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6201/18/34ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:13 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:42: 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  23ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންކުރުއްޔާ ފާސް ކުރުމާއި ަޔއުމިޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/2/15އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

އަުްށ، ދެ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްާޔ.  2016/18/40އިން  2016/18/39ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

ައުށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތަްއ. މި ވަނަ ޖަލްސ12ާވަނަ ޖަލްސާއިން 11ވަނަ އަހަރުެގ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2016އެީއ، 

ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ެވބްސައިޓްަގއި ޝާއިޢުކުރުމަުްށ ފަހު އެއްވެސް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް 

 ހުުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ، ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ޔައުިމއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަުތން ގަބޫލުކުރާ ަޔއުމިއްޔާަތކެއް 

 ކަމުގައި ނިންމައިފިން.

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 . އަންގާ އެްނގުން ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

އްޔަުތ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިަގިއ  9:00 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

ަގއި 11:15. 2ކޮމިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެއި ގަ  9:30. 1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ

ަގއި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންަތއްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، 11:15. 2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި  މާލިއްޔަތު

 . 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މުލަކު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މިޓީތަކަުށް އައި ަބެއއް ބަދަލުތައް. އިޖުތިމާޢީ ކޮ -4.2

މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ައލިފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕެގ ޙުސައިން ހަމަޖައްަސވައިދެްއުވން އެދިވަ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ  107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، 2016 ޮއގަސްޓް 11ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްއަކުން 

ަޤއުީމ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.  107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ޢަބްދުލްޤާދިރުގެ  ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ސަލާމަތުގެ

ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ިވލިނގިލީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން 

 107ޕާިލމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ 

(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނުަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ

ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދެގ 2016 ޮއގަސްޓް  14އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން 

 އެގޮތަުްށ އިޢުލާންކުރަން. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއާވ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން 107

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.މަޖލީހު ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭރު ަވނަ މާއްދާގެ )ދ(ަގއި ބަޔާންޮކުށް 115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ  -5.1

ޤައުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަުށް ަޓކައި ޖަޕާުނގައި ހުންނަވާ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ސަފީރުކަމަުށް މ. ކޮތަންމާގެ 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުަސއިން ޝަރީފް ޢަްއޔަންކުރެްއވުމަުށް ފޮނުއްވާަފިއވާ މައްަސލަ ދިރާސާކުރަްއވަިއ ގޮެތްއ 

ވުމަުށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުއްވުމުގެ މައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިވާ ސިޓީފުުޅ ނިންމެ

 މަޖިލީހަުށް އިއްވައިެދއްވުމަުށް ައމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން. 
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 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ޙައްމަދަުށް، ވެދުން ސަލާމަުށް ފަހު ދަންނަވަމެވެ. މަސީޙް މުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ވަަނ މާއްދާގެ )ދ(ގައި ަބޔާންޮކުށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭރު  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކޮތަންމާޭގ  ޤައުމުތަކަުށް ރާއްެޖއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަުށް ަޓކައި ޖަާޕނުގައި ހުންނަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަުށް މ.

( ޢައްޔަންކުރެްއވުމަުށް ަގސްތުކުރާތީ އޭނާ އެ މަޤާމަުށް ހަމަޖެއްސުާމ 00055Aއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސަިއން ޝަރީފް )

މެދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްަދވައިެދއްަވއި، އެ މަޖިލީހުން ނިންމެވި ގޮްތ އަންަގވައިެދއްވުްނ އެދެމެެވ. 

އްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފްގެ ވަަނވަރާިއ ދިވެހި ރައްޔިތެްއކަން އަންަގއިދޭ ކާުޑގެ ކޮޕީ ފޮނުވީމެެވ. މި ސިޓީއާ އެކު މުޙަ

ޔާމީން هللا . ާޚދިމްކުމް، ޢަބްދ2016ުއޮގަސްޓް  3. 1437ަޝްއވާލް  29އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން ެއދެމެވެ. 

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރާސާކުރެްއވުމަުށް ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވަން ނިންމަން.މި މައްސަލަ ދި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 2003/1 ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއާވ، ގާނޫނު ނަންބަރުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު -6.1

)ސުލްޙަވެރިކަމާ އެކު އެްއެވުއޅުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިުލ. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން 

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި  14ވަނަ ދައުުރގެ  2ވަނަ އަހަރުގެ  2016ަގއި ބޭްއވުނު،  2016ޮއގަސްޓް  9އިްއވާފައި ވަނީ 

ރިފާޢު. އިއްޒަތްތެިރ هللا ިއދެއްވާނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުބިލު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވަ

 މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުދާއި މާފަންނު ދެކުނު

އެކު ެއްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ގާނޫނު(  )ސުލްޙަވެރިކަމާ  2003/1ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ(ގެ ފަހަތަުށް ގެެނވޭ އިޞްލާޙެއް )ޅ(ގެ ގޮުތގަިއ  24ލެވޭ އިޞްާލޙަކީ އެ ގާނޫނުގެ އަުށް މި ހުުށަހަޅައި
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 24ނޫުނގެ ގާމި ބުނެވިދިޔަ  ،ކޮުށްލެވޭ. އާދެ! މި ިއޞްލާޙު މައިގަނޑު ގޮތެްއަގިއ މި ހުުށަހަޅަންޖެހުނު ސަބަބަކީއިތުރު

އެހެން ގޮަތކަުށް  އެްއވުމެއް ޭބއްވޭނީ މި ގާނޫނުަގއި ،އޮންނަނީ ލާއިުރގައި މިހާރު މިވަނަ މާއްދާއަުށް ބަަލއި

ޭއގައި އިސްތިސްނާތަެކއް  ،. އެހެންނަމަވެސް ތަނެްއަގއި ކަމަުށް ލާޒިްމވާކަުށްނުޖެހެއޭ ނުވާހާ ހިނދަކު ވަކިކަނޑައަޅާަފއި

މި  ،ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަުށް އައިސް  2008ނޫނުއަސާސީ ލޭގައި ދިިރއުޅެމުންދާއިރުަގިއ ޤާއެބަވޭ. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މާ

ވަނަ އަހަރު ުވޖޫދަުށް އައިއިުރގަިއ އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފާހަގަވާ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. މާލެައކީ ވަރަުްށ  2013ގާނޫނު 

މާޭލގެ މަގުތަުކގަިއ ، ބޮޑު ރަުށަކަުށް ވެފައިކާރުބާރޫ  ކެތި ގިނަ، މަގުަތއް ހަނި،ދުއްވާތަ ،ވެސް ނިސްބަތުން އާބާދީ ބޮޑު

އަދި ނުރައްކާަތްއ  ،އުނދަޫގތަކާއި ،ުއޅުމަކީ ޭއގެ ސަބަބުން އާއްމު ރައްޔިތުންނަުށް ިގނަގުނަ ދަތިތަކާއިއެްއވެ

މަްއސަލަތައް މުގައި އެްއވުން ބާްއވާ ަފރާތްތަކަުށް ރައްކާތެރިކަން ޯފރުކޮުށްދިނު ،ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަކަުށް ެފންނާތީ

ުށް އުނދަގޫތަކެއް ނިހާޔަތަ ނގާެވއުޅުަމުށާއި ދުއްވާަތކެތި ދުއްވުމަުށް މާލޭގެ ަމގުތަުކގައި ހިނގާބި ،ާވއިރުދިމާވެފައި

ަތކެްއޗަުށް  އްމުންނާއި ދައުލަތުގެ މުދަލާއިފަރުދުންގެ ޙައްޤުަތކަުާށއި، ސަލާމަާތއި އާ  އިާއއްމު ރަްއޔިުތންނާކުރިމަތިވެފައި، 

އުޅުމުެގ ޙައްުޤ ތްކޮުށް މާލޭަގއި ސުލްަޙވެރިަކމާ އެކު އެްއވެ ކަމެްއ ކަމުން މިދެންނެވި ކަންތައްތަކަުށް ރިާޢޔަ ނުރައްކާތެރިވާ 

ެޅވޭނެ ވަިކ އުއްސުމަުށް ޓަކައި މާލޭގައި ެއއްވެ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެންއެކު ބޭނުންމެހާ ފަރާތްތަކަުށް ރައްކާތެރިކަމާ އެ

ދުގައި ހުުށަހެޅޭ ުށް ކަނޑައެޅުމަުށް ޓަަކއި އެ މަޤްޞަކޮުށްފައި ޮއންނަ ގޮތަުށް އިޢުލާންތަންތަން ހަމަޖައްސައި، ެއކަން އާއްމުކޮ

 ގައި(ކު ެއއްެވއުޅުުމެގ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނު)ސުްލޙަވެރިކަމާ އެ  2003/1 ،އިޞްލާޙެއް. ކުރިން ފާހަގަކޮުްށލި ފަދައިން

. އި ެއްއވެނޫޅެވޭނެ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނަޑއެޅިފަމިހާރު އެބަވޭ އިސްތިސްނާ ސަރަހައްދުތަކެްއ، ނުވަތަ އެްއވެއުޅުުމގަ

 އި އަޅުގަނޑާއަދި މާލޭގަ، ގެ ދާއިާރގެ ގިނަ ަރއްޔިތުްނނާބޫުލކުރެވޭ ގޮތުަގއި އަދި ައޅުގަނޑުއަުޅގަނޑަުށް ގަ، ނަމަވެސް

ކަުށް މާލެ ވަޑަިއގެން އަދި އެކިެއކި ބޭނުންތަ ދިރިއުޅޭ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާ، ދިމާވާ އެތައް ބައިވަރު ރަްއިޔތުން މާލޭގައި

މީހުންގެ ބޭނުންތަކަުށް  ުކއްލިއަުށް ދިމަދިމާލުގައި އެްއވުުމން އެމާލެއިން ހޯއްދަވަމުންގެންދާ ރައްޔިތުންނަުށް ުކއްލި ޚިދުމަތް

ގަނޑުަގއި ކޮންމެ ރެޔަކު ކޮންމެ އަދި މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބު، ހިނދު ދާބޮޑެތި އުނދަގޫތަެކއް ތަހައްމަލުކުރަމުންވަރަުށް 

ކުރާ ަތކުން އަންނަ ެއއްޗެހި އަުޑގަދަކުރުާމއި، ީޓ.ވީޔަކު އެްއވެސް އުސޫެލއް ގޮތެއްފޮތެްއ ނެތި ބާރަުށް ައޑުގަދަރެ

ތަެކއް ބޮޑެތި ތަކުލީފު ބޭނުންކޮުށްގެން ހަމަ ބާރަުށް ޖަހާފައި ހުރުމުން އެ ހިސާބުގަނޑުަގއި ދިރިއުޅޭ ަރއްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް

މިންތަކެްއ ުއޅުމުަގއި ގޮުތގަިއ ެއްއވެނޫޅެޭވނެ ސަރަހައްދުތައް ުނވަތަ އެްއވެ ކުރަމުންދާތީ އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރާ

 ވަންޏާ ދީފި ކަމަުށްނެ ސަރަހައްދުތަކެއް މާލޭަގއި ކަނޑައަަޅއިއުޅެވޭކަނޑައެޅިަފިއވާ ސަރަހައްދުތަުކގެ ގޮތަުށް ހަމަ އެްއވެ 

ވީހާވެސް ދުުރގައި އުެޅވޭނެ  އެ ސަރަހައްދުަތކާ ންނަ ފަރާތްތަަކުށް ވެސްގޮތްގޮތަުށް އަ މާލެއަުށް ޚިދުމަތް ހޯދަން އެކި

 މާލޭގެ ގިނަ ޭގެގއަކީ ެވސް ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ،މީހުންނަުށް ހޯދިދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެަބ ފާހަގަވޭ ގޮތްތަެކއް އެ

މި ޭގގެ  ،އިސްޓޭޓްގެ ުއސޫލުން ލޯނު ނަގައިގެން މިަކހަލަ ގޭގެ ހަދާފަން ހަދާފައި ހުންނަ ގޭގެ. ރިއަލް ކޮުށްގެން މީހު

ޭގގެއިން ނިުކމެގެންދާކަން އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ.  ގޭގޭގައި ދިރިުއޅޭ ރައްޔިތުން އެ ކައިީރގައި ައޑުގަދަ ކުރުުމގެ ސަބަބުން މި
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ަތްއ ކޮުށްގެން ތިބި ފަރާތްތަކުަށް ޑެތި ގެއްލުންތައް މި އިންވެސްޓުބޮ އަދި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުންނާއި، މާލީ ގޮތުން ވަރަުށް

އެިކއެކި ބޭނުންތަަކުްށ  ،މާލެއިން ޚިދުމަތް ހޯދާ ،މާޭލގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއި ، އެހެންވީމާއެބަ ފާހަގަކުރޭ.  ކުރަމުންދާކަން

ދީ ފައިދާތަކެއް ކުރަނިވި ބޮޑު އިޤްިތޞާ ކޮުށް އަުޅަގނޑުމެންގެ އެންމެއަދި ޚާއްޞަ ، މާލެ ވަޑަިއގަންނަވާ ރަްއޔިތުްނނާއި

އެކީގަިއ ފަސޭހަކަމާ ، ންގެ ގޮުތަގއި މާލެ އަންނަ ފަރާތްތަކަުށް މާލެއަކީ އަމާންުޓއަރިސްޓު ގެޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ 

ުނވަަތ ރާއްޖޭެގ ކެޕިޓަލް ސިޓީައކީ  ،ެއކީަގއި އުެޅވޭ ަތނެއްގެ ގޮުތގަިއ މާލެވެސް ޖެހިލުމެއް ނެިތ ރަްއކާތެރިކަމާ އެއް 

ގާނޫނަުށް ގެނެޭވ އިޞްލާެޙއް. އާދެ!  ދިޔަންދުގަިއ ހުުށަހެޅިގެނެއްެގ ގޮތުގަިއ ބޭްއވުމުެގ މަޤްޞަވަރަުށް އަމާން ތަ

ޑިމޮކްރެސީ ކުރިމައްޗަުްށ  ،ވަނަ އަހަުރ ފެުށިގެން ރާއްޖެއަުށް އައިސް 2003އަޅުގަނޑުމެން މި ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން 

ބައި ކްރެސީ ނުޒު ގޮުތގައި ަރއްިޔތުންނަުށް ޑިމޮކަުށް ބޭނުންކޮުްށގެން އޭގެ ނާޖާއި ުނވަތަ ޑިމޮކްރެސީ އަްއޑަނަޔަ، ލައިގެން

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް . ވަނީ ހަލާކުކޮުށްލެވިފަ ގޮތަކަުށް ިވސްނައިދީގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ މުޅި އިޖުތިމާީއ ފޭރާން މި 

ސްނުން އަުޅގަނޑުމެންެގ ދޫދުތައް އަމިއްަލއަުށް ކަނަޑއެޅުމުެގ ވިނިވަންކަން ޭއގެ ޙުން މި ލިބިދީފައިވާ މިޤާނޫނުއަސާސީ

އޮތީ  ދޫދުތައް ކަނޑައަަޅންޖެހޭ ހިސާބަުށް މިވީމާ، ގާނޫނުތައް ހެދިެގން އެ ޙުކިބަިއގައި މިއަދަކު ނެތް. ެއހެން

ޅުކުރުުމގެ ފާ ވަނީ ޚިޔާލުޖިލީހުން މަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމު ޮގްއސަ. މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭަގިއ އަުޅގަނޑުމެން  މި

. މި ގާނޫނު ވުޖޫދުަށް ވުޖޫދަުށް ގެެނސްދީފަނޫނު ވެސް ކުރުުމގެ މިނިވަންކަުމެގ ގާމިނިވަންކަމާއި އަދި އަބުރު ަރއްކާތެރި

ހުންގެ އެްއވުންތައް ވެސް މީ ޤީަޤތުގައި ސިޔާސީ ޖަލްސާތަކާއި ދިޔައީ ޙަ ގެނައި ހިސާބުން އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ފެނިގެން މި

، ވެުނގަނެ ބޭއްިވދާނެކަން މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަުށް ވެސް ޔަޤީންއަބުރަުށް އަރައި

ބޭނުންވަނީ މާލެއަކީ ދަކީ. އަޅުގަނޑުމެން ން މި ގާނޫނުތަކުން ބޭނުންވާ މަޤްޞަ. މީ އަުޅަގނޑުމެހާމަވެގެންޮގއްސި

ންމެ މަަގކުްނ ވެސް ފަސޭހަކަމާ ެއީކގަިއ މީހަކު ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް ކޮ އެީކަގއި ކޮންމެ ަވގުތަކު ވެސް އެއަމާންކަމާ 

ގާނޫނަުށް މި އިޞްލާޙުގެނެިވގެންދިއުމަުށްފަހު ހޯމް  ބޫލުކުރާ ޮގތުގައި މި. އަުޅގަނޑު ގަހޯދައިލެވޭނެ ތަނަކަުށް ވެގެންިދއުން

ދިރިއުޅޭ ރައްިޔތުންނާއި އަދި މާލެއަުށް އެކި ކަންކަމުގައި ޚިދުމަތް ހޯދުމުަށް  މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަންތަނަކީ މާލޭގައި

ދާނެ ތަންތަން ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެިޅގެންއަންނަ ރައްޔިތުންނަުށް ވީހާެވސް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަުށް ކަނޑަ

ޔިތުްނގެ މަންދޫބުން މަޖިލީހުގައި ިތއްބެވި ހުރިހާ ިއއްޒަްތތެރި ރައް ބޫލުކުރަނީ މިއެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަުށް ައޅުގަނޑު ގަ

ވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި ކުރާނެ ކަމަުށް. އަދި މާލޭގެ ރަްއޔިތުން ނޫނަސް ާމލެއިން ބޭރު ތަމްސީލުކުރައް ވެސް ާތއީދު

އަުށް ެއކިއެކި ބޭނުންތަކަުށް ޚިދުމަތް ނުވަތަ މާލެ، ދިރިއުޅޭ އަަދދެއްގެ ރަްއޔިތުންނަކީ މާލޭަގއި މަންދޫބުންގެ ވެސް ގިނަ 

 ުށް ބޭބޭފުޅުންގެ ދާިއރާތަކުގެ ރައްޔިތުންނަުށް ވެްސ މި ބިލުގެ ސަބަބުން ވަރަ އެ، ން އަންނަ ފަރާތްތައް. އެހެންވީމާހޯދަ

 ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ.  ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ކުރާނެ ަކމަުށް ޔަޤީންކުރަން. ދެއްވި ފުުރޞަތަުށް ވަރަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ަގޑި  1އީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ގަޑިއިރުގެ ަވގުތު. އެ 3ލަ ަވނީ ޖުމު ބިލަުށް ކަނޑައެޅިފައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ސިކުންތު.  46މިނެޓު  16ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  7މިނެޓު  46ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަުްށ  32މިނެޓު  38

އިްއޒަތްތެރި ނުވާ މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަުްށ ނިސްބަތް 3. އަދާލަތު ޕާޓީއަުްށ ސިކުންތު 35މިނެޓު  12އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

 އަރުވަނީ މައްޗަންގޮޅީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި( )ވަގުތުޮކޅަކަުށްަފހު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިނެޓު 3މެންބަރަުށް 

 ދީދީއަުށް. ތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުއުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙްމަދުއުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަ މައްޗަންޮގޅީ

މަޖިލީހަުށް މި ހުުށަހެޅިގެންދިޔައީ ޤާނޫުނއަސާީސއާ  ސް މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިައދު ވެ

ެގ ވަނަ މާއްދާަގއި ދައުލަތު 32އަސާސީގެ ޚިލާފަުށް އޮތް ބިލެއް. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަުށް ސާފު ޞަީރޙަ ބަހުން ޤާނޫނު

ހަކަުށް ލިބިގެންވާ ކަމަުށް އުޅުުމގެ މިނިވަންކަން ކޮންެމ މީހުއްދަ ކުރިން ހޯދުމަކާ ނުލައި ސުލްޙަވެރިކަމާ ެއކީަގއި ެއްއވެ

ސް ސާރވިސްއިން ލިޔުމުން ހުއްދަާއ މޯލްޑިވްސް ޕޮލި ،ނަމަެވސް ވީއެހެން ގޮތަކަުށް ކަނޑައަޅާަފއި މި ގާނޫނު ،ބުނާއިރު

ސީދާ ކަނަޑއެިޅގެން އޮތުން ެއއީ ހަމަ ެވވޭނެ ކަމަުށް ލިޔެފައި އޮތްނު އްޖޭގެ ެއއްވެސް ތަނެްއގައި އެއްއެކު ފިަޔަވއި ދިވެހިރާ 

ވާ އެްއެޗއް ިވއްާޔ ނޫނުއަސާސީަގއި ލިޔެވިފައި ސާފުީސދާ ބަހުން ޤާ، އުސޫލަކީ ނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ކަމެްއ. ގާނޫނީޤާނޫ

މާނައެއް ، ިއތުރު ޝަރަހައެއް ުށް އިތުރު ގާނޫނެއް ހަދައި،ުށް ލިޔެިވފައި އޮތް އެްއޗެއް ިވއްޔާ ެއއަ އެއީ މާނަ ނޯޅޭ ގޮތަކަ

ކަމީ އެއީ ވަރަުށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މި ނޫން ގޮތަކަުށް ހުުށަހެޅިގެންދާގޮތަުށް އޮްއވާ އެކަން އެ، ދޭކަުށްނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ

ުށް ޚިލާފަ ނީ ގާނޫނެއް ހަދައި، ޤާނޫނުއަސާސީއާދަ އްޭޖގައި ފެނިގެން މިރައީސް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާ އިްއޒަތްތެރި

ބޭފުޅުންނުަށް  ކޯޓުން ވެސް ނުނިންމޭނެ. ތި މްސުޕްރީ ތަން. އެެހނެއް ކޯޓަުށް ދާުށޭ ބުނާ މްކަންކަން ކޮުށްފައި ދެން ސުޕްރީ

އެްއގޮތަުށް ކަންކަން  ވަނީ ހުވަޔާ ގާޫނނުގައި އަުޅގަނޑުމެން ކަނަޑއެޅިގެން ލިެޔވިފައި ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

، . އެހެންވީމާއްވަްނޖެހޭނެ ކަމަުށްއެްއގޮތަުށް ކަންކަން ކުރަ  ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ކުރަްއވަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. ހުވާަގއި މި

އީ އަުޅގަނޑުމެްނ ވަންޏާ އެ ޚިލާފު ބިލަކަުށް ވޯޓު ދީފި ކަމަުށް ގަނޑުމެން އެަކކު ެވސް މިތާ ތިބެގެން ޤާނޫނުއަސާސީއާއަޅު

ކަނޑައެިޅގެން ގާނޫނެއް ޚިލާފު ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަުށް  ެއއީ ޝަރުޢީ އުސޫލާޚިލާފު ކަމެއް.  ކުރާ ހުވަޔާ

ުށް ކުރާ ކަމަުށް ަކންކަން މިގޮތަ އަރަިއގެން މިވެސް ނޭޅޭނެ ކަމަުށް ހިތަުށްނީ ފިޔަވަޅު ދުވަހެްއގެ ކޮޅުން ނެތީމަ ގާނޫހެދިފައި

ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނުއަސާސީާއިއ ވެސް ެނތް ކަމެއް.  ްއކެއްކަމީ އެއީ ޝަވަންޏާ ގާނޫނު އަރައި ހަމަކުާރނެ

 ޝަރީޢަުތގައި އެ ،ވާއިރު  ން ެއއީ ޝަރުޢީ ކުުަށަކުށްހުަވޔާ ޚިލާފުެވެގންދިއުގާނޫނާ ެއއްގޮތަުްށ ހުވާކޮުްށގެްނ ތިބި ބައެްއ 

ގެންނަާވ އިޞްލާުޙެގ  ޚިލާުފވުން. މިއަދު މި ސީއާނޫނުއަސާތި އަދަބު ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ޤާ އޮންނަ އަދަބު، އެންމެ ބޮޑެ

 ރައްޔިތުްނގެ ޝުޢޫރު ،އެއްވެ  ނިކުމެމިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ؛ މި ލިބިގެންދަނީ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން ރާްއޖެއަުށް

ހަމަނުޖެހޭތީ ސަރުކާރުްނ ކުރަްއވާ ކަންކަމާ ދޭތެރޭަގިއ ރައްޔިތުން ހިތް، ވެފައި ބާރަކަުށް ބޮޑު  އީފާޅުކުރަނީ ސަރުކާރު އެ 
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ނުކުެރވޭ.  ސަރުކާރުން ުހއްދަ ލިބިެގން ނޫނިއްޔާ ެއކަން ،ގޮަތކީ ވާ ދިުނމުގެ ގޮތުން. މިހާރު މިއެކަން ސަރުކާރަުށް ދައްަކއި

ކަެމއް ނުކުެރވޭ. ސަރުކާރުން ބުނާ ގޮަތކަުށް ޫނނިއްޔާ އެކަން ވެްސ ނުކުރެޭވ  ސަރުކާރުން ބުނާ ތަނެްއގަިއ ނޫނިއްޔާ އެ

 ކޮރެއާގެ ދަނީ ނޯތު ރާއްޖެ މި މި ،ބުނަނީ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނ މިހާރު މި  މި، އަންނަނީ. އެހެންވީމާ ހިސާބަުށް މި

މި ބިލު  ނަުށްކަމަުށް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އްއޮންނަނީ ޑިކްޓޭޓަރޝިޕެ މިގައި ހާލަތަުށް ކަމަުށް. އަދި ރާއްޖޭ

ދިމާލުަށް ހަމަ  ރާއްޖެ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމާ ފާސްވެގެންާދއިރު ހަމަ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދާނެ މި

މީގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދާެނ  ތަން. އަދި ޖެހިގެންދާގޮސް ހަމަ ސީދާ ސިއްކަޖެހި ސީލް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް

ތެރެއިން އަންނަ ކަމެއް އެްއެވއުޅުމަކީ. ެއކަމަުކ  ފާޅުކުރުމުގެ ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންަކން ހަނިކޮުށްފި. ޚިޔާލު ޚިޔާލު

ތަންތަނުން  ެއކި ،އްވާ ނުލާއޭ ބުނެފައި އޮ  ން ކުރިން ހުއްދަެއއް ލިބުމަކާުއޅުމަުށް ވެސް ހަމަ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ދައުލަތުއެްއވެ

ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚު ދެކޭނެ އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން  ހުއްދަ ހޯދައިގެން އެކަން ކުާރ ގޮތަުށް ލިޔެގެން މި

މި ގާނޫނަުށް އަުޅގަނޑުމެން ވޯުޓދޭ ފަރާތްތަކާ މެދު ވެސް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު ެއޅިގެންދާ ތަން ހަަމގައިމު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން 

ޔޭގައި ިތއްބާ ެއކަން ފެނިގެންދާނެ. ވީމާ، ކެިރގެން ތި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާހެން އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ ޒިންމާނަގުާށޭ ދުނި

ކިޔަިއގެން މިތާ ތިބެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުވަޔާ ޚިލާފަުށް މި ަކންކަން ކުރަންވީ. ޯވޓުދޭ ގޮތަުކން އެއްެވސް ތިމަންމެންނުަށް 

އި، އެކަމަކު އެހެންވިަޔްސ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ެއކަން ގަބޫލުކޮުްށގެން ތިބީކީ އެހެނެއް އޭގެ ެއްއވެސް ކަމެއް ނުވާނޭ ހިތަ

ނޫން. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ވިސްނުން މި އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިޔެވިަފއި ރައްޔިުތން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮތަުށް ކަން 

ދައްކުވައިދޭން. އަދި އެ ވިާދޅުވާ މާލޭގައި ކަންބޮުޑެވގެން ކުރެވެންޏާ އެ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ އެކަން 

އުޅޭ ބަެއއް ެއްއވެސް އިެރއްަގއި ތި ކަމެއް ފެނިގެެނއްނުދިޔަ. މާލެތެރޭގައި ެއއްެވގެން ކިތަްނމެ ބައެއް، ޚުދު އެ ބޭފުޅުްނ 

ރު ދައްކުަވއިދޭ އެކަން ކުރުމުން. ވެސް އުޅުްއަވއިފި. އަދި އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ުއޅެން. އެހެްނވިޔަްސ، ރަްއޔިތުންގެ ޝުޢޫ

އަދި ެއކަން ކުރަންޖެހޭނީ ަވިކ ގޮތަކަުްށ ކަމަުށް މި އޮތީ ެއ ލިޔެވޭނެ އެންމެ ފުޅާމިނުގަިއ އެްއވެުއޅުމުގެ މިިނވަންކަމުގެ 

 ބިލުގައި ލިޔެފަ. ެއއަުށްވުރެ އިތުރަުށް މިހާރު މި ހަނިކުރަންއުޅުމުގެ ސަބަބުން މި ޙައްޤު އަޅުގަނޑުމެްނގެ އަތުން

 ނިގުޅަިއގަނެ، ގެއްިލގެންދާނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާހިސާބުން މިއަދުގެ ޖަލްާސގެ ރިޔާސަުތ ބަަލހައްޓަަވއިދެްއވުމަުށް މަޖިލީހުގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަުށް ދަޢުވަތުއަރުވަން.  ންވޭރު ދާއިރާގެ ހުޅުހެއިްއޒަތްތެރި ނައިބު ރައީްސ، 

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( `. އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަުމން މި ގެންދަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

އެކު އެްއވެުއޅުމުެގ  )ސުލްޙަވެރިކަމާ 2013/1ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު  ރިފާޢު هللا ޢަބްދުމެންބަރު 
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 ދާއިރާގެ  ކުޑަުހވަދޫއަރުވަނީ  ތު މި ޞައަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުމިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. 

 ުށް.ޢާމިރަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ރަީއސް. އާދެ! އެްއެވއުޅުމުެގ؛ ސުލްޙަވެރިކަމާ އެކު ެއއްެވއުުޅމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ގާނޫނަުށް ތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

މާލޭގައި އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މި މާލޭގެ ރައްޔިތުން ނީ، ފުރަމިއަދު ހުުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަްނޖެހޭ

ވެސް އަމާން  މި މާލެައކީ އެންމެންނަުށް ،ހިނދުމަތް ހޯދަމުންދާ ތަނަކަުށް ވީޚިދު ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން ރަްއޔިުތން ވެސް

 ހަދާ މަޖިލީހުގެ މައްޗަުށް ގާނޫނުތަުކެގ ހިމާޔަތުގެ ތެެރއިން ެއކަންގާނޫނު ވެސް މި ގައިމުތަނެއްގެ ގޮުތގައި ހެދުމަކީ ހަމަ 

ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު ސިފަކުރަނީ. އާދެ!  ގެމެއްކަ އެކަން ކޮުށްދިނުން ލާޒިމުކުރާ ،ކަމަުށް ވާނަމަ ކުރެވޭނެ ގޮތްަތއް ނެތް

ނުލާ  ުތގެ ހުއްދަ ކުރިން ހޯދުމަކާދައުލަ ،ވަނީ ވަނަ މާއްދާަގއި މި 32ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ،އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން

ންނަ ވާހަަކއެްއ އޮ އިސުލްޙަވެރިކަމާ އެކު އެްއެވއުުޅމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަުށް ލިބިގެންވާ ކަމަުށް ބަާޔންކޮުށްފަ

އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުގަނުޑމެން މި މާއްދާ ކިަޔއިގެެނއް  ވަރަުށް ވެސް ފުރިހަމަ، . މިއީ ވަރަުށް ބާރުގަދައެބަ އޮވޭމީގައި 

ަވނަ މާއްދާއާ ދެމެދުގަިއ ހުރި  69ަވނަ މާއްދާއިން ފެުށިގެން  16 ،ދަންނަވަނީ ނުވާނެ އަުޅގަނޑު ަތކުރާރުކޮުްށ ހަމަ މި

 16ވަނަ މާްއދާ ބަޔާންކޮުށްފައި ވަނީ.  16ނޫނުއަސާސީަގއި މަ މިދެންނެވި މާއްދާގެ ކުރިން ޤާކޮުށްލާފަ. ހަމާއްދާތައް ދޫ

ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ބަޔާންކުރެވިަފއި އެބައޮތް މިިނވަން ޑިމޮކްރެޓިކް އެހެން ެމންނަުށް ވަނަ މާއްދާަގއި އަުޅގަނޑު

ުށް ަގބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަުށް ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މި ޙައްޤުަތއް ހަނިކުރެވިދާނެ ކަމަ

، ކޮންމެެވސް ސަބަބަކާ ހުރެ. އެހެންވީމާ  ގާނޫނަކުން ެއ ޙައްޤުަތއް ހަނިކުރެވިދާނެ ކަމަުށް ބަޔާްނކޮުްށފަ. މިއީ ަގއިމު

ުނވާނެ ްއގޮތަކަުްށވެސް ކޮުށްގެންހުން އެމި މަޖިލީ ،ނުވާނެ ކަމެްއެގ ގޮުތގައި ެމއްެގ ގޮުތަގއި ނުވަތަ ކޮުްށގެންކަ ނުކުރެވޭނެ

ޚިޔާލު ތަފާތުވުން މި  ؛ވެސް ނުދެކެން. ރަނގަޅު ގައިމުގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަކަމެއް ކަމެއް ގޮތަުށް ސިފަކޮުށް އޮތް

އޮތީ ސުލްަޙވެރިކަމާ އެކު އެްއވެުއޅުމަީކ ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާހިތްބާވަތުގެ ކަންކަުމގައި އޮންނާނެ. އެހެން

ެވސް  ަގއިމުވާނޭ ގޮެތްއގެ މަތީން އެ ނިޒާމު ޤާއިުމވެފަިއ އޮތުމަކީ ހަމަޫނނޭ. އެކަން ނު  ނެކާއަުްށ އުނދަޫގކުރުމެއްއަ

އް ކަމެއް. ކުޑަުކޑަ އެ  ކުެރިވގެްނދާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްިޔތުންނަުށް ވެސް ވަރަުށް ފަސޭހަކަމާ އެކު އެކަން

ިސާޔސީ ޕާޓީތައް ހަަދއިގެން ހިްނުގމަުށް ޓަކައި ސިޔާީސ ޕާޓީތަކާ  ވެހިރާއްޖޭަގއިމިސާލެއް ައޅުގަނުޑ ދަންނަާވނަން. ދި

 ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އެ ަގވާއިދާ އެްއގޮްތވާ ހިންގިއިުރގައި  ޕާޓީތައް ހަަދއިގެ ދަުށުން ސިޔާސީ 2005ބެހޭ ގަާވއިދު 

އެ ަގވާއިުދގައި ވަރަުށް  ،ކެރޭ ރެ ދަންނަވަންހަމަ ަވރަުށް ކެރިހުމަތީންތޯ ޢަމަލުކުރެވެުމންދިޔައީ؟ ައޅުގަނުޑ  ގޮތުގެ

އެހެން ގޮތަކަުށް  ނަުށް އަޑުއިވޭ ގޮަތުށް ފިޔަވައިއެްއވުންތަުކަގއި އެ ެއްއުވމުގެ މީހުންބަހުން ބަޔާންކޮުށްފައިވޭ ެއއްވާ ސާފު

އެނޭގ  ވެސް ދިްއކޮުށްފަިއ ނުބެހެއްޓޭނެ ކަމަުށް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ގައިމުހަމަ ސްޕީކަރުމ ލައުޑުސްޕީކަރު
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ވަކި ގާނޫނީ ހަމަތަކެއް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އެ ސްޕީކަރު އެބައޮތް. ލައުޑުސްޕީކަރ ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ވަކި ގާނޫނެއް 

 ،ެވގެންދަނީ ނޫން. ނަތީޖާއަކަުށް މަތީންނެއް ެއްއގޮްތވާ ގޮުތގެ ބޭނުންކުރެވެނީކީ އެ ހަމަތަކާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

ެވސް ެއކަމުެގ އުނަދގޫަތއް ފޯރަމުންދޭ. ައޑަކީ ވެްސ  ަގއިމުން މީހުންގެ ކަންފަތްތަކަުށް ހަމަނޫ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަމަ ބީރު

ވެސް ސަިއންސްވެރިންގެ ހޯދުންތަކުން  ގައިމުުތގައި އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ހަމަގޮ ގެމީހާއަުށް ވަރަުށް ެގއްލުންދޭ ެއއްެޗއް

ގޮތަކަުށް  ަވކި ،ވާީތވެ ހުރި ަކމަކަުށް އެެހންވީމާ، މިހާ ގެއްލުންވެސް އެބަ ވެއްޓޭ.  އެބަހުރި ފެންނަން. މީހުން ހޭނެތިގެން

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި  ،. އެހެންނަމަވެސްމަުށް ހަމަތަކެއް ބަޔާންޮކުށްފައިވަނީސްޕީކަރު ސައުންުޑ ބޭނުންކުރުލައުޑު

ވެސް މި  ާވ ކިތަންމެ ބަޔަކުނޫން. ސިޔާސީ ކަންކަމުަގއި ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅެން ބޭނުންނު ފެންނަމުންދަނީ އެހެނެއް

ުއމުގައި ުއޅޭކަން އެބަ އެނގޭ. ވެސް މި ޤަ އުމުަގއި އުޭޅކަން އެބަ އެނޭގ. ސިޔާސީ އަޑުަތއް އަހަން ޭބނުންނުވާ ބަޔަކުޤަ

 މަތީން ކޮންމެ މީހަކުަށް  ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ޮގތުގެ 24ނޫނުއަާސސީގެ އެކު ހަމަ ދިރިއުޅުުމގެ ޙައްޤު ޤާ އަމާންކަމާ

ންތަނަީކ ތަ އެ އި،ގޯިތގެދޮރު ހިމާޔަތްކުރުމާ އިވެސް އެ ަޙއްޤު ލިބިގެންާވންޖެހޭ. މީސްމީހުންގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާ

ކަންކަމުގެ މަްއޗަުށް  ރުމަތްތެރިވެގެންވާންޖެހޭނެ ތަނެއް ކަމަުށް ވަރަުށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންކުރޭ. އެހެންވީމާ، ިމދެންނެވިޙު

އި . ގާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގަ ކަމެއް ވެސް ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނެ ގައިމުހަމަ މި ގާނޫނުތައް ކޮުށްގެން އަުޅގަނޑުެމންއިޙްތިރާމު

މުތައް އޭަގއި ނެތީ ކަމަުށް ވަްނޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ައދިވެސް މި މަޖިލީހަުށް އެކިއެިކ މިދެންނެވި، މިދެންނެވި މަފްހޫ 

ދިޔައީ  ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން މިހޭ. ދާދި މިދާކަުށްުކރަންޖެ އިޞްލާޙުތައް ހުުށަހަޅަިއގެްނ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން

ބާރުލިބިގެންވާ ފަރާތަކުން ރައްޔިތުންނާ  ،ވަނަ މާއްދާ ކަމަުށް ސިފަކޮުށް 27މާއްދާއަކީ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހަމައެކަނި އޮތް

ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދުވަސްޮކޅެއް  ،ތަން. އެކަމަކު މިއަދު ހިސާބަުށް ވަރަުށް ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް ފޯރުކޮުށްދެިވގެންދިޔަ

ކަމަުށް ތިމާމެންގެ ރައްކާތެރި ،ވާހަކަ ެދްއކި ބޭބޭފުޅުންނަުށް އަމިއްލައަުްށ އިހުސާސްެވގެންދާނެ އާނ އެނިގގެންދާނެ އެ

މީޑިޔާަގއި ، މު ގާނޫނެކޭ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަވާނީ މީޑިޔާގެ ފަރާތުންމުހިއް ންޓަކައި ވެސް މިއީ ކޮންމެހެ

މީހުންގެ  ވެސް ތެދު ޚަބަރު ރައްޔިތުންނާ ހިސާބުަށް ގެނެސްދީގެން އެ ގައިމުފަރާތްތަކަކީ ހަމަފަތުރާ ވަތުގެ ޚަބަރުމި ބާ

ވަނަ މާއްާދއަުށް މި  27 ؛ވަނަ މާއްާދގެ ަދުށުން 27ނޫނުައސާސީގެ ވާނެ. މި ޤާ އަމިއްލަ ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދޭނެ ބަޔަކަުށް

 ޚިޔާލު  އިބޭބޭފުޅުން ސިފަކުރި ބިލަކީ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާ ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި އެޙައްޤު ހަނިކުރެވޭ ގޮތަުށް ބަޔާންކުރާ 

ނަންތަްއ ތަނުން ފާސްކުރީމަ ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން ރޯނުަބއިކޮުށް އެ ބިލުެގ  ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނކަމުގެ ބިލެއް މި

 ކަްނ؛ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމާ ެއކު ޚިޔާލުމިދެންނެވި ސުލްޙަވެރި ،ހަމައަުްށ ފޯރުކޮުށްދީފައި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކާ

ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކޮުށްފި ކަމަުށް އިޝާރާތްކޮުށް  މަތީން ޚިޔާލު  ިޚލާފުނުވާ ގޮތުގެ ލާމް ދީނުގެ އަސްލަކާއިސް

ން ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ވެސް މި މަޖިލީހު ވާހަކަތައް ދަްއކަމުންދާ

ެވސް ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ކަެމއް. އެކަމަކު  ފާސްވެގެންާދއިރުަގއި ތަފާތު ާވހަކަތައް ދެްއކުމަކީ އެކަުީށގެްނވާ

ހަދާ މަޖިލީހުން އި މަންފާކުރަނިވި ގޮތަަކުށް މި ގާނޫނުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަުށް ލާބަޔާމުޅި ދިވެހިރާއްޖޭ ،ޙަޤީޤަތަކީ
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ކޮންމެ  ،ކަެމކޭ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ވާނަމަ މަޖިލީހުގެ މައްޗަުށް ލާޒިމު ގާނޫނުތައް ހެދުމަކީ މި

ވަނަ މާއްާދގެ ދަުށުން މި ޚިލާފުވުމަކީ މި މަޖިލީހުން  145ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ، ރައްޔިތަކަުށް ވެސް ލިބިގެންާވ ޙައްޤެއް

ސާސީއާ ބީަރއްޓެހި ެއއްެޗއް ނުވަތަ ޚިލާފު ެއއްެޗއް ކަުމގައި ނޫނުއަ ނުވަތަ މި ޤާ، ހަދާ ގާނޫނަކީ ޚިލާފު ެއއްެޗއް ކަމުގައި 

 ކޮުށްފަ. ޝުކުރިއްޔާ. ބުކޮުށްގެން ެއކަން ކާމިޔާ އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އެކަން ؛ކަނޑައެޅުމަުށް ދިޔުުމގެ ބާރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުރުވަނީ އަ ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 އަުށް. ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

އަިދ  ،ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ައނގަިއގައި މަލަންައޅައި  ތާ ނިމިގެންދިޔައީަރީއސް. މިދިޔަ ހަފުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ނޫނުއަސާސީން ކަުަށވަރުކޮުށްދީފަިއވާ ސަރުކާރު ޖަާވބުދާރީކުރުމަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ނޫސްވެރިންގެ ގަލަމުތައް ބިންދާލައި، ޤާ

ތާ މި ފެުށިގަންނަނީ ހަފު ދިޔައީ. މި ލިބިދިޔަ އެންމެ އަސާސީ ޙައްޤު ފޭރިގަތް ދުވަހެއްގެ ގޮުތގައި މިދިޔަ ހަފްތާ ވެގެން މި

، ސްތަެކއްޑިމޮކްރެޓިކް ވެިލއު، ނިވަންކަން ޙައްޤު ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފޭރިގަތުމަުށް. ވެގެްނއުޅޭ ގޮތަކީ އެްއވެުއޅުމުގެ މި

އުޅެނީ. މިއަދުގެ މި  ތާރު މީހެއްގެ އަތަުށް ގޮްސެގން މިން ޚުދުމުޚްނޫނުއަސާސީެއއް މުޅިހަމަތަކެއްގެ މަްއޗަުށް އޮތް ޤާ

ނޫނުއަސާީސ ހަމަ ހިލާ އެްއވެްސ ބޭފުޅެއް މި ޤާއީުދކުރަްއވާ ނެތް މި ސަުރކާރުަގއި ރައީސް ޔާމީނަުށް ތާ ؛ސަރުކާރު

ނެތް.  ކުރަްއވާ އެްއެވސް ކަމަކަުށް ާތއީދެއް  އެ ަވގުތު ޔާމީން ގެނައުުމގެ ރޯލެއް އަދާކުެރްއވި. ރައީސް ަމއުމޫނު ވެސް މި

 ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ން މިބުނަމުހުރިހާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވިދާުޅވަމުންދަނީ އެހެން. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ  އެ

ަބއިންދައިިފއޭ. ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ ަޙްއޤުތައް އެބަ ފޭިރގަނެއޭ. މުޅި ދުނިޔެ އިއްތިފާުޤވަނީ ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ އުލު

ނަުށް ތަން އަޅުގަނޑުމެން ދޭ މީހަކު ވެރިކަުމގައި ިމއަދު ހުރި ޮބޑު ެގއްލުމެއް މިގޮތަުށް. އެހެންވީާމ، ދިވެހިރާްއޖެއަުށް ވަރަުށް

ްނ މާތްވެގެްނވާ ކީރިތި ޤުރުއާ، ފެންނަނީ. ނުބައި އަތެއްގެ ައތްމައްޗަުށް އަުޅގަނޑު އަބަދުެވސް ދަންނަވަމުންދާ ފަދައިން

 ކަތް ުކރަމުންދާނެ. ކީރިތި ޤުރުއާންރާބުކުރުމުގެ މަަސއްއަދި ެއ ޚަ، ދިޔަކަމުަގއިީވ ނަމަވެސް އެ ނުބައި ކޮުށް މާނަކޮުށް 

ގެ ގޮތުަގއި ވާހަކަަދއްަކވަިއ، ނޫންތޯ ސިހުރު ހެދުމަކީ އެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ޗަުށް ދިޔައިމާ ވެއްޖެނުބައި އަތެްއގެ އަތްމައް 

ަވއްކަންކުރުމަކީ ވެސް ރަނަގޅު  ،ދިޔައިމާ ކީރިތި ޤުރުއާން ުކރައްވާ. ނުބައި އަތެްއގެ މަްއޗަުށް އެކަންކަމަުށް އެބަ މަަސއްކަތް

ގެ އަތްމަްއޗަުށް ދިފާޢުގައި އެބަ އުޅުްއވާ. ނުބައި އަތެއް  ިއގެން އެ ވަްއަކންަގއި ދައްކަ ގޮުތގަިއ، ކަމެްއގެ ގޮތު ގެއެްއޗެއް 

ރަސްކަލާނގެއަުށް ދުޢާ ދެންނެވީމަ ވެސް އެވެސް ރުކަޒު ކައިިރއަުށް ގޮސްފައި މާތްިއސްލާމިކް މަ ،ދިޔައިމާ ކީރިތި ޤުރުއާން

ނެތި ޖަލަުށް ލަމުން އެބަދޭ. އެއީ މާތްވެގެްނވާ  ގޮުތގައި ދައްކަިއގެން އެންމެން ޝަރީޢަތެއް ކުރުމެއް ގެނުރަނގަޅު ކަމެއް 
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 ރާބުކުރަންއެ މާތްވެގެްނވާ ފޮތް ޚަ، ރާބުކުރަންއެ ޚަ ވެސް މިވަުރގެ ނުބައި މީހެއްގެ އަތްމަްއޗަުށް ދިޔައިމާ ކީރިތި ޤުރުއާން

ނޫނުއަސާސީ އަދި ޤާދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ޑިމޮްކރެޓިކް ޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އެނިގެގންވެސް މަސަްއކަތްކުރާނެކަން އަ 

 އި ނޫސްވެރިކަުމގެ ތާގައި މިދެންނެވިހެން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާގޮތް ބައްލަވާ. މިދިޔަ ހަފު މީނާގެ އަތްމައްޗަުށް ދިަޔއިމާ ދެންވާނެ

ދަނީ. ނިކަން ބައްަލވާ  އޮތް ތާގައި ެއްއވެއުޅުުމގެ ޙައްޤު ނިގުަޅިއގަންނަމުން މިހަފު ދިަޔީއ. މި އެްއކޮުށް ފޭރިގަނެފައި އެ

މިކަންކަން  .ފޮޓޯތަކުން ،ތަުކން. އެހެރީ ފެންނަން ވީޑިއޯބޭބޭފުޅުން އުުޅއްވި ޮގތް ވެރިކަމަުށް ަވޑަިއގަތުމުގެ ކުީރގައި މި

އްަލވާ. ޖުމްހޫރީ މައިދާނަުށް ޔާމީން ބޭފުޅުން މިއަދު ދައްކާނެ ވާހަކަތައް ނިކަން ބަ މިހެން ނެތްނަމަހީ އަދި އަމުދުން މި

މައިދާނަކީ މަާނވެގެްނާވ ތަނެއް ޖުމްހޫރީ  އި ސިފައިންނާ މުޚާޠަބުކުރައްވާ.ަޑއިެގން ފުލުހުންނާވަޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެްއވެ 

ބޭފުޅުން ަވޑަިއގަންނަވާުށޭ ތިމަންނަ ފައިސާ ދޭނަމޭ  ރީުރުކރައްވާަފއި ޔުނީފޯމު ބާއްަލވަިއގެން ތިއޭރުަގއި ވެސް. އެ ތަޤު

 ރު ނިސްބަްތވާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރު ޖަންޕު ޖައްސަވާފައިމި ސަރުކާ ހާ މީހުންނަުށް. އެއްވެަވަޑއިގަތް.ހުރި ތި

.އެމް.ޭއގެ އެމް ދުވަހު، އެ .ހުންނަނީ ގޮސް ފުލުހުންނަުށް ހަމަލާދިން ވީިޑޔޯތަކާއި ެއއްޗެހި މިވަަޑއިގެން ބެރިޭކޑު ފަހަނައަަޅއި 

ތަނުގައި ހުރިްއޔާ ހުރި  ބޭބޭފުޅުން. އެ ރީަގއި މިއަދަެދްއ ނޭނގޭ ވެރިކަމަުށް ވަަޑއިގަުތމުގެ ކު ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލި

ފޮޓޯތައް. މާލޭަގިއ  ،ބޯޅަ ުއކި އަދަދެއް ނޭނގޭ. އެހެރީ ީވޑިޔޯތައް އަޅާލި ައދަދެއް ނޭނގޭ. އަލިފާންބެރިކޭޑުތަެކއް މޫދަުށް 

ުށް ވަަޑއިގަތުުމގެ ކުރިްނ. ވެރިަކމަ .އެހެރީ ވީިޑޔޯތަްއ ފޮޓޯތައް ؛ރުއްތަްއ އުފުަރއިފިފެންފޯއް އިންދާފައި ހުރިްއޔާ ހުރި

ނުވާނެ. ޓީ.ވީ ޗެނަލެްއ ވެރިންގެ ގަލަމަކުން ލިެޔިވގެންޫނސް ،ެވސް ޯގސް ނޫސްވެރިން އި ވެރިކަމަުށް ވަަޑއިގެންފަ

ނޫނުއަސާސީަގއި ކަނަޑއެިޅގެްނ ބިގެންވޭ، ޤާހުރެގެންނުވާނެ. އެްއެވގެންނުާވނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނނަުށް ޙައްޤު ލި

ވެސް ެނތް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން  އޮންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހެން ދެންނެވުމުގެ ބޭނުމެއް އި މިބަޔާންކޮުށްފަ

އްދައެއް ކުރިން ހޯދުމަކާ ވަނަ މާއްދާ ދައުލަތުެގ ހު 32 ،ވަނީ ބަޔާންކޮުށްފައި މިހުންނަނީ.  ހިތުދަސް މާއްދާތައް މި

ޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ނުލާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އެްއެވއުޅުމުގެ ަޙއްޤު ރާއް މަކާކުރީން ހޯދު ،ކުރީން ހޯދުމަކާ ނުލައި  ،ނުލައި

މޯލްިޑވްްސ  ،އުޅޭ ގޮތަކީ  އޮތް ބަދަލަުށް ބަދަލުކުރަން މި މި ،ބުނަނީ އޮްތ ގާނޫނުަގއި މިލިބިގެންެވއޭ. ހުުށަހަޅާފައި 

އިްނ ވޭނޭ. މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްވެނު  ެއކެއް ހުއްދައަކާ ެއކުަގއި ިފޔަަވއިދޭ  އިން ލިޔުމުންލިސް ސަރވިސް ޕޮ

ނޫންތޯ މި ބައިންދަނީ؟  ނޫނުއަސާސީ އުުލަގއެއްނުެވވޭނޭ. ދިމާ އިދިކޮޅު؛ ޤާ އެެކއް ހުއްދައަކާ އެުކގައ ފިަޔަވއިދޭ 

 ހުރިހާ ކުރެްއވުމަުށް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ބޮޑު ަވގެއް ަވްއކަންކުރެްއވުމަުށް ޓަކައި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެވަްއކަން

 އުޅެނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނޫުނއަާސސީ އުލު ބައިންދާފައި މިޙައްޤުތަކެއް ިނގުަޅިއގަނެފައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ

 .ައދި އެނޫންވެސް ަވއްކަންތައް ،މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ަވއްކަން 800 ،ވަނީ ވަްއކަން ވެރިކަމަުށް ަވޑަިއގަތުމުގެ ކުރިން ގުޅިފައި

ދެމަފިރިކަނބަލުން ބިޒީެވވަަޑއިގެން.  ދެމަފިރިކަނބަލުން؛، ތުމަުށްފަހުަގއި ެއކަމުަގއި ބިީޒވެަވޑަިއގެން ވެރިކަމަުށް ަވޑަިއގަ

ނެތް.  ވާހަަކ ދެއްކުން ހުއްޭޓކަުށެއް ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްަތއް ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި

ނެތް.  ހިފަންޖެހޭނެ. މިކަހަލަ ގާނޫނުތަކަުށް ތަބާވުމެއްތަކުގެ ޭބނުންއްޔިތުން މި ޙައްޤުއަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަ
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ނެތް ިދވެހިރާއްޭޖގެ  ރަްއޔިތުންެގ ޙައްޤުަތްއ ފޭރިގަންނަ ގާނޫނުތަކަުްށ ަތބާވުމެއް ،ނޫނުއަާސސީދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާ

 ،ލަުށް އަރާ ހުރިހާ މުގުރެއްެގ މަތިންއަުޅގަނޑުމެންެގ ބޮ ،ރައްޔިތުން. އަުޅގަނޑުމެން މިފަދަ ހުރިހާ ގާނޫނުތަކުގެ މަތިން

 ގެއްޔޫމްމީން ޢަބްދުލްޤަމި ޔާ ،މިނިވަންކޮުށް ރާއްޖެ ޖަލަުށްލުމުގެ މަތީން އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ މިލަުށްލާއަޅުގަނޑުމެން ޖަ

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ.  ވެރިކަން ައޅުގަނޑުމެން ބަލިކޮުށް ބަދަލުކުރާނަން. ވަރަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުުދއްފުުށީއަރުވަނީ  ތު މިޞަކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު ޝު

 އަުށް. މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށި

 ހުރަސްއަޅައި ކަމަުށް ހަމަ ގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުުމގެ މިނިަވންރަްއޔިުތން އިނޫސްވެރިކަމާ . ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

ނޫނުައސާީސެގ ސް. ޤާަކމަުށް ހުރަސްއަޅަން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީމާކުރީ ެއއްެވއުޅުުމގެ މިނިވަންނިމިގެން އަނެްއކާެވސް މި ދި

ނުޖެހޭނެ ނަގަން ދައުލަތުން ހުއްދައެއް ،ވޭނެ ކަމަުށާއި އެްއވެއުޅެ  ،ވަނީ ވަނަ މާއްާދގައި ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ބުނެފައި 32

ސް މެދުވެރިކޮުށް ކުރަން ދިމާވީމާ ދެން ހަޑިމުޑުދާރު ކަންތައް މި މަޖިލި ކަމަުށް. މިހެން މިކަން އޮތްއިރުގައި މިޒާުތގެ

ެއއް. ނޫނުއަސާސީޤާައހަރު ނުވާ  10ނޫނުއަސާސީައކީ އަދި ނގޭޯތ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤާ ބޮުޑވަރު މިއީ އި ވަރަުށް

ކަނޑަެއޅިގެްނ ، އޮތީ. ެއކަންކަން އެހެން އޮްއވާ ބަހުްނ ލިޔެފައި އޮތީ މިހެނޭ މިކަންވަރަުށް ސާފުކޮުށް ދިވެހި

ޒާތުގެ ހަޑިމުޑުދާރު ަޢމަލު ހިންގަން ހެދީމާ ދެން  ނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަުށް މި މަޖިލީހުން ގާނޫނުތައް ފާސްކޮުށް މިޤާ

މި ސަރުކާރެްއ  ،ކާރަކަުށް ނޯންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މިދަންނަވަނީރައްޔިތުންގެ އިތުބާެރއް ސަރު

ޭފރުމާ އަނިާޔވެރިކަމުން ފުރިފަިއވާ ސަުރކާރެްއ ިއއްޒަތްތެިރ  އިމި ސަުރކާރަކީ ވަްއކަމާ ފަސާދައާ  .ދެމިއެއް ނޯންނާނެ

ކަން އިޞްލާޙުކުރުމަުށް ޓަކައި މި ސަރުކާރު ކަން މި .ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ މިކަންކަމައިގެން ތެދުވެ

ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް އަުޅގަނޑުމެން ކުރަން ތައްޔާރަުށް މިތިބީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

ގެން ެދވޭެނ ޔާނާްތތެރިވެފައި ފިަލއިަރއްޔިތުްނގެ ފަިއސާއަުށް ަވގަުށް ޚި .އެ ފުރުޞަތެްއ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނުދޭނަން

ޔާާނތްތެރިވެފަިއވާ ކޮންމެ މީހަކު ޚި އުމުަގއި ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާއަުށްސް މީހަކު ހީކޮުށްގެންނުވާނެ. މި ޤަކަމަުށް އެްއވެ

ނޫން. ޙައްޤު އަނިޔާވެރިކަުމގެ  ކަމެއް ފުގެ ކުރިމަްއޗަުށް ހާިޒރުކުރެވޭނެ. އަނިާޔވެރިކަަމކީ އަބަދަުށް ދެމިއޮންނާނެއިންސާ

 އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމަ ފެންނަ ހިސާބުގައި އެ  .ނޫން ދުރަކު ދުވަސް މާ ވާނެ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެމައްޗަުށް ފާޅު

 އިމީހުންނަުށް އަނިޔާވެރިވެފަ  ދުވަސް އެަބއޮތް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއްއވެސް މީހަކު ހީޮކުށްގެންނުވާނެ ތިމަންނާއަކީ އެ

ނޫން. ވެރިކަމުެގ  ކަމެއް ކަމަކީ އެްއވެސް މީހަކަުށް މިލްކުވެެގންވާވެރިކަމުަގއި ހުންނާނެ މީހެއް ކަމަުށް. ވެރި އަބަދު



13 

 

ބާރުތަކަކީ އެ ބާރުތައް ދެްއިވ ފަރާތުން ހަމަ އެ ބާރުތައް ގެންދަވާނެ ކަންތައްަތއް. ެއހެންވީމާ، އެ ނިޔަތުަގއި ެއ 

އުމުތައް ގެ ސަބަބުން ޤަ. އަނިޔާވެރި ވެިރންކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ދަނީ. ކޮންމެ ޤައުމަކީ ވެސް އެ  ހަލާކުވެގެްނގޮސްފަިއވާ މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންގެ ލޯމަީތގައި މިހާރުވެސް ފެންނަމުން މި

. ގައި އަިނޔާވެރި ވެރިަޔކު އުފެދިއްޖެ ނަމަ، އެ ޤައުމުގެ ހަޔާތުަގއި ހިތި ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރަމުންދާނެ ދުވަސްވަރެއް އުމެއް ޤަ

މި ޤައުމުގައި ވެސް މިއަދު މި ދަނީ އެ ތަޖުރިބާތައް އެގޮތަުށް ކުރަމުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަޖެހޭ 

ކަންކަމުަގއި އެކަުމގެ އިންާސފުގެ ބަސް އިްއވަން. ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ކިތައްމެ އަނިާޔއެއް ކުިރކަމުަގއި ިވޔަްސ 

ނުދައްކަެއއް ނުތިބޭނަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤައުމު ބަދަލުވަމުން މި ދާ ބަދަލުވުން އަޅުގަނޑުމެން އިންސާފުގެ ވާަހކަ 

މި ޤައުމުގައި ވެރިކަންކުރާ ަފރާތްތަކަުށް ނޭނގޭތީ އަުޅގަނުޑ އަޖައިބުވަނީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ޤައުމު ބަދަލުެވއްޖެ. 

އް ޓޭޕެއް ނޭޅޭނެ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރައްޔިތުން މިނިވަންކަން ބޭުނންވޭ. ރަްއޔިތުން އަނގަިއގައެ 

މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަުްށ ގާނޫނެއް ފާްސކޮުށްގެން ެއއްެވއުޅުން ވެސް މަނާކުެރިވދާނެ. އަދި ރައްޔިތުންނަުށް 

ލީ ހަނގުރާމައަކާ ބަސްބުނުމުން މަނާކުރެވިދާނެ. ދެން ކޮން ދިމާލަކަުށްތޯ ޤައުމު އެ ދަނީ؟ ދެން މުޅި ޤައުމު އެ ދަނީ ދާޚި 

ދިމާލަުށް. ދެން މި ޤައުމުގަިއ ހިނގާނެ ކަންތައްތައް އެ ބޭފުޅުންނަުށް އިހުސާސްނުކުރެވޭތީ މި ޒާތުގެ ހަޑިމުޑުދާރު 

ކަންތައްތައް ކުރަމުން މި ގެްނދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ ރައްޔިތުންގެ ޤައުެމއްކަން މިއީ. މި ޤައުމުަގިއ 

ވާ ބަސް ިއއްވެންޖެހޭނެކަން. ރަްއޔިތުން ޚިޔާލުފާޅުކުރެވެންޖެހޭނެކަން. ވެރިންގެ ހިމާޔަުތގަިއ، ކުރަން ރައްޔިތުން ބޭނުން

ބޭނުންވާހާ ވައްކަންަތކެއް ކުީރމާ ރައްޔިތުން އެ ބޭފުޅުން ހިމާޔަތްކޮުށްގެން ނުތިބޭނެކަން. ެއަކން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުްށ 

އި ހިނގާަފއި މިހިރަ ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތައް ބެލެން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި ސާފުކޮުށް އެބަޖެހޭ އެނގެން. މި ޤައުމުގަ

ބުނަނީ އަޅުގަނޑުމެން ތައްާޔރޭ ތި ކަންކަން ކުރަން. ބޭރުގެ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮުށް ނުަވތަ ދެ ފަރާތުަށް އެއްބަސްެވޭވ 

ުށޭ. އޭރުން ައޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަެއއް ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮުށް އިންާސފުވެރިކަމާ އެކު މިކަްނކަމުގެ ޝަރީޢަތް ކުރާ

ނުދައްކާނަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، އެްއެވސް ޝަރީޢަތެއް ނުކޮުށް، ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން ރައްޔިތުްނެގ 

ސް ެއ ފައިސާއަުށް ޚިޔާނާތްތެިރވަމުންދަންޏާ މި މަޖިލީހުގައި ވެސް އެ ވާހަކަ ަދއްކަންޖެހޭ. ކޮންެމ ދިވެހި ރައްޔިަތކު ވެ

ވާހަކަ ަދއްކަން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން ބިރުގަންނަނީ މި ބޭފުޅުން ވިދާުޅވަނީ އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތްކުރަންުށޭ މި ުއޅެނީ. 

އިސްލާމް ދީނުގައި ވަްއކަންކުުރން އެބަ އޮތްތޯ؟ ފޭރުން އެބަ އޮތްތޯ؟ މީހުން މެރުން އެބަ އޮތްތޯ؟ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަުްށ 

ން އެބަ އޮތްތޯ؟ ނޯންނާނެ އަންގަވާފަެއއް ެއކަން ކުރާކަުށް. ދެން އެކަން ކުރީމަ ވެސް އެ ވާހަކަ ނުދަްއކާުށޭ ޚިޔާނާތްތެރިވު

ދީނީ ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ. އެ ވާހަކަ ބޮޑުކޮުށް ދަްއކަން ެއބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން. އަުޅގަނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދައްކާނަން. 

ހަކަ ދައްކަިއގެން ެއކަން ހުއްޓުވޭނީ. އެކަން ހުއްުޓވުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެްނ އެއީ ދީނުަގއި އެކަން އޮތް ޮގތް. އެ ވާ

 ވަރަުށް ަވއްކަްނކޮުށްފައި މި ނުކުރާ މި ޤަުއމުގެ ޚަޒާނާއިން ަވއްކަންވެްސ  އެ ވާހަަކ ދައްކަނީ. މި ަޤއުުމގަިއ، ދުވަހަކު 

 ދައިގެ ޢަމަލު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެއޮތީ. މި ޤައުމުގައި ކޮންމެ ތަނަކުން މި ފެންނަނީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާ
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ކަމަކީ  އަޅާ ެތޔޮކޮޅުން ވެސް އެ ަނގަނީ ލާރި އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިްއޔިތުންގެ އިްނޖީނުގެތަކަުށް ކުޑަެވގެން ރަ

ދިވެހި ބަލަން ތަން  ަކމެއް ނޫން. ަވއްކަމާިއ ފަސާދައިގެ ތެޭރަގއި މި ޤައުމު ގެނބިގެންދާ ލާނެއަޅުގަނޑުމެން ހުއްޓައި

މި ސަުރކާރު މި ކުާރ ކަންތައްަތއް ުހްއޓުވުމަުށް ޓަަކއި އެ މީހަކަުށް ެއޅެން އޮތް ިފޔަވަެޅއް ިމއަދު  ރައްޔިތުން ނުތިބޭނެ.

ބިިލޔަން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮުްށގެން މިހާރު އެ ބަޖެޓުަގއި ބޮޑުލާިރއެްއ  26އަޅަން އެބަޖެހޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 މެްއތޯ ކުރީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ކަސް. ކިހާ ވަްއކަމެއްތޯ ކުެރުވނީ؟ ކޮންރަުށެއްަގއި ކޮންރި ރައީ ވެސް ނެތް އިްއޒަތްތެ

ކަެމއް ނުކުރޭ.  ކުަރން. އެއްވެސް މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަސައްކަތް 200ވެސް ކުޅުދުއްފުުީށަގއި ވެސް އޮންނާނެ  ހަމަގައިމު

ަގއި އަަޅއިދޭން ބުނި ހޮސްޕިޓަލް؟ މިއިން އެއްވެސް އެއް ފެންވަރު ތޯ މާލެއާކޮބައި އިތޯ އަަޅއިދޭން ބުނި އެައރޕޯޓް؟ކޮބަ

 މި ހުރިހާ ލާރިއެއް ވަގަުށް ކައި ހުސްކުރަމުން މި ދަނީ  މަގުހަދަން ޖަހާފައި އޮތް ލާރި؟ އިނގޭތޯ. ކޮބަިއތޯ ކަމެއް ނުކުރޭ

ދަތިވަނީއޭ ކިޔާފައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން  މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދަްއކާނަން. މާލެއަުށް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ 

މެންބަރުންގެ  12ތިބީ  މި ވާހަކަ ދައްކާއިރު އެމް.ޑީ.ޕީަގއޭ ސަރުކާަރުށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން  ،ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި 

 ބޭފުޅުންނަުށް ނޭނގެނީތޯ އެކަން؟މެންބަރުން. އެ  9ތެރެއިން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކިނބިދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޝުކުރިއްޔާ އި

 ރިޔާޟަުށް.هللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ  32ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،މަކީަރީއސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ހުުށަހެޅުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ޞަރީޙަކޮުްށ  ވަނަ ާމއްދާަގއި ވަރަުށް 32 ،. އަުޅގަނޑު މިހެން މި ދަންނަވާލީއިމާއްދާއާ ތަޢާރުޟުވާ ހުުށަހެޅުމެއް ކަމުގަ 

 ކަންނިވަންއެކު އެްއވެުއޅުމުގެ މި ނުލާ ސުލްޙަވެރިކަމާ އޮތް، ދައުަލތުގެ ހުއްދަެއއް ކުރިން ހޯދުމަކާބަޔާންކޮުށްފައި އެބަ 

ނުލާ އެކަން ކުެރވޭނެ ުފރުޞަތު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  ަކމަުށް. އެހެންވީމާ، ހުއްދަ ހޯުދމަކާ ކޮންމެ މީހަކަުށް ލިބިގެންވާ

އޮތް ބަރުްނ ފާހަގަކުރަްއވާަފއި އެބަ ވާއިުރގަިއ މިާއ ދެކޮޅަުށް ދެންމެ ވަކާލާުތކުރެްއވި ބަެއއް މެންބަޔާންކޮުށްފައި 

ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ބަޔާންކޮުށްފައި އެބަ  16ކަ. ޤާނޫނުއަސާީސެގ ވަނަ ާމއްދާގެ ވާހަ 16ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 32ވީމާ، ެއއީ އެ ޙައްޤުަތއް ހަނިކުރެވޭނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތެްއގެ މަތީން ކަމަުށް. އެހެން ،އޮވޭ 

ން ނެތް ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އަދި އާ ޚިލާފު ހުުށަހެޅުމެއް ކަމަުށް ވާތީ މި ހުުށަހެޅުމުަށް ތާއީދުކުރެވެވަނަ މާއްދާ

އަނެއްާކވެސް މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ ހުއްަދ  ،ހަމައެއާެއއްކޮުށް މި ހުުށަހެޅުމުަގއި އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ކަންބޮުޑވޭ

ރުކާރުްނ ހުުށަހެޅުމެއް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތީމަ. މިީއ އަނެްއކާވެްސ ސަ ާގނޫނަުށް މި ބިލުންހޯދައިގެން ކުރާ ގޮތަުށް މި 
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އެއިެރއްަގއި އޮްނނަ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ބޭނުންކުރުމަުށް މި ބަލަނީ އެ  ،އަބަދުވެސް 

ކު ިފޔަަވއި މީެގސަބަބުން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮަތުށް ބޭނުންވާ ަވގުތަ އެޖެންޑާ ާހސިލުކުރުމަުށް ޓަކަިއ، މީހުންގެ ސިޔާސީ

އާއި ެއްއވެއުޅުުމގެ ކަންކަްނ ކުރުމަުށް ހުއްޓުވުމަުށް ޓަކައި ފުލުހުން ބޭނުންކުރަމުންދާނެ. ޒާަހރާއެކަންކަން ކުރުމުަގއި، މު

ކަމަުށް މުންދަނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަާސއަކީ ަރއްޔިތުންގެ ަރއްކާތެރި އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މިތާ ވަކާލާތުކުރަ

ސަރުކާރަކުން އެބަ އެ  ސަރުކާރު، އެ ވަގުަތކު އޮތް، ތުންއެ ފުރުޞަތު ދައުލަ .މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކަުށް ހެދުމަުށް

ގެން ވެސް ފުލުހުންެގ ސްހާރު ފުލުހުންގެ ގާނޫނަުށް ބަދަލުގެނެފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭ. މި މަޖިލީހުން ވެސް އެބަޖެހޭ މި

ން އެުކ އޮޕަރޭޝަނަލީ މިނިވަ މިނިވަންކަމާ، ކަމަުށް މަސައްަކތްކުރާމުއައްސަާސއަކީ ރަްއޔިތުންެގ ރައްކާތެރި

ެގ ނުދާތީ މިއަދު ރާއްޖޭ ބެންޖެހޭ. މި ފުރުޞަތު ލިބިގެންގޮުތގައި ިހންގުމަުށް އެ ފުރުޞަތު އެބަ ލި ގެމުއައްސަާސއެއް 

ކަން ނެތީ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފާހަގަކުރެިވގެންދޭ ހަމަ މި ދެންނެވި ރައްޔިތުންނަުށް އެ ރަްއކާތެރިަކން، ޔަޤީން

ސާ ބޭނުންކޮުށްގެން ޮބޑެިތ ޖަރީމާތައް އެބަ ހިނގާ. މާލޭގެ މަގުަތކުަގއި ހުރި އެަތއް މުައްއސަ ގެއުސޫލުން ފުލުހުން

އޮތް. އެކަމެްއ ނުބެލޭ. ކާނަލް ނާޒިްމެގ ންގެ މަްއޗަުށް އެ ތުހުމަތު އެބަ ރުއްތަކެްއ ކަނޑާިލ މައްސަަލއެްއގަިއ ފުލުހު

އޮްތ. އަދި ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤު ކަމުގެ ތުހުމަތުތައް އެބަ ެވރިވާއެޕާޓްމަންޓަުށް ފިސްތޯލަ ވައްަދއި، ފުލުހުން އެކަމުަގއި ބައި 

އެ މީހުން  ،އުޅެނީ ފުލުުހން އަމިއްލައަުށް  ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކްސުން ފެނުނު ތަޙްޤީޤުތައް މިއަދު ވެސް އެ

ފުލުހުންގެ މުއަްއސަސާއަުްށ  ކަން ހިންގުމުގެ މިނިވަން ގެ ަމއްޗަުށް ބުަރެވގެން ތަްޙޤީޤެއްމިއްލަ ތަޙްޤީޤުން ފެނުނުފެނުމެއްއަ

ލަތުގައި މި ޤައުމުގެ ކަންކަން އޮްތއިރުަގއި އަނެްއކާެވސް ސަރުކާރުެގ އަދަކީ. އެހެްނވީމާ، މިއަދު މި ހާނެތް ދުވަހެއް މި

ޅުގަނޑު ހަމަ ހުުށަހެޅުން އަނުންކުރުމަުށް ޓަކައި މި ހުުށަހަޅާފުލުހުން ބޭ ،ސިޔާސީ އެޖެންޑާ ހާސިލުކުުރމަުށް ޓަކައި

ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރަންވީ މި މަޖިލީހުްނ ބޫލެއް ުނކުރަން. އަުޅގަނޑު ެދކޭކަުްށވެސް ގައެްއގޮތަ

ކަމަުށް ރައްޔިތުންެގ ރަްއކާތެރި، މަސައްކަތްކުރަްނވީ މިހާރުެވސް ފުލުހުންނަުށް އޮޕަރޭޝަނަލީ އިންޑިޕެންޑެންޓްކޮުށް 

ހުުށަހެޅުމަުށް ައޅުގަނޑު  މި ހުުށަހެޅިަފއިވާ، އުން. އެހެންވީމާފުރުޞަތުތަކެއް ލިިބގެންދި މަސައްކަތްތަްއ ކުެރވޭނެ

 ނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަްނ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ލުފުުށީވިއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 ރިޔާޟް ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު
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ގެންަނ  މި އަުށް 2013/1، ރަީއސް. އާެދ، މިއަދު ެއއްެވއުޅުމުގެ ގާނޫނުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި . عليكم المالس  

އެބަ އެނގޭ. ދެންމެ  ބަބު އަޅުގަނޑުެމންނަުށްމު ިއޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ ސައިޞްލާޙަކީ ވަރަުށް މުހިއް

ދެްއކެވި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަކަުށް ހުންނަވަިއގެން މުޅި މަގުމަތި ވާހަކަފުޅު

އުސޫލުތަްއ  އުޅެނީ އެ އުޅެނީީކ. މި ހަލަބޮލިކުރަން މީހުންނަުށް ދިން ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ހަނިކުރާކަުށް ނޫން މި

ްލޙަވެރި ެއްއވުންތައް ދުނިޭޔެގ ުށް ކަމުނުދާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަގާފަތާ ނުގުޅޭ ކަމަކަުށް ވާީތވެ، ސުއެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަ

ކަންކަން ކުރަން. ތިމާ ބޭނުންވާ ކޮންމެ ތަނަކަުށް އެއްެވ، ތިމާ ބޭނުންވާ ކޮންމެ  ޮގތަުށް މި އެހެން ތަންތާ ވެސް ކުރެވޭ

އަިދ  ،ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަކީޮގތަުށް އެއްވުމަީކ،  ހުންނަ އަވަުށްޓެރިާޔއަުށް އުނދަޫގވާ ވަގުަތކު ޖެހިގެން

ދާނެ ކަމެއް. މިކަމަުށް ޙައްލުތަެކްއ ުށް އޭެގން އުނދަގޫތަެކއް ެވގެންއެނޫންނަސް ހަރަކާތްތައް ހިންުގމަކީ އާއްމު ރަްއޔިތުންނަ

ޙު ހުުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް އަުޅގަނުޑ މި އިޞްލާ ،ގެންނަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، މި ބިލު

ގެ މުއައްސަސާއިްނ މިއަދު ފުލުހުން ،ޫބލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީދެ، މިއާެއކުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ގަޝުކުރު ދަންނަވަން. އާ

ކުރަންެޖހޭ ކަމެއް. އަފްރާޝީމްެގ ގެންދަވާ ޚިދުމަތަކީ އަުޅގަނޑު ފާހަގަޤައުމަުށް ެއ ކޮުށްދެއްވަމުން ؛ ދާއެ ކޮުށްދެމުން

ރިޔާޟް ކޮމިޝަނަކަުށް ހުންަނވަިއގެން ހިންެގވި ތަޙްޤީުޤގެ އެްއވެސް ލިެޔކިޔުެމއް މިއަދު هللا މައްސަލަިއގަިއ، މި ޢަބްދު

 އެކު ރަުފވެރިކަމާ ކަމެއް. ިމއަދު ރިޓަޔަރކުރަްއވާފައި ޝަ ފުލުސް އޮފީހަކު ނެތް. މިީއ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ

 ނުޑމެން ކުރީގައި ވެސް މި ތާިމއީ އަުޅގަ ،ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން މިތަނަުށް ަވޑަިއގެން އެ މުައއްސަާސގެ ައގުަވއްޓާލުމަކީ

އެކު ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭުފޅުންނަުށް ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭ  ޅުގަނޑުމެން ބުނިން، ޝަރަފުވެރިަކމާހަމަ ކަނޑައެިޅގެން އަ 

ވަމުންދާ ހުރިހާ ހިސާބުން އެ ބޭފުޅުންނަުށް ދެއް މުތަކަުށް ަވޑަިއގަންނަވާސިޔާސީ މަޤާ ެކއް އެަބއޮތޭ. އެ ބޭފުޅުންއުސޫލުތަ

އަދި މިނޫންެވސް ދައުލަތުން ނަންގަވަމުންގެންދަވާ މި ދެންނެވި ކަހަލަ ، ނާޔަާތއި ރަްއކާތެރިކަމެއްޙައްޤުތަކަާކއި އި

ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރުންނަުށް ބެލިކަމުގަިއ ިވޔަސް ހުޔަތްތަްއ ނިމުމަކަުށް އަންަނންޖެހޭ. އާދެ،  ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީނާއި

ދާނީ އެ ިއއްޒަތްތެިރ އަދި ޕެންޝަނެއް ެވސް ލިބިގެން ާނޔަތެއްއިމިތަނުގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަުށް ެއއްެވސް 

 ަފއިންގެ ގާނޫނު މިހާރު އޮންނަ . އެހެންނަމަެވސް، ފުލުހުންގެ ގާނޫނު، ސިއިފަހުގައަހަރު ވުމަުށް 55އްގެ އުމުރުން މެންބަރެ

ކަން އަިދ ރާއްޖޭގެ ަސލާމަތާއި ރައްކާތެރިގޮތުން ސިޔާީސެވވަަޑއިގެން ިމ ތަނަުށް އައިސް އެތާ އެތެޭރގައި ހުރި ިދވެހި

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިދެންނެވި ފަދަ ސިއްރުތައް މިފަދަ ފޯރަމްތަކުގައި ޭބޒާރުކޮުށް ކަންތަްއތައް ކުރުމަކީ މިީއ ވަރަުްށ 

މިތާ އިންނަތާ ވަރަުށް ުދވަސް ވެއްޖެ.  ރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާމެއް. ުކޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެދެރަކަ

ނާހަމޭ މި މަޖިލީހުގައި އެ މުައއްސަާސ  މިއީ އެ މަނިކުފާނުގެ ެދވަނަ ދައުރު. އަުޅގަނޑުމެން ދުވަަހކު ވެސް އަެޑއް

ލުހުންގެ ތަނުަށް ވަޑަިއގެންނެވި ފަހުން ފު ދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މިކުރި އަޑެއް. އެކަަމކު، ކިނބިމުބަދުނާ

ކީ މިއީ ސަލާމަތަުްށ ދުވަސް ނުވާ މައްސަލަަތކުގެ ވާހަކަ އެ ބޭފުޅާ މިތާ ދެއްކެވުމަމަސް 6އިދާރާަގއި ހުރި 

އަދު އޭަނ ސިފަކުރަނީ. އެއީ އެފަދަ ޮގތުގަިއ އަުޅގަނުޑ މި ގެ ަހއްޔަރުކުރަންޖެހޭ ބޭފުެޅއް ނުރައްކާތެރިކަމެއް. ހިފައި
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 10ކަންތައްތަކަީކ ދުނިޭޔގެ ެއްއެވސް ތަނެއްަގއި ކުރެޭވ ކަންަތއްތަކެްއ ނޫން. އެފަދަ ަބއެްއ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އެީއ 

ނުކުރެވޭ މަްއސަލަތައް. އެފަދަ ބޭބޭފުޅުން ވަޑައިގެން މި ތަނުގައި ބޮެޑިތ އަހަރުން ނޫނިއްޔާ ާއއްމު 15، އަހަރުން

ަދވަން. މިކަމަުްށ އެބަޖެހޭ ޙައްލު ހޯއް، ނުރަްއކާެތރިކަމެއް. އެހެްނވީމާ ދެްއކުމަކީ މިއީ ވަރަުށް މްތަކުގައި މި ވާހަކަފޯރަ

ެއ މުއަްއސަސާ އިތުރަުށް ހަރުދަނާކުރެްއވުމަުށް ޓަކަިއ މި ދެންނެިވ  ،ފުލުހުންނަުށް ގޮވާލަން އަޅުގަނޑު ސިފައިންާނއި

އަދި އެހެން ބޭބޭފުޅުން  ،ކެނޑޭ ބޭފުޅުން ،. އެ ތަނުން ރިޓަޔަރުކރައްވާ ބޭފުޅުންގެންނަވަންުށް ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙު ގޮތަ

ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަތައް ދެއްކުމުަގއި މިހާ އޯޕަންކޮުށް މި  ކަތްކުރާ ބޭފުޅުންނަުށް އެ ތަނާވެސް، އެތާ އެތެޭރގައި މަަސއް

އި ކަނޑަައޅަން. އަދި ހަމައެހެންމެ، ބައެްއ ވާހަކަތަަކކީ މިއީ ލިމިޓްކޮުށްފައި ނުދެއްކޭނެ ވާހަކަތަެކްއގެ ގޮުތގަ

ތުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހެން ގާޫނނުތަކުގައި މިކަން އެބަހުރި. ެއހެންނަމަވެސް، ދެރައީ ސިާޔސީ ގޮ

މް.ޑީ.ީޕާއ ދުވަހު ވެސް ހުންނެވީ އެ ދުވަހު ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަކަުށް ހުންނެވި ބޭފުޅާ އެ  ބޫލުކުެރވޭ ޙަޤީޤަތަކީ އެމިއަދު ގަ

ކަން. އެކަން ފާހަަގެވެގން މި ދަނީ. މިއަދު އެ ބޭފުޅުންނާ އެކުަގއި މަގުމަްއޗަުށް ިނކުންނަވަިއގެން އެ ކުރަްއވާ އެުކގައި 

ދުަވސް ރުއަހަ 2 ،ކަންތައްތަކަުށް ތާއީދުކުަރްއވާަކން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނީ. އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ަދންނަވަން

ތެރޭގައި މަގުމަތި ހަލަބޮލިކުރީ އޭރު ކޮމިޝަނަރަކަުށް  ދުވަސްއަހަރު 2ކޮުށް، ރައީސް ވަޙީދުގެ ބޮލިތެރޭގައި މަގުމަތި ހަލަ

ކަން ނެތީމަ. ކަމެއް ހުރީމަ. އޭނަގެ އެ ޤާބިލުއޭރު ހުންނެވި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނުކުޅެދުންތެރި

 ހޯމް މިނިސްޓަރަކަުށް މީނަގެ ނަން ހުުށަހެޅުނީމަ މި ސަރުކާރުން އެހެންވެގެން މިއަދު އަުޅގަނުޑމެން އޭރުގައި ޖެހުނީ 

އުފަލާެއކު އެ ާވހަކަ ދަންނަވަން. މީނަ ހުރި  ވަރަުށްމީނަގެ އެ ކެޕޭސިޓީ ނެތީމަ. މިއަދު  ރިޖެކްޓްކުރަންޖެހުނު ސަބަބަކީ

ރައްޔިތުންނަުށް ެދވޭ  ،ދާންސަރުކާރުން މިއަުދ މި ކުަރމު މި ސަރުކާރު އަުޅގަނުޑމެންނަކަުށް ނުދެމެހެއްޓޭނެ. މި ،ނަމަ

 ޚިދުމަތާއި ރައްކާތެރިކަމެއް ެވސް ނުދެވޭނެ. އެހެންވެގެން އަޅުގަނޑުމެން ދެކޮޅުހެދިން މީނައަުށް މި ސަރުކާރު އައުމާ

ކެޕޭސިޓީ ނެތީމަ. އެއީ ރައީސް ޔާމީްނ އެ އެކަން ނުދޭން. އެއީ މީނަގެ  ގުިޅގެން ހޯމް މިނިސްޓަރުކަން ދޭންއުޅުނުއިުރގައި

ން ތެރޭަގއި މެވި ރަނގަޅު ނިންމުމެއް. އެއީ ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުން ޭއރު ނިންމެވި ރަނގަޅު ނިންމުމެއް މި ކޯލިޝަނިން

ދާއިުރގައި ިމ ގައި މިއަދު މި ބިލު ފާސްވެގެންެއކަން އެގޮތަުށް ކުރަން މަޖުބޫރުވީ. ައދި ހަމައެއާއެކު ، ތިއްބެވި. އެހެްނވީމާ

ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ  16ބެހޭ ގާނޫނު  މަނާކުރެވެނީކީ. ާއއްމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާބިލަކުންނެއް ނޫން ހަމައެކަނި މިކަން 

މާއި ގޮތަުށް ލަވަޖެހު އާއްމު ރަްއޔިތުންނަުށް ުއނދަގޫވާ ،މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފަ. އޭަގއި ކަނަޑއެިޅގެން އެބަ ބުނޭ

ބޭނުންކޮުށްގެން މިކަްނ  އެްއޗެހި ،ގަދަކުރާ ސާމާނުގޮަތުށް އަޑު  ވެސް އެހެންސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމާ، އަދި މިނޫން

މިއަުދ މި ގާނޫނަުށް މި އިޞްލާޙު ، ކަެއއް މިީއ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ. މިއީ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އޮތް ވާހަކޮުށްގެންނުވާނޭ

 ތަެނއްަގއިތޯ ބޭނުންދާކަުށެއް ނުޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ ކޮންމިއަުށް އަުޅގަނޑުމެން ުސވާލު އުަފއް ޖެހެނީ ކީއްެވގެްނތޯ؟ ގެންނަން މި

އެންމެ  ބޮޑު ޑިމޮކްަރސީއޭ ބުނާ ޤައުމަުށް ނަސީބު ރަނގަޅުކަމުން އެންމެ ގިނައިން އެންމެ ކޮންމެ ގަިޑއެްއަގއި ެއްއވެވެނީ؟

ގިނައިން ަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުަޅކު މި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި މިއަދު އިންނެވީ. ވިދާޅުވެަބއްަލވާ އަޅެ ިނޒާމީ މައްސަލަެއއްެގ 
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ަގއިތޯ އެ ވިދާޅުާވ މީހަކު ކުރާ ސުާވލަކަުށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ެވްސ ވިދާޅުވެަބއްލަވާ އެހެން ކޮންޤައުމެއް، ތެރެއިން

ބުނާ މީހުންގެ ޤައުމުަގއި ބޭނުން ކޮންމެ  ރިހަމަވެފައި ހުރި ޤައުމުތައް ކަމަުށްކުރިއަަރިއ އެންމެ ފު ،ޑިމޮކްރަސީތަުކގައި 

ގޮތަުށް ރޭގަނޑު  ންމެ ގެއެއްގެ ދޮރުމަތީަގިއ ޖެހިގެން ހުންނަ ގޭ މީހުންނަުށް ނުނިދޭ ކޮ ނެއްަގއި މުޒާހަރާ ކުރެވޭތޯ؟ތަ

ހިންޭގ އެްއވެސް ަޤއުމެއް ނެތް.  ކި ކަހަލަ ހަރަކާތްތައް ހިންގޭތޯ؟އެ ،ނަމަޖަހަންދެން ލަވަޖެހޭތޯ؟ ނޫން އެގާރަބާރަ

ބޭނުން ތަނެއްގަިއ ކުރެެވއޭ. ނުކުެރވޭ. އާއްމު  ިތމަންނަމެން .ަޤއުމެއް ނެތް. ވިާދޅުވޭ ިމވެނި ޤައުމެްއަގއޭ އެްއވެސް

މި އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް ބޭބޭފުޅުން  ،މި ބިލު ރައްޔިތުންނަުށް އުނދަޫގވާ ގޮަތުށް؛

އަދި މިނޫންވެސް ، ޅުންނާޓެްކސީ ދުްއވާ ބޭފު ޞަކޮުށްއަޅުގަނޑާ އެ ވާހަކަ ެދއްެކވި. ތިމަންނަމެން ވަރަުށް ތާއީދުކުރަމޭ. ޚާއް

ކޭ. މި މީހުން ތިއީ ވަރަުށް ރަނގަޅު ކަމެ ަގއި އަުޅގަނޑާ ަބްއދަލުވީމަ ބުނި،ކުރާ ބޭފުޅުން ައޅުގަނޑު ކައިރީ ވިޔަފާރި

ތައް. އެ މީހުންގެ މީހުން އުފުލަންޖެހުނު ތަކުލީފު ކުރި ދުވަްސވަރުަގއި މި ކަންތައްަތއްުކގަިއ އެމަގުމަތީ މުޒާހަރާ

 އޮތް  . މިޖެހުންތަކަާކ ކުރިމަތިލާންޖެހުނުއެތައް ބޮޑެތި ގޮން އާމްދަީނ ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތަކަުށް ،ހުއްޓި  ވިޔަފާރިަޔއް

ތަންކޮެޅއް ވެްސ  ބާރަ ފޫޓު ދިހަ ފޫޓު  ،ީކއްކުރަން ކިތައް ރުފިޔާއަުްށތޯ؟ ކުޑަުކޑަ ހަތަރު ފޫޓު ހަތަރު ފޫޓުމަޖީދީމަގުގައި 

ނަުށް އެންމެ ދުވަހަކު ނީ. އެ މީހުންުށް ަނަގއިގެން ިވޔަފާރި މި ކުރަ. ކުއްޔައަުށްހާސް ރުފިޔާ 80ހާސް  60ލިބެނީ  މި

ކަރަންޓާއި ފެނާއި މުވައްޒަފުންނާއި އަދި ކުއްާޔއި ިމ  ހުންނަުށް ވާނެ ގެއްލުން ކޮބައިތޯ؟ނުކުެރވިއްެޖއްޔާ އެ މީވިޔަފާރި

އާއްމު ަރއްޔިތުންނަުށް ، ކަން ކުރަްއވަނީ. އެހެންވީމާއެކޮުށްގެން އެ ބޭުފޅުން  ރަދެއްއެއްެޗއް ަލއިގެން ވަރަުށް ބޮޑު ޚަ ހުރިހާ

 ގޮތުން މުޒާހަރާކުރަންޏާ  ކުުރމަކީ މިއީ ވަރަުށް ދެރަކަމެއް. ރަނގަޅު. މިހާރު މި އިޞްލާޙު ބުނާގޮތަުށް މުޒާހަރާ އުނދަޫގވާ

. މި ތަން އިތަެނއްގަ ކަަމުށް ވެއްޖެްއޔާ މި އެްއވަންޖެހެނީ ހޯމް އެފެއާޒުން ކަނޑަައޅުއްވާ  ނޫނީ އެއްވުެމއް އެްއވާ

އެވެނި ތަެނއްަގއޭ. މިކަން ކުރެޭވވަރު ތަނެްއަގއި  ،ވާންޖެހެނީ އެކަން ކުެރޭވވަރު ަތނަކަުށް. މީގައި ނުބުނޭ މިވެނި ތަނެއްަގއޭ

 މިހާރު ރާއްޖޭަގއި ކަންތައްަތއް ހުރި  ،ކަމަކީ މިކަން ކުރަން. އަދި ކުރިން ހުއްދަ ހޯދަން. ކުރިން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ

މައްސަލަައީކ ވަރަުށް ބޮޑު މައްސަލައެއް.  ގޮތަުށް ބަލާިއރުގައި ޓްރެފިުކގެ ޚާއްަޞކޮުށް މާލޭގައި ކަންތައްތައް ހުރި ،ގޮތުން

އަުޅގަނުޑމެން ހެންވޭރުގަިއ ތިބެފަިއ  .މައްސަލަ މިއަދު ޓްރެފިކު  ބޫލުކުެރވޭނެޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަުށް ވެސް ގައަ

 15ާލިއރު މާފަންނާ ހިސާބަުށް ފަހަރު ހެންވޭރުކޮޅުން ނައްޓައި ނާދެވޭ. ގިނަ މާފަންނަުށް ދާން ބައިގަޑިއިުރން ގޮއްސަ

 ެވސް ވެސް ހިތަުށް ކަހަލަ ވާހަަކެއއް މި ދައްކަނީ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ދުވަހަކުމިެނޓުން. ކޮން 20، މިނެޓުން މި ދެވެނީ

މިކަހަލަ ، އެްއޗެހި ިގނަވެގެން. އެހެންވީމާ ދުއްވާ ، ނާރާ މިވަރުގެ ޓްރެފިކެއް މި މާލޭގައި އުފެދިދާނެ ކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސް

 އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އުޅެންޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ކުރީމަ ދެންމައްޗަުށް ނިކުމެ މަގުތައް ބަންދު ވަގުެތްއގައި މި މީހުން މަގު

އްުދ ސަރަހަ ބަތުތަކެއްަގއި ދަރުބާރުގެމިސާލަކަުށް މިހާރުވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ ވަކި ޚާއްޞަ މުނާޞަ

ބަދަލުކޮުށްލީމަ މުޅި މާލޭގެ މަގުތައް ތޮއްޖެހިގެންދާ މިންވަރު. އަދި ޭއގެއިތުރުން ގްރީން ޒޯން ކަމަުށް މި ބުނާ ޒޯންތަކުަގިއ 

ކުރީމަ މާލޭގެ ޓްރެފިކަުށް މިއަންނަ ބަދަލުތައް. ކަހަލަ ފަންކްޝަންތަްއ ކުރިއަުށްގެންދެޭވއިރު އެ ތަްނތަން ބަންދު ބައެއް
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ން ދިމާވާނެ ވަރުަށް އި ބަންދުކޮުށްލީމަ މިއިމިހެން މީގެ އިތުރުން ބޮޑެތި މަޖީދީމަގު ކަހަލަ މަގުތައް ހެސްކިޔާފަ  ،އެހެންވީމާ

ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގާީތވެ  އުޅެނީ . މިމިކަމަުށް ޙައްލެއް ެގންނަންޖެހޭ އެބަ، އްސަލަތައް އެބަހުރި. ެއހެންވީމާގިނަ މަ

ގޮތަުށް. މި ބޭބޭފުޅުން  ހަރަކާތްތައް ހިންގަންީވ އާއްމު ރައްޔިތުންނަުށް އުނދަގޫނުވާ ކަންބޮޑުެވގެންނެއް ނޫން. ސިޔާސީ

ން އުނަދގޫެވއޭ އިނގޭތޯ. މި ވަިކ ިމ ތާއީދުކުރާ މީހުންނަުށް ވެސް މިކަ ގަބޫލުކުރަްއވަްނވީ އިނގޭތޯ، މި ބޭފުޅުންނަުށް

. މި ހުރިހާ ޝަކުވާއެއް އަންނަނީ ފުލުހުންނަުށް. އީމި ނުކުރާ މީހުންނަުށް ޖެހިގެންއުޅޭ މައްސަލައެއް ނޫނޭމީހުންނަުށް ތާއީދު

ރަން. ދެން ބައެްއ މިކަން އެބަޖެހޭ ބަދަލުކު، ނީ ހޯމް މިނިސްޓަރަުށް. އެހެންވީމާމި ހުރިހާ ޝަކުވާެއއް އަްނނަ

އޭ އްކަވަރަކަުށް ގާނޫނު އެނޭގ މީހުން ވެސް އެބަ ދަ ކޮންމެވެސް ،އަުޅގަނޑު ުކރިންވެސް ދެންނެވިން ޤާނޫނުއަސާސީ؛

ހެން ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އުތުރު ޒަތްތެރި މެންބަރު، މައްޗަންގޮޅީ. އިއް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވާ ާވހަކަ

ވަރަކަުށް ކޯޓުަތކަުށް ވެސް ކުރިން ަވޑަިއގެްނ  ގޮތުަގއި ކޮންމެވެސް ބޫލުކުރާހީވަނީ، މާރިޔާ. ައޅުގަނޑުމެން ގަ އަޅުގަނޑަުށް

ކުރި ކޮމިޓީަގއި ވެސް އިްނނެވި. އޭުރގައި ައޅުގަނޑާިއ ޤާނޫނުއަސާސީ ޑްރާފްޓު . ދެންއިއުޅުްއވާ ލޯޔަެރއް ގޮުތގަ

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ވެސް އެ މަޖިލީހުގައި އިންތާ. އެކަމަކު، އެތާ އެ ކަމަނާ އިންނެވީތީކީ ވަިކ 

ވަަނ  32ރި ބަހުސްތަކާއި، ިމއަދަކު. އެީއ މި ކު  ބޫލެއް ުނކުރެވޭކަމަކަުްށ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަ އެްއޗެްއ އެނގުނު

. އެއީ ތިމާ ބޭނުން ކޮންމެ އި ކާއި ދެެކވުުނ ވާހަކަތައް ހުންނާނެ މިތާގަ ވަނަ ާމއްދާައުށް ކުރި ބަހުސްތަ 27އާއި މާއްދާ

ގޮތަުށް  ނިކަން ލިބޭގަިޑއެްއގަިއ ބޭނުންހާ ކަމެއް ކުރަން ދީފައި ހުރި ޙައްޤުަތެކއް ނޫން. އެހެން މީހުންގެ ަޙްއޤުތަކަުށް އު

ޤުތައް ހިމާޔަތްކޮުށް އޭނަ ބޭނުން ކަންތައް ކުރުމެއް ވެސް ނޫން. ދުނިޭޔގެ ޑިޮމކްެރޓިކް އެހެން މުޖްތަމަޢުތަކުަގއި އޭނަގެ ަޙއް

ކަންކަންކުރާ އުސޫލަުށް ކަންތަްއތައް ކުރަންޖެހޭނީ. ދެން މި އޮތީ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް. މި މަޖިލީހަުށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް 

ނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުާމއި ގާނޫނުތައް ހެދުމާ، މި ހުރިހާ ބާރެއް ލިބިގެންވޭ. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުއަސާސީއަުްށ ޤާ

ކޮންމެ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ބާރު މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް ިލބިގެންވޭ. ދެން މި އޮންނަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިފައިވާ 

ޑިމޮކްރެޓިކް އެހެން މުޖްތަމަޢުގައި މިކަން ކުރާ ުއސޫލުންނޭ. އެހެން ނުކުރޭތޯ؟  އެްއވެސް ޙައްެޤއް ހަނިކުރަންޖެހޭނީ

އެހެންނޫންތޯ އޮތީ؟ އޮތް ގޮަތކީ، ެއކި ދިމަދިމާލުގައި ެއކި މިންވަރަުށް ކަންކަން އޮތީ ހިފެހެއްޓިފަ. އެއީ އޭގެ ސަބަބުްނ 

ުށް ރިޢާޔަތްކޮުށްގެން މި ކަންކަން މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އާއްމު ރައްޔިތުންނަުާށއި މުޖްމަތަޢަުށް އުނދަގޫވެދާނެ ކަންތަްއތަކަ

ހުއްދަ ކޮންމެ ކަމެއް ހުއްދަ ނޫން ކަމަކަުށް ބަދަލުކުރަނީ މި ގާނޫނަކުން، ހެދޭ ަގވާއިަދކުން. އެކަން ކުރަންޖެހެނީ 

ުްށ ބޭނުންކުރާ ކަމަުްށ ކީްއވެގެންތޯ؟ ެއއީ ދީފަިއ ހުންނަ ލިމިޓުތައް، ދީފަިއ ހުންނަ ޙައްޤުތަްއ ތިމާ ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަ

ވަންޏާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް މަޖްބޫރުވޭ ގާނޫނުހަދަން. ސަރުކާރަުށް މަޖުބޫރުވޭ ގަވާއިދު ހަދަން. އެއީ މި ކުރާ ކަމަކީ. 

ރީތިކޮުށް، އެކަން އޮންނަން ރޫތި އުސޫލުން އެކަންކަން ކުރާ ަނމަ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުެރޭވނެ ވަރަުށް ގިނަ ކަންަތއްތަްއ 

ތިބޭ ކުދިންގެ  މިތާ އަރަިއ، ުމގެ ބޮލަުށް . އެކަމަކު އަމީންއާއްވަރަުށް ލުިއކޮުށްއޮތީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު  ހުރޭ.

ގެންަނންޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަުށް ވެސް ބަދަލުިހސާބަުށް  މި ،ދެމަތީ އިުށީނ މޭޒުތައް
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މީހުންެގ މިދެންނެވި ޢަމަލުތަކާ ހެދިގެްނ މީެގ  މި ،ޖެހުނު ސަބަބަކީނަންގެންުށް އިޞްލާޙު ނޑުމެހން ގާނޫނުތަކައަޅުގަ

މީހުންގެ ޝަުކވާަތއް އިންތިާހ  އެ ،ޚާއްޞަކޮުށް މާލޭގަިއ ދިރިއުޭޅ ރަްއިޔތުންނަުށް އުނދަގޫވެ  ،ސަބަބުން މުޖްތަމަޢު

 .. ން.ފުލުހު، މަޖްބޫރު ރަުށްވާީތވެ، ޯހމް މިނިސްޓަބޮޑުވެފައި ދަރަޖައަުށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 އަނާރާ ނަޢީމަުށް. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ދަްއކަުމން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރަތަމަ ޅިފަިއވާ އިޞްލާޙަުށް ވާހަކަ. އާދެ! މިއަދު ހުުށަހެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

އެ  ،ގިނަ ަޙްއޤުތަކެއް ލިބިދީފަިއވާއިރު  އަސާީސގަިއ ރަްއޔިތުންނަުށް ވަރަުށްޤާނޫނު، ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުްނަވނީ

އަސާީސއަުށް ގައި. ޤާނޫނުުށް ކުރު މުއްދަތެއެގ ތެރޭތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިފެންނަނީ ވަރަ ދާތައް ހަނިކުރެިވގެންޙައްޤު

. އެކިެއކި ދާއިރާތަކުްނ ންނަންވާނީ ދިރާސާތަކެއް ކޮުށްފައެްއވެސް ބަދަލެއް ގެންނަންޏާ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ގެ

މުގެ ސަބަބުްނ މިކަ ،ޙައްޤުތަކެއްތޯގަނެވެނީ ކޮން ވިސްނަންާވވަރަުށް ވިސްނާފަިއ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނިގުަޅއި މި

ތަުށް އަާސސީ މިގޮ ،ކުރިމަތިވެދާނެ އަސަރުތަަކކީ ޮކބައިތޯ ބަލަންޖެހޭ ރަނގަޅަުށް. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

އޭގެން ގެއްލުންތަެކއް ވާެނ  ،ެވސް ތިބެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރާނެ ބައެއްޙައްޤުތައް ހަނިކުރެްއވުމުން އެއިން ފައިދާ

ހެދޭ ގާނޫނުތަކުން އަުޅގަނޑަުށް އެންެމ  ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. މިހާރު މިގަ ެކއް ވެސް ތިބޭނެަކން މިއީރައްޔިތުންތަ

ބޮޑަުށް ފާހަގަވަނީ ރައްޔިތުން ކުުށްވެިރވެގެން ދާ ނިސްބަތް އިތުރުެވގެންދާނެކަން. މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެަބ 

ދުބަތައް އެަބ ލިބިގެންދޭ. މީހަކު ދައްާކ ފަހުން ވަރަުށް ބޮޑެތި އަ އައި  ކޮޅަުށް ޓެރަރިޒަމްގެ ގާޫނނު މި ،ފެނިގެންދޭ

ތަން ފެނޭ.  ޖަލަުށް ލެވޭ  އަހަރަުށް އެބަ 17، 18ވެސް  މީހަކު ކުރާ ުކޑަުކޑަ ޢަމަލަުކން ނޫނީ އެ  ،ވާހަކަައކުން ވެސް

އާދޭ. އެއީ ހަމަ މިކޮޅުން ހެދޭ ޙުކުމްތައް އެބަ ގޮތަުށް މީހަކު ހުންނަންޖެހޭ އަހަރު ވަންދެން ޖަލުގައި އެ ބާރަތޭރަ

ދާއިުރ އިތިރުވަމުން ރާއްޖޭަގއި ގާނޫނުތަކެްއގެ ސަބަބުން. އަުޅގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ެއގޮަތުށް އަނިޔާތައް ލިބޭ މީހުން މި 

ުށް ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ މިއަުށްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް ރައްޔިތުންނައަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު

އި މަންފާ ހޯދައިދޭ ކަންކަމުގައި ަރއްޔިުތން އަދި ޤައުމަުށް ލާބަޔާ، ބޫލުކުރަންވެސް ގަ ދޭން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު އިހޯދަ

ިހފެހެއްޓުމަކީ މިއީ އަުޅގަނޑު  އަސާީސ ޙައްޤުަތއް ،ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ ވެސް ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް

 އެްއގޮތަުށް ވެސް ރުހޭނެ ކަެމއް ނޫން. އަދި ަރއްޔިތުންެގ ބަޔަކު ތަނަކަުށް އެްއވީމާ، އެ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުން ގަ

އިލާތަކަކަުްށ ވެސް އެތައް ޢާ  ެއއީ  ،ީމހުން ޖަލަުށް ގެންދިއުން މީހުން އެއީ ކުުްށވެރިވެަފއިވާ ބައެއް ގޮތުަގއި ބަލާފައި އެ
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 ދިވެހި ކޮންމެ  ،ބޫލުކުަރންޖެހޭ ހަމަން ވެސް ގަން އެންމެކަންކަން. އަުޅގަނޑުމެ  އެކަމުެގ ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮުްށެގންދާނެ

އި ތަކެއް ކަމުގަ ވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ މުޖްތަމަޢުަށް ދިމާވާނެ ތަކްލީފު އިލާއަކަުށް ކުރިމަތިވާ ހިތާމައަކީރައްޔިތަކަުށް ނޫނީ ޢާ

، ހަމަ މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވަންބޫލުކުަރންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ބޭނުންވޭ އަދިވެސް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ގަ

ގާނޫނުތައް ހެދުމުގަިއ،  ބޭފުޅުން ވިސްނަންވަންވީ ނޫންތޯއޭ. ކުެރވޭނެ ކަންތައްތައް ތި  އްަވއިނުކުރައަސާސީ ޙައްޤުަތއް ހަނި

ޖެހިަވޑަިއގަންނަާވ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތްތަަކކަުށް ވިސްނަވަންކުރުމުަގއި މިއަުްށުވރެ އިންތިޒާމު

 ހަގަކޮުށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. ފާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި ރާގެ ިއއްއަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަ

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާޢިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާ

ނޫނުއަސާސީ ގައި ރާއްޖޭަގއި ތަސްދީގުުކރެވުނު ފެހި ޤާ 2008ގަސްޓް އޮ  7ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކު

އެ ، އަސާސީން ލިބިދިން އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީގަނޑުމެންނަުށް އެ ޤާނޫނު ން ައއުމުން އަޅުސްދީގުކުެރވިގެތަ

ވަަނ  2ރުން. ރަްއިޔތުންނަުށް ކަުށަވަރުވާ ަޙއްޤުތަެކއް ޭއގައި ހު ،ކަމަކީ  އްޞައެންމެ ބޮޑު ޚާއޮތް އަސާސީަގއި ޤާނޫނު

. ަރއްޔިުތންނަުށް ކަުށަވަުރވެގެންދިއުން  ވަރަކަުށް ޙައްޤު ައޅުގަނޑުމެން 79 ،ޙަްއޤުތަކެއް ލިެޔވި ،ކުެރވި ބާބު އެއަުށް ާޚއްޞަ

މިދެންނެިވ  ،ކުެރވިމެންނަުށް ަތސްދީގުސާސީ އަުޅގަނޑުއަ ދަނީ ެއ ޤާނޫނު ިމއަދު ފެނިގެން މި ،އެހެންނަމަވެސް

މިދެންނެވި ޙައްޤުތައް  އް ނުަވނީސްކެގިނަތަ ދިޔަތާ މާމަޖެހުން އަޅުގަނޑުމެން ލިބިގެންއި ހިތްހައި ފަސޭހަކަމާހިތްފަސޭހަކަމާ

ވެސް ނަމައެހެން .ތަން. ސަރުކާރުން އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކުރާޓަކައި ސަުރކާރުން މަސައްކަތް ގަތުމަުށްނިގުޅައި 

 އަސާސީ ލިޔެފައިން އޮތް ހުރިހާ ހުރަހެއް އެޅިމެ ޤާނޫނުއަސާސީން އެކަމަުށް އެޅެސަރުކާރަުށް މަސައްކަތްކުެރވެްނ ޤާނޫނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މި، މިހެން އޮތަސް އުސޫލުމިދެންނެވި  ،ދަނީ މިއަުދ ފެނިގެން މި  ،ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް

މިދެންނެިވ  ،ބޭުނންހާ ގޮތަކަުށް ގާނޫނުތަކަުްށ ބަދަލުގެނެސްގެން ުށް ސާފުކޮުށް އޮތީމާރިޓީ ސަރުކާރަބޮޑު މެޖޯ ؛މެޖޯރިޓީ

ައސާސީެގ ުމގެ ިމނިވަންކަން؛ ޤާނޫނުތަން. އެްއވެއުޅު ދާކަން ކުަރމުންޙައްޤުތަކަުށް އަރަިއގަނެވުުމގެ ފުރުޞަތު އޮތީތީ މި

ދަައކާ ނުލާ އެއްެވުއޅުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ ދައުލަތުގެ އެްއވެސް ފަރާެތއްގެ ހުއް ،ވަނަ މާއްާދގައި އޮންނަނީ  32

 އެ ،ްއޤު ނިގުޅަިއގަނެވޭ ނަމަޅުުމގެ މިނިވަންކަން ރަްއޔިތުންނަުށް ލިބިެގންދާކަން. އަދި މިދެންނެވި ޙައުެއއްވެ ތަނެއްަގއި 

އެ ވަނީ. ޑިޮމކްރެޓިްކ  ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންުކރެވިފައި 16އަސާސީގެ ވެސް ވަަރުށް ރަނގަޅަުށް ޤާނޫނު ގޮތް ގަނެވެން އޮތް

ވުރެ ދަުށްނުވާ އުސޫލުން  ބޫލުކުރާ މިންގަނޑަުށްސޫލުތައް ގަޑިމޮކްރެިޓކް އު  ،ބޫލުކުރާއެ މުޖްތަމަޢު ގަ އްގައިމުޖްތަމަޢެ



22 

 

ހޯމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުާވ، ފުލުހުން ވިދާޅުވާ  ،ދަނީ މިައދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ،އެކަން ކުރެވެން އޮްތއިރު

ގެނެވޭ ބަދަލުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން ޔިތުންނަުށް ެއއްނުެވވޭނެ ވާަހކަ މި ގާނޫނަުށް ތަނެއްަގއި ަރއް އި ނޫންތަނެއްގަ 

، ދަނީ ފެނިގެން މި މިއަދު ، މަވެސްންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަކަމެއް މިއީ. ވަރަުށް ދެރަ ހިތާމަކުރަ  ދަނީ. ހިތާމަކުރަންޖެހޭ  މި

 ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލިސް ބޭނުންކުރެވިގެން ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، ޓަކައިދިނުމަުށް ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިއަކަުށް ބާރު 

ލިބެނީ  އަހަުރގެ މުއްދަތެްއ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި 5 .ތަން. ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަެޖހޭ ދާކުރަމުންމަސައްކަތް

 ދު ހޯދުމުަށް ދޭންޖެހޭ ބާރާއި، އެ ވެިރއަކު ތާއީ ެއވެރިައކަުށް ވެރިައކަުށް ވެރިކަުމގައި ހުންަނން. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި

އަނިޔާވެރި ޙުކޫމަތު  ދަނީ ފެނިގެން މި  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް، ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް

 5އެކު އަެނއް  ރި އުސޫލުތަކާއަނިާޔވެ ،މުކުެރިވގެންގެ ތެރޭަގއި ޤާއިމުކޮުށްގެްނ، އަނިާޔވެރިކަން އާއްއަޅުގަނޑުމެން

ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތން ގަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަެކއް  ތަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ދާރަުށް ދިއުމަުށްޓަކައި މަސަްއކަތްކުރެވެމުންއަހަ

. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ަކންމި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ުކރެވިގެންދަނީ މި މަސައްކަތް  ،ނޫން އެއީ. އެހެންނަމަވެސް 

ކުރެވުނީމާ ރައްޔިުތން ތުމަޒިޭނގެ ތުހު، ބަނގުރަާލއި ،ސިހުރާއި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުލަުތގެ ެވރިންގެ މައްޗަުށް ވަްއކަމާއި

 މަތެއް. މި މިއަދު ރައްޔިތުން ކުރާ ތުހު ހަކަ ދައްކަންޖެހޭ. މިީއ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދައުލަތުގެ ވެރިންގެ މަްއޗަުށްވާ އެ

ވާހަކަެއއް ނުދޭނެ.  ބޭފުޅުން އަމިްއލައަކަުށް އެ ވާހަކަ ަދއްކަންޖެހޭ. އެ  ކަްނޖެހޭ. ރައްޔިތުން މިއްވާހަކަތައް ރަްއޔިތުން ދަ

 ވަަޑއިގެން އެ ކާުރގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ނުކުމެސަރު އިރު،ކުރެވޭ ރަޕްޝަނާއި ވަްއކަމުގެ ތުހުމަތުސަރުކާރުގެ މަްއޗަުށް ކޮ

ރަްއޔިތުްނގެ އަނގަމަތީަގއި ޓޭޕުއަަޅއި ، ޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސްކަންހަކަ ދައް ވާކަެއއް ނުދާއްކާނެ. ަރއްިޔތުން އެ ވާހަ

އަނިާޔވެރިެވގެން ައޅުގަނޑު މިދެންނެވި ވާހަކަތައް ދެްއކުުމގެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންނުަށް  ،ޖަހަިއެގންރައްޔިތުން އަނަދގޮނޑި

 ،ނުބައި  އަދި މިދެންނެވިހާ އުސޫލުތަކަުްށ؛ކަމާ، ތާރުކަމުގައި ަވއްދަނީ ޚުދުމުޚް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ،ނުދީ

 މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މަގު ކޮުށާލަދޭ  މެންގެޓަަކއި އަޅުގަނޑު ކުރުމަުށްސޫލުތަެކއްގެ މަީތގައި ވެރިކަންއަނިާޔވެރި އު

ންދިޔައީ އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެ މިދިޔަ ހަފުތާަގއި، ތާަގއިން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ މިދިޔަ ހަފުތަ

ހަދާ މަޖިލީހުން ގާނޫނު ރަްއޔިތުންނަުށް ބަސްބުނުމުގެ މިނިވަންކަން މި ،ނޫސްވެރިކަމުގެ މިިނވަންކަްނ ނިގުޅަިއގަނެ

ތަން.  ުއޅުމުގެ މިިނަވންކަން ނިގުަޅއިގަންނަމި ދަނީ އެްއވެ ފެނިގެން ތަން. މިއަދު  ގާނޫނުތައް ފާސްކޮުްށގެން ިނުގޅައިގަތް 

އަިދ  ،ވެސް  އަސާސީން ޤާނޫނުގާނޫނުން ައޅުގަނޑުމެ ،ގާނޫނެއް ނެަތސްނޫން. މިހާރުވެސް  އެްއެވވެނީކީމިހާރުވެސް 

ފުރުޞަތު  މިހާރުވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަުށް އެ ،ވެސް ގާނޫނުތައް ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެ ފުރުޞަތު ދޭއިރު

ކަންތަކެްއ އެބަހުރި. ރިބާކުރެިވފައި ވެރި އްޖޭަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ތަޖުރާ  ވަނީ. ީމގެ ކުރިންވެސް މި ނިގުޅަިއގަނެފައި

މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދަްއަކވާ  ވިދާޅުވެ  ކަމަުށް ބަސް އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަންކަން ނޯންނާނެމުަގއި މިއަުދ ގެ ވެިރކައެމް.ޑީ.ޕީ

މާލޭގެ ަމގުތަްއ މި އޮތް އާބާދުެވ ތޮއްޖެހިފަިއ  ،ބޭފުޅުްނ މި މާލޭގެ މަގުތަުކަގއި ތޮްއޖެހިފައި އެ ،ބޭފުޅުން އެްއވެ

ކުރީ؟ އެއިރު އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަުމގަިއ މިކަމަކަުްށ ރީ؟ ކިތައް ުދވަހުތޯ މުޒާހަރާކޮުށްލަިއގެން ކިތަްއ ރޭތޯ މުޒާހަރާކުބްލޮކު
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މެއް ވެސް މިހާރުވެްސ އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަްނކަ ގާނޫނު ނެތީސް ،މިހާރުވެސް ،ހުރަހެއް ނާޅާ. އެހެންނަމަެވސް

އަސާީސގައި އެ ަޙއްޤު އެހެްނ ޤާނޫނު، ބާރުތައް ރައްޔިތުންނަުށް ދީގެން  ރު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ އޭ ރައްޔިތުންނަުށް ނެތީސް

ވާހަަކ  މިއަދު އެ  ،،އޮތީތީެވ، ައޅުގަނޑުމެން އެކަން ކަުށަވަުރކޮުށްދީގެން ަރއްޔިތުްނނަުށް އެކަން ކޮުށްދިނީ. އެހެންނަމަވެސް

އީ ދާނެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ މިނެރއްިވ ގޮެތއް ހަބޭުފޅުން ކަންތަްއ ކު ރު އެދައްކަާވ ބޭފުޅުން އޭ

 ކުރުމުަށް ރައްޔިތުން ނިކަމެތި، ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުަތއް ނިގުޅަިއގަނެ މި ފެނިގެންދަނީ. ހިތާމަވެރި ކަންތައްތަކެއް

 ރި ރަީއސް.ޓަކައި މި މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ފައިޞަލް ނަސީމަުށް.

 

 ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

އީސް. މިހާރު ދެން އަޅުގަނޑަުށް ޔަޤީްނވެއްޖެ ާޤނޫނުއަސާސީ ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ

ބަދަލުކުރަންޖެހިއްޖެ ކަމަުށް. ައޅުގަނޑުމެނަުށް މި ފެންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް ގޮތަުށް ކަންތައްަތއް ނުކުެރވިގެްނ 

ހަފުތާގައި ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަުށް އަަބދުވެސް ގާނޫނުތަެކއް ހެދިގެްނދާ މަންޒަރު. މިދިޔަ

ފެނިގެންދިޔައީ އެ މަންޒަރު. ައދި މި ހަފުތާގައި މި ފެންނަނީ. އަންނަ ހަފުތާގައި އަދި ނޭނގެ ވާނެ ގޮެތއް. މަނިކުފާނަކީ 

އެންމެ ބޮޑަުްށ މި ޙައްޤު، އެްއެވއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު ރައްޔިތުންަނުށް ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކައި ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގައި 

ވަކާލާތުކުެރްއވި ބޭފުޅާ. އަދި އަުޅގަނޑު ކައިރީ މަނިކުާފނު ވިދާުޅވި، ތިމަންނަ ކަނޑައެިޅގެން އިދިކޮޅުކަެމކޭ މީ. 

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ތަކުރާުރކޮުށް ހަމަ މިދަންނަވަނީ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަުށް އަުޅގަނޑުެމން ކަންތައްތައް ކުރަންެވއްޖެ 

ރަުށް ނުބައި އެއްެޗއް އަުޅގަނޑުމެން އެ ދައްަކއިދެވެނީ. އަުޅގަނޑުމެން ރައްިޔތުންނަުށް އެ ހިތްވަރުދެވެނީ ކަމަުށް ވަންޏާ ވަ

ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ޙުރުމަތްެތރިކޮުށްނުހިތަން. އަުޅގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ކަމުނުދާ ަކމަުށް ވަންޏާ ޤާނޫނުއަސާީސ 

ކޮުށްގެްނވާނެ ގޮތެއް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެއް ުދވަްސވަރެްއަގއި ބަދަލުކުރަންވީ. މިއީ އަުޅގަނުޑމެން ކަންތައްތައް 

އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަްނކަމުގެ ުމހިއްމުކަން ވެސް ވަރަުށް ޮބޑު. އެްއވެުއޅުމަކުން ެއއް ުދވަްސަވރެއްަގއި ބަަޔކަުށްވި ެގއްލުމެއް 

ކަުށް ވެސް ގެއްލުމެއް ނުވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު ވެސް ނެތް. ވިޔަފާރިތަކަުށް ެވސް ެގއްލުމެއް ނުޭވ. މާލެތެރޭަގއި ުއޅޭ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ؛ ައޅުގަނޑުމެން އިންސާފު ެގންގުޅެން އެބަޖެހޭ ކޮންމެ ކަެމއްަގއި ވެސް. އަުޅގަނޑުމެން 

ހާ ގޮތަކަުށް ކަންތައްތަްއ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ މިއީ. އެްއވެސް މީހަކު ރަނގަޅު ވާަހކަެއއް، ހަރުދަނާކަންމަތީ ނުވަތަ ބުނާ

ނުކުރާ މީހަކު ކަމަުށް ވަންޏާ އެ މީހަކަުށް ކަމުދާ މީހަކަުށް ވެސް ނުވާނެ. އެ މީހަކު ކޮުށްފައި އޮތް އެްއވެސް ކަމެއް ެވސް 
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ރަނގަޅެއް ނުވާނެ. ދަްއކާ ާވހަކަ ވެސް ރަނގަޅެއް ުނވާނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އެ މަންޒަރު ވެސް ފެނިގެންދާނެ. 

ފެންނަނީ، ކުރީަގއި އެހެންެވއްޖެއްޔާ ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުންތަކަުށް ބަލާފައި އެ ވިޔަފާރިތަކަުށް ެވސް ބަދަލު އަޅުގަނޑަުށް 

ވެސް ދޭން. ެއގޮތަުށް ައޅުގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްކާ ކަމަުށް ަވންޏާ އެކަންތަްއ ެވސް ކުރަްނޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ހާރު މިދިޔަ ދުވަސްތަުކގަިއ، ދެ އަހަރު؛ ދެ ދައުރު މި އަހަރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ މި

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގާތްގަނަޑކަުށް ނިމިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި ކޮުށްެދވުނީ އަސްުލ 

ަމަކުށް މި އޮންނަނީ ކޮންމެވެްސ ކޮންކަމެއްތޯ؟ މިހާރަކަުށްައއިސް އާއްމު ކަމަކަުށް ވެއްެޖ، އަބަުދވެސް މި މަޖިލީހުން ކުރާ ކަ

ކަހަލަ ޓެކްެސއް ނެގުްނ، ީފއެއް ެނގުން، ނޫނީ މިނިވަްނކަމާއި ަރއްޔިތުންެގ ޙައްޤުަތާކ ގުޅިަފއި ހުރި ކަންަތއްތައް 

ހަނިކުރުން. ހަނިކުރުން. އަޅުގަނޑު މިހެން ދަންނަވާކަުށް ޖެހިލުމެއް ނުވޭ އެއްެވސް ހާލެއްަގއި. ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް 

ނިކުރަނީ މި. އަޅުގަނޑުމެްނނަުށް ވާހަކަ ކިތަންމެ ރީތިކޮުށް ވެސް ދެްއކިދާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވާަހކަދައްކާެލވިދާނެ. ހަ

ވަރަުށް މޮޅަުށް ވާހަކަދަްއކާ ބޭފުޅުން އެބަތިބި. ދެން އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ނުދެއްކެނީ އެހާ މޮޅަުށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެްނ 

ކުރާހާ ހިނދު ދުވަހަކު ވެްސ ސަލާމަތެއް ނުވާނެ. އަބަދުެވސް ކޮްނމެވެސް ބަަޔކު ބުނާ ގޮަތކަުްށ މިގޮތަުށް ކަންތައްަތއް 

ކަންތައްތަެކއް ކުރަން ބޭރުގެ ޕްރެޝަރެއްގެ ދަުށުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އުޅެންޖެހެނީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ހާލައިގެްނ 

ގަނުޑމެން ކަންތައް ކުރާ ކަމަުށް ަވންޏާ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނެ ދުވަހެްއ ނާންނާނެ މިގޮތަުށް އަޅު

މައްސަލައަކީ ައޅުގަނޑުމެނަުށް ކުރެވިދާނެ މާ މުހިއްމު ރަނގަޅު ކަންތައްަތކެއް ހުއްޓާ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބާވަތުެގ 

ަކއި ވިސްނާފައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކަންތައްތަކާ އުެޅވޭކަން. އަުޅަގނޑުމެން ޤައުމަުށް ޓަަކއި ވިްސނާފައި، ރަްއޔިތުންނަުށް ޓަ

ކުރެވޭނެ މާ ގިނަ، މާ ރަނަގޅު ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. ިއންސާފު އަޅުގަނޑުމެން ޤާއިުމކުރަންވީ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް 

މި ފެންނަނީ މާލެތެރެ މިއީ ބުޅަލެއް ވެސް ފިލާނެ ޖާަގ އޮތް ތަނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެވެސް މީހަުކ 

އޭ، ފިލަންއުޅުނޭ ކިޔާަފއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޖަލަުށްލާ މަންޒަރު އެތައް ދުވަހަކަުށް. ބެރިކޭޑުތަކާ ެއއްޗެހި ވެސް ފިލައިފި

ފެޅި ވާހަަކ ދެއްކޭ. ކޮަބއިތޯ ުކރީގަިއ ބެރިކޭުޑ ފެޅި މީހުން؟ މިއަދު ބެރިކޭުޑ މަތިން މީހަކު ދިޔައިމަތޯ ެއ މަންޒަރު މި 

މައްސަލަައކީ. އަުޅގަނޑުެމން ފިޔަވަޅުއަޅާ ކަމަުށް ވަންޏާ ފިޔަވަޅުައޅަންޖެހޭނެ ހުރިހާ ފެންނަނީ؟ މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެންމެނާ ދޭތެރޭ ވެސް. ަވކި މީހަކު ޓާރގެޓުކޮުްށގެން ވަިކ މީހެއްގެ ުދވަސް ުދއްވާާލކަުށް ނޫން ކަންތައްތަްއ ކުރަްނވީ. 

ިމކަހަލަ ގާނޫނުަތއް؛ ޤާނޫނުައސާސީާއ ޚިލާފު  އެހެން ކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޖެހޭނީ މުޅިން ވެސް

ގާނޫނުތައް ހަދަން އަޅުގަނޑުެމން އަބަދުވެސް އުޅޭހާ ވާނީ މި އަހަރު ނިމެންދެން ވެސް. މި ދައުރު ނިމެންދެން ވެސް. 

ސަތުަގިއ މުޅި މި ޓަރމް ނިމެންދެން ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ. މަނިކުފާނު ޙަޤީޤަތުގައި ރިޔާ

ވާހަކަ ދެއްކީ ވެސް. ެއއީ މަނިކުފާނަުށް ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ  އިންނެވީމަ އަުޅގަނޑު މިވަރަުްށ މި

 . ޝުކުިރއްޔާ.ދެއްކީ މިއީ ހަމަ ބަރާބަރު ރަނގަޅު ވާހަކަކަން މި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ އުނގޫފާރު ދާ ހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މި

 ފަރު ދާއޫދަުށް.ޖަޢު

 

 ފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުއުނ

ން ޤީޤަތުގައި މި އިޞްލާޙަުށް ެއއްެޗްއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވެގެއިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުގަނޑު ޙައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

ޚިޔާލުކުރި ގިނަ ވާހަކަފުޅުތަްއ ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވިދާޅުވެދެްއވައިިފ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ދެން 

ދެން އަުޅގަނޑަުށް ފުރުޞަތު ލިބުނީމަ  ،ގިނަ ވާހަކަެއއް ނެތް މިއަކަުށް ދައްާކކަުށް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ މާ

ދީދީ ވެްސ އަިދ ތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުލާފައި އިުށީންނާނީ. އިްއޒައް ދަންނަަވއިގެ ކުރިން ކުޑަ އެްއޗެ އިުށީނުމު

ެވސް މި ހަނިކުރެވެނީ. ބޮޑު އަސާސީ ޙައްޤެކޭ ައނެއްކާ ަވރަުށް ،އެހެން ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ވެސް ވިދާުޅވެދެްއވި

ނުލައި އެްއވެވޭނޭ.  ގެ ހުއްަދއެއް ކުރިން ހޯދުމަކާއުލަތުބުޭނ ދަ ވަނަ މާއްާދގެ އެބަ 32ޤާނޫނުއަސާީސގެ  .ތެދުފުޅެއް

ލެްއގަިއ މެންބަރު އަޅުަގނޑަކީ ެއއްެވސް ހާ އިްއޒަތްތެރި ،ާލއިރު އެނގޭސްނައިއެްއވުންތައް ޭބއްވޭނޭ. އަުޅގަނޑުމެން ވި

މީހެއް ނޫން. އަދި އެ  ތައްޔާުރކުރި ދުވަްސަވރުގައި ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގައި ުއޅުނު ،ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދި ދުވަސްަވރުގައި 

އެނޭގ  މެދުަގއި ފުންޮކުށް ވިސްނާލީމަ އެބަ އެ ޙައްޤުތަކާ، ތައްޔާރުކުރި ކޮމިީޓއަކު ވެްސ ނޫޅެން. އެހެންނަމަވެސް

އަސާީސ ޙަްއޤުތަކުގެ ަބއިަގއި ހުރި ގިނަ ޙައްޤުތައް ހުރީ އިންސާނަކަުްށ އެ ަޙއްޤެއް ބޭނުންކުެރވޭނެ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ

އޮތް ދައުލަތުގެ ހުއްދައެއް  ވަނަ މާއްދާގަިއ މި 32ޖައިގައި ހުރީ ބަޔާންކޮުށްފައި އިނގޭތޯ. ިމސާލަކަުށް އެންމެ މަތީ ދަރަ

އެ  ،އަުޅގަނޑަުށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާުޅވެބައްަލވާ ،ކުރިން ހޯދުމަކާ ނުލައި ބޭނުންތާކު އެްއެވވޭނޭ އޮތް ޙައްޤު ައޅެ

 ތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނެ ެއއްެވސް ދަރަޖައެއް އެަބއޮތްތޯ؟ ންޙައްޤު ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއަުްށވުރެ މަތީ އެހެ

ނެ ހަމައަުށް އައިއިރު އެ ޙައްޤުތައް ބޭނުންކުެރވޭ ޤާނޫނުއަސާސީ އަުޅގަނޑުމެންނާ އުޅޭ ވާހަަކައކީ، ދަންނަވަން މި

 ުޅގަނޑުމެން މިހާރު ވޭތުކުރަމުން. އެ އެްއޗެހި މިހިރީ ނައިސް. އަމިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތަުކގެ ާގނޫނުތައް އަންނަންޖެހެއޭ

ވަަނ  4 ދަނީ. ކުރަމުން މިުްށ މަސަްއކަތް ވަނަ ސަރުކާރާ ެއއްކޮ 4ފަހުން  ކުެރވުނުދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ތަްސދީގު މި

ކަންކަން ކޮުށްފައެއް. ދެން ދަުއލަތަުށް ޓަކައި ސަރުކާރަކުން  ސަރުކާރު އަިއއިރު ވެސް އެްއވެސް ސަރުކާރަކުން ނެތޭ މި

 ،ކުރާ ކަމަކީ ކަމެއް ކުރާތީެވ ެއއީ ެއ ސަރުކާރެއް ގޯހީތޯ އެ؟ އަުޅގަނޑުމެން މި ޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ، ާވޖިބުވާކޮުށްދޭން

 ،ނަމަ އިމުކޮުށްިދނުން. މިސާލަކަުށް ބުނާނުން. ެއކަން ކުރެވޭނެ ހަމަތައް ޤާ ގޮތަުށް ހުރި ޙައްުޤ ރަނގަޅުކޮުށްދި މިދަންނަވާ

ވަނަ މާއްާދގައި ބުނޭ ކޮންމެ ދައުލަތަކުން  21ހަދާގެ ބެހޭ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާ ތަކާބައިނަލްއަޤްވާމީ މަދަނީ ސިާޔސީ ޙައްޤު

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި ވެސް 16ނޫނުއަސާީސގެ ނިކުރެވޭނޭ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާވެސް މި ޙައްޤު ބޭނުންކުރާއިރު އޭތި ހަ

ވަަނ  16 ުބނެއޭ. ތެދުފުޅެއް. ނަ ާމއްދާަގއި އެބަވަ 16ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވެސް ވިދާުޅވެއްެޖ 
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މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މިކަން ކުެރވޭެނ  ،މިޤްރާތީ ޤައުމުތަކުަގއިޙަްއޤުތައް ބޭނުންކުރަންވާނީ ދީ ބުނޭ މި މާއްދާގައި އެބަ

ން ގޮްސ ! އަޅުގަނޑުމެމިސާލަކަުށް ހިނގާބަލަ ބަލަމާ ގޮަތކަުށް ނޫންތޯ މި ހަނިކުރަނީ؟ ގޮތަުށޭ. ެއކަން ކުެރވޭނެ

އަނގޮޅި ކަންމަތީގަިއ ބޮޑު ެއއްވުެމއް ބާްއވަްނވީ ސިޔާސީ އެްއވުމެއް. އެްއވެްސ މަޖީދީމަގު ގުުޅނު ހަތަރު، މަގުސޯސަން

ރާތުގެ ކިތައް މީހުންގެ ކޮޅަކުން ކުރެ ކޮަޅކަުށް ދުއްާވ އެއްެޗއް ނުހިނގޭ. ޭއގެސަަބބުން އެ ނިގުޅަިއގަނެވެނީ ކިަތއް ފަ

އޭ.ޑީ.ކޭއަުްށ ޑޮްކޓަރަުށް ދައްކަންދާ ބަލިމީހުންގެ ޙައްޤު. ޓެކްސީަގއި އެކި ތަންތަނަުށް  ،ަނމަ ނާމިސާލަކަުށް ބު ޙައްޤުތޯ؟

. އިނގިލިކުީރގައި ިހފައިގެން ުކޑަުކއްޖާ ޮގަވއިގެްނ ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ ޙައްޤު. ސައިކަުލގައި ދަތުުރކުރާ މީހުންގެ ޙައްޤު

ތަުށް ނަމާދުަށް އަރަންދާ މީހުންގެ ޙައްޤު. މިއީ އަސާސީ ޙައްެޤއް ނޫންތޯ؟ ސްކޫލަުށް ދާ މީހުންގެ ޙައްޤު. އެތާ ހުރި މިސްކި

އެހެންވީމާ، މިފަދަ ޙައްޤުަތްއ ނިގުަޅއިގަެނވޭނެ ގޮތަުށް މި ކަންތައްތަްއ އެަތއް ފަހަރެްއގެ މަތީން ތަކުރާުރވަމުން މި 

ނަން މި ޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، މި ބަޔާންކުރާ ޤައުމުަގއި، ޚާއްަޞކޮުށް މި ފުރަމާލޭގައި ހިނގަމުންދާތީވެ މިއަުށް އިޞްލާޙުގެން

ވާހަކަތަަކކީ މިއީ. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރުވެސް މިއަުށް އެްއވެއުޅުުމގެ ގާނޫނެއް ެވސް ެއބައޮތް. މި ގާނޫނުަގއި ެވްސ 

މިއީ ޮބުޑ އެބަހުރި އެ ވާަހކަތައް ބަޔާްނކޮުށްފަ. އެކަމަކު ިމއީ އަލަުށް ގެންނަ ކަމަުށް ެވގެން، މި ާވހަކަ ދައްަކއިގެން 

ކަންތައްގަނޑަކަުށް ހަދާލަންެވެގން ދައްަކވާ ވާހަކަ ނޫން އެހެން އެްއވެސް ެއއްެޗއް އަުޅގަނަޑކަުށެއް ުނވިސްނޭ. އަުޅގަނުޑ 

މި ދެންނެވީ އަސާސީ ަޙއްޤުތައް ހުރި ގޮތް. ތެދުފުޅެއް. ވަރަުށް ގިނަ ޙައްޤުަތކެއް އެބަހުރި. އެެހންނަމަވެސް، އެ ޙައްޤުަތްއ 

ަނކަުށް ބޭުނންކުރެވޭނެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަުށް ވީމާ އެކަންކަްނ ކުަރންޖެހޭނެ މިންގަނޑުތައް މި އެ ހުރީ އިންސާ

ކަނޑައަޅަނީ. ދީމިޤްރާތީ ޤަުއމުތަކުގަިއ ެއކަން ކުާރ ގޮތް. އިސްލާމީ ަޤއުމުތަކުަގއި ެއކަން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް. 

ެވސް ސަރުކާރަުށް ބޭނުންވާ ޙަްއޤުތަކެއް ފުޅާކުރާ ވާހަަކެއްއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޙއްޤުތަކެއް ހިފަހައްޓާފައި، އެހެން ކޮންމެ

ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުނޫން މި ދައްކަނީއެއް. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ތަންޮކޅެއް ބޮޑަުށް އޮޅޭ ގޮތަުށް ަބއެއް 

 ވާހަކަދަްއކަވާީތވެ ެއކަން ސާފުކޮުށްލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވީ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ހިންނަވަރު އަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަުށް.

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލްޙަވެިރކަމާ ެއކު ެއއްެވއުޅުމުެގ މިނިވަންކަުމގެ ާގނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި އޮތް ސުަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ާޔ ޝުކުރިއް

ވަނަ ކަމަކަުްށ  2އިޞްލާޙުަގއި މި ބުނަނީ، ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްަގއި ނޫނިއްޔާ ެއްއވެެގންނުވާނޭ. 

ކަމަުށް ަވންޏާ އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ ހުއްދަނަަގއިގެންނޭ. ފުލުހުންެގ  ހިނގާލުމެއް ެއއްެޗއް މާޭލގެ މަގުމަތީގަިއ ބާްއވާ
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ހުއްދަ ނަގަިއގެންނޭ. ުސވާލަީކ، މިއީ އައްާސސީ ޙައްެޤއްގެ ގޮތުަގއި ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ިލޔެފައި އޮތްއިުރގައި މި ަޙއްޤު 

އި އެބަބުނޭ، ޑިމޮކްރެިޓކް ހަމަތަކާިއ ވަނަ ާމއްދާގަ  16ހިފެހެއްޓެނީތޯ ނޫނިއްޔާ ޙައްުޤ ހަނިކުރެވެނީތޯ؟ ތެދުފުޅެްއ، 

އުސޫލުތަުކގެ މަތީން ޑިމޮކްރެިޓކް ޤައުމުތަުކގައި އެކަން އޮންނަ ގޮތަުށް އެ ޙައްޤުަތއް ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަުށް. އަުޅގަނޑަުްށ 

ވި ފަދައިން، މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އެ ވިދާޅު  އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުމީގައި ގަބޫލުކުރެވެނީ ަމއްޗަްނގޮޅީ އުތުރު ާދއިރާގެ 

މިއީ ޙައްޤެއް ހަނިކުެރވެީނއެްއ ނޫން. މިއީ ޙައްޤެއް ހިފެހެްއޓެނީއޭ. ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ަކނޑައެިޅގެން ރަްއޔިތުންނަުށް 

ވަނަ މާއްާދގައި ވަރަުށް ސާފުޮކުށް އެބަ ބުނޭ، މި ތަުނގަިއ  32ދީފައި އޮތް ަޙއްޤެްއ އުނިކޮުްށލެވެނީ. ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ން ވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިްނ، ހުއްދައެއް ނެގުމަކާ ނުލަިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވާހަކަދެްއކެވި ހުރިހާ އަޅުގަނޑުގެ ކުރިން 

ަރއީސް. މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެންެމ އިއްޒަތްތެރި އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިގެންެވއޭ ކޮންމެ ރައްޔިތަަކުށް. 

ވަނަ މާއްާދ،  18އްޤުަތކުެގ ވާހަކަ. އަސާީސ ޙައްޤުަތކުެގ ވާހަކަ. މުހިއްމު ކަމެއް ދީފަިއ އޮތް ަބޔަކީ ަރއްޔިތުްނގެ ޙަ

ވަނަ މާއްާދއަީކ؛ މި  18ވަނަ މާއްދާ ތި ބޭފުޅުން ބައްލަަވިއލެއްވީމަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ.  262ވަނަ މާއްދާ  69

ވެސް، ީމގަިއ ލިޔެފައި އޮްތ ބުނަނީ ދަޢުލަތުގެ ބާރު. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި؛ ައޅުގަނަޑކީ ގާނޫނީ މީހެއް ނޫން. އެހެންނަމަ

ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބުނަނީ، މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއއްގޮތަުށް ޢަމަލުކުރުމާިއ،  18އެްއޗެއް އަުޅގަނޑު ހަމަ ކިަޔިއލާނަން. 

މި ބާބުގައި ބަޔާންެވގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަްނކަން ހިމާޔަތްކޮުށް ކުރިއެރުމަކީ ދަުއލަތުގެ ވާޖިބެކޭ. ދައުލަތަުްށ 

ކޮުށްދީފައި އޮތް ކަމެްއ، ކޮުށްފައި އޮތް ކަމެއް ިމއީ މި ޤާނޫނުއަސާީސގައި އެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތްކޮުށް ވާޖިބު

ވަނަ މާއްދާގައި މި ބުނަނީ،  69ވަނަ މާއްދާ.  59ވަނަ މާއްދާ؛ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ  2ރައްކާތެރިކޮުށދިނުމަކީ. ދެން 

އްޤަކަުްށ  ނުވަނަ މިނިވަންކަމަކަުށް އުނިކަމެއް ލިބޭ ފަދަ މިފަދަ މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ަބޔާންކޮުށްފައިވާ އެްއވެސް ޙަ 

ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ ނުވަތަ އެަފދަ ޢަމަލެއްގައި ަބއިވެިރވުމުެގ ޙައްޤު ެއއްެވސް މީހަކަުށް ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކަުށް ނުވަތަ 

މާނަކޮުށް ނުވަތަ  ދައުލަތަކަުށް ލިބޭ ފަދަ ގޮތަކަުށް މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހަމަ ނެތް އެއްވެސް މާއްދާއެއް

ތަރުޖަމާކޮުށްގެންނުވާނޭ. ެއއްެވސް މީހަކަުށް ވެސް ދައުލަތަުށް ވެސް ެއއްެވސް ބަޔަކަުށް ނެތް. މީގައި ބަޔާންކޮުށްފައި އޮތް 

ވަަނ  269އެްއވެސް ޙައްެޤއް އޮޅޭ ގޮތަުްށ މާނަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް މި ޤާނޫނުއަސާސީއަކުން ނުދޭ. ދެން މި އޮތީ 

ވަނަ މާއްދާ އިނގޭތޯ. އެއީ ޤާޫނނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުރުމުގެ  262ކަުށްފަހު( ާމފުކުރައްަވްއޗޭ އިނގޭތޯ! މާއްދާ. )ވަގުުތކޮޅަ

ބާރު. މި ތަނުގައި ކުރިން ެވސް ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވި ފަދައިްނ، ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުުމގެ ާބރު މި މަޖިލީހަުށް އެބަ ލިބިދޭ. 

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮުށްފައިވާ ެއއްެވސް ކަމެްއ  2ފުކޮުށް އެބަ ބުނޭ، ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަުށް ސާ 262އެހެންނަމަވެސް، 

ބަދަލުކުރެވޭނީ، އަާސސީ ޙަްއޤުތައް ހަނިކުރެވޭނީ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރިޔަސް އަދި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކަުށް ގޮްސ 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިބިދީފަިއ މި  ،ރައްޔިތުންެގ ވޯޓުްނ ފާސްެވެގންނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ 

މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް ެއއްެޗއް. އެހެންވީމާ، މިއިން ކަމެއް  އިމި އޮތް ޙައްޤުތަކަކީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ރައްކާތެރިކުެރވިފަ

ާދޅުިވ އަނާރާ ނަޢީމް ވި ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުބަދަލުކޮުށް އުނިކުެރވޭނީ ަރއްިޔތުންގެ ޯވޓަކަުށް ގޮްސގެން. މަުކނުދޫ ދާއިރާގެ 
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ޚާްއޞަކޮުށް އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މާއްދާއަކަުށް އިޞްލާޙެްއ  ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަާކއި ،ފަދައިން

ނޫނިްއޔާ މިއިން  އިގެންނަންޏާ ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަިއ އެންމެންގެ ތެޭރަގިއ އެބަ ވާހަކަދެެކވެންޖެހޭ. ެއައުށްފަހުގަ

އަުޅގަނޑަުށް މިއަދު  .ރައީސްއިއްޒަތްތެރި ނޫން.  އަޅުގަނޑަުށް ތާއީދުކުރެވޭ ކަމެއްގެނައުަމކީ ލާޙު މާއްދާއަކަުށް އިޞް

ތަން. ޑިމޮކްރަސީެއއްަގއި ސަރުކާަރކީ ހަމަ އެންމެ  ފެނިގެން މި ދަނީ ސަރުކާަރުށް ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ނަގަުމންދާ

ރަްއޔިތުން ޭއަގއި ހިމެނޭ.  ،ޖަމާޢަތްތައް  ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް، ޖުޑިޝަރީ، ސިާޔސީ ާޕޓީތައް، ޖަމުޢިްއޔާ ޓެއް.އެލެމެން

ވީަމ ލެއް ބައްލަވައި ވަނަ މާއްދާ 4 ކީ ރައްޔިތުން. ޤާނޫނުއަސާސީގެއޭގެތެެރއިން އެންމެ ބާރުގަދަ ފަރާތަ

އެ ބާރުތަްއ  ،އިބައިން ކަމާަލތުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ފެުށިެގން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ދައު

ކަމަކީ  އި އެަބއޮތް. މިއަދު މި ކުރެވޭއޭަގއި ބަޔާންކޮުށްފަ ތީަގއި ކަމަުށްދުވެސް ދެމިއޮންނާނީ ރަްއޔިތުންގެ އަތްމައަބަ

ރަްއޔިތުންގެ  ކުރަނީ. ރައްޔިުތން އަޑުއުފުލަިއ، ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތީަގއި އޮތް ބާރު ސަރުކާރަުށް ނެގުމަުށް މަސައްކަތް މި

އިްއޒަތްތެރި  ދަނީ ބަދަލުކުރަމުން. މިއީ ބުނުމަުށް އޮތް ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް މިއަދު މި ޚިލާލުފާޅުކޮުށް ރައްޔިތުްނގެ ަބސް

މި ސަބަބުތަަކުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑަުށް މި  ރައީސް.އިްއޒަްތތެރި ނޫން.  ރައީސް ައޅުގަނޑަކަުށް ާތއީުދކުރެވޭ ކަމެއް

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުއުތުރު ދާއިރާގެ  މައްޗަންޮގޅީ ހުުށަހެޅިފައި މި އޮތް އިޞްލާޙުަށް ތާއީދުކުނުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

މި ފާސްކުރަން  ؛ނޫެނއް. މިއަުށް ވޯޓުދެްއވުމަކީ ޤާޫނނުއަސާސީއާ ުނއަސާީސއާ ތަޢާރުޟުވާ ގާމިއީ ޤާނޫ ،ވިދާލުވި ފަދައިން 

ދެވެން ނެްތ ޑަުށް ވޯޓުވާތީ ިމއަުށް ައޅުގަނ ޤާނޫނުއަާސސީާއ ޚިލާފަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރެވޭ ކަމަކަުށް ވޯޓުދެްއވުމަކީ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަުށް ޮބަޑުށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޭދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރު

 އަުށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 މްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ނޫުނ ގާ، ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا ރަީއސް. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

ުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނުޑ އެކު ެއއްެވއުޅުުމގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނު( އަ ލްޙަެވރިކަމާސު) 2013/1ނަންބަރު 

ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން މިާތނގައި ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު  . ތާއީދުކުރަން ިމ ޖެހެނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިެއއްތާއީދުކުރަން

ންގެ ވާހަކަފުޅުން ހީވަނީ އަުޅަގނޑުމެން މިއީ ރައްޔިތުން ނޫްނހެން. ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުބައެއް 

ވެސް މިތިބީ ރަްއޔިތުން  އިައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަުށް ހޮވިފަ !. ބަލަގަޔާކުރަނީއޭ ތުްނނަުށް އަނި. ަރއްޔިިއގަންނަނީއޭނިގުޅަ

އޮތޭ. މިތާނގައި  އިންތިޚާބުކޮުށްހެން ރައްޔިތުން ވޯޓުދީގެންނޭ. އެ ރަްއޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ެވސް އެބަ
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ަރއްޔިތުން  ކްރަސީއެްއަގއިިޑމޮ ނޫންތޯ؟ ވާ ގޮތެއް ޑިމޮކްރަީސގައި ަރއްޔިތުްނ ބޭނުން ،މެޖޯރިޓީން ނިންމާ ކަންތައްތަަކކީ

ނިންމުމަކީ ނޫނީ އެ ބޭފުޅުން ނިންމާ، ލައިގެން ހޮވުމަކީ ެއއީއި ތިއްބަވާ މެންބަރުން ވޯޓުބޭނުންވާ ގޮތަުށް އިންތިޚާބުކޮުށްފަ

ން ވެރިކަްނކުރަްއާވއިރު ިސޔާސީ ާޕޓީތަކު އިރައްޔިތުންނަުށް ވަނީ ޑިމޮކްރަސީެއްއގަ ނޫންތޯ؟ އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ ނިންމުމެއް

 ،ޤާނޫނުއަސާސީން ޙައްޤުތައް ިލބިގެންާވއިރު ަވކި ޙައްެޤއް މީހުން އެކަނިތޯ ރަްއޔިތުންނަކީ؟ ހިމެނޭ އިވަކި ޕާީޓއެްއގަ 

 32ނޫން އޮތީ.  ވަނަ މާއްދާ އެކަންޏެއް 27 ޖެހެނީ؟ ޤާނޫނުއަސާސީަގއިމާޔަތްކުރެވެންތޯ ހިނޫނިއްޔާ ަވކި މިނިވަންކަެމއް

 ވެސް އެބައޮތް. ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ވަނަ މާއްދާ 67 ،ވަނަ މާއްދާ ވެސް ެއބައޮތް 33ނޫން އޮތީކީ.  އްދާ އެކަންޏެއްވަނަ މާ

ވަނަ މާއްދާަގއި ކަނަޑއެޅިގެން ކަުށަވަުރކުރާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ރައްޔިތުްނ އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތަކަކާިއ  67

 އް ވެސް އެބަހުރި. ހަމައެކަނި މި އޮިތއްަޔކީ މިނިވަންކަން ދެވިަފއެއް ކެއި ވާޖިބުތަރައްޔިތުން ކުރަންޖެހޭ މަސްއޫިލއްޔަތުތަކާ 

ަތކާއި ވާޖިބުތަެކްއ ތުމީހާއަުށް ވެސް މަސްއޫލިއްޔަނިވަްނކަން ލިބިގަްނނަ ރައްޔިތުއެ މި ،ނޫން. މިނިވަންކަން ލިބިގަންަނއިރު

އެ ޙައްޤުތަާކިއ  ،ރައްކާތެިރވެ ޙައްޤުތަާކއި މިނިވަންކަމަުށް ންގެވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަުށް ބަލައިލާއިރު އަނެކު 67އެބަހުރި. 

! ކުރަންޖެހޭނެ ކަމުަށް އެބައޮތް މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި. އަިދ ހަމަ އެއާއެކު ބައްަލވާކަމަުށް އިޙްތިރާމުމިނިވަން

އަުށް ޓަަކިއ ދުޅަހެޔޮކަމަުށާއި ތަރައްޤީ އިރު މުޖުތަމަޢުގެވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަުށް ބަލައިލާ  67 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 މި ދެކޮޅުހަދަނީ؟ ތޯ އަުޅގަނޑުމެންމަސައްކަތްކުރާ ަރއްޔިތުންނާ މިއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ގޮތަުށް ؛މަސައްކަތްކުރުން

ބުނޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސިޔާސަތާއި ރަްއޔިތުންެގ  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ަގއި އެބަ 67ހަމަ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ޝަރަފު ހިފެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭނެ ރަްއކާތެރިކަމާިއ، ޤައުމުގެ، ކަމާއިއަމަންއަމާން ،އެއްަބއިވަންަތކަމާއި

ަޤއުމުެގ ރަްއޔިތުން  ވެނީ؟ ޤައުުމގެ ައުގ ަވްއޓާލައި،. މި މަސައްކަތްތޯ ކޮންމެ ރެޔަުކ މި ކުރެކޮންމެ ރަްއޔިތަކު ކަމަުށް

ތިާޞދު ފުނޑާލަން މަސައްކަތްކުުރމަކީ މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީން ަޤއުމުގެ އިޤް ،ފިތުފަސާދައިގެ އަނަދވަޅަކަުށް ވައްޓާަލއި

ބުޭނ  ވަނަ މާްއދާގެ )ބ( ގަިއ އެބަ 67 ގެ މި ާޤނޫނުއަސާސީ ކަުށަވަރުކުރަން. ުށް ހަމައްޤުތަ މި ޙަ  ؟ލިބިދޭ ޙައްޤެއްތޯ

ހިތުމަުށް. ތެރިކޮުށްތްނޫނުގެ ެވރިކަން ހިންގުމުގެ ުއސޫލުތަކަުށް ޙުރުމަނޫނުއަސާސީއަުށް ޙުރުމަތްެތރިކޮުށްހިތުމަުށާއި ގާޤާ

ހަމައެކަނި  ކުރަނީ؟ ކޮން ބަެއއްތޯ މިކަން ކޮުށް އެބަ ހިތާތޯ މި ޤައުމުގައި؟ވެރިކަން ހިންގުމުގެ އުސޫލުތަަކުށް ޙުރުމަތްތެރި

ފާޅުކުރުުމެގ  ވަނަ މާއްދާއިްނ ވާހަކަެދއްކުާމއި އަދި ިޚޔާލު 27މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަުށް  !ވަނަ ާމއްދާ. ބަލަގަ 27

 ،ުށް މިިނވަންަކން އެބައޮތް. ދޮުގ ޚިޔާލާއި ބަރާބަރަކފާޅުކުަރންވީ.  ނާާޅ. މިހާރުވެސް ިޚޔާލު ންކަމަކަުށް ހުރަހެއްމިނިވަ

 ،ޔަހޫދީން ދައްކާ ވާހަކަ ނުދައްކަންވީ. އެ ާވހަކަ ވެސް ދެއްކޭނެ މިހާރުވެސް. ވައްކަން ެވސް ކުރެވޭނެ ،މަކަރުވެރިކަމާއި 

އެކަމަކު ިޒންމާވާން އެބަޖެހޭ. އެ މީހަކު ދެއްކި ވާހަކަައކަުށް އެ މީހަުކ  .ސް ކުެރވޭނެދޮގު ެވސް ހެދޭނެ. ހުރިހާ ކަމެއް ވެ 

އަުޅގަނުޑ ދައްކަނީ ައޅުގަނޑު ޒިންމާވާނެ ކަމަުށް. ކައަުޅގަނޑު މިތާނަގއި މި ވާހަ ންމާވުމަކީ، މިއީ ަމއްސަލަެއއްތޯ؟ޒި

އެ  ިއ،ެއއީ. ތިމާ ހިތަުށްއެިރ ވާހަކަެއއް ދަްއކާފަ ގައި ަދއްކަންޏާ ެވސް ޒިންމާވާނަން. ޒިންމާދާުރވުމަކީޕޯޑިއަމެއް 

މިތާނަގިއ  ރައީސް.ިއްއޒަތްތެރި ނޫން.  ނުވެވެންޏާ ެއއީ ވާހަކަެއއް ދެއްކެީނއެއްޖަވާބުދާރީ ،ޒިންމާނުވެ ކަައކަުށް ތިމާވާހަ
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ރިޔާޟް هللا ބަރު ޢަބްދުންެގ ތެރެއިން ކިނބިދޫ ދާއިާރެގ މެންިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުދެންމެއަކު ވާހަކަެދއްެކވި ަބެއއް 

މި ބޭފުޅާ ހިތަކަުށް ނާރައޭ މި ބޭފުޅާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިހަކުަށް  !ފުލުހުން އަނިޔާކުރާ ވާހަކަ. ބަލަގަ ،ވިދާޅުެވއްޖެ

މި ބޭފުޅާ މި ދިވެިހ  ތޯ އޮތީ؟ކޮން ސަރުކާެރއް  މި ސަުރކާރުތޯ އޭރު އޮތީ؟ ތީ؟މި ަސރުކާރުތޯ އޮ އިހުރިއިރު މި ޤައުމުގަ 

އެކަމެއް މިހާރަކު ހަނދާނެއް ނެތޭ. މިހާރަކު ހަނދާނެއް  ،ގޭސް ހުސްވީމަ ޖެހި ފޮޑިއާއި  ،ނަުށް ޖެހި ގޭހާއިރާއްޔިތުން މޫ

ވާހަކަަދްއކަނީ ދެ އަނގައިން. އޭރު ވާަހކަދެއްކި ގޮަތކަުށް ނޫން މިހާރު ވާހަކަފުޅުދަްއކަނީ. އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ، މިނެތޭ. 

ލިބިގެންވާ ބައެއް. އޭރު  އިޙްތިާރމު، ޤަދަރުވެރި ، ންނާއި ފުލުހުންނަކީ ފަޚުރުވެރިމި ރާއްޖޭގެ ސިފައި .ކުރަންއިޙްތިރާމު

އެ  އިޙްތިރާމުކުރާނަން.  ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަުށް މިއަދު ވެސް ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް އަޅުަގނޑު ،ވެސް

ކްރަީސގެ ޑިމޮދައްކާއިރު  ކްރަސީގެ ާވހަކަމީހުންނަުށް ޑިމޮ! ިމ ބަަލގަ ތަނެއްގައި؛ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީ ޤައުމު

 ،ގައި އިހަކަުށްުދވަހު ނޫންތޯ ފްރާންސްގައި ނިންމީޕުކިޔާ. ޔޫރަ ޒައްެރއްގެ މިންވަރު ެވސް ނޭނގެއޭ. ޔޫރަޕޭ އެބަ

ކަމެްއ މިޖޭގައި ޝައްުކވާ މީހެްއގެ ބޮލަުށް ަބިޑޖަހަން. މި ރާއް، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ހިފައިގެން އުޅޭ މީހަކު އި މަގުމަތީގަ

. މިހާތަނަުށް ޖަހާފައި ވެސް ނެތް. އިނުވެއް ނިންމާނެ. ނެތް އެ ގޮތަކަުށް މި ރާއްޖޭގަ ކުރޭތޯ؟ ނިންމައިފިތޯ؟ އެބަ

ގޭާހއި މި ހުރިހާ އެްއޗެްއ ޖަހައިގެން ަމގުމައްަޗުށް ވެއްޓުނު މީހުންެގ ފޮޯޓ ފުޅުންެގ ވެިރކަމުގަިއ ކަރުނައެހެންވީމާ، މި ބޭ

އެނެގއޭ.  މިއަދު ސަރުކާރުން ކުރާ ކަމެކޭ ކިަޔިއގެން މީޑިާއއަުށް ލާއިރު ިދވެިހންނަުށް މިކަން އެބަ ނަގާފައި ެއޑިޓްކޮުށްަފއި

ރިހާ މީހުންނަުށް އެ މަގުން އެހެން ހު މިއީތޯ ރައްޔިތުން؟؛ މީހުން އެއްެވގެން 10މަގަުށް ކޮންމެ ރެޔަކު ބޮޑުތަކުރުފާނު

އޮތްތާ ބްރިޖުއަޅަން ބޭނުންވާ  މި! ބަލަގަ އްޤުަތއް ހަނިކުރެވެނީތޯއޭ؟ޙަ ދުމަތްތަކަުށް ހުރަސްއަޅާއިރު މިއެހެން ޚި ދުއްަވއި،

ރު ޓްރާންސްޕޯޓަުށް، ތައް ެވސް އެ މަގުން ުދއްވަން އެބަޖެހޭ. ެއއީ ރަްއޔިުތންނަުށް ޚިދުމަތްދޭން. މި ސަރުކާރުން މިހާޓްރަކު

ރަުށާއި ަފޅުތަްއ ފަޅު 400ސަރުކާުރގަިއ  ންގެކުރުމަުށް ޓަކައި ުކންފުނިތަކުން މި ޚަރަދުކޮުށްލަނީ. މި ބޭފުޅުދަތުރުފަތުރު

 ...ތާނަގއި ވިދާުޅވި އޮތް އެ ްއކާލަިއގެން ނުވި ކަންަތއް. ރޭގައިވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވައިކަރަދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 މަުށް.ނާޡި މަދުމުޙައް

 

 :މް ވާހަކަދެއްެކވުންދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

އެްއެވއުުޅމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނު(  ލްޙަވެރިކަާމއި)ސު 2013/1ނޫނު ނަންބަރު ރަީއސް. ގާއިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

މާއްދާއެްއ. އަުޅގަނޑުމެން، އަުޅގަނުޑގެ ކުރިްނ  ުށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަީކ ކަނޑައެިޅގެން ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފުއަ

ލަުތގެ ނަ މާއްާދގައި ކަނޑައެިޅގެން ދައުވަ 32ާޤނޫނުއަސާސީ  ،ވާހަކަދެްއކެވި އެތައް ބަެއއް ޭބފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވިހެން
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. ގެްނވޭުށް ވެސް ލިބިހުއްދައެއް ކުރިން ނެގުމަކާ ުނލައި ޞުލްހަވެރިކަާމއެކު އެްއވެއުޅުުމގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަ

 ބޫލުކުރާއެއް. މިއީ މިާހހިސާބުން ވެސް ބާތިލު މާއްާދއެއް. އަުޅގަނޑު ގަމިއީ އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކުަރންޖެހޭ މާއްދާ

ނޫނާ ޚިލާފުވާ ފުުޅން މިއަުށް ދެއްވާފަިއވާ ލަފަަޔކީ މިއަުށް ވޯޓުދެްއވާ ބޭފުޅުްނނަކީ ވެސް ގާނޫނީ ބަެއއް ބޭގޮތުަގއި ގާ

މޯލްޑިްވސް ޕޮލިްސ ، ވަނަ މާއްދާ މިހެން އޮތްއިރު 32ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ގެގައި. ައޅުގަނުޑމެންބޭފުޅުން ކަމު

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ،ެއްއވުން ނުބޭއްވޭނެ ކަމަުށް ބުނާއިރުަގއި ލިޔުމަކުން ލިބިގެން ނޫނިއްޔާ ން ހުއްދަސަރވިްސއި

ވަީނ  ލާފައިޑިވްސް ޕޮލިްސގެ ައގު ވައްަޓއިުށް މޯލްބޮޑަ ުށް އިތުބާރުކުެރވޭ ވަރަުށް ުވރެމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއަ

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އެ ބޭފުޅުންނަކީ ފައިސާއަުށް ވިކޭ ބަެއއް ކަމަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެަފއިވޭ. އެ 

ވީމާ، މިީއ ކަމަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފަިއވޭ. އެހެން ބޭފުޅުންނަކީ އަމިއްލަ އެނދުން ބޮޑު ބައެއް

ވަނަ މާއްާދގެ ވާހަކަ ބަެއްއ  16އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބާރު ދޫކޮުށްލެވޭނެ މުއަްއސަސާެއއް ެވސް ނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ދީނުގެ  އެންމެހައި ަޙއްޤުތަާކއި ިމނިވަންކަން އިސްލާމް ،ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަްއަވއިފި. މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮުށްަފއި މި ަވނީ

ން ކޮންމެ މީހަކަންމެ ލިބިގެންާވކަން މި ޤާނޫނުއަސާީސން ކަުށަވަރުކޮުށްެދއޭ. ދެންމެ ްއެގ މަތީފުނުެވވޭ ގޮތެއަސްލަކާ ޚިލާ

ރައީސް ެވސް ހަނުހުންނެވީ. އިްއޒަތްތެރި ދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާުފވާ ަބހެއް ވިދާުޅވެއްޖެ.  ކު އިސްާލމްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

ޤާނޫނުއަސާސީައކުން ވެްސ  .ނޫން. އެކަމެއް ނުވެސް ކުެރވޭނެ ކަމެއް ެއއީ ވާނެ ވަްއކަންކުެރވޭނެ ވާހަކަ ވިދާުޅވެއްޖެ.

ނޫން. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން  ނުކުެރވޭނެ. މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި ިވަޔސް އެއީ ހުއްދަވާނެ ކަމެއް ހުއްދައެއް

ދި މި މާއްދާަގއި މިހެން އެްއވެސް ަޙއްެޤްއ ގޮުތގައި ިމއީ މި މަޖިލީހުގައި ދެެކވޭނެ ވާަހކަެއއް ވެސް ނޫން. އަ ބޫލުކުރާދަ

 ،ން ކަމަުށްމި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުުޟނުވާ ގޮެތއްގެ މަތީ، ނުވަތަ މިނިވަންކަމުގެ ެއއްެވސް މިންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ

އް ހިފެހެއްޓޭީނ ނޫނަކުން ވެސް ެއއިން ޙަްއޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމުގެ އެްއވެސް މިންވަރެރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާ

ވޭ މިންވަރަުށޭ. ބޫލުކުރެ ންކަމެއް ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަުށް ގަރާތީ މުޖުތަމަޢެއްަގއި މިފަދަ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަމިނިވަން ދީމިޤް

. ައޅުގަނޑަުްށ ކިޔާއިުރަގއި ޤާނޫނުއަސާީސެގ މާއްދާތައް ތަފާތު ގޮތްގޮތަުްށ މާނަކުރައްވާ  ޤާނޫނުއަސާސީެގ މާއްދާތައް

ވަނަ ާމއްދާއިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދޭހަވަނީ މި ހުުށަހެޅި އިޞްލާޙަކީ ިމއީ  16 ގޮތުަގއި މިއިން  ވޭބޫލުކުރެ ގަ

ެއއްެވއުޅުމުެގ  ްލޙަވެރިކަމާެއކުސު) 2013/1 ؛އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުުށަހެޅިދާނެ އިޞްލާޙެއް ނޫންކަން މި ޤާނޫނުއަސާސީ

ނުަގއި ަކނޑައެިޅގެން މަނާެވގެންވާ ކަމެއް ފިަޔވައި އެހެން ކޮންމެ ނޫވަނަ މާއްދާަގއި ގާ 17ގެ (ނޫނުމިނިވަންކަމުގެ ގާ

ނޫނުން ލާޒިމުކުެރއޭ. އެހެްނވީމާ، މި ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ކަމުަގއި ބެލުން މި ގާ ކަމެއްއް ކުރުމުގެ މިނިވަންއެ ކަމެ  ،ކަމަކީ

ލްަޙވެރިކަމާ ެއުކ ސު) 2013/1ސާސީެގ؛ ފުުށުއަރަމުން މި ދަނީ. ހަމަ މިގޮތަުށް ޤާނޫނުއަ އެއް މާއްާދއާއި އަނެއް ާމއްދާއާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، އެްއވެއުޅުުމގެ މިނިވަްނކަމުގެ ޙައްޤު ހެޔޮ ގޮތުަގއި  18އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ގާނޫނު(ގެ 

ގާނޫުނ ޢަމަލީ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭެނ އުސޫލުަތއް ޤާއިުމކޮުށްދީ ހިފަހައްޓައިދިނުމަކީ ދައުލަުތގެ މަސްއޫލިއްޔަެތކޭ. މި 

މިހެން އޮތްއިރުަގއި މިއަުށް ޢަމަލުކުރަނީ ކޮންމުއައްސަާސއަކުންތޯ؟ ައޅުގަނޑުމެންނަުްށ އެންމެ ކުޑަމިނުން ޖަލްސާ 
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ބާއްވާލަން އެަތއް ފަހަރަކު އެމް.ޑީ.ޕީން އެދިއެދި އެްއވެސް ތަނެއް ނުލިބިގެން މި ދަނީ. ދަރުބާރުގެ މި ފަހަކުން ލިޔުމަކުން 

ބައިގަިޑއިރު ފަހުން އަނެއްކާ ުހއްދަ ބާތިލުކޮުށްފައި މި ދިނީ، މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  ހުއްދަދީފި. ދީފައި ހަމަ

އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅެއްގެ ގާތްިތމާގެ ބޭފުޅެއްގެ ކަިއވެނި ޕާޓީއަކަުށް ދަރުބާރުގެ ދީފަ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން 

ތް ގޮތަުށް ބަލައިލާއިުރގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. ދުނިޔޭގައި މިކަންކަން އޮ 

ވަނަ ނަންަބރާ ވެސް މި ގާނޫނު ޚިލާފުވޭ. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން.  1ވަނަ މާއްދާގެ  20ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގަރާރުގެ 

ްއވުމުގެ މިނިވަންކަާމ ވަނަ ާމއްދާއިން ިލބިދޭ އެ  21މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުަތކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ 

ވެސް މި ގާނޫނު ޚިލާފުވޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަުްށ ފާހަގަ މި ކުރެވެނީ، ރަްއޔިތުން ވިްސނަންޖެހެއޭ އެބަ މިކަމުަގއި. 

މި ރާއްޖޭގައި މިއަުްށވުރެ އިްސކަންދޭންޖެހޭ ބައިވަރު ކަންަތއް އެބަ ހުއްޓޭ. ޚިދުމަތުގެ ައގު ބޮޑުވަމުންދަނީ. ތަކެީތގެ ައުގ 

ތިވަނީ. ޭގގެ ކުލި މަިތވަނީ. ޙައްޖު ގުރޫޕުތަކުން ބިަލކާނުލާ ފައިސާ ނަގަމުންދަނީ. މަސްވެރިން ބާނާ މަހުގެ ައުގ މަ

ވެއްޓެނީ. ބޮޑު ކަންނެީލގެ އަުގ ވަިކ ބަޔަުކ ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ. ދަނޑުވެރިން ހައްދާ އެތިޮކުޅ ފީވެގެންާދއިރު ުއކުލާން މި 

ނެތް. ހދ. އަތޮޅުގައި ޖޮޕް ފެއަރއެއް ނުބާްއވާ. ިސވިލް ސަރވެންޓުންގެ މުސާރަައކަުްށ ޖެހެނީ. ހދ. އަތޮޅުގައި ރިސޯެޓއް 

ބަދަލެއް ނާދޭ. ރިސޯޓުތަކުެގ މުވައްޒަފުްނގެ މުސާރަތަކަުްށ ބަދަލެއް ނާދޭ. އާމްދަނީ ނުލިބޭ އިންވެސްޓްމަންޓުތަްއ 

ޤައުމު ދަރައި ވިެކނީ. އެތެރޭން ބެދެނީ. ބޭރުން އިންތިހާއަުށް ބޮޑު. ސަރުކާުރެގ ބޮޑުން ތަނަވަްސކަންމަތީ ިއންތިހާއަުށް. 

ފިތެނީ. ކޮޅު ބެދެނީ. ކަންބޮޑުެވގެން؛ އަސްލު މި ސަރުކާރު ކަންބޮޑުެވގެން މި އުޅެނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ރިާޔސަތަުށް ދެއްާވ ެއއްބާރުލުމުަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރު ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މިއަދު އެބަ ގަބޫުލކުރަްއވާ، ޤާނޫނުއަާސސީަގއި 

ސްލާމް ދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަުްށ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ވާހަކަދެއްކުުމގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އި

ވާހަކަދެްއކެވުމަީކ ެއއީ ކޮުްށގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫްނކަން. އަުޅަގނޑުމެންގެ މާތްެވގެންވާ ކީރިިތ ރަސޫލާގެ ސުންނަތާއި އަދި 

ރެއްގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުން އަޅުގަނޑުެމން ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާްނވެ ެއނގެން އޮންނަ ހުރިހާ ކަމެއްަގއި ރިޔާސަތަުށް ފަހަ

ވެސް އެްއވެސް ކަމެއް ނޭނިގއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަނދާންކޮުށްލަދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަުށް އެދޭ ކަެމއް. 

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އިސްލާމް ދީނުގެ ައސްލަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަުށް މި 

 ފުޅެއް ނުދައްކަވާނެ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރިއްޔާ. މިހާހިސާބުން ހުސްަވގުތުކޮޅަުށް މެދުކަނަޑއިލާނަން.މަޖިލީހުގައި ދެން ވާހަކަ

 

 ] އަުށް  10:59އިްނ  10:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
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 (ސާމަނިކުމޫރައީސް ނައިބު މަޖިލީުހގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެްނ ފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަިއގެން، މި ދަންފަޅި އަިއގެން ކުރިއަުށްާދން ފަުށާނަން. އަޅުގަނޑު`. ހުސްަވގުތުޮކޅަުށް

ގާނޫނު  ،ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ هللا ދަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުމި ގެން ކުރަމުންބަހުސް

. އަޅުގަނޑު މިނިވަްނކަމުގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ެވއުޅުމުގެ ލްޙަވެިރކަމާއެކު ެއއްސު) 2013/1ނަންބަރު 

 ުށް.ޢާޡިމަ ޢަލީހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުމި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ވާންޖެހޭނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ  ގަބޫުލކުރާ ޮގތުގަިއ މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅާ ބިލު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު 

 .އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ފައިދާކުރާ، ަރއްޔިތުން ރަްއާކތެރިކުރާ، ރަްއޔިތުންނަުށް ކުރިެއރުން ގެނެސްދޭ ބިލުތަކަކަުށް

މެން ރައްޔިތުންނަުްށ ފައިދާކުރާ، އަުޅގަނޑުމެން އަދި އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކުާރ ގާނޫނުތައް ވާންޖެހޭނީ ވެްސ އަުޅގަނޑު

ރައްޔިތުންނަުށް ކުރިއެރުން ެގނެސްދޭ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ތަރައްޤީ ގެެނސްދޭ ގާނޫނުތަކަކަުށް ކަމަުށް 

ހުގަިއ ވަނަ މަޖިލީމައަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުށާރައަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ގަޫބލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާ

ކީ ވެސް ރަްއޔިތުންނަުށް އަުޅގަނުޑމެން މިތަނުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަ ،ތަނަުށް ހުުށަހަޅާ ބިލަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި

ނުވަތަ ހުއްޓުމަުށް ނުވަތަ ވަކި ީމހަކަުށް އަމާޒުކޮުްށގެން ހުުށަހަޅާ  ،އާއި ފައިދާ ލިބުނަނުދިނުމަުށްއި މަންފާން ކުިރއެރުމާއެއި

ވާީތވެ، ައުޅގަނޑުމެން ހަމަޔަޤީނުން ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީން އެކަމަުށް ވަރަުށް  ރާ ގާނޫނުތަކެއް ކަުމގައި އަދި ފާްސކު ،ބިލުތަކެއް

އެއްކޮުށް އެްއެވއުޅުމުެގ  ލްޙަވެިރކަމާސުއަުޅގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަން  ކަންބޮޑުވޭ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.ބޮޑަުށް 

ަޔފާރިވެރިންނަުށް އެބަ ދަތިތަާކ ނދަގޫވޭ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ވިމިނިވަންކަން އޮތީީތވެ މިއަދު އެބަ ބަެއއް ފަރާތްތަކަުށް އު

 ،ކުރިމަތިލާންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަުދގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިަޔވާކުދިންނަުށް އެބަ ދަތިތަކާ

ގެ ވެިރންގެ ފިކުރު، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ިދމާލަުށް. އަޅުގަނޑުމެން އާރާބު ިމހިރީ ޖަހާފައި ނޯތުކޮރެޔާއަޅުގަނޑުމެންގެ މިސް

 ؛ގައި އިރު . އެހެންވީމާ، އެއް ދުވަހެއްގެ އިުރއަރާޔާއާ ދިމާލަުށް މިސްރާބުޖަހާފަކޮރެހިރީ ނޯތުވެރިންގެ ކަންކަން ކުރުން މި 

 ން މި ުށް ދިޔަނުދޭން. އަޅުގަނުޑމެން މަސައްކަތްކުރަމުދަނީ އެ ދިމާއަ ކުރަމުން މިނޑުމެން އަބަދުވެސް ަވކާލާތުއަޅުގަ

މިއަދު މި  ،ގެ ލީޑަުރ ހިތްޕުޅަުށް އެރީޔާ ަގއި ނޯތު ކޮރެއިރުުށް ދިޔަނުދޭން. އެއްދުވަހު އިރުއަރާ ދިމާއަ އާޔާދަނީ ނޯތު ކޮރެ

ުށް ގަނޑުމެން ރައްޔިުތން ބޭނުންވަނީ؟ އެ ދިމާއަުށް އަޅުގަނޑުމެން ދާންތޯ އަޅުޤައުމުގެ ފިހާރަތަކެއް ނުހުޅުވާނަމޭ. އެ ދިމާއަ

އެއް ިކަޔވާކުިދން ދާންތޯ ބޭނުންވަނީ؟  ުށް އަޅުގަނޑުމެންގެޔަފާރިވެރިން ދާންތޯ ބޭނުންވަނީ؟ އެ ދިމާއަވި  އަޅުގަނޑުމެންގެ

. ދެން، އެްއވެސް ިފހާރައެއް ނުހުޅުވާނަމޭިމއަދު މި ޤައުމުގެ  ،އެރީގެ ީލޑަރު ހިތަުށްހު އިރުއަާރއިުރގައި ނޯތު ކޮރެޔާދުވަ
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ރަސާތަކެއް ނުހުޅުވާނަމޭ. ޤައުުމގެ މަދު ގެ ލީޑަރު ހިތަުށްއެރީއިރުަގއި ނޯތު ކޮެރޔާރާ ނުހުޅުވާ ތިބެންޖެހޭނީ. އެއް ދުވަހު އިރުއަ

ުށް ދިޔަނުދިނުމަުށް ޓަކައި ދާން ބޭނުންވާ ދިމާލަކީ؟ އެހެންވީމާ، އެ ދިމާއަ. އެ ބަންދުވީ. ެއީއތޯ އަޅުގަނޑުމެންބަންދުވާނޭ

މި މަޖިލިސް މި މަޖިލީހުން، ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް،  ން މިއަޅުގަނޑުމެން ކެނޑިނޭޅި ކޮްނމެ ދުވަހެއްގައި މަސަްއކަތްކުަރމު

ދަނީ އެ  ކުރަމުން މިިރޔަުކ މި ޤައުމުަގއި ހުރީތީވެ ަމސައްކަތްތާރު ވެަގއި ޚުދުމުޚްބޭނުންކޮުށްގެން މިއަދުެގ ސަުރކާރު

ޔަކަުށް އަުޅގަނޑުމެންެގ އަޅުގަނޑުމެންެގ ވެރި ،ދިމާލަުށް ދެވޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިެއއްގެ ޒިންމާައކަުްށ ވާންޖެހެނީ

ނޫން.  ންގެ ަރއްިޔތުން އަޅުވެތިކުާރކަުށްއަުޅގަނޑުމެ ،ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުން ވެިރއެްއ ހޮވާފައި ހަވާލު މި ކުަރނީ

ނިިވ އްކޮުށް ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާކުރައެ  ލްޙަވެރިކަމާސުއެްއޮކުށް،  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް އަމާންކަމާ

ެއއްކޮުށް ީމގެ ެއްއވެްސ ކަމެއް ހަނދާނެއް ނުހުރޭ.  ޤައުމު ހިންގަން. އެްއގޮތަކަުށް ވެސް ވެރިކަމަުށް އައުމާ ގޮތަކަުށް މި

ޔާމީަނުށް ހީވަނީ މިއީ އަުޅގަނުޑގެ ަތރިކަމުދަލޭ. އެހެނެއް ނުވާނެ. هللا ޢަބްދު  މިހާރު މި ޤައުމުގެ ިމހިރަ ވެރިޔާ، ،ހީވަނީ

ނެތީމު. ޤައުމު ބޭނުން ގޮތަކަުށް ހިންގާކަުށް އަުޅގަނުޑމެން ފުރުޞަތުދޭކަުށް ޢާއިާލގެ ތަރިކަމުދަލެއް ނޫން. މި އެ މިއީ

ުކއްލިއަކަުްށ  މި ގާނޫނުތައް ެފނުނީމަ އިނގޭތޯ ރުމިހާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ކުއްލިައކަުށް ހަނދާންވަނީ ތްތެރި ރައީސް.އިްއޒަ

 ެއާކވީސް ނުވަތަ  ،އަހަރު ިވހިގެ އުމުރުން ހަނދާންވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ޒުާވން ދުވަސްވަރު ކަންދިމާކުރި ޮގތުން އަޅުގަނޑު

ނޯތު ކޮރެޔާގެ  އަުށް ގޮއްަސ،ފުރުޞަތު. އަޅުގަނޑު ނޯތު ކޮރެޔާ އަުށް ދިއުމުގެ ހަރުަގއި އަޅުގަނޑަުށް ލިބުނު ނޯތު ކޮރެޔާއަ

ކުލައިެގ  ން ހުދުއެންމެ، ގެންއި ތިބި މީހުން. އިސްދަުށަުށްޖަހައި މާޔޫސްވެފަ މަގުމަތީގައި ހިނގާލުމުން މި ފެންނަނީ ހުސް

ބާރަުށް ހިނގަނީ ދެކޮޅަުށް. ކޮންމެ މީހެއްގެ މޭމަތީގައި އިނދޭ ބެޖެއް. ދެން، އަޅުގަނުޑ ގަމީސް ލައިގެން ހަމަ ބާރު

މުގެ ލީޑަރުެގ ންނަނީ އެ ޤައުއިލިއިރުަގއި މި އިވަނީ ކިހިނެއްތޯ. ބަލަ މި ން ބަލައިލައިފިން މިއީ ކޮންބެޖެއްތޯ؟ކަންބޮޑުެވގެ

 ،ބުނީމަ ބުނީ ދެން، އަޅުގަނޑު އަހައިަލއިފިން މީގެ މީހެއް ކައިރިން މި ވަނީ ކިހިނެއްހޭ؟ ޖެހޭނީ.ޖަހާފައި ތިބެން ބެޖު 

. ލާނޭ. އުމުރަުށް ޖަލުަށް ލާނޭ ތި ވާހަކަ ނުދައްކާުށޭ. ތި ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް ތިމަންނަމެން ގެންގޮސް ހައްޔަރުކުރާނޭ. ޖަލަުށް

 ބެޖު؛ ބުނީމަ ބުނީ މިހާރު އޮންނާނޭ ގާނޫނެއް. އޭގެ ދަުށުން މި ބެޖު ނޑު ބުނެފިން ކީއްެވގެން ހެއްޔޭ މި ދެން، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ނުޖަހާ ހިނގާ މީހަކު ވެސް ގެންގޮސް މަރަންުށޭ ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ފެންވަރަުށް އަުޅގަނޑމެން ދާންތޯ އަޅުގަ

އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ  ތޯ؟ މިއީދާން ރީ އެ ދިމާލަުށްޖިލީހުގެ ފިކުރާއި ިވސްނުން މިހިރީ. މި މަފިކުރު، ިވސްނުން މިހި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޔަޤީނުން ވެސް ފުރުޞަތުދީެގން ތިބޭނެ ވަގުެތއް ެވސް ނޫން. ތިބޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނޫން.

ގެނަީއ  އި މީހަުކ އަޅުގަނޑުމެން މިމި ޤައުމުގެ ވެިރޔަކަުށް ގެނަ، އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލު އެބަ ކުރަންޖެހޭ ދެއްތޯ

 ން. އަުޅގަނޑުމެން މި ޤައުމުގެ ވެރިަޔކަުށް ގެނައި މީހަކު މި ގެނައީ މި ަޤއުމުގެ ރަުއސްމާލު އެްއކޮުށްނޫ ވަްއކަންކުރާކަުށް

ކުަރންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ތެދުވެ ުބނާނެ ވަްއކަންކުރާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެއއްެވއުޅުުމގެ ަވއްކަންލާކަުށް ނޫން. ކައި

ކުރާނަން. ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނެތަސް އަޅުގަނޑުމެން އެކަން  ލުމިނިވަންކަން ނެތަސް، އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ޚިޔާ

ނޫނުއަސާސީން އަުޅގަނޑުމެންަނުށް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަުކގެ ޤާ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު ނެތިން ގާނޫނުގައި 
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ތަނުން  މި ާގނޫނު ޙަޤީޤަތުގައި މި ފި. އަޅުގަނޑުމެންނަުށްމެންބަރުން ވެސް މާއްދާތަްއ ކިަޔއި  . ހުރިހާވާހަކަ ދަްއކާކަުށް

 ުޅގަނޑު އެ ވާހަކަ ަދއްާކކަުށް ނޫނުއަސާސީއާ ކަނޑަެއޅިގެން ޚިލާފު. އެހެންވީާމ، އަކުރެވޭނެ ެއްއވެސް ގޮތެއް ނެތް. ޤާފާސް

ެގ ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ދާން ކަމަުށް އާ ދިމާލަުށްޔާކޮރެއަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ނޯތު ، ނެތީމު. އެހެންނަމަވެސް

ޭކ ކަންތައްތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން އާއެ ނަމަ، މިއަދު މި މަޖިލީހުން ކުރާ  ބޭނުން ގައި ތިބެންދަރިން ބޭނުންވަނީ އަޅުވެތިކަމު 

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ  ،ައޅުގަނޑަުށް ަޔޤީން، ވެސްނަމަ. ެއހެންނަމަ ވަނީ  ބުނަންވީ. ެއއީ، އަުޅގަނޑުމެްނ ބޭނުން ކަމަުށް

ގެ ެތރޭން ގިނަ މެންބަރުން ެވސް އެ ގޮތް ބޭނުމެއް ނުވާނެ. އެހެްނނަމަވެސް، އެ މެންބަރުންނުަށް އަދި އަުޅގަނޑުމެން ،ވެސް

 ..އެ މެންބަރުންނަުށް. އެ މެންބަރުން ކުރާނެ ކަމެއް ނެތުނީމަ ،މަޖުބޫރުވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ފޭދޫުރވަނީ އަ ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރު

 އަުށް ދެވަނަ ފުރުޞަތު.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ހިއްމު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން މި ފުރުޞަތު މި ހޯދީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ވަރަުށް މު

ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިއާ ބެހޭ ގޮތުން ތަކުރާރުކޮުށް އެިކއެިކ  ގެނެވެން މަސައްކަތްކުރަމުން މި އިޞްލާޙުގާނޫނަކަުށް މި 

ތެރޭގައި ހިމަނަން އަުޅގަނުޑ ގެ ޚިޔާލާއި ވިސްނުން ެވސް މީގެ ބޭފުޅުން އެިކއެކި ވާހަކަ ދަްއަކވާއިުރގަިއ ހަމަ އަުޅގަނޑު 

. އަުޅގަނޑުމެްނ ތެރޭގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާތީވެންގެ ވިސްނުން ވެސް މީގެއަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތު .ބޭނުންވާތީ

އިޞްލާޙު މި ގެންނަނީ ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ިއޞްލާޙުތައް މި ގެންނަނީ. ގާނޫނުތަކަުށް 

ނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ ރައްޔިތުންނަުށް އުނދަޫގވާ ަކންކަން ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަކައި ގާނޫނުތަކަުށް އިޞްލާޙު މި ެގން

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ވުޖޫދަުށް ެގނައީ ވެސް ރައްޔިތުްނގެ ޙަްއޤުގައި ރަްއޔިތުންނަުށް ކަންކަން ފަހިކޮުށްދިނުމުަށް ޓަކައި. 

ިރޒަމަުށް މަގުފަހިވާ ޓެރަ ޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ވެރިން ަޤއުުމގައިސި  ،އެްއގޮތަކަުށް ވެސް ިސޔާސީ ާޕޓީތައް ވުޖޫދަުށް މި ގެަނއީ

 ތްކުާރަކުށެއް ވެްސ ނޫން. ޤައުމުަގއިހިތްވަރުދީ ކަންަތއްތަްއ ކުރާ ކަުށެްއ ނޫން. ޤައުމު ފަސާދަކުރަން މަސައްކަގޮތަުށް 

ދައްަކވާކަުެށއް ވެސް ނޫން. ން ކަމަުށް ދޭހަވާ ގޮތަުށް ވާހަކަވަކި ބަެއއް ނޫން އެހެން މީހުންނަކީ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ނޫ

، އުސޫލުތަުކގެ މަތީން ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރޭން ގެއީ ޑިމޮްކރަސީގެނަ ތަނުަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އަޅުގަނޑުމެން މި

އިމުކޮުށްގެން ރައްޔިތުންަނުށް ލާބަޔާއި ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކައި. އަބަދުވެސް ރަނގަޅު ވެރިކަުމގެ ނިޒާމެްއ ޤާ

ދުވާލު އުފެދޭ ސަރުކާރު ވީ ރެާޔއި ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މި ވިސްނުން ުހންނަންޖެހޭނީ އެގޮތަުށް. އަުޅގަ

އަހަރުެގ ދައުެރްއ ފަސް   ނޫނުއަސާސީަގއި އެބަވޭ ނާކަުށެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ޤާސަުރކާރެއް ގެން ަޓއިލާފައި އާވައް
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ކަނޑައަޅާަފއި ކޮންމެ ވެރިކަމަުށް ވެސް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަަތކީ ެއ ވެރިކަން ޒިންމާދާރުކުރުމަުށް 

ދުވާލު ަރއްޔިުތންނަުށް ފުރައްސާރަކޮުށް، ަރްއޔިތުންނަުށް ދިރިނޫޅެވޭ ގޮތަުށް ކުރުން. ޭއގެ މާަނއަކީ ެރޔާިއ އްކަތްމަސަ

 ،ލޮޕްވާތޯ ޖެހޭނީ، ޤައުމު ޑިވެކަންތައްތައް ކުރުމަުށް ޓަކައި ވަކާލާތުކުރުެމއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންގެ މަސައްކަަތކަުށްވާން 

ދަނީ އިތުުރވާތޯ ބެލުން. މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން އެބަޖެހޭ. ެއއީ، އާމް ،ނޫނީ ތަރައްޤީވާތޯ، ަޤއުމުގެ ރިޒާވް 

އުޅެީނ  މު ރަްއޔިުތން މުޒާހަރާކޮުށް މިނޫނިއްޔާ ާއއްއަޅުގަނޑުމެން؛ ދުނިޭޔގެ ޤަުއމުތަކުގައި މަަސއްކަްތކުރާ މީހުން 

ނޫނީ ކާބޯތަކެތި  ؟ެވގެންތޯ މުޒާހަރާކުރަނީތެޔޮ އަގު ބޮޑު  ޔޮ އަގު ބޮުޑެވގެން. މި ޤައުމުގައިކާބޯތަކެތި ައގު ބޮޑުެވގެން، ތެ 

ޭއެގ  ؟ދުވަހަކު ވެސް އެަކހަލަ ވާހަކައެއް ދެކެވޭތޯ ވާހަކަދައްކަނީ؟އަގު ބޮުޑވެގެންތޯ އަުޅގަނޑުެމން މަގުމައްޗަުށް ނުކުމެ 

 ޤައުމުަގއި އަުށް ވެދާނެ. ގެން. ވެިރމީހާއާ ޖައްސާލައި އަބަުދވެްސ ވެރިކަން ނުލިބިގެން. ވެިރމިހާ އުފުލިތޯ؟އަެޑއް 

. ފަހަތަކުން ނޫންމަސައްކަތްކުާރ މީހުން މަސައްކަތްކުރަީނ އަބަުދވެްސ ސަރުކާުރގައި ހުންނަ ވެރިެއއްެގ 

ޒިންމާދާރުކުރުވާންޖެހޭ މުއަްއސަސާތައް ޒިންމާދާރުކުރުމަުށް އެ ވާހަކަ. މުައއްސަާސގެ ވާަހކަ ދައްކަނީ. އެހެންނަމަވެްސ، 

ުށް ނޫން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކގައި. ޤައުމުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީަތްއ ކަމިގޮތަ ލައި،ދާކޮންމެ ކަމެއް ރައީްސގެ ބޮލަުށް ބިން

މުެގ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ވެިރންގެ މަސްއޫލިްއޔަތާއި ޒިންމާަތކުގެ ތެރޭަގއި ނެތީތޯ ޤައު ،ގާނޫނުގެ ދަުށުން ވުޖޫދަުށް ގެނެސް

ގައި ބިނާކުރުަމުށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަުށް ނއުއްމަތެއް މިތާމާޔަތްކޮުށް، އިސްލާމީ އަމަންއަމާންކަން ބަލަހައްޓައި، ދީން ހި

މާޔަތްކުރުމުަށް ގެ ޒިންާމއެއް ނެީތތޯ؟ އެ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާައީކ ރެޔާއި ދުވާލު މަދު ބަޔަކު މަޞްލަޙަތު ހިއެ ބޭފުޅުން

ފާސްކުރާ ގާނޫނުަތއް މި  އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ން ނޫން ކަމަުށް ވަކާލާތުކުރުންތޯ؟ތިބީ ަރއްޔިތު ޓަކައި ދެން

ޑިމޮކްރަީސގަިއ އޮންނަނީ މެޖޯރިޓީން ނިންމާ ކަންތައްަތއް މައިނޯރިޓީްނ  ނޫންތޯ؟ ފާސްކުރަނީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީން

ނޫންތޯ؟ މި ރާއްޖޭގައި ކުގެ ޑިމޮކްރަސީ އޮންނަނީ އެހެންގެ ޤަުއމުތައިގަންނަ ގޮތަުށް ނޫންތޯ ޮއންނަނީ؟ ކޮބައިތޯ ޔޫރަޕުބަލަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ އެބަ ފެނޭ އޮސްޓްރޭލިއާގެ  އުޅެނީ؟ ބަލަ! އިމުކޮުށްގެން މިތޯ ޑިމޮކްރަސީ އަުޅގަނޑުމެން ޤާއެކަނި

 އްޔާ ހަމަ ެއއްވެްސ ސުވާެލއް ނުކޮުްށ ނަގާ ޖަލަުށް ަގޅާލަނީ. ޖަލުގައި ން ދާއިރު އަންހެން ކުއްޖަކާ ބެިހއްޖެމަގުމަތި

ރައްކާެތރިކުރުމަުށް ޓަކައި ހެދިފައިވާ  ،މާޔަތުަގއި. އެއީ، ައނެކާގެ ހިއޮންނަނީ. އެއީ، އަިނޔާކުރަީނތޯ؟ އެއެއް ނޫން

ގެ ހުރިހާ ޔޫރަޕު ދަނީ މާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މިއިުމގެ ތެރެން އޭނަައުށް ހި ގާނޫނުގެ

މަލުތައް ހުއްޓުވުމަުށް ހިންގާ އަނިޔާވެރި ޢަ މަދު ބަޔަކު ޤައުމުތަކަުށް ބެލިޔަސް އެ ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި

ޓަކައި ވަުރގަދަ ބޮޑެތި އަދަބުތައް ދޭ ގާނޫނުތައް ފާސްކުރަމުންދާ މަންޒަރު. މި ރާއްޖޭގައި ވެސް ހަމަ އެގޮތަުށް މި 

ްވ ޒަރދަނީ. ރާއްޖޭގެ ރިދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަުޅަވމުން ކަންތައްތައް ކުރެވެމުން މި

 ހަޖަމުނުވެގެން ބަޔަކު ކިތަންމެ ވަރަކަުށް ވަކާލާތުކުިރޔަސް  ދަނީ. މިކަން ކުެރވެމުން މިަދވަމުންނޭ. ރާއްޖެއަުށް ަތރައްޤީވަރުގަ

މަންޒަރު. ިއއްޒަތްތެިރ  އޭގެ ނަތީޖާެއްއގެ ގޮތުްނ އަުޅގަނޑުމެން މި ފެންނަނީ އޭގެމިކަން ކުރެވޭނެ. އޭގެ ެހއްެކއް، 

 ކަމެއްތޯ ކުެރވެނީ؟ދަންނަވާނީ މިތާނގައި ވަކާލާތުކުރާ ަބއެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ މި ޤަުއމަުށް ކޮންައޅުގަނޑު ރައީސް. 
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ކަމެއްތޯ؟ މި ބޭފުޅުންނަުށް އެ މަންޒަރު ީއސް ޔާމީން ކުރީ ކޮންތޯ؟ ަޤއުމުގެ ތަަރއްޤީއަުށް ޓަަކއި ރަޤައުމުގެ ިރޒަރވް ކޮަބއި

ދަނީ މި  ވެސް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން އެކުރާ ކަމެއް. ދައުލަތުން މިހާރުނުފެންނަ ކަމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަ

ވަރަކަުށް ކުރަމުން. އެީއ، ގާތްގަނޑަކަުށް ބާރަ މުޅި ަބޖެޓާ އެްއވަރަުށް ރާއްޭޖގެ ޓްރާްނސްޕޯޓަުށް ޚަރަދު ގެ ސަރުކާުރގެބޭފުޅުން

ކަ މިލިއަން ޑޮލަރު. އަުށް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަުރ ޓްާރންސްޕޯޓަުށް. ދަތުރުފަތުރަުށް ހަތަރު ސަތޭ ދަނީ ބިލިއަން ޑޮލަރު މި

މި ބޭފުޅުންގެ ދައުރުަގއި މުޅި ޤައުމުެގ  ޤައުމަުށް ލިބެނީ. މިއީކިހާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްތޯ މި  އެއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްކުރަން. މިއީ 

ޖެ ކުރިއަުށްދާތީވެ މި ބޭފުޅުން މާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުެރވެމުން، ރާއް ވީބަޖެޓާ އެްއވަރު ކަމެއް. އެހެން 

އުމު ިވއްަކއިލާ ވާހަކަ . ޤަޫނން ން އެްއވެސް ކަމެއް ކުާރކަުށްއުޅެނީ އެހެ ރައީސް ޔާމީްނގެ ފަހަތުން ެއލިގަނެގެން މި

މި ސަރުކާރުންތޯ ؟ ބައެއްތޯދައްކާއިުރ، ރަުށްރަުށް ވިއްަކިއލާ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ހަތަރު ސަތޭކަ ފަޅުރަުށް ވިއްކާލީ ޮކން

ބައެއްތޯ؟ ތޯ؟ ފެން ކުންފުނި ވިއްކާލީ ކޮންބަެއއްތޯ؟ ދިރާގު ވިްއކާލީ ކޮންބައެއްކާލީ؟ އެއަރޕޯޓް ިވއްކާީލ ކޮންވިއް 

 ލިބުނުއިރު ކަންތައް ކުރީ ކިހިނެއްތޯ؟ މީހުންނަުށް ވެރިކަންކުރަން އިުރަގއި މި ބޭފުޅުންގެ ދައުލަތުގައިމީހުންނަުށް ވަގަުށް ގޮވާ

ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ.  އި ދިހަވަަރކަުށް މީހުން ލައިގެން ތަންތަން ވިްއކައިލާ ވާހަކަ. ބަލަ!ބީުޗގަ ރޭގައި ވެސް އާޓިފިޝަލް

ނޑު މި ދަންނަވަީނ ބަެއއްތޯ ވިްއކާލީ؟ މި ސަރުކާރުން އެ ތަންތަން ނަގާަފއި އަޅުގަމި ބޭފުޅުންނަުށް ފުރުޞަތު ލިބުނޭ. ކޮން

އޮްތ ހަދަނީ.  އެ ތަންތަން ޑިވެލޮޕްކުރަނީ. ެއއަރޕޯޓް އެ  ިއެގންހޯދަ ގެން ބޭުރ ބަެއއްެގ އަތުން އާމްދަނީއާމްދަނީ ހޯދައި

ގެން. ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކޮުށް  އޮތް ހަދަނީ ބާރަ ސަތޭކަ ތި ބޭފުޅުން ވިްއކާލި ެއއަރޯޕޓް އެ

ރި ރައީސް. ްއޔާ އިްއޒަތްތެއްވިކުރިއަރަމުން އިރާދަކުރެ ހަޔާތްކުޑަކަމުން ތި ކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކަނީ. މި ސަރުކާރު ދާނީލަދު

އުޅޭނެ. ދެ ފަރާތުން ވެސް ތަޅާނެ. . ވާހަކަދައްކާލުން ހުއްުޓވަންކޮުށްލަން އުޅޭނެއަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްާކއިުރ ބްރޭކު

ދާނީ ކުރިއަުށް. އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ މި ސަރުކާރުގެ މިހިރަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުެމން

 ޑެއް ނުޖަހާނެ. ކުރިއަުށްދާނެ...ލަނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުްށ ދައްަކވާއިރު އަނެއް މެންބަރަކަވާަހކަފުޅު ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެއް މެންބަރަކުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ފުރުަޞތު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައްކަާވ މެންބަރަުށް އޮތް ަޙއްޤު ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތުދީގެން އެ ވާހަކަފުޅު 

މު ރައްޔިތުްނ އްައޅުގަނޑުމެންކުރާ ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްތައް އާ  .ދެއްވަންޖެހޭނެ. އެީއ، މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާ ުއސޫލު

 ތު މި ޞައަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު އާދޭ. ބަލަމުންގެންދޭ. އަދި ކަންކަާމ ގުިޅގެން ވަރަުށް ގިނަ ފާޑުިކޔުން ކުރިމަތިވަމުން

 .ުށްއާދަމަ ރޮޒަިއނާ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މީދޫ އަްއޑޫއަރުވަނީ 

 

 :ވާަހކަދެއްެކުވން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ



38 

 

ބެހޭ  ނޫނުއަސާސީގެ ޙައްޤުަތކާއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ޤާ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެ ދުވަހަކު

ތަނުަގއި  އިން ލިބެމުން ައއި މަންފާ ހުއްޓުވުމަުށް މިން ކޮންމެވެސް މާއްދާެއްއ ނަގަިއގެން ރަްއޔިތުންނަުށް އެބުބާ

އެކު  ލްޙަވެިރކަމާސުވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސަާތރަތަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ކުރާ އުސޫލުތަާކ  ވަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢުތަކުގަިއ މިކަން މި އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ގާނޫނެއް ހަދާފައި

ވެްސ ންބަރުން އެބަ ވިދާޅުވޭ މިއީ ދަްއކަމުން ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެގޮތުގެ މަތީން. މިައދު މިތާނގައި ވާހަކަ ވާއެްއގޮތް

 އޮތީ ހަދައި މި ާގނޫނު މިހާރު މި ،ައޅުގަނޑު ަދންނަވަން ބޭނުންވަނީގެން އަންނަްނޖެހޭ ގާނޫނެކޭ. މި މާއްދާއާ ގުޅި 

ނިމިފައޭ. މިހާރު އަޅުގަނޑުެމންނަުށް މި ފެންނަނީ އެ ގާނޫނުން ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތައް ެއއަުށްވުރެ ވެސް ހަނިކުރަން 

އެކު ެއއްެވއުޅުުމގެ  ލްޙަެވރިކަމާސު ،މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވެމުންދާ މަންޒަރު. އަުޅގަނޑުމެންަނުށް މި ފެންނަނީ

. ވަނީ މުގެ ގާނޫނުން އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ލިބޭ ޙައްޤުތައް މިހާރު ނިގުޅާގެންފައިވާތާ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް މިމިނިވަންކަ

ވަނީ.  ބޭރުން ފުލުހުން އެކި ޮގތްގޮތުން އުނދަޫގކުރާތާ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް މި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ ގާނޫުނގެ

ޤާނޫނުއަސާސީއަުްށ ން ބަދުވެްސ ގެްނގުޅޭ އުސޫުލެގ މަތީއެއްކަލަ އަ އެހެންވީމާ، މިހާރު އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މި ފެނުނީ

ފެތުނަސް ނުފެތުނަސް، އާއްމު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މީހުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަުށް ވިަޔސް ނުވިަޔސް، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ 

ުކރާ އުސޫލުން އަނެްއކާވެްސ ބާރު އޮތީތީވެ ަވކި ބަެއއްގެ އަތުަގއި، މި ތަނުަގއި ބޭނުން ގޮތަކަުށް ގާނޫނުަތއް ފާސް

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޙައްޤުތައް ނިގުޅަިއގަެނވޭ ގޮތަުށް ގާނޫނުަތއް ފަރުމާކޮުށްގެން މި ތަނަުށް ގެނެސް މިކަން ކުރާ މަންޒަރު. 

 ،ތަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިއްޖެ ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ވިދާޅުވަމުންގެންދާ

ކުރަނީ. ައޅުގަނޑަުްށ  ކަންަކން މި ުށޭ މިވާީތވެ މީހުންނަުށް ފަސޭހަކޮުށްދޭރާކުރީމަ އުނދަގޫ މީހުންނަުށް މަގުމަތީގައި މުޒާހަ 

ުމގައި ވެސް ަމގުމަތީަގއި މުޒާހަރާކުރި. އެ ކަންނޭނގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަ ބޭފުޅުން ހަނދާނެއް ނެތް ހީވަނީ މި

ރާކުރަން އުޅޭ މީހެއް އަޅުގަނޑަކީ. އެކަމަުކ އަޅުގަނޑަކީ. މިައދު ވެސް މުޒާހަ މީހެއް ކުރަން ުއޅުނުދުވަހު ވެސް މުޒާހަރާ

ގޮތުގެ މަތީން  އެއްގޮްތވާ ތަކީ، އެ ދުވަހު އަޅުގަނޑު މުޒާހަރާކުރަން ނުކުތީމަ ގާނޫނާއެ ދުވަހާއި މިއަދުގެ ހުރި ތަފާ

ބޮލަުށް އަރާކަުށް ފުލުހުންނެއް ނާދޭ. މިއަދު  ރާތަކުަގއި ބަިއވެރިެވެގން އުޅޭއިުރގައި އަުޅގަނުޑެގ ގަޔަުށްމުޒާހަ

ތަނަުށް  ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ހަރުޭގގައި އަޅުގަނޑު ހުއްޓާ އެފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ހަރުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

އަިނޔާކޮުށް  މާކޫއްތާދަައއިސް ައޅުގަނޑުމެންގެ އަުތަގއި ހިފައި ނެތި ވަދެގެން  ޫނނަކަުށް ބެލުމެއްކަހަލަ ގާ ފުލުހުން އެއްވެސް

ކޮުށްގެން ރައީސް ނަޝީުދގެ އީސް. އެަތއް ދުވަހަކު މުޒާހަރާ މިހުރިހާ ކަމެއް ހިނގާ މަންޒަރު. މިއީ ތަފާތަކީ އިްއޒަތްތެރި ރަ 

ވެރިކަން ެވއްިޓގެންދިޔައިުރަގއި ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނޭ ރައީސް ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ތެރެއަުށް ބިލެއް 

ހުރި ޙައްޤުތައް ހަނިކުރަން  ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިފައި ލާޙު ހުުށަހަޅައިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޞްއި ގެންހުުށަހަޅައި

ވަނަ  17އަދާކުަރން އެބަޖެހޭ. އަދި ން ރައީސް ނަޝީދަުށް ވެސް ޝުކުރުމަސައްކަތްކުރި ތަނެއް. މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެ

ނޫުނގަިއ ސް ޝުކުުރއަދާކުރަން އެބަޖެހޭ. އެއީ ގާރުންނަުށް ވެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ޭއރު ތިއްބެވި މެންބަ
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ރައްޔިތުންނަުްށ  ،ގޮތުގައި ރަްއޔިތުންނަުށް އުނދަގޫކޮުށް  ހުރި ބާރުތައް ބޭނުންކޮުށްގެން ނަހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިފައި

ލްޖުމްހޫރިއްާޔ ވި ރައީސުއަދި އޭރު ުހންނެ ،ލިބިފައިވާ ަޙއްޤުތައް ިނގުަޅއިަގތުމަުށް އޭރު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ވެސް

ތަނުގައި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ވިދާުޅޭވ  މި ،ފެންނަނީ ނުކުރީީތވެ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިވެސް މަސަްއކަތް

ކިޔަީނއޭ. އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށް އެްއޗެހިސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުުމެގ ބަދަލުގައި އަުޅގަނޑުމެްނ އައިްއސަ ރަ

ހިނގާ ކަންަތއްތަކަުށް ޒިންމާ ނަންގަވަން އެންމެ އިސް ވެރިާޔ. ސަރުކާރުގައި  ޖުމްހޫރިއްޔާައކީ ސަރުކާރުގެރައީސުލް

ކަމަުށް ވަންޏާ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުުރވުމުގެ  ބޭފުޅާ އެ ޒިންާމ ނުނަންގަވާ ހުންނެވި ބޭފުޅަކީ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ. އެ 

އްާކ ތިބޭނެ ގޮތެއް އަުޅގަނަޑކަުށް ނުވިްސނޭ. މިއަދު ވެްސ ސަރުކާުރ ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން ދެން އެ ވާަހކަ ނުދަ

 ފެނަަކއިންނާ، މިިނސްޓްރީންނާއި ސްޓެލްޯކއާިއ، އެްނވަޔަރަންމެންޓް ލިއްޔަުތ އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިީޓއަުށްއޫމަސް

ޖެހޭ ހިސާބަުށް ގޮއްސަ އޮތްއިުރގަިއ ނުއިންތިާހައުށް ރައްޔިތުންގެ އަތް ގެންނަންެވގެން ކަރަންޓު ބިލުތައް ައގުބޮުޑވެގެން

ތިންހަތަރު މަސް ވަނީ. އެއިން އެްއވެސް ބޭފުޅެއް މި މަޖިލީހުަށް  ންނަންވެގެްނ މިހާރު އުޅޭތާ މިއެކަން ބަލަން ގެ

 މި  .އި ވަަޑއިނުގަންަނވަނީ. އެހެންނޫންތޯ ވާނީއްބަެހްއ ނުވޭ. ހަމަ ކޮންމެވެސް ޢުޒުރެއް ދައްކާފަވަަޑއިގަންަނވާކަުެށއް އެ

މެންބަރުން މި މަޖިލީހުގެ އަެގއް ނުހިފަހައްޓައޭ. މި މަޖިލީހުގެ  އަެގއް ެނތޭ މިހާރު. މި މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ އެްއވެސް

 ބާރުތަކަކީ ެއްއވެސް އެްއޗަކަުްށ މިހާރަކު ނުވޭ. މިީއ ނަހަމަޮގތުގައި ަރއްޔިތުންނަުށް އުނދަޫގކޮުށް ސަރުކާރުން ބޭނުންހާ

ތަނުގައި ކޮންކަމެއްތޯ  ތަަނކަުށް ބަދަލުވެގެންދިަޔއިމަ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވަން ދެން މިގޮތަކަުށް ކަންތައްަތއް ކުރާ

ރަބަރ  ބޭފުޅުން ސަުރކާރު ޒިންމާދާރުކުުރވާ ވާހަަކ ދައްކަާވއިުރގައި ސަރުކާރުން ގެންނަހާ އެްއޗެްއަގއި މި ކުރެވޭނީ؟

ޖިލީހުގެ މެންބަރުން ުށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިުތންގެ މަމަސައްކަެތއްތޯ މިތާ ތިބި ސަރުކާރަސްޓޭމްޕުކުރުން ނޫން ކޮން

ބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅުގަެއއް ނުހުންނަވާ މިހާަރކު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވާިޖބުތަކުގެ ތެޭރގައި ސަރުކާުރ  އެ  ކުރަްއވަނީ؟

 އްޔިތުން ފޮނުވާފައި މި ކަހަލަ މިތަނަުށް ވަޑަިއެގން ރަ ފުޅުންނަުށް ހީވާބޭ ަކމެއް ވެސް. އެ ޒިންމާދާރުކުރުވުން އޮންނަ

ެއއިން އެްއވެސް ެއްއޗަކަުށް އަމިއްލަ ސިކުނޑިން ނުވާހާ ެއއްެޗއްަގއި ރަބަރ ސްޓޭމްޕު ޖަހައި، ތިބީ ސަރުކާރުން ފޮ

ނާރާ މިހާރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އް ތިމާމެން މިތިބީކީ. ހިތަކަުށްކަމެ ވިސްނާފައި ިޚޔާލެއް ހުުށަނޭޅޭ ހިސާބުގައި

 ކަެމއް...    ލާފައި އޮތްއި ނިންމައިކޮުަށއި މަުށަ ބާރުތަކެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަުރ ުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ވަނަ ުފރުޞަތު. 3އިބްރާހީމް ދީދީއަުށް. 

 

 މް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ
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ކުރަނީ.  މަސައްކަތް މިރު ޒިންމާދާރުކުރުވަްނެވގެން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ސަރުކާ

ކުރަނީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ބޭނުްނޭވ ން އަޅުގަނޑު ެވސް މި މަސައްަކތްސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުުރވަ

 ސަރުކާރު ވެސް ޒިންމާދާރުާވން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން މަސައްކަތް... ،ސް ޒިންމާދާރުވެރައްޔިތުން ވެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިރާމާއެކީ ދަންަނވަން. ޮކންމެ ފަހަރަކު ފޭދޫ ދާއިރާެގ ތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޙްިއއްަޒތް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.

ވަރަުށް ިއްއޒަތްތެރި އެހެން  ދީދީ ފުރުޞަތުގައި ވާަހަކދައްކަާވއިުރގަިއ ފާހަގަކުެރވޭާރހީމްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބް

ހެން އެ .އެީކގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވަންްއވާ. އަުޅގަނޑު ވަރަުށް އިޙްތިާރމާ މެންބަރުން އެބަ ައޑުގަދަކުރަ 

ހަަމ  އި ހަމަ މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތު ދެއްވުން އެަބއޮތް. އަދިދައްަކވަމުންގެންދަާވއިރުގަ މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަފުޅު

 އިންނަވާ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ނަން ދީދީ ވެސް މަޑުން އެބަޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިުރގައި އިްބރާހީމްތިޔަ އިއް 

ވަިއގެން އެ މެންބަރަުށް ތިރާުމކުރައް ދަުށް އިޙްމި މަޖިލީހުގެ ގަާވއި، އެީކގައި  ދަންނަވާފައި މިދަންނަވަނީ ވަަރުށް އަދަބުވެރިކަމާ

 ދެއްވުމަުށް އެދޭ ވާަހަކ ދަންނަވާލަން. ފުރުޞަތު

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެބަޖެހޭ  އަުޅގަނޑުމެން ،ދައްކާ ާވހަކައަކީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު މި

ފެނޭ  ލިްއަޔތު، އަުޅގަނޑުމެން ވާޖިބު ައދާކުރުމުގަިއ ޒިންމާދާރުވާން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަގެ މަްސއޫއަޅުގަނޑުމެން

ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ވަގަުށް ގޮވި  ޖެހެންދެން މުޅި މާލޭ މަގުމަތީ މި ބޭފުޅުން ހަމަ އިހަކަުށްދުވަހާ  މި ،އިހަކަުށްދުވަހު

ޖެހެންދެން ަވގަުށް  ދުވަސްއި. މި ކިހިނެްއވީތޯ؟ އިހަަކުށްއިސް ސަުފގަިއ އެންމެ ފަހަތުގަގެ ބޭފުޅުން މީހުން މިއަދު މި

ންނަކީ ބާޣީންނޭ ވިދާޅުިވ މީހު މި ހުންނަކީ ޖަރީމާ ހިންގާ މީހުންނޭ،މީ މި ގޮިވ މީހުން.؛މި މީހުންނަކީ ކުުށްވެރިންނޭ،

ދިމާލަުށް ވިދާޅުީވ ބާޣީއެކޭ. އަުޅގަނެޑްއ ޒިމާ . ކާނަލް ނާިދމާލަުށް ވިދާޅުވީ ބާީޣއެކޭ. ބާީޣއެކޭރިޔާޟާ هللا މީހުން؛ ޢަބްދު

ަހިޑ  ުށް އެނގޭނެ. ހަމަެއއާެއއްކޮުށް ޝައިޚް ޢިމްރާނާ ދިމާލަުށް އެއްޗެިހ ޮގވި.އަހަރު ވަންދެން ަރއްޔިތުންނަ 5ނޫން. 

، މް.ޑީ.ޕީއަުށް ތާއީދުކޮުށްަފއިހިރު ބޭފުޅުންނަުށް ވެއްޖެ. އެހެންވީާމ، އެހުރިހާ ބޭފުޅުން މިއަދު މި ސާފުތާ އެްއޗެހި ޮގވި. މި 

 ...އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ މައްސަލަެއއްަގއި އަުޅގަނޑު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލައެްއގަިއ؛  ނިޒާމާ

 އަރުވަން. ތުމެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުަށް ފުރުޞަހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި 
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނެީގ، ައއްޑޫ ސިޓީއަކީ ވަރަުށް ޑިމޮކްރެިޓްކ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް މި

ން ަތމްސީލުކުރައްވަްނ ަވޑަިއގެން ިތއްބަވާ މެންބަރުންނަުށް ެވސް ތަ އުސޫލުތަކަުށް ާތއީދުކުރާ ަރއްިޔތެއް އޮތް ތަެނއް. އެ

 އެ އުސޫލު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަުށް ބަލައެއް ނުގަންނަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިުށީނދެވަަޑއިގަތުމަުށް ދަންނަވަން.  ނިޒާމާ

 ިއގެން. ވާ ވާހަކަފުޅަ ރިއަުްށވަަޑއިގަންނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކު

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފޭދޫ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ ވަރަުށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް. ައއްޑޫ ސިޓީައކީ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމަުށް ތާއީދުކުރާ ތަނެއް. 

، ނަމަ . ެއ ނިޒާމަުށް ތާއީދުކުރާނުކުެރވޭތީވެއެ ނިޒާމަުށް ތާއީދުއަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރަނީ ނިޒާރުން  ،އެހެންނަމަވެސް

ަދއްކާ  ެދއްވާނެ ނޫންތޯ ވާހަކަދަްއކަން. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑު މިއަޅުގަނޑަުށް ވެސް ފުރުޞަތު

 ޮގވަިއ، މި ބޭފުޅުން ވަގަުށް މި  ތުން ިމތިބީ ބަލަން. މި ރާއްޖޭގައިވާހަކަައކީ މިއީ ަރއްޔިތުންނަުްށ އެނގޭ ކަމެއް. ަރއްޔި

ރު އެއްކަލަ ވަގަުްށ ބުނާ ބޮޑު ކޯލިޝަނުގެ ފަހަތުގައި މިތިބީ. މިހާ މި ބުނާ އެމް.ޔޯ؛ ބޭފުޅުން ގޯސްވި ހުރިހާ އެންމެން މި 

ރަނގަޅު.  ރިޔާޟްهللا ރަނގަޅު ބަރާބަރު. ޢަބްދު ވަންދެން. މިހާރު ކިހިނެއްތޯ އަދީބު؟ ުށް މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަސްގޮވި އަދީބަ

ުްށ ވެސް ަވގަުށް ގޮވި. މިހާރު އިނާއަބޭފުެޅްއ ޢާޡިމަކީ ވެސް. ރޮޒަ  ހަމަ ވަގަުށް ޮގވިއިންނެިވ، މި  މި ނާޒިމު ރަނގަޅު.

ކަމަނާ ހުންނެވިއިރު ގޮވި ަވަގުށް. ޮގވި އެމް.ީޑ.ޕީން ަވގަުްށ  ރަނގަޅު. ގޮިވ. ޮގވި ޑީ.އާރު.ީޕގައި  ރޮޒައިނާ ރަނގަޅު ޢާޡިމް

މިއަދު ރަނގަޅުެވއްޖެ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ގޯސްީވ. މާދަމާ  .ުޅވި ބޭފުޅުންހަމަ ވަގުންނޭ ވިދާ ގޮވި ކަމަާނއަުށް. ޮގވި. މި

އަޅުގަނޑު އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ހިނގައްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑު ވެސް ރަނގަޅުީވ. އެހެންވީމާ، ކަމަކުުނދޭ. މި ޕާޓީން ދައްކާ ވާހަކަ 

ކުރާ ަފސާދަކުރަން މަސައްކަތް ، ހަލާކުކުރަންބޭފުޅުްނ ކުރަްއވާ ކަެމއް ވެްސ ކަމަުކނުދޭ. ޤައުމު  ވެސް ކަމަކުނުދޭ. މި

ެއއްކަލަ  .ޖަހަނީދަްއކާ ވާހަކަައކީ. މިއަދު އަތް އެނގެނީ. މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ބައެއްކަން ިމކަމުން އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މި

 އަހަރު  5ބޭފުޅުން  މިބޭފުޅުން. އެްއކަލަ ބޮޑެތި ވަުގންނޭ  މި ޑެތި ަވގުން ވާަހކަދެއްކީމާ ައތްޖަހަނީ ފަހަތުގައި ތިބެގެންބޮ

ޖަހަނީ މިއަދު. މި އަޅުގަނޑު ދައްކާ ވާަހކަައކީ. ވި ބޭފުޅުން ވާހަކަދެްއކީމަ އަތްވަންދެން ރައްޔިތުން ކައިރީަގިއ ވިދާޅު
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ކޭތޯ ވިދާޅުވީ؟ ކީކޭޯތ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް މައުމޫނާ ދިމާލަުށް ކީ ބޭުފޅުން އަުޅގަނޑުމެންގެ އޭރު، މީެގ ކުީރގައި މި

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމޭ. އަުޅގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވޭ އެހެން  އުޫމންމިއަދު ވިދާޅުވަނީ ރައީސް އަްލއުސްާތޛު މަވިދާޅުވީ؟ 

ތަކުރާރުކޮުށް ޒަމާނުއްސުރެ ދޮގުހަދަމުން އަންނަ ބައެއް. ދޮގުހަދާ  ވިދާޅުވީމަ. އެހެްނވީމާ، ދޮގުަކން އެނގޭ ހެދީ. މިއީ

 ތްތެރި ަރއީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ...ލާ ބަެއއް. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަބައެއް. އޮުޅވައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ މް މަޖިލީހުިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި ހެންޭވރު ދާއިރާގެ މަޑުކޮުްށލަދެއްވުން އެދެން. މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މެދުގެ ހެންވޭރު ދާއިރާގަާވއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމަުށް ދަންނަވަން. މެދު 

ހެންވޭރު ދާއިރާެގ ގެ ގަވާއިދަުށް ުޙރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމަުށް ދަންނަވަން. މެދުމަޖިލީހު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމްއި

 ހިތުމަުށް ދަންނަވަން...ގެ ގަވާއިދަުށް ޙުުރމަތްތެރިކޮުށްމަޖިލީހު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމްއި

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް

، ބޭފުޅުން ތުރުއަޅާނެކަން އަޅުގަނޑުމެން ހިތަކަުށް ނާރާ އެްއވެސް ެއއްެޗއް. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ މި 

ފަސާދަކުރާ  ތިއްބެވީ ައޅުގަނޑު މިދެންނެވި ލަޝްކަރު މިހާރު. ޤައުމު ކީްއެވތޯ؟ ފަހަތުގައި އެއީ އަޅާނެކަން. އެ ގުުޑގުޑު 

ކުރާތީ މިއަދު ބޭފުޅުްނނަުށް ތާއީދުނު ލަޝްކަރު. އެ ބޭފުޅުން ފަހަތުަށް ލައިގެން ރައްޔިތުން ނުދިަޔއިމަ، ރައްޔިތުން އެ

 ލަވަނީ...އްދިމާލަުށް މި ހަޅޭ އަޅުގަނޑުމެންނާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަވައިިފން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ؛ްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމްހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިމެދު

ހިތުމަުށް ޓަކައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަން އިއްވަން. ގެ ަގވާއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްއަޅުގަނޑަުށް ޖެހޭނީ މަޖިލީހު 

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ައޅުގަނުޑ  ުށް...ހިތުމަގެ ަގވާއިދަުްށ ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްއަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮުށް ދަންަނވައިފިން މަޖިލީހު

މި އިއްވަނީ މަޖިލީހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަން. މަޖިލިސް ދޫކުރަްއވައި ނިކުެމވަަޑއިގަތުމަުށް 

 ގަތުމަުށް ދަންނަވަން. ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ވާހަކަފުޅަިއގެން ކުރިއަުށް ވަަޑއި 

 

 މްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީފޭ

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ުއސޫލުތަކާއި ހަމަތަާކއި މިންގަނޑުތަކެއް ހުރޭ. ޭއގެން ބޭރަުށް ައޅުގަނޑުމެން ގޮްސގެންނުވާނެ. 

ހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތާ އިންސާނުން ދިރިއުޅެން ފެުށީމާ، ގާނޫނުތައް ހަދަން މި ޖެހެނީ، ޖަންގަލީގެ ގާނޫނާ އެްއގޮތަުްށ މީ
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އެބަޖެހޭ ގާނޫނުތައް ހަދަިއ، އެ ގާނޫނުތަުކގެ ތެެރއަުްށ މީހުން ފައްތަން. އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅެންޖެހެނީ ވަކި 

ިއއްޒަތްތެިރ ؛ އުސޫލުތަކަާކއި ވަިކ ގޮތަކަުށް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ެއއްެވއެްއ ނޫޅެވޭނެ؛ މިސާަލކަުށް ވަރަުށް ކުޑަ މިސާލު

ރައްޔިތުން ދިރިއުޭޅ  5900ރައީސް، ފުލުހުންނަުށް އަންގަންޖެހޭ އެއް މިސާލު އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ. އަޅުގަނަޑކީ 

ވަރަކަުްށ  15000ރަުށެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތެްއ އަޅުގަނޑަކީ ެވސް. އަުޅގަނޑުމެން އައްޑޫ ސިީޓގެ ހިތަދޫަގއި އެބަުއޅޭ 

އަުށް މުޒާހަރާއަުށް ައއީމަ އެންމެން ފޭދޫއަުށް އަރައި ފޭޫދގައި މުޒާަހރާކުރަން އެބަޖެހޭތޯ؟ ޚިޔާލު މީހުން. އެ މީހުން ފޭދޫ

ފާޅުކުރަން އެބަޖެހޭތޯ؟ ފޭދޫގައި ވެސް ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ވަކި އަދަދަަކުށް މި ތިބެނީ ފުލުހުންނާއި 

ހާ އެންމެން ފޭދޫއަުށް އަރައި މުޒާހަރާކުީރމަ؟ އަމުނު ބެލެހެއްޓޭނެތޯ؟ ސިފައިން. އެ މީހުންނަުށް ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެތޯ މި ހުރި

އެހެންވީމާ، ކުރީ ބަިއަގއި އަްނނަގަން މި ޖެހެނީ. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރާީތވެ ކުރީ ބަިއަގއި އަންގަންޖެހެނީ. ކުރީބަިއގަިއ 

ކީ ރަނގަޅު ކަމަކަުށް ވާތީވެ އަޅުގަނޑު މި ބިލުަށް އަންަގއިގެން ކަންަތއްތައް ކުެރވޭނެ އުސޫލުތައް ާޤއިމުކޮުށްފަިއ އޮތުމަ

ތާއީދުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނުޑ އަދިވެސް އެއްފަހަރު ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން 

 ތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑުގެ ފުރުޞަތު ދެްއވީީތވެ. މި ބިލަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝުކރިއްޔާ އިްއޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު. 

 

 ދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބް

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެްއވެއުޅުުމގެ ގާނޫނަުށް ކަނޑައެިޅގެން ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ޤާނޫނުއަސާީސއާ 

މެންބަރުންނަކީ ވެސް  9މެންބަުރން މާލެއަުށް ނިސްބަތްވާއިުރަގިއ އެ  9ޚިލާފު އިޞްލާޙެއް. މި މަޖިލިސް ތަމްސީލުކުރާ 

މަ މި އިޞްލާޙާ ދެކޮޅު މެންބަރުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވިދާޅުވަނީ، މާލޭަގއި މުޒާހަރާކޮުށް އެވެނި ކަމެއް ކުރީމާ ހަ

އުނދަޫގވާ ވާހަކަ. އެ އުނދަޫގވަންޏާ ެއ ބޭފުޅުންގެ ާދއިރާެގ ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުންނަުށް ަޝކުވާ ހުުށަހަޅާނީ. އެހެންވީމާ، 

ސާސީަގއި ލިިބގެންވާ ަޙްއޤުތައް ކިހިނެއްހޭ ހަނިކުރާނީ؟ އެީއ ކުެރވޭނެ ކަމެްއ ނޫން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ، ޤާޫނނުއަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ނޫން ފުލުހުންނާ ދިމާލަުށް އެއްޗެހިިކޔަނީެއއް. މި ޤައުމުގައި ިތޔަ ވިދާުޅީވ 

ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމުކުރީ ފުލުހުން. އެހެންވީމާ،  ރައީސް ވިދާޅުީވ، ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ިތއްބެީވ ކޮރަޕްޓް ެވރިންނޭ.

އަޅުގަނޑުމެންތޯ ފުލުހުންގެ އަގު ަވއްޓާލަނީ މި. މި ސަރުކާރުގައި ތިބި ބޮލުރޮދި ކެނޑިފައި ތިބި މީހުން، އެ މީހުން މި 

ސީ މީހުންާނ ކުރާ މަސަްއކަތަކީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިްނގެ އަުގަވއްޓާލަނީ. ސިފައިންެގ މީހުންނަުށް ކިހިނެއްތޯ ސިޔާ

ވާހަކަނުދައްކާ ުއޅޭނީ؟ ބަލަ! ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަކީ ވެސް ޤައުމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަުށް ޓަކައި ރައްޔިތުން 



44 

 

ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ޓަކައި ުހވާކޮުްށގެން ތިބި ބަެއއް. ަދއުލަތުގެ ޚަޒާނާއިން މުއްޖަހާފައި ަވއްަކންކުރަމުންދާއިރު އެ ބޭފުޅުްނ 

އް ނުތިޭބނެ. އެ ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ިޒންމާ އެ ބޭފުޅުން އަދާކުރާނެ. އެހެންވީމާ، އަދި ޑިފެންްސ އެ ވާހަކަ ނުދަްއކައެ 

މިނިސްޓަރު، އެްއވެސް ފުލުހަކު ނޫނީ ސިފައިންގެ މީހަކު ވާހަކަދައްަކއިގެންުނވާނޭ ކިޔާަފއި އަމުރު ނެރުނީމަ އެ އަމުރެއް 

ހުން ވެސް ހަމަޖެހޭނެ ސިޔާސީ ީމހުންނާ ވެސް ވާހަކަަދއްކަން. ނުހިނގާނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސިފައިން ވެސް ފުލު

މި ޤައުމުގެ ޤާނޫނުއަާސސީ ާވހަކަދެއްކޭ ގޮތަުށް އޮތީ. ެއއާ ދެކޮޅުހެދީމަ އެ މީހުން ހައްަޔރުކުރިޔަކަްސ ކުެރވޭނެ ކަމެްއ 

ްމ.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމުގައި ފުރިހަަމ ނޯންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ވެރިކަމުަގއި ތިބި ބަަޔކު ބުއްދިފިލައިގެން މި ުއޅެނީ. އެ

ސެކިއުރިީޓއާ ެއކު ގޮސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މުޒާހަރާކުރީ. އެއީ ޑިމޮކްަރސީގެ ބިއުީޓއަކީ ިއްއޒަތްތެިރ 

 ރައީސް. އެކަން ހަޖަމުނުކުރެެވނީ ކީްއވެގެންޯތ މި ސަރުކާަރުށް؟ ސަރުކާރެްއަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ބޯގޮވީާމ، ބޮލުރޮދި 

ކެނޑުނީމާ ދެން ޤައުމަުށް ވާެނހާ އެއްެޗއް ވަމުން މި ދަނީ. ސަރުކާރުން ލައްކަ ގިނަ ކަްނތައް ކުރާ ވާހަކަ ގޮާވއިުރގަިއ 

 200މިލިއަން ރުފިޔާ ކުުޅދުއްފުއްޓަުށް ޚަރަދުކުރަން. މިއަހަރު ވެސް އޮންނާނެ  200މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އޮންނާެނ 

އަދި ހަމަ ީފއިލޮުށްޓެްއ ވެސް ނުާބއްވާ. މިހުރިހާ ލާރިއެްއ ަވގަުށް ަނގަިއގެން ކަނީ.  މިލިއަން ރުފިޔާ. ކޮްނކަމެއްތޯ ކުރީ؟

އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ކޮންތަނެްއގައި ކޮންކަމެއްތޯ ކުރީ؟ ނުކުރޭ އެއް ކަެމއް ވެްސ. މަގެްއ 

އެީޅކީ ނޫން. ކޮބައިތޯ މި ލާރި؟ މި ދައްކަނީ ރާއްޖޭގެ  ވެސް ހެދީކީ ނޫން. ހޮސްޕިޓަލެއް އެީޅކީ ވެސް ނޫން. ެއއަރޯޕޓެއް

ވަަނއަުށް އެންމެ އާބާދީ ޮބޑު އެއް ރަުުށގެ ވާހަކަ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު މިހިރީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަުށް.  3

މެންބަރު.  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު އަޚް ެއއީ މި ސަރުކާރަުށް ާތއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅެކޭ އިނގޭތޯ. ދެކުނު ދާއިރާގެ

ކޮންކަމެއްތޯ ކުެރވުނީ؟ ކަމެއް ކުރާނަމަ ފެންނާނެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ރައްޔިތުންގެ ފަިއާސ ވަގަުށް ނަަގއިގެން ރޮލަުށް 

ކާންހެދީމަ ރައްޔިތުން އެ ވާަހކަ ދައްކާނެ. ދެްއކީމާ އެ މީހުންގެ އަނާގަގއި ޓޭޕުއަާޅކަުށް ދެން ނުކުންނާނެ ކަމެއް ނެތް. 

ޔިތުންގެ ބަްސ ބުނާނީ. ޤާނޫނުއަސާިސގަިއ ލިޔެފައިާވ ރަްއޔިތުންެގ ޙައްުޤތައް މިގޮތަުްށ ނިގުަޅިއގަންނަ ރައްޔިތުން، ރައް 

މަންޒަރު ބަލާކަުށް ރައްޔިތުންެނއް ނުތިބޭނެ. މި މަޖިލީހަުށް ނިސްބަތްވާ މި ކަންކަމަުށް ތާއީދުުކރާ ބޭފުޅުންނަކީ ކަނޑައެިޅގެން 

ޅަުށް މިތާނގަިއ މަސައްކަތްކުަރްއވާ ބޭފުޅުން. ަރއްޔިތުންެގ ޤައުެމއް މިއީ. ިމ މުޠުލަޤަުށް ރައްޔިތުންެގ ވިްސނުމާ ދެކޮ

ޤައުމުަގއި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ެއއްެޗއް ބުނެވޭނެ. ރައްިޔތުންނަުށް ބަސްބުނުގެ ޙައްޤު އޮންނަންޖެހޭނެ. އެ ޙައްޤަުށް 

އި ދިއުމޭ. ނިދާފައަުށް މި ަޤުއމު ވެއްިޓގެންއާ އެްއ ދަރަޖައަރަިއގަތުމަކީ އަުޅގަނޑު ހަަމ ދަންނަވާނީ ހަމަ ނޯތު ކޮެރޔާ

. މި ޤައުމަކީ މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ އެއްއޮތީ ނޫްނ ޤައުމު މި ކަމެއް ކުރެވޭ ގޮތަކަުށް އަރާލާއިރުގައި މިހާރު ހިތަުށްހޭ

ޔިތުން ބޭނުންާވ ފެުށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންނާ ހިސާބުން. އެހެންވީމާ، ރައް  ޤައުމެއް. މި ޤައުމުގެ އެންމެހާ ބާރުތައް

ކުރުން އެއީ ބިރެއްެގ އި ކުރާނެ. މުޒާހަރާވެސް މި ޤައުމުގަ ވެސް މި ޤައުމުގައި ބުނާނެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމެއް ބަހެއް

. މި ޤައުމުގަިއ އަކީދައްކާ ވާހަކަ ތާރު ލީޑަރުންނަުށް. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން މިއި އަބަދުވެސް ފެންނާނީ ޚުދުމުޚްގޮތުގަ 

 ޖެހެނީ. އެ  މީހަކު ަޤއުމުން ފުރައިގެން ދާން މި ަޙއްުޤގައި ބަްސބުނާ ކޮންމެ މީހަކީ ކުުށްވެރިެއއް. އެ ރައްޔިތުންގެ
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ކޮންފަދަ ކަންަތއްތަެކްއތޯ މި ޤައުމުަގއި ހިނގަމުން  ދޭތެރޭަގއި އަނިާޔެވރިވަނީ. މީހަކާ މީހެއްގެ މުދަލަުށް އަތްބާނަނީ. އެ

 ކަންަތއްތައް ުނކުރާ ފެންވަރަުށް މި ޤައުމުގައި ކަންތައްތައް ހިނގަމުން މި ވެސް  ދަނީ. މިއީ ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި މި

ބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ދުނިޔެ އެއަުށްވުރެ މާ ތަހުޒީބު އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކަންކަމަކީ ދުނިޔެ ގަ ދަނީ މިހާރު. މި

ސަރުކާރެްއގައި ހުެރގެން  ެނގީމާ، އެ ބިިލއަްނ ރުފިޔާ ވަގަުށް 2ވެރިކަމުަގއި ހުރެ ދައުލަުތެގ ޚަޒާނާއިން 

މަނިކުފާނު  އެ ،ޔާމީނަކީ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އިނގިރޭސި ޮބނޑުވަޒީރު هللا ނުކެރުނު މީހެްއ ޢަބްދުއިސްތިއުފާދޭން

ހުންނެވީ ޭގގައި. އެއީ  ދީފަިއ އެއް ދުވަހު އިސްިތއުފާައނެ ގޮތާ ޚިލާުފވީމަ ބޫލުކުރިގަބޫލުކުރި ގޮތް ަރއްޔިތުން ގަ

. ލޮލަކަުށް ނުފެނޭ ނީވޭ ޑެއް ީނވޭ. ކަންފަތަކަުށް އަެޑއްކަމެއް ނޭނގޭ. އަ  ީޓއަކީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިޑިމޮކްރަސީގެ ިބއު

އަނިާޔވެރިކަާމއި، ، ިފތުނައާއި ،ފަސާދައާއި  ،ވަްއކަމާއި އި،މީހުންނަކަުށް. މިއީ ވަގާ  ގޮތެއް މި ދުނިޔޭގެ މީހުން އުޅޭ

ެގ ރަޙްމަތާ އެުކ މި ސަރުކާުރ هللاކުެރއްިވއްާޔ މާ ގިނަ ދުވަެހއް ނުެވ ބަދަލުހިފުމުން ފުރިގެންވާ ސަރުކާރެއް. އިރާދަ

ނިމިގެންދާ މަންޒަރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ފެނި، އުފާވެިރކަމާ އެުކ މި ޤައުމުަގއި ިދެވހި ރައްޔިތުން ުއޅޭ ދުވަެހއް 

ދަުށް ދެމިއޮންނާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އަބަުދވެސް ެއދިއެދި މި ތިބީ. އަނިާޔވެރިްނގެ އަިނޔާވެިރކަމަކީ އަބަ

އިންސާފާއި ަޙއްޤުގެ ބަސް ބުނާ މީހުންގެ ބަސް އަބަދުވެސް ެދމިއޮންނާނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި. 

ެލއް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންަތއް ކޮުށްދިނުމުގައި. ަރއްޔިތުން ޭބނުންވާ ގޮތެއް ނޫން ގޮތެްއގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނެއް ގަބޫ

ނުކުރަން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަެމއްަގއި މި އެއް ގާނޫނެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ނުބާއްވާނަން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ. މި ހުރިހާ 

ގާނޫނެއް ައޅުގަނޑުމެން މަންސޫޚުކޮުށް ބާތިލުކުރާނަން އިނޭގތޯ. ރައްޔިތުންނަުށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއގައި ބަސްބުެނވެންޖެހޭނެ. 

ންތާކަުށް އެއްވެ މުޒާހަރާކުެރވެންޖެހޭނެ. މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޤައުމު. މިއީ އަޅުގަނާޑއި ރައީްސެގ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނު

ޤައުމެއް ނޫން ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަދި އެހެން މީހުންގެ ވެސް ަޤއުމެއް ނޫން. މިީއ ހުރިހާ މީހުންގެ ޤައުމު. މި 

ހަކު އެ އޮންނަ؛ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ިލބިގެންވާ އެންމެހާ ޙައްޤުތަްއ ޤައުމުަގއި އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއް އެ މީ

 ހިމާޔަތް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަުށް. هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފުނަދޫ ދާ

`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މިއަދު ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދާ ބިލުަށް 

ދެންމެގަިއ  އަޅުގަނޑުެގ ފުރިހަމަ ތާއީދު އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ައޅުގަނުޑގެ ާތއީދު އޮތް ވާހަަކ މި ދަންނަވާލަނީ
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ވާހަކަދެްއކެވި ުކޅުދުއްފުުށީ އުުތރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވިދާޅުވެއްޖެ، އަުޅގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ 

އަޅުގަނޑުމެން  އިންތިޚާބުކުރި ރައްޔިތުންގެ ިޚޔާލާއި ވިސްނުމާ ދެކޮޅަުށޭ. ނޫން. އެްއގޮތަކަުްށެވސް އެހެން ނޫން އިއްޒަތްތެރި 

މަނިކުފާނަުށް ވުރެ ގިނައިން އަުޅގަނޑު އިންތިޚާބުކުރި ރަްއޔިތުންގެ ގާަތއް ދާ ީމހަކީ އަުޅގަނޑު. އަުޅގަނަޑކީ  ރައީސް. އެ

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރއަުށް ދާ މީހެއް. އަޅުގަނުޑގެ ދާިއރާގައި ައޅުގަނޑަުށް ވޯޓުދީ، 

ސްތަާކއި ިވންދާ އެއްގޮތަުށް އަުޅގަނޑު ިމ މަސައްކަތްކުރަނީ. އެ މީހުން އިންތިޚާބުކުރި ރައްޔިތުްނގެ ޝުޢޫރާއި އިހުސާ

ބޭނުންވާ ގޮތަުށް އެ މީހުންެގ ފުރިހަމަ ތާއީދު މި ސަރުކާރަުށް އެބައޮތް. ެއްއގޮތަކަުްށެވސް އެހެން ހީފުޅުނުކުރައްވާ! 

ޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި ވަކާލާުތކުރަން މި ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވާ! ައޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ވަރަުށް ކެރިގެން ސާބިތުކަމާ އެކު ރައް

ތަނަުށް ވަދެ. ރައްޔިތުން ބޭުނންވާ ގޮތަުށް މި ަވކާލާތުކުަރނީ. ރައްޔިތުންނަކީ ހަމައެކަިނ އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ނިސްބަްތވާ 

ތީ މި ބޭފުޅުންނެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ މިއަދު ސަރުކާރާ އެީކގައި. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮ

ސަރުކާރާ ެއީކގައި. ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ މި މަޤާމަުށް ަވޑަިއގެންނެވީ ަރއްޔިތުްނގެ ެމޖޯރިޓީ ލިބިވަަޑއިގެން. ދެން 

ކޮންވާހަަކއެއްތޯ މިތާ ރައްޔިުތންގެ މެޖޯރިޓީއޭ ކިޔަިއގެން ދައްކަން އޮންނާނީ؟ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، 

ރަނީ، އުާފވެރި؛ ދެންމެަގއި ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެ ވިދާޅުވި ަކހަލަ އުފާވެރި މުސްތަޤުބަލެްއ އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަްތކު

ބިނާކޮުށްދޭުށޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ސުލްޙަވެރި ޤައުމެއް ބިނާކޮުށްދޭުށޭ. ޑިމޮކްރަސީއަކީ ހަމަެއކަނި އެއް ބަޔަކު ދެކޭ ގޮެތއް 

ޭޖގެ މެޯޖރިޓީ މިއަދު އޮތީ މިއަުދގެ ަސރުކާރާ ެއކީަގއި. ަރއްޔިތުްނގެ ނޫން. ޑިމޮކްރަސީައކީ މެޖޯރިީޓއަުށް ތަބާވުން. މި ރާއް

މަޖިލީހުން އެކަން ތި ބޭފުޅުންނަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަނަަވސް އަޣުލަބިއްޔަތު މިއަދު މި 

ންނަކީ، ހަމައެަކނި އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ނިސްބަތްވާ އޮތީ މިއަުދގެ ސަުރކާރާ އެީކަގއި. ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިތިބަ މެންބަރު

މެންބަރުން ފިޔަވައި ދެން ތިބި މެންބަރުންނަކީ ބޯގޮވާފައި ިތބި ބައެއް ނޫން. ބުއްދި ސަލާމަތުން ނެތް ބައެއް ނޫން. 

ބަރު ސްޓޭމްޕު އަޅުގަނޑުމެންގެ ބުއްދި ސަލާަމތުން އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރުން ގެންނަ ކޮންމެ އެްއޗެްއގައި ރަ

ޖަހަނީކީ ނޫން. އެހެން ވިދާުޅވާ ބޭފުޅުންނަުށް އެއުޅެނީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އޮިޅވަަޑިއގެން. ައޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން، ިމއަދުެގ 

ސަރުކާރުން މަޖިލީހަުށް ގެންނަ ބިލަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ތިބި ސަރުކާރަުށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުންނާ، އަދި އެނޫން 

މަޝްވަރާކުރެިވގެްނ އެކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިްސނައި، ފުންކޮުށް ވިސްނައި ދިާރސާކުރުމަުށް ފަހު މި ޤައުމުަށް  ފަރާތްތަކާ

އެންމެ ބޭނުން ގޮތަުށް ބައްޓަންުކރެވިގެން މި މަޖިލީހަުށް ގެންނަ ބިލުތައް. އެހެންެވގެން ައޅުގަނޑުމެން އެއަުށް ާތއީދުކުރަނީ. 

ކިޔަިއގެން ވާހަކަދަްއކާއިރު އެ ވިދާޅުވާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަުރކާރުަގއި ކޮންމިނިވަންކަމެއްޯތ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިނިވަންކަމޭ 

އޮތީ؟ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސަީކ އޭރު އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ނިްސބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަެރއް. މަނިކުފާނު އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޫންތޯ އެ ބޭފުޅުން ޑިމޮކްރެސީގެ ވާހަކަދަްއކަން.  ދޫކޮުށްލައްަވއި ނިކުމެވަަޑިއގެްނނެވި ގޮތް އެއީ ރަނަގޅު މިސާލެއް

ކޮބައިތޯ މަނިކުފާނުެގ ޙައްޤު؟ ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤޭ ިކޔަިއގެން، ނޫްސވެރިންެގ ޙައްޤޭ ކިޔަިއގެން، މީޑިާޔގެ ަޙއްޭޤ 

ރިމަތީަގއި. ކިޔަިއގެން އެ ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްާކއިރު ދިރިހުރި މިސާލެއް ތި އިންނެވީ ފެންނަން ައޅުގަނޑުމެންގެ ކު
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މަނިކުފާނަުށް، މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވާ އެިކއެކި ތަންތާަގއި ިވދާޅުވާން ފުރުޞަތު އެ ބޭފުޅުންނަުށް އަރުވާކަުށްނުކެރޭ. ދެން 

ކޮން ޑިމޮކްރެސީެއްއގެ ވާހަަކެއއްތޯ؟ ކޮން ޙައްެޤއްގެ ވާހަކަެއްއތޯ އެ ބޭފުޅުން ދައްކަން އޮންާނނީ؟ އެހެންވެގެން ައޅުގަނޑު 

ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންނަކަުށް ޙައްޤުތަކޭ ކިަޔިއެގން ވާހަކަދެއްކުުމގެ ފުރުޞަެތއް ނެތޭ. އަނިާޔވެރިކަުމގެ މި ދަންނަ

ވާހަކަދަްއކާއިރު ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ދުުށް އެންމެ ބޮޑު އަނިާޔވެރި ެވރިކަމެއް މި ަޤއުމުަގއި ކުރީ ެއމް.ޑީ.ޕީއޭ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މިކުާރ މަސައްކަތަީކ ދިވެހިރާއްޖެ ސާފުބަހުން ދަންނަވަންކެރިދާނެ. 

ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަަސއްކަތް. ިދވެހި ރައްޔިތުންނަުށް މިނިވަންަކމާ އެކީަގއި މަގުަތއްމަތީަގއި ހިނގާލަިއއުޅުމުގެ މިނިވަްނކަްނ 

ގެ މަސައްކަތް. މާްތވެގެްނާވ އިސްލާމް ދީނުގެ މަްއޗަކަުްށ ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް. ުސލްޙަވެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމު

ޑިމޮކްރަސީެއއް ނާންނާނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުަމކީ ަސއްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުެމއް. 

ނުއަސާސީގައި އެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަސާސް ކަމަުށް ވާްނވާނީ، މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ދީން. މި ޤާނޫ

ވަނަ މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ ޚާއްޞަ  16ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ ޤާނޫނުައސާސީަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުގައި އެކުލަަވއިލެްއވި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނެފައި އޮންނަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ މަސްދަރަކީ 

މް ދީނޭ. މިއަދު ހުުށަހެޅިގެން މި އުޅޭ ބިލު ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފޭ ވިދާޅުާވއިރު، ީކްއވެގެންޯތ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާ

ވަަނ  16ވަނަ މާއްާދއަުށް ަވޑަިއގަންނަވަންޖެހުނީ؟  32ވަނަ މާއްދާ ދޫކޮުށްލަްއވާފައި އެ ބޭފުުޅން  16ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ތަފްސީލުކޮުށް ބަޔާންކޮުށްަފއި އެަބ އޮތޭ މިނިވަންކަާމއި ކަންކަްނ ވަނަ މާއްާދގަިއ ވަރަުްށ  16މާއްދާއަުށް ބައްަލަވއިލަްއވާ. 

 ަވނަ މާއްދާއަުށް ަވޑަިއގެން އެ  32ތާަގއި ބާްއވާފައި  މާއްދާ އޮތް ހަނިކުރެވޭނެ ގޮާތއި ގޮްތގޮތް. އެހެން އޮްއވާ ހަމަ އެ

ގިނަ ބޭފުޅުންނުަށް  އް ނޫން. ވަރަުށްއެމިއަދު ދިވެހިރައްޔިތުންނަކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ނުދަންނަ ބަ !މާއްދާ ވިދާޅުވަނީ. ބަލަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި ބަޔާންކުރަނީ މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮުށްަފއިވާ އެންމެާހ  16އޮތީ މި ބާބުގައި  މި .ނގޭއެބަ އެ

 ން މިން ކޮންމެ މީހަކަުށް ލިބިގެންވާކަމަތީ ނުވާނޭ ގޮތުގެދީނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފު ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަްނކަން ިއސްލާމް

ސް މިންވަރެއް ަކމެއްގެ ެއްއވެއްެވްސ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަން އަދި މިއިން އެ  ޤާނޫނުއަސާސީން ކަުށަވަުރކޮުްށދެއޭ.

 ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުންނޭ. އެކަން ހިފެހެއްޓޭނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތެްއގެ މަތީ

ސަތޭކަ ަހއެްއކަ  ،ވަދެ ޒަތްތެރި ރައީސް. މަނިކުފާނު ރޭގަނޑު ނިދަން އޮްއވާ ގޭތެެރއަުށްއުޅެނީ. ިއއް  ެވގެން މިކުރަން

އިލާ ކަން ިނުގޅައިގަެނ، މަނިފާނުގެ ޢާގޮސް އެތަނަުށް އެްއެވެގން މަނިކުފާނުގެ ޙައްޤުަތއް ިނގުޅަިއގަނެ، މިނިވަން މީހުން

 ،ނޫން އެކަން ެވވޭކަުްށ ނެތް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ؟ޓާލުމުގެ މިނިވަންކަން ދޭންީވތޯބިރުވެރިކަމުގެ ތެެރއަުށް ވައް 

ކޮންމެ  .ކޮްނމެ ރައްޔިތަކަުްށ ެވސް، ވަިކ އެމް.ޑީ.ޕީެއއް ނޫން ،ކުރާ މަަސއްކަތަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މިސަުރކާރުްނ މި

މަސައްކަތް.  އެކު މި ަޤއުމުަގއި އުޅުުމގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭން ކުރާަރއްޔިަތކަުށް މިނިވަންކަމާ  ރައްޔިތަކަުށް ވެސް އެ

މަނިކުފާނަުށް މާ  .ވާހަކަ ދައްާކކަުށް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ދައްާކިއރު އަޅުގަނޑުމެން ނެތިން އެ ވަގަުށް ގޮވުުމގެ ވާހަކަ

މަލުތަކާއި، ފަސާަދއިގެ ުރގައި ހިނގާިދޔަ ކޮރަޕްޝަްނގެ ޢައެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާ ،ރަނގަޅަުށް އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ
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ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ ުނޖެހޭ. އެއަުޅގަނޑުމެން ތަފްސީލުކޮުށްދޭކަުށް ވާހަކަތައް މިއަދު މަުލތައް. އެގެ ޢަޢަމަލުތަކާއި، ޚިޔާނާތު

ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ ހަމަބުއްދި ސަލާމަތުން  ބޭފުޅުން އެ އަރާ އެން ިވދާޅުވާއިރު ައޅުގަނޑު ހިތަުށްވަޑަިއގެމެންބަރުން ތެދުވެ

ގާްތގަނޑަކަުްށ  އަހަރު، 3 ވީ  އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރަުށް މި . ނިކަން ބައްލަވާ!ތްތެރި ރައީސްބާވައޭ. ިއްއޒަ ހުރެގެން

ކޮންެމ  ،އޭ ވިާދޅުާވއިރުސަރުކާރުން ނުކުރެ އުެޅނީ. ކަމެއް މި އަހަރު ނުވެގެން މި 3ވާން. އަދި  އަހަރު 3ދަނީ  މި

ގެްނ ސަތޭކަ މީހުން ެއްއވެ ހަތަރުއެާތގައި ތިން ޅަުށް ނިކުމެލާއިރުތާ މާލޭގެ ލޮނުޒިޔާރަްތކޮވަހު ހަވީރު އަުޅގަނޑުމެން މިދު

. ހަމައެކަނި މާލޭގެ ަރއްޔިތުންނަުްށ ސަރުކާރުން އަޅާ ބްރިޖު ބަލަިއލަން ނުކުމެ ތިބި މީހުން މި ކޯްއޗެއް ބަލަންތޯ މި ތިބީ؟

ސަރުކާރުން  ނީ މިލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ފެންނާން ކުރާ މަސަްއކަތް. ާމލޭގެ ބަލައިަސރުކާރު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި

އެއީ ަރސްމީ ފާލަން ކަމަުްށ  ،ގެންދާ މަސައްކަތް. އެީއ ރަސްފަންނު ކަމަުށް ވިަޔސްުކރަމުންކުރުމަުށް ޓަަކއި މާލެ ތަރައްޤީ

ން ކަމަުށް ވިަޔސް، އެއީ ހުޅުމާެލއާއި މާެލއާ ދޭެތރެ ގުުޅވާލަދޭ ބްރިޖު ކަމަުށް ވިޔަްސ، ެއއީ މިހާރު މި ހިއްާކފައި އޮތް ބި

ހުރި  އެއީ ހަމައެކަނި މާލޭގައި ތިެބގެން ާވހަކަދައްާކއިރު ފެންނަން ؛ރޕޯްޓގެ ަމޝްރޫޢު ކަމަުށް ވިޔަސް އީ އެއަވިޔަްސ، އެ 

ހެކްޓަރުގެ  50ހުން ވަަރަކުށް ދުވަ 10ދައްކާއިރު އެންމެ  އަްއޑޫގެ ވާަހކަ  ،ލާއިރުތައްތައް. އެހެން ތަންތަނަުށް ބަލައިކަން

އެއީ ަރއީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުްނނޭ އިނގޭތޯ. މަނިކުފާނުަށް  ރުންތޯ؟ބިން ހިއްކާލީ. އެއީ އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުކާ

އެްއވަރަުށް މަނިކުފާނު ެވސް މިހާރު ހައްދުންމައްޗަުްށ  އްުދންމަތީގެ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑާ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ހަ

ހުރި ބޭފުޅެއް.  ަފއިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅެއް. މަނިކުފާނަކީ ކުރީގެ ހައްދުންމަތީގެ މެންބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ

ުގ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް އެންމެ ދި !މައްޗަުށް އަންނަމުންދާ ތަރައްޤީ މަނިކުފާނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާނެ. ބައްލަވާހައްދުން

ސަރުާކރުންނޭ އެކަން ކުރީ. އެހެން  އޮތީ. މި ފައި އެމަގު، އެންމެ ދިގު މަގު ޔޫަރޕުގެ ފެންވަރަުށް ހަދައި ނިންމައިލާ

ތައް ައގުކޮުށްަލްއާވ. މިއިން އެްއވެސް ކަމެއް މިތާަގއި ހިނގަމުންާދ މަޝްރޫޢުކުން ނޫނޭ. ާރއްޖޭެގ އެތަންކާރަސަރު

ރަްއޔިތުންނަުށް  ދިވެހި ކަްނކަން؛ ބޮޑަުށް މި ރައްޔިތުން ވަރަުށް ލެްއވުމެއް ނެތި މިތާަގއި ވާހަކަަދއްަކވާއިރު ިދވެހިބައްލަަވއި

 .ވަަޑއިގަންަނވާުށޭ ،ނގޭ. ބަލައިގަނޭ. އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީކަންކަން އެ މި ފެނޭ. ކަންކަން އެބަ ބޮޑަުށް މި ވަރަުށް

ޫނނިއްޔާ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ކެްނޑިޑޭޓު  ،އި ޕީ.ޕީ.އެމް ވަނީ. އެމް.ޑީ.ީޕެގ ކެންޑިޑޭޓާ ދަންނަ ވަރަުށް ކެިރގެންނޭ އަުޅގަނުޑ މި

ރާއަުށް ވަަޑއިގަންަނވާ. ޅުން ހައްދުންމަތީ ފުނަދޫ ދާއިބޭފު ދެ ްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ އި

ަގއި 2018ޑު މިދަންނަަވނީ ކެރިގެން ސާބިތުކަމާ އެީކަގއި ރީތި ބަްއޔަކުން ދު އޮތް މިންވަރު ެފންނާނީ. އަޅުގަނއޭރު ތާއީ

ަފއިހަމަކޮުށްލެވޭ  ،ލެވޭވަުރގެވާދަޮކުށް ބަލިޮކުށްލާނަމޭ. ރައީސް ޔާމީނާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރއިން ަހމަގައިމު ެވސް އެމް.ީޑ.ޕީ

ގައި ވަަޑިއގަންނަވާކަުށް. ެއ  2018ވަރުގެ ެއްއވެސް ސިޔާސީ ކެްނޑިޑޭެޓއް އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާިއރާއަކަުށް ލާހިކެއް ނޫން 

މަނިކުފާނު އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާ  ފެންވަރަުށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތާއީދު ރައީސް ޔާމީނަުށް އެބައޮތޭ. އެއީ އެ

ޑުމެންެގ އަުޅގަނ .ޤައުމަުށް ކޮުށްދެްއވި ޚިދުމަތުެގ ސަބަބުން އަހަރާއި ަބއި ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ދިވެހި 2ގައި ިމވީ އެކީ 

 !ދަންނަވަންތޯ .ދޭތެރޭަގއި އުފެދިފައި އޮތް އިތުބާރާއި ަޔޤީންކަމެއްގެ ސަބަބުން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ހިތުގައި އެ މަނިކުފާނާ
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ކާރު ސަރު ައޅުގަނޑުމެން މިވަރަުށް ފަޚުރުވެިރކަމާ އެީކަގއި. އެީއ ކީްއެވގެންތޯ؟ ެއއީ  މިތިބީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން

 2ކުރިއިރު އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިުތން ގާތު ދެންނެވި ގިނަ ކަްނތައްތައް ައޅުގަނޑުމެންގެ ގެންނަންެވގެން މަސައްކަތް 

ދީ މާހިރުން ޤައުމުގެ ވެރިކަމަުށް ދައްާކއިރު އިޤްތިޞާ ހަކަދީގެ ވާހަރާއި ބަިއގެ ތެރޭަގއި ފުރިހަމަކުރެވެމުންދާތީ. އިޤްތިޞާއަ

ވަަޑިއގެން ތަނަުށް ތެދުވެ ނުވެގެން ިމއަދު މިފެންނަނީ. އެކަން ހަޖަމު ވަަޑއިގަތީމަ ަޤއުމަުށް އަންނަ ބަދަލުތައް މިއަދު މި

 ޒަތްެތރި ރައީސް. ވަޑަިއގަންނަާވ!އިއްދޭން ތައްޔާރަުށް ނިކަން ކެރިގެން އެއަުށް ރައްދު ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ

އަުށް  22އިން  21ޑޮލަެރްއގެ ައގު  ން ދިނޭ. ކޮންކަމެއްތޯ ކުރެވުނީ؟އަހަރުގެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތު 3ބޭފުޅުންނަުށް  ތި

 ަސރވަންޓުންގެ މުސާރަ ކުަޑކުރި މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ާއއްމުކޮުށް ދައްކާ ވާހަަކެއއް. ސިވިލްއަރަިއގެން ދިޔަ ވާހަކަ 

ރުފިާޔ  2300ެއކަމަކު ައޅުގަނޑުމެންގެ ސަުރާކރު އަިއއްސަ  ކަންތައްތޯ ކުރީ؟ ިމއީ ޙަޤީޤަތެއް. މިކަހަލަ ކިތައް ވާހަކަ؛

ކުރީ. ޓީ. ހުސްުނވާ އާސަންދަ ތަޢާރުފުރުފިޔާ ދޭން ފެއް 5000އަހަރުން މަތީ މީހުންނަުށް  65ދެމުން ގެންދިޔަ އުމުރުން 

ދަނީ. މާލެ އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ ޚިދުމަތްތައް ރަނަގޅުީވ.  ކަުށް ދެނީ. އެހީތެރިވަމުން އެއޮތް ބޭނުންވަރަ އެންސްޕާއިން އެ

ބޭރަުށް ދާން. ދުވަހު ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރަންޖެހުނީމަ ޖެހުނީ ރާއްޖެއިން ރޭޝަންތައް؛ އަުޅަގނޑުމެން އިހަުށްހިތުގެ އޮޕަ

ބުީރގެ  25ސަުރކާރުްނނޭ މިކަން ކުރީ.  ން ލައްަވއިދޭ. މިލަ ޕޭސްމޭކަރ ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗު ެއކު މިކަހަ މިއަދު ފަސޭހަކަމާ 

އެމް.ޑީ.ޕީ.އަުށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ނުކުެރވިގެން.  އުޅެނީ؟ ދަނީ އަރަުމން. ދެން ކޮންކަމެއް ނުވެގެްނތޯ މި އޮތް އިމާރާތް އެ

ނީމަ ރައްޔިތުން ޞަތު ދިވަނަ އަހަރު އެ ފުރު 2008ކުާރކަުށް ފުރުޞަތެއް ރައްޔިތުންނެއް ނުދެޭއ. ރަްއިޔތުން  އެކަން

ފަހުން ވެރިކަމުން ފިލައިގެން ރައްކާވީ.  ުށް ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތެއް ކޮުށެއް ނުދެވުނު. އެންމެބޭނުންވާ ގޮތަ

ސް. މަނިކުފާނުމެން ހަމަ އިންނެވީ އިްއޒަތްތެރި ރައީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި ތި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ މި 

ވަނަ އަހަރުގެ ަރއްޔިތުން ބަލަން ިމހިރަ ތަނަުށް ކޮންމެ ދުވަހަކު  16އަުޅގަނޑުމެން މި  ؛ސަްއަކތްލާފައި ކުރި މަހޭވައްަޓއި

ބޭފުޅުން އުެފއްދި  ކުރެއްވި ކަންތައްަތއް ައުޅގަނޑުމެން ައޑުއެހިން. އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ ތިބޭފުޅުން ަވާކލާތު ވަން މީހެއް. ތި

ކޮުށް ނިންމާލައިފި. ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އް. މިއަދު ކޮބައިތޯ އެްމ.ޑީ.ޕީ؟ ހައިޖެކުއެްއޗެ

ފެންނަނީ ބޫންބޫން  އޮީތ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އިސް ަސފުން މި ުށް ދޫކޮުށްލާފައި އެތަުށް މެނޭޖްމެންޓް ޮކންޓެކްޓަވިދާޅުވާ ގޮ

ނުކުރާނެ ިރކަން ލިބުނަސް ވެރިކަން ހަވާލުވެ، ދަކާއިލާފައި އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކީަގއި މިތާ އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ބެވި ޢަލީ ވަޙީ

ޖަމީލަކާއި، ލުގައި ކަމަުށް ވިދާޅުވި ޑރ. ކެނެީރގޭ ނަޝީދު ބާއްވާނީ ޖަ ،ކަމަުށާއި، ދިގު މުއްދަތަުށް ޖަލުަގއި ބާއްވާނެ ކަމަުށް

ބަޔަުކ ޮގވަިއގެން އަކާިއ މިކަަހލަ އެތަްއ ންދޭނަމޭ ވިދާުޅިވ ތަސްމީން ޢަލީވެލިކާ ،ވެލިކާން ކާްނ، ކާްނ، ކާްނ، ކާން

ކުަރއްާވ ބޭފުޅެްއ . މަނިކުފާނަކީ އެމް.ީޑ.ޕީއަުށް ވަރަުށް ލޯބިނުކުމެ މުޅި އެމް.ީޑ.ޕީ ޚަރާުބކޮުށްފި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ޕީގެ މެންބަރުންގެ ާތއީދު ކުރަން ނިކުމެވަަޑއިގަންަނވަން. އެމް.ޑީ.މުސީބާތުން ސަލާމަތް މަނިކުފާނު އެބަޖެހޭ އެމް.ޑީ.ޕީ އެ

 އުޭޅ ބޭފުޅުންނަކަުށް ނޯންނާނެ ތާއީދެއް. އެހެންެވގެން އަުޅގަނޑު މި  ވެސް މަނިކުފާނަުށް އޮްނނާނެ އިނގޭތޯ. އެމިހާރު

 ެޤއް ނެތޭ މިތާ ކޮންމެ ބޭފުަޅކަުށް. ކޮަބއިތޯޭއ އެމް.ީޑ.ޕީ؟އޭ ކިަޔއިގެން ވާހަކަެދއްކުުމގެ ޙައްދަންނަވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ 
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 ޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅެއް. އެކަމާ ސް ސަފަކުން ނުފެނޭ އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ނިސްބަތްެވވަ އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް މިއަދު ެއމް.ޑީ.ޕީ އި

. ދު މިތިބީ ވަރަުށް ކަންބޮުޑވެފައެމް.ޑީ.ޕީގެ މީހުން ތިބީ ވަރަުށް ކަންބޮުޑވެފައި އިނގޭތޯ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޙަޤީޤީ މެންބަރުން މިއަ

ކުިރ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ުއފެއްދީމަ އެމް.ޑީ.ޕީ ހަލާކުކޮުށްލަންދެއްގައި ބޭފުޅުންގެ ވަރަުށް މާތް މަޤްޞަ އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ އެ

ކުރަމުންދާތީ. ބޭފުޅުންގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުަރން މަސައްކަތް މީހުން މިއަދު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ިފޔަިއގަިއ އެިލގަނެގެްނ އެ 

ގުޅިގެން މި ަޤއުމުަށް  ސަރުކާރާއި އަުޅގަނޑުެމންނާ އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދަންަނަވންތޯ

ގެންނަން ތައްޔާރަުށް. އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އެކަން ކުރާނަން. މެ ގާނޫނަކުަށް ބަދަލުފައިދާހުރި ކޮން

ފަދަ މުސްތަޤުބަލެއް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ރައީސް ޔާމީްނގެ  ރައްޔިތުން އެދޭ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ޤައުމަުށް ދިވެހި

ުށް ނިްސބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ނަން. ައޅުގަނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމައިދޭވެރިކަމެްއަގއި ހޯދަ

 އޮތީ ދިވެހިން އެބަހުރި. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާހިތްގަިއގަިއ އެ ހަކަތަ އެބަހުރި. އެ ހިތްވަރު އެބަހުރި. އެ ެކރުންތެރިކަ

އެކީަގއި ސާބިތުވެ ތިއްބަވާުށޭ. އިރާަދކުެރއްިވއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން ތިޔަ ކާރާ ސަރު ެއކީަގއި މިކެތްތެރިކަމާ ، ރައްޔިތުންނަުށް

ރުެގ ވަނަ އަހަ 2018ިތބީމޭ.  އެީކގަިއ ސާބިތުވެ އެބަ ނާކުރުމުަގއި ަރއީސް ޔާމީނާބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ފަދަ ޤައުެމއް ބި

އެީކގަިއ ރައީްސ ޔާމީްނ އި ަމދަދާ ގިފުޅާ ރަޙުމަތްފުޅާއި ވާ ތަޢާލާގެ ހެޔޮ هللا ުކރުމަުށްފަހު ރިޔާސީ އިންތިޚާުބ ކާމިޔާބު

 ކުެރްއވުމަުށްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ހުވާهللا ވާނެ. ކަމުެގ ހުވާ ކުރައް ހިރާްއޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނަ އަހަރު ދިވެ 2018

 ފަހު އަދި ..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޅުދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްވަނީ ކެނދިކުއަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި 

 ުށް. މަޢުރޫފަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ދިކޮޅުދޫނކެ

ންާނިއ ފައިވާ ބިލަުށް އަޅުގަނޑުގެ ޕާޓީއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ސަުރކާރުން މި ހުުށަހަޅާ

ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމައަުްށ ތާއީދުއްލަ ހައިިސއްޔަތުން ވަރަުށް ފުރިއަޅުގަނޑުގެ އަމި

ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ ވަރަުށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއް. މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީއަުށާއި އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކަުށް 

މަނިކުފާނު ހޮވޭނެ  ކަމުގެ ިބރު. އެނެއެަތއް އަހަރަކު ކޮުށްފާ ރާއްޭޖގައިނިކުފާނު ވެރިކަން ދިވެހިމަ އެ ،އޮތް ބިރަކީ

މުިޅ  .އައީ ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ އަހަރަކު. ައޅުގަނޑަުށް އެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް. އަުޅގަނޑު ނ. އަތޮޅަުށް ދަތުރުކޮުށްފައި މި

 2108ތިބީ ރައީސް ޔާމީން  ން ވެސް އެރަުށުގެ ރައްޔިތު 13އެީކަގއި.  އްޔިތުން އެތިީބ ރައީސް ޔާމީނާނ. އަތޮޅުގެ ރަ 

އަުށް ހޮވުމަުށް ޓަކައި ތަްއޔާރަުށް. އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް އެްއެވސް ބިރެއް ނެތް އިނގޭތޯ މިކަމުގައި. ައޅުގަނޑުމެން މިއަުދ 
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ޔިތުންނަުްށ ރައްކުރުމަުށް. ދަނީ ގާނޫނުތައް ތަުރތީބު ކުަރމުން މިގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތާ އެީކގަިއ މަސަްއކަތް

ކުރުމަުށް ޓަަކއި. ުށްދިުނމަުށް ޓަކައި. ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅު ކޮއި ދިިރުއޅެވޭނެ ިނޒާމެއް ާޤއިމުެއކީގަ ލުއިފަސޭހަކަމާ 

ވަނީ  ދު މި ޔަތު ގާނޫނަުށް ގެނައި ިއޞްލާޙާ ގުިޅގެން މުޅި ާރްއޖޭގެ އިޤްތިޞާއެގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން މާިލއް

 ބަދަލުތައް މިއަދު މި  ދަުށް ނާންނަ ހެޔޮގެ ާތރީޚުގައި އިޤްތިޞާއަހަރު 800 ،ގައިެގ ތާރީޚުރަނގަޅުެވގެްނގޮއްސަ. ާރއްޖޭ

ބޫލުކުރޭ. އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ައވަުށްޓެިރ ކަންތައްަތއް ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރޭ. ރައްޔިތުން ގަ ވަނީ ައއިްއސަ. މި

ަދނީ ހުުށަހަޅަމުން. އާދެ! މިއަދު  ސްތައް ރައީސް ޔާމީނަުށް އެބޫލުކޮުށް ތަޢުރީފުގެ ބަ ކަންތަްއތައް ގަ ޤައުމުތަކުން ވެސް މި

މީރުކަން ގާނޫނުތަުކގެ ފޮނި މީ ނޫންތޯ އުފާވެރިކަމަކީ. ައުޅގަނޑުމެންނަުށް އުފާވެިރކަން ލިބެނީ ގާނޫނުތައް ބަދަލުކޮުށްގެން އެ

ތުން ދިރިއުޅެމުންދާތީ. އެކީ ރައްޔިގޮތުން ފުރިހަމަ ތަނަވަސްކަމާ  ދީއްޔިތުންނަުށް ލިބިގެންދާތީ. އިޤްތިޞާރަ

ތުން ބޭނުންވަނީ އަބަދުެވސް ތަހުޒީބީ މުޖުތަމަޢަކަުށް ވާތީ. ރައްޔި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަކީ ފަގީރު ބަޔަކަުށް

ރަުށްރަުށުގައި ތިބި އަސާީސ ޤައުމު ހެދުން. އަދި  ދީ ގޮތުން ރަނގަޅު ަޤއުަމކަުށް މިދަތުރުކުރުމަުށް ޓަކައި އިޤްތިޞާ

ދަނީ ބޮޑެިތ  އެ އަތޮޅުތެޭރގެ ހުރިހާ ރަުްށރަުށެއްަގއި ،ފުޅުންނަުށް ކަުަށވަރުކޮުށްދިނުން. މިއަދު ާރއްޖެތެރޭގެބޭ ޙައްޤުތައް އެ

އަދި ކަރަންޓުގެ ، ެއކިެއކި ބަނދަރުތަކާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ،ތަކާއިޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިނގަމުން. އެައރޕޯޓު

ްސވެރިކަމުެގ . މިއަދު ރައްޔިތުންނަުށްވަނީ އާސަންދަިއގެ ަޔޤީންކަމާއި، ބޭލިބިފަ ޔަޤީންކަން މިއަދު ވަނީ ރަްއިޔތުންނަުށް

އެީކގައި ަރއީސް ޔާމީންގެ ުމސްތަޤުބަލް އޮތީ އުޖާލާކޮުްށކަން ރުފިާޔއާ  5000އަދު މި ސަރުކާރުން . މިޔަޤީންކަން ލިބިފަ

ހަމަހިމޭންކުރަން. ދިވެހިރާއްޭޖެގ މުޖުތަމަޢު ނގޭ. އާދެ! ައޅުގަނޑުމެން ދެން ބޭނުންވަނީ އެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ

ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ެއއް ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި މުޖުތަމަޢުގައި ހަމަހިމޭންކަމާ ކަމުގައި ހެދުން.  ކީ އަމާންތަނެއްމުޖުތަމަޢަ

ކޮުށްދޭން. އަުޅގަނޑުމެްނ އެީކގައި ނިދާލައި، އުފާވެރިކަމާ އެކީަގއި ދިރިއުެޅވޭނެ މުޖުތަމަޢެއް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޤާއިމު

މިއަދު ގާނޫނުތަކަުށް ގެންނަ މި ބަދަލަކީ، އެ ބަދަލާ އެކީަގިއ އަންނާނެ ބަދަލުތައް. އެއްެވުއޅުމުގެ މިނިވަންކަން އެބައޮތް 

މި ޤައުމުގައި. ޚިޔާލު ފާޅުކުުރމުގެ މިނިވަންކަން އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން ބޭނުމެއް ނުވޭ އެފްިރކާެގ 

އުމުތަކަުށް ވީ ފަދައިން މި ޤައުމުތަކަުށް ވެގެންާދކަުށް. މިޑުލްއީސްުޓގެ ޤައުމުތަކަުށް ވީ ފަދައިން މި ޤައުމުަށް ވެގެންދާކަުށް. ޤަ

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ރީތި ޑިމޮކްރަސީއެްއގެ ތެރޭަގިއ، ތަހުޒީބީ މުޖުތަމަޢެއްގެ ތެރޭގައި ތަރައްީޤެވގެންދިއުން. 

އިރާދަފުުޅކުރެްއވިްއޔާ. هللا ިއ ތަރައްޤީެވގެންދިއުން. އަުޅަގނޑުމެން މިކަން ކުރާނަން އިސްލާމީ ެވއްޓެްއގެ ތެޭރގަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނުތަކަުށް ގެންނަ ހުރިހާ ބަދަލެއްގެ ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިގެންދާނެ. މިއަދު ރައްޔިތުން 

އްޔިތުންނަުށް އެނގޭ މިއަދު މުޖުތަމަޢު ހަމަޖެހިގެން މި ދަނީ ރަ އެބަ ގަބޫލުކުރޭ މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަހިމޭންކަމާއި އޮމާންކަން.

ގާނޫނުތަކުގެ ސަބަބުންކަން. ިމއިން ކޮންމެ ގާނޫނެްއގެ އަސަުރ، ގާނޫނެްއގެ ފުރިހަމަކަން ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެމުން އެބަދޭ. 

ލިއަން، ނޫނީ އެތައް މި 300އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އިވެމުންދިޔައީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާެރއްަގއި 

އެމް.އޯ.ޫޔަގއި ސޮިއކުރި. އެްއވެސް ކަހަލަ އިްނވެްސޓްމެންޓެއް ނާދޭ. އެންމެ  1000އެމް.އޯ.ޫޔެއއްަގއި، 
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މިލިއަން ޑޮލަރު. އެ ޑޮލަރުކޮޅު  70އިންވެސްޓްމެންެޓއް ގެނަިއއިރު، އެ އެގްރިމެންޓްަގއި ސޮއިކުިރ އިންވެސްޓްމެންޓަކީ 

.ެއމް.އާރަުށް ދީގެން ެއކަން އޮތީ ނުކުރެވިފަ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އުފާކުރަީނ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޖީ

މިލިއަނާ އެީކަގއި މި ކަންތައްތައް ކުެރވެމުންދާތީ.  300މިލިއަނާ އެީކަގއި، ބްރިޖަުށް  800އަޅުގަނޑުމެން އެއަރޕޯޓަުށް 

ބޫލުކުރަން އިނގޭތޯ. އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން ވެސް މި ކަންތައްތައް އެހެންވީމާ، މި ޙަޤީޤަތް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ގަ

ގަބޫލުކުރޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އެ ބޭފުޅުންނަކީ ޕާޓީ ރޫހުގައި ތިބޭ ބަޔަކަުށް ވާތީ، ރައްޔިުތންގެ މެންބަރުންނަުށް ނުވާތީ، 

 . ޚާްއޞަކޮުށް ރައީސް ނަޝީދު ބުނާ ވާހަކަަތއް ދަްއކަން ގޮތަކަުށް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ ޕާޓީެގ ލީޑަރޝިޕުން ބުނާއެ 

މަނިކުފާނު. އެހެންވީމާ، މިއީ އުސޫލަީކ. ިއއްޒަތްތެިރ  ސް އެޔަ އަދި ލަންޑަނުަގއި ހުންނެވި ވާހަކަަތއް ދަްއކާނީ  ގޮތަކަުށް އެ

 ސް ހަމަ މަނިކުފާނު ވެއީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކަންަތއްތަްއ އޮންނަނީ މިގޮތަުށްކަން. އެ ،ރައީސަުށް އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ

ގޮުތގަިއ  ެވސް އެ ވޯޓުަތއް ދެްއވާފަިއ ހުރީ އެގޮތަުށް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އިރު އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ހުންނެވި 

އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނަކީ ިއޚްލާޞްތެރި މެންބަރުން ކަމުގައި ވާނަމަ މި ބިލުތަކަުށް ތާއީދުކޮުށް ރައްޔިތުންނަުށް މިއަންނަ 

އަުށް މި ން މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއބަޖެހޭ ސަޕޯޓުކުރަން އިނގޭތޯ. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެ ކުރިއެރުމަުށް އަުޅގަނޑުމެން

 .ންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްއެބަ ހުންނަ އެްއގައި ވެއްޖެްއޔާނޫން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ތާއީދުކުރަނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް

 ެވރިއަކަުށް އެބަ ވާންޖެހޭ. ވެރިަކމަކީ ކޮންމެ މީހަކަުށް ކުެރވޭނެވިސްނޭ ހެޔޮ  ،ރަނގަޅު  ،ގަޓުުހރި ،އް ގަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަ

 ،ިދޔުމާފިލައިގެން އި،ދިނުމާދެބައިާވ ތަނުން އިސްިތުއފާ ރުނޫން. އެކަހަލަ މީހުންނަުށް ވެރިކަން ދީފިްއޔާ ަދއު  ކަމެއް

ހުރި  އެ ޝަރުތުތައްމަުށް ުކޅަދާނަ އެކަޤާބިލު، އްަޔންކުރާއިރު ޢަންނާނެ. އެހެންވީމާ، ވެރިަޔކު އަމިކަހަލަ ކަންތައްތައް 

ގޮުތަގިއ ރައީސް ޔާމީނަކީ ވަރަުށް ފުރިހަމަ ވެރިއެއް. ޝުކުރިްއޔާ  މީހަކަުށް ވާންޖެހޭ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ހުޅަނގު މާފަންނުއަރުވަނީ  މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު

 ފަލާޙަުށް.  މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ދާާއ އްވަނަ މާ  32ނޫނުއަސާީސގެ ޤާހަމަ ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ ެވސް

ހަނިކުރުުމގެ ބިލަުށް އަުޅގަނޑަުށް ާތއީދުނުކުރެވޭ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑު  ންޚިލާފަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ އެްއެވުއޅުމުގެ މިނިވަންކަ

ވަނަ  27ނުއަސާސީގެ ނޫޤާއި ފެނިގެންދިަޔީއ އަުޅގަނޑުމެން މިދިޔަ ހަފްތާގަ .ލަން ބޭނުން އިއްޒަތްެތރި ރައީސްދަންނަވާ

އުޅެނީ  ސް މެންބަރުން ތާއީދުކުރަްއވަިއގެން. މިއަދު ހުުށަހެޅިގެން މިހަމަ މި މަޖިލި ތަން އުކާލި ވީދާ އިމާއްދާ މުގުރަ
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ވަނަ މާއްާދއާ ވެްސ  20އަދި  ،ަވނަ މާއްދާއާ ވެސް ޚިލާފަުށް 69އަދި  ،ވަނަ ާމއްދާއާ ޚިލާފަުށް 32ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ

ރާ ދަނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ެއއްެވުއޅުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކު ބިލެއް ހުުށަހެޅިގެން ބިލަުށް ވާހަކަދައްަކވަމުން މި ލާފަުށްޚި

ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރަކު ވާަހކަދައްަކވަމުން އިްއަޒތްތެރި ރައީސަުށް ވިދާުޅވެއްޖެ  .ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

ގޮތް. ިއއްޒަތްތެރި  ްނތައް ހުރިބޮޑަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާީނ ރާއްޖޭގެ ެއއްެވއުޅުުމގެ ކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަުށޭ އެންމެ 

ދަންނަވާލަން  ވާަހކަ ހަނދުމަކޮުށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން އެްއވެ ހަޭޅއްލެވި ރައީސްެގ ގެ ކުރިމަްއޗަުށް އެ 

. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ދެން ވާހަަކދައްކަވަމުން ވިދާުޅވެއްޖެ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ބުރިޖުެގ އަޅުގަނޑު ބޭނުން

 .ދާ ާވހަކަ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްތަރައްޤީވެގެން އްޖެއަުށް އައިްސގެން މި ރާއްޖެންޓުތަކާ އެްއޗެހި ރާއިންވެސްޓުމަ

އުޅެނީ ޑޮލަރެއް ގަްނނަން ނުލިބިގެން. އިޤްތިޞާީދ މާހިރު އެ އިންނެީވ ރާއްޭޖގެ  ެވސް މި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު

 ،ވާހަކަ ޮއއްބާލަްއަވއިގެން  އެ  ،ންޓަުށް ލާރި ޖަމާކުރައްަވއިގެންއަމިއްލަ އެަކއު ،ދައުލަތުން ވަްއކަންކުަރއްަވއިެގން

ގޮތަުށް ލިޔަން ރާއްޭޖގެ ނޫސްވެރިްނ ނިކުެމ އެވާަހކަ ގޮތް  ،ނައްތާލައިގެން. ެއވާަހކަ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ނިކުމެ ހަނދާން

ޫނނުއަސާސީއަުށް ގެންނަންޖެހޭ ޤާތަން.  ނޫނުއަާސީސއަުށް ބަދަލުގެނައިޤާދިޔައީ  ފެނިގެން މި މެންނަުށްފެުށީމާ އަޅުގަނޑު

 ދަނީ  ތަން. އަޅުގަނޑުެމން މިއަދު ފެނިގެން މި ނޫނުއަާސސީގެ ބާރު ނަގާލިޤާނޫނެއްގެ ސިފަިއގައި ގެނެސްގެން ބަދަލު ގާ

 މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ނުބައިކޮުށް ެއއިރެްއގައި ޮއންނަ ސަރުކާރުން ކަންކަން  ބަސް، އެ ގެ އަނެއްކާ ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން

 ،މެ އަުޑއުފުލަންނޫނީ އެހެން ތަނެއްގައި ިވޔަސް ނިކު ،މާ އެކަމަުށް އިހުތިޖާޖުކުރަން މާލޭގެ މަގުމައްޗަުށް ނިކުމެކުރީ

ވެސް ނަްއތާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން  ކަންބޮޑުެވގެން އެ ބުނާ ބަސް އެ މަަސއްކަތް ކުރަން ފެުށީމާ އެކަމާ ކޮުށްގެންޚިޔާލު

އެބަ ދައްަކވާ. ދުނިޭޔގެ ބޭފުޅުން  އުމުތަުކަގއި މުޒާހަރާކުރާ ވާަހކަ މިޤަ ޔޭގެ އެހެންތްތެރި ރަީއސް، ދުނިދަނީ. އިއްޒަ މި

މީހުންނަުށް ރަނގަޅަުށް ލިބިފައި  ނޫނުއަސާސީން ލިބޭ ޙައްޤުތައް އެޤާހުންނަުށް މީ ނުކުރަނީ އެއުމުތަކުަގއި މުޒާހަރާ ޤައެހެން 

ންަތއް ކުރީމާ ކަ ގައިބަޔަާކ ދޭތެރޭ ބޭފުޅުންނަުށް އެ ފަުށް އެލާ ނޫނުއަސާީސއާ ޚިޤާެއބައެްއގެ  ؛ނޫނުއަސާސީ ޤާ. އެ އޮތީމަ

ލާފަިއ ވެސް އެބަހުރި. ައޅުގަނޑަުށް އިުށްފަިއ އެބަުހރި. ސަރުކާރު ވަްއޓައުމުތަކުން ނިކުމެ ކަންކަންކޮޤަދުނިޔޭގެ އެހެން 

 ،އެހެންބަޔަކު ނަމަވެސްނޫނުއަސާސީއާ ޚިާލފަުށް ޤާފެނިެގންދިޔަ  ުށްރު. އަޅުގަނޑަޞްފެނިގެންދިޔަ މިފަހަކުން  ދާދި

 ކުރި ީކގެ ރަްއޔިތުން ނިކުމެ މުޒާހަރާދިޔައިމާ ތުރުީކގަިއ ނިކުމެ ރާއްޖޭެގ ތުރުސިފައިން ނަމަވެސް މަަސއްަކތްކުރަމުން

ވަނަ އަހަރުަގއި  2018ާރއްޭޖގައި  ތައް.ކުުރން ހުއްޓުވުމަކީ ެއއީ ހަމަ ބިރުންކުރާ ކަންތައްތަން. އެހެންވީމާ، މުޒާހަރާ

ރާއްޖޭގެ ދައުލަތް ދަވާލަިއގެްނ ހުންނެވި ރައީސަކު ހޮވޭނެ  ން މިޔާމީهللا ޖުމްހޫރިއްާޔއަކަުށް ޢަބްދުރައީސުލް ރާއްޖޭގެ

ވާދަކުރަން ހުރި މީހަކު ވިަޔސް ޖަލަުށް ލަްއަވއިފި.  އާބޭފުޅާ . އެވެސް އާދޭ ވާހަކަ ވިދާުޅވީމާ ައޅުގަނޑުމެްނނަުށް ހަމަ ހިނި

ވާަދކުރި  އާ ބޭފުޅާ ފަހަރަުށް ހޮވިވަޑަިއަގތީ ވޯޓު ަބއްލަަވއިގަެނގެން. ެއ ވޯޓު އެ ންތި ބޭފުޅާ މީެގކުރިން މި މަޖިލީހަުށް އެ

ަނން ނަންގުަވއިގެން. ިމގޮތަުށް ާރއްޖޭގެ ވެރިކަމަުށް ހަމަ ަވޑަިއެގންފައި ހުރީ. އަމިއްލަފުޅަުށް  ގެމީހާ މީހާ ލާރި ދީފައި އެ

ޕްރީމް ކޯޓުން ކުިރ ޙުކުމަކުންނޭ. އެހެންވީމާ، ސު އިފަނަ މިހިރީ ވެރިކަމަުށް އަިއސް އިޢުތިރާފުވެަވޑަިއގަތީ ތިމަން
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 ނޫން މި ފަދަ ބޭފުޅެއްގެ ވާހަަކއެއް ވިސްނާލަްއވާ ރާއްޭޖގެ ރައްިޔތުންގެ ވޯަޓކުން މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަުށް އަންނާނެ

ރައްޔިތުްނގެ  ރާއްޭޖގެ ބޭުފޅުންގެ އެ .އަޅައިގެންގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތން ހަންމުުށި ކުރަމުން މިދައްކަނީކީ. ވެރިކަން

 މަރާ... އިބުރަކަުށީގައި ަތޅަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު ފުަވއްމުލަކު އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޙުސައިނަުށް. ސަޢުދު ބަރުއިްއޒަތްތެރި މެން ދާއިރާގެ ނގިލީފުކުރައްވާތީ! ވިލިމާ ؛މެންބަރު

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

( ވެުއޅުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ގާނޫނުސުލްޙަވެރިކަމާ އެކު ެއއް ) 2013/1ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ފަދައިްނ  ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެުށް ގެެނވޭ އިޞްލާޙަުށް ައޅުގަނޑު ފުރިހަމައަުށް ތާއީުދކުއަ

ނުލާ ސުލްޙަވެރިކަމާ އެކު ެއްއވެއުޅުުމގެ  ގެ ހުއްދަެއްއ ކުރިން ހޯދުމަކާދައުލަތު އިވަނަ މާއްދާގަ  32ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ިއ ެއއްެވއުޅުުމގެ ޙައްުޤ ނޫނުއަާސސީގަޤާހޫރިއްާޔގެ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމް އީ. މިއޭކަން ކޮންމެ މީހަކަުށް ލިބިގެންވެ މިނިވަން

ނިވަންކަން. ސުލްޙަވެރިކަމާ އެީކގައި އެްއވެުއޅުމުގެ މި .ދެއްވާަފއި އޮތް މިންވަަރކީތުންނަުށް ކަުަށަވރުކޮުށްދިވެހި ރައްޔި

ފަހުން  އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާ ސުވާލުކޮުްށލަން ބޭނުންވޭ އެންމެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 އި،ގަިއ ޮބޑު ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގަމް.ޑީ.ޕީން ބޭްއވި ޮބޑު އެްއުވމެއްަގއި ިއސްލާމީ މަރުކަޒު ަކއިރީަގއި އެ ސަރަހައްދު އެ

ޝިޕުްނ ލީޑަރ ،އުމު ބާްއވަން ފެންނަނީ މިގޮތަުށްތޯޤަމަގުމަްއޗަުށް ލޭ އޮހޮރުވާީލ މި  ،އަިނޔާޮކުށް ،މަރާ އިފުލުހުން ތަޅަ

ސުލްޙަވެރި  ،އަުޑއުފުލަމޭ ،ާރ ފަރާތުން ތިމަންނަމެން މާދަމާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަުށް އެއްވަމޭ ނުވަތަ އެްއވުން އިންތިޒާމުކު

 ،ވަގުތުން ފުެށިގެން އެްއވުން ނިމުނީއޭ މި ުށްއްޗަުށް ނެރެފައި ހައެއް ޖަހާއިރަރައްޔިުތން މަގުމަ އި،މުޒާހަރާއެކޭ ކިޔާފަ 

 ،އުމު ހަލަބޮލިކޮުށް ޤަ ިއ،ައޑިނުބައި ޭރވުންތައް ރާވަ، މިސްކިތަުްށ އަާރުށޭ ،ތިމަންމެންގެ ޒިންމާ ނިމުނީއޭ ކިޔާފައި 

ދިވެިހ  އިނޫނުއަސާސީގަ ޤާނޫން.  ކަމެއް ްނވާނެރައްޔިތުން ނާމާންކަމެއްގެ ެތރެއަުށް ަވއްޓާލުމަކީ މިއީ ުކރެވިގެ

ނިވަްނކަން ރައްޔިތުންނަުށް ކަުަށވަރުކޮުށްެދއްވަމުން މި ބަޔާންކުަރއްވަީނ ސުލްޙަވެރިކަމާ ެއކީަގއި އެްއވެުއޅުމުގެ މި

ކަުށަވަރުކޮުށްދިނުން. އާދެ! މި ގެނެޭވ އިޞްލާާޙ ެއކީަގއި އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ޞަރީޙަ ިއބާރާތުން މި ކަުށަވަުރކޮުށްދެނީ 

ދިެވހި ސަރުކާރުގެ މޯލްިޑވްސް ޮޕލިސް ސަރވިްސގެ ހުއްަދއަާކ ނުލާ އާއްމުކޮުށް އެްއވާން  ،ސުލްޙަވެރިކަމާ ެއީކގައި

ަރއްޔިތުންނަުށް ައޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނުން  އިތަންތަން އަުޅގަނޑުމެްނ ކަނޑަައޅަުއޅެވޭނެ އްވެ ރާތްތަކަުށް އެ ބޭނުންވާ ފަ

ފުރުޞަތު މި ތަނަވަސްކޮުށްެދއްވަނީ ސަުރކާރުން. މިކަމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނުޑ އެ މި ޙައްޤު ފުރިހަމައަުށް އަދާކުރުމުގެ 

ަނކީ ޑިމޮކްރެިޓކް ީލޑަރެއްކަްނ ރަީއސް ޔާމީ ،މި ސަރުކާރު ރައީސް ޔާމީނަުށް ޝުކުުރގެ ިޖޒީތައް އަުޅގަނޑު ރައްދުކުރަން.
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 ކޮބައިތޯ ކުރީގެ  ؟ދަނީ ހަނދާންނެތިގެން މި ޅުގަނޑުމެން ކިހާ އަވަހަކަުށްތޯމި ސާބިތުކޮުށްދެނީ މިފަދަ ކަންކަމުން. އަ

ުރ އޭ ސް ޔާމީންުށެްއ ކޮުްށެގންތޯ؟ ރައީކުބްރާހީމް ހައްަޔރުކުރެްއވީ ކޮން ސިމް އިޤާރައީސް ނަޝީުދގެ ވެރިކަމުަގއި 

އް ކޮުށްގެންތޯ؟ ކުުށެ ރު ބަންދުކޮުށްގެްނ ެގންދެވީ ކޮންއޭ ަޖމީލް ކުުށެއް ކޮުށްގެންތޯ؟ ޑރ.ބަންދުކޮުށްގެން ގެންެދވީ ކޮން

ކޮބައިތޯ ިޚޔާލު ފާޅުކުރުުމގެ މިނިވަްނކަން އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ؟އުޅުމުގެ މިނިވަްނކަން އެމް.ީޑ.ޕީ ވެރިކަމުަގއި ީދފަކޮބައިތޯ އެްއވެ 

އުމު އަނދަވަަޅކަުށް ޤަ ،ހުރި ހުރިހާ ނުބައެއް ެގނެސް އިއުމަުށް ހުޅަނގުގަ ޤަދީފަ؟ ޑިމޮކްރަީސގެ ނަމުގައި މި ަގއި ވެރިކަމު

ކިޔަނީ ޑިމޮކްރަސީޭއ. އަުޅގަނޑުމެން އެއަުށް ޑިމޮކްރަސީެއްއ ހުރިހާ ސިފަތަކަުށް މި މީހުން  ކޮުށްލެވޭނެހަލަބޮލި އި،ވައްޓާލަ 

 ،ިއޖުތިމާޢީ ރިވެތި އާދަތަކާއި އި،އިސްާލމީ ރިވެތި އުސޫލުތަކާ  ،ކިޔަނީ މި ނުކިޔަން. އަުޅގަނޑުމެން ޑިޮމކްރަސީ

އުމަުށް ޤަމި  ،އުމަުށް ގެނެސްޤަލިބޭނެ ފަދަ ސިޔާސަތުތަކެއް މި  ޭއގެ ނަފާ ނަުށްއިޤްތިޞާދީ ފުރުޞަތުތަކުން ރައްޔިތުން

އުމީ ލޯބިން ޤަކުދިންނަކީ  ބަދަުލވާއިރު އެ ގައިއުމުޤަދަރިން ުޒވާން ޖީލަަކުށް މި  އެ އިއުުމގަޤައުފަންވާ ދަރިންނަކީ މި 

އުމު ބާްއވަން ޤަރިވެތި ަޖއްެވްއގެ ގޮތުަގއި މި  ،އަމާން ،ކުރުމަުށް ޓަކައި އުފެދޭ މިނިވަންއުމަުށް ޚިދުމަތްޤަ މި  ،ފުރިގެންވާ

ޅެވޭެނ މަެގއް އު  ރަްއޔިތުން ސުލްަޙެވރިކަމާ އެކު  އުމުގެ ޤަިއގެ ތެޭރގަިއ މި ހަރައިސްލާމް ދީނުގެ ތަ، ހައިސްލާމީ ތަރަ

ހުންނެވި ލީޑަރަކީ ރައީސް ޔާމީނަކީ ކެތްތެިރކަމާ  އުމުގަިއ މިއަދުޤަނަވަސްކޮުށްޭދން ބޭނުންވަނީ. މި ތައަޅުގަނޑުމެން 

އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން  އި،އްޔިތުންނަުށް ތަނަވަްސކޮުށްެދއްވަ ސާބިތުކަމާ އެީކގަިއ އިޤްތިޞާދީ ފުރުޞަތުތައް ރަ ،އެީކގައި 

ވުރެ ައޅުގަނޑުމެންނުަށް  ކުަރއްވާ ީލޑަރެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޑިމޮކްރަީސއަުށްުށް ޓަަކއި މަސައްކަތްުށްދެްއވުމަރަނގަޅުކޮ

ތުންނަުށް އުޅެވޭނެ ސުލްޙަވެިރ އުމުަގއި ރައްޔި ޤަމި  އި،ރައްޔިތުންގެ ައޚުލާޤާ އި،އުމުގެ އިޖުިތމާޢީ ފޭރާމާޤަމުވަނީ މި އްމުހި

އެ ޑިމޮކްރަސީައކީ އެއީ ަރއްޔިތުްނނަުށް ފައިދާހުރި ޑިމޮކްރަސީ.  .ޑިޮމކްރަސީ އީއިުމކުރަން. އެ ޤާއުމުަގއި ޤަ މި އުލެއް ޙަމާ

ކަމަކީ ވެސް ހައްދެއްގެ ތެރޭަގއި އޮންނަންޖެހޭ  ގެންދަވަނީ ކޮންމެ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކަުށަވަުރކޮުށްދެއްވަމުން މި

ބަދަލުތަކާ ެއކީަގއި ދިވެހި ަރއްޔިތުން މިއަުދ  ކަމެއްކަން. އެހެންވީމާ، އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ރައީސް ޔާމީން މިގެންނަވާ ހެޔޮ

ފަހުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާގަިއ  މި ބަދަލުތައް ބަލައިގަނެފި. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ އެންމެ

ބޭފުޅުން އެ  ނީ އެބުނަ  ދެކެިވއްޖެ. އެހެންވީމާ، މިބޭފުޅުންނަުށް ވާހަކަ ވެސް މީހުންގެ އަބުރަުށް ނާރާ އެ ޖަލްސާގައި އެ

ރަން އުމު ހަލަބޮލިކުޤަމި  ،ތަންތަނަުށް އެްއވެ އި،ތުަގއި. ކޮންމެހެން އަބުރަުށް އަރަހިފާުށޭ ރަނގަޅު ގޮޙައްޤުތައް ބޭނުން

ިމ  ،ބޭފުޅުން ސުްލޙަވެރިކަމާ އެީކގަިއ އުޅެ  ންްޑރީ ތެރޭގަިއ ތިއުންޑްރީ ލާނަމޭ. މި ލާ ބައު ނަހަދާުށޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބަ 

 ކުރާުށޭ. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ރަސީ އަުށަގަްނނަވަން މަސައްކަތްޑިމޮކް އިއުމުގަ ޤަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއާވ هللا ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ުށް އިޞްލާޙު( އަ ެވއުުޅމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނުރިކަމާ ެއކީ ެއއްސުލްޙަވެ) 2013/1ގާނޫނު ނަންބަރު 
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އަޅުގަނޑު ބިުލގެ ބަހުްސގެ މަރުޙަލާ ނިންމާލިއިުރގައި  .ންތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވަބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ިއްއޒަ

ނިމުނީ. އެހެންނަމަވެސް،  އިމެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަހުރިހާ  މިހާތަނަުށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެދިވަަޑިއގެންފައިވާ

އަޅުގަނުޑ  ނަުށްބޭފުޅުން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ފުރުޞަތަުށް އެދިވަޑަިއގެންެނިވ ދެ މެންބަރުން އެބަ ތިއްބެވި. އެ ؛ބައެއް

 އެރުވި ބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުެމން 10 ،ވާތީވެ  މިނެޓު ކަމަުށް 46ކަނޑަެއޅިފަިއާވ ވަގުަތކީ އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް  .ދަންނަވާލަން

 ވަނަ ފުރުޞަތު ދެވުނު. އެހެންވީމާ، ަވގުތު ހަމަވެފަިއވާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ފަހަރަުށް ދެ މެންބަރަކަުށް ދެ އެއްއަދި 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުން ހުުށަހަޅާ ކަންތައްތައް. ކޮމިޓީތަ  އަުށް. 7ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  އަޅުގަނޑު މި

 އެކު ސަތު ބަާޔންކޮުށްފައިވާ ކަރުދާހާދައުލަތުގެ ސިޔާ  ިދެވހި މާ ބެހޭ ގޮތުންއުޅައިދިހައްދުފަހަނަ އިމާޒަޓެރަރި -7.1

ަގއި 2016 ގަސްޓްއޮ  9ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާަފއިވާ މަްއސަލަ ދިރާސާކުރެްއިވ ވަގުތީ

 ރިޔާޟް  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އްވާނީ ވިލުފުުށީދެއި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްވަ ބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މިމެން

 އަރުވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުރަޝީދު. އި

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

އީ ރިޕޯޓަކީ މި  ޅޭިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ިމއަދު މި މަޖިލީހަުށް މި ހުުށަހެ ަލއިކުމް. ުޝުކރިއްޔާޢަ އައްސަލާމް

 އިވެސް އަދި ދުނިޔޭގަ  އިދިވެހިރާއްޭޖގަ ،ސަރުކާރުން ފޮނުވި މައްސަލައެއް. މި މައްސަލައަކީ ުށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ

ޓަކައި ދިވެހިރާްއޖޭގައި ެވސް މިފަދަ ކަންކަން ތް ކަންބޮޑުވުމަުށް ޙައްެލއް ހޯދުމަުށް އޮ ގޮތުން މި މާ ބެހޭޒަވެސް ޓެރަރި

މަުށް ޓަކައި ފޮނުވި މަނާކުރުމަުށް ސަރުކާރުން ބޭނުންފުޅުވާތީވެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިކަމުގައި ދެކެނީ ކޮންގޮތެއްތޯ ބެލު

ވާ ރިޕޯޓު. އަދި ިމ ނުމި މަޖިލީހުން ހޮއްެވވި ކޮމިޓީން ކުރެްއވި ަމސައްކަތާ ގުިޅގެން މި މަޖިލީހަުށް ފޮ އި މައްސަލަިއގަ

ކުރެއްވި މަސައްކަތް. މިއީ ވަގުތީ ކޮިމޓީން ކުރެއްވި މަސަްއކަތެއް.  ން ކޮމިޓީ ަލްއވާފައި އޮންނާނެ މިއިރިޕޯޓުގައި އަިލއަުޅވަ

 . އަދި ހަމައެހެންމެ އެކު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ ވާަކން އުފަލާހާ ޕާޓީތަކަކުން ބައިވެިރވެފައި މި ކޮމިޓީގައި ސިޔާސީ ހުރި

ބޭފުޅުންނަުށް އެއްބަސްވެޭވ  އަދި އެ  ،ކުރެްއވި ސިޔާސީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުެގ މަޝްވަރާގެ މަތީންމަސައްކަތް  އިމި ކޮމިޓީގަ

ވެސް ހަމަ ރެކޯޑަުށް ޓަަކއި  ވާނީ. މިކަން އި ގޮތެްއގެ މަތީން މި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުިރއަުްށ ގެންގޮސްފަ 

މިދެންނެވި ކޮމިޓީން މިކަްނ  ،އިކޮމިޓީގަ  ،އްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައިމައްސަލަިއގައި ރަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. އާދެ! މި 

އަދި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  އި،ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަުށާ މިއީ މިހާރުން މިހާރަުށް ،ދިރާސާކުރެްއވިއިުރގައި ބެއްެލވީ 
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 ،ގެ އަލީގައިުށް ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުކަމެއް. މިހާތަނަ ވުނުވަކި ޚާއްަޞކަމެއް މިކަމަުށް ުކރަން ނެތްކަން އެއީ ފާހަގަކުރެ 

ޓުވަން ެއންމެ ވަރުގަދަ ފިަޔވަޅުައޅާފައި ނުދޭ މިކަން ހުއްހިތްވަރު ުށްއާދެ! މިކަމަ ؛މް ަމނާކުރުމަުށްޒަރިއަދި ދުނިޔޭަގއި ޓެރަ

ކުަރންޖެހޭ ކަމަުށް މި ކޮމިޓީއަުށް  ވެސް މިކަންކުރާ ގޮތުގެ މައްޗަުށް ބިާނކޮުށް ދިެވހިރާއްޖޭގައި  އުމުތަކުަގއި މިކަންޤަހުރި 

 ،އެހެންމެ މި ރިޕޯޓުގައި ފާަހގަކޮުށްލަން ބޭނުން ބައެއް ކަންކަމުގެ ތެޭރަގއިއަދި ގަބޫުލކުެރވުނީ. އަދި ހަމަ .ފާހަގަކުރެވުނީ

ުށް ގާނޫނެއް ައވަހަކަ މިކަމުަގއި ގޮތެއް ނިްނމުމަުށް މަޝްވަރާ ދޭއިރުަގއި ީވހާވެސް ،ސަރުކާރަުށް މަޝްވަރާ ެދއްާވިއރުގައި 

ަލއްވާަފއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވުމަުށް ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ގަބޫލުކުރެވުނު. އާދެ! އިއެކުަލވަ

ެވސް  ންމުކައްިމފަދަ ގާނޫނެއް އޮންނަންޖެހޭނެކަމުގެ މުހި ވީ އެންމެ އަވަހަކަުށް ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެންމެ ައވަަހުށް

ރުން ދެއްކެވި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަ ،ރި މެންބަރުން ފާހަގަކުެރއްވި. އެހެންކަމުންއިްއޒަތްތެ

ހުރިހާ ވާހަކަތަަކކާ އެުކގައި އަިދ  މި ިއ،ކޮމިޓީަގއި ދެއްކި ވާހަަކއާ ިއ،މި ފްލޯގައި ދެއްކި ވާހަަކއާ އި،ކާ ވާހަކަފުޅުތަ

 ހާ ދިރާސާތަކުގެ ަމްއޗަުށް ބިނާކޮުށް ވީ އެންމެ ައވަަހކަުށް ބިލެއް ަތއްޔާުރކުރުމުަށް މިހާތަނަުށް ސަރުކާރުން ހޯދިފައި ހުރި ހުރި

 ،މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވޭ. އެހެންކަމުން ،ދެްއވުމަުށް މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުްނނަުށްއިފަހު މި މަޖިލީހަުށް ފޮނުވަ

ދިނުމަުށް މިހާތަނުަށް އިމިކަްނ ނިންމައީ ވީާހވެސް އަވަހަކަުްށ މިކަމުގައި ރުހުން މިދެންނެވި ވަގުތީ ކޮމިޓީއަުށް އެބައޮތް. އެ 

މޯލްޑިްވްސ  އި،ޓަރ ޖެނެރަލާއު އަިދވެސް ޕްރޮެސކި އި،ެއޓަރނީ ޖެނެރަލާ ،ކުރެވިފައި ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެްއގެ އަީލގައި 

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން މިނޫންވެސް މިކަންަކމާ  އި،އުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ޮކމިޓީއާޤައަިދެވސް  ިއ،ޕޮލިސް ސަރވިްސއާ

މި މަޖިލީހުަށް  އިރަނގަޅު ބިލެއް ަތއްޔާރުކޮުށްފަ  ،މިހާތަނަުށް ހޯދާފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަީލގައި ރަނގަޅު ޑްރާފްޓެއް

ން ެދްއވުމަކީ މި ކޮމިީޓގައި ވާހަކަދެްއެކވި ގިނަ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަުށް. އެހެންވީާމ، މިކައްވައިފޮނު

އަވަހަުށް މިކަމުގައި ޙައްެލއް ފެނިގެންދާނީ ވީހާވެސް ައވަހަކަުށް ބިލެއް  އެންމެ ،އަވަހަުށް ޙައްލުކުެރޭވނީ އެންމެ

. އެހެންވީާމ، ެވގެންދާ ދުވަސް ޑްރާފްޓުކުރެިވގެން އެ ބިލު މި މަޖިލީހަުށް ފޮނުވައިގެން މި މަޖިލީހުން އެ ބިލު ގާނޫނަކަުށް

މަުށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އުޅޭ ކަމުަށް ބައެއް މީހުން ވާހަކަދެއްކި ޒަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓެރަރި ކަމެއް. މުއްއެއީ ވަރަުށް މުހި

ކަމެްއގެ ތެރެއަުށް  ބަޔަކު ކުރާ ،ނޫން. ކޮންމެ ތަނެްއގައި ވެސް މީހަކު ހުރެދާނެ ކަމުގަިއވީ ނަމަެވސް ެއއީކީ ަޙޤީޤަތެއް

 ގެ ހާއްޔެއްމްޒަޓެރަރި އީމިިއ، ީއކީ ޓެރަރިސްޓުން އުފައްދައެ ، ެއކަންކަމުަގއި ބަިއވެިރވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ،ވަދެ

އެހެންމެ މިހާތަނަުށް އައިއިުރގައި ސިާޔސީ ނޫން. އަދި ހަމަ ކަެމއް ާމނަކުރެވޭނެ ޖާގަެއއް އޮތް ުށްގޮތުަގއި ބަޔަކަުށް ސިފަކޮ

ެވސް  މަޝްވަރާކުެރވުނުކަން އެއީމަުްށ މިދެންނެވި ކޮމިޓީގައި އުމިކަން މިގޮތަުށް ކުރިއަުށްގެންދި ވެސް ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން 

މު ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ޭބނުންވޭ. އެމް.ީޑ.ޕީން ބަިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި ިއްއޒަތްތެރި އްވަރަުށް މުހި

ވެރި ިމޓީގަިއ މި މަސަްއކަތް ކުިރައުށްގެންދިޔަީއ ވަރަުށް އެކު އަިދ މި ކޮ .ބޮޑަުްށ ބޭނުންފުޅުވި މެންބަރު ވެސް ވަރަުށް

އަދި ިމގޮތަުށް މި  ގެންދިޔައީ.އުލެއްަގއި ރަނގަޅު ަޖއްެވއްަގއި. އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ އެހީތެރިކަމާ ެއކުަގއި މިކަްނ ޙަމާ

އެ ކޮމިޓީގައި  ،ހަމައެކަނި އިންނަވާ ެވސް މެންބަރު އިިއ ނެގި ވޯޓުގައި އަދާލަތު ޕާޓީގަފޮނުވުމަުށް ޓަކަ އިފާސްކޮުށްފަ
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ނޫންނަމަ  ،ެދން އެ ކޮމިޓީއަުށް ވަަޑިއގެންދެްއވި ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން އިއިންނެވި މެންބަރު ފިަޔވަ 

. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ނިންމާލުމުގެ ކުރީގައި ވެްސ ވަނީ ފާސްކުރަްއވާފަ އަޣުލަބިއްޔަތުން މިކަން

ިމ  އިޔަތްކޮުށްަފއި ސަރުކާރުން ވީާހވެސް އަވަހަަކުށް ބިލެއް ޑްރާފްޓުކޮުށްފަ މި ރިޕޯޓުގައި މިހިރަ ކަްނކަމުގެ މަްއޗަުށް ރިޢާ

ނަމަވެްސ ވީ ކަމުަގއިނުވި ދެްއވާުށޭ. ލަހެއްނުވެ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި މަޖިލީހުން ވެސް މި ދައުރުގައި އިމަޖިލީހުަށް ފޮނުއްވަ

އަުޅގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ަރއްޔިތުން  ންޒަރު ބެލުމަކީެވގެންދާ މަ ގާނޫނަކަުށް އިދައުރުަގއި މި ފޮުނވާ ބިލު ނިންމަމިއަންނަ 

ވެސް، އަދި ބައިނަްލއަޤްވާމީ ުމޖުތަމަޢުން ވެސް އެންމެ ބޮޑަުށް ބޭނުންވެފައި އޮތް ކަންތައް. ައޅުގަނޑުމެންނަކީ މިދެންނެވި 

ނަުށް ސާބިތުކޮުށްދީފަ. ގޮތަުށް މަސައްކަތް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކު ކޮުށްދޭނެ ބައެްއަކން އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނީ މިހާތަ

އެހެންކަމުން، ސިާޔސީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން މި ބިލު ދިރާާސކުރުމަުށް ޓަކަިއ ކޮުށްދެްއވި ުހރިހާ މަސައްކަތަުށް ޝުކުުރ 

ދަންނަވަން. އަދި މިއަދު މިގޮަތުށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ެއއްާބރުލުމާ ވެސް އެުކގައި މި މަްއސަލަ ފާސްކޮުށް ފޮނުަވއިދިނުމަކީ 

ޑަުށް އެދޭ ކަމެއް. ައދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓް ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ވަރަުށް ބޮ

ވެސް ވަރަުށް ބޮޑަުށް މި ބިލުަށް ތާއީދުކުރައްަވއި މިއީ ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަުށް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ. އެހެންކަމުން، ިމ 

ލައެއް ނޫން. ޤައުމީ މައްސަލަެއއް. އެހެންވީމާ، ިމ މައްސަލަ ޙައްލެއް ހޯދުމުަށް މައްސަލައަކީ މިއީ ސަުރކާުރެގ މައްސަ

ޓަކައި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަުށް އުއްމީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ 

  ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުތަްއ ޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 ަވގުތީ ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓަުށްބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ކަރުދާހާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ މައްސަލަ ދިރާާސކުރެްއވި 

ކަނަޑއެޅިަފއިވާ ގޮތް  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަުށް ވަގުތުަގޑިއިރު.  1ނީ ބަހުސްކުރުމަުށް ޖުމުލަ ވަގުުތ ކަނޑައެޅިފައި ވަ

ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއުަށް  51މިނެޓު  14ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީއަުށް  43މިނެޓު  31ދަންނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

. ވަކި ޕާޓީއަކަުށް މިނެޓު 2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް  3މިނެޓު  4ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭއަުށް  24މިނެޓު  5

މިނެޓު. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް ެއދިވަަޑއިގަތުމަުށް ދަންނަވަން.  2ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް 

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ 

ކުިރއަުށްގެންދިއުުމގައި މި މަޖިލީހަުށް ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްތަކާ އަުޅގަނޑުމެން ެއބަ ކުރިމަތިލަން. ޚާއްޞަކޮުްށ  ތަންފީޒުކޮުށް

މި ތަނުން ހެދޭ ގާނޫނުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަުށް ގިނަ ފަރާތްަތކުގެ ފާުޑކިޔުން އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ކުރިމަތިވެފަިއވާއިުރަގއި 

އެކީަގއި، ގާނޫނީ އިުމގެ ތެރެއިން، ަގވާއިުދގެ ތެރެއިން ެގންދިއުމަުށް ޓަކައި ރިޔާސަތުްނ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އޮމާންކަމާ

ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އަުޅގަނޑުމެން ކުރާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އަދި ޚާއްޞަޮކުށް އަޅުގަނޑު އެކަމަުށް ވަރަުްށ 
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މެންބަރުންގެ އަބުާރއި، ިއއްޒަާތއި، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ބުރަކޮުށް މަސައްކަްތކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ިއއްޒަތްތެިރ 

ހުރިހާ ކަމެއް ސަލާމަތްކޮުށް ކުރިއަުށްގެންދިއުުމގައި ޓަަކއި ައޅުގަނޑަުށް ެވވެންހުރި މަސަްއކަތެއް ކުރާނަން. އެހެންވީމާ، 

ބަރަކު އަނެއް މެންބަރަކަުްށ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަްއވާިއރުގައި އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެއް މެން

ތު ޞައަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުއިޙްތިރާމުކުރަްއވަިއގެން ަގވާިއދުގެ ޙުދޫދުގެ ތެޭރަގއި ކުިރައުށް ވަަޑިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން. 

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަުށް. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާފަންނު އުތުރުއަރުވަނީ  މި

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެން

ރަީއސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެންމެ ރިޕޯޓު އިއްވަމުން ބިލެކޭ ނޫނިއްޔާ ގާނޫނެކޭ ސިަފއިަގިއ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

. މިއީ ބިލެއް އެގޮތަުށް ވާހަކަެދއްކުމުން އެނގިގެންދާ ކަމަކީ މީގެތެރެއަުށް ވަދެަވޑަިއގެންފައިުނވާކަން މި ފާހަގަކުރެވެނީ

ވެސް ނޫން، ގާނޫެނއް ނޫން މިއީ ރިޕޯޓެއް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވި ސިޓީައކާ ުގޅިގެން ކޮމިޓީައކުން ނިންމެިވ 

ގޮތެއް. އެހެންވީމާ، ީމގެތެރެއަުށް މައްސަލަިއގެ ތެެރއަުްށ ޙަޤީޤަތުގައި ރިޕޯޓު ހުުަށހަޅުއްވާ ބޭބޭފުޅުން ވެސް 

އެނގިގެންދާ ކަންަތއްތައް މި ހުންނަނީ. ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްެޖއަުށް ކުރިމަތިވެަފއިވާ މި ބޮުޑ ވަދެަވޑަިއގަނެފައިުނވާކަން 

މައްސަލައަުށް ސަމާލުކަމެއް ޙަޤީޤަތުގައި ނެތްކަން އެނގޭ ެއއް ބަސްފުޅު ސީދާ ރައީސް ޔާމީން މީގެ ކުރީގައި ރިޕޯޓަރުންނާ 

ނިކުފާނު ިވދާޅުވަނީ ރިޕޯޓަރު ކުރެއްވި ުސވާލަކަުށް، ރާއްެޖއިން ބޭރަުށް، ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ވިދާުޅވެަފއި އެބައޮތް. އެ މަ

ސީރިއާ ފަދަ ތަންތަނަުށް ދިވެހިން ދާ ތިބޭ މައްސަލައިަގއި ުސވާލު ދެންނެވުމުން ވިދާުޅވީ، ސަރުކާރަކުންނެއް ނުފޮނުވަޭމ 

ޔަކު އަމިއްލައަުށް ހުއްޓީމަ ނޫންތޯއޭ ހުއްޓޭނީ. އެްއވެސް ޤައުމަކަުށް ހަނގުރާަމކުރާކަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިެތއް. ދެން އެ ބަ

މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެްއގެ ޖަވާބު ައއި ގޮތް. އެހެްނވީމާ، މި އޮތީ ސިޔާސަތު ކަނަޑއަާޅ 

މަައކަުށް. ދެން ނިމިފައި ސަރުކާރުެގ. ސަރުާކރަކުން ނުފޮނުވާ ިދވެހިރާއްޭޖގެ އެްއވެސް ަރއްޔިަތކު ތަަނކަުށް ހަނގުރާ

އެހެންވީމާ، ދެން މި ސަރުާކރަކުންނެއް އަުޅގަނަޑކަުށް ހިެއއްނުވޭ މި ރާއްެޖއަުށް ދިމާވެފައިވާ މި ބޮޑު މަްއސަލައަުށް، 

އަދި މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަުށް ވެސް އައިސްަފއިވާ މިކަމަުށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ އެްއވެސް ނިޔަތެއް އެްއވެސް 

މެއް ކުރަްއވާ ކަމެއް. މި ސިޓީފުޅު މި ތަނުަށް މި ފޮނުއްވެުވނީ ދިވެހިރާއްޖެއާ މެދުގަިއ މަސައްކަތްޕުޅު ެއއްެވސް ކަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުަގއި ވަރަުށް ބޮޑަުށް މި ވާހަކަ ދެކެވޭީތ. ރާއްޖެައކީ ޤައުމު ަޤއުމަުށް ަހނގުރާމައަުށް، ޖިހާދުކުރުުމގެ 

ކްރޫޓުކުރާ ބޮޑު ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި، ހާްއޔެްއގެ ގޮުތގައި ސިފަެވގެްނ ނަމުގައި އެިކއެކި ތަންތަނަުށް މީހުން ފޮނުވުމުގެ ރެ

ދާތީވެ. ެއއީ ބައިނަްލއަޤްވާމީ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުތައް؛ މި ރިޕޯޓު ތައްޔާުރކުރަނީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ފެންވަުރަގއެއް ނޫން. 

ޤައުމުތަކުްނ، އެމެރިކާ ފަދަ ޤައުމުތަކުން.  ބޮޑެތި ބޮޑެތި ޓެރަރިޒަމާ ދެޮކޅަުށް މަސައްކަތްކުރާ ޮބޑެތި ދައުލަތްތަކުން،

އެމެރިކާއިން ފާޅުަގއި ވިދާުޅވެފައި ެވއްޖެ، ދިވެހިރާއްޖެައކީ މި ސަރަހައްދުގައި މިގޮތަުށް މި ސަރުކާރު އޮވެގެްނ 

އުމަކީ ޢަމަލުކުރާކުރުމަކީ އެމެރިކާގެ ސަލާމަތަުށް ވެސް ނުރައްކާާވ ކަމެކޭ. އެއީ މިދެންނެވި ަކހަލަ ވާހަކަތައް. މި ޤަ
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ޓެރަރިސްޓުން ރެކްރޫޓުކުރާ ޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަކުެރޭވތީވެ. އެ ތަންތަނުގެ އިންޓެިލޖެންސުން އެކަންކަމުގެ ވާހަކަ 

ހަނގުރާމަައުށް ދާ މީސްމީހުންގެ އަދަދު  ރާއްޭޖގެ ބޭރު ޤައުމުތަކަުށް، ރިޕޯޓުތަކުަގއި ފާހަގަކުރާީތވެ. ސަރުކާރުން

، ނަމަ ބުނެފި ކަމަުށް ވަނީ 50ނުވޭ. އެއް ުވޒާރާައކުން  ދިމާލެއް  ާކއި އަެނއް ވުޒާާރއަކާުވޒާރާއަ ބަޔާންކުރާއިރު އެްއ 

ހިސާބަުްށ ވެސް ބުނޭ. އަުޅގަނޑު ިމ  އެ 90އަެނއް ވުޒާާރއަކުން  ،40އަނެއް ުވޒާރާައކުން ، 20އަނެއް ުވޒާާރއަކުން 

މަތަކަުށް ޮގއްސަ ވެއްޖޭ. އެހެރީ ނޫންތޯ ވުެރ ގިނަ މީހުން މި ރާއްޖެއިްނ މިހާރު ހަނގުރާއަުށް  200ދަންނަވަނީ 

 ބޫލެއް ފުަރއިގެްނ ދޭތޯ. މި ޙަޤީޤަތް ގަ އިާލ އެބަގެ މަތީން ކިތައް ޢާކޮުށްފައި ހަފްތާެއއްއި ހެޑްލައިްނ މޭކު ނޫސްތަކުގަ 

ބައްލަވާ ނީ ނިކަން އުޅެ ބޫލެއް ނުކުރަން. ސަރުކާރަުށް މިނުކޮުށެއް މިކަމަކަުށް އެޑްރެްސުކރެވޭނެ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ގަ 

ވާމީ މުޅި ދުނިޭޔަގއި ފާހަގަކުެރވޭ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ެވސް ކަނޑަައޅަން ބިރުފުޅުން. ބައިނަލްއަޤް

ރިއްޔާ މާއްދާ އުވާލުމަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަނަޑއެޅުމަުށް ގާޫނނެއް ހެދީމަ އެ

ސް ެއްއވެ އި އޮތީ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ؟ނިޔަތެއްތޯ މިކަމުގަ ުކރައްަވއިފި. އެހެންވީމާ، ކޮން އަންަގވަިއގެން ެއކަން ވެސް

ކަން އެ ވިދާުޅވަނީ. މިކަން ކުެރއްވޭނެ ބޭފުެޅއް ނޫން ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަްއޔޫމަކީ، އަކީޔާ ރިއްނިޔަތެއް ނެތް. ރަީއސުލްޖުމްހޫ

ންނަކީ ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހަނގުރާަމއަުށް ދާ ކުދިން، މީހު  ،ވީއަދި ހަމައެއާއެުކަގއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅު

ސްކޫލްަތކުން ގޮތް ނިކަްނ ބައްލަވާ.  ހުރި ކޮުްށފައި ތިބޭ މީހުންނޭ. ވިްސނުންފުޅުސްކޫލްތަކުން ޑްރޮްޕއަުއޓު

އި ތިބެގެްނ، ކު އަޑީގަ ކުރާީތވެ. ބަޔަޑްރޮޕްއަުއޓްކުރީމަެއއް ނޫން މި ދަނީއެއް. ރެކްރޫޓްުކރާތީވެ. ރެޑިކަލަިއޒް

ހާއްަޔކަުށް ހަދައިގެްނ، ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ަފިއސާ ނަންގަަވިއގެން ތިބެގެން ބޮޑު  ؛ަރދުއިންތިޒާމުެވގެން ފައިސާ ޚަ

ުށް ކިހިނެއްތޯ މިކަމަުށް ޫބލުނުކޮ. ރެިޑކަލަިއޒްުކރަނީ. މި ޙަޤީޤަތްތައް ގަމީހުން ރެކްރޫޓްކުރަނީ ،ކޮުްށގެންއިންތިޒާމު

ްއވެސް ނިޔަތެއް ނެތް މި ސަރުކާުރެގ މިކަން ކުރުމަުށް. މިއީ ސީާދ ސަރުކާރު ައޑީަގއި އޮެވގެްނ ކުރެވޭނީ. އެއެޑްރެސް 

މެ ގަނޑުމެންަނުށް ފާހަގަކުެރވޭ ކިތަންސަރުކާރުެގ މިކަމުަގއި އެއްާބރުލުންދީގެން ހިންގާ ކަންަތްއތައް ކަމަުށް އަޅު 

 ،މަ ސިފައިންެގ ބޭކަލުންން ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގުނީފަހުން ދެ ހެކިަތއް ލިެބން އެބަހުރި. އެންމެ ،ކަންތައްތަެކއް

ވާހަކަެދއްކުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއއްެވސް ިސާޔސީ މީހަކާ ެވސް އަދި އެޫނން ބޭރުގެ މީހަކާ ވެްސ ެއްއވެސް ފަރާތަާކ 

ކަުށް ވެސް. ެއ ފައިންގެ ބޭކަލަކު މީހަކާ ވާހަކަދެކެވޭ ސި ތެއް ގެންުގޅޭ ދައުލަތެއްތޯ މިއީ؟ކަހަލަ ސިޔާސަމަނާކުރަނީ. ކޮން

ުށް ވީކަުމގައި ވީނަމަވެްސ. ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް. ބޭުރގެ ޑިޕްލޮމެަޓކަމީހާއާ  ލަދޭޝްވަރިހަމަ ގެއަުށް ކުނިބަލާ އަންނަ ބަނގް

ވާްނ ަވަގުށް ނެގުމަުށް ފަހުގަިއ ެވސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަުށް މި ލަ ސިޔާސަެތއް ގެންުގޅޭ ބަެއއްތޯ؟ ރިޟްކަހަކޮން

އުޅޭނެ ކަންނޭނގެޭއ  އޮތީ ނޫސްވެރިޔަކު ގެއްލިަފއިތާއޭ. ދެން ހޯދަން ދެން އެ މަ ވިދާޅުީވ ކީކޭތޯ؟ލު ދެންނެވުނީސުވާ

އޮތީ ަކނޑައަޅާފަ. ވަގަުށް ެނގިކަން ެއބަ އެނގޭ. މި ނުބަލާނެކަން އެ ހާމަކޮުށްދެނީ. އެކަން މިހާރު  ސިޔާސަތު އެދެއްތޯ. 

މީހުން ސޮއިކޮުށްފައި ޕެޓިޝަނެްއ  50ހާސް  5ާއއިާލގެ ފަރާތުން  ވާންގެ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ރިޟްވެސް ފެންނަނީ

ކޮމިޓީައކަުށް ހުުށަހެޅީމަ  3އަހަރު ީވއިރުަގއި ެވސް މައްސަލަ ނުބެލި.  2ލީމަ އޭތި ދިރުވާލަިއގެން އުޅެީނ. މިއަދާ ހަމައަުށް 
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ވަނީ މީޑިާއއަުށް  ލްޤައްޔޫމް އެނޫންތޯ ޔާމީން ޢަބްދުސިޔާސަތުތައް ކަނޑަައޅުްއާވފައި މިއަދާ ހަމައަުށް ވެސް ނުބެލި.

މިއީ.  ނގެ ދެއްތޯ. އެްއކަލަ ޔަޤީން ޓީމުއުޅޭނެ ކަންނޭ. ހޯަދންއޮތީ ނޫސްވެރިޔަކު ގެއްލިަފއިތާއޭ ހާމަކުރައްވާފަ. އެ

 ...ަވގަުށް ނަގައިިފއޯ، ައހަރު ފަހުން މި ވިދާޅުވަނީ ާއނ 2ވަނީ ނޫސްވެރިޔަކު ަވގަުށް ނެގީމަ.  އެކަމަކު ދެއްތޯ މި

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކިނބިދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ރިޔާޟަުށް.هللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ުގޅޭ ސަރުކާުރގެ ިސޔާސަތެްއ  ގޮތުަގއި ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމާ ބޫލުކުރާނޑު ގަރައީސް. އަުޅގަުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި އާދެ، 

ކަމަުށް ޚާއްަޞކޮުށް ޤައުުމެގ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރި، މަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވީ ސަރުާކރުގެ ވަރަުށް ބޮޑު ބޭނުންުފޅެއް

ޓީގެ ރިޕޯުޓ ންަނމަވެސް، މި ކޮމިއެްއކޮުށް މި ތަނުެގ ލަފާ ހޯދަންވެގެން. އެހެ މަސައްކަތްކުރުުމގެ ިވސްނުންފުޅު ހުރުމާ

އޮތީ މަޖިލީހުގެ  އަދި މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާލިއިރުގައި މި ކޮމިޓީން ކޮުށްފައި މި ،ލިއިރު އަޅުގަނޑު ެވސް ބަލައި

 ހިތާމަޔާއެްއގޮތަުށް ނޫން ކަމަުށް ފެންނާތީވެ އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ހަމަ  ކުރެވިފައި އޮްތ މަސްއޫލިއްޔަތާހަވާލު މަޖިލީހާ

ހަމަ ކޮމިޓީއަުށް ނެންގެވި ބޭފުޅުން ހަމައެކަނި ބަހުސްކޮުށްލާފައި މި  ،އެކު ފާހަގަކުރަން. އެހެން މި ދެންނެވީ ކޮމިޓީއަކުން

އިތުރު އެްއވެސް  ،ނިންމާލުން ފިޔަަވއި އިތުރު އެްއވެސް ވާހަކަެއއްތީ ރަނަގޅަުޭށ ކިޔާފައި ނިންމާލިއޮ ކަރުދާސް މި

ބޮޑު މަޖިލީހުން ނެތް ހުުށަހަޅާފަ. މިއީ ވަރަުށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަަލއެއް. ޙަޤީޤަތަީކ  އޮތް މި ުށްސް ސަުރކާރަލަފައެއް ވެ

ންޓަުރަގއި އޮްތ ަކއުންޓަ ޓެރަރިޒަމް ސެގާނޫުނގެ ދަުުށން އުފައްދާފަިއ  ކުޑަމިނުން މި ގާނޫުނ، ޓެރަރިޒަމް  އެންމެ

ކޮންމެވެސް  ،ސް މި ކޮމިޓީން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮުށްލި ނަމައެންމެ ިއސް ބޭފުޅުން ގެންނަވަިއގެން ވެ މަސައްކަތްކުަރއްވާ

އޮތް ސިޔާސަތާ އެއްގޮަތުށްތޯ، ކޮބައިތޯ އެ ސިޔާސަތު  ވަރެްއގެ ެއއްެޗއް އެނގޭނެ ަކމަުށް  އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. މިހާރު މި

. އެކަން ވެްސ ނެތް ިމ ުށްމު ފިަޔވަެޅއް ކަމަ ަބއިތޯ ދެނެގަތުމަުށް އެޅޭނެ މުހިއްކުރުމުގަިއ ހުރި މައްަސލަތަކަކީ ކޮތަންފީޒު

އްމު އުސޫލުން މަޖިލީހުގެ ގިނަ ކޮމިޓީތަުކަގއި ޤައުމަުްށ ން ކުޑަ މަސަްއކަތްތަެކއް ހަމަ އާވަރަުށް ޒިންމާދާރުކަ ކޮމިޓީން.

 ވަރަުށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ؛ ޤައުމު އިސްކޮުްށގެން ޤައުމަުށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ުކރުމުގެ ބަދަލުގައި ހަމަ އަންނަ

ނިންމުން އަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކުރެިވގެންދާކަން މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނުޑ ގޮތަކަުްށ ނިންމައިލާ ގޮތަކަުށް ހަމަ އަންނަ

ެގ ގޮުތަގއި އޮެވގެްނ މިހާރު ސަރުކާރުެގ ސިާޔސަތެއް .ފާހަގަކުރަން. ހަމައެާއއެުކ، ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުން

އެ ިސޔާސަތު ވަނީ ފެއިްލވެފަ. އެ ިސޔާސަތެއް ނުހިނގާނެ.  ،ކަމަުށް ވާނަމަ ކުރެވޭ  ޓެރަިރޒަމްގެ މަސަްއކަތްތައްކައުންޓަރ 

ެއއްކޮުްށ  ސްެކއް ހަދައިގެެނއް އެ ކާމިޔާބުކަމާރ ެޓރަރިޒަމްގެ ޑެޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއެއްގެ ޮކމިޓީއެްއގެ ގޮތަުށް ކައުންޓަ
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 ން މި ދަންނަވަނީ މިކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެވެސް އަުޅގަނޑު މިހެ ރައީސް.އެ މަސައްކަެތއް ނުކުެރވޭނެ. އިްއޒަތްތެރި 

ވަރަކަުށް އެނގޭީތއާ ވެސް ެއްއކޮުށް. މިފަދަ ކަމެއް ކުރާ ކަމުަށް ވަންޏާ ރަނގަޅު ނިޔަތުގަިއ ޤައުމަުށް ޓަކައި ރަނގަޅު 

ތެރެއިން މި  ގެވިސްނުމެްއގައި ކުރާ މަސައްަކތެއް ކަމަުށް ވަންޏާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް ވެސް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

 އްޔާގެ އޮފީުހގެ ދަުށަުށް އެންމެރިއްލެުވމުގެ ދަުށަުށް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބެ ދަލުވާން އެބަޖެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫސެންޓަރު ބަ

ގޮުތގައި މި ތަން އުފައްދަންޖެހޭ. އަދި އުފައްދައިގެން  ގެކުޑަމިނުން. ނޫނިއްޔާ އިންޑިެޕންޑެންޓް އިންސްޓިޓިއުޝަެނއް 

ގޮތަުށް  ކުރާ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެްއގެ މީހުން ހިމެނޭމީހުންނެއް ނޫން. ގާނޫުނ ތަންފީޒުޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ހަމައެކަނި 

. އެ ކާުރގެ ިސޔާސަތު ބަދަލުވާންޖެހޭނެޓެރަިރޒަމް ސެންޓަރުގަިއ މަސަްއކަތްކުެރޭވނެ ގޮތަކަުށް ސަރުމި ކައުންޓަރ 

ހަރެއްހާ ދުަވސް ީވއިރުަގއި ކޮންކަމެއްތޯ؟ ދެތިން ގަނޑަކަުށް އައިރު ގާތް ތު ނޫން ގޮތަކަުށް ިމހާހިސާބަުށް އައި ސިޔާސަ

މެން އަުޅގަނޑު ޓަރުން ކުރެއްވި ކަމަކީ ކޮބައިތޯ؟ޓެރަރިަޒމް ސެންންސް ބޭއްވުްނ ފިޔަވައި ކައުންޓަރ ކޮންފަރެޕްރެސް

އަޅުގަނޑު މި ، ންވީމާއެހެ ގެ ަދުށުން ކުރެވުނު ކަންތައްތައް؟ަކމަކީ ކޮބައިތޯ ސިޔާސަތުރައްޔިތުންނަުށް އޮތް ޔަޤީން

 ،ޖެހެޭއ މި ސެންޓަރަކީ އިންޑިޕެންެޑންޓް ސެންޓަރެއްގެ ގޮުތގައި  ދަންނަވާލަނީ ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތަކަުށް ވާން އެބަ

އަދި ގާނޫނު ަތންފީޒުކުރާ ސިފައިން ވެްސ ، ގޮުތގައި ނޫން ގޮުތގަިއ ބޭއްިވގެން ގެމިލޓްރީ ތެރޭގައި އޮންނަ ަތނެއް

އިންފޯސްމެންޓް ހުރިހާ  ލޯ، ގޮތަުށް  ފުލުހުން ވެސް އަދި އިމިގްޭރޝަން ވެސް ހިމެނޭ ،ގޮތަުށް ތެޭރގަިއ ހިމެނޭއޭގެ

ުށް ެއ ވިގެން މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮތަތަެކއް ރެޕްރެޒެންޭޓޝަން އެ ތަނެްއގަިއ ފުލްޓަިއމް އެ ތަނަކަުށް ދޫކުރެ ސެކްޓަރު

މެއް ނުކުެރވޭނެ. އަިދ ން ލިބިގެން މެނުވީ މި ކަކައެހީތެރިނުންވާ ވަސީލަތްތަާކއި އަދި ެއކަމަުށް ބޭ ،ފުރުޞަތުތައް ދީގެން

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެހީތެރިކަްނ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބޭނުންވާ ދާިއރާއެއް މިއީ. ާރއްޖެއިން ބޭުރެގ އެހީތެރިކަން ހޯދައިދިނުމުަށް 

މަުށް އެހީތެރިވާން އުނދަޫގާވ ކަ އެކަން، ހުރި ގަިއ އޮތީަމ ބައެްއ ޤައުމުތަްއ ހުންނާނެ ރެސިސްޓަންޓްވެސް މިލިޓްރީ ތެރޭ 

 ވެސް އެބަޖެހޭ މީތި ސިވިލް ބޮޑީއެްއގެ ދަުށަުށް މި އަންނަން  ހެންވީމަގޮތުން. އެ އެ ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުތަްއ އޮންނަ

 ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ބަރާބަރޭ ކިޔާފައި ނިންމާލީމަ ނެތި،  މިކަހަލަ އެްއވެސް ކަމަކާ މަޝްވަާރކުުރމެއް، އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ

ބޫެލއް ނުކުރަން މިއީ އެކަުށީގެްނވާ ރަނގަުޅ ފުރުޞަތެއް އެނިގގެން އަުޅގަނޑުމެން ހުުށަހަޅާފައި އޮްތ އަޅުގަނޑު ގަ

މަޖިލީހުގެ  ،ކަރުދާހެއް ކަމަުށް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު އަުޅގަނޑު ސަރުކާރުން މި ހުުށަހެޅުއްވި ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް

 ނަމަވެސް، މި މަޖިލީހުން މިކަން ކިޔަން. އެހެންހެޅުމަުށް އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާހުުށަހުުށަހެޅި ގޮެތއް ހޯދުމަުށް  ވިސްނުންހުރި

ކަމުަށް އް ސަުރާކރަުށް ހުުށަހެޅިފައި ނެތްއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ެއކަުށީގެްނވާ ިވސްނުމެ ،ކޮުށްފައި އޮތީ އެންމެ ރަނގަޅަުށް ކަމަުށް

 ،ކީ މިއަުށް ވުރެ ޮބޑަުްށ މިތާ މަޝްވަރާކުެރިވގެންހިތާމަޔާއެކު ފާހަަގކުރަން. އަިދ އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ މި ަމއްސަލައަ 

ބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ އެބަޖެހޭ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ގަ އަދި މިހާރު މި އޮތް ޓެރަިރޒަމް ގާނޫނަުށް ވެސް އިޞްލާޙު ައންނަން

އެންޑޯްޒކުރެވެނީ  ދިަޔއިުރގައި ެއއަުށް ެއއްވެސް ަމއްސަލަެއއް ނެތް ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މިއަހަރު ެވގެން 1

ބޫެލއް ނުކުރެވޭ އަުޅގަނޑުމެން މަިޖލީހުން މި ކުރަނީ ޒިންމާދާރު ގަނޑަކަުށް ގައަޅު ، ވެސް ބަރާބަރޭ ބުނީމަ. އެެހންވީމާ މި
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ގުޅުންހުރި މަޤްޞަދަކީ އަުޅގަނޑުމެން ޕާޓީ  ޚާއްަޞކޮުްށ ޓެރަރިޒަމާ، މަސައްކަތްތަެކއް ކަމަކަުށް. ިމ މަސައްކަތްތައް 

ވުރެ ބޮޑަުށް ޤައުމު އިސްކޮުްށގެން ކުރަންޖެހޭނެ މަސައްކަތެއް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ދެކޭތީ އެ ވާހަަކ  ޕޮލިޓިކްސްއަުށް

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާިއރާ ފޭދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރު

 އަުށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ 

އުން މަނާކުރުމާ ބެހޭ ިދވެހި ދައުލަތުެގ ސިޔާސަތު ޅައިދިސް. ޓެރަރިޒަމާއި ަހއްދުފަހަނަަރއީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ވާީތވެ މަޖިލީހުން ރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަުށް އެދި ފޮނުއްވާފައި ސުލްޖުމްހޫފަިއވާ ކަުރދާހަުށް ރައީމިހާރު ކަނޑައަޅުްއވާ

ވަނީ ެއކަން ދިރާސާކުރުމަުްށ ޓަކައި ާޚއްޞަ ކޮމިީޓއެްއ ނަގާފަ. އަުޅގަނަޑކީ ވެްސ އެ ކޮމިީޓގެ މެންބަރެްއގެ 

މަ ކުަޑ ތަފުސީލެއް އަުޅގަނޑު ވެްސ ކުރި ގޮުތގެ ހަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން މަސައްކަތްހައިސިއްޔަތުން ހަމަ މިއަދު ައޅުގަ

މި ކޮމިީޓަގއި ހިމެނޭ  ،އެކީ ލަން. މި ކޮމިޓީ ވަރަުށް މިނިވަންކަމާބޭނުންވި ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ދަންނަވާ

މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ މަންދޫބުން ވެސް. އޭގެތެޭރގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ 

ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވެސް ހަމަ ހިމެނިވަަޑއިގެންެނވި މަންދޫބުން. އެއީ ހަމަ މިކަމުގެ ތަޖުރިބާ  .ނަންފާހަގަކޮުށްލާ

ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. ޭއގެތެޭރގައި ހަމަ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވެސް ހިމެނިަވޑަިއގެންނެވި. 

ލެްއަގއި މަޝްވަރާކޮުްށ، ދިވެހި ދައުލަތުްނ ގެ މަތީން ވަަރުށް އެުކވެރި މާޙައުވަރާާއއި ލަފާމި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް މަޝް

އެއަުށް މަޝްވަާރކޮުށްފައި  ،ފޮނުީވމަ ޅުން މަނާކުރުމުގެ ކަރުދާހެއްހައްދުފަހަނައެމި މަޖިލީހުގެ ލަފަޔަކަުށް އެދި ޓެރަރިޒަމާއި 

 ގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ހުރިހާ ކޮމިޓީ ،ވަރަުށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނިންމެވީ

ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވޯޓުން  ދެއްވި.ން އެހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވޯޓުދާލަތު ޕާޓީގެ އަނާރާ ނޫއިއްތިފާޤުންނޭ. ހަމައެކަނި އަ

ންމަވާފައި މި ތަޅުމުަށް އަުރަވން ނިލަފާ، އަުރވަންމަޝްވަރާާވއިރު މި ކަރުދާސް މިގޮތަުށް ފާސްވީ. މި ބިލު ފާސްވެފައި

ފޮނުވިއިރު އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަުށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދެއްކެވި ވަރަުށް ގިނަ ބޭފުުޅން. އެއީ މިކަމާ ގުޅުންހުިރ 

ެއ  ،ދިއުމާ ބެހޭ ގޮުތން މަޝްވަރާތައް އަރުަވއިއަުށް ޓެރަިރޒަމާއި ަހއްދުފަހަނަޅައިރިއްޔާމުއައްސަސާަތކުން ރައީސުލްުޖމްހޫ

ދެން ތިމަންނާމެން ، އެެހންވީމާ؛ ދިރާސާތަކެއް ކުރަްއަވއި ެއ ބޭފުޅުން ވަނީ ޕްލޭެނއް ކަނޑައަުޅްއވާފައި ކަމާއިބޭފުޅުން 

 ވަނީ މިކަމަުށް ގާނޫނެއް ހެދުމަުށް ޓަކައި މި މަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވާއަުށް ވަދެ ަކމެއް ކުރަން ބޭނުންތެރެއިތުރަުށް މީގެ

ވަރާތަްއކުރަން ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާ، މިަކމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަުްށ އިތުރު މަޝް  ހިސާބުންނޭ އިތުރު ސުވާލުތަާކއި
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އެރުްއވި. ރެކޮމެންޑުކުރެްއވި. މަޝްވަރާ ގެނައުމަުށް ޓަަކއި ބިލެއް މަޖިލީހަުށް ވީހާވެސް ައވަހަކަުށް ފޮނުވުމަުށް މި ކޮމިޓީން 

ނޫނު ވުޖޫދަުށް ގެނައުމަުށް ޓަަކއި ބިލެއް މި އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ ބިލެއް ނޫިނއްޔާ ެއަކމަކަުށް އެދި ގާ

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަްއވާ ކޮމިީޓއަކުން އެ އި މަޝްވަރާ އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ އިތުރު ލަފަޔާ ހިސާބުން  ތަނަުށް ހުުށަހަޅާ

ޭޖެގ ނޫނީ އެ ފަރާތްތަކުން ކުރައްވާނެހެން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ވަރަުށް ރަނގަޅު މަޤްޞަދެއްަގއި ދިވެހިރާއް

ވަނީ.  ރައްޔިތުންނަުށް މި ވަގުތު މިކަހަލަ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަުށް ައއުން ބޭނުންވާތީވެ ެއކަމަުށް މަޝްވަރާއަުރވާފައި މި

ދިއުމުެގ ޓެރަރިަޒމާއި ހައްދުފަހަނަޅައި ގޮުތަގިއ ރާއްޖެއިން މިހާރު ދުނިޔޭެގ އެކި ަޤއުމުތަކުަގއި ބޫުލކުރާއަޅުގަނޑު ގަ

ބަލާއިރު ރާއްޖޭަގއި ވެސް މި ކަންތައްތައް އެބަ ހިނގާ. މިިދޔަ އަހަރު ައޅުގަނޑުމެންނުަށް  ކަންތައްތައް މި ދާ ސްީޕޑަުށް

ފެނިގެންދިޔަ އަުޅގަނޑުމެްނެގ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްޫޙރިއްާޔއަުށް ވެްސ ހަމަލާތަކެްއ ދެވިގެންދިަޔ މަންޒަރު. ހަމަ 

ގަިއ ެއ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނަުށް މާ، އެ ހަމަލައި މީހާ. އެހެންވީ . ެއއީ ާރއްޖޭެގ ެއންމެ އިސް ވެރިއިރާއްޖޭގަ 

އެޑްމެުޓކުރެވުނު. ދުވަސް ވަންދެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އަިނޔާެވގެން ގާްތގަނަޑކަުށް މަސް ،ވަރަުށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތައް ިދމާވެ

ުކގަިއ، އެކި މަގުަތކުަގއި ތަފާތު އަދި މާލޭގެ މަގުމަތީަގއި އެކި ސަރަހައްދުތަ  ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ.

ގިފައިވަނީ. އެހެންވީމާ، ރާއްެޖއިން ވެްސ ނކުިރކަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަުށް އެތި ޮގއްވާލަން ބަޔަކު ަމސައްކަތްގޮވާަތކެ

ިއގެން ބޫލުކުރަން ސީިރއާ ތަްނތަނަުށް ވެސް ހަމަ ފިލަެވސް ހަމަ ގައަދި ދިވެހިާރއްޖެއިން އަުޅގަނޑުމެން ، މިކަން އެބަޖެހޭ

ޓަކައި ސިސްޓަމުތައް  ުކރުމަުށްބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމު ވަރުގަދަ ،ޓަކައި ކުރުމަުށްކަންކަން ކޮންޓްރޯލް މީހުން އެބަދޭ. މި 

ވަމުން. ގެންދަވަނީ ހައްދަ . ގާނޫނުތައް ވެސް މިވަނީ ކުރައްވާފަ ޓަކައި ކަންތަްއތައް ވެސް ސަރުކާރުން މި ކުރުމަުށްވަރުގަދަ 

ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެްނ  ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއީ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ކުރާ ރަނަގޅުނޑު ގައެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދުކުާރ ކަމަކަުށް ވާތީެވ، މިއަުށް ވަާރއަކީ ހަަމ އަުޅގަނޑު ވެސް ާތއީއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މިކަމަުށް އެރުިވ މަޝް

 ޝުކުރިްއޔާ.  ްއަޒތްތެރި ރައީސްއިުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުށް ތާއީއަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތު މި

 އަނާރާ ނަޢީމަުށް.   

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ތުން ގޮ ދިއުމާ ބެހޭޒަމާއި ހައްދުފަހަނަޅައިރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން ޓެރަރިޝުކު

އަުޅގަނޑު ެއ  ،ޓަުށް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑު ބުނެލަން ބޭނުންވަނީހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކަރުދާހުގެ ޮކމިޓީ ރިޕޯ

ޒިރުކުރަން. މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައި ބެހޭ ފަރާތްތައް ހާ ައޅުގަނޑު ހުުށަހެޅީމޭ ކަމާ ކޮމިޓީގައި ަބިއވެރިވީމޭ. ބަިއެވރިވެފައި
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ދީފަެއްއ ޓުގޮތަުްށ ކޮމިޓީން ނިންމުމުން އަުޅގަނޑު ވޯ ުނކުރާެއ ފަރާތްތައް ހާޒިރު، ގޮތެްއ ނިންމުމަުށް. އެހެންނަމަވެސް

 ކަންކަމަކީ އިސްލާމް  މި އި ހައްދުފަހަނަޅައިިދއުމާ.ަމއްސަލަތަކާ   ނުވާނެ. ައޅުގަނޑުމެން ވެސް ވަރަުށް ދެކޮޅު ޓެރަރިޒަްމގެ

ނުކުތާެއއް. ރާއްޖޭެގ  2އަުޅގަނޑު ކޮމިޓީަގއި ފާހަގަކޮުށްފަިއވާނެ  ،ބުދޭ ކަންކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްދީން ވެސް ތަރުހީ

. މިހާރު މި ކުމްކޮުށްފަްނގެ ގޮުތގަިއ ޙުެވސް ތިބީ ޓެރަރިސްޓު ގިަނ ޕާޓީތަުކގެ ވެރިން ،އިދިކޮޅު ސިޔާީސ ފަރާތްތަކުގެ 

ތަކުަށް ހަމައެކަނި ރާއްެޖއިން ބޭރަުށް ހަނގުރާމަ ،ވާހަކަތަެކއް އައިސްަފއެއް ނެތް. މި ސިޔާަސތުގައި އޮތީ ސިޔާސަތުަގއި އެ

ޓެރަރިސްޓުންނަުށް ވަނީ  ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްފަިއާވނެ ޓެރަރިސްޓުންނަކީ ކޮބަިއތޯ ދިއުމުގެ ވާަހކަ. އެހެންވީާމ،

ކަމަުށް އަޅުގަނޑު  ްނކަން ވެްސ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ވަަރުށް ބޮޑަުށް އޭގެ މާނަ އެނގެންޖެހޭކަކިހނެއްތޯ، އެ

އިމުކުރަން. މި ޤައުުމގައި އަމާންވެުށްޓެއް ޤާ ވެސް ބޭނުްނވޭ ފާހަގަކޮުށްފަިއވާނެ. އަދި ހަމަ ިމދެންނެވި ގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން 

ގޮތަުްށ  އަާސީސ ޙައްޤުތައް ހަިނވާ ،ބަަޔކު ހައްޔަުރކޮުށްގެން ބޫލެއް ނުކުރަން ގިނަ އަުޅގަނޑު ގަ ،އެހެންނަމަވެސް

 މި ސިޔާސަތުގެ ދަުށުން  ،. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދެންނެިވންހަދަިއގެން ކަމަުްށ އަމާންކަން ޤާއިމުކުރެވޭނީ ގާނޫނުތަކެއް

ކެއް ހެދުން އެއީ ވަރަުށް ތަގޮތަުށް ާގނޫނު ނުވާއި އެވާ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ހަނިއަސާސީގަ ގާނޫނެއް ހަދަންޏާ ވެސް ޤާޫނނު

 ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮުށްފަިއވާނެ. ޝުުކރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.  މުމުހިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ޟް ރަޝީދަުށް. ރިޔާ

 

 ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދި ައޅުގަނުޑ ، ގޮތުން އެއްެޗއް ދަންނަވާކަމުގައި ވާނަމަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި މައްސަލައާ ބެހޭ 

ގެ ވަގުތު އޮތުމާ ވެްސ ީޕ.އެމްޕީ.ެދްއވުން، އެދެން އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިމެންދެން މައިކް ކަނޑައިުނލާ ބަހައްޓަވައި

އި ހިމެނުނު މެންބަރެއް. ކުރި ކޮމިޓީގަނީ، އަޅުގަނޑަކީ މައްސަލަ ދިރާސާއެުކގައި. މި މައްސަލާަގއި ދަންނަވަން ބޭނުންވަ

ގަނޑު ވަރަުށް އަޅު  ންބަރުގެ ވާހަކަފުޅު ގެންދެވީމަނުަލއްވާ ކިނބިދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެމި ރިޕޯޓް ވެސް ބައްލަވައި

ސާފު އިބާރާތުން  ،އޮތީ ކަނޑަެއޅިގެން ވަރަުށް ާސފު ބަހުން އޮތީ. ނިންމުމުގައި މި ހައިރާންވަން. މި ކޮމިޓީގެ ނިންމުން މި

ވަނަ 8އަދި ، ވަނަ ނަންބަރު 7ވަނަ ނަންބަރު، އަދި  6އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވި ކަރުދާހުގެ  ލިޔެފައި މީގައި މި

މާތުގެ އަލީަގއި ބިލެއް ްނ މި މައްސަލަ ކުިރއަުށް ގެްނގޮސްދެްއވަންީވ ގޮތް. ލިބުނު މަޢުލޫތީގޮުތގެ މަ ވާނަންބަރުގައި 

 ކުރުމުަށް ޓަކައި އަދި މިކަން ފުރިހަމަ ެދއްވަން. އަދި މިކަން ނިންމުމުަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވައި ކޮުށްފައިޑްރާފްޓު

އޮތީ މި މައްސަލަ ނިންމި  ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވެސް މި ޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދޭންޖެހޭ 



66 

 

ދިޔައިުރގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިކަން ދިރާސާކުރެްއވަމުން. އެހެންވީމާ، ދެްނ ހިމެނިފަ ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތަކުގެ ތެޭރަގއި

އިރާގެ ވަަޑއިަގންނަވާ އަްއޑޫ ހިތަދޫ ދާޑީ.ޕީއަުށް ނިސްބަތްވެ ތެރި މެންބަރާއި، އަދި ެއމް.ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތް

ތެއް ކުރިއަުްށ މި ބޭބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާގެ ވެސް މަތިން މި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މަސައްކަ ،އާއިމެންބަރު އިބްރާހިމްދީދީ

ންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޑަިއގަވާ އަާދލަތު ޕާޓީއަުށް ނިސްބަތްވެއެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންނަ  ގޮއްަސވީ. ރަނގަުޅ؛

ގޮތަކީ މިހާރު އެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރެްއިވ ފާހަގަކުރެްއވި ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން ގެންނަވަން. އެހެންނަމަވެްސ، ކޮމިޓީއަުށް ފެނުނު 

. ކަމަުށް ވީ ނަަމވެސް ރަްއޔިުތންގެ މަްއޗަުށް ޢަމަލުކުރެވޭީނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫަނކުންކަމުގައި 

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް  އެހެންވީމާ، އެ ގާނޫނު އައުަމުށްފަހުގައި ގާނޫނު ލިބުނީމަ، އެ ގާނޫނުގެ މައްޗަުށް ބިނާކޮުްށ ކަމާ

ފަހަރުަށް  ެއްއ މަސައްކަތެއް ދެ ،ތަކުރާރުކޮުށް ،ޑަބަލްކޮުށް ،ގެނެސްގެން އެ ދިރާސާކޮުށް ެއކަން ކޮުށްފިކަމުގައި ވާނަމަ

ކަމަުށް. މިކަމުަށް ބޮޑަުށް ބާރުއަޅާ  ނޫންނަމަ މާ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނިންމިދާނެ ،ކަތް މި ބިލުގެ މަސައް ،ނުޖެހިކުރަން

ވާހަކަދެްއކެވީ ކުޅުދުއްފުުށީ ުއތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެ މެންބަރުގެ ހުުށަހެޅުމެއް މިއީ. މިގޮތަުށް މިކަން 

ަވޑަިއގެްނނަވާ ބޭފުޅުން. އެއަުށް ވޯޓަުްށ .ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވެން. ޕީދުކުރެްއވީ އަޅުގަނޑުމެއިދިނުން އެީއ. ެއއަުށް ތާއީފޮނުވަ

ވަަޑިއގަންނަާވ އަދާލަތު ޕާޓީައުށް ނިސްބަތްވެ ވަގުތު ތިބި ޭބފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޭފުޅަކު ފިޔަަވއި، އެއްެސވީމަ އެ

ބެހޭ ފަރާތްތަކުން  ސަރުކާރުގެ ކަމާމެންބަރު ފިޔަވައި ހުރިހާ މެންބަރުން އިއްތިފާޤުން ނިންމެވީ މިގޮތަުށް މި ފޮނުވަން. 

ތުންގެ މަޖިލީހުން އެއަުްށ ޮކުށްފައި ފޮނުވަން. ފޮނުވީމަ ރައްޔިމާތުގެ އަލީަގއި ބިލެއް ޑްރާފްޓުލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫ  ،މިކަން

ންހުރި ހުރިހާ ގުޅު ކަމާ ،ޒިރުކުރަްނޖެހޭހާ، ގެންނަންޖެހޭ ހު ކޮމިޓީއަކަުށް ފޮނުވައި ދިރާާސކުރަްއާވއިރުަގއިކުރުމަުށްފަބަހުސް

ދުކުރެްއވި. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ާތއީ ފަރާތްތަކެއް ގެނެްސ މި މަސައްކަތްކުރަން. ސަރުކާރުން ޮފނުވި މައްސަަލއަުށް

ިމއީ. ދެން މި  ދުކުެރްއވި. އެހެންީވމާ، ކޮމިޓީން މި ކުރެއްވި މަސައްކަތަކީރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ވެސް ތާއީހު

ނޫން.  މިއީ ބިލެކޭ ވިދާޅުވީ ދައްކަމުންޑައިރުޮކޅެއް ކުރިން މިތާ ވާހަކަމީގެ ކު ،ޅި މެންބަރުޓް ހުުށަހެމައްސަލަިއގެ ރިޕޯ

ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތަީކ ކޮބައިތޯ ބަލަން މި ފޮނުިވ  މި މައްސަލައިަގއި ސަުރކާރުެގ ސިޔާސަތު؛ ސަރުކާރުން

އްކީ. މިއީ ބިލެއްކަްނ ދެ ގެ ވާހަކަމި ރިޕޯޓުމަސައްކަާތއި  ޓަކައި މި ފޮނުވި ކޮމިޓީން ކުރެއްވި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަުށް

 ކުރުމަުށްއިރާއެއްަގއި މިތާގައި މަޝްވަރާވުރެ ފުޅާ ދާ ެދްއކުމަުށްމިތާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވާހަކަިގގެން ނޭނގާނޫނެއްކަން 

މުގެ މައްޗަުށް ތް މިކަންކަޓްގައި އެަބއޮޓީއަުކން ނިންމާފައި ފޮނުވި ރިޕޯޓެއް މިއީ. މި ރިޕޯފަހު ފޮނުވި ވަގުތީ ކޮމި

މިފަދަ  ،. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑުމެން އެއްެވސް މީހަކު މިފަދަ ބިލެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮންނާކަުށްއަލިއަުޅަވއިލަްއވާފަ

އެްއެވސް މީހަކު ދެކޮޅެއް ނުހަދާނެ. އަދި މިކަމަުށް އެންމެ ބޮޑަުށް  ގެގާނޫނެއް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އޮްނނާކަުށް އަުޅގަނޑުމެން

ނުންވެފައި ތިބީ ވެސް ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންކަން މި މައްސަލަ އައުމުގެ ކުިރންވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބޭ

ތަކުން ންވެްސ ޛަރިޢާމަޢުލޫމާތުތަކާއި ައދި އެނޫ ގެއިންެޓލިޖެންސް ،ގި އްޭޖގެ ސަލާަމތީ ބާރުތަކަުށް ނޭނއެނގޭ. ދިވެހިރާ

 ެއކަމާ ބެހޭ ން ނުބެލި އޮްއވާ އެިކ ދިމަދިމާގައި ހާިދސާ ހިނގާތީވެ ީލގައި އެކަްނކަމަޢުލޫމާތު ނެތް މަޢުލޫމާތެއްގެ އަ
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ދިވެހިރާއްޖެއަުށް އެތެެރވާ ައޅުގަނޑުމެން މަޝްވަާރކޮުށްފަިއ އަުޅގަނޑުމެން ދެންނެވިން،  ގޮތުން ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ

އިމުކުެރވިަފިއ ކެއް ދިެވހިރާއްޖޭގައި ޤާސޫލުތަބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ރައްކާކުރެވޭނެ އު  މީހުންނާ މި މީހުންނާއި ބޭހުންނާ،

ކަމަުށް. އެީއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަލާމަތާއި  ޖެހޭނެއެފަދަ ކޮމިޝަނެްއ އޮންނަން، ކަމަުށް. ނޫންނަމަ އޮންނަންޖެހޭނެ

ނެއްެގ ތަ ވެސް އޮންނައި ހުރިހާ ޤައުމެއްގައި ވެްސ، ތަނެއްގަ  ދުނިޔޭގެ ހުރިހާޓަަކއި އޮންަނންޖެހޭ،  ރައްކާތެރިކަމަުށް

 ދިވެހި ސަރުކާރުން މިހާރު ވީހާވެްސ އަވަހަކަުށް އޮންނަންޖެހޭނެ  ،ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަމަކީ ދައުލަތުން ވާހަކަ މި

ނާއި ބޭރުން އަތުވެދާނެ ބޫުލކުރެވޭ. ެއހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެެރއިންއަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަބަދުވެސް ގަ ތަނެއް ކަމަުށް

ލާއަކުން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ތައްޔާރުވެ ތިބެންޖެހޭނީ. އަދި އެކަމަުށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަެކްއ ދުވާނީ ހަމާކޮންމެ ޢު

ހިފައިގެން ތްތަުކގެ އެްނމެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ޖެހޭނެ. އަދި އެ ވަސީލަލާމަތީ ބާރުތަކަުށް ފޯރުކޮުށްދޭންވެސް ދައުލަތުން ސަ

ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  . އެންމެކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ޭރވެންޖެހޭމިކަން 

އިން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޖެންސްގެ މަޢުލޫމާތު އެ ޛަރީޢާޓަކައި ބަަޔކު ކުރި މަސައްކަތް. އިންެޓލި އަވަހާރަކޮުށްލުމަުށް

އެއްޗެހި މެދުވެރިކޮުްށގެން  ގައި މޯބައިލް ފޯނާރު ދިަޔއިވަރެްއގެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުނުތޯ؟ ކީއްވެތޯ ެއވަުރގެ ކަމެއް ިހނގައިކިހާ

ކުެރވިފައި ނެތީ. ރުތަކަުށް މި މަޢުލޫމާތުތައް ނޭނގި އޮތީ؟ މިކަން ރެކޯޑުމިވަރުކަމެއް ހިންިގއިރު ކީްއެވގެންތޯ ސަލާމަތީ ބާ

ގެނެއް ުނވާނޭ. ހިނގައި މިއީ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން އުފެއްދި ުސވާލެއް. އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވަނީ މިވަރު ކަންަކމެއް 

ލަކޮުށް މުޅި ޖުމު، ކުން ބޭރުން ހިނގާ ކަްނތައްތަކާއި ނެޓްވޯ، ކް ެތރޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތަާކއިދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ނެޓްވޯ 

ނިޒާމެއް ަދއުލަތުަގއި  ދިވެހިރާއްޖެއަުށް އެތެރެވާ ަކންތައްތަކާއި ބޭުރވާ ކަންތަްއތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްާކކުެރވޭނެ

އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ މިއަދު ދަްއކާ ވާހަކަެއްއ ނޫން. މިއީ ިއއްޔެ ަދއްާކ  އެކަން ކުރަްނވެގެން މި .ހޭނޭޖެއޮންނަން

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަަކއެއް. މިއީ އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް.  ކުރިްއުސރެ ވާހަކަެއއް ނޫން. މާ

ވާުށޭ އަޅުގަނޑު އުމަކުން ހޯދައިގެން މިކަން ކުރަންބާރުލުން ލިބެން އޮތް ޤަމިކަމަުށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި އެއް

ކާ ޤައުމަީކ މިދަންނަވަނީ. އާދެ! ހަމަ އެހެންމެ ދުނިޔޭގައި ޓެރަރިޒަމުށާ ބެހޭ ގޮތުން ޓެރަރިސްޓުންގެ ެއންމެ ބޮޑަުށް ދައް

ބޭފުޅުންގެ  ސް މަޢުލޫމާތު ގެނެސްގެން އެވެ ބޭފުޅުން އަތުން އިނގިރޭިސވިލާތާއި އެމެިރކާ. އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ އެ

ޓަކައި ދޭންޖެހޭ  ަގއި މިކަން ކުރިއަުށް ގެންދިއުމަުށްބޭފުޅުންނާ އެކީ ން އެލު ބޭބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތީބިފަންނީ ޤާ

 ،ހެންނަމަވެސްހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދޭން އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ތައްޔާރަުށޭ. މިކަމަކާ އަޅުގަނޑުމެން ދެކޮެޅއް ނަހަދަން. އެ

ކާ މީހުން ވާހަކަ ދައް  ކަަމުށް މި އޮތްވެހިރާއްޭޖގެ ނެތް މިންވަރަުށް ދި ނުހިނގާ ކަންތައްތަުކގެ ވާަހކަ،  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ން ނުބައި މާނަެއއް ކަެއއް ނޫން ދައްކަްނީވ. މިއިވާހަ ޓަަކއި. މި ދައްކަނީ ސިޔާސީ މަޤްަޞދެއް ހާސިލުކުރުމަުށް މި

މީހުން  ބިރުވެރިކަން އެ ،ޓަކައި ން ވާހަކަަދއްކަންީވ. ދިވެހި ރާއްޖޭއަުށް ފަތުރުވެރިން ނައުމަުށްދޭހަކޮުށްދޭކަުށެއް ނޫ

އެޅޭ ފިަޔވަޅެްއެގ  ޓަަކއި ދުރާލައި ކަމަުށް ވާހަކަ ދައްކަންީވ. ދިވެހިރާއްޖެއަުށް މިފަދަކަމެއް އަތުވެދާނެ އުފައްދާކަުށް ނޫން މި

އެހެނެއް  ،ލާޞްތެރިވާ ބަެއްއގެ ގޮުތގައި ވާހަކަ ދައްކަްނވީ. އެހެންނަމަވެސްޤައުމަުށް އިޚް ވާހަކަ ދައްކަންވީ. ގޮތުން މި
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ެވސް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ، ކައިރި އަވަުށްޓެރި ސްރީލަންކާއަުްށ  އިނޫން ވެގެންދަނީ. ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގަ 

ޕަުށް ދިޔަކަމުގައި ވިޔަްސ، އަދި އެހެން ވުރެ ދުރަުށް ޔޫރަެއއަުށް ،ސްކަމަުށް ވިޔަ އިްނޑިާއއަުށް ދިޔަ ،ސްކަމަުށް ވިޔަ ދިޔަ

ޤައުމަކަުށް ދިޔަ ކަމަުށް ވީނަމަވެސް ދިވެހިާރއްޖެ ބަދުނާމުވާ ގޮތަުށް، ިދވެހިރާއްޖެއަުށް ަފތުރުވެރިން ނާންނަ ގޮތަުށް، 

ނޑުމެންނަުށް ޓުއަރިޒަމަުށް ެއއިން އަސަުރ، ނޭދެވޭ އަސަުރކުރާ ގޮތަުށް ކުރާ ޮގތަުށް ކަންތައްތައް ކުރަމުންދިޔަ މަންޒަރު އަޅުގަ

ފެނިގެންދިޔައީ. އަުޅގަނޑުމެން ބުނަން އެހެން ނުހަދަމާުށޭ ހިނގާުށޭ. މިއަދު ދިވެހިާރއްޖޭގެ މި ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަުްށ، 

ދައުލަތުން ކުރަމުން މި ގެންދާ މަސައްކަތަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ކުރަްއވަމުންގެންަދާވ މަސައްކަތަުށް އަުޅގަނޑުމެން 

ދެމާ ހިނގާުށޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް، ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ސަލާމަތާއި ަރއްކާތެރިކަމަުށް ޓަަކއި ެއޅެން އެއްބާރުލުން

ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަެޅއް؛ އެީއ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ކަމުަގިއ ވީނަމަވެްސ، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކަުމގަިއ ވީނަަމވެސް، 

އެހެން އެކުރާ ަކންކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެން އެްއބާރުލުންދެމާ ހިނގާުށޭ. މިއަދު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް 

ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ ެއއްެވއުޅުމުގެ ގާނޫނަުށް ގެަނއި އިޞްލާޙެއް. އަުޅގަނޑުމެން 

 11ކު ރޭގަނޑު އަުެށއްގެ ޚަބަރުން ފެުށިގެން މިއަދު ގަބޫލުނުކުރަނީތޯ ޖެހިގެން ހުންނަ ގޭގައި އެމް.ޑީ.ޕީްނ ކޮންމެ ރެއަ

ވަންދެން ެއ ހުންނަނީ އެންމެ ވަރުގަދަ ލައުޑުސްޕީކަރު ބަހައްަޓއިާލފަ. މުޅި ސަރަހައްދަުށް އަޑު  11:30ޖަހައި، 

ދޫކޮުށްލައިގެން އެ މީހުން ިސޔާސީ ގޮތުން ނުަދއްކާ ވާހަަކއެއް ނެތް. ީމގެ ސަބަބުން މިހާރު ކުރިއަުށް އޮތް ޖީ.ީސ 

ވެްލގައި ބަިއވެިރވާ މީހުންނާއި، އަދިެވސް މިހެން ޓެސްޓުތަކުަގއި ބައިވެިރވާ ކުދިންނާއި، ޓިއުޝަާނއި، ޤުރުއާްނ؛ އޯލެ

އެތައް ގޮަތކުން ދަރިންނަުށް ކިޔަަވއިދިނުމަުށް ޓަކައި މައިންބަފައިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަުށާިއ، އެ ދަރިންނަުށް 

މުންދޭ. މިކަން ވިސްނައި މިއަުށް އަމިއްލައަުށް ސިޔާީސ ޕާޓީއެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ މިއިން އެބަ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރަ

ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދެްއގެ ހައިސިްއޔަތުން މިފަދަ ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނައިނުލާ މިގޮަތުށް ކަންތައްތައް ކުރާ ކަމަުށް 

 ރަުށް މަޖުބޫރުވޭ މިކަންކަން ހުއްޓުވުމަުށް ޓަަކއި ވަންޏާ ދައުލަތަުށް މަޖުބޫރުވޭ، ފުލުހުންނަުށް މަޖުބޫރުވޭ، ހޯމް މިނިސްޓަ

ލާޙު ގެނެސްގެން ބަދަލު ެގނެސްގެން، އާ ގާނޫނު ލަިއެގން ވެސް މިކަން ހުއްުޓވަން. ޞްގާނޫނެއް ނެތިްއޔާ ގާނޫނަުށް އި 

ހެނީ ކީއްެވގެންތޯ؟ އެމް.ޑީ.ޕީން މިއަދު ކުރަމުންގެްނދާ ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ޖެހެނީ ގާނޫނަކުން މަނާކުރަން މި ޖެ

ހުއްދަ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރެޭވ ގޮތަުށް ޮއވޭ. އެކަމަުކ ހުއްދަ ކަންތައްތައް އެހެން މީހުންނަުށް އުނދަޫގވާ ގޮތަުށް، އެހެން 

މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަުށް އުނިކަްނ ލިބޭ ގޮތަުށް ކަންތައްތައް ުކރީމަ މިއަދު ގާނޫނަކުން އެަކންކަން ހަނިކޮުށް މި ކަންކަން 

ވަނަ  33ވަނަ މާއްދާއާިއ،  32ވަނަ މާއްދާާއއި،  27ޖެހެނީ. ދެން ހަނިކުރާއިުރގައި ޤާނޫނުއަސާީސެގ ކުރަން މި 

ވަނަ  16ވަނަ މާއްދާާއ ޚިލާފު ކަމަުށް ވިދާޅުވާ ބޭބޭުފޅުން ބައްލަަވއިލަްއވަން އެބަެޖހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  32މާއްދާއާިއ، 

ސީ ަޙއްޤެއް ހަނިކުެރވޭނީ އެހެން ިޑމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢުތަކުގަިއ މާއްދާ ވެސް. އެ މާއްާދގަިއ އެބަޮއވޭ ެއްއވެސް އަސާ

ހަނިކުރެވިފައި ހުރި މިންވަރަުށޭ. އެހެން ބުނާއިރުަގއި އަުޅގަނުޑމެން މި ބުނަނީ، ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ޤައުެމއްަގއި ެއްއވެްސ 

ބައެްއެގ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަުށް  ގެެއއްގެ ދޮރުމަތީަގއި، ެއއްެވސް އާއްމު ރައްޔިތަކަުށް އުނދަގޫވާ ގޮތަުށް އެހެން
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ޓަކައި، އެހެން ަބޔަކު ބޭނުންވާ ސިޔާސީ މަޤްޞަެދއް ހާސިުލކުރުމަުށް ޓަކައި ައޑުގަަދއެއް ނުކުރެެވއޭ. ފުރުޞަތެއް ނުދެޭއ 

އް ލިބުނަސް އިނގޭތޯ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް. އަުޅގަނޑުމެން ތެރޭ ގިނަ ީމހުންނަކީ ޗުއްީޓއެ

އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭން ގިނަ ބަޔަކު އުޅޭނެ ބޭސްފަރުާވއަުށް، ނޫނީ އެހެން ކޮންމެވެސް ކަމެއްަގއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި. 

އަޅުގަނޑުމެން ދެކެންތޯ އެ ަމންޒަރު. އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނޭ އެ މަންޒަރެއް. ެއގޮތަުށް އެްއވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ 

ނެ އުސޫުލތަކެއް؛ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑމެން މިހާރު މި ބުނާ ވާހަކައަކީ އެްއވާން ބޭނުންވާ މީހުން މީހުންނަުށް އެއްވެވޭ

ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި ހަރަކާެތއް ހިންަގވަން ބޭނުންާވ މީހުން، ެއ މީހުން ސުލްޙަވެރިކަމާ އެުކގަިއ ެއއްވުުމގެ ފުރުޞަުތ 

ތާީއދުކުރަން އެކަން ކުރަން. ސުލްޙަވެރިކަމާެއކު އެކަން ކުރަން. އޮންނަންވާނޭ. އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނޭ. އަޅުގަނޑުމެން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަސާީސެގ ލިޔެފައި އޮތީ ސުލްޙަވެިރަކމާ އެކު އެްއވުން. ސުލްަޙއަީކ ޖެހިގެން ހުންނަ މީހާއުަށް 

ޅުެހންވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި އުނދަގޫކުރުެމއް ނޫން. މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި ރައީެސއްގެ ޮގތުން މިހާރު ތި އިންނެވި ހު

މެންބަރު މީގެ ކުޑަުކޑަ ވަގުުތކޮޅެްއގެ ކުރިން އަުޅގަނޑު ަކއިރީަގއި ަސއިކޮޓަީރގަިއ ވިާދޅުވި، ތިމަންަނގެ ޢާއިލާއަުްށ 

ތިމަންނައާ އެކުަގއި ގޭަގިއ މަޑުކޮުށްލައިގެން އިންަނ ވަގުތު ތިމަންނަމެންގެ ސިޓިންރޫމުތެރޭގަެއއް ނޫނޭ 

ންޖެހޭނީ. ވަރަުށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެްއ ވިދާުޅީވ. އެީއ ޭއގެ މާނަައކީ އަެނކުންގެ ަޙއްޤުތަކަުށް ވެސް މުޒާހަރާކުރަ

ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތައިގެނޭ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ދީފައި ހުރި ާބރުތަކާއި ުއސޫލުތަކާިއ އިންތަްއ ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ. އެނޫން 

މީހުން މައިތިރިކުރެވެން އޮތީ ގާނޫނަކުން ެވއްޖެއްޔާ ގާނޫނު، މުގުރުްނ  ގޮތަކަުށް އެ ބޭނުންކުރާ ކަމަުްށ ވެއްޖެްއޔާ؛ މި

ކަމަުށް ވެއްޖެްއޔާ މުގުުރ، ޖަލަުށް ލައިގެން ކަމަުށް ެވއްޖެއްޔާ ޖަލަުށް ލައިގެން ވެސް މިކަން ކުރަންޖެހޭ އެބަ ރައްޔިތުންނަުށް 

ހާރުވެސް ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ މީހުންނޭ. އެކަން ޓަކައި. އެހެންވެ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މީގެތެރޭން ގިނަ މީހުންނަކީ މި

ނުކޮުށް މިއަދު މި ޤައުމަކަުށް މިނިވަންކަމެއް ގެނެޭވކަުށެްއ ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި މިހިރަ އާދަކާދަތަކާިއ، 

ނަުށް އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭ މިހިރަ ރީތި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގެނެވޭކަުެށއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން

އިހަުށްދުވަހު އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގާނޫނަކާ ގުިޅގެން، މި ގާނޫނު އަިއއިުރގައި ވަރަުށް ތަފާތު ވާހަކަ 

ަވނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު އެއްެޗކޭ.  27ދައްކަމުން އައީ. ތިމަންނަމެންގެ މިނިވަންކަމަުށް ހުރަސްއަޅާ ެއއްެޗކޭ. ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

އް. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެްނމެ ފަހުން އެމް.ޑީ.ޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާއިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ނޫން، އެހެނެއް ނޫން ީވއެ 

ކަުށަވަރުކުެރވުނީ އަބުރާ ނުެބހި ވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ހަރަކާތް ބޭްއވޭކަން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގުނީ. 

މި އޮތް ރީތި ސަގާފަތުގެ ތެރެއިން ވެސް ސިޔާީސ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހެދިފައި ހުރި ރީތި އުސޫލުތަކާއި، ހަމަތަކާއި، 

ހަރަކާތް ހިންގޭނެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެރޭ ފާހަގަވެގެންިދޔައީ. ކޮންކަެމއްތޯ ނުކުރެވެނީ؟ އެހެންވީމާ، ރީތި ރަނގަުޅ 

ސް ެއކަމެްއ ގޮތް ޮއއްވާ އެ މަގުން ނުޮގސް ތިމާމެންގެ އާރާއި ބާރު ބޭނުންކޮުށްގެން ކަންތައް ކުަރން ހިތަުށްއެރިޔަކަ

މިއަދަކު ނުކުެރވޭނެ. މިއަދު ެވރިކަމުގައި ހުީރއެއް ކުރިން ިތބި ކަހަލަ މީހުންނެއް ނޫން. ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެިރކަން 

ނިމުމަކަުށް ގެންނަން މި މީހުން ކުރި މަސަްއކަތުެގ ތެރޭަގއި އޮީތ ޖަރީމާ ހިންގަިއގެން ދޮގު ވާހަކަ ދަްއކަިއގެން ިމ 
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ުރގެ ެއ މަނިކުފާނަކީ ވަރަުށް ކިޔަަމންތެރި މަޑުމައިތިރި ބޭފުޅަކަުށް ވާތީެވ، މި މީހުން ކޮންމެ ކަންތައްތައް ކުރީ. އޭ

ސަކަރާތެއް ޖެހިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އެ މަނިކުފާނު ހުންނެވީ ވަރަުށް ކެތްތެރިކަމާއި މަުޑމައިތިރިކަމާ އެކީ. ިމއަދު ިމ 

އް ަހދާކަުށް ފުރުޞަތެއް ނުދޭނެ. މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މީހުން ބޭނުން އެއްޗެ

މިތިބި ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންނާއި، އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންނާ، އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއުަށް 

ދޭ ގޮތަކަުށެއް ނޫން ތިބީ. މި  ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންނާ، އަދި ވަކި ޕާޓީައކަުށް ތާއީދުނުކުރާ މެންބަރުންނާ އެ ފުރުޞަތު

ދިވެހިރާއްޖެ ހަމަމަގަުށް އެުޅވުމަުށް ޓަކައި ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް މި މަޖިލީހުން ކުރައްވާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

ގެ މިއަދު ފެނިގެން އެބަދޭ އަުޅަގނޑުމެންނާ އެކުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ހުެރެގން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ޤައުމު އާރާސްތުކުރުމަުށް ޓަކަިއ، މި ޤައުމަުށް ހެޔޮ ބަދަލު ގެނައުމަުށް ޓަކައި ކުަރއްާވ 

މަސައްކަުތގައި ބަިއވެރިެވގެްނ ތި ކުރައްވާ މަސައްކަތް. ތިއީ ޤައުމަުށް ހެޔޮއެދޭ މީހުން. ތިއީ ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ 

މިއަދާ ހުރި ތަފާތު އެަބ ފެނޭ. ނުބައި މަގަކުން ނުބަިއ ގޮތަކަުށް ދާ ކަމަުށް ވަންޏާ އިޚްލާޞްތެރިން. އެހެންވީމާ، އޭރާއި 

އޭގެތެެރއިން ނުކުމެ ހެޔޮބަސް ބުނުމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އޮތް އެންމެ ރީތި ގޮތަކީ. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެްނ 

ރަުށް ވެސް ޝުކުރު ދެންނެވުމަކީ މިއަދު އަުޅގަނޑަުށް އެންމެ އިޙްތިރާމުކުރާނެ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 އްވި ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެައޅުގަނޑު ލިބޭ އުފަލެއް. އެހެންވީމާ، 

ީޓގަިއ ދެްއކި މެންބަރުން ދެްއކި ާވހަކައާިއ، ކޮމި ިމތާނގައި، ބުނި އެްއޗަކީ  ،މައްސަލަ ކޮމިޓީން ކުެރްއވި ަމސައްކަތަކީ 

ހުރި މަޢުލޫމާތުެގ އަލީަގއި އަދި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވި ކަރުދާހުގަިއ ހުރިހާ އެްއޗެްއ އެްއކޮުށްފައި  މި ،ވާހަކަާއއި

ވަނަ  9ނަ ނަންބަރާއި، ވަ 6ވަަނ ނަންބަރާއި، އަދި  8ވަނަ ނަންބަރާއި،  7ޭއގެ  ،ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެެރއިން 

ބަރުތަކުަގިއ ހުރި ކަންކަމުެގ މަްއޗަުށް ިރޢާޔަތްކުރުމަުށް ފަހުގަިއ ބިލެއް ތައްޔާރުކޮުށްަފއި ފޮނުވާުޭށ މި މި ނަން ނަންބަރު؛

މަޑިފުުީށ  މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްދޭނަމޭ. ވަރަުށް ސާފު ނޫންތޯ؟ ވަރަުށް ސާފު. އަުޅގަނޑުމެން ރަުށު، ައޅުގަނޑު ނިސްބަްތވާ

ރައީސް މިއަުދ އިްއޒަތްތެރި މިއީ. ަވރަުށް ސާފު. އެހެންވީމާ، މި  ތައުފީޤު ބުނާނެ؛ ވަރަުށް ސާފޭ. އެކަހަލަ ކަމެއް

ން މި ވާހަކަކޮޅު ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުއަޅުގަނޑު ބުނެލަން ބޭނުން އެއްަޗކީ. ކެތްތެރިކަމާ އެކު މަިޖލީހުގެ ރައީސް އަދި 

 އަުޑއެއްެސވީތީ ޝުކުރު ދަންަނވަން. ަވއްސަލާމް ޢަލައިކުމް.

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރުއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް. މެންބަރު

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުުށީ
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ަރއީސް، ަޙއްޤުބަސް ބުނީމަ އެއީ ޮދގެކޭ ބުނެ، ައގު ަވއްޓާލަނީއޭ ބުނެ ދިވެހިރާއްޖެ  ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

ބަދުނާމުކުރަނީއޭ ބުނި ފަރާތްތަކުން މިއަދު މިފަދަ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހަުށް ކަމެއް ހުުށަހެޅީމާ އަޅުގަނޑުމެްނ 

އަހަރު ކުރިން ާރއްޖޭެގ  2ނަޝީދު ވިދާުޅެވއްޖެ މީެގ ަރއީސް. ަރީއސް އިްއޒަތްތެރި ކައިިރއަުށް އަންނަނީ ހަމަ ހިނި 

މީހުން އައި.އެސް.އާ ގުޅިގެްނ ހަނގުރާމަ އެބަ ކުރެއޭ. ަހނގުރާމައަުށް އެބަެދއޭ މީހުން. އެ ވާހަކަެދއްކީމަ ރާއްެޖ 

ރިއާގަިއ ރައީސް. ފުލުސް އޮފީހުގައި ބަންދެއްަގއި ހުރި މީހަކު ގޮސް ސީއިްއޒަތްތެރި ބަދުނާމުކުރަނީ ކަމަުށް ވަނީ 

ަރއީސް. މިީއ، މި ިއއްޒަތްތެރި ހަނގުރާމަކުރަން ހެދީމާ ދެން މި ސަރުކާރާ ދޭތެރޭަގއި ސުވާލު އުފެެދއެއް ނޫންތޯ 

ޤައުމުަގއި ހިނގާފައި އޮތް ަކމެއް ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ، މި ސަރުކާރުން ވަރަުށް ބޮޑަުްށ 

ރައްޔިތުންނަުށް މި ކަންކަމުގައި ވާނުވާ ނޭނގޭ ގޮތަުށް ަޢމަލުކުރަން ބޭނުންވެއޭ. މިކަްނ  އެބަ މި ކަންކަން އޮުޅވާަލއިެގން

ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ޤައުމީ އިްއޒަތްތެރި ވެސް ކުރާނެ ނަމަ، މިހާރު ކުރަންޖެހޭތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް 

ނަމަވެސް، އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ އެކަން ކުރަން މަޞްލަޙަތަުށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތަކުގައި ެއއްބާރުލުންދޭން. އެހެން

އޮންނަ ގޮތަުށް. ކޮމިޓީގައި ތެުދފުޅެއް އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަެދއްކީމު މި ބިލަުށް. ދެއްކިއިރު އަޅުގަނޑުމެން ބުނީމު، ތިފަދަ 

މި މަޖިލީހުަށް  ކަންތައްތަެކއް ކުރާއިުރަގއި ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ސާފުާވންޖެހެއޭ ހުރިހާ ކަމެއް. އެފަދަ ގާނޫނެއް

ހުުށަހެޅޭއިރުގައި ބޭރުން އަންނަ ފަރާތްތަކާ އެއްކޮުށް މުޢާމަލާތެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަާސެއއް 

އެބަ ހުންނަންޖެހޭ އެ މީހާއާ ެބހޭ ވެރިފިކޭޝަނެްއ، ުނވަތަ ެއ މީހާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުވެ، އޭނަައކީ ވިޔަފާރިކުރަްނ 

މީހެއްގެ ގޮުތގައި އެނގޭ މުއައްަސސާެއއް. ސާފުކޮުްށ އެ ލިޔުން ރައްޔިތުމީހާއަުށް ލިބެން އެބަ ޖެހެއޭ. ލިބިގެނޭ ޞައްޙަ 

ރައްޔިތުންނަުށް އޭނަ ކުުށްވެރިުނވެ އެކަން ކުެރވޭނީ. ބަޔަކު ާވހަކައެއް ދަްއކަން ދިޔައިމަ އެއީ ކޮންބައެއްތޯ ބެލޭނެ ތަނެއް 

ދުވަސް ފަހުން ގެންގޮއްސަ ެއ  3ރައީސް. އޭަނއާ ެއއްކޮުށް ިވޔަފާރިކުރަނިކޮުށް ތެރި އިއްޒަތްމި ޤައުމުގައި މިއަދު ނެތް 

މީހާ ވެސް ލަނީ ޖަލަުށް. މީކީ ނޫން މިކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި އޭުރވެސް 

މި ރިޕޯޓްގަިއ އެކަން ހިމަނާފައެއް ނެތް ، ވާހަކަދެްއކިން، ކޮމިޓީ ރިޕޯްޓގައި މިކަން ހިމަނައިދޭުށޭ. ެއހެންނަމަވެސް

ރައީސް. ަރއްޔިުތންނަުށް އޮޅުވާަލއިގެން، ަރއްިޔތުން ބޭނުންވާ ގޮތް ސާފުނުާވ ގޮތަުށް ހަދައި، ަރއްޔިތުްނ އިްއޒަތްތެރި 

ދަންނަވަނީ، ރައީސް. އަދި ެވސް އަޅުގަނޑު މި އިްއޒަތްތެރި ކުްއވެރިވާނެ ގޮތަުށް ައޅުގަނުޑމެން ގާނޫނު ހަދައިގެންނުވާނެ 

މިފަދަ ގާނޫނެއް ހެދިގެންދާއިުރގަިއ ެއ ގާނޫުނގަިއ ވަރަުށް ާސފުކޮުށް އޮންނަން އެބަޖެހޭ، ެއީއ ކާުކ، ކިހިނެްއާވ މީހެއްތޯ 

ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެްއޔާ ދައުލަތުގެ މުައއްސަާސއެްއ ެއބަ ހުންނަންޖެހޭ އޭނައާ އެްއކޮުށް ެއއްވެްސ މުޢާމަލާތެއް 

ސް ކަހަލަ ގޯސްކަެމއް ނެތް ކަމަުށް ރައްޔިތުމީހާއަުށް ސާފުވާން އެބަޖެހޭ. ޖެހުނީމާ، އެކަން ސާފުވީމާ ހިންގުމުގައި ެއްއވެ

ރައީްސ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން އިއްޒަތްތެރި ދެން އޭނަ މުޢާމަލާތެއް ކޮުށްގެން އެކަމުގެ ޒިންމާ އޭނަ އުފުލާަކުށްނުޖެހޭނެ 

ޅުމުަށް އައިިއރުގައި މި ރިޕޯޓް މި އޮތީކީ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނަުށް ހުުށަހެޅި ގޮތަކަުށް ނޫން އަސްލު މަޖިލީހުގެ ތަ

ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންނަުށް އެ މީހާ ބޭނުންވާ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ ސާފުކަމާ 
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ގަިއ ެވސް ނިްނމާފަ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ އެްއކޮުށް. ެއ ކަންކަްނ ެއ ގޮަތުށް ކުރުމަުށް އަުޅގަނޑުމެން ޮއންނާނީ ކޮމިޓީ

އަޅުގަނޑު ހިތާމަޔާ އެކު ދަްނނަވަން. މި ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަުށް ައއިއިުރގަިއ މިއިން އެްއވެްސ 

ަކއޭ. ކަމެއް މި ރިޕޯްޓގަިއ ހިމަނާފައެއް ނެތް. ައޅުގަނޑުމެން ިމ ދަންނަވަނީ ގާނޫނު ހަދަންެޖހެނީ ރައްޔިތުންނަުށް ޓަ

އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަަވނީ ގާނޫނުަގއި އެންމެހައި ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން ިލބެންޖެހެނީ ރައްޔިތުންނަުށޭ. 

އެހެންނަމަވެސް، ެއކަން ވިްސނޭ ބަޔަކު ނޫން އަޅުގަނޑުމެންނާ އެއްކޮުށް އަނެްއކޮޅުން މަސައްކަތްކުރަން މި ތިބީއެއް. 

ަރއީސް މިކަހަލަ ކަންތައް ހިނގާނެ. އިްއޒަތްތެރި ބަޔަކާ ެއއްކޮުށް މަަސއްަކތްކުރާއިރު  ވަްއކަމާއި ފަސާަދއިން ފޯވެަފއި ތިބި

ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ސާފުާވންޖެހޭ ހައްޔަރުވާންޖެހެނީ ކާކުކަމާއި، ހަްއޔަރުކުެރވޭނީ ކާުކަކމާއި، ހައްޔަުރކުރާނީ ކާކުކަްނ 

މުގައި ހިނގާނެ ވަރަުށް އަވަަހުށް. އެ ކަންކަން މި ޤައުމުގައި ވެސް ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ސާފުވާންޖެހޭ. އެކަން މި ޤައު

ހިނގައިދާނެ. ޙައްޤަުށް ކާމިޔާުބލިބޭނީ. ބާތިލުކަމާއި ފަސާދައާއި ޣާފިލުކަން މައްޗަކު މި ޤައުމު އަބަދަކު ދެމިއެއް ނޯންނާނެ 

ަޙްއޤަުށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާ  ސުބުާޙނަހޫ ވަތަޢާލާ އަބަދުވެސްهللا ރައީސް. ަޙއްޤަުްށ ކާމިޔާބު ލިބޭނީ. އިްއޒަތްތެރި 

އެުކގަިއ ޮވޑިގެްނވަނީ. އެކަާލނގެ ނިޢުމަތުން ބޭރުެވގެންވާ ހަމަ އެްއވެސް މީހަކު ުނވޭ. އެްއވެސް މީހަކަުްށ އަނިާޔެއްއ 

 ދޭނަމޭ ހިތާ ކަމެއް ކުރާކަުށް އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. ޙަޤީޤަުތގައި އެ އަނިޔާ ައިއއްސަ ެއ އަނިޔާދޭން ބޭނުންވި މީހާގެ 

ގަިއގަިއ ހިފާނީ. އަުޅގަނޑުެމން ޖާހިލުކަމުން ނުކުންނަން އެބަޖެހޭ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުެމން ސިކުނޑި ތަޣަްއޔަުރވެފައި 

މި ވާ ތަޣައްޔަރުވުމުން ނުކުންނަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ އެއްވެއުޅުމާ ބެހޭ ާގނޫނުގައި މިހިރަ ކަންތައްތަްއ 

އަހަރުވީ. އަދި ނުލިބޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެދުނިން  2ން، ދަރުބާރުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ ދޭން. ގޯހޭ. އަުޅގަނޑުމެން އެދުނި

ރައީސް. ދެން ކޮންތާކުތޯ އިއްޒަތްެތރި އާޓިފިޝަލް ބީޗު ޖަލްސާ ބާއްވަން ދޭން. ނުލިބޭ. ކާނިވާ ސަރަހައްދެއް ނުލިބޭ 

މެން ބައްދަލުވުން ާބއްވަްނީވ؟ އެީއކީ ވާެނ ކަމެއް ނޫން ބާއްވަްނވީ. ކަރުތާފެނަުށް އެިރ މޫދުގައި ތިެބގެންތޯ އަުޅގަނޑު

ރައީސް. މި ޤައުުމގައި ަރއްޔިތުންނަުށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން އެބަ އޮންަނންޖެހޭ. އެކަން އަޅުގަނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި 

ޑުމެން ކުރަމުން މި ދަނީ. ރައީްސ. އެކަން ހޯދުމަުށް ޓަކައި ުކރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އަޅުގަނއިއްޒަތްތެރި ހޯދާނަން 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ޤައުެމއް މިއީ. ވެރިކަމުަގއި ތިބި މީހުންގެ ޤައުމެއް ނޫން އެަކންޏެއް މީކީ. އަުޅގަޑުމެންނަީކ 

ޤައުމުން ބޭރުން އައިސް ތިބި ބައެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޙައްޤު ވެސް ހިމާޔަތްކުެރިވގެން މި ޤައުމުގައި ކަންަތއްަތްއ 

ދާނީ. ަރއީސް ނަޝީދަނީ މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ަޓކައި ާތއަބަދު ކެނޑިޭނޅި ޙައްުޤތައް ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ޓަަކިއ ވެގެން

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބޭފުެޅއް. ރައީސް ނަޝީެދއް މި ަޤއުަމކަުށް، ަރއްޔިތަކަުްށ ދެރަވާނެ ެއއްވެްސ ކަެމއް ނުކުރާނެކަން 

ރާތީ މި ސަރުކާރުން ބިރުގަްނނަންނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ަސރުކާރު ހަމަމަގަުށް އަުޅވަިއ، ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު ގަބޫލުކު

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ސަރުކާެރއް މި ޤައުމުގައި ޤާއިމުކުރާަނން. އެކަން މި ޤައުމުގައި ދާދި އަވަހަުށް އިރާދާކުެރއްިވއްާޔ 

ނީމަ ވެސް ބުނާނެ، އަނެްއކާ ބަދުދުޢާ ކުރަނީއޭ. ކޮބައިޯތ ގެ ާވގިފުޅާ ެއކު ހިނގަމުންދާނެ. ދެން އަޅުގަނޑު މިހެން ބުهللا 
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ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ބަދުދުޢާއަކީ؟ ޙައްޤަުށް ކާމިޔާުބ ލިބޭނީ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ަޙއްޤު ވަރަުށް ައވަހަުށް ފާޅުެވެގންދާނެ 

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަުްށ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެން ހުސްަވުގތުކޮޅަުށް މެދުކަނޑާލުމަުށް މިހާރު މި އޮތީ ތަްއޔާރުވެފަ. މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުންގެންދާތީ. އަޅުގަނޑުމެން ޖަލްސާ ދެން  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއަޅުގަނޑު މަޑުކޮުށްލަިއގެން މީނީ 

 ނޑާލަުށް. . މި ިހސާބުން ހުސްވަގުތުޮކޅަުށް މެދުކ1:00ަކުރިއަުްށގެންދާނީ 

 

 ] އަުށް  13:01އިްނ  12:33ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކު ރައީސް ނައިބުމަޖިލީުހގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

`. ހުސްަވގުތުޮކޅަކަުށް ފަހު މި ދަންފަޅީގެ މަސަްއކަަތއިގެން ކުރިއަުށްދާން ކަމަުށް. ައޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުްނ 

ލަތުގެ ސިާޔސަތު ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ކަރުދާހާ އެކު ގޮތުން ދިވެހި ދައު ދިއުމާ ބެހޭއި ހައްުދފަހަޅައިދިޔައީ ޓެރަިރޒަމާގެން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާަފއިވާ މަްއސަލަ ދިރާސާކުރެްއިވ ވަގުތީ ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓަުށް. އެ ދަންފަޅި ނިމުނުއިރުގައި 

ހިސާބުން  މި ،ވަނީ. އެހެންވުމާެއކު އިނިމިފަ ހާ މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުަވއިރިހު ިއއްޒަތްތެރި އެދިަވޑަިއގެންނެވި 

 ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. ރިޕޯޓްގެ ބަހު

 ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުްމހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސއަުށް، 7.2 ދެން މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  އަޅުގަނޑު  -{7.2}

ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި  ނިންމެވި ސާކުރައްވައިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާގެަނއުމުގެ މިއިޞްލާޙު

ންނުަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލުަށް އެއްވެސް އިޞްލާެޙއް ލިބިފައެްއ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުގައި  2016އޮގަސްޓް  8ރިފޯޓް 

ފޮނަދޫ ންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ، ައއްސަސާތަުކގެ ކަދެްއވާނީ މިިނވަން މުހުުށަހަޅުއްަވއި ނުވޭ. ރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަޢަލީ ސަލީމް.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުދާއިރާގެ 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަސާސީގެ މާއްދާައކަުށް ޤާނޫނު ،މެ ތި އިޝާރާތްކުރެއްވިރަީއސް، ދެންއިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

ގެަނއުމުގެ ބިުލ އިޞްލާޙު ަވނަ 8ެއއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަުށް  އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު؛

ކޮމިީޓެގ  ،ފަދައިންމިނިވަން މުއަްއސަސާތަުކގެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީ ދިރާސާކުރަްއވާފަ. ތި އިޝާރާްތކުރެްއވި 
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 އެކު މި މަސައްކަތުގައި ހީާވގިކަމާ  ތެރިކަމާމި ފުރުޞަތުގައި ަވރަުށް އިޚްލާޞް ންނަުށް އަޅުގަނޑުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ަދންނަވަން. އަދި ކޮމިޓީަގިއ  އެކު މަސަްއކަތްކޮުށްދެްއވި ަކމަުށް ޓަކައި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް ޝުކުރު

ދާރީ މުވަްއޒަފުން ވެސް ހަމަ ވަރަުްށ ބުރަކޮުށް މި ކޮމިޓީގެ މަަސްއކަތްކުރަްއވަމުން ގެންަދވަނީ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އި

ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމަން. މި ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަނޑު ފާހަގަުކރަން ކޮމިޓީއަުށް މިހާތަނުަށް  ކޮމިޓީއަުށް އަިއސް

ވެސް ެލވިފަ. އެހެްނވީމާ،  އިވަނީ މިއަދާ ހަމައަުށް ނިންމަ މަަސއްަކތް 99އައިސް ހުރި މަސަްއކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ހަމަ %

އަދާކުރަން. މި  ންނަުށް ޝުކުރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއެކަން ފާހަަގކޮުށް އިދާރީ ުމަވއްޒަފުންނަުށާއި ހުރިހާ ކޮމިީޓެގ 

ނޑުމެން ކޮމިޓީއަުށް ދިަޔއިަމ އިޞްލާޙު އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ތި ވިދާޅުވި ގޮތަުށް ައޅުގަ 

ފަހު ޮކމިޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯްޓ  އަދި ދިރާސާތައް ކުރުމަުށް ،ކޮމިޓީގައި މި ކަމަުށް ެއކަުށީގެްނވާ މީޓިންތަކެއް ބާްއވައި 

ަވގުތު  އޮްނނާނެ. އެހެންވީމާ، އިތުރަުށް ައޅުގަނޑު ވާހަކަނުދައްކާ އިންނަުށް ލިބިވަޑަިއގެންފަިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީގެ 

 ކަމުގައި ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ.ހެޅުނީމި ރިޕޯޓް ހުުށަކުރުމުގެ ގޮތުން ސަލާމާތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤައްރިރުން ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތަުށް އިޚްލާސްތެިރކަމާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  ،އިދާރީ މުވަްއޒަުފންނާއި ،ްއޞަކޮުށް ކޮމިޓީތަކުތަުކގެ މުޤަްއރިރުންނާއިދަންނަވަން. ޚާ އެކީ ޝުކުރު

ެއީކގައި ކުރިއަުށްދާކަްނ  ން ކުރައްވާ މަަސއްކަްތތަކުން އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތްތައް ވަރަުށް ހަލުވިކަމާމެންބަރު

 ބިލު މިނިވަންގެނައުުމގެ އަސާސީއަުށް އިޞްލާޙު ނޫނުރިއްާޔގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ ވަގުތު ފާހަަގކުރަން. މި

 ސްުކރުމަުށް ޖުމުލަ ކަނޑައެޅިފައި އި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަުށް ބަހުކާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ އްތަމުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތަ 

 43 މިނެޓު 31ޕީ.އެމަުށް ން. ޕީ.ލާނަނަޑއެޅިަފއިވާ ގޮތް ދަންނަަވއިގަިޑއިރުގެ ވަގުތު. ޕާޓީތަކަުށް ވަގުތު ކަ 1ވަނީ 

މިނެޓު  3ސުުކންތު. އެމް.ޑީއޭއަުށް  24މިނެޓު  5ޕާޓީއަުށް  ސިކުންތު. ޖުމުހޫރީ  51މިނެޓު  14. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ސިކުންތު

އިއްޒަތްތެިރ . މިނެޓު 2ުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަިނސްބަތްނުވާ  މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަުށް 2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުްށ  4

)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ން ފުރުޞަތުަށް އެދިަވޑަިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން. ންބަރުމެ

 ގެ ކަންތައްތަކާ ބެޭހ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއިމިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ިއޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު 

ަގާވއިދުެގ  ،ކު ފުރުޞަތެއް އެދިވަަޑއިނުގަންަނވާތީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަްއވެސް ސްކުރުމަުށް އެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަުށް ބަހު ނިންމެ

 ން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ެއ މާއްދާގެ )ުށ( ަގއިވާ ގޮތުެގ މަތީ، ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން 3ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 75

ާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަުްށ މްހޫރިއްއަޙްމަދު ޢާމިރު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

މެދު  މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާ ؛މެދު ން ިއްއވަން. މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ބަލައިގަތުމާވަނަ ކިޔު 3ގެ ގެަނއުމުގެ ބިލުއިޞްލާޙު

ތުެގ ން ނިންމަވާ ގޮެތއް މިއަުދގެ ވޯުޓގެ ގަީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން. މިއަދުގެ މަސަްއކައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު
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އިރުަގއި އިރުަގއި އެޖެންާޑގައި ކަނަޑެއޅިފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަެކއް މިހާހިސާބަުށް އަހިސާބަުށް އާދެވުނުއި ތެރޭގައި މި

ގެންދާނީ އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަްނ؛ މި ބައި ކުރިއަުށް ވޯޓަުށް ، 8އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ، ވަނީ ނިންމާލެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް މި

 ވަގުތު ޖަލްސާ މެދުކަނަޑއިާލނަން. ގެންިދއުމަުށް މިަގއި ޖަލްސާ ކުރިއަުށް 1:30. އިވޯޓުގެ ގަީޑގަ 

 

 އަުްށ{ 13:30އިން  13:06 }ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން:

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ، 8. އެޖެންޑާ އައިަޓމް މަސައްކަތް ކުިރއަުށްެގންދަން ކަމަުށްމި ދަންފަޅީގެ ކުމް. ޢަލައި އްސަލާމްޢަ

)ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. މަުށް އިދާރީރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވު ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. ޯވޓު

ދުވަުހގެ ، 8.1ތައް ެޗކުކޮުށްލަދެްއވުމަުށް ަހނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅު

މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވޯުޓން ނިންމާ ހިސާބަުށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މިއަދު މި އައިޓަުމގެ ދަުށުން 

 2ވާީނ  ެލވޭވަރު އިއެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު ދަންނަވަ ހޭ.ވޯޓަކަުށް ދަންަނވާލަންޖެ 3ވޯޓަކަުްށ ދަންނަވާލަން އެަބއޮތް.  2

ިރ އިއްޒަތްތެ( )ވަގުތުކޮަޅކަުށްފަހު ރީ ދައްކާ ގޮތުން އަޅުަގނޑަުށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ.ޒިުށް ކަމަުށް މިހާރު މަޖިލީހުގެ ހާވޯޓަ

ރުވަން. ފުރަތަމަ ވޯޓަުށް އަފަހަރު ހަނދުމަފުޅުކޮުށް ދެއްވުމަުށް އަިދވެސް އެއްލަކޮުށްމެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކު 

 ލާނަން. އިދަންނަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2013/1ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު މަ ގެނައުުމގެ ބިލުުށް އިޞްލާޙު ( އަެވއުުޅމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ގާނޫނުލްޙަވެރިކަމާެއކު އެއް ސު)

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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  ރިފާޢު هللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު  މާފަންނު ދެކުނު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 39    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 

 31      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުެވވަޑަ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

 .22ންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރ39ު. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62އަދަދު؛ 

ބަރުންެގ ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެން ކުވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަ

އްޒަތްތެިރ އި ދާއިާރގެ  މާފަންނު ދެކުނުއެހެންކަމުން،  .61ލަ؛ . ޖުމ31ު. ފާސްވުމަުށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ 61އަދަދު؛ 

 ލްޙަވެިރކަމާެއކު އެްއވެުއޅުމުގެ މިިނވަންކަމުގެސު) 2013/1 ނަންބަރު ނޫނުގާ ،ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ރިފާޢުهللا ޢަބްދު މެންބަރު

އަުްށ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމަުށް ފާސްވެއްޖެ. މި ުށް އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލު( އަނޫނުގާ

 ލާނަން.އިދެން، ޮއތް ވޯޓަުށް ދަންނަވަ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ދަންނަވަން.ކަމުަގއި ފޮނުވިއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެުކ  ހާދާކަރުސަތުތައް ބަާޔންކޮުށްފައިވާ ލަތުގެ ިސޔާޅައިިދއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހި ދައުހަނަޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަ

މެންބަރުންގެ ވަގުީތ  11ެއ މައްަސލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ހޮއްެވވި  ؛ރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ މަްއސަލަރައީސުލްޖުމްހޫ

ުށް ަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި ިނންމެވި ގޮތަުށް ފާްސކުރެްއވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަ

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 57    :ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   57     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

ވަިކ  ކު ނެތް.ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަ. ނުފެންނަ ކަމަުށް 57. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62އަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ  .1ންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރު

މާ ބެޭހ ޅައިދިއުޓެރަިރޒަމާިއ ހައްދުފަހަނައެހެންކަމުން،  .57ލަ؛ . ޖުމ29ު. ފާސްވުމަުށް ބޭުނންވާ އަދަުދ؛ 57އަދަދު؛ 

 ؛ރިއްާޔ ފޮނުއްވާފަިއވާ މަްއސަލައެކު ރައީސުލްޖުމްހޫ ގޮތުން ދިވެހި ދައުލަުތގެ ސިާޔސަތުތައް ބަޔާންކޮުށްަފއިވާ ކަުރދަހާ

މެންބަރުންެގ ވަގުތީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވއި ނިންމެވި ގޮތަުށް ޯވޓުަގއި  11އެ މައްސަލަ ދިރާާސކުރެްއވުަމުށް ހޮއްެވވި 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ބައިވެިރވަަޑއިގެންނެ 

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އޮގަްސްޓ  16އް އޮންނަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެ

 ަގއި. 9:00ގާރަ ުދވަހު ހެނދުނު އަން ވާ 2016

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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