަންކަން ހު

 ،އަޅުކަާމއި އި،ދީނާ ބޭފުޅުން ލަދުވެތިވާންޖެހޭ. ެއީއ ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންަނުށް ފެންނަމުންދަނީ މިހާރު އިސްލާމް

 އި. ދަންނަވަންތޯ! ނޯތު ކޮރެޔާގަ ތަން ވެްސ ހުރަސްއަޅަމުންދާ ާއއި އެ މީހަކާ ދޭތެރޭަގިއ އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުމަުށްهللا

ކަމުަށް  ހެއްެދވި ފަރާތް އީއެތާ ހުންނަ ވެރިމީހާއަކީ އެ ،ތަނުަގއި ާއލާކުރުމަުށް ޓަކައި ބުނަމުންދިޔައީ ޑިކްޓޭޓަރޝިޕް އެ

ކަމަުށް ވަންާޏ  ވެްސ އަންަގވައިފި ސިފަކުރަމުންދަނީ. އަޅުގަނުޑމެންނަުށް މިހާރު މި ފެންނަނީ މިތާނގެ ވެރިމީހާ
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ގޮތަުށް ނިކުމެ އެ  އަންަގވާ ުށް ބިރުވެތިކަެމްއ ނެތި، އަދި މަތީފަރާތުންހުންނާއި ސިފައިން ހެްއދެވި ފަރާތަފުލު

 މިފަދަ ޙާލަތެއްަގއި ޮއެވގެން އަބުރުތަން.  ވެސް ހުރަސްއަޅަމުންދާއި އަިދ އަޅުކަމާ ދޭތެރޭގަ  ،ޚިޔާލުފާޅުކުރުން ިވޔަސް

މި ރާއްޭޖގެ ނވަންކަމޭ ކިަޔިއެގން ހުުށަހަޅާ ބިލަކަުށް ތާއީދުުކރެވޭކަުށް ނެތް. ރައްކާތެރިކުރުާމއި ޚިޔާލުފާޅުުކރުމުގެ މިނި

 އިވެފައްޔިތުން އެ ތިބެނީ ހަމަ ބަލަބަލާ. ސިޔާސީލަތު މި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނަކާއި މި ރާއްޖޭގެ ރަޝަރުޢީ ނިޒާމު އޮތް ހާ 

ހުންނާއި ސިފައިން އަންަގާވ . އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުލުތަން އޮތްވަާރއި ސިޔާސީ ޙުކުމްަތއް ބަހަމުންދާވަރު އެއީ ފެންނަމުންދާ

ބުރުގެ ބިލަުށް ތާއީދުކުރެވެން ނެތް ވާަހަކ ވެސް ހުރަސްައޅަމުންދަނީ. އަ އަުޅކަމަުށް އީވަގުެތއްަގއި ނުކުމެ އެ  ކޮންމެ

 ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު އިުށީނދެލާނަން.

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާުށިދޫ ާދއިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 . ފައިޞަލް ނަސީމަުށް

 

 ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ބުރު ަރއްކާތެރިޮކުށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ ހުުށަހެޅިފައި މި ވާ "އަ ސް. މިހާރުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީ

ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްަތކެއް ެއބަހުރި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ާލއިރު ވަރަުށް ޮބަޑުށް" މި ބިލާ ދޭތެރޭަގއި ިވސްނައިމިނިވަންކަން

ކަމަކަުށް  އް އެްއވެސް ވަަރކަުށް ހަނިކުރެވޭނެތަުށް ލިބިދީފައިވާ މިނިވަންކަާމއި ޙައްޤުނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަ ޤާ

ހަމައަުްށ  ބޫލެއް ނުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަްނ އެބަޖެހޭ މިއަދު ޤާނޫނުއަާސސީ ރައްޔިތުންނާގައަޅުގަނޑު 

ުށް ގޮތަ ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތައް މިދެންނެވިުބރަ މަސައްކަތުން. އެ އުއްމީދީ ޤާނޫނުއަސާސީން ވެސް ވަރަުށް  ފޯރުކޮުށްދެވުނީ

ލައަކަުްށ ވަންޏާ ެއީއ ވަރަުށް ބޮޑު މަްއސަ ކަމަުށް ުރމަތް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަުދ ކަނޑައިފިހަނިކޮުށްފައި ނުވަތަ ޭއގެ ޙު

ވަނަ މާއްދާ،  27ނޫނުއަސާީސގެ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޚާއްޞަކޮުށް ޤާގޮުތގައި ިމއަދު  ބޫުލކުރާވެގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު ގަ

ރުމަތް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ކަނޑައި އެބަ ލެވޭ. ވެސް ޙު ވަނަ މާއްދާ، މި ތިން މާއްދާގެ 29ވަނަ މާއްދާ، އަދި  28

. ިކޔޭނެޚިދުމަތުަގިއ ތިބޭ ބަޔަކަުށް ފާޑު ެޖހޭ، ރައްޔިތުްނގެޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބައިއް 

ބޭއިރު ން. އަޅުގަނޑުމެން ެއފަދަ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޫެލްއ ނުކުރަވެސް އަުޅގަނޑު ގަ ކަަމކަުށް ފާޑުކިޔުމަކީ މައްސަަލއެއް

ަބއެއް  މިހާރުވެސް އަުޑއިިވގެން ޮގއްސި ބޫުލކޮުށްގެން ތިބޭނީ. އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް މި މަޖިލީހުންއަޅުގަނޑުމެން އެހާވަރު ގަ

ރައްޔިތުްނގެ ހިތުތެރޭގަިއ  ގޮުތަގއި ބޫލުކުރާޑުނުވާ ކަމަުށް. އެއީ އެ މީހަކު ގަކަންބޮ ފަރާތްތަކުން އެގޮތަުށް ފާޑުކިަޔސް މާ

އަުޅގަނޑުމެން ތިބެންވީ. އިްއޒަތްތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤީ  އޮތީ. އެ ވިސްނުުމގައި ކަންޭނނގެ އެ މީހެއްގެ މައްޗަުށް އިތުބާރު

މަކަުށް ޙުކު ކޮންމެ ކަހަލަ ކަމަކަުށް ވިޔަްސ، ބޫލުކުނުކުެރވޭ ފަދަ ކަންތައްތައް، ެއއީއިންސާނާގެ ބުްއދިއަުށް ގަ، މައްސަލައަކީ 
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މާ ވިޔަސް އަުޅގަނޑުމެްނ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، އެފަދަ ކަންތައްތައް ހިނގައިިދޔައި ވިޔަސް އަދި ކޮންމެ ފަދަ ނިންމުމަކަުށް

ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބަޔަކު އެ ވާަހކަ ދައްކާނެ. މިފަދަ  ޒަމާނެއްަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ ހުރިހާ ކަމެއް ނުހުއްޓުވޭނެ. 

އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ އަބުރޭ ކިަޔިއގެން ނުވަތަ ކޮުށް ަވކިން ޚާއްޞަ، މި ބާވަތުގެ ކަންތައްަތއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި 

އުލަތުްނ މަ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ދައް ަވރަުށް ބޮޑަުށް ގޯސްކޮުށް ިދޔައިވެސް ކަންަތއްތަކެއި ވާހަކަ މި ދެެކވެނީ ހަމަ ޙަޤީަޤތުގަ

ބެހުން ކަމުަގިއ . އެއީ އަބުރާެއއީ ަރއްޔިުތންގެ  ވާަހކަެއއް އެ ެދކެވެނީމަ. އެތައް ބިލިޔަން ރުިފޔާެއއް ެގއްލިގެންދިަޔއި

، ކަމަުށް ވަންޏާ ެއއީ ވަރަުށް ބޮުޑ މައްސަލަެއއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާ

އަުޅގަނޑުމެންނުަށް ، ރެއިންދޫުދެގ ތެދީނުގެ ހު ޮއތް އިސްލާމްނުައާސސީގަިއ ކަނަޑއެޅިަފއި އެބަ ނޫއަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާ

އަުޅގަނުޑ  ؛ލެއްގައި ދީފައިވާ ޙައްޤުތަެކއް ެއއްެވސް ހާދޫދުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިޤާނޫނުއަސާސީގެ ހު

ވަންާޏ  ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަނިކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާ .އަދިވެސް ަތކުރާރުކޮުށް މި ދަންނަވަނީ

ުކރަންވީ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން  ެއއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންކުރަންވީ ކަމަކީ ގާނޫނަކުން އެ ބަދަލު ގެންނަންވީ އަޅުގަނޑުމެން

ވެސް  މަނިކުފާނު އިނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރި ަމޖިލީހުގަނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަްނ ހިނގާ. އަޅުގަނޑުމެން މި ޤާނޫޤާ

ރަކަުށް ެމންބަރުން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންނާއި އަުޅގަނޑުމެންެގ ވަ އިންނެވި. ައޅުގަަނޑަުށް އެބަ ފެނޭ ކޮންމެވެސް

 ންމެމިއަދު ައޅުގަނޑު، ސާސީ ގެެނވިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާނޫނުއަ ން ވަރަުށް ބުރަ މަސައްކަތުން އެ ޤާމަޖިލީހުގެ މެންބަރު

ެމން ބަދަލުކުރަންވީ. އެްއވެްސ އަޅުގަނޑު ވަންޏާ ކަމުނުދާ މާއްދާތައް ކަމަުށް ކަމުނުދާއަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ، ކުރަންވީ ކަމަކީ 

ލެއްގައި އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުުނކުރަން ގަދަބާރުން އޮިބއަޅަިއެގން ކަންތައްތަެކއް ރަނގަެޅއް ނުކުރޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހާ

ވެްސ  ތަޅަިއގެން އިމި ޒަމާނަކު އެކަމެއް ނުކުރެޭވނެ. އަޅުގަނޑުމެން ކުަޑއިރު އެގޮތަުށް އެ ކަންަތއްތައް ދިަޔއީ. ގަިއގަ 

ވާނީ. މިއަދު  ކުދިން ރަނގުޅުކުުރވުނީ އެ ދުވަްސވަރު. މިހާރު ރަނގަޅަުށް ވިސްނައިީދގެން ކަންތައްަތއް ރަނގަޅުކޮުްށގެން

ހަމަ އިޞްލާޙުކުރަްނވީ.  ،ކަމަކީ ވަންާޏ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންވީ ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްަތއް ހުއްޓުވަން ބޭނުން

އިންސާނުން ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ައއިބު ކަންތައްަތްއ  އަޅުގަނޑުމެން ގަބުލުކުރަން އެބަޖެހޭ،ސް ޙަޤީޤަތުގައި ވެ

ހުންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގައި ގޯސް ކަންތައްތަެކއް ހުންނާނެ. އެ ވާހަކަ ދައްކާނެ. އަޅުގަނޑުމެން 

ލެްއގައި ހުރިހާ ވެސް ހާރެވޭނެ ކަމަކަުށް އޮތީ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުން. އެއްއިންސާނުންނަުށް ވީތީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކު

ވާހަކަަދއްާކއިުރ  ނޑުމެން ހަމަ މި މޭރުމުން މިކަމަުށްފުރުޞަތުތަކެއް ބަންދުކުރުމެްއ ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަ

ހުުށަހެޅުނު ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން ރަްއޔިތުންެގ  ޖެހޭ މިއީ މިހާތަނަުށް މި މަޖިލީހުަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަ

ެވސް ެއކި  ކަންބޮޑުވުން އެންމެ ބޮޑަުށް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިަޔ ބިލު. މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު

އި ެވްސ ތުގަިމއީ ައޅުގަނުޑމެން ހަމަ ޙަޤީޤަ، ުށް މި ދަނީ އިވެމުން. އެހެންވީމާގޮތްގޮތުން އެކި އަޑުަތއް ައޅުަގނޑުމެންނަ

ގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުން ރައްޔިތުންނުަށް ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެްއގެ ތެރެއަުށް ވެްއިޓގެންދާ  އިޖެހޭ. ވިސްނާފަވިސްނަން އެބަ

މިއަދު ައޅުގަނުޑމެން މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި  ،ވެސް  ކަމަުށް ވަންޏާ މި ބިލަުށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ކޮުށްފިބިލު ފާސް
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މަ ވަރަުށް އަުޅގަނޑު ހަ، ޖެހޭނީ ބިރުވެރިކަމާ. އެހެންވީމާ ބިލަުށް ވޯޓުދޭ ަފރާތްތައް މާދަމާ ކުރިމަތިލާންތިބެގެން މި 

ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެސް އެބަ އެނގޭ.  މި ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު

އަދު ގޯސް ެއއްެޗއް ކުރުމަުށް ަޓކައި މިރަނގަޅުރަންތޯ ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާގައި ކީްއކު ރު ދެންނެވިދާނެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ؛މިހާ

. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ މެންބަރުަށް ނޫންތޯވެސް ަރނގަޅަުށް ހުުށަހަޅަންވީ އަޅުގަނޑުމެން އެްއޗެއް ހުުށަހަޅާއިރު ހުުށަހަޅަންވީ؟

ބިލެއް ނޫނޭ. ބިލެއް  އެންމެ މުނާސަބު ޅޭ ބިލެއް ނޫނޭ.ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، މިއީ މިއަދުގެ މި ަވގުތާ އެންމެ ގު 

ބުރު ރަްއކާތެރިކުރުމަކީ ވެސް އޮތް ކަެމއް. ައޅުގަނޑުމެން . އަކަމަުށް ވަންޏާ އެ ގަޫބލުކުރެވޭ ފެންވަެރއް އޮންނާނެ ހުުށަހަޅާ

ނުކުރަްނ  ބޫލެއްގަ ޅިފައި އޮތް ބިލުން އަޅުގަނޑުޖެހޭ. އެކަމަކު، މިހާރު މިއަދު މި ހުުށަހެހުރިހާ ކަމެއް ގަބޫލުކުރަން ެއބަމި

އެކަމުން ސަލާމަުށްވުމަުށް ، ދަކީ. މުޅިން އެހެން ކަމެއް މީގެތެރޭަގއި އޮތީ. އެހެންީވމާލެްއގައި ެއއީ ކަމަުށް މަޤްޞައެްއވެސް ހާ

 . ޝުކުިރއްޔާ. ގެންނަންޖެހޭ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ބިލު ައނބުރާ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ 

 މިރަުށް. އަޙްމަދު ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ކުރުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަމުގެ ބިލެއް މި ބުރު ރައްާކތެރިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަ ޝުކުރިއްޔާ

އްޒަތްތެރި މެންބަުރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅައިދެްއވި ކަމަުށް ަޓކައި ބިލު ުހުށަހެޅި މެންބަރު، އުނގޫފާރު ާދއިރާގެ އި 

މިފަދަ  ،އެްއކޮުށް، މިފަދަ ބިލެއްދަންނަވަން. އަދި ހަމަ އެއާ ދަުށް އަޅުގަނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުޖަޢުފަރު ދާއޫ

ވެސް ފާްސވެެގންދާނީ އެ ކަންކަމުގެ މަްއޗަުްށ  ކަންބޮޑުވުން ަބއެްއގެ ހުރި ބިލެއް މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ހަމަގައިމު

ވެްސ  މުމަތީން އަޅުގަނޑު ހަމަަގއި ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ އި ތިޔަ އޮތް އާޔަތާރިޢާޔަތްކޮުށް، މަނިކުފާނު އިްސތަުށިފުޅާ ދިމާލުގަ

ވެސް މި ކުރަނީ ޙަޤީޤަތުަގިއ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް  ބޫލުކުރަން. ައޅުގަނޑުމެން މިކަން، މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް ގަ

ވެސް ހަމަ އެ ބީދައިން. ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ބިލެއް  ވެސް މިހާތަނަުށް ފާސްކޮުށްފައި ވާނީ ހުުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބިލެއް

ކުލެވިަފއެއް ުނވާނެ. ވެސް މަޖިލީހުގައި އެ  ލާތަކެއް ހަމަގައިމުމޮޅު އެްއޗެއް ކަމަުށް ވާނަމަ، މަރުޙަ މެހުުށަހެޅުނީމާ އެއީ އެން

ހުުށަހެޅޭ ބިލުތަކަުށް އެކިެއކި ފަރާތްތަކުން ޚިޔާލު ހޯދުމަުށް ޓަކައި، އެ  ެއއްކޮުށް ައޅުގަނޑުމެން މި ތަނުަށް އެއާއަދި ހަމަ

ޮގތުގައި ައޅުގަނޑުމެން ހިނާގ  ގެކަމެއް  ނުވާނެ. މިހާރުވެސް އެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހުޅުވާލެވިފަެއއް ފުރުޞަތު

ނާ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އެްއކޮުށް ިއއްތިފާޤުވަމާ ަބެއއް ކަންތައްަތކަުށް. ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ފުޅުން މި މަޖިލީހުގައި އެބަ ތިއްެބވި. މަުގމަތީގައި ހިތްޕަިއގެން ތަފާތު ާވހަކަތައް  ދެއްެކވި ބޭގުޭޅގޮތުން އިސްޮކޅު ފޮޓޯ 
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އޮތް ނޫންކަން އެއީކީ. އެހެން  ،މިއަދު މި ޗެންބަރ ތެރެއަުށް ވަދެވަަޑއިގަތީމާ ވަރަުށް ރަނަގަޅުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާ އެބަ

ތް ބިލެއް. ހުދުން ލިޔެފައި އޮ އިމި ބިލު މިއީ ކަޅާ ،ވެސް ައޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގޮކުށްލަނީ އެާއއެކުއަދި ހަމަ

މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން މިހާތަނަުށް ސޯޝަލް މީޑިއާަގޔާއި އަދި މީޑިއާތަުކގައި ދެެކވިފައި ވާަހކަތަކަކީ މި ބިލާ އެްއގޮތަުށް 

ވީނަމަވެސް ކަމަުށް ދެކެވިފައި ހުރި ވާހަކަތަެކއްތޯ ހިނގާުށޭ ބައްލަވަން! އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ހަމަ މީޑިއާގެ ބޭފުޅުން 

އް ހެދިފައި އެބަހުރި. ކޮމިޝަނެއް ވެސް އެބައޮތް. ން ބެލެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި ތަފާތު އެކިއެކި މުައއްސަސާތަމީޑިއާގެ ކަްނކަ

ގޮތުްނ  މިއާ ބެހޭ !ލަްއވާފައި ދިރާާސކޮުށްލައްވާ މިނިވަން ިސކުނިޑއަުކން ބައްލަަވއި ލަްއވާފައި،އަޅެ! ރަނގަޅަުށް ަބއްލަަވއި

ްސ ވެ ލާ ގުުޅވަިއގެން ދެެކވިފައި ހުރި ވާހަކަަތކެއްތޯ؟ ައޅުގަނޑަުްށ ހަމަގައިމުދެކެވިފަިއ ހުރި ވާަހކަައކީ ިބލުގެ އަސް

، ރަނގަަޅކަުށް ނޫންކަން. އެހެންވީމާ ވެސް  ލީމަ އަުޅގަނޑަުށް ެއނގޭ ހަމަގައިމުދެކެވިފައި ހުރި ވާހަކަތަާކ ބިލާ އަޅާބަލައި

ނޫނުއަސާސީން މި ލިބެވޭ ޙައްޤު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޤާދަންނަވާނީ  ބާވަުތގެ ވާހަކަަތއް ދައްކަުމންދާއިރުގައި އަުޅގަނޑު އެ

އޭގެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެ ފަރާތްތަކަުށް ބޭނުންކުރުމަުށް ޓަކައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ގާނޫނެއް ހެދިގެންދާކަމީ 

ގަނޑުމެންނަުށް ިމންތަކެއް އަޅު  ވެސް މިއަދު އުާފކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. އިންތަކަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަްއޔިަތކު

ނޫނުއަސާސީގެ މި ދެންނެވި އަސާސީ ަޙއްޤުތަކާއި މިނިވަްނކަމުގެ ބާބުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މާއްދާތަކުގެ ތެެރއިން ކޮންމެ ޤާ

އަނެކާގެ ަޙއްޤަުށް  ރޮނެގއް ދަމާލެވިގެްނ ނޫނިއްޔާ ވަރެްއގެ މާއްދާއަކީ ެވސް ވަުށަިއގެން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮންމެވެސް

ނެ ޒާުތގެ ޙައްޤުތަކެްއކަން އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެެހން މި ދަންނަވާ ކަމަކީ، ނާއުނިކަން އަން

ވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭ ގޮތުން މި ވާހަކަތައް ދެކެވޭއިރު، ައުޅގަނޑުމެން އެއް ނަޒަރަކުްނ  27އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހާރުވެސް 

މް ދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮެތއްގެ މަތީން އެ މީހެއްގެ ުބއްދިއަުްށ ވިސްނާލީމާ، މިނިވަންކަާމއެކު ފިކުރުކުރުމާއި އިސްލާ

ފެންނަ ގޮތެއްގެ މަތީން ޚިޔާުލތައް ދުލާއި ގަލަމުން، މި ނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ފާޅުކުރުުމގެ މިނިވަންކަން؛ ހަމަ އެ ޙައްުޤ 

ނގާ އަުޅގަނޑުެމން ބަލަމާ މިސާލަކަުށް މީގައި ކޮންމެ މީހަކަުށް ލިބިގެންވާ ކަމަުށް މީގައި ބަޔާްނކޮުށްފައި މި ަވނީ. ދެން ހި

ވަނަ މާްއދާގައި އެބަ ބަޔާްނކުރޭ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމް  10ކީްއވެގެންތޯ ިއސްލާމް ދީނުގެ؛ ކަނޑައެިޅގެން 

އިސްލާމް ދީނުގެ  ދީންކަން. އަދި އިސްލާމް ދީނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫުނގެ މަިއގަނޑު މަސްދަރު ކަމަުށް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

އަސްލަކާ ޚިލާފުވާ ެއއްވެްސ ގާނޫނެއް ނުހެދޭނެ ކަމަުށް. ބަޔާންކޮުށްފައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ މި ދެންނެވި 

ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ ބަޔާންކުރޭ، ިއސްލާމް ދީނުގެ އަސްލު ކަމުަގއި ބުނެފައި އެ ވަނީ، ކީރިތި  274ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ންނަތުގަިއވާ ކަންތައްަތކުެގ ެތރެއިން ެއކަމެއްެގ ޞައްަޙކަމާ މެދު ޚިލާފު އުފެދިފައިނުވާ ގުރުއާާނއި މާތް ރަސޫލާގެ ސު 

ޝަރްޢީ އުސޫލުތަކާއި މި ައސްލުތައް ދޭހަކޮުށްދޭ އުސޫލުތަކުގެ މަްއޗަުށޭ. މިއީ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އޮތް ކަމެއް އިނގޭޯތ. 

 16ތަކާިއ މިނިވަންކަުމގެ ާބބުގެ ތެރޭަގއި މި ހިމެނޭ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަސާސީ ޙައްޤު

ވަނަ މާއްާދއާ ދެމެދުގަިއ ހިމެނޭ އަސާސީ ަޙއްޤުތަުކގެ ވާހަަކ ބަޔާންކުރިއިުރަގއި ހަމަ މި  69ވަނަ މާއްާދއިން ފެުށިގެން 

ައޅުގަނޑުމެން މި ލިޔުނީ، ވަނަ މާއްދާަގއި  16ޤާނޫނުއަސާސީ އުެފއްދި ބޭފުުޅން މި މަޖިލީހުގައި އެބަތިބި. ީކއްެވގެންތޯއޭ 
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މިނިވަން ޑިމޮކްރަސީގެ އެހެން މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އެކަން ަހނިކުރެވިދާނެ ކަމަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ މިންވަރަުށް ހަނިކުރުމުެގ 

ފުރުޞަތު ކީްއވެގެންތޯ މި ޤާޫނނުއަސާސީއަުށް މި ލީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ެއނގޭ މިއީ އިލާހީ ނިންމުމެއް 

ކަން. މިކަން އަުޅގަނޑުެމން ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެއް ކަމަކަުށް ައުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލާނަން. މި ނޫން

ވަނަ މާއްދާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަދަލުނުކުރެވޭ ގޮތަުްށ، ރައްޔިތުްނެގ  10ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް އަޅުަގނޑު 

މް ދީނުެގ ވާހަަކ ބަޔާންކޮުށްފައި އޮތް މާއްދާ ބަަދލުނުކުރެވޭ ގޮތަުށް މި ތަނަުށް މަޖިލީހުން ބަދަލުނުކުރެވޭ ގޮތަުށް، އިސްލާ

ބިލެއް ހުުށަހެޅީމާ މީޑިއާތަުކަގއި ކިހިނެއްތޯ. އަުޅގަނޑު އެަބއުޅެޯއ މި ރާއްޖޭަގއި އޮންނަނީ ކޮންދީނެއްތޯ ރަްއޔިތުންެގ 

އް ފެތުރިފައި ހުރީ. ރަނގަޅަުށް ބައްލަަވއިލަްއވާ! ކައިރީ އަހަންެވގެން. މި ލެވެލަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ ވާހަކަތަ

ދިރާސާކޮުށްލައްވާ އެ ބިލުގެ ަމއިގަނޑު މާނައަކީ ެއއީތޯ. ެއހެންވީމާ، މިހާވަރަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ވާހަކަަތއް 

ތުންގެ މަޖިލިސް. ދެކެވެމުންދާއިުރގައި ައޅުގަނަޑުށް ހަމަ ވަރަުށް ރަނގަޅު؛ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަުށް، މިއީ ރައްޔި

އެހެން ެއއްވެްސ ތަނަކަުށް ާބރުނުފޯރުވޭނެ ކަމަުށް ގަބޫުލކުާރ މަޖިލިސް. އެކަމަުކ އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް މި ވަުަށއިގެްނވާ 

ބައުންޑްރީ ތެރޭަގއި ވެސް ޭބނުންހާ ގޮތަކަުށް ނޫޅެވޭ. ބޭނުން ތަނަކުން ޕާކުކޮުށްފައި އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ނުވަދެޭވ. 

ހަލަ ހަމަތަކަކީ، އަުޅގަނޑުމެން އަުޅގަނުޑމެން އެންމެންގެ ޙައްޤަުށް ޓަކައި ކަންތައްަތއް ކުރުމަުށް އެހެންވީމާ، މިކަ

މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރގަިއ އެއީ ވަިކ ބަަޔކަުށް އުިނކަމެއް ލިބޭނެ ކަމަުށް ގަބޫލުކުުރމަކީ އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ 

ރި ގޮތެއް ވެސް ނޫނޭ. ޤައުުމގެ ހަމަޖެހުމަުށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކު އެްއގޮތަކަުްށވެސް ުބއްދިވެރި ޮގތެއް ނޫނޭ. އަދި ޢަދްލުވެ

ކުރާނެ ވެސް ކަމެއް ނޫނޭ. މި ބިލުގައި ހުރެދާނެ މައްސަލަތަެކއް. ކަންބޮުޑވުންތަެކއް ހުރެދާނެ. އެކަމަކު، އެ 

ންތައް، ނުވަތަ ހާމަކޮުށްެދވޭ ކަންބޮޑުވުންތަަކކީ އަުޅގަނޑުެމން އެންމެންނަުށް ވެސް ގަބޫލުުކރެވޭ ވަރަުށް ފާޅުކުެރވޭ ކަންބޮުޑވު

ކަންބޮޑުވުންތަަކކަުށް ވުން މިީއ އެންމެންގެ މަންފާއަުށް ކުރާެނ ކަމަކީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، މިފަދަ ބިލެްއ 

ން މި ހުުށަހެޅިގެންދާ ަވގުތުަގއި މި ިބލާ ގުޭޅގޮތުން ެއކިެއކި ބޭބޭފުުޅން އެިކއެކި ގޮްތގޮތަުށް މިހާރުެވސް ހަމަ ކަނޑަެއޅިގެ

ބިލުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދު ގެއްލޭ ގޮތަުށް ދައްކާ ވާހަކަތައް ދެއްކުން ހުއްޓައިލާފައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މީޑިއާގެ ތެރޭގަިއ 

ވެސް އުެޅވޭނެ މިންތަކަކާއި، ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ދޫ ބޭނުންކުރެވޭނެ މިންތަކެއް އެބަ ކަނޑައަަޅންޖެހޭ . އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ 

ވަނަ މާއްދާގައި ޞުލްަޙވެރިކަމާ އެކު އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަންކަން ޮކންމެ ރައްޔިތަކަުށް ލިބިގެްނާވ  32 މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްފަިއވީ ހިނދު، މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ވަނީ ހަމަގައިމު ގާނޫނެއް ާފސްކޮުށްފަ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

ވަްނކަމުގެ ެތރޭގައި ވެސް މީޑިާއގެ ބޭފުޅުން ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ ގޮާތއި، ވަނީ ޞުލްޙަވެރިކަމާ ެއކު ެއއްެވއުޅުމުގެ މިނި

މީޑިއާއަުްށ ބްރޮޑްާކސްޓްކުެރޭވނެ ގޮތާިއ ޭއގެތެެރއަުށް ވަކި އަދަދަކަުށް ޑިޭލ ލަިއގެން ނޫިނއްޔާ ަލިއވްނުކުރެވޭެނ ކަމަުށް 

ވާންޖެހޭ ސަބަބަީކ؟ އަދި ހުރެދާނެ. ހުރެއްޖެ ކަނޑައަޅާފަ. އެހެންވަންޏާ ކޮަބއިތޯ މީަގއި މީިޑއާ ބޭފުޅުން ެވސް ކަންބޮޑު 

وأمرهم ކަމަުށް ވަންޏާ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވަަޑިއގެން، ައއިސް ކަންޮބުޑވުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނުޑމެން މި ދެންނެވި "

ވެސް ކުރެވިދާނެ. މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރައްަވިއގެން މަޝްވަރާކޮުްށގެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިކަން ހަމަގައިމު " شورى بينهم
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އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ އެްއގޮތަކަުްށވެސް ކަންބޮުޑނުވާުށޭ. ކަންބޮޑު މީހަކަުށް މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާނަމަ، އެ 

ކަންބޮޑުވަނީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ެއންމެހައި ރައްޔިތުންނަުށޭ. އެްނމެހައި ރައްޔިތުންނަުށް ކަންޮބުޑވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އެކަމެްއ 

  ނީ ޙައްލުވެފައި ހަމަަގިއމު ވެސް. ޝުކުިރއްޔާ.  އޮންނާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ކުޅުދުއްފުުީށ ދެކުނު އަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 މުޙައްމަދު ނަޝީދަުށް. މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދުކުޅުދުއްފުުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެން

ރަީއސް. ފަުށަމުން ވެސް އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ައޅުގަނޑު ވެްސ ގަބޫުލކުރަން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

ސްލާމް ދިވެހި ދިދަ ރީތިކޮުށް ވިހުރެީނ އޭތި ދަނިޑއެްއގަިއ ކޮންމެެވސް ވަރަކަުްށ ެއއްސިފައި ހުްނނާތީ. ހަމަ އެގޮތަުށް އި

ދީނުގައި އަބުރު ރަްއކާތެރިކުުރމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅިަފިއވާ ކަމަުށް ވެސް ައޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރަން. ހަމައެހެންކަމާއެކު 

ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަްނ ބޭނުންވަނީ، މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަުށް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތްތަެކއް ކުރި މީހެއްގެ 

ދު އަންނައިރުަގއި ކޮންެމވެސް ވާހަކަެއއް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލުަމކީ ހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ހައިސިއްޔަތުން މި ބިލު މިއަ

ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަޭމ. މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަީކ، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންަކމަކީ އަޅުގނޑު އިޢުތިޤާދު 

ަގނޑު ވިސްާނއިރުަގއި މި ބިުލގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންަތކެއް ފަދައިން އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުާރ އެްއޗެއް. އެ ަނޒަރުން އަޅު 

އަޅުގަނޑުގެ އެބަހުރި. މި ބިލު ބަލާފައި އަޅުގަނޑު ެއ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްާސކުަރން ބޭނުންވަނީ. އަޅުގަނޑު 

އި ވެސް ވިދާުޅވެއްޖެ، އުއްމީދުކުރަނީ ދެންމެ ޕީ.ޖީ ީލޑަރުގެ ވާހަަކއިަގއި ވެްސ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕީ.ޖީ ީލޑަރުެގ ވާހަަކއިގަ 

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ތަފުސީލު ދިރާސާތަކަކަުށް، މަޝްވަރާަތަކކަުށް ވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަމަުށް. އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރަީނ 

އެ ކަންބޮުޑވުންތަކަުށް ކޮންެމެވސް ވަރަކަުށް އިޝާރާތްކޮުށްދެްއވާނެ ކަމަުށް. މީަގއި އެަބއޮތް މީޑިއާގެ ބޭފުޅުންނަުށް ވަިކ 

ޞަ ބާބެއްގެ ގޮުތަގއި ހައްދަވާފަ. އެކަމަކު، ައޅުގަނޑަަކުށް އެއަކުން ނުފެނުނު މީޑިއާެގ ބޭފުޅުންނަުށް ލިބިދޭ ޚާއްޞަ ޚާއް

މަޤާމެއް. އާއްމުކޮުށް ވަކިން ބާބެއް ކަނޑައަަޅއި، ވަކިން އާއްމު އުސޫލާ ޚިލާފު އުސޫލެއް ކަނޑައަަޅއިދެނީ އެ ބޭފުޅުންނަުށް 

އި. ނުވަތަ ތަފާތު އުސޫލުތަެކއް ދިނުމަުށް ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެޭރގަިއ ކަންކަން ރަނގަުޅކުރުމަުށް ޓަކަ 

ަރއްދުދިނުމުގެ ޙައްުޤ ، އެޅޭ އިދާރީ ފިަޔވަޅުަތކެްއެގ ވާހަކަ ބަޔާންކޮުށްަފއި އޮްތ މާއްދާގައި މާފަުށް އެދުމާއި

ސްޓުގެ ތެރޭަގއި އެަބއޮވޭ އެ މުއަްއސަސާައކުން ސީާދ ކަުށަވަރުކޮުށްދިނުމާިއ، ޕްރޮގްާރމު ޝެޑިއުލުން ހުއްޓާލުމާ، މި ލި

ން ރުފިޔާއާ ދޭތެޭރގެ ޖޫރިމަނާއެއް، އިދާރީ ފިަޔވަޅެްއެގ ޔަންސާސް ހާސް ރުފިޔާާއއި ދެ ިމލިކަނޑައެުޅްއވިދާނެ ކަމަުށް ފަ

މި ދެވެނީ އެ ޖޫރިމަާނ  ގޮތުަގއި. އެހެން ކަނަޑއެޅުްއީވމާ އެއާ ދެޮކޅަުށް، އެއާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޝަރުޢީ ކޯޓަކަުށް ެވސް
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ދައްކާފަ. މިީއކީ އަުޅގަނޑެްއ ގަބޫލެްއ ނުކުރަން މީިޑއާއަުްށ ފަހިވާ ކަމަުށް އޮތް މާއްާދެއއް ކަމަކަުށް. އަިދ އުސޫެލްއ 

ކަމަކަުށް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތުގައި ޤާނޫނުއަާސސީން ކަުށަވަރުކޮުށްދޭ ޙައްެޤއް، އިާދރީ ގޮތުން ނިންމާނިންމުމަކާ 

ހިތްހަމަނުޖެހޭ މީހާ އެއަުށް ފަުރވާެއއް ހޯދުމަުށްޓަކައި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާއަުށް ިދއުމަކީ. ޝަރުޢީ މަރުޙަލާއަުްށ  ދޭތެރޭގައި

ދާއިރުަގއި އެ ޖޫރިމަނާއަުށްާވ އަދަދު ދައްކާަފއި، ދެން ޝަުރޢީ މަރުޙަލާއަުށް ގޮްސގެން ަމސައްކަތްކުރުަމކީ އަޅުގަނޑެއް 

ޅު ގޮތެްއގަިއ ލިބިދެވޭނެ ކަމަކަުށް. އަޅުގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަން ަކސްޓަމުްނ ގަބޫލެއް ނުކުރަން އެ ޙައްޤު އޭގެ ރަނގަ

ކަނޑައަާޅ އިްނވޮއިާސއި ެޓުކހުން ކަނޑައަޅާ އަދަދުތައް ެޓކްސް ދަްއކާފައި ނޫނިްއޔާ ެޓކްސްޓް އެޕީލް ޓްރަިބއުނަލަުށް 

ުށް އެ އޮންނަ ހުރަހަކީ ދައުލަތަުށް އަންނަންޖެހޭ ނުދެވޭކަން. ކަސްޓަުމގެ އިްނޮވއިސާއި ެޓކްސް އެޕީލް ޓްރަިބުއނަލަުށް ދިއުމަ

އާމްދަނީއާއި ެރވެނިއު މެދުނުކެނޑި ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަުށާއި، ރެވެނިއު ުހއްޓިއްޖެ ކަމަުްށ ވާނަމަ، ދައުލަތް ހިންގުްނ 

ކުރަްނ ހުއްޓިދާނެތީވެ އޮންނަ އިސްިތސްނާއެއް. އެކަަމކު، އަނބުރާ ބެހުމުގެ ކުުށާ ގުިޅގެން ައޅުގަނޑު ގަބޫލެްއ ނު

މިދެންނެވި ކަހަލަ ދޭތެރެއަުށް ހަރުފަތެއް ލައްވާފައި ޖޫރިމަނާ ދައްކާފައި ނޫނީ ކޯޓަުށް ދެވިދާނެ ކަމަުށް އޮންނަ މާއްދާއަކީ 

މީޑިއާއަުށް ފަހި މާއްދާެއއް ކަަމކަުށް. ދެވަނަ ކަމަުށް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ޕޯޑިއަމްތަުކގެ ާވހަކަ، ޖަލްސާތަކުަގއި ދަްއކާ 

އެަބއޮތް. އެއިްނ ތަނެއްަގއި މީހަުކ ދައްާކ ވާަހކަ ޙަޤީޤަތަުށް ވެސް، ތެދުތެދަުށް، ައކުރަުށް އަކުރަުށް ވެްސ  ވާހަކަ ީމގައި 

ރިޕޯޓްކުރެވޭނެ ކަމަުށް ވަނީ އެ ބަހެއް ރައްދުވާ މީހާގެ ބަހެއް ހޯދުމަުށްފަހުގައި. ރައިޓް އޮފް ރިޕްލައިއާ އެުކަގއި. އަުޅގަނުޑ 

ތަކުގެ ތެރޭގައި ވެްސ، އަދި ދުނިޔޭގައި ޢަމަލުކުރާ ރަނަގޅު ހަމަތަކުގެ ތެރޭަގއި ވެްސ ދެކޭ ގޮތުަގއި ނޫސްވެިރކަމުގެ ހަމަ

އޮންނަނީ، ރައްދުދޭން ބޭނުންާވ މީހާއަުށް، އަސްލު ެދއްކި ވާަހކައަކަުށް ަރއްދުދޭން ބޭނުންވާ މީހާއަުށް އެ ފުރުޞަތު އޭނާ 

ގޮތަުށް އެ ފެންވަުރގައި ޭއގެ ރައްދު ވެސް ލިޔެދިނުން.  ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި ލިިބދިނުން. އަދި އަސްލު ވާހަކަ ިލޔުން

އެީއ، އެ ދުވަހު ކަމަުށް ވެސް ވެދާނެ. ރިޕޯޓްކުރާތާ އިރުކޮެޅްއގެ ފަހުން ކަމަުށް ވެސް ވެދާނެ. އެއް ދުވަހު ފަހުން ކަމުަށް 

ވާނަމަ، ދެން އެ ވާހަަކ  ވެސް ވެދާނެ. މި މާއްދާ މިހާރު އޮތް ގޮތުން ަރއްދުދޭން ބޭނުންވާ މީހާ ރައްދު ނުދީފި ކަމަުށް

ޝާއިޢުކުެރވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. މި ހުންނަނީ އަޅުގަނޑު ދެޭކޮގތުގައި މީިޑއާއަުށް ފަހިވާ ގޮތަުށް ލިޔެފައި ހުންނަ ވާހަކަތަކެއް 

ން ނޫން. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކަުށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަނީ، އަބުުރގެ ދަޢުވާ ކުރެވޭއިރުަގއި އޭނަ ހެދީ ތެދެއްކަން ސާބިތުކޮުށްދޭ

މި ޖެހެނީ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ. މީހެއްގެ މައްޗަުށް ދަޢުާވެއއް ކުރެޭވއިުރގައި އާއްމު ުއސޫލަކީ، ދަޢުވާކުރާ މީހާ 

ސާބިތުކޮުށްދޭންޖެހޭނީ އެ ދެއްިކ، ކުރާ ތުހުމަތެްއގެ އަާސސްތައް. އަެނއް މީހާ ޖެހޭނީ ދިފާޢުވާން. ެއކަމަކު، މި ހާލަތުަގިއ 

ސާބިތުކޮުށްދޭންޖެހެނީ އޭނަ ަކމެއް ނުކުރާ ކަމަުށް. މިކަހަލަ ިތން މައިގަނޑު ަމއްސަލަެއއް  މި ވާ ގޮަތކީ ދަޢުާވކުރެވޭ މީހާ 

އަޅުގަނޑަުށް ފާހަަގކުރެވޭ ޫނސްވެރިކަުމގެ މިނިވަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން. ައޅުގަނުޑ ގަޫބލުކުރަން، އަބުާރ ބެހުމަީކ 

ނޑު ހަމައެާއއެކު ގަބޫުލކުރަން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކުެރިވގެންވާްނވާނެ ޙައްޤެއްކަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

މިނިވަންކަމަކީ ވެސް ރައްކާެތރިކުރެިވގެންވާްނވާނެ ޙައްޤެްއކަން. މި ދެ ޙައްޤަކީ ދެ ކޮޅަުށް ދަތުރުކުރާ، އެކަިތ 
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ތަކެއް ކޮުްށގެން. އަނެއްަކއްޗަުށް ވަރަުށް ވާންކުާރ ދެ ޙައްޤު. މި ދެ ޙައްޤު ވަޒަން ހަމަކުރެވޭނީ ވަރަުށް ނާޒުކު މަސައްކަތް

 އެކަން ައޅުގަނެޑއް ގަބޫލެއް ނުކުރަން މި ބިލުން ހާސިލުވާ ކަމަކަުށް. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  މީދޫ ައއްޑޫ އަުރވަނީ  ތު މިޞަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.އާދަމަ ޒައިނާރޮ

 

 :ވާަހކަދެއްެކުވން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ވަނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުަށް ގާނޫނެއް ހުުށަހެޅުމުން ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވަނީ 18ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ދެތެރޭ ރައްޔިތުން ސުވާުލއުފައްދާތީވެ.  ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އެއީ، މި މަޖިލީހުގެ

މި ސަރުކާރުގެ އިޚްލާޞްތެިރކަމާ ދޭތެރޭ ރައްޔިތުން ުސވާލުއުފައްދާީތވެ. ފަނޑިޔާުރެގތަކާ ދޭތެރޭގައި ަރއްޔިތުްނ 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުްށ  ސުވާލުއުަފއްދާތީވެ. އަުޅގަނުޑމެން މިތަނުން ފާސްކުރާ ގާނޫނެއްގެ ބޭނުންކުެރވެމުންދާ ގޮތް ހުރިހާ

ވެސް ފެންނަމުންދާތީވެ. އަޅުގަނޑުމެން އިޚްލާސްތެރިކަާމ އެއްކޮުށް ކަމެއް ކޮުށްފާެނ ކަމަުށް ރައްޔިތުން މިހާރު 

ޝައްުކއުފައްދާތީެވ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ތަކުރާރުކޮުށް ވިދާޅުވަމުން އެބަ ގެންދަވާ 

ޖޭަގއި އަލަުށް ކުރާ ކަމެއް ހެއްޔޭ. ޑިފަމޭަޝން އެކްޓެއް ނުވަތަ އަބުރާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ހެދުމަކީ މިއީ މިއީ ދިވެހިރާއް

ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނެއް، -ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަލަުށް ކުރާ ކަމެއް ހެއްޔޭ. ައޅުގަނޑު ުސވާލުކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ، އެްނޓި

ަގއި އެކަިނތޯ އަލަުށް؟ އެކަމަކު، އެފަަދ ގާނޫނެއްގެ ދަުށުން ހުރިހާ ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނެއް ުއފެއްދި ދިވެހިރާއްޖޭ-އެންޓި

ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހައްޔުރުކޮުްށފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެއކަނި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާނޫނުތަްއ 

ބޭނުންކުރާ ގޮތެއް ނޫން. މި  މިހާރު ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ގޮތަކީ، މިއީ ާއއްމު އުސޫެލްއގައި އެހެން ޤައުމުތަުކގައި

މަންޒަރުތައް ނޫސްވެރިންނަުްށ ވެސް ފެންނާތީ، ިދވެހި ަރއްޔިތުންނަުށް ެވސް ފެންނާތީ މިފަދަ ގާނޫނުތައް ައއުމުން 

އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވަނީ. މިއަދު ނޫސްވެރިން މި މަޖިލީހުގެ ބޭރުގައި ޖަމާވެަފއި އެ ަވނީ މި ކަންބޮޑުވުން އޮތީތީެވ 

ރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ގާނޫނުަގއި ވަރަުށް ފުޅާކޮުށް ަޤުއމީ ސަލާމަތަުށް ނުރައްކާތެރިވާ އިްއޒަތްތެ

ވާހަކަެއކޭ ވިދާުޅވެފަިއ، އަބުާރ ބެހޭ ގާނޫނެއްގެ ތެރެއަުށް ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކަންތައްަތއް ހަމަޖައްސާ އެއްަޗކަުށް ވެްސ 

ގެ އެްއވެސް ތަފްސީލެްއ ނެތި، ދައްކާ ކޮންމެ ވާހަކަައކީ ވެސް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ މި އަބުރާ ބެހޭ ގާނޫނުވެގެންޮގސް މީ

ވާހަކަައކަުށް ެވގެން ހިނގައިާދނެ ގޮތަުށް މީގައި ފަރުމާކުރެވިފައިާވކަން. ދެން، ނުވަވަނަ މާއްދާއަުށް ބަލައިލާއިރުަގއި ވެްސ 

ޅުކުރުމޭ ކިޔާފައި މި މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ކަންތައްތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ަޤއުމީ ސަލާމަތަުށް ނުރައްކާކުރާނެ ިޚާޔލުފާ

ވެސް ސާބިތުކުރުމުގެ މިންަގނޑަކީ، ފާޅުކުެރވުނު ޚިޔާލަީކ ޤައުމީ ސަލާމަތަުށް ނުރައްކާވާނެ ޚިޔާލެއް ކަމަުށް ބުއްދި 
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ޑިޔާރުގެތަުކަގއި ތިިބ ސަލާމަތުން ހުރި މީހާކަުށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ މިންގަނޭޑ. ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ސުވާލުއުފައްަދން ފަނ

ފަނޑިޔާރުންނަކީ ބުއްދި ސަާލމަތުން ތިބި ބައެއްތޯ؟ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުބއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކަުށް ފާޅުކުާރ 

ޚިޔާލު އެއީ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކަުށް ބެލޭނެ އެއްޗެއްތޯ ބަލަން އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ ފަނޑިޔާރުގެއަުށް. ދިަޔއިމާ 

ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނުެގ ދަުށުން ޓެރަރިސްޓަކަުށް ާވ -ނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ޝައިޚް ޢިމްރާނަކީ ވެސް އެންޓިއަޅުގަ

މީހެއް ތަން. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ ޓެރަރިސްޓަކަުށް ވާ ތަން. ކާނަލް ނާޒިމަކީ ޓެަރރިސްޓަކަުށް ވާ ތަން. މާދަމާ 

ން ައޅުގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެން ހިނގައިާދނެ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި އަޙްމަދު މަޚްލޫފަކީ ވެސް ޓެަރރިސްޓަކަުށް ާވ ތަ

ރައީސް. ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހެއް އެބަހުރިތޯ މި ކަންކަން ބަލަން މި ޤައުމުގައި؟ މި ކަންކަން ބަލަން އަޅުގަނޑުމެްނ 

ންކަމަުށްވަންޏާ މިގޮތަުށް މި ވާހަކަ ލިޔެަފއި ދާން މި ޖެހެނީ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހުންގެ ކުރިމައްަޗކަުށް ނޫނޭ. އެހެ

ދޫކޮުށްލީމާ މާދަމާ އަޅުގަނޑުެމން ގޮސް ހުއްޓެން މި ޖެހެނީ ޕްލާސްޓިކް ކޯކޮފުޅިއަކުން މީހެއްގެ ަގއިަގއި، ފުލުހެްއގެ 

ހުރި މީހެއް،  ގަިއގަިއ ޖެހީމާ ފަސް އަހަުރެގ ޖަލަކަުށް އަންހެނަކަުށް އެބަ ާއދޭ. އެކަމަުކ، އެ ފުލުސް މީާހ ނަމާދުކުރަން

ނުވަތަ ދުޢާކުރަން ހުރި މީހެއްގެ އަތުަގއި ހިފާ ބިންމަތީގައި ަދމާކޫއްތީމާ އެ ގާނޫނުގެ ތެެރއަުށް ފެތިގެން އޭނައަުށް ކުރެވޭނެ 

ތެިރ ކަމެއް ކަމަުށް ގަބޫލުކުރާ ޤައުެމއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި ދިރިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެމން ކަންބޮޑުވާން ިއއްޒަތް

އަބުރު ެގއްލޭ.  ބަރަކާތަކުން އެމާއްދާަގއި ވެސް އިޝާރާތަކުްނ، ހަ ވަނ11ަކުރާ ވަނީ. އަުބރުގެ މާނަ މި އިޖެހިފަސް ރައީ

ދެން  ތަންކޮޅު އިތުރުކޮުށްލީމާ ައޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ މި މީގައި ހަމައެކަނި މަދުވާ ެއއްަޗކީ "ނޭވާލާ ގޮަތކުން" އެ 

ނެތް.  . ދެއްޭކކަުށްވަގުުތކޮޅު ވަރަުށް ކުޑަ .ދައްކަން ހުރި ވާހަކަ ވަރަުށް ގިނަ ރައީސް.ފުރިހަމަވެގެންދާނީ. އިއްޒަތްެތރި 

ޅޭނެ ކަމެއް ހަމަ ނިންމާލުން އެންމެ ވާހަކައެއް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ޮއތީ. ގެއްިލއްޖެ އަބުރު ގާނޫަނކުން ހޯދަން އު

 ކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.ތު ފަޅުފިލުވަމުން އަބުރަުށް އެދޭނެ ކަެމއް ނެތޭ. ޝުނެތޭ. ވައްކަުމގެ ތަޚު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަތިވެރިއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 ުށް.މުޙައްމަދަ ޙުސައިން

 

 :ވުންވާހަކަދެްއކެ  މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ފާޅުކުރުމުެގ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިހާރު ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކީ އަބުރު ަރއްކާތެރިކޮުްށދިނުމާއި ޚިޔާލު

. އާދެ! ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ހީވަނީ ިޚޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންކަން ފުޅާކުރަންހެން މި އުޅެނީ. މިނިވަންކަމުގެ ބިލު

ކަެމއް ނޫން.  މަކީ އަުޅގަނޑު އިދިކޮޅުހަދާއަބުރު ރައްކާތެރިކުރު ބޭނުން. މުން ެވސް ދަންނަވާލަންއާދެ! އަުޅގަނޑު ފަުށަ

މީހުންގެ އަބުުރ ރައްކާތެރިކުރުމާއި އެކަމަުށް  އާދެ،؛ ވާ ުއސޫލު މި ގާނޫނުގައި ނުވަތަ މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިލުަގއި މި
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. އާދެ! މުތަކުަގއި އޮތް ކަމެއް ވެސް މެން. އަދި ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުކަމެއް ނޫކަތްކުރުމަކީ ައޅުގަނޑު އިދިކޮޅުހަދާ މަސައް

އެކު އަދި ޖިނާޢީ  އެކަމަކަުށް މަދަނީ ބަދަލު ނެގުމާ ،ނަމަ ޓަަކއި ނުވަތަ އަބުރާ ބެހިއްޖެ އަބުރު ރައްކާކޮުށްދިނުމަުށް

 މެްއ. ެއހެންވީމާ، މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއިއުުމތަކުަގއި ވެސް ހުރި ކައަދި ކުިރއަރާފަިއވާ ޤަ، ވާކުރުމުގެ އުސޫލުތަކަކީ ެވސްދަޢު

ންނަމަވެސް، ހުރި. އެހެޤައުމުތަކުގައި ވެސް މިަކން އެބަވަރަުށް ލިބިރަލް  ނޯވޭ ފަދަ ، ންއަލަުށް ކުރާ ކަމެއް ނޫން. ސްވިޑު

އާދެ!  ޖެކަން.އީ ދިވެހިރާއްމި ،އަޅުގަނޑުމެން ޚިޔާލަުށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަކީ ،ވިސްނާަލންޖެހޭ ކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ނުގުޅޭ ވަރަުށް ބޮޑީ. އާދެ! މިނިވަންކޮުށް ިޚޔާލު ބޮޑީ. ައުޅގަނޑުމެންނާ މި ބިލުގައި ބަޔާންކުެރވޭ އިްނތަކާއި މިންތައް މާ

. އާދެ! ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުން އެބަ މިއީ  މިނިވަން ނޫްސެވރިކަން މުޅިން ނިމުމަކަުށް އައުމުގެ ބިރު އޮތްވަރު ،ފާޅުކުރުމާއި

ވީ. އިޞްލާޙުކުރަން އަނބުރާ ގެންދެ ތަނަުށް ހުުށަހެޅުމަުށްފަހު އެއަުށްފަހު  މަންނަމެން މި އިޞްލާޙުކުރާނަމޭ. މިވިދާޅުޭވ ތި

 އިޞްާލޙުކުރަްއވަން ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ،މިހާރު ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް އެނގޭއިރު ގައިލާދެން، އަނެއްކާ ކޮމިޓީ މަރުޙަ

އާދެ!  ނޫިނއްޔާ ގެންަނވަންވީ؟ން އިގެއަނެްއކާ މި އިޞްލާޙުކުރަްއވަ  ެވގެންތޯއެ ބޭފުޅުން އެދިވަަޑިއގަންނަާވއިރު ކީއް 

އަުޅގަނުޑ  ދުނިޔޭގެ ވަރަުށް ގިަނ ޤައުމުތަކުަގއިމިހާރު  ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން މި ދެންނެވި ގޮތަުށް

ިމއަދު އެހެންނަމަވެސް ހުއްޓޭ.  ބައެ އީ ޖިނާޢީ ުކުށެއްގެ ގޮުތގައި ވެސްދަންނަވައިފިން ވަރަުށް ގިނަ ޤައުމުތަކުަގއި މި

ބައި އުނިކުރުން. އާދޭ! ައވަުށްޓެރި ަޤއުމުތަުކެގ  އ ޖިނާޢީމިއަދި ޓްރެންަޑކީ ، ވިްސނުން ހުރީ ،ދުނިޔޭގެ އޮިއވަރު ހުރީ

ވެސް އި. އެހެންނަމަެވސް، ސްރީލަންާކަގއި ކުުށެްއގެ ގޮތުގަ  ީއ ޖިނާޢީމިއޮީތ ތެރޭން ސްރީލަންކާ، އިންިޑާއގަިއ ެވސް 

ވިދާޅުވާީނ ދެން  ،ބޭފުޅުންނަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާތޯ ބައި އުނިކުރުމަުށް. ތި މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ މި ޖިނާޢީ ހާރުމި

 ލުވެރި ނިންމުންތަކުންނޭ. ދެން، އެކަމާ . ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަދްކަންކަން ނިމޭނީ މި ފަނޑިޔާރުެގއަުށް ގޮސް ކޯޓުަތކުަގއޭ

ސް، . އެހެންނަމަވެއެއް ނުދަްއކާނަން ޢަދްލުވެރި ނިންމުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުންވާހަކަ އަޅުގަނޑު އިތުަރކަުށް ބެހޭ ގޮތުން 

އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކަުށް ،ކުރެވިަފއި އޮތީ މެ ބޮޑު ޖޫރިމަނާއަކަުށްންަގއި މިހާތަނަުށް އެންއެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ! ްސިވޑް

، މާ، އަުޅގަނޑު ެދން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީހާސް ޑޮލަރު އިނގޭތޯ. ވިހި ހާސް ޑޮަލރު. އެހެންވީ ތީ ވިހިނެގިފައި އޮ

 ފި. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑު ކުުރކުރުކޮުށް ޮޕިއންޓް ފޯމަުށް ދަންނަވައިލާނަން. މީގައި މިިނވަންކަން ދިނުމަުށްއާދެ،  ބެލްޖަހައި

ކު ވިދާުޅވިހެން ޔުނުއިުރ، އެއް ބޭފުޅަ ލި އެބަ ބަޔާންކުރޭ އަުޅގަނޑުމެްނ ޤާނޫނުއަސާސީ ކުރާ ބިުލގައިޓަކައި މި ފާސް

 އިސްލާމް ،ަޤއުމީ ސަލާމަތާއި ،މިންގަނޑުތަާކއި ނަުށް ލިޔަން ނޭގުނީތޯ ިއޚްތިޔާރީ. އަުޅގަނޑުމެންއަޅުގަނޑުމެން ތިބީމު

ކުރުމުެގ ފާޅު ން ޚިޔާލުނެ ގޮުތގެ މަތީއެހެން މީހެއްގެ ަޙއްޤުތައް ަރއްކާތެިރކުރާ ،ންނުވާނެ ޮގތުގެ މަތީދީނުގެ އަސްލާ ޚިލާފު

ވަަނ 27ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ؟ އެހެން ލިޔަން ނޭގުނީތޯއެ އޮތް ޮގތަުށް ވަނަ މާއްާދގައި 98ކަން ލިބިގެންެވއޭ. މިނިވަން

ދެން، އަޅުގަނޑުމެން  ްނތޯ؟އޮތީ. އެގޮތަުށް ލިޔަން ނޭގިގެ ފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަން ދީފައި އެ ޚިޔާލުމާއްދާގައި 

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ(ޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދީފަ. ހަސް ޚިާޔލުފާވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ، މީގަިއ އެބައޮތް އަނެއްާކވެ

ކުރީ  ވުން. ކޮންއިރަކުތޯ، ކިހިނެއްތޯ މިކަން އެނގެނީ. މިއީ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތަުށް ނުރައްކާ ޚިޔާލަކަުށް
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ވާތީ ޙުކުމްކުެރވުުނ  ގެއްލުން ުށްޙަތައްމު މަޞްލައާ ، ބަެއއް ބޭފުޅުންނަުށް އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ މިތާަގއި، ޒަމާނުގައި 

 ..ގޮތަުށް އޮތް މާއްާދއެއް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ނޮިޅވަރަމްއަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 ުށް.ޢަރީފަ ޙުސައިން

 

 :ވާހަކަދެްއކެުވން ޢަރީފް އިންޙުސަ މެންބަރު ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް

ްސ. މިއަދު އަުޅގަނުޑގެ ހަނދާނަުށް އަންނަނީ ުޝކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީ. الم عليكمالس  . حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ރަތަމަ ރާއްޖޭގެ ފުމެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ހުންނަަވއި، ިދވެހި އި ތިލަދުންމަތީގެ ފުރަތަމަ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގަ ރާއްޖޭގެދިވެހި

އިތެްއގެ މަތިން. ބަ މީރު މުޙައްމަދު އަީމން ދޮުށިމޭނާކިލެގެފާނު ވިދާޅުެވދެއްވި ޅެންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްމަރުޫޙމް އަލްއަ

އެ މަނިކުފާނުގެ މާތް ފުރާނަފުޅަުށް ސުވަރުގޭގެ އެންމެ މަތިވެރި ދަރަޖަ ދެއްވުން އެދި އަުޅގަނޑު ދުޢާ هللا މި ވަގުތު މާތް

ވުރުފަތަުށް ވަން  ވަނީ "ެމންބަރުންކަމު ން! އެ މަނިކުފާނު އެ ދުވަހު ވިދާޅުވި ޅެމުގައި ވިދާުޅވެފައިދަންނަވަން. އާމީ

ވުރުފަތަުށް ވަން ދުވަހު ކުޅަ މަތިވެރި ހުވާ. މެންބަރުންކަމު  މެންބަރުންކަމު ؛ ދުވަހު ކުޅަ މަތިވެރި ހުވާ، ެއންމެ ފުރަތަމަ

އެންމެ މަތިވެރި ވީ މި  ،ެއކީ ޒުމާއެންމެ ފުރަތަަމ ހުވަިއގަިއ ހަރުދަނާ ޢަނދެއްގަިއ ދަންނަވާނަމޭ ވިސްަނވާން. ތިބި ހި

ރުމަތާެއކު އެންމެ އެދެވޭ ޙު، ދީނަުށް ލޮބުވެތުންތާ ވީ މުޅީން. ދެން، އެ ގާނޫނަުށް ައސާީސ ފޭވުމެއް ނެތި އޮތް ގޮތަުށް

 އަްސލު އަުޅގަނޑުމެންގެ ވާޖިބު  އީމި ،ބޯލެބުންތާ ފަުށްފަުށުން" ދެން، އެ މަނިކުފާނު ގެންަނވާ ައނެއް ބައިުތގައި 

ފް، ރައްޔިތުންނަުށް ދެއްވުމޭ ުށޭ! އެންމެ މަތިވެރިވީ ޝަރަތު. "އައްަސވާުށޭ! ވިސްަނވާއަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކޮުށްދޭ ބައި

އޮތް ކަމެއް ނޫން. މެންބަރުންނަކީ  ކީ ެއްއވެސް ބަހުސެއްޙައްޤުަތއް ގަދަ މިންނަތުން" އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއީ އެކި

އެއް. އެ ވާޖިބުތަކަީކ ތިބި ބަ ކެއް އަދާކުރަން ލާޒިުމވެފައިނު މުޤައްދަސް ވާޖިބުތަބުރަ މަސްއޫިލއްޔަތުތަަކކާއި ނުހަރަުށް ވަ

ވާޖިބުަތއް. ެއކުަގއި ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  ެއކުަގއި އަދި އިޚްލާސްތެރިކަމާ ވަފާތެރިކަމާ ތެދުވެރިކަމާިއ،

ނޫނުއަާސސީއަުާށއި ދީނަުށާއި ރާއްޖޭގެ ޤާ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް މި ތިބީ އިސްލާމް އީސް.އިްއޒަތްތެރި ރަ

 ،ގެން. ކަން މިހެން ހުރިއިރުމަުށާއި ޚިޔާނާތްތެރިނުވުމަުށް އިގުރާރުވެ ޮސއިއަަޅއި ހިތުންގެ ޙައްޤުަތކަުށް ޙުރުމަތްކޮުށްރައްޔިތު

ކޮުށްފި އެއްެވސް މީހަކަުށް ން އަދާކުރަންޖެހިފަިއވާ ވާޖިބުތަަކކީ ވިސްނުމުގެ ޭބނުންދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަްއޗަުށް ައޅުގަނޑުމެ

އެއް ައޅާލުމުން ފެނިގެންދަނީ ންކަެމއް ނޫން. ނަމަެވސް، ހިތާމަޔަކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތަކަކަުށް ތަޙުލީލީ ދުރުމީކަ އޮޅޭނޭ

މިތާ ައޅުގަނޑުމެން ތިބެ ފާސްކުިރ  ،ން. މި ދަންނަވަނީއިޚްލާޞްތެރިކަން ުކޑަކަ  ،ކުަޑކަާމއިއަޅުގަނޑުމެންގެ ފަުރވާ

ގެން އުޅުުނ ބައެއްގެ ގޮތުަގއި އުެޅ، މި . އަުޅގަނޑުމެން ފަޔަުށް ހިނިއަރައިބައެއް ބިލުތަކާއި އިޞްލާޙުަތކުގެ ވާަހކަ
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ތެދު  ރަީއސް. ލި ވާހަަކ. އިއްޒަތްތެރިއަބުރު ދުްއވާ އޭގެ، ނޫނުއަސާީސއާ ހިނދުކޮޅެްއގެ ތެރޭގައި ުކޅެރާއްޖޭގެ ޤާ

އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ހިތި ތެދު ގަބޫލުކުރަްއވައިފި ނަމަ، އަުޅގަނުޑމެންގެ ކޮންމެ މީހަކީ ނުވަތަ ނަމަ،  ގަބޫލުކޮުށްފި

އަޅުގަނޑުމެން ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ކުުށްވެރިން. މި މަޖިލީހަުށް އިޝާރާތްކޮުށް ައޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ. ވާޖިބުތައް 

ފަރުވާުކޑަކުރުުމގެ ކުުްށވެރިން. މަސްއޫލިްއޔަތަުށް ފަރުވާކުަޑކުރުމުގެ ކުުްށވެރިން. ކޮުށްފައިވާ ުހވަާޔއި ވެފަިއވާ  އަދާކުރުމުަގއި

އިގުރާރަުށް ިޚޔާނާތްތެރިެވވޭކަުމގެ ކުުްށވެރިން. މަިތވެރި ކަެލްއގެ ޙަޟްރަުތގަިއ ވެްސ، އަިދ ދުނިޔަވީ ހަމަތަުކގެ މަތީން 

ގަނޑުމެން މި ކުރަނީ ކުުށޭ. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާން އެަބޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވެސް އަުޅގަނޑަުށް ދެންނެވޭނީ އަޅު

ނިކަން ވިސްނަަވއިބައްަލވާ! ފިކުރުފުޅުކުރަްއވަބައްަލވާ! ަރއްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް މި ދަނީ އެކި ގޮތްގޮތުން ކަތިަލއި 

ުށް ފެންނަ މަޤުބޫލު އޮތީ ެއންމެ ސަބަބެއް. އެ މީހެްއގެ ޤުރުބާންކުރެވެމުން. ސަބަބަީކ، ސިއްރަކީ ފަހެ ކޮބައިތޯ؟ އަުޅަގނޑަ

ވާޖިބު އެ މީހަކަުށް އަދާނުކުެރވޭކަން. އެހެން އިބާރާތަކުން ދަންނަވާ ނަމަ، އަމިއްލަ އެުދމުގެ މައްޗަުށް ަރއްޔިތުންެގ 

ސް ކުޑަ ެވސް ޙުރުމަތެއް ޙައްޤުތަކަުށް ތަރުހީބުނުދޭކަން. މަސްއޫލިއްޔަތުަތކުން ރެކި، ެއ މީހެއްގެ ޢިއްޒަތުއްނަފުސަުށް ވެ

ބުނަހައްޓާކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވާޖިބުތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންގެ ވާޖިބުތަކަީކ، ަރއްޔިތުންނަުށް ފައިދާކުރާޭނ ެއންމެހައި ކަންތައްތަްއ ިވސްނައި ފިކުރުކޮުްށ މި މަޖިލީހަުށް 

ހުުށަހެޅުން. ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅޭ ކަންތަކާ މެދު މެންބަރުންގެ ލަފާ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި 

  ސާފުކޮުށް... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަ މަކުނުދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 އަނާރާ ނަޢީމަުށް. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމު ވާހަކަދެއްކެވުން:

މިއަދު  .هللاالم على رسول الة والس  الص   لحمد هللا .حيمرحمن الر  بسم هللا ال  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ޔާުލފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ ބެޭހ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ވާހަކަދެެކވުމުން މި ދާ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮުށްދިނުމާއި ޚި 

ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުްނަވނީ، މި ހުުށަހެޅިފައިާވ ބިލަީކ ވަރަުށް ަޚއްސާސް ބިެލކޭ. އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ 

އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން.  މަންދޫބުންގެ ހައިސިްއޔަތުން ރައްޔިތުންެގ ދިފާޢުގައި ތެުދަވންޖެހޭ ފަދަ ބިލެއްގެ ގޮުތގައި 

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތއް ކަުަށވަރުކޮުށްދީ، ސަރުކާރު ޒިންާމދާރުކުރުވަިއ، މި ކަންކަން ކުރުން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން 

މެންބަރުންގެ ހައިސިްއޔަތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮނުޑގަިއ ެއޅިފައިާވ ވަރަުްށ ބޮޑު މަްސއޫިލއްޔަެތއް ކަުމގަިއ އަުޅގަނުޑ 

. އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންނަކީ ވިސްނައި ފިކުުރކޮުށް، މި ބިލުތަކުގެ ކަންކަާމ މެދު މިއަުށްވުރެ ފުންކުޮށް ދަންނަވަން
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ވިސްނައި ފިކުުރކުރާ ބަޔަަކުށް ވާންޖެހޭ. އެއްވެސް ާހލެއްަގއި ޕްރޮގްރާމުކުެރވިފަިއާވ ސިކުނޑިތަކެއް ކަމުަގއި 

ޑަަރުށް ހަމައެކަނި މަސައްކަތްކޮުށް، އަންނަ އޯޑަރުތަކަުށް ވޯޓުޭދ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިކުނޑިތަްއ ވެގެންނުވާނެ. އަންނަ އޯ

ބަޔަކަުށް ވެސް ެވގެންނުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިފަދަ ބިލުތަކުގައި މިހުރި މާއްދާތައް ރަނގަޅަުށް ކިޔައި، މިއިން 

ފަަދ ބިލުތައް ހުުށަހެޅިގެންދާއިުރ ރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުަތއް އުނިެވގެންދަނީ ކިހާމިންވަރަކަުށްތޯ ބަލައި ދިރާސާކުރަން. މި

އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަުށް ހިތާމަކުރަން މި ބިލުތަކުގައި ރަްއޔިތުންގެ އެަތއް ޙައްޤެްއ؛ ޚާްއޞަކޮުށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި، 

ހަކަދެްއކުމާއި، ރައްޔިތުން ސަރުކާރު ޒިންމާާދރުކުރުވުމާިއ، އަދި ދައުލަުތގެ ބާރުތައް ޒިންމާދާކުރުމުގެ ގޮުތން ރައްޔިތުން ވާ

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުުރމުގެ މިނިވަންކަން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ހަނިކުރެވިގެންދާ ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނުޑ 

ފާހަގަކޮުށްލާނަން މި ބިލު. ދެން އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ޕޮއިންެޓްއގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުްށލާނީ، ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިްނ 

ކަުށް އަިނޔާެއއް ލިބޭ ހާލަތުގައި ދިފާޢުުވން، އެއީ އިސްލާމް ދީނުގައި އޮންނަ ކަމެއް. ދިފާޢުވުމުަށް ބަޔަކަުށް ނުވަތަ މީހަ

ޓަކައި މަސައްކަްތކުރުން. މަސައްކަތްކުެރވޭނީ ވާހަކަަދއްކަިއެގން. މަސައްކަތްކުރެވޭނީ އެ ަބއެްއގެ ޝުޢޫރު ފާޅުކޮުށްގެން 

އިސްލާމް ދީނުގައި އެބައޮތް ހެޔޮ ކަންތައްތަކަުށް އަމުރުކޮުށް، ނުބައި ކަންތަްއ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި. ހަމަ އެގޮތަުށް 

މަނާކުރުމުގެ ވާހަކަ ެވސް. އެ ކަންތައްތައް ވެސް ކުެރވޭނީ ޚިޔާލު ފާޅުކޮުށްގެން. މި ދެ ކަންތަކަުށް ވެސް އެބަ އުނިކަްނ 

ުޅގަނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް ހަމަ ދަންނަވާނީ، އެބައާދޭ މި ބިލު މިހާރު ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތް ގޮތުން. އެެހންވީމާ، އަ

ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމަކީ ގަދަބާުރން ހޯދޭނެ އެއްޗެއް ނޫނޭ. ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމަކީ އިތުބާރުްނ ހޯދޭނެ އެއްޗެކޭ. އިތުބާުރ 

މިހާރު  ހޯދުމަުށޭ މަސައްކަތްކުރަންވީ. ގާނޫނުތަުކގަިއ ރަްއޔިތުންެގ ޙައްޤުތަްއ ކިތަންމެ ވަަރކަުށް ހަނިކުރިޔަްސ،

ރައްޔިތުންނަުށް މި ލިބިފައިވާ ވަރަުށް ގިނަ ދުވަސްތަެކއްަގއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި މި ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގައި ރަްއޔިތުްނ 

 އުޅެފައި ވާތީ، ަރއްޔިތުންނާއި ޢާއިލާތަކަުށް މިފަދަ ބިލުތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަުށް ބޮޑު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އޭދަފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 އަޙްމަދު ސަލީމަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ައޙްމަދު ސަލީމްއޭދަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ހެޅުއްިވ މެންބަރަުށް އަުޅގަނޑު ފާޅުކުރުުމގެ މިނިވަންކަުމގެ ބިލު ހުުށަ `. އާދެ! އަބުރު ރަްއާކތެރިކުރުމާއި ޚިޔާލު

ނުވޭ އަބުރު އެއީ ރަްއކާތެރިކުރަންޖެހޭނެ  ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ެއްއވެސް މީހަކު ދެބަހެއް

ން ވެސް އިއްތިފާުޤވާ އެްއޗެއް. އަދި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރު  ެއއީ އެންމެންދޭތެރޭަގެއއް.  ކަމާ އެްއޗެއް

ވެސް އެކަމަުށް ިއއްތިފާޤުވާނެ. އަދި މުޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެން ވެސް އެކަމަުށް ިއއްތިފާޤުވާނެ. އެއީ ހުރިހާ އެންމެން ެވްސ 
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އެބަހުރި އަބުުރ  މީހެއްގެ މަސްއޫިލއްޔަތުަތކެއް ވެސް އޭަގއި މީހެްއގެ އަބުރު ރަްއކާތެރިުކރަންޖެހޭ. އެކަމަކު އޭަގއި އެ އެ

އުޅޭ ހިސާބަކީ، ޚިާޔލު ފާޅުކުރުމުގެ މިންގަނުޑ  ޖެހިގެން މިަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މައްސަލަމީ .އިރައްކާތެރިކުރުުމގަ

ދީން  ދީނުގައި ގެނެސްދިން އެްއޗެއް ެއއީ. އިސްލާމް ފާޅުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ިއސްލާމް ހަނިކުރާ ހިސާބު. ޚިޔާލު

ދީން އައުމަުށްފަހުގަިއ  އަޅުންނަުށް ވެފަ. ިއސްލާމް ،މީހުންގެ އަތްދަުށުވެޤަތުަގއި މީހުންތައް ތިބީ ބޮޑެތިއައުުމގެ ކުރީަގއި ޙަޤީ

ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔައީ. ކީރިތި  މީހުންގެ މިނިވަން ޚިޔާލާއި ޚިޔާލު އެ ،މީހުން މިނިވަންވެ ޙަޤީޤަތުގައި އެ

ތުަގއި މި ންގެ ިޚޔާލު ަތފާތުވުމަކީ ޙަޤީޤަގޮތުަގއި ޙަޤީޤަުތގަިއ މި އުއްމަތުެގ މީހު ރަސޫލާގެ ބަސްފުޅުަތކުން އެނގޭ

ޙުޖުރާތު ން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އަލްމަތެއް. ެއހެންވީމާ، ޚިޔާލު ތަފާތުވުމަކީ އެައކީ މައްސަލަެއއް ނޫއުއްމަތަުށް ލެްއވި ރަޙް

ްއޗަކީ ބުނާ އެ ލާއިުރގައި ޙަޤީޤަުތގައި އެ އާޔަުތގައި އެަގއި އެ ވިދާުޅވި ބަސްފުޅަުށް ބަަލއިވަނަ ާއޔަތ6ުސޫރަތުގެ 

ނީ ވަކި ަބޔަކަުށް. ކިޔަ ިއގެން އަންަނއިރު. އަުޅގަނޑުމެން އެންމެނަކީ ފާސިޤުންނެއް ނޫނޭ. ފާސިޤުން މިފާސިޤަކު ޚަބަރަކަ

ވެސް ެއއީ ހުރިހާ މީޑިއާތަކަުށް ދޭ ނަމެއް ނޫން. ނޫނީ އެހެން އެއްޗަކަުށް ދޭ ނަމެއް ނޫން ފާސިޤުންނަކީ. އެްއގޮތަކަުށް 

ފާސިޤުން މި ، ނުލަފާ ޔަހޫދީ މުނާފިޤު މީހުންނަުށް ބުނާ އެްއޗެއް އެއީ ގު ަޚބަރު ފަތުރާ، ނުބައިތުަގއި ދޮހަމަ ޙަޤީޤަ އެއީ

ންނަނީ. އެހެންވީމާ، ެއ ާއަޔތުން އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް މި މާނަ ދޭހަކޮުށްގެން ވާހަކަެދއްުކމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ. އަ

އެންމެ ފުރަތަމަ  تعالى و سبحانه هللا ؛ގަލަުމގެ މިނިވަންކަން ،ކީއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ އެއްޗަ

އިންިސއެއް އެްއވެްސ  ،ބިމެއް، އިންސާނެއް، ޖިންިނއެއް ގަލަން. އެންމެ ފުރަތަމަ އުޑެއް؟ އެްއޗަކީ ކޯްއޗެއްތޯ އުފެއްދެވި

 ބުނީ ކޯއްޗެއްހޭ ލިޔާނީ؟ ލިޔާުށޭ. ގަަލން އެްއޗަކީ ގަލަން. އެ ގަލަމަުށް އެންެގވީ އް ނެތި އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދެވިއެްއޗެ

އެންގެވީ ލިޔަްނވީ ެއއްެޗއްސާއި އެްއޗެހި. އެހެންީވމާ، އެ ގަލަން މިއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުނިޔެއަުށް އައި އެތި. هللا ދެން 

ާވ އެ އަކުރު ދެނެވޮޑިގެން ހަމައެކަނި  تعالى و سبحانه هللاއެއީ  ن.  ن َواْلَقلَِم َوَما َيْسُطُرونَ އޮތީ  އެހެންކަމަުށްވާއިުރަގއި އެ

. ގަންެދއްަވއިމި ާއޔަތުަގއި މި ވަީޙކުަރއްވަނީ. ގަލަން هللا  ފަރާތަކީ. ދެން ގަލަމަުށް ބަލަިއލާއިރުަގއި ގަލަން ގަންދެްއވައި 

ގަލަމުެގ މުހިއްމުކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ދޭހަވެގެންދަނީ. ޤުރުއާުނެގ  ގަލަން ގަންެދއްަވއި ުހވާކުަރއްާވއިރުަގއި

 އަންނަނީ ގަލަމުެގ ނަން ގަންދެްއވާފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ޚިޔާލު  މި ގައި ތެއްެގ ފެުށުމުގެ ހިސާބު ސޫރަ

ިދއުމެްއ ެއއީ ހައްދުފަހަނައަޅައި. އިފާޅުކުރުމުގައި ގަލަމުން ލިޔުމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނަންޖެހޭނެ އޮންނަންޖެހޭ ދަރަޖައިގަ

އެކަލޭގެފާުނގެ  ،ޚައްޠާބު އްތަކަުށް ޖަވާބުދާރީާވންޖެހޭނެ. މިސާލަކަުށް ޢުމަރުބުނުލްކަންތަ ނޫން. ވެރިން ވެސް ވެރިން ކުރާ

ތައް އެކަލޭގެފާނު ބައްަސވައިެލއްީވ އެންމެންނަުށް ހަމަހަމައަުށް. މި ފޮތިތަކެއް. ގައި ޔަމަނުކަަރއިން ލިބުނު ފޮތިޚަލީފާކަމު

ޢުމަރުބުނުލް ޚައްޠާބު ، ޮގތަކީ ބައްސަަވއިލެްއވީމާ މި ވީއެންމެންނަުށް ހަމަހަމައަުށް ބައްސަަވއިލެްއވީ. ހަމަހަމައަުށް 

އެކަޭލގެފާނު، ކޮންމެއަކަސް އެ ފޮތި ބެހި ހިސާބުން ޢުމަރުބުނުލް ޚައްޠާބު، އެކަލޭގެފާނަުށް ހެދުމެއް ފެހޭވަރުގެ ފޮތިކޮޅެއް 

ހަުށިގަނޑު ވަުރގަދަ ބޭކަެލއް. ނޫން ލިބިވަޑަިއގަތީައކީެއއް. އެ ބޭފުޅާއަކީ ނުލާހިކު ޮބޑުބޭފުޅެއް. އިްސކޮޅުން ބޮުޑ، 

އެހެންވީމާ، ެއއަކުންނެއް ހެދުމެއް ނުފެހޭނެ. ކޮންމެއަކަސް ޚުޠުބާ ދެއްވަން ހުންނެވިއިރުަގއި ހުންނެވީ އެ ބެހި ފޮތީގެ 
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ހެދުމެއް ލައިގެން. އެ ހިސާބުން މި ގޯސްވީ. އަޞްޙާބު ބޭކަލެއް؛ ޢައްމާރުބުން ޔާސިުރ ތެދުވެ ބުނީ، ޢުމަރުގެފާނު 

ވަީނ، ކިޔަމަްނވާުށޭ، ައޑުއަހާުށޭ. އަޞްޙާބު ބޭކަެލއް؛ ޢައްމާރުބުން ޔާސިރު ވިދާުޅވަނީ އަެޑއް ެވސް ނާހާނަމޭ. ވިދާޅު

ކިޔަމަނެއް ވެސް ނުވާނަމޭ. ކިހިނެއްހޭ ތި ހެދުންލީ؟ ކަލޭގެފާނަކަުށް ތި ހެދުމެއް ނުފެހޭނެއޭ ދިން ފޮތިކޮޅަކުންނެއް. 

އްވާ. ޖޫރިމަނާެއއް ނުކުރޭ. އިބުނު ޢުމަރު؛ އެކަޭލގެފާނުގެ ދަރިކަލުންނަުށް އެކަޭލގެފާނު ކޯފާެއއް ުނވޭ. ޖަލަކަުށް ނުލަ

އެންެގވީ ެއއަުށް ޖަވާބުދެްއވާުށޭ. އިބުނު ޢުމަރު ޖަވާބުދެއްީވ، ބައްޕާފުޅު އެ ހެދުން ފެހީ ތިމަންނައަުށް ލިބުނު ފޮތިކޮޅު 

ނިކަން ވިސްނައިބައްަލވާ! ަވގުތުން ޖަވާބުދެއްީވއޭ.  ލައިގެން ދެ ބައި އެއްކޮުށްަލއިެގންނޭ ބައްޕާފުޅަުށް ހެދުންކޮޅު ފެއްސެީވ.

ޚުޠުބާ އިއްވާުށޭ ހުންނެވީ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެން މީހަކާ ދޭތެރޭގައި ކަމެއް ތުހުމަތުކޮުށްފިއްޔާ އެ މީހާ އެއިްނ 

ޢޫރު އޮތް މިންވަރު. ބަރީޢާވާން ޖަވާބުދޭންވީ ކޮންެމ މީހަކު ވެސް. މިއީ އިސްާލމް ދީނުގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުުމގެ ޝު

 މިސްކިތުަގއި ޚުޠުބާ ދެއްވަން ހުއްޓާ ބުނި އެްއޗަކަުށް ވެސް ވަގުތުން އެ ޖަވާބު އަންނަނީ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

 ޝާހިދަުށް.   هللا ޢަބްދު މެންބަރު

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ުދވަހު އަުޅގަނޑުމެން ވަދެ މިތިީބ ރައްޔިތުން އަޅުވެިތކުރަން.  ދުވަުހގެ ފަހުން ހަވަނައަުށް ވީ`. މިނިވަން

ދުވަހު  ވަނައަުށް ވީރުނުތާ ހައަހަރު ފު 51ކަމަުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ަލދުވެތިކަމެއް. ައޅުގަނޑުމެން މިނިވަން

ތަޅު ެއޅުވުުމގެ ވާހަކަ. ރަްއޔިތުންގެ ދުލުަގއި، ބޮޑު، ދައްކާ ވާހަކައަކީ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަުށް ވަދެ މި

ސެއް ކުާރ ތި ބަހުތާ މި މަޖިލީހުގައި ލަދުވެޚިޔާުލގައި ބޮޑުތަުޅ އަޅުވާނަމޭ ހި ަގއި، ފިކުރުަގއި، ވިްސނުމުގައި،ގަލަމު

ަރއްޔިތުްނެގ  ،މި ގާނޫނު ފާސްކުރެވިދާނެ. ެއކަމަކު ރައްިޔތުންގެ ހިތުގައި އްޒަްތތެރި ރައީސް.ދުވަހެއް މިއަދު މިއީ. އި 

ެވްސ ތިޔަ ބޭނުންފުޅުާވ ބޮޑުތަުޅ ިއ ަރއްޔިތުްނގެ ިވސްނުމުގައި އެްއވެްސ ބަޔަަކުށް ދުނިޔޭގެ ތާރީުޚގަ ،ފިކުރުގައި 

ަދއްަކވާ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު . ެއކަމެއް ިދވެހިރާއްޖެައކު ެވސް ނުކުެރވޭެނ. މިއަދު ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިލާ ެބހޭއެޅުވިަފއެއް ނެތް

އުޅޭ ކަންތައް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެަބ  ސް، ކުރަން މިުްށ ބަސްމަގު ގެންގުުޅްއވިކަމުަގިއ ވިޔަބައެއް ބޭފުޅުން ކޮންމެ ގޮތަކަ

 ނާކޮުށް ޖަލަުށްަފއި ނިކަމެތި ރަްއޔިތުން ޖޫރިމަހުން ހިތުހުރި ގޮަތކަުށް ކަންކޮުށްސިޔާސީ މީ ،ުއޅޭ ކަަމކީ އެނގޭ. ކުރަން މި

މި ައޑުތައް ާރއްޖޭެގ  ،ޔާނާތާއި ފަސާަދއާިއ ަވއްކަންޚި ، ޮބޑު އަދަުބ ދިނުމުގެ ަމސައްކަތް. މި ކުރަންުއޅޭ ކަަމކީ ލައި،

ތަކަކަުށް ގެންދިއުމަުްށ ޔާނާތާއި ފަސާދަ އާ އުސްމިންވައްަކމާއި ޚި ލުމަުށްފަހު،މާޙައުލުން ކަނޑުވައިލުން. ައޑު ކަނޑުަވއި

ސިޔާސީ  ތްތެރި ރައީސް.ދަނީ. ިއްއޒަ ކުރުން. އެ މަސަްއކަތް މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ މި މަިޖލީހުގައި ކުިރއަުށް މިމަގުފަހި
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 ކަދައްަކއި،ވާހަ ބުކޮުށްނުކުމެ، ރައްޔިތުންނާ މުޚާޠަ ފަހު ރައްޔިތުންގެ ކުރިމައްޗަުށް މައިދާނަުށް މީހަކު ނުކުތުމުަށް 

 މީހާގެ އަބުރަކީ ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތީަގއި ވާ ފަހު ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ރައްޔިތުންގެ އަމާނާތާ މިހާ ހަވާލުވުމަުށް

މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ. އަުޅގަނާޑ  ރައްޔިތުން ެއއާ އެ އޮތީ ރަްއޔިތުންނާ.އެްއޗެއް. ތިާމގެ އަިމއްލަ އަުބރު ދެން ހަވާލުވެ 

ނގަިއ ނޫން ތަންތާ އެ ،ތުން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި މަޖިލީހުގައި މިހާތަނުަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ބަެއއް ބޭފުޅުންނާއިގޮ ބެހޭ

 ބޭފުޅުްނ މިއަދު ޚިޔާލު ކޮުށްލަްއވައިފި ދައްކާަފިއވާ ބަެއްއ ބޭފުޅުން ދައްކަވާަފއިވާ ވާަހކަފުޅުތަކާ ދޭތެރޭ އެވެސް ވާހަކަ

ފޭރާމެއްތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. މަންމެން މިއަދު ހަުށިގަނުޑގައި ަލއިގެން މިތިބީ ކޮންކަހަލަ ހިތްޕުޅަުށް އަރާނެ ތި ،ނަމަ

 ކުަގއި ނުގޮވަނީ ކޮން ފުޅައެއްތޯ؟ގޮތުން މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ޕޯިޑއަމްތަ އަުޅގަނޑާ ބެހޭ !ކުރައްވާހަނދުމަފުޅު

 ނު. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.އާ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ެބހުދު އަޅުގަނުޑގެ މަންމަތުރުވެގެން ނުޮގވެނީ ޯކއްެޗްއތޯ؟ ޚުހު

ވަނީ ރައްޔިތުންނާ  ހުރި މީހެއް. އަޅުގަނޑުގެ އަބުރު އެ އަުޅގަނަޑީކ ސިޔާސީ މައިދާނަުށް ނުކުމެ ،އެހެންނަމަވެސް

ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ.  ުށް ެއއްެޗއް ބުނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަުށް އެްނގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑާ ދިމާއަ. ރައްޔިތުހަވާލުކޮުށްފަ

 ދީނާ ބެހޭ ކުެރވޭނީ ރަްއޔިތުންގެ ކޯޓަކުން. ިއސްލާމްރިކުރެވޭނީ ަޝރުޢީ ކޯޓަކުން ނޫން. އަބުރު ަރއްކާތެއްކާތެރި އަބުރު ރަ

 ވަނަ  1153 ،ނީބޭބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅުކުރައްވަންޖެހެ އެ ،ގޮތުން މިއަދު ބަެއއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދަްއކަވަމުން ގެންދެިވއިރު

ިދވެހި ރައްޔިތުންނަީކ އިސްލާމުންކަން. ކުއްިލއަކަުްށ އިސްލާމްވީ ޤައުެމއް ނޫން  ތަކީ،އަހަރުން ފެުށިގެން މި ދިވެހި ދައުލަ

ަތކަުށް ވާހަކަފުޅު ދެްއކެިވ ބޭފުޅުންނަކީ މިދެންނެވި އުސޫލު މިއީކީ. މިދެންނެވި ތާރީޚުން ެފުށިގެން އިސްލާމީ ަޤއުމެއް. އެ

ގެންދެިވ ބޭފުޅުން. އަިދވެސް ިމއަދުގެ މި ޖަލްާސގަިއ ވެްސ ިއތުރަުށް އަުޅގަނުޑގެ ފަހުްނ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ބޭފުޅުން މިގޮތަުށް ވާހަކަފުޅުދަްއަކވަމުން ގެންދަވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސިޔާސީ މައިދާނަުށް 

ދާނަކު ނޫޅެވޭނެ. ސިޔާސީ މައިދާނަުށް ނުކުމެ ނުކުންނަންޖެހޭނީ ހިތްވަރާ އެކީަގއި. ފިނޑިންނަކަުށް ސިޔާސީ މައި

ފިނޑިވާންެވއްޖެްއޔާ ޖެހޭނީ ައނިޔާވެިރވާން. މިއަުދގެ ސަުރާކރުން ކުރަްއވަން ތި އުުޅއްާވ ކަމަކީ ހަމަ އަިނޔާވެިރވުން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކެންދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަގަނޑު މިހާރު ފުރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅު

 ޢަލީ ޙުސައިނަުށް. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ން ަރީއސް. މިއަދު ހުުށަހެޅި، ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދާ ބިލާ ގުޅޭޮގތުން އަޅުގަނޑު ދަންަނވަިއއްޒަތްތެރި  ،ޝުކުރިއްޔާ 

ޔާމީން ވަަޑއިގެންެނވުމަުށް ފަހު އެ ބޭފުޅާއާ ބެހޭ ގޮތުްނ، މި ސަރުކާރާ ބެހޭ ގޮތުން هللا އޮތީ، ަރއީސްކަމަުށް ޢަބްދު
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ދައްކާނެ ވާހަަކއެއް އެނގޭނީ ރައްޔިތުންނަުށޭ. ރައީސް ޔާީމނަކަުށް އަދި މި މަޖިލީހަކަުށް އަދި ޕީ.ޕީއެމަުށް ނިސްބަތްވާ 

ތުން ދައްކާނީ ޮކންވާހަކަެއއްކަން. އެ މަނިުކފާނު އަމިއްލައަުށް ވެފަިއވާ މެންބަރުންނަކަުށް ނުނިންމެވޭނެ ރައްޔި

އިޢުތިރާފުތަކުން އެބަ އެނގޭ މި ޤައުމުގައި ބެހުނު ކަޅު ފަިއސާގެ ވެިރޔަކީ ނުވަތަ އަތުގެ ވެރިޔަީކ، އަދި ަކޅު ފައިާސ 

މަނިކުފާުނގެ ަފރާތުން އެ ފަިއސާ ބެްއސެިވ ލިބުނު ފަރާތަކީ އަދި ހޯދި ފަާރތަކީ ެވސް ހަމަ އެ މަނިކުފާނުކަން. އަދި އެ 

ކަމަުށް ވެސް އެ މަނިކުފާނު އެ ވަނީ އެތަެކއް ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހާޒިރުގައި ިއޢުތިރާފުވެވަަޑއިގަންަނވާފަ. 

ކޮރަޕްޝަންެގ  އެ ކަންަތކާ ގުޅިގެްނ މިއަދު ރައްޔިތުން ވަގަުްށ ޮގވީމާ، މިއަދު ރަްއޔިތުން މި ސަުރކާުރގެ ފަސާދަާއއި

ވާހަކަ ދައްކަން ފެުށީމާ ދެން މި އުޅުއްވަނީ ރަްއޔިތުންގެ ސިކުނީޑގަިއ، ރައްޔިތުްނގެ ދުލުގައި ތަުޅއަޅުވަން. އެކަމެްއ 

ނުކުރެވޭނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ ކުރަން މި ުއޅެނީ ކޮންކަމެއްކަން. އިަހކަުށްދުވަހު، ދާދި 

ވަނަ މާއްާދގައި އޮތް  45ވަނަ މާއްދާއާއި  21މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތް ވާހަަކއެްއ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މިދާކަުށްދުވަހު

ވާހަކަެއއް؛ ނަފްސު ރަްއކާެތރިކުރުމުގެ ވާހަކަ. ހަމަ ެއޮގތަުށް މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްފައި އޮތް ގާނޫނެްއ ެއއީ، 

هللا އި މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ވާހަަކ. ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މާތްވަނަ މާއްދާ. ނަފްސުގެ ދިފާޢުގަ 45ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

ބާވައިަލއްވާަފއިވާ ކީރިތި ޤުރުާއނުގައި އޮތް ވާހަކަެއއް އެއީ ޮކންމެ މީހަކަުށް ވެސް އެ މީހެއްގެ ނަފްސު ރައްކާތެރިކުެރވޭެނ 

ފުލުހެްއގެ ަގިއގައި އަތްލުމުގެ ަޙއްޤު  އެ، ތްލީމާކަމުގެ ވާހަކަ. ެއކަމަކު ައޅުަގނޑު ހަމަ ނުޙައްޤުން ފުލުހަކު ގަިއގައި އަ

އުޅެނީ.  ވާކުރަން މި. ފުލުސް އޮފީހުަށް މި ދަމަނީ. ދަޢުލިބިގެންވޭ ބުނީމަ މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ދަމަނީ ފުލުސް އޮފީހަުށް

ތުގައި ޤޫބާލްޢުނޫނުއަާސސީންނާއި ޤާނޫނުމިއީ އަުޅގަނޑުމެން ޞައްޙަ ނައްޞުން ޤާ ،އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ މިވަރަުށް

އުޅެނީ.  ލާން މި ުއޅެނީ ދަޢުވާކުރަން. ދަޢުާވކޮުްށފައި ޖަލަުށް ޝަރީޢަތުގައި ދީފަިއވާ ަޙއްެޤއްގެ ވާހަަކ ދައްކާލީމަ މި

ޔޭަގއި ރައްޔިުތންގެ އަޑު ކަނުޑވައިެލވޭެނ ލެވިފަިއވާ ދުނިޅުކުރަްއވަނީތޯ މިހާރު މި ހުޅުވައިބޭފުޅުން ތި ހީފު  ތި، އެހެންވީމާ

 ންކަްނ ޤައިދުކުެރޭވނެ މިންވަރު ޤާނޫނުއަސާީސގެ ގޮަތކަުށް ެއހެނެއްނުވާނެ. ޚިޔާލުފާުޅކުރުމުގެ މިނިވަ އެްއވެސް  ކަމަުށް؟

އަސްެލއް ދިފާޢުކުރުމުަށް  ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އަސްލަާކއި .ތީ ކަނޑައެިޅގެން ބަޔާންކޮުށްފަވަނަ މާއްދާަގއި އެ އޮ 27

ޮގވަނީއޭ ކިޔާފަިއ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުްށ އެްއޗެހި ޔާަފއި އަދިޓަކައި. އެނޫން ެއވެސް ކަެމްއ، ޤައުމީ ސަލާމަތޭ ކި

މެއް ނުހިފެހެއްޭޓނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ފާޅުކުުރމުގެ މިނިވަންކަ ސަރުކާރަުށް ބަވަީނއޭ ކިޔާަފއި ެއއްވެސް މީހެއްގެ ިޚޔާލު

މިއަދު ތި ބޭފުޅުންނުަށް  ،ުށް ވެސް ގޮާވލަންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް، ހުރިހާ މެންބަރުންނަ މިއަދު މިތިބަ

މަ ތިޔަ ބޭފުޅުންނޭ. މި ގާނޫނު ފާސްކުރެވިދާނޭ. އެހެންނަމަވެސް، މާދަމާ މި ގާނޫނުގެ ޝިކާަރއަކަުށް ެވގެްނދާނީ ހަ

، ވީމާ ންއަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިބުރަތް ހާސިލްކުރާނެ ކިތަންމެ ފިލާވަޅެއް ލިބިއްޖޭ. އެހެ ވިސްނަވާުށޭ! ހަނދުމަކުރަްއވާުޭށ!

 .ބިލާއި ދެކޮޅަުށް ވޯޓުަލްއވާނެ.. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ހަމަ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޭދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރު

 އިބްރާހީމްދީދީއަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީފޭ

ަރީއސް. އަބުރު ރަްއކާތެރިކުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނކަމުގެ ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތަުްށ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް  ވާހަކަަދއްަކވާން. އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި މިއަދު ދަންނަވަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުރު

އަުޅގަނޑުމެންެގ ، ންވާ ެއއްެޗއް ކަމަުށް. އެހެންވީމާއިއްތިފާޤުވޭ އަބުރު ރައްކާތެިރާވންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އަބުރަކީ ަރްއކާތެރިެވގެ

ވެރިންެނއް  ވަކި މީހެއް ނޫން. ކުޑަކުދިން ެވސް، ދުވަހަކު ވެސް ނުދާ މިންވަރަުށް؛ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަބުރު ކަިތލެވެމުން

ންނަކީ ސިޔާސީ މީހުންތޯ؟ ުކދިނެްއ ނޫން. މީސްމީހުންގެ ތުއްތު ނޫން. މަޖިލިސް މެންބަރުންނެއް ނޫން. ިސޔާސީ މީހުން

އަބުުރ އެބަ ކަތިލެވޭ. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބަުށް ދޮުށަުށް ދާއިރު އެ ކުދިންގެ  ކުދިން މަދަރުސާ ދޮުށަުށް، ސްކޫލުތުއްތު

ގެ ނޫުނއަސާސީ ޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ އަސާސީ ަޙއްޤުތައް ހިމާޔަްތުކރެވިފަިއވާ، ޤާއަ  މަލަތު ދިަޔއިޤައުމުގެ ހާ

މި މާއްދާ ވެސް އެބަ މެ ފުރަތަމަ މި ފުެށެނީ. ފުެށޭއިރު، އަުށް ބަލައިލާއިރު މި މާއްދާ އެންވަނަ މާއްދާ 16ވަނަ ބާބުގެ  2

 ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮުތގެ  ދީނުގެ އަސްލަކާ މިނިވަންކަން އިސްލާމް ބުނޭ މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮުށްފައިވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތަާކއި

އޮންނަނީ.  މަތީންނޭ މި ޚިލާފުުނވާނޭ ގޮުތގެ ދީނުެގ ޙައްޤުތަކާ މަތީން ކޮންމެ މީހަކަުށްމެ ލިބިގެންާވކަން. ިއސްލާމް

އިސްލާމީ ޝަރީޢަުތގަިއ ، ނެ އޮންނައިރު އަުޅގަނޑުމެން މިތާ މި ވާހަކަދަްއަކވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ އިޢުތިރާފުވާ

ކަމުގެ ތެރޭަގއި  5މި މާޔަތްުކރުން. ދާ، ދީން އަބުރު، ދަރިފަސްކޮޅު ހިކަމަކީ؛ ފުރާނަ، މު 5ދެވިަފިއވާ އެންމެ އިސްކަން

ނުވާނެ ޢަތެއް، ެދން ގާނޫނެއް އޮެވގެންއަބުރު. މި ކަންަތއްތައް ޚިމާޔަތްނުކުެރވެންޏާ ެދން އިސްލާމީ ޝަރީ އެބަ ހިމެނޭ

އަކީ ކަތުރުފަންޏެއް ކަމަުށް ވަނަ މާްއދާ 27ައޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ، ދައްާކއިރު . އަޅުގަނޑުމެން މި ވާަހކަނޫންތޯ

ވަނަ މާއްާދގެ އިތުރުން  16ނޫނުއަސާީސގެ އަދި އޭެގއިތުރަުށް ޤާ، ވަނަ މާއްާދިއން މި ލިބޭ ބާރުތަކާއި 16ބަލައިގެން، 

ކާލަންވީތޯ؟  ިމ ހުރިހާ މާއްދާތައް ވަނަ މާއްދާ؛ 21ނަ މާއްދާ ހަމަ ވަ 68ވަަނ މާއްދާ،  33ވަަނ މާއްދާ،  24

ނޫންތޯ. ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަުށް މިއިން  ނޫނުއަސާީސގައި ދެން މިހިރަ މާއްދާތަކުގެ ބޭނުމެއް ނެތެއްއެހެންވެއްެޖއްޔާ ޤާ

އަުޅގަނޑު ހަަމ ، ގެންދާންވީތޯ؟ އެހެންވީމާނިވެ ކުރެވޭ. މި ކުިރހާ ކަމެއް އުއަކުން އެބަ އެތައް ކަމެއް ހާސިލު ކޮންމެ މާއްދާ

ތަފާތު  ،ތަފާތު ދީންތަކުގެ ،އުމެއްަގއި ެވސްގޮުތަގއި ދުނިޔޭަގިއ ތަހުޒީބު ހުރިހާ މުޖުތަމަޢެއްގައި، ހުރިހާ ޤަ ގަބޫލުކުރާ

 . އަބުރު ތްވާ މީހުން ވެސް އެއްބަސް އެބަވޭ އަބުރު ހިމާޔަތްކުެރވެންޖެހޭނެ ކަމަުށްނަސްލުތަކަުށް ނިސްބަ

ޖެހޭނެކަން. ދެން ސުވާލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި މިންގަނޑު މިހާރު އޮތީ ކިހާ މިންވަރަކަުށްތޯ. އަުޅގަނޑުމެން ރައްކާތެރިކުެރވެން

އިން ވެސް ދިމާވި ކޮންމެ މީހަކާ ތެރެ ވެސް، ކަނުޑ އަޑިން ވެސް، ޖަްއވުބަލައިލާއިރު ކަނޑުމަތިން ެވސް، މަގުމަތިން 

ރީނާެއއް ނެތި ބުނެލާފައި އެ މީހާއުަށް ކަހަލަ އަސްލެއް ނެތި، ހެއްކެއް ގައްެޗއް ެއއްވެސް ުށް ހިތަުށްއެރި ކޮންމެ އެދިމާއަ
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ގުިޅގެން. އަުޅގަނޑުމެްނެގ  ނޫނުތައް އިސްލާޙުކުެރވެން އެބަޖެހޭ މުޖުތަމަޢަުށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެބަ ދެވޭ. ދެން ގާ

ސާބިތުެވއްޖެއްޔާ.  ްއގެ އަބުރަުށް އަރަިއެގންފިއްޔާ.މީހެ ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް 5000ގާނޫނުަގއި މީގެ ކުރީަގއި އެބަ އޮވޭ 

 50000މިހާރު ބަލައިލާއިރު މީހަކު މައްސަލަެއއް ޝަރުޢީ ކޯޓަކަުށް ހުުށަހަޅަންޏާ ދައްކަން އެބަޖެހޭ ގާނޫނީ ވަކީލަކަުށް 

ން އެ މީހާ ދާނީ؟ ފިާޔ ދައްކަިއގެރު 40000ރުފިޔާގެ ޖޫރިަމނާއެއް ހޯދަން  5000ތޯ ރުފިޔާ. ކިިހނެއް 40000ރުފިޔާ، 

ޖެހޭކަން ތަކަުށް ބަދަލުތައް ގެންނަންައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ވެސް މި ގާނޫނު، ތިބޭފުޅުން ވިސްނައިބައްަލވާ. އެހެންވީމާ

އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހެނީ ހަމައެކަނި ، ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ މިއިން އެބަ އެނގޭ. މިއީ ަހމަ ޙަޤީޤީ

ނިންމައިފި  އިނޑުމެްނގެ ނަފުސަކަުށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންެގ އަބުރެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެްނގެ އަބުރު ކަތިލަމިއަދު އަޅުގަ

ސްކޫލުތަުކގަިއ  ،މަގުމަތީގައި. އެހެންނަމަވެސް، މާދަމާ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަުށާއި، މިއަދު މި އަުޅގަނޑުެމންގެ ދަރިން

ވެފައި އެ ިތއްބެވި މައިންަބފައިންނަުށް، ކާފައިންނަުށް، ންގެ ރިޓަޔަރނަުށާއި، އަުޅގަނޑުމެކިަޔވަމުން މިދާ ދަރިން

. މީގެ ދަުށުން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޖެހޭގާނޫނު ވުޖޫދަުށް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. މި ބިލު ފާސްކުރަން އެބަ މާމައިންނަުށް ޓަކައި މި

ހަމަ ފާޅުަގިއ މިތާނގައި ވާހަކަަދއްާކއިރު  ތަރައްީޤވެފަިއާވ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މިސާލަކަުްށ އަުޅގަނޑުމެން، ޤައުމުތަކުަގއި

. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވިދާޅުާވ ވަރަުށް ގިަނއިން ބުނާނެ ޔޫރަޕޭ. އަޅުގަނޑަކަުށް އެންމެ ާތހިރު ބައެއް ނޫން އެއީ

 ތެޭރގައި ދެންމެއަކުއޭގެއުމުތައް ިގނައީ. ކުުށްތަކުގެ ގޮތަުްށ ބަލައިގަންނަ ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް މި ޙަްއޤު ޖިނާޢީ ޤަ

ސްޕެއިން، ފްރާންސް ، ޖަރމަން، އިޓަލީ މިތާ ގިނަ މެންބަރުން މި ވާހަކަ؛ަގއްޖެ ނހިގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ އަުޑިއވިގެންއަޅު

އުމުތަުކގަިއ ތަފާތު ގޮތްގޮތަުްށ މި މާނަކުރެވޭ. ތައް އޮތީ މިހެން. ބަެއްއ ޔޫރަޕުގެ ޤަ ަކންތައް އުމުތަކުަގއި މިމިކަހަލަ ޤަ

ުްށ ައރައިގެން، މީޑިާޔއިން އަބުރަުްށ އަރަިއގެންފިްއޔާ މީިޑޔާއިްނ ޖެހޭނެ އެ މީހެއްެގ އަބުރަުށް ބައެއް ތަންާތގަިއ އަބުރަ

 ،ެއއީ ހަމަ ޙަީޤޤަތުގައި އެ މީހަުކ ކުރި ކަމެއް ކަމަުްށ ސާބިތުކޮުށްދޭްނ. އަނެއްަބއި ތަންާތގައި  ،އަރަިއގަތީ

ުށްގެން ސާބިތުކޮުށްދޭން ވާކޮފިއްޔާ އެ މީހަކު ޖެހޭނެ ދަޢުރަުށް އަަރިއގަނެއިނގިރޭިސވިލާތުަގއި މިސާަލަކުށް އެ މީހެްއގެ އަބު

މެދު އެ ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލަައކީ ތިމަންނަ ކުރި ކަމެއް ނޫންކަން އެ މީހަކު ސާބިތުކޮުށްދިނީމަ އެ  ތިމަންނައާ

ވަނަ  2014، 2015 މީހާއަުށް ބަދަލު ލިބޭނެ. ތަފާތު ގޮތަކަުށް. އެހެންނަމަވެސް، ެއއް ކަެމއް މި ކުެރވެނީ. ހަމަ މިދިޔަ

ނެފައި ބޮޑެތި އަދަދުަތކުން ޖޫރިމަނާކުރެވި، ބައެއް އުމުތަކުގައި އަބުރަުށް ައރައިގައަހަރުަގއި ޔޫރަޕުގެ ކިތަންެމ ޤަ

ކަމެއް ނޫން މިއީ. އަޅުގަނޑުމެން  ޤައުމުތަކުަގއި މީހުން ޖަލުަށް ލާފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މިހިރީ. ދިވެހިރާއްޖެއިން އާ

ވަަނ  2 މި އޮތީ. ވަނަ މާއްދާއޭ ފުރަތަމަ 16ނޫނުއަސާސީަގއި ވަނަ މާއްދާޯތޭއ ބަލަނީ؟ ބަލަގަ! މި ޤާ 27 ކަނިހަމައެ

އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ މި މާއްދާއިން ފުރަތަމަ އޭގެ ދަުށަުށް އަންނަ މާއްދާތަކުަށް  ވަނަ މާއްދާ މި 16ބާބުގައި 

، ބޭނުންވަނީ ރި ރައީްސ، ހަމަ ދަންނަވާލަންުޅގަނޑު ހަމަ އިއްޒަތްތެއަ، ވީމާކަންތައްތައް ކުރަްނވާ ގޮތް. އެހެން

ާއއި ވަނަ ާމއްދާ 68ވަަނ މާއްދާާއއި  33ވަނަ މާއްާދއާިއ،  24، ވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެން  16ނޫނުއަސާސީަގއި ޤާ

ބިލު ފާސްކުރަން. އެހެންނޫނިއްޔާ  ޖެހޭ މިއެބަ ވަނަ މާއްދާަގއި މިހިރަ ކަންތައްތަކަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށް އަޅުގަނޑުމެން 21އަދި 
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ނޫޅެވޭނެ. ިމަކމާ ދެކޮޅަުށް ަވކާލާތުކުރަްއވާ  ދިިރއެއް  އި މި ުކޑަުކޑަ މުޖުތަމަޢުގައިއަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް މި ރާްއޖޭގަ

ބޭފުޅެއް ވެއްެޖއްޔާ އެ ބޭފުަޅކީ މިއަދު ސިޔާސީ ނާޖާއިުޒ ފައިދާއެއް ނަންަގވަންެވގެްނ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަބުރު 

ފާޅުކުރުްނ ނިގުޅަިއގަންނާކަުށް ނޫން.  އުޅެނީ މިނިވަންކަމާއި ޚިޔާލު މިމަސައްކަތްކުރާ މީހެއް. ބަލަގަ!  ކަތިލަން

ފާޅުުކރުމަކީ މީސްމީހުންގެ އަބުރަުށް އަރައިގަެނ، މީސްމީހުންގެ ގޯތިގެދޮރަުށް ވަެދ، ބޭނުންހާ  މިނިވަންކަމާއި ޚިޔާލު

ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވާހަކަެއއް ގެ މުދާ ފޭރިގަތުމެއް ނޫން. ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން ހިތުހުރި ގޮތަކަުށް ީމސްމީހުން ،ގޮތަކަުށް

ކު، ތެދު ބަހުން ވާހަކަަދްއކަންޖެހެނީ. އެގޮތަުށް ެއކަން އެ ަގއި ދެްއކުމެއް ވެސް ޫނން. އަުޅގަނޑުމެން ޒިންމާދާރުަކމާމީޑިއާ

ދުަވސް ލިބޭނޭ މި ބިލު ގާނޫނަކުަށް މަސް 3ޑު ދަންނަވާނީ . އަުޅަގނމިހާތަނަުށް ދިޔަ މީހުންނުަށް ވަރަުށް އުނދަޫގވާނެ ނުކޮުށް

އިރު ކާހެން މީހުންގެ  3 ދުވަސް ލިބޭނެ. ބިރުނުގަންނާުށޭ. މިހާރު ކޮންމެ ދުވަހަކުމަސް 3ބޭފުޅުންނަުށް  ތި ،ވެއްެޖއްޔާ

. އަުޅގަނޑަކީ ގިނައިން ގަނޭދާ ބައެއް ެވއްޖެއްޔާ ވަރަުށް ބިރުގަްނނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ބިރެއް ނު ބެހެމުން އަބުރާ ބެހެމުން

. ތެދު ބަހުން ެދއްކޭނެ މީހުންގެ އަބުރަުށް ނާރާގައި ވާހަކަނުގަނޭ. މީިޑއާ  އަުށް އަރާ މީހެއް. އަުޅގަނޑު ބިރެއް މީޑިއާ

ންވީމާ، ވާހަކަދެްއކޭނެ. ހަމައެކަނި އަބުރެއް ނޫން މީގެ މައްސަލައަކީ. ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްތައް މީގެެތރޭ އެބަ ހިމެނޭ. އެހެ

އުޅެނީކީ.  ކަެމއް ނޫނޭ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަން މި ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ މިއީ އާ، އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއި

ވެްސ އޮތް އުސޫލެޭކ. ައވަުށްޓެިރ ޔޭގެ އެހެން ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢެއްގައި ެވސް ޕްރެކްޓިސްކުރަމުންދާ، މިހާރުމިއީ ދުނި

ައޅުގަނޑު ، ވުރެ މާ ހަރުކަުށިޮކުށް. އެހެންވީމާވެސް ހަމަ މިކަން އޮތީ މިއަުށްއިންޑިާޔަގއި ވެްސ، ސްރީަލންކާގައި 

ދަންަނަވން. އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ  މި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތަުށް ވެސް ހަމަ ޝުކުރު ،ފުރިހަމައަުށް މި ބިލަުށް ތާއީދުޮކުށް

ނޫސްވެރިންނަުށް  ،ލާޙުކޮުށްންބޮޑުވުންތަކެއް ިއޞްެއ ހުރި ކަ މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ކަންބޮޑުވުންތަެކއް ހުރިއްޔާ

އެހެންނަމަވެްސ  ގޮތަުށް؛ ފާުޅކުރެވޭ ގޮތަުށް، ިޚޔާލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ވާހަކަދެްއކޭ ،ގޮތަުށް ވެސް ފުރުޞަތު ލިބޭ 

މަތިން މި ބިލު  ޖެހޭނެ. އެ އުސޫލުގެޒިންމާދާރުކުރެވެންޖެހޭނެ. ތެދުބަހުން ވާހަކަދަްއކަން ދޮގެއް ހަދައިިފއްޔާ

 ފާސްކޮުށްދިނުން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން.  30ހިސާބުން  މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ] އަުށް  11:01އިްނ  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މުޙައްމަދު( )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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`. އަުޅގަނޑުމެން ޖަްލސާގެ މަސަްއކަތް ފަުށަިއގެން ުކރިއަުށްދާއިރު މި ދަންފަޅީަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގަިއ 

ރު ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދާ އުނގޫފާރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އަބު

އަރުވަނީ  ތު މިޞަފުރުރައްކާތެރިކޮުށްދިނުމާއި ިޚޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނކަމުގެ ބިލަުށް ވާހަކަދެްއކުމަުށް އަުޅގަނޑު ިމހާރު 

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަުށް. ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާފަންނު އުތުރު

 

 ެކވުން:ވާހަކަެދއް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މި ސަރުކާރަުށް ވެގެން މި ުއޅޭ ގޮތަީކ، އަދި މުޅި ދައުލަަތުށް ވެގެން މި އުޅޭ ގޮތަީކ، ވަްއކަމާއި އަދި ޑިމޮކްރެޓިްކ 

ވެލިއުސްަތއް ނޫނިއްޔާ ހަމަތައް، ނޫނިއްޔާ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން މިއީ އެއް ހަމައެްއގަިއ، އެއް ސަފެްއގަިއ 

ތީެވ، މި އަރައިރުން އަސްލު ޖެހިގެން މި އުޅެނީ. އިސް މި ވަނީ އަބަދުވެސް ވަްއކަން. ދެން އޮންނަ ދެ އެއްަޗކަުށް ނުވާ

ވަްއކަމާއި ެއއް ސަފެްއަގިއ އޮެވވޭ ގޮެތއް ނުވޭ ޑިމޮކްރެޓިކު ހަމަތަކެްއ، ޚިޔާުލ ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމެްއ. 

އުޅޭ ގޮތަކީ. ހުުށަހެޅިފައިވާ މި ބިލަކީ އަބުުރ  ނޫސްވެރިކަމުގެ މިިނވަންކަމެްއ. މިއީ މި ދައުލަތަުށް ދިމާވެގެން މި

ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ުއސޫލުތައް ކަނޑައަާޅ ބިލު، މި ނަމުަގއި މި އޮތީ ހުުށަހަޅާފަ. އަބުރު ަރއްކާތެރިކުރުުމގެ ުއސޫލުތަްއ 

ސޫލުތައް ކަނަޑއަޅާ ކަނޑައެޅުުމގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަނޑަުށް މި ބިލު ބަލައިލީމާ ފެންނަނީ، މި ބިލަކީ ވައްކަންުކރުމުގެ އު

ބިލު. މި ބިލަކީ ކަޅު ފައިސާ ޮދވުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނަޑއަޅާ ބިލު. މި ބިލަކީ ވަުގވިޔަފާިރުކރުމުގެ އުސޫލުަތއް ކަނަޑއަޅާ 

ބިލު. މިކަން ކުރާ ގޮތަކީ ކޮަބިއތޯ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް؟ މިަކން ކުރާ ގޮތަކީ ަރއްޔިތުްނގެ ައނގަިއގައި މަލަން އަަޅިއގެން 

ން ކުރެވޭީތވެ މި އުސޫލުަތއް މި ކަނޑައަޅަނީ. ނޫސްވެިރންގެ ގަލަންތައް ބިންދާލައި، ޫނސްވެރިން ޖަލަުށް ފޮނުވައިލީމާ އެކަ

އެ ކަނޑައެޅޭ އުސޫލުަތކަކީ ިމދެންނެވިހެން ވަްއކަންކުރުމުގެ އުސޫލުތައް. ރާއްޭޖގެ މި މުޅި ޖައްވު އަނދިރިކޮުށް ިނވާލީމާ 

ކުރުމުގެ އުސޫލުަތއް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދެވަނަ ދެ މަޤްޞަދެއްަގއި ހުުށަހަޅަިއގެްނ އެ ކަނަޑއެޅޭ ުއސޫލަކީ ަވއްަކން

ބިލެއް ނޫން މި ބިލަކީ. ހަމަ ސީދާ ަވއްކަންކުރުމަުށް. ހަމަ ސީދާ ަވއްކަންކުެރއްވުމަުށް ަޓަކއި ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ބިލެްއ. 

ން ޖަލުަށް ފޮނުވައި، އަނަގިއގައި މަލަންއަަޅއި، މި ހުރިހާ އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުންނަުށް ބިރުދައްކައި، އެންމެ

ކަމެއް ކުރުމުގެ އެންމެ ބޭނުމެއް އޮތީ. ހަމަ އެންމެ މަޤްޞަދެއް އޮތީ. ަވއްކަންކުެރްއވުން. އެކަން އެބަ ކުރަްއަވެއްއ 

ބިލިޔަނަުށް ވުރެ ގިނަ  3ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރޯމާދުވާލު ކުރައްަވއފިނޫންތޯ ސަރުކާރަުށް ދެ އަހަރު ނުވަނީސް 

ވަްއކަންކުރަްއަވއިފި. ކާކުތޯ ެވރިޔަކަުށް ހުންނެވީ؟ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. މި ވާހަކަތައް ދެއްކުމުގެ އަޑު ކަނުޑވާލަން 

ކޮންމެހެން އެ ބޭފުޅާ ބޭނުންފުޅުވާނެ ނޫންތޯ. މިއީ މި ސަރުކާރުން މި ހިންގާ ކަމަކީ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މި ރާއްޖޭަގިއ 

އަބުރުގެ މަްއސަލަ، އަބުރުގެ މައްސަލަ މައްސަލަައކަުށް ެވެގން އުޅޭ ރަްއޔިތަކު މި ރާއްޭޖގައި އެބަ ފެނޭތޯ؟ އެއަުްށވުެރ 

ބޮޑަުށް މި ރާއްޭޖގަިއ މި ދަުއލަތުގައި ޮބޑު ަމއްސަލަައކަުށް ވެގެްނ މި ުއޅެނީ ަވއްކަުމގެ މައްސަލަެއއް ނޫންތޯ. މުިޅ 

ލަިއގެން އުޅޭ މައްސަލަ. އެއީ ނޫންތޯ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ބޮޑުެވގެންާވ ދައުލަތުގެ ތިޖޫރީ އެއްކޮުށް ދިރުވާ
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މައްސަލައަކީ. އަބުުރގެ މައްަސލަތޯ؟ މި ރާއްޖޭގައި އަބުުރެގ މައްސަލަ ބޮުޑވެގެން ހަމަ ިމ އުޅެނީ އެންމެ ބޭފުޅަކަުށް. 

ވި ބޭފުޅާ. ވައްކަްނ، ސީދާ ރަތްލާޖެހި ބޮޑު އެއީ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަުށް. ވައްކަްނކުރެްއވުމުގެ މުލުަގއި ހުންނެ

ވަްއކަންކުރެްއވުުމގެ މުލުގައި ުހންނެވި ބޭފުޅާއަުށް އަބުުރގެ މަްއސަލަ ބޮޑު މައްސަލައަކަުށް ެވެގން މި އުޅެނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނިޔޭގެ ބޮޑެތި އެްއވެސް ރަްއޔިތަކަުށް މި މައްސަލަ ބޮޑު މައްސަލަައކަުްށ ވެގެނެއް ުނވޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދު

ޑިމޮކްރަސީތަުކގައި ޢަދުލުއިްނޞާފު މާ ރަނގަޅަުށް ޤާއިމްކުރޭ ނޫންތޯ. ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރުވަނިވި އިންސާފު 

ޤާއިމްކޮުށްދެްއވަެއއް ނޫންތޯ. އަބުރު ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގެ ޮގތުގައި ހަދައިގެެނއް ނޫން. ޖިނާޢީ މައްސަލައަކަުށް ހަދައިގެން، 

ނެްއގެ ބޭުނން ހިފައިގެންނޫން ޢަދުލުއިްނޞާފު ޤާއިމްކޮުށްދެނީކީ. އަބުރު ރައްކާތެރިކޮުށްދެނީކީ މިދެންނެވި ޖިނާޢީ އެފަދަ ގާނޫ

ޤައުމުތަކުަގއި އޭގެ ބޭނުންހިފައިގެެނއް ނޫން. އެފަދަ އިނގިޭރސިވިލާތުަގއި ުނވެސް ނެތީ ޖިނާޢީ މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގަިއ 

ާޔގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު އިއްޔެ ބުނި އެތި އެ އޮތީ ފާޅުގައި ފެންނަން. ސިޔާީސ ހަދާފައި. އެމެރިކާގެ ނުެވސް ނެތީ. އިންޑި

ވަނީ.  ބޭފުޅުން ޖަލަުށް ލުމަުށް ޓަކައި މިފަދަ ގާނޫނެްއގެ ބޭނުމެއް ނުހިފޭނެ ކަމަުށް ކަނޑަެއޅިގެން ބުނެފައި އެ

ވާހަަކ ކުރެްއވުމުގެ ރި ރައީސް. ވައްކަން . އިްއޒަތްތެއުޅެނީ ކުރެްއވުމަުށް ރާއްޖޭަގިއ ހުުށަހަޅައިގެން އުޅޭ ބިލެއް މިވަްއކަން

ރުުމގެ ވާހަކަ ދަްއކަިއގެން ަޝރީޢަތަކާ ހަމައަުށް ދެވޭނީ. ކުދައްކަިއގެން ތަޙުޤީޤަކާ ހަމަައުށް ގެންދެވޭނީ. ަވއްކަން

ން. އެއީ ވާ ކަމެއް ނޫއި ކުރެވެނީ ވަްއކަމުގެ ވާހަކަ ދައްަކިއގެން. އެއީ ހުެރފަދަޢުވާކުރުމާ ހަމައަުށް ގެންދެޭވނީ. ޙުކުމް

ންޑަލްގެ މައްސަލަ. ފީފާގެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަން ސްކޭ، ތިބޭފުޅުން އަޑުއަްއސަވާނެ މެއް. ނިކަްނ ބައްލަވާ!ދައްކަިއގެން ވާ ކަ

 އޮތީ އެ  ލިޔެ، ލިޔެ ޑޮިކޔުެމންޓްރީތައް ހަދައިގެން، ހަދަިއެގން މިހެންގޮސް އެވެރިައކު ކުރި މަސައްކަުތން، ލިޔެ، ނޫސް

ނޫްސވެިރއަކު ކުރި މަސަްއކަތުން ގޮސް. ިނކަން ބައްަލވާ ކުރީ ޒަމާނުެގ  ންޑަލް ފަޅާއަރުަވއިލާފައިބޮޑު ފީާފގެ ްސކޭ އޮތް

އީސް ރިަޗޑް ނިްކސަން ވޯޓަރގޭްޓ؛ މަޝްހޫރު ވޯޓަރޭގޓްގެ މަްއސަލަ، ނޫސްެވރިން މިހާކަ ދެއްކިދެއްކީނުްނ އެމެރިކާގެ ރަ 

މުކަން. ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ މުހިއް ޔާލުއެއީ ވާަހކަދެއްކުާމއި ޚި ޔައީ. ނިކަން ބައްލަވާ.ދި  ގޮސް އިސްތިޢުފާދޭ ހަމައަުށް

ބިލު ފާްސުކރުމަުށްފަހުގައި އަދި ނުނިމޭނެ.  މުކަން. އަުޅގަނޑަުށް ހީވަނީ މިބާރު އޮންަނންޖެހޭކަމުގެ މުހިއް ރައްޔިތުންނަުށް އެ

ދާނެ.  ދަރަޖައަުށް ކުާރ ބިލު. މިމް ކަނޑައެޅުން މަނާ. ދެން ހުުށަހަޅާނީ ހިތުތެރޭގައި ޢަޒުރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ނުހުއްޓޭނެ 

ކަމެްއ ވެސް. ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނެއް ނުހުްއޓުވޭނެ. ައޅުގަނޑުމެންނެއް  ެއއް ުނވާނެ؟ ކުރަންތޯކޮންކަމެއް ހާސިލު

ތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ވައްކަްނކުރި ހުރިހާ ފަރާ މިވެރިކަން އަުޅގަނޑުމެން ބަދަލުކުރާނަން. ބަލިކުރާނަން.ނުހުއްޓުވޭނެ. 

ްއ ރީން ަވްއކަންކުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ާރްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ތިޖޫ ،ހައްަޔރުކޮުށްކަދަްއކަިއގެން ހިފައި ވާހަ

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ.  އަޅުގަނޑުމެން އިންސާފުގެ ުކރިމައްޗަުށް ގެންނާނަން. ވަރަުށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް. ރިޔާޟަهللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަ ރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިމިހާ
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 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ 

ްއވެްސ ުޑ އެ ދޭތެރޭގަިއ އަުޅގަނ ނަާވނީ މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިލާ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނުޑ ދަން

ޖެހެނީ އަުޅގަނޑަުށް މިހާރު މި  ނުކުރާ ވާހަކަ ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް. މިހެން ދަންނަވާލަން މިހާލެއްގައި ާތއީދު

ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކާއި،  ކުރެވެނީ ޢަދުލުވެިރ ވެރިކަމެއް ނުކުެރވިގެން ުއޭޅ ހާލުގައި އަދި މިތަޞައްވުރު 

މީހުން ކުރަމުންދާ ސިޔާސީ މަސައްކަތްތައް ހުއްުޓވުމަުށް ޓަކަިއ  އެކި ިސޔާސީ މީހުން އެފަނޑިޔާރުން ބޭނުންކޮުށްގެން ެއކި

ހަދަންފެުށީމާ  ވާހަކަތައް ދައްަކއި ާއއި އަދި އެހެނިހެން މިނިވަން ފަރާތްތަކުން މިޖަރީމާތަކުގެ ވާހަކަތައް މީިޑއާ ހިންގާ ބޮޑެތި

ވަނަ މާއްާދގައި ލިޔެަފއި  27 ގެނޫނުއަސާސީ ކުރެިވގެން މިއަދު ޤާސް ހާލެްއަގއި ސަރުކާރުން ހަޖަމުނުމިކަން ހަމަ އެއްވެ

ނގަޅަުްށ މަލެއް ކަމަުށް. މިއީ ެއއްވެސް ހާލެްއަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ރައްޤެއް ިނގުަޅއިގަތުމަުްށ ހިންގާ ޢައޮތް ޙަ

ނުދެކެން. އަޅުގަނޑު މިހެން ދޭތެރޭގައި އެްއވެސް މީހަކު ތާއީުދކޮުށްގެްނވާނެ ބިލެއް ކަމުަގއި  ވިސްނައިިފއްޔާ މިކަމާ

އޮވޭ ަޤއުމީ ސަލާމަތަުށް  މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލުަގއި ެއބަ .އެއާިއއެުކ ދަންނަވާލަން ބޭނުންހަމަ، މިދަންނަވާލަނީ

ވެސް ީމގައި އަދަބު ިލބިގެންދާނެކަމުަގއި. މި ބިލު މީހަކަުށް  ކަމުަގއި ވިޔަސް އެރައްކާާވ ފަދަ ޚިޔާލެއް ފާުޅކުރިނު

ފާހަަގކޮުށްފައި ނެތް.  ވެސް ނެތް. ޭއގެ މާނައެއް އްޭއގެ ޑެިފނިޝަނެ؛ ުރގައި ަޤއުމީ ސަލާަމތަުށް ނުރައްކާވަނީލާއިބަލައި

ޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ެއކްޓެްއ ދި ާރއްޖޭަގއި ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ވެސް ނެތް. ނެކޮަބއިތޯ އަ އެހެންވީމާ،

ރައްކާތެރިކޮުށްެދވޭނެ ކަމަކަުްށ  ޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގަބޫެލއް ނުކުރަން ނެ އްޖޭަގއި ނުވެސް ނެތް. އެެހންވީމާ، ައޅުގަނޑު ރާ

ދޭތެރޭގައި މެންބަރުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް  އަބުރުގެ ރަްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނަކުން. އެހެންވީމާ، މިއީ މިކަމާ

ޤައުުމގެ އެަތއް ރަްއޔިތަކަުށް ޙައްުޤވެގެން  މި ،އޮތް ހާލަތަކީ ކަމުގައި ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑމެން މިއަދު މި ޤައުުމގައި މި 

 ިތްއބެވި ފަރާތްތަކުން ނާޖާއިޒު  ނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރު ހިންގުުމގައިދަ އޮތް ބޮޑު ޤައުމެްއގެ މުްއސަނދިކަން މިއަދު މި

ޑެިތ ތައް ބައިވަރު ބޮނގޭ ޮގތަުށް އެގޮތުަގއި ބޭނުންކުރަމުން. ރައްޔިތުންނަުށް، މި މަޖިލީހުަށް ވެސް ނުވެސް އެ

ތަކަުށް ނަ އަދަެދއް އިތުރަުށް ޕްރޮޖެކްޓުގު ވުރެ އެތައް އަންނަ އަަދދަުށް ުށް އަސްލުތަކަްކޓުއެ ޕްރޮޖެ ،ތަކެއްޕްރޮޖެކްޓު

ެވގެން ނުދޭ. މަކަުށް ސަުރކާރު އެކައުންޓަބަލް ދައުލަތުން ފައިސާދޭންޖެހޭ ހާލަތަކަުށް ޤައުމު އޮތްއިުރަގއި މިިއން އެްއވެސް ކަ

މި ޤައުމުގައި. މި ވާހަކަަތއް ނޫސްތަކުަގއި ލިޔަން ފެުށީމާ ދަނީ ހީވާގި ނޫސްވެރިން  ހާމަކުރަމުން މިކަންކަން މިއަދު  މި

ުރގެ ދަޢުވާ ކުރެޭވނެ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ކަމުގަިއ ބުއަމަޢުލޫމާތު، އެ ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ބުނާ  މީހުން އެ އެ

 ގޮުތަގއި ހަމަ ވަރަުށްަގނޑު ދެކޭސީ ަމޝްރަޙަުށް އަންނަންވާނީ އަޅު ސިޔާ ެލއް ނުކުަރން. އަުޅގަނޑުމެން ބޫއަޅުގަނޑުމެން ގަ

ުޅގަނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ މަ އަފިގަރއަކަުށް ެވގެންދިޔައި އަުޅގަނޑުމެން ޕަްބލިކު ،ބޮޑަުށް ހަންބޯވެގެން. މިއީ ަރްއޔިތުންނަުށް

 ،އަުޅގަނޑުމެން ެއ ޒިންމާ ކުރާނެ. ެއއީ ހަގަކުެރވޭ ކަންތައްތަެކއް ފާޅުމީހުންނަުށް ފާ އެ ،މީހުން ބެހޭ ގޮތުން އެ ކަމަކާ

އެކަންކަން ދަނެގެން އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތަުށް އަންނަްނޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ލިބޭ 
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ކީ އެަބ ދޭތެރޭގައި ކޮބައިތޯ ކޮމެންޓަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެހެން ފުރުޞަތުތައް. އަުޅގަނޑުމެްނނާ 

ދެން ރަްއޔިތުން ނިންމާނީ  ؛އޮތީ  އެ  ައޅުގަނޑުމެން ެއއަުށް ޖަވާބުދާީރވީމާރ ަޓއިމް ހޯދައިގެން އަހާ. ައޅުގަނޑުމެން ެއއަ

މިއަުދ ބައްަލވާ މި ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނު. މި  ،އޭެގ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮަބއިތޯ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުެރިވެގން އެބަދޭ

މި ޤައުމުން ޓެރަރިޒަމް ނައްތާލުމަކަުށް  ،ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ދެންނެވިންރިޒަމް ގާނޫނު. އޭރުސްކުރި ޓެރަމަޖިލީހުން ފާ

ހާލަުތގައި އޮތް ަކމެއް މީ. މިއަދު މި ޤައުމުގެ  ވެސް އެލަނީ. ހަމަ އެ ޭއރު ބިލު ފާސްކޮުށް މި ނޫނޭ އަޅުގަނޑުމެން މި

ފަނޑިޔާރުގެއިން ނިންމާ ހުރިހާ ކަމެއް މި ނިންމަނީ  ހުރިހާ ކަމެއް މި ނިންމަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. މިއަދު މި

ން ކުރި މީހު ސިޔާސީ ގޮތުން ނިކުތް ހުރިހާ މީހުން އެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންވާ ގޮތަުށް. ސިޔާސީ އެަތއް ވެރިެއއް

 ،އުފުަލއިގެންއެހެން ގާޫނނުތަކުން ދަޢުވާ  ،ކުރެޭވ މައްސަލަިއގެ މުޅިން މާަނ އޮޅޭ ގޮތަުށްކުުށެއް ުނވަތަ ތުހުމަތު

މިއަދު މިޤައުމުގައި  ތް ހިންގަމުންދާ ދުވަހެއްލަ ނޫން މައްސަލަތަކުަގއި ދަޢުވާއުފުަލިއގެން ޝަރީޢަތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަ

އޮތީ.  އެއާިއއެކު ކާނަލް ނާޒިމްގެ މައްސަލަ ބައްަލވާ. ޑީ.އެން.އޭ ފެނުނު ކަމަުށް ދިވެހި ފުލުހުން ބުނެފައި އެއޮތީ. ހަމަ

ތަކުަގިއ އެއްޗެހި ބަލައިނުގަތް. މި ވާހަކަތައް މީޑިއާ ން މިެގއިއިރު ވެސް މިއަދު މި ޤައުމުގެ ފަނޑިޔާރުތްފޮރެންސިކް އޮ

ލިޔުންތައް ހުއްޓުވުމަުށް ޓަކައި ސަރުކާރުްނ ނޫންކަން ހާމަކުރާ ހިސާބުަށް ދިޔައިމަ މިއަދު މި ލިޔާ އިންސާފު އީއައިސް މި

ގެ ރައްޔިތުންނަުށް މުޤައު މި، ކުރާނެދާޤައުމަުށް ފައި ްއވެސް ހާލެްއަގއި މިއަޅާ ފިޔަަވޅެްއގެ ގޮުތގައި ެދކެނީ. މިއީ އެ

ޮބޑު  ބުުރ ެއއީ މާުށް ނިކުމެގެްނ އަުޅގަނޑުެމންގެ އަފައިދާކުރާނެ ކަެމއް ނޫން. ައޅުގަނޑުމެން ިސޔާސީ މަަސްއކަތަ

ައޅުގަނޑުމެންގެ  ،ބޮޑު ެއއްެޗއް ކަމަުށްވުރެ ައގު ކުރުމަުށްނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް އެްއޗަކަުށް ހަަދއިގެން އަުޅގަ

ސިޔާސީ ދާއިރާއަުްށ  ޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެފަަދ މީހުންވަންޏާ އަޅުގަނ ކުރާ ކަމަުށްލަ ނަފްސު ބޮުޑވެގެން މަސައްކަތްއަމިއް

هللا މާތްަރއްޔިުތން، އަުޅގަނޑުމެން  ގެއެކު އަޅުގަނޑުމެންއަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ހިތްވަރާ  ނިކުންނާނެ ކަމެއް ނެތް.

އަުޅގަނޑު ، އި ައޅުގަނޑު ެދކެނީ. އެހެްނވީމާކަމުގަމަަސއްކަތް ކުަރންޖެހޭނެ އެްއގޮތަުށް މި ގަންދީ ކޮުށްފަިއ އޮްތ ހުަވއާ

ނގާ ޤައުމުގައި މި ހި ގޮުތގައި ިމއަދު މިހަކަ ދަންނަަވން. އަޅުގަނޑު ދެކޭ ނުކުރާ ވާސް ހާލެްއގައި މި ބިލަުށް ތާއީދުއެްއވެ

ޤައުުމގަިއ މިއަދު މި  ،ަކމަކީ ބޫލުކުރާ އެއް ބޮޑަުށް ގަ ކޮުށް މި ޤައުމުެގ ރައްޔިތުން ެއންމެޞަ ހުރިހާ ކަންކަމެއްަގއި، ާޚއް

ރާއްޖޭގެ  މިއަދު މި، ވެރި ނޫންކަން އަުޅގަނޑުމެންގެ ޢަދުލުންނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. ފަނޑިޔާރުއެއް އޮ ޢަދުލުވެރި ފަނޑިޔާރުގެ 

ކިތަން މީހުންނަުށްތޯ ކުރީ ން ދަޢުވާތައްތަުކން. ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނުބޫުލކުރޭ. ެއއީ ހިނގާފައި ހުރި ކަންގިނަ ރައްޔިތުން ގަ

މީހުންގެ  ޓްވީޓެއް ކޮުށްލަިއގެން މީހުން ގެންގޮސް އެ ،ބޫލުކުަރންޖެހޭޓެރަރިސްޓް ޢަމަލުކޮުށްގެން. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ގަ

އްބެވި ބޭފުޅުންނަުށް. ތި  މަޖިލީހުގައި މި ކަނީަދއް ކަުމގެ ދަޢުވާ އުފުލާ ވާހަކަ އެމައްޗަުށް ފުލުހުންގެ ވާޖިބަުށް ުހރަސްއެޅި

ޅުާވ ވިދާ އެ ،ކުރަންޤައުމު އިޞްލާޙު، ކުރަންޅު ނިޔަތުގަިއ ހުުށަހަޅައިގެްނ، ަޤއުމު ރަނގަޅު މިީއކީ ރަނގަ ، އެހެންވީމާ

މީހާއާ ދިމާއަުށް  މީހަކު ައމިއްލައަުށް އެ  ކުުރމަުށް ޓަކައި ހުުށަހެޅިގެން އަްނނަ ބިލެއް ނޫން. އެއިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ވަރުގަދަ

މިއަދު މި ، ހެޅޭ ހުުށަހެޅުންތައް. އެހެންވީމާކުރުމަުށް ހުުށައަންނަ ތީރުތަކުން ސަލާމަތްވުމަުށް ޓަކައި އެހެން ބަޔަކު ބޭނުން
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ނުވާ ގޮތަުށް އޮތްއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން ޕްރޮސެިކއުޓަރ ެޖނެރަލް މިނިވަން ،ޤައުމުގެ ފަނިޑޔާރުގެ ިމގޮތަުްށ އޮތްއިރު 

ުށް ގެ ދުވަސް ދުްއވާލުމަން މިއަދު ޤައުމުގައި އޮތް ފްރީ މީޑިއާ ގައި ެއްއވެސް މެންބަރަކު މިއަުށް ތާއީދުކޮުށްގެއެްއވެސް ހާލެއް 

 ނުވާނެ ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދަްނނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކޮުްށގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރިފާޢަުށް ފުރުޞަތުهللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުގެ އިްއޒަމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލު  ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަބުރު ރައްކާތެިރކޮުށްދިނުމާއިޝު

ދަންަނވަން.  ބޮޑަުށް ޝުކުރު ގޫާފރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަުށް ވަރަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ އުނ

ބިލުން މި  ވެސް ވެއްޖޭ. ައޅުގަނޑުމެން މި އާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ބިލެއް އަންނަންޖެހޭތާ މާ ލަސް 

ބޭބޭފުޅުން، އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރަމުންދިޔައިުރގައި ރައްކާތެރިކޮުށްދެނީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއް ނޫން. ަބއެއް 

މީޑިއާތަުކގައި ވެްސ އެ ވާހަަކ ޖައްސަވަމުންދާއިުރަގއި ހީވާ ކަހަލަ މި ބިލު މި އޮތީ އަާމުޒވެފައި ހަމަެއކަނި ސިޔާީސ 

މެންެގ އަުޅގަނޑު ފަރާތްތަކެއް ސަލާމަތްކުރުމާިއ މީޑިއާ ހަްއޔަރުކުރުމާ، އެީއއޭ. ސިާޔސީ ފަރާތްތަެކއް ނޫން.

އަނބިދަރިންނަކީ ސިޔާސީ ކަންތައްތަުކގައި ުއޅޭ މީހުންނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މި ރާއްޖޭގެ ހާލަތު މި އޮތް 

ގެ ކުޑަުކޑަ އަޅުގަނޑު ެއބަޖެހޭ  އަުޅގަނޑުގޮތުން އެ މީސްމީހުންނާ ކުޅެަހދާއިރުަގއި ެއްއވެސް މީހަކު ިވސްނައެއް ނުލާ. 

މެންެގ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤައުީމ ވާޖިބެއް. ައޅުގަނޑުުޅގެ މުްސތަޤުބަލް ހިމާޔަތްކޮުށްދޭން. އެއީ މަހުގެ ދަރިފު 8

މެން މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މުހިްއމު ގާނޫނުތައް އެބަ ހަދަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑުދަރިފަސްކޮޅުގެ ަރއްކާތެިރކަން ހިމާޔަތްކޮުށްދޭން 

ބަބުތައް އެަކމާ ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ ވާހަކަ ދަްއކާނެ. މިއަުދ މި ގާނޫނުތައް މިއަދާ ހިސާބަުްށ ނެހެދި ހުރި ސަ

ވަނަ  67މެން މި ތިބީ އެ ކަންތައްތައް ކުރަން ރައްޔިތުންނަުށް ވަޢުދުވެގެން މި ތަނަުށް ވަދެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަޅުގަނޑު

ނިވަންކަާމއި ިޒންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާ މާއްދާގައި ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ެއބަ ބުނޭ ކޮންމެ މީހަކަުށް ލިބޭ ޙައްޤުތަކާއި މި

އެކު ލިބިެދވޭ މިނިވަންކަްނ ބަޔާންކޮުށްފަިއވީ ހިނދު، މިިނވަންކަން ިޚޔާލު ފާޅުކުރުުމެގ މިނިވަންކަމާ ެއކު އަންނަ 

ސް ހާލެްއގަިއ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫިލއްޔަތުތަެކއް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ އެްއވެ

އް ގަބޫލެއް ނުކުރަްނ، ދޮގު ވާހަކަތަެކއް ފަތުރައިެގން އަނެއް މީހެއްގެ އަބުރު ަކތިލައި، ނުވަތަ ސަރުކާެރއްެގ އަޅުގަނޑެ

ވަނަ މާއްދާ ބޭނުންކުރެވޭެނ  27ނުވަތަ ރައްޔިތުްނގެ މެދުަގއި ނަފްރަތު އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮުތގައި 

ވަނަ މާއްާދގެ ވާހަަކ  24ވަނަ ާމއްދާ؟ ީކއްވެތޯ  21ނަ ާމއްދާގެ ާވހަކަ ދައްަކވަމުންދާއިުރގައި ކޮަބއިތޯ ވަ 27ކަމަކަުށް. 

ވަނަ މާއްދާގެ ވާހަކަ ނުދަްއަކވަނީ؟ މި ވާހަކަތަކާ ވެސް ެއއްކޮުށް މި ވާހަކަ ގެނައިަމ؛  33ނުދައްކަވަނީ؟ ީކއްވެތޯ 
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ަގއި ވަިކ ބާރުތަކެއް ލިިބގެންާވ މާއްާދއެއް. ެއއް މާއްާދއަުށް ވުރެ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ކޮންމެ މާއްާދއަކީ ވެސް ޭއގެ ޒާތު 

ވަނަ ާމއްދާއާ އެއް ހަމައެްއަގއި ެއްއ  27މުހިއްމު އަނެއް ާމއްދާެއއް ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ލިެޔވިފަެއއް ނުވޭ. އެހެްނވީމާ، 

މެން އަުޅގަނޑުނޫުނއަސާީސގައި ވަނަ މާއްދާަގއި ނަމާއި އަުބރު ރައްކާތެރިކޮުށްދޭން ޤާ 33ބާރެއް ލިބިގެން އެަބވޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ ތެރެއިްނ  27އެންމެންނަުށް ލާޒިމުވެގެން ެއބަވޭ. އަނެއް މީހާގެ އަބުރަުްށ އަރަިއގަންނާނެ ފުރުޞަތެއް 

އެހެންވީމާ، ވަނަ މާއްދާ ިމޮގތަުށް އޮްއވަެއއް. އެހެންވެއްެޖްއޔާ މީގައި އިންތަެކއް އެބަޖެހޭ ޤާއިމުކުރެވެން.  33ނުހޯދޭނޭ 

ގެ އަބުރެއް މިއަަދކު ައޅުގަނޑު އް ބިެރއް ުނގަނޭ. އަޅުގަނޑެމި އިންތައް މި ޤާއިމުކުރަީނކީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ މީހުންނޭ. 

މެންގެ ދަރިފަްސކޮޅަުށް ައުޅގަނޑުއް ބޭނުމެއް ނޫނޭ އަޅުގަނޑެ ނުވެސް ނެތް. ވާނެ ެއއްެޗްއވެ ޚަރާބުވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް،

ުށް ދެން އެންމެ ގިނަ މީހުން އަޅުގަނޑަ ުށް މި ބިލަުށް ތާއީދުުކރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ. އަޅުގަނޑައެއީ  މިގޮތަުށް ކަންތައް ވާކަުށް.

މި ބުނަނީ، މީގައި މި ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާތަކުގެ ސަިއޒު ބޮޑިއްޔޭ. އަދަދު ބޮޑިއްޔޭ. މީެގ ދުވަސްގަނެޑއް ކުީރގަިއ، 

ރުފިޔާއަުށް. މީހަކު ޖެހިލުމެއް ނުވޭ  25ކާެއއް ޖަހައިލާނެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ބަލަމާހިނގާ ސައިކަެލއް ޕާކުކޮުށްލީމަ ސްޓި

ގެންގޮސް ގޭގެ ބަދިގެ ދޮރުމަތީގައި ބައިންަދއިލާފައި ވަންނަްނ ވެސް. ގޭގެ މައި ދޮރުމަތީގަިއ ބައިންދައިލާފައި ސައިކަުލ 

ރުފިޔާއަުްށ  750ެވސް، މިއަދު ރުފިޔާ. އެހެންނަމަ 25ވަންނަން ވެސް ނުވަތަ ކާރު ޕާކުކޮުށްލާފައި ވަންނަން ވެސް. ީކއްވެ؟ 

އެ ޖޫރިމަނާ ބޮޑުކުރީމަ ދެވަނަ ވިސްނުމަކަުށް މީހުން އެބަ ވިސްނާ. ހަމަ އެ އުސޫލުން އެ މީހާއަުށް ނުދެއްކޭވަރުެގ 

ޖޫރިމަނާއެއް އަންނަ ކަމެއް ެވއްޖެއްޔާ މީހެްއގެ އަބުރު ކަތިަލއިލަން، ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތުތަކެއް މީޑިާއގެ ޛަރީާޢއިްނ 

ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ  ައޅުގަނޑުތަ އެ މީހެއްގެ އަނގައިން ބޭރުކޮުށްލުމުގެ ކުރިން ދެވަނަ ވިސްނުމެއް ވިސްނާނެ. ެއއީ ނުވަ

މި އަދަދު އަިދވެސް ހަމަ ބޮުޑުކރަންވީ ސަބަބަކީ. ބޮޑުކުިރވަަރކަުށް ކޮންމެވެސް ވަެރްއގެ ކޮްނޓްރޯލެއް އަންނާނެ. އެކަމަުކ، 

އް ވެސް ސީދާ ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ހަމަ ދާދި މިދާކަުށްދުވަހަކު އަޅުގަނޑެޭވނެ ކަމެއް ކަމަކަުށް އެކަމަކީ ޭއގެ ޒާުތގައި ހުއްޓު 

ަގއި އިންިޑޔާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަުށް ހުުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލައެްއގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ކޯޓުން، އިންޑިާޔގެ  2016މެއި 

މާނައަކީ ެއއް ރަްއޔިތެއް އަނެއް ަރއްޔިތެްއގެ އަބުރު  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނަނީ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ 

ހުތުރުކުރަމުންދިއުން ނޫން ކަމަުށާއި، މީހެްއގެ އަބުރަުށް އަރަިއގަތުމަކީ މުޅި މުޖުތަމަޢާ ދެކޮަޅުށް ކުރެޭވ ކުުެށއް ކަމަުށާިއ، 

. އެހެންވީމާ، މިއީ ބޮޑެިތ އެހެންކަމުން ދައުލަތަުށް އެ މީހަކާ ދެކޮޅަުށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދޭ ކަމަުށް 

ވާަހކަ  އަުޅގަނޑުުށް ލިބިފައިވާ ަވގުތު ހަމަވުމާ އެކީަގއި އަުޅަގނޑަޑިމޮކްރަސީތަކުން ކަން ކުރަުމންދާ ގޮތް. އެހެންވީމާ، 

އި ދަްނނަވައިލާނަން. ވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ބޭފުޅާގެ ވާަހކަފުޅުގެ ތެޭރގަ އަުޅގަނޑުކުރުކޮުށްލަމުން 

 އަުޅގަނޑު މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަުށް  11މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން މި ބިލު ދިރާސާކުރުމަުށް. އެ  11އިޝާރާތްކުެރއްިވ، 

 ތާއީދު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ައުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللاއީވާ ޢަބްދު ާދއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ގަލޮޅު އުތުރު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާ

ޔާމީން ަވއްކަްނކުރީމާ، ރައީސް ޔާމީން ވަްއަކންކުރީމާ ވަްއކަންކުރިއޭ ކިޔާފަިއ هللا ރަީއސް. ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ގެ هللاކުރީމާ މާތްޔާމީން އަނިޔާ هللا ުދވަސް ަވންދެން ޖަލަުށް ލާފަ. ޢަބްދު 15ލޫކަސް ޖަލީލު ޓްވީުޓކޮުށްލީމާ އޭނާ ގެްނގޮސް 

ދުވަސް ޖަލަުށް ލާފަިއ،  15ޙަޟްރަތުގައި އެ އަނިާޔވެރިަކމުން ސަލާމަތްވުމަުށް ދުޢާ ދެންނެވީމާ އެ މީހުން ގެްނގޮްސ 

ރައީސް ޔާމީނުެގ އަނިާޔވެރިަކމާއި ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަްއަކމުން ސަލާމަތްވުމަުށް ޓަކައި ފާޑުފާޑުގެ ގާނޫނު ހަދައިގެްނ 

ންނަވާހާ މީހުން ޖަލަުށް ލާންވެގެން، ެއއަުށް ލިޔާހާ މީހުން ޖަލަުށް ާލންވެގެން މިތާނގަިއ ގާނޫުނ ސަލާމަތްވުމަުށް ދުޢާ ދަ

ާޔމީންގެ ފުޅާވަމުން، ފުާޅވަމުން، ފުޅާވަމުން ގޮސް ވަުާށނުޖެހިގެން މި އުޅޭ އަބުރު هللا ހަދަމުންދާއިރު، ޢަބްދު

މަޖިލީހަުށް ލައިގެްނ ގާނޫނުތައް ހަދަމުންދާއިރު  ދިފާޢުކުރަންވެގެން ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެންމެން ޖަލުަށް ލާންވެގެން މި

ހިތަުށްއަރަނީ މަނިކުފާނުގެ ހިތްޕުޅަކަުށް ނާރާތޯއޭ ފުކެއް ބޮޑުވަރޭ. މިއީ ބޮުޑވަރޭ ހަމަ  ައޅުގަނޑުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

މި ޖެހެނީ ހަމަގައިމު ހިތްޕުޅަުށް ކުޑަކޮުށް ވެސް ނާަރނީތޯ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް؟ މިވަރަުށް ބިރު ރައްޔިތުންނަުށް ދައްކާން 

ކަުްށ އަުޅގަނޑަހަމަަގއިމު ެވސް ހިތަުށްއަރާ.  އަުޅގަނޑުވެސް ދަްއކާނެ އިތުރު ެއއްެޗއް ނެތުނީމާބާއޭ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، 

ވަނަ ގަރުނުގެ ފަރަންސޭސި ލިޔުންތެރިއަކު ލިޔުްއވާފައި އޮންނާެނ  19ނޭނގެ މަނިކުފާނު ފޮތްފޮތް ވިދާޅުވެުއޅުްއާވވަރެއް. 

ލެްއގެ ފިކުރެްއގެ، ޚިޔާލެްއގެ ފިކުރެްއގެ ަވގުތު އަިއސް ޖެހުނީމާ އެ ޚިޔާލެއް، އެ ފިކުރެއް ނައްތަެއއް ނުލެވޭނޭ. ެއ ޚިޔާ

ފިކުެރއް މަރަެއއް ނުލެވޭނޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ. އަުޅގަނުޑ އިތުރުކޮުށްލާނަން. އުއްމީެދއްެގ، އުއްމީދެްއެގ  ، ޚިޔާލެއް 

އައިސްޖެހުނީމާ އެ އުއްމީދެްއ ވެސް ޖަލަކަުށް ނުލެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަގައިުމ ވަގުުތ، ހުވަފެނެްއގެ ވަގުތު 

ވެސް ބިރުދައްަކއިގެެނއް އެ އުއްމީދު ނައްތަެއއް ނުލެވޭނެ. ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުން ވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަިމއްަލ 

ގެ އަހަުރތަކުަގއި އެމެރިާކގައި ޑރ. 1960ކާ. ތަޖުރިބާއިން ވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިކަމުގެ އެަބ ހެކި ދައް

މާޓިން ލޫތާ ކިންގް ނިކުމެވަަޑއިގެން ވިދާުޅވީ، ތިމަންނާ ހުވަފެނެއް އެބަ ެދކެމޭ. ތިމަންނާ ހުވަފެނެއް އެބަ ދެކެމޭ، 

އް ލިިބގެން އެމެރިކާެގ ކަުޅ ނަސްލުގެ މީުހން ވެސް މި ަޤއުމުެގ އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އެްއ މަދަނީ ޙައްޤުތަކެ

އެއްކޮުްށ  ކިންގާތަން ތިމަންނާ ހުވަފެނެއް އެބަ ދެކެމޭ. އެހެން ބުނީމާ މާތިން ލޫތާ  ތަން ބަލައިލާ މި ޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ

ހެދި. އެހެންނަމަވެސް، އެެހން ވިދާުޅވިތާ ގާތްގަނޑަކަުށް  އަނިޔާކޮުްށ، ބިރުދަްއކާ  ކުތް އެަތއް މީހުންނެއް ޖަަލުށް ލައިނި

ދިޔަ އެ ގެންިދޔަ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނަުށް ވެ އްޤުަތއް ގާނޫނުތަަކކަުްށ ވެގެންޙަސް ނުވަނީްސ އެ މަސްދުވަ ފަސް

އޮތް ދުނިޭޔގެ އެްނމެ ބޮޑު ޤައުމު، އެމެިރކާގެ  ެއކަމަުކ މިއަދު އެ މަރާލި.ޙައްޤުތައް. މިއަދު މާޓިން ލޫާތ ކިންގް ވެސް 

ވަފެނުގެ ކުޑަކުޑަ މިސާލެއް. މިއަދުގެ އެ ޤައުމުގެ ވެިރކަން އެ ކުރަނީ ވެރިޔަކަުށް އެހެރީ މާޓިން ލޫތާ ކިންގް ދުުށް ހު

ބަޔަކު  ކަން ހޯދަިއދޭުށޭ ބުނީމާ އެތައްމިނިވަންއަުށް ނިކުމެވަޑަިއގެން ިއންޑިއާގާނދީ  ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއް. މަހާތަމާ
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ައކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދު އިންިޑއާއެހެންނަމަވެސް، މިއަމަރާލި. ހަޖޫޖެހި، ފަޟީޙަތްކުރި، އެތައް ަބޔަކު ޖަލަުށް ލި. 

މްތިާޔޒު ނައްތާލަން މަސައްކަތްކުރީާމ ބޮޑު މިނިވަން ޑިމޮކްރަސީ. ނެލްސަން މަންޑޭލާ ނިކުމެވަޑަިއގެން ނަސްލީ އި

ޔައީ ދިވެސް، ނެލްސަން މަންޑޭލާ ވެގެންޖަލަުށް ލާ ހެދި. އެހެންނަމަ ބަޔަކު މަރައި އެކު ނިުކތް އެތައް ނެލްސަން މަންޑޭލާއާ

އުތު ެއފްރިކާގައި ވެރިކަްނކުރަމުން ސް، މިއަދު ވެސް ސަ އަުށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ ވެރިޔާ ސައުތު އެފްރިާކގެ ފުރަތަމަ ކަޅު

ސަތޭކަ އަހަރު ކުރިން  ހަތަރު ،ސަތޭކަ އެކު ނިކުތް މީހުންތައް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީގެ ތިން އެ ދަނީ މަންޑޭލާއާ

ުްށ ދުނިޔެ އެނބުރެނީ އިރު ަވުށައޭ. ދުނިޔެ އެނބުރެނީ އިރު ވަުށައޭ ބުނީމާ އެ ހޯދުންތަކަ ،ނީލޭއޯ ިނކުމެ ބުކޮކިނިކަސް ގެލީ

ލި.  ެވސް ލޭއޯ ގެންގޮސް ޖަލަުށްކޮކިނިކަސް ގެލީލި.  ެވސްދިރިދިރިހުއްޓާ އަންދައި ، ކުރި މީހުން އެ މީހުން ތަޢުރީފު

 އެނބުރެނީ އެ މީހުން އެ ގެ ހުރިހާ ތަރައްޤީއެއް ވަުށާ ނިޔޭމުޅި ދު ،އެކަމަުކ، މިއަދު މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހޯދުންތަކަކަުށް

ފިކުރެްއ ބިރުދައްަކއިގެެނއް ޖަލަކަުށް ނުލެވޭނެ. ޚިޔާެލްއ  ،ޔާލެއް ޚި ތެރި ަރއީސް.ދުވަހު ހޯދި ހޯދުންތަކަުށް. ިއއްޒަތް

ުށް ލާފައި، ރަީއސް ނަޝީުދ ނުލެވޭނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދު ޖަލަ ފިކުރެއް ބިރުދަްއކަިއގެނެއް ނައްތަެއއް

އެންމެ ތިން ހަްތ ދުވަހޭ. ވިދާޅުީވ އެންމެ ިތން ހަތް ދުވަހޭ ވާީނ ދިވެހި  ،ޖަލަުށް ލާފައި ރައީްސ ޔާމީްނ ވިދާުޅވީ

އިރާދަކުރެއްވީތީ ޖަލުގައި އޮންނަވިހާ ދުވަހަކު  ސް ނަޝީދު މަތިން ހަނދާންނެތޭނޭ. ހަނދާންނެތުނުތޯ؟ރައްޔިތުން ރައީ

ގަނޑުމެން ތިބީ ދެން ވެސް ައޅުވާންމިނިވަން ތިޖާޖުކުރަން. ޖަލުަގއި އޮތްހާ ދުވަހަކު މަގުމަތީަގއި އިހުތިބީ  އަޅުގަނޑުމެން

ވަްއކަމަުށް ޮގވުން  ހާހަކަުށް މީހުން ޖަލަުށް ލައިފި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތިޖާޖުކުރަންެވގެން. ެއއްމަގުމަތީގަިއ އިހު

ޖިންސީ  ުށް ލާފައި، ޭއގެތެރެއިން އަންހެން ނޫސްވެިރން އޮރިޔާންކޮުްށ،ނޫްސވެރިްނ ގެންޮގސް ޖަލަ 16 ހުއްޓިއްޖެތޯ؟

މިއަދު ވެސް އެ ނޫސްވެރިން އެ ތިބީ މި  އްޓިއްޖެތޯ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް؟ކުރީމަ އެ މީހުންގެ ލިޔުންތައް ހުފުރައްސާރަ

ްއޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނަުށް ތިޖާޖުކުރަން. ރާރައްވާ މަަސއްކަތާ ެދކޮޅަުށް އިހުމަޖިލީހުގައި މަނިކުފާނުމެން ތި ކު

ތު ސަންޕަރާއްޖެޓީވީ  ިވއްޖެތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ބިރުދެއްކީމާ، ހަވީރު ނޫހުގެ ނޫސްވެރިންނަުށް ބިރުދެއްކީމާ ހުއްޓު

ތިމަންނާ ވިސާމް ިއއްެޔ ވިދާުޅވީ ތިަމންނާގެ އަނގަމަތީަގއި މަލަުށް އަޅައިިފއްޔާ ހަތަރެސްަފއި ޭބނުންކޮުށްގެން ެވސް 

ނީ ނުޖެހެނީކީ ވެސް ނޫން. އެކަމަުކ، އިންސާ ސް ބުނާނަމޭ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ބިރުނުގަންނަނީކީ ނޫން. ފަހަތަުށްބަޙައްޤު

އެ ބިރުގެ ަމއްޗަުްށ މީދު ގެްނގުޅޭހާ ދުވަހަކު އްލައިގެން ތިޭބކަުށް. މިނިަވންކަމެއްގެ އު ޠަބީޢަތު ޖާގައެއް ނުދޭ ބިރަުށް ދީލައި

ަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ިފކުރަކީ ަރއީސް ާޔމީން ވަކިކުރުން. ޝުކުިރއްާޔ މީދު ވެިރެވގަންނަނީ އިއް އުއް

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް.ޢަލީ ޝާހަ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުަވއްމުލަކު އުުތރުއަރުވަނީ  ތު މިޞަމިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރު
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްއު ފުވައްމުލަކު

هللا  އަދި އިންސާނާގެ އަބުރުގެ ރަްއކާެތރިކުރެްއވުމަުށް އެންެގވި ރާމާތް،` އިންސާނާގެ ނަފުާސއި އިންސާނީ ކަ

އްަވއި ިމ ވަޠަޢާލާއަުށް ޙަމްދާއި ޝުކުުރކުރަން. އަދި އެފަދައިން އެކަން އެންމެ ރަނގަަޅުށް ޕްރެކްޓިސްކުރަ  ސުބުޙާނަހޫ

ހަުށް އަގެ މާތް އަރިލައިހި ވަސައްލަމަ ޢަهللا އްވި މާތް ނަބިއްޔާ ުމޙައްމަދު ޞައްލައުއްމަތަުށް ެއކަންކަން އުނަގްއނަވައިދެ 

ހަދާ މަޖިލީހުގައި މިއަުދ ެތދެއްމެ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގާޫނނުޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެްއވުން އެދި ދުޢާކުރަން. އާދެ، 

ރެވެނީ ވަރަުށް ޚިޔާލު ތަފާތުުވން ބޮޑު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ތަފާތު ވިސްނުންތަެކއް ކު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބަހުސް

އަުޅގަނޑު ހިތުން ައޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ،ގޮުތން އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްާކއިރުމި ބިލާ ގުޅޭ ހުރި ބިލެއް. 

ބަލާއިރު  އަުށްވަނަ މާއްދާ 10ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހިސާބުން ފުެށިގެން  ލާންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުެމން ބަލައިއެ

ކޮންމެ ގާނޫނެއް ވެސް ަހދަންޖެހޭނީ އިސްލާމީ އުސޫުލތަކާއި ހަމަތަުކގެ މަތީންނޭ.  ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބުނަނީ

 ދީނުގެ ައސްލު އަުޅގަނޑުެމން އިސްލާމް ،ގާނޫނުތަކުގެ އަސްަލކަުށް ބަލަންވާނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތޭ. އެހެން ބުނާއިރު

ކަމަުށް ވަނީނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މި އަންނަ ހަތަރުފަސް  ބަލައިލާ އަުށްޝަރީޢާ އް ޝަރީޢާއި ނުވަތަ މަޤްޞަދު

ނަސްލު އަދި މުދާ ، ސިކުނޑި ،ދީން ،ކަމެއްގެ ަމއްޗަުށް އަުޅގަނޑުެމން ނަޒަރު ހިންގާލަމާތޯ. އެންމެ ފުރަތަމަ ނަފްސު

ވަނީ. އެއާެއކު،  ކުމްތައް ައއިސްފައި މިތަ މައިގަނޑު ޙުގެ ޝަރީޢާ ނުވަދީނު ކުރުމަުށް ޓަކައި ވެސް އިސްލާމްހިމާޔަތް

ބޫލުކުރަްނ އަޅުގަނޑާ ބެހޭ ގޮތުން ވަަރުށް ތަފާތު ވާހަކަތައް ދެކެވޭ. ުޅގަނޑު ގައަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ބަހުސްކުރާއިރު އަ

ފޭސްބުކްަގިއ  ،ޓްވީޓަރުަގއި ،ޑިއާަގއިބެހޭ ގޮތުން މިހާރުވެސް ސޯޝަލް މީ އަޅުގަނޑާ އަޅުގަނޑުެގ އަބުރު ކަތިަލއިފި.

އަދި އޮންލައިން މީޑިއާތަުކގައި އަދި ޓީވީ ޗެނަލްތަކުަގއި ވެސް އެދަނީ ވާހަކަދައްކަމުން. އެހެްނނަމަވެސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ 

ރަން. މި މުސްތަޤުބަލް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހިމާޔަތްކުރަން. މި ޤާނޫނުއަސާސީ އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ ހިމާޔަތްކު

 16 ަވނަ މާއްދާއިން ފެުށިގެން 10 ގެލަމާހިންގަވާ. ޤާނޫނުއަސާސީ އަުޅގަނޑުމެން ބަލައި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ފުރަތަމައަުށް 

 268ވަނަ މާއްާދ، އަދި  70ވަނަ މާއްާދ،  67ވަަނ މާއްދާ،  33ވަނަ މާއްދާ،  24ވަނަ މާއްާދ،  21 ،މާއްދާ ވަނަ

ފަހު ނުވަތަ މި ޤާނޫނުއަސާސީ  ވާލަމާ ހިންގަވާ އިނގޭތޯ. މި މާއްދާތައް އުވާލުމަުށްވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަުށް ނަޒަރުހިންގަ

ހިންަގވާ އިނޭގތޯ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަްނ  ފަހު އަޅުގަނޑުމެން ދެން ތި ވިދާޅުވާ ޙައްޤުތަުކގެ ވާހަކަ ދަްއކަމާ ވީދާލުމަުށް

ކަމުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ކަންޮބޑުާވ ކަންރާިއރު މިމިއީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަހުސްކު ،ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ

ދާއިުރ އް ނޫން. މި ގާނޫނު ވުޖޫދުވެގެންކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި އިނގޭޯތ. އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ނެތް ވާހަކައެ 

ން ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާ. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެބަ ހުއްޓޭ އިނގޭތޯ ރަނގަޅުކުެރވޭެނ ފުރުޞަތުތައް. ކޮމިޓީއަުށް ވަަޑއިގެ

ބަހުސްކުރައްަވއި ރަނަގޅު ޚިާޔލު ފާޅުކުރައްވާ. އަުޅގަނޑު ެވސް ކަންބޮޑުވާ ކަންަތއްތަެކއް އެބަހުރި. އަބުރާ ބެހޭއިރުަގިއ 

ރިމަނާއާިއ އެ އަބުރާ ބެހޭ މީހާައުްށ ެއ ކުެރވޭ ޖޫ، ނަމަ ނުވަތަ ޚިޔާލު ާފޅުކޮުްށގެން މީހެއްގެ އަބުރާ ބެހޭ ކަމަުށް ަވނީ

ބެހޭ ކަންކަން މި ގާނޫނުގައި  ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބޭ މިންވަރު މި ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ހަމަތައް.ލި
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ގެ ތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެންނުަށް ެއއީ ނެޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އެކްޓު  ބޫލުކުރަނީވިަފއިާވއިރު އަުޅގަނޑު ގަބަޔާންކުރެ

 މަދަނީ ކުުށަކުން ޖިނާޢީ ކުުށަކަުށް މި ގާނޫނުން މި ކުުށް ބަދަލުވާ ުށް. އަދިމަކަޙައްލު ހޯދޭނެ ކަމެއް ވާހަކަދެްއކިގެން 

އެ ހުރަްސއެޭޅ  ،ނަމަ ކަމަުށް ވަނީ ހިސާބު އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެޭހ އިތުރަުށް ދިރާސާކުރަން. ނޫސްވެރިކަމަުށް ހުރަްސއެޅޭ

މި ހުރިހާ  ،ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ މިންވަރު އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދިރާސާކޮުށްފައި މިކަމަުށް ޙައްލު ހޯދަން. އަޅުގަނޑު މި

ކަންކަން  ހިންގަވާުށޭ އަުޅގަނޑުެމންގެ ދީނުގައި މި ކަމަކާ އެކު އަުޅގަނޑުމެން ހިނގާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ަބލަމާ

 6ސޫރަތުގެ ޖުރާތު ޙުޔަތަުށް ތި ބޭފުޅުން ަބއްލަވާ. އަދި ވަނަ އާ 36އު ސޫރަތުގެ އަންަގވާފައި ވަނީ ކިހިނެއްތޯ. އިސްރާ

އިމާްނވެްއެޖ  ނަ ާއޔަތުގެ މާނަިއގައި ވަނީ؛ އޭ،ވަ 11ޔަތް. ާއދެ، އާ  12ވަނަ އާޔަްތ،  11ގެން ޔަތުން ފެުށި ވަނަ އާ

މީސްތަކުންނޭ! ފިރިހެނުން އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަަޔކަުށް ފުރަްއސާރަ ނުކުރާހުުށިކަމޭ. އެހެނީ، އެ ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނުަށް 

ނެއް ަބޔަކަުށް . އަދި އަންހެނުން އެއް ަބޔަކު އައޭޔޮކަން ބޮޑު ކަމުަގއި ވެދާނެތީވުރެ އެ ފުަރއްސާރަކުެރވުނު ީމހުން މާ ހެ

ވެދާނެތީޭއ. ކުރެވުނު ީމހުން މާ ހެޔޮކަންބޮޑުނުކުރާހުުށިކަމޭ. އެެހނީ، ފުރަސާރަކުރާ މީހުންނަުށް ވުރެ އެ ފުރައްސާރަ ފުރައްސާރަ

ނުކިޔާުށޭ! އަދި ެއއް ބަޔަުކ ހީ؛ އެަކކު އަެނއްކަކަުށް ީޣބަބަނުބުނާުށޭ! އެހުން އަމިއްަލ ނަފްސުތަކަުށް ޣީބަބައިމީ އަދި ތިޔަ

 ވުމުގެ ނަން ލިބިގަތުމަކީ ހާދަ ހު ފާސިޤުވުމަުށް ފަންއަނެއް ބަޔަކަުށް ނުރުހޭ ކަހަލަ ލަޤަބުތަކުން ނުގޮވާުށޭ! އީމާ

ވަަނ  12ތުގެ ހަމަ އަނިޔާވެރިންނޭ. ހަމަ އެ ސޫރަ އުެރންނީ ނުވާ މީހާއަުށް ފަހެ، އެނުބައިެވގެންވާ ކަމެކޭ. ތަޢުބާ

ވަނީ؛ ޭއ، އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭ! ތިޔަ ބައިމީހުން ހީގެ ތެރެއިން ގިނަ ވާހަކަތަކާ ދުރުވެގަންނާުށޭ.  ޔަުތގައި މިއާ

އް ަބޔަކު ނުކުރާުށޭ. އަދި އެހުްނ އެކަކު އަނެއްަކކަުށް ޖާސޫސް އިމީބަ ތިޔައަދި ހަމަކަުށަވަރުން، ބަެއއް ހީއަކީ ފާފައެކޭ. 

ބައިމީހުން ކުރެ އެކަކު ެވސް އޭނާގެ އަާޚގެ މަސް މުޅަޮކުށް ކެއުމަުށް ލޯބިކުރަނީހެއްޔޭ؟  ނުބުނާުށޭ. ތިޔަޣީބަ އަނެއް ބަަޔކަުށް

އީ هللا ވަރުން، އަުށް ތަުޤާވވެިރވާުށޭ. ހަމަކަުށަهللا ަބއިމީހުން  . އަދި ތިޔަުށް ނުރުހޭނޫއޭބައިމީހުން އެކަމަ  ފަހެ، ތިޔަ

މީގައި ؛ ރީ އަޅުގަނޑުމެންރަީޙމްވަންތަ ރަސްކަލާނގެއޭ. ިމހިއްވައި ބޫލުކުރަގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްސަވަިއ، ތަޢުބާ ގަ

އަހަުރ  1400މިއީ މީގެ  ްއކުރަންތޯ؟ަދއްކަނީ ކީ އަހަރުެގ ވާހަކަ 400ައހަރުގެ ވާހަަކ،  200 އަޅުހަނޑުމެން މީގެ

ލުތަުކގެ ތެރެއިްނ އޮތީ ފްރީޑަމް އޮފް އެކްސްޕްރެސް ހަމަތަކާއި އުސޫ ކުރިން، މާ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ކްރޯްޑގެ ވާހަކަ ދީނީ  500ލައްަކ،  5ވިދާޅުވާ ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީަގއި  ތި ިއންޑިާއގައިގެނަސްދެްއވާފައި އިނގޭތޯ. 

ތި ވިދާުޅވާ  ،ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަުްށ ކްލެއިމްކުެރވިފަ. އިނގިޭރސިވިލާތުަގއި ޢިލްމުވެރިޔަކު މިހާރުވެްސ އެ

ދިމާލަުށް ކަޅޭ ބުނެގެން އޭނާ އަުތން އެ ލަޤަބު ނަގާފައި އޭނަ  ބޯޅަ ޓީމުގެ ަކޅު މީހަކާވިލާތުަގއި ަޤއުމީ ފުޓުއިނގިރޭސި 

ކިތަްއ  ވަނީ. ދުނިޭޔގައި ިތ ބޭފުޅުން ބައްލަާވ ހުޅަނގަުށް. ރިމަނާކޮުށްފައި އެ ސަތޭކަ މިލިޔަން ރުިފޔާއަކުްނ ޖޫ އެތައް

 އޮތީ ލެންްޑ ނޫން އެހެން ުހރިހާ ޤައުމުތަކުަގއި އެޔަރގޮުތގައި؛ އިނގިރޭިސވިލާތާިއ އަ ތޯ ޖިނާޢީ ކުުށްތަުކގެ ޤައުމުަގއި

ޓޭޓުތަކުަގއި ހުރީ ަތފާތުކޮުށް އިނގޭތޯ. އެފްރިާކގެ ސް ވާހަކަ ދަްއކާއިުރ، އެމެރިކާެގ ތަފާތު އެމެރިާކގެޗާޖުކުރެޭވ ގޮތަުށް. 
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ރާ ބެހުން ހިމެނިފައިވޭ. އެހެންވީާމ، ހުރިހާ ޤައުމެއްަގއި، އިސްލާމީ ހުރިހާ ދައުލަތެއްގައި މިއީ ޖިނާޢީ ކުުށެއްގެ ގޮުތގައި އަބު

 އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ދަްއކަންޖެހެނީ އެނގިގެން، ދިރާާސކޮުށްގެން، މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެްނ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަުށް. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މި އޮތް ބިލަކީ ވަރަުށް މުހިްއމު ބިލެއް. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި 

ވަަނ  27ތް އަސާސީ ދެ ޙައްޤެއްެގ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިދީފައިވާ އޮ

ބެހުމުގެ މައްސަަލ  ވަނަ މާއްދާަގއި އަބުރާ 33މާއްދާގައި ިޚޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ވާަހކަ ލިޔެފަިއ އޮތްއިރު، 

ގެންދާ ވާހަަކ. ިމ ދެކަމާ ގުިޅގެން ގާނޫނެއް ބުރު ަރއްކާތެިރަކމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަުށް ލިބިމި އޮތީ. އަ

ހަދާއިރުގައި ދެ ފަރާތް ހަމަައުށް އެްއވަރަުށް ބަހާލެިވގެން ހެދުމަކީ ދަތިކަމެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން. 

ބުރަެވވެނީ އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލު؛ ިމކަން ގަބޫލުކުރަމުން މި ބިލު ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި މި އޮތް ޮގތުން އަޅުގަނޑަުށް 

މިއީ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުުމެގ ނަމުގައި މިނިވަންކަމަުށް ދެވޭ ވަރަުށް ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ކަމަުށް. ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ 

މިނިވަންކަމަުށް ދެވޭ ބޮޑު ހަމަލާއެއް ކަމަުށް. ޚިޔާލު ފާޅުކުރުުމގެ މިނިވަންކަމަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ލޭނާރު. ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ 

ން ނެތި، ޑިމޮކްރަީސއެއް ދެމިެއއް ނޯންނާނެ. މި ބިލު ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، ައޅުގަނަޑުށް ގަބޫލުކުރެވެނީ ޑިމޮކްރަީސ މިނިވަންކަ

ވަނަ މާއްދާ  27ނޭވާހޮޅިއަުށް ެއޅިގެންދާކަން. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ކުރެވޭ ކަމަީކ، ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ައޅުަގނޑަުށް ބައިވެިރެވވެން ނެތް ާވހަކަ ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަން.  ދައްޖައްސާފައި މަރާލުމުގެ ަމސައްކަތް. މި ކަމުަގއި

އާދެ! އަސާސީ ަޙއްޤުތައް ަތރުތީބުކުރެވިފައި އޮންނައިުރގަިއ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް، ބޭސިކު ހިޔުމަން ރައިޓްްސ 

ރުމުގެ މިނިވަންކަން. އެއީ ފުރަތަމައަުށް ތަރުތީބުކުރެވިފައި އޮންަނއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް މި އޮންނަނީ ޚިޔާލު ފާޅުކު

ލިބިދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަުށް. ދެވަނަ ކަމަކަުށް މި އޮންނަނީ އެްއެވއުޅުމުގެ މިިނވަންކަމާިއ ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަްނ 

ންނަުށް ލިބިފައި ލިބިދީފައި އޮންނަޖެހޭނެ ކަމުަށް. ތިންވަނަ ކަމަކަުށް، ހަމަހަމަކަމާ އެކު ގާނޫނުގެ ރަްއކާތެިރކަން އެންމެ

އޮންނަންޖެހޭނެކަން. ހަތަރުވަނަ ކަމަކަުށް ޢަދުލުވެރިކަމާއި ިއންޞާފުވެރިކަމާ އެކު ޝަރީޢަތްތައް ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަުށް. 

އާދެ! މިއަދާ ހަމައަުްށ ައއިއިުރ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހާލަތު އޮީތ ކިހިނެއްތޯ؟ އެްއވެުއޅުމުެގ 

އް ނެތް. ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގުމަުށް މިއަދު މި ވަނީ ހުރަހަކަުށް އެޅިފަ. އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ނުހިނގާ. މިނިވަންކަމެ

ގާނޫނުތަކެއް އެންމެންގެ ަމއްަޗކަުށެއް ނުހިނގާ. ޫނސްވެިރކަން މި ވަނީ ބިރުވެިރކަމެްއގެ ތެޭރގައި. ހަވީރު ނޫްސ؛ އެންެމ 

ޔަކު ޝައުޤުވެިރާވ ނޫސް ވަނީ ހުއްޓުމަކަުށް އަިއސްފަ. އިންޓަނެޓުގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބަލަމުންގެންދިޔަ، އެންމެ ބަ



45 

 

ގިނަ މަޝްހޫރުކަމެއް ލިބިފަިއވާ ސީ.އެން.އެމް މި ވަނީ ހުްއޓިފަ. ރާއްޖެ ޓީީވއަުށް މިއަދު ވަނީ އެންމެ ފަހުގެ އިްނޒާރު 

ދަނީ ޝަރީޢަތްކުެރެވމުން. މިއަދު އަމާޒުކުެރިވގެން ދެވިފަ. ނޫސްވެިރޔަކު ވަނީ ެގްއލުވައިލާފަ. އެތައް ނޫްސވެރިްނގެ މިއަދު 

މި ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ހުއްޓުވާލުުމގެ މަސައްކަތް. އާދެ! ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަުްށ މަޝްހޫރު އެކްޓިވިސްެޓއް، 

ރިަޔކު ެވސް ލޫކަސް ޖަލީލު މި ވަނީ ދާދި އިހަކަުށްދުވަހަކު ހިފައި ހައްޔަުރޮކުށްފަ. އޭގެކުރިން ޝުމްބާ ގޮްނގ ކިޔާ ނޫްސވެ

ވަނީ ހައްޔަުރކުރެވިފަ. އަުޅަގނޑު މިއަދުން މިއަދަުށް ގޮާވލަން ސަރުކާރަުށް، މި އެކްިޓވިސްޓުން، މި ޖާނަލިސްޓުްނ 

ދޫކޮުށްލާުށޭ ފުރަތަމަ. ރިޟުވާަނުށް ވީ ގޮތެއް ހޯދާުށޭ. އާދެ! ިމއަދުގެ ހާލަތު އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ. މިއަދު 

ހުންެގ އަބުރާ ބެހެމުން އެބަދޭ. ެއއީ ޙަޤީޤަތް. އެކަން ނުހުއްުޓވެނީ ކީްއވެގެންތޯ؟ ފިަޔވަޅު އެބަ ވެސް މީިޑއާތަުކގައި މީ

ހުރި އެޅެން. އެހެންނަމަވެސް، ފިޔަވަޅުައޅަންވާ ފަރާތުން ހަމަހަމަކަމާ އެކީގައި ފިަޔވަޅުޭނޅޭތީ. ވަކި ބަަޔކާ ދޭތެރޭގަިއ 

ވަޅުޭނޅޭތީ. މިައދު މި އޮތް ގާނޫނު ފާސްިވަޔސް ކަންެވގެންދާނީ އެގޮތަުށް. ފިޔަވަުޅއަޅާފަިއ އަެނއް ބަަޔކާ ދޭތެރޭގައި ިފޔަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލު ބެހިފައި މި އޮތީ ދެ ބަޔަކަުށް. އެއީ ޚިޔާލު ފާޅުކުރާ ފަރާތާއި، އެ ރައްދުވާ ފަރާތާ. ބިލުެގ 

ޅުކުރުމުގެ ތެރޭގައި މީހަކު ބުނާ އެއްެޗއް، ވަނަ މާއްދާަގއި އަބުރާެބހުން މާނަކޮުށްފައި އޮތްއިރުގަިއ، ޚިޔާލު ފާ 11

ތަނެއްަގއި ލިޔާ ެއއްެޗއް، ކުރާ ކުރެހުމެއް، ތަސްވީެރއް، އެހެންގޮސް، އެހެްނގޮސް ނޫސްވެިރކަމާއި ފަންނުވެރިކަން މުޅިްނ 

ކަނި ދަންނަވައިލާީނ ނެތިކޮުށްލާ ހިސާބަުށް މި ބިލު އެބައޮތް ޑްރާފްޓުކުރެވިފަ. އާދެ! ވަގުތު ހަމަވަމުންދަނީ. އަުޅގަނޑު ހަމައެ

އަބުރު ރައްކާތެިރކުރެވޭނީ ިޚާޔލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮބަހައްޓަިއގެެނއް ނޫނޭ. އަބުުރވެރިކަމަކީ ތިމާ އަިމއްލައަުށް 

 ފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަމުގައި ެއއްެވސް  ރައްކާކުރަންޖެހޭ އެްއޗެްއ. އެީއ ތިމާ އަމިއްލައަުށް ހޯދަންޖެހޭ އެއްެޗއް. ޚިޔާލު

ފާޅުކުރުމުެގ  އިތުރަުށް ޚިޔާލު ،ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަުށް އޮތް ހަމައެކަނި ފަރުވާއަކީ  ޚިާޔލު ،ނަމަ މައްސަލަެއއް އުޅޭ

 ސަން.މަސް ޖެފަރތޫ އެއީ ކާގެ ފައުންޑިން ފާދަރެއއްދިނުން. އެ ނޫން އެހެން އެްއވެސް ގޮެތއް ނޯންނާނެ. އެމެރިފުރުޞަތު

އޮތީ، ތިމަންނައަުށް އިޚްތިޔާރުކުރަން ލިބިއްޖެްއޔާ، ަގވަރމެންޓު ވިތުައއުުޓ  ވިދާޅުވެަފއި މި އަހަރު ކުރިން 230އެއީ މީގެ 

ތިޔާރުކުރާނީ ން ތިމަންނަ ޖެހިލުމެއް ނެތި އިޚްނިއުސްޕޭޕަރސް އޯ ނިއުސްޭޕޕަރސް ވިތުައއުޓު ަގވަރމެންޓު. މީގެތެރެއި

. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ކަމެއް ނެތި ސަުރކާެރއް ނޯންނާނޭސްވެރިދެވަނަ ގޮތޭ. އެއީ ސަުރކާރެްއ ނެތި ނޫސްވެރިކަމެއް ނެތޭ. ނޫ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފަުށް. 

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންަކމުގެ ބިލެއް މި އިްއޒަތްތެިރ  މާއި ޚިޔާލުކޮުށްދިނުރައީްސ. އަބުރު ރައްކާތެރި `. އިްއޒަތްތެރި

ބޭނުންވާ ދެތިން ސުވާލެްއ  ދަންނަވާލަން އަުޅގަނޑު ސްކުރަމުންދާއިރުަގއިޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ ބަހުމަޖިލީހުަށް ހުުށަހެ

ގަްނނަންޖެހެނީ ކީއްެވގެންތޯއޭ؟ ިމ ބިލަކުން ެއއްވެްސ މީހެއްެގ މުން ބިރުން މިފަދަ ބިލެއް ައއުއޮތް. އަުޅގަނޑުމެއެބަ

އެކަަމކަުށް ދޭނެ އަދަބެްއ  ،ކަމަުށް ވާނަމަ ނާޅާ. ެއއްވެްސ މީހަކު ބުނީ ތެދެއް  މިނިވަން ޚިޔާލެއް ފާުޅކުރުމަަކުށް ހުރަހެއް

ކީ މައްސަލަެއްއ ނޫން. އެ ރައްދުވާ ފަރާތަުށް ކަމުަގިއ ވާނަމަ އެއީ  ވެސް މީހަުކ ލިޔާލިޔުމަކީ ތެދެއްމިއަކު ނެތް. އެއް 

މި ބިލަކުން އެޅޭނެ އްެޖއްޔާ ަމވެސް ތެދެއް ކަމަުށް ވެވީނަކަުމަގއި ނޫނީ ހުތުރު ގޮތަކަުށް ރައްުދވީ ގޮތަކަުށް ކިތަންމެ ހަޑި

ންނަވާލަން ނޫނީ ދެވޭނެ އެއްވެސް އަދަެބއް ނުވަަތ އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތް. ދެން އަޅުގަނޑު ދަ ،އެްއވެސް އަދަބެއް 

ބޭފުޅުންެގ ތެރޭގަިއ ރައީްސ މައުމޫން،  މްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްަވވާފަިއ ތިއްެބވިާރއްޖޭެގ ރައީސުލްޖު ،ބޭނުންވާ ސުވާަލކީ

އަދި  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،هللا ޢަބްދުރައީސް ނަޝީދު، ރައީްސ ވަޙީދު އަިދ މިހާރުގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ދެން ހަމަ ދައްކާކަުށް ވެސް އޮތް ވާަހކަެއއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އީ ރެއް މިއަދަކު ނެތް. އެއެންމެންގެ އަބު  ގަނޑުމެންއަޅު

ނެތަީތވެ ެދން އަންނަން އޮތް ޖީލުތަުކގެ އަބުރު އަުޅަގނޑުމެންގެ  ،ނެތް. އަޅުގަނޑުެގ ސުވާަލކީބުރެއް އެކަުކގެ ވެސް އަ

 ،ވުޖޫދުކޮުށް ،މިފަދަ ބިލެއް ފަރުމާކޮުށް އް ނުކުރާނަންތޯއޭ؟މެން މިކަހަލަ ކަމެއަބުރު ރައްކާތެރިކޮުށްދިނުމަުށް އަޅުގަނޑު

މިއީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލެއް. ދެން  ކަުށް ނަހަދާނަމުތޯއޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ އަބުރު ނެތަތީވެ؟ގާނޫނަ

ބުނެގެން އިންތިޚާބެްއ  އްކަމެއް ނެތީޯތއޭ ެތދެިދވެހިންެގ ަގިއގަިއ ޤާބިލު، އަނެއް ސުވާލަީކ ައޅުގަނޑުމެން ގަިއަގއި

މި ބިލަކުން ެއްއެވސް މީހަކަުށް އަދަބެއް ނާދޭ.  ،ތެދެއް ކަމަުށް ވާނަމަ ހެއްޔޭ؟ ޖެހޭހަމަ ދޮގުހަދަން އެބަކުރަން. ކާމިޔާބު

 ޖެހެނީ ކީއްވެގެންޯތއޭ؟ ތި އޮންނަން މިައޅުގަނޑުމެން މިހާވަރަކަުށް މީ ޮދގެއް ބުނަން ނާޅާ. ެއކަމަކު ފިޔަވަެޅއް

ކޮުށްލަން ތެދެއް ބުނެގެން އެ ޤާބިލުކަން ނެތީތޯ؟ ދެވަނަ ސުވާލަކީ ނެތީތޯއޭ އިންތިޚާބެއް ކާމިޔާބު  މެން ގަިއަގއިއަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ނޫްސވެރިން ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެްނގެ މީޑިާއގައި ޤާބިުލކަން ނެތީތޯއޭ ތެެދއް ލިެޔގެން، ބުެނގެން ނޫސް 

ބިލަކު ގާނޫނަކަުށް ވެއްެޖ ކުެރވިފަިއ ޮއތް ޑްރާފްޓުއިުމވެސް ނޫްސވެރިންނަކަުށް މި ގަ؟ އޭވިްއކާލާނެހާ ޤާބިލުކަން ނެތީތޯ 

ކޮުށްގެްނ، ގެނެއް ާޝއިޢުމީހުން ތެދެއް ބުނެ މިހާރު އޮތް ގޮތަުށް ވިަޔސް ގާނޫނަކަުށް ވެއްޖެ ކަމަުށް ިވޔަސް ެވސް އެ ކަމަުށް؛

ނާޅާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  މީހުންނަކަުށް ފިޔަވަެޅއް  ކުރަހައިގެން ތަްސވީެރއް ދަްއކަިއގެނެއް ތެެދއް ކަމަުށް ވާނަމަ އެ

ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ބިލެކޭ މޮޅު ކުރެވިފަިއ އޮތް ބިލަކީ އެންމެމި އޮތް، ފަރުމާއަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން މިހާރު 

ގެންނަންީވ އިރު ބަދަލުދަތުރުކުރާ ގެ ތެރެއިން މީތިބަހުސްގެ ތެރެއިން ެވސް އަދި މި މަރުޙަލާ، މަޖިލީހުގެ މަރުޙަލާމިއަދުގެ 

ފުރިހަމަ އެްއޗެކޭ. އަުޅގަނޑު އެކަމަުކ މިދަންނަާވ މިއީ އެންމެ ހުރިހާ ތަނެއް ބަދަލުގެންނަންީވ. އަުޅގަނުޑ ނުބުނަން 

އެއީ ައޅުގަނުޑމެން ހަމަ މުޅި މުޖުތަމަޢުަށް  ހޭނީތޯއޭ؟ ބެހެން މަޖުބޫރުތޯއޭ؟ބެވާހަކަައކީ އަބުރާ ހަމަ އަުޅަގނޑުމެން 

ގޮޅާބޮލަުްށ އްވާނެ ގޮތްޯތއޭ. ތެދެއް. އަުޅގަނޑު ހަމަ މިހާރު ތަނަކަުށް ދާއިރަުށް ކޮންމެވެސް ބޮލަކަުށް ގޮވާނެ. އެކަން ބާ

މިތާ ތިބި ުށް ގޮވާ. ވައްކަމެއް ައޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާލަެވނި މިެއވެނި ވަްއކަމެއް. ނޫނީ ގަންޖާބޮލަކަުށް ނޫނީ ވެްއޖިއްޔާ 
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ދެން ައންނަން އޮތް ޖީލަުށް ޓަކައި  އޭ؟ކުރާނީތޯޑުމެން އެކަން ތަކުރާރު. އަުޅގަނުށް ވެސް ގޮވާއެންމެންނާ ދިމާލަ

ހުރި ފައިދާ އެއީ މި ުމޖުތަމަޢަުށް އެންމެ ފުރުޞަތު ހުޅުަވއިލާފައި ހަމަ ބާއްވަންވީޯތއޭ؟އަޅުގަނޑުމެންގެ އަބުރު ނެތަީތވެ މި 

މި ގާނޫނަކު، ތުން ަކއިރީ ައހާ ސުވާލެއް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ިދވެހި ހުރިހާ ރައްޔި ތްތޯއޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް؟ މިއީގޮ

ނޫްސވެިރއަކު ކަަމުށް ވިޔަސް އަދި އަުޅގަނޑު  ވެއްެޖއްޔާ،މި ބިލަކުން ނެތް ތެދެއް ބުނެގެން ކަމަުށް  މާފުކުރައްވާތި!

ނާޅާނެ.  އެޅޭ ފިޔަވަެޅއް ނެތް. ފިޔަވަޅެއް އަޅުގަނޑާ ދޭތެރޭނޑު ކަަމުށް ވިޔަސް ތެދެއް ބުނެފިއްޔާ ކަމަުށް ވިޔަސް، ައޅުގަ

ފިަޔވަުޅއަޅަްނ ެތދެއް ބުނެގެން  ައޅުަގނޑުމެން އެްއވެސް މީހަކުއަަޅއޭ ބުނެފިއްާޔ ެއީއ ކަނޑަެއޅިގެން ޮދެގއް. ފިޔަވަޅު 

ކަނޑައެިޅގެން ދޮެގއް. މިއަުކ  ގާނޫނަކަުށް ވީމަ އަާޅނޭ ބުނެފި ކަމަުށް ވެއްޖެއްޔާ މަމި ގާނޫނު، މި ބިލު ވުޖޫދުަށް އައި

މީހަކަުށް އަާޅ ފިޔަވަޅެއް ނެތް. ދެން މިސާލަކަުށް ވުޒާާރއަކުން ނުވަތަ  ދެއް ބުނެފިއްޔާ އެނެތް އެ ވާހަކަެއއް. ތެ

މުންނަުށް އެކަން ހާމަކޮުށްީދގެނެއް ވެސް ފިޔަަވޅެއްނާޅާނެ. ދަްއކަިއގެން، އާއްމުއައްސަާސއަކުން ކުރާ ކަެމްއގެ ގޯސް ވާހަކަ 

ދި ނޫސްވެރިންނަުށް ވެސް ކަމެްއ އަ ުއޅޭ މީހުން ވެސް،ވިސުލްބްލޯކުރުުމގެ ވެސް ޖާގަ އެަބއޮތޭ އެތާ މާނައަކީ 

ނާޅާނެ ފިޔަަވޅެްއ  އެ މީހުންނަުށް ތެދު ހާމަކުރެވޭނެ. ިޓވް ޖާނަލިޒަމްގެ ތެރެއިން ެވސްއްޔާ އިންވެްސޓިގޭނިގއްޖެއެ

އަެނއްާކވެްސ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއާ ެދކޮޅަުށް ވާަހކަެއއް ބުނެފިއްޔާ އެއީ ކަނޑަެއޅިގެން ޮދގެްއ. ައޅުގަނޑު ހަމަ

ކުރިއަުށް އޮތް ތާނަގިއ  ހޭ ދެންތަކުރާރުކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ުސާވލަކީ އަުޅގަނޑުމެން ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ މުޅަމަސް ކަިއގެން

ނޫސްވެިރކަންކުރާުާށއި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ  ،ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާުބކުރާުށާއި

ކަންކަން ކުަރން. އެއީ އަނެއް ސުވާަލކީ. ައޅުގަނުޑގެ ހުރީ ހުސް ސުވާލު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަނެްއ  ފައިދާއަުށް ޓަކައި

 އާ 28އާިއ  27 މިސާލަކަުށް ތޯޭއ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކަމުދަނީ؟ ނޫނުއަސާީސގެ އެންމެ މާއްދާެއއްޤާ، ސުވާލަކީ 

 ަވނަ މާއްދާ ކަމުނުގޮސްގެން މި  33އް ދޫކޮުށްލާފައި އަންނަ ދެތިން މާއްދާއެ ގެންތޯއޭ އޭގެ ފަހަތުންކީްއވެ  ފަިއ،ކަމުގޮސް

ވަނަ އަހަރު  2009މިއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުަރން ބޭނުންވާ ސުވާލެއް. އަުޅަގނޑުމެން  އުޅެނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް؟

ވި ވަރަުށް ޒާތީ ވާހަަކެއއް، ދެއްކެބޭފުޅަކު  ދެތިޚާބުެވގެން މި ތަނުަށް އައިއިުރގައި އެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިގެން އިން

ތާނަގއި މުޅި ރާއްެޖއަުށް ފެތުރި މުކޮުށްގެން މިދެއްެކވި ވަރަުށް ޒާތީ ވާހަަކެއއް އޭުރގެ ސަުރކާރުން ާއއްކޯލަކުން ފޯނު

ގެ ވާަހކަ ޅުން. ވަރަުށް ސީނިއަރ، ދައުލަތުގެ ވަރަުށް ސީނިއަރ ދެ ބޭފުޅުންބޭފު ކޯލެއް. ވަރަުށް ިއއްޒަތްެތރި ދެފޯނު

ކުޅުދުއްފުުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރާއި  ދައްކަނީ. އޭރުގެ މަޖިލީހަުށް ނިސްބަތްވެވަޑަިއެގންނެވި މިއަޅުގަނޑު 

ވަނަ  24ނޫނުއަސާސީގެ ނީ. މި ޤާދައްކަ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި އިްއޒަތްެތރި މެންބަރާ ދެ ދާއިރާގެ ގިލިނމާމި

ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އެއީ ަރއްކާކުެރވި  ޙައްޤު އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެ ދެ ފުޅުންނަުށް ލިބިދޭބޭ މާއްދާއިން އެ ދެ

ވަނަ މާއްދާއިން  24ނޫނުއަސާސީގެ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤު މި ޤާ ޒާތީ މުޢާމަލާތް ޅުން ޒާތީ މުޢާމަލާތެއް އެއީ.ބޭފު އެ

ނަވާ ކަހަލަ އުޅެނީ. މިދަން ގެން މިއާ އަޅަިއގަނެ 28އާއި  27މި  ލިބިދޭ ހިނދު ކީއްެވގެންތޯއޭ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު

މުޅި މުޖުތަމަޢުަށް މިއީ  ހިނެއްތޯއޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް؟ހަދާނީ ކި ހެންޖަޢުފަރު ވިދާޅުވި މާއްދާތަކަުށް؛ ދެން އަުޅގަނޑު
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ދަންނަވަނީ. އަުޅގަނޑަުށް  ފާއެކު މިއަދު މިައޅުގަނޑަުށް ެވސް ހުންނާނެ މާ، އަޅުގަނޑު ކުރާ ުސވާލު. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

ކުރެްއވިްއޔާ އް ބޭބޭފުޅުންގެ ޒާތާ ބެހެވިފަ. އަުޅގަނޑު އެންމެ ކުރާހިތްވާ ކަމެއް ނޫން. އިރާދަފުޅުވެސް ހުންނާނެ ބައެ

މިއިން  ވެސް ބަލަނީ ހައްތަހާހަމަ ދެްއިކ މީހަކަުށް. އަޅުގަނޑު  އެއްހަމަ އަޅުގަނުޑވާނެ މަދު ފަހަރަކު އެކަހަލަ ވާހަކަ 

އަޅުގަނޑަީކ  ،އިނގޭތޯ. ެއހެންނަމަވެސް ވާ ކަހަލަ އެއްެޗއް ނުދަންނަވާނޫނީ އަބުރަުށް ހުތުރު ްއވެސް ބޭފުޅެްއގެ ޒާތަުށްއެ

ުށް ވާތީ އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ އާަދއިގެ އިންސާނަކަ  ،އާދަިއގެ މީހަަކުށް ވާތީ ،ވެސް މި މުޖުތަމަޢުގައި އުޅޭ މީހަކަުށް ވާތީ

. ެއއްޗެހި ބުނެވިފަ ޒާތަުްށ ވެސް ނެނުވާންނާ ދިމާލަުށް އެންމެ އެކަުީށގެންބޭބޭފުޅު އްޗެހިިއގެން އެބަ ހުރި އެ ކަހައިލަދޫ

ފަުށް އެދެން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ާޚއްޞަ ޮގތެއްަގއި މިދިޔަ މަޖިލީހުގައި ބޭބޭފުުޅންގެ އަރިހުން މާ އެކަމަުށް އަުޅގަނޑު އެ

ބޭފުޅުންނާ ެއއްކޮުްށ  އެ ،ގެ ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވި ބޭފުުޅންނާއިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ކަންތަްއތައް ކުެރވުނުއިުރގައި އޭރު

ސް ބޭފުޅުން އަުޅގަނޑުމެންނާ ދިމާލަުށް ވެ އަދި އެ ،ބޭފުޅުންނާ ދިމާލަުށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެަކކު ައނެކަކުބޭއުޅުްއވި 

 ފަުށްރިހަުށް އަޅުގަނޑު މާޝާހިދު އަهللا ނގޭތޯ. ޢަބްދުއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ އެކަކު އަެނކަކު ނުޮގވަނީ ކޯޗެއްތޯ

އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ރުިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހެންވޭ އަދި ޝާހިދަުށް،هللا އެދޭވަުރގެ ވާހަަކއަުށް ނޯންނާނެ ޢަބްދު

މަނިކުާފނު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުަގިއ  ޒާތަުށް ހުތުރުވާ އެްއވެސް އެްއޗެްއ ނޯންނާނެ ދަންނަވާފައެްއ. ެއއީ އެ މެންބަރު

ފަުށް އެދެން ފަހަރަކު. ޭއގައި ގޯހެއް ޮއވެއްޖެްއާޔ އަުޅގަނޑު މާތަނަުށް ދެިވފައި ހުންނާނެ ކިތަންމެ  ވަނިކޮުށް އެއިންނަ

މިހާރު ރަނގަބީލު ވެސް ޖެހުމާ އެއްކޮުށް، ވެސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ  މިއަދު

ރު ިމއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަުރ ެވްސ ދައްަކވައިފި. ޕީ.ޖީ ލީޑައުުމތަކުގެ ވާހަކަ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރުކުރާ ޤަ 

ޤައުުމގަިއ  28ޔޫރަުޕގެ އިއްިތހާދުގައި އޮތް ، 28ގެންނެވި ލިސްެޓްއގައި ޭތވީހަކަުށް ޤައުމު ފިަޔވަިއ، ޔޫރަުޕަގއި އޮތް 

 ގެ ގޮތުަގއި އޮންނަ ވާހަަކ ވެްސ އެ ޖިނާޢީ ކުުށެއް ޤައުެމއްަގއި ހަމަ  17ޭއގެތެރެއިން މޭޝަން ގާނޫނު އޮޭވ. ވެސް ޑިފަ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ައޅުގަނޑު އަުތގައި ވެސް އެ އާިޓކަލް އެަބއޮތް. ވަގުތު ެގއްުލވާލަން ބޭނުންނުވާތީ މިއީ ބޭފުޅާ ވިދާޅުވި. 

އިްނ އާޓިކަެލއް. އަުޅގަނޑުމެން ލިޔުނު ެއއްެޗއް ނޫން މިއީކީ. ައއި.ޕީ.ައއިޕްރެސް އިންސްޓިޓިުއޓުން ލިޔެފައި އޮތް 

ައޅުގަނޑުމެންެގ  ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.. ދައްކަނީ ކަތަެކއް އަުޅަގނޑު މިހުރި ވާހަ އޮތް އާިޓކަލެްއގައި ކޮުށްފައިޝާއިޢު

ަކމެއްގެ ވާހަކަ ދަްއކަިއގެން  ޤާބިލުކަން ނެތީތޯއޭ މިއިން ގޮނޑިެއއް ކާމިާޔބުކޮުށްލަން މީހެއްގެ ނުކުރާހަމަ ގަިއގަިއ 

ގަނޑުމެންގެ ގަިއގަިއ ން ާވހަކަދައްަކއިގެން މިއިން ގޮނިޑއެއް ކާމިޔާބުކޮުށްލާހާ ޤާބިލުަކން އަޅުނޫނިއްޔާ ތެދު ބަހުރުވައި

ދަންނަވާލަނީ، ނޫނިއްޔާ ީމޑިާއގަިއ  އަނެްއކާެވސް މި ތަކުރާރުކޮުށްލަނީ. ނޫސްވެރިންަނުށް ވެސް ައޅުގަނޑު މި ނެތީހެއްޔޭ؟

 ދަންނަވާލަނީ... އުޅުްއވާ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް މި 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 އަރުވަން.ތުޞަފުރުުށް މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރައިްއަޒތްތެރި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ 



49 

 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ރެއްވި ކަމަކީ ކު ބޭފުޅާ ގައި ޖަރުމަނުގެ ޗާްނސެލަރ ކަމަުށް އެޑަލްފް ހިޓްލަރ ހޮވިގެން ފުރަތަމަ ކަމަކުަށް އެ 1933

ހަދާ މަޖިލީހުަށް ނުްނވާ ބަޔަކު ޖަުރމަނުގެ ގާނޫނުބޭފުޅާ ބޭނުްނވާ ގޮތަކަުށް، ބޭ އެ، ޖަރުމަނުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް އުވާަލއި

ތައް ބަދަުލގެނެސްގެްނ ކުރުމަުށް ޓަަކއި ގާނޫނުޅާ ބޭނުންވާ ުއޫސލަކަުށް ވެިރކަންބޭފު ގެނެސްގެން ޖަރުމަނުގެ ގާނޫނުތައް އެ 

ތުުލކުރެިވގެން، ނިކަމެތިވެ ަދރަޖައިަގއި ގަން އިންސާނުން ޔަމިލި  20ދިަޔއީ ެފއްޓެވުން. ނަީތޖާއަކަުށް ެވގެންކުރަން ންވެރިކަ

ދަނީ އަުޅގަނޑުމެްނ  ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތްތަކެއް. މި ާރއްޖޭަގއި ފެނިގެން މިޔެއިން ިދޔަަކން. މިއީ ގަބޫލު ނެތިގެން މި ދުނި

ކުރުމަުށް ގަދަކުުރމަުށް ޓަކައި، ބާރުގަދަ  ތަން. ރަީއސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން  ތައް ކުެރިވގެންދާމިދެންނެވި އުސޫލުން ކަންަތއް 

ބޭނުންކޮުށްގެން ގާނޫނަުށް  ޓަކައި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން

އަހަރު ރައީްސ މައުމޫން ތަސްދީގުކުރެްއވި ވަނަ  2008 ،ދަނީ ގެންނަވާ ތަން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މިބަދަލު

ނޫނުއަސާސީން އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިދިން މިނިވަންކަމާއި އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިދިން ޤާ

އަދި ރައީސް  ،އުފާވެރިކަން ނިުގޅަިއގަތުމަުށް ޕި.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވެވަަޑިއަގންނަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން

މައުމޫން ބައިވެރިެވވަަޑިއގަންނަވާ ގޮުތގަިއ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ވެސް ބަިއވެރިެވވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުގަިއ 

ޅި ބޭފުޅާއަކީ އަުޅގަނޑު މި ބިލު ހުުށަހެ ކަންތަްއތަކެއް. އަުޅގަނޑު؛ތަން. މިއީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ  ކުެރިވގެންދާމަސައްކަތް

ބަސް ވިދާޅުވާ ބޭފުެޅއް. ުކަޑ މިޒާޖެއްގެ ހެޔޮ  ރާ ބޭފުޅެއް. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަކީ މަޑުމައިތިރިކުޤަދަރު

ލިބިެލއްވި ިސޔާސީ ތަޖުރިބާއިން  އަޮތޅުވެރިކަން ކުަރްއވައި ުކޑަކުޑަ އަތޮޅެްއގެ، ުށެއްގެ ކަތީުބކަން ކުރަްއަވއިރަ

މިދެންނެވި  ކަމީ އަުޅގަނޑުުކރާމަސަްއކަތްއިވާ ަޙއްޤަުށް އަަރިއގަންނަން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންަނުށް ލިބިފަ

އޮތީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ  އަނބުރާ ގެްނނަންޖެހޭ ހާލަތުގައި މިހާރު މިޤަދަރު އަުޅގަނޑު ދިން ބޭފުާޅއަުށް  ދަރު، އެޤަ

ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެްއ ޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މަސައްކަތްމިދެންނެވި ހާލަތަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ގެންދިއުމަުށް ޓަކައި ރައް 

ގޮތަުށް، ނޫނީ  ޖަރުމަނަުށް ވެދިޔަ ،ނެތް. އަޅުގަނޑު ކުރިން ފާހަަގކުރިހެން، އަޅުގަނޑު ފަުށައިަގންނަމުން ފާހަގަކުރިހެން

ކުރައްވަްނ ވެރިކަން ކުރެްއވި ގޮތަުށް ރައީްސ ޔާމީންވެރިކަން ހިޓްލަރު ލްފްޑޮއެ ،ކުރެްއވި ބޭފުޅާވެރިކަން ޖަރުމަނުގެ

ކުރާ ސިޔާސީ ަކންކަމަުށް ބައްލަވާ. ސިޔާީސ ތަޖުރިބާ އޮތް ކަމެއް ނޫން. މި ާރއްޖޭަގއި މި ޝަްއކެއް އުޅުްއވާކަމީ 

ޔާސީ ރިޒަމްގެ ދަޢުވާ ކުރެިވގެްނ ޖަލުގައި. ކޮންމެ ސި . ެޓރަމީަހކު ހުރީ ޖަލުގައި މިހާރު އެ ރިން ހުރިްއޔާވާދަވެ

 5އަހަރުން  5ދަނީ. މިއީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް.  މި ރާއްޖޭގައި ވެގެން މިުށް ވާދަވެިރއަކީ ޓެރަރިސްޓަކަ

ޔާސީ ުއސޫލުތަކެއް މި ވެރިން ބަދަލުވާ އުސޫަލީކ މިއީ. އަުޅގަނޑުމެން ވާަދވެިރ ސި ވެިރައކު؛އަހަރުން މި ރާއްޖޭގައި 

މިީއކީ ެއްއގޮތަކަުްށވެސް ވާއި ލާބަ ގެނައުމަުށް ަޓަކއި. ނޫނުައސާސީގެ ތެެރއިން މި ގެެނވުނީ ރަްއޔިތުންނަުށް ހެރާއްޖޭގެ ޤާ

 ޖެހޭ ހިފަހައްޓަން، ދަމަހައްޓަން. އެހެންނަމަވެސް ފެނިގެން މި މިކަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަންނަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ނޯ
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ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް  މިދަނީ މިދެންނެވި ވާދަވެރިކަން ނިގުޅަިއގަނެ، އަުޅގަނޑުމެން ވަކި މީހަކަުށް ބާރުދިނުމަުށް ޓަކައި 

ވާންޖެހޭ ގޮތެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ  ތަން. އެހެން އެކަން ވެިވގެންުނވާނެ. ެއއީ އެކަން ކުރަމުންދާބޭނުން

ކުރާ މީހެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ ރިކަން ލިބިގަތުމަުށް މަސައްކަތްޙައްޤު ލިބިގަތުމަުށް، އެ ޙައްުޤން އުފާވެ

ގެނެވޭ ބަދަލަކީ މިއީ ކަނޑައެިޅގެން ރައީސް ޔާމީނަުްށ ބާރު އިތުރަުށް ހޯދައިދިނުމުަށް ޓަކައި، އަިނޔާވެިރވުމަުށް  މި

ޖާޑިެއއްގެ  ބާރުދިނުމަުށް ޓަކައި ކުރެވޭ ަމސައްކަތްތަެކއް. ބަރަހަނާ ހާލުގަިއ، ބަރަހަނާ ހާލުގައި ހަމަ އިސްކޮޅަުށް ފެން

ވާަހކަ ދެއްކީމާ ެއއީކީ އަބުރަުްށ  ހެދީމާ، ރައްޔިތުން އެކު ގެނެްސގެން ސިހުރުޅަ ފާދިރީއަސިްނގަ ،ތެރެއަުށް އޮެވޮއވެ

އަރަިއގަތުމެއް ނޫން. ރާއްޭޖގަިއ ރައީސްކަން ކުަރްއވަން އަްނނަ ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންނަުށް ަވޢުދުވާ ވަޢުދުތަުކގެ ތެރެއިްނ 

ސިހުރުތަުކގެ ތެެރއިންނެއް ނޫން. އަުޅގަނޑު ވެސް ަވއިގެން ަރއީސް ަކމަުށް އަންނަންޖެހޭނީ. އެއްގޮަތކަުށްހުވާކުރައް 

 އްވާ ސިހުރުހައްަދއިގެން މި ރާއްޖޭގެ ރަީއސްކަމަުށް ައއިމާއެ ހާލުގައި އޮެވގެން ސިންހަޅަ ފާދިރީން ލަ ،މިދެންނެވިހެން

ރުފިޔާ  ބިިލއަން 4ބިިލއަން،  4 ޗެައރމަނަކަުށް ހުންނަވައިވާހަކަ ަރއްޔިތުން ދައްކާެނ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ  އެ

ނޑުމެން ދައުލަތުގެ ފައިާސއިން ނެންގެީވމާ ރައްޔިތުން އެ ވާހަކަ ދަްއަކންޖެހޭ. އެއީކީ އަބުރަުށް އަަރިއގަތުމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ޖެހޭ. ސިޔާސީ ވާދަވެރިން ޓެރެިރޒަްމގެ ދަޢުވާ ކުރެިވގެން ފަނިޑާޔރުންނަުށް އަޅުގަނޑުމެންނުަށް މި ވާހަކަ ދަްއކަން އެބަ

. ޒިނޭެގ އެ ވާހަކަ ދަްއކަންޖެހޭ ހަކަ ަދއްކަަދއްކާ ިތއްބާ ޙުކުމްކުެރވޭއިރުލަތުގައި ައޅުގަނޑުމެން އެ ވާއިންސާފު ނުލިބޭ ހާ

ުށް މި ރާއްޖޭގައި ޕި.ޕީ.އެމަ މަތުކުރެވޭ ފަނޑިޔާރަުކ މި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބައިންަދއިގެން،ތުހު

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ރައްޔިތުން ހެކިވާނެ ކަެމއް. މި  ކުރިކަމީތާއީދު ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

ރައްޔިތުންނަުްށ ޚިދުމަތްކުރަން ތިބި ވެރިން ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ. މިއީ އަބުރަުށް އަރަިއގަތުމެއް ނޫން. މިީއ އަޅުގަނޑުމެން 

ޖެހޭ. ުޅަގނޑުމެން ކުރަން އެބަކަން އަމަުށް ޓަކައި ރައްޔިތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަެކއް. މިވުކުރުޒިންމާދާރު

ސްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޫދ ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބަްސ، ައޅުގަނޑުމެން މި ިއއްާވ ބަ އެހެންނަމަވެސް ފެނިގެން މި

 ތަން. ކުަރްއވާންނާއި ރައީސް ޔާމީްނ މަސައްކަތްުށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުމަ އެުޅވުމަުށް ޓަަކއި ޕީ.ޕީ.އެތަޅު

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން، ކުރަްއވާ ެވރިއެއް. އެކަން ބަލަންޖެހުމަކީ މި ރަަރއްޔިތުން ވަްއކަމުގެ ތުހުމަތު ސް ޔާމީނަކީރައީ

ހުރަސް ތި  ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ފެނިގެންދަނީ ތި ބޭފުޅުން އެކަމަުށްގާނޫނު

ކަމެއްެގ ގޮތުަގއި ތި ބޭފުޅުން ތި  މި ރާއްޖޭަގއި ވެިރކަމުގައި ހުރުމަކީ ރުހޭކުރާ ވެިރއަކު އަޅުްއވަނީ. ަވއްކަން 

ކުަރއްވަނީ. މިއީ ބިރުވެރި، ނާމާން ހާލަތަކަުްށ އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖެ ެގންދިއުމަުށް ޓަކައި ކުރަްއވާ އްކަތްމަސަ

ރުމަތީ ފަރާތުގައި ަޓކައި ދަގަނޑުބުރިތަކެްއ މާލޭގެ އި، މަސައްކަތްތަެކއް. އަުޅގަނޑުެމން ކުދިކުދި ރަުށްރަުށުގައި ތޮުިށލުމާއި

އެކު ބަސްބުނެ، މިނިވަންކަމުަގިއ  ބުީރގެ އިމާރާތެއް އެޅުން ެއއީ ތަަރއްޤީެއއް ނޫން. އިންސާނާ މިނިވަންކަމާ 25، އަޅައި 

މީ އުސޫލުތަކަުށް އުޅުމަކީ ެއއީ ތަރައްޤީައކީ. ޭއގެތެރެއިން ތަރައްޤީ ގެެނވޭނީ. އަޅުގަނޑުމެން ޣާފިލުކަން މަތީގަިއ، ގަދީ

މީދުވާ އަުޅގަނޑުެމންގެ ރައްޔިތުން ނާއުއްމީދުވެ، އުއްތަބާވެ، އަުޅގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ މިއީ އަޅުގަނުޑމެން ނާ
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އްޔިތުްނގެ ެތރެއިން މިދެންނެވި އުސޫލުްނ ދަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަ  ކަންތައްތަެކއް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި

ކަެމްއ  ތަން. ޮކންކަމެއްތޯ ތަރައްީޤއަުށް ަޓކަިއ ރައީްސ ޔާމީނަުށް އާ  ރުމުެގ ތެރެއިްނ ނާއުންމީދުވަމުންދާކަންތައްތަްއ ކު

 ނުދޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި  އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ އެކަން ފެނިގެނެއް ކުރެވުނީ؟ ކޮންކަެމއްތޯ ކުެރިވފައި އޮތީ؟

 .ދަނީ ގާނޫނަުށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކުން އިތުރަުށް..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ުށް. މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދައިްއޒަތްތެރި އުނގޫފާރު ާދއިރާގެ އަރުވަީނ،  މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި 

ނަވާ ކުރިން އަުޅގަނޑަުށް މިދެންނެވި އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. މިހާރު އަޅުގަނުޑ މިދަންމިހާރު 

. އެހެން ފަ. އެއީ އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުވަނީ ކުރިން އެދިވަޑަިއގަންނަވާްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއެރުވުމަުށްފަހުއި

 ުށް.ސަލީމަ ޢަލީ މެންބަރު ިއއްޒަތްެތރި ދާއިރާގެ ފުނަދޫއަރުވަނީ  ކަމުން މިހާރު ވާހަކަދެއްކެވުމަުށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަލީމް ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

ހަދާ ރާއްޭޖެގ މި އިއްޒަތްތެރި ގާނޫނުްއަޒތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު ދިވެހި`. ޝުކުރިްއޔާ އި

ވެިތ ދާ މައްސަލައަކީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބު މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވެމުން

ކުރަން މިފަދަ މަޖިލީހެއްގަިއ އި ރަްއޔިތުން ތަމްސީލުއަދި ސިޔާސީ ަމއިދާނުގަ  އި،އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަުށާ 

ނޫނުއަސާސީްނ އެއީ ޤާދަނީ.  މުން މިބަޔަކަުށް ެވސް ވަރަުށް މުހިއްމު ބަހުސެއް މިއަދު ކުެރވެކުަރއްވަން ިތއްބެވި މަސައްކަތް

ކާތެިރކުރުުމގެ ޙައްުޤ ވެްސ އެަބއޮތް މު ދެ ަޙްއޤެއް. އަބުުރ ރައްރަުށް މުހިއްުށް ލިބިދީފައި ޮއތް ވަރައްޔިތުންނަ

 ވަނަ މާއްދާ. މާފުކުރަްއވާތި! 33ވަނަ މާއްދާ.  32ނޫނުއަސާސީގެ މާއްާދއެްއަގިއ. އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުްނ އެއީ ޤާ

ނޫނުއަސާީސަގއި. ވަނަ މާއްާދ ވެސް ޤާ 27ންނަނީ އޮ ފާޅުކުރުުމގެ މިނިވަންކަުމގެ މާއްދާެއއް މި އަނެއްޮކޅުން ޚިޔާލު

މި ދެ މާއްާދގައި ދެވިފައި އޮތް މިނިވަންަކން، ޙައްޤުަތއް އެ ބޭނުންކުރުުމގަިއ، ބޭނުންކުރާ މީހާ ދެންމެ  ،އެހެންނަމަވެސް

 ހިތަުށްއެރީމާ ން އޭނާދެއްެކވި ފަދައިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ ވާަހކަފުޅުދެްއކެވި ތެރި މަޖިލީހުގައި އެ ވާހަކަފުޅުމި އިްއޒަތް

ޖެހޭ އެ މާޙައުެލއްަގއި، ެއ ގޮަތކަުށް އެ މާއްދާަތއް ޭބނުންކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ އެބަ  ހިތައްއެރި ގޮތަކަުްށ، ވާހަކަދަްއކާ

ރަްއޔިުތން، އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  މުޖުތަމަޢެއްގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އިއްޒަތްތެރި

އި ުއސޫލުތަކަކާ ަކނޑައަަޅއި ގާނޫެނއް ހަދަން. އެހެންނޫންނަމައީ، އަުޅގަނޑުމެން ހިތާމައިގެ ކޮޅަުށް ހަމަތަކަކާ

ހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ ދުވަސްތަކެއް އަތުވެދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އުފާވެިރކަމަކީ، ހިތްހަމަޖެހުމަކީ، ތަރައްޤީއަީކ، 

އި ކަންކަްނކޮުށް އުޅުނުހެން ވަުރގަދަ ރިާކބީއެއް ހިފަިއގެން ނޫނިއްޔާ ތަހުޒީބަކީ ެއވޭލާ ޒަމާނުަގއި، ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގަ 

 ،ގޮވަން  ގުރާނަައވަ، ބޮޑު ދޮލަނގަކަުށް އެްއޗެހި އަޅަިއގެން ނުކުމެ ބާޒާރުމަތީގައި ެއކަކު އަނެކަކަުށް ހަޅޭްއލަވަން
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އް ނޫްނ. އެއީ ތަހުޒީބު ކަމަުށް ދެކޭ ެވސް ނޫން. އެއީ ތަހުޒީބުވުމެ ބަޅުއަނބުރަން ތިބުމެއް ނޫން. ވަގަުށް ގޮވަން ތިބުމެއް

 އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހުރި ކަމަުށް ދެކޭ މެންބަރަކު މި ވަންޏާ ެއއީ ތަހުޒީބު  ކަމަުށް ޕާޓީއެއް ިދވެހިރާއްޭޖގައި އޮތް 

ންވެފަ. ސާފުކުރައޮތީ  އެ ޕާީޓެއއް އެ ،މީހަކު އެހެރީ . އެމީހެއްގެ ބުއްދި އެހެރީ ޚަލަލްެވފަ އެ ،ވަންޏާ މާތްކަލާތްކޯ ކަމަުށް

މު ދެ ޮއތް ދެ މާއްދާއަކީ މުހިއް އަސާީސގައި އެއުޅޭ ވާހަކައަކީ ޤާނޫނު އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އްޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެވެސް މި އި، ނަމަވެސް މިއަުދގެ ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީއެހެންމާއްދާ. 

ވެސް ުޗްއޓީއެްއގަިއ އޭަނގެ އަިމއްލަ  ދާދި ފަހަކުން އޭަނގެ ޒާތީ އަމިއްލަ ދިރިުއޅުމުަގއި މެންބަރަކު އިްއޒަތްތެރި

މަޝްހޫރު  ލީމާ ކީކޭތޯ؟ މީޑިާއއަުށް ސޯޝަލް ހިތްހަމަޖެހުމުގައި އޭނަގެ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަުށް ހުރި ފޮޓޯއެއް ،އުފާވެރިކަުމގައި 

އޭނަގެ ގޭތެޭރގެ މީހުން. ސިޔާީސ ގޮތުން  ،ބެހެމުން އޭަނ ޕާޓީގެ މީހުންބެހެމުންފަހުން އޭނައާ  ވިޔަފާިރވެރިެއއް. އެންމެ

ަވެގކޭ. ކަލޭ ތިހިރީ ސަރުކާރަުށް  ކުރަނީ. ކަލެައކީ ބޮޑުމަސަްއކަތް ކޮުށާލަން އެ އޭނަ މަދަދުވެރިވާ މީހުން ނިުކމެ އޭނަ

މިވެނި ފަެޅއް ެނގީ. މިހެންގޮސް ނުދަްއކާކަުްށ  ،ގީ ވިކިފަޭއ. ކަލޭ މިވެނި ެއއްޗެަކުށް ވޯޓު ލަިއގެންނޭ މިވެނި ފަުޅރަުށެއް ނެ

މިދަންނަވަނީ ހަމަ އެންމެ މިސާލެއް އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ،ވާހަކަެއއް ނެތް. އެހެންގޮސް އޭނައާ ދޭތެރޭގައި 

ދީގެން އޭަނގެ މުިޅ ފަހުން ބަޔަކަުށް ލާރި  ގޮސް އެންމެ އޭނައާ ދޭތެރޭަގއި ނަފްރަތު ުއފައްދަމުން އުފައްދަމުންއުފައްަދމުން

ވަނަ  33 އިވަނަ މާއްދާއާ 27އުމުަގއި އެބަޖެހޭ އެްއކަލަ ންތައް ދިޔައިމާ މި ޤަމިލްކިއްޔާުތގައި ހުޅުޖަހާ ހިސާބަުށް ކަ

ިމއަދު  ގޮތް ކަނަޑއަޅަން. އެ ަކނޑައެޅުމުެގ ގާނޫނެއް ގޮްތ، ިސޔާސީ މީހުން ުއޅޭނެ މާއްދާގެ ދަުށުން ަރއްޔިތުން ުއޅޭނެ

ސަކީ ރަނގަޅަުށް ކޮުށްލަންޖެހޭ އެހެްނވީމާ، މި ބަހު، އޮތީ އައިްއސަ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް މި  މަޖިލީހަުށްއިްއޒަތްތެރި 

ސެއް. މިކަމަުށް އެބަޖެހޭ އަމާޒު ހިފައިގެން ދަތުރުކުރާނެ މަގެއް ކޮުށާފައި ދަްއކަން ރައްޔިުތންނަުށް. ސިޔާސީ މީހުންނަުށް. ބަހު

މީހަކު  ހަމަ އެ ،ޖިލީހަުށް ނޫނިއްޔާ ސިޔާސީ މައިދާނަުށް އަލަުށް ަވދެވޭ މީހަކަުށްފުރަތަމަ މިހެން ތިބެފައި ރައްޔިތުންގެ މަ

އްޔާ ރަުެށއްަގއި ޮއޑިދޯނިފަހަރު ނޫނި ، ގޮތަކަުށް ކަލޭތީ މިކަހަލަ މީހެކޭ. ރަުށެްއގައި ވިޔަފާިރކުރާ މީހަކު އެރީމަ ހިތަުށްއެރިހިތަުށް

ތީ ވެސް ހަމަ އަިތރިމަތީ ހޮޅުއަުށީަގއި ތިބެފަިއ ބެވޭދޯންޏަުށް މާ މަސް ދުއްވާ މީހަކު އޭނަ މާ މުްއސަނދިވެ އޭަނގެ

މީނައާ ހެދީ މިހާރު ވަރަުށް ކަންތައް ބޮޑޭ. މީނަ އެބަޖެހޭ ދުވަސް ދުއްވާލަން. ނޫސްވެރިއަކަުށް ލާރިދީގެްނ  ،ރާވާލަންވީ

ުށްރަުށަުށް ގޮއްސަ ފޭރޭ ގޮތުން ހަމަ ލިޔަންވީ. މިއީ ވަގަުށް ހުިއފިލަނޑާ ނަގާ މީހެކޭ. މިއީ އެހެން ރަ އެްއކަލަ މީހާއާ ބެހޭ

ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތަހުޒީުބވުމަކީ. މިއެްއ ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކިޔަިއގެން ހަމަ ލިޔަންވީ. މިއެއް މީހެކޭ 

 މި  ،ގޮތް މި ،ސީސް، ޑިމޮކްރަީސއަކީ. މި ޑިމޮކްރަނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީ ތަހުޒީބުވެގެން ޒީނަތްތެިރވުމަީކ. މިއެއް

ދުނިޭޔގެ ެއްއވެްސ  ޤަުއމެއް ދައްކަބަލަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އޮތް ދައްކާ ތަހުޒީބު  ބަރުން މިެއއް މެންތަހުޒީބު، ބަ

ވެްސ ިގނައީ ކޮންމެެވސް މިންގަނޑުތަކަކާިއ ކޮންމެެވސް އުސޫލުތަެކއް ތެރެއިްނ ެއކަކު އަނެަކކަުްށ ިއ ޔޫރަުޕގަ ޤައުމެއް،

 ،ނޫން ެއއީެއއް. އަނެކާގެ ޒާތީ މިިނވަންކަމާއި ކުރުމެއްލުފާޅުފެންނަނީ. ޚިޔާ މިތަން ައޅުަގނޑުމެންނަުށް  ޚިޔާލުފާޅުކޮުށް ުއޅޭ

 .ންދޭން ކާލުމަކީުށް ދާކުަރނޑިއަމީހާ ކުދިކުދިކޮުށް ކޮުަށއި، މޭބިސް ގޮތަުށް އެ ަކރާމާތް ގެއްލޭ އިއިްއޒަތާ އިއަނެކާގެ އަބުރާ
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ނޫނީ  ،ކުރުންރައްކާތެރި ނުލާ ކާލުމަކީ އެީއކީ ައބުރުަވއިރުވެސް ކަރަުށް އަ ފެންފޮދަކާ ނުލާ މީހެއްގެ އަބުރު އެންމެ ރުލެއް

އަސާސީަގއި މިހިރަ ޤާނޫނު، ައާސސީގައި މިހިރަ އަސާސްަތއްނޫން ެއީއކީ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުޚިޔާލުފާޅުކުރުމެއް 

ލުފާޅުކުރުމަކީ ުއސޫލެއް ހަމަޖެހެންޖެހޭ. ޚިޔާ ،ކުރެވޭނެ ރަނގަުޅ ގަވާއިެދއްތައް ރައްޔިތުންނަުްށ ޕްރެކްޓިސްމިންގަނޑު

 އިުރަގއި އެ އޮތްިހސާބަުށް ވިޔަފާރިެއްއގެ ގޮތަުށް ކުރިއަރާފައި  މިއަދު ވިޔަފާިރއެއް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، އެ

ޚިޔާލުފާޅުކުރުްނ އޮތް ޒަމާނެއްގައި ެއކަްނ ހިސާބަުށް ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުަގއި އިންސާނުންގެ ތެރޭަގއި ކުރިއަރާފައި 

ހަދާ ތެރި މަޖިލީހުގެ މައްޗަުށް، ގާނޫނުގަޅު އުޫސލުތަކަކާއި ހަމަތަކެއް ކަނޑަެއޅުމަކީ މި އިއްޒަތްކުރާނެ ރަނބޭނުން

ދިވެހި  ،އުމުގެ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ރަނގަޅުކޮުށްދިވެހި ޤަ ބަރުންގެ މައްަޗުށްހާރު މިތިބަ އިއްޒަތްތެރި މެންމަޖިލީހުގައި މި

 ވާނީ މިއަދު ވާޖިބެކޭ. މި ވާޖިބަުށް ފުރަގަސް ދިނުމަކީ ގޯެހއް. މިޓަަކއި އަުޅގަނޑު ދަންނަ  ކުރުމަުށްއުމު ސަލާމަތްޤަ

އްޓާލުން. ދިނުނަކީ މި ަޤުއމު އަނދަވަަޅކަުށް ވަވާޖިަބުށް ފުރަގަސް ދިނުނަީކ ަޤއުމު ހަލާކުކޮުށްލުން. މިފުރަގަސް ވާޖިބަުށް

 ކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ދިނުނަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ހަލާކުގެ ތެރެއަުށް ދިއުން. ޝު މި ވާޖިބަުށް ފުރަގަސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި

 އަުށް. މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 

 ލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދު

އަހިފިއްާޔ  ކައިރީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިވަންކަމުން އަޅުވެިތަކމަުށް ދާނަންހޭ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން 

ަގއި ސީ ާރއްޖޭއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޕީ.ޕީ.އެމަކީ ޑިޮމކްރެޓިކް ުއސޫލުތައް ބޭނުންކޮުްށގެން ޑިމޮކްރަހަމަ ބުނާނީ ނުދާނަމޭ އި

ޙަޤީޤަތް. ދީނޭ، އުއްމަތޭ،  ން މިހާތަނުަށް ފެނިގެންދާގެންދާ ޕާޓީއެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ިމ ޤައުމުންހަލާކުކުރަމު

ފައިާސއަުްށ  ދަްއކަާވއިުރގައި ކަނޑަެއޅިގެން ދައުލަުތގެކިަޔިއގެން ވާހަކަ ދުލޭޢަ މިއްލަތޭ، ރަސޫލުންނޭ، އިންާސފޭ، ޙައްޤޭ،

އޮތީ ކީރިތި ޤުރުއާން  މި ދައްކަވަނީ؟ ބޭފުޅުން މި ކޮން ދީނީ ވާހަކަެއްއތޯ މި ،ދީނެއްތޯދާއިރު ކޮންޚިޔާނާތްތެރިވަމުން

ކުރާ ވާހަކަ. ދައްަކވާ ެއންމެ ސޫރަތަކުން ނޫނީ އެންމެ އްޔިތުންގެ ފައިާސއިން ަވއްކަންފޮތުގައި އެަބއޮްތތޯ ރަ އިނގޭތޯ. މި

ފޮތުން.  ޔާނާތާއި ފަސާދަިއގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ވާހަކަ މިހަކަ. ވަްއކަމާއި ޚިއްަގއި ިލޔެފައި އޮތް ވާއާޔަތަކުން އެންމެ ތަނެ

ދަްއކާ މީހުން ގޯްސވަނީ. ުޤރުއާނުގެ އާޔަތް ކިާޔއިުރގަިއ ވާހަކަ ދެްއކީާމ،  ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ. އެކަންކަން ކޮުށްފައި ދެން އެ

ނުގަންނަކަން އެީއ މީހުން ބިރު ކޯފާއަުށް މި ގެهللاދާިއރުގައި ތަނުގައި ކިޔަމުން ގެ ނަންފުޅު ގަނެފައި ާއަޔތް މިهللا

ެއކު  ކަމަކީ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނ އިންސާފުވެރިކަމާ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެންމެ ޖެހިލުންވާ

ރުއާނުން ހަމަ ޤު ،އަުޅގަނުޑމެން ޙައްޤުގެ ވާހަކަދަްއކަންޖެހެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެްނނަމަވެސް .ދަްއކަންޖެހެނީވާހަކަ
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ެރއް މިއިްނ ދާއިރުގައި އަުތވެދާނެ ކޯފާައކަުށް ެއއްވެސް ބިތަނުަގއި ހަދަމުން އާޔަތް ިކޔާފައި ކަނޑަެއޅިގެން ބޮޑެތި ދޮގު މި

ލިއަން ބި 4އަސާސީ ބަދަލުކޮުށް ދަުއލަތުގެ ތެރޭަގއި މަޖިލީހުން ޤާނޫނުނެތް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި  މީހެއްގެ ކިަބއިަގއި

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލު  ،ކުރާ މީހުންރި ރައީސް. ވަްއކަންވާހަކަ ދައްކާނެ ިއްއަޒތްތެ މާ އެމެއް ހިނަގއިދިަޔއިރުފިޔާގެ ަވއްކަ

ވާހަކަ  ެއގްީރމެންޓް ހަދައިގެނެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ،ހިންގާ މީހުން އެކަން ކުރަނީ ހެކިން ބައިތިއްބަިއގެން

އުލު ތަނަަވސްވީމާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މާޙަ  އުމުަގއި އޮތީމަ. އެލެއް ޤަ އުވާހަކަ ަދްއކާނެ މާޙަ އެ ،ފެންމަތިވަނީ

ބޭފުޅުންނަކީ އެްއވެސް ހާލެްއގައި ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތައް ގަބޫލުކުރާ ބަެއްއ  ދަންނަވަނީ މި އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މި

ަގއިަގއި ޓޭޕެއް ނޭޅޭނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ނޫނޭ. ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތެކއް މި ޤައުމަކުން ނިގުަޅއެއް ނުގަނެވޭނެ. އަ 

ުށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ފުންކޮުށް މާ ޕީ.ޕީ.އެމަނުކުރަމޭ ވިދާޅުވީބިލަުށް ތިމަން މަނިކުފާނު ތާއީދުރައީސް މައުމޫން މި 

ނާކަުށް. ިއގަންކަމަކީ. އަުޅގަނޑުމެން ިމއަދު ނުޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކަުށް އަރަ  ވިސްނަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް އެ

މީހަކު  މީހެއްގެ އަބުރަކީ އެ އެ ،ވާހަކަ ަދއްކާނެ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަބުރަކީ  ކުރާ ވަްއކަންކުރަންޏާ ަވއްކަން 

ެލވޭނެ ެއއްެޗއް ނޫން ްއޗެއް. އެހެން މީހަކަުށް ެގްއލުވައިމީހަކު ސަލާމަތްކުރަންޖެހޭ އެ ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ އެއްެޗއް. އެ 

އެކު އަބުާރއެްއކޮުށް ދިރިއުޅޭން އަުޅގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ ދަސްކުރަން.  ންާޏ ޝަރަފުވެރިކަމާއަބުރަކީ. އަބުރު ބޭނުންވަ

ަކސް ނަފްސޭ ޮގވިޔަ، ތޭއަބުޭރ، ިއއްޒަ ގެދުނިޔެމަތީގައި ކޮުށްފައި ތިމަންނަ ވަްއކަމާ ފަސާދައާއި ެހއްދެވިހާ ނުލަފާ ކަމެއް

 ގެ ގަނޑުމެންގެ އަބުރަކީ ގެއްލޭެނ ެއއްެޗއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންއެެއއް އަނބުރަެއއް ނުލިބޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅު 

ލެވޭނެ އެްއެޗއް. މީހަކު ދައްކާ ވާހަަކއަކުްނނެއް އެކަެމއް ނުެގއްލެވޭނެ. ގަނޑުމެން އަމިްއލައަުށް ެގއްލުަވއިއަބުރަކީ ައޅު

 400ގެ ސަުރކާރުަގއި ނޫން. އެްމ.ޑީ.ޕީތި ވާހަކައެއް އިންތިޚާބުތަކުަގއި ދޮގުހަދާ ާވހަކައަކީ މި ސަރުކާރަުށް ދަްއަކން ރީ

 ގަނޑު ހަަދއިގެން ެދއްކީ 200ެޓއް ކިޔަިއގެްނ ބޮޑު މާސިންގާ ރިޕޯ އަުށް ާވިގވެރިާވ މީހުންނަުށް ދީގެންނޭއެމް.ޑީ.ޕީ ރަުށް 

އި އޮތް ވާހަކަ. މިއީ ޮދގެއް ނޫންޯތ ދީފައި ބުނޭ އަުޅގަނޑަުށް ެވސް މަނިޔަފުުށި ވެސް މި ސަރުކާރުން. އޭގެެތރޭގަ

 ކުރަން ޮދގުހަދާ ވާހަަކ ދަްއކާކަުށް މި ކާމިޔާބުމިއަދު. އެހެްނވީމާ، އިންތިޚާބު  ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮަބއިޯތ މަނިޔަފުުށިއި

ޭއގެން ެނއްޓެްނ  ،ިމއަދު ރީްއޗެއް ނޫން. މި ސަރުކާރަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަާއއި ލާދީނީ ޢަމަލުތަކުން ފުރި ސަރުކާރެއް

. ރައްޔިތުންނަުށް ނެދަނީ. ރައްޔިތުން އަނަގއަކު ޓޭެޕއް ނޭޅޭ އްޔިތުންނަުށް ފެންނަމުން މިގޮތުަގއި ރަ  ގެނެތް ސަރުކާރެއް

ރަްއޔިތުންގެ  ނުހުއްޓުވޭނެ. ރަްއޔިތުން ދަްއކަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއެއް ަރްއޔިތުން މިއަދު މި ޤައުމުގައި ދައްކާނެ. މިއީ

ލާފައި ވެރިންގެ ބަސް ެއއީ ބަސްކަމުަގއި ހަދަިއގެނެްއ އިަކއި ރައްޔިތުން ފަހަތަުށް ޖަްއސަޓަ ކުރުމަުށްޤައުމު. ވެރިކަން

ކުރާކަުށް ފުރުޞަތެްއ ރަްއޔިުތންނެއް ނުދޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަރއްޔިތުން ބޭނުންވަީނ އި ވެރިކަން ދެނެއް މި ޤައުުމގަ

އި ޚަޒާނާއިން ނަގާހާ ފަިއސާ ގައުމުޤަ ދާަކުށް ބޭނުމެއް ނޫން. މި މިނިވަންކަން. މިނިވަންކަމުން އަޅުވެިތކަމަުށް ރައްޔިތުން

ކުިރއަކަސް އެަކމަކީ ކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ކެވުން ހުއްުޓވުަމުށް މަސައްކަތްދެއް  ެނގީމާ އެ ފަިއސާ ނަާގ ވާހަކަވަގަުށް

މީހުންގެ ސިނކުނޑިައކު ޓޭޕެއް ނޭޅޭނެ. މީހުން އަނގައަކު ޭޓޕެއް ނޭޅޭނެ މީހުންގެ ވިސްނުމަކު ޓޭޕެއް ނޭޅޭނެ ިއއްޒަތްތެިރ 
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 ދާ މެއްަގިއ މި ސަރުކާރު ވިސްނަމުންނޫން އެހެން ވިސްނު ކީ ބަދަުލކުރެވޭނެ ކަންތަެކއް ނޫން. މިކަންކަމަ އީސް. މިރަ

އް ކޮުށްފިްއާޔ ދަނީ ގޯްސ މަގަުށް. ގޯސްކަމެ  މަގަުށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރު އެ ދަނީ ޯގސް ސަރުކާރު އެ ،ނަމަ

 ސް ެއކަމެއް ވާނީ ގޯސް ކަމެއް ކަމުގައި ވިޔަ ން ކުރިއަދި ޕީ.ޕީ.އެމު، ސްޔަ ކަމެްއ ކަމުގައި ވި ން ކުރިއެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ

ޓަކައި މި މަޖިލީހަުށް ބިލު ލައިގެން  ގަތުމަުށްސީ ޙައްޤުތައް މިޮގތަުށް ނިގުޅައިކަމަކަުށް. ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިފައިވާ އަސާ 

ތަުށް ނީ ބޮުޑކޮުށް ފަހަދެވެ ުޅގަނޑުމެންނަުށް މިކަމެއް ނޫން. އަ ވާނެއަުޅގަނުޑމެން މިއަދު ކޮުްށގެން އެކަންކަން ކުރުމަކީ

އާިއ އަދި އެހެން އެމެރިކާ ފަދަ ޤައުމުތަކުން މިކަން ނުކުރުާށޭ ޤައުމާއި ސްރީލަންކާ  28އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޔޫރަުޕެގ 

ވަްނ އަޅުގަނޑުމެންނަަކުށް އަުޅގަނޑުމެން މިނި ޖެހޭތޯ؟ ވެސް ހަމަ މިކަން ކުރަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެއބަ ބުނީމާ

ެއކު  ކުިރއަކަުށް ނުދެވޭނެ މިފަދަ ގާނޫނުތައް  އަުޅގަނޑުމެްނނަކަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ މިިނވަންކަމާ ލެހެއްޓޭނެ،ނުބެ

އް. ނަންަގވަިއގެން މުޅި ޚަޒާނާ އާދެ ލައަުށް ރައްކާެތރިކުރަންޖެހޭ އެއްޗެ މީހަކު އަމިއް ފާސްކޮުށްގެންނެއް. އަބުރަކީ އެ 

ސަރުކާރުން  މި ،ޓަކައި  ހެދުަމުށް ކެރޭނޭ އެންމެ މީހަކުނުމެ ނެތްކަމުގައިއެްއޗެްއ  ސް، ދަންނަަވންހުސްކޮުށްލެއްިވޔަ

ޓަކަިއ މި ބިލު ލާފައި މި ވަނީ. މި ވާހަކަ ނުދައްަކއެއް ދިވެިހ  ކުރުމަުށްަވްއކަމަުށް މަގުފަހި ،ޓަކައި  ކުރުމަުށްވަްއކަން

ދައްކާނެ. ދީނޭ، ުއއްަމތޭ، މިއްލަތޭ، ރަސޫލުންނޭ ރައްޔިތުން ނުތިބޭނެ. ރައްޔިުތންގެ ފައިސާ ެގއްލުނީމަ އެ ވާހަކަ 

ކިޔަިއގެން މި ސަރުކާރަކަުށް ނެތް ވާހަކަދެއްކޭކަުށް. ދީނުަގިއ އޮތް ހަމަ އެއް ކަމެއް ކުރާ ބައެއް ނޫން މި މީހުންނަކީ. 

ޔާނާތްތެރިވަމުން ދީން ބޭނުންކޮުށްގެން ރައްޔިުތންނަުށް އޮޅުވާލައި ަރއްޔިތުްނނަުށް ދޮގުހަދައި، ރަްއޔިތުންެގ މުދަލަުށް ޚި

ބޮޑުކޮުށް ގެންދާ ސަރުކާރެއް ިމ ސަރުކާރަކީ. އެހެންވީމާ، މި ކަމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަލަިއގަންނާނެ ކަންކަމެއް ނޫން. 

ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ަރއްިޔތުންނަުށް އިންސާފު ލިބިގެްނދިއުން. ރަްއޔިތުން ބޭނުންަވނީ ރައްޔިތުްނގެ ދިރިއުޅުްނ 

 ްއޔިތުން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ައސާސީ ޙައްުޤތައް ފުރިހަމަވެގެންދާން... ތަރައްޤީވާން. ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސިކުންތު.  30މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދަނގެތީ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދަުށް. 

އަުށް. މިހާރު هللاފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު އެއަުށްފަހު އަުޅގަނޑު

 އިލްހާމް އަޙްމަދުގެ ވާހަަކކޮޅު ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުުށަހަޅާފައިވާ އަބުރު ރައްކާެތރިކުރުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތް

މިނިވަން؛ މި ބިލަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ސަބަބަކީ ައޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރަނި މީގެ އިންތަކާިއ 
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ލަުށް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަގުތު ކުޑަތަްނވުމާެއުކ މިންތަކެއް ޖަހަންޖެހޭ ކަމަުށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ބި

 އަޅުގަނޑު ނިންމާލަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުށް. هللاމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ވާހަކަަދއްކަން ފެުށުމުގެ ކުރިން މި ބިލު ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަުށް ފޮނުވަން 

ޅުއްވި ހުުށަހެޅުމުަށް ވިލިމާފަންނު )ވިލިމާލޭ( ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުުށަހެ

އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަދު މި މަޖިލީހުގަިއ ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދަނީ 

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ވަރަުށް މުހިއްމު ބިލަކާ ދޭތެރޭގައި. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން 

މިހާރު ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަުށް ފާްސކުަރން އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރަމޭ. ެއހެން ދަންނަވާލަން މި ޖެހުނީ  ބޭނުންވަނީ މި ބިލު

އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ެއ މީހެއްގެ ިޚޔާަލުށް ފެންނަ ގޮތަކަުށް އެ މީހަަކުށް އެއިަރކު ފެންނަ އެންމެ 

ޤީޤަތަކީ އެއީެއއް ނޫން. ެދއްކިާދނެ. އެހެންނަމަވެސް، ކަމުެގ ޙަރަނގަޅު ގޮތް ކަމަުށް ގަބޫުލކުރެވޭ ގޮަތކަުށް ވާހަކަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމު މިއަދު އޮތް ހާލަތުން، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ މިއަދު ކަންތައްަތއް ހުރި ގޮތަުށް ބަލާއިރު މިފަދަ 

ަޤއުމު މި ހާލަތަުށް އަންނަން މި ޖެހުނީ  ގާނޫނުތަކަުށް މި އޮތީ ަރއްޔިުތން ބޭނުންވެފަ. އެއީ ޙަޤީޤަތަީކ. އަުޅގަނޑުމެންގެ

މިފަދަ ގާނޫނުތަކެއް މީގެކުރިން މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްފައިނެތީމަ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި ބިލަކީ މީގެ އެތަްއ 

ކަން އަހަރެްއގެ ކުރިން މަޖިލީހުަށް އައިސް، މަޖިލީހުން ފާސްވެ ގާނޫނަކަުށް ވެފައި އޮންނަންޖެހޭ ބިލެއް. އެހެން އެ

ކުރެވިފައި އޮތް ނަމަ، ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ެއކަކު އަނެކަުކގެ އަބުރު ކަތިލަމުންދާދިއުން އަުޅގަނޑު ދަންަނވާީނ 

ނޯންނާނޭ. އެއީ އެކަން ކުރާަކުށް ފުރުޞަތެއް އޭރަކު ނޯންނާނެ. ގާނޫނީ ގޮތުން އެކަމަުށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބުތަެކއް އޭރުްނ 

ބުރު ަކތިލައިފިއްޔާ އެ މީހަކާ ދޭތެރޭ އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަެކއް ހުންނާނެ. އެހެން ވާން މި ޖެހުނީ ހުންނާނެ. މީހެއްގެ އަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިދެންނެވި ފުރުޞަތު ލިބިފައިނެތީމަ. އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާހިތްއޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މި 

ކަމަުށް. އަޅުގަނެޑއް ގަބޫެލއް ނުކުރަން މިނިވަންކަން އެ މީހަކު  ތިއްބެވި ހެޮޔވިސްނޭ މެންބަރުން މި ބިލުަށް ވޯޓު ދެއްވާނެ

ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް ބޭނުންކުރަން އޮންނާނެ ކަމަކަުށް. މިތާނގައި ވާހަކަަދއްކަމުން ވަރަުށް ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ 

ެމއްެގ ގޮުތގަިއ އޮތް ަޤއުމެކޭ. ވަނަ އަހަުރން ފެުށިގެން މުސްލިމު ޤައު 1153ވިދާޅުެވއްޖެ، އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤައުމަކީ 

ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް. އަުށް ސަތޭކައަުށް ވުރެ ގިނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޤައުމު މުސްލިމު ޤައުމެއްގެ ގޮުތގަިއ 

ހޭދަކުރަމުންދިޔައިރު އަުޅގަނުޑމެންގެ ދީން އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ، ައޅުގަނޑަކީ ދީނީ ޢިލްމު ހާސިލުކޮުށްގެން 
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އް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ ކަމަކަުށް ެވސް އިންތަކަާކއި މިންތަކެްއ ހުންނާނެ. މިނިވަންކަމުގެ ހުރި މީހެ

ބޭނުންކޮުށްގެން އަނެާކގެ އަބުރު ކަތިލައި، އަނެއްމީހާގެ މުޅަމަސް ކެއުމަކީ އެއީ އަުޅގަނެޑއް ގަބޫެލއް ނުކުރަްނ 

އިްނ ވެސް ވާހަކަަތއް، ޚަބަރު ފަތުރަން ވަކި އުސޫލުތަެކއް މިނިވަންކަން ކަމަކަުށެއް. ައުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މީޑިއާ 

ޤާއިމުވެފައި އޮންނަންވާނެ. މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑަކަުށް ގަބޫެލއް ނުކުެރވޭ. 

ފުޅުން. ނުވަތަ އިމުން ބޭރުްނ މި ބިލުގެ ސަބަބުން ކަންބޮޑުވާނީ ެއއީ އިމުން ބޭރުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރަން ބޭނުންވާ ބޭ

ޚަބަރުތައް ފަތުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، ބައްަލވާ! އަުޅގަނޑުމެންަނުށް މިތާ ަވއްކަމާއި ފަސާދަިއގެ 

ދާނެ. ވާހަކަތައް ދެްއކިދާނެ. ކޮންމެ މީހަކަުށް ވެސް ދެއްކޭނެ. ކޮންމެ ސަރުކާރަކަުށް ނިސްބަތްކޮުށް ވެސް އެ ވާހަކަ ދެއްކި

އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމައދުގެ ފަޚުރުވެރިކަަމކީ، އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު އުފާވާ ކަމަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދު ިމ 

އޮތް ސަރުކާރުން އަުޅގަނޑުެމންގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުަގއި ތިއްަބވަިއގެން 

ޭދތެރޭގައި ިފޔަަވޅުއަުޅްއވާކަން. އެީއ ައޅުގަނޑުމެންގެ ިހތްހަމަޖެހުމަކީ. މީގެ ކުރީ ޚިޔާނާތްތެރިވާ ބޭފުޅުންނާ 

ސަރުކާރުތަކުން ކީްއެވގެންތޯ ެއކަން ނުކުރެވުނީ؟ އެބަހުއްޓޭ ވަރަުށް ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތެރިން ޚިޔާނާތްތައް ވެފަ. އެމް.ޑީ.ޕީ 

މިކަން ހުރީ ވެފަ. ެއކަމަކު އޭގެން ސަރުކާރަކުްނ ނެތް  ސަރުކާރަުށް ބައްަލވާ! އެނޫން ސަރުކާރުތަކަުށް ވެސް ަބއްަލވާ!

އެފަދަ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅުއެޅިފަެއއް. ައޅުގަނޑުމެްނގެ މި ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުއަޅާތީ އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ، 

ްތކުރަްއވާ ބޭފުޅެކޭ. ކޮރަޕްޝަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ ކޮރަްޕޝަން ހުއްޓުވުމަުށް މަސައްކަ

  2003ހުއްޓުވުމަުށް މަސަްއކަތްކުރަްނ ފެުށީމާ ދެން ނުކުމެ ވާހަކަދައްކާއިރު އަުޅގަނޑުމެންގެ ހަނދާނަުށް އަންނަނީ 

 ލާފަިއ ދަމުން ބުނަނީ، އޭ މިހިރަ ހިނގައިހިސާބުގައި ރާއްެޖއަުށް ައއި ަޗއިނާގެ އިްނވެސްޓަަރކު މާލޭގެ މަގެްއގެ މަތިން 

 ކާކު ހަދާފައި ހުރި ފްލެޓެއްހޭ؟ ނަ ފްލެޓު މިއީ ކާކު ހަދާފައި ހުރި ފްލެޓެއްހޭ. އެއީ ސިނާމާލެ ހެދި ދުވަސްވަރު. މިއީފެން

. މިއީ ކޮންމެވެްސ އުޅެނީ ލިއިރު ިމއީ ސޯސަންމަގުން ދިޔައިރު ފެުނނު ފްލެޓެއްގެ ވާހަކަ ަދއްކަްނ މިރަނގަޅަުށް ބަލައި

ނަުށް ތެދުވެަވޑަިއގެްނ ތަ ބޭފުޅުން މިއަުދ މި . އެގޮތް ވެސް އެނެގއޭ ހިނގައިދިޔަކަންަކން  އެއް. މިބޭފުޅެއްގެ ގެ 

ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތް  އެހާ ރިއްޗެއް ުނވާނެ އިނގޭތޯ. މި ރަނީއޭ ކިޔާަފއި ވާހަކަެދއްީކމަމިވެނި ކަމެއް ކުވަްއކަންކުރަނީޭއ، 

މި ސަުރކާރުގެ ަވއްކަުމގެ ާވހަކަ އެމް.ޑީ.ޕީން މިތާނގަިއ  ޖައްަސވާފައިދަންނަ މީހުން އެބަތިބި. މިއަދު މި ސަރުކާރަުށް ގޮން

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޭފުޅުން  ގައި ޚިޔާނާތްތެިރވި ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ކީއްެވެގންތޯއެމް.ޑީ.ީޕެގ ވެރިކަމު ،ތެދުވެ ދައްކާއިރު 

ބޭފުޅުން  ނޫނެކޭ ތި ،ޭމ ހަމައަުޅގަނޑުމެން ވެސް ދަންނަވާނަ ،ނަމަ އެޅުނު ކާރުގެ ިތއްބަަވއިގެން ފިަޔވަޅުނޭޅުނީ؟ސަރު

. ނެތް ކުރެވިަފއެްއ. އެހެންވީމާ، މިއަދަކު ިމ ކަންަކން ކޮުށްފައޭ ވަރަުށް ރަނަގޅޭ. ތިަޔ ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާުރގެ ހުރީ މި

ދުތަކެއް ެވގެން އިނގޭތޯ. ުޅަގނޑުމެން ސަރުކާރަުށް އަީއ ަވޢުދިމާއަކަުށް އެ ވާހަަކ ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް. އަ ސަރުކާރާ

އިމުޮކުށްދޭނަމޭ. ރާއްޖެއަކީ އަމާން ރައްޔިތުންނަުށް އުފާވެރި މާޙައުލެއް އަުޅގަނޑުމެން ޤާ، ގަނޑުމެން ދެންނެވީމުއަޅު

އެކަުށޭނަ ގޮތަުށް ގެނެްސގެން.  ންޖެހޭ ބަދަލު ހާލަތާއި ވަގުތާ ނޫނުތަކަުށް ގެްނނަގާތަނަކަުށް ހަދައިދޭނަމޭ. އެކަންަކން ކުރެވޭނީ 
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ައޅުާވކަުށް ނޫން. ެއ އުޅެނީކީ ކޮންމެހެން މީޑިއާަގއި ތަޅު އުޅެނީ. ައޅުގަނޑުމެން މި  މިއެކަން ކުރަން އަުޅގަނޑުމެން 

ދޫ އޮިތއްޔާ ކޮންމެ ވާހަަކެއއް ވެސް މިތާ ދެއްކޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން  .ވާހަކަ ެދއްކިދާނެ ބޭނުން ބަަޔކަުށް ބޭނުން ގޮަތކަުށް

މެން މި އަުޅގަނޑުއެ މަސައްަކތް ކުރަމުން ހަދައިދޭނަމޭ.  މުގޮތުން ފުދުންތެރި ޤައުމަކަުށް މި ޤައު  ދެންނެވީ އިޤްތިޞާދީ

ެމން ދެންނެވީމު، މި ޤައުމަކީ ތަރައްޤީެވ، ކުރިއަރާަފއި އޮްތ އަޅުގަނޑުދަނީ. ރައްޔިތުންނަުށް އެކަން މިއަދު އެބަ ފެނޭ. 

މެންނުަށް އަޅުގަނޑުތުރުކުރަމޭ. މެން ވެސް ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަުށް އެބަ ދައަޅުގަނޑުމެން ހަދައިދޭނަމޭ. އަުޅގަނޑުޤައުމަކަުށް 

ވެސް ރަްއޔިތުންގެ ޚިޔާލު އެނގެއޭ. މިތަނުން ވަކި ބަަޔކަުށް ނޫން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު އެނގެނީކީ. ަވކި ބަޔަކަުށް ނޫްނ 

ެގ ައޅުގަނޑުކީ ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑަމެން ެވސް މި އަންނަނީ ހަމަ؛ އަޅުގަނޑުރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުެރވެނީީކ. 

ެކރިގެން މި ދަންނަވަނީ މިއަދު ވެސް ހިނގާުށޭ އިންތިޚާބަކަުްށ  އަޅުގަނޑު ރާއަުށް މަހަކު ތިންހަތަރު ފަހަރު ދާ މީހެއް.ދާއި

މެން ނަގައިދޭނަމޭ. ރައީސް ޔާމީނަުށް ނަގައިދޭނަމޭ އަޅުގަނޑުރައީސް ޔާމީނަުށް  75މެންގެ ދާއިާރިއން %އަޅުގަނޑުދަމާ. 

ތަކެއް ކުރީމާ. ެއއީ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮުށްދިނީމާ. ެއއީ ރައްޔިތުންނަުށް ޯއގާތެރިކަާމ މި ދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ. ެއއީ ޚިދުމަތް

މެްނގެ ދާިއރާގެ ރަްއޔިތުން މިއަދު އެަބ އަުޅގަނޑުއެީކގަިއ، ރަްއޔިތުންނަުށް ލޯތްބާ އެީކގަިއ ޚިދުމަތްކޮުށްދޭ ވެިރއެްއކަން 

ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުގެނެސްެގން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ގަބޫލުކުރޭ. އެހެންވާން މި ޖެހުނީ އެ ވަގުތަކަުށް ގާނޫނަުްށ 

ފިސާރި ސާބިތުކަމާ އެކީގައި ކުރަްއވަމުންގެންދިަޔއިމަ އިނޭގތޯ. ރައީސް ޔާމީނަކީ ވެރިަކންކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި 

ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން.  މި ދަންނަވަނީ އަުޅގަނޑުބޭފުޅެއް. އެ މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަުްށ؛ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަުށޭ 

މެން މި ޚިދުމަތްކުރަނީ ގާނޫނީ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން. ީމގެ ތަފާތަކީ ީމގެ ކުރިން އޮތް ސަރުކާުރ، އަުޅގަނޑުބައްލަވާ! 

މެން މި މަޖިލީހުން ބައެއް އަޅުގަނޑުމެން ދުުށީމު، އަޅުގަނޑުމި ދަންނަވަނީ.  އަޅުގަނޑުއެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުގެ ވާަހަކ 

ބާްއވާފައި  އް ފާސްކޮުށްފައި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަުށް ަތސްދީގުކުރަން ފޮނުވީމާ މޭޒުަމތީގައި އޮތް ގޮތަުށް ގާނޫނުތަ

މެން ދުުށީމު. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑުއެ ތަސްދީގުނުކުަރްއވައި ބޭުނންވާ ެއގްރީމަންޓުތަކުަގއި ޮސއިކުރި ދުަވސް 

މި  އަުޅގަނޑު މެންނާ އެީކަގއި މި މަޖިލީހުގައި މަސަްއކަތްކުެރއްިވ ބޭފުޅެއް. ޅުގަނޑުއަމަނިކުފާނަކީ ވެްސ ހަމަ އޭުރަގއި 

އިޝާރާތްކުރަނީ ޖީ.އެމް.އާުރގެ އެގްރީމަންުޓގައި ޮސއިުކރުމުގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މިއަދަކު އެކަމެއް މިއަދުެގ 

ޚިލާފަކަުށް ުނކުރަްއވާނެ. ެއކަމަކު، މިތާނަގއި  ސަރުކާރަކުން މިއަުދގެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއް ުނކުރަްއވާެނ. ގާނޫނާ

ރައްޔިތުންނަުށް އޮުޅަވއިލުމަުށް ޓަކައި ކޮންމެ ވާހަކަެއއް ެވސް ދެއްކިދާނެ. ެއއީ މިތާނަގއި ދައްކާ ވާހަކަ. އެކަމަުކ، 

ހަަކިއގައި ޙަޤީޤަެތއް ރައްޔިތުން މިއަދު އެބަ ގަބޫލުުކރޭ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން، މި ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެ ދައްކާ ވާ

ހަމަ މި  އަޅުގަނޑުނެތްކަން. ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާއަކުން އެކަން ފެންނަން އޮންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލަކީ 

މެން މި ތިބީ މި ބިލު ފާސްކުރަން ހަމަ ވަރަުށް ތައްޔާރަުށް. ައޅުގަނޑުދަންނަވަނީ ވަރަުށް ސާބިތުކަާމ އެީކގަިއ، 

ނޭ މިއަުށް ހަމަ އިތުރު އެްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ވެސް ގެންނާކަުެށއް. މިހާރު މި އޮތް؛ މި ބިލު ސަރުކާރުން ކަުށް ނުފެއަޅުގަނޑަ

މެންނެއް އަބަދަކު މިތާކު ނުތިބޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ، ައޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތަުށް އަވަަހުށް ފާސްކޮުށްލަންވީ. 
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މި ޤައުމަކީ އަމާން ތަނަކަުށް ހަދަން. އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަުްށ  މެންގެ ދަރީންގެ ދަރިންނަުށް ދާއިރުއަޅުގަނޑު

މެން ދިވެހިން ފަޚުރުވެރިވާ ޤައުމެއްެގ އަޅުގަނޑުއިޙްތިރާމްކުރާ، ެއއް ބަޔަކު އަނެއް ބަެއއްގެ އަބުރަުށް ރަްއކާތެރިވާ، 

މި ދެްނނެވި ގޮތަުށް ވިސްަނއިގެްނ، މި  މެން މި މަޖިލީހުގައި ތިބެގެންއަުޅގަނޑުގޮތުަގއި މި ޤައުމު ދެމެހެއްޭޓނީ މިއަދު 

ދެންނެވި ގޮތަުށް ނަޒަރު ހިންގައިގެން ގާނޫނުތަކަުށް ގެންނަްނޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން. އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނެއް 

ތާ އިޞްލާޙުކޮުްށގެން. އަލުން ހަދަންޖެހޭ ގާނޫނުތައް ހަދައިެގން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިނިވަންކަމުގެ ބާބުގެ ވާހަކަ މި

މެން ދަްއކާއިރު، ބަަލ! އެ ޤާނޫުނއަސާސީ އޮތޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަންކުިރއިރު ވެސް. ޤާނޫނުއަސާސީ އޮތް ތާނަގއި އަޅުގަނޑު

ބާއްވާަފއި އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅަކު ބޭނުންފުޅުވާ ަވގުތަކު ގެންޮގސް ހައްަޔރުކޮުށްފައި، އެކަހެރިކޮުށްފަިއ، 

ިއތޯ ޤާނޫނުއަސާސީ؟ ކޮންތާކުޯތ ޤާނޫނުއަސާސީ އޮތީ؟ މިއަުދ ދެން ކޮން ވާހަަކެއއްތޯ ެއ ރަހީނުކޮުށްފައި ހެދިއިރު ކޮބަ 

މި ދަންނަވަީނ ޙަޤީޤަތުގެ މައްޗަުށް ބުރަެވ  އަުޅގަނޑުބޭފުޅުން މި ތަނަުށް ތެދުވެވަޑައިގެން މި ދައްކަނީ؟ އެހެންެވގެން 

ހަމަ ވަރަުްށ ހިތްހަމަޖެހިފައި ތިބެގެްނ ވާހަކަަދއްކާަފއި  މެން ިއއްެޔަގއިއަޅުގަނޑުތިއްބަަވއިގެްނ ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާުށޭ. 

މިއަދު ނުކުމެ، ނޫނެކޭ އެކަްނ އެ ކުރަނީ ގޯހަުށޭ. އެކަން ެއގޮތަުށް ކޮުށްގެންުނވާނޭ ކިޔާަފިއ ވާހަކަދެއްކީމާ ަރއްޔިތުންގެ 

ައނެއް ދުވަހު އަނބުރާލަިއގެން ެމން އެއްުދވަހު ދަްއކާ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން. އަުޅގަނޑުކުރިމަތީގަިއ ައުގވެއްޓޭީނ ހަމަ 

ހަމަ އެކަމާ ގުިޅގެން އެއީ ގޯސް ކަމަކަުށް ހައްަދވައި ވާހަކަެދްއކީމަ ކަމަކުނުދާނެ. ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެރިކަްނ 

ހަދާ ބަދަލުކުރަން ނުކުތުމެއް ނޫން ޑިމޮކްރަސީައކީ. ޑިޮމކްރަީސއަކީ ޒިންމާދާރުކަމާ އެީކަގއި ވެރިކަންކުރާ ފަރާތުން 

ގޯސްތައް ަރއްޔިތުންނާ ހަމައަުށް ގެންގޮސްދިނުން ޒިންމާދާރުަކމާ އެކީަގއި ޙަޤީޤަތާ އެްއގޮތަުށް، އޮުޅވާލަިއގެން އެ ވާހަަކ 

ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ާވހަކަ ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ތި ބޭފުޅުން  އަުޅގަނޑު ދެއްކުމެއް ނޫން.

މެްނގެ މި ަސރުކާރުން ވަރަުށް ކެތްތެިރކަމާިއ މަޑުމައިތިރިކަމާ ެއކީަގއި، ައޅުގަނޑުެކިވޔަސް ކިތަންމެ ވާހަކަފުޅެްއ ދެއް

އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެީކަގއި މި ގެންދަނީ ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކޮުށްދެމުންނޭ. ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ދަތިތަކެްއ 

ުލުކރުމަުށް ޓަކައި ގާނޫނަުށް ގެްނނަންޖެހޭ ބަދަލުގެނައުމުގައި ގާނޫނީ ގޮތުން ހުރި ކަމަުށް ވަންޏާ އެ ދަތިތައް ޙައް

މެންގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕު އޮތީ ވަރަުށް އެކަިތގަނޑެްއގެ ގޮުތގައި އިނގޭތޯ. ވަަރުށް އެކަތިގަނޑެްއގެ ގޮުތަގއި އަޅުގަނޑު

ދަލުގެންނަން މަސައްކަތްކުރާނަން. މެން އެ ބައަުޅގަނޑު އޮތީ. އެއީ ޤާނޫނުއަާސސީއަުށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ކަމަުށް ވިޔަސް

ހަމައެއާެއކީަގއި އަލުން ގާނޫނެއް ތަޢާރަފްކޮުށްގެން ބިލެްއގެ ސިފަިއގައި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅައިގެން އެ ގާނޫނަކަުްށ 

މެން މި ތިބީ މިއަދުގެ އިްއޒަތްތެރި އަުޅގަނޑު މެން މި ތިބީ ތައްޔާރަުށް.އަޅުގަނޑުހަދަންޖެހުނަސް އެކަން ކުރަން 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިވެހި ޤައުާމިއ ދިވެހި ޤައުމުެގ ރަްއޔިތުންެގ هللا ލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްާފޟިލް ޢަބްދުރައީސު

މެން، ެއ އަުޅގަނޑުޙައްޤުަގއި ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެްއަގއި އެ މަނިކުފާނާ އެީކގައި ވަރަުށް ސާބިުތވެ ެކރިގެން. 

އެބައޮތް. ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތް. ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް. މެްނެގ ފުރިހަމަ ތާއީދު އަޅުގަނޑުމަނިކުފާނަުށް 

ޔަޤީންކަން އޮންނަންޖެހުނީ މި ދެންނެވި ސަބަބަުށް ޓަކައި. ކިަތންމެ ގާތުގައި ހުރެގެން ގޯސް ހަދާ މީހާ ވެސް، އެ ގޯްސ 
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ރުންތެރިަކމާއި ޤާބިލުކަމާއި ސާބިތުކަްނ ހެދީމާ އެ ހިސާބުން އޭނަޔާ ދޭތެރޭގައި ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުެއޅުމުގެ ހިތްވަރާއި ކެ

މެން އެ މަނިކުފާނާ އެކީަގއި މި ތިބީ. އަުޅގަނޑުމިއަދުގެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގައި ހުރީމަ. އެހެންވެގެން 

ރަުށް ރައްކާތެިރެވ، ުއއްމީދުކުރަނީ މި ބިލުގެ ސަބަބުން ދިވެހި މުޖުތަމަޢުަށް ހަމަޖެހުން ލިބި އެކަކު އަނެަކކުގެ އަބު އަޅުގަނޑު

މެންގެ މުޖުތަމަޢަީކ އެަކކު އަެނކަކަުށް އިޙުިތރާމްކުރާ، ެއކަކު އަނެކަކަުްށ ޤަދަރުކުރާ މުޖުތަމަޢަކުަށް އަޅުގަނޑު

މެން އެންމެންނަުށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްަވިއ ައޅުގަނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާައކީ، އަުޅގަނޑު ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަުށް. 

ންނަކީ ވެސް މި ޤައުުމގެ ސަލާމަތާިއ ރައްކާތެރިކަމަުށް ަޓކަިއ، ަރއްޔިތުންެގ ލާބައަުށް ަޓކަިއ، މެން އެންމެއަޅުގަނޑު

. والس الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهލެއްވުން. هللا ލާބަޔާއި މަންފާއަުށް ޓަަކއި މަސައްކަތްކުރާ ަބއެްއގެ ގޮތުަގިއ މާތް 

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލަުްށ ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގަމު

 

 ކަދެްއކެުވން:ވާހަފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް  ދާއިރާގެ މެންބަރު ގަމު

. އާދެ، ފެންފޮދެއް ކީއްކުރަންތޯ! އަނަގއިަގއި ހުރި ކުޅާ ވެސް ނުލައި، އެސްފިޔަޖަހައިނުލާ މުިޅ ޝުކުރިްއޔާއާދެ، 

މެން އަނގައިން ނުބުނެ ތިބޭނެ ކަމުަށް ހީކުރުން އެއީ ވަރަުށް ބޮޑު ައޅުގަނޑުްއގެ ރައުސުލްމާލް ލޫޓުަވއިލާއިުރގައި ޤައުމެ

މެންނަުށް މި ބިލުގެ ބޭނުން އެބަ އެނގޭ. މިއީކީ އަބުރުގެ ދިފާޢުަގިއ އަުޅގަނޑުކުުށްހީއެއް އިނގޭތޯ. ވަރަުށް ސާފުކޮުށް 

އީކީ އިނގޭތޯ. މި ބިލު ހުުށަހަޅުއްވައިގެން މި ުއޅެނީ، އަނިޔާވެިރ، ކޮރަޕްޓް، ހުުށަހަޅުއްވަިއގެން އުޅޭ ބިލެްއ ނޫން މި

ހުތުރު، ފަކުރު ވެރިކަމެްއގެ ޙަޤީޤަތް ރައްޔިތުންނަުށް އެނެގމުންދާތީވެ އެކަން ހުއްުޓވުމަުށް ޓަކައި ހުުށަހަޅަިއގެން އުޭޅ 

މެްއ. މުޅި މި މަޖިލީހުން ކުރަމުން މި ދާ ހުރިހާ މެންނަުށް އޮިޅގެންނެއް ނޫޅެން މި ކުަރން އުޅޭ ކަައޅުގަނޑުބިލެއް މިއީ. 

ކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާަފުށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ހޯދާފައިވާ ައސާސީ ަޙއްޤުތަްއ ނިގުަޅއިގަެނ، ވެިރކަމުަގއި 

އްތައް. ޭއގެތެރޭަގއި ތިބި ވެރިކަމަުށް ބާރުދޭ މި މަޖިލީހާއި ޖުޑިޝަރީ މެދުވެރިކޮުށް މި ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ކުރާ ކަންތަ

ސިލްސިލާގެ ބޮޅުގެ ތެރެއިން އިތުރުވާ ބޮެޅއް މިއީ. މިތާނގައި ވާހަކަދެްއކިއްޖެ ޔޫރަުޕގައި ލައިބަލް ލޯޒް ނުވަތަ ޖިނާޢީ 

ކުުށެްއގެ ގޮތުަގއި އޮންނަ ވާަހކަ. އެއީ ތެދެއް. އެބަހުރި ެއހެން. އެ ތަންތާނގެ ޝަރީޢަތްކުރާ ކޯޓުތަކާ އެްއޗެހި އޮތީ 

އްތޯ؟ ެއ ވާހަަކ ީކއްެވތޯ ނުދައްަކވަނީ؟ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ވާހަކަދައްާކއިރު ަޢދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުުމެގ ކޮންހެނެ

ވާހަކަ ތި ބޭފުޅުން ނުދަްއކަަވނީ ކީްއވެތޯ؟ ެއއީ އަބުރު ދިާފޢުކުރުމަުށް ވުރެ ފަހަތުގަިއ އޮްތ ކަމެއްތޯ؟ މި ހުރިހާ ކަމެްއ 

ހި ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެބަ އެނގޭ މިވާ ގޮތް ވެސް، ހަދަންއުޅޭ ގޮތް މެންނަުށް އެބަ އެނޭގ. ދިވެއަޅުގަނޑު

ވެސް. އަނގަ އޮތިްއޔާ މިތާ ވާހަކަދެްއކިދާނެ. ބާރު އޮތިއްާޔ އެ ބާރު ބޭނުންކޮުށްގެން ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކުރެވިދާނެ. 
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އް ތި ކުަރއްވަނީ. ަރއްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ސާފުކޮުްށ އެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތުންނަުށް އޮޅުވާަލއިގެެނއް ނޫން ތި ކަންތައްތަ

އެނގޭ. ތި ބޭފުޅުންނަުށް ލިބޭ ފައިދާތައް ވެސް އެބަ އެނގޭ. މިހާރު ވެސް އެބައޮތޭ މި ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ތި 

ން ހަމައެކަިނ ވިދާޅުވާ އަބުރު ސަލާމަތްކުރުމަުށް އޮތް ގަާވއިދެއް. ޑިފަމޭޝަން ގަާވއިދު ކިޔާ ަގާވއިދެއް އެބައޮތޭ. ެއއި

ދޫދެއްގެ ތެރޭގައި ވަިކ ކަންތައްަތކެްއ އްާވ އިނގޭތޯ. އެއިން ވަިކ ހުހާސް ރުފިޔާެއްއ ނޫނޭ. އޮުޅވައިނުލަ  ލިބެނީ ފަސް

ޖިނާޢީ  އާކީްއވެތޯ ން އިނގޭތޯ. ކީްއވެތޯ އެ ބޭނުންނުކުަރއްވަނީ؟ ސާބިތުކުރުން ަވކި އަދަދެއް ެނތި އެބައޮޭތ ބަދަލުނެގެ

ހާސް ރުފިޔާ އެކަންޏެއް ނޫނޭ ޭއަގއި އޮތީީކ  ފަސް ހަދަން މި ޖެހެނީ؟ އެ ބޭނުންނުކުރައްވަނީ ކީްއވެތޯ؟ ުށެއް ގޮތަުށް މިކު

މި ވާން އުޅޭ  .ނގޭ މިދާ ގޮތްމެންނަުށް އެބަ އެއަޅުގަނޑުމި ހުރިހާ ކަމަކުން ، . ރަނގަޅަުށް ބައްަލވާ. އެހެންވީމާއިނގޭތޯ

އަިދ  .ންނަކަުށް ފަރުވާލެއް ނެތޭ އިނގޭތޯ. މި ބިލު ވެސް ފާސްކުރަންވީމެއަުޅގަނޑު މި ކުރަން އުޅޭ ކަންތަްއތައް. ،ގޮތް

މެން އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ެއްއވެސް ަފރުވާލެއް ނެތޭ. ައުޅގަނޑުަދބު މީގައި ލިުޔްއވަންީވއޭ. އަ ވެސް  މިއަުށްވުރެ ބޮުޑކޮުށް

 ތި !ކުރައްވާތިކަމަކު، ހަނދުމަފުޅުއްޔާ ދުްއވާލަން. އެ ލަންޖެހިއްޖިފުރާނަ ވެސް ދުއްވާ ،މި ތިބީ ޖަލުަށް ވެސް ދާން

މި ދަންނަވަނީ، މި ވެރިކަން ވެްސ  މެއް ނުކުރެްއވޭނެ. ނުކުރެްއވޭނޭގޮތަކަުށް ތާއަބަދަކަުށް ތި ބޭފުޅުންނަކަުށް މިކަ

 މެްނގެއަުޅގަނޑުނޫނުއަސާސީގެ ވެިރކަން އަނބުރާ ގެންނާނަން. މެން ހޯދި ޤާއަޅުގަނޑުބަދަލުކުރާނަން. މި ޤައުމަުށް ައލުން 

 މެން ހޯދައިދޭނަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރިއްޔާ. އަުޅގަނޑުރައްޔިތުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ ޢަދުލުއިންޞާފު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް.  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތުލުސްދޫރުވަނީ އަ ތު މިޞަމިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރު

 

 އްެކވުން:ވާަހކަދެމުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް  މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

محّمد މަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ ުށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން. މި އުއްސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަهللا `. ނިޢުމަތްތަކުގެ ވެރި 

ގެ އާލުންނާއި ފާނުލެއްވުްނ އެދި ދުޢާކުރަން. މި ދުޢާަގިއ އެކަޭލގެސަލާމްއަުށް ޞަލަވާތާއި رسول هللا عليه وسّلم 

ސީ ބިލެއް. މިއަދު ދާ ބިލަކީ ވަރަުށް ޚައްސާ މެން ބަހުސްކުރަމުން މިއަޅުގަނޑުޙާބުން ޝާމިލްކުރަން. ާއދެ، މިއަދު އަޞް

 ދީނުަގއި އެ  އިސްލާމް ،ދާ ބިލަކީ މި ބިލުގައިާވ ގޮތުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި  މެން ބަހުސްކުރަމުން މިއަޅުގަނޑު

ދެއް ހިމެނޭ ވާ މަޤްޞަދީނުަގއި ކަނޑައަުޅްއވާފައި  ކީ ެއއީ ޟަރޫރީ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި އިސްލާމްދެއް ފުރިހަމަކުރުމަމަޤްޞަ

دماءكم وأموالكم  إنّ  ޙަދީޘްކުރަްއާވފައިވޭ،رسول هللا عليه وسّلم ބިލެއް. އެއީ އަބުރު ރަްއކާތެރިކުރުން. ކީރިތި ރަސޫލާ 

ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ އެްއޗެްއގެ ޮގތުގައި. ެއއަުށް އަރަިއގަތުްނ  ބުރު އެއީމުދަލާއި، އަ، ލެޔާއި  .وأعراضكم عليكم حرام

ސް އެްއ އޮތީ ލެޔާއި، މުދަލާއި، އަބުރު ވެ . ާއދެ، މީގައި މިވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފަ ކަމެއްގެ ގޮުތަގިއ މި އެއީ ޙަރާމް

ުކރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ނގޭ އަބުރު ރަްއކާތެރިއަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެއބަ އެ. އެހެްނކަމުން، ހަމައެއްަގއި ގެނެސްފަ
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هللا ވަނީ މާތް  ުކޅިަވރަކަުށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ހައްދަވާފައި ގަނުޑމެން ހައްދަވާފައިވަނީކަމެއްކަން. އާެދ، އަޅު 

 އެ ޙުކުމްަތކުަގއިވާ ގޮތަުށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ،ކުރައްވާަފިއވާ ޝަރުޢީ ޙުކުމްތަކަުށް ތަބާވެޝަރުޢު

ِ يَقُصُّ اْلَحقه إِ ވަނީ،  ތަޢާލާ ވަޙީކުަރއްވާަފއިهللا އަންަގވައި  ތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން هللا  .َوُهَو َخْيُر اْلفَاِصِلينَ  ِن اْلُحْكُم إِال َلِِله

ޟޫޢުގައި މިއަދު ބަހުސްކުރަުމންގެންދާ މި މައު. ތަޢާލާ ދައްކަވާފަهللا ވަނީ  އަުޅގަނޑުމެން ުއެޅންވީ ގޮތް މި ހައްދަވަިއ،

ހަކަ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ވާ ،ބުރާއި ބެހުމަކީ އެއީ އިސްާލމީ ޝަރީޢަތުގައި މަނާކަމެއް. އެ ނަން ބޭނުންކުރެވިފައި އަ

މި ބަހުގައި އެކަނި.  "ބެހުން ތުގެ ވާހަކަ މި ގެންނަނީ "އަބުރާ. ހަމައެކަނި އިސްލާމީ ޝަރީޢައެބަ ދަްއކަމު އަުޅގަނޑު

ން ެއްއވެސް ތަނެއް ބިލަކުންނެްއ ިއްސލާމީ ޝަރީޢަތާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީމި އިތުރު ެއްއވެސް ކަމެއް އަުޅަގނޑަކަުށް 

ނުގަިއ ވާަފއި މި އޮންނަނީ، ކީރިތި ޤުރުއާތަޢާލާ ވަޙީކުރައްهللا ނުގައި އާއޮތް ތަނެއް އަޅުގަނޑަކަުށް ނުފެނުނު. ކީރިތި ޤުރު

هُ نَْفًسا إِ ތަޢާލާ ވަޙީކުރަްއވާފައި ެއބަވޭ، هللا  އެއްވެސް ނަފްސަކަުށް އެ ނަފްސަކަުށް ނުއުފުލޭވަރުެގ  .الَّ ُوْسعََهااَل يَُكِل ُف اللَـّ

ތަޢާލާ ޖައްސަާވފައެއް ނުވޭ. ނަމަވެްސ، މިއަުދ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން هللا ތަކުލީފެއް 

މިލިޔަން ރުފިާޔ  2ޗަުށް ބަާލއިރުަގއި މި ބިލުގެ މައް ،ނަމަ ނުވަތަ މެންބަރުންގެ ހައިސިްއޔަތުން ބަލައިފިކަމުަގއި ވަނީ

 ުތަގއި. ކިަތއް މަހުގެ މުސާރަތޯ؟ ކިތައް މީހުންތޯ ކައިގެްނ، ބޮިއގެން މި އުޅެނީ؟މި އޮންނަނީ އައިސް ޖޫރިމަނާއެްއގެ ގޮ

ތަކުލީފަކީ  މީހާ މި އުފުލަންޖެހޭ ކަރަންޓް ބިލު ދެއްކުމާިއ، ފެން ބިލު ދެއްކުމާިއ، ޭގގެ ޚަރަުދތައް ބަލަހައްޓާފައި ދެން އެ

ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފަިއ هللا އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ،ކުޑަުކޑަ ތަކުލީފެއް ނޫން. އެހެންވުމުގެ ނަތީޖާއަކަުށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ

ُ  يُِريدُ އޮތީ އަންގަަވއިދެްއވާފައި،  މި ْنَساُن َضِعيفًا يَُخِفَّف َعْنُكمْ  أَنْ  َللاه ވަނީ  ލާ މިތަޢާهللا އަުޅގަނޑުެމންނަުށް  .َوُخِلَق اْْلِ

ުށި މީހެއްގެ ގޮތުަގއި. ވަނީ އެދުންތަކުގެ ކުރިމަތީަގއި ބަލިކަ . އިންސާނާ މިތަެކއްގެ މަްއޗަުށް ލުިއދެއްވާފަކަންތައް

ދީނުަގއި އޮްތ  މި ބިލަކީ މުޅި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލިސް އެީކއެަކއްަޗކަުށް އިސްލާމް ،ލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީދަންނަވާ

ކަންތަުކގެ  ވާފައި އޭގެ ފަހުން ހުރި ހުރިހާ ކަމަކީ އެއީ އިނގިޭރސިވިލާާތއި އެމެރިކާާއއި މިއަބުރުގެ ވާހަކަ ގެންނަ 

 މައްޗަުށް ރިޢާޔަްތކުރަްއވަިއގެްނ ހައްދަވާފަިއ އޮްތ ެއއްެޗއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެން ރިޢާޔަްތކުރެވިފަިއ ދިަޔއީ. ިއސްލާމް

ފަދަ ނުވަތަ  ދޭތެރޭގައި އޮތް ގޮތަކީ ކޮަބއިތޯ ބައްލަވާނެ މާދީނުގައި މިކަ ދީނުގެ ކަންފުޅެއް ވެސް ނުަވތަ އިސްލާމް

އެކަމުެގ ޢިލްމު ނެތް މީހަކު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަޖިލިސްެގ ތެރެއިން ައއިސް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ޚިޔާލުފާޅުކޮުށް މިކަން 

ކުރަމުން އެމެރިާކގައި ުޙކުމްދީުނގެ ާވހަކަ ގެނެސްފަިއ އޮްތއިރުަގިއ  އޮތީ. އިސްލާމް ކުރަންވީ ގޮތް ދަްއކައިދީފަިއ މި

ގައި ައޅުގަނޑުމެންނުަށް ފަރަންސޭސިވިލާުތގައި ނުވަތަ އެނޫން ތަނެއް ގެންދަނީ އިސްލާމް ދީނާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތީންތޯ؟

رسول هللا عليه وسّلم އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ކީރިިތ ރަސޫލާ  ކުރަމުންގެންދަނީ މިކަން މިޮގތަުށްތޯ؟

وذلك  ،يره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبهمن رأى منكم منكرا فليغ ، އޮތީ ރައްވާަފއި މިޙަދީޘްކު

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެކަން ެއންމެ ފުރަތަމަ އަތުން އެކަން  ،ނަމަ މުންކަރާތްަތއް ފެނިއްޖެކަމުަގއި ވަނީ .أضعف اْليمان
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ލިބިގެންުނވާ މީހާ އެބަޖެހޭ އޭނަގެ ދުލުން އެަކން ހުއްޓުވަން. އަދި ެއކަމުެގ  ހުއްޓުވަން އެބަޖެހޭ. ެއވަުރގެ ކުޅަދާނަކަމެއް

  ..ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންނުވާ މީާހ އެބަޖެހޭ އޭނަގެ ހިތުން އެަކން ހުއްޓުވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު އިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވަ

 މަުށް. މުޙައްމަދު ނާޡި

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

ބެހޭ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލަުށް  . އަބުރު ރަްއކާެތރިކޮުށްދިނުމާއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ  އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ކަުށް ނެތް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ުށް ތާއީދުކުެރވޭއަޅުގަނޑުމެންނަކަ

 29ނިވަންކަމަުށާިއ، ނޫްސވެރިަކމުގެ މި ވަނަ މާއްދާަގއި 28ިޚޔާލުފާުޅކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަުާށއި،  ވަނަ މާއްާދގައި 27

ވަންކަމަުށް ހުރަސްއެޅޭ ބިލެްއގެ ގޮތުަގއި. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮުށްދިނުމުގެ މިނިވަނަ މާއްދާަގއި 

 މެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އުޅޭ މަންޒަރު. މިއީކީ ވާނެ ކަންޖެހޭ އަބުރެއް ގާނޫނުން ހޯދަންއަމިއްލައިން ހޯދަ

. މީގައި އެންމެ ބޮޑު އެްއ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާން ހަމައެކަނި ޖެހެނީކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނެއް ވެސް ނޫން

ހޮޅުއަުށީަގއި ެއކަކު އަނެަކކަުށް ދެކެވޭ ވާހަކައިން އެންމެ ނިަކމެތި މީހާއަުށް ވެސް ބުނެޭވ  ،މައްސަލައަކަުށް މި އަންނަނީ

ން މައެއް ލަމައެއް ނެތް ޖުޑިޝަރީހަ ،ނޭނގި ނަމަވެސް ބުނެވޭ ބަހަކުން ކުރެވޭ ދަޢުވާައކުން މި ގޮތް ނޭނގޭ ،ބަހަކުން

، ެރވިގެްނދާ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ ހަމައަުށް ޖޫރިމަނާކު މިލިޔަން ރުފިާޔއާ 5ޔާ ނުވަަތ ހާސް ރުފި  50ތި މީހާ ނިކަމެ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލެއް ުނކުރެވޭ މިއީ  ިދވެހި ރަްއޔިުތންނަުށް މަންފާކުރާނެ ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން 

ވަނީ.  އަނގަ ބަންދުކުރަން ކުރާ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ސިފަ މި ނުަވތަ ބަޔަކު ،އަނދަވަަޅކަުށް ަވއްޓާލައި 

ލިޔަސް، ޖޫރިމަނާކުރިަޔްސ ަވގުން ަވއްކަްނކުރާ ވާަހކަ  އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަަކ ދަްއކާނަން. ބަންދުކުރިޔަސް، ޖަލަުށް

ުށް ނުކުމެ ތިބި ބައެއް. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ދައްކަންޖެހޭ. ދައްކަިއގެން މިކަން ޙައްލުވާނީ. އަުޅގަނޑުެމންނަކީ މިކަމަ

ވިޔަްސ  މިއަުށްވުރެން ވަުރގަދަ ބިލެއް ލާފައި ފަހަތުަގއި ވިްއދާފައި ތިބިކަމުަގއި ،އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލެއް ޫނން

ތުަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުކުމެ ތިބި ކަންތައް ކުރުމަކަުށް ފަސްނުޖެހޭނެކަން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ބިލު ހުުށަހެޅި ފަރާ 

 ޮގވާލަން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެންމެ ކުޑަމިނުން ދުޢާކޮުށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ރުކާރަުށް އަޅުގަނޑުމެން އަންގަން.ނުވަތަ މި ސަ

ދީނުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ދުޢާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮުތަގިއ  ވެސް، އިސްލާމް

ދަނީ ހަމައެކަިނ  ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެގއްލިގެން މި . އެހެންނަމަވެސް، އެ ފުރުޞަތު އަންަގވާފަިއވާ އެއް ކަންތައް

ކަމެއް ކުރަން ނުކުމެ ހިތްވަރާ އެކު ކަމެްއ  ،ކުރަްއވާ ބިރެްއގެ ސަބަބުން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އެނގޭ އެްއޗަކީ ގަންނާ
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ހުންނަ ބޭފުޅުންނެއް . ގަޓުން މި ސާބިުތަވނީނެތްކަން މީގެ ރެގެން ކަން ކޮުށްލަބަލާުށޭ. ގަޓު ކުރަން ކެރެންޏާ ނިކަން ގަޓުހު 

 ގޮތުަގއި އެ ބަެއްއގެ އަމިއްަލއަުށް އެ ބައެްއގެ ައގު ވެްއޓެމުން މި  ބޫލުކުރާކަންކަެމއް ނުކުރާނެ. އަުޅގަނޑު ގަމިގޮތަކަުށް 

އޭދަފުުށީ ދާއިރާގެ  ،މެންބަރުދަނީ. އަމިއްލައަުށް ކުރާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ައޅުގަނޑުމެންގެ ިއްއޒަތްތެރި 

އްލައަުށް އެ ކުރާ ކަމެްއެގ ވެްސ އަމިއްަލއަުށް، އެ ބޭފުޅަުކ ައމި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅިވހެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަުށް

ިވޔަސް އެބަ ލިބޭ. އެހެްނވެއްޖެްއޔާ  އިމީޑިާއގަ  ،ެވސް، އަދި ކޯުޓަގއި ިވޔަސް ތަނެއްަގއި ވުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެދިފާޢު

ެއ   ؟ވެސް ކީްއވެތޯ މިހެން ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކުަގއި އެންމެ ުކޑަމިނުން ތިމަންނައެއް ނޫނޭ މިވެނި ކަމެއް ކުރީކީ ބުނެލަން

ވެސް މި ސަުރކާުރގައި އަދި ނުވަތަ މި މަޖިލީހުގައި ތިބި ސަުރކާރަުށް ތާއީުދކުރާ ެއއްވެްސ މެންބަރެއްެގ  ފެންވަރު

ވެގެން މި ދަނީ މި ސަރުކާރުަގއި މި ތިބޭ މެންބަރުންނަކީ އަޅުްނގެ ބަޅުންގެ ގޮތުަގއި. ކިބަިއގައި ނެތް. ައޅުގަނޑަުށް ސިފަ

އީ. ެއ ބޭފުޅުން އަމިއްލަ ނަފްސަުށް ވެްސ އަޅުގަނޑަުށް ވަރަުށް ދެރަ ބަހެއް މި ބުނެވުނީ. އެހެންނަމަެވސް، ޙަޤީޤަތަކީ މި 

ވިޔަސް ުކޑަދޮުށުގަާޔއި އަުޅގަނޑުމެންނާ އެހެން .ގައި ތަނުަށް ވަންޖެހޭނެ ބިލެއް ކަމު ބޫލެއް ނުކުރެވޭ މި ބިލު މިއީ މިގަ

 ،ވަކި މީހަކަުށް ނުފޯޒުން ވަނީ؟ ވަިކވަކިން ދިމާވާ ބޭފުޅުން އެބަ ބުނޭ މިއީ ކަންބޮޑުވުމެކޭ. އެެހންނަމަވެސް، ކިހިނެއްތޯ މި

ުޑވުން ެއ އެ ކަންބޮ ތަނަުށް ލައިގެން މި ބިލު ފާސްކުރަން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. ބާރުން، ގަދަ ބާރުން މި ބިލު މި

އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ކުރަން ބޭުނންނުވިކަމުަގއި ިވޔަސް ގުދަުްށ ބައިތިއްބަިއގެން ނަމަވެސް ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އެބަ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެންވެސް މިކަމާ  ން ބިރުގަންނަންޖެހޭ މައްސަލައަކީމިކަން އެބަ ކުުރވާ. މިއީ އަުޅަގނޑުމެ

ހަދަިއގެން  ައޅުގަނުޑމެން ދެންމެ ކެލާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުެރއްވިހެން ދޮެގއް މީއީ، ކަންބޮޑުވަނީ 

އެއްބަާފ ހެއްކެްއ، އެ ބޭފުޅާގެ އެއްބަނޑު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަކަުށް ނޫން އަޅުގަނޑު މަސަްއކަތް މި ކުރަނީކީ. އެކަުމގެ 

. ން ެއއްވެްސ ވާަހކަެއއް ބުނެފަގޮތު ބެހޭ ންނާނެ އެ ބޭުފޅާގެ ބޭެބއާނޯ ބޭބޭ އަުޅގަނޑާ ވާދަކުރި. ައޅުގަނޑު 

 އެހެންނަމަވެސް، ޮދގެއް ހަދަިއގެނެއް ނޫން ގިނަ ބޭފުޅުން ިއންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮުށްފައި ހުންނަނީކީ. އެހެންނަމަވެސް، މި 

ފުޅުންގެ ވާހަަކ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ. ގޮތަކީ ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރީމަ އެ ޙަޤީޤަތާ އެްއގޮތަުށް ކުރިމަިތލާން ނުކެރޭ ބޭ ވާ

އައިސް މިތިބީ އެ ބޭފުޅުން އެ ބަލިކޮުްށ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަުށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ ވާދަކޮުްށގެން އައިސް އަުޅގަނޑުމެން

ެއއްވެްސ  ައޅުގަނޑުމެންނަުށް، ވުން ހުރި ބޭފުޅުންނާ. އެހެންވީމާއެ ބޭފުޅުން ެއ ބުނާ ކަހަލަ ކަންބޮޑު،ވިދާޅުވާ ކަހަލަ

ތަނުގައި މި  ންނާނެ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން ކުރިއަުށް އޮތްކަހަލަ، އެްއވެސް ހާލަތެއްަގއި ރައްދެއް ދީފައެއް ނޯ

ނޫން. މި ބިލާ އިިދކޮޅަުށް ކުެރވެން ހުރި ހުރިހާ  ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ދޭކަުްށ ބޭނުމެއް ބިލަުށް ގޮންޖަހައި މި ބިލަުށް ޯވޓު

. އަުޅގަނޑުެމންނަކީ ބަސްބުނުމުގައި ފަސްެޖހޭނެ ބައެއް ނޫން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ޝުކުިރއްާޔ ދެްއވި ކަމެއް ކުރާނަން

 ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މޫނަުށް. ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިްއގަރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މޫންބަރު ައޙްމަދު ފާރިސް މައުދާއިާރގެ މެން ދިއްގަރު

ދާ ބިލަުށް އަޅުގަނޑަުށް ތާއީުދކުރެވެން ނެތް  ސްކުރަމުން މިރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ބަހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ެގ ޑްރާފްޓު ބަލައިލުމުން ހަމަ ބިލުއަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ،ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ސަބަބަކީ ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ

ވާތީ. ެއއަުށްފަހު އެކަުީށގެންވާ މަޝްވަރާތަެކްއ  އޭތި އަނބުރާ ގެންގޮސްަފއި ،މިއާ އެއްފަދަ ބިލެއް ހުުށަހެޅި، ދާދި ފަހުން

 ގިނަ  މި ވަނީ. ވަރަުށް އިނުކުރެވި އަނެްއކާ ބަދަލުތަކެއް، އިޞްލާޙުތަކެއް ނުގެެނވި އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމައްޗަުށް ހުުށަހެޅިފަ

ސްގެ މަރުޙަލާ ފެުށުމުގެ ކުރިންވެސް ކޮމިޓީަގއި އަދި އިތުރު އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނައުުމެގ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި ބަހު

އިޞްލާޙުތައް  ގެންަނާވނެ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން މިކަން ކުރާ އުސޫލުތައް އެަބ ިއތުރު ފުރުޞަތު އޮތް ވާަހކަާއއި 

ތެިރ ސްކުެރވިގެން މެނުވީ މި އިްއޒަތްވިގެްނ، ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި ބަހުރެ ފުޅާކޮުށް މަޝްވަރާކުރެ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ. މިއަުށްވު

ހާމަވެގެން  ބިލުތައް ގެނައުމަކީ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތް ނޫން ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު  މަޖިލީހަުށް މިފަދަ ޑްރާފްޓު

ނުއަސާީސގެ ދެވަނަ ބާބުން ކަުށަވަުރކޮުްށދޭ ވަރަުށް ގިނަ ޙައްޤުަތކެއް ނޫމި ދަނީ. ބިލަުށް ބަލައިލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ޤާ

ވޭ. މަިއގަނުޑ ބޫލުކުރެހަނިކުރެވޭކަން ައޅުގަނޑަުށް ހަމަ ގަ އެކަުީށގެންނުވާ މިންވަރަުށް މި ބިލުން ،ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަުށް

އަްނގަވާފަ. އަުޅގަނުޑ ވާަހކަތަްއ އިްނ ކޮންްޓރޯލްކުރާ ވާހަަކ ނުވަަތ މަނާކުރާ ވާަހކަ އެބަ އޮްތ ހަތަރު ކަމެއް މި

މީޑިއާެގ މަސައްކަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑު  ،ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލު ފާސްކޮުށްފި ،ކުރުކޮުށްލަމުން ހަމަ ދަންނަވާނީ

ހިނަގއިދާނެ ކަމަުށް.  ލިގެން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގައިހުރަސްތަކެއް އެިޅގެންދާނެ ކަމަުށް. މިނިވަން މީޑިއާ މުޅިންހެން ގެއް

މަ އެ ބިރު އޮތް ވާހަކަ ައުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. އަުޅގަނޑުމެން ޤައުމީ މަސައްކަތަުށް، ޤައުމުގެ ޚިދުމަތުަގއި ތިބޭއިުރ ހަ

ވެްސ ދޭންވާނެ. މިކަން ކޮންޓްރޯލްކޮުށްގެނެއް އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ  މީހުން ފާޑުކިޔާނެ. ފާޑުކިޔުަމުށް އަޅުގަނޑުމެން ޖާގަ

މަކަުށް ައޅުގަނުޑ ކަ ެވސް ޤައުމަުށް ގެނެވޭނެ ހުމެއް ނުގެނެވޭނެ. އަދި އިތުުރ ތަރައްޤީއެއްމުޖްމަތަޢުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެ

ނުކުރަން. އެހެންކަުމން، އަުޅގަނޑުމެން ކެރިގެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަދި ޤައުުމގެ  ބޫލެއްގަ

އަުޅގަނޑުމެން  ސް ވަރަުށް ކެރިގެން ަރއްޔިތުްނގެ ފާޑުކިޔުމަުށްޚިދުމަތުގައި އެހެން މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ނަމަވެ

އި ހުެރގެނެއް ނުވާނެ. ދޭން. މިކަން ޮކންޓްރޯލްކުރަން ހުއްޓުވާ ފަދަ ަކންތައްތަކެއް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކިބަިއގަޖެހޭނެ ދަޢުވަތު

 ..ރަން ފުރުޞަތު މި ދެވެނީ.އެހެން ބަަޔކަުށް ނުބައިގޮަތކަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް މާނަކު، އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އެމް.ީޑ.ޕީއަުްށ އަުށް. هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި

ުތެގ  ސިކުން 38ބަރު އެ އިްއޒަތްތެރި މެން ސިކުންތު. އެހެންވީމާ، 38 މިހާރު ބިލުަށް ބަހުސްކުރުމުަށް ބާކީ އޮތީ

 ހިތްޕަވާ! ބޭނުން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ސްކުރަމުންދާ އަބުރު ރަްއކާތެރިކޮުށްދިނުމާއި ގަނުޑ މިއަދު މި ަމޖިލީހުގައި ބަހުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަޅު 

ލަުށް ތާއީދުނުކުާރކަމުެގ ވާހަަކ އަުޅގަނޑަުްށ އޮތް ފުުރޞަތުގަިއ ދަންނަވަން. އާދެ! ފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންަކމުގެ ބި ޚިޔާލު

ވީ އާދެ! ސަރުކާރުން ހުުށަހެޅިއޭ އަުޅގަނޑު މި ދެންނެ މަޤްޞަދަކީ ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅައި، މި ބިލުގެ މައިގަނޑު

ގެ ފަރާތުން އެ ހުުށަހެޅުނީ.  ދެޭކގޮތުަގއި ޕާޓީމި ބިލު ހުުށަހެޅީމަ އެއީ އަުޅގަނޑު  ސަރުކާރުގެ ޕާޓީގެ މަޖިލިސް މެންބަރެއް

ސިޔާސީ މީހުންގެ ައނގަ ބަންދުކުރުން. އަުޅގަނޑު  ،މައިގަނޑު މި ބިުލގެ ބޭނުމަކީ ނޫސްވެރިންގެ މިިނވަންކަން ަނގާލުމާއި

 ތިބޭ މީހުން ދައްކާ ާވހަކަ... ދަންނަވާނީ ނޫސްވެރިންގެ އަނގަ ބަންދުކުރިޔަްސ، އަދި ހޮުޅއަުށީަގއި

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 މާނުަށް. ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްއާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އި

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަފު

ވެސް ދަންނަވަން ބޭނުްނވަނީ  ައޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަޟޫޢުަގއި ްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއަދު މި ބަހުސްކުރަމުންދާ މައުއި

ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އަބުުރ  ،ހިތްނަވަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވިހެން

ވެސް  މަނިކުފާނު ދާއިރާެއއްަގއި މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް. އެ ކަތިލުމުގެ ކަންތައްަތކަކީ ަވރަުށް ފުޅާ

އެއާެއކު، ދުނިޭޔގެ ެއހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ިމަކމާ ގުޅިގެން އުފެދިފައި ހުރި ެވވަަޑއިގެންެނވި ެއގޮަތުށް. ހަމައެއްބަސް 

ދުނިޔެ ތަރައްޤީވެފައި ހުރި ޤައުމުަތކުަގއި، ތަރައްީޤވެފައި ހުިރ  ކަންތައް ހުއްޓުވުމަުށް ޓަަކއި މި ،ގާނޫނުތަކަކީ 

 ބެހޭ އަބުރާ އިތެޭރަގއި އަުޅގަނޑު އިންިޑއާގަ ާދއިރާަގއި ގާނޫނުަތއް ހެދިފައި އެބަހުރި. އޭގެއި ވަރަުށް ފުޅާ ޤައުމުތަކުގަ 

ވަނަ މާއްާދގައި އިންިޑާއގެ  499ކަުމގަިއ  ޤޫބާތުގެ ތެރޭގަިއ ހިމެނޭ ކުުށެއްއެްއޗެއް ހާމަކުރުމަީކ ާޤނޫނުލްޢު ފަދަ

 29ރެސްެގ ަލއްވާ ިތ ބޭފުޅުން. ފްރާންސްގެ ލޯ އޮފް ފްރީޑަމް އޮފް ޕްަވއިއޮތީ ަބޔާްނކޮުށްފަ. ބައްލަ އެ  އިޕީނަލްކޯޑުގަ 

ގެ ކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޑު  އެއާެއކު، އަބުރާ ބެހުމަީކ ޖަރުމަނުގައި ޖިނާޢީ ކުުށެއްވަނަ މާއްދާ ބައްަލއްަވއިލަްއވާ! ހަމަ

 36000އެކަނި . ހަމަބަޔާްނކޮުށްފަ އޮތީ ަވނަ މާއްދާގައި އެ 187ވަނަ މާއްދާއާއި އަދި  186ވަނަ މާއްދާާއއި  185

އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެން އަދި މީެގއިތުރަުށް އެކި ޤައުމުތަކަުށް ބަލާއިުރ  ގޮަތުށް ހަމަޖައްސާފައި މި ކުރެވޭޔޫރޯއިން  ޖޫރިމަނާ
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ގައި ލެންޑު ފަދަ ޤައުމުތަކު ޔޫޭކ، އަދި ނޯތު ައޔަރ، ގ، ެމލޭޝިއާ އަދި ިނއުޒިލޭންްޑ، ަތއިލެންޑްއޮސްޓްރޭލިާއ، ހޮންކޮން

 މިއަދުގެ ، އޮތް. އަުޅގަނޑުެމން މި ދަންނަވަނީގެ ގޮުތގައި ަބޔާންކޮުށްފައި އެބަހަމަ ހަރުކަުށިކަމާ އެކު މިއީ ޖިނާޢީ ކުުށެއް

މަޖިލީހުން މި  ގެނޫން. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ގޮތަކަުށެއް މި ބިލަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމަނީކީ ބިލު ފާސްކުރާ

އްލެއް ހޯދަންޖެހޭ ލައަކީ މަްއސަލަެއއް. އެކަމަުށް ޙަގަންނަ ގޮތަުށް. އަބުރާ ބެހުމުގެ މައްސަނިންމަނީ މި ބިލު ބަލައި

މައްސަލަެއއް. މި ގާނޫނުަގއި ހިމެނޭ ކޮންމެ މާއްދާއަކީ އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންނުަށް 

ންކޮުްށ ވިސްނޭނެ ކަންަތއްތަެކއް. ހަމައެއާެއއްކޮުްށ، އިްއޒަތްތެރި އް. ެއކަމާ ދޭތެރޭަގއި ފުކެ އިޞްލާޙުކުެރވޭނެ ކަންތައްތަ 

ހުުށަހެޅުނު  މިސާލަކަުށް އިންޑިާއގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަުށް، ވަންޏާ ކަމުަށް  ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން އެންެމފަހުގެ ތާރީޚަކަުށް ބަލާ

 މަހުގައި ވަނަ އަހަރުގެ މޭ 2006 ،މަހުގައި މަހުގެ، މިދިޔަ މޭ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެްއގައި ުޙކުމް އިްއވުމުަގއި މި މޭ

އެހެންކަމުން  ،ކަމަުށާއި  ދެކޮޅަުށް ކުރެވޭ ުކުށެއް އަަރއިގަތުމަކީ މުޅި މުޖްތަމަޢާއޮތީ މީހެއްގެ އަބުރަުށް  ނިންމާފައި މި

. ޑިާއގެ ވާހަކަ ދައުލަތަުށް އެ މީހަކާ ދެކޮޅަުށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިގެންދާ ކަމަުށް. މި ދަންނަވަނީ އިން

ެއކިެއކި ނުފޫޒު  ބޭުރގެ، ކުޑަ ަޖޒީރާ ަޤއުމެްއގެ ގޮުތަގއި ޮއވެ ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންާދއިރު އަޅުގަނޑުމެން

. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބަްއލަވައިަލއްވާ! ދިވެހިން ބަހުން އިންތިހާއަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރެއަުށް މި އަންނަނީ ވަންނަމުން

ކި ަޤއުމުތައް ަބޔާންތައް ެނރެމުންދާ އެޖެންސީތައް ެއކި ޤައުމުތައް އެ މިއަުދ އެިކއެކި ނޫސްހި ބަހުން ދިވެ މިއަދު؛

އި މިގޮތަުށް ިލޔެދޭުޭށ ތިބެގެން ބަޔާން ލިޔެ ޮސއިކޮުށްފަޑުމެންގެ ތެރޭގައި ަބޔަކު ިއސްވެހުރި. ައޅުަގނއެޖެންސީތައް އެބަ

ިއ އޮތީ މި ނުފޫުޒ ފެތުރިފަ ުްށ އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި މި ޕްރިންޓުކޮުށްލަނީ. މިވަރަ އި އެ މީހުންގެ ލެޓަރހެުޑގަ ބުނީމާ

ޮއތީ ބަޔާންކޮުށްފައި ަދއުލަތާއި  މި އިނޫުނއަސާީސގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބާބުގަމި އޮތީ. ބައްަލވައިަލްއވާ! ައުޅގަނޑުމެންގެ ޤާ

ދިވެހިާރްއޖެއަކީ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން އޮތީ ދެވަނަ މާއްދާގަިއ،  އިބަޔާންކޮުށްފަ  އިމީގަ ަރއްޔިތުްނނާ.، އަމިއްލަ ވެިރކަމާއި

، ުށް ވާްނޖެހޭނެ ކަމަުށް. އެހެންވީމާލިބިގެންވާ އިސްލާމީ އުޫސލުތަކުގެ މައްޗަުށް ބިނާކުެރވިފަިއވާ ދައުލަތަކަ

 އި އެހެން މީހުންގެ އަބުރު ކަތިލައި،އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސަތޭކައިްނ ސަތޭކަ މުސްލިމު ޤައުމެއްެގ ގޮތުަގއި އޮތް އިުރގަ

ނުވާނެ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ހަމަ އެހެން އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތު ދީގެން ލާ ކާލަންރޮ

ޖެހިފައި ހުރި ކަންތައް އިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭނެ. އަދި ކޮމިޓީ ޅުކުރި ފަދައިން އިޞްލާޙުކުރަންވެސް ފާ މެންބަރުން

ވެސް  މަ ައޅުގަނޑުމެންގެ ޫނސްވެރިްނެގ، ނޫސްވެރިންނާމަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑު އެދެނީ ހަ

ޅުން ކަންބޮުޑާވ ެވސް މަޝްވަާރކުރުމަުށްފަހުގައި އެ ބޭފު މަޝްވަރާކުރުމަުށްފަހުގައި އަދި ދައުލަތުގެ އެިކއެކި މުައއްސަާސތަކާ

ގަނޑުމެންގެ މުޖްމަތަޢަުށް ެއއް، ެއއްެވސް މާއްދާއެއް އޮތް ކަމަުށް ަވންޏާ އެކަމެއް އިޞްލާޙުކޮުށް، އަޅުއެްއވެސް ުނކުތާ

އެންމެ  ބޭނުންތެރި ގޮތުގަިއ މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަުށް ބެލުން. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި  ބިލު ފާސްކުރަންޖެހެނީ 

. ައޅުގަނޑުމެން އަންނަން އޮްތ އަޅުގަނޑުމެން އަންނަން އޮްތ ޖީލުތަކަުށް ޓަކައި. އަުޅގަނުޑމެންގެ ދަރިންނަުށް ޓަކައި

މި ރާއްޭޖގައި ހަމަޖެހޭ އަމަންއަމާންކަމާއި ޞުލްަޙވެރިކަމާ އެކު މި ޤައުމު ޭބއްުވމަުށް ޓަކައި. އަުޅގަނޑުމެްނެގ ޖީލުތަކުގައި 
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އާދަކާދަާއއި ސަގާފަތް ައޅުަގނޑުމެން ރައްކާތެރިކުރުމަުށް ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިކަން ކުރަންޖެހެނީ މިއަދުގެ 

ކަމެްއ. މި ކުރަންެޖހޭ ވަގުުތ ޮގއްސި. ވަރަުްށ ިގނަ މަޖިލިސްތަކެއް އަިއއްސި.  މަޖިލީހަކުން ނޫން. މިއީ ކުަރން ލާޒިމް

ވަނަ މަޖިލިސް ތެޭރގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ކަންތަްއތައް ނުވީމާ އަުޅގަނޑުމެން ިމ މަޖިލިސް ތެރެއިން މިކަން  17

ބައްދަލުވި ވަރަުށް ގިނަ މީހުން ދެއްކި  ކުރަން މި ޖެހެނީ. އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްތަުކގެ ތެރޭަގއި ެވސް އަޅުގަނޑުމެންނާ

ޝަކުވާަތކެއް ިމއީ. މަޖިލިސްތަކު ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން އަާދކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދނުކުރާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން 

ތުްނ އެބަޖެހޭ މި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން. މި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ގޮ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފުދުންތެރި ޤައުމަކަުށް ހެދުމަުށް ޓަކަިއ އަޅުގަނޑުމެން ހަދަންޖެހޭ ގާނޫނުތައް ހަދަން އެބަޖެހޭ. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހާއި އާދަކާދައާއި ަސގާފަތާއި އަުޅަގނޑުމެންގެ މާތްވެގެންވާ ިއސްލާމް ދީން އަޅުގަނޑުމެްނ 

ދޭންޖެހޭނެ އެްއެވސް އިތުރު ކަމެއް އަުޅގަނުޑމެން މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ރައްކާކުރަންޖެހެނީ. ެއއަުށްވުެރ އިސްކަން

އޮެވގެންނުވާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެދެނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން މި 

ކަުށް ފުޅާ ދާއިރާަގއި މަޝްވަާރކޮުށްގެން؛ ދެންނެވިހެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެޭރގައި އަުޅގަނޑުމެން ުކރާއިރުަގއި ވީހާ ބޮޑަ 

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަާކ ވެްސ މަޝްވަރާކޮުްށގެން އަދި އެިކއެިކ ނޫސްވެރިންެގ؛ މީިޑއާ ަކއުްނސިލާއި ނޫްސވެރިންނާއި ވެސް 

މަޝްވަރާކޮުްށގެން، ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އަކުެރއް އޮްތ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ އަކުެރްއ ބަދަލުކޮުށްގެން މި ޙައްޤު 

  ޅުގަނޑުމެންނަުށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ަރއްކާތެރިކޮުށްދިނުން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުން އެދިވަޑައިަގންނަވާފަ. އަދި ހަމައެހެންމެ،  8ބިލަުށް ވާހަކަދެއްކުމަުށް އަދިެވސް އެބަ ތިއްބެވި ގާްތގަނޑަަކުށް 

ަވގުތު ބާކީ އޮތީ. އެހެން ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަނީ ވަގުތު ހަމަވެގެްނގޮއްަސ.  ޕީ.ޕީ.އެމަުށް އެކަނި

ިމނެޓުގެ ފުރުޞަތުތައް އަުރވަުމންގެންދާނަން ދެން މަޖިލީހުގެ  25މިނެޓު. އެ  25އެހެންކަމުން، ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ބާީކ އޮތީ 

. މިހާހިސާބުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. ދެްނ ޖަލްސާގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަުށްެގންދާއިރުގައި 

 ޖަހާއިރު. 1މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަސައްަކތް ކުރިއަުށްދާނީ މެންދުރުފަހު 

 

 ] އަުށް  13:00އިްނ  12:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މުޙައްމަދު ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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ހުސްަވގުތުކޮަޅކަުށް ފަހު ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށްެގންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންެގ  ޅުގަނޑުމެންއަ .`

ކުރިމަތީގަިއ މި އޮތީ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އަބުރު 

ޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނކަމުގެ ބިލު. މި ބިލު މިހާތަނަުށް އައިއިރުަގއި ވަރަުށް ގިނަ ިއއްޒަތްތެިރ ރައްކާތެރިކޮުށްދިނުމާއި ޚި 

އަޅުގަނޑު؛ އަިދ ހަމައެހެންމެ، ފުރުޞަތުަށް މިހާރު  މެންބަރަުކ ާވހަކަފުޅުދައްަކވާފަިއވޭ. އެހެންަކމުން، 31މެންބަރުން، 

ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމިފައި ވަނީ. އެހެންކަމުން، މިހާރު އަޅުގަނުޑ  އެދިަވޑަިއގެންނެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް

ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މި ބިލުގެ ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަުށް ޓަަކއި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތް ކަމަުށްވާ، އުނގޫފާރު ދާއިރާެގ 

 މިނެޓުގެ ފުރުަޞތެއް. 5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަުށް 

  

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދުއުނގޫފާރު ދާއި

ރައީސް. އާދެ، މިއަދު މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެން ކުރިއަުށް ިމ ގެންެދވޭ ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ އާދެ، 

ން އެިދވަަޑިއގެންނެިވ އަބުރު ރަްއކާތެރިކޮުށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންަކމުގެ ބިލުގެ ބަހުްސގަިއ ވާހަަކދައްކަ

ބޭފުޅުން ވާހަކަދަްއކަަވއި ނިްނމެވި ކަމަުށް ތި ވިދާުޅވީ. ދެން އަޅުގަނޑަުށް ދެން ފަހުބަސް ަދންނަވާލުމުގެ ގޮތުން ެއއްެޗއް 

ދަންނަވާލުން މިހާރު މި އޮތީ. އާދެ، އަޅުގަނޑު ކޮންެމވެސް ވަރަކަުށް ބަަލއިލިން ވާހަކަފުުޅދައްކަވަމުންދިޔަ ިއއްޒަތްތެިރ 

ންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންަތްއ ހުރި ދާއިރާތައް. ބަލައިިލިއރު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އެއް ބޭފުޅަކު، މަްއޗަންގޮޅީ އުތުރު މެ

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުުޅަގއި، ރަްއޔިުތންނަުށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން 

ރު އެބަ އަަޅއޭ މި ބިލުން ވިދާޅުވި ވާހަކައަުށް އަުޅގަނޑު ބޭުނންވޭ ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން. ޖަވާބުދާރީކުރުވުން ހުއްުޓވުމަުށް ބާ

އަޅުގަނޑު ހަމަ އަހާލަން ބޭުނންވަނީ، އެގޮތަުށް ހުއްޓޭނެ ގޮަތކަުށް އޮތީ މި ބިލުގެ ކޮން މާްއދާއެްއގައިތޯ؟ ެއއީ މިހެން މި 

ޗަުށް ދަންނަވާލިން. ދައުލަތުެގ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުންނާއި، ދެންނެވީ، އަުޅގަނޑު ބިލު ހުުށަހަޅަމުން ވެސް ވަރަުށް ރީއް

ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް އެކަންކަން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެްއގައި ކިަޔއިދިނުމަުށް 

ިރންނަުށާއި އާއްމު ފަރާތްތަކުަށް އަދި ކަންބޮޑުާވޒާތު ކަމެއް ުކރަންޏާ އެކަން ރިޕޯޓުކުރުމާއި ކަންތައްތައް ެވސް ނޫސްވެ

ވަނަ މާްއދާގައި އެ ވާހަކަ އެބަ ބުނޭ. އެއީ ވިސުލްބްޯލވިންގއޭ ިކޔާ  22ވަރަުށް ބޮޑަުށް ހުުޅވިފައި އެަބ އޮތޭ. ބިލުެގ 

ލަ މާއްދާއެއް. އެ މާއްދާަގއި އޮްނނަ ގޮތުން ހަތަރު ވައްތަރެްއެގ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ުސވާލުކުެރވޭނެ އެްއވެސް ކަހަ

ޝައްެކއް ނެތި އިނގޭތޯ. ޭއަގއި މި އޮންނަނީ ސަރުކާރުގެ އެްއވެސް މުއަްއސަސާައކުން ހިނގަމުންދާ ގާނޫނާ ޚިލާފު 

ވިްއޔާ ެއކަމެްއގެ ތެދު މަޢުލޫމާތު ހަމަ ނޫސްތަކުގަިއ ހާމަކުރަްއަވންވީ. އެއީ ނޫްސވެރިންނަުށް  ކަމެއް ކުާރ ކަމަުށް ވަނީ

އް. ހަމައެހެންމެ، އެކަހަލަ ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަެމއް ސަރުކާުރގެ އިދާރާައކުން ދިފާޢެގެ ދަުށުން ލިބޭ ވަރަުްށ ފުޅާ މި ބިލު

އެަކމުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ކަމަުްށ  ،ވިްއޔާ ައދި ހިންގާފައި އެކަން ފޮރުވަން އުޅޭ ކަމަުށް ވަނީ، ވިއްޔާ ހިންގާ ކަމަުށް ވަނީ

ްއވަންވީ. ހަމައެހެންމެ، ަސރުކާރުގެ މުައއްސަާސއަކުން ވިްއޔާ ވެސް އޭގެ ތެދު މަޢުލޫމާތު ހަމަ ނޫސްވެރިން ހާމަކުރަ ވަނީ
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ވިއްޔާ އެ ވާަހކަ ހަމަ ދައްކަންީވ. ގަދައަުށް ދައްކަްނވީ. ޭއގެ  ހުރި ކަމެއް ކުރާ ކަމަުށް ވަނީ އްމު ޞިއްޙަތަުށް ެގއްލުންއާ

އްޓަުށް ގެއްލުްނވާ ފަދަ ކަމެްއ ތެދު ވާހަކަތައް ހާމަކުރަންވީ. ހަމައެހެންމެ، ސަރުކާރުގެ އެްއވެސް މުއަްއސަސާައކުން ތިމާވެ

ކުރަންޏާ އޭގެ ތެދު ވާަހކަ ެވސް ހަމަ ދައްކަވަްނވީ. އެހެްނވީމާ، މި ދެންނެވި ދިފާޢު ހާމަކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކުން 

ެއ  ،ބަހެއް ހޯދާކަުށް ވެސް ނުޖެހޭނެ. ޭއގެ ތެދު ޚަބަުރ ހާމަކުރުން ެއއީ ޝަރުތަކީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ

އްުމ އާ ، ޅާ އެ ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގެންނެވި ގޮތަުށް ެއއްެވސް ކަހަލަ ބިރުވެރިކަމެއް ނެތޭ ނޫސްެވރިންނަކަުށް ވެސްބޭފު

އްމުންނަުށް ގެއްލުންވާ ޒާުތެގ ކުާރ ކަންތައްތަކުގެ ތެޭރގައި އާ  ންއްސަާސއަކުފަރާތްތަކަކަުށް ވެސް. ސަރުާކރުގެ މުއަ

އޮތީ ކާުށިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ކަުށް އެްއވެްސ ހުރަހެއް ނެތް. ދެން މިކަމެއް ކުރަންޏާ އެ ވާހަކަ ދެްއކުމަ އެްއވެސް

ވަނަ މާއްދާއިން ލިބޭ ޙައްޤުތަެކއް ހަނިކުރާ ވާހަކަ މި ވިދާުޅވީ އިނގޭތޯ. މިއަުށް ައޅުގަނޑު  27މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި 

ިއގެންނެއް އަުޅގަނުޑމެންނަކަުށް ޤާނޫނުއަސާސީެގ ވަނަ މާއްދާގެ ވާހަކަ އެަކނި ދައްކަ 27ބޭނުންވޭ ހަމަ ޖަވާބުއަރުވަން. 

އަސާސީ ޙައްޤުތަުކގެ ބަިއގައި ބުނާ ޙައްޤުތައް އެއްކޮުށްެނއް ނުލިބޭ. މިއަުށްވުރެ މާ ގިނަ ޙައްޤުތަކެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް 

ވަރަކަުްށ  ކޮންމެެވސް ޓަކައި މި ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ އެބަހުރި ކަުށަވަރުކޮުށްދެްއވާފައި އިނގޭތޯ. ޭއގެތެޭރގައި ައޅުގަނޑު

އަސާީސ  ،ވަނީއެހެްނވީމާ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންލެވޭތޯ އުޅުނިން އަުޅގަނޑު ބިލު ހުުށަހަޅަމުން ވެސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވައި

ވަނަ މާއްދާަގިއ  27އެ ޙަްއޤުތަކުގެ؛  ޙައްޤުތަުކގެ ބައިަގއި އެބަ ހުއްޓޭ ވަރަުށް ގިނަ މާއްދާތަކެއް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވެސް

ނާ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ާވހަކަ އެކަނި ަދއްކާަފއި، އެ ާވހަކައިން އެހެންނަމަވެްސ، އެ މާއްދާއިން ެއްއވެސް އެްއޗެްއ މި ބު

ހަނިނުކޮުށް ބާއްވާ ކަމަުށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑަުށް ބުނެދެްއވަންވާެނއޭ ެއކަން އޮތް ގޮތަުށް ބާްއވާ ަކމަުށް ވަންޏާ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 27ްނމެ މީހެއްގެ ވެސް ނަމާ އަބުރު ރައްކާތެިރވެފައި އޮތުުމގެ ޙަްއޤަުށް ހަދާނީ ކިހިނެއްހޭ؟ ވަނަ މާއްާދގައި ބުނާ ކޮ 33

ވަނަ މާއްދާ ބޭނުންކޮުށްގެން މީޑިާއއަކުން ނުވަތަ އަިމއްލަ ފަރާތަކުން މީހެއްގެ ިއއްޒަތުން ަނފްސަުށް އަރައިގަންނަޏާ ެވސް 

ވަަނ މާއްދާގައި މި ބުނާ ކޮންމެ  24އެގޮތަުށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހަމަ އެ ވާހަކަ އޮތް ގޮތަުށް ބާއްވަްނވީއޭ. ދެން، ހަމަ 

މީހެއްގެ ޒާތީ އަދި ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމާ ުގޅޭ، އަދި ގޯތިގެދޮުރގެ ހިމާޔަތްތެރިކަމާ ގުޭޅގޮތުން މި އޮންނަ މާއްދާަގއި މި ބުނާ 

ާބއްަވންވީހޭ؟ އެހެންވީމާ، މިގޮތަުްށ ޙައްޤު މީެގ ވާހަަކ ވެްސ މީހަކު ނުަގވާއިުދ ގޮަތކަުށް ދަްއަކންޏާ ދައްކަން ެއގޮތަުށް 

މި ދަންނަވާއިރުަގއި ައާސސީ ޙައްޤުތަުކގެ ބަިއަގއި މި ބުނާ ވަކި ޙައްަޤކަުްށ އެހެން ޙައްޤުތަކަުށް ވުރެ 

އިސްކަންެދވިގެްނވަނީތޯ؟ ނުަވތަ ވަކި ަޙއްޤުތަަކކަުށް ޚާއްަޞ ވަކި ަޙއްޤަކަުށް ވުރެ ދަުށު ަދރަޖައެއް ެދވިގެްނވަނީތޯ؟ މި 

ސް އެބަޖެހޭ ހަމަ ކުޑަކޮުށް ސާފުކޮުށްލަން. އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި ައސާސީ ޙައްޤުތަުކގެ ބައިަގިއ ވާހަކަ ވެ

މިހިރަ ޙައްޤުތަކަކީ ހުރިހާ ޙައްޤަކަުށް ވެސް ފުރިހަމަ ހިމާޔަތް ދެވިގެންވާ ަޙއްޤުތަެކއް. ެއހެންވީމާ، މި ޙައްޤުތައް މި 

. އެހެންވީމާ، އަާސސީ ޙައްޤުތަކުގެ ބަިއގައި ިމ ދަންނަވާ ވާހަކަތަކަކީ އެްއ އޮތް ގޮތަުށް އެބަޖެހޭ ހަމަ ބޭނުންކުރަން

މާއްދާއާއި އަނެއް މާއްދާ ފުުުށއަރާ ގޮތަުށް ހުރި ވާހަކަަތކެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން. އަދި ެއއް މާއްދާއަުްށ 

. އެހެންވީމާ، ައުޅގަނޑު މި ދައްކަނީ އަބުުރގެ ޢަމަލުކޮުށްފައި އަނެއް މާއްދާ ދޫކޮުށްލާ ގޮތަުށް ހުރި އެއްެޗއް ވެސް ނޫން
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ވަނަ މާއްދާގައި މި ބުނާ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން  27ވާހަކަ. އަބުރު ހިމާޔަތްކުރާ ވާހަކަ. އެއްެވސް ހާލެއްގައި 

ހަކައަކަުށް ދަންނަވާލަން ހަނިކުރާ ވާހަކަެއއް ނޫން. މި ޔަގީންކަން އަުޅގަނޑު ބޭނުންވޭ އަރުވަން. އެހެްނވީމާ، އެންމެ ފަހު ވާ

ބޭނުންވަނީ، މިކަން ބޮޑުވުންަތއް އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަކަުށް ގެންގޮސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ދެއްިކ 

 ވާހަކަާއއި، ާއއްމު ފަރާތްތަކުެގ ޝުޢޫރުތަކާއި އަދި ައޅުގަނޑުމެންގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްެކވި ވާަހކަފުޅުތަކަުށް 

 ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! މިހާހިސާބުން އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބުރު 

ނިވަްނކަމުގެ ބިުލގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމިގެން އެ ދިޔައީ. އެހެންކަމުން، މި ރައްކާތެރިކޮުށްދިނުމާއި ިޚޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މި

ގައި. 1:30ބިލު މަޖިލީހުަށް ބަލައިގަތުމަުށް ޓަކައި ނެގޭ ވޯޓު ނެގުން އޮްނނަނީ މިއަދުގެ ވޯޓުނަގާ ގަޑި ަކމަުށްވާ މެންދުފަހު 

 އެ ދިޔަީއ.  އެހެންކަމުން، މިހާހިސާބުން މި ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމިގެން

ގައި ހުުށަހެޅިފައި މި އޮތީ،  5.2އަުށް.  5.2އާދެ! ދެން، އަޅުގަނޑުމެން އެނބުރިލާންޖެހެނީ މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ  -{5.2}

ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާީސގެ 

 18މާއްދާގެ )ހ( އަިދ )ުށ( އަުށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވާފައި ވަނީ ވަނަ  231

ވަނަ ޖަލްސާގަިއ. މި ބިލު މަޖިލީހަުށް  8ވަނަ ދައުުރގެ  2ވަނަ އަހަުރގެ  2016ަގއި ބޭްއވުނު،  2016ޖުލައި 

ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ގޮނޑިން ކޮޅަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ

ތެދުވެ ހުންނަވައިގެން ެވސް ބިލު ހުުށަހެޅުއްވިދާނެ. އަދި ޕޯޑިއަމަުށް ވަަޑިއގެން ވެސް ހުުށަހެޅުއްވިދާނެ. އެހެންކަމުން، 

 ުށް.އަޙްމަދު ޢާމިރަ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ބިލު ހުުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ިދވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ަބއެްއ މާއްދާތަކަކީ މިހާރު އިޞްލާޙު 

ވަނީ ހާމަކޮުށްދެއްވާފަ. ެއގޮތުގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ކޮންމެހެން ބޭނުން މާއްދާތަކެއްކަން އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމަުށް ޓަކައި އުފެދުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ކައުންސިލު އުފުދުމުގެ ކުރިން ވެްސ 

މުގެ މަސައްކަަތކީ އަުޅގަނޑު މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި ބާބުަގއި ހިމެނޭ ބައެއް ކަހަލަ ކަންޮބޑުވުންތަކަުށް އިޞްލާޙު ގެަނއު 

ވަނަ މާއްާދެގ  231މީގެ ކުރިން ވެސް ކޮުށްަފއިވާ މަސައްކަތެއް. ެއގޮތުެގ މަތީން މިހާރު އަޅުގަނުޑ މި ހުުށަހަޅާ ބިލަކީ 

)ހ( އާއި އަދި )ުށ( ަގއި ބަާޔންކޮުށްފައިވާ ވާހަކަތަކަުށް ގާޫނނުގައި ބަޔާްނކުރުމަުށް ހުުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙެއް. އާދެ! މި 

ލު ހުުށަހެޅި މައިގަނޑު ަސބަބު ކުރު ގޮަތކަުށް ައޅުގަނުޑ ދަންނަވައިެލވޭތޯ ބަލާނަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއާޔެގ ބި
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން އުފެދި ހިނގަމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން  230ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވީހާވެސް ގާތުން ޚިދުމަތްދިނުމަުށް، ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާކުރަނިވި އަދި ނަތީޖާ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަކީ ަރއްޔިުތންނާ 

ހާސިލުކުރަނިވި މިންގަނޑުަތުކގެ ތެރޭަގއި ޤާއިމްކުެރވިފަިއާވ ނިޒާމަކަުށް ވާންޖެހޭ ހިނދު، އެ ނިޒާމަކީ ަރއްޔިތުންެގ 

ރަންޖެހިފައިވާ މުހިއްމު ކަމެްއ ކަމުަގއި ެދކެން. ބައިވެިރވުން ވީހާވެްސ ބޮޑަުށް އޮންނަ ނިޒާމަކަުށް ހެދުމަކީ ޮކންމެހެން ކު

ރަުށްފުުށުގައި ޑިމޮކްަރސީ ޤާއިުމކުރުމަުށާއި ރަްއޔިތުންގެ ހިއްސާ އޮންނަ ހެޔޮ ވެރިކަެމއް ޤާއިުމކުރުމަުށް އެކުަލވައިެލވިފަިއވާ 

ކުރުމަުށާއި، ެއކަމާ ުގޭޅ އެ ނިޒާމު ަބއްޓަންކުރުމަުށް އެކުަލވައިެލވިފަިއވާ ަކއުންިސލުތަކުގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ޤާއިމު

ގާނޫނުތައް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަމުންދާއިރު ެއ ގާނޫނުަގއި ކުރިން ނަންގެެނވުނު ނިޒާމާ ގުޅޭ ތަފްސީުލ 

ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ވުރެ ފުޅާ ގޮތެްއގައި ލިެޔ، ބަޔާންކުެރވިފައި އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ދެކޭ ހިނދު، އިދާރީ 

ތައް ހިންގުމަުށް ޓަކައި އިންތިޚާބުކުރެވޭ ަކއުންސިލުތަުކގެ ރައީާސއި ނައިބު ރައީސަީކ އެ ކައުންސިލުަގއި ހިމެނޭ ދާއިރާ

މެންބަރުންގެ ސިއްރު ވޯޓަކުްނ އިންތިޚާބުކުރެވޭ ބަެއއްގެ ޮގތުގައި އޮތުމަކީ ޑިޮމކްރަސީ ުއސޫލުތަކަުށް ބަލާއިރު އެންމެ 

އެ ކައުންސިލުތަކުގެ ކައުންސިލަރުން ރަްއޔިތުންގެ ސިއްރު ވޯަޓކުން ، ޑިމޮކްރެޓިކް ގޮތް ކަމަުށް ނުދެކޭ ހިނދު

އިންތިޚާބުކުރެޭވއިރު ރަްއޔިުތންގެ ސީދާ ވޯޓަކުން ކައުްނސިލުތަކުގެ ަރއީސާއި ަނއިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަީކ 

ލެއް ާޤއިމުކުރެވޭނެ ގޮތް ކަމަުށް ދެޭކ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަިއެވރިވުމާއެކު ެއކުލަަވއިލެވޭނެ ެއންމެ ފުރަތަމަ ކައުންސި

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ާއއި )ުށ(  8231ހިނދު، ތިރީގަިއވާ ގޮތަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

އިޞްލާޙުކުރުމަުށް އަުޅގަނޑު މި ހުުށަހެޅީ. އެނގިވަޑަިއގަންަނވާނެ ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާީރ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ( ަގއި މި ބަޔާންކުރަނީ 230ވަނަ ބާބުގެ  8ާއދެ! ލުން ހިންގުމުގެ ބާބު؛ އުސޫ

ވާހަަކ  ން މިަކންކަން ކުރާނެ ގޮުތގެއި އަދި ާގނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީކަމަުށާ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގަންވާނެ

އް ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތީ މިހާރު މި ބިުލ ތައަދި ގާނޫުނގަިއ ެއ އިޚްތިާޞޞް

އަވަަހކަުށް މި ބިލު  ފަހު އަންނަ ކައުންސިލު އިންތިޚާބުވުމުގެ ކުރިން ެވސް ވީހާ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާަގއި ދިރާސާުކރުމަުށް

ނުވަތަ ރަުށްރަުށުގައި ތިިބ ރަުށްފުުށުގެ ރައްޔިތުންނަުށް  ގޮސް  މިކަމުގެ ެއންމެ ހިތްގާއިމުކަން ރައްޔިތުްނނަުށްފާސްވެގެން 

ިދއުމަކީ ކޮންމެހެން ވެްސ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެޭކތީވެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުަށް ނެ ގޮތަކަުށް މި ބިލު ފާސްވެގެންލިބޭ

 އަޅުގަނޑު މި ބިލު ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  މަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްދާ އާދެ! ކުޑަހުވަދޫ

ިއ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ުށ( އަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ޕާޓީތަކަުށާ  231ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ލަ މި ބިލަުށް އިވާ ގޮްތ ދަންނަވަިއލާނަން. ޖުމުވަގުތު ަހމަޖެހިފަ އެހެންމެ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށްއަދި ހަމަ
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 38ަގޑި  1 އެމަުށް.ޕީ.ޕީަގޑިއިރު. ާޕޓީތަކަުށް ަކނޑައެޅިފަިއވާ ަވގުތުގެ ތެޭރަގއި  3ވަނީ  ބަހުސްކުރުމަުށް ހަމަޖެހިފައި

. މިނެޓު 3 ޕާޓީއަުށް އަދާލަތު. މިނެޓު 12 ޭއއަުށް.ޑީ.އެމް. މިނެޓު 16 ޕާޓީއަުށް ޖުމްހޫރީ. މިނެޓު 46 ޕީއަުށް.ޑީ.އެމް .މިނެޓު

ގެ ފުރުޞަތެއް އެުރވާނެ. މިނެޓު 3 ނަމަ ދައްަކވާމެންބަރު ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ވާގަންނަނުަވޑައި ނިސްބަތް ޕާޓީައކަުށް ވަކި

އްޒަތްތެިރ އި  ދާއިރާގެ އުނޫގފާރުކުރުމުގެ ފުުރޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! ހާރު އަުޅގަނޑު މި ބިލަުށް ބަހުސްއެހެންކަމުން، މި

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުދާއޫދަ ޖަޢުފަރު މެންބަރު

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ނޫނުައސާސީއަުށް އިޞްލާޙެްއ ގެަނުއމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. ާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ޤާއާދެ! ޝުކުިރއް

ނޫނުއަސާސީއަުށް އިޞްލާޙުތަްއ ައޅުަގނޑުމެން މަދުން ނަމަވެސް ޤާ ލާގެ ތެރޭގައި ވެސްއެހެންނަމަވެސް، މި އުނދަގޫ މަރުޙަ

ވީާމ  ނުޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަުށްސިން. ވަރަުށް މަދުން ނޫނީ ކުރަންގެނެއް

ން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނީ. އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިސީއަުށް މި އިޞްާލޙެއް މި ހުުށަހެޅެނޫނުއަސާޤާ

ވަނީ. އޭގެ ފަހުން މި ބޭއްވުނު ދެ  ރީ މަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްތައް ފެުށިފައިވަނަ އަހަުރގެ ފެބުރުވަ 2011އުފެދިގެން 

ކަކާ ޚިލާފުަށް މުތަންތިޚާބުކުެރވޭ އެހެން ހުރިހާ މަޤާވަނީ އައިއްސަ. އި މިހާރު ދެވަނަ އިންތިޚާބު ނިމުމަކަުށް މި ،އިންތިޚާބު

އަހަރުގެ މުއްދަތަކަުށް.  3ކުރެވެނީ އިންތިޚާބުމި  ސިލުތަކަުށް މި ހޮވާ މެންބަރުންމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަުށުން މި އުފެދޭ ކައުންލާ

. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ ގެ މުއްދަތު ކަނަޑއަޅާފައި އޮީތމަނޫނުއަސާީސަގއި ދައުރު މިކަން ިމގޮތަުށް މި ދިމާވަނީ ޤާ، އެއީ 

ލާމަރުކަޒީ ިނޒާމުެގ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ެއބައޮތް ހަމަ ކަާޅއި ހުދުން ލިެޔވިފައި 231ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ، ފަދައިން

އަހަރު ކަމަުށް. އެހެންވީމާ، އެިކއެކި  3ދަުށުން އުފެދޭ ކައުންސިލުތަކަުްށ އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުންގެ ދައުރުގެ މުއްދަަތކީ 

މައްސަލަ ޖެހުނު. ކަންދިމާކުރި ގޮތުން މި ނިާޒމުގައި ފުރަތަމަ ދައުރުަގއި  ފަރާތްތަކުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް މިކަމުގެ

އަހަރުގެ މުއްދަތަކީ އަތޮޅެްއ  3މަސައްކަތްކުރަންޖެހުނު މީހެއް އަޅުގަނޑަކީ ެވސް. އަުޅގަނޑެއް ގަބޫެލއް ނުކުރަން 

މަ މިކަމާ ބެހޭ ޕްލޭނެއް ފުރަތަ ،ދެންނެވީ ހިންގަން ނުވަތަ ރަުެށއް ހިންަގން އެކަުީށގެންާވ މުއްދަތެްއ ަކމަކަުށް. މިހެން މި

ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަުށް  ލަން ނަގާ ުމއްދަތުަގއި އެކަން ކުރުމަުށްފަހުގައި ެއ ޕްލޭންގައި ހުރި ކަންތައްަތްއ ކަމާއެކުަލވައި

 ސްތަކެއް ހިމެނޭިގނަ ޕްރޮސެ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ މި، ފަންނީ ލަފާ ހޯދުމާއިއެއަުށް  ގެން އެހީ ހޯދުމާއިހުުށަހަޅައި

އިންތިޚާބުކުެރވޭ ކައުންސިލަރުން ކުރާނެ  ތަކުގެ ތެރޭަގިއ ޙަޤީޤަތުގައިކަންތައް އެހެންވީމާ، މި ެކއް.އްތަކަންތަ

 މިގޮތަުށް ދަންނަވާއިރު މުސަތަޤްބަލުގައި މި ނިޒާމު ކާމިޔާބުކަމާގެ ތެރޭގައި ނޯވޭ. އެހެްނވީމާ، އަހަރު ތިންމަސައްކަތްތައް 

ސަރުކާރުން ވެސް ހަަމ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮުށްީދގެން ހަމަ  ވަންޏާ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ  އެކު ގެންދަން ބޭނުންާވ ކަމަުށް 

ނޫނުއަސާީސއަުށް ުށްދޭން. އެގޮތުން ބަލާއިރުަގއި ޤާކައުންސިލުތަކަުށް އެހީތެރިކަމާިއ މުއްދަތާއި ފާގަތިކަން އެބަެޖހޭ ފޯރުކޮ

ކައުންސިލުތަކަުށް ފުރުޞަތު  ،ދަތު ލިބިގެންދާ ކަމަުށް ވާނަމައަހަރުގެ މުއް ފަސް މި ގެންނަ އިޞްލާޙުގެ ވަރަުށް ހެޔޮ ނަތީޖާ 
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އެިކއެިކ  ،ެއކިެއކި ަވސީލަތްތަކާއި  ،ފަިހކުރާ ެއކިެއކި ދާއިރާަތކުން ެގންނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއިމީހުން މަގު އޮންނާނެ އެ

ސް މަގުފަހިކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު މި ހުރިހާ ކަންތަކަުށް ވެ އި،ހިންގޭ ޕްޮރގްރާމުތަކާ ފްސުތައް ތަރައްީޤކުރުވުމަުށް އިންސާނީ ނަ

އަހަރު  ތިންހޮވުނީމާ އެ ކައުންސިލަރުން  އިވާ ގޮތަކީ ހަމަ އެއް އިންތިޚާބެއް ބާއްވާފަ  އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި

މި ދެން އޮންނަ އިންތިޚާބަކަުށް ހަމަ ކުރިމަތިލާންވެގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަެކއް މިހާރު  އި ހަމަވާތީ ހަމަ ތެޅިފޮޅިގެންފަ

ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އޭގެ ަބދަލުގައި ައޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްެވެގންދިއުމަުށް ވަރަުށް ފަހި މަގެއް 

މި ފުރުޞަތުވީ. އިރާދަކުރަިވއްޔާ ކުރިއަުްށ އޮތް މުސްތަުޤބަލުގައި ގާނޫނުަގއި ދެން ުހރި މިކަހަލަ ކައުންސިލުަތްއ 

ޙައްލު ގެނެސްގެން މި ފުރުޞަތު  ،ވާނަމަ ކަުށް ވެސް ޙައްލު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަުށްހިންގުމަުށް ހުރި ބައެއް މާއްދާތަ

އި ަދއުލަތުން އިންތިޚާުބ ުށް ޙަޤީޤަތުގަމަކަމި ިބލު ހުުށަހެޅުއްވުމުަގއި ަމއިގަނޑު މަޤްޞަދެއް ، ތަނަވަސްކުރުން. ދެން

ން ގަބޫލެއް ނުކުރަން، އެ ހޭދަ އެއީކީ ހަމައެކަނި ކުއޮތީ. އަޅުގަނުޑ މުޅިއަ މި އިން ކުރާ ހޭދަ ކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްފަބާއްވަ

އޮތީ. އެ މާތް މަޤްޞަދަީކ  މި ކަމުގެ މަޤްޞަދަީކ އިނޭގތޯ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި ވަރަުށް މާތް މަޤްޞަދެއް މީަގއި މި

ން. ދިނު ވޭ ކައުންސިލަރުންނަުށް ފުރުޞަތުކައުންސިލަރުންނަުށް ފުރުޞަތު ދިނުން. ކައުންސިލުތަކަުށް އިންތިޚާބު މި ކުރެ

އަުްށވުރެ ކުަޑވާނެ. މިހާރު އަދަދު ކުޑަވެފައި އޮތީމަ އެ، ހާ ކައުންސިލަރުން. ދެންކަެއއްތޭސަ އެގާރަ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ކުރެޭވއިރު އެ ކައުންސިލަރުންނަީކ ބަިއކުޅަ އެއްަބއި އިްނތިޚާބުކުރެވޭނެ. އިންތިޚާބު އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ ގާްތގަނޑަކަުށް ދެ

ން. އެ މީހުންނަުށް މަސައްކަތްކުރާނެ ފުރުޞަތު ނެތުމުގެ ސަބަބު ަގއި ދުުށުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮވޭގޮތު ބޭކާރު ބައެްއގެ

ގެ ދަުށުން ގާނޫނަުށް ވެސް އެ އިްޞލާޙު ،ނޫނުއަސާސީއަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ ދަުށުންއެހެންނަމަވެސް، މި ގެނެޭވ، ޤާ

ރުގެ މުއްދަތަކަުށް އަހަންތިޚާުބ މިދެންނެވި ގޮތުގެ މަތީން ފަސް ިވއްޔާ ކުިރއަުށް އޮތް އިބަދަލުގެނައުމުން އިރާދަކުރެއް 

ތެްއ އެކަުށީގެްނވާ މުއްދަ ަކއުންސިލަރުންނަުށް ފުރިހަމަ ަވންޏާ އެ ކައުންސިލަރުންނަުށް، އެ ކުރެިވއްޖެ ކަމަުށްއިންތިޚާބު

މަޤްޞަދަކީ. މި ގާނޫނުގައި ބުނެފައި  ތުގައި އިޞްާލޙުގެނައުމުގެ ފުރިހަމަޙަޤީޤަ ލިބޭނެ މިކަން ކުރުމަުށް. މިއީ މި ގާނޫނަުށް

މި އޮންނަ ހަމައެކަނި ދައުލަަތުށް ގެއްލުްނވެގެންދާ ަފއިސާެއއްގެ ވާހަކަ އެކަންޏެްއ ނޫން. އަުޅގަނޑު އެެއއް ގަބޫލެްއ 

މި  އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެނީ .ވެސް. ެދން، އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި މާތް މަޤްޞަދުގައި ކުރާ ކަމެއް ްއގޮތަކަުށް ނުކުރަން އެ

ެދއްވުން. ވަރަުްށ މަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއްބާރުލުންދެއްވަިއގެން މީތި ކުރިައުށް ގެންގޮސްކަމުގައި ހަމަ ވީާހވެސް ބޮަޑަކުށް ހަ

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުޢާމިރަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކުޑަުހވަދޫއާދެ! 

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ



75 

 

ދެްއކުމުގައި ައޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަން އަޅުގަނޑު ދެ ބިލެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަ، ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! ދެންމެ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އާިއ 231ސީގެ ނޫނުއަސާއޮތް. މިހާރު ހުުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރަމުންދާ ބިލަކީ ޤާހުުށަހެޅިފައި އެބަ

ޓަކައި އުފައްދާ  އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަުށް ،އެ ބިލުގައި މި ބަޔާންކުރަނީ، ވާތީވެ އަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް ކަމަުށް)ުށ(

ން އިންތިާޚބުކުރާނެ ގޮތް ގާނޫނުަގއި މެންބަރުން ދީމިޤްރާތީ އުސޫލުތަކުގެ މަތީ ކައުންސިލުތަުކގަިއ ހިމެނޭ

ޫނނުއަސާސީަގއި ވަކި ގޮތަކަުްށ ޤާ ކުރިން، ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އަުޅގަނޑު މިގޮތަުށް މި އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅި ސަބަބަކީބަޔާން

ނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުެރވޭ. ާވކަން ައުޅގަމާވާ ދަތިތަެކއް ކުރިމަތިވެަފއިމުން އިްނތިޚާބުތަކުގަިއ ދިއި އޮތުބަޔާންކޮުށްފަ

ޓަކައި އިންިތޚާބުކުރެވޭ ަކއުންސިލުތަކުގެ  އިދާރީ ދާއިާރތައް ހިންގުމަުށް ،ޔާންކުރަނީއެއާެއއްކޮުށް، )ުށ( ގައި ިމ ބަހަމަ

ނޫނުއަސާީސގަިއ އި ެނގޭ ިސއްރު ވޯޓަުކން ކަމަުށް ޤާރައީސުންނާއި ަނއިބު ަރއީސް އިންތިޚާބުކުރާނީ އެ ަކއުންސިުލގެ މެދުގަ 

ލުތަުކގެ ޓަކައި އިންިތޚާބުކުރެވޭ ަކއުންސި ތައް ހިންގުމަުށްހިނދު، އަޅުަގނޑުގެ އިޞްލާަޙކީ އިދާރީ ދާިއރާ ބަޔާންކޮުށްފަިއވީ

 އި އި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރާނެ ގޮތް ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާަފއި އޮންނަންވާނެ ަކމަުށް ބަޔާންކޮުށް ހުުށަހަޅާފަރައީސާ

 ،ޞްލާޙު ހުުށަހެޅި ސަބަބަކީދަންނަވާލަން. އާދެ! މި ގޮތަުށް މި އި ޅުގަނޑުވާީތވެ އެ ވާހަކަ ހަމަ އަ އޮތް އިޞްލާޙަކަުށް

ޓަަކިއ  ގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަުށްމި ނިޒާަމކީ ނުވަަތ ލާމަރުކަޒީ ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ  ގަޫބލުކުރެވޭ

އެާއއެްއކޮުށް، މި ގާނޫނަުށް ތަފާތު އެކިެއކި ދުވަްސވަުރގައި ެވސް އަދި ހަމަ ެލވުނު ފުރަތަމަ ކަުއންސިލުގެއެކުަލވައި

ެއކިެއކި އިޞްލާޙުަތއް ހުުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބިލުގެ އަސްލު ގެއްލޭ ގޮތަުށް ދިމާވެފަިއ  ގޮތްގޮތަުށް

އަދު އަޅުގަނޑުމެން މަގެއް ކޮުށައިެދވޭތޯ ހުރި ބައިވަރު ކަންތައްތަެކއް ާވކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. އެހެންކަމުން، މި

ކުރެިވގެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަީޒ ގަޅު ބިލެްއގެ ގޮުތގައި ިއޞްލާޙުމުޅި ބިލު ރަނ މި މަސައްކަތްކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ އަިމއްލައަުްށ ރަްއޔިތުންގެ ކަންަކން  ،ޓަކައި އިސްވެ އަުޅގަނޑުމެން މި ދެންނެވި އުސޫލުން ހިންގުމަުށް

ނޫނުއަާސސީެގ ނިންމުމަުށް މަގުފަހިކުރުމަުށްޓަކައި ޤާން ތީއުސޫލުތަކާިއ އަދި ޖަވާބުދާރިވަނިިވ އުސޫލުަތކުެގ މަ ރާތީދީމިޤް

އޮީތ ހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާހިތްއޮތީ. އެ ލެވޭ މަެގްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު މި ބިލު ހުުށަހަޅާފައި މިތެރޭން ކޮުށައި

ވެސް ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަކެްއ  ންއަދި މިއަުށްވުރެ ،ފަހު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލުގައި މިވާ ދެ އަކުރު އިޞްލާޙުކުރުމަުށް

ޓަކައި މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮެތއް  ައޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުންވާ މަންޒިލާ ހަމައަުށް ވާސިލުވުމަުށް ،ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވާނަމަ

ނެީވ ލާއިުރަގއި ޮކންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އަޅުގަނޑު މިހެން މިދެންވެސް މި ާބބުގެ ރޫހަުށް ބަލައި ވުމަކީ ހަމަަގއިމު

އެ މާއްދާެގ  އި،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮުށްފ230ައިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުން ހިންގަންޖެހޭނެ ކަމަުށް 

ގައި ކަނަޑއެޅިަފއިވާ ގޮތުެގ ޓަކައި ގާޫނނު ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާިއރާތައް ހިންގުމަުށް ،)ުށ( ގައި މި ބަޔާންކުރަނީ

ސިޓީ ކައުންސިލުތައް އުެފއްދުމުގެ  ،ައތޮޅު ަކއުންސިލުތަކާއި ، ރަުށު ަކއުންސިލުތަކާއި  ،މުތަާކއިމަޤާ، ން އިދާރާތަކާއި މަތީ

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  ،އެާއއެުކގައި )ނ( ގައި ބަޔާްނކުރަނީކަމަުށް. ދެން، ހަމަ  ލިބިގެންވާ އަުށްބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މުތަކާއި ކައުންސިލުަތކުގެ ސިފަތަކާއި އެ ފަރާތްތަުކގެ ދާރާތަާކއި މަޤާަޓކައި އުަފއްދާ އިއިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަުށް
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ތައް އެ ގާނޫުނގައި ކަނޑަައޅާފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަުށް. ގާްތގަނޑަަކުށް އަސާސެްއގެ ގޮތުަގިއ އިޚްތިޞާޞް

އެންމެ ބޮުޑ ެއއް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިވަރުން ފުދޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެންނަުށް މިއަދު ދިމާވެެގން އުޅޭ 

ކަމާ ގުޅޭ ުވޒާރާތަކުން ެވސް އަދި ގާނޫނީ ދާއިާރގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންނަުށް ުށް މައްސަލަެއއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑަ 

ވެސް އަދި ަކއުންސިލަރުންެގ މެދުގައި ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެބަހުރި ވާހަކަތަކެްއ އަޑުިއވިފަ. އެ ވާހަކަތަަކކީ 

ވަނަ މާއްާދއާ ދެމެދުގައި ާމއްދާތަކެްއ  235ވަނަ މާއްާދއިން ފެުށިގެން  230ތަފުީސލުކޮުށް  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މާ

ބަޔާންކޮުށްފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން އެބަހުރި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރިއަުްށ ނުދެވޭނެ އަޅައިގެންަފިއ 

މުކުރި ކަުމގަިއ ީވނަމަވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުއްޓެންޖެހޭނެ ހިސާބުތަކެއް. އޭެގ މައްޗަުްށ ައޅުގަނޑުމެްނނަުށް ލާޒި

ކަންތައް ކޮުށްދޭން އުނދަގޫ ަކންތައްތަކެއް ާވކަން ައޅުގަނުޑމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންީވމާ، މިދެންނެވި ުއސޫލުން މި 

ވެސް އެއްެވސް  ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަުށް ޓަކައި ހުޅުވައިެލވޭނެ ފުރުޞަތެްއ ގޮތުގައި ައޅުގަނޑު މިއީ ހަމަ ހަމަގައިމު

ބަޔަކަުށް ަވކިކަހަލަ ސިޔާސީ ފައިދާއެއް ހޯދަިއ، ަވކި ބަޔަަކުށް ސިޔާސީ ެގއްލުމެއް ވާނެ ބިލެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ 

ނުދެކެން. މިއީ ހަމަ ޤައުމީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިުރ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަުްށ 

ގެ އެކުަލަވއިލެވޭ ަކއުންސިލުތައް ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން ކަންތައް ކުރުމަުށް ޓަކައި ކުރެވިގެންދާނެ ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭ 

ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު ދެކޭތީވެ އަުޅގަނޑު މި ބިލު ހުުށަހެޅީ. އާދެ! ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް މި ބިލާ މެދު ވަރުަށް 

ތްތަކުގެ ިޚޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަުށް ފަހު މި ބިލު ފާސްވެގެންދިއުމަކީ ފުންކޮުށް ވިސްނާަވޑަިއގަންނަަވއި، ކަމާ ުގޅޭ ފަރާ

 އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަެމއް ކަމަުށް ވާތީވެ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާތީ އަުޅގަނޑު ޖެހޭނީ މި ބިލުގެ އާދެ! އިތުރު އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރަކު މި ބިލަުށް ޚިޔާލުފާޅުކުަރއްވަން އެދިަވޑަިއގެންފައިނު 

ފަހުބަސް އިއްވުމަުށް ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އިއްޒަތްތެރި 

ވާތީ މިހާރު  މެންބަރަުށް ފުރުޞަތު އެރުވުުމގެ ކުީރަގއި އިތުރު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަުށް އެިދަވޑަިއގަންނަވާފައި 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އަސާސީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެްނ ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަްނޖެހޭ ކަމެއް ޤާނޫނު

އިޞްލާޙުކުރުމަކީ. މިހެން ތިބެ ބަލާފައި ކޮންމެ މީހަކަުށް ެވސް ހީވެދާނެ ޤާނޫނުއަާސސީައުށް މިވެނި ބަދަލެްއ، އެވެިނ 

ބަދަލެއް ގެނައިމާ އެއީ ވަރަުށް ރަނގަޅު ކަމެކޭ. އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ވިސްނާފަިއ 

ކަުށް ފަހު ވަރަުށް ގިނަ ބައެްއގެ ިވސްނުން އޭގެ އެކުެލވިގެން ަތއްޔާރުކުެރވުުނ ވަރަުށް ގިނަ ުދވަހުގެ މަްޝވަރާތަ
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ޑޮކިއުމެންޓެޭކ. އެހެންވީމާ، ިއރުއިރުކޮޅުން ައޅުގަނޑުމެން ކަމަކާ ދައްޗެއް ކުރިމަތިާވއިރަުށް، ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެްނ 

ޔާސީ ަމއިދާނުގައި ކުިރއަުށްދާއިރު ދިމާާވ ސިޔާސީ ފިކުރަުށް އަންނަ ަބދަލަކާ ގުިޅގެން، ނޫނިއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން ސި

ހުރަހެއް ގިރާކުރުމަުށް ޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ބަދަލުގެނައުަމކީ އެްއގޮތަކަުްށވެސް ކޮުށްގެްނާވނެ ކަމެއް ނޫން. މީގެ ހިތި 

ރާިއ، ޤައުމުެގ ތަޖުރިބާ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ ކުރަމުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގަިއ، ޚާއްަޞކޮުށް މި އުޅޭ ސިޔާސީ ޮއިއވަ

ބައިބަިއވުމާއި، ަޤއުމުގެ މި އުެފދޭ ފިތުނަވެރިކަމާއި، ރުިޅވެރިަކމާއި، ބަދަލުހިފުމުގެ ޝުޢޫރުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާސީއަުްށ 

ބަދަލުގެނައުމަކީ ބިރުވެރި ނުަރއްކާތެރިކަެމއް ކަމުަގއި ނޫނީ ނުވާނެ. މިއީ ފުންކޮުށް ވިސްނަްނޖެހޭ ކަމެއް މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ 

ޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ! މިދާކަުށްދުވަހު އަޅުގަނުޑމެންގެ ތެރޭގައި އެރި ސިާޔސީ ވައިޯރޅިެއއްގެ ތެރޭްނ އިއް 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާތަކަކަުށް ބަެއއް ބަދަލު ގެނެވުނު. އޭގެތެޭރގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަުށް 

ނެވުނީ. މިކަމަީކ ެވްސ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ ފަހަތަުށް ސިޔާސީ ގޮތުން އެޅުުނ އަދާކުރާ ބޭފުެޅއްެގ އުމުރަުށް ބަދަލުގެ

ފިޔަވަެޅކޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ައޅުގަނޑުމެނަކީ ޕާޓީ ނިޒާމުގެ ެތރެއިން މަސަްއކަތްކުރާ ބަަޔކަުށް ވާތީ ޕާޓީ އަޣްލަބިްއޔަތުން 

އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ވަަރުށް ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަނީ ނިންމާ ނިންމުމަުށް ތަބާވެގެން އަޅުގަނޑު ވެސް ގޮްތގޮތަުށް ވޯުޓދޭނެ. 

އެ އިޞްލާޙަުށް ޒާތީ ގޮތުން އަިމއްލަ ފަރުދެއްގެ ަހއިިސއްޔަތުން އަުޅގަނޑު ތާއީެދއް ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު 

ދެނެއް އެކަހަލަ މިސްޓޭކެއް ވޯޓު ދިނިން ޕާޓީގެ ނިންމުމާ އެްއގޮތަުށް. އަުޅގަނޑުމެން ޕާީޓއަކުންނެއް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް 

ތަކުރާރެއް ނުކުރާނެ. މިހާރު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަުށް ާތއީދެއް ނުކުރާނެ. ެއކަމުގެ ޔަީޤންކަން އަުޅގަނޑަުށް އެބައޮތް. 

އެމް.ޑީ.ޕީައކުން މިއަުށް ތާއީެދއް ނުކުރާނެ. މިއީ ަވކި ބަޔަކު ހުުށަހެޅީތީ، ވަކި ފަރާަތކުން ހުުށަހެޅީތީއެއް ނޫން. 

ނޫނުއަސާސީއާ ުކޅުމަކީ ވަަރުށް ބިރުވެރިކަމަކަުށް ވާނީ. ިމީއ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތްކުރުމަުށާއި، ވަިކ ޤާ

އުސޫލެްއގެ ތެރެއިން ލާފައި އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަމުގެ ިނޒާމު ކުރިއަުށްގެންިދއުމަުށް ޓަކައި އެކުަލވައިެލވިފައި އޮްތ 

އަހަރު  3ބަދަލުގެންނަންވާނީ ވަަރުށް ބޮޑު ސަބަބެއް މެދުވެިރެވގެން. މިސާލަކަުށް  ޑޮކިއުމެންެޓއް. މި ޑޮިކއުމެންޓަުށް

 10އަހަރު ވެގެންތޯ. ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުމުރު ެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  20އަހަރު ޮއވެގެްނ،  5އޮެވގެން، 

ގިނަ ބަޔަކަުށް އެކަމަުށް ެއއްބަްސވެިވެވގެން  އަހަރަުށް ވެސް ހެދިދާނެ. އެކަަމކު ވަރަުށް ގިނަ މަޝްވަރާތަަކަކުށް ފަހު ވަރަުށް

އަހަރަުށް މި އޮންނަނީ. އަދި ވަރަުްށ  5އަހަރަުށް، އަދި ިރާޔސީ ދައުރެްއ ވެސް  5ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އުމުުރ ވެްސ 

ސް ވަރަުށް ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ބަހުސްކުރުމަުށްފަހުގައި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމު އަދާކުަރއްވާ ބޭފުޅަކު ވެ

މަތިވެރި މަޤްޞަދަުށް ޓަަކއި ދެ ދައުރަުށް ވުރެ ގިނަ ދައުަރުށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަުށް މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު 

މިކަހަލަ މުހިއްމުމުހިއްމު ކަންތައްތައް މިހެން ހުންނައިރު އަޅުގަނޑުމެން އަާރ ރުޅީަގއި، ނުވަތަ ިސޔާސީ ގޮތުްނ 

ދޭ ޚިޔާލު ތަފާތުގެ ތެރެއިން ެވސް އެްއގޮތަކަުްށވެސް ޤާނޫނުައސާސީއަުށް ބަދަލުގެަނއުމަީކ އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި އުފެ

ކޮުށްގެްނވާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ނުދެކެން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއީ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަުށް ވެސް ޢަމަލުކުރަން 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގޮތުގައި ިތބެދާނެ. މާދަމާ ކޮންމެވެސް  އޮތް ޑޮިކއުމެންޓެއް. އަޅުގަނުޑމެން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ
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އެހެން ބަޔަކު ތިބޭނެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ވެސް ތިބޭނެ. ދުނިޔޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ނުވަތަ ޭބސިކު ލޯއަކީ ވަރަުށް ވަރަުށް 

ލާތާ، އަދި އެ ަޤއުމެްއގެ މަދު ހާލަތެއްގައި ނޫނީ ބަދަުލކޮުށް އުޅޭ ެއއްެޗއް ނޫން. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން ޒަމާާނއި ހާ

ރައްޔިތުންގެ ފިކުާރއި ވިސްުނމަުށް އަންނަ ބަދަލާ އެއްގޮތަުށް ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް 

ގެންނަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު އެީއ ވަރަުށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި ދިގު މުއްދަތަކަުށް ރައްޔިތުންެގ ތެރޭގައި ބަހުސްކުރެިވގެން 

ތުންނަުށް ެއގޮތަުށް ެއްއބަސްވެިވގެން، ހަމައެހެންމެ މުޅި ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތަުށް ޓަކައި ގެެނވޭ ރައްޔި

އިޞްލާޙަކަުށް ވާނީ. މިއަދާ ހަމައަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ގެނެވުނު ެއއްެވސް އިޞްލާޙަކީ މިދެންނެިވ 

އް ކަުމަގއި ދެންނެވޭކަުށް ނެތް. ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަުށް ގެނެވުނު ިއޞްލާޙެ

އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުން ލަދުވެތިވާންޖެހޭ ކަމެކޭ. އަުޅގަނުޑ ވެސް ހިމަނައިގެން މި ވާހަަކ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ. 

ަކމެއް އަންނަ ގޮތަކަުްށ، އަިދ ރައްޔިތުން ކިަބއިން މާފަުށް ެވސް އެދެންޖެހޭ ކަމެއް. ެއއްެވސް މީހެއްެގ ޙައްޤަުށް އުނި

ޙައްޤުތައް އިތުރަުށް ހޯދައިދިުނމަުށް ޓަކައި ވެސް އެކަން ކޮުށްގެންނުވާނެ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

ނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ އަޅުގަނުޑގެ އިލްތިމާސަކީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ އިްއޒަތްތެރި 

ވިސްނާވަަޑިއގެން ކުއްލިުކއްލިއަުްށ ޤާނޫނުއަސާީސގެ މާއްދާަތކަުށް ބަދަލުގެންެނުވމުގެ ފިކުރު ޫދކޮުށްލަްއވާުށޭ!  މެންބަރުން

 ޤައުމަުށް އެންމެ މަޞްލަޙަތު ހުރި ގޮތަކީ ެވސް ެއއީއޭ. ެދއްިވ ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މި ބިލުގެ ފަހުބަސް ވިދާުޅވުމަުށް ޓަކައި ބިލު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއްއޒަތްތެރި މިހާރު އަޅު

 މެންބަރު، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަުށް. 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

! މި ބިލަީކ ކޮންމެގޮތެްއިވޔަސް ަރއްޔިުތންގެ ކަންބޮުޑވުންތަެކއް ހުިރ ބިލަކަުށް ވާީތވެ އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ

ހުުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް. ދެން އެހެންވީމާ، މި ބިލުގައި ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމުަށްފަހު، އަދި މީގެ ކަމާ ގުޅޭ 

މަޖިލީހަކީ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް ކަމަުށް ވީހިނދު، ރައްޔިތުންގެ ލާަބޔާިއ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮުޑވުންތައް ހޯދުމަުށް ފަހު، މި 

މަންފާއަުށް ގާނޫނު ހެދުމަކީ މި މަޖިލީހުގެ ވާޖިބެއް ކަމަުށް ާޤނޫނުއަސާސީން މަތިކޮުށްފަިއވީ ހިނދު، މި ޤާނޫނުއަސާސީ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކޮުށްފަިއީވ  262އިޞްލާޙުކުރުމަކީ ވެްސ މި މަޖިލީހުގެ މައްޗަުްށ މަތިކޮުށްފަިއވާ ކަެމއް ކަމަުށް 

ހިނދު، މި ކަމަކީ ވެސް މިއީ ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާކުރަނިވި ކަމެއް ކަމުަގއި ދެކެ، މި ބިލު ފާސްކޮުށްދެއްވުަމކީ އަުޅގަނުޑ 

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެދޭ ކަެމއް ކަަމުށް ވާތީ މި ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

! ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރިްއޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުނަުށް ވޯޓު ނެގުމާ ދޭތެރޭަގއި މި ަވނީ ވަރަުށް ކުޑަ ވަގުުތކޮޅަކަުްށ އާދެ

ވެފަ. އެހެންކަމުން، މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުއަރުވާީނ ވޯޓު ނެގުމަުށް ތައްޔާރުވުމުެގ ގޮތުން. )ވަގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( 

ދަުށުން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  ގ5.2ެއާދެ! އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ުށ( ައުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިލު، މި  231ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

އްސަ. ދެން އޮްނނާނީ މި ބިލު ބަލައިގަތުމުަށް އިޞްލާޙުތަކަުށް މިހާރު ވަނީ ބަހުސްކޮުށް ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމިގެންގޮ

ަގއި. އެހެންކަމުން، އެ ވާަހކަ 1:30ޓަކައި ެނގޭ ވޯޓު ެނގުން. ެއ ވޯޓު ނެގުން އޮންނާނީ މިއަދުެގ ވޯޓު ނަގާ ގަީޑަގއި، 

ފުރުޞަުތކޮެޅްއ ކުޑަ  ދޭތެރޭގަިއ ތަްއޔާރުވުމަުށް ޓަކައި ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި ޯވޓާދަންނަވާލުމާ އެްއކޮުށް މިހާރު އި

ލާނަން. ތު ދަންނަަވއިަވގު އައްސަލާމް ޢަަލއިކުމް. ކޮމިޓީތަކަުށް ައއި ބަދަލުތައް ައޅުގަނޑު މިއަރުވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( 

ގެ ބަދަލުގަިއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ފުަވއްމުލަކު އުުތރު ދާއިރާގެ

ވުން އެދިަވޑަިއގެްނ ޙިލްމީ ހަމަޖައްސަވައިެދއްهللا ކޮމިޓީއަުްށ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު އެ

ވަނަ ާމއްދާެގ  107ުދގެ ޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިލި ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެޕީ.ޕީ.އެމް

ވާނީ  ެގ ލީޑަރުންނަުށް އެކަންޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕު ގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ން ަމޖިލީހުގޮތުގެ މަތީ ވާ)ހ( ގައި 

ވަަނ  107ދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއި ،. އެެހންކަމުންަގއި އަންގާފަ 2016ޖުލައި  20އަކުން އެސް.އެމް.އެސް 

ތިޞާދީ ކޮމިީޓގައި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މާފަންނު ން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންުކރަން. އިޤްގޮުތގެ ަމތީ ވާމާއްދާގެ )ހ( ގައި 

އިްއޒަތްތެިރ  ކޮމިޓީއަުށް ގެަމނަފުުށީ ދާއިރާގެ ރިފާޢުގެ ބަދަލުގައި އެهللا ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުމެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެިދވަަޑއިެގން ޕީ.ޕީ.އެމް

ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ގޮުތގެ މަތީ ވާވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި 107ދުގެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއި އެ

. ގައި އަްނގާފަ 2016ޖުލައި  20ައކުން ވާީނ އެސް.އެމް.ެއސް ގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަންރީ ގުރޫޕުމެންޓްޕާލިޕާޓީތަކުގެ 

ން އެކަން ެއގޮތަުށް ޮގތުގެ މަތީ ވާަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  107ުދގެ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއި ،އެހެންކަމުން

ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  މެދުއިޢުލާންކުރަން. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ ފުވައްމުލަކު 

 ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަންމަނިކު ދޮންމަނިކު ގުރައިދޫ  ޮކމިޓީއަުށް ތ. ފަޒާދުގެ ބަދަލުގައި އެ

ލިޔުން ލިބުމުން  ގެ ޕާލިމެްނޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމް

ރީ މެންޓްޕާލިސީ ޕާޓީތަުކގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާ ގޮތުގެ މަތީން ވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  107ދުގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއި

ރައްޔިތުްނގެ  ،. އެހެންކަމުންަގއި އަްނގާފަ 2016ޖުލައި  20ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  ގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަންގުރޫޕު

މު ކޮމިޓީަގއި އާއް ން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.ގޮުތެގ މަތީ ވާަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 107ުދގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި

ކޮމިޓީއަުްށ  އަޙްމަދުގެ ބަދަލުގައި އެهللا މެނިވަޑަިއގަންނަވާ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުހި
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ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އެދިވަަޑއިގެން  ބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން

 ވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  107ދުގެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއި ފަިއވޭ. އެން ސިޓީ ފޮނުއްވާޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕު

ވާީނ  ގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަންޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕު ން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީގޮތުގެ މަތީ

ވަަނ  107ުދގެ ޖިލީހުގެ ަގވާއި. އެހެންކަމުން ރައްޔިތުްނގެ މަަގއި އަްނގާފަ 2016ުޖލައި  20 އަކުންއެސް.އެމް.އެސް 

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  ން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުާލންކުރަން.ގޮުތގެ މަތީ ވާމާއްދާގެ )ހ( ގައި 

ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޭއގެ މަޤާމަުށް އަދި ވާސިލުނުވެ ހުރީ. 

 ކޮޅަކަުށްފަހު( )ވަގުތު 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

އެހުން. މި ައއިޓަމުެގ ދުވަހުގެ މަސައްކަތްަތކުެގ ތެރެއިން ޯވޓުން ނިންމާ ހިސާބަުށް ގޮސްަފއިވާ ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް  -6.1

ދަުށުން މަސައްކަތް ކުރިއަުްށގެްނދާނަން. ފުރަތަމަ ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން އަދިވެސް ެއއްފަހަރު 

 ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮުށްެލއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. ވޯޓަުްށ ދަންނަވައިލާނަން، ފުރަތަމަ ވޯޓަުށް. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ައބުރު ރައްކާތެރިކޮުށްދިނުމާިއ 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ 

 އެދެން.  ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28    ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި 

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި     85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަަމުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ 38. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 69މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި 1. ވަކި ގޮަތކަުްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމުަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 28؛ އަދަދު

ހެންކަމުން، އެ .66؛ . ުޖމުލ34ަވުަމުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 66ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮުށްދިނުމާިއ  ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާދު ްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އި

މެންބަރުންެގ  11ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނކަމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު ދިރާާސކުރުމަުށް 

 ސައިންމަނިކު ހުުށަހަޅުއްަވއި،ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙު މިޓީައކަުށް ފޮނުއްވުމަުށް ވިލިމާލޭވަގުތީ ކޮ

އޮތް. ދެން ަރއްވާަފއިާވ ހުުށަހެޅުމެއް އެބަރިފާޢު ތާއީދުކުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

މިއަދުގެ ެދވަނަ ވޯޓަުްށ  އެހެންވީމަ ައޅުގަނުޑ ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން އޮންނާނީ އެ ުހުށަހެޅުމަުށް. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 ނަވައިލާނަން.ދަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްެކވުން:    

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުުށަހަޅުއްަވއި،ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނި

ބަރު ޖަޢުފަރު މެން ރިފާޢު ހުުށަހެޅުއްވި ހުުށަހެޅުއްވުން. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 11ދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އަބުުރ ރައްކާތެރިކޮުށްދިނުމާއި ޚިޔާުލފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ިބލު ދިރާސާކުރެއްވުމަުށް ދާއޫ

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  މެންބަރުންގެ ވަގުީތ ކޮމިޓީައަކުށް ފޮނުވުމަުށް. މި ހުުށަހެޅުއްުވމާ

  އެދެން.ކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ގޮތަ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ރިފާޢު هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 39    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުން

 33      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު ނީ ދެންމެ ނެގުނުމި ދަންނަވާލަ

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 39. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 69އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 2. ވަިކ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 26

މި ހުުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ.  އެހެންކަމުން، .65ލަ؛ . ޖުމ33ުންވާ އަދަދު؛ ނު. ާފސްވުމަުށް ބ65ޭމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންަބރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިޓީަގއި ތިއްަބވާނެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް  11ދެން އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ 

މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ްއޒަްތތެރި ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އި

 އަުށް.هللاޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު
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މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަުށް ނަން ހުުށަހަޅާލަން ކަމަުށް. އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާ  11ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، ޚަލީލް، ކެލާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި هللا ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުނަންތަކަކީ؛ ނިލަންދޫ ދާއިރާ

ދު، ްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން، އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އި ގެމަނަފުުށީ

ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  މުޙައްމަދު ލަޠީފް، މައްޗަންޮގޅީ އިންފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސަ

ޝިނާން، މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، މުލަކު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ هللا މެންބަރު ޢަބްދު

މަދު، ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު، ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙް

 މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިބްރާހީމް ރިޟާއަުށް ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގުަރއިދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞައަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ

 ދެންމެ އެ ހުުށަހެޅުއްވި ލިސްަޓުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު އަޅުގަނޑު މިހާހިސާބުން ފުރުޞަތު ބަންދުވީ. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  އާދެ! މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 އިބްރާހީމް ނަޞީރަުށް.  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުލަކުއަރުވަނީ  ތު މިޞަފުރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު

ގަނުޑ އެ ކޮމިޓީން އަޅު ، ކޮމިޓީަގއި ހުންނާކަުށް ބޭނުމެއް ނޫން. އެެހންވީމާ އެ އަުޅގަނޑު  ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ވަކިކޮުށްލަެދއްވުން އެދެން. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ...ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 . އަނބުރާ ގެންދާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަންނަން 
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިާރގެ  ޝުކުރިއްޔާ 

 އަުށް. هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ުގޅިެގން އިތުރު ދެ ބޭފުޅެއްގެ ނަްނ  ޓުގެ ެދ ބޭފުޅަކު ތަނާޒިލުވުމާޅުގަނޑު ހުުށަހެޅި ލިސް. ކުރިން އަ ޝުކުރިްއޔާއާދެ! 

 . އަނެއް ބޭފުޅަކަުށް މައްޗަްނގޮޅީ ހުުށަހަޅާލަން. އޭގެތެރެއިން އެއް ބޭފުޅަކަުށް ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް

 . މަދުދީދީމާރިޔާ އަޙް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އުތުރު ދާއިރާގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާހީމް ރިޟާއަުށް ފުރުޞަތުއަރުަވން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ގުަރއިދޫ ދާއިާރެގ ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ލިސްަޓުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ދެން އޮންނާނީ ެއ ނަންފުޅުތަކަުށް ޯވޓަުށް އެުހމަުށް ނަގަންޖެހޭ ވޯޓުެނގުން.  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

ދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އަބުރު އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫއުނގޫާފރު ދާއިރާގެ އި )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

މެްނބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިޓީައކަުށް  11ޚިޔާލުާފޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަުށް ރައްކާތެރިކޮުށްދިނުމާއި 

 ،މަުށް ދަންނަވަންހުުށަހެޅިފައި މި ވަނީ. އަމީންޢާއް މެންބަރުންގެ ނަންފުޅު 11ފޮނުވުމަުށް މިހާރު ފާސްވެފައި މި ވަނީ. 

 މި ނަންފުޅުތައް މަޖިލީހަުށް އިއްަވއިދެްއވުމަުށް.  

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ހުުށަހަޅުއްަވއި،هللا ދުއްރަޙީމް ޢަބަދު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އި  ިއވާ ހުުށަހެޅުއްވުުމގައި މި ވަނީ؛އިބްރާހީމް ރިޟާ ތާއީދުކުރަްއވާފަ

ދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮުށްދިނުމާއި ިޚޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނކަމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ހޮއްެވވި ދާއޫ
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ތްތެރި ިނލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ -1މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް.  11

ތްތެރި ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ެގމަނަފުުށީ -3އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް. ކެލާ ދާއިާރގެ އި  -2 ޚަލީލް.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ފަރެސްމާތޮާޑ ދާއިާރގެ  -5 ްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު.އުނގޫފާުރ ދާއިާރގެ އި  -4 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން.

هللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއްޒަ މައްޗަްނގޮޅީ -6ފް. ބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީއިްއޒަތްތެރި މެން

ރި އުތުރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެ ަމއްޗަްނގޮޅީ -8ރި މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް. ގަމު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެ -7 ޝިނާން.

ެކޔޮދޫ ދާއިާރެގ  -10 މް ައޙްމަދު.ތެރި މެންބަރު އިލްހާދަނގެތީ ާދއިރާެގ ިއްއޒަތް -9 މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ.

 ކުޑަުހަވދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު.  -11 މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް.އިްއޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޮގތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. މެދު ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ރުންގެ ނަންފުޅު ހިމެނޭ ލިސްޓާ މެންބަ  11ދެންމެ އެ އިްއވެވި 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބަދު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރު

 41    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރ41ުމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ފެންނަ ކ68ައަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ . 3ކަމަުށް ވޯޓު ދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮތަކަުށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ  . 22

ދާއިާރގެ  އުނގޫފާރުއެހެންކަމުން،  .63ލަ؛ . ޖުމ32ު؛ . ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދ63ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އަުބރު ރައްކާތެރިކޮުށްދިނުމާއި ޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުެގ ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޖަޢުފަރު ދާއޫދުްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންގެ ިލސްޓު 11ބިލު ފޮނުވާ 

ވޯޓު އެބައޮތް. އާދެ! ވޯޓަުށް ދަންަނވައިލާނަން. މިއަުދގެ އެންމެ  1އަދި ބިލަާކ ގުިޅގެން ނަގަންޖެހޭ  ()ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު

މަަސއްކަތް ވެސް  5.3ފަހު ވޯޓު. މި ވޯޓަުށް ފަހު އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލާނަން، އަދި މިއަުދ އެޖެންާޑ ައިއޓަމު 

 ންދެވޭނެ ވާހަަކ.ކުރިއަުްށގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ދު އިްއޒަތްތެރި ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ައދި )ުށ( އަުްށ އިޞްލާުޙ ެގނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ަބލައިގަތުމާ މެ 231

 މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 69    ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ 

 42    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 33      ނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަުށް ބޭ

 64        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

 .22ންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރ42ުރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބ69ައަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ . 2ންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

ާދއިރާެގ  ުކޑަހުވަދޫކަމުން، އެހެން .64ލަ؛ . ޖުމ33ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 64މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަނަ  231ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އަޙްމަދު ޢާމިރު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

 މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ުށ( އަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަުހ(ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުކަޑހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ، 5.3އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ައުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން  231ީސެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާ

ވަނަ ޖަލްސާގައި. ިމ  8ވަނަ ދައުުރގެ  2ވަނަ އަހަރުގެ  2016ަގއި ބޭްއވުނު،  2016ޖުލައި  18އިްއވާފައި ވަނީ 

އްވައިެދއްވާނީ ުކަޑހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފުެށުމަުށް ޓަކައި މި ބިލު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅު

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން `. އާދެ! ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާިއރާ

ހިންގުމަުށް ޓަކައި ބާބެއް ކަނަޑއެޅި، މި ބާބުަގއި ަކއުންސިލުގެ އުމުރު ވަކި ގޮތަކަުށް ބަޔާންޮކުށްފައިވާކަން އަުޅގަނޑުމެން 

 3އަހަރުދުވަްސ އޮތުމުގެ ސަބަބުން، މި  3އެންމެނަުށް ވެސް އެބަ އެނގޭ. މި އުމުރު ބަޔާންކޮުށްފައި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި 

ފަހަރަުށް ބާއްވަންޖެހުމަކީ ހަމަގައިމު  3ދައުރުގެ ތެޭރގައި ކައުްނސިލު އިންތިޙާބު  2ރުދުވަސް އޮތުމުން ރިޔާީސ އަހަ
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ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއއްެވްސ ރަުށެއްގެ ރަްއޔިތުންނަކަުށް ހަމަގައިމު ވެސް އެކަުމގެ ފަސޭހަކަމެއް އޮތް ކަމެއް ކަަމކަުށް 

ން، އަުޅގަނުޑގެ ިމ ބިލަކީ، އަުޅގަނުޑގެ އުމުުރގެ ިބލަކީ ތަފާތު ގިަނ ގޮްތގޮތަުްށ ގަބޫލުކުެރވޭ ކަެމއް ނޫން. އެހެންކަމު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިެލއް. އަދި ހަމައެާއއެކު މި ބިލު ދާދި ފަހުން މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެންދިޔައިރުަގިއ 

ލާޙުގައި އިދިކޮޅު ަބއެއް ފަާރތްތަކުން ވިދާުޅވެފައި ވަނީ މި ވާހަކަ ގާނޫުނގައި ބަޔާްނުކރުމަުށް ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞް 

ކަނޑައެިޅގެން ޤާނޫނުއަާސސީަގއި އުމުރު ވަކި ގޮތަކަުށް ބަޔާްނކުރުމުން އެ ކަމަުށް ތާއީުދކުރަްއވާނެ ވާހަކަ. އެހެންކަމުން، 

ނުވަތަ އެއަުްށވުރެން ދިުގ  އަހަަރުށް 5އަހަރަުށް އޮތްއޮތުން  3އަޅުގަނޑަުށް ގާނޫުނގައި ަބޔާންކުރުމުގެ ރޫހަކީ ވެސް މި 

މުއްދަތަކަުށް، ނޫނިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެހެން މަޤާމުތަކުަގއި ވެސް މުއްދަތު ކަނޑައެޅިަފއިވާ އިުމގެ ތެރޭަގއި 

ކައުންސިުލގެ އުމުރު ބޭްއވުމަކީ މިއަދު ޤައުމަުށް އެންމެ ފައިާދހުރި ގޮތް ކަމަުށް ގަބޫލުކުެރވޭީތވެ ެއގޮތަުށް ެއކަން ކުރުމަުށް 

އި ހުުށަހަޅާފަިއވާ ބިލެއް. އާދެ! މި ބިލުގެ ހުުށަހެޅުމުެގ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ހަަމގައިމު ވެސް އިރުއިރުޮކޅުން ޓަކަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަުށްތަކުަގއި އިންތިޚާބުަތއް ބޭއްވުުމގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ިއޖުތިމާޢީ މައްސަލަ ޙައްލުނުވެ 

ތިޚާބަުށް ކުރިމަތިލާންޖެހުމަކީ ހަމަގައިމު ެވސް ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އުޅެނިކޮުށް އަނެއްކާ އަނެއް އިން

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިފަދަ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރެިވގެން މިދެންނެވި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަުށް ރަނގަޅު ފުރިހަމަ އިޞްލާޙެއް 

ކަތް ކުިރއަުށްގެންެދޭވނީ މިފަދަ ކަންކަން ކޮުށްގެން ގެނެސްގެން ކުިރއަުށް އޮތް ކަުއންސިލް އިންތިޚާބު ވެސް ހޮވުމުގެ މަސައް

ކަމަުށް ވާީތވެ އަުޅގަނޑު ހުުަށހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙެްއ. އާދެ! މި އިޞްލާޙަީކ އެހެން ބޭުފޅުން ވެްސ ތާއީދުކުަރްއވާ 

ދަލެއް އިޞްލާޙެއް ކަމަުށް ވާނަމަ، ައދި މީގެ ކުރިން ވެސް ޤާނޫނުއަސާީސއަުށް ގެނެއްސަ ހުރި ބަދަލަކީ އެއީ ހެޔޮ ބަ

ކަމަުށް ގަބޫލުކޮުށްފަިއވާ ބީދަިއން، މި އިޞްލާޙަކީ ސިާޔީސ ނުފޫޒުން އެއްކިާބވެ ހުރެ، ވަކި ބަަޔކަުށް ސިާޔސީ ފައިދާ 

ހޯދޭނެ ބިލެއް ކަމުގައި ދެިކަވޑައިުނގެން، މިއީ ޤައުމީ ވިްސނުމުގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްއިޔތުންނަުށް އޭގެ ފައިދާކުރަިނވި 

ނެ ިއޞްލާޙެއް ކަުމގައި ގަބޫލުކުެރވި، އަުޅގަނޑު މިއަދު މި ބިލު ހުުށަހަޅަމުން ގޮވާލަން. ގޮތަކަުށް ހުުށަހެޅިގެންދާ

ކައުންސިލުތަުކގަިއ ކައުްނސިލަުށް ކުރިމަތިލައްވާ އެިކއެކި ާދއިރާތަުކގެ ތިބި ރައްޔިތުން ެވސް މިއަދު އެ ބޭބޭފުޅުންެގ 

ވާުށޭ. މި ބިލު ފާސްކޮުށްދެްއވާުށޭ. މިއީ ހަމައެކަނި ކުޑަުހވަދޫ މެންބަރުންނަުށް ލޮބީކުރައްވަިއެގން ވެސް މި ބިލު ފާސްކޮުށްދެއް 

ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންނަުށް އެކަިނ، ނުވަތަ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރަުށް އެކަނި އެކަމުގެ ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދާނެ ބިލެއް 

ްނސިލަރުންނަުށް ވެސް އުމުރު ނޫނޭ. ހަމަގައިމު ވެސް ފިކުުރ ތަފާތު ކައުންސިލަރުންނަުށް ވެސް، ފިކުރު ތަފާތު ކައު

ބަދަލުވެގެންދިޔުމަކީ އެ ބޭފުުޅން ވެސް އެދޭ ކަެމއް ކަމަުށް ާވނަމަ، އެ ބޭފުޅުންގެ މެންބަރުންނަުށް މިކަމުގައި ލޮބީކޮުްށގެން 

ންެގ މި ބިލު ފާސްކޮުށްދެއްވުމަކީ ހަަމގައިމު ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަުށް ކުރެވިދާނެ ކަެމއް ކަމަުށް ވާތީވެ އަުޅގަނޑު މި ރަްއޔިތު

 މަޖިލީހުން ވީހާވެސް ައވަހަކަުށް މި ބިލު ފާސްކޮުށްދެްއވުމަުށް ޓަަކއި މި ބިލު ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ަގޑިއިުރގެ ބަހުްސގެ ވަގުތު 3ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. މި ބިލަުށް ކަނޑަެއޅިފައި ަވނީ ޖުމުލަ 

ސިކުންތު.  46މިނެޓު  16ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  7މިނެޓު  46ސިުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް  32މިނެޓު  38ަގޑި  1

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަުްށ ނިސްބަތްނުވާ އިއްޒަތްތެިރ  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް  35މިނެޓު  12އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

ދާއިރާެގ  ކެލާއަރުވަނީ  ތު މިޞައަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްަފހު(  މިނެޓު. 3މެންބަރަުށް 

 ޢަލީ ޢާރިފަުށް.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަރިފް ޢަލީ ޢާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކެލާ

ވަަނ 231ބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، ޤާނޫނުއަސާީސގެ ރަީއސް. ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަުށް ހުުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުރާ އިޞްލާޙެއް. ސަބަބަީކ،  231މާއްދާއަުށް، 

ތުްނ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް އަުޅގަނުޑމެން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮުޅތަކަުށް ދަތުރުކުރެވޭއިުރަގއި ކައުންސިލަރުންގެ ފަރާ

ުދވަހުގެ މުއްދަެތއް އަހަރު 3މަސައްކަްތކުރާއިުރގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަންނަ ެއދުމެއް މިއީ ތިމަންމެން ެވސް 

ތިމަންނާމެންނަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތަގއި ބައެއް ކަހަލަ ބޭބޭފުޅުން މުއްދަތު ކުރުވީމާ ، ތުގައި ވަރަުށް ކުަޑއޭ. އެެހންވީމާޙަޤީޤަ

ާގތްގަނޑަކަުށް ހަެއއްކަ އަހަުރެގ  މިކަހަލަ ބައިަވރު ވާހަކަތަެކއް ފާއިުތވެދިޔަ ،ކަމަުށާއި  ނުވާފުޅުރިމަތިލާން ވެސް ބޭނުންކު

. ދެން އަޅުގަނޑު ެވސް ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ފަހަރެްއގަިއ ނީ އަުޑއިިވފަތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް، ައޅުގަނޑަުށް ވެސް ވަ

އެހެން މުރު ނުވަަތ ދައުލަތުގައި ހުންނަ އުލުތަކަކީ ާއްއމު ސަރުކާރުގެ ލޯކަލް ކައުންސި ަގއި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކު

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޚިލާފަުށް ކުރުކޮުށް އޮންނަ ކަންތައްތަކަކަުށް ވެދާނެ. އެެހންނަމަވެސް،  ތަކާުމރުހުންނަ މުއައްސަސާތަކުގެ އު

ފައި ހުރީ ބަެއއް ކަހަލަ ނޫނީ ތަޖުރިބާކުރެވި ރީ،ފެނިފައި ހުފާއިތުވެދިޔަ މި ދެންނެވި އަަހރުތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

 ކައުންސިލުތަުކެގ އުމުރު. އެހެންވީާމ، ޤާނޫނުއަސާީސއަުށް އަޙްމަދު ޢާމިރުލަތްތަކުގައި ތިން އަހަރު ުކރުކަމަުށް މި ހާ

ިމ  ވައިފިކުރައް ނު ވަރަުށް ަމސައްކަތްޕުޅު މަނިކުފާ ފަހަރަުށް ކަންނޭނެގ މި އިޞްލާޙު މި ހުުށަހެޅުްއވީ. އެ ތިންވަނަ

ގެ އަޣްލަިބއްޔަތެްއ ބޭނުންވާ 4/3، ވާތީވެ  ނޫނުއަސާސީއަުށް ހުުށަހެޅޭ ިއޞްލާޙެއް ކަމަުށްފާސްވޭތޯ. އެހެންނަމަވެްސ، ޤާ 

، ވޯޓު ކަންނޭނގެ ައޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ 64ވެސް މަދުވެގެން  ވާީތވެ މިއަުށް ކަމަކަުށް

ވެސް ހަމަ  ގަމައިމުހަމަަރން ހަމަ މި މަޖިލީހުގައި މި ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ެވސް، އަޅުގަނޑު ވެސް ުއއްމީދުކު

އެއްޮކޅު ަފރާތެކޭ ކައުންސިަލކަުށް ނޯންނާނެ ތަފާތެއް. ެއއީ ހަމަ އެ ޭބބޭފުޅުންގެ ަކއުންސިލުތަުކގަިއ  ،އިދިކޮޅު ފަރާތެކޭ 

ަކއުންސިލުތަުކގައި ތިއްަބވާ ބޭޭބފުޅުން ވެސް ހަމަ ހުންނާނީ ނޫނީ އެ ބޭފުޅުން ތަމްސީލުކުރައްވާ ާދއިރާތަުކގެ  ،ތިއްބަވާ 

އެކު ކުރީަގއި މަސައްކަތްކުެރއްވުނު ބޭފުެޅްއ ޑު ހަމަ ދަންނަވާނަން އަޅުގަނޑާ . މިސާލަކަުްށ، އަުޅގަނދައްކާފަމި ވާހަކަ 

ޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މިހާރުގެ ައއް .މިހާރު ކުރީގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިނާ އާދަމް

މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، ައޅުގަނޑުމެން ެއއްކޮުށް މަސަްއކަތްކުރެވުުނއިރު ެވސް ރަުށްރަުށަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެްއކޮުްށ 
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 ފަހަރަުށް އަުޅގަނޑުެމން ގާތު ވަރަުށް ގިނަ ،ކަމަނާ ވެސް އެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވާނެ ދަތުރުކުރެވުނުއިުރގައި ވެސް ހަމަ އެ

 ،މުރަުށް ވިާދޅުވެފައި އެބަހުރި އުހަމަ ެއްއެވސް ޕާޓީ ފިކުރެްއ ނެތި  ،ވަރަުށް ގިަނ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވެފައި އެބަހުރި

ރިޔާސީ  ،ފަސް އަހަރަުށް ބަދަލުކޮުށްލަދެއްވާުށޭ އެހެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހެކޭ ގެ އުމުރުކައުންސިލުތަކު 

 ފަހަރު ތިންވަނަ އަުޅގަނޑު ހަމަ އަދިވެސް ެއއް، . ެއހެންވީމާސްދޭުށޭރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއކޭ ހަމަ އެއްހަމަޔަކަުށް ގެނެ

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި  ،މިރަުށްފަހަރު އަޙްމަދު ޢާ ފަހަރަުށް މި އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވީީތވެ ހަމަ އަދިވެސް ެއއް

ޚުްނނާއި އުޚުތުންނަުށް އަުޅގަނުޑ އަ 84މިރަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަުޅަގނޑުމެންގެ އަެނއް މަދު ޢާމެންބަރު އަޙް

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަުށް  231ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ، ލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ މިކަމުގައި ބަިއވެރިވެެދއްަވިއގެން މި މާއްދާގޮވާ

 މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު ފާްސކޮުށްދެއްވާުށޭ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ައއްޑޫ މީދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް. 

 

 އްެކުވން:ވާަހކަދެރޮޒައިނާ އާދަމް  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްއޑޫ މީދޫ

ވިަޔސް  އަހަރަުށް ހެދިކަމުގައި 10އަހަރަުށް ީކއްކުރަންތޯ  5ރު މުއުންސިލުަތކުގެ އުަރީއސް. ކަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

އެ ބޭފުޅުންނަުށް އެ ބޭފުޅުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަުށް އެޅެން ހުރި ހުރިހާ  ،ކައުންސިލުތަުކގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ނިގުަޅއިގަނެ 

ގައި ެއއްވެސް ކަހަލަ އެހީތެރިކަެމއް ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދިނުމު ،މުސާރަތައް ކުޑަކޮުށް  ،ހުރަހެއް އަޅައި

ޖެއްސުންކުރުމުގެ ފިުކރުގައި ސަުރކާރުން މަސަްއކަތްކުރަްއވާ ކަމަުށް ވަންޏާ ަކއުްނސިލުތައް އޮތުުމގެ ބޭނުމެްއ  ،ނުދީ

ރުކަީޒ ލާމަތަކާ ބެހޭ، ވަނީ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ ކަުއންސިލު މި އް ޮގއްސަވެސް ނެތް ހިސާބަުށް މިހާރު ކަންތައްތަ

ތަނުގައި ހުުށަހެޅިގެްނ  އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާަތްއ ހިންގުމުގެ ގާނޫނަުށް އެތަެކއް އިޞްލާޙުަތކެއް ވަިކވަކިްނ މި

ތަން. ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުން މިހާރު  ވާކަނޑާލަމުން ގޮއްސަ  ކައުންސިލުތަުކގެ ބާރު އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަުށް

ތްދޭން ކުރެވެން އޮތް އެއްވެސް މަސައްކަެތއް ނެތް. އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަ

މިހާރު  ާވލުކޮުށްފައި ބާްއވާފައި ހުން ގަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން ހަ ފަހު އެންމެ ފަ ކުރަމުން އައި ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަުށް

ސް މަސަްއކަެތއް ނެތިފައި މި ތިބީ. އަތޮޅު ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރާނެ ހަމަ އެއްވެ އެކަން ވެސް ގެްނގޮްއސަ

ވުރެ ސިޓީ ަކއުންސިލުތަކުގެ މުސާރަ ކުޑަކޮުށްފި. ސިޓީ ަކުއންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  ކައުންސިލުތަުކގެ މުސާރައަުށް

ންނަުށް އޮީފހުން ކަމަުށް ނިންމައިފި. އެައުށްފަހު ކައުންސިލުތައް އުފެދުމުގެ ބޭނުމަކީ ރަްއޔިތު ކަމެއް ނިންމާނީ ރައީސް

އަނެއްާކވެސް މާޭލގަިއ  ،ކައުންސިލުަތކުން ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އަތުލާަފއި ،ާވއިރު ގާތުން ޚިދުމަތްދިނުން ކަމުގައި
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ނެތް. އެތާނގައި ހުރި  މިހާރު ގޯތިގެދޮރު ބެހޭނެ ގޮތެއް ،ވާލުކޮުށްފައިމިނިސްޓްރީތަކަކާ އެ ބާރުތައް ހަހިނގަމުންދާ 

މުޢިއްޒު  މިނިސްޓަރު ގޮތެއް ނެތް. މި ހުރިހާ ކަމަކާ ގޮތެއް ނެތް. މަގުަތއް ބެލެހެްއޓޭނެ ެއއްޗެހި ބެލެހެއްޓޭނެ ޕާކުތަކާ

ވާލުެވވަަޑއިގެން ހުންނަަވއިެގން އައްޑޫ ސިީޓގެ މަގުަތއް އެހެރީ މިހާރު ވެލި މަގުތައް އެްއކޮުށް ހަލާކުވެ އެްއޗެހި ހަ

ވާލުކޮުށްފަިއ ޮއތް ފަރާތަުށް މުސާރަ ދެނީކީ ންޓްރެކްޓް ހަ ަބއްތި ދިއްލަްނ ކޮ . މަގުވަރަުށް ހަލާުކެވގެންޮގސްފަ ނުދުއްވޭ

ޖެހޭ ފަރާތްތަކަުށް މުސާރަ ެއއް ނޫން. ގަބުރުސްތާނު ބަލަހައްަޓންންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރެވުނަދެނީމީހުން ކުރަ ނޫން. އެ

ކުޑަމިނުން މިސްކިތްތައް  އޭ ކިޔާފައި ެއންމެލުވީވާސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމާ ހަނޫން. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މި ދެނީއެއް

ުށް ވެސް މިދިޔަ ރޯދަމަސް ނިމުނުއިރު އަފިހިގަނޑެއްހާ ހަމަ ،ކޮެޅއްދޮވެ ސާފުުކރަން ގެންގުޅޭ ބްލީޗު، ސާފުކުރަންފޮޅާ

ާއއި ޙަޤީޤަތުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ދައްކާ ވާހަކަ، ސް ހަވާލުކުރީކީ ނޫން. އެހެންވީމާވެ ތަންތަނަކާވެސް އެ 

ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގޮތާ ވަރަުށް ބޮޑު ތަފާތެއް ެއބަހުރި. ކޮބައިތޯ އަުޅގަނޑުމެން މި އިޞްލާޙުތައް ގެަނއުމުގެ  ސަރުކާރުން

ބޭނުމަކީ، ކައުންސިލުތަަކކީ ނެތް އެއްެޗއް ކަމަުށް ހަދައިގެން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންެވގެްނ އުޅޭ ކަމަުށް ވަންޏާ؟ މާލޭ 

ރިހާ ކަންތައްތަކެއް ހުއްޓުވާފައި ހަމަެއކަނި ބޭނުންވެގެން މި އުޅޭ މަޤްޞަދަކީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރަމުން އައި ހު

ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަުްށ ބިން ނުދޫކުރުމަުށް ޓަކައި ހުރިހާ ާމލޭގައި ހުރި ބިެމއްަގއި އޭގެ ަމތީގައި މުިޢއްޒު އިުށީނދެގެން 

ނީ. ަކއުންސިލުތަކުގެ ބާރު މި ކަނޑުވާލަނީ. އިނދެގެން ރައްޔިތުންނަުށް ެޖއްސުންކުރުމަުށް ސިޓީތަުކގެ ބާރު ކަނޑުވާލަ

އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ކުުރމަުށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިތަނަުށް އައިއްސަ މި ދަްއކަނީ ކޮންވާހަަކއެއް ކަެމއް 

ތުން އަޅުގަނޑަކަުށް ނޭނެގ. އަުޅަގނޑުމެން އެތައް ިއޞްލާޙުތަެކއް ހުުށަހަޅައިފިން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަުށް ވެސް ަރއްޔި

ބޭނުންވެފައި ތިބި. ޝަރުތުތައް ބަދަލުކުރަން ވެސް އައި. އެެހން ގާނޫނުތަކުަގއި ވެސް އޮތް ގޮތަުށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުުތ 

ބަދަލުކުރަން ވެސް ހުުށަހަޅައިފިން. އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތައް ބާރުވެރިކުރުވަން ވެސް ހުުށަހަޅައިފިން. މިއިން އެއްވެްސ 

ވެްސ އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބުނު. ކީއްވެގެންތޯ؟ ކޮންކަމަކާ ހުރެތޯ ނުދޭން މި އުޅެނީ؟ ސިޔާސީ ކަމަކަުށް ސަރުކާރުގެ ެއއް 

ކަންކަން މި ކުރަނީ ކޮންބައެއްތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ސަރުކާރުން މި ކަންކަން ސިޔާސީކޮުށްގެން މިގޮތަުށް 

ަހކައަީކ، ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްަޓއިާލފައި އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ތަން. އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާ

ވެސް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ރޫހާ އެްއގޮތަުށް، ލާމަރުކަޒީ ކުރުމުގެ މަޤްޞަދާ އެްއގޮތަުށް ރަްއިޔތުންނަުށް ގާތުން ޚިދުމަތްދެވޭ 

ބަޖެޓު ދީ، ކައުންސިލުތަކަުށް  ގޮތަުށް ކައުންސިލުތަކަުށް ަކުއންސިލުތަކުގެ ބާރުތައް އަނުބރާ ދީ، ކައުންސިލުތަކަުށް

ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތްިދނުމަުށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮުށްދެްއވާފަިއ، ެދން އިތުރު ކަންކަުމގެ ވާަހކަ 

 އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަްނއުޅެމާ ހިނގާުށޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުންސިުލ މިހާރު އޮތް ހާލަތުަގއި އޮެވގެން 

ރައްޔިތުންނަކަުށް ޚިދުމަތެއް ެވސް ނުލިބޭ. ސަރުކާރުން ތި ހަވާލުެވގެން ުއޅޭ މުައއްސަސާަތކަކުން ެއކަމެއް ކޮުށެއް ވެްސ 

ނުދެވޭ. އެ ތަނުގައި ތިބޭ މީހުންނަކަުށެއް ރައްޔިތުންނަކަުށް ަވގުތުން ޖަވާބުދާރީއެއް ެވސް ނުވޭ. އަދި މާލެއަުށް ސިޓީބިޓީ 

ލެުވނުއިރަކުން އެކަން ކަމަުށް ޖަާވބުދާރީވެގެން މި ކަންކަން ހިންގޭނެ ގޮތެއް މި ވަނީ. މި ފޮނުވަިއގެން މުޢިއްޒަުށް ހޭ
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ތަނަކަުށް ޖަވާބުދާރީާވކަުށް ވެްސ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ވެްސ ގެންނަނީކީ ނޫން މިއިން މީަހކު. އެހެްނވީމާ، މި ހާުލގައި 

ނެ ފައިދާއެއް. އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތްކޮުްށގެްނ ތިބެގެން އަޅުގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ މި ކަންކަން ކުރުމަކުންނެއް ވާ

  ނޫނީ ކަންކަން ރަނގަޅެއް ނުުކރެވޭނެ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތެރި މެންބަރުދާއިރާގެ އިްއޒަތް ކުޑަހުވަދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 އަޙްމަދު ޢާމިރަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ރަީއސް. އާދެ، ައޅުގަނޑު ހަމަ އެއްގޮަތކަުށްވެސް ހަމަ ލަދެއް ުނގަނޭ، ދެރަެއއް ެވސް ނުޭވ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ކުރަންތޯ، ތިން ފަހަރު ކީއްކުރަންތޯ، ހަތަރުވަނަ ފަހަރު ހުުށަހަޅަން މި މަޖިލީހަުށް ބިލެއް ތަކުރާރުކޮުށް އެއް ފަހަރު ކީއް

ވެސް. އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އަދިވެސް މި އިޞްލާަޙކީ އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގަިއ ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު ހަމަ 

ންދާނެ އިޞްލާޙެކޭ. ެއއީ ފާސްވަންދެކަުށް، ފާސްވުުމގެ ިވސްނުން އަންނަންދެކަުށް އަޅުަގނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ކުިރއަުށް ގެ

އެހެން މި ދެންނެވި ކަމަކީ، މިއީ މިއަދު އަޅުގަނޑު ސަރުކާަރުށް ތާއީދުކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުން، އަދުގެ ސަރުކާރަުށް ތާއީުދކުރާ 

 މީހެއްގެ ގޮތުަގއި ހުރެ އަުޅގަނޑު ފެުށި މަސަްއކަތެްއ ނޫން. ިމ އިޞްލާޙަީކ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ

އުސޫލުން ހިންގުމަުށް ޓަަކއި އެކުަލވައިެލވުނު ފުރަތަމަ ކަުއންސިލު އެކުލަަވއިލުމުގެ ކުީރގައި ވެްސ، އެ އިންތިޚާބުގެ 

ކުރީަގއި ޤާނޫނުއަސާީސއަުށް ެގނައުމަުށް ޓަކަިއ އަުޅގަނޑު ަމސައްކަތްކޮުށްަފއި ވާނެ ބިލެއް. އެހެންވީމާ، އެްއގޮތަކަުްށވެްސ 

ހެޅުމަކުން ހަމަގައިމު ވެސް ެއއީ މިއަދު އަުޅގަނުޑ ސަރުކާަރުށް ތާއީދުކުރާތީ ސަރުކާރަުށް މި ބިލު މިއަދު ައޅުގަނޑު ހުުށަ 

އޭގެ ފަސޭަހކަން ހޯދައިދިނުމަުށް ހުުށަހަޅާ ބިލެއްގެ ގޮތުަގިއ ހަމަގައިމު ެވސް ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު ސިފަކުރުމަކީ އެީއ 

ދެންނެވޭނެ. އަނެްއކާ މި މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހަމަގައިމު ވެސް އިްނސާފުެވރި ގޮތެއް ކަުމގައި އަޅުގަނޑަކަުށް ނު

ބައްލަަވއިލެްއވުމުން ވަރަުްށ ާސފުކޮުށް ފެންނަން އޮތް ކަެމއްެގ ގޮުތގަިއ ވެްސ ައޅުގަނުޑ ަދންނަވަން. ތަފާތު ގޮްތގޮތަުށް 

އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަފާތު ކަންކަމުގައި އަޅުގަނުޑމެން ކޮންމެ މީހަކަުށް ވެސް ވާހަކަދެްއކިދާނެ. ހަމައެކަނި ެއންމެ ކަމެއް 

މީޑިއާގެ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް ދަންނަވާލަން. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަްނކޮޅުތަުކގައި މީޑިއާ މެދުވެރިކޮުށް ޕޯލެްއ 

ނަންގަަވއިދެްއވާުށޭ. ޕަބްލިކު ރެފަރަންޑަމަކަުށް ދިއުމުގެ ބާުރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންނަުށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ  115ން މަތިކޮުށްަފއިވީ ހިނދު، ހަމައެާއެއއްކޮުށް ޤައުމީ ކަންކަމުަގއި ޤާނޫނުައސާސީގެ ވަނަ މާއްދާއި 70

ދަުށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ވެސް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވިދާނެކަމުގެ މެންޑޭެޓްއ 

ކަުމގައި މީޑިާއގެ ފަރާތްތަކުން ވެްސ ން، އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަންގަނޑުމެދީފައިވާކަން ގަބޫލުކުރޭ. ހަމަެއއާެއކު، އަޅު 
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އެ ޕޯލްތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މީޑިއާތަކުން  ،ރައްޔިތުން އެންމެ އެދޭ ގޮތަީކ ކޮބައިތޯ ބަލައި، އެ ޕޯލްތައް ނަގައި

ޅުގަނޑު ދަންަނވާަލން އޮތީ މީޑިާއގެ ބޭފުޅުންނުަށް އަ ، ބަ ފެނޭ. އެެހންވީމާތަން ައުޅގަނޑުމެންނަުށް އެ ކަންކަން ހާމަވެގެންދާ

އަހަރަުށް އޮތުންތޯ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮަތކީ ބައްލަވާަފއި  5 ،މި ަކއުންސިލުގެ އުމުރު މިހާރު ތިން އަހަރަުށް އޮތުންތޯ  ،ވެސް

މެ އްޔިތަކަުށް ކޮންރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު މިކަމުގައި އޮތް ގޮތް. ކޮންމެ ރަ ޅެ ކޮުށްެދއްވާުށޭ. ޭއރުން އެނގޭނޭއެކަން އަ

ނޭޅޭނެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަށް ބިލު ހުުށަހަޅާނީ  ވެސް ބިލެއް ހުުށަހެއް މި މަޖިލީހަކަުށް ގައިމު ކައުންސިލަރަކަުށް ައއިްއސަ

މަތީން މި ބިލު މިހާރުވެސް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކަުށް. އެހެންވީމާ، އެޮގތުގެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާތަުކގެ  ،އޮީތ. ހަމަގައިމުެވސް ައޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮުށް އެަބ ދައްކާ  އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާފައި މި

ރިޔާސީ ދެ ދަުއރުގެ ތެރޭަގއި ކައުންސިުލގެ  ،ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ ެއއްޗަކީ  ތަރައްޤީގެ ވާހަކަ. ހަމަގައިމު

 ،ކުރެިވއްޖެ ނަމައެ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އިޤްތިޞާދުއަކީ ހުމުން އެކަމަުށް ހޭދަކުރާ ފައިސާޖެފަހަރަުށް ބާއްވަން 3އިންތިޚާބު 

މައެާއއެކު، އަުޅގަނޑުމެން އެަބ ކޮންމެވެސް ބަޔަކަުށް ޭއގެ ލާބަޔާއި މަންފާ ކުރާނެ ފައިސާެއއްކަން. އަދި ހަ

ވުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުިދކުދި މިއިން ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްގައި ސިާޔީސ ފިކުރު ތަފާތު ،ބޫލުކުރަންޖެހޭގަ

ވަނީ  ރަުށްތަކުގައި ދިމާވާ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކަުށް ޙައްލު ހޯދުމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮންމެ ބަޔަކަުށް ވެސް މި

ުޅގަނޑުމެްނ އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވެފަ. އަދި ހަމައެއާެއއްކޮުށް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރަުށްތަކުަގއި މިކަމަުށް އަ

 ޒުރުވެރިވާމެޖޯރިޓީ ގަބޫލުކުރާ ފަރާތްތައް ޢުކޮމިއުނިޓީގެ ތެރެއިން ހަމަ  އެދޭ ފަރާތްތައް،ކުރިމަތިލުމަުށް  ،އެދޭ ފަރާތްތައް

ޤާނޫނުއަސާީސގެ އަހަުރގެ ސަަބބުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ  3ތަން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ މި 

ރަުށް ހަދައިދޭން ބިރުގަންނަނީ އަހަ 5އަހަރަުށް އޮތް ހިނދު ކައުންސިލުގެ އުމުރު  5މުތަކެއް މަދުވެގެން މަޤާ އެހެން ހުރިހާ

އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ މިއީ ހަމަ ޤައުމީ ވިސްނުމުގައި ކޮންމެހެން ، ތްތަކުން ކީއްެވެގންތޯ. އެހެންވީމާސިޔާސީ ފަރާ

ގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންހިނގައްޖެ ިމކަމުެގ ތަނު މި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަުށް ދެކެވަަޑިއގެން މިއަދު

ވެސް ައޅުަގނޑުގެ ހިތްވަރަކަުށް ކުަޑކޮުށް ެވސް ހަމަ ބަދަލެއް ނާންނާނެ.  ހުރި މިންވަރު ވެސް. އެކަމަކު ޤުވެިރކަންޝައު

ރިހާ ހިނދަކު އަޅުގަނޑު ެއ މި ބިލު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަުށް ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދެމިހު

 ހާން ކިބައިން އަުޅގަނޑު ހަމަ އާދޭފަހަރު ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅު މަސައްކަތް ކުރާނެ ވާހަކަ ދަްނނަވަމުން، އަދިެވސް ެއއް

އެކު ަރްއޔިތުން އެދޭ ގޮތަުށް ަކއުންސިލު ލުއިފަސޭހަކަމާ އެކު ދަންނަވަނީ މި ބިލު ފާްސކޮުށްދެއްަވއި ަރއްޔިތުންނަުށް ިމކަން 

 ދެްއވާުށޭ. ޝުކުިރއްޔާ.ބުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯއްދަަވއިއިންތިޚާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލިމާލެއަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަުށް.
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެ

ޤާނޫނުއަސާީސއަުށް ހުުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާޙެއް  ގެރިއްޔާުޖމްހޫރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި `. 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ވަނީ. ހުުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި 

ކުރަްއވާތާ ދުވަސްަތކެއް ޔަތެްއަގއި މަސަްއަކތްޕުޅުތޯ ވަރަުށް ރަނގަޅު ނިމަސައްކަތްޕުޅު ވަރަުށް ކޮުށްެދއްވޭމިރު މި އަޙްމަދު ޢާ

ިމ  ،ރިފް ވިދާޅުިވ ފަދައިންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާވެއްޖެ. އަުޅގަނުޑގެ ކުރިްނ ާވހަކަފުޅުދެއްެކވި ކެލާ ާދއިރާ 

އެީއ ަބއި ވޯޓު މަޖިލީހުގެ ލިބެންޖެހޭ މަސައްކަެތއް ނިންމުމަުށް.  4/3މަސައްކަތަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގާތްގަނަޑކަުށް 

ަލ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ހަމަ ގެންނަވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ ޖުމު 231. ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ގެެނވޭ ިއޞްލާޙަކަުށް ވާީތވެ

ގެ މެންބަރުން ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕު ދަލުކުރުން. މި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައިއަހަރަުށް ބަ 5އަހަރު އޮތް ތަން  3

ައޅުގަނޑު ހަމަ ޔަޤީންކަންދޭްނ  ،ަވގުތު ތަޅުމުގައި ނެތް ނަމަވެސް  މިއަދު ދެން އެކި މަސައްކަތްަތކުަގއި ުއޅުްއވުމުަގއި މި

ގަްނނަވާ އެންމެހައި ފަރާތްތައް؛ ުތގައި ބަިއވެރިެވަވޑައި ހުުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ވެސް އަދި މި މަސައްކަ

ވެސް ކުރަްއވާފައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް.  ފުރިހަމަ ނިންމުމެއް ވާނީ ހިއްސާ ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެޕީ.ޕީ.އެމް

ން ކުރާނަން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެވުނު ުހރިހާ މަސައްކަތެއް މި ިއޞްލާޙު ފާސްކުރުމަުށް ޓަކަިއ އަޅުގަނޑުމެ

 ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދޭހަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހަމަ ދެންމެ ހުުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން 

ަކއުންސިލުެގ އަހަރު  3ސްނުންފުޅު ގެންގުުޅވައިިފއްޔާ ސިޔާސީ ވިސްނުންފުޅު އެކަެހރިކުރަްއވާފައި ވަރަުށް ސާފުކޮުްށ ވި

އުފެދުމާ  ިއވާ ކަެމއް. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުހަމަ ނުކުެރވިާދނެކަމީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންަނުށް ތަޖުރިބާކުރެވިފަމަސައްކަތްތައް 

 2011ެއއީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ބާބަކުން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ހިޔާވަހިކަން ލިބިގެން އުފެދިފައިވާ ގާނޫނުގެ ދަުށުން އެުކގަިއ، 

. ތައްއީ. އޭރުަގއި ާރްއޖޭގެ ވެިރކަމުަގއި ތިބީ މިއަުދ އިދިކޮުޅގައި ތިބި ފަރާތްއަ  ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ަކއުންިސލުތައް މި

ހުރި ގޮތުގެ ވާަހކަ ވަރަުށް ތަފުސީލުކޮުށް އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ  އެ ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލުތަކާ މެދު ޢަމަލުކޮުށްފައި

ައުށް ސަރުކާރުން އޭރު ޖެއްިސ އަތޮޅުގެ ތުލުސްދޫ މެންބަރުން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު އެ ދަްއަކވަނީ. މިތާ މާލެ

ވަރަުށް ކުރު  ،ގައި ކަންތައް. ތާރީޚު ހުރި އަުށް ޖެއްސި ހާލު މިއީ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ފެންނަންއަތޮޅު ފުނަދޫ ުށ. ،ހާލާއި

ބާބެްއގައި ިމ ަކޅާއި ހުދުން ބޮޑު މާސިންގާ  ަގއިއޮތް. ޤާނޫނުއަސާސީރީްއޗަުށް ާސފުކޮުށް ފެންނަން އެބަތާރީޚުގެ ތެރެއިން 

 ،ކުރާފެުށުމާއެކުގައި އެންމެ ޑިމޮކްރެޓިކް ކަމަުށް ދަޢުވާ ކުރުމަުށްއެ ގާނޫނު ތަންފީޛު، ވާހަކަ ލިޔެ، ޭއގެން ގާނޫނެއް ހަދައި

 ތިބި މީހުން ޢަމަލުކުރި  އެްއގޮތަކަުްށވެސް ެގއަުށް ނުވަންާނނެ،ހުރެ ހަމަ  އަދި މިއަދު ވެސް ަމގުމަތީަގިއ ޑިމޮކްރަސީއާ

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލަުށް ހުރަސްއަޅާކަުށް މަސަްއކަތެއް  ،މި ސަރުކާަރކުންނެއް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލު ުއވާލަން، ވީމާ ގޮތް. އެހެން

ތީ. ައޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ވެްސ އޮ ނުކުރާނެ. މި ސަރުކާރާ ގުިޅފައި އޮތް ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫަޕކީ މި

ކުުރމުގެ ބާރު ޤާނޫނުއަސާސީން ިލބިދޭ ހަމަތަކަުށް ކޮުށްދެވެްނ ިރކަންގާތުން ވެ ތި ބޭފުޅުންނާުށް މި ދަންނަވަނީ، ސާފުކޮ
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ެއކުަގިއ  ންބަރުން؛ ދެން އަުޅގަނޑުމެންނާމެ 47ގެ ގަނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕު ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުަރން އަޅު 

ކަާމ މެދު އަޅުގަނޑު ޝައްެކްއ ނެމެންބަރުން މިއަުށް ވޯޓުދެއްވާ 5ކޯލިޝަންަގއި މަސައްކަތްކުަރއްަވއި އެމް.ޑީ.ޭއގެ 

 މިއަުށް ޯވޓުދެއްވުުމގެ ޒިންމާ މިހާރު މި، ޞްލާޙު ފާެހއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ ނުކުރަން. ނަމަވެސް، ެއވަރަުކން އަދި މި އި

ދާލަތު އަިއ. އަދި އޭގެތެރެއިން ާއިއ އަދި ޖޭ.ޕީގެ އިސްތަުށިފުޅުގަ ގަިއ މި ވަގުތު އޮތް އެމް.ޑީ.ޕީއޮތީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު

އެ ބޭފުޅުން ، އި. އެހެންވީމާއެުކގަ  ނަވާނެ މެްނބަރެއް. އެ މެންބަރާޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި މި ތަނުގައި އިން

އެކު މި އިޞްލާޙު ފާސްވެގެންދާނެ. ދެން އޮީތ  ކަމުގައި ވާނަމަ ވަރަުށް ަފސޭހަކަމާސްނުންފުޅު މިގޮތަުށް ސީދާޮކުށްފިވި

ތް ގޮތް ރަނަގޅުތޯ ގޮތަުށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮ ހަމަ ނިމޭ  ން އަހަރު 3 ހެއްޔޭ؟ ކުރަންޖެހޭ ނަތީޖާ. މި އަދަދު ކޮންމެހެން

ނޫންތޯ. އަުޅގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ، ވެދިޔަ ތިންހަތަރު އަހަރެއްގެ މާޒީއަުށް އަުޅގަނޑުމެން އެނބުރި ރުޖޫޢަވެލާއިުރަގިއ 

ެއއްކަމެްއގެ ގޮތުަގއި މިކަން އަުޅގަނޑުމެން ކުރަން އެބަޖެހޭ.  މި ކަންތައް އިޞްލާޙުކުރުުމގެ މައިގަނޑު މުހިއްމު ފުރަތަމަ

މިކަން ކޮުށް ނިންމުމުަށްފަހުގައި ދެން މިހާރުވެސް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަުށް ވަރަުްށ 

ސް ފުރަތަމަ އެ މަރުޙަލާަގއި ބައިވެރި އިޞްލާޙުތަެކއް ހުުށަެހޅިއްޖެ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ ފަދައިން، އެ ގާނޫނަުށް ވެ 

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން އޭރު ފޮނުއްވީ. އޭރު އިިދކޮޅަުށް ތިބީ އަޅުގަނޑުމެން. އަުޅގަނޑުމެންަނުށް އެ ގާނޫނުގައި އޮންނަންީވ 

ްއ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަުށް ފެނި، މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ިނންމި ގޮތަުށް އެމް.ޑީ.ޕީައކަުށް އެ ގާނޫނާ އެްއގޮތަުށް ކަންތަ 

ކުރާކަުށް ފަސޭހަެއއް ނުވި. ަސރުކާރުން އެގޮތަުށް އެކަެމއް ުނކޮުށްދެއްިވ. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ސިޓީ ކައުންސިލުތަުކެގ 

ސިޓީ ކައުންސިލަރުްނގެ މުާސރައާއި ުނވަތަ އެ މީހުންގެ ަމސައްކަުތގެ މެންޑޭޓަުށް އައި ަބދަލުތަކުގެ ވާަހކަ ދެެކވޭއިުރގަިއ 

! އަޅުގަނަޑކީ ފުރަމާލޭގެ މެންބަރުކަން މިދިޔަ ދެ ދައުރުަގއި ެވސް ކުރަމުން އަންނަ މީހެއް. ފުރަ މާލެއަުށް ބަލަމާހިނގާ

ދެން މާލެއިން ބަޔަާކއި، މިާހރު ދެން މާލެއިން ބާރު އަެންއހެން ބަލަންޏާ. މާލޭގެ ފަސްަވނަ އަވަުްށ، ވިލިމާލެ. ކުރިން 

ހަމަ އިނގިލިން މިހެން ގުނަިއގެން ދަންނަވައިފާނަމޭ. މާެލ  ވިލިމާފަންނު، މާލޭކޮޅުން ބަަޔކާ ވެްސ ެއއްކޮުށް. އަުޅގަނޑު

ވަަނ އަހަރުެގ ފެބުރުވަީރގެ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަުހގަިއ ބޭްއވި އިންތިޚާބުަގއި ކާމިޔާުބކުިރ  2011ސިޓީ ަކއުންސިލު 

ގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރު ވަނަ ައހަރު 2012ިމ ދަންނަވަނީ.  2011ފުލް މެޖޯރިޓީ އޮތީ އެމް.ޑީ.ީޕަގއި. މުޅި މާލޭަގއި، 

އެވީ ގޮެތއް ެވގެންދިޔައީ ަނޝީދު އިސްތިޢުފާދެއްވީމަ. ނަމަވެސް، އެ ދޭތެރޭަގއި ވެްސ މުޅި މާލޭގައި ބެހެއްޓުނީ 

ފީާފގައި ރީދޫކުަލިއގެ ދުވާދު ލާވާފަިއ އިނގޭތޯ. ރީދޫ ކުލަިއގެ ބޭންޑު ައޅުވާަފިއ  12ތެޔޮއަަޅއިގެން ގެންނަ ކަހަލަ 

ފީފާ އެތުރުން ފިަޔވައި ދެން އިތުރު ެއްއވެސް މަަސއްކަެތއް މާލޭ ސިޓީ ަކއުންސިލަކުން  12ދޮރުމަތީގައި  ނަލަހިޔާ ހޮޓާ

މާލެއަުށް ކޮުށްފަެއއް ނޯންނާނެ. މާލެ ކުނިގޮނުޑ ފުރި ބަްނޑުންވެ އޮބިނޯެވގެންދިަޔއީ. ަވރަުށް ކުރީއްސުެރ ެވސް އޮތް 

ފް މޯލްޑިވްްސއާ ދިމާލުން ކުރިމަތީގަިއ ތޮުށިގަނޑުގެ ުކޑަކުޑަ ކަެމއް ސުނާމީ ފަންޑެއްގެ ދަުށުން ނިންމާލަންޖެހޭ ބޭންކު އޮ

ރަނގަޅުކޮުށްލަދީ، އެ ތަން އެްއވަރުކޮުށްލަދިން. އެ ނޫނިއްޔާ ެއއްވެސް ކަމެއް މާލޭ ސިޓީ ަކުއންސިލުން މާލެއަުށް ކޮުށްފަިއ 

ުޅގަނޑު ިމހިރީ. އެހެންވީމާ، މާލޭ ސިޓީ ނޯންނާނެ. އެކަން އެންމެ ގިނައިން އެ ވާހަކަ ދެްއކި އެަކކު އަޅުގަނޑު. އަދި އަ
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ކައުންސިުލގެ މެންބަރުން، ނުވަތަ މާލެއަުށް ކޮުށްދިން ޚިދުމަތްތަކުން، މާލޭގެ ބިންތަކާއި ސަަރހައްދުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

އި މި އެެއއްމިެއއް ނޭނގޭ ކިތަންެމ ގޮތަކުން ގޮސް ެގއްލި، ައލުންބަލުން އެކަން ގާނޫނުގެ ތެރެއަުށް އަުޅވަންޖެހިފަ

ސަރުކާރަުށް މި އޮތީ. ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަކީ، ޢުމަުރ ޒާހިރަުށް ފަހުގައި މުޅި މި މާލެއަުށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު 

އުފާވެރިކަން. މި މާލޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު އުފާވެރިކަަމކީ އޮނަރަބަލް ޢުމަރު ޒާހިރުގެ ޒަމާނުގައި 

. އެ މަނިކުފާނަުށް ޚާއްޞަ ުޝކުރު ދަންނަވަންޖެހޭ. ޭއގެފަހުން މި ފުރަމާލޭގެ ރައްޔިތުްނ ކޮުށްދެއްިވ ބުރަ މަސަްއކަތްތައް

ރައީސުންެގ ވާހަަކއެްއ ނޫން މި ދަންނަވަނީކީ. ރަީއސުންެގ  .ިއ ަވޒީރުންގެ ތެެރއިން އިނގޭތޯވަކި އެްއ ބޭފުޅަކަުށް ަޓކަ

 ފަހުގެ ހާ ޝުކުރެއް އޮތީ ަރއީސް ޔާމީނަުށް. މިވިސްނުންފުޅާ ެއއްކޮުށް ވަޒީުރން މަސައްކަތްޕުޅުކުަރއްވަނީ. ހުރި

ެއއީ މަގަކަސް ހެޔޮ. ، އިުށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތްގޮތަުށް އަތުރަ ތަރައްޤީތަކުަގއި އިނގޭތޯ. މުޅި މާލޭ ރައްޔިތުންނަ

. އޭވެސް ހެޔޮ. މިއޮތް ދަނީ ފެންނަމުން. އަދި މި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް މި ވާހަކަ ނުކުރެ  ޕާެކއް ހެދުން އިހުސްތަންކޮޅެްއގަ

ެވސް މުޢިއްޒު އެ މަަސއްކަެތްއ  އެްއވެސް ކަެމއް މުޢިއްޒު ނުުކރައްަވއޭ ބުނާއިުރގައި އެ ވާހަކަ ދައްކަވަން މި ތިއްަބވަނީ

ކޮންެމވެސް ކަހަލަ ރަސްފަންނެއް ވިޔަްސ،  ،. ެއއީ ބްރިޖު ވިޔަްސ، ޕާެކއް ވިޔަސް އިހިނގަމުންދާ ދަނޑިވަެޅއްގަ 

މަސަްއަކތް އަުޅގަނޑުމެން އެ ބަދަލު ، . އެހެންވީމާމިހެން ނަމަވެސް އޮންނަނީ  އާޓިފިޝަލް ބީޗުަތއް ިވޔަްސ، މަގުމަތިން

ްއޔާ މެޖޯރިޓީ އިރާދަކުެރވިهللا އްޭވއިުރގައި އިންތިޚާބެއް ބޭއި ން ބަލައިގަންނާނެ. ދެން މާލޭގަގެނައި ސަބަބު މާލޭގެ ރައްޔިތު 

މިއީ  ދިނީމަ. ރައްޔިތުން މި ތިބެނީްތކޮުށްދޭނީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް. އަޅުގަނުޑމެންގެ ސަރުކާރަުށް. އެއީ ިމވަރަުށް މަސައްކަ

މިއީ ޕިންކު  ،މިއީ ރީދޫ ކުލައިެގ ސަރުކާރެއްތޯސަރުކާރެއްތޯ ބަލާކަުށް ޫނން. ރައްޔިތުންނަކަުށް މުހިއްމެއް ނުވާނެ ކޮން

އްޔިތުން މިީއ ގްރީން ކުލަިއގެ ސަރުކާެރްއތޯ؟ އެ ބަލާކަުށް ރައްޔިތުްނ ބޭނުމެއް ނޫން. ރަ ،ކުލަިއގެ ސަރުކާރެއްތޯ 

ްއޔާ މާލޭެގ ލޯކަލް ޔިތުން ތިބޭނީ. ިއރާދަކުރެވިނީ ތަރައްޤީ. އެ ތަަރއްޤީ ގެނެސްދޭ ސަރުކާރަާކ ެއއްކޮުށް ަރއްބޭނުންވާ

ްއޔާ ކެނޑިޑޭޓުންނަުށް އިރާދަކުެރވިކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދެން މި އަންނަ އަހަރު ބޭއްވިގެްނދާއިރު އަުޅގަނޑުމެންގެ 

ކުޑަ  ކިހާ ރަނގަޅު މަަސއްކަެތއްކަން ،ނެ. ެއ ޭބފުޅުންނަުށް ސާފުކޮުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެމާލެއިން ވޯުޓ ދޭ

އްޒު ހުންނަވައިގެން ިމ ދުވަސްކޮެޅްއގެ ތެރޭގައި ޔާމީން ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރެއް ޮގތުގައި ހައުސިްނގ މިނިސްޓަރު މުޢި

އޮތީ.  ުށްތޯ؟ ައޅުގަނޑުމެން ކުރީ ރަނގަޅަުށް. ސާފުކޮުށް ފެންނަން މި. ދެން އޮތީ އަުޅގަނޑުމެން އެކަން ކުރީ ރަނގަޅަރީކު

ތަރައްޤީވެގެން މިހިރަ  އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރަުށް ދިނީމާ ގައި އޮތް މިދެންނެވި ޒާތުގެ ބާުރވެރިަކންލޭ ސިޓީ ކައުންސިލު މާ

ހުދުން ތަްސވީރު  އިއޮތީ ރަނަގޅަުށް ކަޅާ  . އެދަނީ ފެންނަންހިރަ ފެންނަން. ތަރައްޤީގެ ކުަލވަރު ބާރު ސްީޕޑުަގއި މި ނީދަ

، އި ޮގތް ރަނގަޅުވީމަ. އެހެންވީމާގެނައަޅުގަނޑުމެން ބަދަލު ،ރި ގޮތަުށްކުލަކޮުށް މިހާރު ފެންނަން. އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކު

މަތިން  މި ހަމަތަކުގެ ؛ޒީ ގާނޫުނގައި މި ބުނާ ހަމަތައްކޮުށް ލާމަރުކަޞަ އުންސިލަުށް އެ ގާނޫނުަގއި، ޚާއްމާލޭ ސިޓީ ކަ

ވެްސ  އިގެންދަން އެ ގާނޫނުގަ ސޫލުތަކާއި އެްއގޮތަުށް ކުރިއަުށް ސަރުކާުރގެ އެ އޮންނަ އު  ،ކުރިއަުށް ގެންދާކަމުަގއި ވާނަމަ 

ހުރި، ން. އަުޅގަނޑުމެން ހަނދާން އެބައަިމއްލައަުށް ގޮތްތަކެއް ހަދަިއގެނެއް ނޫުްށެވސް އަމިއްލަކަގޮތައްލިބިދީފަ. އެބާރު 
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ދައްަކވަމުން އެބަ ވިދާޅުޭވ، ސިޔާސީ އެްއވެސް މަސަްއކަެތއް ކޮުށްލާނެ ބިމެއް މާލެއިން ފުޅުމިއަދު ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަ

ހިނގާ ބިއްލޫރިޖެހިގެ. ގެންނަމާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަުށް ނުދިނުމަުށް ޓަކައޭ އެ ބަދަލު ގެނައީ. އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނަުށް

ވެސް. އެ ތަނަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޖަގަަހއެއް.  ޖެހެންދެން ގޮތުަގއި ހުރި ދާދި ފަހަކާ ގެޓުސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެްކރެޓޭރިއެ މާލޭ

މިކަން އޮންނާނެ މަންޒަރު ހަމަ ސީދާ ސާފުކޮުށް ފެންނަން. ހުރިހާ ނޫސްތަކެއް ކަވަރުކުެރވިަފއި އޮންނާނީ. ރާއްޖޭގެ ޓީވީ 

ވަަނ  2011 ންސިލުގޮތުަގއި މާލޭ ސިޓީ ކައުގެ ޖަހައެއް ވާ އްާވނީ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސައްލާ ބާ އިސްޓޭޝަންތަކުން ދައްކާފަ

، އަތުން އަތުލަންދެން. އެހެންވީމާ އަުޅގަނުޑމެން މި ބާރު އެ މީހުން ،އަހަރުން ފެއްޓިގެން ދާދި އިހަކަުށްދުވަހާ ހަމައަުށް

ލާ ސާފުކޮުށްލެވޭނެ. ގާނޫނުގެ ތެރެިއން ސިޔާސީ ކުލަ ޖައްސަިއެގން ސިޔާސީ މި ކުރަނީ. ރަނގަޅަުށް ބަކޮންބައެއްތޯ 

އްމު ރައްޔިތުންަނުށް ހިތްފަސޭހަކޮުށް އުޅެލެވޭނެ ބިނާތައް ތައްޔާުރކޮުށްދިނުމާއި، އާ  ،ޢިއްޒު އެ ކުރަްއވާ ކަމަކީ މު .ރމިއަދު ޑ

އުޅުްއވަނީ. ކަތް އަނެްއާކ ފަުށްޓަވައިގެން އަނެއްކާ ތާރަ ެއޅުއްވުުމގެ މަސައް  ޅި މާލެ ވަުށާހަކޮުށް، މިހާރު މުމަގުތައް ފަސޭ

ނައްޓާލާަފއި ފެރީ ޓާމިނަލް ބުޑުަގއި ބޮުޑ  ންމާލެއި އަުށްވިލިމާލެ، އްދު ހަދިރިއުޅޭ ސަރަ ނޑުމާލޭގެ ކުނި ޖަމާވެަފއި އަުޅގަ

 ވާހަކަ އެއަުޅގަނޑު  ؛ލުގައި ހާގެން ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ދަތިމާސިންގާ ބާޖެއް ބާއްވަިއގެްނ އެއަުށް ކުނި އަރުަވއި

މުޢިއްޒު ގޮތްތަެކއް  .ރަފހުން ޑ އް ސަރުކާރާ ަހވާލުކުރިވެފަ. އަުޅގަނޑުމެން މި ބާރުތަ ދައްކަމުން ދުވާތާ ަލއްކަ ުދަވސް

ހިސާބުން  އަދި އެ ،ގޮތް ހަދައި ނިންމަވައިގެން މިހާރު މާލޭ ފަޅުތެރެއިން ބައެއް ހިްއކަަވިއ، އެތަނަުށް ކުނި އެޅޭ

ަވކިން ހައްދަވަމުން  ވެސް އެކަންޏަކު ނޫން. ނެރެއް އިތުރަުށް ވަކިން ކަނޑަިއގެން ކުނި މާލެއިން ބޭރަުށް ގެންދެވޭނެ ނެރެއް

ނޫންތޯ ވިސްނުމެްއ  ނުގެންެނވި. މިއިްނ ެއއްެވސް ބޭފުޅެްއެގ ނެތެއް އޮތްހާ ދުަވހު ހަމަ ފެނިވަޑަެއއް އެ ގެންދަވަނީ. މި

މި ލުއިާޔއި ފަސޭހަ  ،ޔިތުން އެބަ ތިއްބެިވއޭ. ގައިމު. މާލޭގެ އެތައް ހާސް ރައްއި ފިކުރެއް މިކަހަލަ ވާހަކަ ދައްަކވާއިުރގަ

އަުޅގަނޑުމެްނ ، ވީމާއީސް ޔާމީން ހުންނެވީ. އެހެންމުޢިއްޒު އޭުރގައި ހުންނެވީ. މި ރަ .ރސަރުކާރުން. މި ޑދިނީ މި 

ެވސް ައޅުގަނޑުމެން  ކުރުމުގެ ހިތްވަާރއި އިްޚތިޔާރުޢުގަނޑުމެންނަުށް އެނގެންޏާ އެ ދިފާގެނައި ބަދަލު ރަނގަުޅކަން ައޅު

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަހަރަުށް ބަދަލުކުރަން  ަފސް ންއަހަރު ހުންނަންޖެހޭނެ. ނަމަވެސް، މި ތިން އިގަިއގަ

ޕާޓީން ކުރެ ޕާޓީއަކަުށް  މިރު މި ގެންނަވާ މުއްހިމު އިޞްލާޙަުށް އެ މަނިކުފާނާ ބައިވެިރވަަޑއިގަތުމަކީ މި ދެޢާ

މި ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުގެ ގާނޫނު ހިނގާނެ.  އީ އާޚިރުަގއި ޯލކަލް ކައުންސިލުނުކުރިޔަސް ކުރަްއވަންެޖހޭ ކަމެއް. އެ ތާއީދު

ވެސް ުއަވއެއް ނުލާނެ. އަދި އެހެްނ  ނޫނުއަސާސީއަކުން ުއވަެއއް ނުލެވޭނެ. މި ސަރުކާރަކުންޤާ ބުއޮތް ބާ މި

ކުރާ އިންތިޚާބު ރައްޔިތުން ތަކުގެ ވެރިކަންކުރާނީ އެ ރަުށް އި ސަރުކާރުންވެސް ުއަވއެއް ނުާލނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަުށްތަކުގަ 

މަަސއްކަތެްއ ހަމައަުށް  ކާވަގުތަ  އި އެ. އެހެްނވީމާ، އެ ަކއުންސިލަރުންގެ ުމސާރައާއި މަސައްކަތްަތކާންރުލޯކަލް ކައުންސިލަ

ުށް ކޮމިޓީއަ އެ ސަބަބުަށް ޓަކައި މާލިއްޔަތު، ުނޖެހޭ. އެހެންވީމާޑު މުސާރައެއް ދީފައި ބާްއވާކަުށްބޮވާނަމަ ކަމުގައި ނެތް

ސިޓީ  އާއި އަްއޑޫ ކައުންސިުލގެމެންބަރުންގެ މުސާރައަޅުގަނޑުމެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ކަނޑައެިޅގެން ފެނުނީ 

ނޫން އެހެން ކައުންސިެލއް ވެްސ  . މިެއގޮތަުށް ކޮުށްފަެއކަން އެ އޮތީ  މެންކައުންސިުލގެ މުސާރަ ކަނޑާަލން. އަުޅގަނޑު
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 ގާނޫނީ  ،ޚިލާފަުށް އުޅޭ ކަމަުށް ވާނަމަ ދަތިކޮުށް، ާގނޫނުގައި އޮތް ގޮތާތުންނަުށް ރައްޔި އެގޮތަުށް މަސަްއކަތެއް ުނކޮުށް

ވެސް ނުކޮުށް ދޫކޮުށްލަންީވވަުރ އެީއކީ ެއއްގޮަތކަުށް ގޮތުން އެހެން ބާރެއް އެހެން ގޮތަކަުށް އޮތް ބަަޔކު އެ މަގަުްށ އަޅުވާނެ. 

މިއިްނ  އިކުރާ ގޮތުަގއި މި އިޞްލާޙަކާގަނޑު ގަބޫލު. އަޅުއޮތީ އެހެން ކޮުށްފައެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ެއކަން 

 ެއއްމި ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެންވީމާ، ކުޑަުހވަދޫ ދާިއރާއެްއވެސް ކަމަކާ ގުޅުމެއް ނެްތ. 

ތްވަރުދޭން ޑުމެން ހިވަަރުށް މަސައްކަތް އެބަ ކުރަްއވާ. އަޅުގަނ މަނިކުފާނު ކުރަްއވަން އެ އުުޅއްވަނީ. ރަކު ނޫން އެފަހަ

އެހެންވީމާ، ލާނަމޭ.  އްޔާ އަެނއް ފަހަރުވެސްފަހަރު ނުވެއްޖެ އަެނއްާކވެސް ވިދާުޅވެއްޖެ މި ؛ބޭނުން މި މަސައްކަތް

ކަުމގަިއ ގާޫނނު ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި ދިެވހި ރައްތޔިތުންގެ ތެރެއިން ެއއްވެސް މީހަކު ހުރިއަޅުގަނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ 

އްޔާ. މި ފާސްނުވެއްޖެ ތަނަުށް ފޮނުއްވަންޖެހޭނެ ވަނަ ވޯޓު ެދއްަވއިެގން ވެސް މި 2019 ޢާމިރަުށް އަނެއްކާ ވާނަމަ އަޙްމަދު

ކުޑަުހވަދޫަގއި ވަަނ ދައުރަކަުށް  3މަުށް. ެއއީ ޔިތުން ެއޮގތަުށް ކުރުއަޅުގަނޑު ހަމަ ގޮވާލަން ެއ މަސައްކަްތ ރައް 

ބަލައިގެްނ ވާ މަސައްކަތްތަކަުށް މި ކޮުށްދެއްމަނިކުފާނު  . އެހެންވީމާ، އެދޭނެއްޔާ މިވަުރގެ ބާނީއެއް ނުއުފެއިރާދަކުރެްއވި 

. މި ވަނީ ވިޕްލައިނެއް ނެރެފަ ޚާއްޞަކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން މި ؛މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންކުރުމަުށް ޓަކައި ނަމަވެސް އިޙްތިރާމު

ުމކޮުށް އަންނަ ކޮންމެ އް. އާތަނަކަުށްވާނެ މިހާނު ނުކޮުށް ވިޕްލައިެނއް ނެރެފައިއަޅުގަނޑުމެން ކުީރަގއި ބަހުސް ނޫނިއްޔާ

ޢާމިރު މި  ،ކޮުށްިމކަން ކޮުށް ނުލާހިކު ަރނގަޅަުށް ބަހުސްކޮުްށގެން،މެންބަރުންގެ މެދުގަިއ  ައޅުގަނޑުމެން ކަމެއް

މިތާ ތަޅުމުަގިއ މިކަން ފަރިތަވީ. މިއަދު މަޖިލީހުގައި  ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ގިނަކަމުން މަސައްކަުތގައި އުުޅްއވާލެއް

ހަމަ މި ؛ އިވިގެން އެހެންެވގެން. މިކަމަުށް ތާއީދުކުރާެލއް ބޮޑުކަމުން. ެއއީ އެ އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ވެސް އޮތީ ބަހުސްގައި 

ނޯންނާނެ މީހަކު ފޮނުއްވި  މި ނޫނީއޮތީ.  ގްރީން ދީފައި މި ފުރިހަމައަުށް ތްރީލައިންހަމަ އަުޅގަނޑުމެން އެއްކޮުށް  ވަނުމާ

އިްއޒަތްތެިރ ، ންކަން އަޅުގަނޑު ޤީއެހެންވީމާ، އެ ޔަ. ކުން ތްރީލައިން ވިޕަކަުށް ނިންމިަޓމެޓިއިޞްލާޙެއް އަުޅގަނޑުމެން އޮ

ވަނަ  231ީމދަކީ މި އުސޫލުން އްގަނޑުގެ އުޔިތުްނނަުށް ދެން. އަޅުމެންބަރު ޢާމިރުަށް ވެސް އަދި އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައް

ވަރަކަުށް އަހަރުގެ މެންޑޭެޓއް  5ކައުްނސިލަރުންނަުށް ކުޑައޭ. އި ވެސް ައހަރު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަ 3މާއްދާގެ )ނ( ގައި ިމވާ 

 ކުރެްއވުމަުށް އެުށްަތއް، އެ ާދއިާރތައް ތަރައްޤީ ރަދީފިއްޔާ ވަރަުށް ރަނގަޅަުްށ ވިސްނުންފުޅު ގެންގުުޅްއވަިއެގން، އެ 

ކުާރ އިންތިޚާބު ،މުތަކުގެޤާމިފަދަ މަނަސް ނޫނައެހެން ގުތު ލިިބވަަޑއިގަންަނވާނެ. ައނެއްކާވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ވަ ބޭފުޅުންނަުށް

އަހަރު. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  5 ވެސް އަހަރު. ރައްިޔތުންގެ މަޖިލިސް 5ލަ ގޮތެއްަގއި މުތަކުގެ މުއްދަތަކީ ޖުމުޤާމަ

ނޑުމެްނ ވޯޓުން އަުޅގަ ތަނުގައި ކުރާ، މިޢައްޔަން  އެބަޔަކު ައޅުގަނޑުމެންގިނަ، ސް ވެން އަހަރު. އަދި ެއނޫ 5ޤާމު ވެސް މަ

ާވ ގޮުތގައި ައުޅގަނޑު ހަނދާން ؛އްސަސާަތުކގެ ގިނަ ހުރިހާ ތަނެއް މިނިވަން މުއަ  ތަންތަނަުށް ފޮުނއްވާ  ކުރާއިންތިޚާބު

އަހަރަުށް. އެެހންވީމާ، މިކަން އަުޅގަނޑުމެން  5 އޮތީ ކަހަލަ ގޮަތކަުށް މި ދެން ހުރި ހުރިހާ ތަނެއް ިއ،އެންމެ ތަނެއް ފިަޔވަ

ލާންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެްއ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކުލަ  އަުޅގަނޑުމެން ބަެބއް ނެތް. އަދި މީގައިނުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަ

ކުރާ އެޮގތަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީދު ވެފެއްސާއި ރަތާއި ހުދުގެ އިޞްލާޙަކަުށް ވާތީ  އެއީ އަޅުގަނޑަުށް ފެންނާކަުށް ނެތް.ހަމަ 
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ގިނަ ވާހަކަަތކެއް ނުެދއްކި  ޙަލާަގއި ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީން މާބަހުްސގެ މަރު . މި މަސަްއަކތުގައިވާހަކަ ދަންނަވަން

އަދި  ،ވީހާވެސް ައވަހަކަުށް ަވއިގެން އްުށް ފޮނުކަކަމަުށާއި އަދި މި ކޮމިޓީއަ އަުޅގަނޑުމެން ފުިރހަމަ ތާއީދު އޮތް ،ނަމަވެސް

ރުންގެ ކޮމިޓީއަކަުށް ދިގު މެންބަ 7 ލާމަރުކަޒީ މިކަން އަވަްސކުރުމަުށް ޓަކައިހަމަ ރަނގަޅު މި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި 

ބޭފުޅަުކ  ން. ކޮންމެވެސްގޮތަުށް ެވސް އަުޅގަނޑު ހުުަށހަޅަ ގޮތަުށް ހުުށަހަޅުްއވަންޏާ ދެ . ދެން ެއ ދ11ެނޫނީ  7 ؛ނުކޮުށް

 އަޙްމަދު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނީޅުގަނޑު މި ދެންނައަ ތާއީދުކޮުށްލެްއވިްއޔާ މަސަްއކަްތ އަވަްސކޮުށްލުމުގެ ތަރުތީބުން

ވައިގެން ވީހާ ައވަހަކަުްށ ކަުށް ފޮނުކޮމިޓީއަ ގެ ކުޑަމެންބަރުން 7 މެންބަރުން ނޫނީ 11 ޢާމިރުގެ މި މަސައްކަތަުށް ޚާއްޞަ

 މީދުކުރަމުން އަުޅގަނޑު އްދެްއވާނެ ކަަމުށް އުއިޞްލާޙު ކޮމިޓީން ނިންމާ ފޮނުއްވައަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް މި އި، އިނިންމަ

 އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ވާަހކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރި ވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ެދކުނު ހިތަދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަމެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ުށް.ނިޒާރަ ޢަލީ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ވަނަ މާއްދާއަުށް ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  231ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ރަީއސް.އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރި

 ،އުމުރު  ސިލުަތކުގެހޮވާ ކައުން ކަޒީ ގާނޫނުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާ ިއޞްލާޙަުށް ބަލާއިރު ލާމަރު

ަވކާލާތުކޮުށް އެކަމަުށް  ދަލުކުރުުމގެ ިވސްނުމަކީ އަުޅގަނޑު ވެސް ައބަދުވެސްއަހަރަުށް ބަ 5އަހަރުން  3އޮންނަ  މިހާރު މި

އަުޅގަނޑަުށް މީގައި ދިމާވާ މައްސަަލއަީކ  ،ކުރަން. އެހެންނަމަވެސްގަނޑު ހަމަ މި އިޞްލާޙަުށް ތާއީދުރާ ކަމެއް. އަޅު ކުތާއީދު

ަތއް ހިންގުމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ެއންމެން އެކަްއޗެއް ކިަޔއިގެްނ ދާއިރާއިދާރީ  ،ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުން

 ޝައްުކގެ ނަޒަރަކުން ބަލަންޖެހިއްޖެ ކަމެއް. ދެން މި  އަުޅގަނޑު ން އެއީކަރި ވިސްނުމެްއގައި މިކަން ކުރާއިޚްލާޞްތެ

ައޅުގަނޑު ކީ، ދިޔުމަ ރަުށްައހަ 5ން އަހަރު 3 ވޭބުނެ މިކޮުްށ ނުން ވެސް ސްޕެސިފިކު ޤީހުުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުަގއި ހަމަ ޔަ 

 އި އުންސިާލިއ މާލޭ ސިޓ ކައުންސިުލގަހަމަ މި މަޖިލީހުން އަްއޑޫ ސިޓީ ކަ ،އެހެންނަމަވެސް ކުރަން.އެއަުށް ާތއީދު

ކޮޅު ބޭފުޅުންގެ މުސާރަ  އެ  ،ބޭފުުޅންގެ ސިާޔސީ ފިކުރު ތަފާުތވީތީ  މިހާރު ހޮިވވަަޑއިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުން، އެ  ،ތިއްބެވި 

ބޭފުޅުންގެ މުސާރަޮކޅު  އެ ،ކައުންސިލަުށް. އެހެންނަމަވެސް  ެއކު ަވޑަިއގަންނަވާނީ ފުޅުން ޕްލޭްނތަކަކާބޭ . އެކަނޑާލީ

 ތަކެއްބާރުތެރެއިްނ ލިބެން ހުރި ހުރިހާ ާލމަރުކަޒީ ގާނޫުނގެ  ނަުށްބޭފުޅުން އެ ؛އަދި ހުރި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ން،ނޑާލަކަ

ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވޯޓުދެްއވިއޭ. އެ ބާރުތައް ދިަޔއިރު ވެސް ހަމަ ިއއްޒަތް ވެ އެކަންތައްަތއް ،ނިގުޅަިއގަނެ

. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙުތަްއ ގެނެވޭ ގޮތް މިއީ ހަމަ ކަެމއް ކޮުށްލަން ކުރެވޭ ކަެމއްެގ ވޯޓުެދއްވި ނިގުޅަިއގަންނަން
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 އީ މިދިނުން ިއ ނޫނީ މިއަުށް ވޯޓުހުުށަހެޅޭ ގޮްތ، މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނާފަައޅުގަނޑުމެންނަުށް  ގޮތުަގއި މިކަން ކޮުށްފިއްޔާމު

ރަނގަޅު ނިޔަތުގައި މިކަން ކުރަންާޏ  ،ކަމެއްަގއި، ެއްއ މަޤްޞަދެއްގައި އް. އެމިއޮންނަނީ ވެަފއި އުނދަގޫ ކަމަކަުށް

ވިލިމާލެ ނުދޭ. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،  ދާންޖެހޭނީ އެއް ލައިނެއްަގއި. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެކަެމްއ ފެނިގެނެއް

ދެން އަންނަ ދައުރަކަުށް  ؛ވޯޓުޭދން ،އެ ވިދާުޅވިހެން މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

 އެމް.ޕީ.ޕީ .ހޭ ސަބަބެއް އަުޅަގނޑަކަުށް ނޭނގޭބޭފުޅުންނަުށް ވޯޓުދޭންޖެެގ ންސިުލގެ ބޭުފޅުން ޕީ.ޕީ.އެމްމާލޭ ސިޓީ ކައު

 އް ކައުންިސލުން ވޯޓުދޭންޖެހޭ ސަބަބެޕީ.ޕީ.އެމް ، އިުްށ ބަލަކަމަސައްކަތަސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓްރީން މާލޭގައި ކުރާ 

އަދި މިނިްސޓްރީން ކުރާ މަސަްއކަތަކަުްށ ކުރަނީ ަކއުންސިލަކުން ނޫން. ުށް ުނވިސްނޭ. މިާހރު މަސައްކަތް އަޅުގަނޑަކަ

ބާެރއް ނޯންނާނެ.  މަަސްއކަތްކުރުމުގެ އަދި ޮހވޭ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް މާލޭގެ ެއްއވެސް ،ކައުންސިލަުށް އެްއވެސް ބާެރއް ނެތި

މާލޭގައި އަުޅަގނޑަުށް ހީވަނީ ކައުންސިލަުށް ބެލުން، މަރުވާ އެކަނި ވިހާ. ހަމައޮތީ ނެގިފައެ މިހާރު ހުރިހާ ބާރުތައް 

ން. މިސްކިތްަތއް ބެލު ،ާބރަކީ ތްސިީޓ ަކއުންސިލަުށް ލިބިފައި އޮ ފަހުން އައްޑޫ ނެތްހެން އެއްެވސް ބާރެއް. ެއންމެ

ވެސް އެްއވެްސ  މިނިސްޓްރީން އެްއެވސް ބަޖެޓެއް، ފިނޭންސް މިިނސްޓްރީން ކިތްތައް ބަލަން ެވސް ިއސްލާމިކުމިސް

 އެ ،މުދިމުން މަގުމަތިވެ ތިބި ުހރިހާ ފަހުން އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުންސިުލގައި ކަން ކުރާުށޭ ިވދާޅުވީ. އެންމެބަޖެޓެއް ނެތި މި

ކަލް ފުޅިއެއް ވެްސ އެންމެ ކުޑަމިނުން ފާޚަނާ ސާފުކޮުށްލާނެ ކެމި ތަކަުށްކިތްމިސް ،ކުރާނެ ތަނެއް ނޭނގިމީހުން ސޮއި

ނެތް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަްނ  ވެސް ދިޔައިރު ވެސް މިކަން ބަލާނެ ފަރާތެއްންހަމަސް ވެގެ، ވެހަތަރު މަސްނުލިބި، ތިން

 ކަެމއް އިޚްލާޞްތެރިމީގައި ޤަތަީކ ޙަޤީހަކަ ދެއްިކއެްއ ކަމަކު އުޅެނީ މި އިޞްލާޙުތަްއ މިހެން ގެނެސްގެން މޮޅެތި ވާ މި

ހުިރ އެބަ އިލާމަރުަކޒީ މި ނިޒާމުގަ  އެއްކޮުށް ރަނަގޅުކޮުށް، މުޅި ސިސްޓަމުކަމެއް ުހރި ނަމަ އިޚްލާޞްތެރި .ނެތޭ

ންގަން އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުަތއް އިދާރީ ޮގތުން ހިއަުޅގަނޑުމެންގެ އް. މުޅިން އާ ިސސްޓަމަކަުށް ކެމައްސަލަތަ

 އުމީ މަސައްކަތެްއގެ ގޮތުަގއި ޤަ މިއީ  ،ހުރި. އެހެންނަމަވެސްސިސްޓަމުގައި މައްސަލަަތއް އެބަ މި  .ހުުށަހެޅީ މި

ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައި އޮތް އެކުވެގެން މި މަސައްކަތް ކުރަން ސިޔާސީ ހުރިހާ ފިކުރުތައް  ،އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން

އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުންސިުލެގ  އިކާ ތިްއބާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ ދަނޑިވަެޅއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދަްއކަދައް 

ނަގާީނ  އި ެވސް ައްއޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލު ބާރުތައް ނިުގޅަިއގަތީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީތީ. ދެން އަންނަ އިންތިޚާބެްއގަ

 . ސިޔާސަެތއް މްަގއި ނެތް ސިޔާސަތެއްޕީ.ޕީ.އެކުރޭ. ޙަޤީޤަތް ގަބޫލުއެމް.ޑީ.ޕީ. މާލޭ ސިޓީ ަކއުްނސިލު ނަގާނީ އެމް.ޑީ.ޕީ. 

 ހަމައެކަނި ތަަރއްޤީޭއ ވިދާުޅވަނީ. މާލޭގައި އެްއ ޯގޅިން އަެނއް  ؛ކުރުމަުށްތަރައްޤީމުޅިން ތަފާތު އުސޫލުަތކެްއގަިއ ނެތް. 

، ސައްތަނަުށް ގެންގޮ  އެތަނުން މިތަނަުށް ބަދަލުކޮުށްލާފައި، މިތާ އިންނަ ދޯނި މިލާފައި އިގޯޅިން މި ހުންނަ ާގކޮޅު އަުތރަ

މިއީކީ ތަަރއްޤީެއްއ  ފައި،ބިާނގައި މިތާ ކުަލޖަހާ ހުރިަތނުގައި  މިތަނަުށް ގެންޮގއްސަ، މި މިތާ އިންނަ ގަސް އުފުރާލަިއެގން

ގެ މައްސަަލއަުށް ލީ ގެދޮރު މަްއސަލައަުށް، ކުގޯތި ޙައްލެއް އަންނަ ަތނެއް. މާލޭގެ މިއަުށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނުފެނޭ 

ތިރީސް ހާހަުށް ތަނެއް ހިފީ. މިހާރު  ހިވި ގެން ތަނެއް ހިފިއިރުއަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހަުށް އައިސް އާދޭތޯ.އެބަ  ޙައްލެއް
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މާލެއަުށް ިމއީތޯ  އަކީ؟ަތރައްޤީމިއީތޯ އުޅެނީ.  ހާހަުށް ވެސް ުނލިބިގެން މި ރީސްތި ުއޅެނީ. ހާހަުށް ވެސް ނުލިބިގެން މި

ނާދޭ.  ޙައްލެއް ؟ޙައްލަކީ އަުށް ގެނެުވނުމައްސަލަހުރި މުގެ މަގުތައް ޓްރެފިކް ޖޭމްވު  ގެކޮަބއިތޯ މާލޭ ؟ގެނައި ތަރައްީޤއަކީ

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެއ  .ޚަރަދުކޮުށްގެން ހެދި އާޓިފިޝަލް ބީޗަުށް ެވގެންދިަޔ ގޮތް ރުފިޔާ ންޔަ މިލި ޅީސް އެއްސާކޮބައިތޯ 

 ން ކަކަންތައްތަކެއް ނޫން އެހެންވީމާ، ތަރައްޤީއަކީ މި އުސޫލުން ކޮުށްގެން އަދި ވާ  ގޮތް. ފެންނަނީ ވެގެންދާ

 ދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫއޮތީ  ފުރުޞަތުއަުރވަން މި ވާން ދެތިން މިނެޓު. އަޅުގަނޑު 2:30މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ވީމަ  2:30އަުށް. އިްއޒަްތތެރި މެމްބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން، ޝަހުދީ އިންޙުސަ  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 ހުއްޓަވާލަދެްއވުމަުށް އެދި ދަްނނަވަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

 ގެ މެންކުރާނަން. އަުޅގަނޑުއަުްށ ހުއްޓާލަން މަސަްއަކތް 2:30ަރީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ހަމަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ގެ އަޚް ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު މިއަދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލް

ުށް އިޞްލާޙެއް ކަމަމު އްމުހިވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަުށް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާަޙކީ ހަމަ ވަރަުށް  231ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ރަުށު ކައުންސިލުތަކުެގ  ހުރިގެ އަތޮޅުތަުކަގއި އުފެދިފަިއ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަނޑުެމން

ކުރިމަތިލާން، އެ ރަުށްރަުށަުށް  ،އަހަރަުށް ބަދަލުވެގެން ހިނގައްޖެ ނަމަ 5އަހަރުގެ ބަދަލުގައި  3އޮތް  އުމުރު މިހާރު މި 

ުނކުރަން.  އްގައި އަުޅގަނޑު ޝަްއކެބިލު މީހުން ލިބޭނެކަމާ ދޭތެރޭޤާނެ ަކމަުށް ކުރިމަތިލާއެ ރަުށްރަުށުގެ ަކއުންސިލު 

 3މިހާތަނަުށް  އަލީަގއި ފުުށުގައި ދިރިއުޅޭ މިހާތަނަުށް ކުރި ތަޖުރިބާގެން މި ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން ރަުށްމިހެން ދަންނަވަ

 ރު ކައުންސިލަ މިދެންނެވި ،ހުން ިކޔަަވިއގެން ތިބި މީ ގަޅަުށްރަނގަޅު ވަޒީފާތަުކގައި ތިިބ، ރަނ އަހަރުގެ އުމުރު އޮތުމުން

އަހަރުގެ ޓާަމކަުށް މިކަން  5އަހަރުެގ ބަދަލުގަިއ  3އޮތް  ކަމަުށް ކުރިމަތިލުމުގެ ަޝުއގެްއ ނުހުރޭ. ނަމަވެސް މިހާރު މި 

ފުރުޞަތު  ުށް ކުރިމަތިލުމުގެބިުލ މީހުން ރަުށްރަުށުގެ ަކއުންިސލަޤާރަނަގޅަުށް ކިަޔަވއިގެްނ ތިބި  ،ބަދަލުކުރެވިއްޖެ ނަމަ

ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު  .ނުކުރަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން އްއަޅުގަނޑު ޝައްކެ  ހުޅުވިގެންދާނެކަމާ ދޭތެރޭގައި

ބޭފުޅުްނގެ ދާއިރާަތއް  އެ ކުަރްއވާނެހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ގަބޫލު ތަނަުށް އިންތިޚާބުވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި ނޫނަސް މި

 ަރނގަޅު މީހުން ކައުންސިލަުށް  އޮތުމުން އެ ރަުށްރަުށުން އެކަުށޭނަ އަހަރަުށް 3ސީލުކުރައްވާ ކައުންސިލުަތކުގެ އުމުރު ތަމް

އިުތރަުށް ކައުންސިލަުށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަުށް ރަނގަޅު ޕާފޯމެންސެއް ދެްއކުމުގެ ފުރުޞަުތ ގެއަދި އޭ ނުލާކަން. ކުރިމަތި

ކައުންސިެލްއ  . އެހެންވީމާ، ރަނގަޅުދިޔުމުންއަހަރުެގ ދަުއރެއް ލިބިގެން 5އި ދަލުގައަހަރުެގ ބަ 3ވެސް ލިިބގެންދާނީ 
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ޮއއްޓަރު ހުރި ރަނގަޅު ކައުންސިެލއް އުެފއްދުމަުށް ޓަކައި މި ބިލުގަިއ ކުރާނެ ރަނގަޅު ތަރައްީޤއަުށް މަސަްއަކތްރަުށެއްގެ 

އަޅުގަނޑުމެްނގެ އަޚް، ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މު ކަމެއް. އްދިޔުމަކީ ވަރަުށް މުހިއޮތް އިޞްލާޙު ފާސްވެގެން މި

މިކަމާ ދޭތެރޭގައި އެބަ އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން އުމީ ކަމެްއގެ ގޮތުަގިއ ޤަ  ،މެންބަރު ޢާމިރު ވިދާޅުވި ފަަދއިން

އޮތް  ކައި އުފެދިފައި މިމަުްށ ޓަކުރުތަަރއްޤީައުށް ޓަކައި މަސަްއކަތް ވިސްނަންޖެހޭ. އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަުށްރަުށުގެ

މު ކަމެއް ކަމަުށް އަޅުގަނުޑ އްމަކީ ވަރަުށް މުހިލާޙު ފާސްކުރުމި އިޞް ،ކައުންސިލުތަުކގެ ކުރިމަާގއި ލާބައަުށް ޓަކައި 

އަޅުގަނޑުމެންެގ  .ދެކެން. ހަމައެާއއެްއކޮުށް ައޅުަގނޑުގެ ަވގުތު ހަމަވާތީ އަޅުަގނޑު ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ޚާއްަޞކޮުށް، އަުޅގަނޑުމެން ސަރުކާުރގެ ވަރަުްށ ހިންގުންތެރި މިނިސްޓަރަކާ ދޭތެރޭގައި މިތާނަގއި ދެެކޭވ  ؛ސަރުކާރުގެ 

މަނިކުފާނަކީ  ވާހަކަތައް އެއީ އެހާ ރަނަގޅު ވާހަކަތަެކއް ނޫންކަން ައޅުގަނޑު ވެސް ފާހަގަކޮުށްލަްނ ބޭނުންވޭ. އެ

 30އަދި  ިއ،ބިން ހިއްަކވަވުރެ ގިނަ ހެކްޓަރުގެ  އަުށް 460އި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަީއސް ޔާީމންގެ މޭސްތިރިކަމުގެ ދަުށުގަ 

އެަތްއ ސް ހައުިސންގ ޔުނިޓާއި އެަތއްވެއަދި އިުތރު ބުރިޖާއި އަދި ިއ،އިތުރު ބަނދަރެއް ހައްދަވަ އެަތއް ވުރެ އަުށް

މުންދާ ތަން ފެންނަ ކުރަުމންދާ މަސައްކަތެްއ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ ލޯމަތީގައި 

. ނޭެދވޭ ގޮަތކަުށް އެ ވާހަކަ ދެެކވޭތީވެ އަުޅގަނޑު ރަްއޔިތުްނނަުށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ؛ވާހަކަ މިނިސްޓަރެއްގެ

ނެ. އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާުރގެ ޕާފޯމެންސް ވަރަުށް ރަނގަޅު. އެހެންވީމާ، މިކަން ވެްސ ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރާ

 ދެްއވި ފުރުޞަަތުށް ޝުކުރިއްޔާ. އެކުވުމާ  2:30ޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަމުން، އަ

 

 ނިންމުން 
 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 އެކު ޝުކުރު  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ޝުކުރިއްޔާ.. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ

 ގައި.  9:00ވާ އަންގާރަ ުދވަހުގެ ހެނދުނު  2016 ގަްސޓުއޮ  2ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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