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 9:01 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:
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 (މުޙައްމަދު މަސީޙު هللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ތިންހައަ ވަނަ 2017

 ދުަވސް( )ބުދަ 2017 ފެބުރުވަރީ 8

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .ل هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالم على رسوالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  25ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2017/1/3އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  6އަުްށ،  2016/18/61އިން  2016/18/56ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

ހުރި ޔައުމިއްޔާަތއް. މި  ވަނަ ޖަލްސާައުށް 16ވަނަ ަޖލްސާއިން  11ގެ ވަނަ ދައުރު 3ވަނަ އަހަރުގެ  2016އެއީ 

ްއޔާތައް މަލީުހގެ ވެަބސައިްޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަުށްފަހު އެްއވެސް މެންބަރަުކ އިްޞލާޙެއް ހުުށަހަޅުްއވާފައިނުާވީތ ޔައުމި

 ރާ ަޔއުމިއްާޔތަކެއް ކަމަުށް ނިންމައިފިން.ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުމިްއޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުން ގަބޫލުކު

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ  2:30 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މެންދުރުފަހު -4.1

 .1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަުށް އައި ބަދަލުގެ ދަުށުން އެމް.ޑީ.ޕީގަިއ ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތިރ  -4.2

ެގ 29-1ހުގެ ގަާވއިދުގެ މެންބަރު މޫސާމަނިކު އެ ޕާޓީގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރައްާވފައިވާ ކަމަުށް އަންަގވައި މަޖިލީ

)ބ(ގެ ދަުށުން މިކަން އިޢުލާންކުރަން.  29-1)ުށ(ގައި ބަޔާްނކުރާ ލިޔުންތަްއ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

މި ބަދަލު މިގޮތަުށް އައުމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ދަފްތަރުގައި މެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިގެންަފިއ ވަނީ މި ދަންނަވާ ގޮތަުށް. 

. މޯލްިޑވްސް 7. ޖުްމހޫރީ ޕާޓީ؛ 21. މޯލްިޑިވއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓ؛ 48ގްރެސިްވ ޕާޓީ އޮފް މޯްލޑިވްްސ؛ ޕްރޮ

 .2. ވަކި ޕާީޓއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން؛ 1. އަދާލަތު ޕާޓީ؛ 6ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންްސ؛ 

 

 މަޖިލީހުަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު . 5

  

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

  މަޖިލީހަުށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު.، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހެްއކާ  -5.1

  ބެހޭ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ހެްއކާ ބެހޭ ބިލު.

 

 ޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމި 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

)ލޯކަލް ކައުްނސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ޤައުމީ  2010/10ގާނޫނު ނަންބަރު  -6.1

ަގއި ިއއްޒަތްތެރި  2017ފެބުރުވަީރ  7ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޯޕޓް. މި ރިޕޯޓް  ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއި

މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުޭވ. މި ރިޕޯޓް ަމޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ.  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

)ލޯކަލް ަކއުންސިުލތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު(  2010/10`. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގެެނވުނު އިޞްލާޙު ކޮިމޓީއަުށް ހުުށަހެޅުމާ ގުިޅގެން ޮކމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަުށް ފުޅާ ދާއިރާެއްއގަިއ އަުށް 

ދިރާސާކުރުމަުށްފަހުގައި ކޮމިީޓެގ އިއްތިފާޤުން ނިންމަނީ އިތުުރ އިޞްލާޙުތަކާ އެކު މި ބިލު ފާސްކުރުމަުށްޓަކައި. ިމގޮތުެގ 

 ހަުށް ހުުށަހަޅާލަން މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަުށްޓަކައި. ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ. މަތީން އަޅުގަނޑު މި ބިލު މަޖިލީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރަުށާއި، އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނުަށް ވަރަުށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ނައިބު މުޤައްރިރަުށާއި، އިއް 

ިސކުންތު.  37މިނެޓު  31ަގޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެަމުށް  1ބިލަުށް، މި ރިޕޯޓަުށް ކަނަޑއެިޅފައިވަނީ ޖުމުލަ 

 57މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  37މިނެޓު  4ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުްށ  50މިނެޓު  13އެމް.ޑީ.ޕީއަުްށ 

މިނެޓު. ފުރުޞަތު  4މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަުށް ނިްސބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް 

ބިލުގެ މި މަރުޙަލާ  ހުޅުވާލަން. މި ބިލަކީ ވަރަުށް މުހިއްމު ބިލަކަުށް ވާތީއާ ެއއްޮކުށް އަޅުގަނޑު ގަސްުތކުރަނީ މިއަދު މި

ޖަހާއިރު ޯވޓުގެ މަރުޙަލާ ކުިރއަުށްގެންދަން. ފުރުޞަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުަވއިލެވިފަ. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  11ނިމުމުން މިއަދު 

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ހުޅުހެންވޭރު ދާއި

ހެްއކާ؛ މާފުކުަރއްވާތި! އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ، ލޯކަލް ، 2010/10ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ރި ހުރިހާ ކައުންސިުލގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް އެްއޗެއް ބުނުުމގެ ުކރީގައި އަުޅގަނޑު މިއަދު ދަންނަވާލަން އިްއޒަތްތެ

އަހަރުުދވަސް ައޅުގަނޑު އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ޓަަކއި މި  13އިން ފެުށިގެން އަުޅގަނުޑގެ ހަޔާުތގެ  2005މެންބަރުންނަުށް، 

 8މަޖިލީހުގެ ގޮނޑީަގއި ވަރަުށް ުބރަކޮުށް މަސައްކަްތކުރިން. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މިއަދު ިމއީ 

ާޔސީ ހަޔާތުގައި އެންމެ އަނިާޔ ލިބުނު ދުވަސް. މިއަދު ވެެގން މި ދިޔައީ އިއްތިފާޤަކުްނ ފެބުރުވަރީ. އަޅުގަނޑުގެ ސި

އަހަރު ުފރުނު ދުވަސް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިމހާރުގެ ލީޑަރޝިޕުން އެިދވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ައޅުގަނޑުެގ  5ވިޔަސް އެކަމަުށް 

ދުވަހެއްގެ ގޮުތގައި ވެގެން މި ދިޔައީ. ސިޔާސީ ގޮތުން  އެްއވެސް ކުުެށއް ނެތި އަުޅގަނޑު އެ ޕާޓީގެ ދަފްތަރުން ަވކިުކރި

އަޅުގަނޑު މިހާތަނަުށް ކުރި ަމސައްކަތް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ަވރަުށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެީކގައި ކޮުށްފައި އޮންނާނީ. އަުޅގަނުޑ 

ދަންނަވަނީ ޕާޓީއަުށް ހުރިހާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުންނަުށް ެވސް އަދި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ާއއްމު ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް 
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ގޮތަކުން ވެސް ހެޔޮއެދެމޭ. ަނމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަާވލަން އޮތީ އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެީކގައި މަަސއްކަތްކުރުުމގެ 

ނަތީޖާއަކަުށް ެވގެންދާނީ ބައެްއގެ ޚުދުމުޚްދާރު އަނިާޔވެރިކަުމގެ ޝިކާަރއަކަުށް ކަމަުށް ެވގެންވާ ނަމަ މި މަޖިލިސް ތެރޭގަިއ 

ން ތިޔަ ދައްކަވާ ޑިމޮްކރަސީގެ ވާހަަކއަުށް ވަރަުްށ ކެރިގެން އަުޅގަނޑު ެއކަނިމައިެއކަނި ހުރެ ވެސް ދެ

ރައްދުދެމުންގެންދާނަމޭ. އެމް.ީޑ.ޕީއަކީ މިއަދު ޚުދުމުޚްދާރު އަނިާޔވެރި ޕާޓީެއއްގެ ގޮުތގަިއ ވެގެްނގޮސްފައި އެ އޮތީ. 

ޖަހާލައިގެން ތިބެގެން އަުޅގަނޑުމެްނ ގޮތަުށް ޕާީޓގަިއ ޚިދުމަތްކުރި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަނިާޔކުިރ ހުރިހާ ބާޣީން ކިހިލި

، ލަން އޮތީ މިތުރުންގެ ހިތަުށް ދަތިކުރި ކަޅު ކޮންމެ ރެޔެއް ވެސް ރުކުރަމުން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާމީހުން މި ގެންދަނީ ބޭ

ّ َرّب اْلعَ  .ރަތުގެ އުސޫލުން ނިމެނީ ފަތިހަުށޭ އަމްދުން. ފިތު  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ،الَّمينَ َواْلَحْمد َلِّله

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުުށީ

ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާެދ، ިއއްޔެ މި ިބލުގެ ބަހުސް މަރުޙަލާގައި ަބެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،  އާދެ،

ޚާއްޞަކޮުށް އިިދކޮޅު ފަރާތްތަުކން ޕީ.ޕީ.އެމަުށް އަދި މި ސަރުކާރަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފާޑުިކަޔމުންގެންދިޔަ. ކުުށްވެރިންނަުށް 

ތި ކުުށްަތއް ކޮުށްފައި ތިިބ މީހުންނޭ އިންތިޚާބުގަިއ ވާަދކުރަން ޕީ.ޕީ.އެމުން ނެރެނީ. ފުރުޞަތުދީ، އަދި އެކި ކަހަލަ ބޮޑެ

އެހެންނަމަވެސް، ޭއގައި ޙަޤީަޤތެއް ނެތްކަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންނަުށް ސާފުކޮުށްދޭން. އެގޮތުން، މިހާރު 

އެހެނިހެން ގާނޫނުތަކުން ވެސް މުޖުތަމަޢުގައި ކުުްށކުރާ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރިމަތިން ފެންނަން މި އޮތް ގާނޫނުގައި އަދި

މީހުންނަުށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ލިބޭނެ ގޮތަުށް ވެސް ައޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ ގާނޫނުތައް ފާސްކޮުށްގެން އަދި ަގާވއިދުތަްއ 

ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭ.  ވެސް ހަދައިގެން. އެހެްނވީމާ، މުޖުތަމަޢުަށް ރަނގަޅުެވގެން ނުކުންނަ މީހުންނުަށް މި ޤައުމުގައި

އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން އަބަުދެވސް މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ދަނީ އެކަމަުށް ވަކާލާތުކުރަމުން. ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި އަުޅގަނޑު 

 ދަންނަވަން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަުށް މިއަދު ލިބެމުންދާ އެހީތައް މިއީ ުޝކުުރވެރިކަމާ އެްއކޮުށް ރަްއޔިތުން

ބަލައިގަންނަ ކަމެއް. މީގެ ުކރިން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ތިބި. އަދި މީގެ ކުރިން 

އެހެން ވެރިން ވެރިކަން ވެްސ ކޮުށްފި. އެހެންނަމަވެްސ، ިމއަދު ރައީްސ ޔާމީނާިއ ފަްސޓް ލޭޑީ މިއަދު އެ ކުރަްއވާ 

ަރކަުށް ހާސް މީހުންނަުށް ޖެހިފައިވާ ނިކަމެތި ހާލުން އެ މީހުންނަުށް ލުއިތަކެއް ވަ 17މަސައްކަުތގެ ސަބަބުން މި ދެންނެވި 

ލިބިގެންހިނގައްޖެ. އެހެންވީާމ، އަދި އަނެއްާކވެސް މި ކުާރ ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުުށްކޮުށްފައި ތިބި މީހުން 

ގެ ތެެރއިން ރަނގަުޅވެގެން ައއިސް ތިބި މީހުންނަކީ އަލުން މި މުޖުތަމަޢަުށް ގެންނަން ސަރުކާރުން މި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކު
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މިއަދު މުޖުތަމަޢުގައި މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުްނެގންދާ، އަދި ރައްޔިތުން ބަލަިއގަންނަ ބައެއް. އެހެްނވީމާ، އެ 

އެހެންވީމާ، ެއގޮުތގެ  މީސްމީހުންނުަށް އެ ފުރުޞަތުތައް އޮންނާނެ ގޮތަުށް ގާނޫނުތައް ބައްޓަންކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް.

މަތީން މިއަދު މި ކަންތައް، މި ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެެނވިގެން މި އައީ. މި ގާނޫނަުށް މި ގެނައި އިޞްލާޙަކުންނެއް 

މީގައި މުޖުތަމަޢުގައި އަބުރު ގެއްލިފައި ތިބި މީހުންނަުށް ފުރުޞަތު އޮންނަ ވާހަކަެއއް ނޫން މި ދަންނަވަނީ. މީގައި މި 

ވަކި މުއްދަތަކަުށްފަހުަގއި މި ދެންނެވި ފަރާތްތަކުން، އެއީ ާޚއްޞަކޮުށް ުކޑަކުދިންނާއި ނޫންނަމަ، ޑްރަގުގެ ބޮެޑިތ ބުނަނީ، 

ަވކި މުއްދަަތކަުށް ފަހުގައި އެ މީހުންނަުށް ޑީލަރުން. މިކަހަލަ މީސްމީހުން މި މުޖްތަމަޢުގައި އެ މީހުން ރަނގަޅުެވގެން 

ނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ، އަޅުގަނޑުމެން ޢާއިލާއަުށް ބެލިަޔސް، އަދި އެހެން ޢާއިލާތަކުަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަުށް. މިހާރު އަޅުގަ

ން ހަމަ ރަނގަޅުވެގެން ރަނގަުޅ މީހު މިއަދު އެބަތިބި އެބެލިޔަސް ވެސް މިދެންނެވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅުނު މީހުން 

ހުންނުަށް ސްމީމީ . އެހެންވީމާ، އެބިތިބަތުަގއި އެއިލާތައް ބިނާކޮުްށ މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންަނ ފެންވަރު މީުހންގެ ގޮޢާ

މި  ،ނިންމެވި ގޮތް ންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީންފުރުޞަތު އޮންނާނެ ގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ބައްޓަްނކުރަ

 ހެންވީާމ، މިގޮތަުށް ފާސްކުަރން އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީދުކުރަން. އެ ރިޕޯޓު މި އޮތް އޮތްނިންމާފައި ކޮމިޓީން 

ގުިޅގެން އިދިކޮުޅ  އަހާ މީހުންނުަށް މި ބިލު އައުމާއަޑު  ބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަުށާއި އަދިއިއްޒަތްތެރި މެން ހަމަ ވާހަކަ

ވާީތވެ،  ކޮުށްދިނުމަކީ އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަުށްއަކީ ޙަޤީޤަެތއް ނޫންކަން ާސބިތުފަރާތްތަކުން އެ ެދއްކި ވާހަކަ 

 ޞަތުގައި ެއއްެޗއް ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު މި ފުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެްއުވމަުށް މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަަވއިމަޖިލީހުގެ ސާބުން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާހި

އަރުވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ވަތުޢުްނބަރު މޫސާމަނިކަުށް ދަރި މެހުޅުހެންވޭުރ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ ،ނައިބު ރައީސް

( ންސިުލތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ގާނޫނުލޯކަލް ަކއު) 2010/10ންދަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު ގެ އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި

ގޮުތގެ ރިޕޯޓަުށް. އަޅުގަނޑު މިހާރު  ނިންމެވި އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ ގެއުމީ ސަލާމަތުޤަގެ ބިލު ގެަނއުމުުށް އިޞްލާޙުއަ

 އަުށް. ެތރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތް ފުރުޞަތު މި

 

  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ އިންތިޚާބެއްގެ މެދުތެރެއިން ވެސް ހަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު މިއަދު

ނޫން. އިްއޔެ ހުުށަހެޅި ބިލަުށް ކުދިކުދި ބަދަލުތައް  ކަމެއް ޝަރުތުތައް ބަދަލުވުމަކީ ެއއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ 

ވެްސ އަުޅގަނުޑ  ގަިއ ިއއްޔެއެބަޭވ. އެެހންނަމަވެސް، މީެގ އެންމެ ފަްނޑަމެންޓަލް އިޫޝއަކީ ޙަޤީޤަތު  އްސަމިހާރު ގެނެ

ވަނިޮކުށް ކުއްލިއަކަުށް ޝަރުތުތަްއ ބޯމަތިވެފައި ން ނޫނިއްޔާ އިންތިޚާބު މާދަ ،އިންއިންތިޚާބެއްގެ މެދުތެރެ ،ފަދައިން ދެންނެވި
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ުތަގއި ހަމަ ގޮ ގެކުރާ ވަރަުށް ހުތުރުކަމެއްަކމެއް. މަޖިލީހުގައި  ބޮޑު ގޯހެއް. ވަރަުށް ވިޔާނުދާ ބަދަލުވުން. އެއީ ހަމަ ވަރަުށް

އެމް.ޑީ.ޕީން  ،ުޅަގނޑުމެންގެ ޕާޓީގޮުތގައި އަ ގެމިސާލެއް ؛ަކމެއް. ބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް  ތަނުގައި ލިެޔވިގެންދާނެ މި

ެކނޑިޑޭޓުން ނެރެފަ. މިހާރު  އިވާދަވެިރ ޕްރައިމަރީތަކެއް ާބއްވަ ގާނޫނުަގއިވާ ތާރީޚަުށް  އިވަނީ ޕްރައިމަރީތައް ާބއްވަ 

 ،ފަދައިން ގޮަތކީ އަބަުދވެސް އަުޅަގނޑުމެން ދަންނަވާ ބަދަުލވީ. ދެން ކިހިނެއްތޯ ވާނީ؟ ދެން ވާނެ ތުކުއްލިައކަުށް ޝަރު

ކަމެއް ނުބައިކޮުށްލީ. ގާނޫނުގަިއވާ ތާރީޚުތަކަުށް ިސޔާީސ  ދާނީ. ހުރިހާ ކަންކަން ބަޅުކޮުށް ،ކޮުށް ކޮޅުން އިދިކީލަހަމަ އެކޮޅު

ޝަނަުށް ބޭނުންވާ ހާޑު ޑިސްކެއް ނުލިިބގެން ފެކްފައިވަނިކޮުށް މުސްތަޝާރުގެ ން އެބަހުރި ކެނޑިޑޭޓުން ނެރެފަ. ނެރެޕާޓީތަކު

ފޮނުވާފަިއ  ންސަރުކާރު އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން މި އިލު. ކޮުށްފަ ތިމު ބޮޑު ިއންތިޚާބު އެއްކޮުށް ބާާއއް ؛މުޅި އިންތިޚާބު

ވާނުާވއެްއ  .ެކންސަލްކުރަމުން ،ފަސްކުރަމުން ،މުންތިއްބަވާ ބޭބޭފުޅުން ތިއްަބވަިއެގން އިރުއިރުކޮޅަުށް އިންތިޚާބު ލަސްކުރަ

 ،ވޯޓުލާން ތިބޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންނަުށް އިންތިޚާބެއް އޮތްކަން ،ބޮޑު ގޯހަކީ ރައްޔިތުންނަުށް ނޭނގޭ. އެންމެ

ން ހިނގާ ގޮތް. ދައުލަތް ދިޔައިމާ މިއީ އެފްރިކާ ބަްއރުގައި ކަްނކަ ުށްހާލަތަ އުޅެނީ. މި ވެސް ނޭނގިގެން މި ނޯންނަކަން

ބޭފުޅަކު. ފައިސާ ސިޓީއުަރައުށް ލާފައި މި ބައްސަވަނީ. އެްއ މިސާލަކަުށް މެޑަމް ފާތުމާގެ ވާހަކަ ދެންމެ ދައްކަވައިފި 

 ބޭބޭފުޅުންެގ މަްއޗަުށް މި އެދައުލަުތގެ  އި ބޮޑެތި ަވއްކަމުެގ ުތހުމަތުތައް އެޅިފަގޮަތުށް. ބޮޑެތި ކާންދޭ ވެނަުށް ސްވެނުމަ

ބެހުމަކީ އެފްރިކާ ބައްުރގެ މާކޯްސެގ  ސާ ސިީޓއުރައަުށް ލަިއގެްނގޮސްވާއިުރަގއި ފައިތި ތުހުމަތުތައް އެޅިފައި ހުންނަނީ. ބޮޑެ

 އަނބިކަބަލުން ކުރަްއވާ ޒާުތެގ ކަންތައްތައް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެފްރިކާ ބައްުރގެ ވެިރން ކުރައްވާނެ ސިީޓއުރައަުށް 

ވަނިކޮުށް. އިންިތޚާބެއް ބޯމަތިވެފައި  ،ވެސް ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާއޭ  ދެނީ މި .ނެބައްސަވާ ނިކަމެތި ގޭެގއަުށް ގޮސް  ލާފައި

 .ވަނިކޮުށްވޭނެ އިންތިޚާބެއް ބޯމަތިވެފައިނުކުރެބަދަލެއް ކުރުމަކީ ބޮޑު ގޯހެކޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝަރުތު މިގޮތަކަުށް  މިކަން

 އިްނތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭނެ ކަމަުށް އިވަކި ތާރީެޚްއގަ އިކަނޑަެއޅިގެން ގާނޫނެްއގަ ،ގާނޫނެްއގައި ވަކި ތާރީެޚއްަގއި

ގާނޫނުތަކަުށް ކަނަޑއެިޅެގން ޚިލާފަުށް މުސްތަޝާރު ފެކްޝަނުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަުްށ  އާއިނޫުނއަސާސީ ޤާބުނެފައިވާއިރު 

ބާރުވެިރކަން ނިކޮުށް އެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ރައީަސކު ހުންނަވަ .ނޫްނތޯ މުސްަތޝާރު އަންަގވަިއގެނެއް، ލަސްކޮުށް އިންތިޚާބު

 ލުކުރަމުން މި ތިޑު އިންތިޚާބެއް ކެްނސަލްކޮުށް ބާބޮ ހާޑު ޑިސްަކކާ ުހރެގެން .ގާނޫނާ ކަނަޑއެިޅެގން ޚިލާފަުށް އިނަންގަވަ 

ކަމެއް. ިމީއ  ރުކުރަނީ ވަރަުށް ހުތު ވެސް މި ކަމެއް. ައޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން މިއަދު ދަނީ. މިއީ ވަރަުށް ކަންބޮުޑވާ

ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ތިއްަބވާ މި މަޖިލީހުގައި .އެބަ ބައިވެރިެވވަަޑިއގަންނަވާ އިއިއްޒަްތތެރި ރައީސް މީގަ .އްމެކަ ހަމަ ލިޔެވޭނެ

 .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް މެއްކަ ޝަނުގެ ޭބބޭފުޅުން އެބަ ބައިވެިރެވވަަޑިއގަންނަވާ. މިއީ ހަމަ ހުތުރުފެކްމުސްތަޝާރުގެ 

ދުވަސް. މިކަހަލަ ދުވަސް އަންނަނީ ފުލުފުލުން މިއަންނަނީ ހަމަ.  ދުވަސް މިދުވަސް އަުށް ހަމަ ކަޅުޑިމޮކްރަސީއަޅުގަނޑުމެން 

 މިވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަުޅގަނޑު ބޭނުންވީ. ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



7 

 

ހުގެ ރިޔާސަތަުްށ ޖިލީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާިއރުގައި މަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގަޝުކުރިއްޔާ އި 

ނުދޭނެ ވާހަަކ  ންޏާ އަުޅގަނެޑއް އެ ފުރުޞަތުދައްަކވަމައްސަަލއިެގ ބޭރުން ވާހަަކފުޅު ހުުށަހެޅިފަިއވާ އިނިސްބަތްކުރަްއވަ

ތިރާމުކުރުމަުށް ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން އޮންނާނެ. ޙްަގއި މަޖިލީހުގެ ރިޔާަސތަުށް އިދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު

އެގޮތަުްށ  .ޚިލާފަުށް އުސޫލުތަކާތިބޭފުޅުން ިމހާރަކަުށްއައިސް ޢަމަލުކުރަމުން ތި ގެންދަވަނީ މުޅި މަޖިލީހުގެ  އެހެންނަމަވެސް،

ން. ައޅުގަނޑު ނައަރުވާއަޅުގަނޑު ހަނދާންކޮުށްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  ،އަުޅގަނޑު ަދންނަވަންޖެހެނީކުރަންޏާ  އެކަން

 ުށް.ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރުއަރުވަނީ  މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

( ލޯކަލް ކައުންސިުލެގ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2010/10އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ިއއްޔެ ައޅުގަނުޑ ވެސް އަދި އެހެން ބަެއއް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ވެސް ވަރަުށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙާ ގުޭޅގޮތުން  ުށް މިއަ

 ެވސް ގެނެވުނު އިްޞލާޙުގައި ޙަޤީޤަތުަގއި ވަނީ. އާދެ! ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކުރެްއވީ މިކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުަރްއވާފައި 

ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަުށް  ،ވަރަުށް ބޮޑަުށް އުާފކުރަންކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްަތކެްއ ހުރުމުން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު 

ލާއިރު ެއކަުށީގެްނވާ ހެޮޔ އިވިފައި ހުރި މާއްދާތަކަުށް ބަލަފަހު މިހާރު ބަދަލުގެނެ ފޮނުއްވަިއގެން ކުެރއްވި ދިާރސާއަުށް

އެންމެ އުާފވަނީ  ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ޭއގެތެޭރގައި އަޅުގަނޑުއިޞްލާޙަުށް މިހާރު ގެނެވިފަިއވާ ބަދަލެއް މި

ކުރަމުންދާ ޒުދަެތއްގެ ޖިނާޢީ ޙުކުމެއް ތަންފީވުރެ ކުރު މުއް މަސްުދވަހަުށް 12އޮންނަ  އިްއޔެ ހުުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުަގއި މި

ވަނީ  އޮތުން މިހާރު މިތިޚާބަުށް ވާދަކުެރވޭ ގޮތަުށް އޮތްކުުށްވެިރއަކަުށް ވެސް އެ ކުުުށގަިއ ޝާމިލުވެ ހުެރގެން ިއން

 ެއފަދަ ކުުށްވެރިއަކަުށް ޙުކުމް  ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުަގއިމިހާރު  ؛ިއންތިޚާބުމިހާރު  .ބަދަލުކުރައްވާފަ

އެހެންމެ ބޮޑެތި ކުުށްތައް ވަނީ އިޞްލާޙުގެނެވިފަ. އަދި ަހމަ ކުރަމުންދާ ހާލަތުގައި ބައިވެރިުނވެވޭނެ ގޮތަުށް މިޒުތަންފީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުާރ  ،އްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތުމާއި ޢިހުންގެ މީ ،ކަމުގަިއވާ ކުަޑކުދިންނާ ޖިންސީ ގުޅުން ހިްނގުމާއި

. އޭގެ ބަދަުލގަިއ ވަނީ ބަދަލުކުރަްއވާފަ އޮތުން މިހާރު މިްއގައި ަބއިވެިރެވވޭ ގޮތަުށް އޮތްގޮތެ ފަރާތްތަކަުށް ވެސް ވަރަުށް ލުއި

ުްށ ކޮޒުމާފު ލިބޭތާ ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީ ؛ތަ ޙުކުމްކުާރތާ ނުވަޒުން މުއްދަތެްއގައި ޙުކުމް ތަންފީވުރެ ކުރު ނޫ އަހަރަުށް 7

އެހެންކަމުން، އަުޅގަނުޑ  .ކުރައްާވފަބަދަލުވަނީ  ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްަގއި ބަިއވެރިުނވެވޭ ޮގތަުށް މިހާރު އަހަރަުށް 7ނިމޭތާ 

ންޖެހޭނެ. މުޖްމަތަޢުގައި ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ކުުްށވެރިްނނެއް ކަމަކު އެ މީހުން ވެސް މުޖްތަމަޢުގައި ވަޒީފާ އަދާުކރަ

ދިރިއުޅެންޖެހޭނެ. އެ މީހުން ޝައުޤުވެިރވާ އިންތިޚާބީ މަާޤމުތަކަުށް ވެްސ ކުރިމަތިލެވެންެޖހޭނެ. އެ  އޮންނަ ުއސޫލުގެ 

މަތީން ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި ެވސް މިފަދަ ކުުށްވެރިން ވެސް ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮުށް ނިމޭތާ ނުވަތަ މާފު 

ކަނޑައެޅިފަިއވާ މުއްދަެތއްގެ ތެޭރގައި ކުރިމަތިލެވޭ ގޮަތުށް އޮތުމަކީ މި ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށީއްސުރެ ފަުށައިގެން  ލިބޭތާ

މިހާތަނަުށް ކުރިމަތިވަމުން އައި ބޮޑު ހުރަސްތަކަކަުށް ލިބިގެންދިޔަ ޙައްލެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންކަމުން، 
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ަގއި ތިިބ ރައްޔިތުން ބަލަިއގަންނަ ެއިކ ކަހަލަ ކުުށްތަުކގައި ޝާމިުލެވފައި ތިބި މީހުންނަުށް ވެސް ރާއްޖޭގެ ކަްނކޮޅުތަކު 

މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުވިގެންދިޔަކަމީ މި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން ފެުށުމުގައި ހުރިހާ ފަރާތަކަުށް ވެސް ލިބިގެންދާ ބޮޑު 

އާދެ! ނިްނމާލަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވާ އެއް ވާހަަކެއއް  އެހީތެރިކަމެއް ކަުމގައި ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން.

އެބައޮތް. ކުރު މުއްދަތެްއގެ ެތރޭގައި ެއްއވެސް ގާނޫނަކަުށް ގެނެވުނު އެންމެ ގިނަ އިޞްާލޙު ގެނެވުނު އެއް ގާނޫނަުށް 

ކުރެވެމުން މި ދިޔަ ޤާނޫނުއަސާސީއަކީ އިން ފެުށިގެން މިހާތަނަުށް ޢަމަލު 1932ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ ގާނޫނު ހިމެނިގެންދާނެ. 

އަޅުގަނޑު ކުރި ދިރާސާއެްއަގއި އެންމެ ގިނަ އިޞްލާޙު ެގނެވިފައި އޮތް ގާނޫނު. ގާްތަގނޑަކަުށް ތިރީހަުށް ވުރެ ގިނަ 

ކުރު އަހަރުގެ ތެރޭަގއި. އެހެންނަމަވެސް މިހާ  85އިޞްލާޙު އެިކއެކި މަރުޙަލާަގއި އެކިވަުރގެ ގެެނވިފައި އެބަހުރި މިދިޔަ 

މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި މިހާ ގިނަ އިޞްލާޙު އައި ގާނޫނެއް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ބޭނުންުކރަމުންނުދާ ކަމަުށް އަޅުގަނުޑ 

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިއަދު ވެސް ގޮވާލަން ބޭނުންވޭ، މި ގާނޫނަކީ މިހާރުގެ ހާލަތުަށް ބަލާއިރު، 

ުކރިއަުށްގެންދާ ކަމަުށް ވާނަމަ، ައޅުގަނޑުމެން، ގާނޫނުހަދާ މީހުން އެއް ތަނެއްަގއި ތިބެގެން ރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު 

ބައްޓަންކުރަންޖެހިފައި ޮއތް ގާނޫނެއް. ފަހަރަކު އަކުެރްއ، ފަހަރަކު އަކުެރއް، މިހެން  ރަނގަޅު ކޮންމެެވސް ެއއް ގޮަތކަުށް

ރުމުގަިއ ވެްސ ދަތިތައް އެބަ ފޯރާ. ބޭނުންވާ ގާނޫނަުްށ ބަދަލުކުރަމުންގެންދިއުމުގެ ަސބަބުން ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކު

އިޞްލާޙުގެަނއުމުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ވަނީ ހަމަ ބޮޑު މުސީބާތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުްށ 

ްއކަިއގެން މި ނިޒާމު ގަބޫލުކުެރވެން ފަުށައިފި. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ހަމަ ކޮންމެވެސް އެްއގޮތަކަުށް ވާހަކަދަ

ރާއްޖޭަގއި ކުިރއަުށްގެންދަން ޭބނުންވާ ކަމަުށް ވާނަމަ، އަލުްނ އިުށީނދެގެން ަވގުތު ަނގަިއެގން ނަމަވެސް މި ގާނޫނުަށް 

ހެޔޮ އިޞްލާޙުތަެކއް އެީކއެަކުށް ގެނައުމަކީ އަޅުގަނޑު އެޭދ ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްާޔ 

 އީސް. އިްއޒަތްތެރި ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް، މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ 

 އަޙްމަދުދީދީ. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ކެވުން:މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއް 

 ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ސިސްޓަމް ުކއްލިައަކުށް ޑައުންެވގެންހިނަގއްޖެ ހުރިހާ އެންމެންގެ ވެސް.
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 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ. އެހެންނަމަވެްސ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން. ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުިޅގެން ސާވަރ ަޑއުްނވެފައި 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަމއިކު ިސސްޓަމާ  އަިދ  ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމާ، ެއކަންަކން ކުރިއަުްށގެންދެވޭނެ ވާހަކަ 

ދަންނަވާލަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުިރއަުށްގެންެދވޭ ގޮތަުށް އޮތީ. 

ސަލަެއއް ދިމާވެގެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަާވނީ ވޯޓު ލިސްޓު. ދެން ވޯޓު ސިސްޓަމުގައި މައް 

ލައިފިއްާޔ ޭއގެ ނަތީޖާ. ދެްނ އެހެން ހުރި ބައިަތއް އަދި ކުރިއަުްށގެންދެވޭނެ ކަމަުށް އިދާރީ މޭޒުން އެބަ ވިދާޅުވޭ. 

ޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކު

 މޫސާއަުށް. 

 

 ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޞްލާެޙްއ އަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާަޙކީ ބަލަިއގަނެވޭނެ އި 10/2010ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ކަމަކަުށް އަުޅގަނެޑއް ގަބޫލެްއ ނުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ކޮމިޓީގެ މި ރިޕޯޓުގަިއ މި އޮތް އެއްަޗކާ ދޭތެރޭގަިއ 

ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަން. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ ޚާދިމުންގެ ގޮތުަގއި ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަުށް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުްނ 

ކުުށްވެިރން ކަމަުށް ެވގެނެއް ުނވާނެ. އަދި ެއ ބޭފުޅުންނަކީ އަބުރާއި ިއއްޒަާތއި ޝަރަފާ ހުިރ އަންނަ ފަރާތްތަކަކީ 

ބޭފުޅުންކަމުގަިއ ވާން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި މި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންގެ ެވސް ހަމަ 

ލާން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ފަހަތަކަުށް ނެތް ދެވޭކަުށް  ކުރީަގއި ލޯކަލް ކައުންސިލު ިއންތިޚާބުގައި އޮތް ޝަރުތުތައް

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑމެން ދާންޖެހޭނީ ކުރިއަުށް.  ވަކި މީހަކަުށް އިންތިޚާބުގައި ފުުރޞަތު ދޭންވެގެން ސަރުކާެރއް 

ދުވަސް ފަހަނަޅައިޮގސް އެތަްއ   އެ މީހާގެ ދަުށުވެގެން ކަންަތއްތައް ބަދަލުކުރަންޖެހުނީމާ އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭ

ދުވަހެއްީވއިރު ވެސް ައޅުގަނުޑމެންނަުށް ފެންނަމުން މި ދަނީ ހަތްތަހާ ވެސް އިންތިޚާބު ނުބާއްވާނޭ ބަހަނާތަކެއް ެދއްކޭނެ 

ތް އުސޫލުތަެކއް ހާމަވެގެންދާ މަންޒަރު. މިއީކީ ގަބޫލުކުެރވޭެނ ކަމެއް ނޫން. އިންތިޚާބު ކަނޑައެިޅގެން ގާނޫނުަގއި އޮ

ދުވަހުގެ މަތީން ބާްއވަންޖެހޭނެ. އިންތިޚާބެއް ރަްއޔިތުންނަުށް ޯވޓު ކަރުދާސްކޮޅު ނުދީ ދެން އެ ވޯޓު ކަރުދާްސކޮޅު ހަތްތަހާ 

ވެސް ނުދީވާނެ ގޮތް ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މި ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލަެއއް ނޫން 

އަުށް؛ ތިމާެގ ޕާޓީެގ ތެރޭަގއި ފެކްޝަންތަކެއް އުފެދި، ތިމާމެންނަުށް ތާއީދުކުރާނެ ބަޔަުކ އަމިއްލަ ޕާީޓގެ ތެރޭަގއި ތިމާ 

ނެތި، އިންތިޚާބަުށް ކުރިމަތިލާނެ މީހުން ނެތުން އެއީކީ. އެީއ އެ ޕާޓީއެއްގެ މައްސަަލއެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެކަްނކަން 

ަޒރު ފެނުނީމާ ހަތްތަހާ ވެސް ިއންތިޚާބު ލަސްކުރަމުން މި ނުކޮުށް، ެއ ބޭފުޅުންގެ  ތާއީުދނެތީމާ އެކަންކަން ުނވާ މަން

ދަނީ. މިއީކީ ގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ދައުލަުތގެ މަޤާމުތަކުގައި ިތއްބަާވ ބޭފުޅުންެގ ގާނޫނީ ޒިންމާ އެ ބޭފުޅުްނ 
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ންތިޚާބެއް ފަސްކުރަންޖެހޭ އަދާކުރަްއވަންޖެހޭނެ. މި ޤައުމު އިންތިޚާބެއް ފަސްކުރަންޖެހޭ ހާލަތަކަުށް ނުދޭ. މި ޤައުމު އި

ހާލަތަކަުށް ނުދޭ. އެފަދަ ޙާލަތަކުަށް ދިޔައިމާ އިންތިޚާބެއް ފަސްކުރެވޭނީ. އެނޫން ގޮތެްއަގއި ިއންތިޚާބެއް ފަސްކޮުށްގެންނެއް 

 އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުރެޭވނެ ކަމެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުަތކަުށް ބައިބަޔަުށް ގަނުޑކޮުށް

އަރަިއގަންނަމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި މެންބަރުން މިހާރު އެ ތިބީ އެ 

ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ހައިސިްއޔަތު ގެއްލިފައި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކިހިނެއްތޯ ސިވިލް ކޯޓުން އެކަން ނިންމާނީ އެ ބޭފުޅުން 

 ،ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކިހިނެއްތޯ އެކަން ކުރާނީ؟ އެހެންވީމާ . އެހެނެއް ނުނިންމޭނެއްަބވާނީއޭާކވެސް މަޤާުމގައި ތި އަނެއް

ންދާ މަންޒަރު ޖަހަމުކަމަކާ ދިމާލަުށް ރާއްޖެ މިސްރާބުތާރު ވެރިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ ޚުދުމުޚް

މެން ތިބޭކަުށް ހެޔޮނުވާނެ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުނޑުމެން އަޅުގަސް. އެ މަންަޒރާ ދިމާއަުށް ދާކަުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ަޓަކއި ރަްއޔިތުން ސަރުކާެރއް މަތީން ކުރަން. ެއކަން ކުރުމަުށްޖެހޭ ގާނޫނުަގިއވާ ކަންަތްއތައް ގާނޫުނގަިއވާ ގޮުތގެއެބަ

ިއ ރައްޔިތުން ައގަިއގަ  ،އް ނިގުަޅއިގަނެ އްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަރަ، ހަވާލުކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަންކަން ކުރަން ފެއިލްވެ 

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. މާދަމާ ރަުށެއްގެ ނުލިބޭ މަންޒަރު ފުރުޞަތު  ޓޭޕްއަޅާ، ރަްއޔިތުންނަުށް ބަސްބުނަން

އި ސިލެްއގެ ަރއީަސކަުށް ުހންނަވާ ބޭފުޅަކީ ޑްރަުގ މަްއސަލައިަގއި ފަސް އަހަރުދުވަުހގެ ޙުކުެމއް ތަންފީޒުކޮުށްފަ ކައުން

ނިކުމެ އެ ގޮނޑީަގއި އިނީމާ ދެން އެ ރަުށު މީހުން އެނަޔާ ދިމާއަުށް ގޮވާނީ ކީކޭތޯ؟ މިއަުދ މި މަޖިލީހާ ދިމާއަުށް ކިޔަނީ 

ކީކޭތޯ؟ ޤައުުމގައި ަވގެއް ުހއްޓަސް މި ތަނަުށް ވަނީމަޫނންތޯ އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާއަުށް ހަޑި ނަން ނިސްބަތްވަނީ. 

ސަލާމަތްވާން އެބަޖެހޭ. ނަފްސު ތާހިރުކޮުށް އުޅެންޖެހޭނީ، ރީތިކޮުށް އުޅެންޖެހޭނީ   އެހެންވީމާ، ެއކަމުން އަުޅގަނޑުމެން

ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ މަާޤމުތަކަުށް އަންނަން ބޭނުންވާ ީމހުން. ހެއްދެވިހާ ނުފަލާ ކަމެްއ ކޮުށް، ެހއްދެވިހާ ޢަމަލުތައް 

ކައުންސިލަުށް ވަނީމާ، އެއީ ގާނޫނީ ގޮތުން އޭނައަުށް ލިބޭ ހިންގާފައި އައިސް ސަލާމަތްާވން މި މަޖިލީހުަށް ވަނީމާ، ރުަށު 

ހިމާޔަތެއްގެ ގޮުތގައި ދެކި، އެކަން ކުރާކަުށް ފުރުޞަތުދީެގންނުވާނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނީ 

ންޖެހޭނީ. ހެއްދެވިހާ ރަނގަޅަުށް އުޅޭ މީހުންނަުށް. ައބުރުވެރިކަމާއި ޝަރަފްވެިރކަމާ އެކު އުޅޭ މީހުންނަުށް އެ ފުުރޞަތު ދޭ

ނުލަފާ ކަމެއް ކޮުށްފައި، ހެްއދެވިހާ ގޮތަުށް އުޅެަފއި މާދަމާ ނިކުމެ ރައްޔިތުންގެ ވެރިަޔކަުށް ހުރީމާ އެ ރައްޔިތުްނ 

ބަލައެއްނުގަންނާނެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީހސް. ދުނިޔޭގެ ކޮން ޤައުމެްއގައިތޯ މި ނިޒާމު ހިނގަނީ؟ ނުހިނގާނެ އިނގޭތޯ. 

ރަްއކާތެިރކޮުށްގެން، އަބުރާއި ނަފްސުގެ ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްަޓއިގެްނ އެ މަޤާމުތަކަުށް އަންނަން  އެހެންވީމާ، އަބުރު

ބޭނުންވާ މީހުން ރީތިކޮުށް އެ މަޤާމުތަކުގައި އުޅެ،ދާންޖެޭހނީ އެ މަޤާމުތަކަުށް. އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް 

އަހަރު ފަހަތަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ގާނޫނު މިގޮތަުށް  10ސް ކުރިއަކަުށްނުެދވޭނެ. ހައްތަހާ ފަހަތަުށް. އަނެއްކާވެ

އިޞްލާޙުކުރިމުން މި ދެވެނީ. ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނޫން އެ މީހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ނިކުންނަ ބޭފުޅުންނަކީ އަބުރާއި ނަފްސު 

ވާކަުށް ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނޫން ގެއްލިފަިއ  ތިބި މީހުންނަކަުށް؛ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކުަގއި އެިޅފައި ތިބި މީހުންނަުށް 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަރއްޔިުތން ބޭނުންވަނީ ސާފުސީދާ ާތހިރު މީހުން އެ މަޤާމުތަކަުށް އައިްސގެން ަރއްޔިތުންނަުށް 
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ޚިދުމަތްކުރަން ތިބެން. އެކަްނ އެހެން ނުވާތީ މިއަދު ަސރުކާރާ ދިމާއަުށް ބޮޑުކޮުްށ ައތްފައިގެ ހުރިހާ އިނގިްއޔެްއ 

މުން މި ދަނީ. ހުރިހާ އިނިގއްެޔއް. ވަްއކަމުގެ ކަންތައްތަުކގަާޔއި ކޮރަޕްޝަްނގެ ަކންތައްތަކުަގޔާިއ، ފަސާދަިއެގ ދިއްކުރަ

ކަންތައްތަުކގައި ޮބޑުކޮުށް ަރްއޔިތުން މި ސަރުކާރަުށް ފާޑުިކޔަމުން މި ދަނީ އެހެންވީމަ. އިންތިޚާބެއް ކާމިޔާެބއް ުނވާނެ 

އަުޅގަނޑުމެން މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރާނީ. މި އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާ ގޮނޑިެއްއ  ގާނޫނަކަުށް ގެންނަ ބަދަލަކުންނެއް.

އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީން ިއންތިޚާބު ބާއްވައިފި ކަމަުށް ަވންޏާ ނަގާނަން. އިންތިޚާބު ބޮއިކޮެޓއް ވެސް ުނކުރާނަން. 

އްވިޔަސް އެްމ.ޑީ.ޕީ ނިކުމެ މި އިންތިޚާބު އަހަރު ބޭ 2020އަހަރު ބޭްއވިޔަްސ،  2018ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިޔަްސ،  2017

ކާމިޔާބުރާނަން. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޢަޒުމަކީ. އަުޅގަނޑުެމން ސިޔާސީ ޕާޓީ ހަދަިއގެން މި އުޅެނީ ސިޔާސީ ހަރަކާްތ 

ނަގައި  ހިންގަންވެގެން. އެ ހަރަކާތުެގ ތެރެއިން ކަންތައްތައް ކުަރންޖެހޭނީ. ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮުށްގެން ގާނޫނު

ގާނޫނު ރައްޔިތުންނަުށް ދަްއކަިއގެން، ބިރުދަްއކަިއގެނެއް ކަންަކން ކުރާކަުށް މި ޤައުުމގައި ދެެނއް އުޭޅކަުށްނުޖެހޭނެ. އެކަްނ 

ކުރާކަުށް ރަްއޔިތުންނަުށް ފުރުޞަތެއް ނުދޭނެ. ރައްޔިތުން އެ ތިބީ ވަރަުށް ހޭލާ. ރައްިޔތުންނަުށް ވޯޓުލާން ނުލިބުނީމާ 

ީބ ރުޅިައިއސްފައި މިއަދު. އެ ކަަމކީ ެއއީ ރަްއޔިތުން ބަލަިއގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ އެ ތި

 ވޯޓުކަރުދާްސކޮޅު ހޯދަން އެބަޖެހޭ ހޯދެން އޮތް ގޮތަކަުށް. ކޯުޓތަކަުށް ވަދެ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތު މި އަރުވަނީ ފުވައްމުަލކު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު  މިހާރު ފުރުޞަ

 ޢަލީ ޝާހަުށް.

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވެސް  މަަސއްކަތަުށް އަުޅގަނޑުގެ ޮކމިޓީން ކުރައްވާަފިއވާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެން

ެވސް މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން މި ޑްރާފްޓު ޮއތް ގޮތުން އަޅުގަނޑު ވެްސ އަުޅގަނޑު  ޤަތުަގިއ އިއްޔެޤީޝުކުރުއަދާކުރަން. ޙަ

ކޮންމެވެސް ވަަރކަުށް މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކަންޮބޑުވުްނ ފާޅުކުރިން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނ 

ނިވި އިޞްލާޙުަތކެއް ލިބިފަ. އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭއިރު އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގައި މި ަވނީ ބިނާކުރަ

ވާހަކަދަްއކާއިރު އޮުޅވައިލާކަުްށނުޖެހޭ. ދޮގުހަދާކަުށްނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީ ސަލާމަތްނުވެިވގެނެއް ނޫން އިނގޭތޯ. 

ރުތުތަކުގެ ތެރޭަގއި ދައްކާނެ ވާހަކަެއއް ނެތިގެެނއް ވެސް ނޫން. މި ގާނޫނަުށް ގެެނވިފަިއވާ ިއޞްލާޙު ބައްަލވާ! ީމގައި ޝަ

ވަނަ ާމއްދާަގއި ކަނޑައަޅާަފއި މި ވަނީ، އިސްލާމް ދީނުގެ ޙައްދެއް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ކުުެށއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތެްއގެ ކުުށެއް  4

ނުވަތަ ރިޝްވަުތގެ ކުުށެއް ުނވަތަ މަސްތުވާތަކެީތގެ ިވޔަފާރި ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުުށެއް ޝަރީޢަތަުްށ 

ފައިުނވުން. ދެން ކީްއކުރަންތޯ އޮުޅވާލަން މި އުޅެީނ؟ މިކަން މިއީ އެންމެންގެ ކުިރމަތީގައި ީރއްޗަުށް ފެންނަން، ސާބިތުވެ



12 

 

ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަތްޕުުޅަގއި މި ރިޕޯޓު ޮއންނާނެ އިނގޭތޯ. ހަމައެާއ ުގޅިގެން މި އޮތީ ކުަޑކުއްަޖާކ 

މީހަކު ކަމުގައި ނުވުްނ، ނުވަތަ މީހެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގެންފައިވާ މީހެއް ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާ 

ކަމުގައި ނުވުން. މިފަދަ ބޮޑެތި ކުުށްތައް ީމގެތެރޭަގއި މި އޮތީ ޝަރުތު ހަމަނުވާނެ ކަމަުށް ކަނޑައެިޅގެން ބަޔާްނކުރަްއވާފައި 

ރައްވާަފއި ހުރި ބޭފުޅަކު ވެސް މި ރާއްޭޖގެ ޝަރުީޢ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަުޑއެބަިއވޭ އިނގޭތޯ، ަވއްަކންކު

ކޯޓުތަކުން ޙުކުމް ޖަހާފައި އޮްއވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމު އަދާކުރެްއވި ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

ތޯ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ފެނިގެންހިނގައްޖެ އިނގޭތޯ މި ޖީލުގައި. އަދި އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ފެނިގެންހިނގައްޖެ އިނގޭ 

ވެސް އުމުރު ދެމިގެންިދޔަ މަންޒަރު. ހަމަ ގާނޫނީ ގޮތުން ާބރު ހިންގުމަުށްޓަކައި ދައުލަެތްއގެ ވެިރއަކަުށް އެ ބޭފުޅުން ެއ 

ުމގައި ވިދާޅުާވ، އެ ބޭފުޅުން ބޭނުްނާވ، ެއ ބޭފުޅުން ރޫލްކުަރއްވަމުްނދިޔަ ދުވަްސވަރު. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ވާހަކަެދއްކު

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮންމެ ގޮތަކަުށްވެސް ވާހަކަދެްއކިދާނެ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އަޑު އެބަިއެވއޭ އިނގޭތޯ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ 

މިހާރުވެސް ޙުކުމެއްަގއި ހުރި ބޭފުޅަކު ނޫނީ ބޮޑު ބިޔަ ޕާޓީއެްއގެ ތެރެއިން އެހެން އެްއެވސް މެންބަރަކު ނެތް ކަމުަށް 

ރަން. މިއީ ވެްސ ދައްާކ ވާހަަކެއއް އިނގޭތޯ ހަމަ ެއ އަނގަތަކުްނ. އެ ވިދާުޅވާ ިއއްޒަތްތެިރ އިންތިޚާބެްއގައި ވާދަކު

މެންބަރުން މި ވާހަކަތައް ަދްއކަވަނީ. އެހެންވީމާ، އިންސާުފގެ ކުރިމަީތގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ އެންމެން ވެސް 

ހޭ ދޮރުތަކެއް ހުޅުވާލަން. ތަރުތީބުތަކެއް އޮންނަން. ހަމަހަމަވާން. އިންސާފުގެ ުކރިމަތީގައި އަުޅގަނޑުމެން ެއބަޖެ

އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ކުދިކުދި ކުުށްތައް ކުެރވިފައި ިތބި ކުދިން އަލުން މުޖުތަމަޢުގެ 

ތަކެްއގެ އިންތިޚާބުތަކަުށް ވާދަކުރާެނ ތެރެއަުށް އަންނަން އެބަޖެހޭ. ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ތެރެއިން ވަނީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދާއިރާ

ކެނޑިޑޭޓުން ކަނޑަެއޅިފަ. ައޅުގަނަޑކީ އެ ކޮމިޓީަގއި މަސައްކަތްކުިރ މީހެއް. ޕްރައިަމރީތައް ބާްއވަިއ، ވާަދވެރިކަާމ 

ްނެގ އެްއކޮުށް ކެންިޑޑޭޓުން ޮހވާފަިއ ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުތަކުެގ ތެރެއިން އަބަދު އަުޅގަނޑުމެ

ތެރޭގައި ތިބޭ އެންމެންނަކީ ޮބެޑތި މުޖުރިމުންނަުށް ހަދައި، އަުޅގަނޑުމެންގެ ަވޒީފާތަުކގެ ބާާޒރަުށް ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ޤައުމަުށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭ ޒުވާނުންގެ އުއްމީދުތައް މަރާލަިއގެންނުވާނެ. އެ މީހުންގެ ކުރިަމުގ 

. އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް އަޅުގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ ހޯދައިދޭން. އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ ބޮޑެތި ބަނަކޮުށްގެންނެއް ނުވާނެ

މުޖުރިމުންގެ ވާހަކައެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ، ޒުވާނުންގެ ތެޭރގައި ައޅުަގނޑުމެންނަުށް އޮޅިގެން ވެްސ 

ވާނުްނގެ ުއއްމީދަުށް ހުރަސްއެޅިފަިއވާ މީހުންގެ ވާހަަކ. ކުރެވޭ ކުދިކުދި ކުުށްތަުކގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒު

ބޭއިންސާފުން އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަނުދައްކަމާ ހިނގާުށޭ. އަުޅގަނޑުމެން ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ އިންތިޚާބު ލަސްކުރުމަުށް، 

ނޫނުތަކަުށް ގެންނަންޖެޭހ ފަސްކުރުމަުށް ވާހަަކއެއް ދައްާކފަ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ގާ

ބަދަލު މި އިއްޒަތްތެރި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ގެންނަންޖެހޭކަން. އަޅުގަނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަން އިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވިދާޅުވި ފަދައިން، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަުށް ގެންނަންޖެހޭ މުޅި ބަދަލު އެއްކޮުށް އެަކއްަޗކަުށް 

ނޑުމެން ގެންނަން އެަބޖެހޭ. ކަމާ ގުޅޭ ފަންނީ މާހިުރންނާއި، މި ދާއިާރގެ ތަޖުރިާބކާރު ބޭފުޅުންނާއި، އެންމެން އަޅުގަ
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އެއް މޭެޒްއގެ ދޮުށުގައި ތިެބގެްނ މުޅިއެތި އެްއކޮުށް އިޞްލާުޙުކރަން އެބަޖެހޭ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު، ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

ހިކަން ކުރިއެރުމަުށްޓަކައި މިއީ ކޮންމެހެންެވސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ދާއިރާތައް އަުޅގަނޑުމެންެގ ރަުށްވެ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ހުރިހާ ސިޔާީސ ވިސްނުމެއް އެުކެވގެން. އެްނމެންގެ ފިކުރާިއ އެންމެންެގ 

ލުކުުރމުގެ ތެރެއިން މުޖުތަމަޢުގެ ވިސްނުމާ އެްއކޮުށް، ރަނަގޅު ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަެކއްގެ ެތރެއިން. ފަސާދައިގެ ޖަދަ

ތެރޭގައި ހޫނުކަން އުފައްަދިއ، އަލިފާން އުފައްދަިއ، މުޖުތަމަޢު އެއްކޮުށް ފިއްސާ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ނަފްސުތައް 

ވުެރ ކަތިލައިގެެނއް ނޫން. އެއަުްށވުރެ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ތަހުީޒބުވާން. މިއީ ެއއަުށްވުރެ މާ ކުިރއަރާފަިއވާ ޤައުމު. ެއއަުށް

މާ ހޭލުންތެރި ރައްޔިތުން ތިބި ޤައުމެއް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ލޮލުގައި އަނދުނެއް ނޭޅުވޭނެ. ައުޅގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަކަުށް 

އޮޅުަވެއއް ނުލެވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ ވަްއކަންުކރާ މީހުންނާއި، ޤައުމުގެ ހަަމނުޖެހުން ނަގާލި މީހުންނާއި، 

ންގެ ުކރިމަގު ބަނަކުރުމަުށްޓަކައި މަަސއްކަތްކުރާ މީހުން. އެ ފުރުޞަތެއް އިންތިޚާބެްއގައި ދެނެްއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ުޒވާނު

ނުދޭނެ. އެ މަންޒަރު އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަުށް މި އަންނަ އިންވެސްޓްމެންޓުތަކާިއ 

މަސަްއކަތްަތކާއި އިންސާފަުށްޓަކައި މި ަޤއުމު ވަމުންދާ ޤުރުބާނީތައް ޤައުމުގެ ތަރައްީޤއަުށް ޓަަކއި ކުރެވެމުންގެންދާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ. ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަުށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ޤައުމިއްޔަތު ދެމެހެއްޓުމަުށްޓަކައި މި ސަރުކާރުްނ 

 .ކުރާ ކަމާ، މި ހުރިހާ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަުށް ވެސް އެބަ އެނގޭ..

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ފައިޞަލް ނަސީމަުށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް

ންސާފުގެ ކުރިމަތީަގިއ ހަމަހަމަކަން ހުރިހާ އެންމެންނަުށް ލިބިފައި އޮތް ކަމަކަުްށ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އި

އަޅުގަނޑަކަުށް ގަބޫލެއް ުނކުެރވޭ. ެއއީ ވަކި ަބޔަކަުށް ލިބޭ އެްއޗެއް ކަމުަގއި ވެދާނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖަުލގައި 

ނީ ނުފެުށިފަ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ހުކުމް ތަންފީޒްކޮުށް ނިމޭއިރު ެވސް އިސްތިޢުނާފް މައްސަލަ މި އޮންނަ

ކަމެއް މިއީ. ިމއީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އާދަޔަކަުށް ެވެގންދާނެ ކަމެއް. މިއީކީ ަރއްޔިުތން ބޭނުންވާނެ ކަންތައްތަެކްއ 

ުށް އަަރއިގެންދިަޔޔަސް، ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤީގެ ވާހަކަ ދައްާކއިރު އިންސާުފ އޮންނަންޖެހޭނެ. ތަންތަން މައްޗަ

އެްއޗެހި އެިޅގެންދިޔަަޔސް އިްނސާފު ނެތް ކަމަުށް ވަންޏާ ކަންަކން ފުރިހަމައެއް ނުވޭ، އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ރަްއޔިތުންނުަށް 

 އެންމެ ބޭނުންވާ ކަމަކީ އިންާސފު. ގާނޫނުަގއި ބުނާ ގޮތަުށް ަކންތައްތައް ކުރުން. އަުޅގަނޑުެމން މި މަޖިލީހުގައި ތިބެފައި

ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުެމން އަމިއްލައަުްށ ގާނޫނުަތއް ަހދާފައި އެ ުމގުރަމުންދާއިރު. ިއންތިޚާބުތަކެއް ބޯމަތިވީމަެއއް 
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ނޫން ގާނޫނު ހަދާނީކީ. ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބަުށް ފުރިހަމަ ގާނޫނެއް މިހާރުވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެއްޖެ އެތަކެއް 

ތޯ އެ ރަނގަޅު ނުކުރަންވީ؟ އަުޅގަނަޑަކުށް ނުފެނުނު މާ ބޮޑު ބަދަލެއް. އިންތިޚާބުތަކަުށް ފުރުޞަތު ދުވަހު. ކީއްެވގެން

ލިބެން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަން އެބަ ކުެރޭވ، ވަރަުށް ކުދިކުދި ކުުށްަތއް އެަބ ކުރެވޭ. ކުުށް ނުކުރާ މީހަކު 

ޏާ އެަފދަ ފަރާތްތަކަުށް ފުރުޞަތު ލިބުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން. ވެސް ނެތް ކަންނޭނގެ އެފަަދއިން. އެހެންކަމަުށްވަން

އެހެންނަމަވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން އިްނތިޚާބުތަކުގައި ފުރުޞަުތގެ ވާަހކަ ދައްާކއިރު އަުޅގަނޑުމެން 

މުޅި ދުނިޔެއިްނ ޮގވާލަމުްނ ، ވިސާނާލަން އެބަޖެހޭ ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ދިެވހި ޤައުމުގެ ހުރިހާ ަރއްޔިތުން

މީހުންގެ ޙައްޤުަތްއ ނިގުޅަިއގަނެފަިއވާ ވާހަކަ. ން ޖަލަުށް ލެވިަފއި ތިބި އެބަދޭ ފާޑުފާުޑގެ ކަންތައްަތްއ ހިންގަިއގެ

ކަންތައްަތކަުްށ  ކަނޑައެިޅގެން ލިބިފައިާވ ޙައްޤުތަެކއް ޤާނޫނުތަކުން ނިގުޅަިއގަނެފަިއވާ ވާަހކަ. މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ނޫނުތަކެްއ އަޅުގަނޑުމެން ގާ ެއއީ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާ ވާހަަކއަީކ. ންތޯ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ރިޢާޔަތްނުކުރެވެންވީ؟ްއވެގެކީ

ބޮޑު މައްސަލައެއް. މި ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބު  ކުރަން ހިތްވަރު ލިބޭ ކަމަުށް ވަންޏާ ވަރަުށްއެއިން ކުުށް، ހަދާއިރު

ދެން މި ނުޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އް. މިހާރު އެކަންތައް ކުާރކަުށްބޮޑު މައްސަލަތަކެ މާ އޮތީ ރަނގަޅަުށް. ެއއަކު ނެތް

މި ފަސްކުރެވޭނެ އެހެން ގޮތްތަެކއް ހޯދިދާނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއއީ އިލެކްޝަންްސ  ފަސްކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ

ެވސް މަހެއްހާ ދުވަްސ ފަސްކުރެވިއްޖެ. ައނެއްކާމަތިން ފަހަރު  ކަމަކަުްށ ނުވާނެ. މިހާރު ދެތިން ކޮމިޝަނަުށް އުނދަގޫ

ލާފައި ކޮންމެވެސް ގޮަތކަުށް އެ ކަންތައް ނިންމާލީމަ ނިމުނީ. މަ ކޮންމެވެސް ވާހަަކއެއް ަދއްަކއި ކަމަުށް ވަންޏާ ހަ ފަސްކުރާ

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ަފއިކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެން ބޮލުގައި ެއކަންތައް އަުޅވާނެ ކަެމއް ނެތް. މި މަޖިލީހުގެ ބޮލުަގއި އަޅުވާ

ބޮލުަގއި އަޅަްނ  ގެނުވަތަ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ،ތަކެއް ގެންނަންޖެހޭތީވެ މިކަންތައް ފަސްކުރަންޖެހިގެންއިޞްލާޙު ނޫނަުށްގާ

ބޫލުކުރަްއވާނެ ްއިޔތަކު ެވސް ގަމި ހަމަ ކޮންމެ ރަ މާ، މިހާރު މިަވގުތުން ަވުގތަުށް؛ބޭނުންވާ ކަމެްއ ނޫން. އެހެްނވީ

ވެސް މިހާރު ޕްރައިމަރީތައް އަނެްއކާވަިނކޮުށް އިންތިޚާބު ވަގުތު ފަހަނައަޅަިއގޮސްަފއި، ވަުގތު ތްތެރި ރައީސް. މިއިްއޒަ

ާކ ތައް ބަދަލުވެގެން އަނެއް ދަނީ މިހާރު ކެމްޕެއިންކުރަމުން. ކުރަމުންދަނިކޮުށް އަނެއްކާ ޝަުރތު ޑިޑޭޓުން އެކެނ، ނިމި

ރި ކަންތައް. ވަރަުށް ހިތާމަހު މިއީ ތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. އިްއޒަ ލިސްޓުތައް ބަދަލުކުރަން. މިއީ

ޖެހިްއޖެ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. ކޮޅެއް ހަރުދަނާކޮުށް މަސައްކަތްކުރަންވާްނވެއްޖެ އަޅުގަނޑުމެން. ތަންތަންކޮޅެއް މެޗުއަރ

ިތބީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ  އްޔިތުން ފޮނުވާަފއި މިތަނަުށް ރަ ގޮތަކު ނޫން މި ގެއަޅުގަނޑުމެން ކުޭޅކުޅޭ ަބއެއް 

ފު ލިބެނީ. ޖަލުގައި ުޙކުމް ތަންފީޒުކޮުށް ނިމޭއިުރ އިރު ަވކި ބަޔަކަުށް އިންސާފުގެ ާވހަކަދައްކާ އިންސާ، މިދަންނަވަނީ

އާއި ހުރިހާ އެްއޗެްއ އޭ ްއގަިއ ޮއއްާވ ޭއގަިއ ީޑ.އެން.އުޅެނީ ނުފެުށިގެން. ެއއްެޗއް ތަނެ މައްސަަލ އަިދ މި ގެއިސްތިޢުނާފު

މީހެއްގެ އެްއޗެއް ނޫންކަމުގެ ވާހަކަ ޮޕލިހުން އެ ވާހަކަ ދެއްކީމަ ެވސް އެ މައްސަލަ ނުބެލޭ.  ކުރެިވގެން އެއީ އެ

އުޅެނީ.  އަޅުގަނޑުމެން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ދުނިޔެއާ އެއްކޮުށް މިއަދު މި

ން ދައްކާ ވާހަަކއިެގ ެއއްކޮުށް ައޅުގަނޑުމެން ުއޅެންޖެހޭނީ. އެހެން މީހު އެކަންޏެއް ނޫޅެވޭނެ. ދުނިެޔއާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް
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ނެ. އެހެން ޤައުމުތަކަުްށ ޖެހޭނެ. އެހެން މީހުނާ އެއްކޮުްށ ނޫޅެ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ތަރައްޤީެއއް ނޯްނނާއަޑު އަހަން

ން މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެން ނޫނީ ޤައުމު ތަރައްޤީެއއް ނުވާނެ. ނުކޮުށެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ނުވާނެ. އެހެދަތުރު

ދިޔަޔަސް ެއއީ ހަމަޖެހުމެއް މެ މައްޗަުށް ކަންތައް އަރަިއެގންފު ނެތި ކިތަން އެންމެ މުހިއްމު ެއއްަޗކީ. އިންސާ ފަކީއިންސާ

ކަންތައް  ވަގުތު މި މި .ހިތާމަކުަރން ބޮޑަުށް އަޅުގަނޑު ޤައުމަުށް އަންނާނެ ކަމެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ވަރަުށް

ޮގއްަސ އޮތަސް ވަގުތު ފަހަނައަޅަިއގެން ވެސް ނުފެނޭ. ކިތަންމެ ރަނގަޅަުށް މީތިއަުޅގަނަޑކަުށް ހަމަ އެއްގޮަތކަުށްކުރާކަުށް 

 ން. ޝުކުރިއްޔާ. ދެއް ނުކުެރވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލައޮްއވާ ދެން ހުުށަހެޅޭ އެްއޗަކަުްށ ތާއީ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

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

 . އަޙްމަދު ޢާމިރަުށް

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ޓަކަިއ ހިންގުމަުށްއިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ

 235ވަަނ މާއްދާއިން ފެުށިގެން  230އެ ބާބުގެ ތެޭރގަިއ  ،ވަނަ ާބބުގެ ގޮުތަގއި ބާބެއް ހިމެނި 8ޤާނޫނުއަސާސީަގއި 

މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ރެވިަފއިވާ ގޮުތގެ މަތީންވަނަ މާއްދާއާ ދެމެދުަގއި ވާަހަކތަކެއް ބަޔާންކުެރވިފަިއވޭ. އެ ބަޔާންކު

ނޫނު ފާސްވެގެންދިޔަިއރުގައި ަކއުންސިލަރުންނަުށް ބެހޭ ގާ ނޫނުގެ ތެރޭގައި ަކއުންސިލުގެ އިންތިޚާބާ އެ ގާ ،ނޫނެއް ހެދިގާ

 ،ކުރަމުން ،ކުރަމުންދެކެވެނި. ިއޞްލާޙު މިނަުށް ނޫނެްއގެ ވާހަކަ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންގޮތަުށް ފާސްކުރި ގާ ކުރިމަތިނުލެވޭ

ކުރަމުން އައިސް ރައްޔިތުންނަުށް މިކަމުގެ ފައިާދ ގާތުން ލިބުމުގެ ބަދަލުގައި  ،ކުރަމުން ،ކުރަމުން ،ކުރަމުން ،ކުރަމުން

ތުންނަުށް ިމ ނޫނުގެ ފޮނިމީރުކަން ހޯދަމުންދާއިރު ރައްޔިމިއަދު މި ގާގޮތަކަުށް  ރައްޔިތުންނަުށް ތަކުލީފު އުފުލަންޖެހޭ

ަކއުންސިލުތަްއ ރަތަމަ މި ބިލު ހުުށަހެޅިގެން ފު އެންމެ ،ޫނނުނީ. ހަމައެއާެއއްކޮުށް މި ގާޖެހެ  ދާން މިތަޙައްމަލުކުރަމުން

ަޓކަިއ ޒިންމާދާރު ގޮތެްއގައި ކުރުމަުށް އިންތިޚާބުކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ ކުރީަގއި ވެސް މިކަން އެންމެ

ވެްސ  ަތކެއް ކުރިކަން ހަމަގައިމުދުމަުށްޓަކައި ގިަނގުނަ މަސައްކަތްއަހަރަުށް ހެ 5ފަދައިން  ވާކުގައި އުމުރު އެހެން މަޤާމުތަ

ނަުށް ެއކި ތަްއ ެވސް އަުޅގަނޑުމެންަހމައެއާެއކު މި ޝަރުތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ަރއްޔިތުން ދަންނާނެ. އަދި

، ހަމައަކަުށް ނުވާީތވެބޫލުުކރެވޭ ގައެކި ގޮްތގޮތަުށް އޮތުމުން ެއީއ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  މީހުންނަުށް އެކި ޝަރުތު

ތަކަކީ ގޮތަކަުށް ބަޔާްނކޮުށްފައިވާ ޝަރުތުަތއް މެނުީވ ދެން ހުރިހާ ޝަރުތު ތަކެއް ަވކިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަވކި ޝަރުތު

ތަކެއް ކަމުގައި ރުންނެކޭ އެއްފަދައިން އެއް ހަމަޔަކުން އޮންނަންޖެހޭނެ ޝަރުތުހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަ

، އި މި މަޖިލީހުގައި މަަސއްކަތްތަެކއް ކުެރވިަފއިާވކަން ތާރީޚުތަކުން ފެންނަން ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސްަޓކަޅުމަުށްކަނޑައެ
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 . މިއަދު އެކިއެކި ިއްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކައުންސިލުތަކާއަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް މިއަދު ނުފެންނާނެ

ކައުންސިލަރުންނަކީ ނުވަަތ  ،ނޑު ދަންނަވާނީ ިއޚްލާޞްތެރިކަމެއް ވާނަމަމެދު ވާހަކަދައްކަމުންދާއިުރގަިއ އަޅުގަ

ޓަކައި ތިއްަބވަންޖެހޭނެ ބައެްއކަން ދެެކަވޑަިއގެން ސިާޔސީ ފިކުރުން ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް ދިނުމަުށްކައުންސިލަީކ 

ގެތެރެއަުްށ މީ ކަނޑައަޅާ ޝަރުތުކަމަުށް  ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވަކި ދައުލަތެއް ހަދައިގެން ނުހިންގޭނެ ތިބެ އެްއކިބާވެ

ބޮޑަުށް އަމިއްލައަުށް  ވުރެ ކުރުމަުށްކާރެްއގެ ފަހަތުގައި މަސައްކަތް ސަރު ،ކަމަކީ . އެހެން މިދެންނެވިމިއަދު މުހިއްމުވެއްޖޭ

 ވަނީ އެ ުކރުމުގެ ނަތީޖާއަކަުށްިރަކމެއް ހޯދައިގެން މަސައްކަތްނޫނީ ބާރުވެލުތަުކގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ވަކި ގާކައުންސި

ެގ ދިއުން. ެއހެންވީމާ، މިއަދު ޝަރުތުނުގޮތުަގއި ލިބިގެން ތަންތަނުން ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެންވާ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމަ 

ރައްިޔތުންނަުށް އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރެޭވ  ދާއިރު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ، މިއީބިލެއް ފާސްެވގެން

ލާފައި އެްއކޮުށް އިުށީނެދގެން މިކަން ުއަވއި ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މުޅި ިސސްޓަމު އެްއކޮުށްޅުމަުށް ނަޑއެކަމެއް ކަުމގައި ކަ

ޖެހޭނެ ބާބެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ދެކެން. ވަނަ ބާބަކީ މިއަދު އިޞްލާޙުވާން 8އެބަ ކުރަންޖެހޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަމުަގިއ ަވކި ގޮަތކަުށް ތަާބވި، މި މަޖިލީހުގައި ވަިކ ފިކުރަކަުށް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަެމއް

ވެްސ  ނަމަ ވީނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ޤައުމީ ނަޒަރަކުން ިވސްނާފައި ކޮންމެ ބަޔަކު ެވރިކަމަުށް އައި

އެއްކަން ދެެކވަަޑއިގެްނ ކައުންސިލަރުންނަކީ ރަުށުގެ ަރުށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް އެންމެ ގާތުން ރައްޔިތުންނަުށް ދޭންޖެހޭނެ ބަ

 ނޫނީ ރަްއކައުތެރިކަން ިލބިގެންދާން އެބަޖެހޭ. ވަރަުށްގޮތަކަުށް މި ޝަރުތުތަާކއި ގާމިކަން ރަނގަޅު ގޮތަކަުށް ކުެރވޭނެ 

، ހުުށަހަޅަމުން ،ނޫނަުށް އިޞްާލޙު ހުުށަހަޅަމުންމި ގާ މި ިއޞްލާޙު؛ ،ފަދައިން ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި

 ހިސާބަުށް އަުޅގަނޑުމެންަނުށް އޮތް ބިެލއްެގ ވާހަަކ މި ީވ ތަނެއް ވެްސ ނޭނގެ. އެހަޅަމުންގޮސް މިހާރު މީގެ އަސްލުހުުށަ

ދައްކަނީ. ރަނަގޅަުށް ކުެރވިްއޖެ ކަމަުށް ވާނަމަ ހަމަ އެްނމެންނަުށް ވެސް ރަނގަުޅވާނެ. ރަނގަޅު ގޮތަކަުށް ކަންތަްއ 

 އްުސރެ ދެއްކުމަކީ މިހާރުާވހަކަެއކު  ކަމާވާނެ. އެހެންީވމާ، އިޚްލާޞްތެރިއެންމެންނަުށް ވެސް އަރާމު ނަމަ،  ކުރެވެމުންދާ

 5، ވަގުތުްނ ފެުށިގެން އިދިކޮުޅ ާޕޓީތަކަުށް ެވސް ގޮވާލަން  ފެުށިގެން ޤާނޫނުއަސާީސގެ މި ބާބު އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މި

ގޮތަކަުށް ައޅުގަނޑުމެން  ަވކި އެާއއެކު ރަީއސާއި ނައިބު ަރއީސް ހޮވުމުގެ މަްއސަލައަހަރަުށް ހެދުމާއި، އަދި ހަމަ

، ރައްޔިތުންނަުށް އެންމެ ގާތުން ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތަކަުށް ،މިކަން ނިންމުމާ، ރައްޔިތުންނަުށް ފަސޭހަވާނެ ޮގތަކަުށް

ދިއުަމީކ ކައުންސިލަރުންނަުށް މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުެރވޭނެ ގޮތަކަުްށ މި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން ގާނޫނު ފާސްވެގެން

 ،އެކު ދަންނަވަން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެޭކތީވެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުެމން އާދޭހާ ކޮންމެހެން

ލެކޭ މިހާރު ކައުންސިލު ނުކިޔާުށޭ. މި މަޖިލީހުގެ އިހުމާވެސް ގޮތަކުްނ ފާޑުުށް މި މަޖިލީހުން އެއްނާ ދިމާއަކައުންސިލަރުން

 ނުވެ އޮތުން. ޝުކުރިްއޔާ. ހަރުދަނާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަރުވަނީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަުށް. ނާޡި މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމްވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ގެނެވުނު އިޞްލާޙުގެ ރިޕޯޓަުށް އަޅުގަނޑުމެން ެއއްެޗްއ  ނޫނަުށް މިލް ަކއުންސިލު އިންތިޚާބުގެ ގާލޯކައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ގެނެވުނު ރިޕޯުޓގެ ަބއެްއ ރަނގަޅު ކަްނކަން. އެހެން  ްނ ފާހަގަކުރަްއވައިފި އިޞްލާަޙުށްބުނެލާއިރުގަިއ ބަެއއް ބޭފުޅު

ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ފާުޑކިޔުންަތއް ހުރުމުން . އަޅުގަނޑު ގަޑުކިުޔންިއއްޔެ އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަުށް ފާ ؛ގެނެވެންޖެހުނު ސަބަބު

 ބޫލުކުރާ އެކަުީށގެްނވާ ގޮތަުށް އަުޅގަނޑު ގަ ައދިވެސް އެންމެ ،ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްަފއި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް 

ފައެއް ނުވޭ. އަުޅގަނޑުމެްނ ގޮތަކަުށް އިޞްލާޙު އައިސް  ގޮތުަގއި އެންމެ ފުރިހަމައަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބޭނުންވާ

 ތިލައިފާނެ ކަމަުށް ގަންނާކުރާއްވާގޮުތގައި ބަެއއް ބޭފުޅުންނަުށް ހަޖަމުނުވެގެން އުޅެީނ ރައީސް ނަޝީދު ކުރިމަ ބޫލުކުރާގަ

ކަމަުށް ކުރިމަތި ެވްސ ރާއްޭޖގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަގއި  2018ަރއީސް ނަޝީުދ  ؛ބޫލުކުރާ ގޮތްރުން. އަުޅގަނޑު ގަބި

 ނެ ްއވާ ބިރުން ރައީސްކަމަުށް ކުރިމަތިލައްވަފާގަންނާކުރަ ާކމިޔާބު ވެސް ކުރަްއވާނޭ. ޔާީމންވާނޭ. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ލައް

ފުން ާވނެ ކަމެއް ނޫން. އިންސާ ވިަޔސް މިއީ  ކަމަުށް ހީކުރާ ހުރިހާ އެންމެން ޖަލަުށް ލައިގެން މިކަން ކުރަން އުޅުނުކަމުަގއި

އަބަދުެވސް ކާިމޔާބުވާނެ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ކަން ނަުށްއަޅުގަނޑުމެން ކަމަުށް ވެއްޖެްއޔާ  ކަންކަން ދާ

ފުްނ މެންނަުށް، ރައީސް ނަޝީދަުށް ޙުކުމްކުރީ ވެސް އިންސާފެއް ނެތް ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުދަނީ އިންސާ ދެކެވެމުން މި

 ބޫލުކުރަމުން މިޔެ ވެސް ގަމުޅި ުދނި ،ޏެއް ނޫންކުރަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެކަން މި ލުކަމަުށް އަުޅގަނޑު ަގބޫ ބޭރުގައި

 ދަނީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އެއީ ކުީރގެ ރައީސުންނާ 2010/10ނޫނު ނަންބަރު ން ބަހުސްކުރަމުން މިގެންދަނީ، ގާއަޅުގަނޑުމެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު.އި

ިއެގން ކުރިއަުށް ވަޑަިއގަތުމަުށް ލަވައިަލއްަވއި އެއަ ތްތެރި މެންބަރު ބައްނޫނެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ ިއއްޒަބެހޭ ގާ

 ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެން

ބޫލުނުކުރާ ބަެއއްެގ އަުޅގަނޑު ކުުށްވެރިްނ ކަމަުށް ގަަދއްކަނީ.  ގޮތުން ވާހަކަ މި ރަީއސް، ކުުށްވެިރންނާ ބެހޭއިްއޒަތްތެރި 

ަދއްކަނީ.  ަދއްކަނީ. އެކަމަކު މި ސަރުކާރުން ކުުްށވެރިންތަެކއް ގެނެސްގެން މަޤާމުތަކަުށް ގެންަނން އުޅޭ ވާހަކަ މި ވާހަކަ މި

ބޭރުން  އިންސާފުން ބޭރުން ވާހަކަދެއްޭކ، އިންސާފުގެބޫލެއް ނުކުަރން. ގުޅުން ނެތް ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑު ގަ ގާނޫނާ
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 ،ޖެހޭޔިތުން ކުރިމައްޗަުށް ުނކުންނަންބޫލެއް ުނކުރެވޭ ރައް ނީ. ައޅުގަނޑުމެނަކަުށް ގަދައްކަ ޙުކުމްތަކެއް ކުރެވޭތީ އެ ވާހަކަ މި

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު ހިފަިއގެން ނުކުންނަންޖެހޭ ވެރިއަކީ އެއީ ކުުށްވެިރއެއް ކަމަުށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަކަުށް. ައޅުގަނޑުމެންނުަށް 

ުުށެގ ރަުށްރަ އެގޮތަުށް ައޅުަގނޑުމެން މީގައި ޖެހޭނީ. ހަމައަޅުގަނޑުމެންގެ ވެިރއަކަުށް ާވންސާފުސީދާ މީހެއްގެ ގޮުތގައި 

ކުރަނީ ރަނގަޅު ހެޔޮލަފާ މީހެއް ކަމުަގއި ވާންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އެހެންވީމާ،  މި ބޫލުކައުންސިލުން ެވސް ހަމަ އަުޅގަނޑު ގަ

ވެރިންނަުށް އަންނާތީވެ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިއްޔެ މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުން ބޮޑެތި ކުުށްވެރިންތަެކއް ރަުށްރަުށުގެ ިއސް

ބޫލެްއ ސް އަުޅގަނޑުމެން ގައެހެންނަމަވެ ،އަޅުގަނޑު ފާުޑކިޔުންތަްއ ައިއމަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް ބަަދލުތަކެއް އަޔަސް 

ކުެރވޭ. ިއއްެޔ،  ފުން ބޭރުން ވަރަުށް ބައިަވރު ކަންކަންމަކަުށް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ިއންސާނުކުރަމޭ އަދި އެންމެ ފުރިހަމަ ކަ

ފެކްޝަނަުށް ކުރިމަތިލާނެ ބަޔަކު ނެތިގެން އެ ބޭފުޅުން  ވެރިންތަކެއް ދޫކޮުށްލާފަިއ، ޔާީމންދުވަހު ބޮޑެތި ކުުށް މިދާކަުށްދާދި 

ކަމަުށް.  ކުރަނީ އެހެން  ބޫލު ެވސް މިގަނޑު މި ސިފަކުރަނީ. އަޅުގަނޑު ގަނެރެންވެގެން ކުރާ މަސައްކަެތއް ގޮތަުށް އަޅު 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނޭގ  ކު ކުރާ ކަމަކުން ރައްޔިތުން ހާލުގައި ނުޖައްާސުށޭ.ބަޔަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މިބުނަނީ

ލޯކަްލ  ކަން. ކޮްނމެފަދަ އިންތިޚާބެއް؛ކުރާނެ .ޕީން ވިންއެްއޗަކީ އިންތިޚާބެއް މިހާރު ބޭއްިވކަމުަގއި ިވޔަސް އެމް.ޑީ

ވިަޔސް އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޚާބު  ތިޚާބު ކަމުގައިިވޔަސް، ިރޔާސީ އިން އްމު ިއންތިޚާބެއް ކަމުގައިިވޔަސް، އާ  ކައުންސިލު

ިރޔާސީ  ،ކާމިޔާބުކުރާނެކަން އަޅުގަނޑު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހަމަ ޔަޤީްނކަން އަުރވަން. އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އެނގޭ އެްއޗަކީ

މި ފާހަގަކޮުށްލަނީ. ރައީސް  އެހެންވީމާ އަުޅގަނޑު މި ވާހަކަ  ،އިންތިޚާބުަގއި ބަެއއް ބޭފުޅުން މިކަމުގައި ފާހަަގކުރަްއަވއިފި

ގެ ިއންތިޚާބު ކާމިޔާބު ވެސް ކުަރްއވާނޭ. ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ 2018ނަޝީދު ހަމަ ކުރިމަތިލައްވާނޭ. ރައީސް ނަޝީދު 

ގަނޑުމެން ޝަްއކު އުފެދެނީ ެވސް ކުަރއްވާނެ. އަޅު  ވެސް ވަަޑއިގަންަނވާނެ. ަވަޑއިގެންފަިއ ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަ

ނަން އޮތުމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު  ގެ . ަރއީސް ނަޝީދުއިގެ ނަން އޮތުމާއި ނެތުމާ ދޭތެރޭގަކޮުޅގައި ާޔމީންަގއި ކަރުދާސް 2018

 ރައީސަުށް ވެސް ހަޖަމުނުކުރެވިދާނެ މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވެސް ނުއުފެދޭ. އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެކަން ޔަޤީން. 

ްއޗެއް ބުނުމުަގއި ފަހެއް ުނޖެހޭނަން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަުޅގަނޑުމެން ބުނަންޖެހޭ އެ ،. އެހެންނަމަވެސް އިކަންކަމުގަ 

 އިތުރަުށް ތަންމެ ކުޑަ ދުލެއް ދިންކަމުގައި ިވޔަސް އަޅުގަނޑުމެން ކި ،ދަނީ ރާއްޖެ ކުރިއަުށް އޮތް ތަނުަގއި ފެންނަމުން މި 

އަުޅގަނޑުމެން ހެންނަމަވެސް، ދަްއކަމުން. އެ ތާރު ވެިރކަމެއްގެ ސިފަޚުދުމުޚް، ގޮސް ރާއްޖެ ހަމަމަގުން ނެއްޓިބާރުކުރަމުން

 ެގ އަމުރާ ވެސް މިހާރު ޚިލާފުވެަފއި މި ޚާބު ފަސްކުރަމުންުކރަމުން ގޮސް ޯކޓުމަޑަކުން ނުތިބޭނަން. ކައުންިސލު އިންތި

 ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު  ވަނީ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން. ކޯޓުގެ އަމުރާ ޚިލާފުވާ ސަބަބެއް

ކަމަުށް ބުނެ.  ނުލިބޭނީ ސްކޫލްަތކުން ޖާގަވަ އަެނއްކާ އިތުރަުށް ފަސްކޮުށްފައި މި މަހަުށް ފަސްކުރިކުރުން، ނީ ދެމި ކުރަ

 ،ގޮތުގައި ސްކޫލްތަކުން ޖާގަ ބޭނުންވާީނ އެންމެ ދުވަހަކަުށް. ހުކުރު ައޅުގަނޑަުްށ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ،މަވެސްނައެހެން

ގިަފއެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ކުިރއަުށް ނކަމަުށް އެ ވަހަކަުށް ްސކޫލްތަކުން ާޖގަ ނުލިބޭނެނުވަތަ ހޮނިހިރަުށް. މި ދު ރަުށްހޮނިހި

. ނާންނާނެ އެހެންވެއްޖެްއޔާތަނުަގއި ހަމަ މިގޮތަުށް ވާނެ ދުވަސްަތއް. އެހެންވީމާ، އިންތިޚާބު ބޭްއވޭނެ ދުވަެހްއ  އޮތް



19 

 

ވާތީވެ، އަުޅގަނޑުމެން އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ މި މަސަްއކަތް  ކުރި ބަަޔަކުށްސީ ގެންނަން މަސައްކަތްއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޑިމޮކްރެ

ން، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ މުއަުރވަރާނެކަމުގެ ޔަޤީްނކަންކު ކަތްހަމަ ބުރަކޮުށް މަސައް  ކުރާަނން.ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތް

  ވަިކވެލަން. ފުރުޞަތަުށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު އަރުވަނީ އިނގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެ ޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 ުށް. މް ފަލާޙައިބްރާހީ

 

 މް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީއިނގުރަ 

ނު ނަންބަރު ގާނޫ ،އޮތް މި ޗަުށް ައއިއްސަ އްކުރިމަ ގެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނުޑމެން

ބޭފުޅުން ދިރާސާކުރުމަުށްފަހު މިކޮޅުަށް  ުށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެ( އައިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު ގެލޯކަލް ަކއުންސިލު ) 2010/10

ްއޒަތްތެރި އި ހުުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުގައި މިތާނަގއިލާނީ އިްއޔެަގއި ގަނޑު ދަންނަަވއި. އަޅުއޮތީ ރިޕޯރޓް ފޮނުއްވާފަ މި

 ވެސްއްިވ. އެހެްނނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ގޮތުން ަކންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެ  ލާޙުތަކާ ބެހޭރަުށް ގިނަ މެންބަރުން ބަެއްއ އިޞްވަ

ދު ފޮނުވާފައި ކޮމިޓީން މި ރިޕޯރޓް ނިންމާފައި މިއަ ،ދެްއކެވި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުަރއްަވިއފިވާހަކަފުޅު

ުށްޓަކަިއ މައަުށްކަން. އެހެންވީމާ، ެއކަމައޮތީ އެންމެ ފުރިހަ ގެެނވިފައި މި އޮތީ އިޞްލާޙު ގާނޫނު މި އިުރގައި މިހާރުއޮތް

ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑު ުޝކުުރ  ެއކު އެ ހަމަ ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީއަުށް ހަމަ ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

އެކު  މިއަދު ވަރަުށް އަސަރާ ޒަތްތެރި ރައީސްގެ ކުރިްނ ހަމަ އިއްދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުގަނޑު އެްއޗެއް ދަންނަވާލުމު

ގައި ަބއިވެިރާވ ކިކޮުށް ެއއްލާލި ވާހަކަ. އެ ހިތާމައިައހަރު ޚިދުމަތްކުރި ޕާޓީއަކުން މަނިކުފާނު ވަ 13ވިދާޅުެވއްޖެ މަނިކުފާނު 

 ެގ ވަރަުށް އެމް.ޑީ.ޕީ މިތާގައި ސް.ރި ަރއީފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން. އާދެ! ިއއްޒަތްތެ ވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ މި ވާހަކަ

އަދުގެ މި ހުުށަހެޅިފައި ެވސް އެތަނުން ެއއްވެސް ބޭފުަޅކަުށް ވިދާެޅއް ުނވެވޭ މި  ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެންނެވިއިރު

ވަނީ ގޯސްތަެކްއ ްނވެސް ވިދާޅު ވާހަަކއެއް. މުޅިލާުޙގައި އޮތް ކުުށެއް. ކުުށެއް އޮތް ވާހަކަެއއް ނޫނީ ގޯހެއް އޮތް ޞްއޮތް އި

 ،އަހަރު 3ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮުށްފައި ރާ ިނކަމެތި ރައްޔިތުންނަކަުށް ހުއްޓޭ. ލޯކަލް ކައުންިސލު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކު އެބަ

އަހަުރވުމަުށްފަހު ވެސް ވާދަކުރުމަުށް އެމް.ޑީ.ޕީން އެބަ ދެކޮޅުހަދާ. އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  7ނޫނިއްޔާ 

ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެްއ އަހަރު 13، މިހާރުވެސް ޓެރަިރޒަމްގެ ބޮޑު ކުުެށއްކޮުށް .ކަމެްއ އިނގޭތޯ ބެއް ކަހަލަމީގައި އަަޖއި

 ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަުށް މި  2013ޔާނާތްެތރިވި މީހަކަުށް ހުރި ބޮޑުސިންގާ މި ޤައުމަުށް ޚި ތަންފީޒުކޮުށް ނުނިމި

ލާޙުަތއް އޮތް އިޞް މި ގާނޫނަުށް ގެނެިވފައި މި އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ނޫންތޯ. ކުރުމަކީ ިމއީ އަޖައިބެއްލާތުބޭފުޅުން ވަކާ

ހުުށަހެޅިފައި މިހިރަ  ،އޮތް. ެއީއ މި ގާނޫނަުށް ގެނެވިފައި ިމ ހަމަ އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް ބަލައިގަންނަން
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ރި މީހަކަުށް ހު ކޮުށް މިއިން ކުުށެއް ކޮުށްފައިލާޙުތަކަުށް ބަލާއިުރގައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މަސްތުާވތަކެތީގެ ިވޔަފާރިޞްއި

ހުރަސްއަޅުްއވަީނ  މި ބޭފުޅުން މި ،ެޗއް ނުލެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ައހަރު ނުވަނީހެން ކުރިމައް 7އެ ޙުކުމް ތަންފީުޒކުރިތާ 

އްތަކަުށް ކަންތަ ހުރަސްއަޅުއްވަީނ ދިވެހި ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަުށް މިކަހަލަ ޭބފުޅުން މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި

 ކުރުމަުށް. މިއީތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމް.ޑީ.ޕީން މި އެ ރައްޔިތުންނަުށް ދޮރު ބަންދު ލެވޭނެ ހުރިހާ ކަމަކުންކުރިމަތި

ކުރިން ދެންނެވިހެން  އަުޅގަނޑު ،އަހަރު 13ކުރަްއވަނީ ބޭފުޅުން މި ވަކާލާތު މި .ސްކުރަްއވާ ކަމަކީ؟ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

މި ޤައުުމ އުމަުށް އުފާވެރި ުދވަހެއް. އަިނޔާވެރި ނުލަފާ ބޮޑުސިްނގާ މުޖުރިމެއްގެ ކިަބއިން ޔެައކީ މި ޤައިއް  އަހަރު؛ 13

 ... ސަލާމަތްވި ދުވަސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކުރިްނވެސް ގެން ކުރިއަުްށވަަޑިއގެން ދެްއވުމަުށް އަުޅގަހުގައި ހުުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަ ައއިމަޖިލީ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ،ދަންނަވަނީ ދެންނެވިން. އަޅުގަނޑު ވަކި މެންބަރަކަުށް ދަންނަވާ ވާހަކަެއއް ނޫން މިއީކީ. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަުށް މި 

 މަުށް. ގެ ގަާވއިދާ އެްއގޮތަުށް ކުރިއަުްށގެންދިއުމަޖިލީހު

 

 މް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީއިނގުރަ 

 ބޭފުޅުން އެ  މި އް ކަމަުށް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.ލާޙެޞްމި އިޞްލާޙުތަކަކީ ރަނގަޅު އި ބޮޑަުށް ފާހަގަކުރަްއވައިިފ،ރަުށް ވަ

 އުމަުށް އަންނަ ޤަ މި މަުށް. ކިހިނެއްތޯ މިކަން ކުރާނީ؟ކަ ލަްއވާނެވަނަ އަހަރު ކުރިމަތި 2018ޝީދު ވިދާޅުވަނީ ރަީއސް ނަ

ބޭފުޅުން މި  މި ،ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެެހންނަމަވެސް ،. މިއީ ނޫންތޯ ހަޤީޤަތަކީގޮތަުށް ގާމާދޫއަުށް ދާންޖެހޭނީ އިނގޭތޯ

ތިލައްވާނެ. ިއއްޒަތްތެިރ އުމަުށް ވަޑަިއގަންނަވާފައި ވެރިކަމަުށް ުކރިމަްއވާ ގޮތުަގއި ރައީސް ނަޝީދު މި ޤަކުރަގަބޫލުފުޅު

ބަހާ ވާހަކަ. އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫންތޯ  އި އިސާ ސިީޓއުރަިއގަސަރުާކރުން ފަ މި، މިތާނަގއި ބަެއއް ބޭުފޅުން ވިދާުޅވެއްޖެ ރައީސް.

ދިވެހި ރައްޔިތުންނުަށް  ބޭފުޅުންނުަށް ނޫންތޯ ލިބުނީ؟ ރާއްޖޭގައި ހުރި ފަޅުރަުށްތައް  ފައިސާ ދައުލަތަުށް ނުނަގާ ބަހާލީ. މި މި

ލޯކަލް ކައުންސިލު މިއީ  ތަނަުށް ވަޑާިއގަންނަވާފައި މާ އަޑުހަރުޮކުށް މި، ހުރިހާ ޙަޤީޤަތް އެނގޭނެ. ެއހެންނަމަވެސް

ލޯކަލް ކައުންސިުލ  ބޭފުޅުންނަުށް ލާޙޭ ކިަޔއިގެން ވާހަކަެއއް ނުދެއްކޭނެ. މިގެނަިއ އިޞްއިންތިޚާބުގެ ގާނޫނަުށް 

އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެނގޭ އެންމެ  ނުލިބޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވެސް ޑިއެއްނއަުށް ެއންމެ ގޮއިންތިޚާބުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ 

ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވަނީ ކޮންމެހެން މި އިންތިޚާބު ފަސްކުރާތީކީ ނޫން. އިންތިޚާބު މިއަުދ  ސް ނުލިބޭނެކަން. މިިޑއެއް ވެނގޮ

ބުގެ ހުރިހާ ގޮނޑިެއއް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މި ިއންތިޚާهللا ްސ އަންނަ އަހަރު ބޭއްިވޔަ ްސ މިމާދަމާ ބޭްއވިޔަ، ސްބޭއްިވޔަ

މިއަދު  ،ގާނޫނުގެ ތެރެއިން  ދަްއކަނީ މި ޙަޤީޤަތަކީ. އަުޅަގނޑު ވާހަކަ މި ން. ިމއީ ނޫންތޯކާމިޔާބުކުރާނީ ޕީ.ޕީ.އެމު

ދައްކަނީކީ.  އިދިކޮޅަކަުށް ނޫން އަޅުގަނޑު ވާހަކަ މި ރެއިން. މިއީ ކޮންމެހެން މިކަމާލާޙުގެ ތެއޮތް އިޞް ހުުށަހެޅިފައި މި
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ތަނުަށް  މި މައްސަލައަީކ އަޅުގަނޑުމެން މި ހަމަ މި ބޭފުޅުންނަުށް ؛މިތާ ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެހެންނަމަވެސް، 

މިތަނަުށް ކޮޅަުށް ތެދުެވ  ަދއްާކިއރުނޑުމެންނެއް އެމް.ޑީ.ޕީން ވާހަކަދަްއކަން ތެދުވީމަ ހަޖަމެއް ނުވޭ. އަުޅގަވާހަކަ

ަރއީސަުށް  ޅުން އިންސާފު ހުރިވަރު ބައްަލވާ!ބޭފު މި ،ނުލަވަން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސްހަޅޭއް

ގެ ހުންނެވީ ނކަންނޭ މަނިކުފާނު އެކަނި ؛އަހަރު 13ވިދާޅުވީ  މިއަދު އަސަރާއެކު ނޫންތޯ ތި .ިގވަަޑއިގަންަނވާނެނއެ

ަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ  2018މަނިކުާފނު  ،ޕާޓީަގއި. އެހެންނަމަވެސް  ކުރެްއވި ބޭފުޅަކަުށް އެމޮކްރެސީއާ ެއއްގޮތަުށް ޚިދުަމތްޑި

ބޭފުޅުން ރައީސް ނަޝީދުެގ  މި ނުވި. އެކަަމކު ނާނަމޭ ވިދާޅުވި ހިސާުބން ހަޖަމެއްޑިޑޭަޓކަުށް ނުކުންފަރާތުން ރިޔާސީ ކެނ

އްަސވަނީ މޮޔައިންތޯ މިއީ؟ ިއއްެޔަގއި ިވދާޅުވީ، އިލެކްޝަން ކޮމިަޝނުން ތިމަންނަގެ ނަން ނެތޭ ފަހަތުގައި ބެރުޖަ

ގަނޑުމެން ނުތިބޭނަމޭ ޕީ.ޕީ.އެމްގައި ވެސް ވިދާޅުވާ ހިސާބުން އެމް.ޑީ.ީޕެގ ކެނޑިޑޭޓެއް ނުހުންނާނޭ. ކޮބައިތޯ ބޯ؟ އަޅު

އެގޮތަުްށ ދިމާވެއްެޖއްޔާ. ެއކަމަކު ގަޕޯމެން ޯބ ހުއްޓޭ ކިަޔިއގެން ތި އުުޅއްވަނީ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ގާނޫނަުްށ 

 ގެނެއްސަ މިހިރަ އިޞްލާޙުތަަކުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރަން. މި ގާނޫނު މި އޮތް...

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި އަުޅގަނޑު 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް 

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ހަމައެކަނި ރިޔާސަތަުށް ިއޝާރާތްކުރީމައެއް ނޫން ނިޒާމީ މައްސަލަ ނުވަތަ ގަާވއިދަުށް އަޅުގަނޑު 

ބައްލަވަންޖެހޭނީ. މިތާތެރޭގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ނިޒާމީ މަްއސަލައަުށް ޮގަވއިލީމަ ނިޒާމީ މައްސަލަ ދިނުމަކީ ަގވާއިުދެގ 

ަރއީސްގެ ގޮުތގައި ަރއީސް ިކޔުްއވަން ތި އުުޅއްވަީނ؟ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ، ތެރޭގައި އޮތް ކަމެއް. ކިހިނެްއވެގެންތޯ 

ތިމާ އެހެން މީހުން އިޞްލާޙުުކރަން ބޭނުންވާ ކަމަުށް ވަންޏާ ފުރަތަމަ ތިމާ އިޞްލާޙުވުން. ތިތާ އިންނަަވއިގެން ތިކަހަަލ 

 ތައްަތކެއް ނުކުެރވޭ...ޒާތުގެ ކަްނކަން ތިމާ މޮޅު މީހަކަުށް ހެދެންވެގެން ތިކަހަލަ ޒާުތގެ ކަން

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި ރިޔާސަތާ މުޚާޠަބުކުރާކަުށް ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ. ނިާޒމީ މައްސަލައަުށް ދެވޭނީ. 

ންބަރު ޢަލީ އިުށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! އަުޅަގނޑު މިހާރު؛ އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 ޢާރިފަުށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް

)ލޯކަްލ  2010/10`. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނުޑ ވާހަކަދައްކާލަން މި ބޭނުންވަނީ 

ނިންމަވާފައި  ކައުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާުބެގ ގާނޫނު( އަުށް ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙު ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާ

 އަޅުގަނޑުމެންނަުށް، މި ތަޅުމަުށް ހުުށަހެޅި ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދަުށް ޙުރުމަތްތެރިޮކުށްހިތުމަުށް ދަންނަވާލަން. އަުޅގަނޑު، ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

ގެ ގަވާއިދަުށް ޙުުރމަތްތެރިކޮުށްހިތުމަުށް ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުްށ މަޖިލީހު

ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމަުށް ދަންނަވަން. އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑަުށް ޖެހޭނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަން އިއްވަން. 

 ކުރިއަުްށވަަޑއިގަންަނވާ! 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ލީ ޢާރިފްކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ، މި އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންަނާވ 

ފުޅުން ބޭފުޅުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއީ މޮޔައިން ކަމަުށް ދެކެވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންތޯއޭ؟ މިތާ ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ބޭ

ވަަނ  2009ވިދާޅުވި އިންތިޚާބެއް ލަްސކުާރ ވާހަކަ. ދިވެހިރާއްޭޖގައި ފުަރތަމަ އިންތިޚާބެއް ލަސްކުރީ ފެބުރުވަރީ މަހު، 

އަހަރު ފެބުރުވަރީ މަހުަގއި ބާއްވަންޖެހޭ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

ވަނަ އަހަރު ބޭއްވީ އޭޕްރީލް މަހު. ދިވެހި ަރއްޔިތުން މިކަން ދަންނާނެ.  2009ތް ިއންތިޚާބެއް ފެބުރުވަރީަގއި ބާްއވަން އޮ

މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަުށުން ސުޕްރީމް ކޯޓެއް ާޤއިމުކުރަންޖެހުނު. ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި ެއުޅވީ ތަޅު. އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ 

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ލާޒިމްކުރޭ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަުށުން.  ނިމުމުގެ ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓެއް ޢައްޔަންކުރަން އޭުރގެ

އަހަރު ކުރިން ހިނގި  5މީގެ ވާހަކަ މި މީހުން މި ދައްކަނީ. ދެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ މޮޔައިންކަމަުށް ހަދައި، މީގެ 

ދިވެސް މަސައްކަތްކުރާތީ އަުޅގަނުޑ ކަމެއް ނުހިނގާ ކަމަކަުށް ހަދަން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބޮލަުށް ޗިޕުޖަހަން މި މީހުން އަ

ހަމަ ލަދުގަނޭ ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން. ކޮންެމހެން މަޖިލިސް މެންބަރަކަުށް ވީތީކީ ނޫން. މި ތިއްބެވި؛ 

ާހހެއްހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ މޮޔައިން ކަމަުށް މި މީހުން  50ލަްއކަ  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ިތއްބެވި ާގތްގަނޑަކަުށް 
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ނީބާއޭ؟ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެޅުވީ ތަޅު. މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަުށުން ހަދަންޖެހުނު ނުވަތަ އުފައްދަންޖެހުނު ސުޕްރީމް ދެކެ

މީހުންެގ ބެންޗެއް ނަގަންޖެހުނީމަ އޭރުގައި ހުންނެވި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ޖެހުނީ ފަހަތަުށް. އެ  7ކޯޓުގެ ބެންެޗއް، 

ގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު ާއއްމު އިންތިޚާބަުށް ވުރެ ބޮޑު އިްނތިޚާބެއް ކޮބާ؟ ރައްޔިތުްނެގ ކަމެއް ނުކުރެްއވި. ދެން އިންިތޚާބު

މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަުށް ވުރެ ބޮޑު އިންތިޚާބެއް ކޮބާ؟ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހުރިހާ ނިޒާމެއްގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުުރވަރީ މަހު  2009ރި ރައީސް. މި މަޖިލިސް ވަކާލާތުކުރަން އޮންނަ މަޖިލީހަކީ މި މަޖިލިސް އިއްޒަތްތެ

ކާމިޔާބުކުރި މީހެްއ ބުން މަހު. އެ ިއންތިޚާ ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް 2009ބުކުރީ ތިޚާއިން ޖެހުނު މަޖިލިސްއިންތިޚާބުކުރަން

އްކަނީ ފައިސާ ބަހާ ވާހަކަ. އެ ދެން ދަ ގައި ހުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ދެކޮޅަުށް. އަޅުގަނޑުމެންއޭރު  އަޅުގަނޑަކީ

ސިޓީއުރަ ބަހާ ވާހަކަ ނުދައްކާ. ކާކަުށްތޯ އޮުޅވާލަން މި  އުޅެނީ؟ ނުދައްކާ. ާކކަުށްތޯ އޮުޅވާލަން މި މީހުން މި ވާހަކަ

ލު ަދއްާކއިރު މަނިކުފާނުގެ ހާ އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ޑިމޮކްރަީސގެ ވާހަކަ .އިްއަޒތްތެރި ރައީސް އުޅެނީ؟ މީހުން މި

ންނަވާ. މަނިކުފާނު ހެކިވެވަަޑއިގަންަނވާނެ، މި ރާއްޖޭގައި ތިބި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ދެކެވަަޑިއގަ

ހެކިވެަވޑަިއގަންަނވާނެ، ހުރިހާ މެންބަރުން ހެކިވެަވޑަިއގަްނނަވާނެ، ިދވެހި ހުރިހާ ރައްިޔތުން ހެކިެވވަަޑއިގަންަނވާނެ، 

ެބއް ކާމިޔާބުކޮުށްގެން ރައީްސކަމަުށް ެއމް.ޑީ.ޕީން އައީ އިބްރާހީމް ޚާއިންތި؛ ފުރަތަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގައި ކާމިާޔބުކޮުށްގެން

  ..ބުގެ ވާަހކަ.ދައްކަނީ އިންތިޚާުބގެ ވާހަކަ. ޯލކަލް ކައުންސިލުަތކުގެ އިންތިޚާމި  ؛ބޭފުޅާ އިސްމާޢީލް ކިޔާ ބޭފުޅެއް. އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު،

ކަމަުށް  ޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ޚިލާފުވާ ޑު އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަުށް ނަސޭހަތްދީފިން. އަޅުގަނޑުައޅުގަނ ހިއްތަވާ!

މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ އެްއގޮތަުށް މަޖިލިސް  ،ނަވަނީވާނަމަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނަން އިްއވަން. ައޅުގަނޑު މި ދަން

 ނުޖެހޭނަން.  ކުރިއަުްށގެންދިއުމުަގއި ައޅުގަނޑު އެްއގޮތަކަުްށވެސް ފަހަތަުށް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް

ބީ ރައީަސކީ އިބްރާހީމް ތަމަ އިންތިޚާއެމް.ޑީ.ީޕގެ ފުރަ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށްލަން ބޭުނންވަނީ

ނުލެވިގެން ޕާޓީން ަވކިކުރީމަ ން ހިފަހައްޓައި ހުރިވަރު ހަރުދަނާކަން ގެފަކީރަުށް އެ ޕާޓީގައި ޑިމޮކްރަސީ  އިސްމާޢީލޭ. އެ

 މުނަްއވަރު  ބުެވގެން ައއީ ޑރ.ޓީ ކިާޔ ޕާޓީއެއް. ދެން އިންތިޚާގޮސް ހެދީ އަިމއްލަ ޕާޓީެއއް. ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާ

މަނިކުފާނަކަުށް ވެސް ހަމަ އެމް.ޑީ.ީޕގެ  އްޔަތުން. އެމާފުކުރައްާވ! ދެވަނަ ރައީެސއްގެ ަހިއސިދެވަނަ ފަހަރަުށް. 

ނުލެވިގެން ބޭރުޮކުށްލީ. ބޭރުކޮުށްލީމަ އެމް.އާރު.ެއމް ކިޔާ، މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް ސީކަން ވަރުަދގަކަމުްނ ހިފަހައްޓައިޑިމޮކްރަ

ލަފުޅަުށް ހެއްދެިވކަން ދިވެިހ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ދަނޭ. މިއީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޑިމޮކްަރސީެގ މޫވްމަންޓް ކިޔާ ޕާޓީެއއް އަިމއް
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ުނލެވިގެން ބޭރުކޮުށްލީމަ ގޮސް ބޭފުޅާ ފަކީރު ހިފަހައްޓައި ޑީ.ޑީ ކިޔާ ބޭފުެޅއް. އެ ދައްކަނީ. ދެން ޮހުވނީ ޑރ. ވާހަކަ މި

ޕާޓީއަުށް. ދެން މަނިކުފާނު ތިއީ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުްނ  ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް. އަނެްއކާ މިހާރު އައިސް ވަދެއްޖެ އެ 

ވި ބޭފުޅާ. އިްއޒަތްތެިރ އެމް.ޑީ.ީޕއަކަުށް ެހއްދެވުމުަގއި އެންމެ ބުރަ މަސަްއކަތެއް ުކރެއްވެ  ،ހެކިވެަވޑަިއގަންަނވާނެ އެމް.ޑީ.ޕީ

ދައްާކއިުރގައި މި  ވާހަކަ އިންތިޚާބުގެ ނެތް. ލޯކަލް ކައުންސިލު މިކަން ނުދަންނަ ދިވެހި އެއްވެސް ރަްއޔިތަކު ރައީސް.

 ދުގަންނަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ދަްއކާިއރު އެމް.ޑީ.ޕީ ޖެހޭނީ ލަ މީހުން ޖެހޭނީ ލަދުގަންނަން. ޑިމޮކްރަސީގެ ވާހަކަ

ވެސް ކުުށަކީ މި މީހުންގެ ނަޒަރުަގއި އެ ވިދާޅުވާ ަރީއސް ނަޝީދާ ވާދަކުރަްއވާނަމޭ  މަނިކުފާނަުށް ކުރެވުނުހާ

ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ތިމަންމަނިކުފާނު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރައިމަރީަގއި ވާަދކުރަްއވާނަމޭ ވިދާޅުެވވުނުކަން  ން.ޅުެވވުނުކަވިދާ

ެގ ވާހަަކ 10ގާޫނނު ނަންބަރު ، 2010ރައީސް ީވ، އިްއޒަްތތެރި ކުރެްއވެވުނު ުކުށަކީ. ދެން ެއޅުމަނިކުފާނަުށް 

 ަދއްާކއިރު، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރި ކުދިންނަުށް ފުރުޞަތުދޭން ވާހަކައަޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިުރ، ޝަރުތުގެ ވާހަކަ

ިމއަދު  ޕާީޓގެ ަރއީސް ނުވަތަ ެއ ޕާޓީަގއި ދައްކާއިުރ، މި މީހުން ޖެހޭނީ ލަދުގަންނަން، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ

ކަމުގެ މަޤާމުަގިއ ްލޖުމްހޫރިއްޔާއަމިއްލައަުށް ަރއީްސކަމަުށް ހެދިގެން އެ އުުޅއްާވ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖޭގެ ަރއީސު

ގައި ހުންނާނެ ކަމަުށް. މިހެން ބުނީމަ ގަިޑއިރު މީހަކު ހަމައި  24ހީކުރީ  ބޮވެްނވާނޭ، ބޯންވާނޭ، ކާކުހޭ ހުންނަވައި ވިދާޅުވީ 

ކުދިން  އެގޮސް މަސްތުވާތަެކތި ބޭނުންކޮުށްގެން ން ކުދިންނަުށް ހިތްވަރު ލިބިގެންޒުވާން ކުދިންނަުށް ހިތްވަރުލިބިގެން، ުޒވާ

އޭުރެގ  ،ޒާމުން. އެ ކުދިންނަުށް ކުރެވުނު ކުުށަކީމުޅި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސިާޔސީ ނި ވީމިއަދު މި ގާނޫނުން މަޙްރޫމް

 ގަޑިއިރު ހަަމއިަގއި ހުންނަންވާނެ ކަމަުށް، 24ާކކުހޭ ހީކުރީ ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިތްވަރުިދނީމަ ބޯންވާނޭ، ބޮވެންވާނޭ

ެވ ރޫމްވާނެތީދިވެހިރާއްޭޖގެ މި ގާނޫނުން މަޙް ންނަުށް ކުރެވުނު ކުުެށއްގެ ސަބަބުން އެ ކުދިންމިހެން ބުނީމަ ގޮސް އެ ކުދި

އަހަރުަށް  7އޮތީ  އަހަރު. މިހާރު މި 2އިރު އޮތީ ިއއްެޔ ގެނައި  ލާޙުގެނައީ. ތެދެއް!ޞްއަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނަުށް އި 

ުށް މުޖުތަމަޢަ، ހާ ރައްޔިތުންނަކީ ެދވަނަ ފުުރޞަތެއް ލިބި. އަުޅގަނޑުމެން މި ބަލަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ބަދަލުކޮުށްފަ

ނުގަންނާނެ އެްއވެސް މީހަާކ  ރައިސް ޔާމީން އެ ބިރެއް ުށް ހަދަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަލުން ނުކުމެވޭނެ ބަޔަކަ

މައްސަލަަތއް ސަލަތަކާއޭ. މަނިކުފާނު މި ާވދަކުރައްވަނީ ރާއްޭޖގައި ހުރި މައްތިމަން، މަނިކުފާނު ިވދާޅުވި ވާދަކުރާކަުށް. އެ

ރިޔާސީ  ،ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އަޙްމަދު މުބީން ހެިކވެަވޑަިއގަންނަވާނެ  ރޭ. ެއ އިންެނިވ އަުޅގަނުޑގެ އަޚްއްުލކުއެބަ ޙަ

ވޯޓު އެ ރަުށުން. އެކަަމކު  8އިންތިޙާބުަގއި ދެވަނަ ބުރުަގިއ، ދެވަނަ ބުރުަގއި ރައީސް ާޔމީނަުށް ލިބިވަޑަިއގަތީ އެންމެ 

 އިހަުށްދުވަހު އަުޅގަނޑުމެންެގ އަޚް  ،ނިންމައި ،ގެ މަސައްަކތް ފަުށައިބަނދަރު  މީންެގ ވެިރކަމުަގއި އެ ރަުށުގެޔާރައީސް 

 . އެްއވެސް....ފްތިތާޙުކުރަްއާވފައެ ައއީ އޭތި އި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް. 

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

 ަމއުޟޫޢާ  ދެްއކި ވާހަކަވެސް އެ އެންމެ ބޮޑެތި އަނިާޔވެރިންނަކީ އެނގިތިބެ އަނިާޔވެރިކަމަުށް މަގުފަހިކޮުށްދޭ މީހުން. ދެންމެ

އެްއވެސް ވަަރކަުށް ނެތް. އެކަމަކު ފުރުޞަތުެދއްަވިއގެން އިންެނވީ. މިއަުށް ިކޔަނީ އަނިާޔވެރިކަމޭ. ޝުކުިރއްާޔ ގުޅުމެއް 

. މުޅި މަޖިލީހުގެ އޮތީ ރިޕޯޓެއް ހުުށަހަޅައި ނިންމާފަ އިްއޒަތްތެރި. އާދެ! އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު މި

ހަނދުމަފުޅެއް ނުހުރޭ  ރިޕޯޓެއް ގެަނއީ. މި މަޖިލީހުގައި ނެއް ކޮމިޓީްނ ގޮސް ފާސްކޮުށް ނިންމާފައި އެއް ކޮމިޓީން އަ

އެ ގާނޫނުތަުކގެ ތެރޭަގއި މަސްތުވާތަކެިތ ، ކޮުށް ޑްަރގު ކޯޓާ ެއއްޗިހި ނިންމައިފާސް އެްއގޮތަކަުްށވެސް ގާނޫނުަތއް ހަދައި،

އޮތީ  ންކަމުގައި ކަނޑައެޅުުމގެ އިޚްތިޔާރު އޮްނނަ ކަމެއް. މިއަުށް މިބޭނުންކުރާ މީހުންނަކީ ކުުށުގެ ރެކޯޑު ނޯންނަ މީހު

ކަމަުށް. އެ މީހެއްގެ މައްޗަުށް ކުުށް ސާބިތުވެފައި، އެ މީހާގެ ރެކޯޑު  މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރިކަްނ ސާބިތުވި މީހެއް

ެއކަމަކު މި ކޮމިޓީން ނިމިގެން މިހިރީ. މުޅިން އެއްކޮުށް ފޮހެލާ މީހުން އެބަތިބި. މި މަޖިލީހުން ހަދާފައި ހުރި ގާނޫނުތައް 

އެ މީހާގެ މަްސތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރިކަން ކުުެށއް ސާބިތުވެފަިއވާ،  ،އޮތީ ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކޮުށްަފއި އިރުަގއި މީަގއި މިއައި 

ން ބަރީޢަ ކަމަުށް. އެއީ އޭނަގެ ައމިއްލަ އިޢުތިރާފް ވެސް މެ. އެކަމަކު އޭނަ ކުުށު ބޭުނންކުރި މައްޗަުށް ސާބިތުވޭ ކުުށް؛

އެކަަމކު އޭަނެގ  ކަނަޑއެުޅން ވެސް.ކުުށެްއ ނެތްކަމަުށް  ކުރޭ އޭނަގެ ެގ ކޯުޓގެ ަމއްޗަުށް ާލޒިމް އެބަ އަދި އޭނަ .އެބަވޭ

 މައްޗަުށް މަްއޗަުށް ސާބިތުވެފަިއ އޮެވއޭ ކުީރގައި. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުމެންބަ އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މިލަންދޫޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

ުށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ޕާޓީން ކަނޑައަޅާފަިއވާ ަވގުތު ހަމަޖެހުމުން އިދާރީ މޭޒުން... ޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު  ޙަސަން

ުށްަފހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިުށީނދެވަަޑއިގަތުމަުށް ދަންނަވަން. މަޖިލީހު... ) ވަގުތުޮކޅަކަ

އެްއގަިޑއިރުގެ ބަހުސަކަުާށއި، ތިން ގަޑިއިުރގެ ބަހުސަަކުށް ވަކިން ަވގުތު ކަނަޑެއޅިފައި އޮތީ. އެހާ ބޮޑަުށް 

ކޯފާެވވަަޑއިނުގަންނަަވއި އިުށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. މަޖިލީުހގެ ަގާވއިދަުށް ހުރުމަތްތެރިކޮުށްހިއްތަވާ. އެހާ ބޮޑަުށް 

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ މިލަންދޫން އިުށީނދެވަަދއިގަންަނވާ. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކޯފާެވވަަޑއިނުގެ

 ުށް. ޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ
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ނޑުމެން މިއަދު ބަހުސްކުރެވި ޚިޔާލުާފޅުކުރެވެމުން މި ދަނީ ގާނޫނު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުގަ

ޯލކަލް ކައުންސިްލގެ އިންތިޚާބުެގ ގާނޫނު( އަުްށ ގެެނވުނު ިއޞްލާޙަކާ ބެހޭ ގޮތުްނ ކޮމިޓީ ) 2010/10ނަންބަރު 

ސް ދަންނަވާލަން އޮތީ، ިމ މަރުޙަލާއިން ނިންމާ ދިރާސާކުޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަކަުށް. އާދެ! ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު ވެ

ރިޕޯޓު މިހާރު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއިން ނިންމާފައި މި ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ވަގުތަުށް މީގެ އެންމެ އެކަުށޭނަ ގޮތަުށް 

ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ވެސް ފާހަަގކޮުށްލަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިތާނގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ވަރަުށް ހަރުކަުށިކޮުށް 

ުޑގަދަ އިބާރާތްތަުކން މިތާނގައި ކިތަންމެވަރަަކުށް ވެސް ފޯރިނަގައި ހަޅޭްއލެވިދާނެ. ނަމަވެސް، މީަގިއ ވަރަުށް އަ

 ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤިޤަތަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އިންސާާނެގ އުމުރުަގއި ދުވަެހއްގެ ކޮޅުން ތިމާއަުށް ކުުށެއް ކުރެވިަފއިވާ 

ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ނުދެކޭތީ އެ ވާހަކަ ވެސް ހިއްާސކޮުށްލަން.  ންޖެހޭ ކަމެއްވާމުޅި އުމުރަުށް މަޙްރޫމް އެއީ ތިމާ ،ނަމަ

ނުކުރެވޭކަން. އެ ބޭުފޅުންގެ އަިމއްލަ ދޫފުޅުން ެއ ހަޖަމުކަންަކން  ިތއްަބވާ ބައެއް ބޭފުޅުންނަުށް މި އިހިތާމައަކީ މިތާނގަ

ތަުކގަިއ ދޭ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތިމަންމެން ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކަުށް ެވސް ނެރޭނީ ރައީސް ނަޝީވަީނ، ވިދާޅު

ވާކަުެށއް ނެތް. މީ ެދކޮޅުޖެހޭ ލިބިގެން ކަަމުށް ކުރިމަތިލައްާވ ބޭފުޅުންނަުށް އެ ފުރުޞަތު ވެްސ  ދިރިއުޅުްއވާ ކައުންސިލަރު

ވެސް އެއްަޗީކ މީ ހާލަކީ. އެ ބޭފުޅުންނަުށް ހަމަ ފެންނަހާ  ދި ސަލާމަތުން ހުރި ގަބޫލުކުރަނީ؟ކާކުތޯ ުބއް ކަމަުށް ވާހަކަެއއް

ހަޖަމުނުވާތީ ދެކެވޭ ވާހަކަ  ،ނުކުރެވިގެންއާހުގައި ުދވަމުންދާތީ މިކަމުން ހަޖަމު މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުިރއެުރން ނަގާ

އެ ބޭފުޅުންގެ ާމޒީަގިއ  ،އަުޅގަނޑު ިމއަދު ހަނދާންކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ .ހަމައެކަނި މި ވާހަކަތަކަުށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ނީ ތުންގެ ހިތްތަަކކުން ފޮހެވިގެންނުދެއޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާރަްއޔި ޔަ ކަންތައްތައް އަިދެވސް ދިވެހިހިނގައިދި

ވެސް ނެތް. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން  ާއއި މިއާ ހަމަ ތަފާތެއް އެ ބޭފުޅުން މިކަމަުށް ކިތަންމެ ހަޖޫޖެހިޔަސް އެ ބޭފުޅުންގެ ވާަހކަ

އްތަަކކީ ކަންތަ އި ބަާޔންކުރެވިފަިއވާމީގަ  އިއިން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަުށް ވާހަކަދަްއކާއިުރގަރުޙަލާއްކާ، ކޮމިޓީ މަމި ވާހަކަ ދަ

ފުރުޞަތު ފަހިކޮުށްދީފައިާވ  އިންސާނާއަުށް އަލުން މުޖުތަމަޢަުށް ނުކުތުމަުށް ކުެރވިެގން އެ ކަްނކަމަުށްކުުށުގެ ާބވަތުން ދަރަޖަ

އަުޅގަނޑު ިމކަން ހަމަ  ގައި މި ިތއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ހާިޒރުގައިގަނޑު މި މަޖިލީހުކަމުަގއި އަޅު  ނިންމެވުމެއް

ކުެރވޭ  އިިއންސާނާ ދުނިޔޭގަ ،އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން އޮތް އަެނއް ވާަހކައަކީ  ،ކޮުށްދެން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްހަނދުމަ

 އްާޔ،ނުޖެހޭ. އެހެންވެއްޖެ ހުންނާކަުށެއް  އަބަދު އުމުރަުށްތާ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއަުށް އިންސާނާ ޣާފިލުކަންކަމަތީގައި 

ތަކަކީ ދި އަުޅގަނޑުމެން މި ގާނޫނުތަކަުށް މި ގެނެވޭ ބަދަލުއަ ،އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ސަރުކާރުން މި ކުރާ ކަންތައްތަކީ

ޖުތަމަޢަުށް ނޑުމެން އެކަމެއް މި މުތެެރއިން ައޅުގަ އިސްލާމީ އުސޫލުގެ ،ވެސް އިންސާނުންނަުށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮުށްދިނުމާއި

މި  އިލާގަމާ އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީ މަރުޙަ ގޮތަުށް ކަންތައްަތއް ފަހިކޮުށްދިނުމަުށް ކުރާ މަސައްކަތް. އެހެންވީ ވާފިޓު

 ދިރާސާކޮުށްފައިާވ ރިޕޯޓަުށް ުފރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަމުން އަުޅގަނޑަުށް ދެއްވި ފުރުޞަތަުްށ ޝުކުރު

 . ުޝުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވަމުން ވަކިވެލަން
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ުށް.އަޙްމަދު މުބީނަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ލޯކަލް ކައުންސިލްަތުކގެ އިންތިޚާުބގެ ގާނޫނު( އަުށް ) 2010/10ޝުކުތރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ކުރެވިފަިއވާ ކަންތައްަތކަުށް ވަރަުށް ޮބޑަުށް ައޅުގަނޑު ިއޞްލާޙު، ލާގައި ނިމިފައިވާ ިއޞްލާޙަުށްމިހާރު ކޮމިޓީ މަރުޙަ

ުގޅޭގޮތުްނ  ިއ މި ގެނެވުނު ިއޞްލާޙާިއއްެޔގަ ސް ދަންނަވާލަން. އާދެ،ރަތަމަ ވެތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އެންމެ ފު 

ަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ޚިޔާުލ ޚުދު ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވެ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ެވސް

 ވަނީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ދިވެހި  ފައި މިތަފާތުވުންތަކެއް އެބަހުރި. އެެހންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުެމންގެ ކުރިމައްޗަުށް ގެެނވި

ދެްއކި ގިަނ އަުޅގަނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަޙަޤީޤަތުަގއި.  އިގޮތަުށް ގިަނ އިޞްލާޙުތަކެއް ކުރުމަުށްފަހުގަ ރައްޔިތުން އެދޭ

ތު . ދުނިޔޭގައި އުޭޅއިރު ތަފާހުން ކުރެވޭނެ މީ އަުޅގަނޑުމެން އިންާސނުންނަކީ ކުުށް ،މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

އެހެންނަމަވެްސ  .އެނިގގެން ނަމަވެސް ،ިއރު ހުރެދާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނޭނގި ނަމަވެސްއެކި ކަންކަުމގެ ތެރޭަގއި ުއޅޭ

އެކަމެްއގެ  ސަބަބުން ސަލާމަތްނުވެިވގެން ެއއްެވްސ  ދުވަހަުށް ެއ މީހަކުމުޅި އުމުރު އަބަދަުށްއޭގެ މާަނއަކީ ތާ 

ވެްސ ގަނޑުެމން މި ސަރުކާރަކީ އަބަދުއަޅު ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ  ނޫން ވާދަނުކުރެވި އޮތުމެއް އިބެްއގައިންތިޚާ

ަރއްޔިތުންނަުށް ރަނަގޅު އަމާންއޮމާން މާޙައުލެްއ  ަރއްޖޭގެ ،އެދޭ މި ާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ހެޔޮޒުވާނުންނަުށާއި 

ވިސްނާނެ އަބަދުެވްސ މި ސަރުކާރުން ، ވީމާ ން އަންނަ ސަުރާކރެއް. އެހެންކުރަމުމަަސއްކަތް އިމުކޮުށްދިނުމަުށްޓަކައިޤާ

ިއދެވެން އޮތީ ކޮްނގޮތަކުންތޯ. ރަްއޔިތުންނަުށް ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދަ ،ެދވޭެނ ގޮތްތަކެއް ރައްޔިތުންނަުށް ކުރިއަުށް

 30 ން މި ައންނަނީ. ރުކަކުން ވެްއޓުނު ާކއްޓެއް ަނގަިއގެން މީގެވެސް ގެެނވިގެ މިފަދަ  އިޞްލާުޙތައް ، އެހެންވީމާ

ޅޭ. ބުަގއި މިއަދު ެވސް އެަބއުނުލެވިގެން މި އިންތިޚާކުިރމަތި އަހަރު ކުރިން ޙުކުމެއް އަިއްއސަ އޮތް މީހަކަުށް ވެސް 

އެތައް ދުވަހެއް  ކުޑަ ކުުށެއް ކުެރވުުމގެ ސަބަބުންކުޑަ ، ގޮުތގައި އެންމެ ުކުށެއް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އެހެންވީމާ، މިއީ

ހިނގަމުން  މިކަހަލަ އެަތއް ކަންތައްތަެކއް ،ނުދެވިއެ މީހަކަުށް ކުރިއަުށް، އެއަުށް އަދަބު ލިބި ހަތަރު ފަހަރަުށްވަންދެން ތިން

އި ކަންބޮުޑވުން އެންމެ ބޮޑަުށް އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރޭގަ އިިއްއޔެގަ  ިއ؛މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ކުރިމަީތގަ، އެބައާދޭ. އެހެންވީމާ

މިފަދަ ފަރާތްތަކުަށް ވެސް  ،އްފަތްތެރިކަން ފޭރިގެން ނުވަތަ މީހެއްގެ ޢި ހުރީ ކުޑަކުދިންނާ ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގައި

މަސްތުވާތަކެީތގެ  އިނޫނެކޭ ބުނެފަ. އޭެގ ބަދަލުގަ އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެަކންކަމަުށް މިއަދު މި  ؟ފުރުޞަތު ދޭނެތޯ

އެބަޖެހޭ އެ ކުުަށކުން  ދުވަސްއަހަރު 7މިޒާުތގެ ކަްނަކމުގެ ތެރޭގައި ޝާމިުލވެގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަުށް  އިމައްސަލަތަކާ

 ،ވުމަުށްފަހު. އެހެންވީމާ ައހަރު 7ދިނުމަުށްފަހު ުށްފަހު ނުވަތަ ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކޮުށް ނިމުމަުށްފަހު ނުވަތަ މާފުވުމަބަރީޢަ
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ޑުމެންނަުށް ްއގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނވަރަުށް ރަނގަޅު މިންގަނޑެ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ވަރަުށް ޖާއިޒު މިއީ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ  ކީްއވެތޯ؟ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުްށ ، އެހެންވީމާއޮތީ.  މި އިހިފަހައްޓާލެވިފަ

އޮތަްސ  އިަފދަ ކަމެއް ކޮުށްފަބޭފުޅުން އެ ދަންނަވާ ނަޝީދުަށް އެބަ ކުރިމަތިލެއްވޭ ކޮންމެ ވީމަ ހަމަ އެބަ ކުރެވޭ. އެ

ެއކަމަކު ކުރިމަތިލެޭވ.  .ތަން ވެސް ހުރި އިކޮުށްފަމެންނަުށް ފެނިގެންޮގއްސަ އެބަހުރި ކޯޓުަތުކން ޙުކުމްސް. ައޅުގަނޑުވެ

އެްއވެްސ ، އް ޅަކު ބޭނުމެއް ުނވޭ އެްއވެސް މާފެން ބޭފުއީވީމަ މި ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަުށް ،މިއަދު ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަުށް

ގަޅު ކަމެއް ކިތަންމެ ރަނ ؛ެއއް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަބަދުވެސް ރަނަގޅުވަރަުށް ާނއިންސާފު ވާހަކަ ލުޔެއް ދޭކަުށް. މިއީ

އުޅޭ ގޮތަީކ  ވެގެން މި ރަނގަުޅ ެއއްގޮެތއް ވެސް. އަކަުށް ޯނވޭ ހަމަ ހެޔޮ ެއްއގޮތެއް ެވސް. ގެނަޔަސް އެމް.ޑީ.ޕީ 

ހަމަޖަމުެގ  ިއ ހަޖަމުނުވެގެން؛ފެނިފައަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަުށްޓަކައި ހެޮޔއެދިގެން ކުރަމުން ައންނަ މަސައްކަތްތައް 

ދެންމެ އެ ފާހަގަކުރެްއވީ ފ.  ގެ ވާހަކަފުޅުގައިޢާރިފް މެންބަރު ޢަލީ، އެހެންވީމާ އުޅެނީ. މައްސަލަެއއް ވަރަުށް ބޮޑަުށް މި 

މިއަުދގެ މަގޫދޫއަީކ؛ ތެދު ވާހަަކއެއް ިމދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ެއންމެ ދަުށް ނަތީޖާ ނިކުތް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ؛ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް އެްނމެ ދަުށް ނަތީޖާ ލިބުނު ރުަށް އެއީ. ެއކަމަކު އެ ރަުށުގެ ތަރައްޤީއަުށް ވެސް ހަމަ ބަނދަރު 

ވެސް ހަދައި ނިމުނީ. މިސްކިތް ވެސް ހަދައި ނިމުނީ. ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމްަތއް ވެސް ހަދަމުން އަންނަނީ. ޞިއްޙީ 

ސް އެރީނާގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ. މި ހުރިހާ ކަންކަން ކުރުމަުށް، ތަރައްޤީ މަރުކަޒު މަރާމާތުކުރަނީ. ސްޕޯޓް

ގެނައުުމގައި ަވކި ރަުށެއް، ވަކި ތަނެއް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ރައީސް ކަންތައްތައް ކުރަމުން އަންނާތީ 

އިން ވެސް ރައްޔިތުންނަުްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ތާީއދު އިތުރުވަމުން އަންނާތީެވ މި ޒާތުގެ ބިލުތަކުގެ ތެރެ

މަގުފަހިކޮުށްދެމުން އަންނާތީ އެ ކަމަުށް ހަޖަމުނުކުރެވިގެން މި އުޅެނީ. މިއީކީ އަނެއްހެން މަްއސަލައެއް ނޫން. މީގެތެރެއިްނ 

ބޭފުޅުންނާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ސައިކޮޓަރިން ދިމާވީމަ އެބަ ބުނޭ މިއީ ރަނގަޅު އިޞްލާުޙތަކަކޭ. މިއީ ރަްއޔިތުންނަުށް 

އެދޭ، ރަނަގޅޭ، ހަމަ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެކޭ، ތިމަންނާމެން ބަލައިގަންނަ ކަްނކަމޭ. އެކަމަކު ާޕޓީން ވަކި ގޮތަކަުށް ނިންމީމަ ހެޔޮ

ތިމަންނާމެން އެގޮތަުށް ކުރިައުށްދާން މަޖުބޫރުވަނީއޭ. ދެން މިތަނަުށް އައިސް ތަފާތު ވާަހކަތައް ވެސް ދަްއކާ ހަދަން 

ދަްއކަިއގެން މަޤުބޫލުކަން  އުފެއްދުން. ބޭނުމަކީ ިމ އިންތިޚާބަުށްޓަކަިއ ވާަހކަތަެކއް ބޭނުންވަނީ. ބޭނުމަކީ ފިތުނަފަސާދަ

މިއަދު  ،ރުމަުށް މަސައްކަތްކުަރން. އެހެންނަމަވެސްން ކުމި ކަންކަ އިބޫލުކަން ހޯދަޤުރައްޔިތުްނގެ މެދުގަިއ މައި، ހޯދަ

ދޭ ން ފުރުޞަތު ވިސްނާ ުޒވާނުންަނުށް ކުރިއަުށްދާއްޒަތްތެރި ރައީސް. ުޒވާނުން އެބަ އިގެ ުޒވާނުން ތިބީ އެހެނެއް ނޫން ރާއްޖޭ

ކުުށެއް ކުރެވިަފއި އޮތަސް އޭެގ މާނައަކީ މުިޅ އުމުރުދުވަުހ  އިކީ ކޮަބއިތޯ ބަލަން އެބަ ބޭނުންވޭ. މީގެކުީރގަ ކަތަތްފަރާ

ްއޒަތްތެރި އި އުޅުމެއް ނުކުެރވިގެން ތުދިރިއުޅުން އާރާސް ،ނުދެިވެގންުށްއަކުރި  ،ންގެވި ނުވެތާއަބަދު އެ ކުުށެްއަގއި ސަލާމަތް

ހެންވީމާ، ދަނީ. އެ ދު އަުޅގަނޑުމެން ުކރަމުން މިއެ މަަސއްކަތް މިއަ .ރައީސް. އެ ފުރުޞަތު އެބަޖެހޭ ދޭން އަޅުގަނޑުމެން

 ނީ. އަޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަތް މިބުނަ ނުުކރާުށޭ އަޅުގަނޑު މިއަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފުރައްސާރަ ަގއިމި ކުރެވޭ މަސައްކަތު 

 ޓަކައޭންގެ މުސްތަޤުބަލަުށްރަްއިޔތުތުންނަުްށ ހެވާއި ލާބަޔާއި އެ ދިވެހި ރައްޔި .ޓަކައިއްޔިތުންނަުށްކުރަނީ ދިވެހި ރަ
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ތި  .ނުކުރާުށޭއެޅުަމުށް މަސައްކަތްވީާމ، މި ކަންކަމަުށް ހުރަސް ންއަންނަނީ. އެހެ މަސައްކަްތކަަރމުން މި އަޅުގަނޑުމެން

 .ދިޔައިމަަޑއިގަންަނަވނީ ޖަލްސާ ފެުށިގެންިތއްބަވާަފއި ތި ވަނުދޭން ވެްސ ޭގަގއި ހަމަވިޔަރަމްކޯތަނަުށް  ބޭފުޅުން މި

މިކަން ކުރަން  .ނުވަންޏާ ދުރުގައި މަޑިކުރަްއވާުށޭތި ބޭފުޅުން ބައިވެރިާވން ބޭނުންއެހެންވީމާ، މި ކަހަލަ ކަންކަމުގައި 

ރައްޔިތުން  ވަރަުށް ބޮޑަުށް، ރަުށް ބޮަޑުށްބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަުށް ފުރުޞަތު ދޭުށޭ އަޅުގަނޑު އެދެނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަ

ންނުަށް ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހެނީ ރައްޔިތު ،ބުނާހެން ްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއިެގންދާ ކަންތައްތައް ކޮުްށގެން ކުރިއަުށް އިންސަލްޓު

 މިއަދު މި ބޭފުޅުންގެ އެއްބާރުލުމެއް ލިބެނީކީ ނޫން. އިއެްއވެސް ކަމެއްގަ  އި،ެއްއެވސް ކަމެއްގަ  ވޭޔަުށް ކުރެ ހެވާއި ލާބަ

ިއ ައޑުގަަދކުރުމާ ތަނަުށް އައިސް މި ،ޖެއްސުންކުރުާމއި ،ކުރުާމއިކީ ނޫން. ނުވިތާކަުށް ފުރައްސާރައެހީތެރިކަމެއް ލިބެނީ

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ  އަންނަނީ  ެވގެން މި ވެސްދުބަންނަނީ. އައޮ މައިގަނޑު ކަމެްއގެ ގޮުތގައި މި ހަޅޭއްލެވުމާ

އަޅުގަނޑުމެްނ އަުށް ލިބެމުން އަންނާތީ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚްތިރާމާއި ލޯބިރައްޔިތުްނގެ މަޤްބޫލުކަމާއި އި އިހިންގަ

ރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، ްއޒަތްތެއިުއޅެނީ  އަުށް މެންބަރުން އިތުރުވަމުން އަންނާތީވެ މި ކަންކަމުގެ ަހސަދަވެރިކަމެއް މިޕާޓީ

ހަމަ  ،ުށް ވެސް ގޮވާލަންައޅުގަނޑު ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަ އެހެންވީމާ،އިތުރު ކަމެއް ނޫން ހިނގަމުންދަނީކީ.  މިއީކީ

 ހިނގާުށޭ. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.ފުޅުން ނިކުމެ އާެއކޭ ބުނަމާބޭ  ހަމަ ހުރިހާ ،ތިރާމާއެކު މީތި ބަލަިއގަނެޙްއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދު  މަދުމުޙައް މެންބަރު ދާއިާރގެ އަލިފުުށީޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު. ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ޙުސައިނަުށް.

 

 ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުުށީ

މިހާރާ ތަފާތުތަކެއް  އިރާ އިތަނުަށް މި އިޞްލާޙު އައި އްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ މިއި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

ނުގަންނަ ބަދަލުތަކެއް ނޫން. ަކީކ އަުޅގަނޑު ވެސް ބަަލއިހުރި ބަދަލުތަ އިބަދަލުތަކެއް އެބަހުރި. އޭގަ  .އެބަހުރި

ީމެގ ތަނަުށް އިޞްލާޙުތައް ަވއްދައިގެން ިމކަން ކުރުމަކީ  މި ކުއްލިުކއްލިއަުށް  ުށްނަމަވެސް، ަވގުތީ ސިާޔސީ ބޭނުމައެހެން

ޚާބަުށް ރީއެއް މި އިންތިމިދެންނެވީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރައިމަރައްޔިތުްނގެ ގިނަ ބަޔަކަުށް ކުރާނެ ކަމެއް. އެހެްނ އަސަރު 

ންތިޚާބާ ބެހޭ އި. އަޅުގަނަޑކީ ކްޝަންސް ކޮމިޝަނަުށް ހުުށަހެޅިފަމިހާރު ވަނީ އިލެ ،ޓިކެޓް އެތައް ބަޔަަކުށް ލިބި އި،ބާއްވަ 

ހާރު އަލުން ދެން ޖެހޭނީ މި .މެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަުށް އެ ޝަކުވާަތއް އެބައާދޭ ރަުށްރަުށުން ވެސް މެންބަރެއްކޮމިޓީގެ 

ޞްލާޙުތަްއ އިސް ބޭނުންކޮުށްގެން ން މިކަހަލަ މައްސަލަތައް މަޖިލިއިމިފަދަ އިންތިޚާބެްއގެ މެދުތެރެ .ލާުށޭވައިރީ ހުޅުޕްރައިމަ

 ފެނޭ. ވަގުތީ ބޭނުޭމ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި ންނަ ނުރަނގަޅު ނަތީޖާތައް އެބަދިޔައިމަ ެދން ނިކުހުުށަހެޅި ފާސްވެގެން

ތީ، އޮތީ ތަނަުށްޑިޑޭޓުން ހަމަނުވެ މިހާގޮތަުށް ކެނ ނުފުޒޫގެ ތެެރއިން އެ މީހުން ބޭނުންއި އޮތް ބާރާ ުށް އެ.އެމަނީ ޕީ.ޕީޖެހު
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މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންނާއި ޯކޓުތަކުގެ ތެެރއިން ކަންތައްަތްއ ކޮުށްގެން އެ މީހުންނުަށް  ،މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ފަހިކޮުށް 

ޕާޓީތަކުން ކެނޑިޑޭޓުންތަެކއް  ކޮުށްފައި ހުރިއްކަތްއެްއޮގތަުށް މަސަ ފާސާތަކާއި އިންހަމަ ،ސް ޔަމެންބަރުން ހަމަވެގެންދިޔަ

ތު ޙަލަޞްގޮތަކީ މަ ވާ ލީމާ ދެން މިއިހުުށަހެޅުމަުށްފަހު އަނެއްކާ ހުޅުވައިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނަުށް  ،ޓިކެޓު ދީ ،ުށްފާހަގަކޮ

 ދަނީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން މި އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ބަޔަކަުށް އެ ޙައްޤު ވެސް ގެއްިލގެން މި ،ގެއްލި 

 ،ަގވާއިދު ބަދަލުކޮުށް ގެއިްނތިޚާބު ،ވެސް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުުށަހެޅިއިން އަދި މިފަދަ ގޮތަކަުށް އިންތިޚާބެއްގެ މެދުތެރެ ،އުޅެނީ

ރީ ރަނގަުޅ މިހި އިގޮތުން މީގަގެ ޝަރުތުތައް އަލުން ބަދަލުކުުރމަކީ އަުޅގަނޑަުށް ބަލަިއގެނެޭވނެ ކަމެއް ނޫނޭ. އުސޫލެއް 

 ވޭކަނޑަެއޅިގެން އެބަ އޮ  ،ތިޚާބަުށް މި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިން ؛ކަންކަން ގިނައިން. އެހެންނަމަވެސް، މި އިންތިޚާބަުށް

މި ގާނޫނުގެ  ،އިންނޭކައުންސިލްގެ އިންތިާޚބަުށް މި ވަނަ އަހަުރެގ ލޯކަލް 2017 ،ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ( ގައި ލިޔެފައި 12

މި  އެހެންވީމާ،އިޞްލާޙުގެ ދުަށުންނޭ ޢަމަލުކުރާނީ. މިއީ އަޅުގަނޑަުށް ބަލަިއގަނެވޭ މާއްާދއެއް ނޫން.  މި، ދަުށުންނޭ

 އީދުކުެރވޭ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުިރއްޔާ.ައޅުގަނޑަުށް މިއަުށް ތާމާއްދާއާ ނުލައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖަމީލް  މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްާޔ 

 ޢުޘްމާނަުށް.

 

 ކަދެއްކެުވން:ޢުޘްމާން ވާހަ ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

. ނަުށްއުޅެނީ ކީއްކުރަންބާއޭ މި ޤައުމުގެ ޒުވާނުން ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރާ މި މީހުން މިއި ޝުކުރިއްޔާ 

ެގ . އެމް.ީޑ.ޕީއިނގޭތޯ އުޅެނީމީހުން މި  މިބާވައޭ ކުރަން ކޮން ޖެއްސުމެއް  ،މި ޤައުމުގެ ޒުވާނުންނަުށް ކޮން ގޮތެއް

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އިކުރަންޖެހުނީމަ މި ހުުށަހަޅަނީ. އިޞްލާޙު ވެރިކަމުަގއި ހުުށަހެޅި ގާނޫނެއް އަުޅގަނޑުމެން 

 ؛ކުުެށއް ކުރި މީހަކަުށް ދުނިޔޭގެ އެހެން ޢީއްޔާ ޖިނާގޮތުން ވެއްޖެ  މި ގާނޫނު ބުނާ ،އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ

ކީ އޮްތ އޭނަގެ އުމުުރގެ ބާ .ުށް އަރައިގަތީކަކުުށަ ޢީުޒވާނެްއ ޖިނާ އަހަރުގެ 20 މިސާލަކަުށް ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ

ނެތޭ އެްއވެސް މަޤާމަކަުށް  އަހަރު ިވަޔސް 100، އަަހރު ވިޔަސް  90 ،އަހަރު ވިޔަސް  50އެްއވެސް މުއްދަެތްއގެ ތެރޭަގއި 

. ންނަުށް ބޭނުންހާ ގޮތެއް ނެހެދޭނެއުޅެނީ. މި ޤައުމުގެ ޒުވާނު ޓަކައި މިލެވޭކަުށް. މިކަން ބަދަލުކުރުމަުށްކުރިމަތި

ކަންަތްއ  ޒުވާނުންނަުށްނުްނނަުށް ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދޭނަން. ގެ މެޖޯރިޓީ އޮތްހާ ދުވަހު ުޒވާއެމް އަޅުގަނޑުމެން ޕީ.ޕީ.

 .ްއޒަތްތެރި ރައީސް އިހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކީ. އެއީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ރަީއސުލްޖުމް .ކޮުށްދޭނަންފަހިނެ ގޮތްަތއް ކުރެވޭ

އަހަރު ފަހުން ކުރިމަތި އެބަ ލެވޭ.  3ުށް ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަ ،އަޅުގަނޑު މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ 

ލެވޭ. ެއކަމަކު މި  އަހަރު ފަހުން ކުިރމަތި އެބަ 3ފަހުގައި ުޙކުމެއް އައުމަުށް  ގެމަސްދުވަހު 12 އި ޖިނާއީ މައްސަލަެއްއގަ



31 

 

 މި މެންނޑުބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަމި ބަދަލުކުރާ .ުށް ކުރިމަތިލެޭވކަުށްކަސިލަުޒވާނުންނަކަުށް ނެތް ކައުންޤައުމުގެ 

މީހުންެގ ާޚއްޞަކޮުށް އަދި  ،ބެހޭ މީހުންނާއި ފުޅުން ވިދާުޅަވނީ ކުޑަކުދީންނާމި ބޭ ،ދަންނަވަނީ. ހަމައެާއއެކު އަނެއް ކަމަކީ

ްއޒަތްތެރި އިދޭކަުށް ބޭނުމެއް ނޫން.  ތައްފުރުޞަތުމި ގާނޫނުގައި އަުޅގަނޑުމެން މީހުންނަުށް  އިލާ ނަގަ ޢިއްފަތްތެރިކަން

 ކުޑަކުދީންނާ  ކުަގއި؛ގައި ވިަޔސް މިފަދަ މައްސަލަތަކަމުހެދިކިތަންމެ އިދިޮކޅު ވީ،ނެންދެ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މި .އީސްރަ

މީހުންނަކުަށް  ތައް ހިންގާފަދަ ބޮޑެތި ޖަރީމާމި ިއގަންނަ،ންގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ނަގަބެހޭ މީހުންނާއި އަދި ޚާއްޞަޮކުށް މީހު

 ،ވަނީނުވާނެ. ހަމައެާއއެުކ އަޅުގަނޑު މިދަންނަފުރުޞަތު ދީގެންމުހިއްމު މަޤާމުތަކުން ރައްޔިތުްނގެ  އަޅުގަނޑުމެން

 ކުއަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރަ ؛ންޏާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ިއއްޔެ ައޅުގަނޑުމެންކަމަުށ ވަ މިސާލަކަުށް ދަންނަވާ

ގަނޑުމެންގެ ައޅު ،އަުޅގަނޑުމެން .އަުޅގަނުޑމެންގެ މެންބަރުން ވެސް ވަަރުށް ގިނަ ފާޑުކިޔަމުންދިޔަ .ބިލެއް އްވިހުުށަހެޅު

 ްއގައިވާތަކެތީ ަމއްސަލައެ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަމސްތުއިަދއްކަންެޖހޭނެ ވާހަކަ ކަމުގައި ވިަޔސް ޙަޤީޤަތަުށްމެންބަރުން ހުުށަހެޅި

 އްޔާގެ ދިިރއުޅުން ބަރުބާދުވީތޯ؟ ނޫނިއޭނަ  އްޔާނޫނި ޔާތް ބަރުާބދުވީތޯ؟ހަދުވަހު އޭނަގެ ިސޔާސީ މުރުހުރި މީހަކު މުޅި އު

 7ގާނޫނަުށް މި ގެނައި އިޞްލާޙަކީ  އަޅުގަނޑުމެން މި އެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭ. ،އޭނަ ދުނިޔެއިން ބަރުބާދުވީތޯ؟  ނޫން

 ބެންޖެހޭފުރުޞަތު ލި އަުށްއަހަރު ފަހުން ޭއނަ 7މަުށް ފަހު ކުރު ޒުތަންފީމް ކުޙު މަސައްަލއެްއ ސާބިތުވެ  އަހަރު ފަހުން އެ

މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާ މީހަުކ ވެްސ ެއްއވެސް ހާލެްއ ނެތް ސިާޔީސ  ،. އެހެންވީމާ، ކުރިން މިއޮންނަ ގޮަތކީގޮތަުށް

 އުމުރުގެ  ބާކީ ތީމަވާެނއް މައްސަަލއަކަުްށ އަރަިއގަައހަރުގެ ޒު 20ްއވެސް ކަެމއް ކުރެޭވކަުށް. މިދަންނަވަނީ މިސާލަކަުށް އެ

ުށް. އަޅުގަނޑުމެން ކަނެހެދޭނެ އަޅުގަނޑުމެންނަގޮތުަގއި ރޫމްވެގެންވާ ދުވަހެއްގެ ޙްއޭނަގެ ުއމުރުން މަކީ ހުރިހާ ދުވަހަ އޮތް

 ...ގައިނުޖެހުނުކަމުހަމަ ހިތް މި ގާނޫނަުށް ތި ބޭފުޅުން ކިތަންމެ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ގަިޑއިރުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ.  1ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމަުށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ އިޝުކުރިއްޔާ 

ން ސަރުކާުރގެ މަތީ އެ މާއްދާގެ )ުށ( ގަިއާވ ގޮތުގެ ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން 3ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 75 ގެގަާވއިދު

ލޯކަްލ ) 2010/10ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާއި ޅުދޫ ދާއރާގެފަރާތުން ހޮ

އްޒަތްެތިރ އި ވަނަ ިކޔުން ިއއްވަން.  3ބިުލގެ ެގނައުމުގެ ުށް އިޞްލާޙު( އަތަުކގެ އިންތިޚާބުެގ ގާނޫނުކައުންސިލު

ކުިރންވެސް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން  .ގައި 11:00ގެންދާނީ ުށްއަކުރި ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ .މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން

އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް  ންހުޅީފައި މި ބިލަުށް ވޯޓަުށް އެފެުށޭ ަދންފަ ގައި 11:00އިޢުލާންކުރަްއވާފަިއވާ ގޮތަުށް މިއަދުގެ 

 .ހިސާބުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލަން ދަންނަވަން. މި

 

 ] އަުށް  11:00އިްނ  10:08ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު؛ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ
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 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯަޓުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުްށ ، 7މި ދަންފަޅީގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންދަން ކަަމުށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  .عليكمالّسالم 

ީބލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިާދރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ިއއްޒަތްތެިރ ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯުޓ ރަނގަ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗުކކޮުށްލަދެއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުޮކުށްއަރުވަން. 

 ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން.ވޯަޓުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް.  ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން.ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮުށްލަދެްއވުމަުްށ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލޯަކލް ) 2010/10އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫުނ ނަންބަރު ދޫ ދާއިރާގެ އިހޮޅު

ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަުށް ކޮމިޓީން ބިލު  އިޞްލާުޙގެަނއުމުގެ ކައުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާުބެގ ގާނޫނު( އަުށް

 މެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ސްކުރެްއވުމާފާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 67    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 46    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަ

 33      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. 19. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 46ންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފ67ެއަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ދޫ ދާއިރާގެ އިއެހެންކަމުން، ހޮޅު .65. ޖުމުލަ؛ 33. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 65އަދަދު؛ 

 )ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަުށް 2010/10 ނަންބަރު  ނޫނުމުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާ

 .މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާސްވެއްޖެދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެިވ ގޮތަުށް ކޮމިީޓން ބިލު  އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފެބުރުވަރީ  13އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ަވރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުުރ ދަންނަަވން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއް އޮންނާނީ 

 ގައި.9:00ދުވަހުގެ ހެނުދނު  ހޯމަވާ  2017

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




