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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

 .ރި މެންބަރުންޢިއްޒަތްތެ 22ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ އަށް ހާޒިރުވެ މިވަގުތު ޖަލްސާ

 

 .ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު .3

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . 2112/11/11/މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނަންބަރަކީ އޖ -3.1

 އަށް ތިން 6/2112އިން  4/2112ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު . ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 3.2 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -3.2

 6އިން ފެށިގެން  ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2112އެއީ . ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް . އާ ހަމައަށްޔައުމިއްޔާ ވަނަ ޖަލްސާގެ

މަތިން މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން  ވާތީ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުމެންބަރަ

 .ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިއްޔާތަކެއް ކަމަށް ނިންމައިފިން

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

  :ކެވުންޔާސަތުން ވާހަކަދެއްރި

 14އެކު  ދާއިރާގެ ގޮނޑި ހުސްވެފައިވުމާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ. ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން .4އެޖެންޑާ 

އަށް  ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އެ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި 2112އޭޕްރީލް 



  

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖާބިރު ރަهللا ވަޑައިގެންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއިންތިޚާބުވެ

 ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 2112އޭޕްރީލް  11ގެ ޤާނޫނީ ހުވާކުރައްވައި ކަމުމެންބަރު

ޖާބިރަށް ތިޔަ އެންމެހައި هللا ވީމާ، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު. ން އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރައްވާފަމަތި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ނަމުގައި މަރުޙަބާ ދަންނަވަން މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގަ އާއި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ

ނެވި ނުވާ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިގެންހުގައި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްމަޖިލީ މަތިން ވާ ގޮތުގެ ގައި 21-11

-21ތީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ވާ ވާފައިލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްކަމާ ގުޅޭ  ގުޅިވަޑައިގެން މި އެމާ.ޕީ.މެންބަރުން ޕީ 16

މި ދެންނެވި މެންބަރުންނަކީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ދެކުނު . ކުރަންށުން މިކަން އަޅުގަނޑު އިޢުލާނުގެ ދަ(ބ)ގެ 11

 ނުރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާވިލިމާފަންނު ދާއި، ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފުދާއި

އްޒަތްތެރި މަނިކު، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒު، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢި ޙުސައިން

ޢަލީ، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމުއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ، މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު

މުލަކު ދާއިރާގެ ، ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމުއޭދަފުށީ ދާއި، ޙަމީދުهللا މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

މުޙްސިން ޙަމީދު، އިސްދޫ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލް ޔާމީން، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެهللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފުގަމު ދާއިރާ، ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމުދާއި

މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، هللاޢަބްދު ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުޢަބްދުލްޣަފޫރު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް

އުތުރު މަދު، ފުވައްމުލަކު ޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއް

ޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން، ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް

މި ބަދަލު މިގޮތަށް އައުމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ދަފްތަރުގައި މެންބަރުން . މުޙައްމަދު މަސީޙުهللا ޢަބްދު

މެންބަރުން،  32( ޕީ.ޑީ.އެމް)ޕާޓީ  މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކު. ވާލަނީނަހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް އަޅުގަނޑު މި ދަން

 12( ޕީ.އާރު.ޑީ)މެންބަރުން، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ  11( އެމް.ޕީ.ޕީ) ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

، މެންބަރަކު 1މީ ޕާޓީ ރުން، ޤައުމެންބަ 2( އޭ.ޕީ)މެންބަރުން، ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް  3މެންބަރުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 

ވަނަ  32ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  މި ބަދަލު މިގޮތަށް އައުމާ. ންމެންބަރު 1އަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  ވަކި ޕާޓީ

ވަނީ  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި. ނޯރިޓީ ލީޑަރު ވަނީ ބަދަލުވެފަމަތިން މަޖިލީހުގެ މައި އްދާގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތުގެމާ

ރި އެންމެ ކުރާ ޕާޓީ ނުވަތަ ޕާޓީތައް ފިޔަވައި ދެން ހުއި އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ކޮންޓްރޯލްލީޑަރަކީ މަޖިލީހުގަ މައިނޯރިޓީ

ގުޅިގެން  ވީމާ، މި އައި ބަދަލާ. ކުރާ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ހުންނަ އެންމެ އިސް މެންބަރުކަމުގަގިނަ ގޮނޑި ކޮންޓްރޯލް

ގެ ލީޑަރަކީ މުލަކު ދާއިރާގެ ން އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ފަރާތު(އެމް.ޕީ.ޕީ)ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 

އެކު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަކީ މިހާރު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް އަންގަވާފައި ވުމާ

އަދި އެ ޢިއްޒަތްތެރި . ކުރަންއިޢުލާނު ޅުގަނޑުޔާމީން ކަމުގައި އަهللا މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު



  

މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި މަޖލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރުގެ . ދަންނަވަންމެންބަރަށް އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާ

 މި. ފަރާތްޕުޅުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބެމުންދާނެ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން

ގެ ލީޑަރު ކެންދޫ ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު.އާރު.ޑީފުރުޞަތުގައި މިއަދާ ހަމައަށް މައިނޯރިޓީ ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި 

އަށް މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު ކަމުގައި ހުންނަވައިގެން މަޖިލީހުގެ  ޢަލީ ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީނުދާއި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް . އި ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަންރިޔާސަތަށް އެކި ކަންކަމުގަ

ޓީތަކަށް އެ އެކު މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ދާއިމީ ކޮމި މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރައްވާ ހައިސިއްޔަތު ބަދަލުވެފައިވުމާ

ން އެ މަސައްކަތް މަތި ވާ ގޮތުގެ ގައ3ިގެ (ހ) މާއްދާގެވަނަ  21ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ގެނައުމަށްބަދަލު

 ގައި ދެން މި އޮތީ ކޮމިޓީތަކުގ4ެއެޖެންޑާ އައިޓަމު . ސް ދަންނަވަންވެ ށް ގެންދާނެ ވާހަކައަޅުގަނޑު ކުރިއަ

އްޔަތު ގައި މާލ1331ި. ގ1ަތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގައި އިޤ1331ް. ބައްދަލުވުން އޮތް ގޮތް ދަންނަވައިލުން

ތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގައި އިޖ11312ް. ގ3ަމު ކޮމިޓީ، ކޮޓަރި ގައި ޢާއ1331ް. ގ2ަޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ކޮމި

ގައި ޤައުމީ 11312. ގ3ަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތ11312ަ. ގ1ަ

ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ސަބ11:12ް. ގ4ަމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮ ގެތަރައްޤީ

ގައި އިމްތިޔާޒު 2311. ގ3ަގައި ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  1342. ގ2ަ

ގައި 2342 .ގ1ަރާސާކުރާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރ ދި ބިލު ޤޫބާތުގައި ޤާނޫނުލްޢު 2311. ގ2ަކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 .ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

 

 .ސުވާލު. 5

 

  :ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރި

 .ގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަތެއް ނެތްމި އައިޓަމު. ސުވާލު 2އައިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 .މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 6

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވަނަ  141 އިއާ ވަނަ މާއްދާ 142މުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ އަށް ދިޔު 6އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

އެއް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މާފަންނު  މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ކުއްލި މައްސަލަ



  

 ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ. ފުރުޞަތުއަޅުގަނޑު ށް ރަޝީދަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމުދާއިރާގެ ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 .ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤުއެއް މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންޠާރިޤު  މުޙައްމަދު މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އެއް މި ނެގީ އެންމެ ފަހުން މަޖިލިސް އޮތް  އްސަލަބެހޭ މަ އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ .އްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢި

އި ގަމެއް މިތާކުން ނުފެނޭ މި ސިސްޓަމުއެއްވެސް ލިޔެކިޔު ،ދުވަހު ވެސް އަޅުގަނޑަކަށް އެއްވެސް ޑޮކިއުމެންޓެއް

މިއަދު  ،ބަންދު ދިޔައިރު ވެސް މި .އޮންނާނީ އިގައި އެ ވާހަކަ ދަންނަވާފަޓުއަޅުގަނޑު ސެކްރެޓޭރިއަ. މައްސަލަ ހުރީމަ

މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑަކަށް  އެހެންވީމާ،. އެއް ނެތް ކޮށްދެއްވާފައްލުހަޅުގަނޑަކަށް އެ މައްސަލަ ވެސް އަ އައިއިރު

ނިޒާމީ  މިއީ އެހެންވީމާ،. ސިސްޓަމު މިހިރީކީގޮތަކަށް ނޫން މަޖިލިސް ތެރޭގެ އެއްވެސް ޑޮކިއުމެންޓެއް ފެންނަ 

 .ޝުކުރިއްޔާ .ހުށަހަޅަންއެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު  މައްސަލަ

 

 

 (ފަހުވަގުތުކޮޅަކަށް)

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޓުން މިހާރު ލައިގައި މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއެމައްސަ ބެހޭ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ނެންގެވި ނިޒާމާ

މަސައްކަތްކުރުމަށް އެ ކުރެވޭތޯ ޝަން ރަނގަޅުކްކަނެ ،ޓެކްނިކަލް މުވައްޒިފުން އައިސް ތި ކޮމްޕިއުޓަރުގެ މަސައްކަތް

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އެއް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއި ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި އެންގީ

 .މަޚްލޫފު

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންއަޙްމަދު މަޚްލޫފު  ދާއިރާގެ މެންބަރުދެކުނު ގަލޮޅު 



  

އެކަމަކު އެހެން މި . އޮތް އަޅުގަނޑުގެ ވެސް ހަމަ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ކަންބޮޑުވުން އެބަ. ޝުކުރިއްޔާ އާދެ،

ވާތީ އެކަން  އިތަކާ އެއްޗެހި ފުނޑާލާފަތަނުގައި މިހިރަ ހުރިހާ ސިސްޓަމު ޕީ މެންބަރުން މި.ޑީ.ޖެހުނީ އެމްވާން

 .ކޮށްލަދެންގަނޑު ހަމަ މިތާ ހަނދާންއަޅު

 

 

 :ތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަ

އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު. އެއް ނޫން ބެހޭ މައްސަލަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ

 .ރަޝީދަށް ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމުދާއިރާގެ 

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ހީމުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާމާފަންނު ދެކު

ވަނަ  141 އިއާ ވަނަ މާއްދާ 142ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 24ބައިވެރިވެފައިވާ  ސުރެވަރަށް ކުރިން ކޮމަންވެލްތަކީ ދިވެހިރާއްޖެ. މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ކުއްލި މައްސަލަ

ކް ތެރެއިން ގޮތުން މި ޖަމާޢަތުގެ ފްރޭމްވޯ މި ،އެކުލެވޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޮޑު ޖަމާޢަތަކަށް ވެފައި ޤައުމުގެ މައްޗަށް

ޤާނޫނުގެ  އިހެޔޮވެރިކަމާ އިއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ އިއާ މެންބަރު ޤައުމުތަކުން އެއް އަމާޒަކަށް މަސައްކަތްކޮށް ޑިމޮކްރަސީ

 އާ މިފަދަ މުހިއްމުދުނިޔޭގެ ޞުލްޙަ އިފަތާސަގާއި ކުޅިވަރާ އިއާ ޔަފާރިމިނިވަން ވި އިފަރުދީ މިނިވަންކަމާ އިވެރިކަމާ

އަދި މި  ،ދީގެން އެކުއެކީގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތަކަށް ވެފައިމައިގަނޑު އެތައް ކަމެއް ހާސިލުކުރުމަށް އެއްބާރުލުން

ލިބެމުން ގިނަގުނަ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ ށްއަ ޖަމާޢަތާ އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ސަބަބުން ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖެ

 ރަނީ ހަރާރޭ ޑިކްލަރޭޝަން ކަމަށްވާ މައިގަނޑު އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ބަޔާންކުއި ވީހިނދު، ކޮމަންވެލްތު ތަބާފައައިސް

މަށް ވެފައި އެއްގޮތަށް ކަ ޑިކްލަރޭޝަން ބުނާ ޝަރުތުތަކާ މެންބަރު ޤައުމެއް ގޮތުގައި އޮވެވޭނީ އެކޮމަންވެލްތު ، ވެފައި

ގުނަން  ގެ އެންމެ ބާރުގަދަލްތުލިއްޔަތު އާދަކުރަނީ ކޮމަންވެސްއޫހަރާރޭ ޑިކްލަރޭޝަން ނެގެހެއްޓުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަ

ން ޑިމޮކްރެޓިކު ޕާޓީގެ ވާއިރު މޯލްޑިވިއަ ކަމަށް ކަމުގައި ވާ ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓްރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕު، ސީމެގު

ހަރާރޭ  ،ދީފައި ވީހިނދުވެސް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ހޯދައި ންއި ބައިވެރިވުމުގެ ކުރިއެރުގަސަރުކާރުގައި ސީމެގު

އުސޫލުން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުތައް ފުލުހުންނާއި  ރޭޝަނަކީ ރައްޔިތުން ޑިމޮކްރެޓިކުޑިކްލަ

ލަރޭޝަނަކަށް ވެފައި ޤަބޫލުނުކުރާ ޑިކް ން ވައްޓާލުންސިފައިންގެ ތެރެއިން މީހުން ބައިވެރިވެގެން ބަޣާވާތްކޮށްގެ

އޮތް ވެރިކަމުގެ  ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތާއި އަދި މިހާރު މި 2112ފެބްރުއަރީ  1 ،ވާހިނދު

ކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ ސިޔާސީ  ވާތީ މި އުފައްދާފައިމެދު ގިނަ ރައްޔިތުން ސުވާލު ކަމާޞައްޙަ

އެކި  ދާއިރު އަދި ކޮމަންވެލްތުންކުރަމުންން މަސައްކަތްހޯދައިދިނުމުގައި ކޮމަންވެލްތުހައްލު ،ކޮށްއްލުހަޖެހުން ހަމަނު



  

ތުގެ މިނިވަން ރުކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރަށް އޮތްކަން ފާޅުކުރަމުންދާއިރު ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮފޯއެހީ  އިގަސިފަސިފައި

 ބައެއް މުހިއްމު ،ފަދަ އަވަސް އިންތިޚާބު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ގޮވާލުން ޤީޤެއް ކުރުމަށާއި އަދިމުސްތަޤިއްލު ތަޙު

ލާފައި ވީ ފަރާތްތަކަށް ތަކުރާރުކޮށް ގޮވައި އޮތް ވެރިކަމުގެ ން ރާއްޖޭގައި މިހާރު މިކަންކަމަށް އެދި ކޮމަންވެލްތު

ގޮވާލުމަށް ހަތަރު ހަފްތާ ތެރޭގައި ން ގޮވާލި ކޮމަންވެލްތު ،ވީހިނދު ކަމަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދީފައި ނަމަވެސް އެ

މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕު، ސީމެގުން ދިވެހިރާއްޖެއާ މެދު ހަރުކަށި  ކޮމަންވެލްތު ،ނަމަ ޢަމަލުނުކޮށްފި

 ން ނިންމުމެއް ނިންމަވާފައިމެގުވަނަ ދުވަހު ސީ 2112ލް އެޕްރީ 16ފަހުން  އެންމެ ،ދީފިޔަވަޅުއަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު

އެޅުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ގޮތަކުން ފޫނުބެދޭވަރުގެ ބޮޑެތި ތުން ފިޔަވަޅުވާތީ އެގޮ

ރާއްޖޭގެ  ،އަދި މުޅި ރާއްޖޭގެ ނަން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކިލަނބުވެ ،ކުރިމަގު ހަލާކުވެ ރާއްޖޭގެ، ގެއްލުމެއް ލިބި

ޖޭގެ އާއި ރާއް އޮތް ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ ގައި މިހާރު މިކަމަކީ ރާއްޖޭ އަގުވެއްޓިދާނޭ ކަމަކަށް ވެސް ވާތީ މި

ވާތީ  ށް ކުރިމަތިވާ ނިކަމެތިކަމަކަށްހަރުކަށިވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަ ،ގޮތްދޫނުކޮށް މެދު ވިސްނާނުލައި ރައްޔިތުންނާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  141އާއި  ދާވަނަ މާއް 141ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ،މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް

 .ޝުކުރިއްޔާ. މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅަމެވެ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އެއް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ މެންބަރަކު އެ މައްސަލަ ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ ކުއްލި މައްސަލަ 146މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ގައި (ށ. )އެވެ އެއް އަނގަބަހުން ހުށަހަޅާނީ ގެ ރައީސް ދިނުމުން އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މަޖިލީހު

މަޖިލީހުގައި ވޯޓެއް ކުރުމަށް ފެނޭތޯ ސްމެދު ބަހު އެ މައްސަލައާނަމަ،  ޅިއްޖެއެއް ހުށަހެ ވަނީ ކުއްލި މައްސަލަ

އި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބުނީ މިގޮތުން ވޯޓު ނަގާ ވޯޓުގަ. އެވެ ލަސަކާ ނުއެ ވޯޓު ނަގާނީ ބަހު. އެވެ ނަގަންވާނެ

އެ ދުވަހުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  ،ނަމަ ވާ ކަމަށް ކުރުމަށްސްމެދު ބަހު މައްސަލައަކާ އެ

މެދު ބަހުސް  ސަލައަކާއެ މައް ،މަތީން ހިނގާ ކަންކަން ފިޔަވައި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް އާދައިގެ

މު ޖައްސަވައިދެއްވުން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު އަމީންޢާއް ޓަކައި އެހެންކަމުން، ވޯޓަށް ދެންނެވުމަށް. އެވެ ލާނީޅުވައިހު

ކޮށްލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ންބަރުން ވެސް ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެ (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) .އެދެން

އާއި  ވަނަ މާއްދާ 142ށް މި ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓަ. ފުރުޞަތުއަރުވަން

ކުއްލި މައްސަލަ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އިބްރާހީމުގެ ދަށުން މާފަންނު ދެކުނު 141

ރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަމަޖިލީހުގައި ބަހު

 .ވޯޓުދެއްވުމަށް

 



  

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

  . ރަޝީދުންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިބްރާހީމު މާފަ  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 

 44 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 31 :ވޯޓު ދެއްވީ

 12      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 12     :ކަށް ވޯޓުނުދެއްވާގޮތަ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން . 41ޖުމްލަ . 21ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 41ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އިރާގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މާފަންނު ދެކުނު ދާ 141އާއި  ވަނަ މާއްދާ 142ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

. ސްކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު

ހެޅޭ މައްސަލައަކަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ދަށުން ހުށަ 141މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ސަށް ދެވޭ ވަގުތު މަޖިލީހުން ކުއްލި މައްސަލައެއްގައި ބަހު. އެވެ ނުވާނެދިގުވެގެން ރެސްކުރުމަށް އެއް ގަޑިއިރަށްވުބަހު

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެ . ނުވާނެ އެވެވުރެ ދިގުވެގެން އެއް ގަޑިއިރަށްން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، އެހެ

އަކާ މެދު ވާހަކަދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ  އްސަލައަދި އެ މަ. މިނެޓެވެ 1މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މެންބަރަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ 

ސަކަށް ވަގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް މި ގަޑިއިރުގެ ބަހު 1. މިނެޓެވެ 3ން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭނީ ގިނަވެގެ

ޖުމްހޫރީ ، މިނެޓު 11 އަށް ޕީ.އާރު.މިނެޓުއިރު، ޑީ 13ށް އެމަ.ޕީ.އިރު، ޕީމިނެޓު 22އަށް  ޕީ.ޑީ.އެމް. ދަންނަވަނީ

އަދި ވަކި ޕާޓިއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ކޮންމެ  މިނެޓު 3އަށް  ޤައުމީ ޕާޓީ، މިނެޓު 3އަށް  އޭ.ޕީ، މިނެޓު 3އަށް  ޓީޕާ

ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ތަރުތީބަކުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަމުން . އިރުގެ ފުރުޞަތުމިނެޓު 3ރަކަށް މެންބަ

ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު މި. ގެންދާނަން

އިރުގެ ފުރުޞަތެއް އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު މިނެޓު 1. ޝީދުރަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު

 .އަރުވަން

 



  

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މާފަންނު ދެކު

 ދިނުމުގެ އިޚްތިޞާޞްންއްޔާތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ރުހުޢިއި ޖަމުބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާ. އްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރި

ދު މި ގޮތުގައި މިއަ ބޫލުކުރާއަދި އަޅުގަނޑު ޤަ ،ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިމެނި

ކަމަށް  އަށް އަތުވަދާނެ ތަކެއް ދިވެހިރާއްޖެވޯޓުދިނީ މިފަދަ ދަތި ން ވެސްދިކޮޅު ފަރާތްތަކުނެގިގެންދިޔަ ވޯޓުގައި އި

ޢިއްޒަތްތެރި . ބޫލުކުރެވޭމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަކަ އިފަދު ވިސްނާއޭގެން ވާނެ ދަތިތަކާ މެ ،ނަމަ ނުވަތަ އަދުވެއްޖެ

ޤާނޫނުއަސާސީ ނެގެހެއްޓުމަށް . އްރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު މި ކުރަމުންދަނީ ޤާނޫނީ ވެރިކަމެ

ހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިޔަ ބަޣާވާތަށްފައެހެންނަމަވެސް، ހިނގައި. ރަންޖެހޭކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކު

އެހެނިހެން ތަންތަން ވާނީ ހުއްޓުމަކަށް  އިތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާމިނިވަން މުސް

ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޒިންމާގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، . އިއްސައަ

އަޅުގަނޑަށް އެގޮތުން . ދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް ފޯރުކޮށްނުދެވި މި

ޔޫން .ޕީ.ޤީޤުކުރަމުން އައިތަޙުތްތަކުން އްސަލަތައް ބޭރުގެ ޖަމާޢަމަ ވެސް ކޮށްފައިވާ އަނިޔާތަކުގެފާހަގަކުރެވޭ މިހާރު

ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ރުއަރީގައި އެ ހިނގައިދިޔަ ފެބް 8، 1އެއީ . ޤީޤުކުރަންތަޙުވަނީ  އިން އަންގާފައި

ލާފައި ވީނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް ން ގޮވައިޕާލިމެންޓްރީ ޔޫނިއަނު ޤީޤުކުރަން އިންޓަރތަޙުކުރި ލާއިންސާނީ އަނިޔާގެ 

އަދާނުކުރެވި ހަމަ ގަދަ ރަލް ވެސް އޭނަގެ މަސްއޫލިއްޔަތުޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެ. އޭގެން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅިވަނީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވެރިކަން . ކަމާ ވިސްނާނެ ލަތްތަކުން ވެސް މިބޭރުގެ ދައު، އެހެންވީމާ. ވަނީ އިނިދީގައި ނިދާފަ

ޤްވާމީ އައަކީ މިފަދަ ބައިނަލް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރާ އެއް ނުކުތާ .އޮތީ ހުއްޓުމަކަށް އައިއްސަ މި

ކަމަށް  ނުވަތަ ސީމެގުން މި އަށް މި ބޮޑު ޖަމާޢަތުން ރާއްޖެޤައުމު ނިސްބަތްވާ،  24ދުނިޔޭގެ  ބޮޑު ޖަމާޢަތަކުން

އަކީ ކޮމަންވެލްތުގެ ތެރެއިން  81%ހޯދާފައިވާ އި ފާއިތުވި ތާނގައި ތަޢުލީމު ދިވެހިރާއްޖޭގަ ،ނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅައިފި

އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ ފިޔަވަޅެއް . ތިބި ކުދިންއި އެކިއެކި ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވާފަ އިހުރި ސްކޮލަރޝިޕްތަކާ އައިއްސަ

މުއްސަނދިންނާއި މަހުޖަނުންގެ . ނާނެރުންނަށް ކިޔެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންދެރަ ނިކަމެތި ފަގީ، ނަމަ އަޅައިފި

އެ ފުރުޞަތު . ގެންދާނެބަޔަކު މި ޤައުމުގައި ތަޢުލީމުއުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތުނެތި ދަރިން ފިޔަވައި އެއްވެސް

ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގައި ތިއްބަވާ ބާރުވެރިންގެ . ފަތްސަގާއެއީ ކުރީގައި ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް . ގެއްލިގެންދާނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ . ނޫން ލީމު ހާސިލުކުރެވޭ ބައެއްން ދެރަ ނިކަމެތިންނަކީ މަތީ ތައުފިޔަވައި އެހެނިހެދަރިން 

. ހާސިލުކޮށްފަ އުޅެނީ އެންމެ މަތީ ތައުލީމު ރައްޔިތުން މި 3. %3%ލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ނިސްބަތަކީ ތައު

މުއްސަނދިންގެ . ހިސާބަށް ވެސް ހަމަ ދާނީ އެއަނެއްކާ އެކުމިއާ. އޭގެތެރޭގައި ދެރަ ނިކަމެތިން ވަރަށް މަދު

އަދި އަޅުގަނޑަށް . ލީމެއް ހާސިލެއް ނުކުރެވޭނެފިޔަވައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ތައު ދަރިންނާއި ބާރުވެރިންގެ ދަރިން

އިޤްތިޞާދީ  އިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެފް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާ.އެމް.އަކީ އައި ފާހަގަކުރެވޭ އެހެން ނުކުތާ



  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތު މިހާރު ބޭނުންކުރެވެމުންދަނީ  .އަނދިރި ދުވަސްތަކަކާ ކުރިމަތިވާނެކަމުގެ އިންޒާރު ވަނީ ދީފަ

 ބަޖެޓު. އެއް ނޭނގޭ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ވާނުވާ. ގޮތަށް އަރާން ފުށުފާސްކުރެވިފަވާ ބަޖެޓާ މުޅި

 އެކު ފަހު ގެނެވުނު ބަދަލާއެހެންނަމަވެސް، ބަޣާވާތަށް. ކަށްހުރި އާމްދަނީތަކައި ކުރެވިފަފާސްކުރެވިގެން ދިޔައީ އަންދާޒާ

 2111، ބިލިއަނަށް ވުރެ 2ލަރު ނުވަތަ މިލިއަން ޑޮ 132ތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްގެން ލިބެންވާ އާމްދަނީ ޓުރިސޯ

. ސިޓްވޭ، ދަރަނި ބޮޑުވޭޑެފި މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު. ފަރެވިގެ ތެރެއިން އުނިކުރުފިޔާ ވަނީ އެ ބަޖެޓު ގިނަވުރެ  މިލިއަނަށް

ބަލުގައި ދިވެހިންނަށް އެހެންވެ، މުސްތަޤު. ފާޅުކުރަމުންއިން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން  ޤްވާމީ މާލީ އިދާރާބައިނަލްއަ

 ހަމަ ކަމުގައި މި ،އެއްބާރުލުން ދީ ގޮތުގައި ބޫލުކުރާއި އަޅުގަނޑު ޤަދިމާވެދާނެ ދަތި އުނދަގޫތަކަކަށް ވިސްނާފަ

ވީހާވެސް އަވަސް  މި ކަމަށް ވިސްނައި އިސަރުކާރާއި އަދި އެހެނިހެން ރާއްޖޭގެ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކާ

ން އެ ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއަހައި، ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގައި ތިބި ރައްޔިތު ،ލަތްތަކަށް ކިޔަމަންގަނެބޭރުގެ ދައުގޮތެއްގައި 

ޢިއްޒަތްތެރި  ،ޤައުމު 24ގެ ލަތެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭކިޔަމަންތެރި ދައު ބެއް ބާއްވައި،ތިޚާއަވަސް އިން ބޯލަނބައި،

އެ ޖަމާޢަތުގެ . ބިލިޔަނަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ ޖަމާޢަތެއް 2ޤައުމޭ ދެންނެވީމަ އެއީ  24ރައީސް، 

ރައްޔިތުން ކުރާ މަސައްކަތް އެ ޖަމާޢަތުގެ  އެ ޖަމާޢަތުގެ. ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޯލަނބަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

ހަމައެކަނި . މި ދައުލަތް މި ހިންގަނީ. ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިސާ މި ލިބެނީ

އެހެންކަމުން، . ދިވެހި ދައުލަތެއް ނުހިންގޭނެބޭ އެއްޗަކުން ދެކޮޅުޖެހިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުދުންތެރިކަމުން ލި

ޓަކައި ބަޣާވާތްކޮށްގެން ތިބި ބައެއްގެ ވެސް  ޓަކައި ނެގެހެއްޓުމަށް އްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްދިވެހިރާ

އެހެންވީމާ، . ޖެހޭނެ ވިސްނަން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މުސްތަޤުބަލަށް. އެއީ ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން. މަސްއޫލިއްޔަތެއް

 .ޝުކުރިއްޔާ. ގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަންދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުއަދާކުރަމުން އަޅު

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު هللاމުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވާމީ މުޖުތަމަޢު ސީމެގަށް ބައިނަލްއަޤް. މު މައްސަލަ އެއްއަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަރަށް މުހިއް އޮތް ކުއްލި މައްސަލަ މި

. މު ކަމެއްގޮތް އެނގުމަކީ މުހިއްކޮމަންވެލްތަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މި މައްސަލައިގައި ދެކޭ 

ކަތަކަށް ބިނާކޮށްފައި ކަމެއް ކުރުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އޭގައި ފަރާތުން ދެކެވޭ ވާހަ ހަމައެކަނި ދެ

ނެތް ގޮތުގައި  ވެސް އެހެންވީމާ، ޝައްކެއް. އުނި ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެ ކަމެއް. ފުށުއެރުންތަކެއް ހުންނާނެ ކަމެއް

މު އެއް ޒިންމާ އުފުލާ މުއައްސަސާ އަކީ ހިއްބުނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މި 



  

ންވެލްތަށް ގޮތް ސީމެގަށް ވެސް އަދި ކޮމަ މި މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މި މު ޤަރާރެއް ފާސްވެގެންދާނެކަމާ ދޭތެރޭގައި ނޫނީ މިއަދު މުހިއް، އެހެންވީމާ. ކަމެއްމު ވެސް އެނގުމަކީ މުހިއް

ކަމީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ސީމެގަށާއި  ގޮތް ފާސްވެގެންދާނެ ދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ދެކޭ ރާޤަރާ

ވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ކޮންމެ ޤައުމެއް ބައިނަލްއަޤް. ދާނެވެގެން ތަކަކަށްމު މެސެޖުވަރަށް މުހިއް ކޮމަންވެލްތަށް ލިބޭނެ

ލިބިގެން، އެ ޤައުމު ބައިވެރިވާ މުޖުތަމަޢުގައި އެހެން ނޫނިއްޔާ މުއައްސަސާގައި  ރާމުޤައުމަކަށް އިހުތި ވެސް އުޅެނީ އެ

ބިނާވެފައި  ޑިޕްލޮމެސީބައިނަލްއަޤުވާމީ . ކޮށްގެންސް އިހުތިރާމުނޫނީ ޖަމާޢަތުގައި އެހެން މެންބަރު ޤައުމުތަކަށް ވެ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުގެ ގުޅުންތައް . ގެ މައްޗަށްކުރުމުސިޔާދަތަށް އިހުތިރާމުއޮންނަނީ އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމު 

އެ ޤައުމުތަކުގެ ޑިމޮކްރަސީ . ބުނާ މިންގަނޑުތަކެއްގެ ތެރޭގައޮންނަނީ އެ ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  ބިނާވެގެން މި

ލޮމެސީ ރނޭޝަނަލް ޑިޕްޚާއްޞަކޮށް އިންޓަ ވާމީ ގުޅުންތައް ބިނާވެގެން ވަނީބައިނަލްއަޤް. އްޓެއްގެ މައްޗަށްހިންގުމުގެ ވެ

އި އެއްގޮތަށް ކޮންމެ ޤައުމަކުން ވެސް ކޮންމެ ޤައުމެއްގެ ސިޔާދަތާ ބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާދަނީ ދުނިޔެ ޤަ ބިނާވެގެން މި

ވާމީ ރނޭޝަނަލް ނޫނިއްޔާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންޓަބައިނަލްއަޤް. އްޓުމުގެ މައްޗަށްކަން ދެމެހެކޮންމެ ޤައުމެއްގެ މިނިވަން

ޝަނަލް ޑިޕްލޮމެސީ ބިނާވެގެން ވަނީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމު ފިއްތުމުގެ މައްޗަކަށެއް އިންޓަރނޭ

ރީ އެކި ފެންވަރުގެ އެކި ބާރުވެރިކަން ދުނިޔޭގައި މިހި. ނިމިދިޔަ ގޮތް ކޮށް އެއީ ބޯދާ ޒަމާނުގައި ކަންތައްތައް. ނޫން

މީ މުޖުތަމަޢުގެ ކަންތައްތައް ބިނާވެގެންދަނީ ޑިމޮކްރަސީ އެ ޤައުމެއްގައި ވާއެހެންވީމާ، ބައިނަލްއަޤް. މުތައްހުރި ޤައު

އް އެ ޤައުމެއްގެ ސިޔާދަތު އެ އިއާ އަށަގެންފައި އޮތް މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ހުންނަ ޢާއްމު  އެ ޖަމާޢަތްތަކުގައި ކޮށްގެން އަދި އެ މުއައްސަސާތަކުގައި ނޫނީޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް އިހުތިރާމު

އުޅެނީ ބަޣާވާތެއްތޯ  އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އައިސްގެން މި. ކުރާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށްއުސޫލުތަކަށް އިހުތިރާމު

ގެ އެމުޕީ.އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ޕީ. މުކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުން އެދޭ އެދުމެއްންތޯ ބެލުމަކީ ސީމެގަށްވުރެ މުހިއްނުވަތަ ނޫ

އޮތީ ބަޣާވާތެއްތޯ  ގައި އައިއްސަ މ1ިއޮތީ، ފެބްރުއަރީ  އަށް އައިއްސަ މި ފަރާތުން އެންމެ ބޮޑަށް އެދެނީ ދިވެހިރާއްޖެ

ކަމަކީ ނެޝަނަލް އިންކުއަރީ  މުފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއް އެންމެ ޓަކައި ބަޣާވާތެއްތޯ ބެލުމަށް. ލުންބެ

އަދި އެ . ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް އޭރު ލަފާދީފަކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުން ކަމަށް 

ސެކްރެޓަރީ ގެ އެސިސްޓެންޓު .އދ. އުފައްދާފަ ދީފައި އޮތް ލަފާގެ މަތިން ވަނީ ނެޝަނަލް އިންކުއަރީ ކޮމިޝަނެއް

. ކީ އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ޤައުމަތުމަންވެލްމި ސަރަހައްދުގައި އޮތް ކޮ. ކުރެއްވިއަށް ޒިޔާރަތް ޖެނެރަލް ދިވެހިރާއްޖެ

ހެންމެ، އެމެރިކާގެ އަދި ހަމަ އެ. ކުރެއްވިއަށް ޒިޔާރަތް ފަހަރެއްގެ މަތިން ރާއްޖެ ސެކްރެޓަރީ ދެ އިންޑިއާގެ ފޮރިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން . ކުރެއްވިއަށް ޒިޔާރަތް ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ އެސިސްޓެންޓު ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓު

ބަދަލުވެގެންދިޔަތާ ގާތްގަނޑަކަށް އަށެއްކަ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު ޤައުމުން 

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  24އަދި ހަމަ އެހެންމެ . ޤާނޫނީ ސަރުކާރު ބަލައިގެންފަ އިންޑިއާ އިން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ



  

އި އޮތް ސަރުކާރު ގައި މިއޮތް ދައުލަތް ނޫނިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގައެމެރިކާ ސަރުކާރުން ވެސް ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަކީ ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއް ކަމަށް ހަމަ ބަލައިނުގަންނަ ހަމަ އެއްވެސް ޤައުމެއް . ބަލައިގެންފަ

 2އްޔާ ނިމިނިސްޓަރުން ނޫ 3ތަނަށް  ސީމެގުން މި. ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮތް ގޮތް މިއީ މި. ދުނިޔެއަކު ނެތް

ގޮތަށް މިތަނަށް  ސެކްރެޓަރީ އެއް ހިމެނޭ ސެކްރެޓަރީ އެއް ނޫނިއްޔާ ފޮރިން މިނިސްޓަރުންނާއި އަދި ޕާމަނަންޓު

 ...ސީމެގުން. ވަފްދެއް ފޮނުއްވި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންޢާޒިމު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ލަތެއް އުފައްދާ ވާހަކަ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ކިޔަމަންތެރި ދައު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅުގަނޑުމެން މިއީ ނަމޫނާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި . ވެސް ހައިރާންވެއްޖެ ވިދާޅުވުމުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަޤީނުން

މެ މަޖިލިސް އެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ރައްޔިތުންގެ. ކުރަމުންދާ ބައެއްތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްރައްޔި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތްތްތެރި މެންބަރުގެ ޢަމަލުތަކާ މި ޢިއްޒަފަހުން ހުޅުވިގެންދިޔަ ދުވަހު، 

ލަވަމުން ދުވި އްފަޅޭއްހަޅޭ، ނެތި ފެނިގެންދިޔައީ މި މަޖިލިސް ތެރޭ އެއްޗެހިތައް ހަލާކުކޮށް، މީހުންނަށް ބަލާލުމެއް

ވެސް މި  ކިޔަމަންތެރި ދައުލަތެއް އުފައްދާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އަޅުގަނޑު އުފާވެއްޖައިން ހަމަ ޔަޤީނުންމިއަދު . މަންޒަރު

އިނުން ތަބާވާންޖެހޭ އަށް ފުރަތަމަ އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީ. ންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

މިފަދަ ދަ އެއްވެސް ކަމެއް މިފަދަ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތި އެހެންނަމަވެސް، މިފަ. އަޑުއަހަންޖެހޭ ބައެއް. ބައެއް

ނުކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެން ބޭރުގެ ބައެއް  ބޫލެއްގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އަޅުގަނޑު ޤަކަމަކަށް ތަބާނުވެ، އަޅު

މިއަދު ކުއްލިއަކަށް . ވެސް ކަމަށް އަހާފާނެ އަޑު. ވެސް ކަމަށް ކޮށްފާނެއަހަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ދައްކާ ވާހަކަ އަޑު

ދާކަމީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން  ވަރަށް މުހިއްމު ރިޕޯޓަކަށް ވެގެން ސީމެގުގެ ރިޕޯޓެއް، އެ ރިޕޯޓު

ޤާނޫނުތަކަށް  ކީއްވެގެންތޯ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭހަމައެއާ. ފާކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭއު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިއީކީ ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރު ހިންގަވަމުންދިޔަ  .ތަބާވުން ނެތީ

ޕީ އަށް .ޑީ.ދުވަސްވަރު ވެސް އަދި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް ތެރޭގައި އުޅޭ ގިނަ މެންބަރުންތަކަކީ ވެސް، އެމް

އޭގެ ވާހަކަ . އެ އަށް ބޯލަނބާ ބައެއް ނޫން ،ތަބާވެ ށްޤާނޫނުއަސާސީ އަ ނިސްބަތްވާ ގިނަ މެންބަރުންނަކީ ޤާނޫނަކަށް

ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި އެކަނި ޤާނޫނުއަސާސީ ވެސް  އެ. އަޑުއަހަން ވެސް ބޭނުން ބައެއް ނޫން

 ވެސް ބޭނުންވަނީ، ބަލައިލަން ވެސް ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި އެ ސީމެގު ރިޕޯޓު. ޤާނޫނު ވެސް އޮންނަނީ. ނީއޮންނަ

މިއީ . މިއީކީ ކަންތައް ވެގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. ންނަ ވަގުތެއްގައި އެކަނިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އެއް އޮ

އަޅުގަނޑު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މިއަދު ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ޙަޤީޤަތުގައި . ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ވެސް ނޫން

. ބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތު ދުއްވާލުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތްވޯޓު ނުލި ސަ. ބަހުސްކުރާކަށް ވޯޓެއް ނުލަން



  

ކޮން އަސަރެއްތޯ  ،މިއަދު ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ވާހަކަދައްކައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ކުރަނީ ކޮން ފައިދާއެއްތޯ

ތްތެރި މި ޢިއްޒަ ފަހަރެއްގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން މިއަދު. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ

ރައްޔިތުންނަށް  ،ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް ،ޓަރު ހުރި ކަމެއްމަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކައިގެން މީގައި އޮއް

ދިމާލަށް ދެވޭނެ ކަމަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު  މަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއާރަނގަޅުވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ފެންނާނެ ކަ

އިސްރާފުނުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން  ،ހެންވުމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަގުތުތައް ބޭކާރުނުކޮށްއެ. ނުކުރަން ޤަބޫލެއް

ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ޤާނޫނުތައް ހަދައި އެއަށްވުރެ މާ މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް ކުރަން 

މި ލީ ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ބަހުސްކުރަން ހުރިކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާތީވެ އަޅުގަނޑު ފަހަރެއްގައި ވެސް 

ފަހަރު ގޮވާލަން ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު އަދިވެސް އެއް، އެހެންވީމާ. ތާއީދު ވެސް ނުކުރީ އެއްބަސްނުވީ ނުވަތަ

މެންބަރުންނަށް ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންމެވެސް ކުއްލި މައްސަލަ އެއް ކޮންމެވެސް ޤަރާރެއް ލުމުގެ 

އެކު އެ މުހިއްމު ޤާނޫނުތައް ނިންމައި ވާ މުހިއްމު ޤާނޫނުތައް ހުރުމާ ލުގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިބަދަ

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މާ މުހިއްމުކަމެކޭ

 

 :ކެވުންކަދެއްޖާބިރު ވާހަهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވެފައި  ކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ، މިއަދަކީ އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ދުވަސް. `

ގާފަރުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި  ޑު މި މަޤާމަށް ހޮވި ކާށިދޫ އާއިއެއްކޮށް އަޅުގަނ ޅުގަނޑު މަނިކުފާނުގެ އިޒުނައާއަ

އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި . ބާދު އަރިސްކުރަންޞްތެރި ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރަކުށް އިޚްލާއަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ލީޑަރަ

އެކި ފަންތީގައި ވާހަކަދެކެވެމުން  ،މެދުގައި ބަހުސްކޮށް އެކި ގިންތީގައިރުކާރެއް ގާއިމުވެގެން ދިޔަކަމާ ބަޣާވާތަކުން ސަ

ކަމަށް  ޣާވާތަކުން ސަރުކާރެއް އައިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެންމެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ، ރާއްޖޭގައި ބަ. ދަނީ މި

 ފުރަތަމަ އެފަދަ ކަނޑައެޅުމެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮވެގެނޭ އެއީ ބަޣާވާތަކުން އައި ސަރުކާރެއް. ކަނޑައެޅީ ކޮންތާކުންތޯއޭ

ނަލް އިންޓަރނޭޝަ. ވާހަކަ ވިދާޅުވެނުދެއްވާ މިއަދު ޤަރާރު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ. ކަމަށް ކަނޑައެޅޭނީ

ނީ މި ޕްރެޝަރ މި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއިރު އަޅުގަނޑު ހައިރާންވަ ހުރި ޕްރެޝަރ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެބަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އޭނާ އަށް . ބައެއްތޯޖައްސަނީ ކޮން

ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރަންޖެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ މަގުން ފާދީ، ދެތިއުވެރިކަންކުރަން ނޭނގި އިސް

މަތިން ހުވާކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މަނިކުފާނު ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ އެ ،ތީވެވާނައިބު ރައީސްކަމަށް 

ތިމާމެން ، އެހެންވީމާ. އެއް ނޫން ވާހަކަ މިއީ އޮޅިފައި އޮތް. ރައީސްގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ

މިއަދު ދެން ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެން  ،އަތުގައި އޮތް އެތި ގެއްލުނީމާ ތިމާމެންނަށް އެކަން ކުރަން ނޭނގި ގެއްލުނީމާ

ކައި އަދި ވާހަކަދައް ،އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤައުމުތަކުގައި ކޮމިއުނިޓީގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަދުނާމުކޮށް



  

އަބުރާއި  ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތާއިރާއްޖޭގެ ހަމަނުޖެހުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަންތާ ހުޅުޖަހައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައް

ފާއި އިންޞާވާހަކަދައްކައި ތަނަށް މި މައްސަލަތައް ހުށަހަޅައި،  ޢިއްޒަތް ނަގާލައި މި މަސައްކަތްކުރާ މެންބަރުން މި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ކަމަށް ފެންނަނީ މި ވާހަކަތައް ނޑަށް ވަރަށް ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަމެއްކީމާ އަޅުގަޢަދުލޭ 

. މެންބަރުން ކުރިމަތިލި 2ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު އިންތިޚާބުގައި އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޕާޓީގެ 

އޮތީ ފެންނަން  އަކަށް ތާއީދެއް ނުދޭނެކަން މިޕީ.ޑީ.މްސް އެރައްޔިތުން އަލުން އިންތިޚާބެއް ބޭއްވިޔަ. ތާއީދެއް ނުލިބުނު

އަދި މުސްތަޤުބަލުގައި ވެސް . ތިމަންނާމެން ބުނާނީ ނޫނެކޭ ،ޕީ އަށް.ޑީ.ރައްޔިތުން ބުނެފި ނޫނެކޭ އެމް. ކަޅާއި ހުދުން

ން ނޭނގި، އަމިއްލަ ވާލުކުރެވުނީމަ ހިންގަހަގުޅިގެން  އެއީ ވެރިކަން އެތައް ބަޔަކާ. ޕީ އަށް ބުނާނީ ނޫނެކޭ.ޑީ.އެމް

ގާލަން ދީ، މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ، ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކަރާމާތާއި އަބުރު ނައަށް އިސްތިއުފާ

މިތަނަށް ހުށަހަޅައި، މި އަދި މި ޤަރާރު . މިފަދަ ޤަރާރަކަށް ތާއީދުކުރެވޭކަށް ނޯންނާނެ، އެހެންވީމާ. މަސައްކަތްކުރި

ވާނީ ރާއްޖޭގައި އަލުން  އަކަށް އެ ޤަރާރުގެ ތެރެއިން ނެރެންވާ އަސްލު މައްސަލަރެވި، ސްކުމެދު ބަހުޤަރާރާ 

ވާ ގޮތް އޮންނާނެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރާއްޖޭގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަން. އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް

ން ބުއްދި ފަސްވެގެން ލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޮޔަވެގެނައިބު ރައީސަކު ބަހައްޓަން ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަނީ ރައީސު. ކަނޑައަޅާފަ

މިއީ ރާއްޖޭގެ . ޓަކައި ޓަކައި ހުންގާނު ހިފުމަށް ވަގުތުން އޮޑި ދުއްވުމަށް ،ނަމަ ވާ ކަމަށް ދީފިއިސްތިއުފާ

. ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރި މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން ކުރި މަސައްކަތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުގަނޑުމެން މި

 ... ންވީމައެހެ

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުވި

އޮތް  ގައި އެބަ(މ)ވަނަ މާއްދާގެ  112އަސާސީގެ ޤާނޫނު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .السالم عليكم

އަދި . ކަން ލިޔެފަށް މިގޮތުން ވަރަށް ތަފްސީލުކޮ ބެހޭ މައްސަލައާއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ބަހުސްކުރަމުން މިގެންދާ 

އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރާނެ ގޮތާއި އުސޫލުތައް އޮތް ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާ  ޤާނޫނުއަސާސީ އިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

އަދި ހަމައެހެންމެ . އޮތް ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ދީފައި އެބަ ތިޔާރާއިން ކުރުމުގެ އިޚްކަނޑައަޅާނީ މި ކަންކަ

ކުރާއިރުގައި އެކަން ބަލައިގަތުމާއި ބަލައިނުގަތުމަކީ ވެސް މި . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ މިކަން ފާސް

ދަންނަވަނީ ވެރިކަން  އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކަންބޮޑުވެގެން އަޅުގަނޑުމެންނޭ މި. މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް

ޤައުމުގައި ހިނގާ  މި ،ޤައުމު ބަދުނާމުކޮށް މި ،ގޮސް އިން ބޭރަށް އަތުން ބީވެގެންދިޔަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވެގެން ރާއްޖެ

ދީގެން މިތަނާއި މި ތު ތަންތަނަށް ނުބައި މަޢުލޫމާތުކޮމަންވެލް ،ބެހޭ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފަތުރައިގެން ކަންތައްތަކާ

ބާރާތުން ށި އިޅުގަނޑު ހަރުކަކުރާ ކަންތައްތައް އައިން  ގެ ގުންޑާޕީ.ޑީ.އެމްޓަކައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަގުވައްޓާލުމަށް

 ...ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރަންއަޅުގަނޑު ކުށްވެރި



  

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދައިރާގެ ޢިއްޒަތް ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މުރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމަޑަވެލި ދާއި

 ބަހުން ވާހަކަދެކެވޭއިރުގައި މަޖިލީހުގައި އެބަ ގެ ގުންޑާއޭ ކިޔައި އެޕީ.ޑީ.އެމް .އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ، އެހެންވީމާ. ހަމަތަކެއް އިއޮވޭ ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ގަވާއިދާ

 . ހަގަކުރަންއަޅުގަނޑު ފާ

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި މަޖިލީހުގެ . އެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ބަލައިގަންނަން ނިޒާމީ މައްސަލަ

ނޑު ރަޝީދަށް އަޅުގަ ލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުވި. ތެވުމަށް ދަންނަވަންހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްގަވާއިދަށް 

 .އަރުވަންޞަތުފުރު

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުވި

 ،ހުރެ ރައީސް، ފާޑަކަށް ހިނިއައިސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު ޢިއްޒަތްތެރި

ތަނުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވެރިކަން އަންނަނީ  އޮތް މި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެބަ މަލާމާތުގެ ރާގަށް ތިހެން ވިދާޅުވި

އޮތީ ކަނޑައެޅިގެން މިއީ ބަޣާވާތަކުން އައި  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ ވެސް މި. ކޮން ގޮތަކަށްކަން

 މި، އެހެންވީމާ. އޮތީ މަޖިލީހުގައި ބަލައިގެންފަ ވެސް މި މި. ކަމަށް ލިޔެ ފޮނުވާފައި އޮތް އެއްޗެއް ވެރިކަމެއް

ތަނުގައި މި  މި. ނުދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަތަކަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ގައި ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ އާއިތަނު

 ...ޓަކައި ސަރުކާރު ވެސް ޤަބޫލުނުކުރާކަން މީހުންނަށް ދެއްކުމަށްމި މުއައްސަސާ އިން ، މަޖިލީހުގެ

  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

. އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގެ ވާހަކަފުޅުގައި،ރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޢިއްޒަތްތެ

ބަލައިގެންފައި އޮތް  އަށް އެއީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ. ވިދާޅުވެވުނީ ކުށް ބަހެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ތި

އެއް  ބާރާތުން ލިޔެވިފައިކަމަށް  ބަޣާވާތަކުން އުފެދުނު ސަރުކާރެއްލިޔުމުގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރަކީ 

ކައި ޓަ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑަށް ވިދާޅުވީ ކުށް ބަހެއް އަޅުގަނޑު އެހެންވީމަ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި. ނޯންނާނެ

 . ދަންނަވަން

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުންލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ވި

. ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ލިޔުން ފެންނަން ،ތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ އެބަ އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަދައްކާޢިއްޒަ

އެ ލިޔުން ލިބޭނެ ގޮތެއް ، އެހެންވީމާ. ލިޔުން ފެންނާކަށެއް ނެތް މިހާރަކުމެންނަށް ސްކްރީނަކުންނެއް އަޅުގަނޑު

ގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން  ލައިގައި މިކަމާ ބެހޭއާދެ، މި މައްސަ. ރަނގަޅު ހަމަޖައްސައިދިނިއްޔާ

 ...ތުން ނެރެފައިވާ މި ލިޔުމަކީ، މި ނެރެފައިވާބޭނުންވަނީ ކޮމަންވެލް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ހުރިހާ . ހާރު އިނގޭތޯންނާނެ މިއުޓަރުގައި އެ ލިޔުން ފެންނަން ހުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ކޮމްޕި ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . މެންބަރުންނަށް ވެސް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުންލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ވި

އެއީ . އާދެ، އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު މިއަދު ދިވެހި ސަރުކާރަށް މި ގޮވާލަނީ ކޮމަންވެލްތުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަކިވުމަށް

އެކުގައި  ޞާފު ގާއިމުކުރަން ނޭނގޭ ބަޔަކާއެއްކޮށް ޢަދުލުއިން ވޭ މިކަހަލަ ބަޔަކާނު ނުމެއްއަޅުގަނޑުމެންނެއް ބޭ

އަޅުގަނޑު މިއަދު މި ، އެހެންވީމާ. ރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންއަޅުގަނޑުމެން ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކު

ވަގުތު  މި. ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން އީދުކުރާނެމި ހުށަހެޅުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ތާ. ހުށަހަޅަނީ އެގޮތަށް

ގޮތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާނުހިނގާ ކަންތައްތައް ބަލައި  ލަޙަތު ހުރިންގެ ދިވެހި ޤައުމަށް އެންމެ މަޞްއަޅުގަނޑުމެ

އެ ކޮމިޝަން . ތްއޮ ކޮމިޝަނެއް އެބަދާފައިވާ ނެޝަނަލް އިންކުއަރީ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައް ،ދިރާސާކޮށް

ދިނުމަށް ވެސް ދިވެހި އާއި މަޝްވަރާ ކަމަށް ދޭންޖެހޭ ލަފަ ހިނގާ ކަންތައްތަކާއި ކަންކަން ބެލުމަށްފަހުގައި އަދި އެ

 ،އެހެންނަމަވެސް، މިދެންނެވި އެއްވެސް ކަމެއް ބެލުމެއް ނެތި. ވަތުދީފައި ކޮމަންވެލްތަށްދަޢު ސަރުކާރުން ވަނީ

. ދަނީ ދެމުންތައް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުބޭފުޅުން ކަން ވަރަށް ހަރުކަށި ގޮތަކަށް އެ ދޭތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއާ

. ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާނެ



  

އިތުރަށް  އަދި އަޅުގަނޑުމެން. ވާންގުތަށް ވަކިވަ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ ކޮމަންވެލްތުން ދިވެހިރާއްޖެ މި

ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް  އެ. ގުޅުންބަދަހިކުރަންޏާ އެކަން ކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

ޔާ މިއަދު މިކަން އާދެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް. އްތަކެއް ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގަބެލުމަށްފަހުގައި އަދި ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަންތަ

ފުށް  އިންކުއަރީ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދައިގެން މި ކޮމިޝަނުން ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް ދަނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ދެ

 ...ންވީމާއެހެ. ދޭ ރަމުން އެބަގޮތަށްކަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިޓީން މިއަދު ޤަބޫލުކު ފެންނަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މުއްޠަލިބު ހީމުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  .އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. الحمدهلل والصالة والسالم على رسول اهلل .`

ޤައުމުގައި އިސްލާމްދީން  ވަނަ ދުވަހު މި 7 މަހު ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 2102ވަނަ ދުވަހު،  7ފެބްރުއަރީ 

ޤައުމު  އަނދިރިންނާއި އަދި ހޮޅިންގެ ކިބައިން މިއި ވެރިއެއްގެ ކިބައިން އަނދިރިމަސައްކަތްކުރަމުން އަހަލާކުކޮށްލުމަށް 

ޓަކައި  ޤައުމު ސަލާމަތްކޮށްދެއްވި ކަމަށް ދުވަހު މި ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެهللا ސަލާމަތްކޮށްދެއްވި ފަދައިން މާތް 

އެ އަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު އަމިއްލަ. ކުރަންއަށް އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރުވެރިވަން، ޙަމްދު އެކަލާނގެ

ލުމަށް ކުރަމުންދިޔަ މުން ނައްތާޤައު މެން ކުރަމުންދިޔަ ކަންތައްތައް އިސްލާމްދީން މިދަނީ ތިމަންނަވެ އިޢުތިރާފު

ޕީ .ޑީ.ރާ އެމްހިތަށްއަ ބާއޭ އަޅުގަނޑު އެކަން ލަދެއް ނުގަނޭ .މީޑިޔާތަކުގައި ހާމަކުރަމުން ކަންތައްތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ޤައުމަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުން މި. ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން ބެހޭ މެންބަރުން މިއާ

 ...އަންގަންޖެހޭ މި ޤައުމަށް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .  ވަޑައިގަންނަވާންބަރު އިށީނދެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާތޮ

 ޤައުމުގެ ޤަނޫނުއަސާސީ އާއި މި ޤައުމަށް އަންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަންގަންވާނީ މި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުން މި

ޤައުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް  މި. އެކީގަ ނާށް އިހުތިރާމުކުރުމާމުގެ ދީއުމިޤަ. މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ޤައުމުގެ ދީނާ

ޢިއްޒަތްތެރި . ންނޫ ކަށްއެއްގޮތަ ދައްކާހާ ވާހަކަތަކަކާ ކު އޭނަހަލާދީނީ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާ މީ. ގައެކީއިހުތިރާމުކުރުމާ 

ށް އަޅުގަނޑައިރު އެ ބަޔާނުގައި ބޮޑަށް ތަޢުރީފްކުރަމުންދާ ހުން މާމީ ފަހަރު ބައެއް ގެ ބަޔާނަށް މިރައީސް، ސީމެގު

މީހުން  މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ކުރީގެ ބަޔާންތަކުގައި އެ ގެރީގެ ރައީސް ނަޝީދުކަމަކީ ކު ފާހަގަކުރެވޭ އެންމެ މުހިއްމު

ފައި އްޗަށް ދަޢުވާކޮށްމީނަގެ މަ ،މިއީ ބޮޑު ބަލާއަކަށް ވެއްޖޭހުން ބުނީ މީ ދު އެމިއަ. ލުންމާއްދާ އުވައިނެރެފައި އޮތް 



  

ސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ. ތުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީޢިއްޒަތްތެރރި ރައީސް، މިއީ ޙަޤީޤަ. ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވައި ކޯޓަށް ލާށޭ

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  މަޖިލީހުގެ ،ގެ ވަގުތު ދިގުކޮށްދުމިއައެކީގައި މި ބަހުސް ނިމެންދެން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މިއާ

ޖެހޭ ސީމެގުން ނުވަތަ ކޮމަންވެލްތުން  ލަން އެބައާއެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިހަމައެ. ދިނުމަށްފުރުޞަތު

މިވާހަކަ ދައްކަން ޖަޕާނުން މާ . ކޮބައިތޯ އެޅި އިމާރާތް. ހުރީ ކޮންކަމެއްތޯ ށްދީފައިކޮއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤައުމަށް 

ސީމެގަކީ . ރި ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެއޭރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި ކޮށްދީފައި ހު. ރަނގަޅުވާނެ އިނގޭތޯ

ސަރުކާރު ޤައުމުގެ  އަދި މި ސީމެގު. ޓަކައި ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރަކަށް ވެގެންނުވާނެ ހަލާކުކޮށްލުމަށް ންމިޤައުމުގެ ދީ

 ދުނިޔޭގެ. އި އިންޑިއާ އިން ޤަބޫލުކޮށްފަދ އާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހުރިހާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި އެމެރިކާ އާ.އޮތީ އ

ބެއް ބޭއްވުމަށް ގޮވާލުމުގެ އެއްވެސް ޙައްޤެއް މި ޤައުމުގެ ސަރުކާރަށް އިންތިޚާ. ހާ ޤައުމުތަކުން ޤަބޫލުކޮށްފަހުރި

އެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމައެއާ. ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ކަމަކަށް އަޅުގަނޑެއް ސީމެގަށް އޮތް

 ރިޔާޟު. އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭދޭތެރޭގައި ވިސްނާ މީހުންނަށް  ންގެ ޤައުމާގަނޑުމެކަންތައްތައް ކޮށްދޭ އަޅު

ވަގުތު ދިވެހިރާއްޖެ ވަކިވުމަކީ  ސީމެގުން ނޫނީ ކޮމަންވެލްތުން މި. ރަޝީދުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން

ޖިލީހުން މި މަ ،ނަމަ ވާ ކަމަށް ވާވަޑައިގަންނަކަމަށް ސަރުކާރަށް ވސްނި ދިވެހި ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތް

ންނަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެ. އެކަން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން އެގޮތަށް ފާސްކޮށްދެއްވައި،

އަހަރުގެ  051ލާލު ވިއްކާލައިގެން ބޭރު ބައެއްގެ އަތްދަށަށް ދާނެ ބައެއް ނޫންކަން ވޭތުވެދިޔަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްތިޤު

ސީމެގެއް ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށްއެހެންވީމާ، . ން މި އޮތީ ފެންނަންއަޅުގަނޑުމެޚުގައި ތާރީ

 އަޅުގަނޑުމެން ބޯލަނބަންޖެހެނީ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ. ނުޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން ބޯލަނބާކަށް

. ނުޖެހޭފަހަތުން އަޅުގަނޑުމެން ދާކަށްކޮށްލަން އުޅޭ މީހެއްގެ ކޮންމެހެން ދީން ވިއްކާލައިގެން ދީން ހަލާކު. އަށް

ރައީސް ނަޝީދުގެ  މެންބަރުން ލަދުގަންނަންޖެހޭނޭ ޕީ.ޑީ.އެމްނަންޖެހޭ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން ލަދުގަން

ނެއް ކަމެކޭ، މިހެން އަޅަން މަނާކުރީމޭ، އަކީ ދީން ވިއްކާލި މީހެކޭ، ބުރުގާތިމަންނަ. ފަހަތުގައި މިއަދު ތިބެން

، އެހެންވީމާ. ކަން ލަދެއް ނުގަނޭތޯކިޔައިގެން ވާހަކަދައްކާއިރު މި ބޭފުޅުން މިކަހަލަ ޤަރާރުތައް ހުށަހަޅައިގެން ވާހަކަދައް

 ...މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެއް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ  ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ. هللاއީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)



  

 

 :ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 އިދެންމެ ބާގަ. ށްކަމަ އަށް ހުރަސްނާޅާނީ ރައީސަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް އެކަން އަޑުއިވޭނެ ރައީސް، އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ

އޮތުމަކީ  އިދެން އެފަދަ ބަހެއް ޔައުމިއްޔާގަ. ގޮތުން އެ ވާހަކަދެއްކީ ދީނާ ބެހޭ އިލާފައި ލާމު ދަމައިއަބަފިލި ޖަހާފަ

ވާތީ އަޅުގަނޑު  ހަމަ ހިތާމަހުރި ކަމަކަށް ،ނަމަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި މަނިކުފާނު އިންނަވައިގެން ކޮށްފި

 .ޝުކުރިއްޔާ. ލާމު ދަމާލީ އިބަފިލި ޖަހާފަބާގަ އަ. ފާހަގަކޮށްލީ

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ވާހަކަދެއްކެވުމުގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް 

 .އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަންهللا އީވާ ޢަބްދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ. ތެވުމަށްހިތް ރުމަތްތެރިކޮށްހު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ގޮތުން ފުރަތަމަ ބަޔާނެއް ނެރުނީ  ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއާ ބެހޭސީމެގު. އްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރި

ވަނަ ބަޔާން  2ގެން އެއާ ވިދި. ވިއްސަކަށް ދުވަސް ފަހުން އަށް ބަޣާވާތެއް ގެނެސްގެން ގާތްގަނޑަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ

ވަނަ  16ދިޔައީ މި ހިނގާ މަހުގެ  އެންމެ ފަހު ބަޔާން އަޅުގަނޑުމެނަށް އިވިގެން މި. ދުވަސް ފަހުންނެރުނީ މަސް

އެއީ މި . އޮތީ އިއެއް ދައްކާފަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހުރިހާ ބަޔާނެއްގައި ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ވާހަކަ .ދުވަހު

 ....ހިނގާ އަހަރު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .މަނިކު އިންރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ،އެއް ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :އްކެވުންމަނިކު ވާހަކަދެ އިންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެން

ވަނަ  21އެއް މި ނެގީ އަޅުގަނޑުމެން ގަވާއިދުގެ  ބެހޭ މައްސަލަ އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެއްގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް  ބަޔާންކުރަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ( ށ. )ވާލާދީހަ އަށް (ށ)މާއްދާގެ 



  

ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި  ،ނަމަ ކަމަށް މެންބަރަކަށް ފެނިއްޖެ ބަރަކު ކޮށްފިމަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ މެން

 މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނައުމަށް ހަދާނެ. އެކަން މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް އެ މެންބަރަކު ގެންނަންވާނެ އެވެ

ދެންމެ ތޮއްޑޫ . އެއް މިހެން ހަރުއަޑުން ބުނުމެވެ ލަގޮތަކީ އަތް އުފުލާލުމަށްފަހު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނިޒާމީ މައްސަ

އެކު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނިޒާމީ  އެކޭ ބުނުމާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ނިޒާމީ މައްސަލަ

ޢަމަލުކުރުމުގައި  އިގޮތަކަށް އޮވެފަ ގަވާއިދުގައި ވަކި، އެހެންވީމާ. ރިއަށް ގެންދަވައިފިއެއް ދެއްވައިގެން ކު މައްސަލަ

އެ ވާހަކަ މަނިކުފާނުގެ ސަމާލުކަމަށް  ،އެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ ވަކި ގޮތަކަށް އޮތުން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަ

 . ޝުކުރިއްޔާ. ގެނެސްދިނީ

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މެންބަރު ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެންގެވުމުގައި ޢިއްޒަތްތެރި . ބޫލުކޮށްފިންޤަ އެއް ކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިޒާމީ މައްސަލަ

. މަތިން ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން ގައި ވާ ގޮތުގެ(ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  21މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 .އަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަންهللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު

 ވަނީ މި ހިނގާ އަހަރު އަވަހަށް އިންތިޚާބަކަށް ބަޔާނުގައި ތަކުރާރުކޮށްފައި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ން ބަދަލުވި ގައި ވެރިކ1ަރުއަރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެބްޓަކައި  ބަޣާވާތް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އަދި މިހާރު އޮތް. ލާށޭގޮވައި

މިނިވަން . އޮތް ކޮމިޓީ އަލުން ބަދަލުކުރާށޭ ލާފައި އެށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެކުލަވައިގޮތާ ދޭތެރޭގައި ތަޙްޤީޤުކުރުމަ

ތާ ތެރޭގައި ހަފް 4 ނަހަދައިފިއްޔާ. ލިބިފައިވާ އެއްޗަކަށް ހަދާށޭކަށް، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދުމުސްތަޤިއްލު އެއްޗަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ  .ފިޔަވަޅުއަޅަން ވިސްނަންޖެހިދާނޭރާއްޖެއާ ދޭތެރޭގައި އިތުރު ހަރުކަށި ސީމެގުން ދިވެހި

ގްގެ ބަޔާނާ ވިދިގެން ޚާރިޖިއްޔާގެ ސްޓޭޓް ސީމެ އެޕްރީލް މަހު. ޑުވާ ހިސާބަށް މި ދިޔައީއަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮ

އެހެންނަމަވެސް، . އޭޑަށް އެއް އަތަކަށް ޖެހިފައޮތީ ވަރަށް ބޮ މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫނު ވިދާޅުވީ ސީމެގު

އެކު ރާއްޖޭގެ މިހާރު  އެހެން ހަމަ ވިދާޅުވުމާ ދުންޔާ މައުމޫނު. ނަމޭކުރާކޮމަންވެލްތުގެ އަސާސްތަކަށް އިހުތިރާމު

 ...ހުންނެވި ބާޣީ ވަޙީދު ވިދާޅުވީ ސީމެގުން އަދި ބުންޏަކަސް ތިމަންނާމެންނަކަށްހަވާލުވެވެރިކަމާ 

 

  :ން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތު

 . ރަޝީދު ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ވިލުފުށީ ދާއިރާ



  

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުންލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ވި

ޔައިގެން މިތާ ވާހަކަދައްކާއިރު ދައްކަވަމުން ގެންދާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބާޣީ ވަޙީދޭ ކިމިހާރު ވާހަކަފުޅު

އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ 128ވަނަ މާއްދާ އާއި  121ވަނަ މާއްދާ އާއި  122ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ގޮތުގައި މަނިކުފާނު ، އެހެންވީމާ. މުގެ ވެރިޔަކަށް ހުރީމަތީން މި ޤައު ވާ ގޮތުގެ

 ...ނިޒާމީ މައްސަލަ އަކީ. ކަން ޤަބޫލުކުރައްވަންވީޤަބޫލުކުރައްވަންޏާ އެ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މްހޫރިއްޔާ އަށް ދެއްކެވުމުގައި ރައީސުލްޖުއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުޢި. ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ބަލައިގަންނަން

ނުވާނެ ގޮތެއްގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމަތަށް ގެއްލުން ހޫރިއްޔާގެދެއްކުމުގައި ވެސް ރައީސުލްޖުމްނިސްބަތްކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު

 . އަރުވަންގެންދެވުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުމަތިން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا ވާ ޢަބްދުލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީގަ

ހުންނެވި ފަރާތުން ވިދާޅުވީ ސީމެގުން އަދި ލުވެމާ ހަވާޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވެރިކަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެކު، އަދުގެ  ހަމަ އެހެން ވިދާޅުވުމާ. އެހެން ބުންޏެއް ކަމަކު މި ޤައުމުގައި އިންތިޚާބެއް ތިމަންނާ ބާއްވާކަށް ނެތީމޭ

. ނުލެވޭނޭ ވައެއްވިދާޅުވީ ސީމެގަކުން އަދި އެހެން އިންތިޚާބު ބާއްވާކަށް ގޮ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު ޝަމީމު

އޮންނަ ތަން ނޭނގޭ ތާނގައި ނުވިތާކަށް  ވިދާޅުވީ ސީމެގަށް ދިވެހިރާއްޖެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ފުއާދު ޤާސިމު

 ...ސީމެގުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ކުލަ ވެސް ދިވެހީންގެ ހަމުގެ

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .އަރުވަންމެންބަރަށް ފުރުޞަތު ޒަތްތެރިގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއް

 



  

  :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا ވާ ޢަބްދުލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީގަ

ބޭފުޅުންނަށް  ވިދާޅުވީ ސީމެގުގައި އެ ތިއްބަވާ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ފުއާދު ޤާސިމު. ރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ

އީސް، މަނިކުފާނަށް ވެސް ކަނޑައެޅިގެން ޢިއްޒަތްތެރި ރަ. ވެސް ނޭނގޭނޭ ކުލަ ހަމުގެދިވެހިންގެ 

. ން އެކަންޏެއް ނޫންޚާރިޖީ ވަޒީރު 1ތިއްބަވާ ކުރައްވަނީ ސީމެގުގައި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ސީމެގުގައި ތަމްސީލު އެ

އި ގަތެރި ރައީސް، ސީމެގުޢިއްޒަތް. ގައި ހިމެނޭ ފަންސާސް އެތައް ޤައުމެއްއެ ތަމްސީލުކުރައްވަނީ މުޅި ކޮމަންވެލްތު

ކުލަ ނޭނގޭނޭ ބުނާއިރު  ޒީރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމުގެތިބޭ މީހުންނަށް ސީމެގުގައި ތިއްބަވާ ޚާރިޖީ ވަ

ޓެރި ބަންގްލަދޭޝް ޤައުމުގެ ޚާރިޖީ އަވައް. ބުނެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަވައްޓެރި ބަނގްލަދޭޝް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެތައް ގިނަ ގުނަ ބަންގާޅީންނެއް . ގޭނޭދިވެހިރާއްޖެ އޮންނަ ތަން ނޭނވަޒީރަށް ވެސް 

ލަދޭޝްގެ މީސް ބަހެއް މި ބުނެވެނީ ބަނގްކުޑައިގްލަދޭޝްގެ، އުޅެމުންދާއިރު މި ބުނެވެނީ ބަނދިރި ،މަސައްކަތްކުރަމުން

ށާއި ރި ގުޅުމަމި މަލާމާތްކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއޮތްހާ ގިނަ ދުވަސްވީ ޞުލްޙަވެ. ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް ނޫން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ކުރެވެނީމީސް ބަހެއް ބުނެވެނީ، މަލާމާތްކުޑައި ޓެރި ޤައުމަށްއަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި އަވައް

. ންގެ އަޑަކީ އެކަހެރި އަޑެއް ނޫން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ސީމެގުގެ ބަހަކީ، ސީމެގުމަނިކުފާނަށް ވެސް ކަނޑައެޅިގެ

އިން ވެސް  .ދަނީ އދ ލިބެމުން އެވާހެން ސީމެގުގައި ތާއީދު ޔާނުގައި ވެސް ބުނެފައި އެގެ އެންމެ ފަހުގެ ބަސީމެގު

ދަނީ  ގިރޭސިވިލާތުން ވެސް ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން އެނއި ،ގެ އިއްތިހާދުން ވެސްޔޫ އިން ވެސް އަދި ޔޫރަޕު.ޕީ.އައި

ގެ މެކިނަން ޑޮން، ޞަ މުޝީރު ސަރގެ ޚާއްއްކަތަށް އަދި ސީމެގުގެ މަސަކޮމަންވެލްތު ،ގެ މަސައްކަތަށްސީމެގު

ގެ ން އިނގިރޭސިވިލާތުންނާއި ޔޫރަޕުއެންމެ ފަހުން މިހެ .މަސައްކަތަށް ތިމަންނާމެންގެ ޤައުމުތަކުން ތާއީދުކުރަމޭ

ން ޢިއްޒަތްތެރި ނޫލުމެއް ގޮވައިލުމަކީ އެކަހެރި ގޮވައިލާ ސީމެގުން އެ ގޮވައި. އިއްތިހާދުންނާ ބުނީ މިދިޔަ ހަފްތާގަ

ނުދީފިއްޔާ މިއަދުގެ މަޖިލީހުން ވެސް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ސީމެގުގެ ލަފަޔަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖާގަ. ރައީސް

ވަކިވާން ދަނީ ސީމެގުން އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަ އަށް ވެސް  މެންބަރުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވެމުން މި

ޖެ ވަކިވެއްޖެއްޔާ ނުވަތަ ސީމެގުގެ ލަފަޔަށް ވެހިރާއްން ދިއީސް، ކޮމަންވެލްތުޢިއްޒަތްތެރި ރަ. ވިސްނާ ވާހަކަ

 ،ކޮށްފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރި އަށްއަޅުގަނޑުމެން ޖާގަނުދީގެން ކޮމަންވެލްތުން އަޅުގަނޑުމެން ސަސްޕެންޑު

. ރުކުރާނެސް، އަސައަޅުގަނޑުމެން ފަތުރުވެރިކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

 ...ކޮމަންވެލްތު

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުންޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު ގަލޮ



  

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑު . ހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަންއެ ހުށަ މުއްޠަލިބު އިބްރާހީމު

ވަޑައިގަންނަވާއިރު ޕީގެ މެންބަރުން ކަންބޮޑުވެ.ޑީ.އެމް ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ސީމެގުން ރިޕޯޓެއް މިއަދު ނެރުނީމާ

އިންނާއި އޭރު  އެން.މަންވެލްތުންނާއި އޭރު ޔޫކޮޤާޟީ ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރިއިރު އޭރު هللا ކީއްވެގެންތޯއޭ ޢަބްދު

އޭރު އޮތް ސަރުކާރުން  ،ޕީން.ޑީ.ޢިއްޔާތަކުން ނެރުނު ބަޔާންތަކަށް އެމްޖަމުއެހެން ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޖުޑީޝަރީއާ

ހުރި  ބަހުރި ބައެއް ވާހަކަ އެ އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ ގުޅިގެން އެކި ފަހަރު އެކި ތަންތާ ދައްކާފައި. ތާއީދުނުކުރީ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން  .ހަދައިގެން އެކަން ވެސް ކޮށްފައިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް 

ހު ބައްދަލުވި ދުވަ މެން ޑޮން މެކިނަންއާއަޅުގަނޑު. ބަހުންނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ސީދާ ދިވެހިދައްކަ ދައްކާ ވާހަކަ މި މި

އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމައިނުން ބަލަން . ކަމުގައި ދެކޭ ގޮތް ން އަޅުގަނޑުމެން މިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވި

 ގައި މިހުން ވެސް ސީމެގުން ނެރުނު ރިޕޯޓުފަ އެންމެ. ބޭނުންވަނީ މިއީ ބަޣާވާތަކުން އައި ސަރުކާރެއްތޯ ނޫނީ ނޫންތޯ

ކީކޭތޯ މި . ންންތިޚާބު ވެސް ބާއްވަހަމައެއާއެކީގައި މިއަހަރު އި. ރީ ކޮމިޝަން ރަނގަޅުކުރާށޭންކުއައޮންނަނީ އި

ފުރަތަމަ ބަޣާވާތެއްތޯ ނޫނީ ނޫންތޯ . އުފެއްދެނީސީމެގުގެ ރިޕޯޓާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް، އެހެންވީމާ. ކިޔެނީ

. ނީލެވޭތިޚާބެއް ބާއްވަން ސީމެގަށް ގޮވައިތަނުގައި އިން ޚިލާފަށް މި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާބަލާފައި ނޫންތޯ 

. ލިބިފައި ހުރި މީހެއްށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުގޮތައެކީގައި އެކި ފަހަރު އެކި ގޮތް އަޅުގަނޑަކީ ކޮމަންވެލްތާ

ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ދެމުން އައި  ވަރަށް އުފާވޭ މީގެ. އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ގާތްކޮށް މަސައްކަތްކުރެވިފައި ހުރި ތަނެއް

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރުމަށް އަބަދުގޮތުގައި މަސައްކަތް އެ. ދެއްވާފައިވާ އެއްބާރުލުމަށްއެކި ގޮތްގޮތުން  .އެހީތަކަށް

ޅުގަނޑުމެންނަކީ މިނިވަން ޔޫ ވިޔަސް އަ.އީ ،އެން ވިޔަސް.ޔޫއެކަމަކު، އެއީ ކޮމަންވެލްތު ވިޔަސް، . ންކިޔަމަރުޙަބާ

 ގަނޑުމެންއެއް އޮތްއިރުގައި އެއާ ޚިލާފަށް އަޅު ވާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަކި ޤާނޫނުއަސާސީ ޤިއްލު ޤައުމަކަށްމުސްތަ

 ،ނަމަ ވާ ބޭފުޅުން އެގޮތަށް ވިދާޅުވާ ކަމަށް އެ. ލުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަންކަން ކުރަން ގޮވައި

ޔާރަކީ ވެސް ދެ ޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިއަދި އެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސު ވިދާޅުވެވެނީ މަނިކުފާނާ މިއަދު އެ

މަތީން ތި ދެ ބޭފުޅުންގެ ކުރިމަތީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ހުވާކުރެއްވި  ގޮތުގެޤާނޫނުއަސާސީގައި ވާ . ބާޣީންނޭ

 ޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށްބޭފު ގޮތުގައި އެގެ ގައި ތިބި އެންމެންނަކީ ބާޣީންވެއްޖެއްޔާ މުޅި ސިސްޓަމުއެހެން. ތަން

ރލީ އިލެކްޝަނެއްގެ ޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އާއަ. އެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން މައްސަލަ އެއީ ،ނަމަ ވާ

 އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން މިހިނދު،  ބައްދަލުވި ގަނޑުމެންނަށް ޑޮން މެކިނަންއާދުވަހު އަޅު އެ ،ވާހަކަ ދެކެވެން ހެދީމަ

ރި މެންބަރު ޖާބިރު ން، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެއޭގެ. މަށްންތިޚާބު އޮންނާނެ ކަގައި ޖާބިރު އެ ވިދާޅުވި އ18ިމަހު 

އަކީ އޭގެ ނަތީޖާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން  އުޅޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން މި، އެހެންވީމާ. މަށްވިދާޅުވި ކަ

. ންނަށް ލިބިއްޖެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި އަޅުގަނޑުމެ. އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ފެނިގެން ހިނގައްޖެ. ހިނގައްޖެ



  

އޮތީ  ވަރަށް ސާފުކޮށް މިކަން މި، އެހެންވީމާ. ނޑުމެންނަށް ލިބިއްޖެރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ގޮނޑި އަޅުގަ

އެން އިން .ވިދާޅުވި ގޮތަށް ޔޫ ޔާމީން އެهللا މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު. ނިމިގެން ގޮއްސަ

އެމެރިކާ، އިންޑިއާ ފަދަ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން އަޅުގަނޑުމެން . ންފި ވަގުތުންދުވަހު ބަލައިގެ އަޅުގަނޑުމެން އެ

ވަގުތުން . ތަން ބަޣާވާތެއް ހިންގިއިހަކަށްދުވަހު މާލޭގައި ބޮޑު  އެކަމަކު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު. ބަލައިގެންފި

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ . ކުރިރިޓީތަކުން ކުށްވެއެ ޤައުމުގައި ތިބި އެހެނިހެން ސިޔާސީ ޕާ. ކުރިއިން އެކަންކަން ކުށްވެރި .އދ

އީކީ މި، އެހެންވީމާ. ންނަށް ފެނިގެން ދިޔަކުރި މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެއެކަމަކު، ސަސްޕެންޑު. ކުން ކުރިޤައުމުތަ

އި ޢިއްޔާ ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައަދި އެހެން ޖަމު، ޔޫ އެއް ކަމަކު.އީ ،ކޮމަންވެލްތެއް ކަމަކު ބަޣާވާތެއްތޯ ނޫންތޯ ނުބަލައި،

 ކޮމަންވެލްތު. ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާޚީލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެދޭ ކަމެއް ނޫން

ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމަށް އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ނޫން ގޮތް އިން އެ

އެކަމަކު، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޤާނޫނުއަސާސީ . ޅެން އަބަދުވެސް ބޭނުންމީހުންނާ އެކީގައި އު އެ. ތާއީދުކުރާނަން

ފުނޑުފުނޑުކޮށްލާފައި އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމުގެ އެއްވެސް ފުރުޞަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުނުކުރާނެ ވާހަކަ މި 

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން

 

  :މަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުންބަރު އަޙްކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެން

ގޮތުން  ބެހޭ އަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރާމި ،އަޅުގަނޑު މި ޤަރާރަށް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ގެ ކަންތައްތައް ނިޔާވެގެން އެކަމު ،އެއްގައި އޮވެފައި ލާނީ މިއީ ދުވަސްނުފުރާ ވިހެއި ކުއްޖެއް ކޯމާދަންނަވައި

ންބަރުންނަށް މެ 11އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ . ގެންދަނީ ފާހަގަކުރަމުން މި ޕީން.ޑީ.އެމް

ތަނަށް  ޓަކައި މި ލާނީ މިކަހަލަ ޤަރާރުތައް ހުށަހެޅުމަށްވުރެ ރަނގަޅެއް ނޫންތޯއޭ ރައްޔިތުންނަށްއަޅުގަނޑު ދަންނަވައި

. ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމުންކައި ޓަ ހެދުމަށް ނޫނުތައްއެ ޤާ ކައި،ދައްފުޅުކަށް ވާހަކަޤާނޫނުތަހުށަހެޅިފައި ހުރި 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަނިކުފާނު އަރިހުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މަނިކުފާނު ވެސް އެބަ ވިދާޅުވަންޖެހެއޭ މިއީ 

. ކުރައްވާފައި ހުރި ސަރުކާރެއްތޯން ހުވާނޫނިއްޔާ މިހާރު ހުރި ރައީސަކީ ބަޣާވާތަކުތޯ، ބަޣާވާތުން ގެނައި ސަރުކާރެއް

ލާނީ ކުރީގެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވައި. ޖެހޭ ބަލަން މިކަން އެބަ، އެހެންވީމާ. ދެއްވީލައި މަނިކުފާނު މި މަޖިލީހުގައި ހުވާ

ވެސް ދޮގޭ، އަރާފަ ވެސް ދޮގޭ، ފައިބަން ވެސް ދޮގޭ،  ވެސް ދެންނެވިން އަރަން އަޅުގަނޑު ކުރިން ،ރައީސް ނަޝީދު

ތަކުގައި ވެސް ދޮގޭ ޕޯޑިއަމު ،ދޮގޭ ދޮގޭ، ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ވެސް އަދި މަގުމަތީގައި ވެސްއި ވެސް ދޮގޭ، ފަފައިބާ

ކައިރީގައި ވެސް މަތްތެރިން އްޓެހި ރަހުއަދި ހަމަ އެފަދައިން ގޭގައި ވެސް ދޮގޭ، އަނބިދަރިން ކައިރީގައި ވެސް ދޮގޭ ރަ

އްލަކަށް ހަބަހައްޓައިގެން ކިހިނެއްތޯ މި ޤައުމު  ފައިދޫކޮށްލާ އިކު މި ޤައުމުގަމިވަރުގެ ދޮގުހަދާ ބޭފުޅަ، އެހެންވީމާ. ދޮގޭ

މި  .ކަމޭ ކުރާނީ ވެސް ތިމަންނަ މި އި ވިދާޅުވަނީ ނަރަކަ އަށް ގޮއްސަ އައިއްސައިހަށްދުވަހު އިންޑިއާގަ. އަންނާނީ



  

. މި ޤައުމު ކިހިނެއްތޯ ހަމައަކަށް އަޅުވާނީ ނެތް މީހަކު ބަހައްޓައިގެން އިހަމައިގަ ،އެއްޗެއް ނޭނގޭ މީހަކު ވިދާޅުވެވޭ

ކޯއްޗެއްތޯ މި އޮތީ؟ ބޭރުގެ ޤައުމުތަކަކުން މިއަކާ  އީމި !ބައްލަވާ. ދެން އެ ވިދާޅުވަނީ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ވާހަކަ

 ބޭރު. އަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ވަކާލާތުކުރަން މި ޤާނޫނުއަސީސާ. އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީ މި. ނުބެހެވޭނެ އިނގޭތޯ

އަދި . އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުނުކުރަނީކީ ނޫން. ޤައުމުތަކުން ވިދާޅުވާ އެއްޗެއްސަށް އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރަން

. އިނގޭތޯ ޤާނޫނުއަސާސީއަކާގަނޑުމެންގެ ވެސް ނުބެހޭނެ އަޅު ވުޑަކުންބީ، ވެސް ކޮމަންވެލްތަކުން ވެސް ސީވުޑަކުން

މި ޤައުމު ދެނެއް ހަލާކެއް . ނީ މި ޤައުމު ހަލާކުކުރަން ނޫޅުއްވާށޭއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަ، އެހެންވީމާ

އެ ތާއީދަކީ ކޯލިޝަނަކުން އައިއްސަ . އެ ކަންތައްތައް ހިނގައްޖޭ އިއެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ލިބުނު ތާއީދާ. ނުކުރެވޭނޭ

ޤާސިމު އިބްރާހީމު ލިޝަނުން ޙަސަން ސަޢީދާއި އިށީނުމާ އެކީ ކޯ އިކޯލިޝަން ވަގުތުން ގޮނޑީގަ. އޮތް ތާއީދެއް

ވެސް އަޅުގަނޑު މި މިހާރު. އެކަނިވީމަ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދުގެއްލުނީ .އަކީ އެ ޕާޓީ އެކަނިވީ އޭގެ ނަތީޖާ. ބޭރުކޮށްލައިފި

ނަތީޖާ ވަރަށް ސާފުވެއްޖެ . ކިހިނެއްތޯ ވަނީ ބަލައިލަން. ބައްލަވާބިތުކަމާ އެއްކޮށް ވޯޓެއް ލައްވަދަންނަވަނީ ވަރަށް ސާ

އެ . ކާށީދޫ ދާއިރާ އާއި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ އެ ދިޔައީ ކިހިނެއްތޯ ވެގެން. ވަރަށް ސާފު. ވެސް ދެއްތޯ ހުދުވައިހަށް

ފަސާދަ އިގެން ރަށްރަށަށް ގޮސް، ފިތުނަދޫ ކުލައިގެ ބުރުގާ އަޅަނދެން ރީ. ވީ ބޭފުޅުން ކުރި މަސައްކަތް ކިހިނެއްތޯ މި

އޮތްތޯ ތާއީދު ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަދައްކާއިރު ރައްޔިތުންގެ . އޮތީ އުފައްދައި ތިމަންނަމެންނަށޭ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު

އިންތިޚާބަކަށް ދެން ، އެހެންވީމާ. އެ ދަނީ އިއެކަން ފެނިގެން އިންތިޚާބުތަކުގަ. ބަލައިލަން އެންމެ ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ

. އިލުން ނޫން އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްނަގަލަޙަތުއީ ހަމަ ޤައުމުގެ މަޞްމި. ދާށޭ ކިޔައިގެން ކޮން ވާހަކައެއްތޯ މި ދައްކަނީ

  ...އޮތީ މިއަދު ބާޣީ ސަރުކާރު ވިޔަސް ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ވިޔަސް މި ސަރުކާރު މި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދެއްވުމަށް ޙުސައިން ރިޔާސަތަށް ވަޑައިގެން ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު. ޝުކުރިއްޔާ

 އިމިހާރު ހުށަހެޅި ބަހުސް ހިނގަމުންދާ ކުއްލި މައްސަލައިގަ. `( ވަގުތުކޮޅަކަށް ފަހު. )ދަންނަވަން އަޅުގަނޑު

ށް އޮތީ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ގައި މިހާރު އެންމެ ކުރިއަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މެންބަރުންގެ ލިސްޓުވާހަކަފުޅު

 .މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު ތެރިދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 :ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވުން

 އިއެދިފަ އިކުއްލި މައްސަލައިގަ ،ތިބި އިއެދިފަ އިއާދެ، މި މައްސަލައިގަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

. އޮތް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން ފުރަތަމަ އިތިބި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފަ

މިއިން ކޮންމެ . އޮތް ފައި އެބަލާގައި ތިން ރިޕޯޓެއް އެބަ އެކުލަވައިއެކީސް، ކޮމަންވެލްތުގެ ރިޕޯޓާ އެކުޢިއްޒަތްތެރި ރައީ



  

ކޮށް، ކަމަކީ އެއީ ތަޙްޤީޤެއް ދިޔަމި ހިނގައި އަދި. އޮތް އެބަ އިވެސް އަވަސް އިންތިޚާބެއްގެ ވާހަކަ ލިޔެފައި ރިޕޯޓެއްގަ

 އިއަދި ބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިން މީޑިޔާތަކުގަ. ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ

ސުވާލު މި އުފެދެނީ މި . ދޭ ބަޣާވާތެއްތޯ ނޫންތޯ އިންކުއަރީ ކޮމިޝަނުން ބަލައި ނިންމަންޖެހޭނޭ ވިދާޅުވަމުން އެބަ

ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އަރީ ކޮމިޝަނަކީ މިއީ މިނިވަންކަމާ އެކީގައި މިކަން ކުރެވިދާނެ ތަނެއްތޯ؟ ހަމަ ގައިމުވެސް އިންކު

ސް އިއްޔެގައި ވެ. ކަންއޮތް ވަޑައިގަންނަވާ އިންކުއަރީ ކޮމިޝަނާ ދޭތެރޭގައި ކަންބޮޑުވުން އެބައެއްބަސްވެ

ކުން އެ ވާހަކަ އަދި ސިޔާސީ ބައެއް ޕާޓީތަ. އިވިގެން ދިޔަ ޢިއްޔާތަކުން އެ އަޑުއަޅުގަނޑުމެންނަށް މަދަނީ ޖަމު

. ދިޔަރުން ވެސް އެ ވާހަކަ ދައްކަމުންއަދި ބައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ. ދައްކަމުން ގެންދިޔަ

ހުންނަށް ވިއްކާލުމުގެ މީ މި ޤައުމުގެ ދީން އެ ބައިވެލްތަކީ ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، އާދެ، ހަމަ ގައިމުވެސް ކޮމަން

އެބަ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  އިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮމަންވެލްތުގަ. ދައްކާތީ އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވޭ އިވާހަކަ މި ތަޅުމުގަ

 އަށް ވަޑައިގެން އަދި މި ރާއްޖެ. ގްލަދޭޝް، އެއީ ހަމަ މުސްލިމުން ގިނަ ޤައުމެއްމިސާލަކަށް ބަނ. ޑެތި ޤައުމުތައްބޮ

ޓަކައި ކަންކަން  މާމެންގެ ސިޔާސީ ވަކި ބޭނުމަކަށްތި އިނަމަވެސް، މިއަދު މިތަނުގައެހެން. ދެއްކެވި އެ ވާހަކަ

ލާ ތިބި ބަޔަކު ކަމަށް އަޑު ނުއުފު އެ އިކަންކުރި ގޮތާ އިގޮތުން ކުރީގަ ދީނީ ،ދެއްކީމަވާހަކަޔިތުންނަށް އޮޅުވައިލަން ރައް

އަހަރު  31ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ރާއްޖޭގެ ދީނީ ކަންތައްތައް . ދެއްކީމަ ކާކުތޯ ޤަބޫލުކުރާނީމިއަދު އެ ވާހަކަ

 ދިޔަ ގޮތްތެރޭގައި ދީނީ ކަންތައްތައް ހިނގައިއަހަރު  3. ތެރޭގައި އޮތް ގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

ންބަރުން ވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން ކޮމަންވެލްތަކީ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެ. ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

ކަމެއްހޭ ދަނީ ކޮމަންވެލްތުން ކޮން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވެމުން މި. އެ އަޑަކީ އެކަހެރި އަޑެއް ނޫން

 ތިބި ބަޔަކީ އިންވެލްތުގަކޮށްދިނީ؟ ކޮމަންވެލްތުގައި ތިބި ބަޔަކީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ތަންދޮރު ދަންނަ ބައެއް ނޫނޭ، ކޮމަ

މިފަދަ ގޮތަކަށް ކޮމަންވެލްތަށް . ރާއްޖެ އޮންނަ ތަން މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކުލަ ވެސް ދަންނަ ބައެއް ނޫނޭމި 

 ރޭގައި ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިއަދި ކޮމަންވެލްތުން މި ރާއްޖެއާ ދޭތެ. ބަސް ބުނުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް

. ލަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދާނެ ކަމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވޭނަމަ އޭގެ ބޮޑު ގެއްލުން މި ރާއްޖޭގެ ޖުމް

ޢިއްޒަތްތެރި  ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވޭ ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރަކުން މި ޤައުމުގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ ތިބި

ލައި މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި މިކަން މިނިވަން ކޮމިޝަނަކުން ބަ. މެންބަރުން އެބަ ވިދާޅުވޭ މިކަން ބަލަންޖެހޭނޭ

އެއީ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . ޖެހޭ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ގޮތް އެބަ އޮތް އިކަންހިނގާފަ

ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ޙައްޤު އަދަބު ބައިވެރިވެ ކަމުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އަދި މި. ދެބަސްވާ ކަމެއް ނޫން

ކަން މި. ބަލަން ޖެހޭ މިކަން އެބަ. އި ވިދާޅުވިޔާމީން ވެސް ކުރީ ދުވަހު މީޑިޔާގަهللا ހޭނެ ކަމަށް އަދި ޢަބްދުލިބެންޖެ

ތުން ވެސް އެބަ އަޅުގަނޑު ވެސް އަދި މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔި. ހަމައަކަށް ދެވޭނީ ނޫންތޯ މީގެ ނަތީޖާއަކާބެލީމަ

ޔާމީން ނޫން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ފުލުސް އޮފީހުގައި هللا ބްދުނގޭ ޢައަޅުގަނޑަށް އެބަ އެ .ކަމުގަ ބޭނުންވޭ މި



  

 އިވަޑައިގެންފަކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބައިވެރިވެ ކަމުގައި އެ މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ނޫންތޯ މި. ތިބިކަން

އި ސާފުވާންޖެހޭ ކަން ބަލާފަމި. މިކަން ބަލަންޖެހޭނޭއެ ބޭފުޅާ އެ ވިދާޅުވަނީ ، އެހެންވީމާ. ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ތިބިކަން

 .އެބަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 :މަދު ވާހަކަދެއްކެވުންފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްގެމަނަ

ވާތީ  ޔާތުގައި ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއް ކޮމަންވެލްތަށް އަންގަންޖެހޭ ދުވަހަކަށްހައާދެ، މިއަދަކީ މަޖިލީހުގެ . `

ފުރަތަމަ ބަލަންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ . އެކު ބައްޓަންކުރެވޭތޯ ބަލާނަންވެރިކަމާ ވާހަކަ ވެސް އިންޞާފު އަޅުގަނޑުގެ

އެއް  މި ވިދާޅުވާ އަވަސް އިންތިޚާބެއްގެ ވާހަކަ ދައްކާފަ އަކު އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ. ށްއަ ޤާނޫނުއަސާސީ

ގެ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ. ޓަކައި ދެވޭނެ މަގެއް ވެސް ނެތް އަވަސް އިންތިޚާބަށް. ނެތް

އެ މަނިކުފާނަށް ކުއްލި ޙާލަތެއް ޖެހިގެން . އޮތް ދެއްވައިފިއްޔާ ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތް އެބަވާ ބޭފުޅަކު އިސްތިއުފާހުންނަ

 މި. އޮތް ވެގެން ނަމަވެސް ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެއްޔާ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ގޮތް ވެސް އެބަ އަށް ކަމެއް ނުވަތަ ބުއްދި

މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކޮށްގެން މެނުވީ އަވަސް އިންތިޚާބެއް . ބިނާވެފަރމަކަށް އަހަރުގެ ޓާ 2ޤާނޫނުއަސާސީ އޮތީ 

ތު ޕާޓީ ރެޑީހޭ، ދާލަޢަ. ހެއްޔޭ ހެއްޔޭ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ރެޑީ ރެޑީއެމު .ޕީ.ސުވާލަކީ ޕީ. މިއީ ސުވާލަކީ. ބޭއްވޭކަށް ނެތް

ދަންނަވަނީ އަވަސް  ވަރަށް ސާފުކޮށް މި އެމު.ޕީ.ޕީ. ންތިޚާބެއް ބާއްވަންވަސް އިހެއްޔޭ އަ ޕީ ރެޑީ.އާރު.ޑީ

 އޭރުން. ކަންނޭނގެ ފައްޓަންޖެހެނީ ވާހަކަ ދަންނަވާފައި އެ. އިންތިޚާބެއް ބާއްވާކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ

އެހެންވީމާ، . ނގޭނީއަދަދު ވެސް އެ ޙުކުރަން ބޭނުންވާތިބި އަދަދާއި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާ އެމު.ޕީ.ކަންނޭނގެ ޕީ

އެ އަންނަ އަހަރު ތެރޭގައި އޮންނާނެ  އެއީ މި. ރަޙުމަތްފުޅުން އިންތިޚާބެއް އޮންނާނެ ވަރަށް އަވަހަށްهللا މާނައަކީ 

. ވެލްތުގެ ވާހަކަދެން އޮތީ ކޮމަން. ދަންނަވާލަން ޓަކައި ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް އެ ވާހަކަ ވެސް ތި. އިންތިޚާބު

މިއަދުން މިއަދަށް ދިވެހި ދައުލަތަށް ގޮވާލަން . ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން އަޅުގަނޑު ރިޔާޟު

ދަންނަވަނީ ކޮމަންވެލްތުން  ވަރަށް ސާފުކޮށް މި. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާން

ވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ރާއްޖޭގެ ހަ ކުރުމަށް ދިވެހި ދައުލަތާ މެއްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަ ވަކިވުމަށް

ތިބީ ކޮމަންވެލްތުން  އަޅުގަނޑުމެން މި. މަނިކަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން

ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ . އަކީ ހަމައެކަނި ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމެއް ނޫން މީގެ މައްސަލަ. ވަކިވާން ތައްޔާރަށް

 ގޮތަކަށް ޓާރމުތަކެއް ބެހިގެންވާ ގޮތާއި ބުނޭ ވަކި ބަލަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެބަ. ދާޚިލީ ކަންތައްތަކަށް ވަންނަނީ

ޒުރުވެރި ޢުއެ ބޭފުޅަކު  ގޮތާއި އެ ބޭފުޅަކު ވަކިވާ ގޮތާއި ކަމަށް ބޭފުޅުން އަންނަންވީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ހުރިހާ ކަމެއް  ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތާ،އްޔާ ދެން ހުރި ބޭފުޅަކު ނުވަތަ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއް

ޤައުމީ  ،ވިދާޅުވި ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މަޚްލޫފުލިޔެފައި އޮތްއިރުގައި މި ޤައުމީ ތަޙުޤީޤެއް، ދެންމެ ގަލޮޅު ދެ



  

އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން . އަކީ މިއީ މައްސަލަ. ގޮތް ނިންމަން ތަޙުޤީޤެއް ނުނިމެނީސް މި މީހުންނަށް އެނގޭ

އިން  ޗައިނާ. ތައް ބިނާކޮށްފައިވޭމި ޤައުމުގެ ސްކޫލު. ވާ ޤައުމެއްވަރަށް އެހީ. ޗައިނާ އަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޤައުމެއް

ޗައިނާ ތަރުކާރީ ވެސް . ނަނީއަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިހާތަނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަން

ޗައިނާ ހޮޓާތައް ވެސް މުޅި ދުނިޔޭގެ މިހާރު . ޗައިނާގެ މޭވާ ވެސް ވަރަށް މީރުވާނެ ،ތަނަކަށް ދާ. ވަރަށް މީރުވާނެ

 ޗައިނާ. ޗައިނާ ރައްޔިތުން ދެކެ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ލޯބިވޭ. އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ތަނެއް. ވެސް ދަނީ ބިނާކުރަމުން

އަކީ  ޗައިނާ. ޑު ޤައުމެއްބޮ އަކީ ބިން ވެސް ވަރަށް ޗައިނާ. ހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ލޯބިވާ ޤައުމެއްއަކީ ދިވެ

އެހެންވީމާ، ޗައިނާ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ލޯބިވާ ވާހަކަ . އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ވެސް ވަރަށް ފުދުންތެރި ޤައުމެއް

ދައްކައިގެން ކަންތައް ކުރެވޭ ޒަމާން އަކީ ބިރު އުޅޭ ވާހަކަ ންނަވަން މިދަ. ލަންވަގުތުގައި ދަންނަވައި ވެސް ހަމަ މި

. އޮތީ ވަރަށް ޓަފް ގުރޫޕެއް ވާލުވެ މިހަސަރުކާރާއި . އޮތީ ވަރަށް ޓަފް ގުރޫޕެއް މިހާރު މި. ގޮއްސިއޭ މާޒީގެ ތެރެއަށް

އެ ބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް ، ވަރަށް ކީގެ ޒަމާނުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަބޭފުޅުން، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނުކުރީގެ ބޭ

ނުކެރޭނެ . ބޭފުޅުން ތިބީ ޓަފް ވަގުތު މި މި. ޔާ ބޭފުޅުންއޭރު ތިއްބެވީ އާދެ ކި. މަޑުމައިތިރި ރަނގަޅު ބޭފުޅުން

 މި. ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ނުތިބޭނެ ސަރުކާރަކު އެ. ގެ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ 2113. މިކަން ކޮށްލާކަށް

ގެ ކުރިން 2113ނުކެރޭނެ މި ޤައުމުގައި . ނީމި ޤައުމުގެ އިންތިޚާބު އޮންނާ 2113. ވަރަށް ސާފުކޮށްދަންނަވަނީ 

ސް ނޫން ކޮންމެ ޤައުމަކުން ގޮވާލިޔަ ވީމާ، ކޮމަންވެލްތު. ދަންނަވަނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް މި. އިންތިޚާބު ބާއްވާކަށް

ސީމެގު . ންނާނެ އިސްލާމީ ޤައުމެއްތެރޭގައި ނޯ ސީމެގު. ކިޔާ ސީމެގު ދެން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން މި. ނުކެރޭނެ

 ...އަޅުގަނޑުމެން ފިޔަވައި. ޤައުމެއް ތެރޭގައި ނޯންނާނެ އިސްލާމީސީމެގު . ބައްލަވާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤަށް އަޅުގަނޑު  މައްސަލަ ނިޒާމާ ބެހޭ

 . ރުޞަތުއަރުވައިފިންފު

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު މަނަދޫ ދާއި

އެއްވެސް އަޅުގަނޑަކަށް . ވަނީ ގެއްލިފަ އަޅުގަނޑުގެ ޙައްޤުތައް މި ރައީސް، މި ޖަލްސާ ފެށުނީއްސުރެޢިއްޒަތްތެރި 

ފަހުން ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ވެސް އަޅުގަނޑު އެ  އެންމެ. ށް ނުފެނޭއަޅުގަނޑަކަ މެއް މި ޖަލްސާ ފެށުނީއްސުރެލިޔެކިޔު

އެހެންވީމާ، . ދަނީ އްލުނުކުރެވި މިހަމިއަދު ވެސް އެކަންތައް . ޓުގައި ދެންނެވިންރެޓޭރިއެފައި ސެކްވާހަކަ ނިންމާ



  

އަޅުގަނޑު މި . ންވަކަ ދަންނައިން ބޭރުގައި މަޑުކުރާނެ ވާހަ އަޅުގަނޑުގެ ޙައްޤު ލިބެންދެން އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ

އަޅުގަނޑަށް މި ޖަލްސާގައި މި . ކުރަނީ އަޅުގަނޑުގެ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގެންފައި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަވާތީވޯކްއައުޓު

އިން އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ޖަލްސާ. ގައި ވާހަކަދެއްކޭނީ ވެސް މި ލިޔުންތައް ފެނިގެންޢުޟޫމައު

 . ޝުކުރިއްޔާ. ބޭރުގައި މަޑުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން ޙައްޤު ލިބެންދެން

 

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދެއްކެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ނުކުތާއެއްގެ ދަށުން ވާހަކަފުޅު ދެންމެ ނިޒާމީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ދެން އެއީ . މަޢުލޫމާތުތައް ފެންނަން ނެތް ވާހަކަ ންފުޅުކުރައްވާ ސްކްރީނުންބަރު ބޭނުވިދާޅުވީ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ލަތްތައް ބޭނުންނުކުރެއްވޭ ވެސް މެންބަރަކަށް ޖަލްސާގައި ބޭނުންކުރައްވަންޖެހޭ ވަސީއެއް. ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް

އިންނަ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު  ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ،ނަމަ ވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައި

. ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އްޓާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އެކަމާރެޓޭރިއޭޓު ބަލަހަޅުގަނޑު ހިތުން މި ޖަލްސާގެ ސެކްއަދި އަ

އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް  ކަމަށާއި އެއް މެދުވެރިވެފައިވާ މައްސަލަ އަމީންޢާއްމު ވިދާޅުވެދެއްވަނީއަޅުގަނޑަށް 

ކަމެއް  ކުރެވޭނެ ވަގުތު އަޅުގަނޑަކަށް އެކަމާ ދެން އެއަށްވުރެ އިތުރަކަށް މި. ކުރައްވަމުން ގެންދާކަމަށްކަތްސައްމަ

ދެން . ރިއަށް ދާނަންއޮތް މައްސަލައިގައި ކު އެކީގައި އަޅުގަނޑު ދެން އެޖެންޑާގެ މިއެހެންކަމަށްވުމާ. ނެތް

 . ނީ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަށްދައްކަވަން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަވާހަކަފުޅު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމު ފުނަ

އަޅުގަނޑަށް . ވަރަށް ސާފުމިއަދު އަޅުގަނޑަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ވެރިކަމުގައި  ނެހެންމެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ސާފުވެވަޑައިގަންނަވާހީވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނިކަމެތި  ،ގޮތަކަށް ފައިދާތައް ނަގަމުން ދިޔަ ބަޔަކު ކުއްލިއަކަށް ވެރިކަމުން ބިކަ ޚުދުމުޚުތާރުކޮށް ވަރަށް ނާޖާއިޒު

  ...އް ހުންނާނެމީހުންގެ ހިތުގައި ވަރަށް ވޭނީ އުދާސްތަކެ ގޮތަކަށް ވެއްޓިގެން ދިޔައިމަ ދެން އެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

އެއް ނެންގެވުމަށް މައްޗަންގޮޅީ  ނިޒާމީ މައްސަލަ. ލެއްވުން އެދެންންބަރު، ވާހަކަފުޅު މަޑުޖައްސަވައިޢިއްޒަތްތެރި މެ

 .ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުންމައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު 

 އެއް މި ނިޒާމީ މައްސަލައަޅުގަނޑު . ޅި ދެކުނު އިނގޭތޯމައްޗަންގޮޅީ އުތުރެއް ނޫން މައްޗަންގޮ .އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ

އްލެއް ހަތަކަށް ކަން އެ ވާތީވެ، ޙައްޤުތަކެއް ނަގާލެވިފައިތަމްސީލުކުރައްވާ ބޭފުޅާގެ  އަތޮޅު މަނަދޫ ދާއިރާ.ނެގީ ނ

ރައްޔިތުންނަށް  އަތޮޅު މަނަދޫ ދާއިރާގެ އެންމެހައި.ނދިއުމަކީ އަސްލު ބަލާއިރުގައި ނުގެނެސް މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެން

 ކަންތައް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ އެ ،ކަމަށް ފެންނާތީވެ ތިރާމެއް އަދާނުކުރެވޭތީއިހު ދޭންވާއަޅުގަނޑުމެން 

ކަށް ފެންނާތީ ރަނގަޅުކަމަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީކަމަށް ފެންނާތީ، އެ ރަނގަޅުކޮށްފައި މަޖިލިސް ގޮތުގައި ހަމަ ރަނގަޅު

 . އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ކުރިން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅުގައި ތި ވިދާޅުވި ކަންތަކަށް އަޅުގަނޑު ވަނީ މީގެ

ކުރިއަށް  ވާހަކަފުޅު އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމުއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢި. ވާބުދީފަޖަ

 . އަރުވަންގެންދެވުމަށް ފުރުޞަތު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމުފުނަ

 ގޮތުގައި އެތައް ފައިދާގޮތަކަށް ނާޖާއިޒު  ލިއަޅުގަނޑު ދެންނެވީ ވެރިކަމުން ކުއް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ސާސްކުރެވެޔޭ އިން މަހުރޫމުވީމާ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އިހު ވެރިކަމުގެ އެ ބާރުތަކާއި އެ ފައިދާ ،އެއް ނަގަމުންދިޔަ ބަޔަކު

 ...އެ ބޭފުޅުންގެ ހިތުގައި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުއެއް ނެންގެވުމަށް ތޮއް ބެހޭ މައްސަލަނިޒާމާ 

 



  

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންވީމާ، . އެއް ލިބިގެން ހިނގާ ޕާޓީކަކު އަނެކަކުގެ ގާތުން ހިތްވަރުއަކީ އެ ޕީ.ޑީ.އެމް ރައީސްޢިއްޒަތްތެރި 

ންދިއުމަކީ، ދެންމެ ރެއްގެ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަނެގެން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެޕީގެ އެއްވެސް މެންބަ.ޑީ.އެމް

އެހެންކަމުން އަމީންޢާއްމު . ކަމަށް އަމީންޢާއްމު އެ މެންބަރުގެ ސިސްޓަމުގެ ހަލާކުވެފައި ހުރި ،ވަޑައިގެންފިއިޢުތިރާފުވެ

މެންބަރަށް ވިޔަސް، މަނަދޫ ދާއިރާގެ  ވިޔަސް، މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މިތާ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް

 އެ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގެނެގެން ޖަލްސާ ގެންދަންޏާ ތި. ވަނީ ހަމަހަމަ ޙައްޤުތަކެއް ވިޔަސް ލިބިގެން މެންބަރަށް

މަޝްވަރާގެ  ވައި،މަގުން ނުހިންގަ އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނު ތި. ކަމުގައި މަނިކުފާނަށް ދަންނަވަން ކުރެވެނީ ބަޣާވާތެއް

ހުރި  މިތާނގައި ޖަލްސާ އެބަ. އްލުކޮށްގެން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔައިމަ ރަނގަޅުވާނެހަރިވެތި އުސޫލުން ކަންކަން 

އެހެންވީމާ، . ނުބާއްވާ ވެސް ފައިލާމެދުކަނޑައި، މި ދައުރުގައި ތިންހަތަރު ހަފްތާ ވަންދެން ވެސް ރިޔާސަތަށް ފެނުނީމަ

ގޮތަށް  އެހެންވީމާ ތި. ހަމަހަމަކަން ވެސް ގެވާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮވޭ އެންމެންޙައްޤުތައް ކަށަވަރުވެގެން، ތި ވިދާޅު

އެއްގޮތްކަމުގައި މަނިކުފާނު  ސަގާފަތާކުރީގެ  ތާރުން ހަދަންޏާ ތިއީ ވަރަށް ޚުދުމުޚްތިހެ ނެރުއްވައިގެން ރޫލިން

 . ލަންޓަކައި ދަންނަވައި މަޢުލޫމާތަށް

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ސް ދެންނެވިޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ތިޔަ ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތަކަށް އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެޢިއް

ލަޙަތެއް ނެތް މި ޖަލްސާ މިހާ ހިސާބުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، އަޅުގަނޑުގެ ވަކި މަޞް. ދީފަފަދައިން ވަނީ ޖަވާބު

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވި ނުކުތާ ޢި. ލުމުގަމިހާ ހިސާބުން ޖަލްސާ ހުއްޓާ

 ކުރާ މާލަންދިއުމަށް ތަންދެއްވާފައި ޖަލްސާފާހަގަކުރެވުމަށްފަހުގައި އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނީ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެން

ނީ މިތާނގައި މި ތިއްބެވި އެހެން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަ ،އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. ދޫކުރައްވާ ނުކުމެވަޑައިގެންފި

އެގޮތުގެ . ކުރަންވާނެހެންގެންދެވޭތޯ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޙައްޤުގައި މި ޖަލްސާ ކުރިއަށް 

ވަގުތު  އަށް މި ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގައި ޖަލްސާ އެ ނޫން. ދަނީ މަތިން އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރަމުން މި

ހިސާބުން ހުއްޓާލުމަކަށް ވެސް  ވިއްޔާ ޖަލްސާ މި ވަނީ ކަމަށް ގެންތިއްބެވި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުހާޒިރުވެވަޑައި

އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި . ދަންނަވަންޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުޢިއް. އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތް



  

އްޒަތްތެރި ޢި( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )އަރުވަންގަތުމަށް ފުރުޞަތުށް ވަޑައިއިގެން ކުރިއަންބަރު ޢަލީ ސަލީމުގެ ވާހަކަފުޅަމެ

 . ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށްގެންދެވުން އެދެން މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމުފުނަ

ތުގައި ގޮއެއް ނަހަމަ އެތައް ފައިސާ ލްމާލުންތުއިޅުގަނޑު ދެންނެވީ ރައްޔިތުންގެ ބައަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ހައްޔަރުކުރަން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ބޭނުންކޮށްގެން ހައްޔަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން  ނަގަމުން ރައްޔިތުން ހިފައި

އްލިއަކަށް ގޮތަކަށް ކުރަމުންދިޔަ ވެރިކަމެއް ކު އެއް ލިބޭ ބައި މީހުންނަށް އެތައް ފައިދާ ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތެއްގައި އެ

ޕާޓީގެ މެންބަރުން ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  އަދި އެ ،ބަދަލުވީމާ އެ ވެރިކަމަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތައް

ބަރުދާސްތުކުރަން ، އްކެކުޅުމެ ،ވޭނެއް ،ހިތުގައި ވަރަށް ގިލަންވެރިކަމެއް ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ

ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން  އެހެންނަމަވެސް، އެ މެންބަރުންނަށް އެ. ސާސްތަކެއް ހުންނާނެއުނދަގޫ އިހު

ޞްތެރިކަމާއި ލާށް ހެޔޮކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލިބުނު ފުރުޞަތުތައް ރަނގަޅަ .ކަމެއް ނެތޭ ބޭނުންވަނީ ކުރާނެ

. ދިޔައީ ން ވެރިކަން ބީވެގެން މިބޭފުޅުންގެ އަތު ގުމުގެ ސަބަބުންނޭ ތިނއެކު ވެރިކަމެއް ކުރަން ނޭއިންޞާފުވެރިކަމާ 

އިން ހެޔޮއެދޭ ޖަމާޢަތްތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކަށް ވެސް އަދި ދިވެހިރާއްޖެ

ވަނަ ފަހަރަށް ވެރިކަމަށް ގެންނަން ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް

ހެޔޮގޮތުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދެއް. އެއް ނުވާނޭ ރައްވައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ އެއް އާލާމަސައްކަތްކު

ވަންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ކުރިއަރުވަން  ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭ އަށް ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވާ. ނުދާނެބައްޓަންވެގެނެއް

މުޙައްމަދު ނަޝީދު . ޖެހޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްފަރާތްކުރަން އިނގޭތޯ ން އެބަވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެ ކަމަށް ބޭނުންވާ

މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ދަންނަވަނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެހެން އަޅުގަނޑު މި. އެއްފަރާތްކުރަން

 އެ. ހިން ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދެއް ކުރަމުން އައީދިވެ. އޮތް ޑިމޮކްރަސީ ހަލާކުކޮށްލިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ދިވެހިންނަށް ޑިމޮކްރަސީގެ ފޮނި މޭވާ ލިބިގެންދާނެ  ނިކުފާނަށް ވެރިކަން ލިބިގެން އައުމަ

ފައިންނާއި އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޑިމޮކްރަސީގައި ތަޖުރިބާކުރަންޖެހިގެން ދިޔައީ ސި. ކަމަށް

ތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުލުހުން ބޭނުންކޮށްގެން ގޭގޭގައި ރައްޔިތުން ނިދާފައި ތިއްބާ ރައްޔިތުން އެ ރައްޔި

ޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ލިބިގެންވާ މިނިވަންކަމުގެ ތެރޭގައި  ސާސްތައް ހާމަކޮށްދިނުމަށްއިހު

ބާވަތުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގި މަންޒަރު  ހައްޔަރުކޮށް މިހިފައި  ހައި މުގުރުބުރިން ތަޅައިޖަކަތްކުރަނިކޮށް ކަރުނަގޭސްމަސައް

ތްބާނައިގެން އިނގޭތޯ ޖުޑީޝަލް ނުވިތަނަކަށް ޖުޑިޝަރީގެ ތެރެއަށް އަ. ދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

 ތަން ގޮތަށް އެ ރަން ނުވަދެވޭއަދާކުބޭފުޅުންގެ ވާޖިބު ތަނަށް އެ ރވިސަސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަށް އެސަ

 ...މިވަރަށް ދިޔައިމަ. ސް ތިއްބެވިތަޅުލައިގެން ވެ



  

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . އަރުވަންށް ފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމަ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ސިސްޓަމުގެ އާދެ، އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނެގީ މަނަދޫ ދާއި

އަތްޕުޅަށް އެރުވީމަ  މަނިކުފާނުގެ ލިޔެކިޔުންތައް އެހުރި ޖެހުނަސް އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި މައްސަލަ

ސިސްޓަމެއްގައި މައްސަލަޖެހޭ  ،ނިޒާމެއްގައި މި އިލެކްޓްރޯނިކު. ލަ އެއް ނޫންއެއީކީ މައްސަ. ހަމަޖެހުނީ ކަން އެއެ

އެހެންވީމާ، އެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ . ތަނުގައި ހުންނާނެ ލިޔެކިޔުންތައް މި. ނުޖެހޭނެފަހަރަކު ޖަލްސާ ހުއްޓާލަކަށް ކޮންމެ

ހިސާބުން  އެކަން އެ ،އެއް އެރުވީމަ ޖެންޑާގައި ހުރި އެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީމަނިކުފާނަށް މިއަދު އެ ކޮޕީ އެއް އެ

 . ޝުކުރިއްޔާ. ހަމަޖެހުނީ އިނގޭތޯ

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 . އަށް މެންބަރު އިބްރާހީމު ރިޟާ އްޒަތްތެރިޢި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މު ރިޟާއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީގުރަ

އާދެ، ހުށަހެޅިފައި މިވާ ޤަރާރަކީ އަޅުގަނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ޤަރާރެއް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ކު އަނެކަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަ ޒަމާނުއްސުރެ ވެހިންނަކީއާދެ، އަޅުގަނޑުމެން ދި. ނޫންކަމުގައި ދަންނަވާލަން

ޑެތި އްޞަކޮށް ބޮއާދެ، ޚާ. އް ދިރިއުޅޭ ޤައުމެއްޤަދަރުކުރަމުން އައި މުޖުތަމަޢެއެކަކު އަނެކަކަށް  ،ކޮށްއިހުތިރާމު

ތީގެ މީހުން ވުރެ ދަށް ފަންމަތީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް އެއަށް ،ތިރާމުކޮށްމީހުންނަށް ކުޑަކުދިން އިހު

ތިރާމު އަދާކުރާމުން އައި ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ އިހު އެކަކު އަނެކަކަށް އަދަބު، ގޮތަށް ވަރަށް އަދަބު ތިރާމުކޮށް މިއިހު

ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި  އެހެންނަމަވެސް، ޑިމޮކްރަސީއެއްގެ ނަމުގައި ބަޔަކު މީހުން އެނަން ބޭނުންކޮށްގެން. ޤައުމެއް

. ކޮށްލައިފިއަޚްލާޤީ މިންގަނޑު ފުނޑުފުނޑު ބޭނުންކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިއޮތްޑިމޮކްރަސީ މިނަން 



  

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު  1188. މި ލަފްޒަކީ" ބަޣާވާތް"ނޫން  އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން ކުރިން ދަންނަ އެއްޗެއް

ޅުގަނޑުގެ ލޮލުން ދުށިން މި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އަ .އަށް ވިލިގެންދިޔައީ ވަނަ ދުވަސް ފަތިހު އަލި ދުނިޔެ 3މަހުގެ 

އަކީ  އުޅޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން މި. އީ އަޅުގަނޑުގެ ސްކޫލު ދައުރުގައެ. ބަޔަކު ހަމަ ދިވެހިންގެ ބަޔަކު މަރުވެފައި ތިއްބާ

ކަށް މި ޤައުމު އަޚްލާޤީ ގޮތުން ދަށު ދަރަޖައަ. ބަޣާވާތްކުރަން ވެސް ބަޔަކު މީހުންނަށް ދިވެހިންނަށް ދަސްކޮށްދިނީއޭ

އި މީހުންގެ އަބުރާ މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ ހަޅޭއްލަވައި، އަދި. ޓަކައި ވެސް ބަޔަކު މީހުން ދަސްކޮށްދިނީއޭ ވައްޓާލުމަށް

ބަލަނީ  ސްތިރިއަކަށް މިއިހުރިހާ ކަމެއްގެ މޭ މި. ން ވެސް ބަޔަކު މީހުން ދަސްކޮށްދިނީއޭޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތް ނަގާލަ

. ކަމަކަށް އެއް ބުނާ ޑިމޮކްރަސީ އެއީ ރަނގަޅު ޑިމޮކްރަސީ ނުޖެހޭ މިނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާކަށްއަޅުގަ. ޑިމޮކްރަސީ

ނާއި ޤުރުއާ. ތި އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށްދީނުގެ ރިވެނޑުމެންގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްއަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ އަޅުގަ

ޑުމެންގެ މި އެހެންވީމާ، އަޅުގަނ. ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ މަތީން އަޅުގަނޑުމެން މާތް ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތުގައިވާ ގޮތުގެ

 ފުނޑުފުނޑުކޮށްލަން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަކަށް ދެން ނުޖެހޭ އެ ރިވެތި އާދަކާދަ ނަގައި

ރަށް ސާފުކޮށް އެކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަހަމައެއާ. ށް ތާއީދުކުރާކަށެއްބަޔަކަ

 ކޮބައިތޯ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތް. އޮތް އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން ކުރަންވީ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ

ސިފައިންނާއި ނިކޮށް ރޭގަނޑު ދަންނަވަރު ވަދެ، ކުދިންނާއި އަންހެނުން ގޭގައި އުޅެކުޑަ، ހައްޔަރުކޮށް މީހަކު ހިފައި

ވިދާޅުވާ  ކޮބައިތޯ އެ. ކު އުފުރާލައިގެން ގެންގޮސް ހައްޔަރުކުރީމަ ކޮބައިތޯ މި ޤާނޫނުއަސާސީމީހަ އެ ،ވަދެ ފުލުހުން

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ، އެހެންވީމާ. އެއްޗެއް ނުބުނެވުނީ ކީއްވެގެންތޯ އޭރުގައި ކޮމަންވެލްތުން އެއްވެސް. ކޮމަންވެލްތު

އުޅޭ  ޓަކައި ނިކުމެ ޔަކަށް ކަންތައްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްމާޔަތްކޮށް، ވަކި ބަހިކޮމަންވެލްތަކީ މިއީ ވަކި ބަޔަކު 

ނުކުރަން މި ކޮމަންވެލްތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް ފައިދާތަކެއް  ވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީދެއްއެއްގޮތަކަށް. ޖަމާޢަތަކޭ

. ގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭވާހަކަ އަޅު މި، އެހެންވީމާ. ކަމަކަށް އިނގޭތޯ ކުރާނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް

 . ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ހަމަ . ހުށަހެޅިފައިވާ ޤަރާރަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ޤަރާރެއް. ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ކުޅުދުއްފުށީގެ ސަށް ދިޔުން، މި ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ބަހުކުރިއޭގެ 

އަޙްމަދު . އެކްސިޑެންޓެއްގައި ނިޔާވެފަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ޒުވާން އަގުބޮޑު ދަރިއަކު ރޭގައި ވަނީ ސައިކަލް

ލު އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ހާލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރާ ޢުމަތްއިމީ ނިދިއްތުނޑި، މި މަރުޙޫމަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިބްރާހީމު، 

ފާހަގަކުރައްވާ ކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން  ގައިތެރި ރައީސް، މި ކުއްލި މައްސަލައިޢިއްޒަތް. ގެންދާނަން ކުރިއަށް

އިސްތިޢުމާރީ  މީ ރު އަރައިލުކުރަންޖެހޭނެ ބާޣީ ލީޑައަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫ. އެއް ވަރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަ



  

މި ޤައުމުގައި . ވަނަ އަހަރު މިއީ 2112. ގެ އަހަރުތަކެއް ނޫން 1131ދުވަސްވަރެއް ނޫނޭ ބުނިކަމުގައި ވިޔަސް މިއީ 

އެއްކޮށް އެ ހަމައެއާ. ބޭފުޅުންގެ ލާރި ބޭންކުތަކުގައި ފައިސާ ހުރީ އެން ޤައުމުތަކުގެ ބޭންކުތަކާއި ހުރީ ދުނިޔޭގެ އެހެ

. މަންޓުތައްކަންތައްތަކަށް އެކި ޤައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ އިންވެސްޓުއެކި ތަކަކީ ވެސް ދުނިޔޭގެ ންވެސްޓުމަންޓުއި ހުރިހާ

ވާތީ  މުތަކުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށްމާޔަތްކުރުމަކީ މިއަދު ދުނިޔޭގައި އޮތް އެހެން ޤައުހިތައް މި އިންވެސްޓުމަންޓު

 ތިބީ ކޮންމެ ގޮތެއް މި ފިކުރުގައި ރައްޔިތުން މިއަދު މި. ބާއްވަން އެ ގޮވާލަނީ ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖޭގައި އިންތިޚާބެއް

ކަމުން އަރައިގަނެވުމަކީ  އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިގެން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި، އެހެންވީމާ. ވިޔަސް ދެކަފިވެފަ

ން ގޮވައިލާ އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން ކޮމަންވެލްތު އަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި މި. އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން

ޔޫ އާއި، އާސިޔާންގެ .އީ ޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމަންވެލްތާއި އދ އާއިއަ. ޖެހޭ ޖާބަދޭން އެބަލުމަށް ރާއްޖެ އިގޮވައި

ވެރިކަމުގެ . ދެކޮޅަކަށް ތެދުވާހާ ވަރުގެ ހިތްވަރެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބަޔަކު ނެތްޤައުމުތަކާ އަދި ސާކާ 

އެ . ދާނީ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްގެން ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ލިބެމުންމީތިކަމުގައި މިކަން ނުކޮށް ތިބީމަ، ހިވެދަ

ރައްޔިތުން މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވެފައިވާ ، އިންތިޚާބެއް ބާއްވައި، އްލުންތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ބަރީޢަކޮށްގެ

ވާހަކަދައްކަމުން  ،މި ސަރުކާރު ބަލައިގަނެފިއޭ ބުނެ. ޖެހޭ މިއަދު އެބަ ދެކަފިވުންތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އިޖާބަދޭން

ން މިއަދުގެ ދުނިޔެ އި. ނުގަންނާނެއިބައެއް ބޭފުޅުން ގެންދަވާއިރު ސަރުކާރެއް މިއަދުގެ ދުނިޔެއަކުން ބަލަ

. ހުއްޓޭ ސުވާލުމާކު އެބަ ރައްޔިތުން މި ބުނަނީ ވެރިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ. ބަލައިގަންނާނީ ދައުލަތް، ރައްޔިތުން

. ނުއުފައްދާނެ ނޫންތޯ އެހެންނޫންނަމަ. ޖެހުނީ ވެސް ސުވާލު އޮތީމަ ނޫންތޯންކުއަރީ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަންހަމަ އި

ހިސާބަށް  ބަދަލުވި ވެރިކަން ރައްޔިތުން ލީ ވޯޓާ މި ބަޣާވާތުން. ވެރިކަން ބަދަލުވެފައި ވަނީ ބަޣާވާތަކުން، އެހެންވީމާ

ލާ އިން ގޮވައި ދުނިޔެ. ގޮސްދީގެން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގައި ހަމަޖެހުމެއް ނޯންނާނެމިއަދު ގެން

ނާހައިފިއްޔާ އެކަމުގެ ހިތި ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑު. ތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއަހަންޖެހޭނެގޮވާލުން

ލަނީ އެކު މި ބާޣީ ސަރުކާރަށް މި ގޮވައި މާއެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަ. ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ

 . ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޓަކައި ކޮށްދޭށޭ އެއްގޮތަށް މިކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކޮމަންވެލްތުގެ އެދުމާ

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އެއް އަޑުން ބާރަށް ވާހަކަދައްކާއިރުގައި، . ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

އަޑަށް ބާރުލާފައި ކޮމަންވެލްތޭ، ސީމެގޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ 

ކަމާ  އެން އިން މި.ންސް ނުވަތަ ޔޫއަޅުގަނޑުމެން ބައިވެރިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޖަމާޢަތްކަމުގައިވާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަ

. ސަރުކާރު ޤަބޫލުކޮށްގެން މި ތިބީ ކީއްވެގެންބާއޭމީހުން  އެ. ގޮތުން އެއްޗެއް ނުބުނަނީ ކީއްވެގެންބާއޭ ބެހޭ

ލާއިރުގައި އަދި ޢަތަކުން މިފަދަ ގޮވާލުމެއް ގޮވައިޤައުމު ބައިވެރިވެފައިވާ ކުޑަ ޖަމާ 24ކޮމަންވެލްތު ފަދަ 



  

ޚިލާފަށް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަވަސް  ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާދިވެހިރާއްޖޭއަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ޤާނޫނުއަސާސީ އެނގިފައި މިވަރަކަށްބާއޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ގޮވާލާއިރުގައި ކޮމަންވެލްތަށް ކިހާ

ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި. މިއީ އުފެދޭ ސުވާލެއް. ވަނީ

އެ  ،ނަމަ ކަމަށް ވާ ފާދެއްވައިފިސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު އިސްތިއުސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ ޤައުމުގެ ރައީސަކު، ރައީ

އިބު ވާ އޭނާގެ ނަވެވަޑައިގެންފައިއެއްކޮށް އިންތިޚާބު ނަވާނީ އެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާމަޤާމަށް ހަވާލުވެވަޑައިގަން

 1އިބު ރައީސް ވަހު އޭރުގެ ނަވަނަ ދު 2112ރުއަރީ ފެބް 1މަތީން  އެގޮތުގެ. ކަމަށްޓުރައީސް ކަމަށް ނުވަތަ ރަނިންމޭ

 މްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއިބު ރައީސް އެ ދުވަހު ރައީސުލްޖުހަމައަށް ނަ 14311ރުއަރީ ފެބް

އޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަދެން ހަމަ އަޅުގަނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ކޮމަންވެލްތު ކޮބައިބާ އާދެ،. ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ

ކޮމަންވެލްތު ކޮބައިބާއޭ . ލުވާލައިގެން ގެންގުޅުނުއިރުގަކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެއް

ޚިލާފަށް ދޫނިދޫގައި ނުވަތަ ގިރިފުށީގައި ނުވަތަ  ކު ޤާނޫނުއަސާސީއާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ

ކުއްލިއަކަށް ކޮމަންވެލްތު . އޭވަކޮންމެވެސް ރަށެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގުޅުނުއިރުގައި ކޮމަންވެލްތު ކޮބައިބާ

 އެއްގެ ނުފޫޒު ވަކި ބައެ. ދަނީ ފެދޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަވެގެން މިއުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސުވާލުއުއަ

 1ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ  އަޅުގަނޑު ހަމަ. ދަނީ ބައެއްގެ މައްޗަށް ފޯރާފައިވާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާމަވެގެން މި

ބަޣާވާތެއްގެ . ނުކުރެވޭ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ގައި މި ހިނގި ކަންތައްތަކަކީ ބަޣާވާތެއ2112ްރުއަރީ ފެބް

ކުރަނީ މިލިޓަރީ ލީޑަރެއް ނޫނޭ، ނޫނީ  ވެރިކަން މި -1ކަށް ފެންނަން ނެތް ކަންތައްތަކަކީ؛ ސިފަ އެއްވެސް ވަރަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމާ ބުނާއާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި . ނޫނޭ ހުރި މީހެއް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބޭރުން އައިއްސަ

 ދެއްވީމަ އޭނަ އެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްތިއުފާއޭނަ އިބު، ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައެއްކޮށް ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ރައީސު

އާދެ، އަޅުގަނޑު ހަމަ . އެއްގޮތަށޭ ޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއަ، އެހެންވީމާ. ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ

އުމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަޅުގަނޑުމެން މިއީ އިސްލާމީ ޤަ

ގޮތަށް  ވާއިރުގައި އިސްލާމީ އުސޫލުތަކަށް ހަޖޫޖަހައި އިސްލާމީ ކަންތައްތަކަށް ދެކޮޅުހަދާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

ޅުގަނޑު ހަމަ ކޮމަންވެލްތަށް އަ. ކަންތައްތައް ވެސް ކޮމަންވެލްތުން ބައްލަވަންޖެހޭނޭ ވާހަކަދެކެވޭއިރުގައި އެ

 ...ހަމަ ކޮމަންވެލްތަށް އިހުތިރާމުކުރާ މީހެއް ނީ އަޅުގަނޑަކީތިރާމާއެކު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވައިހު

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ

ފުޅުން ނުވަތަ އޮނަވިއްސަކަށް މެންބަރުންގެ ނަންފުޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ލިސްޓުގެ ބާކީ ވިއްސަކަށް ބޭ

ގަޑިއިރުގެ  1ދެއްވަނީ ތްތެރިން އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތުވަގުތު ބެލެހެއްޓުމުގެ އަމާނާ. އަޅުގަނޑު މޭޒު މަތީގައި އެބަ އޮތް



  

ންގުމުގެ ގަވާއިދު އަޅުގަނޑަށް ދެން ޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ހި، އެހެންވީމާ. ކަމަށް ވަގުތު މިހާރު ހަމަވީ

ދެއްވަނީ މިގޮތަށް މު އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތުމަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއް. ރިއަށްދާންއިގެން ކުމަތީން މިކަމަ ޔާކުރާ ގޮތުގެނި

ންނަށް ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅު

އްޔާ އެ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް ވި ކަމަށް ވަނީ ނިމެންދެން ވަގުތު އިތުރުކުރުމުގެ ހުށަހެޅުމެއް އޮތް ވާހަކަފުޅުދައްކަވައި

އަޅުގަނޑަށް . ކަމަށް ގޮތަށް އޮންނަ އިގެން ކުރިއަށް ދާމަތީން މިކަމަ ޖާ އަންގާ ގޮތެއްގެއެ ވޯޓުގެ ނަތީ އަހައި،

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  ހަކަދައްކަން އެދިވަޑައިގަންފައިވާލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ވާމަޢުލޫމާތު

 ބްރާހީމު މުއްޠަލިބުނިމެންދެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި ފުރުޞަތުއަރުވައި

ކަމަށް  މި. ތާއީދުކުރައްވާފަރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު ވަނީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއި، ހުށަހަޅުއްވައި

ދެއްވަނީ ޖަލްސާތަކުގައި ކަން ހިނގަމުންދާ މު އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަމީންޢާއް ންނާނެ ވަގުތެއްވޯޓަށް އެހުން އޮ

ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެ ގަޑީގައި ވޯޓަށް އަހާ، އެހެންވީމާ. އިން ވޯޓަށް އެހުމުގެ ވަގުތުގަބީދަ

 އެއް ނެންގެވުމަށް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެއް، މައްސަލަ ބެހޭ ނުކުތާ މިހިނދު ނިޒާމާ. ޢުލާންކުރަންއި

 .ޝުކުރިއްޔާ. އަރުވާނަންމެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ވާތީވެ އެ ޢިއްޒަތްތެރިޢަލީ ވަޙީދު އެދިވަޑައިގެންފައި

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެ

އެއް ހުށަހެޅުނު  ގޮތަށް ކަންތައް ކުރެއްވީ އެންމެ ފަހުން ކުއްލި މައްސަލަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި

ކޮޓަރި އިރައީސް ވިދާޅުވީ ސަމަޖިލީހުގެ  ،ކަމެއް ސާފުކުރެއްވީމަ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރެއްވީ ކިހިނެއްދުވަހު އެ އެ. ދުވަހު

، އެހެންވީމާ. ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަކީ މުކޮށްއެއެއް ނޫނޭ ޢާއް. ނިންމުމެކޭ އެއީތެރޭގައި މަޝްވަރާކޮށްފައި ނިންމި 

މުކޮށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލަކީ އަދި މީގެ ކުރިން ވެސް ގޮތުން ޢާއް ގޮތުގައި ގަވާއިދު ބުނާއަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ

ކުން ގޮތަ ހުށަހެޅުމެއް އޮތިއްޔާ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އަހައި އެ ނިމޭ ،ހަމަވުމުންގަޑިއިރު  1ކޮށްފައި އޮތް އުސޫލަކީ 

އަދި އަޅުގަނޑުމެން . އަޅުގަނޑުމެން ގާތު މިއަދު ތިފަދަ މަޝްވަރާއަކަށް ވެސް ނޭދޭ، އެހެންވީމާ. ކުރިއަށްދިއުން

. އަމިއްލަ ނިންމުމެއް އީ ރިޔާސަތުގެތި ކުރައްވަންޏާ މިއަދު ތިކަން، އެހެންވީމާ. އެއް ވެސް ނުވާނެ މަޝްވަރާ ދީފަ

 . އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި ތިއީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ގެންދާ ގޮތެއް ނޫން، އެހެންވީމާ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

. ރިޔާސަތުގެ އަމިއްލަ ނިންމެވުމެއް މީގެތެރެއަކު ނުހިމެނޭ އަދި އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އަޅުގަނޑު . މު ދެއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުމީހާ އަށް މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއް ރިޔާސަތުން މި ހާމަކުރީ ރިޔާސަތުގައި އިން

ބެހޭ  އެއް ހުށަހެޅުމަށް، ނިޒާމާ މިހާރު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން ކުއްލި މައްސަލަ

 .ށްމައްސަލައެއްގައި އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމަ

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން هللاޢަބްދުއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ފޮނަދޫ ދާ

ލިބުނީމަ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު އްސަލައަކަށް ނަމަވެސް ފުރުޞަތުކުއްލި މަ. ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެކީ މަރުޙަބާ  ޖާބިރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ هللاކާށިދޫ ދާއިރާގެ އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ޢަބްދު

ރުކުރުމަށް ވޯޓަށް އަހަން ގައި ވަގުތު އިތުލަން ބޭނުންވަނީ ކުއްލި މައްސަލައިއަޅުގަނޑު ދަންނަވާ. ދަންނަވަން

ސް ހުއެއީ މި ބަ. ގޮތެއް ނޫނޭވަންޏާ އެއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު  ކަމަށް ގައި އޮންނ13331ަ

ނޑާނުލައި އެންމެންނަށް ސް މެދުކައިތުރުކުރަން މި ހުށަހަޅަނީ ބަހު ހިނގަމުންދާ ގަޑީގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތު

ވާނެ އުސޫލަކީ  އަނެއްކާ މި މަޖިލީހުގައި މީގެ ކުރިން ކަން ހިނގާފައި. ލިބިގެން މިކަން ކުރިއަށްގެންދަންފުރުޞަތު

ހަމައަށް  ތުގެ ތެރެއިން އެ ދުވަހުގެ ވޯޓާމިއީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަ. ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ވެސް މިއީ

އަޅުގަނޑު ، އެހެންވީމާ. ނުކުރެވޭ އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ކަށެއްކަމަ ގޮސްގެން ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ގޮތަށް އޮންނަ ކަމެއް

ފާސްވެގެން ނޫނިއްޔާ އިތުރަށް  ސަވައިނީ މިހާރު ވޯޓަށް އައްޓަކައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަ ހަމަ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް

އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތު އިތުރުކުރަން މި ހުށަހަޅަނީ އެ . ނުކުރަމޭ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލެއް

ލަން ބޭނުންވަނީ، ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްގެ ދަށުން އަޅުގަނޑު މަނިކުފާނަށް ދަންނަވާހަމަ ، އެހެންވީމާ. ޓަކައޭ ސަބަބަށް

ފާސްވޭތޯ  ،ގައި މީގެ ކުރިން ކަންކުރައްވާ އުސޫލުން މިހާރުން މިހާރަށް ވޯޓެއް ނަންގަވައިއްލި މައްސަލައިކު

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ގެންގޮސްދެއްވާށޭ ބައްލަވާފައި ކުރިއަށް

  

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 3ތް އޮ ހަމައަށް މިހާރު މި ގޮތުގައި ހުސްވަގުތުކޮޅާ ނައަޅުގަނޑަށް ފެން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ

ވެފައި  މިކަން، ގޮތުން މަޢުލޫމާތުހޯދައި މިކަމަށް ވޯޓަށް އަހައި ބެހޭ ބައިގެ ތެރޭގައި މި ކަމާމިނެޓު 2 ނުވަތަ މިނެޓު

އިގެން ވެސް އަދި އެހެންވީމާ، މިކަމަ. ނޑަކަށް ނެތްހެދުމުގެ ތަނަވަސް ފުރުޞަތެއް އަޅުގައޮތް ގޮތް އޮޅުންފިލުވައި



  

 11ހަމަވުމަށްފަހު  މިނެޓު 31ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ އެކީގައި ވެސް ކުރިއަށް ދެވޭނީ  ލްސާގެ ދެން ކުރިއަށް އޮތް ބަޔާޖަ

ޖަހާއިރު ޖަލްސާ  11ހިސާބުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި، އެހެންވީމާ. އިރު ޖަލްސާ ފަށާއިރުޖަހާ

އެކީގައި އެ  ގައި އޮޅުންފިލުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުރުމާމެދުކަނޑާލަނީ މި މައްސަލައި ށް މިއެގޮތަ. ގޮތަށް ފަށާ

. ޓަކައި ގެންދިއުމަށް އިގެން ކުރިއަށްން އަދި ޖަލްސާގެ ބާކީ އޮތް ބަޔައިގެޅުންފިލުވުމަށްފަހު މި މައްސަލައަމަޢުލޫމާތު އޮ

 . ޝުކުރިއްޔާ. ގައ11311ިޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ  ދެން

 

 ]އަށް 11316އިން  11321ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ފަށާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކުރީ . `

ށް ގެންދިއުމުގައި މަޖިލީހުގައި އް ކުރިއަދަންފަޅި ނިމެން އުޅެނިކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި މައްސަލައިގެ ކަންތައްތަ

ދައްކަވަމުން  ންބަރު ނިޒާމީ މައްސަލަ ނަންގަވައިތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ އެއް ނަންގަވައި، ނިޒާމީ މައްސަލަ

ގެންދެވި ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން ރިޔާސަތު އޭރު ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދެވި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޖަލްސާގެ  ,ގޮތެއް ނިންމާނީ ހުސްވަގުތުކޮޅު ންމަވާފައި ވަނީ އެ މައްސަލައިގައިއްމަދު ޙުސައިން ރިޔާސަތުން ނިމުޙަ

ވަގުތު  މިމަޖިލީހުގެ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު  އެކަމުގައި ދިމާވެފައިވާ ސުވާލާ. ހުސްވަގުތުކޮޅަށް ފަހުގައި ކަމަށް

މަޖިލީހުގެ  އިދާބަރު ޢަލީ ވަޙީހުންނެވި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން ގެ ފަރާތުންޕީ.ޑީ.ކަމުގައި އެމްރިޓީ ލީޑަރުމެޖޯ

ވަނީ  އެކު ދެންމެ ބޭފުޅުންނާ ދެ މީނާޔާهللا މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ދެއްވީ މަޖިލީހުގައި މީގެގަނޑަށް ލަފާއަޅުމައިނޯރިޓީ ލީޑަރު ކަމުގައި މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި  މި .ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދައްކާފަ

އެ މައްސަލައިގެ  ،ނަމަ އެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ކުއްލި މައްސަލަ ކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުގެ މަތިންކުރިން ވެސް ޢަމަލު

ރަނގަޅު އެންމެ ފަހު ވަގުތުން ވޯޓަކަށް ދަންނަވާ އުސޫލު އެއީ ގަޑިއިރު ހަމަވުމަށް 1އި އޮންނަ ހުސް ކަނޑައެޅިފަބަ

އެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ދުވަހު  ފަހުން ކުއްލި މައްސަލަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ. ލު ކަމަށްއުސޫ

ކަމަށް މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު ތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫންލަޙާޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ގޮތް އެއީ މި 

ދެންނެވި  ން ވެސް މަޖިލީހުގައި ޢާއްމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވިފައި ވަނީ މިކުރި މީގެ އާއި ވާތީ ދެއްވާފައިޅުގަނޑަށް ލަފާއަ

 ،ނަމަ ޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާވާތީ ޢިއްޒަތްތެރި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އެއްވެސް ޢިއް އުސޫލުން ކަމަށް

 މަށްދިޔު ބަރަކު ވޯޓަށްއެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެން. މަށްސްތުކުރަނީ ވަގުތުން ވޯޓަކަށް ދިޔުއަޅުގަނޑު ގަ

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއި... ޢާއްމު އަރިހުން އެދެންމިހާރު އަމީންނުކުރައްވާތީ އަޅުގަނޑު އިޢުތިރާޟު

 .ޝީދުނަމަދު މެންބަރު މުޙައް



  

 

 :ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

އި ޚިލާފަށް ގެންނަވާއިރުގައި މި މައްސަލައިގަ ގޮތާ ޢަމަލުކުރެއްވި ދުވަހު އަނެއްކާ ކުރީބަދަލެއް  ބޮޑު ނިޒާމީ މިހާ

ހަމައެކަނި މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި މައިނޯރިޓީ . ލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާ އޮތީ ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑު ބަލައިލަން ބޭނުންކައުންސެ

 .ލީޑަރުގެ ލަފާގެ އިތުރުން

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އިޖޯރިޓީ ލީޑަރާމެވެސް ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އަދި މިހާރު  ކުރިންލް ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވަނީ މިހާރު ކައުންސެ

 އެހެންވީމާ، އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި. ކަމަށް އެއީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ރޫހު ދެއްވާފައިވާ ގޮތްމައިނޯރިޓީ ލީޑަރު ލަފާ

ޓަކައި  މަށްވޯޓަށް ދިއު. ކުރަނީ ވޯޓަށް ދިއުމަށްސްތުކަމަށް އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާތީ އަޅުގަނޑު ގަ މި މެންބަރަކު

ރި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު). ޢާއްމު އަރިހުން އެދެންޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އަމީން

ދަންނަވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި. އަރުވަންގަނޑު ފުރުޞަތުޅުކޮށްލެއްވުމަށް އަމެންބަރުން ވެސް ކާޑުކޮޅު ޗެކު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  141ވަނަ މާއްދާ އާއި  142ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު

ނިމެންދެން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި 

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއި ،ހުށަހަޅުއްވައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ހުށަހެޅުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުމަށް . ފު ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުންލޫމަޚް

 . ދަންނަވަން

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 މު މުއްޠަލިބުތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީފަރެސްމާ  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ލޫފުމަދު މަޚްޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުގަލޮ :ރުތާއީދުކުރެއްވި މެންބަ

 



  

 44 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 41 :ވޯޓު ދެއްވީ

 11      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 12     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން މި . 41ޖުމްލަ . 21ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު  .41ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ހުރިހާ ޢިއްޒައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ ވާހަކަފުޅުހުށަހެޅިފަ

ގެން މަޖިލީހުގައި ގުޅި މިގޮތަށް ފާސްވުމާ. ފާސްވެއްޖެ ނިމެންދެން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ،ލިބިފުރުޞަތު

ޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު މިއަދު އަޅުގަނޑު ކުރި ށް ގެންދިއުމުގައި މަޖިލީހުގެ މެބަހުސް ކުރިއަ

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  11ވަނީ މި ބަހުސް އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް އެދިވަޑައިގެންފައި މަޝްވަރާގައި ދެ ބޭފުޅުން

ހެޅޭ ކުއްލި މައްސަލައިގެ ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު ކުރިއަށް ގެންދާ އުސޫލުން އެ ދުވަހަކު ހުށަ މަސައްކަތްތައް ފަށައިގެން

 އެ ދުވަހަކު އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ،ނަމަ ނިމެންދެން ކުރިއަށް ގެންދަން ފާސްވެއްޖެ ދައްކައިވާހަކަ

 ގޮތެއްގެ މަޝްވަރާއަކަށް މަލުކުރާނެޢަގޮތުން  ބެހޭލް ޖެނެރަލްގެ އަރިހުން މި ކަމާ އަޅުގަނޑު ކައުންސެ. ނިންމުމަށް

ދެއްވަނީ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ލަފާ ލް ޖެނެރަލްކައުންސެ. ވެސް އެދުނިން

ންބަރަކު މެ އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި، އެހެންވީމާ. ކަމަށް މަތިން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ގޮތުގެ އެދިވަޑައިގެންނެވި

ގޮތަށް މިކަން ކުރިއަށް  މަލުކުރަމުން ގެންދާޢަ މެންވެސް އަޅުގަނޑު ނުކުރައްވާތީ ކުރިންއެގޮތަށް އިޢުތިރާޟު

އަރުވަމުން ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މެންބަރުންނަށް. ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު ނިންމަން

މައްޗަންގޮޅި  އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، އެންމެ ފުރަތަމަ. މަތިން ގޮތުގެ ޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާމަ ގެންދާނަން

 .މަދު ދީދީއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްއުތުރު ދާއިރާގެ ޢި

 

 :މަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުންޔާ އަޙްމައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރި

ގެ 81 އަހަރުދުވަސްވީ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި 31މޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އި ބައިވެރިވީ މައުކޮމަންވެލްތުގަ ،ރައީސް

މު އިންޑިއާ ޤައުމުގެ އޭގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި ޤައު 24އަކީ  ދިޔަ ފައިދާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެން އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި

ވާމީ ދުނިޔޭގައި ކުގައި ބައިނަލްއަޤްމީހުން އެ 24އެއް ހަމައެއްގައި  އާއަދި އިނގިރޭސިވިލާތް، ކެނެޑާ، އޮސްޓްރޭލިއާ

އިން ދިވެހި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް  ދިވެހި ޤާނޫނުއަސާސީ. ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން ދިޔައީކަންކަން ނިންމައި ބަސް



  

ވާ ކަމަށް އޮއް އްޔާރިމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫއިސް ވެރިޔަކީ މައުފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އެންމެ 

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވަނިކޮށް އީވާން ނަސީމާ އަދި އޭގެ ފަހުން ޖަލުގައި މަރުވި ގައިދީން، ޖަލުގައި 

. އިވުނުވެލްތުން އެއްޗެއް ބުނާ އަޑެއް ނީއޭރަކު ކޮމަން .ދުވަހުގެ ތެރޭގައަހަރު 31ވެސް ހަމަ މި  ވަނީ މަރުވެފައި

ޖޭގައި ހިނގައޭ ބުނީމަ އިންސާނީ އަނިޔާ ދިވެހިރާއްމެން ކަހަލަ ބޭފުޅުން ލާވަޙީދު ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ ނައުޝާދު

ވެސް އެ  ވާތީ ރައްޔިތުން ބިރުން ކޮމަންވެލްތުގައި ޖަލަށްލެވިފައި ،ވާކުރެވިގޮތަށް ދަޢު މަލު މިޢައިދިކޮޅު  ދައުލަތާ

ކަމަށް އިސް  ބައެއް ސީ އެންމެ އިސްއަސާދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު. ނުގަކަމަށް އެ ޒަމާ ވާހަކަ ބުނަން ބިރުގަންނާތީ

 ވެސް އެންމެ އިސް ވެސް އަދި ހުރިހާ ޤާނޫނު އަސާސީއެއްގައި ވިޔަސް މިއަދު އަދި އިއްޔެ ،ކަމަށް ބުނެ މަޤާމެއް

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ނުކުމެ ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ . ވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދައުރެއް ދެވިފައި

 އަސާސީގައި އިސްޤާނޫނު. އަޑުއަހަންޖެހޭވެލްތު ވިޔަސް އެބަ ނެގެން ދާކަމުގައި ވަންޏާ ކޮމަންވާތަކުންނޭ ބުބަޣާ

 އަދި އެހެން ބަޔަކަށް .ވެސް ނޫން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކަށް .މަޤާމެއް ދެނީކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ނޫން

ރިކަން އެ ވެ މީހުން އަހައި އެ ،ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ބުނާ އަޑު، އެހެންވީމާ. ޔިތުންނަށްދިވެހި ރައް .ވެސް ނޫން

އަދި ބަލަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ މިނިވަން ރައްޔިތުންނަށް . ކަމަށް އެ މީހުން ބުނަމުން އައީ ލަތު ބަލަންޖެހޭނެޙާ ބަދަލުވި

ކީ ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ގޮތަ ށަހެޅިފައިވާހު މިހާރު ބެލުމަށްކަމަށް އެ މީހުން ބުނަނީ ރައްޔިތުންނަށް  ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ގޮތެއް

ކޮމަންވެލްތު އަދި މިނޫނަސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔޭގެ ކަންކަމުން އެކަހެރިވީމާ . ބުނަމުން ދާތީ ގޮތެއްކަމަށް

ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ދިޔަންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެނިގެންރައްޔިތުންނަށްވާ ގެއްލުން އަޅުގަނޑުމެ

ސްޓޭޓްމަންޓުތަކުން ނެގި އެހެން މީހުންގެ  އެ. ކަންއިއެކީގަ ވެލްތުން ނިންމާ ނިންމުމާއެން ތިބީ ކޮމަން.ނގޭ ޔޫއެ

ގެނެސްގެން އެހެން ބަޣާވާތް އިން ގުންޑާމާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގެ މިލިޓަރީ ބަރު. ކޮށް ބުނަމުން އެބަ ދާކަންވަރަށް ސާފު

ވެސް  އިއެއްޗެހީގަ ތަކާކައިގެން އެ މީހުންގެ ކައިވެނި ތިބެނީ ރަނގަޅަށް އެ މިލިޓަރީ މީހުންއިމަ، ބަދަލުވެގެން ދިޔަ

 ބަރުމާ. ދާއިރު، ރައްޔިތުން ތިބީ ބަނޑަށްޖެހިފަ ލާފައި ތިބޭ އެ މީހުންގެ ދަރިންނާއި މީހުން ފެންނަމުންރަން އަޅުވައި

އަދި ޖަވާހިރުގެ . ދާވެސް އުފައް ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް  ވެސް ހަކުރު ހަނޑޫ .ދި ޤައުމެއްނއަކީ މުއްސަ

ތަންތަނުގައި އިންފްލޭޝަން  ފަދަ ޒިންބާބުވޭ ހަމަ އެހެންމެ ފިޖީ،. ވެސް ލިބިފައިވާ ޤައުމެއް ދިކަންނމުއްސަ

ށް ކޮފީތައްޓެއް އެތައް ޑޮލަރަކަ ،އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް އަރައި ،ވެގެން ދިޔައިމައިން އެކަހެރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔެ

އެއް  ރުމަކީ މައްސަލަތިބީ ހަމަ މިގޮތަށް ވެރިކަމުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ދަތިކު ސް އެތާނގެ ވެރިންވެ ދިޔައިރުލިބެމުން

ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ބައިވެރިވިކަމުގައި ވިޔަސް 81އެހެންވީމާ، މިހެން އަދި އަޅުގަނޑުމެން . ށް ބުނަމުންނޫން ކަމަ

އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުނިޔެ އިން އެކަހެރިވާ ގޮތްގޮތަށް ކަންކަން  ޤައުމުގެ އެކީގައި އަޑުބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބި، 24

ހިނގީމާ، ފަގީރުވެގެންދާނީ ވެސް، ނިކަމެތިވެގެންދާނީ ވެސް، ބަނޑަށްޖެހިގެންދާނީ ވެސް ރައްޔިތުން ކަމަށް ވާއިރު 

ންބޮޑުނުވާ ބަޔެއް ކަމަށް އެޔަށް ވިސްނުމެއް ނެތި ބަސްބުނަމުންދަނީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ކަންކަމާ ކަ



  

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މިކަމާ . އަޅުގަނޑު ހަމަ ގައިމުވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

އަދި ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮވާލަނީ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނާ ބަސް . އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވޭ

މިއަދު މި . މަށް މިއަދަކީ ޤަރާރެއް ނޫންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވަކި ގޮތަކަށް ދަންނަވާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭވެސް އަޑުއެއްސެވު

މި ކުއްލި މައްސަލައިގައި މި ބުނާ ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ . ހުށަހެޅިފައި އޮތީ ކުއްލި މައްސަލަ އެއް

އަޑުއައްސަވައި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ނިކަމެތިކަމާއި  މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުން

ދިވެހި އިޤުތިސާދަށް އަންނާނެ ގެއްލުމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާވަޑައިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުއަޅުއްވައި، އަވަސް 

ބޫލުކުރެވޭ ކޮމިޝަން ވީހާވެސް އިންތިޚާބަކަށް އެ ގޮވައިލާ ގޮވައިލުމާ އަދި އެ އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ޤަ

 . އަވަހަކަށް އެކުލަވައިލުން

 

 :އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމު ވާހަކަދެއްކެވުން

އާދެ، މި ކުއްލި މައްސަލަ އަކީ އަޅުގަނޑު އެހާ ތާއީދުކުރާ މައްސަލަ އެއް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

އެހެންވީމާ، މިހާރު ވަގުތު ފާއިތުވާ ފަހުން . ހަޅަން ޙަޤީޤަތުގައި މާ ލަސް ވެސް ވެއްޖެމި މައްސަލަ ހުށަ. ނޫން

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ލޮބުވެތި ޤައުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން . ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކަށް މާ ހިންހަމަޖެހޭ ވާހަކަ އެއް ނުދެއްކޭނެ

ގެ މައްޗަށް ބޭރުގެ ޤައުމަކުން ކަމެއް އަންގާއިރުގައި މި އެހެންވީމާ، މި ޤައުމު. އަމިއްލަ ދުސްތޫރެއް އޮންނަ ޤައުމެއް

. ޤައުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އެ ގޮތަށް އަންގަވަންޖެހޭނެ

ސަސާތަކުން މި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުނިޔޭގެ މުއައް. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވަކި ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ތިބި ބައެއް ނޫން

. ޕީގެ ޢާއްމު މެންބަރުންނެއް ނޫން.ޑީ.އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޯސްވެގެން މި އުޅޭ އެމް. ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ޤައުމެއް މީ

ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވި . ޕީން ވެރިކަން ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތް ގޯސްވެގެން މި އުޅެނީ.ޑީ.އެމް

އެކަމަކު އެ ބޭފުޅާގެ ދޫފުޅަކުން ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް . އަހަރާ އެތައް ދުވަސްވަންދެން 3ން އަޑުއަހަން އަޅުގަނޑު ހުރި

ކަލޭގެފާނު لوال كما خلقت افالكن . މީ ކޮންފަދަ މާތް ނަބިއްޔެއްގެ ވާހަކައެއްތޯ  މި ދައްކަނީ. ޞަލަވާތެއް ނުކިޔަވާ

މާތް ނަބިއްޔާ އަށް ޞަލަވާތް ނުކިޔަވާ މީހަކަށް ކޮން  އެފަދަ. ނުހެއްދެވީމުހޭهللا މި ޕްލެނެޓުތައް ތިމަން  ،ނަމަ ނުވާ

وا  ِإّن َتنُصُر. އެކަލާނގެ ނަސްރުދޭ އަޅަކަށް އެކަލާނގެ ނަސްރުދެއްވާނެ ۗ ُه َّن الَلـُه َمن َينُصُر َوَلَينُصَر. ނަސްރެއްތޯ ލިބޭނީ

. މީހުންނަށް ނަސްރުދެއްވާނޭ ބައި ނގެ ތިޔަކަލާ އެ وނަމަ އަށް ނަސްރުދޭ ތިޔަބައި މީހުން އެކަލާނގެُكْم  الَلـَه َينُصْر

ދީނަށާއި ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ އަށް ނަސްރުނުދިން މީހަކަށް ކޮންނަސްރެއްތޯ، ކޯއްޗެއްތޯ ދުނިޔެ އިން هللا އެހެންވީމާ، 

 އެހެންވީމާ،. ދުނިޔެ ނުލިބުނުތާގައި އާޚިރަތު ވެސް ނުލިބޭނެ. އެއްވެސް އެއްޗެއް ޙައްޤެއް ނުވާނެ. ޙައްޤުވަނީ

ޕީގެ އަޅުގަނޑުގެ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ދަންނަވާނީ އެ މަނިކުފާނު ދޫކޮށްލައްވާފައި ތިޔަ .ޑީ.އަޅުގަނޑު އެމް

މިހާރު އެބޭފުޅާ އަށް ވެގެން އުޅޭ ގޮތަކީ އެ ބޭފުޅާ އަށް ވެރިކަން . ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީ އަށް އާ ބޭފުޅަކު ހޯއްދަވާށޭ



  

ގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެންދިޔައިމާ ދެން މިޤައުމަށް އެހެން ރަނގަޅު އެއްވެސް ގޮތެއް ލިބުމުގެ ނުވަތަ ވެރިކަން ކުރުމު

އެހެންނޫންނަމަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ރައްޔިތުންގެ . ވާން އެދިވަޑައިނުގަންނަވަނީ

ތުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ މިކަންކަމަށް ދަތިއަރާ ގޮތަށް އެތައްބައިވަރު ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަ

ނޫނީ ތަންކޮޅެއް ސުލްޙަވެރި ގޮތަކަށް އުޅުއްވައިގެން މިކަން ކުރެވޭތޯ . ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެއް ނުގެންދަވާނެ

هللا . ހޭނެއަޅުގަނޑުމެން ކެތްކުރަންޖެ. ގ2113ައިންތިޚާބު އޮންނާނެ އިނގޭތޯ . ކޮން އިންތިޚާބެއްތޯ. ބައްލަވަންވީ

ތިމާ ބޭނުންވީމަ އެހެންކަމެއް . ތިމާ އަށް ހަމަ ލިބެންވީމަ، އިންތިޚާބުބާއްވަންވީ. ވޮޑިގެން ވަނީ ކެތްތެރިންނާ އެކުގަ

 . މިތާގައި ނެތެއްނޫންތޯ އެ މަނިކުފާނު ޤަބޫލުކުރައްވާ މުއައްސަސާ އެއް. ކުރަންވީ

 

 :ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

އާދެ، އަޅުގަނޑަށް ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މިދިޔަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންފަތްތަކަށް އިވެމުން މި ދަނީ ދީނީ ބޭފުޅުން ވެސް، . އަށް ވުރެ މަތީގަ 21%މަހުގައި ހުރީ 

. ގެން ދީން ހަތިޔާރަށް ނަންގަވައިގެން ސިޔާސީ ބޭނުންތައް އުފައްދާ ތަންދީނީ އެކިއެކި ބަސްތައް ބޭނުންކުރައްވައި

އެހެންނަމަވެސް ފަލަޞްޠީނުގެ ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންނެވިއިރު މަރުޙަބާކިޔަން ވެސް ތިބީ ބުރުގާނާޅުއްވާ 

މި ވެރިކަމުގައި  އަހަރުގެ ވެރިކަމަށް ފާޑުކީ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މީހުން 31ހަމަ ކުރީގެ . ކުޑަކުދިންތަކެއް ނެރެފަ

ޕީގެ .ޑީ.އެހެންވީމާ، އެމް. ބައިވެރިވެގެން ކަންތައް ކުރެއްވި ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ފެނިފައި ވަނީ މިފަދަ ބީދައަކުން

ޕީ އިން ދެން ވެސް .ޑީ.އެމް. އެއީކީ އެހެން ޕާޓީއަކާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން. ޕީން.ޑީ.ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ކަނޑައަޅާނީ އެމް

އެކަމާ މޭބޮޑުވާ ފަރާތްތަކުން ކެރެންޏާ . ޕީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހުރެގެން.ޑީ.އީސް ނަޝީދު އެމްކާމިޔާބުކުރާނީ ރަ

ސީމެގަށް މިއަދު ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަށް ފާޑުކިޔަމުންދިޔައިރު، ސީމެގުން މިހާތަނަށް . އިންތިޚާބު ބާއްވައި ވާދަކޮށްލާނީ

އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓު . ފައިސަލާކުރުމުގެ ފުރުޞަތުދިނުމަށްފަހު ނެރުނު ކޮންމެ ރިޕޯޓެއް ނެރެފައި ވަނީ ދެފަރާތަށް

ނެރުމުގެ ކުރިން މިހާރު އާ ވައްތަރެއްގެ ކޫ އެއް ކަމަށް، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކިޔަވާކުދިން ކައިރީގައި ވިދާޅުވި 

ން ރިޕޯޓުނެރުމުގެ ކުރިން އަދި އެންމެ ފަހު. ޑޮކްޓަރ ޙަސަން ސަޢީދު މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރެއްވި

ދެން މިއަދު . މިއަދު ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު، މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ބާރުތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ވަކާލާތުކުރެއްވި

ކޮމަންވެލްތު އެއްޗަކަށް ނުވެގެން ކަންތައްތައް ކުރަމުން ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހެނީ، މާދަމާ 

އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ދެރައެއް . އް އަތުވެއްޖެ ނަމަ އަޅުގަނޑެއް ނޭދެން ފިޔަވަޅެއް އަންނާކަށްފިޔަވަޅެ

އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ ދެރައެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ، އޭގެ އެންމެ ބޮޑު . ލިބުމަކީ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ނޫން

އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ޒުވާބުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން . ށްގެއްލުންވާނީ އެންމެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުމީހާ އަ

އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންވީ އަޅުގަނޑުމެން ކަމެއް . ގެއްލިހަލާކުވެގެން ދިޔުމުގެ އެއްވެސް މާނަ އެއް ނެތް



  

ޔަވައިގެން ކިފަވާޒަކީ ޑޮކްޓަރ . ހިނގާދިޔައިއްޔާ އެކަން ބަލަން އެންމެން ވާހަކަދައްކާއިރު އެކަން ރަނގަޅަށް ބެލޭތޯ

އެހެންނަމަވެސް އިސްމާޢިލް ޝަފީޢަކީ ސެޕްޓެމްބަރ . ޑޮކްޓަރ ޔާސިރަކީ ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހެއް. ހުރި މީހެއް

ގައި ބަޑިޖެހިއިރު ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ވުޒާރާގެ ތެރޭގައި ކަންތައް ހިނގައިދިޔައިރު އެކަމުގެ އިސްމަޤާމުގައި ހުރި 21

އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ވާތީވެ . ތާ އިންނެވިޔަސް އެޔަށްވުރެ އިންސާފުވެރިވާނެޔާމީން އެهللا ޢަބްދު. މީހެއް

މި ތަނުގައި ބައެއް މިނިވަން ޢިއްޒަތްތެރި . ވަނަ އަޑޭ ކިޔާފައި މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން އެތަން މިނިވަން ނޫނޭ ބުނީ 3

އެހެންވީމާ، ކަމެއް ހިނގައިދިޔައިއްޔާ . ވެގެންބައެއް މަޖިލިސް މެންބަރުން ވެސް މިނިވަން ނޫނޭ ބުނީ އެހެން

ބަލައި ނިމޭއިރު . އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް ދެންނެވިން މިފަދަ ދޮށީ މުއައްސަސާއަކުން އެކަން ބަލަންވާނެ

. ނެޔާމީނަކީ ނުވެދާهللا ޢަބްދު. ފަހަރުގައި ޑޮކްޓަރ ވަޙީދަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހީކުރާ ކަހަލަ ނުބައި މީހަކަށް ނުވެދާނެ

އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ލީޑަރުން މިތާ . އެއީ އެ ދެ ބޭފުޅުންނެއް ނެތް ފުލުސް އޮފީހުގެ ތެރޭގައި ބައްދައި ހޯބޯލަވާކަށް

. ޔާމީނަށް އެކަނި ޝަރުތުހަމަވެދާނެهللا އެހެންވީމާ، ފަހަރުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުބާއްވަންޏާ ޢަބްދު. އުޅުއްވާ ތިއްބެވި

އަޅުގަނޑުމެން މިކަން . ވެސް ވެދާނެ އެހެން ބޭފުޅުން އެ ކަމަށް ހުރަސްއަޅުއްވަނީއެކަމާ ބިރުގަންނާތީ ކަމަށް 

. ޕީން ވެސް އަދި އެހެން ފަރާތްތަކުން ވެސް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ތިބެންވާނެ.ޑީ.ރަނގަޅަށް ބެލި ނިމޭ ގޮތަކަށް އެމް

ހާސް  2އެއީ އިއްޔެ ވެސް . އަދުޕީން މަގުތަކަށް ނުނިކުމެ، މުޒާހަރާނުކުރާތީ މި.ޑީ.އަޅުގަނޑު އުފާކުރަން އެމް

އަޅުގަނޑުމެން . ޕީއަކުން ނުނިންމާނެ ރައްޔިތުންނަށް ދެރަވާ ގޮތެއް.ޑީ.އެހެންވީމާ، އެމް. ޓޫރިސްޓުން މާލެ އައި

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ . އޭ ކައިރިއަކަށް އިދިކޮޅު ކުރީގެ ފަރާތްތަކުން ދިޔަ ގޮތަކަށް.އެމް.ނުދާނަން އެމް

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެދެނީ އިންޞާފުވެރި ބެލުމަކުން . ށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ނިމެންރައްޔިތުމީހާ އަ

ބަލައި، އެ ނިމޭ ގޮތަކަށް ހުރިހާ އެންމެން ތަސައްލީވެ، އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅު ގޮތުގައި އެންމެން އެކުވެރި ރޫޙުގައި 

ޖޯކުޖަހާއިރު މާދަމާ ސީމެގުގެ ފައިބުޑަށް ވެސް ހަމަ  މިއަދު ސީމެގަށް. ނޫނިއްޔާ މި ޤައުމު ކުރިޔަކަށްނުދާނެ

ގަދަބަސް ބުނެގެން ވަކި ކާމިޔާބެއް މި މައިދާނަކު . ވެއްޓެންޖެހިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނުލިބޭނެ

 

 :ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު 

އާދެ، މިއަދު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ ކުއްލި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ވާހަކަދައްކާއިރު އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން މިދާ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް 

ށުމާ އެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަރުޙަބާކީ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގިނަ ޤައުމުތަކެއް ހިމެނޭ ސީމެގު ޢަމަލުކުރަން ފެ

ގައި ރާއްޖޭގައި މި 1އަދި ކޮމަންވެލްތު ފަދަ މުއައްސަސާތަކުން ނޫނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ފެބްރުއަރީ 

ވަންޖެހޭ ވަރަކަށް ކަންތައް ނުބައްލަވައި، ހަމައެކަނި ވަކި ހިނގައިދިޔަ ކަންތަކާ ގުޅިގެން އެބޭފުޅުން ބައްލަ



  

އާދެ، . ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ބާރުއަޅައި ތަކުރާރުކޮށް މި މަސައްކަތްކުރަނީ ކީއްވެގެންތޯ މީ ސުވާލުއުފެދޭ ކަމެއް

ތް އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާ، ސީމެގުގައި ހިމެނޭ ޤައުމުތަކާއި ކޮމަންވެލްތުގެ ބައެއް ޤައުމުތައް، މިސާލަކަށް އިނގިރޭސިވިލާ

ކެނެޑާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ އެއޮންނަ ބަރުލަމާނީ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހެދި އެ 

ތަންތަނުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ އެހާ ހިސާބުން ފެށިގެން ބޭއްވޭ އިންތިޚާބަކުން އަނެއްކާ ފުރިހަމަ ދައުރެއް އެބަ 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ . އެހެންތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބައްޓަންކުރެވިފައި އޮތީ. ލިބޭ

އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށްބޮޑަށް ސުވާލު އެބަ އުފެދެއޭ އެ ބޭފުޅުން މި ކަންތަކާ މިގޮތަށް ވާހަކަދައްކަވަންޖެހެނީ 

ގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތް ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަން އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާ . ކީއްވެގެންތޯ

ބަދަލުވެގެން ދިޔައިމާ އެ އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތް ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ނައިބު ރައީސް ޤައުމުގެ ވެރިކަމާ 

ނޑުމެން އެކަމާ މެދުގައި އެހެންވީމާ، މީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ އަޅުގަ. އެ ގޮތަށް ކުރިޔަށް މި ދަނީ. ހަވާލުވެވަޑައިގެން

އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮއެދިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިމޮކްރެސީ . ވެސް ސުވާލުއުފެދޭ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް

ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދޭ ނަމަ، ކީއްވެތޯ ރާއްޖޭގެ ފޮރިންމިނިސްޓްރީން އެދިވަޑައިގަތީމަ 

މިހާތަނަށް ކޮމަންވެލްތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަންނީ ގޮތުން . ބެހޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ނުދެއްވީސީމެގުން އެކަމާ 

އެހެންނަމަވެސް މި ކަމުގައި އެހީތެރިކަން ނުދެއްވައި . ތެދެއްމެ ގިނަ އެހީތެރިކަން ދެއްވަމުން އައި ޖަމާޢަތެއް

އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ . ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް އިރުއިރުކޮޅާ ފާޑުފާޑުގެ ބަޔާންނެރުއްވުން މީ އަޅުގަނޑުމެން

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު މިހާރު ބޭރުގެ ޤައުމުތަކަށް އެ ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ 

މަސައްކަތެކޭ  ތިމަންނަ ރާއްޖެ އަށް ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރެސީ އެއް ގެނައުމަށް ޓަކައި ހަމަ ނިދި ނުލިބިގެން ކުރައްވާ

ވިދާޅުވެފައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނާ މެދުގައި ޖޯކުޖަހަމުން ފާޑުފާޑުގެ 

ވާހަކަތައް ވޮޝިންޓަންނިއުސް ފަދަ އަދި އިންޑިޔާގެ މީޑިޔާތަކަށް އެކަހަލަ މަޢުލޫމާތުދެއްވައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ 

މިއޮތް މިނިވަންކަމާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ނިކަމެތިވާ ގޮތަށް، ދެރަވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ގޮތަށް ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަދައްކަވަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ އިނގިރޭސިވިލާތް ކަހަލަ ކޮމަންވެލްތުގެ ބާރުގަދަ 

އަހަރު ތެރޭގައި އެބަ އޮތް ދެކުނުގެ  61ގާތްގަނޑަކަށް ޤައުމުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚު އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އަތޮޅުތަކުގައި ބަޣާވާތެއް އެ މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެން އުފައްދާފައި އެ ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވި ލީޑަރު ވަނީ 

އި ހަމަ އެގޮތަށް ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ގެންދަވާފަ. ގެންގޮސް އެހެން ޤައުމަކުން ހިމާޔަތްދީ ބަހައްޓާފަ

އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް ހަމަޖެހިލައިގެން މި ޤައުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ . ބަހައްޓަވަންވީނޫންތޯ

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި މި ޢަޤީދާގެ މަތީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިބެގެން މިނިވަންކަމާ އެކު ފުރިހަމަ އަށް 

ދެ، އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި އުޅެނީ މިކަހަލަ ކުއްލި އާ. ކުރިޔަށްދާނެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ



  

މައްސަލަތައް ހުށަހަޅުއްވާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާ 

 ...އާދެ. އެ ޙަޤީޤަތަށް ބުރަވެ ތިބެ، އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކަންޖެހެނީ. ގޮތައް

 

 :ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ބަހުސްކުރަމުންދާއިރު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެހެންނަމަވެސް . ދަވައޭތަފާތު ބޭފުޅުން، ތަފާތު ޚިޔާލު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ފާޅުކުރަމުން އެބަ ގެން

އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ . އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ދުނިޔެއާ ޖެހިގަނެގެން ލިބޭނެ ވަކި މޮޅެއް އޮންނާނެތޯއޭ

ލައްކަ މީހުން ހަމަވާ  3އަޅުގަނޑުމެން . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެންނުވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސުވާލެއް

ގައި ދިރިއުޅެންޖެހޭއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަމަކުން ކުޑަކުޑަ އާބާދީ އެއް

މިއަދު ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢަށް ޖޯކުޖަހަމުން ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން . އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވޭކަށެއް

ތްތެރި ރައީސް، މާ ބޮޑު ކަމެއް ކުރާކަށެއް ނޫން ސީމެގުގެ ޢިއްޒަ. ވާހަކަދައްކަވާއިރު މީ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް

އަޅުގަނޑުމެން އެތައް ދިވެހި ރައްޔިތުންނެއްގެ ހިތުގައި އުފެދިފައި އޮތް ސުވާލެއް، މުޅި ދުނިޔޭގެ . ރިޕޯޓުގައި އެ އޮތީ

ތަޙުޤީޤެއް . މި އުޅެނީ އެތައް ރައްޔިތުންނެއްގެ ހިތުގައި އުފެދިފައި އޮތް ސުވާލެއް، އެޔަށް ޖަވާބެއް ބޭނުންވެގެން

. އެ ތަޙުޤީޤުން ހަމަ ނިމޭ ކޮންމެ ގޮތަކީ ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް ޤަބޫލުކުރައްވާނެ ކަމެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރައްވާށޭ

ތަޙުޤީޤު ނިމޭއިރުގައި ފަހަރެއްގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަކީ ވެސް . ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ގޮތް ތަޙުޤީޤުކުރައްވާށޭ

އެހެންވީމާ، މިފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް . މުގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނަންޖެހިދާނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިކުރައްވަފާނެޤައު

އޭގެ ބަދަލުގައި މުޅި ދުނިޔެއާ ޖެހިގަނެގެން، މުޅި ދުނިޔެއާ ދެކޮޅަށް . އޮތްއިރުގައި މީ ނުކުރަންވީ ކަމެއް ނޫނޭ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މުޅި ދުނިޔެއާ . ޒަތްތެރި ރައީސް ވީހަނގުރާމަ އިޢުލާނުކުރާކަށް ނޫނެއްނޫންތޯ ޢިއް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ޖެހިގަނެގެން ކަންތައްތައް ކުރީމާ އެފަދަ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ކަންތައްތައް ވެގެން އަންނަ ގޮތް

ހަމަ އެ . ވެގެންދިޔަ ގޮތް އެނގޭހިޓްލަރަށް . ސްލޮބެޑާން މިލޯސްވިޗަށް ވެގެންދިޔަ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ

އަހަރުގެ  31މޭރުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެއްގެ ސަގާފަތް ދިރުވައި، 

 ވެރިކަމެއްކޮށް ނިންމާފައި ދެން އަނެއްކާވެސް ޑިމޮކްރެޓިކު ވެއްޓެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ވެރިކަމެއް ބަޣާވާތަކުން ބަދަލުކުރި

. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. މައުމޫނަށް ވެގެންދާނެ ގޮތް ވެސް ހަމަ ފެނޭ

އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމަކާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ނުވިސްނާ ތިބެ، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވަގުތުތައް 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިފަދަ . ހިތުން އެއީ ޒިންމާދާރު ގޮތެއް ނޫން ބޭކާރުކުރަން ޒާތްޒާތުގެ ވާހަކަދެއްކުމަކީ އަޅުގަނޑު

ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ސިޔާސީ އެއްވެސް ބަރުދަނެއް ނެތް 

ހިނދު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭބޭފުޅުން، މި މަޖިލީހުގެ ގޮޑި އެއްވެސް ތަމްސީލުކުރަން ނުލިބޭ 



  

އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މާ . މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ބޭނުންކުރައްވައިގެން ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ދާ ތަން

މިފަދަ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައި އިސްލާމްދީން ހަތިޔާރަކަށް . ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެހެންނަމައީ . ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު އޮޅުވައިނުލެއްވޭނެ. ގެން ކޮންކަމެއް ހާސިލުކުރަންތޯ މި އުޅެނީބޭނުންކުރައްވައި

މީ . ވަނަ އަހަރު ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފައި މި ޤައުމުގެ ވެރިކަމަށް ނައީސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 2118އަޅުގަނޑުމެން 

ގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ސީމެގުގެ ރިޕޯޓުގައި އެއަށް މި ދެން ހަމައެއާއެކު އަޅު. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް

ސީމެގަކީ ތި . ބޭފުޅުން ޤަބޫލުނުކުރައްވައި މި ވިދާޅުވަނީ ސީމެގުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެގެން ނުލިބުނޭ

 3މިފަދަ . ޤައުމު 24ކޮމަންވެލްތަކީ . ބޭފުޅުން ފަހަތުން އާދޭސްކުރަން ދުވާނެ ބަޔެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެ އަޑު . އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާންވީ އެއްޗެއް އެ އޮތީ ވިދާޅުވެފަ. ލައްކަ މީހުންގެ އާބާދީއެއް ފަހައި ދުވާކަށްނުޖެހޭނެ

ހަމަ މިއަހަރު . އެ ރިޕޯޓުގައި އޮތް ގޮތަށް ކަންކުރައްވަންޖެހޭނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން އަހަންޖެހޭނީ

ހަމަ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާ އެއް ވެސް ހަދައިގެން ތަޙުޤީޤު ވެސް . ޚާބު ވެސް ބާއްވަންޖެހޭނީތެރޭގައި އިންތި

މިއާ އިހުތިޖާޖުކޮށްގެން ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަ ސީމެގުގެ . އެނޫން އޮޕްޝަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް. ކުރައްވަންޖެހޭނީ

ތެރި ރައީސް، މީ އަޅުގަނޑުމެން ލޯމަތީގައި ހާމަވަމުންދާ ޢިއްޒަތް. ބޮލުގައި އެޅުއްވިޔަސް އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން

މި ކަންތައްތައް އިހުތިޖާދުކޮށްގެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަލާމާތްކުރައްވާނެ ކަމެއް ނެތް . ކަންތައްތައް

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ . އެއް ނިޒާމީ މައްސަލަ. ޙަމީދުهللا މްދޫން ޢަބްދުޙައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިނގުރަ

 .هللاޢަބްދު ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުޢިއް

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު

ގައި އޮންނަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު 6ނެގީ ލިސްޓުން ފެންނައިރު  އާދެ، ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް

އެހެންވެގެން ކިހިނެއްތޯ ވީ . ޙަމީދު އޮންނަނީهللا ގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދ1ު. هللاޢަބްދު

 .ބަލައިލަން ވެގެން

 

 



  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ލިސްޓުގައި އޮތީ ރަނގަޅަށް. ރު ތި ނެންގެވީ ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ބަލައިގަންނަންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 . هللاއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު

 

 :އްކެވުންވާހަކަދެهللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު

އާދެ، ދެންމެ ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު އެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ބޭކާރު ކުއްލި މައްސަލަތައް މި ތަނަށް ވައްދައިގެން މިކަހަލަ ޒުވާބުތައް . ވިދާޅުވީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް

އެހެންކަމުން އެ ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީ އަށް . ގަޅު ގޮތެއް ނޫންކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަންކުރަމުން ގެންދިޔުމަކީ އެއީ ރަނ

އާދެ، މާފަންނު . ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން މިފަދަ މައްސަލަތައް މި ތަނަށް ނުވެއްދުމަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން

ލީހުގެ ވަގުތު ނަގާލުމަށް ޓަކައި މިފަދަ މައްސަލަ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު ރަޝީދު މިއަދު މަޖި

. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އިހުތިރާމުކުރަން ކޮމަންވެލްތަށް. އެއް ވެއްދީތީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން

ފުޅުން ބެހެން މި އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިއަދު އެކަނި ބާވައޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތަކާ އެ ބޭ

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ތަޅުއެޅުވިއިރު، ކޮމަންވެލްތް އޮތީ ކޮންތާކު ބާވައޭ. ޖެހެނީ

ސީ ހައިޖެކުކޮށްގެން ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން، އަންނިގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރިއިރު ކޮމަންވެލްތު .އެސް.ޖޭ

ށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަދި މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ ހަމަ އެގޮތަ. ކޮބައިބާވައޭ

ޔާމީނާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމު هللا މައިނޯރިޓީ ލީޑަރ ޢަބްދު

هللا ހަމަ އެގޮތަށް ޢަބްދު. ރު ކޮމަންވެލްތު ކޮބައިބާވައޭއިބްރާހިމު ޤާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގުޅުނުއި

ޤާޟީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ގެއްލުވާލައިގެން، ގޭގައި އަވަހާރަފުޅަށް އޮންނަވަނިކޮށް ވަގަށްނަގައިގެން، ހިފައި 

މިކަމާ  ހައްޔަރުކޮށްގެން، ބާރު ނެތް މުއައްސަސާއަކުން އޭނަ ގެންގޮސް ތަނެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގުޅުނުއިރު

ށް އެހެންވީމާ، މިހެން މިކަންކަން އޮވެފައި ކުއްލިއަކަ. ދޭތެރޭގައި ކޮމަންވެލްތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވީ ކީއްވެގެން ބާވައޭ

ވަކި ބޭފުޅަކަށް ވެރިކަން ހޯއްދަވައިދެއްވަން ނުވަތަ ވަކި ބޭފުޅަކު ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅަށް މިއަދު ވެރިކަން ބަދަލުވީމަ 

ނެރުނީމަކާ ދެނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެއީ އެންމެ އިންޞާފުވެރިގޮތެކޭ ހަމަ ނުދެންނެވޭނެ  ބުރަވެތިބެ ބަޔާން

ލާޞްތެރިކަމާއި އެކީގައި އިޚްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ތެދުވެރިކަމާއި . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެހެންވެގެން . ކީގައި ރިޕޯޓުތައް ލިޔުއްވަންމަސައްކަތްކުރާކަމަށްވަންޏާ ޖެހޭނީ ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ވެސް ތެދުވެރިކަމާއިއެ

އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ ކޮމަންވެލްތުން ނުވަތަ ސީމެގުން ރިޕޯޓެއް ނެރުއްވިއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަންހިނގާދިޔަގޮތް 

ކުރެވޭ އަނެއްކާ އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނު. މީގެކުރިން ވެސް ހަމަ ބައްލަވާލައްވާފަ އެކަންކުރެއްވިނަމަ ރަނގަޅޭ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިގެން ވަކިގޮތަކަށް  އިކޮމަންވެލްތު ކަމަށްވިޔަސް އަދި އެނޫންތަނެއް ކަމަށްވިޔަސް ޤައުމެއްގަ



  

ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަ ކަންތައްތައް އެނޫންގޮތަކަށް ކުރަން ރިޕޯޓުތައް ނެރުމުގެ ޙައްޤެއް އެބޭފުޅުންނަކަށް 

. ބާރެއް ނުލިބޭނެގޮތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ  މުގެ ދާޚިލީ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ވަކިޤައުމު، ޤައު. ލިބިގެންނެއްނުވާނެ

ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަ އަނބުރާ ވެރިކަން  ވާނެ ނިމިދިޔަ ވެރިކަމުގައި ރައީސަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އެއެނގިވަޑައިގަންނަ

ވެސް މިހިރީ  އަށް ގޮސްފައި އަންނަން ން ނަރަކަޓަކައޭ ނަމަވެސް ކިޔައިގެ އަށް ޓަކައި ނޫނީ ޑިމޮކްރަސީ ހޯދުމަށް

މިފަދަ ވާހަކަތަކެއް މިދައްކަވަނީ ދައްކަވާ ބޭފުޅުން ދެން އެދައްކާ ވާހަކައިގެ މައްޗަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން . ތައްޔާރަށޭ

އޮތީ ޤާނޫނީ  ދު މިދިވެހިރާއްޖޭގައި މިއަ. އެކަމެއް ނުކުރެއްވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކިހިނެއްތޯ އެކަން ޤަބޫލުކުރާނީ

. ހުވާކުރެއްވީއާއި އެއްގޮތަށް މަނިކުފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޤާނޫނުއަސާސީ. ވެރިކަމެއް

ތިބީ ސަރުކާރު  ރައްޔިތުން މި. މަތީން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހުވާ ލައިދެއްވީ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

އެކަން އެނގޭނެ ނިމިދިޔަ ދެ އިންތިޚާބުން ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބާއި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ . ބަލައިގަނެގެން

ފަދައިން ވަރަށް ވިދާޅުވި  ޖާބިރު އެهللا އޮތީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން އެ

އޮތީ ވިދާޅުވެފައި ހޯހޯއޭ ދެނެއް ދެން މި ޤައުމަކަށް  ށް އެގޮތަ ބަހުން ރީއްޗަށް ފެންނަން އޮތްސާފުކޮށް ދިވެހި

އިރު މިހާ ސާފުކޮށް ބުނެފައި އޮތް. މީހުންނަކަށް ތިމަންނަމެން ވޯޓެއް ނުދޭނަމޭ އެ. ނޫނޭ ޕީ އެއް ބޭނުމެއް.ޑީ.އެމް

ކުރެވިގެން ހޯހޯ އް ދިނީމަ ނުއަހަރުގެ ވެރިކަމެ 3އެއީ . ސް މިކަން އަންނާނީ މިހެންމާދަމާ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވިޔަ

 . ރައްކާވާ މީހުންނަކަށް ދެން ވެރިކަމެއް ރައްޔިތުންނެއް ނުދޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފިލައި ލާގޮވައި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މުއަބްދުއްރަޙީهللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މާފަންނު  141މާއްދާ އާއި  ވަނަ 141ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ސް ކުއްލި އަކީ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެވޭނެ އަދި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނެ ވެ ކުއްލި މައްސަލަ މިދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

ދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ވަނީ މި މިކަން ހިނގާ ނިމިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި މިކަން ހިނގާފައި. ނޫނޭ އެއް މައްސަލަ

އެ ޖަލްސާ އަށް . ގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާފަމިދިޔަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ބުދައިގައި ވަނީ ރައްޔިތުން. ދުވަހެއްގަ

. އް މިއަދުގެ މި ޖަލްސާއަކަށް ވެސް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެއްނުކުރަންހުށަނޭޅުނު ކުއްލި މައްސަލަ އެ

ގެ މި އިޝޫގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ހަމަ ސީމެގުޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެން

ރީ ކޮމިޝަން މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ތަނަކަށް އޮތް އިންކުއަ އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އުފެދިފައި މި ސީމެގުން މި

ބޭފުޅުން  އެ. ތަން މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ތަނެއް ނޫނެކޭ ބޭފުޅުން އެއްވެސް އިރެއްގައި ނުބުނޭ އެ އެ ޓަކައި ހެދުމަށް

އަޅުގަނޑު . މެދުގައި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރެއް ނެތޭ އެތަނާ. ނޫނޭ އަކީ އެތަނަކީ އެހާ މަޝްހޫރު ތަނެއް ދަންނަވާ ވާހަކަ

އިންކުއަރީ ކޮމިޝަން  އުޅެނީ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން އިންކުއަރީ ކޮމިޝަން ހަދައިގެން މި



  

އެހެންވީމާ، ކަމުގެ . ޓަކައޭ ކަމެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް. ތިބި ބަޔަކަށް މަޝްހޫރުކަމެއް ދޭކަށްނޫނޭ މާކެޓުކޮށްގެން އެތާ

 ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އިންކުއަރީ ކޮމިޝަނަކީ މިނިވަން ތަނެއްބޭނުންތެރިކަމާއި ހުރިހާ ކަމަކަށް 

 އަދި އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ލިބިދޭ ބާރެއްގެ ދަށުން އިންކުއަރީ ކޮމިޝަން ޢައްޔަންކުރެވިފައި. ކަމަށް

ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރާ  ޔާސީ ކޮމިޝަނަކީ އެޕީގެ މެންބަރުން އިންކުއަރީ ކޮމިޝަން ނުވަތަ ރި.ޑީ.ކުރިން އެމް މީގެ. ވަނީ

ޕީ އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ .ޑީ.ތަންތާ އޭރުގައި ތިބީ އެމް ގޮތުގައި މިނިވަން ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އޮތްއިރުގައި އެ

ޔޫމާއި ޤައްދަންނަވަނީ ކުރީގެ ރިޔާސީ ކޮމިޝަން މައުމޫނު ޢަބްދުލް މި. ދާއިރާތަކުން އިންތިޚާބުވެފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން

ދެންނެވި ކަހަލަ  ޓަކައި ހަމަ ނެގުނު ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަކީ މި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޔާމީން هللا ޢަބްދު

ޕީގެ ރަތްލާޖެހި ބޭފުޅުން ތިއްބަވައިގެން އެތާނގައި މައްސަލަ ބަލަމުންދިޔައިރުގައި ވެސް .ޑީ.އެމް. ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް

ވެސް ހަމަ  މިއަދު. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ބާރުލިބިދޭ ކޮމިޝަނެކޭ. ޔައީ މިނިވަން ކޮމިޝަނެކޭޕީ ގޮވަމުންދި.ޑީ.އެމް

ބާރު ލިބިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކޮށްފައި އޮތް މިނިވަން  އެގޮތަށް އެ ޤާނޫނުއަސާސީ އިންސީދާ އެކަހަލަ 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާނީ މިއީ ހަމަ މިނިވަން  މެދުގައި ހެންވީމާ، މި މިނިވަން ކޮމިޝަނާއެ. ކޮމިޝަނެއް މިއީ

ހުރި ޕާޓީގެ  ނެތޭ ދެން މިތާކު. އެމް މެންބަރެއް.ޕީ.ނެތޭ ޕީ މިތާކު. ޕީގެ މެންބަރެއް.އާރު.ނެތޭ ޑީ މިތާކު. ބައެކޭ

ނެ ގޭނއެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކޮމަންވެލްތަކަށް ނޭ. މެންބަރެއް ވެސް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ . އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާޚިލީ ކަންތައްތަކާއި އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްކުރާނެ ގޮތެއް

މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭހާ . ބޭރަކުންނެއް އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރަން

 ޖެހޭ ޑިމޮކްރަސީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަން އެބަ. ނެތް މެއްކަ ހިނދަކު އަޅުގަނޑުމެން ބޭރުކުރަން އުޅޭނެ

އެނބުރި އަށް ގޮއްސަ  ބުނަނީ ތިމަންނަ ނަރަކަ ޑިމޮކްރަސީގެ އައްޕަ މި. ކަމަށް އިން އަންނަ އެއްޗެއް އަކީ ނަރަކަ

އިން  އަކީ ނަރަކަ މޮކްރަސީދަންނަވަނީ ޑި އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި. އަންނާނަމޭ ޑިމޮކްރަސީ ހިފައިގެން

ނަރަކައިގައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް . ނުގަންނާނަންއަޅުގަނޑުމެން އެވެސް ބަލައި ވަންޏާ ކަމަށް އަންނަ އެއްޗެއް

ހަމަ އެ އުސޫލުން އަޅުގަނޑުމެން ޑިމޮކްރަސީ ދެން ބަލައިގަންނާކަށް ބޭނުމެއް . ނުގަންނާނަންގަނޑުމެން ބަލައިއަޅު

 ކަމަށް ބުނާ މީހެއް އިން ޑިމޮކްރަސީ ގެންނާނެ އަކީ ނަރަކަ އެއީ ޑިމޮކްރަސީގެ ބައްޕަ. ރައީސް ނުވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި

ރާއްޖޭގައި  އެއީ މި. ނުކުރާނަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެން އެ ބަލައިގަންނާކަށް ދެން ޤަބޫލެއް ވަންޏާ ކަމަށް

އެކުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އަދި ހަމައެއާ. ތެރި ރައީސްޒަތްނުވާނެ ޢިއްއެގޮތަށް ވެއްޓިގެން ދިޔަދީގެން ހާލަތު

ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް  އްލުކުރުމަށްހަބޭނުންވޭ އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންތައް 

 ...ނުކު އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ދުގައި ވާހަކަދައްކަން ގޮވައިލާފަމެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ންދޫ ދާއިރާގެމިލަ



  

އާދެ، މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ގޮތެއް ވެސް ށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އޮތްނީ ސީމެގުން އަދި މުޅި ދުނިޔެ އަބޭނުންވަ

ވީއިރު ކޮމެންވެލްތު ފަދަ ބޮޑެތި  ގުޅިލާމެހިފައި އޮތް ކުޑަކުޑަ ޤައުމަކަށް އަކީ މުޅި ދުނިޔެއާ ދިވެހިރާއްޖެ. ނޯޅޭނެ

ވަގުތު ހިންގަމުންދާ ސަރުކާރުން ގުޅުން ކަނޑާލައިގެން ނުވަތަ އެގޮތަށް  އިދިކޮޅަށް މި ޤައުމުގައި މިކާ ޖަމާޢަތްތަ

ގުޅުންތައް އެގޮތަށް ކަނޑާލައިގެން  ވާއިރުގައި އެ ތަނަށް ތާއީދުލިބިފައި މިހެޅި، ށްގެން ނުވަތަ އެގޮތަށް ހުށަތާއީދުކޮ

 ބޮޑު މަންފާ ޤައުމު ހިމެނޭ ކުޑަކުޑަ ޖަމާޢަތެކޭ ކިޔާފައި ގުޅުން ކަނޑާލައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ލިބޭނެ މާ 24

މިހާރުގެ . ކަށް އޮތީ އެއްބަސްވެފައަނިޔާތަގޮތަކީ ކުރެވުނު  އުޅޭ ޙަޤީޤަތުގައި ވެގެން މި. ވެސް ނެތޭ އެއް

ގައި 8، 1ވަޙީދު އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންނެވި ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ފޭރިގަނެގެން ހުންނެވި މުޙައްމަދު 

އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ މިއަދު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ޖުޑީޝަލް . ވެސް ކުރެވުނު އަނިޔާތަކަށް އެއްބަސްވެފަ

ޤީޤެއް ގޮތުން އެ ތަޙް ކަމާ ގުޅޭ ތަނުން މިތަން ކީއްވެގެންތޯއޭ އެ. ނިދާފަތޯއޭ. ވިސް ކޮމިޝަން އޮތީ ކިހިނެއްތޯއޭސާރ

ލުމަކީ ވެސް އިންކުއަރީ ކޮމިޝަން އުޅޭ ގޮތަކީ ސީމެގުން ގޮވައިލާފައި މިއޮތް ގޮވައި ޙަޤީޤަތުގައި ވެގެން މި. ނުހިންގަނީ

ކުރާކަށް  ލައިގެން އެކަން ދޮންބެ އާއި ކޮއްކޮ އާއި ދައްތައާ ބޭބެ އާއި ތުއްތުބޮޑު. ން ޤަބޫލުކުރާ ބައެއް ނޫނޭތިމަންނަމެ

އެހެންވީމާ، ދުނިޔޭގައި ތިބި ތަންދޮރު އޮޅުންފިލާފައި ތިބި ޤައުމުތަކަށް ނުވަތަ ތަންދޮރު . ޤަބޫލެއްނުކުރާނެ

ނުކުރެވޭ ދުނިޔޭގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޤަބޫލެއް. ނުދާނެކަށް މިކަންކަމެއް އޮޅިގެންނެއްއޮޅުންފިލާފައި ތިބި ޖަމާޢަތްތަކަ

. ގުޅުން ކަނޑާލައިގެން އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެވިގެން އުޅޭ ދުވަހެއް ޤައުމުތަކާ

ވާން މަންވެލްތުން ބޭރުކޮ ގުޅުން ކަނޑާލައި އި ކޮމަންވެލްތާއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ މިތާނގަ

ކޮމަންވެލްތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުހަނު . އެގޮތަށް ތާއީދުލިބި މަޖިލީހުގައި މިގޮތަށް ވަކާލަތުކުރެވެމުންދާތީހުށަހަޅައި، 

އް ގޮތަކުން ވެފައި ކުރީއްސުރެ ވެސް، ވަރަށް ކުރީއްސުރެ ވެސް ވަމުންދާ ޖަމާޢަތަކަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް އެތަ

 އިޓަކައި ކިތަންމެ ޓަފްވެފަ ވެރިކަން ދިފާޢުކުރުމަށް. އެކަންކަން ވެސް ހަނދާންކުރަންޖެހޭނެ ހިނދުގައި އަޅުގަނޑުމެންވީ

އި ގަދަބަސް ތިމަންނަމެން މިތިބީ ވަރަށް ޓަފްކޮށްނޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނޭ ބުނެފަ ،ތިމަންނަމެންނަކީ ޓަފް ބައެކޭ

ގޮތް  ވަމުންދާވެސް  ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ހުރިހާ ކަމެއް ކަސް ކަންތައްތައް ދާނީ އަޅުގަނޑަށް އެނގޭބުނަމުންދިޔަޔަ

ދެން ޖެހޭނީ  ،ދިވެހި ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާނެ ތެޔޮ ތާހަށް ވެއްޓުނީމަ. ރައްޔިތުންނަކަށް އޮޅުވައެއްނުލެވޭނެ. ބަލަމުންނޭ

ވާހަކަތައް  މާ ވާހަކަތަކާއި އެއެއީ ބަޣާވާތަކުން ގަދަކަމުން ފޭރިގަނެގެން ސަރުކާރު ބަދަލުކުރެވުނީ. ހަމަ އޮންނަންކަން

އެހެންވީމާ، ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކަށް ވެސް . އަދި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކަށް ވެސް މިކަން އެނގޭ. ހުންނާނީ ވެސް މިހެންކަން

އްވެސް މީހަކު ނޫޅޭ އެ. ކަމެއް އޮތް ސަރުކާރަކީ ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއް ވަގުތު ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ މި

ސުވާލަކީ . ހުވާކުރި. ގިގެންނެއްނއެއްވެސް މީހަކަށް ނޫޅޭ އެކަން ނޭ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުވާކުރިކަމެއް ގެންނެއްއޮޅި

ވިސް ރކީއްވެގެންތޯ ޖުޑީޝަލް ސަ. އުޅެނީ ޤީޤުނުކުރެވިގެން މިއެކަން ތަޙް .ސަރުކާރު ބަދަލުވާން ދިމާވި ސަބަބު



  

ގައި ކުރި 8، 1މަނިކު  ކީއްވެގެންތޯ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން. ޅެނީޤީޤުނުކުރެވިގެން އުކޮމިޝަނަށް ވެސް އެކަން ތަޙް

އިން ވެސް އެކަމާ ބެހޭ  އަށް އަމިއްލަފުޅަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވި ހިނދުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް އަނިޔާ

މިއީ . ންތައްތަކަކީއުފައްދަންވީ ކަމިއީ ސުވާލު. އެހެންވީމާ، މިއީ ސުވާލުއުފެދޭ ކަންތައްތަކަކީ. ފިޔަވަޅުނޭޅުނީ

ވަގުތުން . ނުޖެހޭއަސްލު ޝަރީޢަތެއް ވެސް ކުރާކަށްމީގައި . ހުރި ކަންތައްތައް ތިރާފުވެފައިއަމިއްލަފުޅަށް އިޢު

ގުޅުން ކަނޑާލައިގެންނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އަދި ސީމެގާ ގުޅުން ކަނޑާލައި ންވެލްތާއެހެންވީމާ، ކޮމަ. ބާލަންޖެހެނީ

ވެސް  އެކަން. ންނަމުން މިދާ ޙަޤީޤަތަކީ ވަރަށް ބާރަށް ގަދަބަސް ބުނެފައި ހިފަހައްޓަން އުޅޭ ތަންމިއަދު ފެ. ނޫޅެވޭނެ

 ...ށް އެބަ އެނގޭ އެކަންކަންމީހުންނަ އެ. އެކީ އެނގިގެންން ތިބީ ވަރަށް ސާބިތުކަމާ އެހެންވާނެކަން ދިވެހި ރައްޔިތު

 

 :ދު ވާހަކަދެއްކެވުންޙަމީهللا މްދޫން ޢަބްދުޙައިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އަކީ  އާދެ، އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އެއް ވާހަކަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

 ޟޫޢުގައި ބަހުސްކުރާއިރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭ ސީމެގަށާއި ކޮމަންވެލްތަށް މިއަދު އެނގޭނެމިއަދު މި މައު

 އަޅުގަނޑުގެ ބޮޑު ޝަކުވާ. ގޮތް ދޭތެރޭ ހުރި ކަމާ ދޭތެރޭ، މި މައުޟޫޢާ ންގެ ޚިޔާލު މިންދޫބުކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަ

ފަރާތަކުން  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ. ނޫން އެއް ދޭތެރޭގަ ކޮމަންވެލްތާއަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ސީމެގު ނުވަތަ 

ފަރާތަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް  ދައްކަނީ އެއެއް  ދައްކާ ވާހަކަވެސް ސީމެގުން ވެސް އަދި ކޮމަންވެލްތުން 

. ކައިރީގައި ހަދާ ދޮގުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ކުރިމަތީގައިތަ ބަޔަކު ތަކުރާރުކޮށް އެފަރާތުގެ ނުވަ. ބިނާކޮށް

 ންގެންދާމަޢުލޫމާތު ދެމުސީމެގު އަދި ކޮމަންވެލްތަށް ދޮގު ކަމުގައި ކުށްވެރިކުރަނީ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި

އަށް ބޮޑެތި  ދިވެހިރާއްޖެ އެންމެންގެ ތެރޭގައި ވައްޓާލައި އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަގު މުޅި ބައިނަލްއަޤްވާމީ. ފަރާތްތަކަށް

ކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ބަޔަކު ޙަޤީޤަތުގައި  އަންނާނެ ،އިޤްތިޞާދީ އަދި އެކިއެކި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަރިކުރުވާނެ

. ކަމެއް ނޫންކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން އެއް ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރާ ކަހަލަ ފައިދާ ށް އެއްވެސްއަ ދިވެހިރާއްޖެ

ކަމުގެ ސިޔާސީ  އުލަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިމި މައްސަލަ މިހާރު ދުނިޔޭގެ މާޙަ އަޅުގަނޑު ކުށްވެރިކުރަނީ ހަމަ

ބައެއް ބޭފުޅުން ބައެއް މެންބަރުން . ދު ވެސް ދޭން ބޭނުންވޭއަޅުގަނޑު ހަމަ ރައް. ތެރެއަށް ގެނައި ބަޔަކަށް ގެއުލުމާޙަ

މީހުން ނުވަތަ  ވެގެންދިޔަ އެ އަހަރު 31މި  މެގު،ކޮބައިހޭ ސީ ހުރި މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވާހަކަދައްކަވާފައި އެބަ

އަހަރު  3ވޭތުވެދިޔަ ފަހުން މި  ތެރޭ އޭގެ ހަރުއަ 31ކަމެއް ކޮބައިހޭ؟ އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ  ކޮމަންވެލްތުން ކުރި

ދޭތެރޭގައި  އެކަންކަމާ. ދައްކަވައިފި މެންބަރުންގިނަ ކަންތަކުގެ ވާހަކަ އެކި  ވަރަށްކަންތައްތަކަށް، ތެރޭގައި ހިނގި 

. ކޮންކަހަލަ އިންޒާރެއްތޯ ދެއްވާފައި އޮތީ. ކޮމަންވެލްތުން ނުވަތަ ސީމެގުން ކޮންކަހަލަ ނިޔާއެއްތޯ އިއްވާފައި އޮތީ

ޚިލާފު ކިތަންމެ  ންގެ ހަމަ އެކިއެކި އަސާސްތަކާޑިކްލަރޭޝަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވިގެންދިޔަ ހަމަ ހަރާރޭ ޤަތުގައިޙަޤީ

ސީ .އެސް.ޖޭ. ހަކަ އެބަ ދައްކަވާއެޅުވި ވާސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަޅު. އަހަރު ތެރޭގައި ވެގެންދިޔަ 3ކަންތައްތަކެއް މިދިޔަ 



  

ދެން މެންބަރުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު ވާހަކަ އެބަ . އެބަ ދައްކަވާކުރިމަތިކުރުވި މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ  އަށް

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް ހަމަ ގަވާއިދާއި . އަދި ފަނޑިޔާރަކު ގެއްލިގެން އުޅުނު ވާހަކަ އެބަ ދައްކަވާ. ދައްކަވާ

 ވެސް ކަމަކަށް އަދި ހަމަމިއިން އެއް. ޚިލާފަށް އެކުލަވާލައިގެން ހިންގި ވާހަކަ ވެސް އެބަ ދައްކަވާއާ ޑިމޮކްރަސީ

އެބަ އެގޮތުން ކުރީގެ އޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅަކު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރި ވާހަކަ ވެސް 

 ބެހޭ އެއީ އެކަމާ. އިޝާރާތެއް ނެތް ކަހަލަ މިއިން އެއްވެސް ކަމަކުން ޙަޤީޤަތުގައި އެއްވެސް. ފެނިގެންދިޔަ. ދައްކަވާ

މިހާރު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެ . ޝަކުވާކުރަން ސީމެގަށް ނުވަތަ ކޮމަންވެލްތަށް ބަޔަކު ނުދިޔައީތީވެ ގޮތުން

ކުރާތީއޭ މިކަހަލަ އިންޒާރުތައް އްޓާލަން ވެސް ބަޔަކު މަސައްކަތްދިވެހިންގެ އަގު ވަތައް ދައްކައި، ފަރާތުގައި ދޮގު ވާހަކަ

މެދު ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭ ގުޅުން  އޮތްތަނުގައި ހަމަ ކޮމަންވެލްތާއަދި ކުރިއަށް  ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ. އަންނަނީ

އެއްވެސް ބައްޔަކަށް . ވަންޏާ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ގޮތަށް ގެންދާ އެ ބޭފުޅުން އިންޞާފުވެރި. ހަމަ ރަނގަޅުވާނެ

ޙަޤީޤަތުގައި މި ވެގެންދިޔަ ކަމުގައި ، މާއެހެންވީ. ވޭނެވެޑައިގްނޯސްނުކޮށެއް ބޭހެއް ނުރަނގަޅަށް ހަޤީޤަތުގައި ބައްޔެއް 

އަޅުގަނޑު . ނެނޯންނާ ވެސް އެއް ދައްކާނެ ޖާގަށްފައި ނޫނީ އިންތިޚާބުގެ ވާހަކަކަށަވަރުކޮ ތޯމި ދިޔަ ބަޣާވާތެއް

 ވަރަށް. ގޮތް ދޭތެރޭ ދެކޭ ންގެ މަންދޫބުން އަސްލު މި ކަމާރައްޔިތުދު ކޮމަންވެލްތަށް ފެނިގެންދާނޭ ޤަބޫލުކުރަނީ މިއަ

 . ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 

 :މިރު ވާހަކަދެއްކެވުންޢާމަދު ންބަރު އަޙްކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެ

އަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް  އުޅޭ ކުއްލި މައްސަލައާދެ، މިއަދު ހުށަހެޅިގެން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރެވިގެންދާނެ މައްސަލަތާނގައި ބަހުސްކު އޮތް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް މި މަޖިލީހުގެ ކުރިއަށް

ޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި  އެއްކޮށް ވަގުތު ނަގާލުމަށްހަމައެއާ. ދޭ އެކިއެކި ކަންތައްތަކުން ފެންނަމުން އެބަ

ތަން  ދިންއަށް ވޯޓު މި ހަމަ އެފަދަ ބޭފުޅުން. ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެގެން ހިނގައްޖެ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ބޭރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ

އަޅުގަނޑުމެން . އެކޭކުރަންޖެހޭ ބަވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކަށް އިހުތިރާމުމެދު ކުރެކި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާ އެކިއެ

އިން އެއްވެސް  އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ. އަދި އެކަންކަން ބަލައި ވެސް ގަންނާނަން. ކުރާނަންއިހުތިރާމު އެއަށް

 ކަންބައެއްއިން ސައްތަ މުސްލިމު  ނުވާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސައްތަ އެއް އަޅުގަނޑުމެން ސޮއިކޮށްފަ ހަދާއެއްގައިމުޢާ

އެއް އޮވެގެން  ކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީއެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމު ނޑުމެންއަދި އަޅުގަ ނޫނިއްޔާ. ދެނެގެން ހުރެ ނޫނީ

ކަންކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކޮމަންވެލްތުން ވެސް އަދި ސީމެގުން ވެސް މިއިން ކޮންމެ  އެހެންވީމާ، މި. ނޫނީ

އެއް  ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީކަމެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމާއި ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން އެ މައްޗަށް ލާޒިމު

އަޅުގަނޑު . ކުރަންޖެހޭނެ އިނގޭތޯމުތިރާގެ މައްޗަށް އިހުމިކަންކަމު އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމާ، އޮންނަކަމާއި



  

 ގޮތުން އަދި ސީމެގުން ނެރެފައި އޮތް ބެހޭ ތްގޮތަށް ކޮމަންވެލްތުގެ ބަޔާނާފާހަގަކޮށްލަން އިނގޭތޯ މިތަނުގައި ތަފާތު ގޮ

ޤައުމަށް  24ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކަވާއިރުގައި ކޮމަންވެލްތުގައި ނުވަތަ ސީމެގަކީ ވެސް ބޭގޮތުން ބައެއް  ބެހޭ ބަޔާނާ

ނޫންނަމަ  އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދޮގު. ނިސްބަތްވެގެންވާ ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮތުގައި އެބަ ފާހަގަކުރޭ

 ދެއެހެންވީމާ، . ތަފާތު އެއްޗެއްކޮމަންވެލްތަކީ އަދި މުޅިން . އިނގޭތޯ ޤައުމު 2ނުވަތަ  4ސީމެގުގައި ހިމެނެނީ 

ވިސްނާލަންޖެހޭނެ  ވެސް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމާ، މި. ކަމެއްގެ ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ އިނގޭތޯ

ންވެލްތާއި ސީމެގަކީ ދެން ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ސާފުކޮށްލެއްވީމަ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ހަމަގައިމުވެސް ކޮމަ. އެއްޗެއް

މުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބާވަތުގެ ކަންކަ އާދެ، މި. އެނގޭ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އިނގޭތޯ ދޭއްޗެއްކަން އެބަ

ވަނަ  112ޤާނޫނުއަސާސީގެ . އޮތީ ކޮން އުސޫލެއްތޯ ލަންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަޅުގަނޑުމެން ކަންކުރަންބަލައި

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި ހިންގާ އެ (މ)އޮތް ބުނެފައި  މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ

އެކު ގުޅުން ގާއިމުކުރުން އުމުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ބޭރު ޤަ ،ގޮތް ބަލައި ސިޔާސަތު ހިނގާ ނުހިނގާ

އެއްކޮށް ރުމުގައި މި މަޖިލީހުގެ ރުހުމާ އަދި އެކަންކަން ކު. އަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ  ވެއްޖެކަމަށްވަންޏާއެހެން. ކަންކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންވެގެންވޭ

ގޮތުގެ މަތިން  ވާ ގޮތް އެއް އާކޮމަންވެލްތުން ޤަބޫލުކުރަންތޯ ނުވަތަ ސީމެގުން ޤަބޫލުކުރަންތޯއޭ ޤާނޫނުއަސާސީ

. އަށް އެހެންކަމަށްވަންޏާ އެކަން ކުރުމުގެ ބާރު މި ލިބިގެންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ! ދިފައިވާ ވެރިކަމެއްތޯއުފެ

 ކުރެވިފައިވާ ރައީސެއްކަން މިއިވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން ޢައްޔަންއަޅުގަނޑު ހަމަގައިމުވެސް ޤަބޫލުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީގަ

އެހެންވީމާ، މިކަންކަމަށް . ގޮތަށް އިނގޭތޯ ނޑުމެން އެބަ ކުރަންޖެހޭ އެއެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަ. ވަގުތު ހުރީ

އެހެން  ދަންނަވާނީ ކޮމަންވެލްތާއި ސީމެގުއެކަމަކު ވެސް އަޅުގަނޑު . ކުރަންތިރާމުހުބޮޑަށް އި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް

ޅުގަނޑު މިއަދު ގޮވާލަން ތިބީ އަ އަޅުގަނޑުމެން މި. ދައްކަވާ ވާހަކަ އަޑުއައްސަވައްޗޭ ބޭބޭފުޅުން ވެސް އެ

 ރެފަރަންޑަމަކަށް ދިއުމަށް، ކުލިކައި ޕަބްޓަ ކޮމަންވެލްތާއި ސީމެގަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް ހޯދުމަށް

އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން އެކަން . އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ސީމެގުން ނުވަތަ ކޮމަންވެލްތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވުމަށް

އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިހާރު މި އުފެދިފައިވާ . ތިބީ ތައްޔާރަށް މި ކުރަން

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު . މީހުންގެ ޚިޔާލު އޮތީ ކޮންގޮތަކަށްކަން ފެނިގެންދާނެ އެ އެކުއި މިނިވަންކަމާ ތަކުގަމައްސަލަ

ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭވަރު ކަމަކަށް  ތިޞާދީ ޙާލަތު ހުރިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދު އިޤް ދަންނަވަން މި

އެހެންވީމާ، ސީމެގަށާއި ކޮމަންވެލްތަށް . ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް އެބަ އެދޭ ނޫންކަމަށް ދޭހަވާ

. ދެއްވުމަށްށް ހިނގާ ޚަރަދުއި ވޯޓެއް ނެގުމަޓަކަ ހޯދުމަށްޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުއަޅުގަނޑު ގޮވާލަން އަ

 . ޝުކުރިއްޔާ

 



  

 :ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

މި ޤަރާރު މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން ބައެއް މެންބަރުން . السالم عليكم. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ން މެންބަރުން އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ މިއީ މުހިއްމު ކުއްލި މައްސަލަބަތްނުވާ އެހެއަށް ނިސް ޕީ.ޑީ.އަޅުގަނޑުމެން އެމް

 ކޮމަންވެލްތު ފަދަ ވަނީ އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކުއްލި މައްސަލަ މުހިއްމު. ކަމަށް އެއް ނޫން

ޅުގަނޑުމެން މި ކުޑަކުޑަ ތަކުން އަލާމެހިފައިވާ ބޮޑު ސިންގާ ޖަމާޢައެހާބޮޑަށް ގުޅި،  ސީމެގުފަދަ މުހިއްމު ރާއްޖެއާ

އުމުގެ ރައްޔިތުންނާ މެދުގައި ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ޤަ. ވާތީ ދީފައިމެދުގައި ފިޔަވަޅުއަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޤައުމާ

 ނެވެގެންދާނެ ގެއްލުމާއި، މި ޤައުމަށް ކުރިމަތިވާ މި ޤައުމަށް ނަމަ ދެން ވަނީ ކަމަށް އަޅައިފިޤައުމާ މެދުގައި ފިޔަވަޅު

އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން ކުއްލި މައްސަލަ މި ގޮތަށް . ދަތިތަކުގެ، އެ ކަންތަކާ ހުރެ އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންބޮޑުވަނީ

ކޮމަންވެލްތަކީ ވަރަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް މި ޤައުމަށް ކުރުވާފައިވާ، ކުރަމުންގެންދާ . ހުށަހަޅަން މި ޖެހުނީ

އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި ބަޣާވާތުގެ . ރިވާ އެހެން ޤައުމުތަކުން މި ބޭނުންވަނީމި ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބައިވެ. ޖަމާޢަތެއް

ދިވެހި . ކޮމަންވެލްތުން ވެސް ވަކިވާންވީ. ސަރުކާރު އައި ފަހުން މި ވަނީ މިއީ ރޫޅާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މި ވަނީ

މިއީ ހުރިހާ . ވެސް ވަކިވާންވީ ވޯޓުލާ ނިޒާމާ. ޑިމޮކްރަސީއާ ވެސް ވަކިވާންވީ. ރައްޔިތުންނާ ވެސް ވަކިވާންވީ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑު މި ވަނީ ކޮމަންވެލްތަކީ އަޅުގަނޑުމެން . ގޮތަކުން ރޫޅާ ބަޔަކަށް ވެފައި މި ވަނީ

މި ޤައުމަށް ނުހަނު ގިނަ، މި ޤައުމުގައި ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމަށް ޓަކައި އެތައް ގުނަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ 

ސީމެގުން ފިޔަވަޅުއަޅައިފި . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވެވޭކަށެއް ނޯންނާނެ. އް ޢަމަލީ ގޮތުންބައެ

ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ އާދެ މިހާރު ބަޣާވާތު ސަރުކާރަށް ވެގެން މި އުޅޭ ގޮތަކީ 

ދެން ދުނިޔެއާ ގުޅުން . ދެން އަނބުރާ އާދެވޭކަށެއް ނެތް. ފުރާފައި މި ވަނީޙަޤީޤަތުގައި ވަންވޭ ޓިކެޓެއްގައި 

އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ނެތް އިތުރު ގޮތެއް . ކަނޑައިގެން ވެސް މި ބޭފުޅުން މި ގޮތުގައި ތިއްބަވަން އެބަ ޖެހޭ

ވެ، ދެން ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުން މި ކަމާ ކަންބޮޑު. ހެދޭކަށް

އެހެންނަމަވެސް، . އެބަ ވިދާޅުވޭ ކޮމަންވެލްތަށް ނުބައި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީވެ މިކަން ކުރެއްވީ ކަމަށް

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ދިވެހި ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން 

މީގައި ވާގޮތަކީ އެ ބޭފުޅުން ވެސް އެ . ބައްދަލުވުންތަކަށް، އަދި ހަމަ އެޓާރނީ ޖެނެރަލް ވެސް ވަޑައިގެން ސީމެގުގެ

. އެ ބޭފުޅުން ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ އަސާސެއް ނެތްކަން ކޮމަންވެލްތުން، ސީމެގުން އެބަ ގަބޫލުކުރޭ. އޮތީ ފެއިލްވެފަ

އެހެންވީމާ، ކޮމެންވެލްތުން . ވާހަކަ ގަބޫލުކުރެވޭ އަސާސުތަކުގެ މައްޗަށްޕީން މި ދައްކާ .ޑީ.ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި އެމް

މިފަދަ ފިޔަވަޅު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އަޅަން މި ޖެހެނީ މި ޤައުމުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަރަށް ، އެހެންވީމާ. ހަމަ އެހެންމެ އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް އެ ގޮވާލަނީ. އެ ގޮވާލަނީ

ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާން އަދި ނޮން އިސްލާމިކު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމަންވެލްތަކީ އެގޮތަށް . ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް



  

. ޤައުމާ 2ދެން ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ބޭނުންވަނީ ޗައިނާ އާއި ރަޝިއާއާ އިނގޭތޯ، އެންމެ އިސްލާމިކު . ފާހަގަކޮށްފަ

އަޅުގަނޑުމެން . ހެންވީމާ، މިކަހަލަ ވާހަކަދެއްކީމާ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އަޖައިބުވެ، އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވޭއެ

. ދިވެހި އެންމެހައި ރައްޔިތުން މިހާރުވެސް މި ގޮވާލަނީ ކޮމަންވެލްތުން ފިޔަވަޅުއަޅާނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުނުކުރައްވާށޭ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ދުނިޔެ އިން ގޮވައިލާ ގޮވާލުމަށް އިޖާބަދެއްވައި، ދިވެހި  ބަޣާވާތު ސަރުކާރުން މިހާރުވެސް

އަދި އެ ކޮމިޝަން، އިންކުއަރީ ކޮމިޝަން . ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފަދަ އަވަސް އިންތިޚާބެއް ގާއިމުކޮށްދޭށޭ

ވުމާ ދުރުވާނެ ހުރިހާ ގޮތްތަކެއް އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތް ހާމަ. މިކަމުން ފެންނާނީ، ޙަޤީޤަތް ހާމަވާނީ. މިނިވަންކޮށްދޭށޭ

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިޚްތިޔާރުނުކުރެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން

 

 :ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މި ވާ ޤަރާރުގެ މައްސަލާގައި ބަހުސްކުރުމަށް އޮތް . ސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

. ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަ ހިތް އެބަ އޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖެހިގެން މި އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ ކޮބައިތޯއޭ

ޚިލާފަށް ކޮންކަމެއް ވެގެންތޯއޭ އަޅުގަނޑުމެން މި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި ކޮންކަމެއް ގޯސްވެގެން، ޤާނޫނުއަސާސީއާ 

ކޮމަންވެލްތު ނުވަތަ ކޮމަންވެލްތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޑަ . ކޮން މައްސަލަތަކެއްތޯއޭ ޖެހިގެން މި އުޅެނީ. އުޅެނީ

 ޖަމުޢިއްޔާ ސީމެގުގެ މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންތައްތަކުގައި ބަޔާންތައް ނެރެ، ކުއްލި މައްސަލަ

ވަނަ  2ހުށަހަޅަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންތައްތައް . މާއްދާގައި އެބަ ބަޔާންކުރޭ އަޅުގަނޑުމެނަކީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ދައުލަތެއް ކަމަށް

ނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި . ޑުމެންދާޚިލީ ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭނީ އަޅުގަނ

ޤަރާރުގެ މުހިއްމުކަން، ކުއްލި މައްސަލައިގެ މުހިއްމުކަން ވެސް އެ ދެންނެވި ވަގުތާއި ޙާލަތުގެ ގޮތުން 

ފަހުން ސީމެގުން ބޭއްވި މީގެ އެންމެ ފަހު ޕެރެގެރާފުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައި އެބަވޭ، އެންމެ . ދަންނަވާލަންޖެހޭ

ބައްދަލުވުންތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި ކަމަށް ވާ ނަމަ، ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް 

އެތަ ގޮތަކުން ފޫނުބެދޭވަރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބި، ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގު ހަލާކުވެ، އަދި މުޅި ރާއްޖޭގެ ނަން މުޅި 

އަށް ކިލަނބުވެ، ރާއްޖޭގެ އަގު ވެއްޓިގެންދާނެކަމަކަށް ވެސް ވާތީ މި ކަމަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ދުނިޔެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ . ފަރާތުން ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވިސްނާނުލައި ގޮތްދޫކުރުމުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް . މެން ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލެއް މިއީވިދާޅުވެދެއްވި ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑު

. މި ގެއްލުންތައް ވަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ، ކާކުގެ އިހުމާލުން، ކޮންގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރެވިގެންތޯ

ފެބުރުއަރީގައި  1 ކެނެރީގޭ.އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމުގެ ވެރިކަމުގައި ހުރި މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ގ

އިސްތިއުފާދެއްވަމުން ވިދާޅުވެދެއްވި، ތިމަންނަ އިސްތިއުފާ މި ދެނީ ތިމަންނާ ވެރިކަމުގައި ހުރެއްޖެ ކަމުގައި ވާ ނަމަ، 



  

ހަމަ އެ ވާހަކަ އެ ޕާޓީގެ . ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ގޮތަކުން ފޫނުބެދޭވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެތީ ކަމަށް

ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދާ .އަޅުގަނޑުމެނަށް ގެއްލުން މި ލިބެނީ ގ. މިއަދު މިތާނގައި ތަކުރާރު މި ކުރީމެންބަރަކު 

ވެރިން ނިންމަވާފައި ދެން ވަޑައިގެން އިންޑިއާ އަދި އެހެން ޤައުމުތަކާއި ދުނިޔޭގެ އެހެން ބައެއް މީޑިއާތަކަށް . ހުރެ

އެ . އެކިއެކި ދޮގުތައް އެ މަނިކުފާނު އެ ގެންދަވަނީ ހައްދަވަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަގުވައްޓާލުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު

މާދަމާ ކުއްލި މައްސަލަ އެއް . މައްސަލަ ނެންގެވުމަށް އަޅުގަނޑު، އަޅުގަނޑުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަޚަށް ދަންނަވާލަން

މުޙައްމަދު ނަޝީދު މި . އަލްހާނު ފަހުމީ އެ ކުރެއްވި ކަހަލަ ބުރަ މަސައްކަތެއް ކޮށްލަދެއްވާށޭ. ވައްޓާލަދެއްވާށޭ

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ޤައުމަށް ޙަރާމްކޯރުވަމުންދާ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައްލަވާލަދެއްވާށޭ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް މިނިވަންކަމާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ އިސްތިޤުލާލު އަމިއްލަ އަތުން ކޮށާލުމުގެ 

ވަނަ އަހަރު މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތަކު އިނގިރޭސި  1881އަލަށް ފައްޓައިފިކަމުގައި ވާނަމަ،  ބާބެއް އަޅުގަނޑުމެން

 111އެގްރީމެންޓެއް ހިފައިގެން އައިސް މި ޤައުމުގައި ހުންނެވި ރަސްގެފާނު ލައްވައި އަނގޫޓާޖެއްސެވި ހިސާބުން 

އަޅުގަނޑުމެންގެ . ންގެ ތެރޭގައި އެބަ އޮތްމި ބިރުވެރިން އަޅުގަނޑުމެ. އަހަރަށް ދިވެހި ޤައުމު ވިއްކައިލެވިދާނެ

އަހަރު ފަހުން  11ވަނަ އަހަރު ލިބިގެން ދިޔަ ފަހުން، އޭގެ  1162ޤައުމުގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިނިވަންކަން 

 އަޅުގަނޑުމެން ކޮމަންވެލްތުގައި ބައިވެރިވީ، މި ޤައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު

މި ތަނުގައި މެންބަރަކު ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޖަލުގައި ބަޑިޖެހި . ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ މަސައްކަތްޕުޅުން

ހާދިސާގައި ދައުލަތުން މަސައްކަތްކުރެއްވި ގޮތުގެ ވާހަކަދެއްކެވިއިރު އެ ކަންތައް ކުރެއްވި ސްޓޭޓް އެޓާރނީއަކަށް 

ހިތާމަހުރި . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ އިނގޭތޯ ހުންނެވި މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ މި ތަނުގެ

އެ ވާހަކަތައް އަލުން ތަކުރާރުކުރުއްވައި ނުބައިކޮށް . ކަމެއް މިއީ، އެ ބޭފުޅުންނަށް އޮޅިވަޑައިގަންނަވާތީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ . ރެވިގެންނުވާނެދަންނަވާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކު

ހުރިހާ . ޤައުމަކީ މިނިވަން މުސަތަޤިއްލު، އަޅުގަނޑުމެން އިހުތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ ބޭރުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް

ތެދުފުޅެއްމެ، ދުނިޔޭގައި އުޅެވޭނީ ލާމެހިފައިވާ ދުނިޔެއެއްގައި އެންމެން އެކުވެރިކަމާއި . ޤައުމުތަކަކަށް

. އެކަމަކު، ޖެހިގެން މި އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު، ކާކު ވެގެންތޯއޭ މި އުޅެނީ. ގައެއްބައިވަންތަކަމު

އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ބަހުސްތަކެއް ކޮށް މިތާނގައި ވަގުތު ދުއްވާލުމުގެ އެއްވެސް ނިޔަތެއް އޮވެގެންވާނެ، ޖާގަ އެއް 

ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެސް . ދިޔައީވަރަށް ސާފުކޮށް ކަންތައް ހިނގައި. ވެސް އޮތް ތަނެއް ނޫން މިއީ

މިކަހަލަ ޑިމޮކްރަސީތަކުގައި ކަންތައް ވެގެން ދާ ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ 

ގެ އިސްތިއުފާދެއްވީމަ، ދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެކަން ބޭނުންފުޅުވާކަމުގައި ވާ ނަމަ، އޭނަގެ ހުވާކުރެއްވުމު

ދުނިޔޭގެ . މަސައްކަތްކުރައްވަން މަނިކުފާނު ހުންނެވީ އެ ތަނުގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން

 .އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން. އެހެން ޤައުމުތަކުގައި މިކަންތައް ހިނގާފައި އެބަހުރިމެ



  

 

 :ދެއްކެވުންމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަ

މިހާރު މި ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީތީވެ، އިބްރާހީމު ރަޝީދަށް އަޅުގަނޑު . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ

ރަނގަޅު، ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަކު . އޮޅުންއަރައިގެން މި އުޅެނީ މިއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމެއްތޯ ނޫންތޯ. ޝުކުރުދަންނަވަން

އެންމެ މަތީ ވެރިޔާއާ އިނދިކޮޅުހަދާފައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ނުކުމެ،  ވެސް ނޯންނާނެ ސިފައިން، ސިފައިންގެ

އެފްގެ ޤާނޫނުގައި ވެސް ނޯންނާނެ އަދި .ޑީ.އެން.އެމް. އެއީ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެއް ނޫން. ހަރަކާތެއް ހިންގާކަށެއް

މި . ކަށެއް ނޯންނާނެފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި ވެސް ނޯންނާނެ، ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތްދަށުވެގެން ބަޣާވާތެއް ކުރާ

ޤާނޫނުއަސާސީން ވަރަށް ރީއްޗަށް ބުނެފައި އެބަ އޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގައި މީހަކު ހުރެފައި އޭނަ 

އެހެންނަމަވެސް، . އިސްތިއުފާދީފިއްޔާ އޭނަގެ ނައިބަކަށް ހުންނަ މީހާ ހަވާލުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް، ހަވާލުވާނެ ކަމަށް

ނާއި ފުލުހުން ބަޣާވާތެއް ކޮށްގެން، އޭގެ އަޑީގައި ސިޔާސީ ވެރިންތަކެއް ނުވަތަ ސިޔާސީ ބަޣާވާތެއް ކޮށްގެން ސިފައިން

ލީޑަރުންތަކެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް ތިބެގެން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ތެރެއިން ބަޣާވާތެއް ގެނެސް، ވެރިކަން 

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  16އި ލިޔެފައި ނެތުމަކީ ބަދަލުކޮށްލީމާ ދެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ޤާނޫނުއަސާސީގަ

އެހެންނަމަވެސް، . ނުވަތަ ޤާނޫނު ހެއްދެވިއިރު މަޖިލީހުގައި ވެއްޓިފައި އޮތް މާއްދާ އެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން

އިނގިރޭސި ކޮޕީ ސީމެގުން ނުވަތަ ކޮމަންވެލްތުން އެ އަންގަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ އަތުގައި ވެސް މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މި ރާއްޖެ އަކީ މުޅި ދުނިޔެ . އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންޓަނެޓު ތްރޫކޮށް އެ މީހުން ބަލަމުން ގެންދާކަން

އަކީ ކުކުޅު ގޮބަޅިއަކަށް ވުރެ ކުޑަކޮށްލާފައި މިހާރު އޮތް ޒަމާނަކަށް ވެފައި ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް، ހަމަ ހުރިހާ 

އެހެންނަމަވެސް، އެ މީހުން ލައިވްކޮށް، ވަރަށް މޮޅު ކަމެއް ކަމަށް ހިތަށްއަރައި ލައިވްކޮށް . ނގޭއެންމެންނަށް ވެސް އެ

ބަޣާވާތަކަށް . ޓީވީން ލައިވްކޮށް ދައްކަމުންގެންދިޔަ މަންޒަރުތައް އެ މީހުން މިހާރު އެ ދޮގުކުރަނީ، ބަޣާވާތެއް ނޫނޭ 3

ވާތެއްކޮށްފައި ވެރިކަންކުރަމުން މި ބުނަނީ އަހަރެމެން މި ކުރީ ބަޣާ. ނުވާންވީ ކީއްވެގެންތޯއޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ

ޞައްޙަ ގޮތުގައި ނަމަ . ހަމަ ޞައްޙަ ގޮތުގައޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނައިބު ރައީސް ވެރިކަމާ ހަވާލުވީ. ބަޣާވާތެއް ނޫނޭ

ށް ހަމަ ޔަޤީން ހުވާ އަޅުގަނޑަ. އޭނަ ތުރުތުރުނާޅާ ނަމަ، އޭނަ ހޮވާކުރިއިރު ކީއްވެތޯ އޭނަގެ ނަން ހަނދާންނެތުނީ

ހުވާކުރި ކަމަށް މި ތަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . އެކަމަކު ހުވާކޮށްގެންތާ އެ ތިބީ. ޞައްޙަ ނޫންކަން އަޅުގަނޑަށް

އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނުގައި އޮތް، . އިދާރާގެ ކޮންމެވެސް ގޮޅިއަކަށް ވައްދާފައި އޭނަ ހުވާކުރީ

އެ ނަން . އޭނަގެ އަމިއްލަ ނަން އޭނާ ކިޔަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ސީގައި އެބަ އޮތް މީހަކު ހުވާކުރަންޖެހޭ ގޮތްޤާނޫނުއަސާ

ބައިވަރު . ތުރުތުރުއަޅާފައި ހުރި ވަރުން. ވެސް އޭނަ ކިޔަން ހަނދާންނެތިފައި ހުރީ ހިތް އަވަސްވެފައި ހުރި ވަރުން

ޓީވީން ރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް، ރަށްރަށުގައި ތިބި ހުރިހާ ، ސިފައިންތަކެއް ލައިގެން ހަމަ ރީއްޗަށް ލައިވްކޮށް

އެންމެންނަށް އަދި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް، ބަޑި 



  

. ކަމެއް ހިނގި ގޮތެއް ނޫން ދުވަހަކު. ހިފައިގެން އެތައް ބަޔަކާ ހަނގުރާމަކުރަމުން ގެންދިޔަކަމާ މި ހުރިހާ އެއްޗެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަނދާނުގައި ބަޑި ހިފައިގެންނެއް ބަޔަކު ނުވަތަ މުގުރުތައް ހިފައިގެން ޝީލްޑުތައް ހިފައިގެން 

އެހެންވީމާ، މި . ސިފައިންގެއާ އެއްޗެހިތައް ތަޅާފައި ބަޣާވާތެއް ކޮށްފައި މި ގޮތަށް ވެރިކަމެއް ބަދަލުކޮށްފަ އެއް ނެތް

. އެ މީހުން ތިބީ ދެ ލޮލަށް އެއްޗެއް އަޅާފަ އެއް ނޫނޭ. ނީ ސީމެގުން އެ ބުނާ އެއްޗެހި އަޑުއަހާށޭދަންނަވަ

މުގުރުންޖެހީމަ ކޮންމެވެސް ގޮތެއް . އަޅުގަނޑަށް އެ ވަގުތު ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ވި. އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮލަށް ދުންއެރުވި

އެހައި ޔަޤީންކަން އޮތިއްޔާ، ބައްލަވާ، އެ އޮތީ ކާށިދޫ ، އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ ވެރިކަން. ވި

. ވަޑައިގަންނަވާ ވޯޓަކަށް. ޔަޤީންކަން އޮތިއްޔާ ދެން ވޯޓަކަށް ދުރުވޭ. ދާއިރާ އާއި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ އިން ހޮވިފަ

ގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ރާއްޖޭ. ވޯޓަކުން ހަމަ ޔަޤީނުން އެނގޭ ބަލިވާނެކަން. އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ހަމަ ތައްޔާރަށް

އެއީ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު . ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ގޮތުގައި ބަލަނީ އެންމެ ދެ މީހުން

 ... ނަޝީދު

 

 :ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެވުން

އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު ރަޝީދު މާފަންނު ދެކުނު ދާ. `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބިނާވެފައިވާ، ވަނަ މާއްދާގައި ރާއްޖެ އަކީ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ، އިސްލާމީ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް  2

އާދެ، ކޮމަންވެލްތަކީ ރާއްޖެ އަށް . އަމިއްލަ ވެރިކަމެއް ކުރާ ދައުލަތެއް ކަމުގައި ވަރަށް ސާފުބަހުން ލިޔެވިފައި ވޭ

ތަފާތު ގޮތްގޮތުން އަދި ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި އެހީތެރިވަމުންދާ ޖަމުޢިއްޔާއެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރުވެރިކަމާ 

އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންވެފައިވާ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ފަދަ . ޖެހޭއެކީގައި ފާހަގަކުރަން

ގޮތަކަށް ކޮމަންވެލުތުން އަދި ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕުން ވެސް ޢަމަލުކުރާނެކަމާ މެދު އަޅުގަނޑު 

ށް ބަލައިލާއިރުގައި އޭގެން އެއްވެސް ބަޔާނެއްގައި ލިޔެވިފައިވާ ސީމެގުން ނެރެފައިވާ ތަފާތު ބަޔާންތަކަ. ސުވާލުއުފެދޭ

ކަންތައްތަކަކީ ކޮމަންވެލްތުގެ މައިގަނޑު އަސާސްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކަންތައްތަކެއްތޯ ބަލައިލުން މުހިއްމު ކަމުގައި 

ތަކަށް ބަލާއިރުގައި ކޮމަންވެލްތު އަޅުގަނޑު މިހެން މި ދަންނަވާލަނީ ކޮމަންވެލްތުގެ މަސައްކަތް. އަޅުގަނޑު ދެކެން

މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކޮމަންވެލްތު މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި އަދި އެ ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

ޑިމޮކްރަސީގެ ވެލިއުސްތައް ރަނގަޅަށްތޯ ބެލުން އެއީ މައިގަނޑު އަސާސެއް ކަމުގައި ބަލާފައި ވާއިރުގައި، 

މެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތާއި ތަފާތު ގޮތަކަށް އަވަސް އިންތިޚާބެއް އަޅުގަނޑު

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا އާދެ، ޑިމޮކްރަސީ އަކީ . އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ބޭއްވުމަށް ގޮވައިލާފައި ވަނީ

އާދެ، . އި ވާ ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން އެ ޑިމޮކްރަސީ އެއް ބޭނުމެއް ނޫންއަށް އުރެދިގެން ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމުގަ



  

ޑިމޮކްރަސީ އަކީ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ވާ ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން އެ ޑިމޮކްރަސީ 

ތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިސްލާމީ ޤައުމަކަށް ވާތީވެ، އިސްލާމީ އުސޫލު. އެއް ބޭނުމެއް ނޫން

އާދެ، އިންކުއަރީ ކޮމިޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ސީމެގުން ވިދާޅުވާއިރުގައި، އެއީ . ޑިމޮކްރަސީ އެއް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ

މިނިވަން ނޫން، މުސްތަޤިއްލުކަމެއް ނެތް ކޮމިޓީ އެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކޮން އަސާސެއްގެ މައްޗަށް 

ޕީ، ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް .ޑީ.އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރި އެމް. އަޅުގަނޑަށް ސުވާލުއުފެދޭބިނާވެފައިތޯ 

މެންބަރުންނަށް ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯއްދެއްވުމަށް އިންކުއަރީ ކޮމިޝަންގެ އިތުބާރު އެބަ އޮތްތޯ 

އޭރުން މަޖިލީހުން، ރައްޔިތުން . އް ހުށަހަޅުއްވަންވީނޫންތޯނުވަތަ ނެތްތޯ ބަލައިލުމަށް މި މަޖިލީހަށް މައްސަލަ އެ

 ...ބޭނުންވާ ގޮތެއް

 

 :ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ބަހުސްކުރަމުންދާ ކުއްލި މައްސަލަ އަކީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

އަޅުގަނޑުމެން މި ޤައުމުގައި ވެރިކަން ބަދަލުވީ ގޮތުގެ މައްސަލަތަކެއް އުޅޭ ކަމަށް ދެކިގެން އެ ކަމާ ކޮމަންވެލްތުން 

އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ . ބެހޭ ގޮތުން އިންޞާފުވެރި ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގެ މައްޗަށް

ގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ބުނޭ، ރާއްޖޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވާހަކަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު އެ 

ކިކުރާނެ ގޮތް ވެސް މަޤާމަށް ޤާބިލު ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ، އެ ބޭފުޅަކު މަޤާމުން ވަ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެބަ އޮވޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކަށް ޢައްޔަންކުރާ މީހަކު އެ މަގާމަށް . ކަނޑައެޅިގެން އެބަ އޮވޭ

. ޤާބިލު ނޫންނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ މައްސަލަ ލައިގެން، ވޯޓަކުން އެ ބޭފުޅާ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަން

 8އާ އަދި 1އާއި  6ގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ކަމަކީ ފެބްރުއަރީ އެހެންނަމަވެސް، އަޅު

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ޔުނިފޯމުގައި ނުކުމެ، މީހުންގެ އަމިއްލަ މުދަލާއި ސަރުކާރުގެ  6ވެސް، 

ކުންނާއި ރޭޑިއޯތަކުންނާ އަދި އެހެންވެސް ފޮޓޯތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓީވީތަ. އިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުންދީފައި ވާކަން

އެ ދުވަހު . ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރު ބަދަލުކުރީ ރައްޔިތުން ނުކުމެގެން، ގޮވައިގެން ނޫންކަން 1މަންޒަރުތައް އެބަ ފެނޭ 

ފައިންނާއި ސަރުކާރު ބަދަލުކުރީ ރާއްޖޭގެ މަދު ވިޔަފާރިވެރިންކޮޅަކާއި ސިޔާސީ ބައެއް ލީޑަރުންގެ ރޭވުމަކުން ސި

އަދި . ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކަކަށް އެބަ އެނގޭ އެކަން ކުރީ އެ ގޮތަށްކަން. ފުލުހުން ނުކުމެގެން ބަޣާވާތްކޮށްގެންކަން

މިއީ . ވަނަ ދުވަހު ހެދީ ކިހިނެއްކަން 8އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޚިޔާލުފާޅުކުރަން މަގުމައްޗަށް ނުކުތް މީހުންނަށް ވެސް 

ދެން މިކަން ކޮށްފައި މިހާރުގެ ރައީސަކަށް އެ ހުރި ބޭފުޅަކު، ހަމަ އެ ވަގުތު މި އޮތީ . ލަ އަކީޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަ

އަނެއްކާ ހަމަ . އެކަން ބަލާނެ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދާފަ. ރާއްޖޭގައި މި ހިނގި ބަޣާވާތް އެބަ ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ



  

އެކަމަކު ވެސް . އިންތިޚާބެއް ވެސް ބާއްވަންޖެހޭ ކަމަށް ދެހާސް، އެ ދުވަސްވަރު ވިދާޅުވެފައި އެބަ އޮތް އަވަސް

އެހެންވީމާ، ކޮމަންވެލްތުން މި ބުނާ ވާހަކައަކީ މިހާރު އެ މަނިކުފާނު . ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު ތަންނުދޭތީ މަޑުކުރާ ވާހަކަ

ސާސީއާ ވެސް ވެސް ވިދާޅުވި ގޮތަށް، ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ވެސް އެ ބުނާ ގޮތަށް، އަދި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަ

ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް . އެހެންވީމާ، މިކަން ބަލައިދޭށޭ. އެއްގޮތަށް ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފަ އެއް ނެތޭ

އެއީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ދުނިޔޭގެ އެހައި ގިނަ ޤައުމުތައް ހިމެނޭ 

ގޮތުގައި އިންޞާފެއް ނެތް ގޮތަށް ބަސްތައް ބުނުމާއި، އެ ޤައުމުތަކުގެ މީހުން ރާއްޖެ ނައުމަށް ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ބޭކާރު

އަދި . ގޮވާގޮވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް ކުރިމަތިވެގެންދާނެ ކަމެއް

މެންބަރުން ޖާބިރުމެން ކަހަލަ ބޭފުޅުންނަށް މީގެން  ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ

އެ ބޭފުޅުންގެ ޓޫރިޒަމަށާއި އަދި އެހެންވެސް ގޮތްގޮތުން . ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން އިހުސާސްކުރެވޭނެ

އެ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ހީނަރުކަން އައިސްދާނެ ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނޭނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް

ރާއްޖޭގެ އެންމެންނަށް ވެސް، . މިކަމަށް އިންޞާފެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާށޭ. ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިތާ ވަކާލާތުކޮށްދެއްވާށޭ

އެހެރީ ވަރަށް . ވަނަ ދުވަހު ކަންތައް ކުރި ގޮތް ބަލާކަށް 1ބޭރުގެ އެންމެންނަށް ވެސް ވަކި ފަރާތަކަށްޖެހޭކަށްނުޖެހޭ 

 އިން އެން.ވެސް އަދި ޔޫ ކޮމަންވެލްތުން، އެހެންވީމާ. ނގޭޣާވާތެއްކަން އެންމެންނަށް އެބަ އެއީ .ރީތިކޮށް ފެންނަން

އަޅުގަނޑު ހަމަ . ގޮތުން އެހީވުމަށް ދެން ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެއްޖެ ފައިސާގެ .ވެސް އެ ގޮވާލަނީ

އެގޮތުން . އޮތީއި  އްބައިވުން ދައްކުވާފަކަމަށް އެ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިހާރުވެސް ބޭރުގެ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން އެ

މިކަމަށް އަށެއްކަ މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައި އޮތްކަން އަޅުގަނޑު  ،ކަމަށް މިހާރުވެސްއެމެރިކާ ސަރުކާރުން އެ

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފާހަގަކޮށްލަން

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މަދު ސަލީމުޙްއޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ

މެންނަކީ މާތްވެގެންވާ އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމައިނުންވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅުގަނޑު، އާދެ` 

ވެސް  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކަކީ. ބަޔެކޭ ދީނުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްގެން ތިބިއިސްލާމު

ގެ ޒައްރެއްގެ ބެންވާ ރިޒުޤުންވީމާ، އެ މީހަކަށް ލިއެހެ. ލާކަންނަހޫ ވަތަޢާސުބްޙާهللا ވެސް  ދެއްވާ ފަރާތަކީރިޒުޤު 

ންނަނީ ސްފުޅުތަކުން އޮބަ ގެ ވަޙީهللاނުލިބެނީސް އެ މީހަކު މަރުވެގެންނުދާނެކަން މާތްވެސް  މިންވަރު

، ހެންވީމާއެ. ނޫން ވެސް އެއް ވާންޖެހޭ މައްސަލައެހެންވީމާ، އެއަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑު. ނގެންސާފުކޮށްއެ

ވިޔަސް  އެހެންވީމާ، އަދި ސީމެގަކަށް .ގޮތުގައި ހިފައިގެން އެ ،ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ން ތަބާވިއަޅުގަނޑުމެ

ދީނަން އަރައިގަންނަ އެއްވެސް އުސޫލަކަށެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ  ށްކޮމަންވެލްތައަދި 

 ސްފުޅަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަނޑައެޅިގެން އެބަބަ ގެ ވަޚީهللاމާތް. ކަންތައްތަކެއް ނުކުރެވޭނެ އިނގޭތޯ



  

ކަލޭގެފާނަކަށް ، ފުބަހުން އެބަ އޮތް އެނގެން ނަޞާރާއިންނާއި ޔަހޫދީން އިސްލާމުންނަކަށްހަމަ ސާ އޮތް އެނގެން،

އީސް ނަޝީދު މި ގޮތަކީ ރަ ވެގެން އުޅޭ މި. ތަބާނުވާހާ ހިނދެއްގައި، އެ މީހުންގެ ގޮތަށް ނުލެނބޭހާ ހެވެއްނޭދޭނޭ،

 .އަކީ ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލަ އެއީ މި. މި މީހުންގެ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވެގެން. ގޮތަށް ތަބާވެގެން އުޅެނީ މި މީހުންގެ

ހުރީ  ޓަކައި އޭނަ އެޅުމަށްތަނުގައި ފައްޅި މި ،ޓަކައި ތަނުން ފުހެލުމަށް ދީނު މިނޑުމެންގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްއަޅުގަ

 މީ ސީމެގުގައި. އްސަލަ ޖެހިގެން އުޅޭ ހިސާބަކީޓަކައި މީ މަ އެކަން ކުރުމަށް. ސޮއިކޮށްފަ އިކެއްގަތަވުންއެއްބަސް

އެތައް ޤައުމެއް  21އަޅުގަނޑުމެން ބުނާއިރުގައި ކޮމަންވެލްތަކީ ކޮމަންވެލްތޭ . ވެސް މައްސަލަޖެހިގެން އުޅޭ ހިސާބަކީ

އެންމެން  މުޅި ކޮމަންވެލްތުގެ ހުރިހާ. ދައްކަނީ އަޅުގަނޑު މި ނޫން އެއް މުޅި ކޮމަންވެލްތުގެ ވާހަކަ. ތަނެއް ހިމެނޭ

 އެ ޤައުމު މި. ކޮމަންވެލްތުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޤައުމުއިންޑިޔާ އެއީ . ވެސް ނޫން ދެކޮޅަކަށް ތިބީ އަޅުގަނޑުމެންނާ

ރުގައި އެއަށްވުރެ ބަޔެކޭ ކިޔާއިތަޙުޤީޤު ހިންގާ  އިދެން މިތާނގަ. ޤައުމުގެ ސަރުކާރު ޤަބޫލުކޮށްފަ އޮތީ މި

އެ . ތިބީ ގައި ކޮންބައެއްތޯޔާސީ ކޮމިޝަނުރައީސް ނަޝީދު އުފެއްދި ރި. ފުވެރި ބައެއް ކޮންތާކުންތޯ ހޯދާނީއިންޞާ

ސީދާ . ހުރީ ކާކުތޯ އެތާ. އެއީ ކޮންބައެއްތޯ އެތާ ތިބީ. ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން އަދަބު ލިބުނު މީހެއް އަޅުގަނޑު މީ

. އެހާ ހިސާބުގައި ތިބި މީހުން ތިބީ ލާފަ. ނެސްޓުންނޭ ބުންޏަސް އެންމެ ރަނގަޅުވާޓިވިސީދާ އެކްޕީގެ ހަމަ .ޑީ.އެމް

އެހެންވީމާ، މިއަދު . ކޭއިންޞާފުވެރި ކޮމިޝަނެވެސް ބުނަމުން ދިޔައީ އެއީ  ޕީގެ މެންބަރުން.ޑީ.އެކަމަކު އޭރު އެމް

ގެ އެމު.ޕީ.ޕީ. ނެތް ޕީގެ މީހެއް.އާރު.ޑީ. ނެތް ޕީގެ މީހެއް އެތާކު.ޑީ.އެމް. ފުވެރި ކޮމިޝަނަކަށް ނުވިއިންޞާ

 . ނެތް ދާލަތު ޕާޓީގެ މީހެއްޢަ .މީހެއްނެތް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދެއްވައިގެންރި މެންބަރުން ވޯޓުވަނީ ޢިއްޒަތްތެ މި ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްކުރައްވާފައި. ގެއްލިއްޖެ ކޯރަމު

 ވެސް ކޯރަމު ހަމަކޮށްދެއްވައި، ލްތިމާސްކުރަން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްއަޅުގަނޑު އި، އެހެންވީމާ. މިއަދު

 ކޯރަމު( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ތަށް އެހީތެރިވެވަޑައިގެންދެއްވުމަށްމި ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަ

 . އަރުވަންރިއަށް ގެންދެވުމަށް ފުރުޞަތުކުއަޅުގަނޑު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވާހަކަފުޅު .ހަމަވެއްޖެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމުއޭދަފުށީ ދާ

. ނެތް ކަމެއް ދެން ކުރާނެ .ވެސް އެޅުނީ އަށް ހުރަސް ދެން އަޅުގަނޑު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ. ރައީސް ވަރަށް ދެރަ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ . ނަންގަނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވައިލާއަޅުއެހެންނަމަވެސް ދެން އޮތް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅުގައި 

ފަހުން އެ ވިދާޅުވަނީ  ދާދި ،ދުވަހުނޑައެޅިގެން ރައީސް ނަޝީދު އިހަށްނގޭ ހަމަ ކައެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

 ގައި ރީތި ބަހުންމަޖިލީހުއެހެންނަމަވެސް މި ޢިއްޒަތްތެރި ، ވިދާޅުވިއޭ އަޅުގަނޑު ރައީސް ނަޝީދަށް



  

ވެސް އަށް ގޮއްސަ އައިއްސަ  ތިމަންނަ ނަރަކަ. ޖެހެނީގޮތަށް ވާހަކަދައްކަން ޖެހޭތީ އަޅުގަނޑު އެވާހަކަދައްކަން

ބުނަނީ ތިމަންނަ  އޭގެ މާނައަކީ އޭނަ އެ. މިހެން ބުނާއިރު އޭގެ މާނައަކީ ކޮބައިތޯ. ތިމަންނަ ޑިމޮކްރަސީ ހޯދަން

އި، މި ލާފައިސްލާމްދީން ނައްތައި މި ޤައުމުގައި ،އުމުގައި ލާދީނީނެތޭ މި ޤަ އެއް ނަރަކައަށް ދިޔަޔަސް މައްސަލަ

އަށް  ތިމަންނަ އެ މައްސަލައިގައި ނަރަކަ. މެން ކާފަރުކުރާނަމޭމި ޤައުމުގެ އެން. ޤައުމުގައި ފައްޅިއަޅާނަމޭ

އެ މަނިކުފާނު އެ  ޕީގެ މެންބަރުން ޤަބޫލުކުރަންވީތޯ.ޑީ.އަދިވެސް އެމް އެހެންވީމާ،! ވިސްނާލަބަލަ. ހިނގައިދާނަމޭ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު  ޕީގެ ތެރޭގައި ތިއްބެވި.ޑީ.ގަނޑު އެމްއަޅު. ކަމަށް ދައްކަވަނީ ރަނގަޅު ވާހަކަ

 އޭނާ ދޫކޮށްލައްވާފައި،. ތިއްބޭ ތަނުގައި އެބަ ވަރަށް ދީނަށް އިޚުލާޞްތެރި ބޭފުޅުން އެ ،ދަންނަވާލަން ދީނީ ޢިލްމު

ޞްތެރި މީހަކު ލާނަގައިގެން ދީނަން އިޚް. ތިއްބޭ ވެސް އެބަ ޞްތެރި މީހުން އެ ޕާޓީ ތެރޭގައިރަނގަޅު އިޚުލާ

ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން  މި. ނޫން އިނގޭތޯ ހަމަ ކާމިޔާބުވުމަކީ ދުރުކަމެއް. ބަށް ނުކުންނާށޭގޮވައިގެން އިންތިޚާ

، އެހެންވީމާ. ނެތް ވަކި ތަފާތެއް. ވެސް ންނަކީއަދި އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރު. ވެސް ގެ މެންބަރުންނަކީޕީ.ޑީ.އެމް

އޭނަ އަމިއްލައަށޭ ވެރިކަން ދޫކޮށްލީ . މިކަހަލަ ޖާހިލަކު ގޮވައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކީއްކުރަންތޯ ކުރިއަށް ދާންވީ

 . އިނގޭތޯ

 

 :ފޫރު ވާހަކަދެއްކެވުންއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަހެންވޭރު ދެކުނު ދާ

ތެރެއިން ސީމެގުން އޭގެ. ގޮތުން ބެހޭ ސީމެގާ. ވާހަކަތައް ދެކެވިއްޖެ ގައި މިއަދު ވަރަށް ގިނައާދެ، މި މަޖިލީހު

ވެރިކަން  އާއި ވަކިވާން ބޭނުން ވާހަކަ އާއި ނުވާނެ ވާހަކައްޖެ ކިޔަމަންއަދި ދިވެހިރާ އާއި ޤައުމުތައް ފިއްތާ ވާހަކަ

އެކަން ދަސްކޮށްދިން  އި،ވެފަ ޗަށް ނިކުތުމަކީ ހުތުރު ކަމަކަށްމަގުމައްއާއި  އުޅޭ ވާހަކަ ވެގެން އެކަމާދެރަ ،ގެއްލުނީމަ

ދެން އަޅުގަނޑު . ގޮއްސި މިކަންއެންމެ ފަހުން ޒާތީ ވާހަކައާ ހިސާބަށް  އަދި އާއި ދީނުގެ  ވާހަކަ އާއި ވާހަކަ

އަޅުގަނޑުމެން ދެން . ވެސް އަޑުއައްސަސަވާނޭ ބޭފުޅުން ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިރު އެ އަރަނީ މިހިތަށް

އްޔާ އެހެންވެއްޖެ. ވާ ވާހަކަ ދެއްކުންތަނުން ވަކި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އެ އި،ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ މި މަޖިލީހުގަ

ވެސް މިކަހަލަ  ކުގައިޕަޕުއާނިއުގިނީ، އެފްރިކާގެ ޤައުމުތަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދާދިފަހުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދުނިޔޭގެ ވަ

ގަނޑެއްގެ ބަޔަކު އައިސް ކޮންމެވެސް ހިސާބު ލާއިރުބައެއް ފަހަރު، ޤައުމުތަކަން ބަލައި އެހެން. އްސަ ހުރޭއައި ބަޣާވާތް

ދެން އޭގެ  .ގިނީ ބިސާއޯ ދާދި ފަހުން ހަމަ ބަޣާވާތެއް. މި ވަނީ ސަރުކާރު ޖަހައިގަނެގެން އުޅެގެން އެހެން

 ކަމެއް ލާނެމީ ފެއިލްޑު ޤައުމެކޭ މި ޤައުމަށް އަޅައި .މު ކަމެކޭ މިތާއްޢާއަކީ މީ  ސްޕެޝެލިސްޓެއް ދެއްކި ވާހަކަ

އި، ބޭރުގެ ކަންތައްތައް ތަރުޖަމާކޮށްފަ ގައި މިކަހަލަ ވާހަކަދެއްކީމަ މިވެގެން މި މަޖިލީހު ދެން ރާއްޖޭގައި މިކަން. ނެތޭ

. ބާވައޭ ގެން އުޅޭ ބައެއްރަށަކުން އަރައިގަނެކޮން. ރަށްތައް އޮންނަ ޤައުމެކޭ އަނެއްކާ ވަރަށް ގިނަބަޔަކު ބަލއިފާނެ 

 ހަމަ ޔަޤީން މިއެއީ އަޅުގަނޑަށް . ގޮތަށް ވާހަކަދައްކަންޏާ މި އިމިތާނގަ. ވެދާނޭ ގޮތް އަރާއެކަހަލަ އެއްޗެއް ހިތަށް



  

. ނޫންކަން ވެސް ކަމެއް ނގޭ މީކީ އަނެއްކާ ކުރެވޭނެން އަޅުގަނޑަށް ކަނޑައެޅިގެން އެދެ. ކުރާނެވާހަކަތައް ތަރުޖަމާ

 އްއެހެންވީމާ، މީކީ އެއްވެސް ބޭނުންކަމެ. ވެސް ނާންނާނެކަން މިއަކަށް ބަދަލެއް. ވެސް އޮންނާނެކަން ބެއްމި އިންތިޚާ

ނގޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ. މިއަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ. ވާހަކަ ދައްކާކަށް މިހާ ހަރުކަށިކޮށް މި ނޫން، ވެސް

 ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް އެއްކޮށްލީމަ ގައި އޮންނަ ޤައުމުތަކާޔޫ.އީ ޤައުމު އޮވެފައި، 24ންވެލްތުގައި ކަނޑައެޅިގެން ކޮމަ

އާއި  އަނެއްކާ އިންޑިޔާމީ . އެ ގެ ދެ ޤައުމު ފިޔަވައި ހުރިހާ ޤައުމެއް އެތެރެވީދުނިޔޭގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލު

ނޫން  އެއް ކަމީ ބޭނުން ވާހަ، އެހެންވީމާ. ޓްސްގެ އެލައިންމެންޓު ލިބުނީމާ، އެކަން އެ ނިމުނީޔުނައިޓެޑް ސްޓޭ

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދައްކާކަށް މިތާ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންޢާރިފު ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

. ނޫން އެއް އަކީ ކުޑަ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަމިއަދު . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ` 

ނުވަތަ ، ގޮތް ފަހަރުގައި އޮޅިވަޑައިގެންފައި އޮތީ ކަންތައްތައް ހިނގާ އިދިވެހިރާއްޖޭގަ ޙަޤީޤަތަކީ ސީމެގަށް

 މިސީމެގުގައި މިސާލަކަށް . ނީއްވަކަންތައްތައް ނިންމަވަން މަސައްކަތްކުރަ ނުގެން ތިއްބަވާ ވަކި ގޮތަކަށްއޮޅިވަޑައި

އޮސްޓްރޭލިޔާ، އޭގެތެރެއިން . ޤައުމުތައް ގިނައީހިނގާ  ޤައުމެއް އޮތްއިރުގައި ޕާލިމަންޓްރީ ސިސްޓަމު 1ވަގުތު 

އޮތީ ހަމައެކަނި  ހިނގާ ދެން ރިޔާސީ ނިޒާމެއް. ވޮނަވާޓޫޖެމެއިކާ، ޓްރިނިޑާޑް އެންޑް ޓޮބޭގޯ،  ބަނގްލަދޭޝް، ކެނެޑާ،

ސީމެގުގައި ށް ހީވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑަ. އްޖެ އާއި ޓެންޒޯނިޔާ އާއި ސިއެރަލިއޯނާއެއީ ދިވެހިރާ. ޤައުމު 3

. މި ވަގުތު އެތާނކު އިށީނދެނުތިބޭދިވެހިރާއްޖެ ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  ނަށްބޭފުޅުން 1އެ  ފުޅުންނަށް،ތިއްބެވި ބޭ

ކަންތައްތައް ކަރުދާސްތައް ހުރި ގޮތުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރެވިފައި ހުރި ޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ބޭފުޅުންނާ ޕްރެޒެންޓުއަ

ސިސްޓަމެއް، ނޫނީ ބަރުލަމާނީ ންޓްރީ މި ވެސް ޕާލިމެވަނީ ކަންނޭނގެ ބޮޑަށް ހީފުޅުވެގެން އެ އުޅުއްނިންމާއިރުގައި 

ބުނެފައި ރަށް ސާފުކޮށް ވަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ . ނޫންއެހެނެއް. ނިޒާމެއް ހިނގާ ޤައުމެކޭ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ

. ސް ދިވެހި ރައްޔިތުންވެ ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް ނިންމާނީދިވެހި. ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ހިނގާ ޤައުމެކޭ އޮތް މީ އެބަ

ޙައްމަދު ވަޙީދު ހަސަން މަނިކު އެ މަނިކުފާނަށް ކޮށްދެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މު

މެގައި ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޙަޤީޤަތުގައި ދެން ޕީގެ ބޭބޭފުޅުން،.ޑީ.އެބަ ކޮށްދެއްވާ އެމް

ން ބޭފުޅު އެ ފުޅު ވަރަށް ދެރަފުޅުވެހުންނަވައިގެންޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކައްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢި

ޢަމަލެއްގެ ނުޖެހޭ ންމެ ބޭފުޅަކު ކުރެއްވި ތާނކުންތާނކުބޭފުޅުން ވެރިކަމުގައި ތިއްބަވަނިކޮށް އެ އެ. ދައްކަވަނީވާހަކަފުޅު

ބޭފުޅުންނަށް ހުރިހާ  ދެއްވި ދެއްވުން މިކޮޅަށް، އެ ދުވަހު އިސްތިއުފާސަބަބުން ކެބިނެޓުގެ ވެސް ލަފައާ ވެސް އިދިި

ޢަލީ ސަލީމު ވިދާޅުވި ފަދައިން އެ ނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފު. ރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެއްޖެވަ

 ދަނިކޮށް،ހެމުން އިން ރަށްތައް ބެ 211 އިން 411އިންތިހާ އަށް  ބޮޑެތި ފައިދާތައް ރަށްތައް  ބޭފުޅުންނަށް



  

ޅެއް އެންމެ ބޭފުހަމަ ދިޔައީ  ވެރިކަން ބީވެގެން އެވަރަށް ވަރަށް ދެރަވަރު ގޮތަކަށް، ބިކަ ގޮތަކަށް ކުއްލިއަކަށް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގައި މުޙައްމަދު . ކުރަންއަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެކަން ހަމަ ކުށްވެރި. ކުރެއްވި ކަމެއްގެ ސަބަބުން

ގޮތަށް  ކުއްލިއަކަށް އެ ގައި އިމްތިޚާބުކުރ2118ީޙަސަން މަނިކާ ދެ ބޭފުޅުން  ދުރ މުޙައްމަދު ވަޙީނަޝީދާއި ޑޮކްޓަ

ން މީތި ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނާ އަތުތަނަށް ގޮސް، އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވަނީ ތަން ދެން އެ. ދީފައި ދާކަށް ނޫންއިސްތިއުފާ

ރޯން އޮއްވާ ދީފައި ގެއަށް ދިޔައިމަ އިސްތިއުފާ. ޓީގެ ބޭފުޅުންޕާ ބޭފުޅުންގެ އެބަޑިޖެއްސީ . ބީވެއްޖޭ، ބަޑިޖެއްސިއޭ

އެހެންވީމާ، އޭތި ހޯދަން ހިނގާށޭ . ތި އަހަރުމެންގެ ޙައްޤުތައް ނަގާލިއޭ. ބަޑިޖައްސާފައި ބުނީ ކަލޭ ކޯޗެއްހޭ ތި ހެދީ

ން ބަޣާވާތަކުން ގެންނަން ދެން ވެރިކަ. އެއީކީނޫން ކަންކުރާ ގޮތަކީ. ކުމެ، މުޅި ޤައުމުގައި ހުޅުޖަހަނީކިޔާފައި ނި

ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް  ކުރި ބޭފުޅުން ވެސް ތިއްބެވީ އެމަސައްކަތްކުރި ބޭފުޅުން، ނޫނިއްޔާ ބަޣާވާތް

ދެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަންތައްތައް ހިނގާނެ ގޮތް ދިވެހި ރައްޔިތުން . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ދައްކާ ގޮތުން

ދުވަހު ބޭއްވި އަވަސް މި މަޖިލީހަށް ދާދި މިދާކަށް. ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަކީ މިއީ. ނުއަސާސީގަނޑައަޅާފައި އޮތީ ޤާނޫކަ

ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބީ ކިހިނެއްކަން، ދިވެހި . ކަންޕީ އަށް ތާއީދު ނެތް.ޑީ.އިންތިޚާބަކުން ވެސް ދައްކައިފި އެމް

ހުރިހާ ނީ ކޮމަންވެލްތު ޤައުމުތަކުގެ ލަން ބޭނުންވަދަންނަވާސީމެގަށް  އަޅުގަނޑުމެންދެން . ދައްކައިފި ރައްޔިތުން

މެނިވަޑައިގަންނަވާ މި ހި މީހުން މަސައްކަތްކުރާ ފަދައިން،ގެ ހުރިހާ ހިމާޔަތްކުރަން ކޮމަންވެލްތުބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތައް 

ބޭފުޅުން ރާއްޖޭގައި  އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީނޭ ތި. ކުރައްވާށޭމަސައްކަތްޕުޅު ވެސް ންޤައުމު 8އްޖެ ފިޔަވައި އޮތް ވަގުތު ރާ

ދެ ފަރާތުގެ ވެސް މީހުން އެ ދަންނަވާ ވާހަކަތައް އަޑުއައްސަވާފައި ސާފު ބަހުން  ،ބާރާތުންއިގޮތް ސާފު  ކަން ހިނގި

ތިބި މީހުންގެ ވާހަކަ ވެސް އަޑުއައްސަވާފައި  ދެން. ޕީގެ ވާހަކަ ވެސް އަޑުއަހަންވީ.ޑީ.އެމް. ވާހަކަ އިނގޭތޯ

 ...ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ވަކި .ކަންތައްތައް ނިންމަވާށޭ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއި

އަހަރުގެ ވެރިކަމެއްގެ ވާހަކަ ވެއްޓުނީމާ  3 އިވެރިކަމަކާ އަހަރުވި 31. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ` 

އެހެންވީމާ، އޭރުގައި އަތޮޅުވެރިކަން . އަހަރަށް ވުރެ 3ބޮޑުވާނެ  މަ މާއަހަރުގެ ހިތާ 31ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ ދައްކާއިރު 

ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ނުދައްކައި،  ކޮށްކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާއި ކަތީބުކަން ކޮށްކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަށް ވާ ދެރައިގެ

ދައްކަނީކީ މިއީ ނުކިޔައި، އަދި މި  މާއަށް އެއްޗެހިދި ޤައުމާ 24ގައި އިޢުލާނުނުކޮށް، ތަނު ހަނގުރާމަ މިދުނިޔެއާ 

 ޑާ، އޮސްޓްރޭލިޔާ، އިނގިރޭސިވިލާތް،މި ދައްކަނީ ކެނެ. ތްތެރި ރައީސްއެއް ނޫން ޢިއްޒަ އާދައިގެ ޤައުމުތަކުގެ ވާހަކަ

މި ތަނުން . ދިމާލަށް ބަދުބަސްބުނުން ނާމި މީހުން. ތަކުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީއިންޑިޔާ، ސްރީލަންކާ، މި ޤައުމު

މިއީކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް . މަލާމާތެއް. ރާ ފުރައްސާރަ އެއްމިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކު. ން އަންގާވަކިވާ

ވުނީމާ ވެސް އެއީ ޤައުމަށް ގައި، ކޮމަންވެލްތު ޤައުމުތަކުގެ ކައިރީގައި އިށީނދެއަޅުގަނޑުމެން އިންޑިޔާގެ ކައިރީ. ނޫން



  

ބަސް ންގެ މަޖިލީހުގައި ޤައުމުގެ ހަރުރައްޔިތުުމިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ . މި ދައްކަނީކޮންކަހަލަ ވާހަކައެއްތޯ . ލިބޭ ފަޚުރެކޭ

އަޅުގަނޑު މިއަދު މާދަމާ . އެއް ނޫން ވާނެ ވާހަކަޓަކައި ބަސްބުނަން ތިބި ބަޔަކު ދައްކަން ހެޔޮ ޤައުމަށް ،ބުނަން

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ  11 ،ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައް ވާހަކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް މަރުވިޔަސް މި

މިއަދު ނިކުމެ ތިބެ، އަތޮޅުވެރިކަން . އޮންނާނެ ޓަކައި މިކަން މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް. މަޖިލީހުގައި ލިޔެވެމުންދާނެ

އްޓުނީމަ ވީ އަހަރުގެ ވެރިކަން ވެ 31ކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާއި ކޮށްކޮށްފައި ތިބި ދަރީންނާއި އަތޮޅުވެރިކަން ކޮށް

ވެދާނެ ގޮތަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެހެން މީހުންނަށް  3މީހުންނަށް ވީގޮތަކީ އެއީ  އަދި އެ އިހިތާމައިގަ

ނޑުމެން މާ، އަޅުގައެހެންވީ. ނިކަމެތިކަމެއް، ފަގީރުކަމެއް. ވަރުކަމެއްވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެއީ ދެރަ މި ވިސްނައިގެން

ހީވަނީތަ ދެތިން މީހުންނަކީ  އެ ޤައުމަށް ބަދުބަސްނުބުނެ، 24، ނުކޮށްރާމަ އިޢުލާނުޤައުމާ ހަނގު 24ބަލަންޖެހޭ 

ސީމެގު ވެސް  ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެއް މިހާރު ހީވަނީތަ؟. ކަމަށްކުރެވިދާނެ މީހުން ކޮންޓްރޯލް އެ ރުފިޔާ ބަހައިގެން

ގޮތަށް  ގަނެވުނު ގޮތަށް، ޤައުމުގެ ވެރިކަން ބާޣީން އި ހަތަރު ސިފައިންދެ ފުލުހަކާ. އެހެންނެއްނުގަނެވޭނެ. ގަނެލާނަމޭ

އެހެންވީމާ، . ނެވޭނެނުގަކޮމަންވެލްތެއް އަތުލައި. ވޭނެނުގަނެސީމެގެއް އަތުލައިއަތުލައި ގަތް ގޮތަކަށް 

އަދި  އިތިމާމެންނަށް ކެވުނު އެއްޗިއްސާ .ދައްކަވާއިރުގައި ވިސްނުމުގައި ބެހެއްޓުމަކީ އެއީ ބުއްދިވެރިކަމެއްވާހަކަފުޅު

އާރު .އެމް.ޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާ ޙާލަތުގައި އަދި ޖީޖޭގެ ރައްތިމާމެން ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައާ އަދި މިއަދު ރާއް

ލަތުގައި އަދި ޙާކުރި ބޮޑު ލަތުގައި އަދި ތެޔޮ އަގުޙާކަނޑާލި  އެއަރޕޯޓު އޮތް ޙާލަތުގައި އަދި ހަމަ އެހެންމެ، އާސަންދަ

ޙާލަތުގައި ދެން ކޮށްލި ދަށް އަގު ،ލަތުގައިޙާތި މަސްވެރިން ބާނާ މަސްކޮޅު ކަނޑާލި ނިކަމެ ،މަސްވެރިން އަތުން

 ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ. ހަނގުރާމަކުރަނީދުނިޔެއާ . ކޮންބަޔަކަށްތޯ ވެރިކަންކުރަނީ. ވާހަކައެއްތޯ ދައްކަނީކޮން

އަހަރު  3 ކަމަށް ހިތައި،ގެ ކަމެއް ގޮތް އެއީ ދެރަވަރު އެއަހަރުގެ ވެރިކަން ވެއްޓުނީމަ،  31. ހަނގުރާމަކުރަނީ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު . ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޫން މިއީ، އެއްޗެހި ކިޔަނީދިމާލަށް ވެސް ވެރިކަމަކާ 

. ދުނިޔެއާ ހަނގުރާމަކޮށްގެން ނޫޅޭނޭ. ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ މި ކުދިންނަށް ވެސް ހެޔޮވިސްނޭނޭ

އެކީގައޭ  ހޯދަންޖެހޭނީ ދުނިޔޭގެ ތާއީދާ 61%ބާކީ އޮތް . އޭ 41%އްޔިތުންނަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ރާއްޖޭގެ ރަ

 .ޝުކުރިއްޔާ. މަހަށޭ ދާންޖެހޭނީ .އެހެންނޫނިއްޔާ ނުކުރެވޭނޭ. ހޭނީކުރަންޖެވެރިކަން

 

 :ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުންފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާނު 

 މުން ގެންދާ ކުއްލި މައްސަލައާދައްކައާދެ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ. ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި. `

އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ . ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ވެސް ދެތިން އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ވެސް އޮތް ގޮތުން އަޅުރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙު  އެއް ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު މި

އަވަސް  އެއްވެސް ހައްލެއް ލިބޭކަށް ނެތޭރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާމަކަށް ވެސް  ،އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަކަށް ވެސް



  

 ރިކަންފެބްރުއަރީ ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ވެ 1ދިޔަ ކަންތައްތައް ނުވަތަ މިރާއްޖޭގައި ހިނގައި، އިންތިޚާބެއް ލިބިގެން

އެހެންވީމާ، މިއަދު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުން . ކުރެވިގެން ނޫން ގޮތަކަށްބަދަލުވެގެންދިޔަ ގޮތް ތަޙުޤީޤު

ސިޔާސީ  ދިވެހި ދައުލަތުގެރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުއައްސަސާތަކުން މި ކަންކަން އެ ފަ

އެ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ  އި،ކައި އެ ފަރާތްތަކަށް ފެންނަ ގޮތްތަކެއް ނިންމަޓަ ޅުވުމަށްކަންކަން ހަމަ މަގަށް އެ

ލެވަލެއްގައި ޤައުމަށް އެންގީމާ ދެން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން މި ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ މިއީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

ވޭ މިންގަނޑެއްގައި ދައްކާ ވާހަކަތަކެއް އްޖޭގެ ދާޚިލީ ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ބެލި ނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރެރާއަދި ވެސް، 

 ގުޅޭ ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ގޮތާވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ  މަ ޔަޤީނުންހަ. މަކަށް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެންކަ

ތުން ވެރިކަމުން ވަކިވެގެން ދިޔަ ޕާޓީން މި އޮތީ ވަރަށް ސާފު އިބާރާ. އުފެދިފަވަނީ  ގޮތުން ސުވާލުތަކެއް މިއަދު މި

އަދި އެ ޕާޓީ އާއި އެ ޕާޓީ . ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ބުނެފައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ބަޣާވާތަކުން ކަމަށް

ނޫން މީހުންނާއި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން އޮންނަންޖެހެނީ ޑިމޮކްރެޓިކު ހަމަތަކުގެ މަތިން ގާއިމުކުރެވޭ ސަރުކާރެއްގެ މައްޗަށް 

. އް ރައްޔިތުންތަކެއް މިއަދު ވެސް އަދި އިއްޔެ ވެސް މި ދަނީ މި ކަމާ އިހުތިޖާޖުކުރަމުންކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ އެތަކެ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިއަދު ނޯންނާނެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއައްސަސާތަކުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތުން 

ކުރާ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ޤައުމުތައް ހިންގުމަށް ކުރާ މުޅި ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ މަޞްލަޙަތާއި އަދި މުޅި ދުނިޔެ ޤަބޫލު

ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ . މަސައްކަތާ ދެކޮޅަށް ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަތައް ދެއްކުމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޖާގަ އެއް ނެތް

ހެން އުފެދިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ މި. ދގެ މެންބަރެއް.ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގެ ޝަޚްޞެއް

އެހެންވީމާ، . ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުސޫލުތަކާއި މުޢާހަދާތަކަށް އިހުތިރާމުކުރާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތެއް

ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު . މިކަންކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ސީރިއަސް ނަޒަރަކުން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ

އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބާއްވަންޖެހޭ . އެކަނި އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބޭއްވޭކަށެއް ނުވެސް ނެތްއަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ހަމަ

އަވަސް އިންތިޚާބެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮވެގެން ނޫން ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ . ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޤަބޫލުކުރަމު

އެހެންވީމާ، . އަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢު އެބަ ޤަބޫލުކުރޭސިޔާސީ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް މިއަދު ބައިނަލް

މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

މެން އަވަހަށް އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ޓަކައި އެ އޮންނަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމު، ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު އަޅުގަނޑު

އެހެންވީމާ، މިއަދު ރާއްޖޭގައި މި ތިއްބެވި އެންމެހައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އަދި މިއަދު ރާއްޖޭގެ . ގާއިމުކޮށްދިނުން

ޔާމީނު ވަރަށް ބޮޑަށް هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ހިވަޑައިގަންނަވާނެ މަނިކުފާނުގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރުން ލައްވައި، އަވަސް ގޮތަކަށް ސަމާލުކަންދެއްވަން ޖެ

މިއަދު . ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެންނަންޖެހޭނެ އިޞްލާޙުގެނެސްގެން މި އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސަން

ތުހުމަތުތަކާއި ޝައްކުތަކެއްގެ ތެރެއިން ވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރަމުން އެ ގެންދަވަނީ އެކިއެކި ސިޔާސީ



  

އެ މަނިކުފާނަށް ވެސް . ޕީގެ ޓިކެޓުގައި އިންތިޚާބުވެގެން އައި ނައިބު ރައީސެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.ޑީ.އެމް

މަށް އެ އަޅާ އަޅުގަނޑު މިއަދު މި ގޮވާލަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުން މި ރާއްޖޭގައި އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބޭއްވު

ބާރަށް އިޖާބަދެއްވައި، އަދި ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ މި ފިޔަވަޅުތައް އަވަހަށް 

އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ . އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ މި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޞްލަޙަތު ދެމިގެން ދިޔުން. އަޅުއްވައިދެއްވާށޭ

ޕީ .ޑީ.އެހެންވީމާ، އެމް. ހުމާ އެކީގައި މި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ވެސް ހަމަޖެހިގެން ދިޔުންމި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަމަޖެ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކު ޕާޓީގެ އަސާސީ . އިން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ދުވަހަކު ވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ

އެހެންވީމާ، ވެރިކަން ޑިމޮކްރަސީގެ . ން ދިޔުންފިކުރަކީ ޑިމޮކްރެސީގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ޤައުމުގެ ވެރިކަން ހިނގަމު

މިއަދު މި އޮތީ މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ . އުސޫލުން ހިންގޭނީ އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ ރައީސަކު މި ޤައުމުގައި ހުރެގެން

އެހެންވީމާ،  .މިކަމުން މި ޤައުމު އެބަޖެހޭ ސަލާމަތްވާން. ވަހުމް އުފެދިފަ. ދޭތެރޭ ތުހުމަތުތަކާއި ޝައްކުތައް އުފެދިފަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތަށް އަޅުގަނޑުމެން . އެކަމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ

. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކީގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ޤައުމެއް. އިޖާބަދޭންޖެހޭނެ

އެހެންވީމާ، މިކަންކަމާ ދޭތެރޭ . ންނަކަށް އެކަނި، އެކަހެރިވެގެން މި ދުނިޔެއަކު މިއަދަކު ނުތިބެވޭނެއަޅުގަނޑުމެ

ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމަށް ޓަކައި އަދި މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެދޭ 

ދޭ ޑިމޮކްރަސީ ޕާޓީތަކުގެ ދާޚިލީ ލެވެލްގަ އާއި ޤައުމުގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުން އެ

. ލެވެލްގައި އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ލެވެލްގައި ހިފަހައްޓާ ބަޔަކަށް މިއަދު ދިވެހި ސިޔާސީ ލީޑަރުން ވާން ޖެހިއްޖެ

 ...އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިއަދު

 

 :މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ އަކީ ކޮމަންވެލްތާ ދޭތެރޭގައި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އާދެ، . އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަ އެއް. އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަ އެއް

ދާއިރާއަކުން މެންބަރުން އައިސް މި  11ޔިތުން މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންވީ ޙަޤީޤަތަކީ ރައް

މި ބީދައިން . ތަމްސީލުކުރަނީ ކޮން ބައެއްތޯ؟ ތިން ލައްކަ އެތައް ރައްޔިތުންނެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ތަމްސީލުކުރަނީ

އާދެ، . ންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއްމިއީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަ. ކޮމަންވެލްތަކީ ވެސް އެތައް ޤައުމެއް ތަމްސީލުކުރާ ޖަމާޢަތެއް

މި ހުރިހާ ޤައުމަކުން އެއް އަމާޒަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ޓަކައި އުފައްދާފައިވާ ޖަމާޢަތެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި 

އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި . މި ހުރިހާ ޤައުމެއް ގުޅިފައި މި އޮތީ. ދައްކަނީ

އި ހެޔޮ ވެރިކަމާއި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަމާއި ފަރުދީ މިނިވަންކަމާއި މިނިވަން ވިޔަފާރި އާއި ކުޅިވަރާއި ހެޔޮވެރިކަމަކާ

ސަގާފަތާ މި ހުރިހާ ކަމެއް އެއް އަމާޒަކަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި މި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެވިފައިވާ 



  

މާ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ދައްކާ ޑިމޮކްރަސީގެ އެހެންވީ. އެއްބަސްވުންތަކެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ

ވާހަކަ އާއި ޤައުމުގެ ކަންތައްތަކާ އެހެން ޤައުމުތަކުން ބެހޭ ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ 

އެ މުޖުތަމަޢުގައި . ކަންދެންމެ އެ ފާހަގަކުރެވުނު ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވެސް ލާހެމިފައިވާ ދުނިޔޭގައި އުޅޭބައެއް

އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތުން ވިސްނާއިރު މި ރާއްޖޭގެ މި . އުޅެން މި ޖެހެނީ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ގުޅިގެންކަން

އަޅުގަނޑުމެން އެބަ . ވަގުތުގެ ޙާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތާކުން ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން އެބަ ދޭ

އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޤައުމުގެ . އެ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަން. ންތައްތަކަށް އިޖާބަދޭންޖެހޭ އެ ކަ

އާދެ، ބަޣާވާތަކުން ސަރުކާރެއް އުފެދުނު ވާހަކަދައްކާއިރު، . ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތްކުރަން

ކޮންމެ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ވާހަކަ އެއް . އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ ހުރި ޙަޤީޤަތްތަކެއް ވެސް ހޯދަން އެބަ ޖެހޭ

ޕީ ޓިކެޓެއްގައި .ޑީ.ވަޙީދަކީ އެމް. ދެއްކި ކަމުގައި ވިޔަސް، މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެހުންނެވި ޑރ

ޕީ .ޑީ.އެމްއާދެ، އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ . ނައިބު ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެއް

އެމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރެއް އުފެއްދުން އެއީ .ޕީ.އޭ އާއި ޕީ.ޕީ އާއި ޕީ.އާރު.ޓިކެޓެއްގައި ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅަކު، ޑީ

ރައްޔިތުން . ޕީ އަށް.އާރު.ރައްޔިތުން ވަނީ ނޫނެކޭ ބުނެފައި ޑީ. ހަމަ ގައިމުވެސް އަޅުގަނޑަށް ސުވާލުއުފެދޭ ކަމެއް

އަޅުގަނޑަކަށް މާ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ނުވީސް . އެމަށް ނޫނެކޭ ބުނެފަ.ޕީ.ޕީ. ނެފައޭ އަށް ނޫނެކޭ ބު.ވަނީ ޕީ

ވަޙީދު ސަރުކާރެއް އުފެއްދި . ޕީއާ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ޑރ.ޑީ.ޕީ އިއްތިހާދުގެ ތެރޭގައި، އެމް.ޑީ.އެމް

ވަހަށް ޑރ ވަޙީދު ކުރައްވަންވީ އަވަހަކަށް މިހާރު އެންމެ އަ. ނަމަވެސް މާ ބޮޑު ވާހަކައެއް ދެއްކޭނެ ޖާގަ އެއް ނެތް

އޭރުން އެ މަނިކުފާނަށް . އެމަށް ސޮއިކުރެއްވުން.ޕީ.ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީ އުވައިލެއްވުމަށްފަހު ޕީ

ށް ހަމަ އާދެ، އަޅުގަނޑަ. ވެސް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތިއްބެވި، ތަމްސީލުކުރައްވާނެ ޕާޓީ އެއް ލިބުނީ

އެމާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައި އޮތް ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނެފައި ތިބި ބަޔަކު .ޕީ.އެންމެ އުނދަގޫވާ ކަމަކީ ޕީ

ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުން ވެސް އަޅުގަނޑު . ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ސަރުކާރަކަށް ވާތީ އުފެދޭ ސުވާލު

ޕީ ފިކުރޭ، .ޑީ.ނޫނެކޭ، ތި ބޭފުޅުންނެއް ނޫނޭ މި ވަގުތު ވެރިކަންކުރަންވީ، އެމް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރައްޔިތުން

އެ ގޮތަށް ރައްޔިތުން ބުނީމާ، ދެން . ޕީ މެނިފެސްޓޯއޭ މިއަދު މި ވަގުތު، މި ފަސްއަހަރު ރާއްޖޭގައި ހިންގަންވީ.ޑީ.އެމް

 ...މާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުއެހެންވީ. އެއާ އިދިކޮޅަށް އެކަން ކުރުމަކީ އެއީ ކަންބޮޑުވާނެ ކަމެއް

 

 :ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ، ޝައްކެއްނެތް މިއަދު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން 

. ފައިވާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މައްސަލަބަހުސްކުރެވެމުންދާ ކުއްލި މައްސަލަ އަކީ މި ރާއްޖެ އަށް މި ވަގުތު ދިމާވެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މި މައްސަލައާ މެދު، މި ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން 



  

ބަލައިގަންނާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް މި މައްސަލަ ނިމިގެން ދިޔުމަކީ މިއަދު މި ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކައި 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން، މި . ހެން މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވަންޖެހޭކޮންމެ

ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި އަދި ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ދިޔަ ކަމަށް އެއް ބަޔަކު ޝަކުވާކުރަމުން 

ހަމަ އެހެންމެ މި ގްލޯބަލް ވޯލްޑުގައި . ންދަނީ ޤާނޫނީ ވެރިކަމަކޭ މި އޮތީގެންދާއިރު އަނެއް ބަޔަކު ބުނަމުން މި ގެ

ދުނިޔޭގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުގެ އަޚް، އަލްހާނު ފަހުމީ އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ވެސް ކިތަންމެ ކުޑަ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމުގައި  .ނަމަވެސް ހިއްސާ އެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލިބިގެންވާ މިނިވަން ޤައުމެއް

ކަންތައްތަކެއް ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވެފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތް، ބުއްދި ހުރި އިންސާނުންގެ ހަމަ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގައި . ބުއްދިން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން

އަދި މި ޤައުމުން ވެސް . އެއްބަސްވެފައި ހުރި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި އެއްބަސްވެފައި ހުރި ގޮތް މެދުގައި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކަމެއްގައި ޚިލާފެއް އުފެދުމުން، އެ ކަމެއްގައި . ވަނީ މިފަދަ މުޢާހަދާތަކުގައި ސޮއިކުރެވިފަ

މަށް އިންކާރުކުރުމަކީ އެކަމެއް ނުބައިކޮށް ކޮށްފައި އޮތްކަން ސާބިތުވާ އެއް އިންޞާފުވެރި، ޢަދުލުވެރި ތަޙުޤީޤެއް ކުރު

އަޅުގަނޑަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުފެނޭ ވަރަށް ސިޔާސީ ޤާބިލު ބޭފުޅުން ކަމަށް ބުނެ، އަދި ރައްޔިތުން ދެކެ . ހެކި

ޕީގެ ވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ގެއްލިގެންދާ .ޑީ.މްވަރަށް ލޯބިވާ ބޭފުޅުން ކަމަށް ބުނެ، ދިވެހިރާއްޖެ ހަލާކުގެ ތެރޭގައި އަދި އެ

ކަމަށް ބުނެ އަޑު ފަތުރަމުން ގޮސް، ވެރިކަމެއް ގެނައިރު، އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކުރަމުން އައިސް 

މި ވަނީ ސުވާލެއް ނުއުފެދޭ ގޮތަށް ކުރަމުން އައިއިރުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން އައި އެތައްއެތައް ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް 

ހަމަ އެހެންމެ، . ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން އައި އެތައް ޚިދުމަތްތަކެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ވަނީ ހުއްޓިފަ. ހުއްޓިފަ

ވަނަ އަހަރުގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  2118އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވަމުން އައި ޤާނޫނުއަސާސީ، 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް . ބައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޫކޮށްލެވިފަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ މުހިއްމު

އިޢުތިރާޟުވެވަޑައިގަންނަވާނެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މިއަދު ކޮންޓްރޯލް އޮތީ ކޮންބައެއްގެ އަތުގައިތޯ؟ މި ރާއްޖޭގެ 

ން މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަންކަމާ ޖުޑިޝަރީގެ ކޮންޓްރޯލް އޮތީ ކޮންބައެއްގެ އަތުގައިތޯ؟ މި ރާއްޖޭގައި ހުރި މިނިވަ

މެދު ސުވާލުނުއުފެދޭ މިންވަރަށް މިހާރު ވެރިކަމުގައި ތިބި، ބަޣާވާތެއް ގެނެސް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ ތިބި ބޭފުޅުންގެ 

އަތުގައި ކޮންޓްރޯލްނެތްތޯ؟ ކޮބައިތޯ މިއަދު ޤައުމުގައި ދެކެވޭ ޑިމޮކްރަސީގެ ވާހަކަ، ވާދަވެރި ފަރާތްތަކުން ކީއްވެތޯ 

ދެވެކެނީ ؟ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ވާހަކަ ކީއްވެތޯ ނުދެކެވެނީ؟ މިއީ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން ނު

މިއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖެހޭނެތީ. ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޕީ އަޅުގަނޑުމެން .ޑީ.މިއީ އެމް. މައްޗަށް ވަކި ކަމަކަށް އަމުރުކުރާ ކަމަކީ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ

އެއީ . ކަމަކަށް އެދި ގޮވީމާ، މުޅި ދުނިޔެ ތެދުވެ، އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައިޢަތުހިފައިގެން އެއްބައިވެގެން އުޅެނީކީ ނޫން

އިންސާނުން އުޅެންޖެހެނީ އިންސާނީ  ދުނިޔެ ޤަބޫލުކުރާ، އިންސާނީ ބުއްދި ޤަބޫލުކުރާ ހަމަޔާއި އުސޫލުގެ މަތީން



  

ދަރަޖައިގެ އިންސާނީ ވަންތަކަމުގައި ކަމަށް ވާތީ، އިންސާނުން ޢަމަލުކުރާކަށްނުޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޖަނަވާރުންގެ 

ންވާ އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދުސްތޫރު ހެދިފައިވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްވެގެ. ދަރަޖަ އަކު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ޤައުމުގައި ހައްދުފަހަނައެޅި ދީނީ . އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް

 ...ގެهللاއޭ ކިޔައި اهلل اكبر އަޅުގަނޑުމެން ލޮލުން ދުށީމު . މީހުން މި ބަޣާވާތް ގެނައުމުގައި އިސް ރޯލެއް އަދާކުރީ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް މި ހިސާބުން ނިންމައިލާއިރު އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ޝުކުރިއްޔާ

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ، هللاމެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމު ރަޝާދު، މާ

. ގ13311ައެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އަލުން މަސައްކަތް ފަށާނީ . ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވޭ

ހުން އަޅުގަނޑު އެދެމުން މި ހިސާބުން ފަށާއިރު ކޯރަމު ހަމަކޮށްދެއްވުމަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރި

 . ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު އަރުވަން

 

 ]އަށް 13311އިން  12332ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވަނަ  142ލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅުގަނޑު މި ފަށަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ޝީދު ރަ އިބްރާހީމުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  141އާއި  މާއްދާ

އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ

 . ޖަމާލު އަބޫބަކުރަށް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު

 

 :އްކެވުންޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު

އިބްރާހީމު ރަޝީދު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  .السالم عليكم ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި މައްސަލަ އަކީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅު

ސަބަބެއް ކަމަށް . އަޅުގަނޑުމެން މިއާ މެދު، ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބަހުސްކުރިޔަސް ހައްލެއް ހޯދެން ނެތް މައްސަލަ އެކޭ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ސީމެގު ކަމަށް ވިޔަސް، އަދި އެހެން ޖަމާޢަތަކުން ކަމަށް ވިޔަސް، 

ގަނޑުމެންގެ ކަންތައްތަކަށް ގޮވާލަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކާ އަޅު



  

އެހެންކަމުން، ކިތަންމެ ބަޔަކު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅިޔަސް އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް . އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން

ގަނޑުމެން ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތެއްގެ ތެރެއިން ވެރިކަންކުރަމުން ދާއިރުގައި އިންޒާރުކުރިޔަސް އަދި ހަނގުރާމަ ފެށިޔަސް އަޅު

އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަސާސަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނާ ޚިލާފު އަމުރެއް ކުރި އެހެންވީމާ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތަކުން ޤާނޫ. ހިމާޔަތްކުރުމާއި ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުން

އެހެންކަމަށްވާތީ . ކަމަށް ވިޔަސް އެ އަމުރަށް ތަބާވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ކުއްލި މައްސަލަ އެއްގެ ގޮތުގައި ނަމަވެސް މި ގޮވައިލާ ގޮވާލުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ބާޠިލު 

އާދެ، އެކަމަށް އިޖާބަދެވެން ނެތް ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ވެސް ކިތަންމެ މީސްކޮޅު . ގޮވައިލުމެކޭ

މަދަސް، އަދި ބިމުގެ ސަރަހައްދު ކުޑަޔަސް، އަމިއްލަ ސިޔާދަތު ލިބިފައިވާ، މިނިވަން، މުސްތަޤިއްލު ޤައުމަކަށް 

އެއް މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވާންޖެހޭނީ އެބައި މީހުން ވީހިނދު، މިފަދަ ކޮންމެ ދައުލަތެއްގެ އެންމެ މުހިއްމު 

އަދި އެބައި މީހުން އަމިއްލަ އަށް ލިބިގެންފައިވާ . ލިބިގަނެފައިވާ، އެބައި މީހުންގެ ދުސްތޫރު ހިމާޔަތްކުރުން

އްމު އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި އަދި ޢާ. ޤާނޫނުއަސާސީ ތަންފީޛުކުރުން

އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވޭނެ އުސޫލުތަކާ ހަމަތައް ބަޔާންކޮށްފައި ވީހިނދު، އެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ރިޔާޢަތްކުރުމެއް 

ނެތި، ބަޔަކު ގޮވައިލާ ގޮވައިލުމަކަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ގޮތުން ނަމަވެސް، އަދި ބިރުން ނަމަވެސް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް 

. ލު ސިޔާދަތެއް ލިބިފައިވާ ދައުލަތަކުން ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫންޢަމަލުކުރުމަކީ މިނިވަން މުސްތަޤިއް

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ވާހަކަދައްކަމުން ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާ 

ވެގެން ގޮވައިލާ ގޮވައިލުންތައް ވެސް ޚިލާފަށް މިފަދަ ކުދިކުދި ޖަމާޢަތްތަކުން، ވަކި އަމިއްލަ އެޖެންޑާ އެއް އޮ

އާދެ، . ކުށްވެރިކޮށް، އެ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ރަސްމީ ގޮތުން އެ ވާހަކަ ހުށަހެޅުން އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ

ލް ޖުމްލަކޮށް މުޅި ޖަމުޢިއްޔާއަކީ ކޮމަންވެލްތު ކަމަށް ވާހިނދު، އެ ކޮމަވެލްތްގައި ހިމެނޭ، ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓްރިއަ

އެކްޝަން ގްރޫޕު ނުވަތަ ސީމެގުން އެ ގޮވާލި ގޮވައިލުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ، އަދި މިނިވަން ޤައުމެއްގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ރިޔާޢަތްކުރުމެއް ނެތި، އެއްވެސް ކަހަލަ އަސާސެއްގެ މަށްޗަށް ނުބަލައި، ގޮވައިލާފައިވާ 

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ . ވެލްތަށް ހުށަހެޅުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކެންގޮވައިލުމެއް ކަމަށް ވާތީވެ މި ވާހަކަ ކޮމަން

ދ ނުވަތަ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމުޢިއްޔާ އާއި ކޮމަންވެލްތުގެ ޖަމުޢިއްޔާ އަކީ ވެސް އެ .ގޮތުގައި އ

ސަރުކާރުތަކުން އިހުތިރާމުކުރޭތޯ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގައި ހިމެނޭ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އެ ދައުލަތްތަކުގެ 

ބެލުމާއި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހަމަހަމަކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިންޞާފާ އެކު ވެރިކަން ހިންގާތޯ ބެލުމަށް 

 . މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ބައެއް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު،  ދާއިރާގެނޮޅިވަރަމު . އްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ޢި

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމު ރަޝާދު، އާދެ، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 .هللاޢަބްދު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިއަދު މި ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ކުއްލި . އްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރި. `

މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ބައެއް ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަޒުބާތުގައި 

. ރާތްތަކުގެ ނަސޭހަތުގެ އަޑުއަހަން ފަސްޖެހެވޭ ތަން އެބަ އާދެއޭޖެހިގެންގޮސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮ ނަސޭހަތްދޭ ފަ

ފަހަރެއްގައި މިއީ މި ވަގުތަށް އަދި އަޅުގަނޑުމެން ފަސްޖެހުމެއް ކަމަށް ދެކިގެން، ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު 

އި އެއީ މާދަމާ އަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަށް އިހުސާސްކުރެވިގެން އެ ވާހަކަތައް ދެއްކި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ފަހަރެއްގަ

ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ދެއްކޭ ޢިއްޒަތްތެރި . ގޮތް ކަމުގައި ނުވެދާނެ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ . ވާހަކަގެ ސަބަބުން، މާދަމާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތި، އުނދަގޫ ގޮތްތަކުގެ ވާހަކަ

މެން ވަށައިގެން ތިބި ފަރާތްތަކާއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމާއި އަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ބޭނުންތަކެއް މި ރާއްޖެ . މަދަދުވެރިކަމާ އެއްކޮށް ދިރިއުޅެމުންދާ ބައެއް

ހީތެރިވެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެގެން އަށް އެތެރެކުރެވޭ އެއްޗިއްސާއި މި ރާއްޖެ އަށް އެ

އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެމުންދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެތައް . ދިރިއުޅުން ބިނާކޮށްފައިވާ ޤައުމެއް

ގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ބައެއް ކަހަލަ އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމައަކީ އަޅު. ޤައުމެއްގެ މަދަދުވެރިކަމާއި އެހީތެރިކަމާ އެއްކޮށް

ވަރަކަށް ޤައުމު ހިމެނޭ ޖަމާޢަތަކުން ނެރެފައިވާ ނެރުމެއްގެ  24މަޖުބޫރީ ޙާލަތްތަކުގައި ނަމަވެސް މި ދެކެވެނީ ދުނިޔޭގެ 

ގަޅު މިއީ ފަހަރެއްގައި ވެސް ބުއްދިވެރިން ނޫނީ އެންމެ ރަނ. ސަބަބުން، އަޅުގަނޑުމެން އެ ޖަމާޢަތާ ވަކިވުމުގެ ވާހަކަ

. އަދި މިއީ ބުއްދިވެރި ނިންމުމެއް ކަމުގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. ގޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ކުރިއަށް ދެވެން އޮތީ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އުޅެވެން އޮތީ މިދެންނެވި ޤައުމުތަކާ އެކުގަ

ރައީސް، ކޮމަންވެލްތުން އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި . ރިކަމާ އެއްކޮށްވެސް މި ދެންނެވި ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެ

އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ މެދު . ގޮވައިލީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން އެހާ ކަންބޮޑުވެގެން ތެޅިފޮޅޭކަށް ވެސް ނުޖެހޭ

ބަލާއިރު . މުގައި ހުރީ ކޮންކަހަލަ ބުރަދަނެއްތޯއަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވީ އެ ގޮވާލު. މާ ހާސްވެގެން އުޅޭކަށް ވެސް ނުޖެހޭ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ގޮވާލުމުގައި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ފުންކޮށް ވިސްނައި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޅެންހުރި 

 .އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމައިގެން ދެވެން އޮތް މަގަކުން ކުރިއަށް ދެވިދާނެ. ފިޔަވަޅުތައް އެޅިދާނެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އެ ފަރާތްތަކުން އެ ގޮވައިލާ ގޮވައިލުމަށް އިންވެސްޓިގޭޝަން 



  

ނިންމުމަށްފަހުގައި . އަދި މިއީ ކޮންގޮތަކަށް ހިނގައިދިޔަ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ ވެސް ނިންމިދާނެ. އަވަސްކުރެވިދާނެ

ރައީސް، އިންވެސްޓިގޭޓުނުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި  .ދާނެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއަށްވުރެ މާ ގިނަ ސުވާލުތައް . ޓަސްލާފައި މިހެނޭ އެހެނޭ ބުނެލާފައި ނިންމާލެވޭކަށް ނެތް މިއަދު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ . މަތިކުރުވާފައަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް އޮތީ އެތައް ސުވާލުތަކެއް ކުރި. އޮތީ ކުރިމަތިވެފަ

އެހެންކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ އަޑު ވެސް އެބަ . ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކު މި އަޑު އުފުލަމުން އެބަ ދޭ

ޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ދެން އެއާ ގު. ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން ބުނާ ވާހަކަ ވެސް އެބަ އަޑުއަހަންޖެހޭ. އަހަންޖެހޭ

އެއީ އަޅުގަނޑުމެނަކީ އެކަހެރިވެގެން، އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް . އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް އެބަ އަޅަންޖެހޭ

. ހުރިހާ ކަމެއް ފުއްދާލައިގެން އުޅެވޭނެ ޤައުމަކަށް ނުވާތީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ބަސްއަހާ ބަޔަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ

އަޅުގަނޑުމެން އެކަހެރިވެ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު . ން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭއެހީތެރިކަމާއެއްކޮށް ކުރިއަށްދާ

ބޯހަރުވެލާފައި އެއް ފަރާތަށް ޖެހިލުމަކީ އެއީ މާދަމާ މި ޤައުމަށް ދިމާވެދާނެ ދަތި، ކިތަންމެ ކަމަކަށް ދެވޭ ރައްދެއް 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ރައީސް، އަޅުގަޢިއްޒަތްތެރި . ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ

އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތްކުރަންވާނީ މާދަމާ . މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ވިސްނުންތެރިކަމާއި ޙިކުމަތްތެރިކަމާ އެއްކޮށޭ

މި ޤައުމުގައި  އަޅުގަނޑުމެން އަޅާ ފިޔަވަޅެއް ވެސް އަޅަންޖެހޭނީ މާދަމާ. މި ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލަށް ވިސްނައިގެންނޭ

ގެއްލުމެއްވެ ހަލާކުވެގެން އަޅުގަނޑުމެން . ދިރިއުޅެންތިބި ނޫނީ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް އޭގެން ފައިދާވާނެ ގޮތަށޭ

 ...ރައީސްޢިއްޒަތްތެރި  .މަސައްކަތްކޮށްގެންނުވާނޭ

 

 :ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ވަނަ އަހަރުގައި ސީމެގު  1112ހަރާރޭ ޑިކްލަރޭޝަނުގެ ސަބަބުން . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ

އެހެންވީމާ، މިތާނގައި އެ  .ތަމްސީލުކުރަނީޤައުމެއް މިހާރު  8ޤައުމުގެ،  8އޭގައި ހިމެނެނީ . ގާއިމުކުރެވުނީ

އާދެ، އަޅުގަނޑަށް މިއަދު . ޓަކައި ދަންނަވާލީ މަޢުލޫމާތުގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް ގެނެވިފައިވާތީވެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ރެކޯޑަށް

ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް އިހުސާސްކުރެވޭ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން މި އުޅެނީ ކީއްބާއޭ، މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި 

ވެމުންދާ ޙަޤީޤަތުގައި އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމުގެ ވާހަކަ އެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ދެކެ. އުފެދޭ ސުވާލަކީ

ޤާނޫނީ . ދަނޑިވަޅެއްގައި އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ކިހާ އަވަހެއް ކުރަންބާއޭ އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ

ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އޮތް ގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުނުކޮށް 

އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބަލައިލާއިރުގައި މި މަސް . ތްއަވަސް އިންތިޚާބެއް ބޭއްވޭކަށް ނެ

ދެން އަނެއްކާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެއްކުރެވިގެން . ނިންމާފައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މި ދަނީ ޗުއްޓީ އަށް

އި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަވަސް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްގެން ކިހާ ހިސާބެއްގަ



  

. ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހަށް ވަރަށް އަވަހަށް އަންނާނެ 2113. އިންތިޚާބަކަށް ދެވިދާނެ ބާއޭ

އައިމަ ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑުމެން ޚާއްޞަ ވެގެން، އަނެއްކާ އެ ކަމުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދުވަސްކޮޅެއް 

އެހެންވީމާ، އެންމެ އަވަހަށް ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ކަން މި ހިނގާ އުސޫލުތަކަށް ބަލައިލާއިރު ވެސް ޤާނޫނީ . ނަގާއެބަ 

ވަނަ  2113ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަވަސް އިންތިޚާބެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ 

އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ . ވަތަ އޭޕްރީލް ހިސާބުގައެއީ ގާތްގަނޑަކަށް މާރޗް ނު. އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު

އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހު ބުނާ ގޮތުން . އިޞްލާޙުކޮށްގެން މިހިރަ ޕްރޮސެސްތައް އަޅުގަނޑުމެން ގެންދަން އެބަ ޖެހޭ

. އަށް ވެސް ދާންމިފަދަ ނިންމުމެއް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީމާ އެބަ ޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކާ ހަމަ

އެހެންވީމާ، މިއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް، ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް ދިޔުމުގެ ކުރީގައި ވެސް ވޯޓަރ ރަޖިސްޓްރެސްޓޭޝަން 

އެހެންވީމާ، . މިކަމަށް ޓަކައި ވެސް އެބަ ޖެހޭ ޕްރޮސީޖަރތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ގާއިމުކުރަން. ވެސް ހަދަން އެބަ ޖެހޭ

އިރުގައި މުއްދަތު ގޮސްގެން މާރޗްމަހުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ފަހުކޮޅާ ހަމައަށް ދެމިގެން އެބަ ދޭ މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާ

އެހެންވީމާ، ދެން އެހެންނޫނަސް އަވަސް އިންތިޚާބެއް ގެންނަން މި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް . އަވަސް އިންތިޚާބުގެ މުއްދަތު

. ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު 2113އިންތިޚާބެއް އެބަ އޮވޭ  ކޮށް، ޤައުމު ހަލަބޮލިނުކުރިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ އަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ އެންޒައިޓީ އެހެންވީމާ، މި ވަގުތު 

ގެ ބަދަލުގައި، އްދައިގެން ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އޮޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުނުވަތަ ފިއަރ ފެކްޓަރ އެއް އުފަ

އެކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް . ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން 2113

އެ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ޖުޑީޝަރީއާ ޖެހިގެންނެއް. ނުކުރެވޭނެ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާ ޖެހިގެންނެއް

އެކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް . ންޓުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެނެމީންނަށް ހަދައިގެންނެއްނުކުރެވޭނެ ހުރިހާ ސިވިލް ސަރވަ

އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ . ނުވާނެ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިވެރިންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަތުރުންނަށް ހަދައިގެންނެއް ވެސް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެވޭނީ ވެސް މިހާރު  ވަނަ އަހަރުގެ 2113. ރިސޯޓުތައް ބޮއިކޮޓުކުރަން ގޮވާލައިގެން ވެސް

އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން . ޕީގެ ތެރެއިން ނައްތާލައިގެން.ޑީ.މި ގެންގުޅޭ މިލިޓެންޓު އުސޫލު އެމް

މާ، މިއަދު އެހެންވީ. އެކަމާ އަޅުގަނޑުމެން ބިރުނުގަންނަންވެއްޖެ. އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަންވެއްޖެ. ވެއްޖެ

އެހެންވީމާ، ނެރެގެން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ . ޕީ ނެރެން.ޑީ.އަޅުގަނޑުމެން ބިރު ފަހަނައަޅައިދާންވީ ކަލްޓަކުން އެމް

 .ޝުކުރިއްޔާ. މީހުން ގިނަ ޕާޓީ އެއް. ޕީ އަކީ ރަނގަޅު ޕާޓީ އެކޭ.ޑީ.އެމް. ޕީ ގެންދަން.ޑީ.ރަނގަޅު މިސްރާބަށް އެމް

 

 :ރު ނާޒިމު ރަޝާދު ވާހަކަދެއްކެވުންތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

އާދެ، ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ކުއްލި މައްސަލަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. `

އާދެ، ސީމެގުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން . އަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ



  

އިރު ސީމެގުގެ ރިޕޯޓުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ކިހާ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް މި ދައްކަމުންދާ

އާދެ، މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ބައެއް . ކަމުގައި ވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަލައިލަން

ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ތިމަންނަމެން މިހާރު މި ދަނީ ހަނޑުލާއި ހަކުރާއި  އެ ބޭފުޅުން. ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވި

އާދެ، ސީމެގުން އަޅައިފާނެ ފިޔަވަޅަކާ . ފުށާއި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ޖަމާކޮށް، ގޭތެރެއަށް ވައްދައި ރައްކާތެރިކުރަމުންނޭ

ޑު މައްސަލަ އެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އާދެ، އެއަށްވުރެ ބޮ. މެދު ރައްޔިތުންގެ ބިރުވެރިކަން ހުރި މިންވަރަކީ މިއީ

އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ . ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ކޮންމެ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާޖެހޭ ކަމެއް. ނެތް

 އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަ އަކީ މިކަމުގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ދައުރު އޮތީ

 ...ކިހާވަރަކަށްތޯ ބަލައި ތަޙުޤީޤުނުކުރެވި މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ކުރިއަށްދާތީއޭ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .އާދެ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުންވިލިމާފަންނު ދާއި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

. ނދަގޫވޭވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންދާއިރު މައިކު ސިސްޓަމަށް އިތުރު އަޑުތަކެއް އަރާތީ ކަންފަތަށް ހަމަ އަސްލު ވެސް އު

 .އެހެންވެގެން ދަންނަވާލީ. ތި ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ސާފުވެފައި އޮތްތޯ ނޫންތޯ ޗެކު ވެސް ކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެކަން ފާހަގަކުރެވިފައި . އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނެންގެވީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ބަލައިގަންނަން

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް . ދެން އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ކުރާނަން. ވަނީ

 .  ގެންދެވުމަށް

 

 :ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމު ރަޝާދު ވާހަކަދެއްކެވުން



  

ޖެހިގެންދާނީ ޤާނޫނީ ކުލަ  އާދެ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޑޮކްޓަރ ވަޙީދުގެ ސަރުކާރުގައި ޤާނޫނީ ސިފަ

އެ ހާދިސާތަކަށް ފަހުގައި، އެ ހާދިސާތައް . ފެބްރުއަރީގައި ހިނގި ހާދިސާ ތަޙުޤީޤުކުރެވިގެން 1ޖެހިގެންދާނީ 

ތަޙުޤީޤުކޮށް، އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ނެރޭ ރިޕޯޓުތަކެއް ނެރެ، އެ ރިޕޯޓުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާފައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ 

އޭގެ ކުރީގައި އެ ސިފަޖެހިދާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް . ދުގެ ސަރުކާރުގައި ޤާނޫނީ ކުލަޖެހިގެންދާނީސަބަބުން ވަޙީ

 1އާދެ، ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވާ އެބަ . ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ

ރިޢާޔަތްކޮށް ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދުވަސް ކުރިން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއަކަށް  21ފެބްރުއަރީގެ 

އަދި ތަފާތު އެހެން . ތަފާތު ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމުތަކުގައި ވެސް މި ވާހަކަފުޅުތައް ދައްކާފައިވޭ. ވާހަކަދައްކަވާފައިވޭ

ދުވަސް  21ފެބްރުއަރީގެ  1އާދެ، އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާނީ . ތަންތާނގައި ވެސް މި ވާހަކަފުޅުތައް ދައްކާފައިވޭ

އާދެ، ދިވެހި . ކުރިން ހިނގި ހާދިސާ އަކީ ވެސް ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހިންގި ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލެކޭ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުން މި ގޮތަށް ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލުތައް ހިންގަމުން ހިންގަމުން ގޮސް، އެންމެ ފަހުން މިއަދު މި 

ކު ގެނެސްގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އިތުރު ބަޔަ

އާދެ، ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ހިނގަމުންދާ . އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާ ހިސާބަށް ކަންތައްތައް ގޮއްސަ

 1ބަލައިލަން ބޭނުންވަނީ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް 

ފެބްރުއަރީގައި ބަޣާވާތްކުރި ފުލުހުން ވެސް ދައްކަމުންދިޔަ އެއް ވާހަކައަކީ ތިމަންނަމެންނަށް ޣައިރު ޤާނޫނީ 

އާދެ، ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރުކުރީމާ ދެން ހަދަންވީ ގޮތް . އަމުރުކުރާތީއޭ ތިމަންނަމެން މި ގޮތަށް ބަޣާވާތްކުރަންޖެހުނީ

އެފަދަ އެއްވެސް އަމުރަކަށް . ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ޞަރީޙަ އިބާރާތުން މި އޮތީ ބަޔާންކޮށްފަ 242ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރަކަށް ތަބާނުވުމަށް މި އޮތީ ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ލިޔެވިފައި 

ތަކަކީ އެއްވެސް ތާކުންތާކުޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަން އެހެންކަމުން، އެ މީހުން އެ ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ. ޤާނޫނުއަސާސީގަ

އަނެއްކޮޅުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރަކަށް ތަބާވުމުން ދެން . އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ

ކުގައި ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކީ ހަމަގައިމުވެސް އިޢާދަނުކުރެވޭ ފަދަ އެތައް ބައިވަރު ގެއްލުންތަކެއް މި ކަންތަ

އާދެ، ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރެއް ކުރުމަކުން . ހިމެނިގެންދާނެކަން ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ވެސް އެނގެންޖެހޭނެ

އެ އަމުރަކަށް ބަޔަކު ތަބާވީމަ އެ . ހަމަގައިމުވެސް އިޢާދަނުކުރެވޭ ފަދަ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިގެންނެއް ނުދާނެ

އެގޮތުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ . މި ދަނީ އިޢާދަނުކުރެވޭ ފަދަ ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުން އަމުރަށް ބަޔަކު ޢަމަލުކުރީމަ

ސީމެގުގެ މި ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު އަޅާނެ . ޤައުމަށް ވެސް މި ވަނީ ހަމަ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ނާމާންކަމެއްގެ ތެރޭގަ

އެ ފިޔަވަޅަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ . ޅެއް އަޅުއްވަފާނެކޮންމެ ފަދަ ފިޔަވަ. ފިޔަވަޅެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ

އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް ލިބޭ . އިޤްތިޞާދަށް ހުރި ގެއްލުމަކަށް ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ

 އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން މި ޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ. ގެއްލުންތަކަކަށް ވެގެން ހިނގައިދާނެ



  

ފެބްރުއަރީގެ ހާދިސާ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން  1ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިން 

އެ ރިޕޯޓުތަކުގެ މައްޗަށް . އެ ހާދިސާތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ރިޕޯޓުތަކެއް ހަދަންވީ. މަސައްކަތްކުރަންވީ

މި ނޫން ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން . ގޮތްތަކެއް ހަދާފައި ކުރިއަށް ގެންދަންވީ ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެން ދެން ހަދަން އޮތް

ހަމަ މަޞްލަޙަތު އޮތް ކަމަށް ބަޔަކު މީހުން . ކަންތައް ކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަޞްލަޙަތެއް ނޯންނާނެ

ތު އޮންނާނީ މަޞްލަޙަހަމަ . ކަމަކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް އެ

 ...އަޅުގަނޑުމެން

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ކުއްލި މައްސަލަ އަށް އާދެ، މިހާ ހިސާބުން މިއަދު ހުށަހެޅުނު  (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު). ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . ނިމުނީ ރުވައިންބަރުންނަށް އެ ފުރުޞަތުއަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެވާހަކަފުޅު

 

 .ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް. 11

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތަށް. އަށް 11މިހާރު އަޅުގަނޑު މިދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަ ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް -11.1 -11.1

އަޅުގަނޑު . ނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުންސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ެ ދިވެހި ސިވިލް، 2111/12

 . މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް އަރުވަނީ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި

 

 :ހަކަދެއްކެވުންމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ވާ

ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑަށް  އާދެ، ފުދޭވަރަކަށް ނަސީބުވެރިކޮށް ފުދޭވަރަކަށް ރަނގަޅު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ސަރވިސް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް  ސިވިލް. ދޭ ވާހަކަދައްކަން ފުރުޞަތު ލިބެމުން މިހާރު އެބަ

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ . ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުނު ދާއިރާގެ ޢިއްވަނީ ހިތަދޫ ދެކު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި

އަޅުގަނޑު . މަނިކުފާނަކީ މި މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެއް ފަދައިން އެ

ށް ގިނަ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުންތަކާއި އަދި ވަރަ. ގެ މެންބަރެއްޕީ.އާރު.ޑީފަޚުރުވެރިވާ  ،ޕީ.އާރު.ވެސް ނިސްބަތްވާ ޑީ

މަނިކުފާނު ފުންކޮށް  ގޮތުގައި މި ބިލަކީ ވެސް އެ އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީންކުރާ، އެހެންވީމާ. ލުތައް ހުށަހަޅުއްވާބި

ކަމަށް  މެންބަރުން ވެސް އެކަމާ ވިސްނަވާނެ. ދެއްގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލެއްޤުޞަވިސްނެވުމަށްފަހު ރަނގަޅު މަ



  

އަޅުގަނޑު . ލާނަންއެއްޗެއް މަނިކުފާނުގެ އިޒުނައާ އެކު ދަންނަވައިވެރިވާ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެހެންނަމަވެސް، . ރަންހީކު

 ބެހޭ ގޮތުން އާސަރވިސް ދެންމެ ވީ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި ވެސް ބަލައިލިން މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ސިވިލް

 މިހެން މިހެން މިހެން އޮންނަ ބައެއް މި ،ހި މުސްތަޤިއްލުކޮށް އޮންނަބާރާތަކީ ވަކި އަތަކަށް ނުޖެއިއޮންނަ ބާބު ފެށޭ 

ނެއް މި ބެހޭ ޤާނޫ ސަރވިސްއާ ދެން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މަނިކުފާނު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސިވިލް. އޮންނަނީ

ހުގައި ވެސް އަޅުގަނޑަށް ގޮތުން އެ މަޖިލީ ކަންދިމާވި. މެދު ކުރެވުނު ބަހުސްތައްމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި މި ކަމާ 

. ނެވީގެން ގެންޤާނޫނެއް ހަދައި ބެހޭ ސަރވިސްއާ ދެއްގައި ކީއްކުރަންތޯ ސިވިލްކޮން މަޤުޞަ. އިނުމުގެ ނަސީބު ލިބުނު

އިން ވަކިކޮށް، ކުރިއެރުން ދީ މި މަސައްކަތްތައް  ދީ، ވަޒީފާދައިން މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަ

ސަރވިސް ޑިވިޜަން ކަންނޭނގެ އެކަހަލަ  ގޮތުގައި ޕަބްލިކު ހޫރިއްޔާ އޮފީހުގައި އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާރައީސުލްޖުމް

މި ކަންކަން ކުރަމުން  ން ފުދޭވަރަކަށް ރަނގަޅަށް ރެކޯޑުބަލަހައްޓައި،ކޮންމެވެސް ނަމެއް ކިޔާ ޑިވިޜަނެއް ހަދައިގެ

ހަމަވާ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދީ، ށް ވަޒީފާދީ، ޝަރުތުއްޗަކީ މުވައްޒަފުންނައުޅޭ އެ ދަންނަވަން މި. ގެންދިޔަ

މިއީ ކޮންމެހެން ޤާނޫނު ހަދައިގެން ކުރަންޖެހޭ  ވެއްޖެއްޔާ ޖެހޭ ކަމަށްވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަންޖެހޭ މީހުން ވަކިކުރަން

ވެސް އަދި ދުނިޔޭގައި މި  އެހެންނަމަވެސް، އޭރު ރާއްޖޭގައި އޮތް މާޙައުލުގައި. ކަމަކަށް އޭރަކު ވެސް ނުވޭ ކަމެއް

ގޮތުގައި މަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވީ ވެސް  މަތިން ވެސް އެކަން ކުރެއްވީ އަދި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކަންކަން ކުރާ ގޮތުގެ

ޢަލީ ތާއީދުކުރެއްވީ ވެސް ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީނު އަދި ކެންދޫ ދާއި

. ވަކި އަތަކަށްނުޖެހި އެއިރަކު އޮންނަ ސަރުކާރަށް ޕޮލިސީތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ދެމިތިބޭ ބައެއް އުފެއްދުމަށް، ންތިބެގެ

ޤައުމުތަކުގައި  ދުނިޔޭގެ. ކަމަކީ ވެސް ސަރވިސްގެ އެންމެ މުހިއްމު ތުގައި ސިވިލްގޮ ޤަބޫލުކުރާ ނޑުމިއީ އަޅުގަ

ދެން މިތާނގައި ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން  .ގެންދާ އުސޫލަކީ ވެސް މިއީމިކަން ކުރަމުން

ޙައްޤެއް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމާއި، އިންތިޚާބުތަކުގައި  ދޭޤާނޫނުއަސާސީ އިން ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބި

އެހެން  ކްރެޓިކުގެ ދަށުން މިނިވަން ޑިމޮވަނަ މާއްދާ 16ސުވާލަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ވާދަކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ

 އަޅުގަނޑުގެ. ގޮތަށްތޯ ވޭބާއޭ، ކުރެވެނީ އެ ޤައުމުތަކުގައި މި ޙައްޤުތައް ހަނިކުރާ އުސޫލުގެ މަތިން މިކަން ކުރެވިފައި

ދުން އްޔާ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގައިހެން ނުވަތަ ވަރަށް ގިނަ ޤައުމު، އަމްހަނދާނަށް އަންނަގޮތުގައި ވެއްޖެ

 ވަކި އަތަކަށް ނުޖެހޭ ،އަކީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ ސަރވިސް ޤައުމުތަކުގައި ސިވިލް މޮކްރެޓިކުކުރިއަރާފައިވާ ޑި

އޮންނަ އިންތިޚާބުގެ ޙައްޤަށް  ދެން ޤާނޫނުއަސާސީގައި މި. ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީ ތަންފީޛުކުރަން ތިބޭ ބައެއް

 ރައްޔިތުންނަށް ދޭކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ސިފައިންނާއި ހުރިހާގޮތަށް ދިވެހި  ޖެހޭ މި ވިސްނާލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

 ދެން މިހެން ދަންނަވާލުމާ. ޖެހޭ ފަނޑިޔާރުންނަށް ވެސް މި ޙައްޤު ދޭން އެބަ. ފުލުހުންނަށް ވެސް މި ޙައްޤު ދޭން

ފަދައިން މި  އަޅުގަނޑު ދެންނެވި. ކަމުގައި ވާހަކަ ގެންދަންވީ  ހިސާބަށް ގެންދެވި އެކީގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި

ހުށަހަޅުއްވާ  ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުޢިއްޤަދަރުކުރާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚް، އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް 



  

މަނިކުފާނު މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި  އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމުގެ ފުރުޞަތުގައި އެ. އިޞްލާޙެއް

ލަމުން ދެއްވި މިހެން ދަންނަވާ، އެހެންވީމާ. ކަމަށް ސާފުކޮށްދެއްވާނެ މަނިކުފާނު ސަބަބުތަކާއި މި ކަންކަން އެ

 . ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ދަންނަވަމުން، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަންފުރުޞަތަށް ޝުކުރު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ  ސިވިލް. ރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ

ކަމުންދިޔައީ ދުވަހު ވާހަކަދައް ދެން އެހެންކަމާއެކީގައި އަޅުގަނޑު އެ. ކުރީ ދުވަހު އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ފެށިން ކަންނޭނގެ

ސަރވިސް އިން  ދަންނަވާފައި އޮންނާނެ ސިވިލްދުވަހު  ގެ ކޮމިޓީގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ އެމިހާރު މި މަޖިލީހު

އަޅުގަނޑު . ނާޔަތްތަކެއް ދިނުމުގެ ވާހަކައިކުއްލިއަކަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަކިކުރި ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ޚާއްޞަ 

ކޮމިޓީ  ސާތަކުގެ ކޮމިޓީގައި އެދެން އެ އިޞްލާޙު ވީހާ އަވަހަކަށްމިނިވަން މުއައްސަ އެކީގައިލާޞްތެރިކަމާ ވަރަށް އިޚް

ސަބަބަކީ، އެ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން އޭރު . މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިގެން ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް މަރުޙަލާ ނިންމަވައިދެއްވައި،

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . މީހުންގެ ޙައްޤު ލިބިގެންދާނެ ނުޙައްޤުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައި ތިބި ކޮންމެ ބަޔަކަށް އެ

ގޮތުން އެއަށްވުރެ ފަސޭހަ  ގޮތުގައި މިހާރު ޤާނޫނު އޮތް ކީ ވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާމިފަދަ ކޮންމެ އިޞްލާޙަ

އެކީ މި އިޞްލާޙު ފާސްކުރުމަށް އެހެންކަމާ. ންދާ މަސައްކަތެއްޓަކައި ކުރަމު ގޮތްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް

ހަށް ނިންމަވައިގެން ވެސް ކޮމިޓީން ވަރަށް އަވައަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި އިޞްލާހު . އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . އެކީގައި ރައްޔިތުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދިއުންގެނެސްދެއްވައި، މި އިޞްލާޙުތަކާ 

 . ރައީސް

 

 :ހަކަދެއްކެވުންރަޝާދު ވާމެންބަރު ނާޒިމު ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަބަރަކާތުހޫهللا އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު. `

ވާ ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި މި

ގޮތުން ކުޑަކުޑަ  ބެހޭ މި އިޞްލާޙާ ޞަތަކަށް މި އެދުނީއެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ފުރު. ތާއީދުކުރާ ކަންތައްތައް

، ކުރެ ވާ މެންބަރުންސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަ އެއީ ސިވިލް. ވެގެން އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން

ޖެހޭ އެ  ގޮތުން އެބަ އޮންނަ މެންބަރަކު ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލައްވައިފި ހިނދެއްގައި މިހާރު މި

ވަނީ އެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން  އެހެންނަމަވެސް، ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުގައި މި. ދޫކޮށްލައްވަން މަޤާމު

ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ކެމްޕޭނުކުރައްވައިގެން ކާމިޔާބުކުރެއްވުމަށް ފުރުޞަތު އޮންނަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އުފެދިދާނެ  ،ނަމަ ބަދަލުކޮށްފި އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިގޮތަށް. އިޞްލާޙެއް



  

އަކީ ވަރަށް  ސަރވިސް ސިވިލް. ޖެހޭ ރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާލަން އެބަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަ މެދުގައި މައްސަލަތަކާ

 111،22، 111،22ދައްކަނީ  މެން މިވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ،ބޮޑު ބައެއްގެ ވާހަކަ

ބައެއްގެ ކަންތައްތައް ބަލަން ހުންނަ މީހަކު ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ މަޤާމަކަށް  އެ. ދައްކަނީ މީހުންގެ ވާހަކަ މި

 ތޯ މިއީއޭނަ އަށް އޮންނާނެ އެޑްވާންޓޭޖުތޯ ނޫނީ ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖު ކުރިމަތިލައްވައިގެން ކެމްޕޭނުކުރައްވާއިރު

ތަކެއް އޭނަ އަށް ޑިޑޭޓުންނަށް ނޯންނަ އެޑްވާންޓޭޖުއެހެން ކެން. ންޖެހޭ ކަމެއްއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނައި ފިކުރުކުރަ

 މެދުގައި ވިސްނައި ކާމި ކަންތައްތަ. ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނައި ފިކުރުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް ނެގިދާނެތޯ މި

އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް  ފިކުރުކުރުމަށްފަހުގައި ނޫނީ އެ ބަދަލު ގެންނަން ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ނުފެންނަ ވާހަކަ

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ސަބަބަކީ، އެހެން ފަރާތްތަކަށް ނޯންނަ އެޑްވާންޓޭޖެއް ސިވިލް. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

މެންބަރަކަށް ލިބިގެން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލައްވައިގެން އެ މަޤާމު ކާމިޔާބުކުރެއްވުމަކީ ވަރަށް 

ޖެހޭ ހަމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހަމަހަމަކަން  ވާތީ އެ ކަންތައްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވާ ކަމަކަށްގާތުގައި

ފިކުރުކޮށްފައި އެއީ  ދުގައި ވިސްނައިމެ އުމުގެ ކުރިން މި ކަންތައްތަކާހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ ބަދަލެއް ގެނަ

ސްނައި ފިކުރުކުރުމަށްފަހުގައި ނޫނީ އެ ބަދަލު ގެންނަން ނުފެންނަ ވާހަކަ ރަނގަޅު ބަދަލެއްތޯ ނުރަނގަޅު ބަދަލެއްތޯ ވި

 . އަޅުގަނޑު ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން

 

 .ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް. 12

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑު މިހާރު . ވަނީ ޖެހިފަ ހާ ހިސާބުން މިއަދުގެ ވޯޓުގެ ވަގުތު މިއާދެ، މި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ގައި 1331 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް. އަށް 12ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  މި

 ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު ގަނޑު މިހާރު މިމަތިން އަޅު އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގޮތުގެ

 .ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. އަށް 12

 އެހެންވީމާ،. ތަކަށް ވޯޓަށް އެހުންވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙު -12.1 -12.1

ތައް ންބަރުން ވެސް އިށީނދެވަޑައިގެން ކާޑުކޮޅުހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެ. އަޅުގަނޑު އެ މަސައްކަތް ފަށާނީ

ލާނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވައި އަޅުގަނޑު (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު). ކޮށްލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަންޗެކް

މަޖިލީހުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލަށް 83ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލު ގަވާއިދުގެ 

އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު . ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  83ގަވާއިދުގެ 

 . މަޖިލީހަށް އިއްވަވާލަދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އެދެން



  

 

 

 :މޭޒުން އިއްވެވުން އިދާރީ

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވިލުފުށި ދާއިރާ، ހުށަހަޅުއްވައިޠަލިބު މުއް ރު އިބްރާހީމުމެންބަ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ގޮތަށް  އަންނަނިވި 1ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6. އިޞްލާޙު ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ މެންބަރު ރިޔާޟު

ޤާނޫނީ ދާއިރާ . 1ގެ (ހ)ގެ ވަނަ މާއްދާ 6ބިދޭސީންނަށް ކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ ވިޔަފާރި އާއި އުސޫލު . އިޞްލާޙުކުރުން

 . ފަދަ ފަންނީ ޚިދުމަތަކަށްވުން އައިޓީ ދާއިރާ އާއި ޞިއްޙީ ދާއިރާ އާއި އެކައުންޓިން ދާއިރާ އާއި

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ދެއްވުމަށް ދަންނަވަންނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

  ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 .ރަޝީދުލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ވި :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 

 41 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 11 :ވޯޓު ދެއްވީ

 26      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 12     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަ

. މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. 31ޖުމްލަ . 11ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 31ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

  .ދެން އޮތް އިޞްލާޙު އިއްވަވާލަދެއްވުން އެދެން



  

 

 

 :މޭޒުން އިއްވެވުން އިދާރީ

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވިލުފުށި ދާއިރާ، ބް ހުށަހަޅުއްވައިމުއްޠަލި ބްރާހީމުންބަރު އިފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ގޮތަށް  އަންނަނިވި 2ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6. އިޞްލާޙު ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ މެންބަރު ރިޔާޟު

 1އަކުރުގެ މި 2ގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 6ބިދޭސީންނަށް ކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ ވިޔަފާރި އާއި އުސޫލު . އިޞްލާޙުކުރުން

 2ގެ ގޮތުގައި ކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ޑިޕޮޒިޓުޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް

 . އެވެ ބަހައްޓަންވާނެލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ސެންޓްރަލް ބޭންކުން އަންގާ ފަރާތެއްގައި 

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ދެއްވުމަށް ދަންނަވަންގޮތަކަށް ވޯޓު އިގަންނަވާފެނިވަޑަ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ   :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ދާއިރަގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދުވިލުފުށީ  :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 

 41 :އަދަދު ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ

 18 :ވޯޓު ދެއްވީ

 11      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 11     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

. މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. 31ޖުމްލަ . 11ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 31ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 .ން އެދެންދެއްވުއޮތް އިޞްލާޙު އިއްވަވާލަ ދެން

 

 

 : މޭޒުން އިއްވެވުން އިދާރީ

އިން ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަކޮމަންޑޫ ދާއި ންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވައި،ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ވަނަ  6. ކުރުންއަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު 2ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6ވަޙީދު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު، 

އެ  ،އެއް ނަމަ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ނުވާ ވިޔަފާރި 1މިއަކުރުގެ . 2ގެ (ހ)މާއްދާގެ 

މިލިޔަން  1ގޮތުގައި  ގެއެކު ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓު މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ އިތުރުވުމާ 2ވިޔަފާރީގެ ރައުސްމާލު 

 .ބެހެއްޓުންތަނެއްގައި ރުން ކަނޑައަޅާ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދިވެހި ސަރުކާ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ދެއްވުމަށް ދަންނަވަންނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު   :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 އިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދުކޮމަންޑޫ ދާ :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 

 41 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 23 :ވޯޓު ދެއްވީ

 11      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 12     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 



  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މި އިޞްލާޙު . 32ޖުމްލަ . 11ދަދު ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަ. 32ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 . ން އެދެންއިޞްލާޙު އިއްވަވާލަދެއްވުދެން އޮތް . ފާސްވެއްޖެ

 

 

 :ވުންއިއްވެމޭޒުން  އިދާރީ

ޒަތްތެރި މެންބަރު ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި،ޟު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާ

 6. އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  6ކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ތާއީދުهللا ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމު

އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތަކާއި ( ހ)މި މާއްދާގެ (. ށ)ވަނަ މާއްދާގެ 

ސްވުމެއްގެ ދަށުން ވަކި މުއްދަތެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައި ނުވާ ބިދޭސީ ފަރާތަކާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަ

ދިވެހި ތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އައިސް، ކަނޑައެޅިގެން އެ މުއްދަތެއްގައި ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބިދޭސީ ފަރާ

އަދި މިފަދަ . އެވެ އެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ ޓަކައި ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް

އްދެއްގައި ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން ކުރަމުން އަންނަ ކުދި އަދި އެއްވެސް ބާވަތެއް ކަތަކީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަހަސައްމަ

 .އެވެ ނުވާނެއެއް ކަމުގައި ވެގެން ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދަންނަވާލި  މިވޯޓަށް ދެންމެ އަޅުގަނޑު  (ތުކޮޅަކަށްފަހުވަގު. )ންނަވަންދެއްވުމަށް ދަކަށް ވޯޓު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަ

 83ގަވާއިދުގެ ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް ދެންނެވިއިރު މަޖިލީހުގެ އިޞްލާޙު( ށ)ދާގެ ވަނަ މާއް 6

، ވީމާހެންއެ. އުނިކުރުމަށް ވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވޭ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  6ގެ ދަށުން (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ 

ވަނަ  83މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުގެ މަތީން އަޅުގަނޑަށް ޖެހޭނީ އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ހާތަނަށް އެއީ މަޖިލީހުގައި މި. ގެ ދަށުން އުނިކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް ދަންނަވަން( ށ)މާއްދާގެ 

ގެ އަރިހުން ވާތީ އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮތަށް ހިނގާފައި މިކަން މި. އޮތް ގޮތް ޢަމަލުކުރަމުން އައިއްސަ

އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކުރިން ވެސް ޢަމަލުކުރަމުން  ،ދެންމެ ނެގި ވޯޓު އަޅުގަނޑު ބާޠިލުކޮށްފަށް އެދެމުން މާ

ވަނަ  6. ދަނީ ށް އިޞްލާޙަށް މިއަ( ށ)ނަ މާއްދާގެ ވަ 6އިން  (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  83މަޖިލީހުގެ . ގެންދިޔަ ގޮތަށް

 .މުގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު އެދެންއިއްވަވާލަދެއްވުމަށް އަމީންޢާއް އުނިކުރުމަށް އޮތް އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް( ށ)މާއްދާގެ 

 



  

 

  :ވުންއިއްވެއިދާރީމޭޒުން 

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވިލުފުށީ ދާއި ހުށަހަޅުއްވައި، މު މުއްޠަލިބުބްރާހީފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި

 .އުނިކުރުމަށް( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  6. ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު މެންބަރު ރިޔާޟު

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ދެއްވުމަށް ދަންނަވަންނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ދެއްވުންވޯޓު[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

  މު މުއްޠަލިބުތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީފަރެސްމާ  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ރަޝީދު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 

 42 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 21 :ވޯޓު ދެއްވީ

 11      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 12     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވަނަ  6އެހެންކަމުން . 36ޖުމްލަ . 11ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 36ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 83ގަވާއިދުގެ ގުޅިގެން  ށް ފާސްވުމާތަގޮމި ހުށަހެޅުން މި. ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެއުނިކުރުމަށް ހުށަހެޅި ( ށ)މާއްދާގެ 

 ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާ 6ގެ ދަށުން (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  6އޮތް ހުށަހެޅުއްވުމާއި  އިރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަ

އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ . ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުއްވުން ވޯޓަށް ނުދެންނެވޭނެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު ރިޢިއްޒަތްތެ



  

އުނިކުރުމަށް  3ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6 .ން ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށްގެ ދަށު(ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  83ގަވާއިދުގެ 

 .މު އަރިހުން އެދެންމަށް އަމީންޢާއްދެއްވުޖިލީހަށް އިއްވަވާލައޮތް އިޞްލާޙު މަ

 

 

 :މޭޒުން އިއްވެވުން އިދާރީ

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  މުއްޠަލިބު ހުށަހަޅުއްވައި، ބްރާހީމުމާތޮޑާގެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިފަރެސް

 .އުނިކުރުމަށް 3ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6. އިޞްލާޙު ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާމެންބަރު ރިޔާޟު 

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ދެއްވުމަށް ދަންނަވަންނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު މާތޮޑާ ދާއިރާގެފަރެސް  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދުވި :ބަރުތާއީދުކުރެއްވި މެން

 

 44 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 18 :ވޯޓު ދެއްވީ

 28      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 12     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން މި . 36ޖުމްލަ . 11މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު ފާސްވު. 36ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 .ދެން އޮތް އިޞްލާޙު އިއްވަވާލަދެއްވުން އެދެން. އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި



  

 

 

 :މޭޒުން އިއްވެވުން އިދާރީ

ރި ޒަތްތެވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއް މުއްޠަލިބު ހުށަހަޅުއްވައި، ބްރާހީމުމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިފަރެސް

 .އުނިކުރުމަށް 4ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6. ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙުމެންބަރު ރިޔާޟު 

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ދެއްވުމަށް ދަންނަވަންނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު މާތޮޑާ ދާއިރާގެފަރެސް  :މެންބަރުހުށަހެޅުއްވި 

 ރަޝީދު ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުވި :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 

 44 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 13 :ވޯޓު ދެއްވީ

 21      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 12     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން މި . 41ޖުމްލަ . 21ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 41ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 .ދެން އޮތް އިޞްލާޙު އިއްވަވާލަދެއްވުން އެދެން. އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި

 

 



  

 :މޭޒުން އިއްވެވުން އިދާރީ

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވިލުފުށީ ދާއިރާ އްވައި،މުއްޠަލިބު ހުށަހަޅު ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމުޢިއްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ 

 .އުނިކުރުމަށް 5ގެ (ހ)ވަނަ  6ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު މެންބަރު ރިޔާޟު 

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ދެއްވުމަށް ދަންނަވަންނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބުމާތޮފަރެސް  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދުވިލުފުށީ  :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 

 42 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 12 :ވޯޓު ދެއްވީ

 21      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 12     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން މި . 36ޖުމްލަ . 11ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 36ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމުމާތޮޑާ އުނިކުރުމަށް ފަރެސް( ށ)އްދާގެ ވަނަ މާ 6ދެން އޮތީ . އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި

 6ވީމާ، ދެން އޮތީ އެހެން .މިހާރު ވަނީ ވޯޓަށް ދެންނެވިފަ އެ ހުށަހެޅުއްވުން .ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުންމުއްޠަލިބު 

. ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފުއުނިކުރުމަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢި( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ 

ވާތީ،  ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް ދެންނެވިފައިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ފަ



  

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ވޯޓަށް ދަންނަވަންޖެހޭ ކަމަކަށް  އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފުވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢި

 . އުނިކުރުމަށް އޮތް އިޞްލާޙު އިއްވަވާލަދެއްވުން އެދެން( ށ)އަށް ވަނަ މާއްދާ  16. އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

 

 

 :މޭޒުން އިއްވުވުން އިދާރީ

ޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހަޅުއްވައި، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

 . އުނިކުރުމަށް( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  16. ޙުރަޝީދު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާ މެންބަރު އިބްރާހީމު

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ދެއްވުން އެދެންފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

  އިރާގެ މެންބަރު އިލިޔާސް ލަބީބުހުޅުމީދޫ ދާ  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު ރަޝީދުނު ދާއިމާފަންނު ދެކު :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 

 42 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 11 :ވޯޓު ދެއްވީ

 24      :ނުދެއްވާވޯޓު

 11     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. 33ޖުމްލަ . 11ންވާ އަދަދު ފާސްވުމަށް ބޭނު. 33ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ފުރަތަމަ . ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  83ދަނީ ގަވާއިދުގެ  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި

 . ވާލަދެއްވުމަށް ދަންނަވަންވަހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް އިއް



  

 

 

 :މޭޒުން އިއްވުވުން އިދާރީ

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި ފުށީ ދާއިރާވިލު، ހުށަހަޅުއްވައި ޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދުކު

ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް  3ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6. ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު މެންބަރު ރިޔާޟު

އެ މާއްދާގެ ނަންބަރު  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ގޮތުގައި އިތުރުކޮށް 2ނަ އަދި ވަ 4އަންނަނިވި ދެ ނަންބަރު އެ މާއްދާގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ . 4ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6. އާއި އުސޫލު ބިދޭސީންނަށް ކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ ވިޔަފާރި. ތަރުތީބުކުރުން

. 2ނުވަތަ . ޔަފާރިއަކަށް ނުވުންބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރެއްގައި ހިންގާ ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައަކަށް ނުވަތަ ވި

 ސްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ ބަނދަރެއް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ކަސްޓަމް

ނޫން ވެސް އެފަދަ ތަނަކުން  ހައުސްއަކުން ނުވަތަ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަކުން ނުވަތަ ކާގޯ ބަހައްޓާ އެވެއަރ

އަރެންސް ނުވަތަ ކާގޯ ކްލިއަރެންސްގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ހިމެނޭ ޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ ކަސްޓަމްސް ކްލި

 . އަދި. ވިޔަފާރިއަކަށް ނުވުން

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ދެއްވުމަށް ދަންނަވަންއިގަންނަވާ ގޮތަށް ވޯޓުފެނިވަޑަ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

  ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދުކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއި  :މެންބަރުހުށަހެޅުއްވި 

 ރަޝީދުލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ވި :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 

 44 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 31 :ވޯޓު ދެއްވީ

 12      :ނުދެއްވާވޯޓު

 11     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 



  

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މި އިޞްލާޙު . 41ޖުމްލަ . 21ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 41ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 . ދެން އޮތް އިޞްލާޙު އިއްވަވާލަދެއްވުން އެދެން. ފާސްވެއްޖެ

 

 

 :މޭޒުން އިއްވުވުން އިދާރީ

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، ހުށަހަޅުއްވައި ރަޝީދުބަރު ރިޔާޟު ޒަތްތެރި މެންފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްވިލު

ރާއްޖޭގެ . ރުމަށްގެ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް އިތުރުކ2ުގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6. ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ރިފުޢަލީ ޢާ

ދި އަދި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ރީޓެއިލް ކުރަމުން އަންނަ ކު އްދެއްގައި ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންއެއްވެސް ސަރަހަ

 .  ވިޔަފާރިއަކަށް ނުވުން

  

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ދެއްވުމަށް ދަންނަވަންޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ވޯޓުފެނިވަ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 ރަޝީދު  ލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުވި  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ރިފުޢަލީ ޢާވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  :އްވި މެންބަރުތާއީދުކުރެ

 

 44 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 38 :ވޯޓު ދެއްވީ

 12      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 11     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 



  

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މި އިޞްލާޙު . 41ޖުމްލަ . 21ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 41ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ހާ އިޞްލާޙަކަށް ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ ހުރި(ނ)، (ށ)، (ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 83 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ. ފާސްވެއްޖެ

 . މި ނިމުނީ ވޯޓަށް ދަންނަވައި

ނެވި އިޞްލާޙުތަކާ ރީކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ގެންދަންނަވަނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓް މި އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓަށް -12.2

ނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެގޮތަށް ފާސްކުރުމާ  ން ނިންމެވިއެކު ކޮމިޓީ

 . ދެއްވުމަށްވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 43 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 31 :ދެއްވީ ވޯޓު

 11      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 14     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން ވިޔަފާރި . 31ޖުމްލަ . 11ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 31ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

. ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ ން ނިންމެވިއެކު ކޮމިޓީޞްލާޙުތަކާ ނެވި އިރީކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ގެންރަޖިސްޓް

 . ހިސާބުން މި ނިމުނީ މި 12އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

އިވާ ން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަގައި އޮތީ ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތެރެއ12.3ިއެޖެންޑާ އައިޓަމު  -12.3

 . އެ އެޖެންޑާ އައިޓަމު ނިމުނީ ،ކަމެއް ނެތީމަ މިފަދަ. ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މި އައިޓަމުގެ ދަށުން . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްތައް. 13ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ހިސާބުން އަޅުގަނޑު މި މި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ކުޑަހުވަދޫ  -11.1. ންއަޅުގަނޑު ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަ

ން ރާސާކުރުމަށްފަހު ޢާއްމު ކޮމިޓީމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ދިޢާމަދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްދާއި

 11ށް އެމަ.ޕީ.ޓު، ޕީމިނި 16އަށް  ޕީ.ޑީ.އޮތީ އެމް ވަގުތު ބާކީ. ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ވަކި  މިނިޓު، 3މިނިޓު، ޤައުމީ ޕާޓީ  3އޭ .މިނިޓު، ޕީ 3ސިކުންތު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  28ޕީ .އާރު.މިނިޓު، ޑީ

. އަރުވަމުން ގެންދާނަންމިނިޓު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު 3ށް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަ

ގޮތުގެ މަތިން  ވާތީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ އެއް ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވިފައި ސަލަމިއަދު މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައް

ން މިއަދުގެ ޖަލްސާ އެހެންވީމާ، އެގޮތު. ވަނީ ގަޑިއިރު އިތުރުކުރަން ގަވާއިދުގައި ބުނެފައި 1އަށް  މިއަދުގެ ޖަލްސާ

މަދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްފުށީ ދާއިއަރުވަނީ ހޯރަ އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި. ގ3331ަނިމޭނީ 

 .ރަޝީދު

 

 :މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުންހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައިފިން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މަޖިލީހުގެ . ޖެހުމަށްފަހު ވެސް ކޯރަމެއް ނުލިބުނުނގަބީލުގެއްލިގެން ރަ ކޯރަމު (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު). ޝުކުރިއްޔާ

ގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް މިނެޓު 01ކުރަނީ މަތީން އަޅުގަނޑު ގަސްތު ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  27ގަވާއިދުގެ 

، އެހެންވީމާ .ރަނގަބީލުޖަހާނެ ގައ01:05ި. ގައި އަލުން ޖަލްސާ ފަށާނ01:21ީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަން

 . عليكم سالمالو. ގައި އަޅުގަނޑު އަލުން ކޯރަމް ހަމަވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަނ01:21ް

 

 ]އަށް 01:25އިން  01:10: މެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުން ޖަލްސާ[

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނުނިމި ހުރި ގެ ދަށުން 02 ޖެންޑާ އައިޓަމުއޮތީ އެ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި. الرحيم الرحمن اهلل بسم

ވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ  ގައ00ި ތުގެ ތެރެއިން އެޖެންޑާ އައިޓަމުމަސައްކަ



  

ތުގެ މިޓީން ނިންމެވި ގޮމު ކޮއިޞްލާޙު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ޢާއް މިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާޢާމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

މަދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިއަޅުގަނޑު ވާހަކަފުޅު. ރިޕޯޓު

 . އަރުވަންޢާމިރަށް ފުރުޞަތު

 

  :އްކެވުންވާހަކަދެމިރު ޢާމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްކު

މިއީ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު އިންތިޚާބުވީއްސުރެ ފެށިގެން އަޅުގަނޑު  ކަމަކީ އާދެ، މި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ

. ހައްލެއް ނުލިބިފަކަމަށް ވަނީ  އިރު ވެސް މިހިސާބަށް އައި ވެސް މިއަދު މިހާ އެކަމަކު. ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް

ވާހަކަތައް ކުރިއަށް  ގައި މިއެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެސް ހަމަ އެޖެންޑާ. އޮތީ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަސް ބާކީ ދެން މި

ގެންދެވުމަކީ، ގެންދެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަކީ މިތާ އޮތް ހަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް ކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑު 

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްފައިވާ މަޖިލީހުގެ . ދަންނަވަން

ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ބުނެދޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް  20ގަވާއިދުގެ . ބުނަނީ ކީކޭކަން މިގަވާއިދުގައި 

މީހުންގެ މައްޗަށް ޕާޓީގެ  ގޮތެއްގައި އެ ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މެންބަރުންނަކީ ވެސް ޖުމްލަ

ދެވޭނެ އަދި ބަތުން ވަޒަން ހަމަކޮށް ފުރުޞަތުދި އެ ނިސްއުސޫލުތައް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން އަ

ނުކުރެވޭ ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޤަބޫލެއްމި އުސޫލުން މިކަން އޮތްއިރުގައި އަޅުގަނޑަކަށް . ޢަމަލުކުރެވޭނެ ބައެކޭ

ވެސް ވަކި ޕާޓީއަކަށް  އޮންނައިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންދެން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތުވަން ޕާޓީގެ ބޭފުޅަކަށް ބޭނުންއިރެއް

އެ  ،ކަކަށް ދެވިއްޖެ ނަމަނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވާހަކަދެކެވިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެކަކުގެ ވަގުތު އަނެ

ވަންޏާ އެ ކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މި  ކަމަށް އެނޫން ގޮތަކަށް އެކަން އޮވެއްޖެ. ނުކުރެވޭނެ ހަމައެއްބޭނުން

މީހުންގެ  އެ. ތަނަށް އިންތިޚާބުވެފައި ތިބޭ ބައެއް ދީގެން މިޓަކައި ރައްޔިތުން ވޯޓު ކުރުމަށްސީލުއެއް ތަމް ދާއިރާ

ފަހަރު  އެ ޙައްޤުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން ހުންނަ ވާހަކަތަކަށް ބައެއް. ޙައްޤުތައް ހަމަގައިމުވެސް އެބަ ގެއްލިގެންދޭ

ފަހަރު  މި އުސޫލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އަދިވެސް އެއް ދަންނަވަނީ މި، އެހެންވީމާ. ހަމަ އެބަ ހުރަސްއެޅޭ

ވެސް  އެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު މިތަނަށް ބޮޑެތި ޕާޓީތަކުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް އާދޭހާ ،ތަކުރާރުކޮށް

 ޖެހޭ އެއް ބީދައިން މިއެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޤަބޫލުކުރަން. މިއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތް. ކުރެވިދާނެ

ބެހޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕާޓީތަކާ ތަނަކީ މިއީ ޕާޓީ ސިސްޓަމެއް ހިނގާ ތަނެއްގެ ގޮތަށް ވާހަކަދައްކާއިރުގައި އަދި

މިފަދަ ހަމަތަކެއް . ވެއްޖެ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް. ޤާނޫނެއް ވެސް ނިންމުނީކީ ނޫން

ގައި ހަމަ ނުނިންމަން ބާއްވާފައި ސްތުހިނގައިދާނެތީވެ ކަނޑައެޅިގެން ގަ ބިލުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެން އޭގެތެރެއިން، އެ

ތަނުގައި  އެކަން ނިންމުމުގެ ބާރު ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ލިބިގެންވާ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ މި. އޮތް ބިލެއް

ދާލަތު ޕާޓީ ޢަތާމަކުރަންޖެހޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ހި. ތަމްސީލުކުރަމުންދާ ޕާޓީތަކުގެ މީހުން



  

ދާލަތު ޢަ ގޮތުން އެކަމަކު ގަވާއިދު މިތާ އޮތް. އެކޭ އަކީ ވެސް ހަމަ މި މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރަން ބޭނުންވާނެ ޕާޓީ

، ހެންވީމާއެ. އެ ފަރާތަކަށް ވެސް އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ،ތަނުގައި ހުރެމެ ޕާޓީގެ މެންބަރެއް ވެސް މި

މިފަދަ މަޖިލީހެއްގައި  އެކު ކަންކަން ކުރުމަށް ގޮވައިލާ ފުވެރިކަމާއެކު، އިންޞާ ދުލުވެރިކަމާޢައަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 

 އީ ވަރަށް ހަމަ އިންސާނިއްޔަތާބާވަތުގެ ކަންކަން ބާރު އޮތީތީވެ ބާރުގެ ބޭނުން އެންމެ ނަހަމަގޮތުގައި ހިފުމަކީ އެ މި

ކަމަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  އެއްކޮށް ދަންނަވަމޭ މި ނޑު ހަމަ އަދިވެސް އާދޭހާއަޅުގަ. ޚިލާފު ކަމެކޭ

. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް މިކަން ނިންމެވޭނެ. ކަމެއް ނޫން މަޖިލީހަށް ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ވެސް ޖެހޭ

 އެ ވިއްޔާ ގަނޑުގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމަށް ވަނީއެ ވަގުތަކީ އެ އަޅު ،ށް ދިނީމަޅުގަނޑުގެ ވަގުތު އަޅުގަނޑުގެ އަޚައަ

އެކު  ލްޙަވެރިކަމާރިޔާސަތުން ނިންމިގެން ވަރަށް ޞު އެއް ނެތްގޮތުގައި ފަރާތަކަށް ދިނުމުގެ އެއްވެސް މައްސަލަ

ރިން ފެންނަނީ މީގެ ކު އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި. އެއް މި މައްސަލަ އަކީ ގެންދެވިދާނެ މައްސަލަ

އޮންނަނީ މި މައްސަލަ ހުށަހަޅައި، ކޮމިޓީގެ މެޖޯރިޓީ ހެޅިފައި އަނެއްކާ އަނބުރާ ވެސް މި މައްސަލަ މިތަނަށް ހުށަ

ކަމަށް މި  ނުވާހަމަ މިގޮތަށް ފާސްކުރަން ބޭނުންމު ކޮމިޓީން ވެސް އަނެއްކާވެސް ވާތީ ޢާއް ކަމަށް ޕާޓީގެ މެންބަރުން

މިކަން ކޮށްދެއްވުމަކުން ޕާޓީތަކަށް . އެއްކޮށް ދަންނަވަނީ މިކަން ކޮށްދެއްވާށޭ ހާއަޅުގަނޑު އާދޭ. ތަޅުމަށް ފޮނުވާފަ

 . ޝުކުރިއްޔާ. ލިބޭނެ އެއްވެސް އުނިކަމެއް، ނިކަމެތިކަމެއް ނޯންނާނޭ

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުންޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާތޮ

އަޅުގަނޑު ހަމަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، .اهلل رسول على والسالم ةوالصال الحمدهلل. الرحيم الرحمن اهلل بسم

މިރު ޢާމަދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްވަރަށް ކުރުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑު ކުޑަހުވަދޫ ދާއި

. ޓަކައި ށްލީ އެކަމަށްކޮ އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު ބޭނުން މި. ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ

 . ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރަޝީދު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު

ބޭނުންނުވާތީ އަޅުގަނޑު އެހެން ވާހަކަދައްކަން އެކުގައި،  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު ވަގުތު ވެސް ޖެހިފައި ހުރުމާ

އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިގެން  ،ނަމަވެސް، މިހާރު ވަގުތު އޮތީމައެހެން. އެހެން ބުނަން އުޅުނީ

ދެން މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިއިރުގައި . ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ތަމްސީލުކުރާ ޕާޓީގައި މާ ގިނަ މެންބަރުންނެއް ނުތިބޭ

ސް ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ވަރަށް އަދިވެޢާމިރާ މަދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްކުޑަހުވަދޫ ދާއި

ގޮތުގައި ވަކި ޕާޓީއަކަށް  އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ. ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިއްބެވި

. ޖެހޭނެމީހުންނަށް އޮންނަން ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ވަގުތު އޮތް މިންވަރަކުން އެ ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެ



  

 ބިއްޖެލި މިނެޓު 22ގޮތުން ޕާޓީއަކަށް  ގެ ގަވާއިދު އޮތްދަންނަވާ ސަބަބަކީ، މިހާރު މަޖިލީހު އެއީ އެހެން އަޅުގަނޑު މި

އަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ  ނިމެންދެން ވެސް ޕާޓީ މިނެޓު 22ވަންޏާ އެ  ކަމަށް

ތްނުވާ އްޔާ ވަކި ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ، ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަވެއްޖެ ކަމަށް އޮންނަ އެ ހަމައިން އެކަން. އޮވޭ

އްޔާ ވާހަކަދައްކަން ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެއް މެންބަރަކު އެ ކަމަށް ވެއްޖެ އޮވެއްޖެ މިނެޓު 22މެންބަރުންނަށް 

އްޔާ އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެއްޖެ ނުކުރާން އިޢުތިރާޟުއްޒަތްތެރި މެންބަރުފުރުޞަތު އެގޮތަށް ބޭނުންކުރަން އެހެން ޢި

ތަނުގައި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، އަދި މި. މު ކަމެއްމުހިއް ،ބޭނުންތެރިމަގެއް އޮތުމަކީ 

 ނަށް ކަމަކާ ބެހޭގަނޑުމެންމަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، އަޅު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  މިނެޓު 05ހަމައެކަނި . ގުތުކޮޅެއްސްކޮށްލަން މި ލިބެނީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ވަގޮތުން ބަހު

ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސް އަންނަފަހަރު ރަމަޟާން އެއީ އަހަރަކު އެއް. ފަހަރު 0ދަނީ އަހަރަކު  ލިބިގެން މި

. އެއީ ބަޖެޓުގެ ދުވަސް. ލިބޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާލަން މިނެޓު 05ދުވަހެއް އެއީ، މި  އަންނަ ޚާއްޞަ

 2ދެން މި ލިބެނީ . އެ ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބިގެނެއް ނުދޭ

އެއް ނަގައިގެން  އެހެން ކޮންމެވެސް މީހަކު ނިޒާމީ މައްސަލަ .ހިފަނަފަހަރު ގަޑި އޮންނަނީ ޖެގި. މިނެޓާއި އެތިކޮޅެއް

ޢާ ޟޫކޮންމެއަކަސް އޭނަ އަސްލު މައު، ނޫނިއްޔާ ވާހަކަދައްކާ މީހާ ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން

ދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެންކަމުން މިއަދު ކުޑަހުވަ. ގެއްލިފަފުރުޞަތުވާހަކަދެއްކުމުގެ ހަމައަށް ދާއިރު އޮންނަނީ 

. މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަންނަން ބޭނުންވާ ކަމެއް

ގޮތެއްތޯ، އެއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަކި ފަރާތަކަށް، ކަމުގައި ދެކެނީ ކޮން އެހެންނަމަވެސް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މި

ފުރުޞަތު ގޮތެއްގެ މަތީން މި  ފަރާތުން ނިންމާ އެ. ސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީއަކަށް ނި ވަކި ޕާޓީ

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ، އެހެންވީމާ. ލިބިގެންދާނެ

ކަމުގައި  ން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް އެއެއީ މެންބަރު. ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ

އަޅުގަނޑު ހަމަ މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ ފުރުޞަތު ، އެހެންވީމާ. ހުރީމަ

 .عليكم مالسالو. ނިންމާލަން

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މަތީން  ގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މިއަށް ފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް  01:21. ޝުކުރިއްޔާ

ސްކުރަން ވަގުތު ބޭނުންކުރީމަ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ބަހުއެއް ހުށަހެޅިފައި، އެ  މިއަދު ކުއްލި މައްސަލަ

އެގޮތަށް ، އެހެންވީމާ. ކަމަށް ގަޑިއިރު މަޖިލީހުގެ ވަގުތަށް އިތުރުވެގެންދާނެ 0ގަވާއިދުގައި އޮންނަނީ އިތުރު 

ބަރުން ގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އިތުރު ބައެއް މެންމައްސަލައިއަދިވެސް މި . މަސައްކަތް މި ކުރިއަށް ގެންދަނީ



  

هللا ދުއަރުވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި. ވޭއެދިވަޑައިގެންފައި އެބަ

 .ޖާބިރަށް

 

  :ކަދެއްކެވުންވާހަޖާބިރު هللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ 

އާދެ، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .عليكم سالملا. الرحيم الرحمن اهلل بسم

ން ވާނީ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މެންބަރު. އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން

ގޮތަށް ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވެ ޕާޓީތަކުގައި ނުހިމެނޭ. ތަމްސީލުކުރެވޭ ހަމައެއްގެ މައްޗަށް

ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް ޙައްޤުތައް . ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތަކެއް ވެސް އޮންނަންވާނެ އެ. މެންބަރުން އިންތިޚާބުވެފައި މި ތިބީ

ގައި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ކަނޑައެޅިގެން އަންނައިރު

ހުށަހެޅިފައިވާ  ވާހަކަދައްކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮންނަ ފުރުޞަތު ހަނިވެފައި އޮންނަ އޮތުމުގެ މައްޗަށް

އެކަން ން ކުރުމުގައި އެ ތަފާތެއް ނެތި،އްޔިތުމު އަދި އެ ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުން ތަމްސީލު ރައިޞްލާޙަކީ މުހިއް

އޮތުމަކީ ކުރެވޭނެ މަގެއް މި މަޖިލީހުގައި ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ، މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ހަމަޖެހިފައި 

ރާތައް އިގައި ދާއެއާއެކު ޤާނޫނުއަސާސީހަމަ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކެން މު ކަމެއްމުހިއް

އްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ބޭފުޅަކު ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާގެ ރަ ތަމްސީލުކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެ

ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ޕާޓީ ތެރޭގައި ހަމަޖެހިފައި މިހާރު އޮންނަ އޮތުމުގައި ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް މި ވަކާލާތު

ދާއިރާ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރު އޭނާ ތަމްސީލުކުރާ  ކޮޅުއެ ވަގުތު. ލިބެނީ

ކޮށްފައި މި މަޖިލީހަށް ބޭފުޅުން، އޮޑިޓު. ޖެހޭ އޮޑިޓެއްކުރަން ދޭތޯ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަރަނގަޅަށް ތަމްސީލުވެގެން

އާއި އަދި  ޤުތަކުގައި ކަންކަމުގައި އަދި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގަބޭފުޅުންގެ ޙައް ރައްޔިތުން ޢައްޔަންކުރަނީ އެ

ޓަކައި މި މަޖިލީހަށް ކޮންމެ ބަޔަކު  ސިޔާސީ ބޭނުމަށްވާތީވެ،  ކަމަށް ންކަމުގައި ވަކާލާތުކުރަންރައްޔިތުން އެދޭ ކަ

ޑަރޝިޕުން ވަކި ފަރާތަކަށް އެ ޕާޓީގެ ލީ. އިންތިޚާބުކުރެވިފަ .ން މި ތިބެނީ ޢައްޔަންކުރެވިފަވެސް ޕާޓީއެއްގެ ތެރެއި

ވަގުތުތައް ދީ އެންމެން ވިޕްލައިނެއް އަޅައިގެން އެގޮތަށް ވާހަކަދެކެވިގެން ދާއިރުގައި މަދު މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި 

ބައި މުރާޖަޢާކޮށް  އަލުން މި، އެހެންވީމާ. އޮންނަނީ ހިމެނޭ އެ ޕާޓީތަކަށް ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް މި

ޖެހޭ ބަލައިލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވަކާލާތުކުރަން އޮންނަ ފުރުޞަތު  ން އެބައަޅުގަނޑުމެ

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ، އެހެންވީމާ. ކުރަންޖެހޭ ހަނިނުވާނެ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ މަސައްކަތެއް

ލީހުގައި ޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖި ރަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަން އެބައަދި އިތުޅި ހުށަހެޅުމާ ވެސް އެކު، އެ ހުށަހެ

އެ  ،ގެ ފުރުޞަތެއް ދިނީމަމިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް ނުވަތަ ބައި މިނެޓު 2މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް ނުވަތަ  3ވާހަކަދައްކަން 

ށް ސީދާގޮތުގައި ފައިދާހުރި ގޮތަށް ސްކުރުމުގައި ރައްޔިތުންނަލަ ނުވަތަ އެ މައްސަލައަކަށް ބަހުގެންނަންޖެހޭ މައްސަ



  

މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެއްވެސް . ދަނީ ކެނޑިގެން މި އްވާ އޮޓަމެޓިކުން މައިކު ސިސްޓަމުއެތި ނުބުނެވި އޮ ބުނަންވާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ގަވާއިދު ހެދުމުގައި ވެސް ރައްޔިތުންގެ . އެއް ނޫން މާއްދާއެއްގައި ލިޔެފައި އޮތް ވާހަކަ

 ބޭފުޅުންގެ ދައުރު މަޖިލީހުގައި އަދާކުރުމުގައި، އެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ މްސީލުކުރާ މެންބަރުންނަށް އެތަ

 ...އެއީ ކުރެވިގެންވާނެ ކަމެއް. ގޮތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އިބު ރައީސް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ށް މަޖިލީހުގެ ނަލީހުގެ ރިޔާސަތަހިސާބުން މަޖި މި. ޝުކުރިއްޔާ

އެކު އަޅުގަނޑު ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް  އޮތުމާ އެއް މިއަދު ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާ. ދަންނަވަން

 އިބު ރައީސަށްޔާސަތަށް ނަހިސާބުން އަޅުގަނޑު ރި މި، އެހެންވީމާ. ޖެހޭ ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާ އަށް ދާން އެބަ

 ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން، މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އަދި އަޅުގަނޑު ރިޔާސަތު ނައިބު ރައީސާ. ދަންނަވަން

ތައް އަޅުގަނޑުމެން ން ނިންމަވާފައި ހުރި ގިނަ ރިޕޯޓުހިސާބަށް ދިޔައިރު ކޮމިޓީތަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުރު ނިމުމާ

ތަކަށް ޚާއްޞަ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ އަޅުގަނޑުމެން ރިޕޯޓު ދައުރު ނިމޭ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ،އެކު އަތްމަތީގައި ހުރުމާ

 ރިޕޯޓު 7ކުރަން، މިހާރު ވެސް އެބަ އޮތް ސްތުއެގޮތުން އަޅުގަނޑު ގަ. ންދިޔައިންސަމާލުކަމެއް ދީގެން ގެ

ތައް މި ރިޕޯޓު އިން ފެށިގެން މާދަމާ، އެހެންވީމާ .އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަވާފައި އޮތް

ރާވަމުން  މަސައްކަތް ތަކަށް އިސްކަންދީގެންތްތައް ފަސްކޮށްލުމަށްފަހު ރިޕޯޓުނިމެންދެން ނުނިމި ހުރި މަސައްކަ

ށްގެންދާނެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ކުރިއަ ކުރީއްސުރެ ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާތީ މި މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މީގެ. ގެންދިއުން

. ވަތުއަރުވަން ރިޔާސަތަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށްދަޢު ބު ރައީސަށް އަޅުގަނޑުއިވާހަކަ ދަންނަވަމުން ނަ

 . ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފުވައިކަރަ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު ވައިކަރަ

ހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ކުޑަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ .الرحيم الرحمن اهلل بسم

ނިކުފާނު މި ޙައްޤު ހޯދުމަށް ކުރައްވާ މަ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް މައްސަލަ އަކީ ވަރަށް ޒަމާނުއްސުރެ އެ

ސަބަބަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި . އަޅުގަނޑު ފަރުދީ ގޮތުން މި މަސައްކަތްޕުޅަށް ތާއީދުކުރަން. މަސައްކަތްޕުޅެއް

ދެން މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ . ޖެހެނީ މެންބަރުންނަކީ ވެސް ހަމަހަމަ ބަޔަކަށްވާން މި 77ގޮތުގައި  ގަނޑު ޤަބޫލުކުރާއަޅު

ކަމަށް ވީކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޕާޓީތަކެއްގައި އުޅޭ އުޅުމުން  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކަށް ނިސްބަތްވެގެން ކަން ހިނގުން

ސްކުރުމުގައި އެ ބިލަކަށް ބިލަކަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ބަހު، އެހެންނަމަވެސް .ފަހިކަމެއް ހުންނާނެ، ފަސޭހަތަކެއް ހުންނާނެ

 މެންބަރުންނަށް ވެސް އެއިންޑިޕެންޑެންޓު . މު، މާފުކުރައްވާތިމީހުންނަށް ބަހާލައިގެން ޢާއް 77ކަނޑައެޅޭ ވަގުތު 



  

ކަމަށް  އިޒުނަ އޮންނަންވާނެ، ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި އެ ވަގުތުތައް ބަހާލުމުގެ ފުރުޞަތު ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި، އެ

މެންބަރުން ތިއްބެވިއިރުގައި ބިލަކަށް  1ގޮތުގައި މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ މިނިވަނުން . ވޭއަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެ

މެންބަރުންނަށް އެ ޖެހޭ އަދަދެއް އެއް ބޭފުޅަކަށް  1ބޭފުޅުންނަށް އެ  އްޔާ އެކަމަށް ވެއްޖެ ގަޑިއިރު 3ކަނޑައެޅެނީ 

ދަންނަވަނީ  މިހެން މި. ން މެންބަރުންނަށް އޮންނަންވާނޭއް ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިވަނުވަތަ އެތަ

ގައި ވަގުތު އެއްޗެއް ބުނެލާއިރު 2ފަހަރަށް މިނިވަން މެންބަރުންނަށް ލިބޭއިރުގައި  ޙަޤީޤަތަކީ ތިން މިނެޓުގެ ވަގުތު ގިނަ

އެ މެންބަރަކު ވެސް ވަޑައިގެން އެ ހުންނެވީ . ދެއްކޭކަ ފުރިހަމައަކަށް ނުވާ ވާހަދައްކަން ބޭނުން. އޮންނަނީ ހުސްވެފަ

ބޭފުޅުން ދަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ، ވިދާޅުވަން  އެވާތީވެ،  ހާސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ނިސްބަތްވާ ދާއިރާއަކުން ކަމަށް 2

އޮންނަނީ  ފަހަރު މި ންނަށް ގިނައެ ވިދާޅުވުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެ. ބޭނުންފުޅުވާ އެއްޗެހި ވެސް ހުންނާނެ

 ދައްކަވަނިކޮށް ވެސް ހަމަ އެޖާބިރު ވާހަކަފުޅުهللا ބަރު ޢަބްދުދެންމެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން. ނުލިބިފަ

ކުފާނު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން ހުއްޓާ މައިކު މަނި އެ. ކެނޑިގެންދާ ވާހަކަމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި މައިކު ސިސްޓަމު 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޕާޓީތަކުގެ . ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެން ދިޔައީ ޑިގެން ދިޔަކެނސިސްޓަމު 

ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި  މެންބަރުންނަށް އޮންނަ ފުރުޞަތުތަކަކީ މުޅި ޕާޓީ އަށް އެ ލިބޭ އަދަދު ބަހާލައިގެން އެ

އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިނިވަން  ކަމަށްވާ ވީހިނދުގައި އެ ފުރުޞަތު ދެއްކެވުންވާހަކަފުޅު ބަހާލައިގެން

. ބޭފުޅުން 1މިހާރު މި ތިއްބެވީ . އްޔާކަމަށް ވެއްޖެ ބޭފުޅުންނަށް އެއްބަސްވެވޭ އެ ންބަރުންނަށް ވެސް އޮންނަންވާނޭމެ

 ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އްޔާ އެ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެކަމަށް ވެއްޖެ ބޭފުޅުންނަށް އެއްބަސްވެވޭ 1އެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެދިފައި އޮތް  88ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ރައީސްގެ އިސްތަށިފުޅަކު ނޫން މި މައްސަލަ އޮންނަނީކީ

. ދަނީ ގޮތަށް މިއަދު މިކަން މި ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ލިޔެފައި އޮތްއެ . އެއްޗެއް މިތާނގައި ހިންގާ ގަވާއިދަކީ އެއީ

އަޅުގަނޑު . ތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައިގެން އުޅޭ އިޞްލާޙެއް އެ އިޞްލާޙަކީޓަކައި ޢިއްޒަ އެކަންތައް ބަދަލުކުރުމަށް

ދެވަނަ ވިސްނުމެއް ގެންނަވައިގެން  ،ފަހަރު އިތުރު ވިސްނުމެއް އަށް އަދިވެސް އެއް ޤަބޫލުކުރަނީ ޕާޓީތަކުން ވެސް މި

މެންބަރުންނަކީ ވެސް ހަމަހަމަކޮށް  11ބެވި ތިއް ފާސްކޮށް އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިލާޙު ބަލައިގަނެ، މި އިޞް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމަށް ބަހުސްކުރެވޭ ފުރުޞަތު އޮންނަ ބަޔަކަށް ވާނެއެޓްލީސްޓު  ،ބަހުސް

 

 :އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެއްކެވުން ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލުމާވަށު 

ރާގެ އާދެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއި. ލައިކުމްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އައްސަލާމްޢަ. `

ނުންވަނީ، ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭ ގުޅޭރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙާ މިޢާމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

ކަންތައް  ޢާއްމު ކޮމިޓީން މި، އެހެންނަމަވެސް. ދަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދކުރަމޭމަނިކުފާނުގެ އެ މަޤުޞަ އެ



  

ދެއްވައިފިއްޔާ ވާތީވެ މީގެ ހައްލަކާ އެކު ހުށަހަޅުއްވައި ނިންމުމުގައި އަޅުގަނޑު ހިތުން މިއީ ވަރަށް ފަންނީ ކަމަކަށް

 ...ސަބަބަކީ. ނޫނިއްޔާ މި ނިމޭނެ ގޮތެއް ނެތް

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 ލެއްވުންކޯރަމު  ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ޖަލްސާ ނިންމަވައި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޖެހުމުން ވެސް ޖަލްސާގެ ރަނގަބީލު މަތިން ކޯރަމު ވާ ގޮތުގެއާދެ، ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ގެއްލުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި

ދެން މަޖިލީހުގެ . ހިސާބުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލަން ކުރަނީ މިހާސްތުވެފައިނުވާތީ އަޅުގަނޑު ގަހަމަކޯރަމު 

  .ގައ1311ިއަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ވާ 2112އޭޕްރީލް  24އެއް އޮންނާނީ  ޖަލްސާ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب هلل والحمد

_________________ 

 

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ރިޔާސަތުން ނިންމަވައިލެއްވިއިރު ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި 

 :ތިއްބެވި މެންބަރުން ހާޒިރުވެވަޑައިގެން

 

. 3. މަޢުޞޫމުهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު. 2. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު ރަޝީދު .1

މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު . 2. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ. 4. ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު

. 8. ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު. 1. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު .6. މުޙައްމަދު ޠާރިޤު

ނިލަންދޫ . 11. ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމު. 1. މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު

ވިލުފުށީ . 12. ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ . 11. ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިނު ޙަމީދު

މާވަށު ދާއިރާގެ . 14. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު. 13. ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު

މާތޮޑާ ފަރެސް. 16. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދު. 12. މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

. މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު. 11. ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު

 .ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު. 18



  

 

މާލަމުގައި  މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ރިޔާސަތުން ނިންމަވައިލެއްވިއިރު ޖަލްސާ ކުރާ

 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ނެތް މެންބަރުން

 

ހެންވޭރު . 3. މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމު. 2. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .1

ލޮޅު ގަ. 2. هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު. 4. ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

. 1. މައްޗަށްގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ. 6. ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފު

. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. 8. މައްޗަށްގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު . 11. ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ. 1

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު . 12. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. 11. ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު

ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ދިއް. 14. ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު. 13. هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު

ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  ނޮޅިވަރަމު. 16. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒު. 12. ސަމީރު

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ . 18. ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 11. ނަޝީދު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ . 21. ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން. 11. ދު ނަޝީދުމެންބަރު މުޙައްމަ

ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފުނަ. 22. ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ. 21. މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު

. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފުރާޝީމު ޢަލީ .24. އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު. 23. ސަލީމު

هللا އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު. 26. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބައިރު. 22

. 21. ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމު ރަޝާދު. 28. ޢަލީ އްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމުމަޑު. 21. ޙަމީދު 

. 31. އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު. 31. ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީނު ޢަލީކެން

. ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު. 32. މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ބްރާހީމުހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އި

ދޫ ގުރައި. 32. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމު. 34. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ. 33

ރާގެ މެންބަރު މާމިގިލީ ދާއި. 31. ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. 36. ރިޟާދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު 

މެންބަރު ޔޫސުފު  ފެލިދޫ ދާއިރާގެ. 31. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދު. 38. ޤާސިމު އިބްރާހީމު

. 42. ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު. 41. ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު. 41. ނަޢީމު

ކިނބިދޫ . 44. މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމު މުޙައްމަދު. 43. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ . 46. ބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމުއިސްދޫ ދާއިރާގެ މެން. 42. މީރުދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަ

ވިލިގިލީ ދާއިރާގެ . 48. ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފު ޢަބްދުލްޣަފޫރު. 41. هللاމެންބަރު އަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު



  

ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު . 21. ރިޔާޟުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު . 41. މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާމިޒު

ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު . 22. މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު. 21. ޤަސަމު މުޙައްމަދު

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ . 24. ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން. 23. އާދަމު

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާނު . 26. ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު. 22. ޝިފާޤު މުފީދު މެންބަރު

. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  އަސްލަމު. 28. މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް. 21. ފަހުމީ

 .ރަޝީދުހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު . 21
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