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  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

  މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىل عو هللا لوسر ىعل الموالس  ة الوالص   حيم، الحمد هللحمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ބަރުންސެޕްޓެ 12މިއަދަކީ  ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ދައުރުން ބޭރު ޖަލްސާއެއް. 19މިއީ  މަޖިލިސް ފެށުނީ.

ިމަވުގތު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުެވަވޑަިއެގްނ . 1441އްރަމް މުޙަ 13 .6ން ކަތުނަ އުތުރަ ީވ ބުރާސްފަތި ދުަވްސ. 2019

ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން. ރަސްމީ ދަތުރުގައި އެްއެވސް އިްއޒަތްތެިރ  7ަސލާމުގައި ތިއްެބީވ  މެންބަރުން. 39ތިއްބެީވ 

 . މެންބަރަކު ނެތް

 

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . 1/ޞޚ/2019އޖ/ އަކީޖެންޑާ އަދުެގ އެމި

 

 އެންގުން   ރިޔާސަތުން އަންގާ  .5
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 3/1ބޭއްެވނީ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ ދަށުން މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންެގ އަދަދުެގ  ދައުރުން ބޭރުގައި މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާ މި

ރައްޔިތުްނެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓެގ ފަރާތުން  ދިެވހި .ެއދުމުންއެކަމަށް މެންބަރުން އެކަމަށް އެދި މަިޖލީހުެގ އިދާާރގައި 

ޖަލްސާަތކަކަށް.  ،ޭވއެބަ  އެދިަވޑަިއެގްނފައި މެންބަރުން ސޮއިކުަރްއާވ ޖަލްސާއަކަށް، ދައުރުން ބޭުރ ޖަލްސާއަކަށް 29

 ޙު ޞްލާށް އި ާގނޫނަނާކުރުމުެގޓެރަިރޒަމް މަ 2015/32 :ްނ ބޭނުންަވނީ ާގނޫނު ނަންބަރުގައި އެ ޕާޓީމި ޖަލްސާތަކު

ރައްޔިތުންެގ  މި ޖަލްސާތަކުގައި ކުުރމަށް ދިެވހި ެގނަުއން ޞްލާޙުޓެރަރިޒަމްެގ ާގނޫނަށް އި ެގނައުުމެގ ބިލު.

ަސދުތަކަށް ބޭނުންކުރެޭވ ކުރުން ުގާވ ނުރަނަގޅު މަޢުެގ ދަޓެރަރިޒަމް  ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީެގ ފަރާތުން އެދޭ މަސައްކަތަކީ.

މިހާރު ކަނަޑއަޅާފަިއާވ  އެއީ ެޓރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫުނގައި 2015/32 :ނަންބަރު ާގނޫނު ެގ ޮގތުންހުއްޓުުވމު

ޓެރަރިޒަްމެގ ކުށްަތްއ  .އްާވއެބަ މި ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމުގައި ހުށަހަޅު  ޓެރަރިޒަމްެގ ކުށުެގ ދާއިާރއަށް ބަދަލުެގނައުމަށް

ށް ލިބިޭދ އަކިއުޓަރ ޖެނެރަލްށާއި ޕްރޮސެ ދާރާތަކަކުރާ އިޛު ތަންފީއި ާގނޫނުާވ އުފުލުމުގަ ޢު ާއއި އަދި ދަކުރުމުަގޤުޙުޤީތަ

އަދި ހަމަ ޒަމާނާއި އެްއޮގތަށް ާގނޫނީ  ާގނޫނީ ބާރުތަުކެގ ދާއިާރ ައލުން ކަނޑަެއޅުމަށް މި ބިުލ އެބަ ހުށަހަޅާ.

ހިންާގ  ސްޓުންޓެރަރި ،މް ން ބޭރުަގއި ޓެރަރިޒައިިދެވހިރާްއޖެ ،ޒުަތއް އެއް ފަރާަތކަށް ދިނުމަށާއިއިމްތިޔާ

އްދުތަކަށް ދިއުމަށްފަހު އަނުބރާ ދިެވހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ޙަ ުވމަށްފަހު ނުަވތަ އެފަދަ ސަރަނުގރާމަތަކުަގއި ބަިއެވރި ހަ

 ފަރާތްތަކުެގ މަްއޗަށް ހިންޭގނެ ްނޖެހޭ ފިޔަަވޅުތަކާއި އެއަޅާ ކުރާ އިދާރާތަކުންޛުފަރާތްތަކާއިމެދު ާގނޫނު ތަންފީ

ޓެރަރިޒަްމެގ  ބޭރުެގ ޖަލްސާ ބޭއްީވ. ޓަކައި މި ަދއުރުން ެގން ބަޔާންކުރުމަށްަކނޑައެޅި  ުނަގއި ތައް ާގނޫތުޢާއިޖުރާ

މަލުތައް ކަމަްށ ޢަމިހާރު މިރާއްޖޭގައި ހިނަގމުންދާ ޓެރަރިޒަމްެގ ، އަހާ ސުާވލަކީ  ެގެނެވނީ. ޞްލާޙުާގނޫނަށް މި އި

އެ ާގނޫނުަގިއ  ނޫނު.ކުރުމާއި ުގޅޭ ާގމަނާޒަމް ޓެރަރި 2015/32ދާ މަލުކުރަމުންޢަމަލުތައް ެއއީ މިހާރު މި ޢަބެލެޭވ 

 ތަްއ މިަވުގތަށް ެގންނާން މިޖެހެނީ.ޞްލާޙުކަމުން މި އިބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކުށްަތކުެގ ޮގތުގައި ުނަވނީ ކަމަށް ބެެލވޭ 

ތެިރ ިއއްޒަތް .އިުރެގަގޑި 1ން މުެގ ކުީރަގއި ބަހުސްެގ ަވުގތު ހުުޅާވލަން ބޭނުއުބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ކި  އަޅުަގނޑު މި

  ބިލުތައް މި ޖަލްސާތައް ދައުރުން ބޭރުގައި ހިންުގމުެގ މުހިއްމުކަން ބޭނުންތެރިކަން. ތި  ބަރުން ިވދާޅުެވދެއްާވ މިމެން

. ޮގުތގައި ބޭނުންތެރިކަމެއްރައްޔިތުންނަށް ސާފުެވަވޑަިއަގތުމަކީ ައޅުަގނޑު ެދކޭ ރުންެގިއއްޒަތްތެރި މެންބަ، ބޭފުޅުންެގ

ންބަރުން ސޮއިކޮށް މިތަނަށް ލިޔުނީާމ މެ 29ޖިލީހުެގ ަގާވއިދު ަވރަްށ ސާފުކޮްށ އެބަ ބުނޭ ޔާސަތުން މަހުެގ ރިމަޖިލީ

ގައި ެއަވނީ ސާފުާވންޖެޭހ ޙުރޫ  އް.ޙެ ދުަގއި އެަވނީ ރޫއެއީ ަގވާއިދު. ަގާވއި ދައުރުން ބޭރު ޖަލްސާއެްއ ބޭްއޭވނެ ކަމަށް.

 ޞަަދއުރުން ބޭުރ ޖަލްސާއެއް ާބއްާވ ާޚއްއެބަ ދެކެއޭ ބަރުްނ ންމެ 3/1 މަޖިލީހުެގމެންބަރުން  29ކަމެއް. މުހިއްމު

ފުާވން އަިދ ޓަކައި މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަަތށް އިނެގން ސާ އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު މި ސަބަބަށް ނިންމުންތަކެއް ނިންމަން.

 މި ރާ އިށީނދެން އަނބުލިސް ައލުަވުގތު މި މަޖިމި ެވސް ސާފުާވން އެބަ ބޭނުންޭވ. ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް

ން ދަންނަާވއިރުަގިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބަބުތައް. އަޅުަގނޑު މިހެނިންމުންތައް މިހާރު ނިންމާންޖެހޭ ސަ
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ަވނީ ބަންދުކޮށްފައި. އެ މަޖިލިސް  ބެލެޭވ މަޖިލިސް މިހާރު ކަމަށްމަންމަ ނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ މަޖިލިސްތަކުެގއެ

މަޖިލިސް ބަންދުކޮށްފައިަވނީ އެތަނުެގ  އެ އެދޭ. ތެރެއިން ބަަޔކު އެބަ އްޔިތުންގެ ނުން ރަ މަށް އެތަހުޅުވައިދިނު

ލިސް ބަންދުކޮށްފައި ަވނިކޮށް، މިތަނުން މަޖި ޮގތް. މިތަނުގައި ެވ މިދަނީ ހަމަ ސީދާ އެއާއި ދިމާ އިދިކޮޅު ސަރުކާރުން.

އްެޖއަށް މިަވުގތު ދިާމެވފަިއާވ ރާމިހާރު މިށީނދެ އަނބުރާ އިއެެދނީ މި މަޖިލިސް އަލުން  މިތަނުެގ ސަރުކާރުން މި

އެހެންީވމާ، އަުޅަގނުޑ  ޮގތުން މި މަޖިލިސް މަޝްަވރާކޮށް، ނިންމުންތަކެއް ނިންމައިދިނުމަށް.ކަންތައްތަާކއި ުގޅޭ 

ޮގތުްނ އި ުގޅޭއްސަލައާ ރާބު ހިފާއިރު ތި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ދެންނިެވ މަސްޮގުތގައި އެ ަމަގށް އަުޅަގނޑު މިދެކޭ

މި ަޖލްސާ ބޭއްުވުމެގ މައްސަަލާއިއ ުގޭޅޮގތުން ދެިކަވަޑއިަގންަނާވ ދެކިަވަޑިއަގތުން އިނެގން  ަގއި ަދއުރުން ބޭރުއެއީ

އާދެ! ަނއިފަރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ . ީވމާ، މިހާރު މިަވީނ ކޮމިޓީެގ ަވުގތު ބަހުސްެގ ަވުގތު ހުޅުާވެލިވފައި ޭވ.ބޭނުން

 ރު.މެންބަ

 

 ސަލަ(މައްމީ )ނިޒާ

  ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ފަނައި

ބޫލުކުރަްނ ަގނެީގ އަުޅަގނޑު  ައޅުަގނުޑ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް މިަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 45 ާވނެ ޖާަގ.ސާއެއް ބާއް ން ޖަލްރުން ބޭރު ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( އިން އެބަ ލިބިދޭ ދައު 54މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ 

ލާފަށް  ޚިސާތަކާއި ބޫލެްއ ނުކުރަން މި ޖަލްސާއަކީ އެހެން ޖަލްަގ އަުޅަގނޑު، ކުރައްާވތި. އެހެންނަމަެވސްފްޢާމިހާރު މަ

  މި ޖަލްސާެގ ކަންތައްތައް އަިދ މި ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅޭ ބިލަކާއި ދޭތެރޭަގއި.

 

  :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

ހުޅުީވ ހަމަ ތިޔަ ނުކުތާ އިްއޒަތްތެިރ  މި ން ބަހުސްެގ ަވުގތުޅުަގނޑު ދެންމެ ދެންނެިވމެންބަރު އަ ތްތެރިއިްއޒަ

ޓަކައި. ނިޒާމީ  ފުރުަޞތު ދިނުމަށް ރަން ފަހަރުގައި ބޭނުްނެވަވޑަިއެގންފައި އޮެވދާނެ ކަމަށް އެމެންބަރު ފާހަަގކު

 ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ނުެފނޭ. ަވޑަކަށް  އަުޅަގނމައްސަލަެއއްެގ ޮގތުަގެއއް ފާހަަގކުރާކަށް

 

 ޖެހޭ ބިލު މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަން .  4

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

   މަދު ސަލީމް.މެންބަރު ައޙް ތެރިޒަތްިއއް ދާިއރާެގ އޭދަފުށި މިހާރު މިަވނީ ބަހުސްެގ ަވުގުތ ހުޅުާވލެިވފަިއ.

 



4 

 

 ްނ:ކެުވމަދު ސަލީމް ާވހަކަދެއްދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙް އޭދަފުށި

އާދެ! ޓެރަރިޒަމްެގ ާގނޫނަށް ބަދަލެއް ެގންނަން އަޅުަގނޑުމެން އަނެްއކާެވސް  އީސް.ްއޒަތްތެރި ރައްޔާ އި ރިޝުކު

ަވންޏާ ައޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ މިތަނަށް   މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ،އެހެންނަމަެވސް އަންނަންޖެހުނީ. މި ޗުއްީޓގައި ިތއްބާ

ހަމަ  ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ދެންމެ  ،ލަކީ ެގ ސުާވަގނޑުމެންގައި އަޅު މީ. ރަށް މަސަްއކަތްކޮށްދޭްނ ސަރުކާއައިސް މި

ިވދާޅުިވ ޮގތަށް ޓެރަރިޒަމްެގ ާގނޫނު ބޭނުންކޮށްެގން އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ނާޖާިއޒު ފައިދާތަކެއް ނެިގ ާވހަކަ ނޫނީ 

ާވ  ހަމަ ެއޮގތަށް އޮއް ނޫނުެއ ާގ، ެވސް މަންނައެހެ ދިޔަ.ހާއަށް ޮބޑުެވެގންނަާގ ާވހަކަ މިދިޔަ ަދއުރުެގ ތެރޭގައި އިންތި

އިއްޒަތްތެރި  ފެށުނީ. ކުަރން މިަވުރަގދަށް ޮގތަށް އަނެްއާކ ާގނޫނު އިތުރައަނެއްާކެވސް އެއަށް އިތުރު ބާރުތަކެއް ލިބޭ

ނުން ެގ ިވސްރުކުރުމުބެނީ މީހުން ހައްޔަލިބުމާއެކީަގއި މި ތިރައީސް، ޭއެގ މާނައަކީ ައޅުަގނޑުމެން އަބަދުެވސް ބާރެއް 

ެވސް ބާރު ނެތްއިުރަގއި ެވރިކަމަށް ނާންނައިރުަގިއ މީހަކު ބަންދުކުރިޔަސް  ކުބަޔަ އައިސްފައޭ. ކޮންމެ ހަމަ

ހައްޔަރުކުރިަޔސް އެ ޕާީޓއެްއގައި ތިބި ނޫނީ އެ ޚިޔާލަްށ ތާއީދުކުރާ އެންމެން މަުގމައްޗަށް ނިކުމެ އެ މީހަުކ 

މި   .ންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނުއް ުކރަމުން ެގންދިޔަ މަންތައްަތކެތައް ކަރީތީ ެއކަމާ މުޒާހިރާކޮށް އެހައްޔަރުކު

ނާޖާއިޒު ޮގތުަގއި ކަންތައްަތއް ކުރުމަށް ޓަކައި އަނެްއާކެވސް އަުޅަގނޑުމެން ފުރުޞަތު ދޭންީވހެއްޔޭ. ޯގސްކަެމއް 

ުރ އިަގޑި  24ރެއް ނެތިެވސް އަދި ކޯޓު އަމު . އޮތްރެޭވނެ ިނޒާމު އެބަރުކުހައްޔަކޮށްފިއްޔާ މިހާރުެވސް ިމއޮތީ މީހުން ހިފާ 

އެީއ ރަނަގޅު  އިޖެހެނީ. ޮގސްފަ ަގިޑއިރު ެތރޭަގިއ ކޯޓަށް ިމ ދާން 24. ހިފަހައްޓާަފިއ ބެހެއްޓޭ ަވންދެން އެބަ

 ޒާމު  އެ މީހާ ބެހެއްޓޭނެ ނިފެންނަންޏާ ހައްޔަރުގައި ނިންމުމެއްތޯ ބަލައި އެ މީހާ އިތުރަށް ހައްޔަރުަގއި ބަހައްަޓން

ޮގތުން ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެްއ މެން އަނެއްާކެވސް މިއަށް ބާރުތަކެއް ދީެގން ހަމަ ސިޔާސީއޮތީ ލިބިފައި. ދެން އަޅުަގނޑުމި

ނަަގން ބޭނުން ބަޔަކަށް ނޫނީ އެ ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރަްނ ބޭނުންާވ މީހަކު ހައްޔަރުުކރުމުެގ ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ  

ްސ، ައޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ ކުރީެގ ކަމެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީރާ ކުބޫލުަގެވސް ައޅުަގނޑު  ށްއެްއޮގތަކަ

ނެތި މީހުން ހިތަށްއެރިހާ   އަހަރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ކިޔަމުންދިޔައީ ބޭނުމެއް  30އަޅުަގނޑުމެން ރައީސް މަޢުމޫނުެގ 

ނޫނުައސާސީެއްއ ޤާަވރުަގދަ ށް ރަތެރެއިން ަވ ެއ ނިޒާމުެގ އެހެންީވމަ، .ޮގތަކަށް ހަްއޔަރުކުރަމުން ެގްނދާ ާވހަކަާއއި

ން ހައްޔަރު ހިތަށްއެރި ޮގތަކަށް ނުކުރެޭވނެ ޮގތަކަށް ަބއްޓަންކުރީ އެންމެންެވެގން. ހުރިހާ އެންމެންެވެގން. އެީއ މީހު

މޮކްރަސީއޭ ކިޔާފަިއ މި ޤާނޫނުއަސާސީތައް ކުރިމަތިަވމުން އައިްސ އެ ޑި ހާސް އަހަރެއް ެވއްޖެ އިނޭގތޯމިދިޔަ އެތައް

އުެޅޭވނެ ޮގތަކަށް ނިޒާމެއް ބައްޓަންކުރީ. އެހެން އޮއްާވ އަނެއްާކެވްސ  އިއެީކގަ ނިަވންކަމާއެންމެންނަށް މި  މެންނޑުޅުަގއަ

ދިމާއަށްތޯ. އޭުރގައި ަވރަށް ޯގސް. އެހެންީވމަ،  އަޅުަގނޑުމެން މި ދާންީވ އަނެއްހެން ބުނާނަމަ ޚުދުމުޚުތާރު ނިޒާމަކާ

ކުރަންީވނޫންތޯ. މިހާރު އޮްތ ޤާނޫނުއަސާސީ އުާވލާފަިއ ސީ އަލުން ަބއްަޓންސާނުއަޑުމެން ެއއްކަލަ ނޫ ޤާނޫއަޅުަގނ

ހާ މިހާރު ނޫ ޤާނޫނުއަސާސީ ާގނޫނަކަށް ހަދާފައި ދައުލަތުެގ މަތީ ބާރުތަކަށް ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ދީ ބަހައްޓާފައި ބޭނުން

ރު އެ ބޭނުންާވ ޮގތަކަްށ  ަވލިއްުޔލްއަމްހޮިވން އޭ. އޭރުްނ އަޅުަގނޑުމެޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދޭންީވނޫންތޯ
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މަ ެއއޮތީ ރަނަގޅަށް ނޫންތޯ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއީ އަުޅަގނޑުމެން މި ކަންތައް ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިެގންދިޔައި

 ދެނީ ކިހާ އުފެްއ ސާބުން. މައްސަލަތަދޭ ހިއުފެތައް ދައްކާ ާވހަަކއަކީ. މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ބަލަންީވ މައްސަލަ

ލާއިރުަގއި މައްސަލަ އުފެދޭ ހިސާބު އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން އިތޯ. މައްސަލަތައް އުފެދެން ބަލަހިސާބަކުން

އެނޭގ ހަރުކަށި މީހުން އުފެދޭ ާވހަކައާއި އަނެއް ަބއެްއެގ ާވހަކަ އަުޅަގނޑުމެން މިދަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

އްގައި ެވސް ހަރުކަށި ޢެތަމަޢަކު ނޫން. ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ މުޖު ކަނި އިސްލާމީ މުޖްތަމަމައެހަ  ކަށި މީހުން އުފެދެނީކީހަރު

ހިންދޫންެގ ތެރޭަގއި  ތިބި. ހަމަ މި ތިބި. ނަޞާރާއިންެގ ތެރޭަގއި އެބަ މީހުން އެބަ އުފެދޭ. ޔަހޫދީންެގ ތެރޭގައި އެބަ

ރުކަށި މީހުން އެބަ ތިބި. މެންެގ ތެރޭަގއި ެވްސ ހަންއެ އި އެބަ ތިބި. މި ހުިރހާެވސް އެބަ ތިބި. ބުޑިސްޓުްނެގ ތެރޭަގ

މަލާތައް ދެމުން އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، ޙައެކިެއކި  ށްނަމީހުންމީހުން އެ ެގންދަނީ މިހާރުެވސް އެއެ

ހަކު މަާރ މީއި ެނއް ެއއްެވސް ޙާލެއްގަ ފަހަރެއްގައި ެވސް އެ ތިބީއަީކއެއް މުސްލިމުން މުސްލިމުންެގ ޮގތުަގއި ތިބެެގން

ބޫލެއް ނުކުރަން. މުސްލިމުްނެގ ޙާލަތަީކ ކީރިތި ރަސޫާލެގ ގަ ދާނެ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު އެހެންނެއް ނުހަ

 ޙަދީޘްފުޅެއްަގއި އޮންނާނެ. މުުއމިނަކު މުއުމިނަކަށް ެވެގންހުެރ އެ... 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިދ އެނިގަވަޑެއއް ނުަގންަނާވ. މިތަނަށް ހުށަހެޅުނު ބިލަކީ ކޮބަިއކަމެއް އަ ބަރުމެންރި ިއްއަޒތްތެ، ރި މެންބަރުއިްއޒަތްތެ

އެީއ، ެއއީ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިކޔުމަށްފަހު މި. އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު، ފުރަތަމަ ކިޔުން ކިުޔމަށްފަހު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅޭ 

. މިހާރު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މި ބިލުގައި ދީނީ ނީނަާވިގަވަޑއިަގން ތުގައި އެނގައި ޙަޤީޤަބިލެއްަގއި ާވ ެއއްެޗއް 

ކަމަށް ިވދާުޅެވ ތިޔަ ާވހަކަަތއް ަދއްަކަވްނ އިްސލާމްދީނާއި ުގޅޭ އެތަްއ ާވަހކަތަކެްއ ހުރި، ާވހަކަތަްއ އޮްތކަމަށާއި

ޑުމެން މި އުފައްާދ ަގނޅުސްަގއި. މިހާރު އަހުޢީ ބަނީ އިބްތިދާާވަވުގތަކަށް އަޅުަގނޑަށް ލަފާާވ ޮގތުަގއި ެއންމެ މުނާސަބު

 ުގޅޭޮގތުން.  އިސުާވލަކީ ދައުރުން ބޭުރެގ ޖަލްސާއެއް ޭބއްުވމާ 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ާވހަކަދެއްކެުވްނ: އޭދަފުށި

ކަެމއް ނޫްނ  ހަދާޅުުޅަގނޑު ދެކޮދައުރުން ބޭރުަގއި ހަމަ ޖަލްސާއެްއ ބާްއަވން ބޭނުމިއްާޔ ބާއްަވްނީވ. ިމއަކީ އަ

ާވހަކަެއއް ދައްކަން ބޭނުން ނެތިއްޔާ ހަމަ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ  ސްކުރަން އިތުރު ހު ރައީސް. މިއަކަްށ ދެން ބަތެރިތްއިްއޒަ

 ުކރުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ހުސްދެއްާވ މިކަމަށް ބަބާއްާވަފއި ދެން އަަވހަށް ފުުރޞަތު

 

 :ންތުން ާވހަކަދެްއެކުވރިޔާސަ
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ބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ ެމންރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމަށް.  

 

 މް ާވހަކަދެއްެކުވން:ހީހެންޭވރު ދެކުނު  ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޙުސައިން ޝަ

މަޖިލީހުގައި  މެންބަުރން ސޮއިކުަރއްވާ  29 މަށްރުން ޖަލްާސއެއް ޭބްއުވބޭ ޒަތްތެިރ ރަީއސް. ދައުރުންޝުކުރިއްާޔ ިއއް

ނުދީ ަވުގތަކީ އެންމެ މުހިއްމު ަވުގތުކަމަށް ދެކިެގން. މި މަޖިލީހުން ާގނޫނެއް ފާސްކުރުމަށް އެހީތެރިކަން އެދުނީ މި

ރާއްެޖ ިއ ަގމީ ދުނިޔޭ ަބއިނަލްއަޤްާވ ބިދަޫގތަެކއް ލިނޔާަތކަާކިއ އުދިެވހިރާއްޖޭ ރަްއޔިތުންނަށް އެތައް ަބއިަވުރ އަނި

ނުބައި ޮގްތޮގތަށް ލޭބަލްަވމުްނދާއިރުަގއި ރާއްޭޖގައި ާގނޫނެްއ އެކަމަށް ެއކަށީެގްނާވ ނެތުމުެގ ސަބަބުން ނެތުން. ނެތޭ 

ންނަކީ ރުޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަބުނެ އެ ކަންކަން ތަކުރާރުަވުމންދާން ދޫކޮށްލާފައި ބާއްަވން ބޭނުންނުާވތީ. މި މަ

މަޖިލީހުން   ދެކެ ލޯބިާވ މެންބަރުންނަށްާވތީ، މި މަޖިލީހުެގ ޒިންމާ މިރު އެައށްުވރެ މާ ޤައުމުމާދާންއެއަްށުވރެ މާ ޒި

އެހީތެރިކަްނ  އިނެުގމަށް ޓަަކއި މި މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް އެހީތެރިުވމުެގ ޮގތުން ހަދައިދޭންޖެހޭ ާގޫނނު ހެދުމުަގ

ބިލަށް، މި ބިލު ހުށަހެޅި މިައްށ  އެންމެ ައަވހަކަްށ މިީވ ނޭ ، އަުޅަގނޑަށް ަވރަށް ފެމަދިނުމުެގ ޮގތުން. އެހެންީވ

 ސްކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިދިނުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ފުުރޞަތަށް. ހުބަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާދއި ށު ފުރުޞަތު އަރުަވނީ މާަވ މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާ 

 މުޙައްމަދު ސަޢީދަށް.  

 

 ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވްނ: މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު

ގައި ޖަލްސާ ބޭްއުވމުެގ ެއކަމާއި ބެހޭޮގތުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ތި ިވދާޅުީވ ދައުރުން ބޭރު

ނޑު ެއއްެޗއް ބުނެލަން މި ތެދުީވ. އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުރެޭވ ޮގުތަގއި ދައުރުން ަގއަޅުބުނެލާށޭ. އެހެްނީވމަ،  އްއެްއޗެ

ޖީ .ޕީ ޓް ާވނީ މަނިކުފާނު ިރޟްާވން ކޭްސެގ ރިޕޯދަކަށް ުގސަބޭރުން ޖަލްސާއެއް ާބއްަވްނ ސަރުކާރުން މި އުޅުުނ ެއއް މަ 

ކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނިގެގންދިަޔ ޑުވި ބޮަވރަްށ ބޮޑަށް ކަންން ރުކާލީޑަރުންނަށް އެ ފޮނުިވ ފޮނުުވމަށްފަހު ސަރު

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބޭއްެވިވ ޕްރެްސ ކޮންފަރެންސްއިން. އެހެންީވމަ، އެއަށްފަހު އެކި ތަފާުތ 

މޫނު ނިާވކޮށްެގން ތިބި  ުގަގިއ ެވްސ ދިޔަ ަވރަށް ިގނަ އޮޕަރޭޝަންަތއް. ހަމަދަނީ މަންއޮޕަރޭޝަންތައް، ިއއްޔެ ޗާ

ން ނެރެެގން ތަފާތު އެތައް ކަމެއް ހިންަގމުންދިޔަ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ ހުފުލު

ނުަވތަ ެއއަްށުވރެ ބިރުެވރިކަެމއް އެކަާމިއ  ހިންާގ އޮަޕރޭޝަނެއްބާއޭ އިނޭނިގެގން މިއުޅެނީ ރިޟްާވންެގ ކޭްސަގ
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ނުަވަތ އި ތެރޭަގ ސިޓީ މާލެ  އުމުެގ ތެރޭގައި ނުަވތަ މިޤަެވރިކަެމއް މިނުަވތަ އެހެން ޒާތެއްެގ ބިރު ުގިޅެގން ނަމަެވސް

ނޑައަޅަްނީވ ޮގތުަގއި ބޮޑަށް ދައުރެއް މިހާރު ކަރާއްޖޭެގ ެއއްެވސް ހިސާބެްއަގއި އުޅެނީބާއޭ އިނޭގތޯ. އަުޅަގނޑަށް ހީާވ

ށް ދަުއރެއް ކަނޑައެޅިަފއި މަޖިލިސް ހަކު އިނޭގތޯ. އެއީ ސަރުކާރަަވސަރުކާރަށް. މަޖިލިސް އެބަ ހިނަގންޖެހޭ ކޮންމެ ދު

ާގ ކޮންމެ ދުަވހެްއގައި ެވސް މަޖިލިްސ ސަރުކާރު ހިނހަމަ ނަމަ ނުަވތަ ސަރުކާރުން ބޭނުންާވ ހިނަގން އެބަޖެހޭ

ރޖީ  އެނަ ންނާނެހު ހުންނާނެ އަދި ބުންަވރު ެވސް ހިތްަވރުެގ އް. އަުޅަގނޑުމެންހިނުގމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅު ކަމެ

މި ެވެގްނ އުޅޭ ޮގތެްއ ސާފުާވން އެަބޖެހޭ. އެހެންީވމަ، ެއ ނުކުތާ ، ރި ރައީސް. އެކަމަކު ނެ ިއއްޒަތްތެެވސް ހުންނާ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ަވރަށް .ހިފީހަމަ ފާހަަގކޮށްލުމުެގ ބޭނުމުަގިއ އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުެގ ޭބނުން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މް. ޢާޡިހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މެދު. އްޒަތްތެރި މެންބަރުއްޔާ އި ރިޝުކު

 

 މް ާވހަކަދެއްކެުވްނ:ޡިޢާމެދު ހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

 ސް އެމް.ޑީ.ީޕެގ އޮނަތިރީ ،ދައުރުން ޭބރުގައި އޮނަތިރީސް މެންބަރުންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޖިލިސްެގ 

މަޖިލީހަށް ދައުރުން ބޭރުގައި ޖަލްސާެއއް ބޭްއުވމަށް އެދިފައިާވނީ މަޖިލީހުެގ  ނޑުމެން މިަގމެންބަރުން ސޮއިކޮށް އަޅު 

ންނޭ ހުށަހެޅުމުއް ސިޓީއެޔާްނކޮށް އެްއޮގތަށް. ަވރަށް ސާފުކޮށް މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގައި އެަބއޮޭވ ސަބަބު ބަ ަގާވއިދާ

އަށް ހަމަ ސާފުކޮްށ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް  ،ތްތެރި ރައީސްއި ިއއްޒަ ަގބޫުލކުރާ ޮގުތގަ  ދާނީ. ައޅުަގނޑުއަށްއެކަން ކުރި 

އިތުަރކަށް ައޅުަގނޑުމެން ސަބަބުތައް. ދެން ޭއެގ  ސިީޓަގިއ އޮޭވ ަގނޑުމެން އެއެނިގަވަޑއިަގންަނަވންޖެހޭނެ އަޅު

 އް ކޮްށެގނެ ަގޑިިއރުެގ ބަހުސް މިތާ ރަން ެއއްޮގތުން އަުޅަގނުޑ ަގބޫލެއް ނުކުމިތަނަށް ތެދުެވ މަޖިލިސްެގ ަގވާއިދު ބުނާ 

ދަންނަަވނީ  އެ ސަބަބުތައް އަުޅަގނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސއަށް ތަކުާރރުކޮށް ދަންނަަވންޖެހޭނެ ކަމަަކށް. އެހެން މި

 ށް ފޮނުީވމަ ކުރަްއަވނީ ަވކި ޮގތަކަޓޭބަލް ފުކޮށް މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުަގއި ޖަލްސާ ާބއްަވިއދޭން ރައީސް މިަވރަށް ސާ

ކުރަްއާވފައި މިޮގތަށް ހުޅުާވލާ ހުޅުާވލުމަކީ ނޫނިއްޔާމު ކަމަށްާވތީެވ އެޮގުތެގ އެ ުއސޫލުެގ މަތިން ރައީސް ޓޭބަލް

ަގިއ ކަން ކުރުމަކީ އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުާރ ޮގތު ކުރާ ޮގތަށް ިރޔާސަތުން މަލުޢަ ށްކަމަޖިލީހުެގ ަގާވއިުދގައި ނެްތ ޮގތަ

އަުޅަގނޑުމެން ޓެރަރިޒަމް ާގނޫނަށް  އެހެންކަމުން،ނެ ެވސް ކަމެއް ނޫން. ައދި ކުރެޭވ ކޮށްެގްނާވނެ ކަމެއް ނޫން

ބަބު ަވރަށް ސާފުކޮްށ ތަެކއް ހުށަހެޅި ސަެގނައުމަްށ ނުަވތަ އިޞްލާޙުށް ބަދަލު ޓެރަިރޒަމް މަނާކުުރމުެގ ާގނޫނަ 2015/32

 . ތެރި ރަީއސްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތް ށްސިޓީަގއި ބަޔާންކުެރިވފަިއާވނެ. ަވރަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! އަުޅަގނޑު ެވސް ސިޓީ ކިޔާަލއިފިން. ސިޓީ ކިޔުމަށްފަހުގައި މިތަނަށް 

ބަޭދ ނޑަށް ަވރަށް ސާފުކޮށް ާޖަގ އެން ިކުޔމަށް ޖަލްސާ މި ފެށުނީ. މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދު އަުޅަގމައްސަލަ ފުރަތަމަ ކިޔު

ތުެގ މޭޒުން ހިންާގ ކަންކަން ހިންުގމަށް. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުަވނީ މަޑުއްަވރީ ދާއިާރެގ ރިޔާސަ

 އަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް މަޑުއްަވރީ ާދއިރާެގ

ލަތަށް އުނދަޫގާވ ކަންބޮުޑާވ ކަެމއް އުރައްޔިތުންނަށް ދަރުން ެވްސ އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދައުރުން ބޭޝުކުރިއްާޔ އި 

ްއ ކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސްެގ ރޫޙެއިންިތޒާމުއި ްއޔާ އެ ބައްދަުލުވމެްއ ރާަވއޮެވއްޖެ

އި ހުށަހެޅީމަ ސޮއިކޮށްފަ  ބޭފުުޅން 29ިވޔަސް ެވސް މުަގއިކޮންމެ ބަަޔކު ސޮިއކޮށްފައި އޮތް ކައަދި ކަމަށްާވނީ. 

ިވޔަސް ެވސް އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތގައި މި ުސާވުލ އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި ދެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސް ކަމަށް

ިގނަ ބޭފުޅުްނ  ހާނޑު ަގބޫލެްއ ނުކުރަން. އަުޅަގނޑު ެދކޭޮގތުގައި މިއުފައްދާކަށް ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ކަމަށް އަުޅަގ

ށް ެގންދަން. މިހާރު ރިޔާސަތުން ކަންތަްއ އަޅުްއީވމަ ދެން ޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާ ކުރިަފއި ހުށަހެސޮއިކުަރއްާވ

ކަމަްށ ކީ ފަރިހި ކިޔަން ކުރިން ެވސްހަމަ އްޔާ އަުޅަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެެވނީ ވެއްޖެ   ބަަލއިފި ކަަމށްށްކުރަްއާވ ޮގތަ

 ަވިކ މަށް ުނަވތައުއެިކ ކަންތައްަތއް އެިކ ޮގތަްށ ެގންދިރިޔާސަތުްނ އުެޅެވީނ. ހަމަ މަޖިލިސްެގ  މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 29ައޅުަގނަޑށް ަގބޫލުކުރެޭވ ޮގތުން  ،ަވންޏާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކަންތައްތަެކއް ނުކުރުމަށް ބާރުއެޅޭ ޮގތަށް ކަމަށް

އްަގއި ެވސް ސަރުކާރަްށ މިއީ ފަހަރެ ުމެގ ޙައްޤު އޮންނަންޖެހޭނެ.އުށް ެގންދިއަޖަލްސާ ކުރި މި ސޮއިކުރެްއީވމަބޭފުޅުން 

މިކަން ކުރަންޖެހޭނެ.  އްޔާވެއްޖެ  ކަމަށްިވޔަސް މިކަން ކުރަންޖެހިއްޖެ ިވަޔސް އަދި ޭނދުނު ކަމަށްކަމަށްއެދުނު

އަކަށް ޓެރަިރޒަްމ ކުއްލި  ،ައޅުަގނޑުެގ ސުާވލުތަެކއް އެބަހުރި. ައޅުަގނުޑެގ ފުރަތަމަ ސުާވލަކީ ، އެހެންނަމަެވސް

ކުރުމަށް ހަމަ ެގންަނނީ ރިޟްާވންެގ މައްސަލަ ިއތުރަށް ތަޙުޤީޤު ބަދަލުތަކެއް މި ތިބޮޑެ މިހާ ެގ ާގނޫނަށްމަނާކުރުމު

މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި  ؟ކޮންކަހަލަ މައްސަލަތަކެއްތޯ ކުރިމަތިެވެގން މިުއޅެނީ ؟ެވެގްނތޯމައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތި 

ކުރުމަށްފަހުަގިއ ދެން ދުަވހަކު ެވސް ބަަޔުކ އް ާއއްމުްޑރާފްޓެ ންދުއެޅިެގން ަވކި ރިޕޯެޓއް އަމްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަނޑަ 

އި ދެން ެއއާއި ުގިޅެގްނ ކޮންމެެވސް ސަބަބަާކއިހުރެ ކަންކަން ކުރުމަްށފަހުަގ ނުކުރާނެ ޮގތަކަށް ސަުރކާރުން ެވސް މި

 މާބޮުޑ އެއީްއުވން އްސާކުރެޙިރިޕޯޓް ލީޑަރުންނާއި ޖީ .ޕީ މަޖިލިސްެގ ރައީސްއަށް ލިބިަވަޑއިެގންެނިވ ރިޕޯޓް

ޔަތުން ެއ ގައިުމެވސް ޕީ.ޖީ ލީޑަރެްއެގ ހައިސިއްހަމަ، އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ؟ެވެގން އެކަން ކުރަްއަވނީތޯމައްސަލައަކަށް 

އަުޅަގނުޑ ެގ ެއްއެވސް ައކުރެްއ އެންމެ ފިއްެޔއް ެވސް ައޅުަގނެޑއް ހަމަަގއިމުެވސް ާހމައެއް ނުކުރަން. ރިޕޯޓު

ފަދަ މަްއސަލަތައް. އެހެންީވމަ، އެ ހަމަަގއިމުެވްސ އުމީ ސަލާމަތަށް ނުރަްއކާާވ ޤަހުރީ ޭއަގއި  ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި

ުޅަގނޑު ޔަޤީންކުރަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ެވްސ ެއކަްނ ނުކުރަްއާވނެ ކަމަށް. އަދި ހާމަެއއް ނުކުރަން. އަ ޑުއަޅުަގނ
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ދިޔަީއ އެީއ ހަމައެކަނި މަޖިލިސްެގ ުރެވެގންބޭ ،ކަމަކު އެއެކަްނ ނުކުރަްއާވނެ ކަމަށް. ޖީ ލީޑަރުން ެވްސ .އެހެން ޕީ

އެއީ އެ ލިޔުނު ފަރާތްތައް ެވސް އަދި  ނޫން. މަތުކުރުމަކީ އެއީ ެވެގްނާވނެ ކަމެއްޙުކަމަށް ތުިގ ކަމެއްތެރެއިން ހިނ

 ، ައޅުަގނޑުހިމެނިެގްނާވެނ. އެހެންީވމައި އޭެގ ތެރޭގަ  ެވސް ކުރެްއިވ ފަރާތްތަްއ ޑިޓޯރިއަްލ މަސައްކަތް ެގ އެ އޭ

ްއޔާ އަދި އޭެގ ަސބަބުން އަޅުަގނޑުމެްނެގ މި ވެއްޖެ ކަަމށްާވ ބޮުޑ މައްސަލައެއް ކަމަށް ދެކޭޮގުތގައި އެއީ އެހާ

ުރ އަުޅަގނޑުމެން އިތު ހަމަ އްޔާ އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގުތަގއި ެވްއޖެ ާގ މަސައްކަތަށް ދަިތާވ ކަމަށްތަޙުޤީޤަށް މިހާރު ހިން

އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ  ،  ރެ ބޮޑަށް އަުޅަގނުޑ ކަންބޮޑުަވނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހޭ. އެއަށްުވޖަލްސާއެއް އެބަ ބާއްަވންޖެ

ކުރިން މަރާލާފައިާވ، ޝަހީދުކޮށްލާފައިާވ މީހެއްެގ  ްއޔާ މީެގ އެތައް އަަހރެއްވެއްޖެ މަންޒަރުތަކަށް ބަލައިފި ކަމަށް

 ކުެރޭވ ަކންތައްތަކަށް ބަލައިފި ކަމަށް ކާއި މިޤީޤުތަ ތަޙުފެންނަ ދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިމައްސަލަ ބެލުމަށް ޓަކައި ިމއަ 

މެންނަށް ފެންނަނީ  ޅުަގނޑުރު އައަޅުަގނޑަްށ ަގބޫލުކުރެޭވ ޮގތުން މިހާނޫން.  އްޔާ ެއއީ ބުއްދި ަގބޫލުުކރެޭވ ކަމެއްވެއްޖެ 

ކަށް ބަލައިފި ރަކާތްތަޙަ ހިނާގ ްތތެރި ރައީސް މިހާރު މިިއއްޒަ، މުޅިން އެހެން މަންޒަރެއް. އަޅުަގނުޑެގ ސުާވަލކީ

ަގިއ އެބުނާފަަދ ބޮޑު ބަދަލެއް ކުއްލިައކަށް ެގންނަން މިއުެޅނީ އެ ރިޕޯޓު  ާގނޫނަށް މިހާ އަިދ މިއްާޔ ެވއްޖެ ކަމަށް

ރަކާތެްއ ޙަނީވިއްޔާ އެފަދަ ނޫ ،ދިނުމަށް ދިެވހިންނާއި ުގިޅެގން ތައްޔާުރަވނީތޯއެއް މަލާޙަޖެއަށް ޖަމާޢަތްތަކުން ދިެވހިރާއް

ނޫނިީވްއޔާ އެްއެވސް ހައިިސއްަޔތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  ،ލަތަށް މިއަދު އޮތީތޯއުެގ ބިރު ދަކަމުނާގފާނެހި

ކަމުެގ ބިރު ކުއްިލއަަކށް އޮެވެގންތޯ ައޅުަގނޑުމެން އުމީ ސަާލމަތަށް ނުރައްކާާވނެ ކަމަށް ހިނާގފާނެޤައަޅުަގނޑުމެންެގ 

އެހެން އެކަން ކުރަންޖެހޭ  ؟މި ެގންނަންޖެހެނީފައި ސްލެއް ެގނެބޮޑު ބަދަ  ކުއްިލއަކަްށ މިހާމައްސަލަތައް މި

މަޖިލިސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ބާއްަވންޖެހެއޭ. އެއީ ާގނޫނުން  މިހަމަ ކަމަށްިވްއޔާ ެވސް އަުޅަގނުޑ ދަންނަާވނީ 

ަގބޫުލކުރާ ައޅުަގނޑު  އެީކަގއި. އެެހންީވމަ،އާ ކުރާތީއްދަޙު މަޖިލިސްެގ ަގާވއިދުްނ އެކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަދި

ެގންނަްނޖެހޭ ސަބަބުތަކާއި ދޭތެރޭަގއި  މިކަުމަގއި މި ބަދަލުތައް މި، ޮގތުަގއި މިކަން އެބަ ކުރަންެޖހޭ. އެހެންނަމަެވސް

ސް. އަުޅަގނުޑ ސްނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން ިއއްަޒތްތެރި ރައީވި  އެބަ އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ފުންކޮށް

ފައިާވ އެހެން މީހުންެގ ލާންތައްތަކުެގ އަީލގައި ރިްޟާވންެގ މައްސަލަ ެވސް އަދި މަރާޭވ ކަ މި ކުރެ ކުރަން އުއްމީދު

ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ  މަށް. ަވރަށްކުުރމަށް އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް މަުގފަހިެވެގންދާނެ ކައްލުޙަމައްސަލަތައް ެވސް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

 29ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ފާހަަގކުރެްއިވ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދު ަވރަށް ސާފު ރިއްާޔ އި ކުޝު

ަމޖިލީހުެގ ދައުރުން ބޭރު ޖަްލސާއެްއ ބާްއަވންޖެހޭ. މަޖިލީހެުގ ރަީއސްައކަށް އިތުުރ ޮގެތއް  މެންބަރުން ސޮއިކުރެްއީވމަ

ސާެއްއ ބާއްާވ ބައްދަުލެވ މިަވުގތު މިތިބީ. ޖަލްސާއެއް ބޭއްުވާމއި މެން ޖަލްޑުނނޯޭވ. އެހެްނެވ އަުޅަގ ކަށްދޭއޭަގއި ހެ
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ްއ ނޫން މި ހިނަގނީކީ. އަޅުަގނޑު ހިތު އޮތީ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ރައްޔިތުންނަށް ސާފުާވްނ ުގޭޅޮގތަކުން ހިނާގ ބަހުސެ

ާވ ައއިސް ރަްއޔިތުންެގ ިއުކރައްސޮ ންމަކާއި ކަންބޮޑުެވަލއްަވިއެގމެންބަރުން ކަ 29އެބަޖެހެއޭ ތިއީ ިއއްޒަތްތެިރ 

 މަށް މިއުަމއްސަލަތަްއ ުކރިޔަށް ެގންދި  މަޖިލީހުެގ ރައީސްއަްށ، ިއދާރާއަށް މައްސަަލއެްއ ހުށަހަޅާ އެ

ސް ހިްނާގނެ ބޭނުންެވަވަޑިއަގންނަާވ ސަބަުބތަކާއި އެކަުމެގ ޚިޔާލު ެއީއ އަުޅަގނޑު ހިތުން ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ެވ

ޅުންފިލުުވމެއް ހޯދައިދިނުމަކީ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ޭބނުމެއްެގ ޮގތުަގއި، ާވޖިެބއްެގ ނުމަށް އޮ ސްިވސްނުމެއް. އެ ިވ

ފުރުޞަތު އަރުަވނީ ިވލިނިގލި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި

 ސައިން.ޙުސަޢުދު 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ސައިންޙުދު މެންބަރު ސަޢުނިގލި ދާއިާރެގ ިވލި

ާވހަކަފުޅުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ދައްކަން ހުރި ިވ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ތި ދެއްކެ 

އީ އެހާ ދިނުން އެ ށް ަވުގތުަގޑިއިުރެގ ބަހުްސއަ 1ާވހަކަތަކަށް ނިމުމެއް އައީ. ައޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރީ ަޖލްސާެގ 

 އެ  ޖަލްސާެގ ކަންކަން ޒިރުުވމަށްފަހުަގިއ އެހާކުރެިވެގން ޖަލްާސއަށް މެންބަރުން ނޫނޭ. އެޖެްނޑާ ކަމެއްމުއްމުހި

ވެއްޖެ މިފަދަ ދެންމެ ރައީސް ިވދާޅު ، ަކމަކީ. އެހެންނަމަެވސްމުއްމޭ އެންމެ މުހިއުށް ެގންދިއަހުށަހެޅިފައިާވ ޮގތަށް ކުރި 

ބައްދަލުުވމަށް  މޭ. އެހެންީވމަ، މިއްކޮށްދިނުން ަވރަށް މުހިމަހާ ބަބުތައްޖެހުނު ސަކަމެއް އަންަނން ަވސްކުއްލި އަ 

މާލަމުގައި އެ ކޮން  މެންބަރުންެގ ފަރާތްޕުުޅން މި 29ތިިބ  ޮގާވެލއްުވމަށް ަޓކަިއ މި ޕޭޕަރުގައި ސޮިއކުރަްއާވފައި

ޮބޑަށް ރާތްޕުޅުން ކަންނޭނެގ ފުޅުންެގ ފަބޭ އެ   ޮގަވންޖެހުނީލްާސއަކަށް ހިސާަބށް ކުއްިލއަކަށް ޖަ ހެދިތޯ މިހާ ސަބަބަކާއި

ކުރުމުެގ ޮގތުން އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ނިންމާލަން.  ާވނީ. ެއހެންީވމަ، ދެން ަވުގތު ސަލާމަތްސިލުޙާކަންކަން  އެ

ކުރިއްޔާ. އިްއޒަތްތެިރ ަވހަކަށް މި ބިލުެގ އިބުތިދާޢީ ބަހުސް ފެށުން. ޝުއަ ބޭނުންަވނީ ީވހާެވސް ެވސް އަޅުަގނޑު

 .ރައީސް

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު

ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ އިބުތިދާޢީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ.

އަރުަވީނ  މި ފުރުޞަތުމަށްފަހުގައި. އަުޅަގނޑު ިމހާރު ނުދުަވސް ފުރަތަމަ ކިޔުމަށްފަހު ދި 3ބަހުސް ފެށޭނީ ސާފު 

 މެންބަރު ނިޒާމީ  އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރަށް. އޭދަފުށި ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި ދޫ ދާއިާރެގކުޑަހުަވ

 ނުކުތާއެއް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ާވހަކަދެއްކެުވްނ:

ޅުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ ިމ ެގ ާވހަކަފު. މިހާރު އިްއޒަތްެތރި ރައީސް އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ުއޅެނީ. އެހެންީވާމ، އުޅޭ މަްއސަލަ ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްލަދިނުމަށް ޓަކައި މިކަން މި ބާްއަވއިެގން މި ހުށަހެޅިެގން

ްށ ސީލުކޮފުަޅކު ތަންކޮެޅއް ތަފްބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން ބޭ 29ސޮިއކުރެްއިވ އެ އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ެއދެން 

ރަނަގޅަށް ކޮޅެއް ންތަސަބަބު  ބާއްަވންޖެހޭއުޅޭ މި ބަދަލުެގންނަންޖެހޭ ާގނޫނު  ންންނަށް މި ޖަލްސާ މި ބާއްަވރައްޔިތު

 .ސާފުކޮށްލީމާ ރައްޔިތުންނަށް މިކަން ސާފުާވނެ ކަންނޭނެގ. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރު. ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަކުޑަުހަވދޫ !އާދެ

 

 ަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ާވހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހު

ޮގތަކަްށ ރަްއޔިތުންެގ މަިޖލީހުެގ ަގވާއިުދަގއި ދެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދައުރުން ބޭރު ޖަލްސާއެްއ ބޭއްުވމަށް 

ްށ ޑަ. އެއް ކަމަކީ އަުޅަގނކުރެޭވފާހަގަ ެގ ަގާވއިދުަގއި އަުޅަގނޑަށް ެވސް ކުރީ ކަމަށް ހަމަގައިމު  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ

މަޖިލީހުެގ ރައީސް ބޭނުންފުޅު ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ޖަލްސާއަކަށް ޮގާވލުމުެގ  ެގޮގތުަގއި ރައްިޔތުން ަގބޫލުކުެރޭވ

ލަތްތަކުަގއި ޖަލްސާެއއް ޙާށް ލިބިެގްނޭވ. އަދި ރަީއސް ބޭނުންނުާވ އަމަޖިލީހުެގ ރައީސް ެގ ތިޔާރު ަރއްޔިތުންއިޚު

ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ ޖަލްސާ ބާއްަވއިދޭންޖެހޭނެ  އިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަވކިން މެންބަރުންތަކެއް ސޮއިކޮށްފަޔިަވން ރައް ބާއް

 އޮތް  އިކަމާ ުގޅޭޮގތުން މިހާރު މި ހުޅުާވލެިވފަކަމަށް މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގައި ަވރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާކޮށްފަިއޭވ. އާދެ، މި

މިކަން ަރއްޔިތުންނަްށ  ނުަވތަކަމުެގ މުހިއްމުކަްނ ޭވ މިބަ ިވާދޅުއެ ސާފުކޮށް ބަހުސްގައި ިރޔާސަތުން ަވަރށް

ިއ ފުރުޞަތު ހުޅުާވލާފަތިޔާރުެގ ދަށުން ބަހުސްކުުރމަށް ރިޔާސަތަްށ ލިބިެގްނާވ ިއޚު އޮޅުންފިލުަވއިދިނުމުެގ ނިޔަުތަގއި

ަގބޫލުުކރަނީ އެ މުހިއްމުކަން އެންމެ ަގނޑު ެވސް ފަދަިއން އަޅު  ފާހަަގކުރެްއިވ . ބަެއއް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންަވނީމި

 ަގނޑުމެން ދާއިރާެއއްޅު އެްއކޮށް މިއަުދ އައި އެއާދި ފަރާތަށޭ. ދެން ހަމައްފުކޮށްދެޭވނީ މި ަމއްސަލަ އުފެ ބޮޑަށް ސާ

ހޭ. ދޭންޖެ އެބަށް އަުޅަގނޑުމެން ޖަާވބު ކަތަސުާވލު އުފެދޭ އިާވީތެވ ރަްއޔިތުންެގ ހިތްތަުކަގކުރާ މެންބަރަކަށްތަމްސީލު

ލަތެއް މެދުެވިރެވެގން ަވރަށް ައަވހަށް ާގނޫނެްއ ޙާލަުތަގިއ ކުއްލި ޙާއޮތް  ސްަފއިއަށް ޮގރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ުޗއްޓީ 

ލީހުން  މަޖި މި ނަމަޖެއްތިެވ އެފަދަ ކަމެއް ކުރިމަށްއުމަޤަ ެވސްހަމަގައިމު؟ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯޙަޤީޤީ ފާސްކުރަންޖެހޭ 

ނަމަ މި މަޖިލީހުން އެކަން ކޮށްދެންޖެހޭނެ. އެފަދަ ކަެމއް ކުރިމަތިެވއްޖެެވސް  ސަރުކާރަށް . އަދިޖެހޭނެއެކަން ކޮށްދޭން

ލަތު މެދުެވރިީވ ކޮން މި ޙާ، އޮންނާނެ ސުާވލަކީ  އިފައުފެދިއެންމެ ބޮޑަށް އެކަމަުކ، މިއަދު ރައްޔިތުްނެގ ހިތްތަކުގައި 

ބަހުސް  މި ބިލާ ުގޭޅޮގތުންއި މި މަޖިލީހުަގ ދެެވންެޖހޭނެންނަށް ޖަާވބު ށް އަުޅަގނޑުމެއެއަ؟ ޮގތަކަށްތޯ
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އެއަށް ަޖާވބުދެިވއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާމުން ދެންމެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ރިޔާސަތުން ތިަޔ ، ނިމިެގންދާއިރުަގއި. ނަމަެވސް 

ނޑު ެވސް ަގޅު އަ ަގއިކަމުނޑިަވެޅއްސް ދަޞާރަށް ޚައްކީ ަވޅަހާމަކުރެއްިވ ކަންތައް ނިމިެގްނދާނެ. އާދެ، މި ދަނޑިަވ

ެވެގން ނޫސްތައް ބަލައިލިއިުރގައި އަުޅަގނުޑމެންނަށް މިއަދު އެމެރިކާެގ ންަގބޫލުކުރަން. އަުޅަގނޑު މިަތނަށް އަންނަ

އިތުރަްށ ކުަގއި ށް މިއަދު ނޫސްތަކޮއި ެއއްއާ އެއަދި ހަމަ ޮއތް.ޓެރެރިޒަމްެގ ލިސްޓަށް ެވސް ދިވެއްަސކު އެރި ާވހަކަ އެބަ

ރިޒަްމެގ ދުަވހުެގ ތެރޭގައި ޓެރަ 90ުގޅިފައިާވ ޕާޓީތަުކެގ ެވރިކަެމއް ާގއިމުކުެރިވއްޖެނަމަ  އެބަދޭ މުންކުރަޢާމުޠާލި

ިވދާުޅުވންތަެކއް ެވްސ  ވާ ކު ިވދާުޅެވފައިޅަުއާވލާނެ ކަމަށް މިައދު ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުަގއި ހުންނަާވ ބޭފު ާގނޫނު

ބަިއަވރު ރަްއޔިތުންެގ ހިތްތަކުގައި ހުރި ަބއިަވުރ ރީ ަވރަށް ހިމި އެހެންީވމާ،ދޭ. މަކުަރމުންތުންނަށް އެބަ ހާރައްޔި

ލަތު މެދުެވރިވެއްޖެނަމަ އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލިސް ހަމަ ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ޙާސުާވލުތަެކއް. އެހެންީވމާ، ުކއްލި 

ަގނޑު ހަމަ އަޅު ،ކު ކަމައެ ނެ.ރަންޖެހޭކު އްކަތް މަސައުމަށް ޓަަކިއ މިޤަ ހި ދިެވ ފައިސްކަމުަގއި ީވނަމަެވސް ައއި އޮތް

ލަތު ޙާއެ  ؟ތޯލަތުޙާފަދަ މިއީ އެރަްއޔިތުންނަށް  ހިތަށްއަރާ ސުާވލަކީ މިކަން އުފެއްދި ބޭފުޅުން ސާފުކޮށްލަދެއްާވށޭ

 އްޔާ.ުޝކުރި؟ ކުރިމަތިީވ ކޮްނޮގތަކަށްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރުަވނީ ަގލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ފުރުޞަތު އަ މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 އަށް.هللاމެންބަރު އީާވ ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:هللا ަގލޮޅު އުތުރު ާދއިރާެގ މެންަބރު އީާވ ޢަބްދު

ޮސއިކުރިން. ުޅަގނޑު ަދއުރުްނ ބޭރުގައި ޖަލްސާެއއް ބާްއަވން އައިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ

ރެސް ކޮންފަރެންސްަގއި ދުަވުހ ޕް. އަުޅަގނުޑ ސޮއިކުިރ ސަބަބު. ހޯމަނަން ައޅުަގނުޑެގ ސަބަބު ދަންނަާވލާއަޅުަގނޑު

  ޓާ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯހޭ ބެއި އިާވ މީހުންނާޮގތް ނޭނިގ މަރުެވފައި ެގއްިލފައިާވ މީހުންނާ ދައްަކަވމުން ާވހަކަފުޅު

ރިްޟާވންެގ ތަޙުޤީޤު ނުަވތަ ެއ هللا ިވދާުޅީވ ޢަބްދު ރިއްޔާ މްހުލްޖުކަފުުޅ ދައްަކަވމުން ރައީސުބެހޭޮގތުން ާވހަ

ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ާގނޫނީ ހުރަސްތަކެއް ހުރި  ޝަން ކުރިއަށް ެގންިދއުމަށްގޭ ހައްޔަރުތައް އެ އިްނެވސްޓި 

ހޫރިއްާޔ އީސުލްޖުމްތުެގ ާގނޫނުެގ ާވހަކަ ރަ ޢާޖުރާއި ިޖނާޢީ،  ެއކްޓާއި ިރޒަމްިވދާުޅިވ ޓެރަ ލުކޮށްސީ. ތަފްިވދާޅުވީ 

އެ ާގނޫނުތަކަށް ބަދަލެއް ެގނެސްެގންނޭ ރަނަގޅަށް އެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ެގންދެެވން އަންނަނީ ެވސް.  ިވދާޅުިވ.

. އޭެގ ނޫން ަވތަ މަރާލި މީހުންެގ ާވހަކަ އެކަންެޏއްރިްޟާވންެގ މަަރށް ނުهللا އިޝާރާތް ެއ ކުެރއްީވ ހަމައެަކނި ޢަބްދު

ުގިޅެގން ޭއަގއި ހާމަެވފައިާވ އެތައް ބިުރެވިރ ކަންތަކެއް ިދެވހިރާއްޖޭަގއި އި ޢޫުދ ނެރުމާއިތުރުން އެ ރިޕޯޓް ސު

ެގންދާ ންމީހުން ހިނަގމުތެރޭަގިއ އެރަކާްތތަކާއި މިހާރު ރަށުޙަެގންދާ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިާވ މީހުްނ ހިންަގމުން
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ަވމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިވދާޅުީވ ދަްއކަ ފުޅުެވސްިޓޭގޝަން ހިންުގަމށް ާވހަކަކަންތައްތަާކއި އެ ކަންކަމަްށ އިން

ބަދަލުތަކެއް ެގންނަން އެބަޖެހެއޭ ރަނަގޅަށް މި ތަޙުޤީޤުތައް  ތުެގ ާގނޫނަށްޢާޖުރާރިޒަމްެގ ާގނޫނަާށއި ޖިނާޢީ އިޓެރަ

ޔަރުަގއި މީހުން ހައް ންކަމުެގ ދަށުން ަހއްޔަރުކުރާ މިކަހަލަ ކަ ،ކުރިއަށް ެގންދަން. އަދި ާޚްއޞަކޮށް ހައްޔަުރކުރާ މީހުން

 މަރަށްެގ هللاިރޟްާވން ޢަބްދުެގންނަންޖެހެއޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  ބޭތިއްބުމަށް ޓަކިއ ާގނޫނީ ަބދަލުތަކެއް އެބަ

ައޅުަގނޑުެގ  ތަޙުޤީޤު ހިންާގ އެކަން ކުރި މީހުން ާގނޫނުެގ ކުރިމައްޗަށް ެގންނަން ހުރަހަކަށް އަޅުަގނުޑ ނުާވންެވެގން

ތިރާމްކުރަންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ދައުރަްށ ޙުރައްޔިތުން މަޖިލިސް ަގާވިއދަށް އި ަގިއ އެޅީ.ސޮއި ައޅުަގނޑު އޭ 

 ރަންޖެހޭނެ.ކުމަސައްކަތް ބެހިފަިއާވ ޮގތަށް އިޙުތިރާމްމެންބަރުންެގ  ސްރާމްކުރަންޖެހޭނެ. ރައްިޔތުން މަޖިލިތިއިޙު

ްއާވ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މަސައްކަތަކުން އެ ބިުރެވތިކަމުން އޮމު އުޤަަގއި ކަމެއް  ބިުރެވތިމިަވރު ،އެހެންނަމަެވސް

ސަުރކާރުން  .ާވނެ ފުރުޞަތު އޮތިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅަގނޑު ސޮއި އަޅާނަންކިރިޔާެވސް ރައްޔިތުން ސަލާަމތް

، ހިތާ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އޭ ނުާވނެ  ށްސް ާވކައެ ާގނޫނު މިތަނަށް ފޮނުީވމާ އެކަމުެގ ހުރަހަކަށް ރަްއޔިތުްނެގ މަޖިލި

 އަޅުަގނޑު އަުޅަގނުޑެގ ޮސއި އެޅީ.ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ނައިފަރު ާދއިރާެގ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުަވނީ 

 އަށް.އަޙްމަދު ޝިޔާމް

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ައޙްމަދު ޝިޔާމްމެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ހަމަ މަޖިލީހަށް ޮގާވލި ހަމަ ކޮންމެ ަގޑިއެްއަގއި މަޖިލީހަށް  

މަޖިލީސް  މުގައި މި އަދި މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް ކޮށްދިނު ިވޔަސް އައިސް އަދި މަޖިލީހުން

ނީ ހަމަ ަވރަށް ތަްއޔާރަށް. ކޮންމެ ން ތިބޭޓަކަިއ އަުޅަގނޑުމެންެގ ޕާޓީ ެވސް ފިލުާވލުމަށް ނަމަ އެކަންރަހަކަށް ަވނީހު

މި  ދުަވހަކު ޮގާވލިޔަސް އަުޅަގނޑުމެން އަންނާނަން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ދައުރުން ބޭރުން ޖަލްސާއެއް ބޭއްެވނީ

މަނިކުފާނަން ސިޓީެއއް ފޮނުީވމަ. ޕެޓިަޝނެއްެގ ޮގތުަގއި ހުށަހެޅީމަ.  ށްކޮށް މަޖިލީހަ އެއްަބއި ޮސއި  3/1މަޖިލީހުެގ 

ދައުރުން ބޭރުން  ެގ ެއއް. އެ މަޖިލީހުމެންބަރުން ސޮއިކުރައްާވ ފޮނުްއާވފައި އޮތް ސިޓީ 29އަޅުަގނޑަށް ފެނުނީ 

ުދަވސް ތެޭރަގިއ މި  14 ލިބޭ  ެވސް އެބައަނެްއކާ އިޚުތިޔާރުަތކެއް ޖަލްސާއެއް ާބްއވާއިުރަގިއ މަނިކުފާނަން އެބަ

އެންމެ  މުކަން މަނިކުފާނަން އެނިގަވޑަިއަގންނަާވީތެވއްމިކަުމަގިއ ހުރި މުހި ،ޖެހެނީ. އެހެްނނަމަެވސްޖަލްސާ ބާއްަވން

 އި އުފާކުރަން. ެއއީ ދެންމެގަ ޓަަކއި ހަމަ ފުރަތަމަ ދުަވހު ތި ޖަލްސާ ތި ބާއްަވނީ. އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ އެކަމަކަށް

ްށ ާވކަހުރަހަކަށް ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިާރެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ެވސް އެ ިވދާޅުިވހެން އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުޭވ
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ައޅުަގނޑުމެން ޭބނުމެއް ނުޭވ. ިއއްޒަތްތެިރ  ށްދާކަސް ބަދުނާމުެވެގންމަޖިލި ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ޯހދުމުގައ

 ހާމަކުރެުވނު ރިޕޯޓް މި ރިޕޯޓްހިތާމަކުރަން ނަމަެވސް ެހން، އެކުރަންހިތާމަ، އެހެންނަމަެވސް އަުޅަގނޑުމެން ރައީސް

ދިޔަ. އަދި ާވލުކުެރިވެގންޙަމަޖިލީހުގައި ތިއްބެިވ ޕީ.ޖީ ލީޑަރުންނާިއ،  ކުރި ރިޕޯޓްމަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން މި ހާމަ

އަުޅަގނޑުމެްނނަށް އެކަމަށް ސަމާލުާވން.  ަފއިމަނިކުފާނު އެތައް ޕްލެޓްފޯމެއްަގއި ޕޯިޑއަމެްއގައި އެބައޮްތ ިވދާޅުެވ

އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން މަނިކުފާނަން ޔަޤީނުން ެވސް އަުޅަގނުޑެގ އަތުަގއި އޮތް ރިޕޯޓެއް ލީކެއް ނުާވނެ. އަދި 

ިމ  ނުކުރަްއާވނެކަމަށް. އަދި ރިޔާސަތުން ެވްސ އަދިލީކް ބޫލުކުރަނީ ެއއްެވސް ޕީ.ޖީ ލީޑަރެއް އެ ރިޕޯޓް ަގއަޅުަގނޑު 

ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޔަޤީްނކުރަނީ. ޓު ސަމަރީ ހެއްދެިވ ބޭުފޅުން ެވސް މި ރިޕޯުޓެގ ިސއްރުކަން ހިފަހައްޓަާވނެ ރިޕޯ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު އަބަދުެވސް ދަންނަަވމުްނ މިދަނީ މި ސަރުކާރެއް ނުއެއް ހިނގައޭ. މި ސަރުކާރު 

ކުރާތަން ން ސަރުކާރުން ވައްކަ، އެހެންނަމަެވސްެވާދނެ. ޙުޞާލިނަމުން ފަހަރުގައި ސަރުކާރު  .ސްލޯއޭ

ސް ތެރެއިން ނުަވަތ މި އަުޑ ނުަވަތ ސަރުކާުރ ކަންތައްަތއް އޮއްބާަލން މަޖިލި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މި

ިގނަ ސް މެދުެވރިކޮށް ސަރުކާރުން ަވރަށް ޓަކައި މަޖިލި ނުދިނުމަށް ނުހިނާގ، ނުހިނުގން ރައްޔިތުންނަށް ފެނުނަ

ުރަގިއ ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުން ޚިސައްކަތްތައް ކުރާތަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އާމަ

ޮގތުން ޭއެގ  ސް މިދާކޮންމެެވސް ަވަރކަށް ައޅުަގނޑަށް ީހަވނީ މިހާރު މި މަޖިލި ބޭނުންާވ ކަންތައްަތއް ނުފުދުނީމާ

ކަހަލަ ޮގަތކަށް މިހާރު ކަންތައްތަްއ މިހުރީ. އެހެން މި ދަންނަަވީނ ެވްސ އެޅޭ ފުޅުގައި ށިޒިންމާ މަނިކުފާނުެގ ިއސްތަ

މަނިކުފާނު މެދުެވރިކުރަްއާވ ސަުރކާރުްނ  ޓަކައި ބެްއދުމަށްސަރުކާރު ނުހިނާގީތެވ ަސރުކާރު ނުހިނާގތަން ފޫ

ކަމަށް ައޅުަގނޑު ލްސާއެއް މު ޖައްމުހި އީމަސައްކަތްތަެކއް ކުރާތީެވ. ޮކންމެހެން މި ޖަލްސާ ބާއްާވތީކީ ނޫން. މި

 ބޫެލއް ަގައޅުަގނޑު  ،މު ަމއްސަލަެއއްކަމަށް. އެހެންނަމަެވސްއްބޫލުކުރަނީ. އަދި ރިޟުާވުނެގ މައްސަަލއަކީ މުހިަގ

އާއި ކުަރްއާވނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސާއްޙި މަނިކުފާނާ ދު ެއ ިރޕޯޓްޢޫސްނުއްސުޙުނުކުރަން ކޮމިޝަންެގ ަރީއސް 

ނުކުރޭ.  މީރެއް ޤަބޫލެއްޟައަުޅަގނޑުެގ  ކުރައްާވނެ ކަމަކަށްސާޚިއް މަނިކުފާނާ އެ ރިޕޯޓް ރާ ނުކުރައްާވމަޝްަވ

އަުޅަގނޑު  ،ނުކުަރއްަވއޭ. އެހެންނަމަެވސްސާއްޙި ަމނިކުފާނާއެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަުދ ޞާލިޙް އެބަ ިވދާޅުޭވ

 އަތްޕުޅަށް ނުަވތަ މަނިކުފާނާ ެގމަނިކުފާނު  ރިޕޯޓްމި ނުކުރަްއާވސާއްޙި ނާމަނިކުފާއެ ނުކުރަން  ބޫލެއްަގއެޮގަތކަށް 

ނޭގ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލަށް ނަުވތަ މި ާގނޫނަށް މި ެގންނަ ކަމަކަށް. އަޅުަގނޑަށް އެ ކުަރއްަވފާނެސާއްޙި

ށްލަން އިނޭގތޯ. އަުޅަގނުޑ ހަމަ ފާހަަގކޮ ،މަކުނުކުރެޭވެނކަން. ެއކައިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިތަނުަގިއ ބަހުސް

އަޑީ ަދއުލަތް އޮްތކަން އެނުގނީ ައޅުަގނޑުމެން ، މި މައްސަލައަކީ ދިެވހިާރއްޖޭގައި އެ ިވދާުޅާވ އަނދިރި ދައުލަތް

ަވނަ އަހަުރ  2015ދިޔަ ފަހަކުންެނއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން މިއޮތީ، އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަރުކާުރަގިއ ޗުއްީޓއަށް

ކަންތައްަތއް  ރުެވްސ އެ އޭ ސްފައި.އޮތީ އަުޅަގނުޑމެން ުވޖޫދަށް ެގނެނޫނު މިޓެރަިރޒަމް މަނާުކރާ ާގ 2015/32

ީދެގން ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ހާއަށް އޮތީތީެވ އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރުން ަވރަށް ބޮޑަށް އެކަމަށް އިސްކަމެއްއިންތި
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ހިރީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ސަުރކާުރގައި އަިދ އެކަމަށް ބޭނުންާވ ާގނޫނުަތއް އަުޅަގނޑުމެން މި ޔުނިޓަކާިއ، ޑެްސކަާކއި

ން ުޗއްީޓއަށް ދިޔައިމަކާ ނޫން ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޓެރަރިޒަމް އޮތް މިންަވުރ ހަދާފައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުމެ

ކުރާނީކީ. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ސް ތިމާލްސް ބާއަްވން ސަރުކާރުން އިއެނިގެގން އަުޅަގނޑުމެން ދައުރުން ބޭރުން މަޖިލި

 ލާނަން. ދަންަނަވމުން ާވހަކަޮކޅު ނިންމާ ށް ބޮޑަށް ޝުކުރުަވރަ

 

  ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

މެންބަރުން.  59ޒިރުެވަވަޑއިެގން ިތއްެބީވ ިއއްޒަތްތެރި ހާޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިަވުގުތ މަޖިލީހަށް 

 . މެންބަރުރި ިއްއޒަތްތެެމދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ ، ޅަނުގ ދާއިާރެގހެންޭވރު ހު

 

 އްސަލަ( މަ)ނިޒާމީ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

މާއްާދއެއްތޯ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިވދާޅުެވދެްއަވފާނަންތޯ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ ކޮން 

އީސްއަށް ުފރުޞަތު ލިބިެގން މިދަނީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުޅުާވލަިއެގން ކުރުމަށް ރަމިަވުގތު ބަހުސް ،ކުރުމަށްމި ބަހުސް

 ކުރުމަށް. ބަހުސް

 

  ތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަ

އިްއޒަތްތެރި މެދުެހންޭވރު ދާއިާރެގ  !ާވނީ އެ މާއްދާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިވދާޅުެވެދްއީވމަ. އާދެނިޒާމީ މައްސަލަައކަށް

 . މެންބަރު

 

 އްސަލަ( މަ)ނިޒާމީ

 ާވހަކަދެއްކެުވން: މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ޮއޭވ ދައުރުން ބޭރުގައި ޖަލްސާެއއް ބާްއަވން ޔަޤީނުން ެވސް ކަނޑައެިޅެގން އެބަ، ަގާވއިުދގައި ހަމައިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޮގތަަކށް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަކަށް.  ަވކިެގ އިުތރަކަށް އެޖެންޑާ  ކުރާނެ ޮގތެއް. ޭއެގ އަޅުަގނޑުމެން އެދިއްޖެނަމަ ަކން

އަށް ެގންދާނެ ޮގތް ލިޔެިވފައި. އެހެންީވމަ، ޭއެގ ބޭރުން ކުރިއަްށ ކަނޑައެިޅެގން ަގާވއިދުަގއި ެއބައޮޭވ އެޖެންޑާ ކުރި

މުން ކުރެެވބޫލުނުކުެރޭވީތެވ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މި ދަންނަަވނީ މިހާރު މި ބަހުސްަގކަމަށް އަުޅަގނޑަށް  ެގންދެިވދާނެ



16 

 

ޚިލާފަށޭ. ޝުކުރިްއޔާ  ަގވާއިދާ ނޫީނ އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރި މިދަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ މި މަޖިލީހުެގ ހިންާގ ަގވާއިދާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނެތް. ރިޔާސަތުން އަންާގ ފްކުރައްާވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްެގ ޮގތުގައި ބަލަިއަގނެޭވކަށެްއ ޢާމަ

. އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ އީއެ ައއިޓަމުެގ ދަށުން ައޅުަގނޑު އަންާގ އެންުގެމއް މި، 5 އެންުގން އެޖެންޑާ އަިއޓަމް

ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އަރުަވނީ  ކޮށްދޭނެ. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ަގާވއިދުަގއި މިކަން ަވރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާން

 އަށް.ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާންބަރު މެއިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ސަރުކާރު ހިނުގމަީކ ކޮންކްރީޓްކުރުމާިއ، ބިން ހިއްކުން އެކަންެޏއް ނޫން 

ދިނުމަކީ ެވސް އިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދަންޖެހޭ އަމާންރައްޔިތުންނަށް ދޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުާކރު ހިނުގމަކީ

ކަމެއް. އެހެންީވމަ، މިއަދު މި ޖަލްސާ ބޭއްިވެގން މިދަނީ.  ނާގނެއެއީ ހަމަ ސަރުކާރުެގ ހިންުގމުެގ ތެރޭގައި ހި

ީއސް. އުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ އޮތީމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީ ޤަ އަޅުަގނޑު މި ޖަލްސާއަށް ބާއްަވން ޮސއިކުރީ މި 

ކަންކަމުްނ  މިެވެގން މިުއޅޭ ކަންތަާކއި، ހިނަގމުން މިދާ ކަންތައް.  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ެވސް ސާުފވެއްޖެ 

އުމުގައި ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ އެކަމުެގ ޒިންމާ މި ޤައަޅުަގނޑުމެން އަރަިއަގންނަށް އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

މިައދު މި ޖަލްސާ ބާއްަވިއެގން  ،ލަންޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންކަމުންމި ސަރުކާރުްނ އުފު އި،މަޖިލީހާ

އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި މަސް ނިމި މި އަންނަ މަހުެގ  ށް ކުރެޭވކަކަންކަން  ށް ނެތް މިނޫނިއްޔަކާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަ

 އްޖެނަމަ ެއކަމުެގ ޒިންމާ އުފުލާނީ ކާކުތޯ އެްއަވނަ ދުަވހާއި ހިސާބަށް ދާންވާއިރަށް ކަެމއް ހިނަގިއެގްނ ކަމެއް ޯގްސެވ

ިމ ޖަލްސާ އަުޅަގނޑުމެން މި  ،ހެންކަމުންހަމަ އެންމެން ެވސް ކުރާނެ ސުާވެލއް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެ މިއީ

ތުެގ ާގނޫނަށް ޢާތު އިސްކޮށްެގްނ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިޖނާޢީ އިޖުރާޙަުއމީ މަސްލަޤަނިޔަުތަގއި ބާއްަވނީ ހެޔޮ

ެގންނަށް ތަކެއް ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ބަދަލު ޓެރަިރަޒމްެގ ާގނޫނަށްެއއްކޮށް އެއާއި ކެއް ެގންނަށް އެބަޖެހޭ. ހަމަބަދަލުތަ

ކަން.  ޖެހިފައިާވ ބަދަލުންއިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުން މިއަދު ަގބޫލުކުރާނެ އެ ބަދަލަކީ މިއަދު ެގންނަ އެބަޖެހޭ

މިދިޔަ ސަރުކާރު ހެދިހެން ޓެރަރިޒަމުެގ ާގނޫުނެގ ދަށުން  ރަން އެބަޖެހޭކުައޅުަގނޑުމެން ޔަޤީން، އެހެންނަމަެވސް

ކުރި ސަުރާކރުން އަނިޔާކޮށްލަން ބޭނުންާވ އެންމެންނަށް އަނިޔާ އުމުަގއި ތިބި ސިޔާސީ ެއންމެންނާއި އަދިެވސްޤަ

ކާރަށް ެވސް ނައްތާލައިެގްނ ނުާވނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ސަރު އަުޅަގނޑުމެްނ ހަނދާން  އަނިޔާކުރުން

. ހަމަ އެހެން ށްހާ އެްއޗެއް ހަދާކަދީެގން ނުާވނެ ޓެރަރިޒަމްެގ ާގނޫުނ ބޭނުންކޮށްެގން ބޭނުންއަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތު
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ކަންަކން ކުރުމުެގ ފުރުޞަތެއް މި ސަރުކާރަކަށް ނޯންނާނެ. އަދި  ތުެގ ާގނޫނު ބޭނުންކޮށްެގން ެވސް އެޢާޖިނާޢީ އިޖުރާ

ެއޮގތަށް ނުެވސް ކުރާނެ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާއި ދޭތެރޭަގއި  މި ސަރުކާރަކުން އެކަން

މި މަޖިލީހެއް އަދި  ށްމިއިން ެއްއެވސް ާގނޫނެއްެގ ނަހަމަ ބޭނުން ހިފާކަ .ގައިމަލުކުރާނީ ޒިންމާދާރުޮގތެއްޢަ

ޤީން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، އެއް ެވްސ ފުރުޞަތު ނުދޭނެކަން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔައިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ރަނީ. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. އެްއކޮށް މި މަސައްކަތް މި ކު ކަމާހިތުން އިޚުލާޞްތެރިއަޅުަގނޑުމެން ހެޔޮ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މަށް. އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮަޑްށ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ބަހުސް ހިނާގނީ އެާގރަ ޖެހު

ކަން ބަހުސް ނުަވތަ ުނަގންނަާވައޅުަގނޑަށް ސާފުޭވ ބަެއއް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން އެދިަވޑައި ެއކު އެދެންތިރާމާއިޙުއި

ހުންނާނެކަން ެވސް ައޅުަގނޑަށް ެވސް ސަބަބުތަެކއް ތެއްކަމަށް. އޭގެ ޢާޖުރާއިތުރަށް އަުޅަގނޑު ިހންާގ އިއީ މި

ަވނަ އަހަރު މި  1990 ،އިނީ. އަދި އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ދަންނަާވލަން ބޭނުން ނޫން މިތަނުގައި މިނޭނިގެއއް 

. ެއިއރުގައި އެނިގަވޑަިއަގންނަާވެނ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އެންމެ ފުަރތަމަ ޓެރަރިޒަމާއި ުގޅޭ ާގނޫނު އުފަންެވެގން ައއީ

 ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ޓެރަިރަޒމްެގ ާގނޫނު އުފެދިެގން އައީ ުވމަށް މިކުމް ިއއްޙު އަޅުަގނޑު އިނީ ޖަލުަގިއ. ައޅުަގނޑަށް 

ނޑު ަވނަ އަހަރު މި ފުރަތަމަ ޓެރަރިޒަމްެގ ާގނޫެނއް އަުޅަގ 1994ބަޔަާކއި އެުކގައި. އެއަށްފަހު އެތައް އެހެން އަދި 

ެގ ާގނޫނަށް ނައިފަރު ދާއިރާެގ ފަހުގައި ޓެރަރިޒަމް ަވނަ އަހަރު. އެއަށް 1994ޮގތުގައި އުފަްނެވެގން އައީ  ހަނދާންާވ

ާވ ޢުއަނެއްާކ ެވްސ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ދަ ފަހުގައިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ިވދާޅުިވ އިޞްލާޙުތައް ެގެނުވމަށް

ީޑގައި އަުޅަގނޑު މި އިންނަނީ، އިނދެ އަޅުަގނޑު މި ބަހުސްއަށް މި ނދު މި ޮގއުފުލުނު މީހެއް އަުޅަގނޑަކީ. މިއަ

ތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިްއޒަ .ެވްސ ޓެރަރިޒަމްެގ ާގނޫނަްށ ެގންނަ އިޞްލާޙެއްއްކާ ހުށަހަޅަނީ އަނެ

ަވިކ ފިކުރަކީ އެީއ ޭއެގ ަމއްޗަްށ . ސަބަބުން ާގނޫނަްށ އަިއސްެގންދާނެ ބަދަލު ެގއެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ އެ ިއޞްލާޙު

ެގ ދުިނޔެ ބަޔާްނކުަރން އެބަ ބޭނުންޭވ. ދުނިޭޔެގ ތަކަށް ބަދަލުެވެގންދާ ކަަމށް މިއަދުަޙރަކާޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުކުރުމުން 

ދެންނެިވ ބަދަލު ޤައުުމތަކުެގ ާގނޫނަށް އަންނަމުން  ަތކުަގިއ މިޒީބީ ޑިމޮކްރަސީހުއެިކއެކި ކަންކޮޅުތަުކަގއި ިމ ތަ

ން ދިެވހިރާއްޖެ ެވސް ދެންނެިވ ތަރުަގއި އަުޅަގނޑު ކުރީދުަވހަކުއްމިއޮތް ފަ  ާރްއޖޭަގއި މިއަދު އާދޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގއެބަ

އެނިގަވަޑިއަގންނަާވެނ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަަގކުރައްަވއިފި އެމެރިާކެގ  .ތަރެްއަގއޭއްފަ މިަވނީ ނާޒުކު

 ނޫން.އް ދިެވހިރާއްޖެއެ  މެނީމިފަހަރު ހިމާތްރަސްކަލާނެގ އިރާދަފުޅުން  ،ޓެރަރިސްޓުންެގ ލިސްުޓގައި ދިވެއްެސއް

މި ނުދިނުމަށް. އަޅުަގނޑު މިހާރު  ރާއްޖެ ހިމެނުނަޖެހެނީ އެފަދަ ލިސްޓުަގިއ މިންއަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތކުރަ 

 އަށް. هللا އަރުަވނީ ބާރަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު ފުރުޞަތު
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 ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ދުބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބް

ސެއް ިއއްޒަތްތެިރ ހުަގޑިިއރުެގ ބަ އެއްއިްއުވމުެގ ކުރިން  ފުރަތަމަ ކިޔުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިލުެގ

ސްކަން އޮތްލެއް ބޮުޑކަމުން. ޔަ ބޫލުކުާރޮގތުަގއި މި މައްސަލައިެގ ސީރި ަގއަޅުަގނޑު  ރައީސް ކުރިއަށް ތި ެގންދަަވނީ

މެންބަރުން މިފަދަ   29ތްތެިރ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެން މިއަދުެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިއްޒަ

ހެޅުމަކީ އެއީ ޙަޤީޤަުތގައި ެވސް ދައުުރން ބޭރުގައި ޖަލްސާއެއް ާބއްަވން ހުށަހެޅުްއިވ ހުށަ، މައްސަލަެއއް ކުއްލި 

އިްއޒަތްތެރި އެ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އޮތް ރައްޔިުތންެގ މެދުގައި މިކަމަށް އޮތް ކަންބޮޑުުވން ދޭހަކޮށްދޭ ކަމެއް. އަދި 

ެވސް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ކަންޮބޑުާވ މިންަވރު ހާމަެވެގންދާ ކަމެއް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ޓެރަރިޒަމްެގ  ންމެންބަރު

  ނޫނީ ެގންދާ މުންޤީޤުކުރަތަޙުމި  އަޅުަގނޑުމެންމިއަދު  ނޫނީސަބަބުން މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ާގނޫނުެގ

އެ މައްސަލަަތއް ކުިރއަށް ެގންދިއުުމގައި ހުިރ ގައި ނޫނިްއޔާ ޤީޤުކުރުމުބަލަމުންެގންދާ މައްސަލަތަްއ ތަޙު

ަވީނ  ދުަވސް ކުރިން އެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީެގ ދެތިންތެރި ިއއްޒަތްާވހަކަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ކެއްެގޮގންޖެހުންތަ

ިވޔަްސ  ނުރުހުނުކަމުގައިހާމަކުރައްާވފަިއ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން އަދި ބަޔަކު މީހުން ކިތަންމެ ރުހުނަސް

ށް ޙައްލެްއ ހޯދުމަށް ޓަކަިއ ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި އޮްތ ބިރުެވރިކަާމއި ނާމާންކަމަ ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީަގ

ިވޔަްސ ިވޔަސް އަދި އެހެން ކަމެއް ކޮށްެގން ެއކަން ޙައްލުކުރަންޖެހުނު ކަމުގައިކަމުަގއި  ޖެހުނު ެގންނަންާގނޫނަށް ބަދަލު

ާވނެކަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެން  ެގ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލިސް އެކަމަށް ފުރަތަމަ ތެދުާވ ބަޔަކަށްމިއަދު

ދިޔައީ. އަނިާޔެވރި މަރަކުްނ ެވެގން  އަފްރާޝީމް މަރުެވެގންދިޔަތާ މިހާރު އެތަކެއް އަހަރުްއެވތޯ ުސާވލުނުކުރަނީ ޑރ.ކީ

ތިލުން ީވަތނެއް ނޭނެގ. އަދި ެއކަމާ ެވސް އެ ޤާ ހަމައަށް ލިބޭ. މިއަދާފެއް ނުސާއިާލއަކަށް ިއންޢާމަރާލެުވނީ އެ 

އިލާއަކަށް ެވްސ މިކަމުެގ ޢާމުނު ނިންމުންތަކެއް ރައްޔިތުންނަކަށް ނޭނެގ. އެ ައދި ނިން ޤީޤާުގިޅެގން ހިންުގނު ތަޙު

ީވުނީވެއްއ  .ާވން ެގއްލުާވަލއިފިށް ފެނުނީ ނޫސްެވރިޔާ ރިޟްމެންނައަުޅަގނޑު އެއްކޮށްިއ އެއާފެއް ނުލިބޭ. ހަމަސާއިން

ފައްތައިފިއޭ ބުނާ ާވހަކަ މި  ކަނޑުއެނެގނީ މަރާލާފައި މި ނޭނިގ އަހަރުތަކެއް ހިނގައްޖެ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

هللا ރަޝީދު މަރާލެވިއްޖެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޢަބްދުއްޝުކޫރު ޢަބްދުސް، ޔާމީން ރައީތްތެރި ދަނީ. އިްއޒައަުޑއިިވެގން

ފުެގ އުއްމީުދގައި. ސާއިލާ އެ ތިެބނީ އިންޢާޔާ ުކއްޖަކު އަނިާޔެވރި ޮގތަަކށް ކުއްިލއަކަށް މަރާލެިވއްޖެ. މިއަދުެވސް އެ ކި

ހާމަެއއް ނުޭވ. މަރުެވެގންދިަޔއީ ކިހިނެްއެވެގންކަމެއް އެނޭގ މީހަކު ނެތް. . މަުރެގ ސަބަބެއް ީވެއއް ނޭނެގއަދި ީވނު 

ނަސް ިކޔާ ުކއްޖަކު އަނިޔާެވރި ޮގތަކަށް މަރާލެިވއްޖެ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ިއިވެގންދިަޔ ނޫނީ އެކަން ބެލިފަެއއް ނެތް. އަ

، އޮޅުމެޭކ. ސުާވަލކީ ރިއެ ލަިއެގން ހުރީމަ  ނޫނީ ެވއްޖެއްާޔ އެ ޓީޝާޓްީވލައިެގން ހުރި ޓީޝާެޓއް މަްއސަލައަކަށް 

 ފެއް ނުލިބޭ. އެސާއެ ުކްއޖާއަށް އިން ؟ީވޝާޓު މިާކކު ލަިއެގން ހުރި ޓީޝާޓެއް ކަމަށްތޯއޭ އެ ޓީތޯ، ކާކުކަމަށް ހީކޮށް

ނބިމީހާ ުކއްލިޮގތަކަށް މަުރެވެގންދިަޔ. ފު ހޯދަން ތިބީ. ލޯންޗެއްެގ ޑްަރިއަވރަާކއި އޭަނެގ އަސާއިލާ އަދިެވސް އިންޢާ

ގައި ހިނާގ ރާއްޖޭ ކިތަންެމ މަރެއް މިކިތަންމެ ީވނުީވއެްއ ނޭނެގ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، މިފަދަ ކިތަންމެ ކިތަންމެ 
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ރާއްޖޭަގއި މިފަދަ ޤީޤުކޮށް މިހިނގައްޖެ މިދިޔަ ދުަވސްަތުކެގ ތެރޭަގއި. އަުޅަގނޑުމެން މިފަދަ މައްސަލަތައް ތަޙު

ޮގތަކަްށ އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަަވޅެއް އެބަ އަޅަންޖެހޭ. ދިެވހި  ނެއް ކުިރއަށް އޮތްާތނގައި ނުހިނާގކަންތައްތަ

ިވޔަްސ ކާތެރިކަން ކަަށަވރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ހަދަންޖެހުނު ކޮންމެ ާގނޫނެއް ދައުރުަގއި ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަމާއި ރައް

ދުާވުލ ،މި މަޖިލިސް ރެއާއި ،ލީހުެގ ޒިންމާއެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްިވަޔސް ހެދުމަކީ މި މަޖިދައުރުން ބޭރުަގއި 

ފު ސާދެންނެިވ ފަރާތްތަކަށް އިން ޖެހޭ. މިއިމުކުރަންާގފު ސާކުރަންޖެހޭ. އިން ކަންކަން ިވަޔސް މިބާއްަވއިެގން 

ދިެވިހ  މެން މި ދައްކަނީ، އަުޅަގނޑުލިބެންޖެހޭ. މިކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ފަސްޖެހިެގން ނުާވނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ސް އެހެން ކަންތައްތަެކއް ޔައިލާެއްއެގ ާވހަކަ. އަދި މިއަދު އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެއަށްުވރެ މާ ސީރިޢާއެތައް 

ަސއްަތ ތުން ަސއްތައިންރާއްޖޭެގ ަރއްޔިއަޅުަގނޑުމެން މިއްޖޭގައި ހިނަގމުންދާ މަންޒަރު އެބަ ފެންނަމުންދޭ. ރާމި

މިސްކިތްތަކަްށ  އެ އަދި ދަްއކާ ާވހަކަމިސްކިތްތަުކެގ މި ބިމުގައިާވ ޯގތިކަމުަގިއާވ ެގ هللاކަމުގައި ތިބެ މުސްލިމު

މި ދެއްކެނީ. އެ މިްސކިތްތަުކަގިއ ަދއްކާ ާވހަކަ  ހުން މެރުމެުގ ާވހަކަތިބެ އެ މިސްކިތްތަކުަގއި މީ އަރާއަޅުކަންކުރަން 

އްކުްނ އެީއ ޯގެހއްކަމަށް ބުނާއިރަްށ އެ ދަްއކާ މީހާ އެބަ ޯގްސޭވ. މައްސަަލ އޮިތއްޔާ ެއ މީހުން މެރުމުެގ ާވހަކަދެ

ކިތްތަކަކީ އަުޅަގނޑުމެން ބަ ދައްކަންޖެހޭ. މިސްއަުޅަގނުޑމެން އެ ،މައްސަލަިއެގ ާވހަކަ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް

ން  ތަންތަ ކަމަށް އެ ަވރާތަާކއި ސައްލާ ހިނާގ ތަންތަންޝްމަެގ ، މީހުން މެރުމުީވހިނދުގައިކަމަށް އަޅުކަންކުރާ ތަންތަން

ކުރާ ޢަމަލު ހުއްޓުޭވނެ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  ކުރާ ބަަޔކު އެ ތިބިއްޔާ އެ ޔަކުމަސައްކަތްކުރާ ބަ  ހަދައިެގން

ހިންަގންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި  ކަންކަން ރާާވ ކަންކަްނ ފިޔަަވޅުތައް އަޅަންޖެހޭ. ސަރުކާރުން މި  ރާާވއިންތިޒާމުތައް

ކަހަލަ ބަޔަކީ މަރަންޖެހޭ ބައެްއެގ ޮގުތަގއި ނޫނީ ަވިކ  އަުޅަގނޑުމެންެގ ޅަަދރިންެގ ހިތްތަކުަގއި މިއަދު ަވކި ،ރައީސް

 ޮގުތަގިއ އެ  ެގދުނިޔެއިްނ ނައްތާަލންޖެހޭ މީހެއް އެީއ މި އްާކ މީހާއަކީ ދަަކއެްއ ޮގތަކަށް އުޅޭ މީހާައކީ ނޫނީ ަވކި ާވހަ

ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އި އެބަ މަސައްކަތްކުޭރ. މިފަދަ ކަންތަްއތަކާބަޔަކު ޭދން ކެނޑިނޭޅި އިކުދިންެގ ހިތްތަކަށް ަވއްދަ

އަދި ަދއުރުން  ކޮށްބިލު އަަވސް  . މިއްލެްއ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްޙަ ިވސްނާ ފިކުރުކޮށް 

އްލު ހޯދުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ދެކެން. ޙަްސ މިކަމަށް ޔަބާއްވައިެގްނިވ ޏާންބޭރުގައި އިތުރު ޖަލްސާ ބާްއަވންޖެހެ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އާދެ! މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:ރިޤް ޠާއަޙްމަދު މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެވސް ފާހަަގކުރެއްިވ މަޖިލިސްެގ 

އެީއ ން އަންާގ އެްނުގން އޮތީ ަމޖިލިސް ަގާވއިދުަގއި ރިޔާަސތު ަގާވއިދުަގއި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިވދާޅުެވަފއި

މާއްދާެގ )ހ( ެގ  ަވނަ މާްއދާެގ )ހ( ެގ )ކ(. މީަގއި ޮއންނަނީ މި 40. މަޖިިލސް ަގވާއިުދެގ ކަމަށްެގ  5އެޖެންޑާ 

ޮގަތކަށް  ަގވާއިުދގައި އެހެން ަވނީ މިއެ ަވނަ ނަންބަރުގައި ރިާޔސަތުން އަންާގ އެންުގންކަަމށް ބުނެފައި 6

ކުރުމަށް މި ށް ނުަވތަ މަޖިލީހުން އިޢުލާންމަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެްއގައި ރިާޔސަތުން އެންުގމަބަޔާންކޮށްފައި ނުާވނަމަ 

ެގ އިތުރުން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާގައި ހިނަގމުންދާ ަވުގުތ ކަންކަމު ންކަމަށޭ. އެަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަ

ނޯޭވ ިއ މާއްާދަގ މިއޭ. ނާޅަމާއްދާ ހުރަހެއް   މިެއްއޗެއް ެއންުގމަކަށް ބުކޮށް ރިޔާސަތުން ަވކިޠަމުޚާއި މެންބަރުންނާ

. އެހެްނީވމާ، އަޅުަގނޑަްށ އެްނުގމުަގއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން ބަހުސްކުރާ ާވހަަކއެއް ރިޔާސަތުން އަްނާގ

 ..ރިޔާސަުތކަމަށް މިހާރު. މިހާރު ަގވާއިދުގެ  87މިތާ މިތިބި  އެހެންީވމަ ެވނީފާހަަގކުރެ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ރިޔާސަތުން އެދެނީ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަކަށް މަޖުބޫރެއް  ،އެދެނީ އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިޝުކުރިއްޔާ އި 

ނޫން ރިޔާސަތުން އަންާގ އެންުގމުަގއި ބައިެވިރެވަވަޑއިަގންަނާވކަށް. އަުޅަގނޑު މިއަދު އެިދ މިހުރީ ރިޔާސަތުން އަންާގ 

ެވަވޑަިއަގތުމަށް. އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައިެވރި ިވ  ތިއްބެ ރުެވަވަޑއިެގންޒިހާތަނަށް އެންުގުމގައި މި

 ަވނީިވއްާޔ ެއްއޮގތަކަށްބޭނުންފުޅު ުނާވކަަމށް  ަވަތ ބަިއެވރިެވަވަޑއިަގތުމަށްުލެވަވޑަިއެގން ނުމެންބަރު އެކަމުން ތަނާޒި

އަރުަވނީ ހެންޭވރު ހުޅަނުގ  ކަމެއް ނެތް. ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ންަނާވނެބަިއެވރިެވަވަޑއިަގެވސް ެއކަމުަގއި 

 ފަށް.  ޠީދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަ

 

 ފް ާވހަކަދެއްެކުވން:ޠީހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަ

 އްުވމަށް ސަުރކާރުން ފޮނުއްީވމާ ިދެވހި ަގއި ޖަލްސާއެއް ބޭ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދައުރުްނ ބޭރު

ކަމަށް ހުށަހެޅި މެންބަރަކީ  ްގރޫޕުަގިއ މި ޖަލްސާ ބާއްަވންޖެހޭ ރީންޓްމެރައްޔިތުންެގ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީެގ ޕާލި

އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑު ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫުޕގައި. އަުޅަގނޑު އެ ސަބަބުަތއް ދަންނަަވން ބޭނުން. 

ެގ ަމއްސަލަ هللا ރިްޟާވްނ ޢަބްދު ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޕްރެްސ ކޮންފަރެންސެއްަގއި ިވދާުޅެވފައި އެބަޮއޭވ

ޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ންާގނޫަނށް ެގންނަ ،ދުންތަކުެގ މައްޗަށް ބައްަލާވއިރު އެ ޮކމިޝަނުން ހޯދި ހޯރަމުންދާކުޤީޤުތަޙު

މަޖިލީހަށް އެ   އެހެން ިވދާޅުުވމަށްފަހު މިތަނަށް މި ަފއި ެއބައޮތް.ެވސް ކޮންފަރެންސްގައި އެހެން ިވދާޅުޕްރެ .ހުރިކަމަށް

ަވނީނަމަ ދިެވހި  ޗުއްީޓަގިއ ޮއެވ އެކަން ނުޮކށްފިކަމުގައިމަޖިލިސް  ާގނޫނަށް އިސްލާޙުތަެކއް ފޮުނއްީވމާ ދެން މި

މަސްުދަވުހ  3ޭވުތެވދިޔަ  މަޖިލިސް ނެ. ައދިއެއް ނުފަށާ. މި މަޖިލީހަށް ިއނިގލި ދިްއކުރަން ފަށާ ރައްޔިތުން މި
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 ކަމަކުން  މިކަަހލަ އެންމެ ކުަޑކުޑަ، މަެވސް. އެހެންނަންފެނިއްޖެ ަވރަށް ރަނަގޅަށް މަސަްއކަތްކުިރތަ ރައްޔިތުންނަށް

ޤީޤަތުަގިއ ޙަމުެގ ފުރުޞަތު ަވރަށް ބޮޑެތި އިލްޒާމުތަކެއް އެޅު އި ެވސް މި މަޖިލީހުެގ ބޮލުގައި އަދި މެންބަރުންެގ ބޮލުަގ

ދު ކުރަނީެވސް އީއަދި އެކަމަށް ތާ ޅީެގންދާނެތީ އެހެންީވމާ މި ދައުރުން ބޭރު ޖަލްސާ ބޭއްުވމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހެފަހިެވ

 ނޑުމެންނަށް ރި ރައީްސ، ަސބަބުތައް އަޅުަގތެެވސް. އިއްޒަތް ާވހަކަ ދައްކަނީ މިހުރެ އައިސް މިތާ އަދި މިއަދު

ެގންނަންޖެހެނީ ކީއްެވެގންކަން. ރިޟްާވން  ލާޙުތައް މިޞްނަންޖެހޭ އިނޫނަށް ެގންމި ާގ ،މަެވސްނަެގންޖެހޭ. އެހެންނއެ

ދޭން އެބަޖެހޭ އިމަުގފަހިަވނީ ކީްއެވެގންކަން ަވރަށް ސާފުކޮށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކިޔަ އިން ތަޙުޤީޤަށް މިެގ هللا ޢަބްދު

މެ. މި ބިލު ެވސްއެޅޭ  އް ނުެވސް. އަދި ދެން މި މައްސަލައެއް ހުށައެށް ނޭނެގއަދިެއއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަ .ސަރުކާރުން

ުރން ަވރަށް ރަނަގޅަށް ަވރަށް ިމކަން ކުރިއަށްާދއިރު ސަރުކާ، ފުރަތަމަ ކިޔުން ނުެވސް ިއްއާވެވސްމެ. އެހެންނަމަެވސް

 ތުގައި ރަްއޔިތުންނަށްޙަޤީޤަ ން އެބަހުރި.އުފެދޭ ކަންކަަތއް ަވރަށް ބައިަވރު ުސާވލު އިދޭންޖެހޭ މީަގއިޔަތަފްސީލުކޮށް ކި

ނުޭވ.  މެންނެއް ާގޫނނެއް ފާސްކޮށްފައި މިތަނުން ދޫކޮށްލާކަށް ބޭނުމެއްޮގަތކަށް އަުޅަގނޑު ބޮޑަށް އޮޅުންއަރާ މިހާ

ސާފުާވންޖެހޭ ެވސް  ބޮޑަށްއަްށުވރެ ންނަށް އޭެގ ކުރިން އެމެެވސް ސާފުާވންޖެހޭ އަދި އަޅުަގނޑު ރައްޔިތުންނަށް

 ރި ރައީސް އަުޅަގނޑު ކަންބޮުޑާވތެްއޒަތްއިހުރެކަން. އި ކޮން ސަބަބުތަކާ ދައްކަނީ ދައްކާ ާވހަކަ މި އަޅުަގނޑުމެން މި

މަސް  3ަވނީ ސަުރާކރަށް ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓެްއ ދެްއާވފައި. ސަރުކާރުން  ަމހު ކޮމިޝަނުންއިރުެގ މެއަހައެީއ މި އްކަމެ

 ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް ޗުއްީޓަގިއ އިެގން މިކަމަށް ފެނިަވޑަ އް ެގންނަންޖެހޭޞްލާޙެނޫނަށް އިފަހުން ކުއްލިއަކަށް މި ާގ

ކަމެއް. ސަރުކާރުން ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރެްއުވމުަގއި މިއަށްުވެރ  ނޑު ހިތާމަކުރާއޮްއާވ ފޮނުއްިވކަމީ އެއީ ައޅުަގ

ދިމާެވފައި  މިފަހަރު ކަން، ޝަްއެކއް ނުކުރަން. އެހެންނަމަެވސްނުޑ ަގމެދު އަޅު އިފުރިހަމައަށް އެކަން ކުެރްއޭވެނކަމާ

ަވެދ  ޯވޓު ހޯދައިެގން މިތަނަށްތްތެރި މަޖިލީހެއް އުފެއްދުމަށް ަވކާލާތުކޮްށެގން ޙަމެން ނަޒާނޑުޮގތަކީ އަުޅަގ މިއޮތް

ތްތެރި ޙައެންމެ ބޮޑަށް ަނޒާއަޅުަގނޑުމެން މިަވނީ ަރއްިޔތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދު އެކުަލާވލާފައި. އެ ަގާވއިދަީކ 

ތްތެރި މަޖިލީހުެގ މި ބިލު  ޙަޖެހެނީ މި ނަޒާ  ސް. ައޅުަގނޑުމެންނަްށ މިއަދު މިމަޖިލިސް ހިންުގމަށް ބޭނުންާވ އަސާ

މަޖިލީހެުގ ަގާވއިދުން މަޑުންމަޑުން އެ ނޑުމެން ނިންމީމާ ދެން ޖަލްސާ ބާއްަވން އަޅުަގމި މިތަނަށް އައުމަށް އަދި 

ިމ  ،ހަކަެއއް. އެހެންނަމަެވސްލާފަށް ޖަލްސާ ބާއްާވ ާވޚި ނުޑ ނުދަންނަަވން ަގވާއިދާ . އަުޅަގންެވލައެްއކައިރި 

ތުަގިއ ޙަޤީޤަަގނޑުމެންނަށް އި. ައޅުފަަގާވއިދުަގއި މަޖިލީހުން ަކންކަން ކުރާނެ ޮގތްތައް އެބަހުރި ބަޔާންކޮށް

އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ކުރަން. މަޖިލީހުެގ ޗުއްީޓއާިއ އިން ޭބރުން ަވނީ އެ ަގާވއިދުެގ ހަާވސާމި މަޖުބޫރުެވފައި މިއަދު

ކަމެްއ މިަވނީ ފާސްކޮށް މިތަނުން  ހުރިހާ ަވުގުތތަކާއި އަދި އެ   މެންބަރުން ކުރަންީވ ކަްނކަން ކުރަްނީވމަޖިލީހުެގ

ަގނޑުމެން އަޅުގައި އި މަލުކުރަން ފަށާފައި. އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން މި މައްސަލަޢައެއަށް އަުޅަގނޑުމެން 

ަގނޑުމެން ބަހުސްކުރެިވ އެއަްށ ެއއްޮގތަށް ައޅުއި ލާޙުތައް އެއާ ޞްއި ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ސަރުކާރުްނ އެ ފޮނުިވ ބިލު

ނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްީވމާ ދެން އަޅުަގ ަގޅަށް ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ނެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ެގނެސް އަދި ރަ
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ރެއްިވއްޔާ ކުރާނަން. ެގނައުމުެގ މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެން ިއރާދަކު އްލާޙެޞްންޖެހޭ އިެގންނައެ ނޑުމެން ަގއަޅު

ހަމަަގއިމުެވްސ އް ަގނޑެމެްނ ސަރުކާރަށް އެކަން ނުާވނެ ޮގތަކަށް މިކަން ބާއްާވކަށް އަޅުަގނޑުޗުއްީޓގައި ތިބެ އަޅު 

ކުރި ކަަމކީ. އަިދ އެކަމަްށ އީދުމަށް އަުޅަގނޑު ތާ ދައުރުން ބޭރު ޖަލްާސއެއް ޭބްއުވމި ނުޭވ. އެީއ އަުޅަގނޑު  ބޭނުމެއް

 ސަރުކާުރން ެވސް ިވސްނާލަންޖެހޭ ަކމެއްެގ ާވހަކަ އަުޅަގނޑު މި، މަެވސްނަެވސް. އެހެން  ކަމަކީކުރާަވކާލާތު މި

އަުޅަގނޑު ެވސް ސަރުާކރުން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްާވނެކަމަށް އި އޮތްތަނުގަ ކުިރއަށް ދެންނެީވ. އަދި 

މު ކަންކަން އްރުކާރުން ބޭނުންާވ މުހިއުންމީދުކުރަން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި މަޖިލިސް ހުރަހަކަށް ނުާވނެ ސަ

 ޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުރުމަކަށެއް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ފުރުޞަތު އަރުަވނީ ހުޅުދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި

 އިލްޔާސް ލަބީބަށް. 

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް ާވހަކަދެްއކެުވން:

އި `. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދައުރުން ބޭރުގައި ޖަލްސާެއއް ބޭއްުވމަްށ ހުށަހެޅި މީހުންެގ ތެރޭަގ

 އޭުރެގ ސަބަބު އަުޅަގނޑަށް ަވރަށް ސާފު. ރިާޔސީ އިންތިޚާބު ތެރޭގައި ކުރިކުރިން. ސޮއިއި ެވސް ައޅުަގނޑު ސޮ

އެއް ަވޢުދު ެގއްލިަފއިާވ މު ހިއް ޑުމެްނެގ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގ ަވރަށް މުނަގމިއަުދ އަޅު، ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް 

މީހުން ހޯދާ އިންސާފުެގ ކުރިމައްޗަށް ެގންނާނެ  ބެލުމަށް އެކަން ކުރިމަރާލެިވފައިާވ މީހުންެގ ކަންތައްތައް ، މީހުންނާއި

ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދެިވ. އެ ކޮމިޝަނަށް  ންާވލުެވަވަޑިއެގއި ޙަ ޔާ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާކަމާާވހަކަ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް

ަވނަ  19ލީހަކުން ފާހެއްނުިވ. މަޖި އުފެއްދުމަށް ފޮނުިވ އެ އްަވނަ މަޖިލިސްއަށް ާގނޫނެ 18ޓަކައި  ބާރު ދިނުމަށް

ެގން އެ ކޮމިޝަުނން މަސައްކަތްތަެކއް ކުރި. ެއ މަޖިލިސްއަށް ާގނޫނެއް ފޮނުަވއިެގން ާގނޫނީ ބާރު އެ ކޮިމޝަނަށް ދީ

ކޮމިޝަނުެގ ެއއް ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓް ނެރެފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެރުިވ ާވހަކަ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޕްރެސް 

ެގ  ިވާދޅުިވ. އަދި އިހަށްދުަވހު ދެަވނަ ޑްރާފްޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް އެރުިވ އަދި ރައްޔިތުން ކޮންފަރެންސްގައި

ާވ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ދެއްާވ ެއ އް އަރު  އަށްން މީޑީއާމަޖިލީހުެގ ރައީސްއަށް ދެއްިވ. އެ ކޮމިޝަނުެގ ބޭފުޅު

ިދން. އަދި ހައްދުފަހަނަޅާފައިާވ އި ާވހަކަ ތަފްސީލުކޮށް ިކޔަޙްމަދު ރިޟްާވނުެގ މަރުގެ ާޚއްޞަކޮްށ އަ، މަރުތަކުެގ ާވަހކަ

ެގން މި ުގޅި  އިދިން. މި މައްސަލަތަކާ އިކޮށް ކިޔަ ތް މިންަވރު ަވރަށް ސާފުމީހުންެގ މައްސަލަ މިރާއްޖޭަގއި އޮ

ޓަކަްށ ލާސާ ރިޕޯޚުިވ ފޮނު ންކޮމިޝަނު އެ ެއ ރިޕޯޓަށްމަޖިލީހުގައި މި ިއއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން 

އުމީ ސަލާމަތީ ޤަަގިއ ދަްއކައިފި. މި މަޖިލިސް ބަހުސްކޮށްފައި މެންބަރުންެގ ހުރި ކަންބޮުޑުވންތަކުެގ ާވހަކަ
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ކޮމިޓީއަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރާއި އަދި ފުލުހުންެގ އިސް ބޭފުޅުން ަވޑައިެގްނ  ޓޫ ފޯ ަވންބެހޭ ކޮމިޓީ، އި ޚިދުމަތްތަކާ

ިއ އިތުރު މެންބަރަާކިއ އާދިމާާވ ދަތިތަުކެގ ާވަހކަ ިވދާޅުިވ. މި ކޮމިޝަުނެގ ރަީއސް ނަށްންބޭފުޅު ުގިޅެގން އެ  މިކަމާ

ންޓަރުެގ ބޭފުޅުން މިކަުމެގ ާވހަކަ ިވދާޅުެވދެްއިވ. އަދި ޭއެގ ކުީރަގއި ނެޝަނަލް ަކއުންޓަރ ޓެަރރިޒަމް ސެަވަޑއިެގން 

ބޭފުޅުން ކުރަްއާވ މަސައްކަތަށް ދިމާާވ  އެ އިސައްކަތުގަ ބޭފުޅުން ކުރެްއިވ މަ ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއެގން އެ ޓޫ ފޯ ަވންމި 

ަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ އެމެރިާކަގއި ޓެރެރިސްޓް ލިސްޓުގައި ރާއްޖޭެގ ދަތިތަކުެގ ާވހަކަ ިވދާުޅިވ. ިއއްެޔގައި އަޅު 

ކުރަްއާވ. ެއކަން ކަތްއްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެބަ މަސައްޙަމީހެއްެގ ާވހަކަ ޮއްއާވ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަން 

. މިދިޔަ ދެ ދުަވހު ފުލުހުން ރާއްޖޭަގއި ފެނޭ ެގންދަާވތަން ދިެވހި ރައްޔުތުންނަށް ަވރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ްއަވމުންކުރަ

ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ާގނޫނީ ހުރަސްތަކެއް ހުރި ާވހަަކ  ާގތަން އެބަ ފެނޭ. މި ހިން ސްތަެކއް  އޮޕަރޭޝަންޚާއްޞަ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެވސް އެބަ  ،ކޮިމޝަނުން އެބަ ިވދާޅުވޭ  ،ފުލުހުން އެބަ ިވދާޅުޭވ ،ސަރުކާރުން އެބަ ިވދާުޅޭވ

ދު ސާފުޭވ. އެހެންީވމަ، އެކަން ކުރުމަށް ސަރުކާރުެގ ަވޢު ެވސް އަދި އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ޅުޭވިވދާ

ެވްސ  މަށް އަުޅަގނޑުމެން އެހީތެރިެވޭދންޖެހޭނެ. ސަރުކާރުންްއުވކުރެ ކަންތައްަތއް ދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަްއާވ އްފު

ުދާވލު އެބަ މަސައްަކތްކުރަްއާވ. އެކަން ކުރުމަށް ،ކުރަނީ. ރެއާއި ކަތްމަސައްއެ ެއކަންޏެއް ނޫން އަކު ޑިރަސްމީ ަގ

ަޙއްޖު  ،ިވޔަސް ހޮނިހިރެއް،ހުުކރު ،ިވޔަސް ދުާވެލއް ، ިވަޔސްޭރަގނެޑއް ،ިވޔަސް ެވސް ުޗއްީޓއެއް  އަޅުަގނޑުމެން

 ޑުމެން މިކަން ކުރަންޖެހޭނެ ިވއްޔާ އަުޅަގނކުރެއް . އިރާދައަުޅަގނޑުމެން މި ތިބީ ނިުކމެ ކުރަން  މިކަންިވޔަސް ދުަވހެއް

މަޖިލިސްއިން ފާސްކޮށްފައި ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއެކީ ފާސްކޮށްފަިއ  މި ެވސް ކުރާނެ. މި ާގނޫނު އަދި ކުރަން

  ަވޢުދުއަޅުަގނޑުމެން އަުޅަގނޑުމެްނެގ ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްތައް ކުރުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ އަދި ސަރުކާރުން

ިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ެއކަން ދަކުރެއްދިނުން. އިދާރަާވ ކަންަތްއތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން އެއްާބރުލުންދުމަށް ކުރައްއްފު

މިއާއި ުގޅިެގން އިތުރަްށ އަދި  ދައުރުން ބޭރުަގިއ މި ޖަލްސާ ބާއްާވމި ކުރާނަން. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު 

ެވސް މިަވުގުތ  ނޑު ދެޭކޮގތުަގއި މިީއ ކޮންމެހެން. އަޅުަގރީސޮިއކުއި  ޤަރާރުަގބާއްަވންޖެހޭ ޖަލްސާ ބޭއްުވަމށް މި

 ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޝުކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މަސައްކަތްކުރުމާިއ ހު ދުަވ ިތން ޤްޝްރީތަ ައއްޔާމް ،ދުަވހާއި ދެ ދުޢީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަދި ދެ

ޮގތެއް ނުނިންމާ. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުަވނީ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ހުން ަވކިުގޭޅޮގތުން މަޖިލީ

  އަށް.މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް

 

  ުވން:ާވހަކަެދއްކެ  މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ
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 މްޓެރަރިޒަދަކީ ުގސަމަ ،އް ކަަމށްމުެގ ބޭނުމެއްުވޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅު

ޓެރަިރޒަމްެގ ކުށްތައް  ،ާގނޫނު މާނަކުރުން ކަނަޑެއޅިފައިާވ ޓެރަރިޒަމް ކުުށެގ ދާއިރާއަށް ބަދަލު ެގނައުމަާށއި

ކުރާ އިދާރާތަކަށާއި ޕްރޮެސކިުއޓަރ ޛުޓެރަިރޒަމްެގ ކުށްތަުކަގއި ދަޢުާވ އުފުުލމުގައި ާގނޫނު ތަންފީ، ޤީޤުކުރުމަށާއިތަޙު

ެއ  އްއި ޒަމާާނއި ެއްއޮގތަށް ާގނޫނީ އިމްތިާޔޒުތަދާއިރާ އަލުން ކަނޑައަޅަ ނެރަލްއަށް ލިބިދޭ ާގނޫނީ ބާރުތައް ޖެ

ތަކުގައި ބަިއެވިރުވމަށްފަހު ނުަވތަ ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޓެރަިރސްޓުން ހިންާގ ހަނުގރާމަ، ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށާއި

ކުރާ ޛުމެދު ާގނޫނު ތަންފީރާތްތަކާއި އަނބުރާ ދިެވހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަ ފަހުއެފަދަ ސަރަޙައްދުތަކަށް ދިއުމަށް

ތްަތއް ާގނޫނުަގއި ކަނޑައެިޅެގން ޅަންޖެހޭ ފިަޔަވޅުތަާކއި އެ ފަރާތްތަުކެގ މައްޗަށް ހިންޭގ އިޖުރާޢާއިދާރާތަކުން އަ

 މި ިބލަކީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާނެ ން މިތަނުގައި ހަމަ ޔަޤީ މެންސަރުކާރުން. ައޅުަގނޑުކަމަށް ބަޔާންކުރުމަށް ޓަަކއި 

އެޖެންޑާއި ޮއްތ  ، މިއެޖެންޑާގައި އޮތް ެއއްެޗއް. އަދި މި ާގނޫނުތަކުގައި ޮއތްެވސް އަދި ސަރުކާރުެގ އިްޞލާޙީ ބިލެއް

 ދައުރުން ބޭރުގައި މިކަން މިއައީ؟ ކީްއެވެގންތޯ މިކަން މިއައީ އުރުން ބޭރުގައިބިލެއް މިއީ. އެހެންނަމަެވސް، ދަ

ުގޭޅޮގތުން  ރިޕޯޓާ ޓްޅުަގނޑުމެންނަށް، ައޅުަގނުޑމެން ހަނދާން އެބަހުރި މިދިޔަ ހަފްތާަގިއ މި މަޖިލީހުަގިއ ޑްރާފްއަ

ެވސް   ނިންމުމެއްއަދި ައޅުަގނޑުމެން ސްކޮށްހުބެހޭޮގތުން ބަ އްމު ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓާއާރިޟްާވންެގ މަރާއި ުގޭޅޮގތުްނ 

ކުރިއަްށ ޮއތް އެ ނިންމުން. ެއއީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ށަހަޅާފައި އެބައަށް ހުކޮމިޓީ 241އޮތް. ނިންމާފައި އެބަ

ާވނަމަ ައޅުަގނޑުމެން ެވސް ހުރަހެްއ އޮްތކަމަށް ޤީުޤުކރުމަށް ެވސް އަދި އެހެން ކަމަކަށްެގންދިއުމަށް ަޓކައި ތަޙު

ަފއި މިާވ ދާމްހޫރިއްޔާ އުފައް. އެކަމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު ސޮއިކުރީ. ަރއީސުލްޖުރިެވިދނުންއެކަމަށް ޓަަކއި އެހީތެ

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލިސް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް  ހުރަކަށް ާވކަށްކޮމިޝަނަށް މަރުތަކާއި އަދި ެގއްލިަފއިާވ މީހުންެގ 

ޮގތުން ރިޕޯުޓގައި އަދި ހާރުެވސް ހާމަެވފައި އޮތްެވސް ބޭނުެމއް ނުޭވ. އެހެންީވމަ، އެ ރިޯޕޓުގައި މި ނުޭވ. އަުޅަގނޑު

 ޅާފައިާވ އަދި ޓެރަރިސްޓް އަ ފަހަނައްދުޙަޮގތުން ރިޟްާވްނ މަރާލުމުގައި އޮތް  ހާމަެވފައިޓެއް ނަމަެވްސ ޑްރާފް

ން ދެން މީހުތަކުެގ އަެތއް އޮްތ ަކމަށް އެ ރިޕޯުޓގައި އެބަ ބުނޭ. އެހެންީވމަ، އެ ރިޕޯުޓަގއި އެހެން ޮއއްާވ އެތްޖަމާޢަ

ނުެގިވެގންތޯ ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން އުފައްދާ މި ބަދަލުަނށް ެއއީ ާގނޫ ؟ތިބީ ކީއްެވެގންތޯމުޖްތަމަޢު ތެރެއަށް ދޫެވ މި

އް އެބަހުއްޓޭ. ބޫުލކުރެޭވ ޮގތުަގއި ސަރުކާރުން ބުނެފައި މިއޮތީ އެ ާގނޫނަްށ އެ ހުރަސްތަަގސުާވލެއް. އަުޅަގނޑަށް 

ީވމަ، ައޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ މަށް އެދިފައި އޮތީ. އެހެންޅުަގނޑުމެންެގ ފަރާތުން އެހީތެރިކައަ ެއކަމުަގއި އެހެންީވމަ، 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި ެވސް  ލްޔާްސ ލަބީބް ފާހަަގކުރެްއިވ ފަދައިން އިދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  .ދޭންއެހީތެރިކަން

އިމުކޮށްދިނުން. ާގފު ސާނަންބަރުގައި ެވސް އޮީތ އިން 1ެގ  19އަޅުަގނޑުމެން ީވ ަވޢުދެއް އެއީ. އަދި އެޖެންޑާ 

ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި ެވްސ ައޅުަގނޑުމެން މި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން މިކަމަށް ެއއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭ.  ، މިއެހެންީވމަ

ރާކަށް. މަޖިލީހުެގ ެވްސ ކަމެއް ކުތްތަކުެގ ބޭރުން އެއް އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑެްއ ނޭދެން މި މަޖިލީހުެގ އިޖުރާޢާ

އޮތް. އަދި ބިލަކަށް ަވުގތު ދޭންޖެހޭނެ  ދި ބިލެއް ހުށަހެޅޭނެ ޮގތް އެބައަ ތްތަކެއްއޮތް އިޖުާރޢާކަނޑައެޅިަފއި އެބަ
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ަޑއްތުކުރުމަށްފަހު ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއް ކަ އެބަހުރި. މި ެވސް  އްސްކުރެޭވނެ ޮގތްތަހުހުރި. ބަެވސް އެބަ ޮގތްތަެކއް

 ކުިރއްޔާ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް.ޝު ބޮޑަށް ެވސް މިކަްނ ކުރުމަކީ އަުޅަގނޑު އެދޭކަމެްއ. ަވރަށް އިދައުރުން ބޭރުަގ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑުމެންެގ ަވުގތު ހަމަވެއްޖެ. އަުޅަގނުޑ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

މަށްފަހުގައި ޙަޤީޤަތުަގިއ އުމަ ކިަވނަ މާއްާދަގިއ މަޖިލީހުެގ ބިލެއްެގ ފުރަތަ 89ދަންނަާވލާނަން މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ 

ުދަވސް ތިން ދުަވހަށް ބަދަލުކުރެެވނީ  7ސް ފެށުމުެގ ކުރީަގއި. ހުއިބްތިދާޢީ ބަ ދުަވސް އެބަ ދޭްނޖެހޭ 7ސާފު 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ ލީޑަރުްނެގ އެއްަބސްުވާމއެުކގައި. އެެހންީވމަ، ދެން ޖަލްސާއެއް ބޭއްޭވނެ ދުަވސް ޙަޤީޤަތުަގިއ 

ަވނީ ސަުރކާރުެގ ަގިއ މި 4ައއިޓަމް ސިޔާީސ ޕާޓީަތކުެގ ީލޑަރުންެގ ެއއްބަްސުވމާއެުކގައި. އެޖެންާޑ  ކަނޑައެޅޭނީ 

ފަރާތުން ހެންޭވރު ދެކުނު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙުސައިން ޝަހީމް ހުށަހަުޅއްާވަފއިާވ ާގނޫނު ނަންބަރު 

އުމުެގ ބިުލެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން. ާގނޫނު ނަންބަރު ، ޓެރަިރޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާުޙ ެގނ2015/32ަ

 ބިލުެގ ފުަރތަމަ ކިޔުން މި ކިޔުނީ. މި. ިރޒަމް މަނާުކރުމުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ބިލުޓެރަ 2015/32

ދެންނެިވހެން ދެން ޖަލްސާއެއް އޮންނާނެ ދުަވސް ދެންނެެވން އޮތީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ ލީޑަރުންނާިއ 

ަގއި ުނަވތަ ސެޕްޓެމްބަރު 16 ނަމަ ެއއީޖަލްސާއެްއ ބޭްއޭވ އި ތެޭރަގ ެގދުަވހު މަށްފަހުގައި. ިތންމަޝްަވރާކުރު

ުނަވތަ އެ  އެއްބަްސުވމާިއ، އެްއބަސްުވން ނެތި އެ ަގާވއިދުަގއި ދެން ިމަވނީ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުެގ ލީޑަރުްނެގ

 7ން ކުރިއަށްާދން މި ޖެހެނީ. އެއީ އްމު ުއސޫލުއާުދގައި އޮންނަ އިާދއިުރގައި ަގާވމަޝްަވރާނެތި ކުރިއަށް

 ،ަގވާއިދާއި  ެގކޮށް އަރުަވްނ މި މަޖިލީހުންޤީރުންނަށް އަޅުަގނޑު ޔަތްތެރި މެންބައިްއޒަ ،އެހެންީވމަދުަވހަށްފަހުގައި. 

ކާރުން ސަރު މަޖިލީހުެގ އުސޫލުތައް ިއރާދާކުރެއްިވއްޔާ އަުޅަގނޑު ިހފަހައްޓައިދޭނަން. ައދި ތުތަކާއިޢާރާޖުމަޖިލީހުެގ އި

ިވޔަސް ެވސް އަދި އަމިއްލަ ފަރުދުން ބޭނުންިވ ބޭނުންިވ ކަމުަގއި  ކުންޏަންފުންބޭނުންެވެގން ެވސް އަދި ކު

ެއއްޮގްތާވ ޮގތުެގ މަތިން. އަދި މި މަޖިލީހުގެ  އި ެވސް މި މަިޖލިސް ހިނާގނީ މި މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުތަކާ  ސްިވޔަ ކަމުަގއި 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަީކ ތް ލިިބެގންާވ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. އަދި އެ އްޒަޢިިއ ދަރާޤަމެންބަރުންނަކީ ެވސް 

ަނޒާޙަތްތެރިކަުމެގ ސުލޫކީ މިންަގނޑުތައް  އްކީ ިމންަގނޑުތައަޅުަގނޑު ހިތުެގ އަޑިން ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ސުލޫ

ންނަށް ދަންނަާވލަން ބޭނުން މި ކުއްލި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހިފަހައްޓަަވއިދެްއާވ މެންބަރުން. އަުޅަގނޑު އިންތިހާއަށް

ާރއްޖޭެގ ާގނޫނުަގއި މި ގައިޮގތު ށްކު ހުރި ކަންކަން ެއއީިއ ރާއްޭޖަގިއ ހިނާގފައްިވެގންދާއިުރަގިއ ެވސް މިޖަލްސާ ބޭ
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ެއީއ  ރާއްޖޭަގއި ކުރެޭވ ހިނާގ ކަންކަންއަޅުަގނުޑެގ ެއއްަބސްުވމެއް ނެތް. މި މަކަށްޭވ ދެކުކަނޑަނޭޅި އޮތް ކަމަށް ދެކެ

އުން އެއީ އޮތް ކަމެްއެގ ޮގތުގައި އަުޅަގނޑު ފުރިހަމައަށް ފުރިހަމަކަމެއް ެގނަ ޮގުތގައި ކަނޑަެއޅުމަށް އަދި އިތުރު ށްކު

 އެއްބަްސަވން. 

 

 . ނިމުނީ ަމޖިލިސް. عالمينال رب   هلل والحمد
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