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 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް .بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .2

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި 22އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  މިއަދު ޖަލްސާ

 

 .ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު .3

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . 2112/1/6/މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ ނަންބަރަކީ އޖ -3.1

 .ގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތްމި އައިޓަމު. އުމިއްޔާ ފާސްކުރުންޔަ -3.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -3.2

 

 .ތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާސަ. 4

 

  :ކެވުންޔާސަތުން ވާހަކަދެއްރި

މަށް މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވު. ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން -4 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -4.1

ޓީ ކޮޓަރި ކޮމި، ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ:0:3. ގ1ަތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގައި އިޤ0331ް. ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

ތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ގައި އިޖ11311ު. ގ1ަރައްވާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުގައި ޤާނޫނުލްޢ11311ު. ގ2ަ

. ގ2ަސުލޫކު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ގައ14311ި. ގ3ަވާއިދު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގައި ގ11311ަ. ގ2ަކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ކާ އްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަގައި މިނިވަން މުއަ:14:3. ގ1ަޑަ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގެ ކުގައި މުޅި މަޖިލީހ14311ު

 .ގ3ަބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 



  

 

 .ސުވާލު. 5

 

  :ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރި

 .ގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަތެއް ނެތްމި އައިޓަމު. ސުވާލު -1އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -1.1

 

 .ސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންމަޖިލީހުގެ ރައީ. 6

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގެ ދަށުން (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  141ވާއިދުގެ އަށް ދިއުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަ 6 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

ވަނަ  146ވާއިދުގެ ގެ ގައެހެންކަމުން މަޖިލީހު. އެއް ލިބިފައި އެބަ އޮތް މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާ ކުއްލި މައްސަލަ

. ގެ ދަށުން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު އަރުވަން(ހ)މާއްދާގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  146ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް މި އެރުވި ފުރުޞަތުގައި އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  146އެއަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ފުރަތަމަ ހުށަހަޅުއްވާނީ އަނގަބަހުން މަތީން ގައިވާ ގޮތުގެ(ހ)

އަދި އެ މައްސަލައިގައި . ނަވާނަންސްކުރަން ފެނޭތޯ ވޯޓަށް ދަންބަހު ގައިން އެ މައްސަލައިމަތީ ގައިވާ ގޮތުގެ( ށ)

ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާ މެންބަރަށް . ވަންނަމަ ކަމުގައި ވެސް ދަންނަ ސްކުރެވޭނީ އެގޮތަށް ފާސްވެއްޖެބަހު

ވަނަ މާއްދާގެ  147އެއަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ގެ ފުރުޞަތެއްމިނެޓު 7އްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެންބަރުގެ މަ

ސްކުރުމަށް ހުއެރުވޭނެ ކުއްލި މައްސަލައިގައި ބަގެ ފުރުޞަތެއް މިނެޓު 3ން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް އެހެ. ދަށުން އެރުވޭނެ

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ބާރަށު ދާއިރާގެ . ގަޑިއިރު 1މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ 

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު

ގެ (ށ)އަދި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  141 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ. ރި ރައީސްއާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ

ވަނަ ދުވަހު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ބަޔަކު ޖުމްހޫރީ  7ރުއަރީ މަހުގެ އަހަރުގެ ފެބްމި . ދަށުން ހުށަހަޅާ ކުއްލި މައްސަލަ

ލާފަށް އަދި ޚި އާ(ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  246ގެ ސީޤާނޫނުއަސާ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެދިވެހިރާ ،މައިދާނަށް އެއްވެ ތިބެ

ހިންގި ބަޣާވާތުގައި  ،ފާ އަށް ގޮވައިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އިސްތިއުޚިލާފަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާ



  

ހުނު މާއި އަތުޖެތެޅުގައި މުގުރުންނާއި ކޮޅުފައިންއްޔިތުންގެ ގަޔަށް އަތްލައި ގަސްތުދިވެހި އެތަކެއް ލޮބުވެތި ރަ

ޚިލާފަށް އަދި އިންސާނީ  ބަލައި ހަމަލާދީ، އިންސާނިއްޔަތާއަންހެނެއް، ފިރިހެނެއް ނު ،އަނިޔާކޮށްއެއްޗަކުން ތަޅައި 

ގެއްލިދާ ގޮތަށް ހިންގި ޖަރީމާ އަކީ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ދަ ގޮތަކަށް، އިންސާނީ ކަރާމާތް ކަރާމާތް ގެއްލިދާ ފަ

 7ހިނދު، ވީ ނޫންކަމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ފުލުހުންގެ ކިބައިން ފެނިގެންވާނެ ޢަމަލެއް މާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްހި

ވަނަ ދުވަހުގެ އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކުގެ އަމާޒަކަށްވި ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް  2112ރުއަރީ ފެބް

މާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތައް ޚިލާފަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހިންގި ޖަރީ ޤާނޫނާ ،އަނިޔާކޮށް

 70ސަން މަނިކު ފުލުހުންގެ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަ.މޭރުމުން ޑރ ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް އެ ދެމެހެއްޓުމަށް ހިންގި ކަމެއް

ންނަށް އަނިޔާކުރުމަށް މު ރައްޔިތުވަމުން ވިދާޅުވުމަކީ ފުލުހުން ޢާއްވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަ

ވުމަކީ ނުހަނު  މޭރުމުން ވިދާޅުވެފައި ގޮތަށް އެ ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ލިބިގެންދާ ފަދަ ވާހަކަފުޅެއްހިތްވަރު

ވަނަ ދުވަހު  8ރުއަރީ ދާޅުވެފައި ވަނީ ފެބްބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަކަށް ވީހިނދު، އެ ޖަލްސާގައި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ވި

އެ . ކަމަށް ބޭފުޅާ ނިންމާފައިވާ ނުކުރައްވާ ގޮތަށް އެޤީޤުއިން ތަޙު އްސަސާފުލުހުންގެ މުއަދިޔަ ކަންކަން ހިނގައި

ކަމުގައި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވުމަކީ  ނުކުރައްވާނެޤީޤުޔާވެރި ޢަމަލުތައް ފުލުހުން ތަޙުދުވަހު ފުލުހުން ހިންގި އަނި

ގޮތަށް  ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ދޭހަވާ އިން ނުބަލާނެ އްސަސާހުންގެ މުއަނަށް ކުރާ އަނިޔާ ފުލުފުލުހުން ރައްޔިތުން

އަދި އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހޯމް  ،މެދު ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމަކަށް ވީހިނދު ވިދާޅުވުމަކީ އެކަމާ

ވަހު ކުރި މަސައްކަތަށް ވަނަ ދު 7ރުއަރީ ވެސް ވަނީ ފުލުހުން ފެބްމަދު މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙް.ސްޓަރު ޑރމިނި

އަދި . ޖިހާދެއްގެ ގޮތުގަ ތް ޑޮކްޓަރ ޖަމީލު ފާހަގަކުރެއްވީދުވަހު ކުރި މަސައްކަ ފުލުހުން އެ ،ކުރައްވައިތަޢުރީފު

ވިދާޅުވިއިރު އެ ދުވަހު ކަމަށް  އިންދުވަހު އެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ މީހަކީ ދޮންބަންޑާރަ ވިދާޅުވީ އެ

ވާއިރު ފެއް ލިބިފައިނުތި ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް އިންޞާޔާވެރި ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތަކަށް ދިވެހި ލޮބުވެފުލުހުންގެ އަނި

ކުރުމަކީ އަނިޔާ ރީފުގޮސްފައި ތިބި ފުލުހުންނަށް ތަޢު ކޮށް އަނިޔާވެރިކަން ހައްދުފަހަނައަޅާރީފުއަދި އެ ޢަމަލުތަކަށް ތަޢު

 ތަކުގައި ފުލުހުން ކުރާ އަނިޔާ އަކީ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ކުރެވޭނެ އަނިޔާލިބުނު ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ހިތް

އްސަސާގެ ބަލަދުވެރިޔަކަށް ހުންނެވި ހޯމް ކަށް ވިދާޅުވުމަކީ ފުލުހުންގެ މުއަކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިދާނެ ގޮތަ އެއް

ރުއަރީ ފެބް 8ފެބްރުއަރީ އާއި  7އިން ނދު، ފުލުހުންގެ ތެރެހި މެދު ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމާ

 ގި ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ހިންގައިގައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަލާދީ ހިންސްތުގަވަނަ ދުވަހު  2112

ކަމުގައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުން މުޙައްމަދު ނަޝީދު މަޖުބޫރުން ދުރުކުރި ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށް އެ

ކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބައެއް ފުލުހުންނަށް ޑަބަލް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަކީ ވެސް އެންމެ އިސް

 1111ރައްޔިތުންނަށް އެހެން ގޮތަކަށް އެކަން ޤަބޫލުކުރެވިދާނެ ގޮތަކަށް ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވި ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށް 

އެކު  ރިއެރުން ދިންއިރު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި އިޙްލާޞްތެރިކަމާވުރެ ގިނަ ފުލުހުންނަށް މަޤާމުގެ ކު އަށް



  

 މާލެއްއިހުމަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ އެތަކެއް ފުލުހުންނާ މެދު މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު 

ގެ ދަށުން މި (ށ)އަދި ( ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 141 ހިނދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރާ

 . ޝުކުރިއްޔާ. ކުއްލި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެއް  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ވަނީ ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ފަދައިން ކުއްލި މައްސަލަ. ޝުކުރިއްޔާ

 ވޯޓަށް ދެންނެވުމަށް، އެހެންވީމާ. ވޯޓަށް ދެންނެވުމަށް ސްކުރަން ފެނޭތޯއަށް ބަހު ޅިއްޖެ ނަމަ އެ މައްސަލަހުށަހެ

. އެދެންއަރިހުން އަޅުގަނޑު މުގެ އަމީންޢާއްގެ ރަނގަބީލު ޖައްސަވާލަދެއްވުމަށް މިނެޓު 1ޖަހަންޖެހޭ 

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި. ންއަރުވައަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ކޮށްލެއްވުމަށްއާދެ، ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކު( ށްފަހުވަގުތުކޮޅަކަ)

ގެ ދަށުން ބާރަށު ދާއިރާގެ (ށ)އަދި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  141ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

މެދު  ސްކުރެއްވުމާކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މަދު ޝިފާޒުރި މެންބަރު މުޙައްޢިއްޒަތްތެ

 .ދެއްވުމަށްށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުންނަވާ ގޮތަކަފެނިވަޑައިގަ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

  މަދު ޝިފާޒުބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 

 30 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 22 :ވޯޓު ދެއްވީ

 12      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 12     :ކަށް ވޯޓުނުދެއްވާވަކިގޮތަ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން، . 34ޖުމްލަ . 18ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 34ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ރު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަގެ ދަށުން ބާރަށު ދާއި(ށ)އަދި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  141ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 



  

 މިގޮތަށް ފާސްވުމާ. ކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މަދު ޝިފާޒުމުޙައް

ގެ މިނެޓު 7ވި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއް 147އެކު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

އި ކުއްލި މައްސަލައިގަ. ގެ ފުރުޞަތެއް އެރުވޭނެކޮންމެ މެންބަރަކަށް ތިން މިނެޓު ފަހުއެއަށް. ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން

ޕީ .ޑީ.ގޮތަކީ އެމްވަގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ . ސް ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ އެއްގަޑިއިރުބަހު

މިނެޓު، ޤައުމީ  3 އަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މިނެޓު، 3 އޭ އަށް.ޕީ އިރު،މިނެޓު 11ޕީ އަށް .އާރު.މިނެޓުއިރު، ޑީ 26އަށް 

އަރުވަމުން  މިނެޓު 3ތެރި މެންބަރަކަށް ވެސް ނުވާ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްމިނެޓު، ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް 3ޕާޓީ އަށް 

 . ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. ގެންދާނަންއަޅުގަނޑު 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މުޙައްމަދު ޝިފާޒުރާގެ މެންބަރު ދާއި ބާރަށު

ލި މައްސަލަ އަށް ކުއްމި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މި އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޒަތްތެރި އެތައް ކަމެއްގެ ސުވާލު ޢިއް ނެދާއިރު ވިސްނަންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެން ޖަވާބު ބޭނުންވާބަހުސްކުރަމުން

 ބޭފުޅުން ކަނުލައި އަޑުއައްސަވައި ތިއްބެވިއްސަސާތަކާ ހަވާލުވެ އެ ކަންކަމަށް މިއަދުގެ މި މުއަ. ކުރައްވާނެމެންބަރުން 

މަސައްކަތަކީ  މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރާއެހެންނޫނިއްޔާ، . ޑު ޤަބޫލުކުރަންވާންޖޭހެނެ ކަމަށް އަޅުގަނޖަވާބުދާރީ

ންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނު. ށް ވެގެންދާނެތީވެނުޖެހޭ ކަމަކަކުއެއީ އެއްވެސް ތާކުންތާ

ދެކޮޅަށް ބާޣާވާތް  މެ ވެރިކަމުގައި ހުންނަ މީހާއާނިކު ފުލުހުންއޮތީތޯއޭ ދިވެހި ލިޔެފައި ކު ކޮންތާ ،ކޮން ޤާނޫނެއްގެ

. ތެރެއިން ބަޔަކު ނިކުމެ ބަޣާވާތް ހިންގުން ލިޔެފައި އޮތީތޯއޭ ސިފައިންގެކޮން ޤާނޫނެއްގެ ކޮން ތަނެއްގައި . ހިންގުން

 ...ވެރިކަމުގައި ހުރި މީހާއާ ދެކޮޅަށް އްޖޭގެ މުޅި ޤާނޫނުތައް މުގުރާލައިމިއީ ދިވެހިރާ ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .އަބޫބަކުރު ޖަމާލު މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އް މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރިއެ ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެއްކެވުން މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު މާވަށު ދާއިރާގެ

ވާތީވެ  އެއް ކަމަށް ޚިލާފު މައްސަލައާ (ކ)އާއި އަދި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  140ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ހުށަހެޅީމާ ބޭރުކޮށްލާފައި ވަކި ބަޔަކު ހުށަހެޅީމާ ބަލައިގަންނަނީ ކީއްވެގެންތޯ  މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެންމިފަދަ 

 . ވެގެން ދަންނަވާލީއުފެދޭތީވެ އެހެންއަޅުގަނޑު ސުވާލު



  

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގަންނަވާނެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނގިވަޑައި. އެއް ނޫން ބެހޭ މައްސަލަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާއާދެ، 

ކަމަށް  ވާއިދުގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާ މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ގެނެއްސައި މައްސަލަ އަޅުގަނޑު

ވަނީ  ޅުމަށްފަހު މިހާރު މިއަދި އެ މައްސަލަ ހުށަހެ .ގުޅިގެން ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވުމާ އަޅުގަނޑަށް ކައުންސެލް

އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢި. ށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފަމަކުރަން ފެންނަ ކަބަހުސް

 .ދުޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީއެއް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއް ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ. އަރުވަންފުރުޞަތު

 

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ކެވުންދު ވާހަކަދެއްމެންބަރު ޢަލީ ވަޙީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 ކޯރަމް ނަގާލުމަށް ލީހުގެ ނިޒާމު ނަގާލައި،ނެގީ މަޖިމި އެއް  ބެހޭ މައްސަލަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ

ރު މަނިކުފާނު މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރައްވާއި. ކުރާތީކުރައްވާ މެންބަރުން މަސައްކަތްޓަކައި ސަރުކާރަށް ތާއީދު

ލެވޭނެ ކަމުގެ ބޭނުން ނެތް ކަންކަމުގައި ކޯރަމު ނަގައިއަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އަޅައިނުލައިފިއްޔާ

ށާއި އަދި މިހާރުގެ އަ އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރެއްވުމަށް މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ. ވާހަކަ ދަންނަވަން

ގެ ނޫނިއްޔާ މަޖިލީހުގެ ކޯރަމުއެހެން. ންއައިސް ތިބި ސަރުކާރުގެ މެންބަރުންނަށް ގޮވާލަން އަޅުގަނޑު އެދެ ބަޣާވާތަކުން

މިތާ . ޢަމަލުކުރުމަކީ ވަރަށް ދަތިކަމެއް ހެންއެއީ ވަކި ބަޔަކު އެއްޗެއް ލީމަ މި. ތީވެމައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިމާވާނެ

ންބަރުން ން ފަދަ މެމެކަށް ފުވައްމުލަކު މެންބަރު މަސީޙުމިސާލަ ،ވަރަށް ދުވަސްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

 . ނަގާލަމުން ނީ ކޯރަމުދަ އެ

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އިބު ރައީސް ހުގެ ރައީސް ތަކުރާރުކޮށް އަދި ނަމަޖިލީ. އެއް ނޫން ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ .އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

ކުރައްވަމުން ނަށް އިލްތިމާސްތުން މެންބަރުންގޮ ވެސް ތަކުރާރުކޮށް ކޯރަމާ ބެހޭ އިންނަވާއިރު ގައިމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު

 ގޮނޑިތަކުގައި ބަނދެފައި ތެރި މެންބަރުއެއްވެސް ހާލެއްގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ތިޔަ ޢިއްޒަތް .ގެންދަވަނީ

ލިއްޔަތުތަކެއް ވަރެއްގެ މަސްއޫ ތްތެރި މެންބަރުންގެ ކޮންމެވެސްޢިއްޒަ. ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެ ބައިތިއްބައިގެން ޖަލްސާ



  

އަޅުގަނޑު ބާރަށު . އަދި އެކަމުގައި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެހީތެރިކަން ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އޮންނާނެ

 .އަރުވަންއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުދާއިރާގެ ޢި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒުބާރަށު ދާއި

ގެ ހުވަޔާ ފުޅުންބޭ އެކަނީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ދައް އަޅުގަނޑުމެން މި. ކުރިއްޔާއާދެ، ޝު

 ...ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޚިލާފުވި ވާހަކަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .މުއްޠަލިބު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު ނިޒާމާ ބެހެ މައްސަލަ އެއް، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްކެވުން ބަރު އިބްރާހީމުމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންފަރެސް

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް އަޅުގަނޑު މި ނެގީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިން 

އެއްވެސް ގޮތަކަށް ، ދެތިން މައްސަލަ އެއް މަޖިލީހަށްއޭގެ ފަހުން އިތުރު . އަމިއްލަ އަށް ކޯޓު ހެދި މައްސަލަ

ރީކޯ މޫސާ އަމިއްލަފުޅަށް، އެކަމަކު . އެއްގެ ގޮތުގަ ތަނަށް ކުއްލި މައްސަލަ ނުގެނެސްދެއްވާ މިލީހުގެ ރައީސް އެ މަޖި

 ...މިހާރު ހަމަ

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ . އިގަންނަވާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

ބާރަށު ދާއިރާގެ . އެއް ވެސް އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ގެންނާނަން އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ މައްސަލަ

 . އަރުވަންމެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒުބާރަށު ދާއި

 ޔާއި ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ހުވަޔާއަޅުގަނޑުމެން މި ދެންނެވި ބޭފުޅުން ސިފައިންގެ ހުވަ. ދެ، ޝުކުރިއްޔާ ރައީސްއާ

 މެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކޯރަމު ދޫކުރައްވައި، ކޯރަމުދައްކާއިރު އަޅުގަނޑުޚިލާފުވި ވާހަކަ



  

ތަނުގައި އެންމެ  އެ މަނިކުފާނަކީ މި. ނިކުމެވަޑައިގަތީ އްވައިއި މިހާރު އެ މަޖިލީސް ދޫކުރަނަގާލުމުގެ ނިޔަތުގަ

 ...ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރަންއަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ބޭފުޅެއް ކަމަށްޖެހޭނެ ކުރިއަށް ގެންދަންރަނގަޅަށް ކަންކަން 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .މުޢަބްދުއްރަޙީهللا މެންބަރު ޢަބްދުތްތެރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ،އެއް ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މުޢަބްދުއްރަޙީهللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ

މާލަން މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ އެއް މި ނެގީ މަޖިލީހުގެ  މައްސަލަބެހޭ  ރައީސް، އަޅުގަނޑު ހަމަ ނިޒާމާ ޢިއްޒަތްތެރި

 އިބު ރައީސް މިހާރު އެމަޖިލީހުގެ ނަ. ދައްކާތީވެވާހަކަ އިޝާރާތްކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަށް ދާ ވާހަކަ އިދޫކޮށްފަ

އެހެން . ކޮށްފަކުރިން އިޢުލާން ނީ މީގެވަ ކަން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުންޓީ އަށްގައި އޮންނަ މާލިއްޔަތު ކޮމި:0:3ދަނީ 

މެންބަރަކާ ދިމާލަށް  އަނެއްމެންބަރު  އެއް، ންބަރުންތައް އެގޮތަށްމެކޮށްފައިވާ ބަހުސެއްގެ ތެރެއިން އިޢުލާނު

 .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އެކަން ހުއްޓުވެންޖެހޭނެ. އެއް މި ނަގަނީ އަޅުވާތީވެ އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަލައިލްޒާމު

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ. ތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާޢިއްޒަތް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

ނެއް މެންބަރަކާ އެއް މެންބަރަކު އަ ،އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން ދަންނަވަން. އެއް ނޫން

. ށްޅު ގެންދެވުމައެއްގޮތަށް ވާހަކަފު ގަނޑުގެ ތެރޭގައި އަދި ޙަޤީޤަތާކުރައްވާއިރު ސުލޫކީ މިންބުމުޚާޠަ

އެއްވެސް ، އެހެންވީމާ. މެންބަރުންނަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ،އެކުގައި އުޅެންޖެހޭނެ މީހުންއަޅުގަނޑުމެންނަކީ 

. ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ނުކުރައްވައިކު އަނެއް މެންބަރަކަށް ނިސްބަތްމެންބަރަ

 . އަރުވަންށް ފުރުޞަތުށު ދާއިރާގެ މެންބަރައަޅުގަނޑު ބާރަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒުބާރަށު ދާއި

 ގައި:0:1ގައި އޮންނަ ކޮމިޓީއަކަށް ދާން :0:3ނގޭ އާދެ، އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެ. އީސްރަޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި 

ންނާއި ފުލުހުންގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި އާދެ، ސިފައި. ނިކުތުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫންކަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް



  

ކޮން  ،ކޮން އަކުރެއްގެ ،ކޮން ޤާނޫނެއްގެ. ވާހަކަ އަޑުއައްސަވާށޭ އަކީ މި އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ .ދައްކަނީ

 އި ހުންނެވިކޮށްފަރައްޔިތުން އިންތިޚާބު. ންނާއި ސިފައިން ނިކުމެ ބަޣާވާތްކުރީފުލުހު ދަށުންތޯއޭއެއްގެ  މާއްދާ

ކުރުވައިގެން ބޫރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް މަޖު. ފާ އަށް ގޮވީކުމެ އިސްތިއުއަކާ ދެކޮޅަށް ނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 އަތްލައި، ގަޔަށްކޮން ޤާނޫނެއްގައި ލިޔެގެންތޯއޭ ރައްޔިތުން . ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ އެ. މަޤާމުން ދުރުކުރުވީ

ހަކަ މި ވާ ރައީސް، އެ. ޖެހީ ގޭސްލޮލުގައި ޖައްސައި ކަރުނަ. އަނިޔާ ކުރީ އި،މުގުރުން ތަޅަ ކޮޅުފައިން ތަޅައި

މީހަކަށް . ރައީސް މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ލޯމަތީގައި ސީދާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވި ކަންތައްތައް ޢިއްޒަތްތެރި. ދައްކަނީ

ދަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިފަ. ޔަ ގޮތްދިކަންތައްތައް ހިނގައި ނގެނީ މިއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ. ނޫން

ރައްޔިތުންގެ . ކަމެއް ނޫނޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްވަރުގެ ނުކުރާތަނުގައި  ކޮށްލުމަކީ މިބަހުސް އެއްގައި ކުއްލި މައްސަލަ

ނޭ މިކަން އަޅައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމު . ނީ ދީފައޭވަ ތައް މެންބަރުންނަކަށް މި އަނިޔާމަޖިލީހުގެ އެ

މަނިކުފާނަށް އަޅުގަނޑު ހިތުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިލައްވާނެ އަޅުގަނޑުމެން . ހިންގެވީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެއް ނޯންނާނެ  ށް އެނގިލައްވާފަމަނިކުފާނަކަ މަނިކުފާނަށް އެނގިލައްވާފައިތޯ؟ދޫނިދޫގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ބޭތިއްބީ 

ބުނޭ ރައްޔިތުންގެ  އެބަކޮށް ނޑުމެންގެ ގަވާއިދުގައި ވަރަށް ޞަރީޙަހެންނަމަވެސް އަޅުގައެ. ދިޔަ ގޮތެއްކަން ހިނގައިއެ

އިމުވެސް ރައްޔިތުންގެ އެކު ހަމަ ގަ އަޅުގަނޑާ. ޖެހޭ ގޮތްކުރަން ކަންތައް ،ނަމަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ހައްޔަރުކުރާ

. ބިޑިއަޅުވާފައި ބޭތިއްބި. ކޮށްފައި ބޭތިއްބިގައި ހައްޔަރުމެންބަރަކު އެއް ރޭ ހަތަރުދަމު ދޫނިދޫ 1ރި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެ

މައުމޫނު . ޖެހޭޤައުމުން ހުއްޓުވަން ޔާ މިލާއިންސާނީ އަނިމި ދަންނަވަނީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި، ހެންވީމާއެ

ކުރުމުގެ ސަލާމަތްމު އިން ދިވެހި ޤައު އަނިޔާ ،ގެ ވެރިކަން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ އަނިއްޔާވެރިވީތީއޭޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

، ބަޔަކުތިބި  ކަނޑުވައިނުލެވި އެ އާދަ ހަށިގަނޑުން ،އެހެންނަމަވެސް، އެ ވަބާގައި ޖެހިފައި ތިބި ބަޔަކު. ބޭނުމުގައޭ

ދިވެހި  އަދުވެއްޓިގެން މިގެ އަގުއްސަސާބަޔަކު ކުރި ކަމަކުން މި ދެ މުއަ އްސަސާ ތެރޭގައި ތިއްބެވީތީ އެމި ދެ މުއަ

ޞްތެރި ރީތި ގޮތުގައި ތަނުގައި ތިބި އިޚްލާ މިއީ އެ. ގައި މި ދިޔައީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްރައްޔިތުން ކުރިމަތީ

މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ކުރަން ތިއްބެވި އެތައް ބައެއްގެ ބޮލުގައި ޖެހި ތަފާލެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްމަސައްކަތް

ނޭ އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަ ބަލައިދޭށޭ، ނުބަލާހާ ދަންނަވަނީ ވަރަށް ކެރިގެން މިއަދު މި. ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫނޭ

ގައި އްބަހުސެ ގައި ކޮންމެޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހު އަޅުގަނޑުމެން މި ށް ތަޙުޤީޤެއް ނުހިންގޭހާ ހިނދަކު،ކަމަ މި ހިނދަކު

ޒަތްތެރި ރައީސް ޅުގަނޑުމެންނަށް ދުވަހަކު ވެސް ޢިއްއަ. ވާހަކަ ދައްކާނަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކޮންމެ ދުވަހަކު މި

ސިފައިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ނިކުމެ  ،ހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ނިކުމެފުލު އެއް ނެތް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުން ފެނިފަދިވެހި

އެހެންނަމަވެސް،  .ށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭއްވުނީއަކަށް ދުވަހާ ހަމައޮތްއޮތުން އިހައެ ނުފެނި . ބަޣާވާތެއް ހިންގި ތަން

 2މި  ބޭފުޅުން މަހުޖަނު މެންބަރުން އެ ،މުއްސަނދި ،ވެސް ތިއްބެވި ބައެއް މެންބަރުން މަޖިލީހުގައިޢިއްޒަތްތެރި މި 

ކަމެއްގެ ލިބިފައިވާ މުއްސަނދި ބޭފުޅުންނަށް އެ. ރާބުގެ ތެރެއަށް މި ވައްޓާލީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްހައްސަސާ މުއަ



  

ގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންމިއަދު ރަޕްޝަންގެ ހާއްޔަކަށް ކޮރައްވައިގެން، ރިޝްވަތުދީގެން ކުފައިދާގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު

. މުޖުތަމަޢު މިއަދު ޤަބޫލުކުރާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން ގެމިއީ އަޅުގަނޑުމެން .ތެރި ރައީސްއެ ވައްޓާލީ ޢިއްޒަތް ،ތެރެ

. ވެސް ނޫންމަނިކުފާނެއް  .ތިބޭނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަޅުގަނޑުމެންނެއް ނޫން ތާއަބަދު މި ތަންތަނުގައި 

ޤައުމު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދި  ންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ނެތި ދިޔަޔަސް މިއްވައެހެންނަމަވެސް، ޤަބޫލުކުރަ

ކުދިން  އެ. ޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީންނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީންގެ ދަރިން ވެސް މި. އޮންނާނެ

ވާހަކައޭ  ބޮޑު ބާޣާވާތެއް ހިންގި ހުންނާއި ސިފައިންލާއިރުގައި ދިވެހި ޤައުމުގައި ފުލުވައިޅުމިއަދުގެ ތާރީޚު ހު ،ތެދުވެ

ނެ ކުރާދުވަހު ހިތާމަ އެ .އަކީ ދަންނަވާ ވާހަކަ މިއީ އަޅުގަނޑު މި .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނީލިޔެވިފައި އޮންނާ

ގެ ކާފަޔަކީ މިއަދު އޭރު ހަމަ އަޅުގަނޑު .ދެރައޭހާދަ . އޮތް ދެއްތޯއޭ އަޅުގަނޑުގެ ކާފަ މީގެ ބައިވެރިވެފައި އެބަ

 ދަރިންއެ  .ކޮށްފައޭ އޮތީ ބާޣާވާތެއް އެހެންނަމަވެސް އެ. ޤައުމުގެ އެންމެ މުއްސަނދި އެއް މަހުޖަނޭ އިމުވެސް މިގަ

އެ  އޮތޭ ށް ވެސް އެބަފުޅުންނައެހެންނަމަވެސް، ހުރިހާ ބޭ. ނެކުރާއްޒަތްތެރި ރައީސް އެކަމާ ހިތާމަދުވަހު ޢި އެ

. ކޮށްދޭށޭބޭފުޅުން ސާބިތު ނުވާކަމަށް އެ ކުރައްވައިގެން ކަމުގައި ޝާމިލުނުވަންޏާރުޞަތު ލިބިފައި މިކަން ތަޙުޤީޤުފު

އަޅުގަނޑު . ވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްނެއްޓިނުގަނެ ދެނެއް މިއަކުންބޭފުޅުންނަކަށް  ނޫނިއްޔަކާ އެސަބިތުކޮށްދިނީމާ 

 އީއެ. ވަންނާނެ ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ކެނޑިނޭޅި މި ތައްލި މައްސަލަކުއް މިފަދަގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރާ

އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުން ން ހޭލިއިރު އަޅުގަނޑުމެން ނިދައިގެ ،އަޅުގަނޑުމެން .ދިޔަ ކަމެއް މިއީކުއްލިއަކަށް ހިނގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަދަލުކުރަނީ ހަމަ  ނގޭ އެއްޗަކީއަޅުގަނޑަށް އެ. ބަދަލުވެއްޖެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރި އިންތިޚާބު

ބަޣާވާތުގައި  އީނގޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ޒާތުގެ ވާހަކަ ދެއްކީމާ އެސް، އަޅުގަނޑަށް އެޢިއްޒަތްތެރި ރައީ. ކަންޓަކުންވޯ

އަށް އަމިއްލަ  ދައްކަނީ މި. ނުވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެއް ށް އަޑުއައްސަވާކަށް ފަސޭހަބައިވެރިވި ބޭބޭފުޅުންނަ

 އެހެންވީމާ، އެ. އެކޭ ކިޔާ އިޢުލާންކުރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މިއީ ފަޚުރުވެރި ބާޣީ ،ވެގެން ށްބާޣީންނަ

އެހެންނަމަވެސް . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކީމާ މިމިއަދު ހަޖަމެއް ނުކުރެވޭނެ ނަށް ބޭފުޅުން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި . އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަދައްކާނަން. ނެތް ކަމެއް ރެވޭނެއިތުރަކަށް ކު. ނެތް ކަމެއް ކުރާނެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު . ގޮތަކަށެއް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހެއް ދެން ކުރިއަކަށް ނުދާނެ ނެވާހަކަ ނުދެއްކޭ

ށް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މި މަޖިލީހަ ކުރި ތަނުގައި ން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ކަމެއް މިވެސް ފާހަގަކޮށްލި އިއްޔެގައި

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެއީ . ކަމެއް އެބަ ގެއްލިގެންދޭ މު އެއްށް އެބަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހިއްވަރަށް ބޮޑަ

 ތުރަށް މިއި. ވަނަ ދުވަހު ވަޑައިގަންނަވާނެ 14ހިސާބަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެންނާއެ މެންބަރު . މެންބަރޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. ހިތްވަރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އައު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

އެއް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ، ޢާޒިމުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  މެދު. ޝުކުރިއްޔާ

 .ތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުޢިއްޒަތް

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

މިއަދު މި ހުށަހެޅުނު  ކަމަށް ގެންނަންމި ނެގީ މަނިކުފާނުގެ ސަމާލުއެއް އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ  އަސްލު

. ވަނީ ކަނޑައިލާފައިން ލައިވް ދޫކޮށްފައިވާ ވިލާ ޓީވީހުގެ ފީޑު ދިޔަ ހިސާބުން މަޖިލީ ކުއްލި މައްސަލައިގެ ވޯޓަށް

ޕީގެ .ޑީ.ތަކެއްތޯ އެކަން އަޅުގަނޑުމެން އެމްހަލަ ބަހުސްތަކަކަށް ހުންނަ ފީޑުތަކަކީ ވަކި ކަދަ ފީޑުމިފަ، އެހެންވީމާ

ދެއްކޭވަރުގެ ޤާބިލުކަން  ވެސް އްއަކީ ކޮންމެ ކަހަލަ ބަހުސެ އެއީ މިނިވަން މީޑިޔާ. ފަރާތުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވޭ

އެކަން  ލާފައިން އެ މީހުންގެ އަތުން ކަނޑައިއަށް ނުކުރެވެންޏާ އެކަ ޓީވީއެކަން ވީ. ކަމެއް ޔާތަކުން ކުރާހުންނަ މީޑި

 .ވާތީ އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ އަކަށް ހަވާލުކުރުމަކީ މަނިކުފާނުގެ ޒިންމާ ކުރެވޭވަރުގެ ބަޔަކާ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން 

ވާނީ ގޮތުގެ ލައިވް ފީޑު  ސް ހިނގަމުން ދާމަތިން މަޖިލީ ގޮތުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ

ގޮތުން އެކަން ބްރޯޑްކާސްޓުކުރެއްވުން،  ގަވާއިދުގައި އޮންނަ. ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކަށް ދޫކޮށްފަޚަބަރު

ގޮތުން އިތުރަށް ކަމެއް ކުރައްވަން  ބެހޭ ކަމާ ތި. މެއްކަ ތަންތަނުން ކުރައްވާ ސްޓުކުރެއްވުން އެއީ އެޓެލެކާ

 ވާ އެގްރިމެންޓުތަކުގެ ތެރޭގައިބެހޭ ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން އެ ކުރެވިފައިމަޖިލީހުގެ ކަމާ ، މަނަ ވާ ކަމަށް ބޭނުންފުޅުވާ

 މެދު. ނޫން އެއް ގުޅޭ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބަހުސްއާއެއީކީ މިހާރު . ރަނގަޅުވާނެ އެކަން ކުރެއްވުން

 . އަރުވަންރުޞަތުށް އަޅުގަނޑު ފުޒިމަޢާއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢާޒިމުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  މެދު

 ،ނަމަ ން ނުދާއާދެ، ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މި ޤައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ޖެހޭނޭ އެއް ވެސް އަރާމުގައި ލޮލުފިޔަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ޔަޤީނުން ،ނަމަ ގޮތަށް ނުދާ މިހާރު އެ ގެންދާ

 ...ގޮތެއް

 



  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟުރާގެ ޢިއްޒައެއް ދާންދޫ ދާއި ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 

 (ލަނިޒާމީ މައްސަ)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟުދާންދޫ ދާ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި މަޖިލީހުގެ . ނޫނޭ އެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

ތިމަންނާމެން ، ހެންވީމާއެ. ބަސްވުމެއްގެ ދަށުންޖަލްސާތައް ދައްކަމުން ދަނީ ވަކި ހުދޫދެއްގެ ތެރެއިން ވަކި އެއް

 އެކަން އެގޮތަށް ގެންދެވޭނެ ،ކަމެއް އެ ބޭނުންނުވާ ވަގުތެއްގައި ކަނޑާލައި މެން ބޭނުންނުވާތިމަންނާ ،ބޭނުންވާ ކަމެއް

ތަނުގައި ކޮންމެ  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވެންޏާ މި. ކަމަށް އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެއްނުކުރަން

ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން އެ ޓީވީތަކަށް  ވެސް ހުށަހަޅާ އެއްޗެއް އަކުން ވެސް ކޮންމެ ޕާޓީ މެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

އަދި މި . އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އެ މީހުންނަށް އެކަން ކަނޑާލީމަ ނިމުނީނުދެއްކެވެންޏާ ހަމައެއާ. އޮންނަންޖެހޭނެ

ދައްކަމުން  ޓީވީ އިން ވެސް-އަދި ދިއަޅައިގެން ޑު ޑަބްކޮށްގެން ލަވައަށް އަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައިވާ ކަންތައްތައް އެ

ކަނޑާލުމަކީ އެއީ  ޓީވީން ކުއްލިއަކަށް ފީޑުހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ ވީ މިއަދު، އެހެންވީމާ. ގެންދަނީ

 .މައްސަލަ އެއް އެއީ ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ .އެއް އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަ. ނޫން ކަމެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުރެވޭނެ

  

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ ހުގެ ރިމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އޮންނަނީ މަޖިލީ. ނޫން އެއް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

ގޮތެއް މިހާރު  ތަކުގައި ވާންޓުދެން ކުރެވިފައިވާ އެގްރިމަ. މަށްކަ ޖެހޭނެއެ ފީޑު ދޫކުރަންޓުން ސެކްރެޓޭރިއެ

ޢިއްޒަތްތެރި ހެންވޭރު ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދު. މު ބައްލަވައިދެއްވާނެއްޢާންއަމީ

 . ގެންދެވުމަށް ކުރިއަށް ވާހަކަފުޅު ޢާޒިމުމެންބަރު ޢަލީ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންޢާޒިމު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  މެދު

ވެސް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން  ވެސް ދިވެހި ސިފައިން ވެހި ފުލުހުންދި .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ...ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ. ކަމެއް ވެސް ތާއީދުކުރާކަންކަން ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް އަބަދު

 



  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ޟުންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ،އެއް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޟުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާ

ނިޒާމީ މި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު  އެޅޭބޮޑުވޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ވާހަކަފުޅަށް ހުރަސްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ކަން

ރާއްޖޭގެ އެތައް ރައްޔިތުންނަކީ ކަމުގައި ދިވެހި ގޮތަކީ މި ފެންނަ އަޅުގަނޑަށްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ..މައްސަލަ

 ކުރާތަޢުރީފު ބަޔަކު އަނެއް. ބަޔެކޭ އަނެއް ބަޔަކީ އަނެއް. ންނޭބަޔަކީ ޣާޒީ ބަޣާވާތް ހިންގިމި އެއްބަޔަކު ބުނަނީ 

ތިބި މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މިކަން  އެބަ މި ރާއްޖޭގެ އެތައް ރައްޔިތުންނެއް، އެހެންވީމާ. ދައްކަނީ ގޮތަށް ވާހަކަ މި

ކީއްވެތޯ ކަނޑާލައިގެން  ގޮތެއް ބައްލަވަން މިކަން ހިނގާ، އެހެންވީމާ. ވެސް ބަލަން ގޮތް ދެ ފަރާތުގެ ބަޔަކު ހިނގާ

މިކަން . އެއް މިކަން ބެލުން އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ޒިންމާ. އުޅެނީ ކަނޑާލައިގެން މި ފީޑު. އުޅެނީ މި

. ރޭގައި މިކަން ބެލޭނެތެ އީ ހަމަ ސުންސިކުންތުގެމި. އެއް ގަޑި ތިންހަތަރު .ދުވަހެއް ތިންހަތަރުނުދާނެ ށްބަލާކަ

 . ވާނީގެންދަވަން މަޖިލީސް ކުރިއަށްތްތެރި ރައީސް މިކަން ބައްލަވާފައި ޢިއްޒަ، އެހެންވީމާ

 

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދެމެދު  ޓުކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާކާސްހާއި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ބްރޯޑްގޮތުން މަޖިލީ ބެހޭ މާސްޓުކުރުބްރޯޑްކާ

އަށް  ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ ގޮތެއް ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަކަށް ފުރިހަމަ

 އްއެ އަށް ސާފުވެފަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ފުރިހަމަ އިވާ ގޮތެއްއަދި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގަ. ނެތް އެއް ވެފަސާފު

ގޮތެއް ރަނގަޅަށް  ދެންނެވީ އޭގައި އެ އޮތް މު އަރިހުގައި ދެންމެ މިއަޅުގަނޑު އަމީންޢާއް، އެހެންވީމާ. ނެތް

އްގެ ތެރޭގައި ތިބެގެން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ނޭނގުމެ. އެ ލިޔުމެއް އަޅުގަނޑު އަތަށް ގެނެސްދެއްވުމަށް ވައިސާފުކުރައް

އަޅުގަނޑުމެން އެކަކު  ގޮތަކަށް ވާހަކަތައް ދައްކައި، މިކަހަލަ ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝުޢޫރުތައް މާ މައްޗަށް ދާނެ

ޓަކައި  ކަންތައްތައް ސާފުކުރުމަށް އެ، އެހެންވީމާ. ނެތީމަ އެއް ކަމުގައި ރައްދުތަކެއް ދިނުމުގެ މާނަ އަނެކަކަށް އެ



  

އެއީ އަޅުގަނޑު އެ ލިޔުން . މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވާނަން 11ނޑު އަޅުގަ

 . ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު ގެންދާނީ ޝުކުރިއްޔާ

 

 ]އަށް 11313އިން  0332 މެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުންޖަލްސާ [

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ބެހޭ ލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމާ ކުރަމުން ގެންދަނިކޮށް މަޖިސައްކަތްން ކުރީގެ ދަންފަޅީގައި މައަޅުގަނޑުމެ

އަޅުގަނޑު މި . ޓަކައި އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލީ ގޮތުން އުފެދުނު ސުވާލަކަށް ތަފްސީލީ ޖަވާބެއް ހޯދުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ދަންނަވާލަނީ މިމައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަ 

ވަނަ މާއްދާ އަށް ބަލާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަކީ ސިއްރު ޖަލްސާ އެއް ކަމަށް މަޖިލީހުން  81

ތުން ރައްޔިތުންގެ އެގޮ. ލެވިފަވާނީ ޢާއްމުންނަށް ހުޅުވައިއެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އޮންނަން ،ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޒިންމާ އަކީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް  22މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ކުރުމުގެ ވެރިކޮށް ޢާއްމުކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓުރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ޓީވީ މެދު ،އުނިއިތުރެއް ގެނައުމެއް ނެތި

ޖިލީހުގެ ޓަކައި މީޑިޔާގެ އިދާރާތަކަށް މަ އެކަން ކުރުމަށް ،ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން ކަނޑައަޅައިއުސޫލުތައް ޢާއްމު 

ން ރޭޑިޔޯ ސްޓޭޝަންތަކާއި ޓެލެވިޜަ، ގެ އަޑު ނުވަތަ އަޑާއި ވީޑިޔޯ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދީޖަލްސާތަކުގެ ރެކޯޑިން

ކުރާ ތަންތަނަށް އެކްރެޑިޓް ލުތަކެއްގެ މަތިން މަޖިލީހުންސްޓޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ޢާއްމު ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އުސޫ

މަޖިލީހުގެ ލައިވް ފީޑު ވަނީ . ވަނީ މަޖިލީހުން ކޮށްފަ އެކަން. ދިނުންތައް ވަގުތުން ފޮނުވުމުގެ ހުއްދަމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ

ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ޑު އެގޮތުން ފީ. ވީ އަށް ދޫކޮށްފަ.ޓީ.ވީއަށާއި ދި.އަށާއި ރާއްޖެ ޓީ ވީ.ޓީ.ވީ އެމަށާއި.ވީ.ޓީ

ވަނީ  އެއްބަސްވެފައި. ޝަރުތުތަކަށް ބަލާއިރު ޖަލްސާ މެދުނުކެނޑި ގެނެސްދިނުމަށް އެއްބަސްވެވިފަ އެއް ނުވޭ

ރުމުގައި ވަކި ވާހަކަތަކެއް ކުވީޑިޔޯ ލައިވްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގައި ނުވަތަ ޓެލެކާސްޓު ޖަލްސާގެ އޯޑިޔޯ އާއި

ކަށް ހިނގާ ހަކަފުޅުތައް ކަނޑައި، ގެނެސްދީގެންނުވާނެ ކަމަށާއި ވަކި މައުޟޫޢަވަކި މެންބަރެއްގެ ވާ ނުވަތަ ކަނޑައި،

ގޮތުން އެ  ގުޅޭ އަދި ކަމާ. ބަޔާންކޮށްދީފައިވޭ ގަވާއިދުގައި ނުވާނެ ކަމަށް އެގެ ބައެއް އުނިކޮށް ގެނެސްދީގެންބަހުސެއް

ތަކުގެ ވަހު އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ އައިޓަމުދު އެހެންނަމަވެސް އެ. ޖެހޭއްކޮށް ގެނެސްދޭންއެއްގައި ހިނގާ ބަހުސް އެ ޖަލްސާ

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުން ނުވަތަ ޓެލެކާސްޓުތެރެއިން ބޭނުން އައިޓަމެއް ގެނެސް

ގެ ރައްޔިތުން. ނޑު ނުދެކެންކަމަކީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ސަބަބެއް ކަމަކަށް އަޅުގަ މި. ލިބިގެންވޭ

ގޮތުން  ގުޅޭ އެކަމާ، ނަމަ ވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެފައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ

ވީގެ ލައިވް .ޓީ.އަދި މިއަދު ވީ. އަޅުއްވާނީ ޢާއްމު ކޮމިޓީންމަތިން ފިޔަވަޅު އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ



  

ޓަށް ސްޓެލްކޯ ފޮއް، ގުޅިގެން ސްޓޫޑިއޯ ހުންނަ އިމާރާތުން ކަރަންޓުދިޔުމާ ވީގެ މާލޭ.ޓީ.ވަނީ ވީ ނޑިފައިކެ ފީޑު

ޓެލްކޯ އިން ހައްލުކޮށްދެއްވުމާ އަދި މިހާރު އެ މައްސަލަ ސް ބީ އަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި.ސީ.އެލް.އީ

ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް  ވީގެ ލައިވް ފީޑު.ޓީ.ވީ އެކުގެ ޖަލްސާ ފެށުމާ އެކު ކަރަންޓު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މަޖިލީހު

ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑަށް ޚަލީލު، އަމީންޢާއްމަށް މަޢުލޫމާތު އިބްރާހީމުއޯ .އީ.ވީގެ ސީ.ޓީ.ވީ

 ންނަށް އައި ބަދަލަކާއަޅުގަނޑު މި ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މެންބަރު. އަންގަވާފައިވޭ

 ޕީގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި.ޑީ.އެމް. ލާނަންގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދަންނަވައި

ޖިލީހުގެ ވާތީ މަ ޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފައި.އާރު.އެ ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެން ޑީ ޢަބްދުއްރަޙީމު،هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ އެހެންކަމުން މަ. ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފަ ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް މިހާރު(ށ) ގެ 20-1ގަވާއިދުގެ 

ހެންވޭރު  އަރުވަނީ މެދު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި. ގެ ދަށުން މިކަން އަޅުގަނޑު އިޢުލާންކުރަން ބ)ގެ 1-20

 .ޒިމަށްޢާދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢާޒިމުވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ހެން މެދު

ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ދިވެހި ސިފައިން މި ޤައުމު ހިމާޔަތްކޮށް ޤާނޫނުތަކާއި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

. ވަންޤާނޫނުއަސާސީ ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ ބުރަ މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަ

ވަކި ބަޔަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން  ،ވާހަކަ ދައްކަން މި ފަށަނީ ވަކި ބަޔަކު ކުށްވެރިކޮށް ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު މި

ގޮތުގައި ހުރިހާ  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ. ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާތީ އެއް ނޫން ޤާނޫނުތަކުން މަތީގައި ތިބެންޖެހޭނެ ބައެއް

ރުކާރުގެ އެހެން ދިމާލަކަށް އްސަސާތަކެއް ވިޔަސް އަދި ސަމިނިވަން މުއަތިބެންޖެހޭނީ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް 

 ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ވެސް ތިބެންޖެހެނީ ޤާނޫނުތަކާއިގައި ވިޔަސް ކުންފުންޏަކަށް ބެލިކަމުބެލި

ގެ ކުރިން ޙަޤީޤަތުގައި މި ވެސް ވާހަކަ ފެށުމުއަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމައިނުން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިމުގެ ތެރޭގަ

ފެބްރުއަރީގައި އަނިޔާވި  8މައްސަލަ ހުށަހެޅި އެންމެ ބޮޑު އެއް މިސްރާބު ނުވަތަ އަމާޒުކަމަށް މި ބަލާ 

. ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ވީ އަނިޔާ ލީގުންނަށްކޮ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުންނަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ

ގެއްލުމެއް . ފަރާތަކަށް އަނިޔާ ލިބިގެންނުވާނެބޭރުން އެއްވެސް  ތަކުގެގަވާއިދު ،އިމުން ބޭރުންޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނީ 

ބަލަންޖެހޭ ހިސާބަކުން ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެން އެ ،ނަމަ ވާ އެފަދަ ކަމެއް. ނުވާނެލިބިގެން

ހެން ދަންނަވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މި. ފަރާތްތަކަށް ވެސް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

ފާދެއްވި ރައީސް ނަޝީދު މިހާރު މާލެ ތެރޭގައި އެ ގެ ކުރިން އަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިއުއެބަ މިފަދަ މައްސަލަ އެއް ބެލުމު

ކޮންމެ  ،އަކުގޮތަށް ތަކުރާރުކޮށް ކޮންމެ ރެ ކުރަމުން ގެންދާ، މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫވާ

މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މާލޭގައި . ދުވަހަކު އެ ކުރަމުންގެންދާ ޢަމަލުތައް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރަން



  

ޚާއްޞަކޮށް މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ކުދިންނަށް، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވަރަށް  ،ދިރިއުޅެމުންދާ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް

 އެކު އަޅުގަނޑު މި ވުމާ. ތައްވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކޮންމެ ރެއަކު ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަންތައްބޮޑެތި އުނދަގޫތަކެއް، 

 .އެދެން ބޮޑަށްފާދެއްވި ރައީސް ނަޝީދު އަރިހުން ވަރަށް މަށް ވެސް އަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިއުކަންތައްތައް ހުއްޓުވު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް . ނެތް ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ ބަޣާވާތެކޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބުނެވޭކަށް

ހުރެ ނަމަ ނުވަތަ އެހެން ސަބަބަކާ  ދެއްވައިފިޔެވިފައި އަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިއުފާއޮތް ލި ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް އެބަ

ނުވަތަ  .އީސް ކަމަށްހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ ނައިބު ރަ އެކަމާ، ނަމަ އަކު ވަކިވެއްޖެ ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ބޭފުޅުން އަމިއްލަފުޅަށް މި  އެކު މިރައީސްކަމާ ހަވާލުވުމާ ، އެކު ނައިބު ރައީސްއެހެންވުމާ. އިބު ރައީސް ކަމަށްނަ

އްވަމުން ކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްތިއުފާދެވާހަކަ ބަޣާވާތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަކަދެއްކޭނޭ ފުރުޞަތު ނެތް ކަމަ

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ގެއްލުންތަކެއް  ނަމަ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށާއި ވިދާޅުވި ތިމަންނަ ވެރިކަމުގައި ހުރެއްޖެ އަމިއްލަފުޅަށް

މީ ބަޣާވާތަކަށް އެހެންވުމާއެކު މިއަދު ކުއްލިއަކަށް . ރާތީ ކަމަށް މި އިސްތިއުފާދެއްވަނީކަމަށް ޤަބޫލުކު ވާނެ

މުންދާ މަސައްކަތަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ކުރުމަށް ކުރަމުން، ޑޮކިއުމެންޓުޑޮކިއުމެންޓުކުރު

އެއްގޮތަށް މި  ރައީސް ނަޝީދުގެ ވިސްނުންފުޅާ ޕީ ސަރުކާރުން ނުވަތަ.ޑީ.ވެސް އެމްޓަކައި އަބަދު އޮޅުވާލުމަށް

ދެ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ އާ. ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުކަމެއް އޮޅުވާލައިގެން ދެއްކުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެކޭ

 ..ގޮތުގައި ފުލުސް އޮފީހުން މި މައްސަލަ

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުންފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ލުވި

ބެހޭ ގޮތުން  މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރަމުންދާ ކުއްލި މައްސަލައާ، އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްރެރި ރައީސް

ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް  ވަނީ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިހާރު މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދާ ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ މިހާރު އަދި މި. އުފެދިފަ

ފަހުން  ޖެނެރަލް ވަޑައިގެންނެވި ލްނަމަވެސް ކައުންސެއެހެން. ކަމަށް މަތިން މިކަން ނުކުރެވޭނެ ވާ ގޮތުގެއެއްގޮތް

. ހުރި ކަމެއްއީ ހިތާމަމި. ދަނީ ޚިލާފު ނިންމުންތަކެއް ނިންމަމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި އާދަޔާ

 ންޏާ އެވަ ށްކަމަ އިފިއެއް ލަ ގުޅޭ ބަޔަކު މައްސަލަ ނާތިމާ ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވާ ގަޑީގައި ތިމާމެން

އަދި ހަމަ އެހެންމެ . ކަމެއްރަދެ އީމި. ދަނީ ކުރަމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިށް ބަހުސްމައްސަލަ އަ

ށް މިކަން ވެސް ކައުންސެލް ޖެނެރަލަ ބާރާތެއް މީގައި އޮއްވާއިޚިލާފު  މި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ޤާނޫނާ

ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ވައްޓާލައިގެން . އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް އީމި ކަމީ ވެސްބަލައިގަންނަން ފެނުނު

 އެ ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ 246ސާސިގެ ޤާނޫނުއަ ގައިވަނަ ޕްރެގެރާފު 2ހެންނަމަވެސް މީގެ އެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޫޅޭ

 ލްވެސް ކައުންސެ ބާރާތް އެގޮތަށް އޮތްވާއިއެ ، އެހެންވީމާ. އޮތް ބަޣާވާތެކޭ ލިޔެފައި އެބަ އާ ހަވާލާދީ(ށ)މާއްދާގެ 



  

 ކަމަނާގެ ޤާބިލުކަމާ މާއި ނޫންނަމަ އެލާސްތެރިކަކަމަނާގެ އިޚް ށް މިފަދަ ޤާނޫނީ ލަފައެއް ދެވުނީތީ އެޖެނެރަލަ

ވާ އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން ބޭނުންފުޅު ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އުފެދޭ އެބައަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ސުވާލުދޭތެރޭގައި 

ތަނުގައި ތަފާތު ކުއްލި  އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާނީ މި. އެއް ނެތް ވަންޏާ ވިދާޅުވިޔަސް މައްސަލަ ކަމަށް

އަޅުގަނޑުމެން އިދިކޮޅުގައި ތިބިއިރުގައި އެހެންނަމަވެސް . ހުށަހަޅާފަތަނަށް  މިވަނީ  އް އަޅުގަނޑުމެންމައްސަލަތަކެ

މަސް  2އީ މި. އެއް ނޫން ތަނުން ބަލައިގަނެވޭ މައްސަލަ އަކީ މި ކުއްލި މައްސަލަ ،އަޅުގަނޑުމެން ލާ މައްސަލަތަކަކީ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަމަކަށް 7ގޮތުން  އެކަމަކު މިކަން ގަވާއިދު ބުނާ. އެއް އޮތް މައްސަލަ ފާއިތުވެ ގޮއްސަ

. އެއް ނެތް ސް މައްސަލައެހެންނަމަވެ .ވެސް ވާންޖެހޭނެ އަކަށް ކަމަކީ ކުއްލިއަކަށް ދިމާވި މައްސަލަ އެ. ވާންޖެހޭނެ

 ،އަޅުގަނޑު މިހެން ބައިތިއްބާ. ހެދިގެން އަޅުގަނޑުމެން ތިބެންޖެހޭނީގޮތެއް އިރުގައި ހެދި އެ ބައެއްގެ ބާރާއި އާރު އޮތް

 ތި އްޔާއެކަން ވެސް ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ .ކުރުމުގެ ބާރު ވެސްއޮތް އަޅުގަނޑުމެން އޮރިޔާން އެބަބޭފުޅުންނަށް  ތި

ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމައިގައި ނުހުންނަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ކަމާ، އާދެ. ރައްވާނެކު ބޭފުޅުން

 ،ބޯ މީހަކު އޭނަ އަމިއްލަ އަށް އޭނަ ހަމައިން ނެއްޓިގެންހޭގައި ނުހުންނަ މީހަކު، ގަންޖާގަޑިއިރުގައި ހަމަ 24މީހަކު 

ފާދިނުމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން އިސްތިއުން ގޮސް އޭނަ ވެރިކަމުން ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިގެ

ޙާލަތު  ވެރިކަންކުރެވޭ ކުޅެދުންތެރިކަމެއް ނޫނީ އޭނަ އަށްއެ މަޤާމަށް ނު ޔާއަކަށް ހުންނަ މީހަކު އޭނަރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ތަކުގެ މަތިން އޭނަ އެ ހަމަ .އޮންނަނީ ނައިބު ރައީސް އްޔާ މިކަން ކުރަން މިނޫން ޙާލަތެއް އައިއްސި ކަމަށް ވެއްޖެ

އެގޮތުން މިހާރުގެ . ވަގުތުގައި ހުންނަ ނައިބު ރައީސް ފާދިނުމާ ގުޅިގެން ދެން މަޤާމާ ހަވާލުވަންޖެހޭ މީހަކީ އެއިސްތިއު

މިއީ . މަތިން މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ހުވާކުރައްވައިގެން އެހެރީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ

ގެ މައްޗަށް އެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހަމަ. ވާލުއުފެދޭ ކަމެއް ނޫންސު

ދުވަހު  އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ. މި ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ ޙަޤީޤަތެއް ނެތްކަން ،ކުރާ ޝައްކުތައްޕީން މި .ޑީ.އެމް

ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ން ދިޔައީ މި މަޖިލީހުގައިށް ފެނިގެވަނަ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންނަ 8ފެނިގެން ދިޔައީ 

އި ޝަރުޢީ ނިޒާމަށާއި މެންބަރުން ވެސް ތިއްބަވައިގެން ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުރި އެތައް ބައިވަރު އިމާރާތްތަކަކާ

. މަންޒަރު ފެނިގެންދިޔައީ ރޯކުރިއިވަރު އިމާރާތްތަކެއް ހުޅުޖަހައި ދައުލަތުގެ އެތައް ބަ ،މީހުން އެ ތަންތަނަށް

މެންގެ ވެރިން ދެން ވެރިކަމަށް އެރިޔަސް ހަމަ އަޅުގަނޑު މި. މިއީ ޤައުމަށް ހެޔޮއެދޭ ބައެއް ނޫން، އެހެންވީމާ

 .އޮތް އެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ. ލާނެރައްޔިތުން ނުކުމެ ވައްޓައި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެއްވި ޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ވަކިޢިއް. ޝުކުރިއްޔާ

ޖެނެރަލް އަޅުގަނޑަށް ލަފާދެއްވާނީ  މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް. ވާތީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި



  

. އެއް ފެތޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އިވާ ގަވާއިދަށް އެ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާސްކުރައްވާފަ

 ކައުންސެލް، އެހެންވީމާ. ޗެއް ފޮނުއްވުން އެއީއެއް އެ އުސޫލުން އެއް އެއް ފޮނުއްވާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާ އެ މައްސަލަ

ގެ ރައީސް ވެސް އަދި މަޖިލީހުގެ މަތިން މަޖިލީހު ވާ ގޮތުގެގަވާއިދުގައި ޖެނެރަލް ނިންމަވާ ނިންމެވުންތައް މަޖިލީހުގެ

. މަތިން މި ގެންދަނީ އަޅުގަނޑު އެގޮތުގެ ،ކަމަށް އޮތީމަ މެންބަރުންނަށް ވެސް ޤާނޫނީ ލަފާދޭންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެއީ

ތްތެރިވަމުން، އް ގެންދެވުމަށް އަޅުގަނޑު ނަސޭހަގެ ތެރޭގައި ވާހަކަތައެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ތަބާވާ އުސޫލުތަކު

ބެހޭ  ނިޒާމާ. ޙަސަނަށް ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤުމި އަރުވަނީ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް ފުރުޞަތު

 .ރަޝީދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުރާގެ ފުށި ދާއިއެއް ވިލު މައްސަލަ

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު

 4 ،ވަނަ މާއްދާ 3 ،ވަނަ މާއްދާ 2މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ޒަތްތެރި ރައީސް، މަނިކުފާނަކީ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްޢިއް

މަނިކުފާގެ އަމިއްލަ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމެކޭ . ވަނަ މާއްދާގައި އޮވޭ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭނެ ގޮތް

އަމިއްލަ . ނަނީ އެއްގޮތަކަށްދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމެކޭ މި ގަވާއިދުގައި ބު މަނިކުފާނު ގެންގުޅުއްވާ ސްޓާފުންގެ

 141ނީ ގަވާއިދުގެ ވާލާދިހަ ގައި އަޅުގަނޑުމައްސަލައި އަޅުގަނޑު ކުރިން މި ނެގި ނިޒާމީ. މާޔަތްކުރަންހިލަޙަތު މަޞް

 ގޮތަށް އޮއްވާއެ، އެހެންވީމާ. އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ ވާލާދީހައަށް  (ކ)ވަނަ މާއްދާގެ  40، (ކ)ވަނަ މާއްދާގެ 

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ފަހުން އައިސް . ނުކުރެވޭނެ އެއް ގޮތަކަށް މިކަން މާނަ ޖެނެރަލް ހިތަށްއެރި ކައުންސެލް

ވެސް އްވި ޤާނޫނީ ލަފައާ އެއްގޮތަކަށްކަމަނާ ދެ ގައި އެމާރޗު 1ޖެނެރަލް  ފެނުނީ ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ކައުންސެލް

، އެހެންވީމާ. އެބަ އެ ކަންތައްތައްނަށް ސުވާލުއުފެދޭ ންއަޅުގަނޑުމެ، އެހެންވީމާ. ދިޔައީކީ ންތައްތައް ވެގެންނޫން ކަ

ތަފާތުވާ މައްސަލަތައް މަޖިލީހުގެ ތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޚިޔާލުމިކަން ކުރަން އޮންނަ ގޮތަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީ

 ...ކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންޕާޓީތަ ސިޔާސީ ގަވާއިދުގައި މިހާރު އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވާލާދީފައި އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ހަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ވިދާޅުވި މާއްދާތަކަށް ! ދެވަޑައިގަންނަވާނއިށީ

 ،ކަން ގަވާއިދުގައި އެހެން ބުނާތީގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ ކާކު އެއީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނާ. ދަންނަވަންޖެހުނީ

ކުރުން އެއީކީ  ތައްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެހެން ބުނާތީ އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ވިދާޅުވާ ގޮތަކަށް



  

ފާޢުގައި އެއްޗެއް ނުބުނެ މިހާތަނާ ޖެހެންދެކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އިނދެގެން އަޅުގަނޑު ދި. ނޫން ލާޒިމުކަމެއް

ބޭނުންފުޅުހާ ގޮތަކަށް ދައްކަވާއިރު  ،އެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅުހާ ވާހަކަ. ނޫން ނުބުނެވޭނެތީކީ އިންނަނީ

 ގަނޑު އެއްޗެއް ނުބުނެ އިންނަނީމަތުގެ އިނގިލި އެގޮތް މިގޮތަށް ދިއްކުރައްވާއިރު އަޅުތުހު ރައީސަށްމަޖިލީހުގެ 

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް، ންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ އެހެ. ނޫން ކުރަން ނޯންނާތީކީ އަޅުގަނޑު އެކަން

އްސަސާ މުއަ ކުރައްވާ ހިސާބަށް ދިޔައިމާ މިމަތުތައް ހުކަހަލަ ތު މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކި

ކީ އީމި. މި ވާހަކަ ގެނައީކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް  އެގޮތަށް ނުގެންދެވޭނެ

އަޅުގަނޑު މިހާރު . ނޫން އެއް ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ރައްދުކޮށް އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ވާހަކައެއްގޮތަކަށް

 .ޙަސަން ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤުފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

 

 :ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުންގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު ރާފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއި

 އަށް ނަޒަރު ވާ ކުއްލި މައްސަލަ އާދެ، މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

އެއްވެސް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  އިޤާނޫނާޤީޤަތަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަހިންގާލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤަ

 އެހެންނަމަވެސް، މީގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަން މި. އެފަދަ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގިގެންނުވާނޭ ބަޔަކަށް އަނިޔާކޮށް

ދިޔަ ބައެއް ކަންތައްތަކާ މެދުގައި ބައެއް ބޭފުޅުން ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހިނގައިގައި ދިމާވި 7ޖެހެނީ ފެބްރުއަރީ 

ށް ނޫނީ ންގެ ބަޔަކަށް ގެއްލުންވާ ގޮތައްމުޢާ އާދެ، އެއީ ފުލުހުން. އިވާ ހުށަހެޅުއްވުންކަންބޮޑުވެގެން މި ހުށަހަޅުއްވާފަ

ވަނަ  8ރުއަރީ ފެބް އިއާ 7ޖެހޭ  މެން ބަލައިލަން އެބައާދެ، އަޅުގަނޑު. ކުރެއްވި ވާހަކަ އަނިޔާވާ ގޮތަކަށް ކަންތައް

ލަތަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ދިން ދައު ،ޔަކު ނުކުމެތެރެއިން ބަ ދިޔަ ކަންތައްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެދުވަހު މި ހިނގައި

ޓަކައި މަސައްކަތްކުރައްވަން ހުވާކުރައްވައިގެން  އާދެ، އަނިޔާވެރިކަމެއްގެ ތެރެއިން އެކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް. އަނިޔާ

ންނެވިހެން އެކަން ބޫލުކުރަން ކުރިން ވެސް ދެއަޅުގަނޑު ވެސް ޤަ .ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެކަން ކޮންޓްރޯލްކުރައްވަންޖެހޭނެ

. ނުވާނެލާފު ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިގެންކޮންޓްރޯލްކުރައްވަން ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި ކަނޑައެޅިގެން އިންސާނިއްޔަތާ ޚި

އްމު ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ނުކުމެ ދައުލަތުގެ މުދަލަށާއި ޢާ އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ބަޔަކު

ތަންތަން ހުޅުރޯކޮށް ބޮޑެތި އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަނުން ގެއްލުންވާ ފަދަ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް  ،ދީ އަނިޔާތައް

އާދެ، އެހެންކަމުން އެކަން ކޮންޓްރޯލްކުރައްވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން . ތަން ހިންގަމުންދިޔަ

ގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޕޮލިސް ވަހުގެ ޖަލްސާވަނަ އަހަރީ ދު 70އާދެ، ފުލުހުންގެ .  މަސައްކަތްކުރައްވަންޖެހޭނެ

 ވިދާޅުވެފައި މި އަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮތް މައްސަލަ ވާލާދެއްވާފައި މިހަކަމަށް  ވިދާޅުވި ކޮމިޝަނަރ

ކަމެއް  ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ ބޫލުކުރާއަޅުގަނޑު ވެސް ޤަ. ކަމަށް ޤީޤުނުކުރައްވާނެއެ މައްސަލަ ތަޙު އޮންނަނީ ފުލުހުން

 ހިއުމަން. ގްރިޓީ ކޮމިޝަނެއް އެބައޮތްޕޮލިސް އިންޓެ. ރައްވަންޖެހޭނީކީޤީޤުކުނޫން ތަޙު ފުލުހުން އަމިއްލައަކަށް



  

ފައި އެބައޮތް އެ ހަމަ އެ ދުވަހު އެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވެ. ރައިޓްސް ކޮމިޝަނެއް އެބައޮތް

އެހެންކަމުން އެއީކީ އެ . ގެންދަވާ ވާހަކަ ށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ކުރިއަށްމައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަ

އާދެ، ދެން ހޯމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި . މައްސަލަ ނުބައްލަވަނީ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ބެލެވޭކަށް ނޯންނާނެ

ކުރެއްވި މަސައްކަތަކީ  ފުލުހުން އެދުވަހު  އެ ގެ މަސައްކަތަށް ތަޢުރީފުކުރައްވައި،ބޭފުޅުން އޮންނަނީ އެ ކަމަށް މި

 އޮންނަނީ އެއީ ގުޅިގެން ވެސް މި އާދެ، މިހެން ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމާ. އޮތްކަންގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައި  ގެޖިހާދެއް

އެފަދަ  ޤައުމަށް ،އާދެ، ޙަޤީޤަތަކީ ބަޔަކު މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ. އޮންނަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައި މިކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ގޮތުގައި 

ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދެމުން ގެންދިޔައިރުގައި އެކަން ކޮންޓްރޯލުކުރަން ނިކުތް މީހުންނަށް ވެސް ފުލުހުންނަށް ވެސް 

ގިނަ ގެއްލުންތަކެއް  މާއްދީ ވަރަށް ،ފިޒިކަލީ ،ބަޔަކު ދިޔައީ ހަމަ ބޮޑެތި ހަމަލާތަކެއް ދީ މުންގެ ތެރެއިން ގިނަޢާއް

އެއްގޮތަށް  ބޭފުޅުން ކުރައްވާފައި އޮތް ހުވައާ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ ކަމެއް އެ އެހެންކަމުން އެ. ދެމުން

ދެންނެވި މިންގަނޑުން  ބަޔަކު މި އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން މަދު. މަސައްކަތްކުރެއްވުން

 މަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ގިނައެހެންނަ. ނުކެރޭނެބޭރަށް ނުދެއެކޭ އަޅުގަނޑަކަށް ދަންނަވާކަށް

 ...އޮފިސަރުން ހަމަ ގަވާއިދަށް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟުދާންދޫ ދާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައި  141ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

އަށް އަންނަން މާ  ގޮތުގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަކީ އަދި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ލި މައްސަލަވާ ކުއް މި

ދައްކަނީ ބަޣާވާތަކުން ރައްޔިތުން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މި. ވެއްޖެ މައްސަލަ އެއް ވެސް ލަސް

ދިޔައީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން  އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން މި. އިންތިޚާބުކޮށްފައި އޮތް ސަރުކާރެއް ބަދަލުކުރި ވާހަކަ

ދަނީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ހާޒިރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން މި. ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް އަނިޔާކުރި ވާހަކަ

އޮފީހުގައި ހުރި ދިދަ ދަނީ ފުލުސް  އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން މި. ބަނޑޭރިގޭ ބޭރުގައި ހުރި ކެމެރާތައް ތެޅި ވާހަކަ

ދަނީ ފުލުސް އޮފީހުގެ އިސް އޮފިސަރުންތަކެއް ރަހީނުކޮށްގެން ދޫނިދޫ އަށް  އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން މި. ބޭލި ވާހަކަ

ދަނީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި އޮތް ސަރުކާރެއްގެ ވެރިމީހާ  އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން މި. ގެންގޮސް ތެޅި ވާހަކަ

މަދު ސިފައިންނާއި މަދު ވީތީ  ށް، މަޖިލީހަށްތުންގެ މަޖިލީހަގެ ފުރުޞަތު ހަމައެކަނި އޮންނަނީ މި ރައްޔިބަދަލުކުރުމު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑަށް . ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ބަދަލުކުރި ވާހަކަ ،ގުޅައިގަނެފުލުހުންކޮޅެއް މި ބާރު ނި

މުން ދިޔައީ ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބައޮތް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ. ކަމެއް އެބައޮތް ފެންނަ އެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ . ލަތެއްގައިތޯ މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އަޑުއުފުލެނީޙާސިފައިންނަށް ކޮން . ބަޣާވާތެއްގެ ވާހަކަ

 ،ން ޔުނީފޯމުގައި ނިކުމެރައްޔިތުންނަށް އެކިއެކި މީޑިޔާތަކުން ވެސް އެކިއެކި ފޮޓޯތަކުން ފެންނަން އެބަހުރި ސިފައި



  

ވީ .ޓީ ދިނުމުގެ ކުރިންފާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްތިއުއަޅުގަނޑަށް ފެންނަމުންދިޔަ . ބަޣާވާތް ކުރަމުންދިޔަ މަންޒަރު

މުޅި ތަން ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި  ،ތަނުގައި ތިބި ކުދިންނަށް އެކިއެކި ގޯނާކޮށްފައި އެމޯލްޑިވްސްގެ ތަޅު ގޮއްވައިލާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދިޔަ ސިފައިންގެ އޮފިސަރެއް ކަމުގައިވާ ޖިނާ ބިނޑިއަޅުވައިގެން ލޯންޗަކަށް . މަންޒަރު

އެއް އޮފިސަރަކު  ،އަދި އެތާނގައި ވަރަށް ގިނަ އޮފިސަރުންނަށް އަނިޔާކޮށް. ލައިގެން ދޫނިދޫ އަށް ގެންދިޔަ މަންޒަރު

ސުވާލަކީ . ރި ރައީސް، މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދިޔަ މަންޒަރުޢިއްޒަތްތެ. ތަނުގެ ލޮކަރަކަށް ލާފައި ހުރީ އެ

މިއަދު ތިމަންނާމެން ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން . ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުން، ސިފައިންގެ ޤާނޫނުން މި ހުއްދަ ދީފައި އެބައޮތްތޯ

އަކީ ރަނގަޅު  ހިންގި ޖަރީމާ ބަޔަކު މިފުލުހުންގެ ތެރެއިން މަދުބަޔަކާއި ސިފައިންގެ ތެރެއިން މަދު ،ވައްޓާލާފައި ތިބެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު މި . އެއް ވާހަކަ ދައްކަންޏާ މިއީ ވަރަށް ހެއްވާ ވާހަކަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މި

ދުވަހު ކޮމާންޑުކުރަން  އެ. ލާނަންބަރުންނަށް އެއް ސުވާލު ދަންނަވައިމެން ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި

ޅުވާފައި ސިފައިން ތިމަންނަ ބިނޑިއަ 31ނެވީ ދީދީ ރައީސަށް ދެންހުރި އިބްރާހީމު  ގެ ތެރޭގައިސިފައިން

އަޅުވާފައި ރީތިކޮށް ތިބި ބަޔަކު ބިނޑި. ނީޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކީއްކުރަންތޯ ހައްޔަރުކުރަ. ހައްޔަރުކުރަނީއޭ

. ދެންނެވީ ކީއްވެގެންތޯ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް މިސިފައިންގެ ތިރީހަކަށް ސިފައިން ބިނޑިއަޅުވާފައި ހައްޔަރުކުރަން ރަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދިޔައީ ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވި ބަޔަކު ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އެ ޖަރީމާ ހިންގަމުންދިޔަ 

. ނިކުތްފޯމުގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ޔުނީ. ނޫން ބަޣާވާތެއްތޯ، ބަޣާވާތެއް ނޫންތޯ މިއީ ކުރެވޭ ސުވާލެއް. މަންޒަރު

ސިފައިންގެ . އެއްކޮށް ތަޅާލި ފުލުސް އޮފީސް އެތެރެ. ގައި ތެޅިރައްޔިތުންގެ ގައި. ފާ އަށް ގޮވިއިސްތިއު

ހިސާބުން ސިފައިންގެ ޤާނޫނާއި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު ބެލީމަ އެނގޭނެ މިއީ  މި. އޮފިސަރުންނަށް އަނިޔާކުރި

 ...ކަނޑުގެ ވާހަޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ. ބަޣާވާތެއްކަން

 

 :ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

އެއް ލިބުމަކީ  ޚިލާފަށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ. ސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

 މު ރައްޔިތުން ކަމުގައިޢާއް ،ޔިތުންއްވިޔަސް ދިވެހި ރަ އެއީ ފުލުހުން ކަމުގައި. ނޫން ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ

ބަޔަކު  އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނޭދެން އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަނެއް. ވިޔަސް ވިޔަސް އަދި މަޖިލީސް މެންބަރުން ކަމުގައި

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ . ގޮތަކަށް އަނިޔާކުރަމުން ގެންދާކަށް ޚިލާފަށް ޤާނޫނުގައި ނޯންނަ ޤާނޫނުތަކާ

އަހަރުގެ  3ފާހަގަކުރެވިގެންދާ ކަމެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ޗުއްޓީގައި އޮންނަ ދުވަސްކޮޅަކީ އަބަދުވެސް މިދިޔަ 

އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ . ތެރޭގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން ޗާޓުން ބޭރުވާ ދުވަސްކޮޅުކަން

ވިދާޅުވާ ޗާޓުން ބޭރުން  މަނިކުފާނު އެ އި ވަމުންދިޔަ ކަންތައްތަކަކީ އެއާއި އަދި ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގަ ތެރޭގަ

 ،ނިކުމެ ކަންތައްތައް ދިޔަ ހިސާބުން ގޮސް. އެކަމާ އިހުތިޖާޖުކޮށްގެން ބަޔަކު ނިކުތީ. ކުރެވެމުންދިޔަ ކަންތައްތަކެއް



  

ގެ ތެރެއަށް ސިފައިން ވެސް ވަކި ހިސާބަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ފެނިގެންދިޔައީ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތު

މުޅި ނިޒާމު ބޮއްސުންލައިގެން  ،ބޭފުޅުންނަށް ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގޮސް ނަހަމަގޮތުގައި ވަދެގެން ހަމަ އެ

ކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔަ އެހިނދު ދިވެހި .ވަގުތު އެ ތަން ދިޔަ

ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިވެގަތީމަ ދެން ކާކުތޯއޭ ދިވެހި  ކުރައްވައި ޚިލާފަށް ކަންކަން އާޤާނޫނުއަސާސީ

އެހެންވީމާ، . ނޫނީ ބިތޯއޭ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާނިކުންނާނެ ބަޔަކު އެބަތި. ރައްޔިތުންގެ ދިފާޢުގައި ނިކުންނާނީ

ލިބިގެންދިޔަ ކުރިއެރުމަކީ ނުވަތަ މެޑެއްޔަކީ ބަޔަކަށް މީހުންނަށް  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެ

އަޅުގަނޑު ހަމަ . ނު އެއްޗެކޭޓަކައި ލިބު ކަމަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ ހިމާޔަތްކުރި. ނޫނޭ އަނިޔާކޮށްގެން ލިބުނު އެއްޗެއް

ބޮޑު  ފުލުހުން މާ. ޓަކައި ދުވަހު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދިފާޢުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ނުކުތްކަމަށް ރުވެރިވަން އެފަޚު

ޚިލާފު އަމުރެއް ނުކުރައްވާނެކަމުގެ  އިހުތިޖާޖުކުރެއްވީ ތިމަންނަމެންނަށް ޤާނޫނާ. ކަމަކު ނޫން އެދުނީކީ އިނގޭތޯ

ކަމެއް ނުކުރެވޭނީ އެގޮތަށް  އެކަމަކު އެވަރު. ނެތް އެއްވެސް ގޯހެއް މިއަކު. މީގައި ކޮބައިތޯ ގޯހެއް. ޔަޤީންކަންދެއްވާށޭ

ހިސާބަށް ދިޔައިމާ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު، އެ އަމުރުތަކަށް  އެހެންވީމާ، އެ. ނޫންތޯ ނުކުރައްވާންވެގެންއެކަން 

ލިބިގެންވާ ބާރެއް  އަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ފުރިހަމަ. އިނގޭތޯ ނޫން އެއްވެސް ޓިނީމިއުކިޔަމަންނުވުމަކީ 

 ކުރެއްވީމަ ދެން އެ ންހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެކައެ. ނުވުންޚިލާފު އަމުރުތަކަށް ފުލުހުން ކިޔަމަން ޤާނޫނުއަސާސީއާ

 އެހެންވީމާ، މި. ދޭން ނެރެން އުޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް އިނގޭތޯދިމާލަށް ދިވެހި ސިފައިން ހަމަލާ ބޭފުޅުންނާ

. ދައްކަނީ ހިސާބަށް ކަންތައްތައް ވެގެން ދިޔައިމާ ދެން ކަންތައްތައް ވެގެންދިޔަ ގޮތުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި

ސިފައިން ދިވެހި  އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ ހަމަ ދިވެހި ފުލުހުންނާއި

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ މި . ނުވުމަށްތައް ކުރުމަށް، އަނިޔާވެރިދޭތެރޭގައި އޯގާތެރިކޮށް ކަން ރައްޔިތުންނާ

 ވަހު ވެސް ކުމުންދޫ އަށް ގޮއްސައިހަކަށްދު. ކަންތައްތައް އިނގޭތޯ މި ޖެހުމާގައި ހުޅުފެނިގެންދާ މަންޒަރަކީ ތަންތަނު

ހަމަ . ޕީގެ ކައުންސިލު، އަތޮޅު ކައުންސިލަރެއްގެ ގޭގައި ހުޅުޖަހާފައި އެ ވަޑައިގެންނެވީ.އާރު.އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑީ

 ކަންތައްތަކާ މި. ހޭ ކަންތައްތައްއެހެންވީމާ، މިއީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެ. އެކްޓިވިސްޓުން ގޮވައިގެންގޮސް

. ހަމަ ކުއްލި މައްސަލަ ލާން ރަނގަޅު ކަންތައްތައް މި ހުންނަނީ ވެސް. ދޭތެރޭ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމު

 ބޭފުޅާ އަށް ކަމީ އަޅުގަނޑު އެމި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވިއާދެ، . ޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއް

އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރައީސް ނަޝީދާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި . ކަމެއް ދަންނަވާޝުކުރު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް . އެއް ތެދު ވާހަކަ ދަންނަވަންތޯ. ބޭފުޅުން ކިޔުއްވަން ކުރައްވައިގެން އުޅުއްވާ ކަމެކޭ އެ



  

ސް ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެ ކަންތައްތައް ހިނގި ދުވަހު އެ އެ. ދަރިވަރުންނާއި މީސްމީހުން ތިބޭ ކިޔަވައިދިން

. ބޭފުޅުން އިނގޭތޯ ބާޣީ ވީ ހަމަ އެ. ބާޣީއޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ކިޔަސް ،އޭބާކީ. ނެތް އެއް މީހަކަށް އޮޅިފަ

ންގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކުދިންތަކެއް ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ތިއްބާ ތި ރައީސް ނަޝީދޭ ކިޔާ ބޭފުޅާ އަޅުގަނޑުމެ

ވެފަހޭ  މިހިރަ ބީތާއޭ ކިހިނެއް. ވާނެ ތެދަށް ކިޔާލަން ފަހަރު މި. ނެތް ކަމެއް ވިދާޅުވަނީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފޮރުވާނެ

އޭރުން  ،މަރާލާށޭ އިފަސް ޅަ .ޗެއް ބުނެވުނީއެއް ތެރެއިން ހަޑި ންގެމިތާ ބޭރުގައި މިތިބަ މީހު ،ތަނުން މި .ތިހިރީ

ބޭރުން ބަޔަކު . ތިބީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުންނޭ އެ .ނޭގެ އެކުވެރިންއަޅުގަނޑުމެން. ކިހިނެއްތޯ މަރާނީ. ވެދާނޭ މިކަން

ހުރިހާ . ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އުޅެނީ ފޮރުވައިގެން މި. ހަކަ ނުދައްކަނީވާ ކީއްވެތޯ މި. ތިބީ ތާ މި ނޫނޭ މި އަރައެއް

ހަތަށް ފަ. ކުއްޖާ ބުނީ ކީކޭ އެ ،ދެން ބުނީމަ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާ މި ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގިކަން މެންބަރުންނަށް

މި ކަންތައްތައް . މިއީ ޙަޤީޤަތް އެނގެއްޖެހޭ. ނަހަދާނަމޭ މިއަދަކު މަކުނު ބުނާ ގޮތެއް ނބުރިލާފައި ބުނީ ތިއެ

. އުޅެނީ އައިސްގެން މި ނަބިއްޔެއްތޯ .އުޅެނީ މިއީ މަލާއިކަތެއްތޯ އައިސްގެން މި. އުޅެނީ ރުވައިގެން ތިވެގެންތޯ ފޮކީއް

އޭނަ ވެރިކަން ފައިބައިގެން  .ވަގުތު އޮތް ރަނގަޅަކަށް ދިވެހިންނަށް އެ ،ވެސް ދިވެހިންގެ އޭނަ އަށް ވެރިކަން ލިބުނީ

އެކްޓިވިސްޓުން  ވިދާޅުވާ ހަމަ ގައި އެކުމުންދޫ. ބޫލުކުރަން އިނގޭތޯޖެހޭނެ ޤަ މިކަން. ރަނގަޅަކަށްއޮތް ދިޔައީ ވެސް 

ކުމުންދޫ މީހުންނަކީ އެކަހަލަ  .މީހުން ރޯކުރީ އެ. ހުރީ ކޮށްފަކަންތައް  ހެން އެފިލްމު ުޅޭގޮވައިގެން ގޮއްސަ ހަމަ 

ޖެހެނީ  ތެދުވަން މިމިހެން މެން އަޅުގަނޑު. ވާހަކަތައް ޙަޤީޤަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެހެންވީމާ، މި. ނޫން އެއީކީ ބައެއް

މިއަށް އިތުރު  ޙަޤީޤަތް ހާމަކޮށްލައި، ށް މިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަ އެހެންވެސް. ޖެހެނީ ތެދުވަން މިދޮގުހަދާތީ 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ނަންއިށީންއަޅުގަނޑު  ތީޤަބޫލުކުރާއަޅުގަނޑު ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ތަކެއް ދައްކަންވާހަކަ

 

 :ންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު). އްވުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންމަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރިޔާސަތަށް ވަޑައިގެން ދެ. ޝުކުރިއްޔާ

 .މަދު ސަމީރުރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްދިއްދޫ ދާއި

 

 :މަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްކެވުންދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

މި ބަހުސްގައި  ،އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހުށަހަޅާލަން ބޭނުން. ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި 

އެހެންވީމާ، . ގޮތަކަށް ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް ލިބޭނެވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުވާހަކަދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައި

. ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަންނަމަ އަޅުގަނޑު އެ  ވާ އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން، އެ ހުށަހެޅުމެއް

 ވެސް ކުރެވުނީސްހައި އެކަން ކާމިޔާބުބަޑިޖަނަމަ،  ދުވަހު ބަޑިޖަހަން ބޭނުންވި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޙަޤީޤަތަކީ އެ

ވެސް ކަމުގެ އެހެންނަމަ. އަށް އެކަން ކުރެވުނީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ނަމަ ވެރިކަންކުރަން އެގޮތަށް ބޭނުންވި. މެ



  

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލައި އެ ވާހަކަތައް ދައްކަންފެށީމާ އޭގެ ޙަޤީޤަތް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން އެބަޖެހޭ

ރާއްޖޭގެ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނަނީ ދިވެހި ދައުލަތަށް ނޫނީ ދިވެހި 3ވަނަ މާއްދާގެ  6ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމެއް ދިވެހި ދައުލަތާއި ދާޚިލީ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް

ކޮށް ދާޚިލީ  ދިވެހި ފުލުހުން ނުކުމެ އެކަން. ކަމަށް މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭނީ ދިވެހި ފުލުހުން

 ދިނުމަށް ގޮވައި އެއާ ޚިލާފަށް އިސްތިއުފާ(ށ)މާއްދާގެ  ވަނަ 246އަސާސީގެ ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރޭގައި ތިބެ ޤާނޫނު

އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުން ގައިގައި ތަޅައި . މީހުންނަކީ ފުލުހުންނެއް ނޫން އެތާ ތިއްބަކަސް ކަންތައްތައް ކުރީމާ އެ

އަދި ދިވެހި އެތައް  ގޮސް އޮހޮރުވާ ހިސާބަށްމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގައިން ލޭރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވެ ރައްޔިތުންގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ބުނެ ކަމަށް ކުރީ ރަނގަޅުކަމެއް މީހުން އެ ދިނީމާ އެށް އަނިޔާކޮށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާރައްޔިތުންނަކަ

މަނިކު އެ  ހުންނެވި މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން އަށް ވަޑައިގެން ބަޣާވާތުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް އަމިއްލަ

މެޑެލް ދޭ ވާހަކަ ދެންނެވީމާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ  އި،ނަށް ސެލިއުޓުކުރައްވަބޭފުޅުން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން . ލަދުވެތިވާންވީއޭ. ވާންވީ އެއް ނޫނޭ ޓަކައި ފަޚުރުވެރި މަޖިލިސް އެކަމަށް

 ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެ.ޔާކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ،ފަޚުރުވެރިވަން

ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިފައިން ބޭނުންކުރައްވައިގެން  މާޔަތްކުރެއްވުމަށްހިމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ހައިބަތާއި ޖާހަތް 

. ބައިތޯ އެކަންކަންއެހެންނަމަވެސް މިއަދު ކޮ. މަލާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ނުދިނީތީހަބަޑިން 

އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތުގައި މި  31ދިޔައީ ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވި އެންމެން އަދި  މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސިފައިންގެ . ރާއްޖޭގައި ހުރި މީހާ ވެސް މި ބަޣާވާތުގެ ތެރޭގައި ބައިވެރިވެގެންދިޔަ މަންޒަރު

 އެ. އަކީ ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އްދާވަނަ މާ 0ޤާނޫނުގެ 

އިންނަކީ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދިޔައިމަ ސިފަ ސިފައިން އެ ،މަނިކުފާނު ކުޅަ އަމުރަށް ކިޔަމަންނުވެ

ފުލުހުންގެ އެކުގައި އަދި ހަމައެއާ. ނޫން ފައިންނެއްގޮތުގެ މަތިން ތިބި ޤާނޫނީ ސި އެއްގޮތްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ

 މީހުން އަތްތަކުގައި ހޭކިފައި ހުރި ލެ އާއި އެ އެހެންވީމާ، އެ. ޚިލާފަށް ތިބި މީހުންނަކީ ފުލުހުންނެއް ނޫން ޤާނޫނާ

އަދު މެދުގައި މި ހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކާނުކޮށެއް ދިވެކަންތައްތައް ތަޙުޤީޤު މި މީހުން މާރާމާރީ ހިންގުމާ،

ތައް އަދި އެފަދަ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގައިގެން ފޮނުވާ މައްސަލަ. ފުލުހުންގެ ފަރާތަކުންނެއް އެއްވެސް ތަޙުޤީޤެއް ނުހިންގޭނެ

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނޭ ޤާނޫނޫ ނެގެހެއްޓުމަކީ. ށް ބެލުމުގެ އިޚުތިޔާރެއް ނުލިބޭޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ

 ބުނޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ އެކު ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެބައަދި ހަމައެއާ. ތެއްކަންޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަ

 އެއްގޮތަށްތޯ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބަލަން ތަޙުޤީޤުކުރެވެމުންދަނީ ޤާނޫނާ އާއި ގޮތުގެ މަތިން ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާ

ން ގައިން ލޭ އޮހޮރުވާފައި ތިބި ފުލުހުންނާއި ދުއްތުރާކޮށްފައި މީހު ،އެހެންވީމާ، މީހުންނަށް އަނިޔާކޮށްފައި. އެބަޖެހޭ

 މީހުން ކުރާ ތަޙުޤީޤެއް މި ރާއްޖޭގެ ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތުގެ ތެރޭގައި ގެނެވޭނެ ސިފައިން އެ



  

 މި މުންޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ގޮވަ. ނުކުރަންކަމަކަށެއް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް

ވަނަ  4ވެރިކަން ފެށިގެން އަންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ދަނީ ވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކަށް އަންނާށޭ

 3އެ ބާރު އަޅުގަނޑުމެން . ކިބައިން ގެއެ ވެރިކަން ދެމިއޮންނާނީ ވެސް ރައްޔިތުން. އިން ރައްޔިތުން ކިބައިން މާއްދާ

 . ޝުކުރިއްޔާ. އުޅެނީ ފަރާތަކަށް ދީގެން މިވަނަ 

 

 :މިރު ވާހަކަދެއްކެވުންޢާމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްކު

އަކީ، މިއަދު މި ޤައުމުގައި  އުޅޭ ކުއްލި މައްސަލަ އާދެ، މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ގޮތުން އެ ގުޅޭ އްކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާދިމާލަށް އިނގިލިދި ބޮޑަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާ އެއްބަޔަކު ވަރަށް

ހަމަ އެ  އަދި. ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ބަލައިގަންނަނީ އެއް ހުރީތީވެ ހުށަހެޅިގެންދާ ކުއްލި މައްސަލަ ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުން

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ . ކަމުގައި ވެސް ދަންނަވާލަން ކުރާ ވިސްނުމެއްވިސްނުމަކީ އިހުތިރާމު

ވާހަކަތައް ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ  ބާވަތުގެ ނުވާ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ގޮތަކަށް ސްނާލަންޖެހޭ މިއަދު ޒިންމާދާރުވި

 ދެންނެވި ކަމަކީ މިއަދު އެއްބަޔަކަށް މި އެހެން މި! ދިއްކޮށް ދެއްކުމަކީ އެއީ އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތްތޯދިމާލަށް އިނގިލި

ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގައި މި ހިނގި ޢަމަލުތަކަކީ ވަރަށް ގޯސް މި  7،8ފަހަކުން  ދާދި .އޮތީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން

ދައްކަވާ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ މި ވާހަކަ. ތަން ދާ ކެވެމުންގޮތަށް މި ވާހަކަ ދެ ޢަމަލުތަކެއް ގޮތަށް ސިފަވާ

އޭގެ . ން ވެސް މި ބާރު ކަންތައްތައް ކޮށްފައިވަނިކޮށްތަ ފެނިގެންދިޔަ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ރަނގަޅުކޮށް ވާހަކަދެއްކި

އެކު ހުރިހާ ޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އަމާންކަމާ ކަމެއް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މި މަޖިލީހަކީ އަ އެއް

ޓަކައި  ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ،ނުރައްކަލަކުން އެއްކިބާވެ ތިބެގެން

އެހެންނަމަވެސް މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުވަދެވޭ ދުވަސްތައް . ޤާނޫނުތައް ހެދުމަށް އޮތް މަޖިލީހެއް

 މި މަޖިލިސް ތަޅުއަޅުވާފައި އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް މީހަކު މި. އެ ދުވަހު ފުލުހުން ރަނގަޅު. ކުރިމަތިވެގެންދިޔަ

ތަޅުއެޅުވި  ގައިޕްރީމް ކޯޓުން ސުގޮތު ގުޅޭހަމައެއާ. ހު ފުލުހުން ރަނގަޅުއެ ދުވަ. ތަނުން ނުނުކުމެވޭ ދުވަސްތައް ދިޔަ

. އެ ދުވަސް ރަނގަޅު. ދުވަސް ހަމަ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ލައްވާ އެކަން ކުރުވި ދުވަސްތަކެއް ހިނގައްޖެ

. ދުވަހު ފުލުހުން ރަނގަޅު އެ. ށް ވެސް އެކަންކަން ކުރެވިގެންދިޔަޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަ ގޮތުން ގުޅޭހަމައެއާ

އެ ބޭފުޅުން އެކުރި ނަމަ،  ވާ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ފަހަރެއްގައި ވެސް ފުލުހުން ގޯސްކޮށް ކަމެއް ކޮށްފައި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ވަރަށް . އަޅުގަނޑު ނެތިން އެކަން ކުރާކަށް. ދައްކަނީކީ ނޫންކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށް ވާހަކަ

ތަނުގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކްރައިމް  ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު މި .ހިނގައްޖެ ނގަޅަށް ސާބިތުވެރަ

ދިޔައިރުގައި އަޅުގަނޑު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ހޯމް  ޕްރިވެންޝަން ބޯޑެއް އުފައްދައިގެން އެކަން ކުރަމުން

ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ  ލިބޭ ތިއްބޭ އެކަންކަމަށް ހިތްވަރު ވެސް އެބަމިހާރު ޅުވި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައިމިނިސްޓަރު ވިދާ



  

އަކީ މިއަދު  އުޅޭ ވާހަކަ އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މި. މީހުން ކަނޑާލައިފިއޭ 61އޭގެތެރެއިން . މީހުން

ގައި އެކަކު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ވެސް ރަނގަޅު، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ތެރޭ

މާދަމާ ވެސް . އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ ކަމީ ކެވޭވާހަކަދެގޮތަށް މިއަދު  ރަނގަޅު ނެތް

އެ ބޭފުޅުން . އެޔޭ ބަޔަކީ ކޮށްދޭން ތިބިއްކަތްމަސަޓަކައި  މާޔަތް ހޯދައިދިނުމަށްހިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޤައުމުގައި 

ތަޙުޤީޤުކޮށްގެން އެކަން ކުރުމަކީ އެކަން ކޮންމެހެން ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި  ،ނަމަ ވާ ގޯސްކޮށް ކަމެއްކޮށްފައި

މި  ތުނުހިފޭ ކަމެއްގައި އިނގިލިދިއްކޮށްގެން އެ ފަރާތްތަކާ ދިމާލަށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާބި. ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ

ވިދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅައިގެން ވާހަކަދެއްކުމަކީ މި މަޖިލީހަށް ކުރެ

އެހެންވީމާ، މި ކަންބޮޑުވުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ އާދޭހާ އެއްކޮށް . ގައިމުވެސް ނުދެކެން

ހުށަހަޅައިގެން އެ މުއައްސަސާތައް . ހުއްޓޭ ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތައް އެބަ. ދަންނަވައިލަމޭ ހުށަހަޅާށޭ

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ ދިމާލަށް މި ގޮތަށް . ގެން މި ކަންކަން ކުރާށޭމެދުވެރިކޮށް

ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ވަށައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ  އަޅުގަނޑުމެން އެއްޗެހި ކިޔަން

 . މާޔަތްކޮށްދޭނެ އެއްވެސް ބަޔަކު ނުތިބޭނެއަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ހި. އެއްވެސް ބަޔަކު ނުތިބޭނެ

 

 :ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމައިނުންވެސް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެން މި ބަހުސްގައި ކޮންމެ ގޮތަކަށް އާދެ، މި ބޭފުޅުން އާދެ، އަޅުގަ. ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން

މިތާ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބޭފުޅުން މައިތިރިކުރައްވާ. މައިތިރިވީމަ އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ

އަމީނުގެ ޒަމާނުގައި އާދެ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މުޙައްމަދު . ކައިރީގައި އުނދަގޫކުރާތީ އިނގޭތޯ

ފަރީދޭ ޙަސަން ކީ އިތުރު ހެޔޮ އެ ނަންފުޅު ޝަހީދުންގެ ލިސްޓަށް އަރައިގެން ދިޔައިބާއޭ ބުނެ، ޙަސަން ފަރީދު 

އަދި ވިހަމަނާފުށީގައި ވަޅުލެވިފައި އޮތް މުޙައްމަދު އަމީނުގެ ހަށިގަނޑަކީ . ގެއްލުވާލި ކަންތައްތަކަކީ ވެސް ބަޣާވާތެކޭ

ފެބުރުއަރީގައި މަރާ ނުލެވުނުކަމުގައި ވިޔަސް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި  7ހަމަ އެގޮތަށް . ނިމުމެއްވެސް ބަޣާވާތެއްގެ 

ޗާޓުން ބޭރުން . މަޤާމުން ގަދަބާރުން ދުރުކުރެވުނު ކަންތައްތަކަކީ ވެސް ބަޣާވާތެއް ނޫން އެހެން އެއްޗަކަށް ނުވާނެ

ޗާޓުން ބޭރުވި . އެހެން ބަޔަކު ޗާޓުން ބޭރުވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކަންތައް ކުރުމަކީ އޭގެ މޯހިރުގައި

މިއަދާ ހަމައަށް ދާއިރު ވެސް ތި . ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން އެކަން ސާބިތުކުރެވިފައި އޮންނަށްޖެހޭނެ

ނޑުމެން ޕާޓީ ބަދަލުކުރީމާ ދެން އަޅުގަ. ބޭފުޅުން ކުރައްވާ ތުހުމަތުތަކުގެ އެއްވެސް ތުހުމަތެއް ސާބިތުވެފަ އެއް ނެތް

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަގެއް ނެތް ވާހަކައާއި ވެލިއުޒް ނެތް ވާހަކައާ ދައްކާއިރު، މިއަދު ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަމެއް ދިފާއުކުރަން 

ޑީ އާއި ޑިގުރީއާ ހަދައިގެން ތިބި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން .އެޗް.މި ތަނަން ވަދެ ބޮޑެތި ޕީ



  

ޕީ މެންބަރުންގެ ގައިގައި ތަޅައި .ޑީ.އޯގާތެރިކަމަކީ މި ތަނުގެ އެކުވެރި އަޚް، އެމް. ލަދުގަންނަށްޖެހޭނެ

ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކާ ނުލައި ވެރިކަމެއް ދިފާއުކުރަން . ރޯނާގަންނަވައިލައިގެން ދިފާޢުކުރަން މި ތަނަށް ވަދެތިބެން

އި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރެވޭނެ އެންމެ މިތާކުރާ ކޮންމެ ޢަމަލަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގަ

ފުލުހުން ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރެއް ކޮށްފި ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، ތަބާނުވުމަކީ މި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް . ހަޑިމުޑުދާރު ޢަމަލޭ

ންކޮށްގެން އެ އެހެންނަމަވެސް ފުލުހުންނަކަށެއް ނޯންނާނެ އެ މީހުންގެ ހަތިޔާރު ބޭނު. މީހަކު ޝަކުވާކުރާނެ ކަމެއް ނޫން

. ފުލުހުންނަކަށް ނޯންނާނެ ބަނޑޭރިގެ އަކަށް އެއްޗެހިއުކޭކަން. މީހުން މުއައްސަސާ ތަޅައި ރޯނައިގަންނަވައިލެވޭކަށް

އަޅުގަނޑު މިއަދު ގޮވާލަން ބޭނުންވޭ އޭރުގެ . ފުލުހުންނަކަށް ނޯންނާނެ އެ ތަނުގައި ތިބި އޮފިސަރުންގެ ގަޔަށް އެރޭކަން

އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން ބޭނުންވޭ . ސް އަޙްމަދު ފަސީހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަންކޮމިޝަނަރ އޮފް ފޮލި

މީހަކު ގޯސްކަމެއް . ކީއްވެތޯ ނުކެރެނީ. އޭރުގައި ތިބި ޑިޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން

ވާނުންނާ ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ގޭންގުތަކަށް، އަޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަށް މި މަޖިލީހުގައި ރާއްޖޭގެ ޒު. ކުރީމަ

އެއާ ކޮބައިތޯ މުޙައްމަދު . ގްރޫޕުތަކަށް ހިތްވަރުދޭ ގޮތަށް ވާހަކަދައްކައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ފުލުސް އޮފީހަށް ދަމާނެ

. ހުރި ތަފާތެއްޖަމީލު ފުލުހުންނަށް ތަޢުރީފުކޮށް، ޑޮކްޓަރ ވަޙީދު ފުލުހުންނަށް ތަޢުރީފުކޮށް، ދައްކާ ވާހަކައާ 

އެއީ މީހަކު ޤަބޫލުކުރާނެ . ފުލުސް ޔުނީފޯމުއަޅައިފިއްޔާ ޣާޒީ. ޒުވާނުން ވެއްޖެއްޔާ ގޭންގު. ޒުވާނުންވީމަ ގޯސް ވަނީ

ކުގައި ވިސްނަން މި އެ ބޭފުޅުންނަށް އާދޭހާގޯސްހެދުނު ދުވަހު  އަޅުގަނޑު ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އެ. ވާހަކަ އެއް ނޫން

މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އޯޑަރަށް . ގައި ބަޑިޖެހި މީހުންނަށް ވީގޮތް އިނގޭތޯއ21ޭމްބަރު ދަންނަވައިލަނީ ސެޕްޓެ

އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން ފުލުހުންގެ  .ލާފައެހެހިންމަފުށީ ޖަލެއްގައި އެބަތިބި . އޭބަޑިޖެހި މީހުންނަށް ވީ ގޮތް އިނގޭތޯ

މީ . ސްހެދުނު ކުދިންނަށް މުސްތަޤުބަލުގައި އެހެން ވާކަށްކުދިންގެ ތެރެއިން އެ ދުވަހު ވަގުތުގެ ޖަޒުބާތުގައި ގޯ

ދިވެހި . ޕީގެ މީހުންނަކީ ވެސް.ޑީ.އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެމް. ކުޑަކުޑަ މިސާލެއް

. ށް ނުނިކުމެވޭނެރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުޤައޭ ކިޔާފަ އެއް ވަކި ބަޔަކު ބުނާ ފިކުރެއްގަ އެއް ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަކަ

އެހެންވީމާ، . ކޮންމެ ޕާޓީ އަކަށް އުޅުނަސް.  ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ ހުރިހާ އެންމެންނަކީ ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން

ރައްޔިތުން ނިކުމެ . ހުން ނުކުރާ ތަޙުޤީޤެއް ދެން ކާކުތޯ ކުރާނީފުލު .އަނިޔާވެރިކަން އޮތް ކަމެއް ތަޙްޤީޤުކުރަންޖެހޭނެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ރަށްތަކުގައި ވެސް އެބައުޅޭ އެ ދުވަހު ބަޣާވާތުގައި . ރަންވީތޯ އެ މީހުންހިފައި ހައްޔަރުކު

އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ . އެކަމަކު ރައްޔިތުން ނުކުމެއްޖެއްޔާ ލޭއޮހޮރުމަކަށްދާނެ. އުޅުނު ފުލުހުން

 ... ކުއްލި މައްސަލަލައިގެން ވެސް 3ކު ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ދުވާލަ. މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭނެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މަޢުޞޫމުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ



  

ޕީގެ ފަރާތުން ކުއްލި މައްސަލަ އެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ވާހަކަގަނޑެއް .ޑީ.ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ، އެމް

ޕީގެ .ޑީ.އާދެ، އެމް. ޅުއްވި ބޭފުޅާ އަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަންއަނެއްކާވެސް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީތީ އެ ހުށަހެ

ހާޖާނީ ވާހަކަތައް ހިނދެމުންހިނދެމުން އައިސް، ހިނދެންފެށީމަ އަނެއްކާވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްގެން އެ 

ޕީ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި .ޑީ.ކީ އެމްއެހެންނަމަވެސް މީގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަށްޖެހޭ ކަމަ. ވާހަކަތައް ދެއްކޭތޯ ބަލާނެ

އެ ބޭފުޅުންނާ ދެކޮޅަށް ކަމެއް ނިމޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ މުއައްސަސާ އެއް ގޯސްވެ، އެ ކަމެއް ނިންމި މީހާ ގޯސްވެ، 

ޕީ އިން މި ގެންގުޅޭ ވިސްނުމަކީ މުޅިން ބޭކާރު ވިސްނުމެއްކަން އެބަ .ޑީ.މިހެން ހެދީމަ ސިސްޓަމާ ދޭތެރޭގައި އެމް

އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް . ސް ދޭތަށް ކަމެއް ނިންމައިފިއްޔާ ސާބަޕީ އިން އެދޭ ގޮ.ޑީ.އެއް ފަހަރެއްގައި އެމް. އެނގޭ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ އިސްތިއުފާދެއްވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވެސް . އެ މުއައްސަސާ އަށް

ޕޮލިސް . ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައިކޯޓު ވެސް ރަނގަޅޭ ބުނި ތަންއަޅުގަނޑަށް ފެނިއްޖެ ކުރީގެ ރައީ. މަރުޙަބާ ކީ ތަން

އެކަމަކު . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ވެސް ރަނގަޅޭ ބުނި ތަން. އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ވެސް ރަނގަޅޭ ބުނި ތަން

މިއަދު މި . ވޭޕީގެ މަދު ބައެއްގެ ނޭއްގާނީ ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ހަމަ އެއްޗެއް ބުނާ ފަހަރަކު އެ ތަން އެބަ ގޯސް.ޑީ.އެމް

މައްސަލަ މިލީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އުޅޭތީ އެ އޮތް ސަޕޯޓުކޮޅު 

ޕީގެ ތެރޭގައި މިހާރު އޮތް  ދާޚިލީ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ނެރެ، .ޑީ.އެމް. ވެސް ދުއްވާލުމުގެ ބޭނުމުގަ

ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް ޙަޤީޤަތަކަށް ވާނީ އެ . ދާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިޔުމުގެ ބޭނުމުގައަނެއްކާވެސް ރައީސް ނަޝީ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޕީ އިން ވެސް ޖެހޭ އުސޫލެއް ޤަބޫލުކުރަންޏާ އެ އުސޫލުގައި ތިބެން.ޑީ.އެމް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ގަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތެވުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވަން ބަރުގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 .ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންޢާރިފު ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

އޮތް މައްސަލަ އަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް` 

ދިވެހި ފުލުހަކަށް އަނިޔާ އެއް ވިޔަސް، ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އަނިޔާ އެއް ވިޔަސް، އެއީ . ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަ އެއް

ލާތަކުގައި ތަފާތު ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އަނިޔާތައް ކުރަމުންދަނީ ތަފާތު އެކި މަރުޙަ. ކިހިނެއްވީ ކަމެއްތޯ ބަލަން އެބަޖެހޭ

އަދި މިހާރުވެސް ދެމުންދަނީ ތަފާތު އެކި . ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަނިޔާތައް ކުރަމުން ދިޔައީ. އެކި ގޮތްގޮތަށް

ދެން އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން ޤާނޫނުތަކުގެ ވާހަކަދައްކާއިރު އެއަށްވުރެ މަތީ . ގޮތްގޮތަށް ތަފާތު އެކި މަރުޙަލާތަކުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް އެތައް ކަމެއް ކުރަމުން ދިޔައިރު ވެސް އެ މަންޒަރުތައް . އަސާސީ އަކީއެއްޗެއް ޤާނޫނު



  

ނަރަޒު އަންދާޒީކޮށްލައްވައިގެން ތިއްބެވި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތެދުވެވަޑައިގެން މި ތާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާތީ 

ދާގައި ބުނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންނޭ ވެރިކަން ފެށެނީ ވެސް، ވަނަ މާއް 4ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ހިތާމަކުރަން އަޅުގަނޑު

ވަނަ މާއްދާގައި މި  6. ވަނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ ޤާނޫނު ހަދާ ބާރަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހޭ 1. ނިމިގެންދާނީ ވެސް

ދެން .  ދާގަވަނަ މާއް 7ދެން އޮންނަނީ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ބާރު . ބުނަނީ ވެރިކަންކުރާ ބާރަކީ އެގްޒެކެޓިވޭ

ދިވެހި ފުލުހުން . ވަނަ މާއްދާ ވެސް ހަމަ އެބައޮތް 241ވަނަ މާއްދާ އާއި  64ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަމުރަށް ކިޔަމަންނުވި ވާހަކަ، ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި ހަވާލާދެއްވައި ސިފައިންގެ ޤާނޫނާ 

ދުވާ ވަންދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަމުރަށް  22ރޭ  22ލުހުން ހަވާލާދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާއިރުގައި ހަމަ އެ ފު

އެކަމަކު ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލުތަކެއްކަން އެ މީހުންނަށް އެނގި، އެ މީހުން . ކިޔަމަން ވެގެން ކަންތައްތަކެއް ކުރި

ތިމަންނަ މެންނަށް . ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހުގައި އެދުނީ އެންމެ ކަމަކަށް 7އެދުނީ 

. ތިމަންނަ މެންނަށް ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރުނުކުރައްވާށޭ. ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ލިބިދޭ ބާރެއް އެބައޮތޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އެ މީހުން ދެންނެވި، ދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގާތު އެ މީހުން ވިދާޅުވި ތިމަންނަމެންނަށް 

އެހެންވީމާ، . ރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކޮމާންޑަށް ތިމަންމެން ނެތޭ ބޯލެނބޭކަށްޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރުކުރާތީ މިހާ

އެހެންނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކަށް އެ ދުވަހު ހުންނެވި . ތިމަންނަ މެންނަށް ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރުނުކުރާށޭ

ކުރެއްވީ މިހާރުވެސް ތި ކުރަނީ ޣައިރު ޤާނޫނީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެ ކަމަށް އިންކާރުކުރައްވައި، އެ މީހުންނަށް އަމުރު

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި . ކަމެކޭ ސިފައިންނާ ހަވާލުވާށޭ

ން މުގުރާ މީހުންނާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބޭރުން ކަންކުރާ މީހުންނާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިމުގެ ތެރެއިން ކަންކުރާ މީހު

ދެން ފުލުހުންނަށް އަނިޔާކުރުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކުރުމާ . ސާފުކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު އެނގޭ

މި ވެސް އޮންނަނީ ފުލުހަކީ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް އެ ވަގުތަކު ކަން ނުކުރައްވައިފިއްޔާ ގޯސްވާ މީހެއްގެ 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކަށް . ޕީގެ ފަރާތުން ޢަމަލުތައް ފެންނަށް ހުރީ.ޑީ.ންނަށް އެމްގޮތަށް މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެ

މިއަދަކު ނޯޅޭ، އެއްވެސް ފުލުހަކަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ވެސް އެއްވެސް 

ހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް ދެން ދިވެހި ފުލު. އަނިޔާ އެއް ލިބިފައި އޮވެއްޖެއްޔާ އެއީ މައްސަލަ އެއް

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާލިބުން އެއީ ވެސް . އަނިޔާލިބިއްޖެއްޔާ އެއީ މައްސަލަ އެއް

. މި ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނެއް ކޮންޑޯޑެއްނުކުރަން، ހަމަ ހަރުއަޑުން އެ ކަމަށް ދެކޮޅުހަދަން. މައްސަލަ އެއް

އަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި  3ފާއިތުވި . އެއްވެސް އިރަކު. އެއްވެސް ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އަނިޔާވެގެންނުވާނެ. ރަންއިންކާރުކު

އަންނަށް އޮތް ތަނެއްގައި ވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް . އަދި އޭގެ ކުރިން ވެސް. ވެސް ދެން ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ވެސް

ކުގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނުއަސާސީ ނަގަހައްޓަން އަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުތަ. އަނިޔާވެގެނެއްނުވާނެ

 ...އޭގެ ފަހުން އޭގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދު. އޭގެ ފަހުން ޤާނޫނުތައް ހިމާޔަތް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އެބަޖެހޭ



  

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެކު

ރޭ  ހުގެވަނަ ދުވަ 6 އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަނިޔާނުކުރެއޭ ބުނީމަ، އެ ދުވަހު،. ތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ

އިމުވެސް އަޅުގަނޑަށް ފެނުނު ހަމަގަ. ކުރީ ކަމެއްތޯ އެފެބްރުއަރީގައި ކޮން 8ނުވަތަ  ފެބްރުއަރީ 7ނުވަތަ 

 އެންމެ މެންބަރުން ގިނަޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ، ގެ އޮތް އެންމެ ބޮރާއްޖޭ މި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ

އެއީ  .ހެދި ތަންތަން މިތަން ބިންދާ މީހުންގެ ފަޔާއި އެ.  ޔަށް ވަދެ، ތަޅައި ސުންނާފަތިކުރި ތަންމައި ހަރުގެ ޕާޓީގެ

 ،ވެސް ވަދެ އަށް ސީ.ބީ.އެން.ދުވަހު ވެސް އެމް ޖެހިގެން އައިހަމަ އެއަށްފަހު . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފުލުހުން

ނޭ ބުނި މީޑިޔާ އެހެރީ އުލަތުގެ މީޑިޔާ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން ވަކާލާތުކުރަމުންދިޔަ މީޑިޔާގެ މިނިވަންކަން އޮންނަންޖެހޭދަ

. އެއް އެއީ މުޅި ދުނިޔެ ދައްކާ ވާހަކަ. ކަންޏެއް ނޫން އެ ވާހަކަ ދައްކަނީއަޅުގަނޑުމެން އެ. ހައިޖެކުކޮށްފަ

އެއް  މުޅި ދުނިޔެ ދައްކަނީ އެއް ވާހަކަ. ވާހަކަ ކުން ވެސް އެހިގެން އޮތް ތާދެން ޖެ. ވާހަކަ ން ވެސް އެކޮމަންވެލްތު

. އަނދިރީތޯއޭ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ. ސް، އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭއެހެންނަމަވެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވެސް ހަމަ އެއްގޮތަކަށް. ނަށްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ތަ ނުހޮނުނާޅާކަން ވެސް ނަސީބެއް. ލޯކަނުވެފައި ތިބި ބައެއްތޯ

 ،ވަނަ ދުވަހު މުޅި މާލޭ ރައްޔިތުން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެނުނު 8ޖެހިގެން އައި . ނޫންރެއްވޭ ކަމެއް ފެނުނީކީ ޤަބޫލުކު

 ކުރީގައި ވެސް ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު މި. ހިންގީ ހަމަ ފުލުހުންލާއިންސާނީ ޢަމަލެއް  މީޑިޔާގެ ކުރިމަތީގައި އެ ކުރި

އެ ވެރިކަން . ނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އަޅުގަނޑުމެން ކާމިޔާބުކުރީ ކުރީގެ ވެރިކަން ކަފުންކޮށްފައޭވަ 2118

 މި. ބީންނޭއެއީ ޒޮމް. އުޅެނީ ބުރުސްތާނުން ނިކުމެގެން މިގަކުރިން  ވީމަ އޭގެހަމައަހަރު  1އަންނަންޖެހޭނީ 

ފުލުހުން  0 ދުވަހު ޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ވެސް އެޢިއް. ބީންތަކެކޭއެއީ ޒޮމް. ޤާނޫނުގައި ނެތޭ ފުލުހުންނެއް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި. ތޯ އެކުރީސްޕާއަކަށް ގެންގޮސް މަސާޖު. ތޯސްޕާއަކަށް ވެގެންދިޔައީ

ވީޑިއޯ އާއި ކިތަންމެ ވަރަކަށް އޮޅުވާލަން އުޅުނަސް މިއީ ޝަމްސުއްދީނުގެ ޒަމާނެއް ނޫނޭ، ދުނިޔޭގެ ދަންނަވަނީ 

. ގެ ލައިވް ކަނޑާލީދައްކަން ފެށީމާ ފުރަތަމަ ވީޓީވީވާހަކަ މިއަދު މި ހިނެއްތޯ ކި. އޮންނަ ޒަމާނޭމީތި ކެމެރާ އާއި އޭތި

ވަނަ  2118ގައި ދެންނެވީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އޭނަ ޚުދު އަޅުގަނޑު ކައިރީ. މި ޖަރީމާގެ އެންމެ ބޮޑު މީހާ އީއެ

ގޮސް ކުރީމާ ރައީސް މައުމޫނު ޕީން ކާމިޔާބު.ޑީ.އެމް. މި ރާއްޖޭގައި ނިގުޅައިނުގަތީފުލުހުން  އޭއަހަރު ތިމަންނަޔާ ހެދި

ހަމަ އޭނަ ފުލުހުންނަށް ފައިސާ  ތިމަންނައޭ ފުލުހުން، .ގެނެސް އަނެއްކާ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަންއުޅުނޭ އެރޭ އިންޤިލާބު

ހަމައެކަނި އެންމެ ބޭނުމެއްގައި އޭނަގެ ރިސޯޓާއި . ށްފައޮތީ ވެރިކަން ބަދަލުކޮ މަދު ލާރިކޮޅެއް ދީގެން އެ ،ދީގެން

މުއްދަތު  އޭނަގެ އެންމެ ރިސޯޓަކުން ފަން އައިލެންޑުގެ. ކިއްޔާތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައިއޭނަގެ މުދަލާއި އޭނަގެ މިލް

 71 ،މިލިޔަން 4.1 މުއްދަތު އިތުރުކުރަންއޮއްވާ  .އަހަރު މިހާރު ފަން އައިލެންޑުގަ 1އޮތީ ބަކީ  ،އިތުރުކޮށްލީމާ

ފައިސާ ހޯދަން އޭނަ . ނުކުރާނީކީއްވެގެންތޯ އޭނަ ބަޣާވާތް. ސްލިބުނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ މިލިޔަން އޭނަ ޖީބަށް އެ



  

 ،ރުގަނޑަށް ސިފަކުރެވެނީ އެންމެ ފަގީވަގުތު އަޅު ދަންނަވަނީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ހުރި މި އަޅުގަނޑު މި ފަދަ، ކޮންމެ

ނަށް ދަނައިގެ ފައިސާތައް ކައްވާލައިގެން ދެން އެ ފައިސާ ނަގައިގެން އޭނަ ފުލުހުންމަ. ޖަހާ މީހާ އެއީސަލާން

ބުނި މީހުން  ބޮޑޭ ބަޖެޓު، ބޮޑޭއަނެއްކާ މިދިޔަ ބަޖެޓު . ޚަރަދުކޮށްގެން، އޭނަ ރިސޯޓު މުއްދަތު އިތުރުކޮށްގެން އެހެރީ

ބޮނޑިބަތް ތެއްޔެއް ގެންދިޔައިމަ ދިން . ލަގަބެއްތޯލުހުންނަށް ދިނީ ކޮން ފު. ބަޖެޓު މަދުވެގެން މި ތަނަށް ހުށަހަޅަނީ

 ޑީ އާއި.އެޗް.ޔުނިފޯމުގައި ޕީ މިލިޓްރީ. މިއީ މުޅި ދުނިޔެ މަލާމާތްކުރާ ކަމެކޭ. ބެއް ދިނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްލަޤަ

ޑިބަތް ތެއްޔެއް ނބޮ. ންނަނީ ބޮނޑިބަތް ލަގަބު ޖަހާފައޮ ރީ ފެންވަރުގައި ކިޔަވައިގެން ތިބި މީހުން މިޑިގު އެހެނިހެން

 ...އަލަ ޑަބިޔާ. އިންނަނީ މެޑެއްޔަށް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ    

އަދި . ނެތްވެސް  ކުރުމެއްހުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫ

މެންބަރެއް ގޮތުގައި ހުރެ ގެ ޕީ.އާރު.ރައީސް، އަޅުގަނޑު މިއަދު ޑީޢިއްޒަތްތެރި . ވެސް ނެތް މެއްވުނިޔާވެރިއަ

ޖޭގައި ކުރީ މި ރާއް. ގައި ކުރީ ހަމަ ސީދާ އަނިޔ8،7ާފެބްރުއަރީ  ނަވާނީވިޔަސް އަޅުގަނޑު ދަން ދެއްކި ކަމުގައިވާހަކަ

ޢިއްޒަތްތެރި . އެއް ނޫން އަކުން ބާރު ލިބިދޭ އަނިޔާ ދާޤާނޫނުއަސާސީގެ އެއްވެސް މާއް އަކީ މި އެ އަނިޔާ .އަނިޔާ

އެއް  ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބައޮތް ދައުލަތުގެ ހުއްދަ 32އުޅެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ރައީސް، ދަންނަވަން މި

. މެ ލިބިގެންވޭށްހަކަޙައްޤު މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީ އެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ ވެރިކަމާކުރިން ހޯދުމަކާނުލައި ސުލްޙަ

 ވިޔަސް އެ ދިޔަ މީހުން ކޮންމެ ތަނެއްގައި ތިބި ކަމުގައިއި ވަނަ ދުވަހުގައި ފުރަމާލޭގައި ހިނގާފަ 8ފެބްރުއަރީ 

އަޅުގަނޑުގެ  .މީހުންނަށް އަނިޔާކުރި ޓަކައި އެ މީހުން ތަނެއްގައި މަޑުކޮށްލި ކަމަށް އެ. ކޮށްފިމީހުންނަށް އަނިއްޔާ

މިތާ މިއަދު ވެސް އެ ބޭފުޅުން . ޔަކަށް އަނިޔާކުރިވަގުތުގައި ތިބި ބަ އަޅުގަނޑާ އެއްކޮށް އެ .ރިރައްޓެހިންނަށް އަނިޔާކު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެން އަންނަނީ . އަޅުގަނޑާ އެކު އެބަތިބި މި މަޖިލީހުގަ

 ވަނަ މާއްދާގައި މި 64ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ގޮތުގެ ވާހަކަ ވަނަ މާއްދާ ބަޔަކު މީހުން މާނަކުރާ 64ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކޮން ހުއްޖަތެއްތޯ  ވާންވެގެންޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރި. އޮންނަނީ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ވާހަކަ

އުލަތުގެ އެއްވެސް ލިބިގެން މެނުވީ ދަބުނަނީ ޤާނޫނަކުން ބާރު ވަނަ މާއްދާގައި މި 64ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ދެއްކޭނީ

އްޤު އަދި ޣައިރު ޤާނޫނީ އެއްވެސް އަމުރަކަށް ތަބާނުވުމުގެ ޙަ. ކަށް އަމުރެއް ކޮށްގެންނުވާނޭމުވައްޒަފަކު އެއްވެސް މީހަ

ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޤާނޫނުތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިގެންވޭ ރައީސުލް. ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވެއޭ

ޤާނޫނީ ބާރަކީ ޣައިރު އެ ބާރު އޮއްވާ އެ . އޮތް ބާރެއް މިއީ. ކުރުމުގެ ބާރުއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް އަމުރުނާފުލުހުން

އަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމާ، އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . އެއް ނޭޅޭނެ މީހަކު އަމިއްލައަކަށް ކަނޑަ އެބާރެއްތޯ 

އެ . ވުމެއް ނޫނޭކީ އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެރިނުއަސާސީގެ ރޫހަދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ މި ފެހި ޤާނޫ



  

ނު މީހުންނަށް އަނިޔާ ލިބުއެ އަނިޔާކުރި މީހުންނާއި . ހޭނެލިބެންޖެފައިވާ މީހުންނަށް ޙައްޤު އަދަބުއަނިޔާކޮށް

އަޅުގަނޑު . ރި ރައީސްނުދާނެ ޢިއްޒަތްތެއިމުވެގެންޤާރާއްޖޭގައި އިންޞާފު  މި އެހެންނޫނިއްޔާ. ބެންޖެހޭނެލިއިންޞާފު

ލުހުންގެ ފު. އަންނަނީ ދަންނަވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރާއްޖޭގެ ކިތައް މީހުންނަށްތޯ އަބަދުމެ އަނިޔާކުރަމުން މި

ވާހަކަ މިތާނގައި ދައްކަން  އެ. އަންނަނީ ވަމުން މިފައިންގެ ފަރާތުން އަބަދު އަނިޔާސި. ވަނީފަރާތުން އަބަދު އަނިޔާ

ހުން މީ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައަކީ އެ. ކުރަނީއަނެއް ބަޔަކު ޑިފެންޑު. އެއް ބަޔަކު ދައްކަނީ .ންޖެހެނީއެއް ބަޔަކު ތިބެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ . މީހުން ލައްވާ އެކަން މައިތިރިކުރާށޭ ދައްކައިގެން އެ. ވާހަކަ ދައްކާށޭ ވަންޏާ އެ ކުރާ ކަމަށްއަނިޔާ

އަކީ ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ  ފުރާނަ އޭނާގެކޮންމެ މީހެއްގެ މުދަލާއި . ނެނުލެވޭއި އަތެއްއެއްވެސް މީހަކަށް އަނެކަކު ގައިގަ

ޝަރީޢަތުން ބަލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ މި ކަމާ މެދު  އިސްލާމީ. ޖެހެނީށް އަނިޔާކުރީމަ ކޮންތާނކުތޯ  ދެން އެއަ. އެއްޗެހި

ން ވެރިކަމެއް ވެސް ގެންގުޅެވެން، ކޮށްގެޔާންނަކަށް ނެތް ރާއްޖޭގައި އަނިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެ. އޮތް ގޮތަކީ

އެކަން  .ކުރެވޭކަށް ވެސްއަދި ވެރިކަން. އަދި ވެރިކަމެއް ދިފާއުކުރެވޭކަށް ވެސް ތިބެވޭކަށް ވެސްވެރިކަމެއްގައި 

މެއް ވަންޏާ އެ ވެރިކަ އަނިޔާވެރި ވެއްޖެ ކަމަށް. ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ދިޔައީ މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

. ދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވާނެނވެރިކަމުގައި ތިބުމަށް ވެސް އުވަންޏާމުން  އަދި ހަމައެއާއެކު އަނިޔާކުރާ ކަމަށް. ނޯންނާނެދެމި

 ...އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

 

 :ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުންރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމު އުނގޫފާ

އްދާގައި ބުނަނީ ވަނަ މާ 64ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ . ޢަލައިކުމްއައްސަލާމް. `

އަދި . ސް މީހަކަށް އަމުރެއް ކޮށްގެންނުވާނޭލިބިގެން މެނުވީ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެއްވެޤާނޫނަކުން ބާރު

އެއްވެސް އަމުރަކަށް  ޣައިރު ޤާނޫނީ ،ޣައިރު ޤާނޫނީ އެއްވެސް އަމުރަކަށް ތަބާވުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށް

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ  241ހަމަ އެހެންމެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ވެސް ލިބިގެންވެއޭ ތަބާނުވުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށް

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތުގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މީހަކަށް ޣައިރު ޤާނޫނީ 

ނޭ އެއްވެސް މީހަކު އަދި އެފަދަ އެއްވެސް އަމުރަކަށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގައި ހިމެ. ނުވާނޭކޮށްގެންއަމުރެއް 

ކުރީމަ ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރު. ނެއް ނުވޭދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަންވީ ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރުކޮށްގެ. ތަބާވެގެންނުވާނޭ

ޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ނުން ބަލައިލަންޅުގަނޑުމެން މިތަދެން އަ. އެއަށް ތަބާވެގެނެއް ވެސް ނުވޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނަށާއި ސިފައިންނަށް ޣައިރު ޤާނޫނީ 

ނާނީ އޮން އިދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފަ. ނުޖެހޭނެބަހުސަކަށް ދާކަށް. ވަތަ ނޫންތޯއަމުރުކުރިތޯ ނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  އިއާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

މުޙައްމަދު ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުން ބޭރުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އޭނާ هللا ޟީ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުޤާއިސް 



  

 އިކަމުގަ މި ،ވާތީ އޮތް ޙުކުމަކަށް އިސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފަ އީމި މިކަން އެހެންވީމާ، .ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް

ޖެހެނީ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަން. ބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތް އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މާ

ސިޔާސީ އެއްވެސް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގައި ތިބޭ ހިމެނޭ މީހުން . އަށް( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  246ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

. ނުވާނެއެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ޢިއްޔާނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމު އެއްގައި ރަކާތެއްގައި ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީހަ

އަކީ  ދުވަހު އެ މީހުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ދަޢުވާ 7އަކީ ފެބްރުއަރީ  އޭގެ މާނަ ،ސިފައިން އެ ދުވަހު އިފުލުހުންނާ

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެ މީހުންނަށް . ނުކުރާށޭ ތިމަންނަމެންނަށްތިޖާޖަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އަމުރުގެންދިޔަ އިހު ކުރަމުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް . އަމުރުކުރާކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ

. ކޮށްދީފަސުޕްރީމް ކޯޓުން އޮތީ ކަށަވަރު ރާއްޖޭގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނަށާއި ސިފައިންނަށް ކުރާކަން ދިވެހި

ދިޔަ ކަންތައްތަކަކީ އެއީ ބަޣާވާތެއް އެ ހިނގައި ،ވަނަ ދުވަހު އެ ހިންގި 7މި ދަންނަވަނީ ފެބްރުއަރީ  އެހެންވީމާ،

ޖޭގެ ރައްޔިތުން ދިވެހިރާއް. ބަޣާވާތެއް ނޫން. އެއީ ބަޣާވާތެއް ނޫން. ބަޣާވާތެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެ. ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ

ޣައިރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ޣައިރު ޤާނޫނީ. ނުކުމެ ކުރި ކަމެއް އެއީ

ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް  ،ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދާތީ ކުށްޤާނޫނީ 

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި އޮތް ޤާނޫނީ ނިޒާމުގެ ބާރުކަނޑުވައިލާތީ ،ންދާތީއޭނާ ކަންތައް ކުރަމު

ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ނުކުތީމާ ރައީސް ނަޝީދަށް އެކަން  އެކަން ފަނާކުރުމަށް ،ކުރަމުން ގެންދާތީމަސައްކަތް

 ...ގެ އިރާދަފުޅުންهللاމާތް

 

 :ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުންއިމްތިޔާޒު  ރު ދާއިރާގެ މެންބަރުމާފަންނު އުތު

އިންސާނާ އެންމެ ރުޅި އެއްޗަކީ ކޮބައިތޯ ޢިއްޒަތްތެރި . ޢަލައިކުމްއައްސަލާމް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއާދެ، ޝުކުރިއްޔާ 

 އަނިޔާވެރިކަމުންއަނިޔާވެރިކަމާ އިދިކޮޅަށް  އެހެންވީމާ،. އަނިޔާވެރިކަން ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގަ. އަނިޔާ. ރައީސް

އާދެ، . ވެރިއަކު ހުރުން ޑިމޮކްރަސީގަ ކުރާޓަކައި އެންމެ ރަނގަޅު ސޭފްގާޑަކީ މީހުން އިންތިޚާބު ސަލާމަތްވުމަށް

 އެއާ ޚިލާފަށް އަނިޔާ. ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު. އިލެކްޓެޑް ސަރުކާރެއްގެ އެންމެ ބޮޑު ހަތިޔާރަކަށް ވަނީ އަބަދުވެސް ތާއީދު

ގޮތް  އެ. އަކީ ޣައްދާރުންގެ ހަތިޔާރު އަނިޔާ. އަކީ ބާޣީންގެ ހަތިޔާރު އަނިޔާ. އަކީ ގުންޑާއިންގެ ހަތިޔާރު

އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ . ހިންގާ ބައިގަނޑުވެރިކަން . އި އެ ވަނީ މިހާރު ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީކޮށްފައިޚްތިޔާރު

 2118ވަނީ މި  ކަމެއް ހިންގާފައިނުކުރާ ވެރިޔިތުންނަށް އަނިޔާވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރު ރައްއި ފަހަރު ދިވެހި ތާރީޚުގަ

ގޮތަށް ހިނގަމުން އެ ވެރިކަން އެ އާދެ،. ޕީގެ ސަރުކާރުން.ޑީ.ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެމް

ކުރުމުގެ ސްފަރުވާރައްޔިތުންނަށް ބޭ. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް ދަނީ ފުއްދަމުން އިދިޔައިރުގަ

އަޅުގަނޑުމެން . ތައް އެޅެމުން ދިޔަ ފެންނަނީފްލެޓު. ންޒަރު ފެންނަމުން ދިޔައީރަމުން ދިޔަ މަހިލޭ ބޭސްކު



  

އެ ކަންތައްތައް ފުއްދެމުން ދިޔަ ތަން  އިއެކުގަ ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުމުގެ ފަސޭހަކަމާ އެކުގައި ކުޑަ ފަސޭހަކޮޅަކާ

ސޫލު ބޭނުންކޮށްގެން އެންމެ ނާތަހުޒީބު އުސޫލު މުޑުތާރު ޖަންގަލީގެ އުއެއާ ޚިލާފަށް އެންމެ ހަޑި. ނަނީފެން

ތާރު ދަންނަވަންތޯ، ޚުދުމުޚް. އަހަރުވީ ތަނާ އެ ވަނީ ވައްޓައިލާފަ 3 ބޭނުންކޮށްގެން ބަޣާވާތަކުން އެ ވެރިކަން

 އެ ކުރާނީވެސް އިޚްތިޔާރުއެ މީހުން އަބަދު. ބާޣީން ނުދަންނާނެ އިންތިޚާބީ ކަންކަމެއް އިއަނިޔާވެރިންނާ އިވެރިންނާ

އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން މި . މީހުން ދަންނާނީ އަބަދުވެސް އެންމެ ނާތަހުޒީބު އެންމެ ޖަންގަލީގެ ގޮތްތައް

އެ ގޮތުގެ މަތިން ވެރިކަން ކުރަމުން ދަނިކޮށް އަނެއްކާ އެތައް ތް ރީތި ތަހުޒީބީ ނިޒާމު ތަޢާރަފުވެ، ޤައުމުގައި އެ އޮ

ދަންނަވަންތޯ ދެން އަޅުގަނޑުމެން . ތީ ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ވައްޓައިލާފައެ އޮ އި،އްސާލަޤަރުނެއް ފަހަތަށް ޤައުމު ޖަ

ނަމަވެސް އަނެއްކާވެސް ވީ ކުރި ކަމުގައިވެރިކަމެއް ވެރިއަކު އިންތިޚާބު ދެން ކިތަންމެ މަޤުބޫލު ކިތަންމެ ގިނަ ވޯޓަކުން

ލައިގެން ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ހުޖަނުންކޮޅެއް އެއްވެން މަދު މަސިފައިންތަކެއް އެއްވެގެ އިމަދު ފުލުހުންތަކަކާ

ރައްޔިތުން މި ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެން . ތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޤައުމަށް އޮތް ގޮތަކީ ހަމަމިއީ. ލަންވީވައްޓާ

 ޔޫރަޕިއަން އިއެހެންވެގެން ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުންނާ. އަދި ދުނިޔެވެސް ޤަބޫލެއްނުކުރާނެ. ނުކުރާނެޤަބޫލެއް

ދިޔަ ހިނގައި. އިންތިޚާބެއް ބާއްވާށޭ އަދި ކޮމަންވެލްތު އަދި އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން މި ގޮވާލަނީ އިޔޫނިއަނުންނާ

. ބުނެވެނީ މި ޤައުމުގައި އެ ހިނގީ ބަޣާވާތެކޭ ،ނަމަ ވަނީ ބަހުން ބުނަނީ ކަމަށްރީތި . ކުރާށޭކަންތައްތައް ތަޙުޤީޤު

އަޅުގަނޑުމެން މި ބަޣާވާތް  އެހެންވީމާ،. ވެރިކަމުގައި އެ ހުރީއްޖޭގެ ފަލަ ބާޣީއެކޭ ރާ ،ބޮޑު. ސީދާ ބަޣާވާތެކޭ

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ވާންޖެހޭނެ އިތުރު . އިންތިޚާބަކަށް މި ގޮވާލަނީ. ކުށްވެރިކުރަނީ

. ބާޣީ، ބާޣީ ނޫން. ނޫން ،ބާޣީބާޣީ، . އެންމެ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅަންޖެހެނީ. ވެސް ނޯންނާނެ ވަޢުދެއް

. އަކީ މި ޤައުމުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ ޕީ.ޑީ.އާދެ، އެމް. އަޅުގަނޑުމެން ހޮވޭނެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ . އެންމެ ގިނަ ރައްޔިތުން ތާއީދުކުރާ ޕާޓީ. ބޮޑު ޕާޓީ ފުރަތަމަ އުފެދުނު ޑިމޮކްރެޓިކު އެންމެ

ށް ނުކުންނަނީ ފިކުރަކާ އަޅުގަނޑުމެން މަގުމައްޗަ. އަކާ އެކުގަ ގުމައްޗަށް ނުކުންނަނީ މެނިފެސްޓޯއަޅުގަނޑުމެން މަ

ގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ބާރުތަކުން ޓެއްއެނެމީ ކޮމްބެ ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ. ހަމައެކަނި ދުލަކާ އެކުގަ. އެކުގަ

 ންޏާ އެ ބުނެވެނީ އެ މީހުން އެ ފޯލްވަނީ ދެ ކަމުން ކުރެ އެއްތަޅަ، އިއަޅުގަނޑުމެން ގައިގައި ތަޅާއިރުގަ ،ނުކުމެ

 ...އެއީ. ކަމެއްގެ ތެރެއަށް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا މަދު ޢަބްދުހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްއި

ގަނޑު ވާ ކުއްލި މައްސަލައިގައި އަޅު ގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މިއަޅުގަނޑުމެން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ،ކުރި ބައެއްގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަށްނީ ކަނޑައެޅިގެން ބަޣާވާތްދަންނަވާނީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހުސް މި ކުރަ

 މިއަދު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއް ނޯންނާނެ. ބަޣާވާތަކާ ދެކޮޅަށޭ



  

އަކީ  އްސަސައަދު ރާއްޖޭގައި ސިފައިންގެ މުއަމި. ޣައިރު ޤާނޫނީ ތަނެއް އަކީ އްސަސާޖޭގައި ފުލުހުންގެ މުއަދިވެހިރާއް

ޤާނޫނީ ޢަމަލެއް ހިންގޭނެ ކަމަށް  ،މަލަކުން އައިސް ވެރިކަމަށް އަރައި ތިބެޢަޣައިރު ޤާނޫނީ . ޣައިރު ޤާނޫނީ ތަނެއް

ޑުމެން މި ބުނަނީ ރައްޔިތުން ކުރެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު އަޅުގަނ. ޤަބޫލުކުރުމަކީ އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން

ކުރި ހުރި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު އިބަޣާވާތެއް ކޮށްގެން ޤައުމުގަ. އަހާށޭ ކޮބައިތޯ މި ޤައުމުގައި ދެން ކަން ކުރަންވީ ގޮތް

 ދޭންޖާނަށް ގެއްލުން އިރައީސަށް ބޮލަށް ބަޑި ދިއްކޮށްގެން އަދި އެ ނޫނީ އެހެންވެސް ގޮތްގޮތުން އޭނަގެ ނަފްސާ

ޢިއްޒަތްތެރި . ބަޣާވާތްކޮށްގެން ވެރިކަމުން ދުރުކުރީމަ އެއީ އެހެން އެއްޗެކޭ އެއަށް ކިޔޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ،ބުނެގެން

. ކުރަމުން ދިޔަ ތަންތިބެގެ މުޒާހަރާ އިގަސިފައިން މަގުމަތީގައި ޔުނިފޯމު ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު

. ކުރަމުން ދިޔަ ތަންތީގައި ނޫނީ ޔުނިފޯމުގައި ތިބެގެން މުޒާހަރާހުން މަގުމައަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު ފުލު

ހަތިޔާރު ރޯމާދުވާލު  ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ދީފައި ހުރި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު ފުލުހުންނަށް އެ މީހުންގެ

އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި އްމު ރައްޔިތުންނަށް ށް ފެނުނު ޢާޓީވީ ޗެނަލްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަލައިވްކޮށްފައި ހުރި 

އީސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރަ. ކީކޭ ކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ ބަޣާވާތް ނޫން ދެން މިއަށް ކިޔާނީ. ޔަ މަންޒަރުދެމުން ދި

 ތިއްބުމަށްރިކަމުގައި ބޭގެނައި ވެ ބަޣާވާތުން، ނގޭ ބަޣާވާތްކުރީމަ ބަޣާވާތުގެ އަހުލުވެރިންއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެ

ޓު ހުށަހެޅިގެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖިލީހަށް ބަޖެ. ކަންޖައްސަންޖެހޭނެއި ފުލުހުން ހިތްހަމައިންނާޓަކައި ސިފަ

ބުނަމުން  އިތިބި ފަރާތްތަކުން މި މަޖިލީހުގަ އިބަޣާވާތުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގަ ކުރަމުން ދިޔައިރު މިއަދުބަޖެޓުގެ ބަހުސް

އައިތާ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ  އެހެންނަމަވެސް ބަޣާވާތް. ނޭކުރެވޭނުޑުފުލުހުންގެ މުސާރަ ބޮ އިދިޔައީ ސިފައިންނާ

މަންފާ ހުރި ކަންތައްތަކެއް  އިއާ ލާފައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަޖޭގެ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުއްޓައިތެރޭގައި ރާއް

މިއީ . ޚަރަދުކުރަމުން ފުލުހުންނަށް އިދަނީ ސިފައިންނާ އެއް މި ޚަރަދުކުރަން ހުރި ހުރިހާ ފައިސާ ،ކުރަން ހުރި

ޓަކައި މުޅި ޤައުމުގައި ތިބި ހުރިހާ  ބަޣާވާތުން ގެނައި ވެރިކަން ދިފާޢުކުރުމަށް. އަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ  ވާހަކަ

ޢިއްޒަތްތެރި . ދަނީ ފުލުހުންނަށް މުޅި ބަޖެޓު ބަހައި ހުސްކުރާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި އިސިފައިންނާ

އިޝާރާތަކުން ވިޔަސް ދައުލަތުގެ  ،ޢަމަލަކުން ،ބަހަކުން ވިޔަސް. ލައްވާސިފައިންގެ ޤާނޫނު ބައްލަވައި، ސްރައީ

ކަމަށް  ކުރި ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުން އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ބަޣާވާތްދެކޮޅަށް، ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ވެރިކަމާ

ދިނުމުގެ ގެދޮރު ރައްކާތެރިކޮށް އިރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މުދަލާމާޔަތްކުހިރައްޔިތުން . އޮވޭ އިޤާނޫނުގައި ބުނެފަ

މުޅި މާލޭގެ ކުދިބޮޑު . ކޮށްގެން ތިބި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެ ދުވަހު ދިޔައީ މުޅި މާލޭގައި މުޒާހަރާކުރަމުންހުވާ

ބަރުންނެއްގެ ޤާނޫނީ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖލީހުގެ އެތައް ބައިވަރު މެން. އެންމެންނަށް އަނިޔާކުރަމުން

. ނެތި އަނިޔާކޮށް ޖިސްމަށް ގެއްލުންދެމުން ދިޔައީ ބެލުމެއް ،ގަނެށް ލިބިފައިވާ ހިމާޔަތް ނިގުޅައިމީހުންނަ ގޮތުން އެ

ޓަކައި  ދެން މިއަދު މި ކަންތައްތައް ފޮރުވުމަށް. ދިޔަ ކަންތައްތައްއެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ހިނގައި މިއީ އަޅުގަނޑުމެން

މެން ކުރީ ބަޣާވާތެއް ނޫނޭ، ތިމަންނާމެން މި ތިބީ ޤާނޫނީ ވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައޭ ބުންޏަކަސް އެކަން ތިމަންނާ



  

ވެސް  އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަދެއްކެވި އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. ވެސް ނޯންނާނެ އެހެންވާނެ އެއް ގޮތެއް

ޤައުމުގެ  އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ބަޣާވާތްކޮށް މި ،ޅުވި ފަދައިންމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިދާ ،ވިދާޅުވި ފަދައިން

އެ މީހުންނަށް މިއަދު ކުރެވޭނީ ޣައިރު ޤާނޫނީ . ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެގެން ވެރިކަމަށް އައިއްސަ ތިބި ބައެއް

ރައްޔިތުން މި ނޫން . ރެއްމި ސަރުކާރަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ސަރުކާ. އެ މީހުންނަކީ މިއަދު ޣައިރު ޤާނޫނީ ބައެއް. އަމުރު

މިއީ ތެދެއްތޯ ދޮގެއްތޯ ނޫނީ ރައްޔިތުން ނިންމަނީ މިގޮތަށްތޯ . ގޮތަކަށް މި ކަން ނިންމާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ

ލަބިއްޔަތަކުން ރައްޔިތުން ބުނަމުންދާނީ މިއީ ވެސް ވަރަށް ސާފު އަޣް ބަލަން ރައްޔިތުން ކުރެން އަހާލައިފިއްޔާ މިއަދު

 ...މިއީ ބަޣާވާތުގެ އަހުލުވެރިންނޭ، ބާޣީންނޭ

 

 :މަތިވެރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން  އިކުރެވެމުން ދާއިރުގައާދެ، މި ކުއްލި މައްސަލަ ބަހުސް. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

( ރ) އިއާ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  140ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ކަން ބައްލަވާނެ އިކުރުމުގެ ކުރީގަމި އެޖެންޑާ

. އޮތީމަ ނޭނގެ އަޑުއައްސަވާނެ ކަމެއް އިދެއްވާފަނެރަލް ފުރަގަސްދެން ކައުންސެލް ޖެ. އަށް މި މައްސަލަ ފެތޭވަރު

މަޖިލިސްގެ ގަވާއިދުގެ . މަށްއަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ރިޢާޔަތްކުރައްވާނެ ކަ. އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ރިޢާޔަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް

އާދެ، . ކޫ އެބަ އިވޭ. އާދެ، ބަޣާވާތޭ ކިޔާ އަޑު އެބަ އިވޭ. އަށް( ރ) އިއާ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  140

 ...އިންސާނުން ކަމެއް. ދެރަ ވާހަކަދެއްކެވި އިއާ އިންސާނުންނަކީ އިންސާނުންގެ މޮޅު ވާހަކަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މާތޮޑާ ދާއިރާގެ ފަރެސް. މަވީއޮތް ވަގުތު ހަ އިއަށް ކަނޑައެޅިފަ ޕީ.އާރު.ޑީ. ތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ

 .މުއްޠަލިބު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު

 

 :މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްކެވުންޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މާތޮފަރެސް

ޢިއްޒަތްތެރި . ލާމްޢަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއައްސަ  .اهلل رسول على والسالم والصالة لحمد هللا. `

އެއް އަށް ގޮވާފަ  ފާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްތިއު ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ފުލުހުން 246ރައީސް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަދި . އެއް ނުވޭފަ ކޮށްއި މުޒާހަރާފުލުހުން އެއްވެސް އިރެއްގަ އި،އަށް ގޮވާފަ ފާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްތިއު. ނުވޭ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިމާވެގެން މި އުޅޭ . އެއް ނުވޭވެސް އެ ކަމަށް ގޮވާލާފަ  ޤައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަކުން

ދިޔައިމަ  ކާށި ގާނާ ހިސާބަށް ،ހުންނަ ކާށި ބިނދެ އިބަދިގޭގަ ،އަށް ވަދެ އަކީ ގޭގެ ވެރިމީހާ ބަދިގެ މައްސަލަ

އިންޞާފު ޢަދުލު ނޫނީއަމުރު ޔުލްވަލިއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީހަކު،. ދިޔައީ މި ދިމާވެގެންނުކުންނަ މައްސަލަ 



  

ގޮއްސަ ފުލުހުންގެ  ،އަކީ ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފްގެ މަޤާމު ލިބުނީމަ ތިމަންނަ ،ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އައިއްސަ

 .ތައް ދިމާވެގެން ހިނގައިދާނެތަޅާ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ މިފަދަ ކަންތައް އިސިފައިންގެ ބުރަކަށީގަ އި،ބުރަކަށީގަ

ވަނަ ދުވަހުގެ  8ފެބްރުއަރީ . ކުރި ވާހަކަވަނަ ދުވަހުގައި އަނިޔާ 8ރުއަރީ ދައްކަނީ ފެބްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ވާހަކަ

ޓަކައި އެ މީހުން  އެއީ އެކަމަށް. އެދުވަހު މި މާލެ އެއްކޮށް ރޯކޮށްލީސް ،ނުލި ނަމަތަށް ފުލުހުން ރޫޅައިމުޒާހަރާ އެގޮ

ލިކަން އެއީ އެކަން އެދުވަހު ފުލުހުން އެހާ އަވަހަށް ރޫޅާ. ކަމެއް ރާވާލައިގެން އައިސް ކުރި ކަމެއް އެ. ކުރި ކަމެއް

ވުރެ  މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 211އަށް  ވެސް ރާއްޖެއި އެ ދުވަހު އެ ގޮތަށް ރޫޅާލިއިރުގަ. ބުދިވެހި ޤައުމުގެ ނަސީ

އިންޞާފު ހޯދުމުގެ ނަމުގައި ނުކުމެ ޢަދުލު އީޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި. ވަނީ ދީފަ އިތުރު ގެއްލުން މި މީހުން މި

 .މި ޤައުމަށް ދޭ ގެއްލުން އިރާއްޖޭގެ ހުރި ކޯޓުތައް ތަޅުލައި، އެ ތަންތަން ހަލާކުކޮށްލުމަށްފަހުގަ އިސުޕްރީމް ކޯޓާ

ކުރި  ންދުއިއްތިހާ ސެމްބަރުޑި 23ވެސް  ނުކުމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންވީމާ،

ތަކާ ޝީލްޑު އަޅުގަނޑު ފުލުހުންގެ. އެއް ނުވޭ އަޅުގަނޑަކަށެއް އަނިޔާ ބައެއް ރޭރޭގައި. ނުކުތް މީހެއް އަށް މުޒާހަރާ

މީހުންނަށް ހަމަލާދޭ  އެ މީހުންނާ ކުރިމަތިލައި، އެހެންވިޔަސް ފުލުހުންނާ ހިސާބަށް ގޮއްސަ އެ. ހިސާބަކަށް ނުދަން

 ކުރީ ކަމަށްއަނިޔާތިއްބަ އައިއްސަ  އިނިދާފަ އިއަޅުގަނޑުމެން ގޭގަ. ޖެހޭނެނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންއަނިޔާވާހިސާބުން 

ވެސް  އެއީ އަނިޔާކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. އެއީ އަނިޔާކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. އެ އޮތީ އަނިޔާ އެއް ނެތް ވެއްޖެއްޔާ މައްސަލަ

ކޯޓުތައް  ،އްސަސާތައް ރޯކޮށްލައިއުމުގައި ހުރި މުއަލާން ގޮސް ޤަތިމީހުންނާ ކުރިމަ އެހެންނަމަވެސް އެ. ޖެހޭ

ރޯކޮށްލަން ދިޔައިމަ  އިގަގުމާލޭގައި ހުރި ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިން އިއެފްގެ އިމާރާތާ.ޑީ.އެން.އަންދާލައި އެމް

އެއީ މަސްއޮޑި . ން ޢާއިލާއެއްގަބާޣީން ތިބޭނީ ތިމި ޤައުމުގައި . އެކަހަލައެއީ  ،ނަމަ ވާ ވާ ކަމަށްއެކަން ނުހުއްޓު

. ބާޣީންނެއް އިޤައުމުގަ ދެން ނުތިބޭނެ މި. ސިއްކަ ޢާއިލާ އިއާ ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޢާއިލާ އިއާ ޢާއިލާ

ރީ އަކީ ފެބްރުއަ 7 މި ޤައުމުގައި. ތިބޭނީ ޣާޒީންދެން ތިބޭނީ ބާޣީންނެއް ނޫން، ދެން . ންތިބޭނީ ޣާޒީ ދެން

. އެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަންޖެހޭނީ ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގަ. ދުވަސް ލިބުނުށް ނަސްރުއިންޞާފަޢަދުލު ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނ. ގޮތުގަދުވަހުގެ އިންޞާފުގެ ޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުފާހަގަކުރަންދުވަސް  އެ

. ތިބި ބަޔަކަށް ގޮއްސަ އަނިޔާކުރާނެ ކަމަކަށް އިން ގޭގަސިފައި އިނުކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުލުހުންނާޤަބޫލެއް

ތިބި ބަޔަކަށް  އިގޭގަ. އެކަން ކުރާނެ. ޖެހޭ ވަގުތުގައި އެ މީހުން ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކުރާނެކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެ ކުރަން

މީހުންނާ  އެކަމަކު އެ. އެއް ނުގަންނަވާނެ ރޯނާ ތަޅައި ބި ބަޔަކު ނެރެފައިތި އިނިދާފަ އިގޭގަ. އެއް ނުކުރާނެ އަނިޔާ

 އިޤައުމުގެ ސަލާމަތާ. ޖެހޭނެން އެކަން ހުއްޓުވަންމީހު ކުރީމަ ދެން އެމީހުންނަށް އަނިޔާ އެ ،ކުރިމަތިލައި

 އެ .ދުވަހު މީހުން އެ ކުރީ އެ މީހުން އެ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެ އިރައްކާތެރިކަން އޮތީ އެގޮތުގަ

 ...މީހުން

 



  

 (ޅަކަށްފަހުވަގުތުކޮ)

 

 :ޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުންމެންބަރު ޢަބްދުލް ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ

ބާރުތަކެއް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ  ނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނަ

 50,000ޕީގެ .ޑީ.އަޅުގަނޑުމެން އެމް. ތް މަތީގައޭއޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ އައަދި އެ ބާރުތައް ދެމި. ބައިންނޭކި

. އްކު އެބައޮތޭޝަ އިވެރިކަމާ ދޭތެރޭގަމި އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ރައްޔިތުން މި ބުނަނީ މިއީ ބަޣާވާތެކޭ

. ދުވަސްވެގެން ދިޔައީ ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ 61މިހެން ކިޔާތާ މިހާރު . އިންތިޚާބެއް ދޭށޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

މި . ނުކުރަންޏާ ރައްޔިތުންގެ ރިފަރެންޑަމަކަށް ދާށޭގަނޑުމެން ބުނާ އެއްޗެއް ޤަބޫލުމި ބުނަނީ އަޅު އަޅުގަނޑުމެން

މި ސުވާލު . މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސުވާލު އެބައޮތޭ. ދޭށޭޞައްޙަ ވެރިކަމެއްތޯ ބަލައި ވެރިކަން މިއީ

 ،އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވީ ހިނދު. ކީމިއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނާ އެއްޗަ. ސާބިތުކޮށްދޭށޭ

ވަރަށް ސާފުކޮށް  ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙައްޤުތައް. ވެސް އަހަން އެބަ ޖެހެއޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަސް

ޅުގަނޑުމެން މިއީ އަ. ހުވާ މެންބަރުންގެ 50,000ޕީގެ .ޑީ.ދައްކަނީ އެމްއަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ. ފެންނަން އެބަތިބި

މިއީ ބަޣާވާތެއް ނޫން ގޮތަކަށް މި ތަމްސީލުވާނެ އެއްވެސް މަންޒަރެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި . މި ބުނާ އެއްޗަކީ

ނުކުތުމުގައި މި ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވުން އެއީ ނާއި ސިފައިން ނުކުމެ، އެ ނުކުތް ފުލުހުން. ފެނިގެންނުދޭ

. ގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން މުޠުލަޤަށް މަނާކުރެވިފައިވާ ކަމެއް އެއީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި، ފުލުހުން

ރައްޔިތުންގެ ރިފަރެންޑަމަކަށް . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ބުނަނީ އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޚާބަކަށް ދާންހިނގާށޭ

ގައި ވެސް 1061. ގެން ތިބީމާމިކަން ނުކުރާން ތިބީ ބަޣާވާތެއް ކޮށް. ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކަށް ދާންހިނގާށޭ. ދާންހިނގާށޭ

ނަމަވެސް އޭނާ އަށް ވެސް އޭނާ . މި ރާއްޖޭގައި މި ވައްތަރުގެ ކަންތައް ކުރާން އުޅުނު ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު އުޅުނު

ކުރި ކަންތަކުގައި ވެރިކަން ބަދަލުނުވާނެހެން ހީވީމާ އޭނާއާ އެއްވަރުގެ ޤައުމަކަށް ގޮސް މިހާރު އެ ތަނުގައި 

އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ވެސް ޤާސިމު އިބްރާހީމަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މަނިކުފާނު . އެ ދަނީ ވެރިކަންކުރަމުން

މީހުންނޭ  11111. ޕެސިފިކުގައި އޮންނާނޭ ތުވާލޫ ކިޔާ ޤައުމެއް. ވެސް ހަމަ އެ ފެންވަރުގެ ޤައުމެއް ހޯއްދަވާށޭ

އެހެންވީމާ، ވިލާ ކިޔާ ހުރިހާ . ވެސް ނުކުރެއޭ އެ ތަނުގައި ބަނދަރެއް ވެސް ނަހަދައޭ، އެހެން ކަމެއް. އުޅޭނީ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ޤައުމުގައި  .އެއްޗެއް ހިފައިގެން އެ ތަނަށް ވަޑައިގަތީމާ އެ ތަނުގައި ވެރިކަންކުރެވޭނޭ

ން ރައްޔިތު. ސަރުކާރު ވައްޓާލީ އެ 2ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން . ސަރުކާރު ވައްޓާލީ މިހާރު އެ 2ޤާސިމު އިބްރާހީމު 

. ރައްޔިތުން ކުރިމައްޗަށް ވޯޓުލައިގެން ވެރިކަން ހޯދަން ނުކުމެބަލަ. ކުރިމައްޗަށް ވޯޓުލާން ނުކުމެބަލަ ވޯޓު ހޯދަން

މިއަދު މި ޤައުމުގައި މުޙައްމަދު . އްކަންއަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިންޞާފަށް ލޯބިކުރާ ބައެ

އަމީން އަވަހާރަކޮށްލުމަށްފަހު ވެރިކަން އަތުލައިގެން ތިބި ބަޔަކު ތިބި ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން 



  

ދިވެހި . އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގަ. ދުލެއްނުކުރާނަން

 ...ނަށްރައްޔިތުން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ! އިށީދެވަޑައިގަންނަވާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުާ ޝުކުރިއްޔ

 .ނަޝީދު

 

 :ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

މަސްދުވަސް ވީއިރުގައި ވެސް  2ހިނގައިދިޔަ ފަހުން  8ފެބުރުއަރީ ، 7ފެބުރުއަރީ . ތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ

މިއަދު ވެސް ޖަޒުބާތުގައި މި ވާހަކަތައް މި ދެއްކެނީ މައިގަނޑު އެއް ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރަން އަދިވެސް 

ވަހު އަޅުގަނޑު މީޑިއާގެ ވަސީލަތެއްގައި ދެއްކި ވަނަ ދު 0ފެބުރުއަރީ . ފަސްޖެހެމުންދާތީ އެ ކުރަންވާ ގޮތަށް

ފުރިހަމަ އިންޞާފުވެރި . އެ އޮތީ ހިނގާފައޭ 8ފެބުރުއަރީ ، 7ވާހަކައެއްގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން، ފެބުރުއަރީ 

ކަމަށް ވާ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވީހާވެސް ގިނަ ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބައިވެރިވެވޭ އަދި ސިޔާސީ ފިކުރުތަކަށް އެއްބަސްނުވެވޭ 

ނަމަ، އެ މީހުންގެ މެދުގައި އެއްބަސް ނުވެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ބޭރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގެ ބެލެނިވެރިކަން ވެސް 

އެ ތަޙްޤީޤުގެ ނިޒާމަކީ . އޮންނަ ގޮތަށް މިކަން ހިނގާ ނުހިނގާފައި އޮތް ގޮތް ސާފުކޮށް ބަޔާކޮށް ތަޙްޤީޤުކުރާށޭ

ރާއްޖޭގައި . ހިނގާ ބަލައިގަނެވޭ އުސޫލުތަކުން ހިނގާ، ހާމަކަން ބޮޑު އެއްޗަކަށް ވާންވާނޭ ޤަބޫލުކުރެވޭ އުސޫލުތަކަކުން

ބައިބައިވެފައި މި ވާ ސިޔާސީ ފިކުރުތަކަށް ފުރިހަމައަށް އިތުބާރުކުރެވޭ މަރުޙަލާތަކެއްގެ ތެރެއިން ހިނގާ ތަޙްޤީޤަކަށް 

އޭގެން ދަސްވާ . ސްކޮށް ކަންކުރީ ކޮންބައެއްތޯ ބަލާށޭގޯ. ހިނގައިދިޔައީ ގޯސްކޮށް ކޮންކަމެއްތޯ ބަލާށޭ. ވާންވާނޭ

މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ނުކޮށް ކިތަންމެ އަވަހަށް އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޚާބެއް ބޭއްވިޔަސް . ފިލަވާޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާށޭ

ގެ ވާހަކަ 8ބުރުއަރީ ފެ، 7އަހަރު ފަހުން އިންތިޚާބެއް ބޭއްވިޔަސް، ތާ އަބަދަށް މި ރާއްޖޭގައި ފެބުރުއަރީ  2އަދި 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯ މަތީގައި ހިނގައިދިޔަ . އެކަން ކަނޑައެޅި ނިމެން އެބަޖެހެއޭ. ޝައްކުގެ ނަޒަރުން ނޫނީ ނުދެކޭނެ

. ޚިޔާލުތަފާތުވެފަ. ކަންތައްތަކާ މެދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މެދުގައި މި އޮތީ ސިޔާސީ ފިކުރާއި ޢާއްމު ފިކުރު ބައިބައިވެފަ

މިކަން އެއްގަލަކަށް އެރުވޭނީ އެންމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ މަރުޙަލާތަކެއްގެ ތެރެއިން ގޮސް . ނޭރުވޭނެ މި އެއްގަލަކަށް

އެހެންވީމާ، މިކަން . އަދި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރެވިގެން. އިންޞާފުވެރި ނަތީޖާތަކެއް ނުކުމެގެން

މި ޖަޒުބާތުތައް މި ގޮތަށް އޮހެމުންދާނެކަން އަޅުގަނޑުމެން  މިގޮތަށް ކުރިއަށް ނުދާހާ ހިނދަކު މި މައްސަލަތައް

އަދި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވީ މިހާރުވެސް މިކަން ކުރަން އޮތް ފަރާތުން އެ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް . ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ

އަދި އެކަން ކުރުމުގައި . ރަނގަޅުގޮތުގައި ކުރުމަށް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތްތަކަކަށް މިކަން ކުރުމަށް



  

މިހާރު ނެޝަނަލް ކޮމިޝަން އޮފް އިންކުއަރީގެ ނަމުގައި މި . ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތެއް ހެދުމަށް

އެ ކޮމިޝަނަށް ގެންނަންޖެހޭ . ހިންގާ ކޮމިޝަނުން މިކަން މި ގޮތަށް ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއްނުކުރަން

ލުތައް ގެނެސް، އެ ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ އިތުރު ބާރުތައް ހަވާލުކޮށް، އެ ކޮމިޝަނުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ބަދަ

ވީހާވެސް ފުޅާކޮށް، ވީހާވެސް ގިނަ ސިޔާސީ ފިކުރުގެ މީހުންނަށާއި ޤާނޫނީ ފިކުރުގެ މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތް 

ލުކުރެވޭވަރުގެ ހައްލެއް މި ކަމުގައި ލިބޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ހަދައިގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ގަބޫ

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި މައްސަލައިގައި އޭގެ ޒާތުގައި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަކީ އެއްވެސް . ގަބޫލެއްނުކުރަން

ތައް ނުކުންނާނީ މަޖިލީހުގައި މި ކަމަށް ބަހުސްނުކުރެވޭ ކަމަށް ވާ ނަމަ، މި ޖަޒުބާތު. މައްސަލަ އެއް ނޫން

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި ކަމާ އަޅުގަނޑުމެން . އޭރުން އެކަމުގެ ގެއްލުން އެންމެންނަށް މާ ބޮޑު. މަގުމައްޗަށް

ތަފުސީލުކޮށް ވާހަކަދައްކައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ހިންގަންޖެހޭ ތަޙްޤީޤެއް އޮތް ކަމަށް ވާ ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން ވެސް 

އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ހިނގާ ތަޙްޤީޤެއް އޮތް . ރިވާންވީއެކަން ކުރުމުގައި ބައިވެ

ކަމަށް ވާ ނަމަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފެންވަރުގައި އެ ތަޙްޤީޤަކަށް އެއްބާރުލުންދީ އެ ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ 

ގަނޑުމެންނާ ވެސް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އައިސް އަޅު. މަގުތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅައިދޭންވީ

 ...ވާހަކަދައްކައިގެން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު މި ހަމަވީ 1އާދެ، މިހާ ހިސާބުން މި ބަހުސަށް ކަނޑައެޅުނު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވައި، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ހަމަވިއިރުގައި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ތާއީދުކުރައްވާފައި ވަނީ މި ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ 

. ގެންދިއުމަށް މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމެންދެން ބަހުސްގެ ވަގުތު ދިގުދެންމުމަށް، ނޫނީ ކުރިއަށް

އަހާފައި . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރަނީ މިއަދުގެ ވޯޓަށް އެހުމުގެ ވަގުތުގައި އެ ކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް

 . އަޅުގަނޑުމެން ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 .ތައްނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް. 11

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

 .އަށް 11އާދެ، މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެތެރޭގައި -11.1 -11.1

އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ . ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އާބިޓްރޭޝަން ބިލުގެ

ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 . އަށްهللا ޢަބްދު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

އަޅުގަނޑު މިއަދު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ. `

އާބިޓްރޭޝަނާ ބެހޭ ބިލެއް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާބިޓްރޭޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް އޮތުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ، 

އަޅުގަނޑަކީ . ހުށަހަޅައި އެކަމުގެ ބަހުސް މިއަދު ކުރެވެމުންދާތީ އެފަދަ ޤާނޫނެއްގެ ޑްރާފްޓު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް

އެ ބިލު ފަރުމާކުރެވެމުންދިޔައިރު ވެސް އެ ބިލުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެވުނު މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު 

ރިއަރައި ގޮސްފައިވާ ދަންނަވާނީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރި އާއި އަދި އެހެނިހެން ވެސް މުޢާމަލާތްތައް ކު

އާބިޓްރޭޝަންގެ . މިންވަރަށް ބަލާއިރު އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ހަމަ މި ޤައުމުގައި އޮންނަން ބޭނުންވާ ޤާނޫނެކޭ

މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތް، ނޫނީ އާބިޓްރޭޝަންގެ އުސޫލުން ކަންކަން ނިންމޭނެ ގޮތް ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެން 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވޭ، އަޅުގަނޑުމެން . ށް މުހިއްމު، ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކޭއޮތުމަކީ އެއީ ވަރަ

އާބިޓްރޭޝަންގެ ބިލު މިތާނގައި ބަހުސްކުރެވެމުން ދިޔައިރުގައި ބައެއް ބޭފުޅުން އަދިވެސް އެއީ މާ ކުރީގެ 

ކޮރަޕްޝަން ޤައުމުގައި އިތުރުކުރުމަށް ނޫނީ ވެއްޖެއްޔާ ވިސްނުންތަކާ އެއްގޮތަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ނޫނީ 

. ފަސާދައިގެ މަގުތަކަށް ދޮރުހުޅުވުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް ކަމަށް ބުނެ، މި ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ދިޔައީތީ

ޓަކައި މި ޤައުމުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެއީ މި ޤައުމަށް . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ އެހެން އޮތް ކަމެއް ނޫނޭ

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޓަކައި އަދި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ ޔަގީންކަން އއިންވެސްޓަރުންގެ ޔަގީންކަން މި ޤައުމުގައި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން ކޮންމެ ކަމެއްގެ ތެރެއިން ވެސް ވާނެ . ބޮޑުކުރުމަށް ޓަކައި މުހިއްމުކަމެކޭ، ބޭނުންތެރިކަމެކޭ

ނޫނާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރެވި، ނޫނީ ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުގައި ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ގޮތަކީ ގަވާއިދާ ޤާ

ފަރިތަވެފައި ތިބި ބަޔަކަށް މިއަދު ރިޔާސަތު ލިބުނީމާ، ނޫނީ ވެއްޖެއްޔާ ޤައުމުގެ ހިންގުމުގެ ބާރުތައް ލިބުނީމާ ތަފާތު 

އެ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން . ނޑުމެންނަށް އާ ކަމެއް ނޫންއެއީ އަޅުގަ. ޝައްކާއި ވަހުމުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާނެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޣާވާތުގެ ވާހަކަ ވެސް އަދި ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ބަދަލުކުރި ވާހަކަ ވެސް، މަހުޖަނުން އެ ކަމަށް 

ންނަށް މި ބިލަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެ. ޚަރަދުކުރި ވާހަކަ ވެސް މި ދެއްކެނީ

އަދި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް މިއީ ކޮންމެހެން . މުހިއްމު ބިލެކޭ



  

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ރާއްޖެ އަށް . އޮންނަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ

ކިއެކި ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި އާބިޓްރޭޝަންގެ ޤާނޫނެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހުންނަށް ދިމާވާ، އިންވެސްޓުކުރާ އެ

ނޫނީ އިސްވެސްޓުކުރުމަށް ފަސްޖެހި، ނޫނީ ވެއްޖެއްޔާ މައްސަލަތަކުގައި ހައްލުހޯދުމަށް ކޯޓުން ބޭރުގައި 

އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މިފަދަ ފަރާތްތަކުން މި މަގަށް . މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ޖާގަ ކުޑަކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދާ ތަން

މަގުހުޅުވިފައި ނެތީމާ ނޫނީ މި ދޮރު ހުޅުވިފައި ނެތީމާ އެބައި މީހުން ކުރަން ހުންނަ އިންވެސްޓުމަންޓުތައް 

 ވަނަ 21އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު . ފަސްޖައްސާލައި މިކަހަލަ ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ދާ ތަން

އަދި މި ދެންނެވި . ރުނުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ކޮންމެހެން މިފަދަ ޤާނޫނެއްގެ މުހިއްމުކަން މި ޤައުމަށް ބޮޑޭޤަ

އުސޫލުން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކޯޓުތަކުން ބޭރުގައި ނިންމޭނެ ނޫނީ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ކޯޓުން ބޭރުގައި 

ފަރާތުން ކޯޓުން ބޭރުގައި  2ކަށް ކަންތައްތައް ނިންމާލެވޭ ގޮތަށް ނޫނީ ނިންމޭނެ އުސޫލެއް ހަމަޖެހި، ފަހިގޮތަ

. އެއްބަސްވެވޭ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން ކަންކަން ނިންމާލެވޭނެ ގޮތެއް އޮތުމަކީ އެއީ ހަމަ ކޮންމެހެން މުހިއްމުކަމެކޭ

ންނަވާނީ މިއީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އަޅުގަނޑު ދަ. އަޅުގަނޑުގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު މި ބިލަށް އެބައޮތް. ބޭނުންތެރިކަމެކޭ

ދިރާސާކުރެވި، އެތައް ބައިވަރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި، އެ މަސައްކަތުގެ އަލީގައި ނެރެވުނު ނަތީޖާތަކެއްގެ މައްޗަށް 

 އަދި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް މިފަދަ ކަންތައްތައް ހިނގާ ގޮތުގެ ދިރާސާ ވެސް ކުރެވި، ވަރަށް ގިނަގުނަ

. މި ބިލަކީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި އޮތް ބިލެކޭ. މަސައްކަތްތަކަށް ފަހު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބިލެކޭ

އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލު އިތުރަށް ގަނޑުބަޑުކޮށްނުލައި މި ބިލުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ގޮތަކަށް މި 

ސްވެ، ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި ދިވެހި ޤައުމުގައި އިންވެސްޓުކުރަން ތިބި ބިލުގެ މަސައްކަތްކޮށް މި ބިލު ފާ

މީހުންނަށް މި ކަމުން ލިބިގެންދާ ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން 

 . އްވި ފުރުޞަތަށްވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެ. ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންމަޢުޞޫމު هللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާއި

ވަނަ ފުރުޞަތެއް ބޭނުންކޮށްލަން  2އަޅުގަނޑު މި ބިލާ މެދު ވާހަކަދައްކަމުން . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އާދެ، އާބިޓްރޭޝަން ބިލަކީ . ކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގަމި ޖެހުނީ އަޅުގަނޑު ދައްކަންހުރި ބައެއް ވާހަކަތައް އިތުރަށް ތަފްސީލު

ޚާއްސަކޮށް ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރަމުން އަންނައިރު އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ . އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް މުހިއްމު ބިލެއް

ދެން . ރާތްތަކަށްމި ބިލު މުހިއްމުވަނީ އެކަމަކު ފަރުދީ ބޭބޭފުޅުންނަށާއި އަމިއްލަ ފަ. ބިލެއްގެ ފައިދާ އެބަ ހޯދަންޖެހޭ

މިއާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ބުނަންޖެހެނީ މި ބިލު މިހާރު ބައްޓަންކުރެވިފައި މި އޮތް ގޮތުން މީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ 

ކޮށައިލާފައި ކޮރަޕްޝަނަށް . މި މަޖިލީހުން އެބަޖެހޭ މި ފާލަން ކޮށާލަން. ގޮތަށް އެޅިފައި އޮތް ވަރުގަދަ ފާލަމެއް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް . މި ބިލު އެބަ ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ މަގުފަހިނުވާ ގޮތަށް



  

އެ ކުންފުނިތައް . އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް ސްޓޭޓް އޯން އެންޓަރޕްރައިސަސް އެހެންނޫނީ ބަންޑާރަ ކުންފުނިތައް

ރު އޮތް މާޙައުލަކީ ސަރުކާރުން އެތައް މި ބިލު މި މަޖިލީހަށް އައިއި. ހިމާޔަތްކުރާނެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ވެފަ

އެ ކުންފުނިތަކުން އެއްބަސްވުންތައް ވަމުން އައީ . ކުންފުނި އުފައްދާފައި އޮތް 67. ކުންފުނިތަކެއް އުފައްދަމުން ދިޔައީ

އެ  އާދެ، ކޯޓުން ބޭރުން ކަންތައްތައް ނިންމާ ނިޒާމެއްގައި މި ވާ ގޮތަކީ މައްސަލަތައް ޖެހުނީމަ. އެކި ގޮތްގޮތަށް

ކުންފުންޏަކަށް އެއީ ސްޓޭޓް އޯން އެންޓަރޕްރައިސަސް އެއް ވެއްޖެއްޔާ އެ ކުންފުންޏަކާއި ދެން އެ ކޮންޓްރެކްޓަކާ ދެ 

ބައި މީހުންގެ ދޭތެރޭގައި އެގްރިމެންޓެއް ޑިފޯލްޓުވީމަ، ކޯޓުގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކޯޓުން ބޭރުގައި 

ހުނީމަ މި ވާ ގޮތަކީ ކޯޓުން ބޭރުގައި ނިންމާއިރު ބަންޑާރަކަފަ އަމިއްލަ ބައެއްގެ ޖީބަށް އެހެންޖެ. ނިންމަން މި ޖެހެނީ

މި ތަނުގައި ވާހަކަދެއްކެވި ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ވަރަށް އަގުބޮޑު ނިޒާމެކޭ . ދާ ގޮތަށް ކަންތައް ނިމެނީ

ރާތުގެ ކަންތައް ނިންމަން، ބަޔަކު މެދުތެރޭގައި ދެ ފަ. އަގުބޮޑުވާނެ ނޫންތޯ. އާދެ، އަގުބޮޑު ނިޒާމެއް. އާބިޓްރޭޝަނަކީ

އެހެންވީމާ، މި ބިލު ކޮރަޕްޝަނުން . ތިބެގެން ނިންމާއިރު ރައްޔިތުންގެ އަތުން ދާ ފައިސާ އަކަށް ނުވިސްނާ

 ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ސްޓޭޓް އޯން އެންޓަރޕްރައިސަސްގެ ކަންތައް ކޯޓުން ބޭރުން

އެތައް މިލިޔަނެއް ކަނޑައެޅޭ ގޮތަށް އޮތީމަ، އެތައް ބައިވަރު ރައްޔިތުންގެ . ނިންމަންޏާ ލިމިޓެއް ކަނޑައަޅަން އެބަޖެހޭ

މި ބިލުގެ މާއްދާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން . ފައިސާ އެއް ހަމަ ބޭނުންނެތި ކޮންމެވެސް ބަޔަކަށް ދޫކޮށްލެވިގެން ވަނީ

ގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް އެބައޮވޭ އިނގޭތޯ އެއްބަސްވުމުގެ ޞައްޙަކަން ބެލުމުގެ (ށ)ވަނަ މާއްދާގައި  20ބަލައިލާއިރު 

. ޕީގެ ސަރުކާރުގައި ކިތައް ކުންފުނިތޯ އައިއްސަ ޓޫރިސްޓުން ލައްވާ އެގޮތް މިގޮތަށް ސޮއިކުރީ.ޑީ.އެމް. ބާރުދީފަ

ޑޮޖީ އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައި  ތަންމެކި. އެބަލިބޭޅުމުގެ ބާރު އެއްބަސްވުމަކީ ޞައްޙަ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ކަނޑައެ

ދެން އަނެއް . އެހެންވީމާ، މިދެންނެވީ މިފަދަ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ. ވީނަމަވެސް

އާބިޓްރޭޓުން ކަނޑައަޅާއިރު މައްސަލަގައި ހިމެނޭ  3މިލިއަނަށްވުރެ އިތުރު ފައިސާ ވެއްޖެއްޔާ  3ކަމެއްގައި މި އޮތީ 

. ބޭފުޅުން އެއްބަސްވާ ކަމެއް 2އެ . ވަނަ މީހަކަށް މި ކަނޑައަޅަނީ ކާކުތޯ 3މީހުން ކަނޑައަޅާފައި  2ރާތުން ދެ ފަ

. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު މި ވިސްނާލީ މި ކަމާ ދޭތެރޭގައި ބައެއް ޤާނޫނީ ވަކީލުން ހާދަ ޖޯޝީވާ ކަމެކޭ މީ

ދެން . ނޑަކަށް ނުވިސްނުނު މި ކަމެއް، ކިހިނެއް ކަމެއް މި ވަނީވިސްނާލައިގެން އަޅުގަ. ހާދަ ޖަޒުބާތުވާ ކަމެކޭ

މި ބިލުން އެބަދެއޭ . އަޅުގަނޑު ބައެއް ރައްޓެހިން ކައިރީގައި އަހާލީމަ މި ބުނީ މަޢުޞޫމު ތީ މޮޔަ އެއް ހެއްޔޭ ކަލޭ

އާދެ، އެހެންވީ، . ހޭއެހެންވީމާ، އެ މީހުން ފޯރިއަންނާނެ ނޫން. ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ފަނޑިޔާރަކަށް ވުމުގެ ބާރު

ކޮންމެއަކަސް މި ބިލުގައި މިދެންނެވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލު ޤައުމަށް މުހިއްމު، ޤައުމުގެ ވިޔަފާރި އަށް 

އެހެންނަމަވެސް މި ބިލުގައި ބަންޑާރަމުދާ، ސަރުކާރުގެ މުދާ، ރައްޔިތުންގެ މުދާ ކޯޓުން ބޭރުގައި ވަކިން . މުހިއްމު

 ... އާދެ. ގޮތަށް ގެންދިޔުމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނުވާނެމީހުންނަށް ބަހާލެވޭ 

 



  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތަވާ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މަޢުޞޫމުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ

 ...ގައި(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  3ޤާނޫނުގެ  އާދެ، މި

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތަވާ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މަޢުޞޫމުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ

 ... ގެ އުނދަގުލާ ހެދި އަޅުގަނޑަށް ވާހަކަދައްކަން އެބަ ދަތިވޭޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބޭފުޅުން

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު ރަޝީދު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތަވާ

ކެލާ ދާއިރާގެ . ޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތަވާމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަ

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިޔަށްގެންދަވާ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މަޢުޞޫމުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ

ފަރުދުންނަށް، ޢާއްމު  އެއީ ޢާއްމު. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ބިލެއް ޤައުމަށް ބޭނުންވޭ

އެހެންވީމާ، ކޯޓު މަރުޙަލާ ހުރަސްކޮށް ކޯޓުން ބޭރުގައި . ވިޔަފާރިތަކަށް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި އެތައް ދުވަހެއް އެބަ ނަގާ

. އެފަދަ ފަހިކުރުމެއް ފަހިވެވޭނީ މިފަދަ ބިލެއް އޮވެގެން. ކަންތައްތައް ނިންމުމުގެ ނިޒާމު ޤާނޫނަކުން ފަހިވާންޖެހޭ

މަވެސް މި ބިލު އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާއިރު، މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ނިންމާއިރު ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން އެހެންނަ

ހަދާ އެގްރިމެންޓުތައް ނާކާމިޔާބު ގޮތަކަށް ދުއްވައިލާފައި އެ އެގްރިމެންޓުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ ލާރި ވަކި ބަޔަކަށް 

އެހެންވީމާ، އެކަންތައް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި . ގެން ކަމަކުނުދާނެފައިސާ ލިބޭ ގޮތަކަށް ގެންދާ ގޮތަކަށް އޮވެ

 ... ފުރިހަމަ ވެގެންދާނެ. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާފައި ފުރިހަމަކުރާނެ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

 .މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު ރަޝީދު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑު މި ނެގީ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ފައިންއަރައި ފުލުހުން 

މި ވާހަކަ އެއް ނުދެއްކޭނެ މިތާކު . ބަޣާވާތްޤާނޫނުއަސާސީ މުގުރާލާފައި އިހަށް ތަޙުޤީޤުކުރަންވީ މި ރާއްޖޭގެ 

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  .އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި . ސަލަ އެއް ނޫންނިޒާމާ ބެހޭ މައް

 . ހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވާކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާ .އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މަޢުޞޫމުهللا ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެ

އާދެ، ދެން އާބިޓްރޭޝަން ބިލަކުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ވާހަކަ ބުނީމަ އެކަމާ ދޭތެރެ ޝައްކުވާ ބޭބޭފުޅުން 

ންގަޕޫރު ވިޔަސް، ޖަރމަނީ ވިޔަސް ވެސް މި ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީވެފައި ހުރި ޤައުމުތަކުގައި އެމެރިކާ ވިޔަސް، ސި

ޤައުމުތަކުގައި އާބިޓްރޭޝަން ނިޒާމުގެ ދަށުން ކަންތައްތައް ނިމިފައި ހުރި، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ހިނގާފައި 

ހުރި  އާދެ، އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ފުރާފުރިހަމަވެފައި. ހުރި ކޭސްތަކުގެ ހިސްޓްރީ ބައްލަވައިލައްވާ

ރާއްޖެ ކަހަލަ އަދިވެސް ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ބައެއް ކަންތަކާ ދޭތެރެ ސުވާލުއުފެދިފައި އޮންނައިރު . ޤައުމުތަކެއްގެ ވާހަކަ

އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަ މުޖުތަމަޢެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ކޯޓުން ބޭރުގައި ނިންމާފައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ދޭތެރޭ 

އޯން އެންޓަރޕްރައިސަސް ސަރުކާރު އެހެންނޫނީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން ކޯޓުން ބޭރުގައި  ސުވާލުއުފެދޭއިރު ސްޓޭޓް

ކަންތައް ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތުދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ސަރުކާރުގެ ލާރި، ސަރުކާރުގެ ރައްޔިތުންގެ ލާރި އަމިއްލަ 

ގަނޑު ދަންނަވަން މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް އަދިވެސް އެއް ފަހަރު އަޅު. ބަޔަކަށް ދިނުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް

އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލު ވާންޖެހޭނީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ކަންތައް . ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޯޓުން ބޭރުގައި ނިންމުމުގެ ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ބިލަކަށް

 



  

 :ޙުސައިން މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން މާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނުވިލި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އާބިޓްރޭޝަންގެ ޤާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް 

. ނޑު އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަންލިބުނު ފުރުޞަތުގައި މި ޤާނޫނު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް ހަމަ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ބައެއް ވާހަކަތައް ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް 

މުގައި އެއީ ސިޔާސީ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ނާރެހަކީ މި މަޖިލިސްކަ. ފަސޭހަކަމާ އެކު ފެތުރިގެންދާނެ މަޖިލީހަކަށް ވާނެ

އެއީ . މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުން ދައްކަމުންދިޔައީ ބަޣާވާތަކާ ބެހޭ ވާހަކަ. ވާތީވެ

هللا އަޅުގަނޑު ހަމަ މިހިނދު އުފަލާ އެކު ފާހަގަކޮށްލަން އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

އެ މަނިކުފާނު ވެސް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ . ވަންއިރުގައި ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް

ތެދުފުޅެއްމެ، މި ވަގުތު މި މަޖިލީހުގައި . އެކު އިޢުތިރާފުވެވަޑައިގެންނެވި ވަގުންގެ ފޮށި ބާރަށް ބަންނާނެ ކަމަށް

ޕީގެ ސިޔާސީ ފިކުރުގައި .ޑީ.ބަރުންނާ އަދި އެމްޕީ އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެން.ޑީ.ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެމް

އެ ބޭފުޅުންގެ ލޭގައި ހިނގާ . ތިއްބަވާ ބޭބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ބަޣާވާތަކީ ކޯއްޗެއްކަން

ގުދެމިގެންދާ ދި. އެއީ ތެދެއްމެ. ކޮންމެ ވިންދަކާއި ހިތުގައި ޖަހާ ކޮންމެ ވިންދެއްގައި ބަޣާވާތުގެ އަސަރު ހުންނާނެ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން . ޒަމާންތަކަކަށް ދަންދެން އެ ބަޣާވާތުގެ އަސަރު އެ ބޭފުޅުންގެ އަތުގައި ހުންނާނެ އިނގޭތޯ

ބިޓްރޭޝަން ކީއްކުރަން އަދި އެ ނޫން ޤާނޫނީ، އެ ނޫން މަފްހޫމުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ކުރިމަތީގައި އާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހަފްތާތަކަކަށް މަސްތަކަކަށް ދިގުދެމިގެންދާ ބައެއް ކަހަލަ ވާހަކަތައް ސް ވާހަކަދެއްކި ނަމަވެ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ނުކުތާ އެއްގެ ގޮތުގައި ނޯޓުކޮށްލާ ހިތް ދެ، މި މުހިއްމު މަފްހޫމާ ބެހޭ ގޮތުން އާ. ތަކުރާރުވެގެންދާނެ

ވަރަށް ގިނައިން އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމުގެ  ވަނަ މާއްދާ އަޅުގަނޑުމެން 7އެބައޮތް މި ޤާނޫނުގެ 

 ...އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން. މަސައްކަތްކުރަން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. އާދެ، ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަވެއްޖެ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. އާދެ، ޖަލްސާގެ ކޯރަމު ގެއްލިއްޖެ

 . ލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށްވި

 

 :ޙުސައިން މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން ދު ނިހާނުމަމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްވިލި

ރޭގައި އާދެ، މި ލަފްޒާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ތެ. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އާބިޓްރޭޝަންގެ މި ޤާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން . އަޅުގަނޑުމެން މި ޖުމްލަ ހުސްއެކަނި ދޫކޮށްލުމަކުން ނިމޭކަށް ނެތް

. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި މަފްހޫމުތަކުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އޮޅުންފިލާވަރަށް ވާހަކަތައް ދެއްކުމަށް



  

މި ޤާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . ސަކު ގުޅާލިއިއްޔެ ވެސް އަޅުގަނޑަށް ދެ ރައްޓެއް

ދެންމެ . މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ބައެއް ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް އުފެދި، މީޑިޔާގައި އެ ވާހަކަ ދެކެވުމާ ހަމައަށް

ވިދާޅުވެދެއްވީ އެ މަނިކުފާނު  އަޅުގަނޑުމެންނާ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ

ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އަދި އެ މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީގެ ފިކުރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ 

ފިކުރުގެ ތެރޭގައި އާބިޓްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު އުފެދިއްޖެ ކަމުގައި ވާ ނަމަ، ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މާއްދާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިއްޔެ އިވިގެންދިޔަ ބައެއް . ނޯޓުކުރުމަށްފަހުގައި އެ މާއްދާގެ މަފްހޫމުގެ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި އެއް

ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވީމާ މީޑިޔާގައި އުޅުނު ފަލަ ސުރުޚީގެ ތެރޭގައި 

ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަށް އާބިޓްރޭޝަން ޤާނޫނަކީ ކޮންކަހަލަ . ންދިޔަ މަންޒަރުރައްޔިތުންގެ މީގެތެރޭގައި ކިލަނބުވެގެ

ޤާނޫނެއްކަން އަދި މީގެ މަފްހޫމުގައި ލިޔެވިގެން ވަނީ ކޮންކޮން ވާހަކަތަކެއް ކަމެއް އޮޅުންފިލުވުމަށް ޓަކައި ވަކިވަކި 

. ން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ސުވާލުތަކެއް ލިބުނުމީގެތެރެއި. ނަންބަރުތަކަކަށް ގުޅައި، ސުވާލު ވެސް އުފައްދަމުން ގެންދިޔަ

އާބިޓްރޭޝަން ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ޤާނޫނު . "ވަނަ މާއްދާ 7އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާ ހިތް އެބައޮތް މި ޤާނޫނުގެ 

ފެދޭ ޤަބޫލުކުރާ ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ ދެ ފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ މެދުގައި އު

ވިޔަފާރީގެ މައްސަލަތައް ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ 

ގޮތުގެ މަތިން، އެ މައްސަލަ އެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ޢައްޔަންކުރާ މިނިވަން ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް 

މި ". ސަލަ ނިންމައިދޭ ގޮތަށް ތަބާވެ، އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުސޫލޭބަލައި، އެ ފަރާތުން އެމައް

ވަނަ މާއްދާގައި ލިޔެފައިވާ  7ޤާނޫނުގެ މަފްހޫމަކަމަށް އާބިޓްރޭޝަން މާނަކޮށްދީ މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާ އެއްގެ ގޮތުގައި 

މި މާއްދާތަކުގެ މިހިރަ . ބިޓްރަލް ޓްރައިބިއުނަލްއާ. ޖެހިގެން އަންނަ މާއްދާ. ނުކުތާ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލީ

ލަފްޒުތަކާއި ބަސްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އިއްވަން އެބަޖެހޭ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި 

هللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ތިބެގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ހަދަނީ ކޯއްޗެއްކަން

އިސްލާމީ ޝަރީޢާގައި އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަކަށް . މަޢުޞޫމު އެ ވިދާޅުވެދެއްވީ އެއްހަމައާ މެދު ވިސްނަމާ ބަހީ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތާއި އަދި އެކަމުގެ މައްޗަށް هللا ޞައްލަهللا ތަބާވާންޖެހޭ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ރަސޫލު

ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި އުފައްދާފައި މި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއާ، އަދި މި ރިޢާޔަތްކޮށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި 

އަސާސީގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން އުފައްދާފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ 

ތްކޮށް، ރާއްޖޭގައި އަލަށް އަޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި އަދި އެނޫންވެސް އިތުރު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް

އުފެދިފައި ހުރި ކޯޓު ސިސްޓަމުތަކުގެ ތެރޭގައި މަދަނީ މައްސަލަ އެއް، ޖިނާޢީ މައްސަލަ އެއް އަދި މައިގަނޑު 

ގައި ބަޔާންކޮށްދޭ ނުކުތާތަކުން ފެންނަން އެބަހުރި 7ގޮތެއްގައި އާބިޓްރޭޝަންގައި މި ހިމެނޭ ކަމަށް ހަމަ މާއްދާ 

ދެ ފަރާތެއް އެއްވެގެން ކުރާ . މިކަން ގުޅިގެންދަނީ ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިންނޭ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި



  

ވިޔަފާރިއެއްގެ މަޞްލަޙަތު ގެއްލި، އެއް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށް ނިންމީމަ، އަނެއް ކޯޓުން އިސްތިޢުނާފު މަރުޙަލާ ނިމި، 

ން އަނެއްކާ މިއަށް ހައްލެއް ހޯދުން ނުވަތަ އެ ދޭތެރޭގެ ދާން އޮތް އެންމެ މަތީ ސިޑިއާ ހަމައަށް ދެވި ނިމުނީމަ ދެ

މެދުގައި ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި އިސްވެ ތަރުތީބުކުރެވިގެންދާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި އަދި 

އުފައްދައި ނުވަތަ  އެނޫންވެސް އިސް މުއައްސިސުން އެއްވެގެން މި ކަމަށް ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް އުފައްދައިގެން ކޯޓެއް

މިއަށް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކޮށް ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރުމަކީ އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި 

އެއީ . އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އެ ކަމަށް އިދިކޮޅުހަދާ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު މި ޤައުމުގައި ހުންނާނެ ކަމަށް. ރައީސް

ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިގަނޑު ހައްލުތައް އަންނަންޖެހޭ ހިސާބު ދުރުގައި . އް ހޯދަންމި އުޅެނީ ހައްލެ

ބާއްވާފައި، އެހެން ހިސާބަކުން ހައްލުތައް ހޯދައިގެން، އެހެން ޤައުމުތަކުން މިސާލުތަކެއް ނަގައިގެން އެހެން ވާހަކަތަކެއް 

ލުކޮށްލުމުގެ ޙައްޤެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްވެސް މީހަކަށް ދައްކައިގެން، ރައްޔިތުންގެ ހިތްތައް ކިލަނބުކޮށް، ބަދަ

މި މަރުޙަލާގައި ވާހަކަދައްކަމުން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހިތްއޮތީ މި ޤާނޫނު މީގެ އެންމެ . އޮވެގެންނުވާނެ އިނގޭތޯ

ކީ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަކޮށް ކުޑަ ޤައުމަކަށްވެ، އަޅުގަނޑުމެންނަ

ބޭރުން އިމްޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި ބަޔަކަށްވުމުން، އުފެއްދުންތެރިކަމުން  00%އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެހެންވީމާ، މިހެން . އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި ހުރި އެއްޗަކުން ބޭރަށް ވިއްކާނެ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އެއްޗެއް ހުރި ޤައުމެކޭ

 ...ޅުގަނޑު ހަމަދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި ދެން އަ

 

 :މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް މިހާރު މި އޮތް ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރު . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ރަފުއްޓާއި އަދި ކާށިދޫ ދައިރާގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ކުށްވެރިކުރާ ހާލު ކުރިއަށް އޮތް ބައިއިލެކްޝަނުގައި ތިމަ

ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދެން، އެންމެހައި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑު އެދެން މިއީ ހަމަ ނަސޭހަތެއްގެ ގޮތުގައި 

ފަރާތުން މިހާރު މި އޮތް ބާޣީ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުންގެ . ބައްލަވައިގަތުން އެދެން

ޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލައްވައިގެން އުޅޭ .ޑީ.ކުރިމަތިލައްވައިގެން އުޅޭ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވައި، އެމް

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މުޞްޠަފާ އަށާއި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ދޮންބިލެތް އަޙްމަދަށް ވޯޓުދެއްވުމަކީ ތިޔަ ބޭފުޅުން 

 ...ކަމަކަށް ވާތީ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ރަށް، ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ރަށްޤައުމަށް ޓަކައި ކޮށްދެވޭ 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުން އެދެން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް

 



  

 :މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ރަށް ބަޣާވާތުގެ ނަމަށް . އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން. ނާ ބެހޭ ބިލު އިނގޭތޯ މިއީއާބިޓްރޭޝަ

ނުވަތަ ބާޣީންގެ ލިސްޓަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ރަށް ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ތިޔަ ބޭފުޅުން އެންމެހައި ބޭފުޅުން 

މިހެން މި ދެންނެވީ . ވުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭ އެދުމެކޭޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދުކުރައްވައި ވޯޓުދެއް.ޑީ.އެމް

ޕީގެ ސަރުކާރުން އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް .ޑީ.އާބިޓްރޭޝަންގެ ބިލެއް މިތަނަށް ތަޢާރަފުކުރީ ވެސް ހަމަ އެމް

މާތުތަކެއް އަނެއްކާ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެންމެ ގިނަ މަޢުލޫ. ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި އެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި

ތިމަރަފުށީ ގޮނޑި އަށް ކުރިމަތިލައިގެން ހުރި މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާކަން އެންމެހައި ރައްޔިތުން . ލިބިފައި ވަނީ ތ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެންމެ ބޮޑަށް އެދެނީ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލައްވައިގެން . ގައިމުވެސް ޤަބޫލުކުރާނެ

އަށް ތިމަރަފުށި ދާއިރާ އަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެހައި ރަށްރަށުން ވޯޓުދެއްވައި، ބާޣީ ލިސްޓަށް ހުރި މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ 

ހަމަ އެހެންމެ . ތި ބޭފުޅުން ރަށްތައް ނާރުއްވާ ގޮތަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ވޯޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުން

ދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު މި އެދެނީ ތިޔަ ކާށިދޫގެ ރައްޔިތުން އެ ދާއިރާ އަށް ނިސްބަތްވާ ގާފަރާއި ކާށި.ކ

ޕީގައި ކަމަށް ވެފައި އެހެންނަމަވެސް ތިތ ަނަށް ކުރިމަތިލީ ޖާބިރަކީ ތި .އާރު.ބޭފުޅުންގެ ނަން މީގެ ކުރީގައި އޮތީ ޑީ

 ... މީހުންނަށް 111ބޭފުޅުންނަށް އިނގޭނެ މިއަދު ގާތްގަނޑަކަށް 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ތެރި މެންބަރު ބިލުގެ މައުޟޫޢަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާޢިއްޒަތް

 

 :މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ... އާބިޓްރޭޝަންގެ އެންމެ މައި ދެ ތަނބުކަމުގައިވާ ދޮންބިލެތް އަޙްމަދާއި ތިމަރަފުށީ މުޞްޠަފާގެ ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ

 

 :ކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ގޮތަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާކަށް ފުރުޞަތެއް ނޭރުވޭނެ

 . ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ

 

 :މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑަކީ ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ . ން ތި ބޭފުޅާ ފުރުޞަތުދެއްވީ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދިގެންއަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކަ

އަޅުގަނޑަކީ ތި ބޭފުޅާގެ މުށުތެރެއަށް ވަދެގެން . މަޖިލިސްގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިތަނަށް ވަދެ އިން މީހެއް



  

ޅުގަނޑު ދައްކާ ވާހަކައިގެ ތެރޭގައި ތި ބޭފުޅާ އަށް ހުރި މީހަކަށް ނުވާތީވެ އާބިޓްރޭޝަންގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަ

އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ކަމެއް . ހަޖަމުނުކުރެވެންޏާ ތި ބޭފުޅާ ތި ގޮނޑި ދޫކުރައްވާފައި ނުކުތުމަކީ އެއީ ތި ބޭފުޅާގެ ކަމެއް

މައްސަލަތަކަކީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދަންނަވަންތޯ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި އުޅޭ އެއްޗަކީ އާބިޓްރޭޝަންގެ. ނޫން

އެހެންނަމަވެސް، . އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ހަމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމެއް 31މީގެ ކުރީގައި ވެސް ހަމަ މި ތަނަށް 

އާބިޓްރޭޝަންގެ ކަންތައްތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ދެނެގަންނަ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަކީ މި ދެންނެވީ ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ 

އެހެންވީމާ، އެ ދެ ބޭފުޅުން މި ތަނުގައި ނެތުމުން އެ ދެ ދާއިރާ އިން ގެއްލޭ . އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ އާއި ދޮންބިލެތް

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ ބަޣާވާތާ ގުޅިފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް . ވަރަށް ބޮޑު އިހާނެތިކަމެއް އެއީ

ޕީ އެކަންޏެއް ނޫން، ދިވެހި .ޑީ.ޕީ އަދި އެމް.ޑީ.އެމްޕީ އަށް ތާއީދުކުރައްވައިގެން، .ޑީ.ވޯޓުނުދެއްވައި ތި ބޭފުޅުން އެމް

ތިމަރަފުށި މުޞްޠަފާ . ޕީ އިން ކުރިމަތިލާފައި ހުރި ތ.ޑީ.ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އެމް

ޤައުމަށް ޓަކައި  އަށާއި ގާފަރު، ކާށިދޫ އެ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލާފައި ހުރި ދޮންބިލެތް އަޙްމަދަށް ވޯޓު ދެއްވުމަކީ

އާބިޓްރޭޝަންގެ އެ މައްސަލަ، އާބިޓްރޭޝަންގެ އެންމެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް، . ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ޖިހާދެކޭ

އާބިޓްރޭޝަނަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިލައްވާނީ ހަމަ ގިނަ ކުންފުނިތަކެއް ހައްދަވައިގެން އުޅުއްވާ 

ދެން އަނެއްކޮޅުން އެ . މިއަދު ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި ނާޒިމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެނގިލައްވާނެބޭފުޅުން ކަމުގައިވާ އާދެ، 

ވަޒީފާ ދޭއިރު . މީހުންނަށް ވަޒީފާދޭން 111ޖާބިރު މިހާރު އެ އުޅެނީ . ކަންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އެނގިލައްވާނެ ޖާބިރަށް

ޓު އޭނަ އަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ހީކޮށް އާބިޓްރޭޝަންގެ މީހުންގެ ވޯ 111އެ ބޭފުޅާ އަށް އެނގޭނެ ވަޒީފާދިނުމުން އެ 

އެ ބޭފުޅާ އަށް އެނގިލައްވާނެ ވަޒީފާދިނަކަސް އޭގެ މުސާރަ އަދި . ދާއިރާގެ ތެރެއިން އޭނަ އެ ވަޒީފާދެއްވަނީ

އި ވަޒީފާ ނިމިފަ. ދޭކަށްނުޖެހޭނެކަން ވޯޓުލާ ނިމޭއިރު، ވޯޓުލާ ނިމޭއިރުގައި އެ ވަޒީފާ ވެސް އޮންނާނީ ހަމަޖެހިފަ

އޭރުން . އޭރުން ދެން މުސާރަ ނުދީގެން ކޮންމެހެން އެ ބޭފުޅުން ޖައްސާނެ މައްސަލަ އެއް ނޯންނާނެ. އޮންނާނީ

އެހެންނަމަވެސް، ވޯޓު ލިބޭނެ . މީހުންނަށް ވަޒީފާދެވިފައި އޮތީ 111އޮންނާނީ އާބިޓްރޭޝަންގެ ދަށުން އެ މީހުންނަށް، 

އެހެންވީމާ، އެ ވަޒީފާދެއްވަނީ . އެ ވޯޓު ގެންދަން އެ އުޅެނީ ކަމަށް ހީކޮށް އޭނަ އާބިޓްރޭޝަންގެ ތެރެއިން

އެހެންނަމަވެސް، ވޯޓު އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އެންމެހައި ރައްޔިތުން ދިވެހި . އާބިޓްރޭޝަންގެ ތެރެއިން

ކާއިރު މާފަންނު އަޅުގަނޑު އާބިޓްރޭޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައް. ޤައުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ، މިއީ ކިހާ ދެރަ މައްސަލަ އެއް

ދެކުނު ދާއިރާގެ، ދަންނަވަން މި އުޅޭ އެއްޗަކީ އާބިޓްރޭޝަނަކީ ކޯޓުގެ ބޭރުން ކަންތައްތައް ނިންމާ ކަމަކަށް ވެފައި، މި 

ކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ކަންކަން ނިންމޭ ކަންތައްތަކަށް ވާތީވެ އާބިޓްރޭޝަންގެ ބިލު 

 111ޕީގެ ސަރުކާރުން ކަމަށް ވެފައި، މިހާރު އާބިޓްރޭޝަންގެ ތެރެއިން ނަހަމަގޮތެއްގައި .ޑީ.އެމް ހުށަހެޅުއްވީ ވެސް

މީހުންގެ ވޯޓު، އަދި  111. މީހުންނަށް ވަޒީފާދީގެން ލޮލީ ޖާބިރު އެ ހިންގަންއުޅޭ ނޭއްގާނީ ޢަމަލު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން

އެއްބަޔަކު . ޤައުމަށް ޓަކައި. އެއީ ޤައުމަށް ޓަކައި ދެވޭ ވޯޓެކޭ. ޕީ އަށް ދެއްވާށޭ.ޑީ.އެ ޢާއިލާތަކުގެ ވޯޓު ވެސް އެމް



  

ކިޔާފައި ދީނީ ތަޤުރީރުދެއްވާފައި މި ގެނައި ބަޣާވާތް ކުށްވެރިކޮށް، އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ  أكبرهللا 

ރިހާ ސަކަރާތެއް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ ވީ ޓީވީއިންނާއި ދިޓީވީއިންނާ އެންމެ ފަގީރު މީހުން ބަޣާވާތް ހިންގައި މި ހު

އެ ހުރިހާ ކަމެއް . އޭގެތެރެއިން ކިތައް މީހުންނަށްތޯ އަނިޔާވެފައި އޮތީ. ގަތްއިރު އެ މީހުން ހަމަ ކަރުނައަޅައި ރުއި

އެހެންވީމާ، އެ ރައްޔިތުން އެކަން ދެނެގަނެގެން އެއްވެސް ހާލެއްގައި . ވެސް ހަމަ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ

ޕީގެ އެންމެހައި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް .ޑީ.ދީ، މި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ދިވެހި ޤައުމަށް ޓަކައި އެމްބާޣީންނަށް ވޯޓުނު

. އެ ހެޔޮ ކައުންސިލު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވިޔަސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައިއިލެކްޝަނަކަށް ވިޔަސް. ވޯޓުދެއްވާށޭ

އާބިޓްރޭޝަން، . ންނަށް އެނގިލައްވާނެ އާބިޓްރޭޝަނަކީ ކޯއްޗެއްކަންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނީމާ ތި ބޭފުޅު.ޑީ.އެމް

 ... ގަޑި ހަމަވީތޯ އަނެއްކާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އާދެ، މިހާ ހިސާބުން ޢިއްޒަތްތެރި . އާދެ، އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ. އާދެ، ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ މިހާރު

 . ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އަޅުގަނޑު އަރުވަން މިނެޓުގެ 31މެންބަރުންނަށް 

 

 ]އަށް 13311އިން  12331ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ރަނގަބީލުޖެހުމަށްފަހު، ގަޑިޖެހުނުއިރު 

އަލުން ރަނގަބީލުޖެހުމަށްފަހު ވެސް މެންބަރުން ހަމަވެފައިނުވާތީ މަޖިލިހުގެ  މިނެޓުއިރު 1މެންބަރުން ހަމަނުވާތީ 

. އަށް ފަސްކޮށްފިން 13331ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖަލްސާ އަޅުގަނޑު (ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  37ގަވާއިދުގެ 

 . މްވައްސަލާމްޢަލައިކު. ގައި ރަނގަބީލުޖަހާނެ 1321ޓަކައި ގަޑިތިރީހުގައި ޖަލްސާ ފެށުމަށްއެއް

 

 ]އަށް 13331އިން  13316 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުން[

 

 .ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. 12

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

އަޅުގަނޑުމެން މިދަންފަޅީގެ މަސައްކަތަށް ދާއިރު މަޖިލީހުގައި ޢާއްމުކޮށް ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުސޫލުގެ މަތިން 

މިއަދުގެ . ހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުންވޯޓަށް އެ. އަށް 12އެޖެންޑާ އައިޓަމު ގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ އަޅު

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މާފަންނު ދެކުނު . މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވޯޓު ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ މަސައްކަތަށް

 .ރަޝީދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 : ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މާފަންނު ދެކު

. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ވެސް ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް މެންބަރަކު ވަނީ ހުށަހަޅާފަ

ދެން، އަދި އަޅުގަނޑު . ވުމުގެ ކުރިން 1331ޔާ ވޯޓަށް އައްސަވާ ޢާއްމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެހެން ހުށަހަޅައިފިއް

އެއީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުނުވާހިނދު، މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީ . ފާހަގަކުރެވޭ އެހެން ކަމެއް

ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުވާވަރުގެ އަޅުގަނޑުމެން މިތާގައި ތިބެގެން މި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްވުރެ . ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަމެއް

މި ޤައުމަށް ވެރިވެފައި ތިބީ ޤަބުރުސްތާނުން ނިކުމެގެން އުޅޭ ޒޮމްބީންތަކެއް . މުޖްތަމަޢެއް ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ

 .މި ޤައުމު އެބަޖެހޭ ހައްލަކަށް އަޅުވަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޒޮމްބީ ޕޮލިޓިޝަނުންތަކެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 

 :ހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާ

އަޅުގަނޑު  ވޯޓަށް . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިނށީދެވަޑައިގަންނަވާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ނޫން

އެއީ މި ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި . ދަންނަވަން މި އުޅެނީ މިއަދުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވޯޓަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

ދިގުކުރުމުގެ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މައްސަލައިގެ ބަހުސް 

 .ޝިފާޒު

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒުބާރަށު ދާއި

ހަގަކޮށްލީ މި ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއްގެ ގޮތުގައި މި ފާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

. މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުން އަންނަ ޢާއްމު އުސޫލާ ޚިލާފަށް މިއަދު ކަމެއް ހިނގާފައިވާތީވެ



  

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފެނިގެން ގޮއްސަ އެއް ނެތް ކުއްލި މައްސަލައިގެ ބަހުސް ނިމުނީމާ، އެ 

ގެ ވޯޓާ ގުޅުވާފަ 1331. ގަޑިއިރު ހަމަވީމާ ވޯޓަށް ދަންނަވާ 1މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ ތާއީދުއޮތިއްޔާ ވަގުތު އިތުރުކުރަން 

އެއީ . އެހެންވީމާ، އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ. ކުރިއަކު ނެތް އެއް މީގެ

 .ކިހިނެއް ހިނގި އުސޫލެއްތޯ

 

 

  :ކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

އަޅުގަނޑުމެން މި ކަމުގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތަކީ . ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން

އެއްގަޑިއިރު ހަމަވުމަށްފަހު  ވޯޓަށް އަހައި ވޯޓުން ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަން ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، ނުނިމި ހުރި 

މިއީ މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ . ގެންދަނީ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެ ބަހުސް ކުރިއަށް

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ . އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު މިކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އުސޫލު

 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އެއީ މީގެ ކުރިން . ރައީސް، ރިޔާސަތުން އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ ސުވާލު ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން

މެންބަރުން . ޔައުމިއްޔާތައް އަޅުގަނޑުމެން ބެލިއިރު އެބަހުރި މައްސަލަ އަކީ އެޖެންޑާގައި ބޭރުން އަންނަ އެއްޗެއް

ދެން އެހެންނަމަވެސް މިއަދު . ލެއްވީމާ، އެ ވަގުތު އެއްގަޑިއިރު ހަމަވީމާ ވޯޓަށް އަހާފައި ހުންނަނީއެގޮތަށް އެދި

. އަށް މިކަން ކުރީ 1331ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން އެގަޑީގައި ނެތީމަ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މި ބެލެވެނީ 

މެން ރިޔާސަތުން ކަމެއް ނިންމީމަ އެކަން އެހެންވީމާ، ދެން އެ އޮންނަ އުސޫލު ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު

 .އެހެންވީމާ، އެކަން ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްލަދިނުން އެދެން. ޤަބޫލުކުރާނަން

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު އެހެންވީމާ، ވޯޓަށް ދެންނެވުމަށް. އާދެ، އެ އުސޫލުން އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ގެންދަނީ

ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުކޮށްލެއްވުމަށް ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ދެއްވުން އެދެންޖެއްސަވައި



  

ވަނަ  141އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި  ގެ ދަށުން ބާރަށު ދާއިރާގެ(ށ)އަދި ( ހ)މާއްދާގެ 

މައްސަލަ އަށް ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމެންދެން މައްސަލަ 

އި، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވަ

  .ދެއްވުމަށްމެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު

 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

  ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ދުޢަލީ ވަޙީދާއިރާގެ މެންބަރު  ތޮއްޑޫ :ރެއްވި މެންބަރުތާއީދުކު

 

 18 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 26 :ވޯޓު ދެއްވީ

 28      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 13     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން މި . 14ޖުމްލަ . 28ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 14ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މިލަންދޫ ނި. އަށް 13ންޑާ އައިޓަމު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެ. ހުށަހެޅުން ފާހެއްނުވި

 .ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

  :ކަދެއްކެވުންވާހަ ރު ޢަލީ ރިޟާބަމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެން



  

ރައީސް އާދެ، މިއަދު ދެންމެގައި ނެތި ވޯޓަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މީގެ ކުރީގައި މަޖިލީހުން ކަންކަން ހިންގާ 

. މިއަދުގެ ތި ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ. އުސޫލާ ޚިލާފަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިހްމާލުވެ ކުރި ކަމެއް

 . އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ މާދަމާ ވެސް މިފަދަ އެހެން ކަމެއް ހިނގާނޭ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން

 

 .އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްތައް. 13

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދާއިރާގެ  ނޮޅިވަރަމް. އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްތައް .13އިޓަމު ރުޞަތު މި އަރުވަނީ، އެޖެންޑާ އައަޅުގަނޑު މިހާރު ފު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އާބިޓްރޭޝަން ބިލުގެ ދަށުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް 

 .ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ހަމަ . ރައީސް، އާބިޓްރޭޝަންގެ ކަންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެކޭ

އެއީ މި ބިލާ ވަރަށް . އަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު މައްސަލަ އެކޭ އެހެންމެ މިއަދު ހުށަހެޅުނު ކުއްލި މައްސަލަ

 ...ސިފައިންނަށް ނުވަތަ ފުލުހުންނަށް. ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް އެއީ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 

 (ނިޒާމާ މައްސަލަ)

 

  :ކަދެއްކެވުންވާހަރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ތޮއްޑޫ ދާއި



  

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުއްލި މައްސަލައިގައި ހެނދުނު ބަހުސްކުރެވެމުންދަނިކޮށް އެ ވޯޓު އޭރު 

ރު ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި ނައިބު ރައީސް ލަސްކުރައްވައިގެން ވޯޓަށް މީހުން ހަމަކޮށްގެން ވޯޓުލައި ނިމުނީމަ މިހާ

 ...ދެން މަނިކުފާނު. ބައްލަވާ ޗެމްބަރުތެރެ އޮތް ގޮތް

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑު މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް . ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން

 . ފުރުޞަތުއަރުވަން

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަ

ރާއްޖޭގައި ތިބި ތިން މަހުޖަނެއްގެ އަތްދަށަށް މުޅި ޤައުމު ގެނެސް، ސިފައިންނާއި ފުލުހުން . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ

 ބަޣާވާތެއް ކޮށްގެން އެތައް ބައިވަރު ރައްޔިތުންނަކަށް އަނިޔާކުރަމުން ދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ކުއްލި

. ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެ ކަންތައް ވެސް މި އޮތީ އާބިޓްރޭޝަނުގެ އުސޫލުން ބޭރުކޮށްލާފަ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ ކާށިދޫ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލައްވައިގެން އުޅޭ ޖާބިރު އާބިޓްރޭޝަންގެ ދަށުން މީރާ އަށް 

ލާރި ދައްކަވައިފިއްޔާ އެންމެ ގެ އެއް ހަދާލުމަށްވުރެ،  40ފިޔާ ރު 331ހާސް  767މިލިޔަން  31ދައްކަން އޮތް 

މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލުން . ނުވަތަ ބޯޅަދަނޑު ކަށިމައްޗަށް ވަށާފާރު ރޭނުމަށްވުރެ މާ ރަނގަޅުވާނޭ

ކާލުމުން އެ ކަންތައްތައް އެހެންވީމާ، އާބިޓްރޭޝަންގެ ދަށުން މި ލާރި ދައް. ނަގާފައި އޮތް ދަރަންޏެއް މި ދަރަންޏަކީ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި . ވެސް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައީއޭ

އޭ އިން ކުރިމަތިލީ މީހުން އެއްފަރާތްކުރައްވައި .އެއީ ޕީ. ހިމެނުމަށް ޓަކައި މިކަހަލަ ޖާބިރުމެންނަށް ވޯޓުނުދެއްވާށޭ

ޕީން ކުރިމަތިލީ މީހާ އެއްފަރާތްކޮށްފައި އެއްކަލަ ވިޔަފާރި މަހުޖަނު، މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި .އާރު.ނުވަތަ ޑީ

މެންބަރު ބާޣީ ޤާސިމު އިބްރާހީމުގެ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ބާޣީ އަކު ގެނައުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެއްވީމަ އެ 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އާބިޓްރޭޝަންގެ . އްގެ ގޮތުގަރަށުގެ ރަށް ކިލަނބުވެގެންދަނީ ބާޣީ ރަށެ

 ...ދަށުން

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު

 



  

 (ނިޒާމާ މައްސަލަ)

 

 :ކަދެއްކެވުންވާހަ އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކުބަރު އިރާގެ މެންވިލިމާފަންނު ދާ

މި . އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ދަނީ އާބިޓްރޭޝަންގެ ޤާނޫނުގެ މައްޗަށް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދާޅުވަމުން ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ނަން ތަކުރާރުކޮށް އެކި ގޮތްގޮތަށް ވި

ގެންދަވާއިރު ޢިއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނު ބައްލަވަން އިންނަވާތީ، އެހެންވެގެން އެކަން ހަނދުމަފުޅަށް ގެނެސްދިނުމަށް 

 .ޝުކުރިއްޔާ. ޓަކައި

  

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ކޮށްދެމުން، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މެންބަރުންގެ ނަންފުޅު ގެންނެވުމަށް އަޅުގަނޑު ހަނދާން

 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

. ޓަކައި ފަޅޯ މިތާ ހުންނާނެ ހަޖަމުނުވާ ބޭފުޅުން ހަމަ ހަޖަމުކުރުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ޝުކުރިއްޔާ

މިއީ . މި އޮތީ މީރާގެ ލިޔުން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ އަށް ކިޔާ އެއްޗެއް ނޫން

އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވީ މިތާ ދަރަނިވެރިން . އެޕްރީލްގައި މި ލާރި ދެއްކުމަށް ޓަކައި 2މީރާ އިން ފޮނުވާފައި އޮތީ 

ދަރަނިން ސަލާމަތްނުވެ ހުއްޓާ އަނެއްކާ ބަޣާވާތަށް . ފުނޮވީމަ އަނެއްކާ އިތުރަށް އަނެއްކާ ވޯޓެކޭ ލާންޖެހޭނީ އަނެއްކާ

އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކަހަލަ ބަޣާވާތް އުފެއްދި ޕާޓީ އަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކަށް ވޯޓުދިނުމަކީ މި ވަގުތު ދިވެހި 

އެ . ގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ދީނީ ވާޖިބެއް އެ މީހުންނަށް ނުދިނުމަކީރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެހައި ރަށްރަށު

މީހުންނަށް ނުދީ މި ޤާނޫނުތަކަށް، އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮފޯރުކޮށްދޭ ދިވެހި އެންމެހައި ރައްޔިތުން ވޯޓުދީގެން 

ރައްޔިތުންނަށް ބައި އިލެކްޝަނުގައި  ނެގި ސަރުކާރު އަނބުރާ ގެނައުމަށް ޓަކައި އެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެހައި

. ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވޯޓުދިނުމަކީ މި ވަގުތު ދީނީ ގޮތުން ވެސް ވާޖިބުކަމަކަށް ވާތީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ

އާދެ، އާބިޓްރޭޝަނަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި 

މެހައި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ކޯޓުގެ ބޭރުން، މިހެން މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުގެ ހަނދާންނެތީކީ އެން

ކަހަލަ، އަލްމަރުޙޫމު، ދެ  ހަލަ އަދި ބަންގި އާދަމްފުޅުވިޔަފާރި މުއްސަނދިން، ދިއްދޫ އިބްރާހީމު ކަލޭފާނު ކަ. ނޫން

ކުރީގައި ވުޖޫދަށް  ގެދޮރު ދަމައިގަތީ މި އާބިޓްރޭޝަން ޤާނޫނު މީގެއެ ބޭފުޅުންގެ ގޯތި. ބޭފުޅުން ވެސް މަރުޙޫމު



  

މީހުންގެ ދަރިންގެ  އެކަހަލަ ގޮތަކަށް މީހުންގެ މުދާތަކެއް ނުވަތަ އެ ވުޖޫދަށް އައިސް އޮތް ނަމަ،. ތީމައައިއްސަ ނެ

އިރާގައި ޢިއްޒަތްތެރި ށީ ދާދަންނަވަނީ ތިމަރަފު އަޅުގަނޑު މި އެހެންވީމާ،. ޅައިގެންނެއް ނުދާނެޙައްޤުތަކެއް ނިގު

ނިންމަންޖެހޭ  ،މަހުގައި އެއަރޕޯޓު މިހާރު ޖުލައި. ބޭނުމޭ އަށް ގެންނަން ޠަފާ އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮނޑިމުޞް

ވަން މިހާރުން މިހާރަށް އެއަރޕޯޓު އަޅުގަނޑު ދަންނަ. ވާލުކުރީހައެ  އެލްއާ.ސީ.އޭ.އަދިކިރިޔާ އެމް އެއަރޕޯޓެއް

 އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނީ ފުވައްމުލަކުގަ އާއި އައްޑު. ން ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ނިންމަންޖެހޭނެބައި އިލެކްޝަ ނިންމައި،

މަހު  މި ޖުލައި. ކަމަށް ނިންމާފަ އަންނަންޖެހޭނެ ށްޓަށްފަހުން ތިމަރަފު އެންމެ .އަތޮޅުގައި އެއަރޕޯޓު ހަދާ ނިންމާފަ

 ނެތޭ ކިޔައި، ލާފައި ބަޖެޓުގައި ލާރިއާސަންދަ ވެސް އުވައިއި ޓަކަ ކަމަކަށް ކުއްލިއަކަށް މި. އެއަރޕޯޓެއް ހުޅުވަންޖެހޭ

ކަމެއް މި ކުރަނީ  އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ. އާސަންދަ ވެސް ހަމަ ހިންގަންޖެހޭނެ .އެހެނެއް ނުނިންމޭނެ

 މި ތަނަށް ގެނެސްގެން އެއްޗެހި މި ގޮތަކަށް ބިލުތަކާ މައިންނާއި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް މަންފާހުރިނިވެރިއެކަ

ހެވޭ  އޭގައި. ންބަރުންނަށް ވޯޓުދެއްވާށޭޕީގެ އިޚްލާޞްތެރި މެ.ޑީ.ދަންނަވަނީ އެމް އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި. އުޅެނީ

 އެއީ ތި. ވަގުތު އެ ބޭފުޅުންނަށް ވޯޓުދެއްވާށޭ މި. އިލެކްޝަނުގައި އެއްކަލަ ބުނާހެން ކައުންސިލަރަކު ކުރިމަތިލިޔަސް

ޓަކައި އެތައް ބައިވަރު  ބަޣާވާތްކުރުމަށް އިން ޓީވީ-އިންނާއި ދި ވީ.ޓީ.ނގިލައްވާނެ ވީއެބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް 

އި ތިބި ގައި، ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމުގަދިޔައީ ސިފައިންގެ ޔުނިފޯމު މީހުން ލައިވްކޮށް ދައްކަމުން އެ ކުރަމުން އެ ޚަރަދެއް

ސާބުގައި ތިބި ރަށްރަށުގެ ފުލުސް އޮފީސްތައް ތަޅަމުން އަދި ނުވިތަނަކަށް ނުފެންނަ ހި. ތަޅާލީބަޔަކު ފުލުސް އޮފީސް 

އެހެންނަމަވެސް . ފަހުން އެޅުވީ ކޮންބައެއް މަތީގައިތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެން ބޮލުގައި މި އަޅުވަނީ ގޮއްސަ އެންމެ ރޯކުރަމުން

އާއި  ނި މާލޭގަވްކޮށް ދެއްކީ ހުސްއެކަހަމަ ލައި ޓީވީ އިންނާ-އިންނާއި ދި ވީ.ޓީ.ވީ. ޙަޤީޤަތަށްވާނީ  ޙަޤީޤަތް

 އިން ބޭރު އެތައް ބަޔަކަށް މި ރާއްޖެ ،ރާއްޖޭގެ އެތައް ބައެއް. ކަންތައް ފެންނަނީ ރާއްޖެތެރޭގެ ތިބި ބަޔަކަށް ނޫން މި

 ވެގެން، ފަގީރުކޮއި ރަކަށްކައި ދެން މިއަދު މަހުޖަނުން ފަގީޓަ ކަންތައްތައް ފޮރުވުމަށް މި. ވަނީ ކަންތައް ފެނިފައި

އަޅުގަނޑުމެން އާސަންދަ އުވާލިއަކަ ވެސް . ކަމެއް ނެތް އުޅޭނެފޮރުވަން ކަންތައް ކޮންމެހެން މި ވެގެން ފަޤީރަކަށް

ލާފައި އެ ބާޣީ ސަރުކާރު ވެސް އުވައި. ނީ އެހެން ކަންތައްތައް ވެސް އުވައިލާފައާސަންދަ އުވާލަންޖެހޭ. ނުދޭނަން

 ހަދައިގެން އެ އަހަރަށާ 01އަހަރާއި  11އްދަތުތައް އެހެންވީމާ، މިހާރު ރިސޯޓުތަކުގެ މު. އާސަންދަ އުވާލަންޖެހޭނީ

މީހުން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ބަޣާވާތެއް ގެނެސްގެން ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ އެންމެން ގެންގޮސް ތަޅައި 

ބޮލުގައި ވެސް  އަޅުގަނޑުގެ. އެއް ނޫން ނުޖަހާ ވާހަކަ. ސުންނާފަތިކޮށް، އޭގެތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ގައި ވެސް ހަމަ ޖެހި

ގަނޑު ދަންނަވާނީ އެހެންނަމަވެސް އަޅު. އެއް މި ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ޖެހީމާ އަޅުގަނޑު ކުއްލި މައްސަލަ. ހަމަ ޖެހި

ދަންނަވާލަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ކޮންމެ އިލެކްޝަނަކަށް ނުވަތަ ބައި  ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި ހުރިހާ އެންމެހައި

 އެއީ ތިޔަ. ޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުދެއްވާށޭ.ޑީ.އެމް ރައްވައި،އަށް ތާއީދުކު ޕީ.ޑީ.އެމް ވިޔަސް އިލެކްޝަނަކަށް

. ނުޖެހޭނެށުވެގެން އަޅުގަނޑުމެން އުޅޭކަށްއެއްގެ ދަ ވިޔަފާރިވެރި. އަށޭ ޕީ.ޑީ.ބޭފުޅުންގެ މުސްތަޤުބަލު ދެއްކޭނީ އެމް



  

އޮތީ  އިންގެ މަދު ބަޔަކާއި ފުލުހުންގެ މަދު ބަޔަކު އެސިފަ. އޮތީ ފެނިފަ ގޮތް މި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ދަށުވީމާ ވާ

ތަނަށް ގެނައީ  ފަހަރުގައި އެކި ރަށްރަށުގައި ތިބި ސިފައިން ވެސް މިއިގެން ނުވިތަނަކަށް ވިލާ ލޯންޗުގަނެލަ. ގަނެލާފަ

މިއީ އަޅުގަނޑު . ކުންވީގެ ކެމެރާމަނުން އެ ދެއްކި މަންޒަރުތަ.ޓީ.އެތަން ފެންނާނެ ވީ. ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް

ދެންނެވި  އެކަންތައް ފެންނާނެ ވަރަށް އަވަހަށް މި. އެއް ނޫން އަޅުގަނޑު ދައްކާ ވާހަކަ. ދޫކުރާ އެއްޗެއް ނޫން

 ދިނުމުގެގެ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއަޅުގަނޑު ޕާޓީ. الحمد هللو. އަށް ވެސް ފެންނާނެ އޭނަ. ށް ވެސްފަގީރުކޮޔަ

 . ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ލާނަންޓައިގޮތުން އަޅުގަނޑު ހުއް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ރިޔާސަތަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

 ތިބީ ނޮޅިވަރަމު މިހާރު މި އިގެން ކުރިއަށްދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންއަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތަ. `( ހުވަގުތުކޮޅަކަށްފަ)

. ގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގަބިޓްރޭޝަންދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އާދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަ

هللا މެންބަރު ޢަބްދު އަރުވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރިން އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއެހެންކަމު

 . މުޢަބްދުއްރަޙީ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ވާފައިވާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއް ނޮޅިވަރަމު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ

އަށް  ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަ. ބިޓްރޭޝަންގެ ބިލަކީ މުހިއްމު ބިލެއްއާ

އަދި އެ އިންވެސްޓުމަންޓުތައް ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ . އިންވެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޔަޤީންކަން އިތުރުވެގެންދާން އެބަޖެހޭ

ޓުތައް އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ. ގޮތްތަކެއް ވެސް މެދުވެރިވާން އެބަޖެހޭ

. ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއްގެ ތެރޭގަ އޮންނަނީ ތަރުތީބުވެފައިވާ ގޮތްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އަބަދުވެސް މި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެކަމާ މެދު ބަހުސްކުރެވެނީ އަބަދުވެސް ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއްގައަ

އެއް ކޯޓުތަކުގައި ކޮލިފައިޑް ފަނޑިޔާރުން ނެތްކަމުގެ  އަންނަ ވާހަކަ ކަމުންއަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި ދައް

އެއްގައި އުޅެމުންދާއިރުގައި  އެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ގުޅިލާމެހިފައިވާ ދުނިޔެއެހެންވުމާ. އްސަލައިގެ ވާހަކަމަ

އަށް  ލަތްތައް މެދުވެރިކުރުމަކީ މި ރާއްޖެސީޓަކައި ދެން އެހެނިހެން ވަ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ޔަޤީންކަން ދިނުމަށް

އަދި . އެބަދޭ ގޮތުގައި ހިނގަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިއަދު ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް ވަރަށް ފުރިހަމަ. ރަނގަޅުކަމެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވަމުންދާ މިންވަރުހިއްސާތަކުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތައް އެއްކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުހިއްމު އިންޑަސްޓްރީހަމައެއާ

ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ އިބްރާހީމުއަ. ވަނީ އިތުރުވަމުން ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިއަދު



  

އެއްކޮށް ރާއްޖޭގެ ހަމައެއާ އަދި. ތަން ލީމަ ވެސް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އެތާނގައި ވިޔަފާރިކުރަމުން ދާއެއަރޕޯޓަށް ބަލައި

. ރިވެރިންގެ ރިސޯޓުތަކުގެ އިންވެސްޓުކޮށްގެން އުޅުއްވާ ބޭރުގެ ފަރާތްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭއަމިއްލަ ވިޔަފާ

މުގެ ކުރިން އަށް ދިޔު ދެމެދުގައި ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާ ފާރިވެރިންނާއެ ބޭފުޅުންނާއި ވިޔަ

އެގޮތުގެ . ސަރުކާރަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފަގޮތެއް ކަމުގައި ކުރީގެ  ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތެއް ފެނުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ. ވަނީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު މި ބިލު ހުށަހަޅާފައި މަތިން ނޮޅިވަރަމު

އެއް  ވާނިންމާ ކަމެއްގައި ޖިނާޢީ ދަޢު ންބިޓްރޭޝަނުމިސާލަކަށް އާ. ތަކެއް އެބައުޅޭގޮތުގައި ބިލުގައި ކުދިކުދި މައްސަލަ

އެއް  ދަނީ މައްސަލަ ބިޓްރޭޝަނަކަށް މިއާ. މެދު ކަންތައް ކުރާނީކަމާ ކިހިނެއްތޯ އެ ،ނަމަ ވަނީ ކަމަށް ހިމެނޭ

އެ  ،ވާތީވެ ކަމަކަށް ނަވާކުރެވޭނެ އެހެން ކަމެއް އޮންގޮތުން ދަޢު އަކީ ޖިނާޢީ އެކަމަކު އެ މައްސަލަ. ފެންމަތިވެގެން

 އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ. އުފައްދަންޖެހޭ ކަމެއްއެއީ އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލު. އްތޯމެދުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެ އްސަލައާމަ

ގޮތަށް  ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަން ކުރެވޭނެންކުރެއް އިތުރުކޮށްގެން ޖިނާޢީ ދަޢުވާކުރައަށް އަ ވަނަ މާއްދާ 1ގޮތުގައި 

ބައުންސްގެ މައްސަލައިގައި ޖިނާޢީ ސާލަކަށް ޗެކު ވަނީ މިދަންނަ މި އެހެން. ކަމެއްޤާނޫނު ބަދަލުކުރުމަކީ ރަނގަޅު

. ވާ ވެސް ކުރެވެމުން އެބަދޭދެ ދަޢު، ވާ ވެސްނަގައިދިނުމުގެ ގޮތުން މަދަނީ ދަޢުއަދި އޭގެ ބަދަލު. ކުރެވޭ ވާ އެބަދަޢު

ނެ ރަނގަޅުގޮތެއް ފެނިގެން އެ ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް އޭގެ ފައިސާ ހޯދޭ އްބިޓްރޭޓަރެބައުންސުވެގެން އާޗެކެއް 

ޖެނެރަލް މެދުވެރިކޮށް ޖިނާޢީ ކިއުޓަރ ބައުންސްވީމާ ޕްރޮސެ ވިޔަސް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޗެކު ހޯދުންކަމުގައި

އެހެންވީމާ، އެ ޙައްޤަށް އުނިކަން ނާންނާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން މި ބިލުގެ ހުރި . އާދޭ އެބަ ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާދަޢު

ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  ބޮޑަށް އެދޭނެ ވެގެން ދިއުމަކީ ވަރަށް ގުޅުވައިގެން މިކަންނުތަކާ އްދާތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން ޤާނޫމާ

ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށްގެން  ފެނޭ އިލެކްޓްރޯނިކު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބިލު ކިޔާލީމަ އެބަ. ދަންނަވަން

ބިޓްރޭޝަންގެ ހަމަތައް ހިނގާނެ މުޢާމަލާތްތައް ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވިދާނެ ތަން ބިލުގެ އާ ދެކެވޭ މުޢާމަލާތްތަކަކީ ވެސް

 މިއަދު އިލެކްޓްރޯނިކު. އެބަޖެހޭ ގޮތުގައި އެކަން ސާފުވާން އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ. ތެރެއިން ފެނިގެން އެބައާދޭ

. އިން ވެސް މުޢާމަލާތްކުރެވޭ ރީޢާޒައެސްގެ .އެމް.އެސް. ނީކީފޮނުވަ އް ނޫންންކޮށްގެން ހަމައެކަނި އީމެއިލެނިޒާމު ބޭނު

 އަދި. ކުރެވޭ ފަދަ އެއްޗެއްހި ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް މުޢާމަލާތް އެބަ ކަހަލަ ފޯނު އެއްކޮށް އެހެނިހެންހަމައެއާ އަދި

ހެންވީމާ، އެ މުޢާމަލާތްތައް އެ. އާދޭ ތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް މުޢާމަލާތްތަކެއް ކުރެވެމުންހަމައެއާއެއްކޮށް ވެބްސައިޓު

 އިލެކްޓްރޯނިކު ސިސްޓަމު. އަންނަންޖެހޭނެ ގޮތަށް ސާފުވެގެން ޤާނޫނުގައި ލިޔެވިގެން ވެސް އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭނެ

. އެއީ ދެރަކަމެއް ވަންޏާ ކަމަށް ށް އެކަނި ރިފަރކުރެވޭބޭނުންކޮށްގެން ކުރެވޭ މުޢާމާލާތުގެ ގޮތުގައި އީމެއިލަ

މީހުން ކުރަމުންދާ ވާހަކަ ދައްކާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ހަނދާނަށް މި ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިތައް ބޭރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ބޮޑު އެއް  މަހުގެ ތެރޭގައި މި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 2111މަހުގެ،  ގެންނަން ބޭނުންވޭ ޖޫން

ގޮތުން  ގައި އޮތްމެންޓުއެގްރީ. ދިޔައީ ށް ކުރެވިގެންއެއްކޮ ކާކަސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަ އެގްރީމެންޓު



  

ގޮތުގެ މަތިން  އެއްގޮތްވާ ލިބޭ ރުފިޔާއާ އަދި އެ. އާދޭ އެއް ލިބިގެން އެބަ ދައުލަތަށް އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާ

ގެން އަންނަން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އަދަދުތަކަކުން ފައިސާ އިތުރުވެ

 އެ މައްސަލައިގައި މި. ދިޔައީ އެއް ނިމިގެން ޖެނުއަރީ މަސް ތެރޭގައި މައްސަލަ ދުވަހުކޯޓުން ދާދި އިހަކަށް. އެބަޖެހޭ

ޑޮލަރަކީ ވެސް ނުނެގޭނެ  2ޑޮލަރަކީ ނުނެގޭނެ އެއްޗެއް ކަމަށާއި އަދި އިންޝުއަރެންސް ގޮތުގައި ހިމެނޭ  21އޮންނަނީ 

އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މަޖިލީހުން ރުހުން ލިބިފައިނުވާ މިނިސްޓަރ . ހަގަކޮށްފައެއްޗެއް ގޮތުގައި ފާ

 ގޭނެ އެއްޗެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި،އަކީ ކޯޓުން ނުނެ ފައިސާ އޮފް ފައިނޭންސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އެ

ގޮތަށް  ކުރިމާއްދާތައް ކޯޓުން ޙުކުމްގުޅޭ ޓުގައި ހިމެނޭ އެކަމާ ކޮންޓްރެކް ،ގުޅޭއެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތައް އެކަމާ  ނުވަތަ

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ޖައްސަނީ . ބައި އުނިވެގެން އައުން އުނިކުރީމާ ސަރުކާރުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން އެ

ތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮ ވަންޏާ ކަމަށް ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބެމުން އަންނަ އާމްދަނީ މަދުވާ ،ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ލިބޭ

މައްސަލަތައް  ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ހުރިހާ ޚިދުމަތްތައް ނުދެވިދާނެތީ އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޭން

ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ބައެއް  ގޮތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ބަޖެޓުގައި ވަކި. ޖައްސަމުން މި އަންނަނީއަޅުގަނޑުމެން 

 އާމްދަނީ ނުލިބޭ ގޮތަށް މިހާރު އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް 211 ،އެއްގޮތަކަށްވެސް އާމްދަނީ ނުލިބި ތަންތަނުން ހަމަ

 ވަންޏާ ކަމަށް މިލިއަން ޑޮލަރު ނުލިބޭ 211އެ . ނުލިބޭނެ ކަމަށް ކަށަވަރުވެފަ. ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަށަވަރުވެފަ

އަދި ތަކާއި ލް ސެކިޔުރިޓީ ބެނިފިޓުއި ދެންހުރި އެހެނިހެން ސޯޝަާގޮތުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގަ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރ

ނުވަތަ މުސާރަ އާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ނުދެވުމަކީ  އިންޝުއަރެންސް ސްކީމުތަކާ

ވާހަކަދެކެވެނީ  އަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގަދަ. ހަމަ ވަރަށް ގާތްކަމެއް

މި އެއްޗެއްސަކީ  ސަންދަ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަންޖެހުނު ސަބަބާއާ އަކީ ކޮބައިކަމާއި އާސަންދަ. އާސަންދައިގެ ވާހަކަ

 ވުޖޫދަށް ގެނެވުނު އެއްޗެހިތަކެއްކަން އެއްވެސް މެންބަރަކު ކިޔައިދޭކަށް މަސައްކަތެއް ،އޮތް ވެގެން އައިއްސަ ނެއްކިހި

ޓަކައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޖެހީ  އަން ރުފިޔާގެ ޕްރީމިއަމެއް އާސަންދަ ކުންފުންޏަށް ދެއްކުމަށްމިލި 721. ނުކުރޭ

އިންޝުއަރެންސް  ގޮތަކީ އެލައިޑު އެ ޕްރީމިއަމް ދައްކަންވެގެން މި ހެދި. ރައްޔިތުންގެ، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން

ލައްކަ ރުފިޔާގެ ޕެކޭޖެއް  1ން ޕްރީމިއަމް ކަނޑައަޅާފައި ނިސްބަތު ރުފިޔާގެ 2711ންޏަކުން ބޮލަކަށް ކިޔާ ކުންފު

އެ . ދޭންވެގެން ނިންމީމާ ސަރުކާރުން، އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެނީ އިތުރު ކުންފުންޏެއް ހަދަން

އުޅޭ ދަތި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ،ކުންފުނި ހެދީމަ އެ. ކިޔަނީ އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏަށް މި

 އެލައިޑުން. ތުތަކެއް ނެތްއިންޝުއަރކުރުމުގެ ފުރުޞަކުންފުންޏަށް ރީ އެ. އަންނަނީ ފެންމަތިވެގެން މިޙަޤީޤަތުގައި 

ފަހުން ފާސްކުރެވުނު  އޭގެ. ކޮށްދޭކަށްތް ސްކީމު އެއްކޮށް ރީއިންޝުއަރނޫން މިހާރު އޮތް، މިހާރު އޮ ތައްޔާރެއް

ސެކިޔުރިޓީ އިންޝުއަރެންސްގެ ގޮތުގައި ނޫނިއްޔާ ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީ  ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން އަދި ސޯޝަލް

އޭގެތެރޭގައި ބޯޑެއް އެކުލެވިގެން ހިންގަންޖެހޭ . ސްކީމެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަންޖެހޭ އެހެން ބައިތަކެއް ވެސް އެބަހުރި



  

. ށް ތަފާތުކޮށް ބުނެދެވިފައި އެބަހުރިބައިތަކާއި އަދި ކޮމާޝަލް އިންޝުއަރެންސްގެ ގޮތުގައި ހިންގަންޖެހޭ ބައިތަކެއް ވަރަ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާސަންދައިގެ ވާހަކަ މިއަދު މި ދެކެވެނީ އަސްލުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެކަން 

ވަންޏާ  ށްކަމަ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެކަން ނުކުރެވޭ. ނުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މެންބަރުންނަށް ފެންނާތީވެ

ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް އުއްމީދުކޮށްގެން ހިލޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން . އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފަކަށް ވާނީ

ރާއްޖޭގައި  މިހާރު އޮތީ އެ ނިޒާމު މި. ކުރެވޭނެ ގޮތެއް މެދުވެރިވެގެން ދިއުންބޭފުޅުންނަށް ބޭސްފަރުވާ އެ

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި  2110ރުގެ ތެރޭގައި ފާސްކުރެވުނު ބިލެއްގެ ސަބަބުން ވަނަ އަހަ 2118. ގާއިމުކުރެވިފަ

. ކިޔާ އާސަންދައިގެ ނިޒާމު އީ މިއަ އެއަށްފަހުގައި ދެން މި. ތަޢާރަފުކުރެވިގެން އައީ މަދަނައިގެ ނިޒާމު

ލް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ފެނޭ މެޑިކަ ލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަންގެ ޒަމާންތަކަށް ކުރިއަށް ބަލައިއަޅުގަނޑުމެ

އެއަށްވުރެ . ނޫން ދުވަހެއް އެކަމަކު މިއަދު މިއީ އެ. ރުފިޔާ ދިން ދުވަސް ވެސް 211ކޮންމެ ތިން މަހުން އެއް މަހަކު 

ން ޓަކައި ރައްޔިތު އްލުކުރުމަށްހަދެން އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަ . ދަނީ ކުރިއަރައިގެން މި ތަރައްޤީ، އެއަށްވުރެ

އެއީ މީގައި . ށްދޭންވީތޯކޮހައްލުރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން މެދުވެރިވެގެން މި މައްސަލަ  ނޫނިއްޔާ. ންވީކޯޓަށްތޯ ދާ

. ނަހަދާނެޅެއްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުންނެއް ދެކޮ ވަންޏާ ކަމަށް ކުރާ އެއްގޮތަށް މިކަން ޤާނޫނާ. ހިސާބަކީއުފެދޭ ސުވާލު

. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވާޖިބެއް އެ މައްސަލަ ބެލުމަކީ ވަންޏާ ށްކަމަ ދާ ވެގެން ޚިލާފަށް ކަން އެކަމަކު ޤާނޫނާ

ނިފިޓު ލިބޭ ފަރާތާއި އިންޝުއަރެންސްގެ ބެ. އެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދަކު ނެތް އެހެން ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރެވިފަ

ބަލާނެ އެހެން ފަރާތެއް މިއަދަކު  ދެމެދުގައި ކުރެވިފައި އޮތް މުޢާމަލާތް ރަނގަޅަށް އިންޝުއަރކޮށްދީފައި އޮތް ފަރާތާ

ބިޓްރޭޓަރސް ޓްރޭޝަން ޤާނޫނު އައިސްގެން އާބިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހިއްމީ އާ، އެހެންވީމާ. ނެތް އެއް ޢައްޔަންކުރެވިފަ

 އޭރުން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެ. އަދި އެ ޓްރައިބިއުނަލް އުފެދިގެން އޭގެތެރެއިން މައްސަލަތައް ބެލިގެން ދިއުން

ވިޔަސް އެ  އެއްކޮށް ކޮށްފައި އޮތް މުޢާމަލާތްތައް ކަމުގައި ކައި އަދި ސަރުކާރާއި ސަރުކާރާޓަ އްގެ ޙައްޤު ހޯދުމަށްމީހެ

އަކީ ވެސް  ދަންނަވަނީ އާސަންދަ މި. ޓަކައި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އިތުރު ދޮރެއް ހުޅުވިގެންދާނެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް

އަކީ  އާސަންދަ. ދެއްކީ ސަރުކާރުން، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އާސަންދަ އަށް ޕްރީމިއަމް ވެސް. ސަރުކާރު

. ހިއްސާވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން 41%އަނެއް . ހިއްސާވަނީ އެލައިޑު 61. %ސާވާ ކުންފުންޏެއްސަރުކާރު ހިއް

 ،އެހެންވީމާ. އެއް ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ކުޅެވޭ ކުޅި ،އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ހަމަ މި ސަރުކާރުން އިއެހެން ހިއްސާވެފަ

ދޮރަކީ މިފަދަ  އެ. ލިބޭ ރައްޔިތަށް އޭނަ އަށް އެހެން ދޮރެއް ހުޅުވިގެންދާންޖެހޭގެތެރޭގައި އެކަމަކު ގެއްލުން އޭ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ބިލުތަކެއްގެ ސަބަބުން ހުޅުވިގެންދާނެ ދޮރެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ

ންގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ރާއްޖެ ބިޓްރޭޝަދުވަސް ތެރޭގައި ހަމަ އާ ވަރަކަށް އަހަރު 3ފާއިތުވި އްޖެ ފެނިގެން ހިނގަ

ތިބި ވަޒީރުން  ހަވާލުވެގެން ތައް ނިންމާފައި އޭރުގައި ކަމާއަދި އެ މައްސަލަ. ގޮތް އިން ބޭރުގައި ނިމިގެންދިޔަ

. ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ންފާދީފައި ދުރަށްދިޔަ ތަރުގެ ބޭބޭފުޅުން މަޤާމުން އިސްތިއުފެންވަ



  

ގުޅުންހުރި  މައްސަލަ ރައްޔިތުންނާރައްޔިތުންނާ އެ  ވަންޏާ ކަމަށް އެހެންވީމާ، މި މިކަހަލަ މައްސަލަ އެއް ނިންމައިފި

ހަމަ  އަނެއްކާވެސް. ހިސާބަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ކިޔައިދޭންޖެހޭނޭ އެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންނާ ކަމެއް ވެއްޖެއްޔާ

ކުރިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ތަޢާރަފުކުރެވެން އުޅުނު އިންޝުއަރެންސް  ޖެހެނީ މީގެ މާއަޅުގަނޑުމެން މި ޖެހިލަން

ނުލިބުމުގެ އޭ އިން ހުއްދަ.އެމް.އެމް އައިއްސަ. ތަނަށް އައި ންޏެއް މިއިންޝުއަރެންސް ކުންފު. ސްކީމަކާ ބެހޭ ގޮތުން

ފަހުން  އެންމެ. ންސް ކުންފުންޏެއް ގޮތުގައި މިތާނގައި ރަޖިސްޓްރީ އެއް ނުކުރޭބޭފުޅުންނަށް އިންޝުއަރެ ސަބަބުން އެ

ސިންގަޕޫރުގައި  އް މެދުވެރިކޮށްއިން ބޭރުގައި އާބިޓްރޭޓަރެ އިން ބޭރުން ކޯޓަށް، ރާއްޖެ އެ މައްސަލަ ރާއްޖެ

މިއީ . އުލަތުން ދައްކައިގެންން ޑޮލަރު ދިވެހި ދަމިލިއަ 4.1ގަނޑަށް އެނގިފައި އޮތީ އަޅު ,ކަމުން ނިންމަންޖެހުނު

ބްލިޝްކުރާއިރުގައި ދިވެހި ދައުލަތުން އެއްޗެއް އަޅުގަނޑުމެން ސިސްޓަމެއް އެސްޓެއެހެންވީމާ، . އެއް މައްސަލަ

އަދި ދިވެހި ދައުލަތަށް އޭގެ ފައިދާ ލިބޭނެ . ގެއްލޭނެ ގޮތަށް އެއްވެސް ސިސްޓަމެއް އެސްޓަރބްލިޝްކުރެވިގެންނުވާނެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ އައްޑު އަތޮޅުގެ . އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވިގެންނުވާނެ ގޮތަކަށް މެނުވީ

ރިސޯޓެއްގެ މައްސަލަ، ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ނިމިގެން ދިޔަ ގޮތާ އަދި 

ތުހުމަތުގެ އިނގިލިތަކެއް . ދާތަން ދިއްކުރަމުން އެކަމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކާ މެދުގައި ތުހުމަތުގެ އިނގިލިތަކެއް

އެކަމަކު އެއްވެސް ހިސާބަކުންނެއް ސާބިތުކޮށްދެވިފަ އެއް ނެތް ނުވަތަ މައްސަލަ އެއްގެ . ދިއްކުރަމުން މި ދަނީ

އް ކުރާ އެކަމަކު މީހަކާ މެދުގައި ތުހުމަތެ. ގޮތުގައި އެއްވެސް މުއައްސަސާ އަކަށް ހުށަހަޅާފަ އެއް ނުވޭ މިހާތަނަކަށް

. އެވަރު ވެސް ނެތް ކޮށްފަ އެއް. ކޮރަޕްޝަނަށް ލިއްޔާނުން ކީއްތޯ ވާނީ އެކަން އެންޓި ކަމަށް ވަންޏާ އެންމެ ކުޑަމި

 އެކަމަކު މިއަދު އެ ބޭފުޅުންނާ ދެކޮޅަށް ހުންނެވީމަ، މި. ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ކަންތައް ވެގެން ދިޔައީ

ދިޔަ ގޮތުން އެކަމަކު ކަން ނިމިގެން. ވަންވީލަށް ވެސް ހަމަ ގޮވާނެހާ އެއްޗެއް ގޮދެންނެވި ވިޔަފާރިވެރިޔާއާ ދިމާ

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ . ކުންފުންޏަށްތޯ ފައިދާވަނީ، އެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަށްތޯ ފައިދާވަނީ. ކޮންބަޔަކަށްތޯ އޭގެ ފައިދާވަނީ

ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަށް  ،ތަންފީޛުވެގެން ދިޔަ ނަމަ ގޮތުގައި އެ އެގްރީމެންޓުގެ ސަބަބުން، އެ އެގްރީމެންޓު ރަނގަޅަށް

އެކަމަކު އެ އެގްރީމެންޓު ތަންފީޛުވެގެން ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ހަމަ . ވަރަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ވީސް

ތަމަ ފުރަ މްބަރު މަހުގެވަނަ ދުވަހާ ހިސާބަށް، ނޮވެ 11ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ  2118ދަންނަވަން ކެރޭ 

ދުވަހުގައި ނިމެންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނުނިމުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނިން އެ ރަށް ހިންގަމުންދިޔަ ފަރާތަށް 

އެހެންވީމާ، މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތަކީ ކޮބައިތޯ އާއި މި . އެކަން ކޮންބައެއްތޯ ކުރީ. ފައިސާދައްކަން މަޖުބޫރުވޭ

ޙްޤީޤެއް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މިއަދު އެ ބޭފުޅާ އަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި ހުރިހާ އެއްޗިހިތަކެއް ބަލައިގެން އޭގެ ތަ

އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި . އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީންކަމެއް. ވާހަކަދައްކާ ބޭފުޅުން އެ ވާހަކަ އެއް ނުދައްކާނެ

ންވެގެންދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުގެ ސީގެ މައްސަލައިގައި ކަ.ޑީ.ޓީ.ރައީސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި އުޅެނީ އެމް

ސީން ގައިމުވެސް .ޑީ.ޓީ.އެކަމުގެ ސަބަބުން އެމް. އިނގިލިދިއްކޮށްފައި ވަކި ބޭފުޅެއްގެ ބޮލުގައި އޭގެ ޒިންމާނާޅުވާށޭ



  

ގޮތަށޭ  ސީ އަށް އެންމެ ކުޑަކޮށް ގެއްލުންވާނެ.ޑީ.ޓީ.އެމް. ބަޔާނެއް ނެރެފައި އޮވޭ، ދެ ފަރާތަށް ވެސް ފައިދާވާ ގޮތަށޭ

އެހެންނޫންނަމަ އެއަށްވުރެ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ގެއްލުންވެގެން ދިޔައީސްކަން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ . އެކަން ނިމިގެން ދިޔައީ

ދެން އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ފާހަގަކުރެވެމުންދާ މައްސަލަ އެއް، ޝަރީޢަތުގައި މައްސަލަތައް ނިމުން . ޔަޤީން

. ނުލިބުން، އެއްގޮތަކުން މާނަކުރެވިދާނެތައް ނިމުން ލަސްވުމަކީ އިންޞާފުމައްސަލަ ޝަރީޢަތުގައި. ލަސްވާ މައްސަލަ

އިންޞާފު ނުލިބޭ ޙާލަތަކަށް ގޮއްސި ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީ ތަނުގެ ތެރޭގައި އަބަދުވެސް 

ބަޔަކު މީހުން ކަމަކާ . ޞާފު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމެއްއެހެންވީމާ، ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް އިން. ދާތަން ހަމަނުޖެހުން އުފެދިގެން

މެދުގައި ތުހުމަތެއްކޮށް، އެކަމުގެ ވާހަކަ އަބަދު ދައްކާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކަމެއް ބަލައި އެ ތަޙްޤީޤުތަކެއް ކުރެވި، 

ންޞާފު އި. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ މައްސަލަތައް ވަރަށް ގިނަ. އެއަށް އިންޞާފުހޯދެންޖެހޭނެ

ނުލިބުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި އިންޞާފު ލިބޭ މައްސަލަތަކާއި، ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި އިންޞާފު 

އަހަރު  3އެކަމަކު ވޭތުވެދިޔަ . ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ މައްސަލަތައް އެބަހުރި ކޯޓަށް ވަދެފަ. ނުލިބޭ މައްސަލަތައް

. ބޮޑެތި މައްސަލަތައް. ފާއިތުވި ދެ މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ނިމިގެން ހިނގައްޖެތެރޭގައި ނުނިމުނު މައްސަލަތައް، 

އެހެންވީމާ، އިންޞާފު ކަށަވަރުނުވަނީ ކިހާ ހިސާބަކުންތޯ ވެސް . އެހެންވީމާ، މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ އިންޞާފަށް

ޢައްޔަންކޮށް، އެ ޓްރައިބިއުނަލް ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އާބިޓްރޭޓަރސް . އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ

އެ . ޢައްޔަންކޮށްގެން ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ އެ ބޭފުޅުންނަކީ ކިހާ ޤާބިލު ބައެއްތޯ މިކަން ކުރަން

އި އަދި ބޭރުން ދިވެހިރާއްޖޭގަ. މިކަން ދިވެހިންނަށް މަގުފަހިވާނެ ގޮތަށް ކޮށްދޭން. ބޭފުޅުންގެ ޤާބިލުކަން ހުންނަންޖެހޭނެ

އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށްވެސް ތާއީދެއް . އިންވެސްޓުކުރާ ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަށް ވެސް ޔަޤީންވާނެ ގޮތަށް ކޮށްދޭން

އެއީ . ނުކުރާނަން ދިވެހިރާއްޖެ އިން ބޭރުން އާބިޓްރޭޓާސް ގެނެސްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމާކަށް

ފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މައްސަލަ ބެލުން ތަންކޮޅެއް ދަތިވެގެން އެއަށް. އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން

ޢިއްޒަތްތެރި . ނޫނިއްޔާ އެހެން ބަޔަކަށް އެ މައްސަލައާ މެދުގައި ފައިސަލާކުރުމަކީ އުނދަގޫކަމަކަށް ވެގެންދާނެ. ދާނެ

 . ރައީސް، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 

  :ކަދެއްކެވުންވާހަލޫފު މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ޅު ދެކުނު ދާއިރާގެގަލޮ

އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ މި އާބިޓްރޭޝަން ބިލުގެ މަސައްކަތް . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އްވައިދެއްވި މި ބިލުގެ މަސައްކަތްކުރައްވާފައި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅު. މަޖިލިސް ކޮމިޓީން، އާދެ، މާފުކުރައްވާ އިނގޭތޯ

ދެން . ކަމަށް ޓަކައި ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނަޝީދަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން

މީގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ހަމަ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަކުން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަފާތު އެކި ފަހަރު މަތީން އެބަ . ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ސަލާމަތްވުމުގެ ހަމަ ގައިމުވެސް



  

އަޑުއިވޭ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްކޮށްގެން ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތައް ނުނިމި، 

ކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނިގެންދޭ  ލަސްވެ، ގެއްލުންވެ، އަދި ނިމިގެންދާއިރު އެންމެ ނޭދޭ ގޮތެއްގައި

އަޅުގަނޑު . އެ މީހުންނަށް ބޮޑެތި އަދަބުތައް ލިބި، ގާތް ރައްޓެހިންނާ ދުރުވާންޖެހި، މިހިސާބަށް ކަންކަން އެބަދޭ

އް ލިބިގެންދާނެ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ބަލައިލުމުން ހަމަގައިމުވެސް މިކަންކަމަށް ރަނގަޅު ހައްލެ

މި ޢިއްޒަތްތެރި . އާދެ، އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއާއެކީ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

ޕީ އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި .ޑީ.މަޖިލީހުގައި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ޚާއްޞަކޮށް އެމް

އްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުމެން ފަދަ ބޭބޭފުޅުން މެންބަރުން، މިސާލަކަށް މަ

ބިލުގެ މައުޟޫޢަށް ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދަވާއިރު އެއްވެސް ސީރިއަސްކަމެއް ނެތި، ބޮޑު ސަކަރާތަކަށް ހަދައިގެން މިތާ 

އާބިޓްރޭޝަނާ ގުޅިގެންނޭ ވޯޓު ދޭންޖެހެނީ . މެއްވާހަކަދެކެވުނީމަ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވިސްނަންޖެހޭ ކަ

އާބިޓްރޭޝަނާ ގުޅިގެންނޭ މުޞްޠަފާ އަށް ވޯޓުދޭންވީ ކިޔައިގެން މިފަދަ ވާހަކަތައް މިތާ . ދޮންބިލެތް އަޙްމަދަށް

އެގޮތަށް ވާހަކަދައްކާ ކަމަށް ވާ ނަމަ . ދެކެވޭތީވެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ވަރަށް ދެރަ މައްސަލަ އެކޭ

ޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް މި ތަނަށް ތެދުވެފައި ހަމަ ކޮންމެ މައުޟޫޢެއްގައި ވެސް ހަމަ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވެސް މިތާ އަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޮންބިލެތް އަޙްމަދުތޯ، މުޞްޠަފާތޯ ވޯޓުދޭން ރަނގަޅީ އެ މައުޟޫޢަށް . ވާހަކަދެއްކިދާނެ

. އްގައި އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތުން ވޯޓުނުދެއްވައްޗޭވާހަކަދައްކަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ބުނެވޭނީ އެއްވެސް ހާލެ

ދޮންބިލެތް އަޙްމަދާއި މި ތަނުގައި އެ އިންނެވި މުޞްޠަފާއާ ދެ ބޭފުޅުންނަކީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މިހާރު 

ޅުގަނޑުމެންނަށް މި ތަނުގައި ތިބެގެން ދޮންބިލެތް އަޙްމަދަށް ވޯޓު އޮޅުންކަން އަ. ޓެސްޓުކުރެވިފައި ތިބި މީހުން

މުޞްޠަފާ އަށް އޮޅިވަޑައިގެން ވޯޓުދެއްވުނުކަން ވެސް . ނޫސްތަކުން މިއަދު ވެސް ފެންނަން ހުންނާނެ

އަނެއްކާ . އެހެންވީމާ، އެ މީހުންނަށް މިއަދު ވޯޓުދޭންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން ހުންނާނެ

އެހެންވީމާ، ޖާބިރުމެން ފަދަ ބޭފުޅެއް އަތުން ދޮންބިލެތް ކަހަލަ މީހަކު . އަޅުގަނޑު އަތުން ނޫންތޯ ދޮންބިލެތް ބަލިވީ

މިއަދު މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހޮވައިގެން ރަށަށް ފައިދާ . ބަލިވުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ އެހާ އުނދަގޫކަމެއް ނޫނޭ

މި ސަރުކާރު ހިންގަން މިއަދު ތިބި ބަޔަކީ  އެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވާ ނަމަ، ހަނދުމަފުޅުކުރަންވީ ކަމަކީ މިއަދު

ޕީ އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް މިއަދު ވަރަށް ދަތި، .ޑީ.އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ އެމް. އަޅުގަނޑުމެންކަން

. ވޭތީވަރަށް ދަތިކަމަކަށް މި ވަނީ ތިމަންނަމެންގެ ސަރުކާރެއް ނޫނޭ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ބޭފުޅުންނަށް މާނަކުރެ

މިއަދު މި އޮތް ސަރުކާރަކީ ވެސް . ޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރެއް.ޑީ.އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު ވެސް މިއީ ހަމަ އެމް

ޕީގެ .ޑީ.އެކަމަކު މިހާރު މި ވީ ގޮތަކީ، ހެދިފައި އޮތް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމް. ޕީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރެއް.ޑީ.އެމް

ފެބުރުއަރީގެ ފަހުން މިއަދު އުފެދިފައި  7އެހެންވީމާ، މިއަދުން ފެށިގެން، މިދިޔަ . ހަތަށްނަން މި ލީ އިއްތިހާދުގެ ފަ

އަޅުގަނޑު ވެސް ބަޣާވާތް ވެސް . އެއީ ވެގެން މި އުޅޭ ގޮތަކީ. ޕީގެ ސަރުކާރެއް.ޑީ.މިއޮތީ އިއްތިހާދު އެމް



  

ވަނަ  1088ނޑު ބަޣާވާތް ކުށްވެރިކުރަނީ އެކަމަކު އަޅުގަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރަން. ކުށްވެރިކުރަން އިނގޭތޯ

. ދިވެހިން ޝަހީދުކޮށްލައި ހިންގި ބަޣާވާތް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރަން 10އަހަރު މި ޤައުމަށް އަރައި 

. ކަތްއަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރަން ރީކޯ މޫސާ މަނިކު މި ޤައުމުގައި ހިންގި ބަޣާވާތް ހިންގަން ކުރި މަސައް

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރަން އަޅުގަނޑުގެ އުޚުތު ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ 

. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ބަޣާވާތެއް އަޅުގަނޑު ކުށްވެރިކުރަން. އިލާގެ ބޭފުޅުން އެ ހިންގަވާ ބަޣާވާތްތައްޢާގެ هللاޢަބްދު

ޕީގެ މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޠާރިޤަށް ރަށެއް .ޑީ.އަޅުގަނޑަށް އޮޅިގެން އިނގޭތޯ އެމް އަޅުގަނޑު ކުރިން ދުވަހެއްގައި

އަޅުގަނޑުމެން އެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކަނީ . ދެވިފައި އޮތް ވާހަކަ ބުނެވިފައި ވާތީ އެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މާފަށް އެދެން

ސްމީހުންނަށް މި ހުރިހާ ކަމެއް މި ވަނީ، މި ހުރިހާ މި ތަނުގައި މި މީ. ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުހުރެގެން

ނޭނގިތިއްބާ ކުއްލިއަކަށް އަތަށް ލިބެމުން ދިޔަ . ރުޅި މި އަންނަނީ ކީއްވެގެންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ

ކުރައްވަންވީ މިއަދު މި މެންބަރުން . އެއްޗިހިތަކެއް، ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ މުދާތަކެއް އަތުން ބީވެގެން ދިޔައީ

. އެއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. ސުވާލަކީ ނަޝީދަށް، ކީއްވެގެންތޯއޭ މަނިކުފާނު އިސްތިއުފާދެއްވީ

ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު އާދޭހާ 

ވަނަ ދުވަހު މި ނެގޭ ވޯޓުގައި ތި ބޭފުޅުން  14ން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޯމަތީގައި މި އޮތް އެކު ދަންނަވާލަ

ތި . އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލާ ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ވިސްނާވަޑައިގަންނަވައްޗޭ. ވިސްނާވަޑައިގަންނަވައްޗޭ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހަށް އެ . ކަށް ނުހައްދަވައްޗޭބޭފުޅުން ތި ދެއްވާ ވޯޓަކީ ފައިސާކޮޅަކަށް ދެއްވާ އެއްޗަ

ފޮނުވާ މެންބަރަކީ ރަނގަޅަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭ، އެ މީހެއްގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިދާތަކެއް ލިބޭނެ 

 ނަށް މިއަދު މިއެ މީސްމީހުން މިތަނަށް ގެނެވިގެން އަޅުގަނޑުމެން. މީހެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ

 ...ތަނުގައި

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ބާކީ އޮތީ

ކަކޮޅު އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މި އޮތް ބިލަށް ވާހަ

 .ބައްޓަންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް

 

  :ކަދެއްކެވުންވާހަލޫފު ޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްގަލޮ

މިހެން މި ގޮތަށް ވާހަކަދައްކަންޖެހޭތީ އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މިއަދު މި މާޙައުލު މި އޮތީ ބަދަލުވެގެން ގޮސް، މިހެން 

 ...ޅުގަނޑު އެދެނީއެހެންވީމާ، އަ. ވެފައި ދެއްތޯ



  

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިހާރު ކޯރަމު ވަނީ ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )އެހެންވީމާ، އިށީނދެވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން. މިހާރު ކޯރަމު ގެއްލިއްޖެ

 .އްވުމަށްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމައިލެ. ހަމަވެފަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއި

އެމްގެ ވާރަށް ޚާއްޞަ ޝޯ އެއް އާޓިފިޝަލް .ޕީ.އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ރޭ ޕީ

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން:8:3ބީޗުގައި 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

މޮޑެލައި ކޮށް، މި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ވެއްޔާއާދެ، މިއަދަކީ ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރެއް ޤާއިމު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޚު ހުތުރުކޮށްލައި، އެ ދެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ތެރެއިން ފައިސާ އަށް ހެއްލިގެން ނިކުތް ބަޔަކު މި ޤައުމުގެ ތާރީ

ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިއަދުގެ . އިމާރާތުގެ ހުރުމަތްކަނޑާލިތާ ބަރާބަރު ދެ މަހާއި ތިން ދުވަސް ފުރުނު ދުވަސް

އާދެ، އާބިޓްރޭޝަންގެ ބިލަކީ . ހިތާމައިގައި އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދެރަވެ، އެކަން ފާހަގަކުރަން

އާބިޓްރޭޝަންގެ އުސޫލުން މި ޤައުމުގައި ބަޣާވާތްކުރި ކަންތައްތައް ވެސް . ސް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއްޔަޤީނުންވެ

ތަޙްޤީޤުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް، ބަޣާވާތްކޮށް، ބަޣާވާތުގެ ބައިވެރި ހިފާހައްޔަރުކޮށް އެ މީހުންނަށް ޙައްޤު އަދަބުދެވޭނެ 

. އް އާބިޓްރޭޝަންގެ ބިލުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިފައި އެބައޮތްނިޒާމެއް ކޯޓުން ބޭރުގައި ޤާއިމުކުރެވޭނެ އުސޫލުތަ

އަޅުގަނޑުމެން ހައިރާނެއް ނުވޭ ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މިކަން އެނގިވަޑައިގެން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން 

. މަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހައިރާނެއް ނުވޭމިކަންކަ. ވަރަށް ބޮޑަށް އިދިކޮޅުހެއްދެވިކަން އަދި އެ ހައްދަވަމުން ގެންދަވާކަން

އާދެ، ޕާޓީގައި އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި 

ށް ބޭފުޅުން ދެންމެގައި އަޅުގަނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަދެއްކެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވެއްޖެ، ކުޑަ ފައިސާކޮޅަކަ

އެހެންނަމަވެސް، ބޮޑު ޕާޓީ އެއް ކުޑަކުޑަ ލާރިކޮޅަކަށް ވިއްކާލި މަންޒަރު . ވިއްކާނުލައްވައްޗޭ ނަފްސު

މި ޕާޓީގައި ވަރަށް . މިއީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދާދި މިދާކަށްދުވަހު ފެނިގެންދިޔަ

މުގައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކޮށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި ބޭފުޅެއްގެ އެ.ޕީ.އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު، އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި ޕީ

ހަމަ މިއާއެކު އަޅުގަނޑު . ނަފްސާއި ޖާނާއި މާލު ޤުރުބާކޮށްލެއްވީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ފައިސާކޮޅެއްގެ ދަހިވެތިކަމުގަ

ބޯޅަދަނޑެއް . ޅައިދެއްވުމަށްފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ގާފަރު ރައްޔިތުންނަށް ހުވަފެނެއްގެ ސިފައިގައި ބޯޅަދަނޑެއް އަ

އަޅައިދެއްވުމަށް، ބޯޅަދަނޑެއް އަޅައިދެއްވުމަށް ޓަކައި މިހާރު ވަށާ ފާރުބުރި އެއް ރާނާފައި މިހިރީ ބޯޅަދަނޑެއް 



  

އަޅުގަނޑު . މި ވާހަކަ ގާފަރު ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އަދުންއެޅުމަށް ދައްކާތީވެ، އެކަމާ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ. އެޅިފައޭ

ން ބޭނުންވަނީ ގާފަރު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ހޭލުންތެރިކަން ހުރި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު، އަދި މުޅި ރައްޔިތުން ދަންނަވާލަ

ވަޑައިގެން ވެސް މިލަންދޫގައި މިހާރު ބޯޅަދަނޑެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ކުރެވެމުންދާތަން 

ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައް ކޮށްދޭ ރީތި ނަމޫނާ އާއި ރީތި މިސާލު ، ރައްޔިތުން، ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ މެންބަރުން

އަމާބުނީތީ ފަރަށްދާ އުސޫލުން ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދޭ މީހުންގެ ފަހަތުގައި . ބަލައިލަން ވަޑައިގަންނަވާށޭ

އެމަށް .ޕީ.ހާރު ޕީނުވަތަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވޯޓުދިނީމާ ލިބޭނެ ހުރިހާ ގެއްލުމެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި

ޕީން ތާއީދުކޮށްދެއްވާފައި ހުރި ކެންޑިޑޭޓަށް ވޯޓުދީފިއްޔާ މި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް .އާރު.ތާއީދުކޮށްދެއްވައި، ޑީ

ކޮން ޔަޤީންކަމެއްތޯ އޮތީ އެއް މަސްދުވަސް ތެރޭގައި، އެއް މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ހަތަރު ޕާޓީ ބަދަލުކުރީމާ . ޖެހޭނޭ

ގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ދޭތެރޭގައި ސުވާލުނުއުފައްދާނެ އެއްވެސް މީހަކު އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މި ދެން އެ ބޭފުޅެއް

އާދެ، އާބިޓްރޭޝަންގެ ބިލުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ މަރުޙަލާގެ ކުރިން ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ . ޤައުމުގައި ހުންނާނެހެނެއް

ރާ އަދި ޤާނޫނުން ބާރު ލިބިދޭ އެހެން ވަސީލަތްތައް  މަރުޙަލާގެ ކުރިން ނުވަތަ ބަދަލުގައި ޤާނޫނު ހުއްދަކު

. ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް ނިންމޭނެ އުސޫލުތައް މި ބިލުގައި ވަަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ލިޔެދީފައި އެބައޮތް

ރުގެ އިންވެސްޓަރެއް ދާދި މިދާކަށްދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިނގައްޖެ ފެނިގެން މިތާ ހަދާފައި އޮތް ރިސޯޓެއްގައި ބޭ

ގެނެސްގެން، ވަރަށް ބޮޑު އިންވެސްޓެއް ކޮށްފައި އޮއްވާ ވަގުތީ ގޮތުން ހަމަ މީހުންތަކެއް ގޮވައިގެން ގޮސް އެއްވެސް 

މިފަދަ ބޮޑެތި ޚިޔާނާތުގެ ޢަމަލުތައް ވެސް ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭތީވެ، މިފަދަ . އެންގުމަކާ ނުލައި ބާލަމުންދާ މަންޒަރު

ހަމައެއާއެކީގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ކޮންމެ ސިކުންތަކުން . ކަން ބޮޑުވެގެން ދަނީބިލެއްގެ މުހިއްމު

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރެއް ޢައްޔަންކުރަމުން ދިޔަޔަސް، ކޮންމެ ރުކެއް އުފުރަލާ ކޮންމެ މީހަކަށް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަން 

އާދެ، ކުރިން ނުލިބުނު އެއްޗެއް ފަހުން ހޯދުމުގެ . ވެއޭދެމުން ދިޔަޔަސް، އެ ކަމަކާ އަޅުގަނޑުމެން ހައިރާނެއްނު

ނިޔަތުގައި ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހުންނަށާއި ހެޔޮއެދޭ 

ކޮށް ހަޅޭއްލަވަން ތިބޭ މީހުންނަށާއި ރުއްތައް އުފުރާ މީހުންނަށާއި ގަސްއުފުރާ މީހުންނަށާއި ޕާޓީގެ ކުރީ ސަފުގައި އިސް

ހަމަ އެއާއެކީގައި ޕާޓީގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށް . މީހުންނަށް ވަޒީފާތަކާ އެއްޗެހި ދެމުންދާ މަންޒަރު

. ކުރިން ވިދާޅުވި ގޮތަށް ރިސޯޓުތައް ތަރައްޤީކުރަން ނުވަތަ އެހެން ކަންތައްތައް ކުރަން ރަށްތައް ދެމުންދާ މަންޒަރު

އެގޮތުން ގަލޮޅު ދެކުނު . ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ގަނޑުމެން ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންމިއީ އަޅު

ދާއިރާގެ މެންބަރަށް، މިހާރު ދެ ރަށެއް ދޫކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ން ނޫވުން ށްފިއްޔާ އަމިއްލަ އަށް ފަޟީހަށްކޮލަ އެއް ނަގާފައި މިކަން ފާހަގަނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަ. މަޢުލޫމާތު އެބަ ލިބޭ

 ފެބްރުއަރީގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގި ބަޣާވާތަކީ މި 7އާދެ، މިރާއްޖޭގައި . އެހެން ކަމެއް ނުވާނެ

 . ޤައުމުން ރައްޔިތުންގެ ހަނދާންތަކުން ފޮހެވިދާނެ ކަމެއް ނޫން



  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

މަޚްލޫފަށް  މަދުއަޙް އެއް ހުށަހެޅުމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 . އަރުވަންފުރުޞަތު

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ލޫފުމަޚްމަދު އަޙްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މާ، ކަނޑައެޅިގެން އެހެންވީ. ދެއްކުމަށްހަކަވަނީ ތެދުބަހުން ވާއިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގަޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައްޔި

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ފާހަގަކޮށްލަން އިނގޭތޯހަމަ ވާހަކަ  ތީ އެހަދައިގެން ވާހަކަދެއްކޭމިތާ ހަމަ ދޮގު

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދައްކަމުން ގެންދިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ވާހަކަ ންކަމުންއެހެ. އެއް ނޫން ބެހޭ މައްސަލަ ޒާމާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިއީ ނި

 . މެންބަރު ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

ޖެހޭނީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ފުރަތަމަ ޢަމަލުކުރަންތެދުބަހުން ވާހަކަދެއްކުމުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 

އާދެ، . ދައްކަވާ މެންބަރެއްކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭހައްދަވަމުން ވާހަކައިތުރުފުޅު ޢާއްމުކޮށް މި މަޖިލީހުގައި. މެންބަރޭ

މުންނަކީ މުސްލި ،ދާވާތްތެރިވާނޭ ބައެއް ނޫންކަންޢަމުސްލިންނަކީ  ،ކަންކުރާނެ ބައެއް ނޫންމުސްލިމުންނަކީ ބަޣާވާތް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ނޫންކަން ވަރަށް ތަފްޞީ ރާނެ ބައެއްފަސާދަކު

ދައްކަވަމުން އެ މަނިކުފާނު ކުރީގައި ވިދާޅުވި މިފަދަ ބިލަށް ވާހަކަ އާދެ، މި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބުނެދީފި ޢަފްރާޝީމު

އަޅުގަނޑު . ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭއި ތިބެގެން ކޮށްގެންވެސް މުސްލިމުންގެ ދަރަޖައިގައްގޮތަކަށްއް ހިންގުމަކީ ހަމަ އެޢަމަލުތަ

އަކުން އޮން އެއަރ ވާހަކަތައް އަދި ޓީވީ ނައްތާލައި އެރުއަރީގެ މަތިން ހަނދާންފެބް 7އުޅެނީ  ދަންނަވަން މި

 އެ ،ފެބްރުއަރީ ކިޔަން ޖެހިލުންވިޔަސް 7ން ނުކުރިޔަސް އަދި މި ސަރުކާރުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ދުލު

ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ މި ދުނިޔޭގެ  ފެބްރުއަރީ މި 7ދުވަހަކު ނުދެއްކިޔަސް، ދުވަހަކު ނުދެއްކިޔަސް  ،ވާހަކަ ނުކިޔަސް

  ...ތާރީޚަކުން ފޮހެވިގެންނެއް ނުދާނެ



  

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  ބަރަށް ވެސްޢިއްޒަތްތެރި މެން. މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 .ތް އާބިޓްރޭޝަންގެ ބިލަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް އިނގޭތޯއޮ ކުރިމަތީގައި މި

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

ތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅައި ދީފައި އޮތް މަފްހޫމުކަށައެބިލުގައި  އާބިޓްރޭޝަންގެ އުސޫލުން، އާބިޓްރޭޝަންގެ އުސޫލުން މި

ވަންޏާ ކޯޓުން ބޭރުގައި އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނެ  ކުރި ފަރާތްތައް ވެސް ކޯޓަށް ދާންޖެހިލުންވާ ކަމަށްޣާވާތްބަ

 ،އިގާއުކަ ށްފެބްރުއަރީގައި ފުލުހުންގެ މައި މަރުކަޒަ 7އެހެންވީމާ، . ބިލުގައި ބުނެދީފައި އޮތް ވާހަކަ ގޮތްތައް މި

ވިޔަސް  ހުރި ހަތިޔާރުތައް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބެހިކަމުގައި އެ ތަންތަނުގައި ށް ގާއުކައިމަރުކަޒަ ސިފައިންގެ މައި

ކޯޓުން . ލިބިދާނެތީ އުޅުއްވާނެ ކަމެއް ނެތޭކޮށްގެން އަދަބުންމެހެން ކޯޓުތަކުގައި ޝަރީޢަތްއެ ކަންކަމަށް ބިރުން ކޮ

 އެހެންވީމާ، އެ. އިމުކޮށްދީފައާބިޓްރޭޝަން ބިލުގައި އެބަ އޮތޭ ގާ ވޭނެ ނިޒާމެއްކަން ހައްލުކުރެވެސް އެ ކަން ބޭރުގައި

އެކަމަކާ  .ނުކުރޭނެކަންއާދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ވޯޓަކަށް ދާކަށް. ޅެނީއު ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި

ނުގަނޭ އަޅުގަނޑުމެން ލަދެއް. ނުކުރޭނެކަންށްޓަކަށް ދާކަނގޭ ވޯށް އެއަޅުގަނޑުމެންނަ. އިރާނެއް ނުވޭއަޅުގަނޑުމެން ހަ

ވިޔަސް ވޯޓަކަށް ގޮއްސިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް ކަންތައް ބޮޑުވި .ނުވޭ ވެސް ބޮޑެއް އަދި ކަންތައް. އެކަމަކާ

 ނަކަށް ވޯޓަކަށްބޭފުޅުން މިކަން އެނގިލައްވާތީވެ އެ. ކަންކޮށްލާނެބަލިން ބަލި ހަމަ އެއްނގޭހާ ވެސް އެއްޗަކީ އެ

 .ށ ހޯރަފުއްޓާއި .ރޭޝަން އުސޫލުން ހއށްލަން އާބިޓްފާހަގަކޮ ހަމަ މިއާއެކީގައި އަޅުގަނޑު. ނުކުރޭނެދާކަށް

 ޔުޓިލިޓީސް އަށް ނޯތު ރޓަކައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އަޕަ ކުރުމަށްދޫގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމުމިލަން

ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަކަށް މިހާރު ޚަރަދުކުރަމުން ގޮސް  ލޯނު ނަގައިގެން މި ން ރުފިޔާގެމިލިއަ 77ދީފައި އޮތް 

 އެއީ އެގޮތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބަކީ ޔޫތު. ހެނެއްރު ގެންދާނެވެސް މިހާ ތައްޕްރޮޖެކްޓު އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އެ

ދަނޑެއް އަޅަން،  8ނުވަތަ  ،ޑެއް މަރާމާތުކޮށްދަނ 8އަހަރު ތެރޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  މިނިސްޓްރީން މި

ފައި އޮއްވާ ޖަހާ ގެ ދަނޑުތެރޭގައި މިލަންދޫ ޓަކައި ހަމަޖެއްސި ބަޖެޓު ކުރުމަށްގާއިމުނޑެއް އަލަށް ފުޓްބޯޅަދަ

އަނބުރާލައިގެން ތިމަންނަ އެ ދަނޑު ވެސް ބޭފުޅާ ބޭނުން ދިމާލަކަށް  އެއް މެންބަރަކު އެ ގެ.އަޅުގަނޑުމެންގެ ށ

އާދެ، އާބިޓްރޭޝަން އުސޫލުން މި . ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަމުން އެބަދޭއަށް އްލައަމި

ވާނީ ދީފައި އޮތީމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަލީ ނިޒާމެއް މި ބިލުން އެކަށައަޅައިކުރެވޭނޭ ވަރަށް ތަފްޞީން ގާއިމުކަންކަ

ށް މި މަޖިލީހުން އެންމެ އަވަހަކަ ބިލު ވީ އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި. މިއީ ތާއީދު ބިލެކޭ 111%އަޅުގަނޑު ހަމަ 

މީހުން ވެސް ކޯޓުން ބޭރުގައި ކޯޓަށް  ސަރުކާރުގައި ބައިވެރިވާ އެންމެހައިދެންނެވި ބާޣީ  މި ފާސްކޮށްދެއްވައި،



  

. ކޮށްދިނުންއިމުހައްލުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާ ވެސް މި މައްސަލަތައް ވަޑައިގަންނަވަން ނުކެރެންޏާ ކޯޓުން ބޭރުގައި

އަޅުގަނޑު  ،ން ދާތީއަޅުގަނޑަށް ވަރަށް އުނދަގޫވޭ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޅުގަނޑަށް އުނދަގޫކުރަމު

ކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެހެން ދިމާލެއް ބައްލަވައިގެން އިނީމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަ. ކުރަނީ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލަންސްތުގަ

ދެއްވާފައި ވައިގެން މި ކަންކަން ހައްލުކޮށްއަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން މި ކަންކަން ބައްލަ. ނުގަންނަވާނެފެނިވަޑައެއް

 . އަޅުގަނޑު ބާކީ ބައި ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އްވިއްޔާދެ އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން،  .އިމުކުރެވިފަވަނީ ގާ މާޙައުލެއް މެންބަރަށް ވާހަކަދެއްކޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި

 .އަރުވަންގެންގޮސް ނިންމާލުމަށް ފުރުޞަތު ކުރިއަށްވާހަކަކޮޅު 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

ރައްޔިތަކަށް ވޯޓު ދޭ އާދެ، ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އާބިޓްރޭޝަން އުސޫލުން މި ޤައުމުގައި 

އާބިޓްރޭޝަން . ދެއްވާށޭޑިޑޭޓަށް ވޯޓުގެ ކެންޕީ.ޑީ.މަތިލައްވާފައި ހުރި އެމްވަންޏާ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ އަށް ކުރި ކަމަށް

ޤައުމުގައި  މި ޤާބިލު ރާތެއް ވަކި އެއަށްވުރެއުސޫލުން މި މަޖިލީހުގައި އާބިޓްރޭޝަން ތަމްސީލުކޮށްދެވޭނެ ދެވަނަ ފަ

ތަކުގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑު ދައްކާލަން ބޭނުންވޭ ބައުންސް ޗެކު އަޅައިގެން އައިއަކަށް  ވީލްބަރޯ. ދަންނާނެ މިކަން. ނެތޭ

 .ކޮށްލައްވާޒޫމް، އަޅުގަނޑު .އޮތީ ން ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭ ކަމުގެ ލިޔުން މިމިލިއަ 3.210މިހާރުވެސް މީރާ އަށް 

 ...އެއްކަން ކޮން ބޭފުޅަކު ދައްކަންޖެހޭ ލާރި މިއީ. ކޮށްލައްވައިގެން ފެންނާނެއިން ޒޫމް ކެމަރާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ތްތެރި ރާގެ ޢިއްޒަވިލިމާފަންނު ދާއިއަރުވަނީ  މިހާރު ފުރުޞަތު މިއެއް ހުށަހެޅުމަށް  ބެހޭ މައްސަލަ އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ

 .ނދެވަޑައިގަންނަވާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީ. ސައިން މަނިކަށްޙު މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ސައިން މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުންޙުއަޙްމަދު ނިހާނު  ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

އެ ކުރާ ގޮތުން ފެށިގެން ރައީސްގެ ބާރުތަކާއި މާއްދާތައް ބަޔާންޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ އެ 

. ވަކި މެންބަރެއް ނޫން .ވާނެ އިނގޭތޯ އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ނަމަވެސްނެވި އިން ނޑިކޮޅުގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކުގޮ



  

 އެއީ މި. ފުރުޞަތު ދެއްވާ އަޅުގަނޑަށް. ލާނަންޅުގަނޑު އެ މާއްދާ ވެސް ދަންނަވައިގަވާއިދުގައި އޮންނަ ގޮތުން އަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް  .ވެސްށްނޫން އެއްގޮތަކައެއް  ކުރެވެމުންދާއިރުގައި މިތާ މަޑުކޮށްލަން ފަސޭހަތަނުގައި އަޑުގަދަ

 މިއީ ނިޒާމީ މައްސަލަ .ނޫން، ނޫން ،އިންނަވައިގެން ނޫންމިތާ  އަޚް، އިބްރާހީމުއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުގެ 

ށް މި މާ، އަޅުގަނޑުމެންނައެހެންވީ. މި ނަގަނީ އިނގޭތޯއަޅުގަނޑު އެ މާއްދާ  .ނެގޭނެ، މާއްދާއަކާ ހަވާލާދީފަ އެއް

ވެސް އެންމެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި ނިޒާމީ މައްސަލަ ވެސް ދެވިގެންތާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށްފިލުވައިއޮޅުން

ކިހިނެއްތޯއޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގައި  ނުކުރައްވައިހައްލު. ދެއްވާށޭއެހެންވީމާ، މިކަން ހައްލުކޮށްލަ. މިނުންކުޑަ

މީގެ ބާރު އެބައޮތް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބޭނުންފުޅު . 2މަޖިލީހުގެ ރައީސް މާއްދާ  ،އަކީ މާއްދާ. ކުރިއަށް ދެވޭނީ

އިންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެބައުޅޭ ބުއްދީގެ  އެހެންވީމާ، މި. ގޮތަކަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް

ރައީސް މިތާ ބަޖެޓުން ނަމަވެސް  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޢިއްޒަތްތެރިއޭނަ އަށް ފަރުވާ. އެއް އިނގޭތޯ މައްސަލަ

 .މައްސަލައިގަބައުންސް ޗެކު  ވެގެންތޯ؟ ލުނީ ކިހިނެއްފާ ގޮނޑި ގެއްޠަދެން އޮތީ ތިމަރަފުށީ މުޞް. ވާށޭކޮށްދެއް

 .އުޅެނީ ވަރުގެ މީހަކު އަލުން ގެންނަން މިއެ

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މަށް އިށީނދެވަޑައިގެންނެވު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،

 .ދަންނަވަން

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުން)

 

 :ސައިން މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުންޙު އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނުމާފަންނު ދާވިލި

ގޮނޑި ގެއްލުނީ  އޭނަ .ވާހަކަ މިތާ އެ ދައްކަވަނީ އެ. ރައީސްކޮންކަހަލަ ގޮތެއް ނެތް ބައެއްތޯ މިއީ ޢިއްޒަތްތެރި 

  ...ވެގެން ކިހިނެއް

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މަނިކު  އިންއަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،

. ނުކުރަން އެއް ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ބެހޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ނިޒާމާއާދެ، ތި  .އިށީނދެވަޑައިގެންނެވުމަށް ދަންނަވަން



  

ދައްކަމުން ގެންދިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަރުވަނީ ކުރިން ވެސް ވާހަކަ މި ފުރުޞަތުހެންކަމުން އަޅުގަނޑު މިހާރު އެ

ނިޒާމާ ބެހޭ ... ތޮއްޑޫ ހުށަހެޅުމަށް އެއް ބެހޭ މައްސަލަ އާދެ، ނިޒާމާ. އަރުވަނީކަކޮޅު ނިންމާލުމަށް މި ފުރުޞަތުވަހަ

އަޅުގަނޑު އެދެނީ ހުރިހާ . ދަށްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީއެއް ހުށަހެޅުމަށް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ  ލަމައްސަ

ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކައެކު ޢި ކަމާންބަރުން ވެސް ހަމަ މަޑުމައިތިރިޢިއްޒަތްތެރި މެ

 . ސުވުމަށް ތިއްބެވުމަށްއަޑުއެއް

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ދު ވާހަކަދެއްކެވުންއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީތޮ

ނެގީ  އެއް މި ބެހޭ މައްސަލަ ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ

ކޮށް ރެސްޕެކްޓުނު ބުވެގެން ހޮވިވަޑައިގެން ބޭފުޅަކަށްއިންތިޚާ ހަރުފަ ދުމަތްތަކެއް ދެޚިރުގެ ވަނުކުރެވޭމަޖިލީހަށް އަގު

. ކުރަންވާނެން ވެސް ހަމަ ވަޒަންޠަފާގެ އަގު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެއެހެންވީމާ، ތިމަރަފުށީ މުޞް .ވިދާޅުވީމައެއްޗެއް 

ޚުގައި ތިންވަނަ ފަހަރަށް ލީހުގެ ތާރީއެ މަނިކުފާނަކީ މި މަޖި. ނިޒާމު ގެއްލޭވަރުގެ ކަމެއް އެހެންނޫނިއްޔާ އެއީ މިއަދުގެ

 ދައުރުގައި ވަރުގެ މެންބަރަކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއެ. ވަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތޭކުރައްވައިގެން ހޮއްވައިރާދަ

 . އޭވެސް ނާދެ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ތި  ނޫން އެއް ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ ރު، ތިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކުރިން ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދެވި ޢިއްޒަތްތެރި. ހުށަހެޅުއްވީ

 . ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމަށް މެންބަރަށް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެން

އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ . ވެސް ނުގަންނާނެ މެން މިހެން މާ ބާރަށް ހަޅޭއްލެވިޔަކަސް ބިރެއްއާދެ، އަޅުގަނޑު

ފަދަ  ންބަރުންކުރިޔަސް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެއި އަޑުގަދައަދި ކިތަންމެ ވަރަށް މިތާނގަ. ވާހަކަތަކެއް ދައްކާނެ

އި ގެ ކައުންސިލް މެންބަރު ރޭގައެމް.ޕީ.ޕީ. އެއްޗެއް ކިޔާނެ އްވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން ކިޔާކުރެބޭފުޅުން އަޑުގަދަ

 ސަރުކާރެއް ވައްޓާލުމަށް ފުލުހުންގެ ޓީވީގައި ވަރަށް ރީތިކޮށް އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވައިފި ތިމަންނަމެން ،ޓީވީގައިދި



  

ދުވަހު ސީދާ ކަނޑައެޅިގެން  ވަނަ 7ޓަކައި ފެބްރުއަރީ  ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށްޤާނޫނީ އޮތް  ޓަކައި އޭރުގައި އުފެދިފައި

ވަޑައިގެން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި އެތާ އެ މަނިކުފާނު  އަކީ އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަ. ކަމަށް އެ ބަޣާވާތް ހިންގި

ތަނުގައި ފުލުހުން  ށް އެރަޢުމަރު ނަޞީފަރާތްކަމުގައިވާ  ހުންނެވިއިރު އެ މަނިކުފާނަށް ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވި އެއް

ގެ ނކަންނޭ ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ. އެޅި ބޮޑީސްތައް ތިބިކަން ނުފެނުނުކަންފައިން ތިބިކަން ޔުނީފޯމުވަތަ ސިތިބިކަން ނު

ކިތަންމެ . ހިނދުކޮޅު އަންނާނެ އާދެ، ހިނދުކޮޅު އަންނާނެ،. ވެސް ކަމަށް ލަތެއް އައިއްސަ ހުރީޙާކަހަލަ  އެހެން

ޤާނޫނުތަކުން  ކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައި އެބައޮތްލުވަރަށް ތަފްޞީ ން އުސޫލުގެ ބިލުގައިއާބިޓްރޭޝަ. ހިނދުކޮޅެއް އަންނާނެ

ލުކޮށް މި ބިލުގައި ބަޣާވާތްކުރި ޓަކައި ވަރަށް ތަފްޞީ ހައްލުކުރުމަށްބޭރުގައި، ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ބޭރުގައި މައްސަލަ 

ވެސް ގޮސް މި  ނެއްގައިއަޅާ ތަން ބޭރުގައި ގޮސް އެ އެކަށަބަޣާވާތްކުރި ސަރުކާރަށް ވަފާތެރި މީހުން ކޯޓު ،ސަރުކާރުގެ

 ކިޔާ އޯލް ޕާޓީސް ޓޯކު ފަހުން ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ދާދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް. މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް

ފަރާތްތަކުގެ ލޮލުގައި  އަކީ ސީދާ ބޭރުގެ މި ޑްރާމާ. އެއް ނޫނީ ޑްރާމާ. އެއީ ބޮޑު ކޮންސެޓެއް. އެއްޗެއް

 ވެގެން އެހެން އެއްޗެއް ދައްކަން އި ކަނޑައެޅިގެން މި ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެގެންޓަކަ އެޅުވުމަށްއަނދުން

ތިމަންނަމެންނަކީ . ކޭށް ލޯބިކުރާ ބަޔެއަ ތިބީ ޞުލްޙަ ތިމަންނަމެން މި. ތިބީ ވަރަށް ޕީސްކޮށްނޭ މަންނަމެން މިތި

ޓަކައި  ދިނުމަށްގައިސަރުކާރެއް ހިން އިގައެކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ވަފާތެރިކަމާ އިތިރާމާ އެކީގަވަރަށް އިހު

ހިންޏަން . ވޭނޭއެއް ނުލެ އަރަނީ އޮޅުވަދުނިޔެއަކަށް އަޅުގަނޑު ހިތަށް އެހެންނަމަވެސް، ބޭރުގެ. މަސައްކަތްކުރާ ބަޔެކޭ

 ދިވެހި މި ޑްރާމާތައް ،ތައްތްމި އުޅޭ ގޮ މި ގަންނަ ގަނޑުތަކާއި މި ދައްކާ ވާހަކަތަކާއި ޅޭހާ ހިނދެއްގައިހަކުރު ނޯ

ނިކަން  ވިޔަސް މީގެ ނަތީޖާ ކަމަށް އްވިބޭބެއް އެ ކިތަންމެ އަވަހަށް އިންތިޚާ .ރައްޔިތުންނަކަށް އޮޅުވައެއްނުލެވޭނެ

 އިއެކީގައްކަމުން ހަމަ ދެން އެއާހަކަދައާދެ، އާބިޓްރޭޝަންގެ ބިލަށް ވާ. ލާނެރީތިކޮށް ދިވެހިރައްޔިތުން ދައްކައި

ވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިހެން ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރަކީ މި  ކުރިން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

ޓަކައި ޙަޤީޤަތުގައި  ގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްއެޅުމު ރޕޯޓުތިމަރަފުށީގެ އެއަ. ނުން ބޭފުޅެކޭމަޖިލީހަށް ކޮންމެހެން ބޭ

ބާޣީ ސަރުކާރަށް  ،ތުގެ ސަރުކާރަށްވެސް މި ބަޣާވާ ދިޔައިރު ނޑައަޅާފައި އޮތް ޑޭޓު ފަހަނައަޅައިކުރީގެ ސަރުކާރުން ކަ

. އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުށްވެރިކުރަންޖެހޭ. ނުދެވުނީތީވެ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ހިތާމަކުރަންޖެހޭއެކަން ފައްޓައި

އާއި ހުރިހާ އެއްޗެއްސެއް  ކަމެއް ނިންމާ ފައިސާ ހުރިހާ ރީގައި ފައްޓަންކު އެއީ މީގެ އެއް މަސް. ކީއްވެގެންތޯ

 ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ. މިހާ ދުވަސްވަންދެން ލަސްކުރަންވީމިއަދު ކީއްވެގެންތޯ . އޮތް މަސައްކަތެއް ފައިހަމަޖައްސާ

ކުޅެމުންދިޔަ ޑްރާމާތައް ފޮރުވަން ކަރުދާސްތައް ފޮރުވައި  ބަޣާވާތުގެ ކަންތައްތައް ފޮރުވައި، ގެ މިނކަންނޭ

އެހެންނަމަވެސް ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުން މިއަދު  .ވެސް ކަމަށް ނީމަސައްކަތްކުރަން ވަގުތު ބޭނުންވެގެން އެކަން ނުކުރެވު

ގުނަ ބޮޑު  11 ވުރެ ނުވަތަ އެ ރަށުގެ ސައިޒަށް ވުރެ އަށް ވިސްނަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ތިމަރަފުށީ، ތިމަރަފުށީގެ ދާއިރާ

ޚިޔާލު މި ވުޖޫދަށް ގެނައި  ރޕޯޓެއް އެޅުމުގެ ވާހަކަ ދެއްކި ބޭފުޅަކީ ފުރަތަމަ އެއެ ބިމުގައި އެއަ ބިމެއް ހިއްކައިދީ



  

ވެސް  އެކީގައި ގުރައިދޫ ރައްޔިތުންއެއާހަމަ. ކަން ޠަފާޕީގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞް.ޑީ.ވެސް ކުރީގެ އެމް ބޭފުޅަކީ

ބުގައި ނަ އިންތިޚާއަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން މި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މި އޮން، އެހެންވީމާ. ކަންކަން ފާހަގަކުރަންޖެހެނީ މި

ކަންތައްތަކުގެ މަތިން  ވެސް މިއި ތާނގަ އަދި ކުރިއަށް އޮތް ،ކަންތައްތަކުގެ މަތިން ހަނދާންކޮށް އެންމެހައި

ގައި ނަމުބޭފުޅާގެ  ޠަފާކަން ދެނެވަޑައިގެން އެދޫގެ ކުރިއެރުމަކީ މުޙައްމަދު މުޞްހަނދާންކޮށް ތިމަރަފުއްޓާއި ގުރައި

އަޅުގަނޑު . އްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ގާތް އަޚުން ތިބޭނެއެކީގައި ކާށިދޫ ރަމިއާހަމަ. ވޯޓުޖަހާނެކަން

އަޅުގަނޑު  ،ވާތީވެ ކުރެވުނު ބަޔަކަށްއި މަސައްކަތްވަރަށް ގިނަ ދުވަހު އެކީގަ. ވަރަށް ރައްޓެހި އަޚުން ތިބޭނެ

 ން ފުއްމާލި ބަކަރި ހަތް ފުޅައްއެއް ފުޅައްމަތި ޔޮނުވާނޭވެތި ރައްޔިތުންނޭ ހެދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކާށިދޫގެ ލޮބު

ގަތި ދުލި ބަދަލުކުރާ ނަންނު. ބަހައްޓައްޗޭން ހަނދާންމިކަ. ބަހައްޓައްޗޭމިކަން ހަނދާން. މަތިން ފުއްމައިލާނޭ ބުނެއުޅެއޭ

ވަންޏާ މިހާރު އަޅުގަނޑުގެ  ކަމަށް ދޭތެރޭގައި އިތުބާރުކޮށްގެން އުޅެންވެއްޖެ ލުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރާ މީހުންނާމިސާ

ންޓާއި އަދި އެހެން އެއްޗެހި ރެ ގޮތް އަލިދޫ ރިސޯޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ލީސް އޮތް މިއި ވެފަ އޮތް ލިޔުމަށް ތުގައި މިއަ

 ދެ، މީގެއާ ،ގާފަރުގެ ރައްޔިތަކު ހުރިއްޔާ، ކާށިދޫސް އަޅުގަނޑަށް އިތުބާރުކުރައްވައި ވެ މިއޮތީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި

އަޅުގަނޑުގެ ވަގުތުގައި އަޅުގަނޑު ލޫފު މަޚް .ނުޖެހޭނެގަނޑަށް އުނދަގޫކުރާކަށްއަޅު. ނަންއެއް އަޅުގަނޑު ދޭ ކޮޕީފޮޓޯ

 ފައިގިނަ ރުފިޔާ ނުދީ ހުރެ ވުރެ މިލިއަނަށް 31ކަންކަން ބަލައިގަނެގެން  މި، އެހެންވީމާ. ދަނީ ވާހަކަދައްކަވަމުން މި

އެބަޖެހޭ މިކަންކަން   ނީމާ މި މަޖިލީހުންހޯދަން އުޅުޓުތަންތަނުން ވޯ ދައްކައިގެން އެބޯޅަދަނޑެއް ހަދައިދޭ ވާހަކަ

. ސް ރައީސްމި ޤައުމު އިޞްލާޙުކުރަން އޮތް މަޖިލީ އީމި. މި މަޖިލީހުން މިކަންކަން ބަލަން އެބަޖެހޭ. ބަލަން

 ކަމެއް، މި ޤައުމުގައި ހިނގާ ހުރިހާ މަތިން މި ޤައުމުގައި ހިންގާ ހުރިހާ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އާބިޓްރޭޝަން އުސޫލާ

. ކަންކަން ބަލަން މި މަޖިލީހުން އެބަޖެހޭ މި .ބަލަން އޮތީ މި މަޖިލީސް. ބަލަން އޮތީ މި މަޖިލީސްކަމެއް 

އެކީގައި ށް ހެޔޮ ގޮތްތަކާއި އަމާންކަމާމި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަ ،އާބިޓްރޭޝަން އުސޫލުން މި ޤައުމު ތަރައްޤީކޮށް

އެހެން މީހުން  އިވަރަށް ދެރަކަމެއް އަސްލުގަ. ސްއޫލިއްޔަތެއްމި މަޖިލީހުގެ މަ ޅެވޭނެ ވެއްޓެއް ގާއިމުކޮށްދިނުން ވެސްއު

   ...ނަމަ ކުރާދައްކަމުންދާއިރުގައި އުނދަގޫ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  ...ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ރު ޢަލީ ރިޟާމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

. ވެސް ކުރާނެ ޖެއްސުން. ވެސް ކުރާނެ ބާޣީން އުނދަގޫ. ނޫން ބައެއް އެއް ހުންނާނެ އް ލަމައެ ބާޣީންނަކީ ހަމަ

ހަތިޔާރު . ވަނަ ދުވަހު 7 ންތޯބެހިނޫބާޣީން ހަތިޔާރު . ބާޣީން ހަތިޔާރު ބަހާނެ. ވެސް ބަހާނެ ބާޣީން ހަތިޔާރު



  

ތިބި  ވަދެ ރެއަށް ބާޣީންތެމާރާތް، މައި އިމާރާތުގެ އިފުލުހުންގެ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެ . ނުބަހާތޯ

ކަންކަން  ތޯ މިކިހިނެއް. ވެގެންތޯ އެކަން ކުރާނީކީއް. ލެވޭނީތޯ މިކަން އޮޅުވައިއްކިހިނެ. ލައިވްކޮށް މަންޒަރު

 .ސިއްރުކުރާނީ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ށް ލޫފަރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްޓަކައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއި އެއް ހުށަހެޅުމަށް ނިޒާމީ މައްސަލަ

 . ފުރުޞަތެއް އަރުވަން

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ލޫފު ވާހަކަދެއްކެވުންޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްގަލޮ

އި ލިޔުންކިޔާފަ އޮތީއޭ ގައި ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު މިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ...ކަމާ އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވޭ ތައް ދައްކަމުންދާއިރު އެދޮގު ޑޮކިއުމަންޓު ޅުވައިލުމަށްރައްޔިތުންނަށް އޮ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަދު މިއާދެ، . ލާނަންއް ދަންނަވައިއާދެ، މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެއްޗެ

ވަނަ  112އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . އެއް ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ ށް ކުއްލި މައްސަލަގެ މަޖިލީހައަޅުގަނޑުމެން

ޓަކައި  ގަޑިއިރު އިތުރުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް 1މާއްދާގެ ދަށުން ޖަލްސާގެ ވަގުތު 

 . އަރުވަންފުރުޞަތުމި ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމަށް  ރު ޢަލީ ރިޟާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބައާދެ، މިލަ. ދަންނަވަން

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 .ނިންމުން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

 މިނެޓު 1ލުޖެހުމަށްފަހު ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަބީ ގެއްލުމާ މުން ދަނިކޮށް ކޯރަމުއާދެ، މަޖިލިސް ޖަލްސާ ހިނގަ

 މި. ގެ ހޯލް ތެރެއަށް ވަޑައިނުގެންހަމަވާ އަދަދަށް މަޖިލީހު ކޯރަމު ނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވަ ބެލުމަށްފަހު ވެސް މި

ވަނަ މާއްދާގެ  37ގަވާއިދުގެ  އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ. ކޮޅެއްންވަގުތު ތިއްބެވީ ވަރަށް މަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

. އެހެން ފަސްކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން ދުވަހަކަށް ނިންމުމަށް ގެ ދަށުން އަޅުގަނޑަށް ޖެހޭނީ މި ޖަލްސާގެ ކަންތައް(ނ)

ދެން . އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މިހާ ދަށް ކޯރަމެއްގައި މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެހެން

ޖަލްސާ އެއް އޮންނާނީ  ދެން މަޖިލީހުގެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑަށް ޖެހޭނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ މިހާ ހިސާބުން ނިންމާލަން
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 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب هلل والحمد
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މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ރިޔާސަތުން ނިންމަވައިލެއްވިއިރު ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި 

 :ބެވި މެންބަރުންހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއް

 

 

. 3. ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު. 2. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .1

ކޮމަންޑޫ . 1. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ. 4. ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު . 7. މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު. 6. ން ވަޙީދުދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައި

މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު . 0. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދު. 8. ޢަލީ މުޙައްމަދު

 .ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

 

ބަބުން ރިޔާސަތުން ނިންމަވައިލެއްވިއިރު ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަ

 :މެންބަރުން ނެތްހާޒިރުވެވަޑައިގެން 

 

ހެންވޭރު . 3. މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމު. 2. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .1

ގަލޮޅު . 1. هللاލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުގަ. 4. ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

. 7. މައްޗަށްގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ. 6. ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފު



  

. އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު. 8. މައްޗަށްގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު . 11. ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު. 0

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު . 12. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. 11. ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު

هللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ. 14. ރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒުބާ. 13. هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު

ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  ނޮޅިވަރަމު. 16. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒު. 11. މަޢުޞޫމު

ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށީ ދެ. 18. ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު. 17. ނަޝީދު

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު . 21. ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން. 10. ނަޝީދު

. 23. އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު. 22. ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމުފުނަ. 21. ޢީސާ

. 21. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބައިރު. 24. ގެ މެންބަރު އަފުރާޝީމު ޢަލީއުނގޫފާރު ދާއިރާ

. 27. ޢަލީއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމު މަޑު. 26. ޙަމީދު هللا އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

އޭދަފުށީ . 20. ރު އަޙްމަދު ތަސްމީނު ޢަލީކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ. 28. ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމު ރަޝާދު

ނައިފަރު . 31. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު. 31. ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު

ގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާ. 33. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ. 32. ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު . 31. ރިޟާ ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުގުރައި. 34. މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމު

ރާގެ މެންބަރު ޤާސިމު މާމިގިލީ ދާއި. 37. ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. 36. ޙުސައިން މުޙައްމަދު

. 41. ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު. 30. ނަޢީމު ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފު. 38. އިބްރާހީމު

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ . 42. ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމު. 41. ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މީ. 44. ސިނު ޙަމީދުދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙް ނިލަންދޫ. 43. މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު . 46. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. 41. އަޙްމަދު ސިޔާމު މުޙައްމަދު

ބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެން. 48. ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު. 47. މޫސާ ޒަމީރު

ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފު . 11. هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު ފޮނަދޫ. 40. އިބްރާހީމު

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު . 12. ވިލިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާމިޒު. 11. ޢަބްދުލްޣަފޫރު

. ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޤަސަމުއިތިނަދޫ ދާ. 14. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދު. 13. ރިޔާޟު

. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު. 16. މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު. 11

. ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން. 18. ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމު. 17

هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު. 61. ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤު މުފީދު. 10

. ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާނު ފަހުމީ. 62. ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު. 61. މަސީޙު މުޙައްމަދު



  

. 61. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  އަސްލަމު. 64. މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް. 63

 .ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު. 66. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

__________________ 

 


