
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

 

 

 ޖަލްސާ ވަނަ 02ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2102

 2102 އޭޕްރީލް 24

 

 

 

Wycaimuawy eguhIlijwm egcnutiycawr

12/2112: ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  



1 

 

 

 . 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 22އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 .ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު .3

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . 2102/0/02/އޖމިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ ނަންބަރަކީ  -3.1

 .ތްމި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަތެއް ނެ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން -2.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -3.2

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

  :ކެވުންޔާސަތުން ވާހަކަދެއްރި

ގޮތުގެ މަތިން އަނބުރާ  ވާވަނަ މާއްދާގައި 97ގަވާއިދުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ. ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން

މޫސާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މަދުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްކުރެންދޫ ދާއިރާގެ . ގެންދަވާ ޤަރާރުތައް އިޢުލާނުކުރަން

 ކައުންސިލުތަކަށް ދީފައި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ބާރުތައް އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކަށާއި ރަށު

އެއް ނެތް ގޮތުގައި  އަތޮޅަށް އަދި އެއްވެސް ރަށަކަށް ފައިދާ ،ރަށްތައް އެކި ފަރާތްތަކަށްއަތޮޅު ފަޅު.ވެސް ޅވީނަމަ

ރައްޔިތުންގެ އްޓާލުމަށް އެދި ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި، ން ހުކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަމުންދާ ދިޔުން އެއަދުގެ ސަރުކާރު

ގައި ލިޔުމުން 2112އެޕްރީލް  23ކަމަށް  މި ޤަރާރު އަނބުރާ ގެންދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ. މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު
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ޒަތްތެރި މެންބަރު މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއް. ނުކުރަންކަމުގައި އިޢުލާ ވާތީ މި ޤަރާރު ގެންދަވައިފި އަންގަވާފައި

ތަމް ނަވީ ސްއާ ބެހޭ ހައިކޮމިޝަނަރ ނަވަނެރައިޓްދގެ ހިއުމަން .ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އ ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު

 ،ކޮށްއާއި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ފުރައްސާރަ އްލޭ، އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީޕި

 ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ދެކޮޅުހަދައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ ދުތަކާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކައިއިސްލާމްދީނުގެ ޙައް

މި ޤަރާރު . ވެރިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރުޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުށްވާތީ އެކަން ދިވެހިރާއް ވާހަކަދައްކާފައި

ވާތީ މި ޤަރާރު އަނބުރާ  ގައި ލިޔުމުން އަންގަވާފައ2112ިލް އެޕްރީ 23ކަމަށް  އަނބުރާ ގެންދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ

ގައި ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުމުގެ ދަށުން މިއަދު 4 އެޖެންޑާ އައިޓަމު. ޢުލާނުކުރަންކަމަށް އި ގެންދަވައިފި

ގައި މާލިއްޔަތު 9:31. ގ1ަކޮޓަރީ  ގައި އިޢްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓ9:31ީ. ލާނަންމަޖެހިފައިވާ ކޮމިޓީތައް ދަންނަވައިހަ

ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ 11:11. ގ1ަގައި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ 11:11. ގ2ަކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ 

އި ޤައުމީ ގ11:11ަ. ގ3ަގައި ގަވާއިދު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ 11:11. ގ2ަކޮމިޓީ ކޮޓަރީ  ،ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

ގައި ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ 1:41. ގ4ަޓަރީ ގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮގެ ކޮމިޓީތަރައްޤީ

ގައި 8:31. ގ1ަގައި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ 2:11. ގ3ަކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ 

 .ގ1ަސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ 

 

 .ސުވާލު .5

 

  :ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރި

 .މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަތެއް ނެތް. ސުވާލު 1އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 

 ކުއްލި މައްސަލަ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ކުއްލި މައްސަލައަކަށް ޅުއްވާފައިވާ މުގެ ކުރިން މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަށް ދިޔުއަ 6އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ފުށި ދާއިރާމައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ވިލުކުއްލި . އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން

 . ރަޝީދަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން
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 :ކަދެއްކެވުންހަރަޝީދު ވާ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުފުށި ދާއިރާވިލު

ންވެލްތުގައި އަދި ކޮމަ ،ވެފައި ޤައުމަކަށް އަކީ ކޮމަންވެލްތު ދިވެހިރާއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. السالم عليكم

ވީނަމަވެސް  ދި ކިތަންމެ ކުޑަ ޤައުމަކަށްވީ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް ކޮންމެ ޤައުމަކީ ވެސް އަޤްވާބައިނަލްއަ

 ،ހިނދުކަނޑައަޅާފައި، ބަޔާންކޮށްފައި ވާގެ އުސޫލުތަކުގައި ކަމަށް ކޮމަންވެލްތު ހަމަވެގެންވާ ޤައުމެއްމިނިވަން އަދި ހަމަ

ހިފައިވާ އުސޫލުތައް ކޮންމެ ޤައުމެއްގެ މައްޗަށް ހިންގުމުގައި ވެސް އެ ޤައުމެއްގައި އޮންނަ ގައި ހަމެޖެކޮމަންވެލްތު

މައްޗަށް ހިންގޭނެ ކަމަށާއި އަދި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން އުސޫލުތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ކޮންމެ ޤައުމެއްގެ 

 ،ކަމަށް ވީހިނދު ބަޔާންވެގެންވާ އުސޫލުކަމީ، ކޮމަންވެލްތު ކަނޑައަޅައި  މެނުވީ އެ ޤައުމަކާ މެދު ކަން ނުކުރެވޭނެ

ބެހޭ އެޅުމާ މުތަކާ މެދު ފިޔަވަޅުއެ ޤައު، ގެ އެޖެންޑާގައި މެންބަރު ޤައުމުތައް ހިމެނިކޮމަންވެލްތު އެކްޝަން ގްރޫޕު

ގެ އެންމެ އިސް ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރޭލިއާގައި ބޭއްވުނު ކޮމަންވެލްތުއޮސްޓް އިގައޮކްޓޯބަރު 2111އުސޫލުތައް 

ގެ އެޖެންޑާގައި ރާއްޖެ ފަހުން އެ ގްރޫޕު ތަށް ހަމަޖެހުނުދެންނެވި އުސޫލުތައް މިގޮ ހިނދު، އަދި މިވާ ނިންމާފައި

 ގެ ކުރިން ހިނގާފައ2112ިރުއަރީ ފެބް 2ކަންތައްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ރާއްޖޭގެ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނޭ ފަދަ  ހިމަނައި

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން.މަތިން ޑރ ތުގެވާ ގޮ ގޮތް ގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއ2112ްރުއަރީ ފެބް 2ވާހިނދު، އަދި 

ވަނީ ކޮމަންވެލްތު  ގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނާފައިރާއްޖެ އެ ގްރޫޕު ލުވެވަޑައިގެންމަނިކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާ ހަވާ

ކަމަށް ވީހިނދު، އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  މެންބަރު ޤައުމުތައް ހިމެނުމާ ބެހޭ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އެކްޝަން ގްރޫޕުގެ

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަކީ ރަ އިއަވަސްކުރުމާ ވުރެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ ތާރީޚަށް

ގައި ހިމެނުމަށްފަހު ރާއްޖެއާ ވާހިނދު، އަދި ރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތު އެކްޝަން ގްރޫޕުސަރުކާރަށް ލިބިގެންވާ ބާރަކަށް ނު

ޤާނޫނުތަކަށް  އިއާ ވާ އެ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ކަމުގައި އުސޫލުތައްގެ ދަނީ ކޮމަންވެލްތު މެދު ކަންކުރަމުން

ހޯދުމަށްފަހު ޙަޤީޤަތުގެ މައްޗަށް  ޅުއެޅުމަށް ގޮވާލުމާއި ކަން ބަލައިކަންކަމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަ ށްގެން އެތިރާމުކޮއިހު

ރުމުގެ އެކު މަސައްކަތްކު މުތަކުގެ އެތެރޭގެ ހަމަޖެހުންތަކަށް ޖާގަދީގެން ޤައުމުތަކާފިޔަވަޅުއެޅުމާއި ޤައު ކަން ނިންމުމާއި

ގެ މަސައްކަތުގައި ރާއްޖޭގައި ހިމެނި އެ ގްރޫޕު މަންވެލްތު އެކްޝަން ގްރޫޕުގައިކޮ، ނުވާތީ ކަމަށް އުސޫލުގެ މައްޗަށް

ގައި އެކްޝަން ގްރޫޕުދޭ އެއްބާރުލުމަކީ ކޮމަންވެލްތު  އިން ގްރޫޕަށް އަދި ރާއްޖެކަންކުރެވޭ ގޮތަކީ އަދި މެދު  ރާއްޖެއާ

ޤާނޫނުތަކުގެ ހުދޫދުގެ  އިއާ އްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަދި ރާ ،ކަންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭނޭ

 ވަނަ މާއްދާ 141ލުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ މުގައި ހެދުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވައިތެރެއިން ކުރެވޭނެ ކަންކަ

 .ރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ. ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި ކުއްލި މައްސަލަ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ 149އާއި 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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އިތުރު  ،ނަމަ ހުށަހެޅިއްޖެ އެއް ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ ކުއްލި މައްސަލަ 146މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ޝުކުރިއްޔާ

، ވީމާއެހެން. ތަ ނުފެނޭތޯ ބެލުމަށްސްކުރަން ފެނޭތޯ ނުވައެއީ ބަހު، އެހެންވީމާ. ންނެވުމަށްސަކާ ނުލައި ވޯޓަކަށް ދެބަހު

ހުރިހާ ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު). ދަންނަވަން ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ވޯޓަށް ދެންނެވުމަށް

އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓަށް . އަރުވަންށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުކޮށްލެއްވުމަންބަރުން ވެސް ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުޢިއްޒަތްތެރި މެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ވިލުފުށީ  149ވަނަ މާއްދާ އާއި  141ޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ މި ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަ

މެދު  ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެއްވުމާ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުދާއިރާ

 .ވުމަށްދެއްނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

  .ރަޝީދުލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ވި  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 

 36 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 31 :ވޯޓު ދެއްވީ

 12      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 11     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

އެހެންކަމުން، . 32ޖުމްލަ . 12ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 32ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ވިލުފުށީ ދާއިރާ 149ވަނަ މާއްދާ އާއި  141ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

މަޖިލީހުގެ . ވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެރަޝީދު ހުށަހަޅުއް މެންބަރު ރިޔާޟު

ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ ކުއްލި މައްސަލައިގައި ބަހުސަށް ދެވޭ ވަގުތު މަޖިލީހުން އެހެން ގޮތަކަށް  142ގަވާއިދުގެ 

މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާ ޢިއްޒަތްތެރި ގައި މަޖިލީހުއަދި . ނުވާނެ ކަމަށްގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގުވެގެން 1ކު ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަ

މެދު ވާހަކަދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ އެހެން ކޮންމެ  އެ މައްސަލައާ. މިނެޓު ކަމަށް 2މެންބަރަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ 
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 ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ވިލުފުށީ ދާއިރާ. މިނެޓު ކަމަށް 3މެންބަރަކަށް ދެވޭނީ ގިނަވެގެން 

 . ރުވަންމިނެޓުއިރުގެ ފުރުޞަތުއަ 2ވުމަށް ރަޝީދަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްރިޔާޟު 

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު

އާދެ، އަޅުގަނޑު މިއަދު މި މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. السالم عليكم

މުޅި ޤައުމަށް އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުން އަދި މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަކީ މި

އަދި އެކަން ކުށްވެރިކޮށް،  ވާތީވެމަންވެލުތުން ބަޔާނެއް ނެރެފައިކޮ ،ޚިލާފަށް ގައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާތެރޭ

އަޅުގަނޑު  ޓަކައި ތީވެ އެކަން ކުށްވެރިކުރުމަށްފޯރުވަމުން ގެންދާޒުމައްޗަށް ކޮމަންވެލުތުން ނުފޫ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ

ގައި ކަން ކުރަންޖެހޭ ޅަންޖެހުނު ސަބަބަކީ ކޮމަންވެލްތުމި މައްސަލަ ހުށަހަ. މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ އެއް

އެކުގައި  ފަރާތުން އެފަރާތާ ށާއި އަދި އެޤައުމުތަކުގައި ކަން ހިނގާ އުސޫލަ ސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު ކޮމަންވެލްތުއު

. ވާތީވެޚިލާފަށް މިކަން ކޮށްފައި ސޫލާކަން ކުރާއިރުގައި ކަން ކުރަންޖެހޭ އު ،މެދު މެންބަރޝިޕް އޮންނަ ޤައުމުތަކާ

 މެދުގައި ބައެއްގެ ހިތުގައި ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއާ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރީތި ނަމާއި އަބުރު ގެއްލި

ވާތީވެ، މިކަން ހަމަ  އިގެން ހިންގާފައި އޮތް ކަމަކަށްކޮމަންވެލްތުގައި ތިބި ބަޔަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ރާވަ ޓަކައި

މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރުގައި . ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކުށްވެރިކުރަން ބޭނުންވާތީވެ ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ އެއް

ގެ 2112ފެބްރުއަރީ  2ކަމަކީ  ން އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭކަމަކީ، އަޅުގަނޑުމެ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

ހުރި މި ޤައުމުގައި ހިނގާފައި ކޮމަންވެލްތުން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަހަލަ  ކުރިން މިއަށްވުރެ މާ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް އެބަ

ތަން  އެ ،ގޮސް ރުން ކުޅެމުންއެގޮތަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖުޑީޝަރީ އޭރުގައި އޮތް ސަރުކާ. ކަންތައްތައް

ކޮބައިތޯ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުގައި  ވެސް އޭރުގައި ވެސް ކޮމަންވެލްތު ކަންތައްތައް ކުރިއިރުގައި މި ،ބަންދުކޮށް

ޕީ .ޑީ.ދަންނަވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ، އެމް އަޅުގަނޑު މި. އުފެދޭ ސުވާލެއް

 އަދި ހަމައެހެންމެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ބަންދުކުރި މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން .ން ބަންދުކޮށްފަތަ ސަރުކާރުން އެ

ޕީ .ޑީ.އެޅުވި މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ އެމްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޅު ހަމައެހެންމެ،. ދިޔައީ

 22މި ޢިއްޒަތްތެރި  ތެރޭގައިންބުންގެ ންގެ މަންދޫޔިތުނަށް ފެނުނީ ރައްނޑުމެންހަމައެހެންމެ، އަޅުގަ. ސަރުކާރުން

ނުކުރި މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަވައި ދެން ތިބި މެންބަރުން ރަހީޕީ ފި.ޑީ.މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެމް

ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހިގެން ކަން ކުރާއިރުގައި ، އެހެންވީމާ. ވެލްތު އޭރު ކޮބައިތޯކޮމަން. ފެނިގެންދިޔައީ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ . ގަނޑުމެންނަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް އޮންނަ ޤައުމެއްއަޅު

ދިމާވި  އަކީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ފެބްރުއަރީގައި ދިމާވި މައްސަލަ 2ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދިމާވި . ޤައުމެއް ނޫން
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 ،އެކޭ ކިޔައި ޑުމެން ޑިމޮކްރަސީ އަށް އަލިވިލިގެން ޑިމޮކްރަސީގައި ނަމޫނާއަޅުގަނ. މައްސަލަ އެއް ނޫން އައު

އަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް  ޤާނޫނުއަސާސީ އައު ،މެންގެ މި އައިއަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކާއިރުގައި އަދި އަޅުގަނޑު

 ށް ބެލީ އެމެރިކާ ކަމަށްއަކަ ވާއިރުގައި އަދި އަޅުގަނޑުމެން ނަމޫނާ ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށްއޮތް ބައްޓަންކޮށްފައި 

އި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އޭރުގައި ރައީސަކަށް އެމެރިކާގަ. ތީ މިކަން މީގެ ކުރިން ހިނގާފައެމެރިކާގައި ވެސް އޮ ،ވާއިރުގައި

، އެހެންވީމާ. ހުރި ނައިބު ރައީސް ޤައުމުގައި އޭރު ވާލުވީ އެހަ ޤައުމުގެ ވެރިކަމާ ގުޅިގެން ދެން އެ އިސްތިއުފާދިނުމާ

ކަމަށް  ނުޖެހޭނެގަޑިއިރު ހަމައިގައި ހުންނަން 24. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަލަށް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމެއް ނޫން މިއީކީ

އަށް  އޭނަ ހަމައިގައި ނުހުރެ ކުރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ،ގެ ރައީސް އަންނިޕީ.ޑީ.އެމްޤަބޫލުކުރި 

ވަނަ މާއްދާގައި ކަން  21ވަނަ މާއްދާގައި،  24 އާއި ދާގަވަނަ މާއް 23ނޫނުއަސާސީގެ ދިނުމަށްފަހުގައި ޤާއިސްތިއުފާ

ޓަކައި  ލުމަށްއެހެންވީމާ، މިކަން އޮޅުވައި. ބަދަލުވެގެންދިޔައީ މަތިން ވެރިކަން ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުގައި އެ ހަމަތަކުގެ

މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ޓަކައި ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންދާއިރުގައި  ޤައުމުގެ ނަން ހަރާބުކުރުމަށް ބޭރު ދުނިޔޭގައި މި

ޑިމޮކްރަސީގެ ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ޑިމޮކްރަސީ އަށް ތިމަންނާމެން ކަންތައްތައް . މަޖިލީހުން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް

ގޮތުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު  ލަތު ހުރިޙާތަނަށް ޑިމޮކްރަސީ ގެނައީ ބުނި މީހުންގެ  ތިމަންނާމެންނޭ މި ،ކުރަމޭ

ޔާމީން هللا ކޮބައިތޯ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު. މި ދައްކަނީ

ޚިލާފަށްކަން  މުމެއް ނިންމާފައި ޤާނޫނާއޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިން އެ. ހައްޔަރުކުރީ ކޮން ޤާނޫނީ ހަމައެއްގެ މަތިންތޯ

. ތަނެއް ނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ވީ އްކަ ރުފިޔާލަ 2އެ . ފިޔާލައްކަ ރު 2މަނިކުފާނަށް ލިބުނު  އެ. ބަންދުކުރީ

ކޮބައިތޯ މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހަމަ ކަންކުރި . މިހިރީ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައި ހުރި މައްސަލަތައް

ޚިލާފަށް ބަންދުކުރި  ހުގެ ނައިބު ރައީސް ވެސް ޤާނޫނާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މި މަޖިލީ އުސޫލުން

ވެސް  ޖަމީލު.ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ އަދި ހަމައެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ޤައުމީ. މަންޒަރު

އަދި ހަމައެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ޚިލާފަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ހައްޔަރުކުރި މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ

ތަން  ނަގައިގެން ގެންގޮސްގެން އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން ގެންގުޅުނުރަކު ވަގަށްނީ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާފެނު

ޕީ އިން ވާހަކަދައްކަން މިއަދު .ޑީ.ޑިމޮކްރަސީއޭ ކިޔައިގެން އެމް، އެހެންވީމާ. ގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީއަޅު

ޚިލާފަށް  އިބްރާހީމު ޤާނޫނާ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމުހަމައެހެންމެ މާމިނގިލި ދާއިރާ. ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ

ޑިމޮކްރަސީ މިތާ ، އެހެންވީމާ. މް ކޯޓުން ނިންމުމެއްކަމަށް އޮންނާނެ ސުޕްރީ ގެންގޮސް ހައްޔަރުކުރި

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދުވަހަކު ވެސް މި . ޕީ އަކީ.ޑީ.ބުނާ އެމް އް މިއަދު މިކުރި ބައެފުނޑުފުނޑުކޮށްލަން މަސައްކަތް

ހަމަ ހިލާ އެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ލޭ ހުއްޓައި،. އަކަށް ނާދެވޭނެ ޕީ.ޑީ.ށް ދެނެއް އެމްވެރިކަމަކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ، އެހެންވީމާ. އަކަށް ނުދޭނަން ޕީ.ޑީ.ދެން އެމްފުރުޞަތެއް އަޅުގަނޑުމެން 
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ންޓުން ބައިތިއްބައިގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި މީހުންގެ އެޖެ މިއަދު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމަކީ ބޭރު ދުނިޔޭގައި މި

އޮތީ  އެ. މީހުންގެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް އެހެރީ ކުރިކަން އެނގެން އަހަރުގައި އެ 3ވޭތުވެދިޔަ 

. ށްފަހުންގެ އެޖެންޓުންނަށް ޕޭކޮމީ އޮތީ އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާ އެއް މި އޮފީހާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެ ރައީސް

ކޮމަންވެލްތުން މިއަދު މިފަދަ ޤަރާރެއް ނެރުމަކީ ނޫންނަމަ . މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމަކީ، އެހެންވީމާ

އެހެންނަމަވެސް، ކޮމަންވެލްތަށް މިއަދު . އެފަދަ ބަޔާނެއް ނެރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން

އައިސްފައި އޮތީ  ކަމަށް އައިސްފައި އޮތް ބަދަލު މި ގޮތާ، އި ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބިގޮތާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އޮތް

. ޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެން މީހުންނަށް ފިސާރި ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްދޭން އެބަ ކޮން ގޮތަކަށްކަން އެ

އްޔާ އޭނަގެ ކަމަށް ވެއްޖެ ދީފިތިއުފާރައީސަކަށް ހުންނަ މީހަކު އިސްއަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތީ 

މަތިން އެ  އެ ހަމަތަކުގެ. ކަމަށް ވަގުތަކު ޤައުމުގައި ހުންނަ ނައިބު ރައީސަކު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާނީ އެ

ރަނގަޅު ޑިމޮކްރަސީ  ދަނީ މާ މިތާނގައި ހިނގަމުން މި. އޮތީ ބަދަލުވެފަ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން މި އުސޫލުގެ

މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ . ތަން ދަނީ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް މިތާ ކުރާ މިއަދު ފެނިގެން މި. އްއެ

ނުވެއޭ މިއީ އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެކޭ، މިއީ ގުޅިފައިވާ  ވިދާޅެއްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު އަރައި މުޙައް.ޑރ

 3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފާއިތުވެދިޔަ  އަހަރު 3ށް ފެންނަނީ ގަނޑުމެންނައެހެންނަމަވެސް، އަޅު. ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެކޭ

ގެ ވެރިކަންކުރި ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ވަކި ޕީ.ޑީ.އެމް ،ވެރިކަންކުރި ގައިއަހަރު

ވަކި ބަޔަކަށް . ންތަ ދާ ވަކި ދިދައެއްގެ ދަށުގައި ހުރެގެން ވެރިކަން ކުރަމުން. ތަން ދާ ބަޔަކަށް ވެރިކަން ކޮށްދެމުން

. ބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމަކީމިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަން. ނޫނިއްޔާ މަޤާމުތައް ނުލިބޭ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ

ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ  މީހުން ލަދުނުގަންނަކަމާ ބައި ޑިމޮކްރަސީއޭ ކިޔައިގެން މިތާ ވަހަކަދައްކަން މި، އެހެންވީމާ

މި ކަންކަން ހުށަހެޅުމުގެ  ބޭނުންވަނީ ކުއްލި މައްސަލަ އާއި ޤަރާރާއަޅުގަނޑު ދަންނަވަން . ރާންވަނީއެންމެ ބޮޑަށް ހައި

ކަންތައް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުކުރެވިގެނެއް ނޫޅެމޭ މި. ވެސް ރެކޯޑެއް އޮތިއްޔާ އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައޭ

 ރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާމީހުން ކޮ ކޮބައިތޯ މި. އްތައް ހުރީއަދި ކުރިއަށް ހުރީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކަންތަ. އިނގޭތޯ

 މީހުންގެ ވެރިކަމުގައި މި އޮތީ މި އެ ވުރެ ގިނަ ރަށް އަށް 411. ގޮތަށް ކޮށްފައި ހުރި އެތައް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް

 11.8. އްޒަތްތެރި ރައީސްލާފައި ޢިއޮތީ ބަހައި ގެ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް މިޕީ.ޑީ.ޓަރުންނަށް ނޫންނަމަ އެމްވެރިންގެ ސަޕޯ

ހެލްތު . ގެ އެކްޓިވިސްޓެއްޕީ.ޑީ.އެމްއަކީ  އޭނަ. އެއީ ކާކުތޯ. މިލިޔަން ރުފިޔާ ހަމައެކަނި ޝިއުނާ، ޕްރިޕެއިޑް ޝިއުނާ

މިހެން އޮތީ ކިތައް . އޮތީ އޭނަ ނަގާފަ މިލިޔަން ރުފިޔާ އެ 11.8މިނިސްޓްރީ އަށް ބޭސް އެތެރެކުރުމަށޭ ކިޔާފައި 

 ދެން މި. މިކަހަލަ އެތައް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައި އޮތީ، އެހެންވީމާ. ޔާތޯ ނަގާފައި ހުރީފިމިލިޔަން ރު

، އެހެންވީމާ. ވެނި ކަމެއް ކޮށްފައޭމިވެނި މީހަކު އޮތީ މި ،ތަނުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ އެބަ
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މިނިވަން މުއައްސަސާއަކުން އެއީ ޙަޤީޤަތަށް ހިނގާފައި . ބިތުކޮށްދީބަލައަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާ. އެކަން ސާބިތުކޮށްދީބަލަ

 ވީ. ކޮބައިތޯ މައްސަލަ. ތަނަށް ހުށަހެޅުނު މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ އެއް މި 811. ކަމަށް ބުނެބަލަ އޮތް ކަމެއް

ހުރިހާ އެންމެން ގެނެސް  ނާކަމުގައި ޝާމިލުވި މީހުންއެ. ވާހަކަ ނުވެސް ދައްކާ މިހާރު އެ. ގޮތެއް ވެސް ނޭނގުނު

މުޅިން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް . ވެސް ނެތް އެނގުނު ކަމެއް. ޤީޤުކުރުމަށްފަހު ވެސް ފެނުނު އެކައްޗެއް ވެސް ނެތްތަޙް

. އޮތީ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަންތައްތައް ކޮށްފައި އަހަރު 3ޔަ ޕީ އިން ވޭތުވެދި.ޑީ.ކަންކަން އޮޅުވާލައިގެން އެމް

  ...ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އޮތްއަޅުގަ، އެހެންވީމާ

  

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޔާޟުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރި

ސީ އާއި އަދި ބައެއް އުސޫލުތަކާ ކޮމަންވެލްތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ޢިއްޒަތްތެރި . ދިޔައީ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅިގެން މިތައް ނެރެމުންދާތީ މިއަދު މި ތަޅުމަށް ކުއްލި ޚިލާފަށް ރިޕޯޓު

ކޮމަންވެލްތަކީ  މަންވެލްތަކީ ކޮން ބައެއްތޯ އާއިދިޔައީ ކޮ ރައީސް، މީގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވެމުން

 ރައްޔިތުންގެ ކުލަ ރާއްޖޭގެ ރާއްޖެ އާއި މި މީހުންނަކީ މި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ތާކުންތާކުޖެހޭ ބައެއް ނޫންކަމާއި، އެބައި

ލީހުގެ ތަޅުމަށް އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖި. ކަމަށް އްވެސް ނޭނގޭ ބައެ

ޚިލާފަށް ކަންކަން ކުރާތީ  ސްކުރެވެމުންދަނީ ކޮމަންވެލްތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާބަހުހުށަހެޅިގެން 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވެރިކަން . މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ. ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވައިގެން

ރާއްޖޭގެ  ދިނުމުގެ ކުރިން ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެލުން މިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްތިއުފާބަދަލުވުމުގެ ކުރި

. ދުނިޔެ ވެސް އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ މުޅި ،ރާއްޖެ މުޅި މި. ސިޔާސީ ހުރިހާ ލީޑަރުން އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ

ދިޔަ ވަނަ ދުވަހު ހިނގައި 8އައިއިރުގައި މިހާ ހިސާބަށް . ދަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލަކީ މި ކަންކަން ނުބެލި މި

ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ބަލާފައި ނެތްކަން އެއީ  ކަންތައްތައް މިހާ ހިސާބަށް އައިއިރުގައި މި

ނގޭ ޙަޤީޤަތެއް ރައީސް، އެންމެ ރައްޔިތުންނަށް އެޢިއްޒަތްތެރި . ނގޭ ޙަޤީޤަތެއްންނަށް އެންމެންނަށް އެޅުގަނޑުމެއަ

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް  ،ފުލުހުން ޔުނީފޯމުގައި ނުކުމެ ރިގޭ ކުރިމަތީގައި ސިފައިންނާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނޑޭ

އެ  ،އޮފީހުގެ ދިދަ ންނަން އޮތް މަންޒަރެއް ފުލުސްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެންމެންނަށް ފެ. އަޑުއުފުލަމުންދިޔަކަން

އަސްކަރިއްޔާގެ ދޮރުމަތީގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބަނޑޭރިގޭ . ތަން އޮފީހުގެ މީހުން ބޭލި މުއައްސަސާގެ ދިދަ ފުލުސް

އާދެ، . ތަކުގަރީ އެކިއެކި ސައިޓުން ވަންނަން އުޅުނު މަންޒަރު ވީޑިއޯތަކުގައި އެހެއިގެދޮރުފަޅާލަލޯރިތައް އަތުރައި 

 ،ލާފައިއްޖޭގެ ޓީވީ މޯލްޑިވްސް ތަޅު ފަޅައިރާ ނުމުގެ ކުރިން މިއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްތިއުފާދިއެކީގައެއާހަމަ

 މި. ތަނުގައި ތިބި ބަޔަކަށް ބިރުދެއްކި މަންޒަރު އެހެރީ ފެންނަން އަދި އެ ،ތަނަށް ވަދެގެންދިޔަ މަންޒަރު ގޮއްވާފައި އެ

ލާފައި އްވެގެންތޯ ޓީވީ މޯލްޑިވްސް ފަޅައިކީ. ޖެހޭ ލިބެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެބަ ކުގެ ޖަވާބު މިހުރިހާ ސުވާލުތަ
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ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ސަރުކާރާ މީހުން ޔުނީފޯމު ކީއްވެގެންތޯ އެބައި. ފުލުހުންނާއި، ސިފައިން ވަނީ

ނުކޮށް، ފިސަރުން އަނިޔާކޮށް، ބިޑިއަޅުވައި، ރަހީވަރަކަށް އޮ 1ތިބި އޮފީހުގައި  ކީއްވެތޯ ފުލުސް. ދެކޮޅަށް ނުކުތީ

އޭނާ އެތާ  ތަޅައިނުކޮށް، ލުހުންގެ އޮފިސަރަކު ރަހީކީއްވެގެންތޯ ފު. ކަރުގައި ވަޅިޖައްސާފައި ދޫނިދޫ އަށް ގެންދިޔައީ

އެތައް ދައުލަތުގެ އެތައްއެތައް ތައްހުރި އެ ކީއްވެގެންތޯ މުޅި ފުލުސް ތެރޭގައި. އަށް ލާފައި އޮތީ ހުރި ލޮކަރެއްގެ ތެރެ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ހުރިހާ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު މި. ސުންނާފަތިކުރީ ތަޅައިމުދަލެއް 

 ބަޔަކު މި އެއް. ކަމުގެ އެންމެ އަސްލު އަޅުގަނޑުމެން މި ހޯދަން އުޅޭ ހޯދުންތަކެއް ނުފެންނާނެ ލިބިގެން މެނުވީ މި

ޖެހޭ  އެކު އެބަމިނިވަންކަމާމިކަން ، އެހެންވީމާ. ނަނީ ބަޣާވާތެއް ނޫނޭބު ބަޔަކު މި އަނެއް. ނީ ބަޣާވާތެކޭބުނަ

ބޭފުޅުން އަރިހުގައި  އެ ،ތަނަށް ވަޑައިގެން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޭފުޅުންނާއި އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް މި. ޤީޤުކުރަންތަޙް

ބޭފުޅުންގެ ގާތުގައި އެކިއެކި  އެ. އެއް މުޅިން އެހެން ވާހަކަ އަކީ މިތާނގައި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ދައްކާ ވާހަކަ

ރާއްޖޭގެ  އެހެންނޫންތޯ ވާނީ މި. އެއް ފަހުން ދައްކަވަނީ މުޅިން އެހެން ވާހަކަ. ގޮތްގޮތަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވަނީ

 ނީ އެތައް ބައިވަރު ބަޔަކު ބުނާރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރައްވަ މި ،ވެރިކަން އަދި ވަޙީދު ކުރެއްވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް

ގުޅިގެން  އެކަމާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވޭ ވިއުތަކުންމަނިކުފާނުގެ އެކިއެކި  އިންޓަ އެއެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ގޮތަށް

 އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ، އެހެންވީމާ. އެބަ އައްސަވަންޖެހޭ އައްސަވަންޖެހޭ އެއްސެވުންތައް އެކިއެކި ބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި

  ...ކުރުކޮށްލަމުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކޮމަންވެލްތަކީ ހަމަ ބައެކޭ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުޔާމީން هللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދިވެހި ސަރުކާރުން ކޮމަންވެލްތަށް އެއްބާރުލުންދިނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކުރާ ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމުއެއްގޮތަށް  ންވެލްތުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާއަސާސީ އާއި އަދި ކޮމަޤާނޫނު

އަޅުގަނޑު ، ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވީމަ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުނޫނިއްޔާ ބާރުއަޅާ ޤަރާރެއް ވިލުފުށި ދާއިރާ

އަޅުގަނޑުމެން . އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަންއަދި ހަމައެހެންމެ އެ ޤަރާރަށް . ދަންނަވަންޝުކުރު

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ . އާދެ، އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް

ޖޭގެ އަމާންކަމަށް، ލަޙަތަށް، ދިވެހިރާއްޑުމެން ވިސްނަންޖެހެނީ ޤައުމީ މަޞްމަޖިލީހުގައި ކަންކަން ކުރާއިރު އަޅުގަނ

އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުލްޙަވެރިކަމަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުސްތަޤުބަލު ބިނާވެގެންދާނީ ކިހިނެއްތޯ

ބޭރުގެ ދައުލަތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚާރިޖީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާޚިލީ ކަންކަމަށް  ،ބައެއްގެ ޖަޒުބާތުތަކަށް ބިނާކޮށް

އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮމަންވެލްތުން ވެސް އަދި . ޖާގަދިނުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ބެހުމަށް

ގޮތްވާ  އެއް ވެސް ކަންކަން ކުރާނީ ޤާނޫނުތަކާބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހެން މުޖުތަމަޢުތަކުން ވެސް ނޫނިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން 
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ދޭތެރޭގައި  ތަކީ ކޮމަންވެލްތުން ނެރޭ ރިޕޯޓުތަކާލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤައެހެންނަމަވެސް، ޤަބޫ. ކަމަށް މަތިން ގޮތުގެ

އެއްބަޔަކު ކަންބޮޑުވާ ވާހަކަ ފާޅުކުރުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އަޅުގަނޑު ހިތުން ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ 

ރާސާތަކުގެ މައްޗަށް ތަނަށް ކުރެއްވި ދި ބޭފުޅުން މި އަދި އެ ،ތަކުރާރުކޮށްލާފައި ދަންނަވަން ޙަޤީޤަތަކަށް ބިނާނުކޮށް

ބިނާކޮށް ދިރާސާތަކުގައި ކަނޑައެޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނޫނިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޭރު ސަރުކާރު 

ކަންކަން ކުރެއްވުމަކީ  ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުގައި ފާހަގަނުކުރައްވައި، ބަދަލުވެގެންދިޔައިރު ގޯހެއް ހިނގާފައި އޮތް

ގޮތުން ބަދުބަހެއް  ބެހޭ އީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތަކާމި. ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން ކަމެއް ޑަޒިންމާދާރުކަން ކު

ދޭތެރޭގައި ހަމަ އެއްޗެއް ބުނުމުގެ ޙައްޤު ހަމަ  މަވެސް، ކަންކަން ކުރައްވާ ގޮތާއެހެންނަ. ވެސް ނޫން ބުނެވެނީކީ

ނުކުރަން  ބޫލެއްއަޅުގަނޑެއް ޤަ. ޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަންކަމަށް އަ ންޓޭރިއަނަކަށް އޮންނާނެޕާލިމެކޮންމެ ދިވެހި 

 ވެސް މީހެއްގެ ޖިނާޢީ ކުށްތަކާ ދ އިން ނުކުންނަ ރިޕޯޓެއްގައި.ކޮމަންވެލްތުން ނުކުންނަ ރިޕޯޓެއްގައި އަދި އ

ފުލޭނެ ދޭތެރޭގައި މައްސަލަ ނުއުފަރުދުންގެ ފަރާތުން އެ ކަންކަމާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ނޫނިއްޔާ ވަކި  ދޭތެރޭގައި

ވާހަކަ އޭރު ހުންނެވި  ތަކުގައި މިލްތުން ފުރަތަމަ ނެރުއްވި ރިޕޯޓުކޮމަންވެ. ނުކުރަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ކަމަކަށް

ބެހޭ  އެއީކީ ކޮމަންވެލްތާ. އްމަދު ނަޝީދަށް ރައްދުކުރައްވައި މި ވާހަކަތައް އޮތީ ދައްކަވާފަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަ

އްޔާ ކޮންމެ ދިވެހި ފަރުދަކު ގޮތުން ވެއްޖެ ތު ނިޔާކުރާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަ އީއެ. މައްސަލަ އެއް ނޫން

އެހެންނަމަވެސް، ތަކުރާރުކޮށް . ވަންޏާ އެ ކުށުގެ ޒިންމާ ކަމަށް އެއް ޖިނާޢީ ކުށެއް ކޮށްފި އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާ

ން އޭގެ ފަހުން ލްތުގެ ރިޕޯޓުން ދެއޮތީ ނުކުމެފައި ކޮމަންވެ ވާހަކަތައް ދެކެވިގެން މި މައްސަލަ ވެސް މި

ދޭތެރޭގައި ވިޔަފާރީގެ  އަޅުގަނޑުމެން ދޭދޭ ޤައުމުތަކާ ކޮމަންވެލްތުން ކަންކަން ކުރައްވާއިރު ވެސް އަދި. ބޭރުކުރައްވާފަ

 ގޮތަށް މުޢާމަލާތްތައް ކުރާއިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާދަތާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމަށް ގެއްލުން ލިބޭ

. ލަޙަތު އޮންނާނެ ގޮތެއް ނޫންކަން ކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޞްއެއްވެސް ބަޔަކު އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން 

ހޯއްދެވި  ރީ ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން ސީމެގުންއޮތް ނެޝަނަލް އިންކުއަ އޮތް، ސީމެގަށް އެބަ ކޮމަންވެލްތަށް އެބަ

އޮތް ކޮމަންވެލްތު ބޭނުންފުޅު ބަޔަކު މި އިންކުއަރީ ކޮމިޝަނަށް  ކޮމަންވެލްތަށް އެބަ. ހޯއްދެވުންތައް ހުށަހެޅުއްވުން

ދޭތެރޭގައި ވާހަކަދެއްކިޔަކަސް މިއީކީ  ދުވަހު ކަންތައް ހިނގި ގޮތާ އެ ،ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ދެ. ގެންނެވުން

ނެޝަނަލް އިންކުއަރީ . ނެޤާނޫނީ ސަރުކާރެއް ކަމަކަށް ނޫނީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއް ކަމަކަށް ސާބިތެއް ނުކުރެވޭ

ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ޝަނަލް އިންކުއަރީ ކޮމިޝަނަށް ނެ. އޮތީ އުފެއްދިފަ ކޮމިޝަނެއް އެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ބެލޭނެ އިންތިޒާމުހަމަޖެހިފަ އޮތް މި މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެބަ

ކުގެ އެހެންނަމަވެސް، ކަމެއް ސާބިތުކޮށް ނިމެންދެން ޤާނޫނީ ހަމަތަ. މަޖިލީހުން ވެސް މި މައްސަލަ ބެލޭނެ ރައްޔިތުންގެ

ބޭރު ދައުލަތްތަކުގައި  ،ކަމަށް ބުނެ ހަވާލުވުމުން އެއީކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއް މަތިން ހުވާކޮށް ރައީސްކަމާ
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. ވެހިރާއްޖެ އިން އެއިން ހަމަ ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ހުންނާނެބޭރު ދުނިޔޭގައި ކަންކަން ކުރީމަ ދި ،އަޑުއުފުލައި

 މިއިން އަޅުގަނޑު މި. ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކޮންމެ ބަޔަކު ކުރި، މިއީކީ ވެސް ހަމަގައިމުވެސް ޒިންމާދާރު ކަމެއް ނޫން

ކޭ ވެސް ނޫން، ބިރުނުގަންނާށެކޭ ދޭތެރެ ދިވެހިރާއްޖެ ބިރުގަންނާށެ ދަންނަވަނީ ކޮމަންވެލްތުން އަޅައިފާނެ ފިޔަވަޅަކާ

އެކީ އެ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ދިވެހި އެކަމަކު، ޒިންމާދާރުކަމާ. ނޫންވެސް 

. ރައްޔިތުންގެ ވަކީލުން ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން ގޮވާލަންޖެހޭނެ ،މާޔަތްކުރުމަށް ތިބެހިރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް 

  ...ލަޙަތު އޮތް ކަމެއް ނޫންބައެއްގެ މަޞްސް އެއްވެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . هللاގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު 

ގެ އޮތް ޤަރާރު، ވިލުފުށި ދާއިރާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި. ސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

ވާ ކުއްލި މައްސަލައިގައި މައިގަނޑު އަސާސަކީ އެ  ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު

އްޔާ ކުށްވެރިކޮށްފައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރެއް، ޢިވެފައިވާ އެ ޖަމު އެތައް އަހަރެއް 21ޤައުމު ހިމެނޭ  14ކޮމަންވެލްތު 

އްޔޭ ކުއްލިއަކަށް ހެ ބުނަނީ ކޮމަންވެލްތުން ކީއްވެގެން މި ކުއްލި މައްސަލައިގައި މި. ކުއްލި މައްސަލަ އެއް

ނގޭ ދިވެހިރާއްޖެ ޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަ. ހަދަނީ މި އާ ތޮޅެދިވެހިރާއްޖެ

ނގޭ ކޮމަންވެލްތުގެ އަސާސްތަކުގައި ޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެވާއިރު އަ މަންވެލްތުގައި ބައިވެރިވެފައިކޮ

. ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ޔަތްކުރުން އަދި އެއްވެއުޅުމާއިމާހިހިމެނޭ ޑިމޮކްރަސީ، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް 

ގެ ފަރާތުން، ކޮމަންވެލްތުގެ ފަރާތުން ގެ ފަހުން ސީމެގ2ުފެބްރުއަރީ  ރުވާއި ކަމަށް ކޮމަންވެލްތުގެ އަސާސްތަކަކީ މިއީ

ގެ ވިލުފުށި ދާއިރާ ބޭފުޅުން، މެދު ސުވާލުކުރަން ފެށީމާ ނުވަތަ އެކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަން ހިނގި ގޮތާ ކުއްލިއަ

 އަމިއްލަ ނަފްސާގައި ވަންޏާ މުތޮޅެނީކަ ދިވެހިރާއްޖެއާ، ނަމަ ރަޝީދުގެ ބަސްފުޅުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު

 ތޮޅެން މި އާދިވެހިރާއްޖެކީއްވެގެންތޯ ކުއްލިއަކަށް މިހާރު ސީމެގުން  ،ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުކޮށްލަން ރަނގަޅު

ދެންނެވި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޖަވާބަކީ ކޮމަންވެލްތުގެ އަސާސްތަކާއި އަޅުގަނޑު މި. އުޅެނީ

ކޮންމެވެސް  ޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާޚި ހިމާޔަތްކުރުމާއި އެއްވެއުޅުމާއިއިންސާނީ ޙައްޤުތައް  އާއި ރަސީޑިމޮކް

 އާން އަލުން އަނބުރާ ދިވެހިރާއްޖެވަރަކަށް މިއަދު ވެރިކަންކުރަން ތިބި ފަރާތްތަކުން ތޮޅެވެން އުޅޭވޭތީހެން ސީމެގު

. އްލަ ނަފްސަށް ވެސް އެ ސުވާލުކޮށްލަން ހަމަ ރަނގަޅުޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަމި. ތޮޅެން އެ ވިސްނަނީ
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އަދި ކޮމަންވެލްތުގެ ސިޔާސީ  ،ކޮމަންވެލްތުގެ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އޮތްހާ ހިނދަކު ކޮމަންވެލްތުން

ލްތުގެ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމަންވެ. ކިޔާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްސީމެގުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބަސްޕޮލިޓިކަލް ޢާއްމު 

. ދާނީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަފާދެމުން ، ކިޔަމުންފަރާތްތަކުން ދާނީ ބަސް މެމްބަރޝިޕްގައި އޮންނަހާ ހިނދަކު އެ

ށް ނިސްބަތްވާ އަދި އެމަ.ޕީ.އްޔެގެ މަޖިލީހުގައި ޕީނުވޭ އި އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ކުޑަކޮށް ވެސް ހައިރާނެއް

ސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާން ސަރުކާރު މިހާރު ވެރިކަންކުރާ ފަރާތަށް ނި

 ކޮމަންވެލްތުގެ އަސާސްތަކަކީ އެއީ. ނުވޭ ވަކާލާތުކުރާތީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ކުޑަކޮނެއް ވެސް ހައިރާނެއް

ން ކެނޑިނޭޅި ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކުރަމުންދާ ކަމަށް ބަލައިފިއްޔާ މިއަދު ވެރިކަންކުރާ ފަރާތުން ވެރިކަން ފޭރިގަނެގެ

. އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ކަންގެ އަސާސްތަކުގައި ނުހިފެހެއްޓޭނެވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ކޮމަންވެލްތު

ތުން ނުޖެހޭ މިއަދު ވެރިކަންކުރާ ފަރާތުން ކޮމަންވެލްއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެއްގޮތަކަށްވެސް މިހާރު ހައިރާންވާކަށް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންނަމަވެސް ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ދިވެހި ރައްޔިތުން . ވަކިވާން ބާރުއަޅާތީ

ޅުގަނޑުމެން ތަމްސީލުކުރަން ހުރި މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ކޮމަންވެލްތުން އަ

. ތޮޅެވެނީއޭ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤްބަލާ ކުޅެވެނީއޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤްބަލާ އްޔާ ހަމަވަކިވާން އުޅެވިއްޖެ

ނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރި އަދި އަޅުގަނޑު ކުރިން އިއްޔެ ވެސް ދެންނެވިހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައި

ޢާއްމުކޮށް ކޮމަންވެލްތު ޤައުމުތަކުގެ . ތަކާ ހަމަ ލާމެހިފަމެންގެ ކޮމަންވެލްތު ޤައުމުއްދީ ވިޔަފާރި އޮތީ އަޅުގަނޑުސަރަހަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއްސާ އެއަށްވުރެ ވެސް . ކުރާ ވިޔަފާރި އަނެއް ކޮމަންވެލްތު ޤައުމަކާ އަކީ 6/1ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި 

ވައްޓެރި އިންޑިޔާ އިން އަޅުގަނޑުމެން މި ގަންނަނީ އަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ފިޔައެއް ކޮންމެ އަލުތްވެއް. ބޮޑުވާނެ

  ...ޤައުމަކުން ކޮމަންވެލްތު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު ދެކުނުގަލޮޅު 

ކޮމަންވެލްތަކީ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން މަސައްކަތްކުރާ ބައެއްކަން ހަމަ . އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެން ވިޔަސް .ޔޫ ވިޔަސް، ޔޫ.އެކީގައި ކޮމަންވެލްތުން އަދި ނޫނީ އީހަމައެއާ. ޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަންއަޅުގަނ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު އަދި އަމިއްލަ ޤާނޫނުއަސާސީ އެއް ގެންގުޅޭ ބައެއްކަން 

ގައި އަޅުގަނޑުމެން އެކީގައި، މި މަޖިލީހުހަމަ މިއާ. ދަންނަވާލަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެކަން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި

ނޫންނަމަ  ،ނޫންނަމަ މިނިވަން ނޫސް މެދުވެރިކޮށް ކޮމަންވެލްތަށް ،ދައްކާ ވާހަކަތައް އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް

ރި ކަމުގައި ވިޔަސް ކުދައްކަން މަސައްކަތް ދެކޮޅު ބައެއް ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކޮމަންވެލްތާބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް 

ކަމަލޭ ޝަރުމާ އަށް ދަންނަވަންޖެހުނަސް ހަމަ  އަޅުގަނޑު މިތާ ދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކަ ވެސް މި ދައްކަނީވެސް ހަމަގައިމު

ތަނަށް ޑޮން މެކިނަން ވަޑައިގެން  މި. ންގުއޭޖަށްކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންދަންނަވައި، އެ ލޭ
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ވެލްތުން އަޅުގަނޑު ވެސް ސުވާލުކުރިން ކީއްވެގެންތޯ ކޮމަން. އުޅުއްވިއިރު އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ފުރުޞަތު ބައްދަލުކުރަން

؟ ޤާޟީ ހައްޔަރުކުރީމަ ބަޔާނެއް ނުނެރުއްވީهللا ކީއްވެގެންތޯ ޢަބްދު. ޕްރީމް ކޯޓު ތަޅުލީމަބަޔާނެއް ނުނެރުއްވީ ސު

. ޔާނެއް ނުނެރުއްވީދަމާ ކޫއްތާ ޕޮލިހަށް ގެންދިޔަ ދުވަހު ބަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު މޫނުކީއްވެގެންތޯ ކުރީގެ ރައީސް މައު

ކީއްވެގެންތޯ ޓީވީ ގޮތަށް ނުކުރެއްވީ؟  ކީއްވެގެންތޯ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ބަންދުކުރި ދުވަހަކު އެކަން އެ

އައީ ވަރަށް  ރުކޮށްގެން އުޅުނުއިރު އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެއްވީ؟ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވި ތިމަންނަ މިމޯލްޑިވްސް ހިސާ

ނަ އަށް ތިމަން. ވެސް ގޮވާލީމައޭނިއުޒިލޭންޑުގައި އުޅުއްވާފައި އަނެއްކާ، ގެ ދައުރު ހަމަވީމަދުވަސްވަންދެން ތިމަންނަ

 ންނާއެކީ ވަޑައިގެން އުޅުއްވި އެހެނިހެން ކޮމަންވެލްތުގެ ބޭފުޅު އަދި އެ ބޭފުޅާއާ. ނުދެވުނޭއެކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

. ވެސް ޖަވާބެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނުނުސުވާލުކުރެއްވީމަ އެބޭފުޅުން ވެސް މިއަކަށް ދެއްވާނެ އެއް

. ބަޣާވާތަކީ ކޮބައިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ހަމަ ފެނިގެން ހިނގައްޖެ މާލީގައި އިހަކަށް ދުވަހު

 ނަމެން އެތިމަން ،ނެރެފައި އެކަން ކުށްވެރިކޮށްއެން އިން ބަޔާން.ގުތުން ޔޫއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ވަ

ފެނިގެން ދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ތަން ތަނުގައި އުފެދިފައި އޮތް ސަރުކާރު ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް ބުނި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔަ . ލާނެ ކަމަށް ބުނި ތަންއެފާއި ވޯލްޑު ބޭންކުން ވަގުތުން އެހީތައް ކަނޑައި.އެމް.އައި

 ކުރިއޭރު އޮތް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް ހަމަ ސީދާ އެކަން ކުށްވެރި ،އިދިކޮޅަށްމާލީގައި އުފެދިފައި އޮތް ހުރިހާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ކަންމުން ދިޔައީ މިލިޓަރީ ޖެނެރަލެއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މާލީގައި ވެރިކަންކުރަ. ތަން

ގެންދިޔަ އުފައްދާފައި ހުރި ހުރިހާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނި. ފެނިގެންދިޔަ މާލީގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އުވާލި ތަން

ދާންދޫ . ބަޣާވާތަކީ ކޮބައިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަ އޮތް، އެހެންވީމާ. ސަސާތައް އުވާލި ތަންމުއައް

ތޯއޭ ކުރެއްވީ ކީއް ވަހު ރިޔާޟުދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ޖަވާބުގައި އެ

ހުޅުވަން  ދުވަހު ގޮސް ވީ މޯލްޑިވްސް އެ.ޓީ. ހިފައިގެން ކިތައް ސިފައިންގެ މީހުން ގައިގައި ޖެހިންތޯރުއެތެރޭގައި މުގު

 ދެކޮޅަށް އެ ން ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމްތަކާރުކޮށްގެގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެތަން ހިސާފުލުހުންނަށް ޖެހުނީ ޤާނޫނު

މީހުންގެ  ތަނުގައި އެ އެ ،އި ޕޮލިސް ނިކުމެއެފާ.ޑީ.އެން.ންމެ، އެމްމަ އެހެހަ. ރުކޮށްގެން ތިބީމަތަން ހިސާ މީހުން އެ

 މީހުން ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާނުވާނެ ކަމަށް ބުނަމުން ދިޔަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެ އެ ،ފާޅުކޮށްޝުޢޫރު

ކަމެއް ފެންނަން އޮއްވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހުރިހާ، އެހެންވީމާ. ގެ ބޭނުންކުރަންމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤެއް

ނޫންނަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ،މިކަންކަމަށް ބީރު ކަންފަތެއް މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު

 ކޮށްދިމާވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޔަސް ކުއްލިއަކަށް މިކަން ން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންގޮސްކޮމަންވެލްތު

މި ވާހަކަ . ތަން ފެނުނީމާ އަޅުގަނޑު އެކަމާ ކަންބޮޑުވޭ ތަނުން ބަޔާންތަކެއް ނެރުއްވާ މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ގޮތަށް ވެސް އެހެނިހެން ގޮތްއަޅުގަނޑުމެން ސީދަލަށް ވެސް ދައްކާނަމޭ، މަޖިލިސް ތެރޭގައި ވެސް ދައްކާނަމޭ، 
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ދު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަ. މި ކަންބޮޑުވުން އެބަ އޮތް. އަޅުގަނޑުމެން ބުނާނަމޭ

ލީ އިލެކްޝަނެއް ރތަނުގައި އާ އަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި ފަހުގެ ވޯނިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމަންވެލްތުން އެންމެ

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމަންވެލްތުން ދެން ވަކިވުމަކީ  އްޔާބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ އަޅާނަމޭ އެވާނަމަ ފިޔަވަޅު ނުބާއްވައިފި ކަމަށް

 ...އެއް ނޑުގެ ވިސްނުމުގައި ވެސް އެއްވެސް މައްސަލައަޅުގަ

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޒިމުންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެ

ވެސް ދަންނަވަމުން ދިޔައިން މިފަދަ  އަޅުގަނޑު އިއްޔެ. ވެސް ކަންބޮޑުވުން އަޅުގަނޑުގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ހަމަ އިއްޔެގެ

މާ ރަނގަޅު ކަންތައްތައް އޮއްވާ  ،މާ އެދެވޭ ،ރައްޔިތުންނަށް މާ މުހިއްމު މައްސަލަތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ

 އެ ސަބަބަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަގުތު ބޭކާރުކުރަން މިއީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ

ވީ ނަމަވެސް މި ކުއްލި މައްސަލަ  މިއަދު ވެސް ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ހުށަހެޅި ކަމުގައި ،ޓަކައި އަޅުގަނޑު އިއްޔެ ވެސް

އަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި  ނުކުރާ މައްސަލަޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތާއީދު. ނީނުކުރަތާއީދުކުރަން ބަހުސްއަށް 

ގަޑި  3ގަޑިއިރު ފަހަތަށް  1ނިމިގެން އަޅުގަނޑުމެން  ،ސަށް ދުއްވާލުމަށްފަހުގަޑިއިރު ބަހު 1މަޖިލީހުގައި 

ޖަލްސާ ނިންމާލަން  ގަޑި ބައިގައި 2 މެދުކެނޑި ދަނީ ކޯރަމު ކުރަމުން ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި މިބައިވަންދެން އިތުރު

މާ  ،ހުރި އަޅުގަނޑުމެން ކުއްލި މައްސަލަ އެބަ. އެއް މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަ. ޖެހިފަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބައެއް . ޖެހޭނަށް ހުށަހަޅަންތަ ހުރި ކުއްލި މައްސަލަތައް މިރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ މާ ،މުހިއްމު

ރަށުގައި ކުދިކުދި ކައުންސިލަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ފައިސާ އާދައިގެ ރަށް ،އަތޮޅުތަކުގައި އަތޮޅުތަކަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި

ންގެ މި ހުންނަނީ އަޅުގަނޑުމެ. ހުރި ފައިސާތައް ހިފަހައްޓާފައި އެބަ އިގަރަށްރަށަށް ދޫނުކޮށް ކައުންސިލު

މިފަދަ ކަންތައްތައް ބޭއްވުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން . ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ގޮތުން އަސަރުކުރާނެ ކަންތައްތައް

ނުވަތަ ތިން ޕާޓީ ދޭތެރޭގައި ޒުވާބުކޮށްގެން  ،ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ދެ ޕާޓީ ދޭތެރޭގައި ޒުވާބުކޮށް ކޮމަންވެލްތާ ބެހޭ

 އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި. ވެދާނެ ކަމަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާތަކެއް ޑުމެންނުކުރަން އަޅުގަނ ބޫލެއްއަޅުގަނޑު ޤަ

އެއްތޯ  ކޮން މައްސަލަ. ކުރަނީރައްޔިތަކަށް ކާކަށްތޯ ފައިދާތަނުގައި މި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮން 

ކުރާނެ އެއްވެސް . ރައްޔިތަކަށް ކުރާނީ އެއް ން ފައިދާންކަމަކަށްތޯ އޭގެނެރެގެން ކޮ ،އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްގެން

 މާޢަތަކާއަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ޖަ. ކުރަންޖެހޭނެއަޅުގަނޑުމެން އިހުތިރާމު. ކަށް ނުފެނޭކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަ

މަ ހަ. ކުރަންޖެހޭނެކަންތައްތަކަށް އިހުތިރާމު އެ ޖަމާޢަތަކުން ނެރޭ ،ށް އެއްބަސްވެފައި އޮތް ނަމަގުޅުމެއް ބާއްވާ ގޮތަ

ވާންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނާއި  ބަޔާންތައްނެރޭ ނޫސް، އެފަދައިން އެ ޖަމާޢަތްތަކުން ވެސް ނެރޭ ބަޔާންތަކަކީ

އަދު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި. ރާ ގޮތަށް ނެރޭ ނޫސް ބަޔާންތަކެއްކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަންޤާނޫނުއަސާސީއާ ފުށުނާ
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 ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެބަހެން އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންދެންނެވި މި އަޅުގަނޑު، އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ

މިސާލަކަށް ސިޔާސީ މަޤާމުތައް އެއްދުވަހުން . ހުރި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ އަސަރުކުރާ ކަންތައްތައް

ގެ މެންބަރުންގެ ން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުރެއިއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެ .ތުރުކުރަމުންދަނީ އި އަނެއް ދުވަހަށް އަދިވެސް އެ

ކަލޭ ބޭނުމީ ކޮން  ،ލޮބީކޮށް އިމީހުންނަށް ފޯނުކޮށްފައިން ބައެއް މެންބަރުން ސީދާ މިތަނުން ނުކުމެގެން މީސްތެރެ

ކަމާ ނޫންތޯ  އަޅުގަނޑުމެން މި. ކަންތައް ކޮށްދީފާނަމޭ ކޮން ކުންފުންޏެއްތޯ، ތިމަންނަ މި ،ވަޒީފާއެއްތޯ

. އެއްތޯ ވަނީ ން ކޮން ފައިދާމީގެ. ވާހަކަދައްކަންވީ ނޫންތޯ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަށް މި. ދައްކަންވީވާހަކަ

ލެވުމަށްފަހު ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ރައީސް ނަޝީދަށް އްއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މިތާ ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ހަޅޭ

ތަން މި  ދާ ކުރަމުންޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަން މަސައްކަތްނަ ގެއޭލެވުމަށްފަހު އްލެވުމަށްފަހު ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ހަޅޭއްހަޅޭ

ންބަރުން މިފަދަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުން، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބައެއް މެ. ފެންނަނީ

އް ކުރުމުގެ އެ މުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުންމަކީ ވެސް އެ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ލޮބީމައްސަލަތައް ލު

ގައި ވެސް ރައްޔިތަކަށް ފަހަރެއް. ވިސްނުމުގައި ލާ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން ،ނިޔަތުގައި

ނަވަނީ ދަން އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް މި، އެހެންވީމާ. އެއް ނޫން މީކީ ކުރަން ރަނގަޅުކުރަން ލާ މައްސަލަފާއިދާ

. ހޭ މިފަދަ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގަޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް އެބަ ވިސްނާލަންޖެ، ވިސްނާލަން ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

އަޅުގަނޑުމެން  މިއޮންނަ ކޯރަމު އިކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން ދެގަޑިބައިގަސްހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު މި ބަހު

ނުތައް އިއްޔެ ވެސް އަޅުގަނޑު ނަގާލުމަށްފަހު ނިންލާނީތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ނިންމަން ހުރި މުހިއްމު ޤާނޫ

 .ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭތީވެ އެއްސަލަތައް ނިންމުން މާ މުހިއްމުދަންނަވާލިހެން މުހިއްމު މަ

 

  :ޖާބިރު ވާހަކަދެއްކެވުންهللا ކާށީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކޮމަންވެލްތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި  ނެރެ،އާދެ، ސީމެގުން ރިޕޯޓެއް . ސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ. `

ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރާއި  ،މަދު ނަޝީދު ދިފާޢުކޮށްއަކަށް ނިސްބަތްވާ ކެނެރީގޭ މުޙައްއިލާޢާ

ރޭގައި މުޅިން ޚިލާފަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެ އާއަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކާއި އާދަކާދަ ،އިސްލާމްދީނަށް

. އުޅެނީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅިގެންހެން މި. ނުވާނެ ޖެހޭނެ ކަމަށް ސީމެގުން ވިދާޅެއްކަންކަން ކުރަން

އިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ވަކި މީހަކު ދިފާޢުކުރަން ކޮމަންވެލްތުން ވިޔަސް ޢާދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ދޫކޮށްލާފައި ވަކި 

އެކަމާ . ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކުރީ ރަނގަޅަކަށެއް ޔޫ އިން ވިޔަސް އެކަން ކޮށްފި.އީވިޔަސް އަދި  .އަދި އދ

މި މަޖިލީހުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެބަޔަކާ ގުޅިފައި އޮންނަ ގުޅުމާ . ތިޖާޖުކުރަންޖެހޭނެއަޅުގަނޑުމެން އިހު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ލިމު ޤައުމެއްއިން ސައްތަ މުސް އްތައަކީ ސަ ދިވެހިރާއްޖެ. ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ
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. މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހިނގަމުން އަންނަނީ މިއަދު ވެސް އަދި ކުރިން ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ

މަށް ފަހުގައި ދިނުއުފާއިސްތިނުހިންގިގެން ތިމަންނާ އިސްތިއުފާދެނީއޭ ބުނެ،  ވެރިކަމުގައި ހުރި ފަރާތުން އޭނާ ވެރިކަން

އުޅެނީ ކޮމަންވެލްތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ފިޔަވައި އެހެން  ވެރިކަމަށް ގެންނަން މިއޭނަ ބުރާ ނއަލުން އަ

 ޢިއްޒަތްތެރި. އެއް އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ ،ނަމަ ވަނީ ކުރާނަމޭ ބުނެގެން ކަމަށްރޮމޯޓުދީންތައް ތިމަންނާ ޕް

ކުރާނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ފިޔަވައި އެހެން ދީންތައް ޕްރޮމޯޓު އިރުގައިރައީސް، ކަން މިހެން އޮތް

އަދި މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ  ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުރެގެންނާރިއްޔާޖުމްހޫރައީސުލް ،ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އަންނި

އެ އިސްތިހާރުކުރުމުގެ މައްޗަށް  އިސްތިހާރުކުރަމުން ގޮސް،މަދު ނަޝީދު ފާދީގެން ކެނެރީގޭ މުޙައްއިސްތިއު މަޤާމުން

އެ  ،ބެއް ބޭއްވުމަށް ގޮވާލައިއެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަވަސް އިންތިޚާ

 ންޏާ އެއީ ކޮމަންވެލްތާވަ އެކަންކަން ކުރަނީ ކަމަށް ،ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅުއަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ އްޖެއާމައްޗަށް ދިވެހިރާ

އަށް  އަޅުގަނޑުމެން އެ. ކުރެވޭނެ ކަމެއް އިއަދި ސީމެގުގެ އުސޫލުތަކާއި ކަންކަން ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރުގަ

ކަމާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވީ އަޅުގަނޑުމެން މި. ކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ ސަބަބެއް ނެތް

ންނާ އަދި ސީމެގުގެ ބޭފުޅު ލީހުން ކޮމަންވެލްތާ ވާހަކަދައްކައިރައްޔިތުންގެ މަޖިކޮށް ވިސްނައި، ވަރަށް ފުން އިދޭތެރޭގަ

ކަމަށާއި ރިޔާސީ ކަމެއް ޚިލާފަށް ގޮސްފައި ނެތް ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކައި

ޙީދު މަދު ވަގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ހުންނެވި މުޙައްމަދު ނަޝީދު އޭނާއްކުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައިންތިޚާބަކުން ކާމިޔާބު

މަތިން ރާއްޖޭގެ  ވާ ގޮތުގެ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ގަވާއިދާއި ޤާނޫނުއަސާސީގައިޙަސަން މަނިކު އޭނާ އިސްތިއުފާ

ރާއްޖެ އަށް އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި ދިވެހި. އޮތީ ފެންނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރަމުން އަންނަކަން މި

ކުރަން ބަޔަކު ނިންމާ ނިންމުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުރަނގަޅު ޢަމަލުތައް ގޮތުން  ބެހޭ ދިވެހިރާއްޖެއާ، ޕްރެޝަރުކޮށް

މި . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެކަމާ ހިތާމަކުރާނެ. ކަމަކާ ސާބަހެއް ނުކުރާނެ، ސާބަހެއް ނުދޭނެ ރައްޔިތުން އެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަކީ ކުޑަ . މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަންޖެހޭނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ

ކުދި . އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމަށް އަރައިގަނެވެނީ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މިނިވަން ޤައުމެއްވީ ޤައުމަކަށް

ގޮތާއި މު ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން އުޅެމުން އަންނަ ޤައު 111ޤައުމު ވިޔަސް އަދި  14ޤައުމުތަކަށް ބޮޑެތި ޤައުމު އަދި 

 ...ޚިލާފަށް ޢަމަލެއް އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާ

 

 :މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްކެވުންގެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މާތޮޑާފަރެސް

ޢިއްޒަތްތެރި . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްم السالم عليك. بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި  ބެހޭ ސް، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ސީމެގު ނުވަތަ ކޮމަންވެލްތާރައީ
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 ސަބަބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އިބްރާހީމު. އެއްވެސް އައިބެއް ހުރި ކަމެއް ނޫން

 ،އިނގިރޭސީން ތިބެގެން އިނގިރޭސީންގެ އުނދަގޫ ދިވެހި ދައުލަތަށް ބޮޑުވި ހިނދު އިރުގެ ދުވަސްވަރު އައްޑޫގަނާޞި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ . ވާނީ ކޮށްފަ ގައި އެ ބަހުސްހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުމި މަޖިލީހުގައި އޭރު އޮތް ދިވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ބައެއް ވިޔަސްއެހެން ވިޔަސް، އަދި  ންވީމާ، ސީމެގުއެހެ. ށް ވާނީ ބަހުސްކޮށްފައިސްތިޢުމާރާ ދެކޮޅަ

. ޖެހޭނެއެކަން ކުރެވެން. އެއް ނޫން ދެއްކުމަކީ މައްސަލައްޔާ މި މަޖިލީހުގައި އެ ވާހަކަބެހެން ފަށައިފި އިސްތިޤްލާލާ

ވާހަކަދައްކާއިރު  އިގަނނޑުމެން މިތާޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ. ޖެހޭނެސް އެޅެންވެ އެކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް

 އިޓަކައި ޤައުމުގެ ރައީސެއްގެ ނަމުގައި ކުރިން ހުރި މީހަކު ކޮށްފަ މުގެ މިނިވަންކަން ނަގައިލުމަށްއަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައު

ން އެ ހުރެގެ ވެކަން އަނބުރާ ހޯދުމަށް ދޮޅުރޯނާހުރި މަސައްކަތާ އަދި މިހާރު ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ގޮއްސަ ތިމަންނަގެ ވެރި

އަށް ގޮއްސަ ޑިމޮކްރަސީ ހިފައިގެން  ނުކުރަންވީ ކީއްވެތޯ؟ އަޅުގަނޑު ނަރަކަހަކަތައް އަޅުގަނޑުމެން ކުށްވެރިދައްކާ ވާ

ކުރާނަމޭ ބުނާ މީހަކު މި ހުރީ ހަމަހޭގައިތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމުގައި ޑިމޮކްރަސީ ގާއިމު، އަލުން އައިސް

ކޮށްފައި ސާފު އިބާރާތުން އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސްގައި ކޯޓު. ންޖެހޭނގެއެބަ އެ ގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސްރައްޔިތުން

ޖޭގައި އަލުން ޑިމޮކްރަސީ އަށް ގޮއްސަ ޑިމޮކްރަސީ ހިފައިގެން އައިސް ދިވެހިރާއް އޮންނާނެ ތިމަންނަ ނަރަކަ

ސަތޭކަ ތިރީސް  މެ އިންޑިޔާގެ އަށްހަމަ އެހެން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ ކަމެއް. ކޮށްދޭނަމޭގާއިމު

ޓަކައި މި ޤައުމުގެ ވެރިކަން  އްޓޭ، އޭތި ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށްހު އެބަ އިމިލިއަން ޑޮލަރެއް މި ޤައުމުގަ ހަތް

އަޅުގަނޑުމެންގެ . ކުޅެނީ ސްތިޤްލާލާއެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އި. ނުވާނެއި ވާހަކަދައްކައިގެންބަދަލުކޮށްދޭށޭ ކިޔާފަ

ޢިއްޒަތްތެރި . ބަހައްޓައިގެން ވެސް މިހާރަކު ނުވާނެ އިއެވަރު މީހަކު އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްލާފަ .ކުޅެނީ މިނިވަންކަމާ

 ނުދެއްކޭ ކަމަށްއި ވާހަކަގަނގޮތުން މިތާ އިރުގައި އެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭހުންނަ ކަންތައްތައް މިހެން ދާ ހެންރައީސް، މި

ތަނުގައި މި  ޅުގަނޑުމެން މިވާނަމަ، އަ ކަމަށް ނަށް އެ އަޑު ނުއުފުލޭމެންވާނަމަ، ނޫނީ މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު

ލަޙަތާއި އީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަޞްޢިއްޒަތްތެރި ރަ. ކީއްކުރަންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ތިބީ

ންމެ ބަޔަކު ކުރި ނަމަވެސް ބެހޭ ކަންތައްތައް ކޮ މިއްޔަތާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައު

އް ސީމެގުން ރިޕޯޓެއް ނެރޭއިރުގައި އެ ކަންތައްތަ ،އެ ކަންތައްތައް. ކުރަންވާނީ އޭތި އެ ކަންތައްތަކުގެ އިމުގެ ތެރެއިން

ން ދ އި.ގައި އެ ޤައުމުގެ ވެރިކަން އފަހުމާލީގައި އިންޤިލާބަށް. ން ބުނަންޖެހޭނެކަކުރަން މި ޖެހެނީ ކީއްވެގެން

ވާތީ އެންމެ ފުރަތަމަ  ސާސީގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ކަމަށްދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ބަދަލުވީ ޤާނޫނުއަ. ނުގަނޭ ބަލައެއް

ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދ.އ. ދ.ތަކީ އވެސް ދިވެހި ސަރުކާރު ބަލައިގަތް ފަރާ

. އިނގޭތޯ މެންނަށް ފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތްމިއީ އަޅުގަނޑު، ންވީމާއެހެ. ޔާ އަށް މަރުޙަބާ ކީރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ސް ތިބީ ދިވެހި ސަރުކާރާ ވެސް މިއަދު ވެ ޓެރި ހުރިހާ ޤައުމުތަކުންރާއްޖޭގެ އަވައް .އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން މަރުޙަބާ ކީ
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ކައި މަސައްކަތް މި ކުރަނީ އެ ޓަ ށް ވެރިކަން ގެއްލުނީމަ އެކަމަށްބަޔަކު ނުކުމެ ތިމަންނަމެންނަ، އެހެންވީމާ. އެކީގަ

ވީ ކުދި  އެއް އޭރު އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާ. ގެ ބޭނުމުގައެތައް ފައިސާތަކެއް ،މީހުންގެ ޖީބަށް ލެވެމުން ދިޔަ

ފައިސާތަކުގެ  އެ ފައިސާ ދީފައި ހުރި މީހުން މިއަދު ވެސް އެ. އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ނަމުގައި ވެސް ނަގާފަ

. އަޑުއިވިގެން ދިޔަ ކުޅުދުއްފުށީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިފައި ހުރި ވާހަކަ އިއަޅުގަނޑުމެން މިތާގަ. އުޅޭނެ އިބޭނުމުގަ

 .ހުރީހުއްޓައިލާފައި . އި ހުރީކީ އެއް ނޫންއަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަންތޯ؟ ކުޅުދުއްފުށީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިފަ

 

 :ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން ޔާޒުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިމާފަންނު އުތު

ރަޕިއަން ޔޫނިއަން ވަނަ އަހަރުގައި ޔޫ 2114މީގެ ކުރީގައި  .السالم عليكمޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

މެންބަރުން ހިމެނިގެން ޤަރާރެއް ފާސްކުރި  121ވަނީ ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފައި އިއްތިފާޤުން  ޕާލިމެންޓުން

އަދި އޭރުގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން . ޔައީ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެއް ކަމަށް ބުނެޖޭގައި ހިނގަމުން ދިދިވެހިރާއް

އަށް ދިނުމަށް އޮތް ހިލޭ އެހީތައް ކަނޑާލުމަށް މީގެ  ރާއްޖެ ،ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ޤައުމުތަކަށް އެރުން މަނާކޮށް

ޤައުމު ވޯޓުދީގެން  121. އް ފާސްކުރިޤަރާރެ ންވަނަ އަހަރު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ޕާލިމެންޓު 2114ކުރީގައި 

ދެން ކޮން ބައެއްހޭ ޔޫރަޕިއަން  އީރާއްޖޭގައި އޭރުގައި އޮތް އެ ވެރިކަމުން ބުނަމުން ދިޔައީ ކީކޭތޯ؟ މި. އިއްތިފާޤުން

އެތައް މެންބަރުން ހިމެނޭ  211އެހެންނަމަވެސް، އެއީ . ދީފަމީހުން ވޯޓު 121އޭ ކީ؟ އެ މީހުން އެ އޮތީޕާލިމެންޓަ

މި  ގޭނީނވަންޖެހޭނެ ގޮތްތަކާ އެއްޗެހި އެހަމަވެގެން ބާއްން ޔޫނިއަން ޕާލިމެންޓުން ކޯރަމު ދެން ޔޫރަޕިއަ. މެންޓެކޭޕާލި

ނަށް އަކީ އެ މަނިކުފާ އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ. ވަނީ ވެފައިވަޒީރު މިހާރު އަވަހާރަތޯ؟ އޭރުގެ ޚާރިޖީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަޔަކަށް

 އާއި ރަނގަޅު ވާހަކަ އަރަނީ ހަމަ އެކަނި ތެދު ވާހަކައާދެ، އަޅުގަނޑު ހިތަށް. ންއްވުދެސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް

މީހުންނަށް  ،ވަންދެން އަހަރު 31ކުރީގައި  އެއްކަލަ މި ޤައުމުގައި މީގެ އްޙަ ވާހަކަދައްކާ ބަޔަކީއާއި ޞަ

ބަޔަކަށް ސިޔާސީ އިތުރު އެއްވެސް  އިލީ ވެރިކަމެއްގެ ސިފައިގައިއިގެން ޢާމަރަ ،އިގައި ތަޅައިއަނިޔާކޮށްގެން މީހުން ގަ

މީހުންތޯއޭ  ގެ ދޫ ބުރިކުރާ އުސޫލުން ވެރިކަން ހިންގިނުވެވޭ ގޮތަށް އަނގައިން އެއްޗެއް ބުނެފިއްޔާ މީހާޙަރަކާތްހގޮތުން

 މި ޤައުމުގައި ހެޔޮ ބަހެއް ބުނާނެ ބަޔަކީ؟ ދެން ހަމަ ދުނިޔޭގައި ނެތީތޯ ރަނގަޅު ބަހެއް ބުނާނެ ބައެއް؟ ޔޫރަޕިއަން

ވިޔަސް، މި އިން އެއްވެސް ބަޔަކީ ބައެއް ނޫން،  .ނިއްޔާ ކޮމަންވެލްތު ވިޔަސް، އދޔޫރަޕިއަން ވިޔަސް، ނޫ

މީ އަޅުގަނޑުމެން . ކަމަށް މި ސިފަކުރަނީއެއް ދައްކާނެ ބައެއް ނޫން އިންސާނުންނެއް ނޫން، ރަނގަޅު ވާހަކަ

ބޮޑު  ،ވަނަ ދުވަހު އެ ހިންގީ ބޮޑެތި 2. މަ ސީދާ ބަޣާވާތެއްދިޔައީ ހަމި ޤައުމުގައި ހިނގައި. ތައްތަކަކީއަޖައިބުވާ ކަން

. އި ކުރާކަށް ވެސް ނުޖެހޭނެޤީޤު ވެސް ޙަޤީޤަތުގަމިކަން އިތުރަށް ތަޙް. ބަޣާވާތެއްއަދި އެއީ ހަމަ ސީދާ . ޖަރީމާތަކެއް

ތަކާއި ބައިވެރިވި މިންވަރާއި އެއީ ބަޣާވާތުގައި މީހުން ބައިވެރިވި ގޮތް. ޤީޤުކުރަން ޖެހިދާނެ އެންމެ ކަމެއް ބަލަންތަޙް
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. ޤީޤު ވެސް ހިންގިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީޓަކައި ތަޙް ތްތަކާ މި ކަންތައްތައް ބެލުމަށްގޮ ކުރިފައިސާ ޚަރަދު

ނެ އެހެންނަމަވެސް، އެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރު ވާންޖެހޭ. ބަޣާވާތަށް ފަހު ވެރިކަމެއް އުފައްދައިފި! ދެން ބައްލަވާ

އެހެންނަމަވެސް، ކަން . ވެގެން ދާންޖެހޭނީޕީގެ ސަރުކާރަކަށް.ޑީ.އެއީ އެމް، ކުރި ވެރިކަންވެހި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުދި

ޕީ އަކީ އޮޕޮޒިޝަންގެ .ޑީ.އެމް އި،ކުރި ބަޔަކު ގެނެސް ސަރުކާރަށް ލާފަރައްޔިތުން ރިޖެކްޓު އިވީ ގޮތަކީ ކުރީގަ މި

މި ހުރިހާ  ،ބަޣާވާތެއް ކަމާ އީނގޭ މިއެންމެންނަށް އެބަ އެވާ ގޮތަކީ ވީމަ  ތައްމިކަހަލަ ކަންތައް. ގޮތުގައި މި ބޭއްވީ

ޅާ ވެސް ދަންނަވާލިން އިއްޔެ ވެސް ވާހަކަދައްކަމުން މިހާރު މި އޮތީ ޙަޤީޤަތު ވެސް ރޫ ދެން އަޅުގަނޑު ކުރިން .ކަމެއް

އެގޮތުން ވެސް  ކަނޑާލަންގުޅުން ވެސް  ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާ އޮންނަ އާއި ދިވެހިރާއްޖެ. ބައެކޭ އައިއްސަ ވެރިކަމުގަ

އަދި ހަމަ އެގޮތަށް ހަމަ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ވެސް ކަނޑާލައި . ރޫޅައިލަނީ

އެހެންވީމާ، މި . ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި ކަރަންޓާ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ވެސް ކަނޑާލައި ރޫޅައިލަނީ. ރޫޅައިލަނީ

އެހެންވީމާ، މި ބާޣީންގެ . ތުގެ ބަޔަކު އައިސްގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ޤައުމުގައި ރަނގަޅު ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެބަވާ

ކަންތައްތައް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢު ވެސް ހަމަ ބައިވެރިވެގެން، ކޮމަންވެލްތުން ވެސް ބައިވެރިވެގެން މި ކަންކަން 

އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަކީ ހަމައެކަނި . ބޭފުޅުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެއް އެއީ، ހަމަ އެ. ޙުޤީޤުކުރެވެންޖެހޭނެތަ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނާ އަޅައިލާނެ . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނެއް ނޫން، މި ދުނިޔޭގެ ވެސް ރައްޔިތުން

 . ޝުކުރިއްޔާ. ތުގައަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުން މި ތިބީ މި ގޮ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކުން ވެސް

 

 :ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން

މިއަދު  ޓަކައި ނޫނޫއަސާސީ ބާރު ކަނޑުވައިލުމަށްޖޭގެ ޤާކޮމަންވެލްތުން ރާއް. ތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް

ހަމައެއާއެއްކޮށް، ކޮމަންވެލްތަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮވައިލަން . ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާތީ އެކަން ވަރަށް

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކުން ލިބިދޭ ބާރުތައް ކަނޑުވައިލުމަށް ޓަކައި އެއްވެސް ބޭރު ޤައުމަކަށް 

ނުވާނެ ވާހަކަ ވެސް ކޮމަންވެލްތަށް ހަދާންކޮށް އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެ މިހާތަނަށް ސޮއިކޮށްފައި  އެއްވެސް ބޭރު މުޢާހަދާ

އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމާއި . އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލަން

. އަޅުގަނޑުމެން އިސްތިޤްލާލު ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތެއްގައި މެނުވީ ނޯންނާނެ މިހާތަނަށް މުޢާހަދާ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފަ

ންވެލްތާ އެކު މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރެވުނު ސޮއެއް ވިއްޔާ ސޮއި، ނުވަތަ މެންބަރުކަން ވިއްޔާ މެންބަރަކަށް ކޮމަ

ވެފައި ވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލު ނުގެއްލޭނެ 

ކޮމަންވެލްތަށް ބާރު ލިބިގެނެއް ނުވޭ މި ޤައުމުގެ ދާޚިލީ . ށްފައި އޮންނާނީގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާތަނަށް ސޮއިކޮ

މީގައި މައްސަލަ އަކަށް ވަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ މެންޑޭޓުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއްގެ . ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަންނާކަށް
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ހަމަނުޖެހިގެން ވާހަކަތައް ދައްކަން ތެރެއަށް ވަދެގެން ކަންކަން ކުރަން އުޅޭތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވެސް ހިތް

އަޅުގަނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރަނީ ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާންޖެހޭނެ . ވެސް ޖެހެނީ، ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާ ވާހަކަދައްކަނީ

މިއީ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި . އެސް އަކުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވޭ.އެން އާއި ޔޫ.ޔޫ. ކަމަށް

ދެންމެ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު ވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ ދުނިޔޭގެ . މުތައްޤައު

އެން އަދި ބޮޑެތި ޖަމާޢަތްތަކުން ނެރޭ ލިޔުންތަކާއި ކުރާ .ބޮޑެތި ކަންތައްތައް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ހިނގައިދިޔައިމަ ޔޫ

ންގެ ތެރެއިން ދައްކާ، ބޭފުޅަކު ވާހަކަދައްކަން ވަޑައިގަތީމަ ވެސް އެ ބޭފުޅަކަށް އަޅުގަނޑުމެ. ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ

އެހެންވީމާ، . ވަރަށް ހަޑިކޮށް ވާހަކަދައްކައި ކަންތައްތައް ވެސް ކުރައްވަނީ. ވާހަކަދައްކާކަށް ފުރުޞަތެއް ވެސް ނުދޭ

އެ ނޫންނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ . އެނގޭ އަޑުއެހުމުގެ ޤާބިލުކަން ވެސް ކޮމަންވެލްތަށް ލިބިގެންނުވާކަން

މީހަކު ވައްކަންކޮށްފިއޭ . ޙަޤީޤަތަކީ އެ ނޫންނަމަ އަޑުއަހާނެ، ދިރާސާތައް ކުރާނެ، އޭގެ ފަހުގައި އެއްޗެކޭ ވިދާޅުވާނީ

ނެއް އެހެ. އަހަރަށް 52ބުނީމަ މިސާލަކަށް، މީހަކު ވައްކަންކޮށްފިއޭ ބުނީމަ، ސަރުކާރުން ބުނަންވީ އޭނަ ޖަލަންލާށޭ 

ކޮމަންވެލްތުން ބުނަނީ ޤައުމީ . ދައުލަތުގެ ކޯޓުތަކުން އެކަން ނިންމީމަ އޭނަ ޖަލަށްލާން ޙުކުމްކުރެވޭނީ. ނުބުނެވޭނެ

. އޭގެ މާނަ އަކީ ޙުކުމް އެ އިއްވެނީ. ތަޙުޤީޤެއް ކުރަމުން ދާއިރުގައި މިހާރުން މިހާރަށް އާރލީ އިލެކްޝަނެއް ބާއްވާށޭ

ހަމައެއާއެކު، ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި . ނުބެލެނީސް، މީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ހަޤީޤަތަކީއޭގެ ޒާތުގައި އެ މައްސަލަ 

އެހެންވީމާ، އެ . ޤައުމުތަކުން ރިޝްވަތުހިފައިގެން ކަންތައް ކުރުމަކީ އެއީ، ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކެއް

ދެން، . އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންކަންތައްތަކަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ވެސް 

ޗައިނާ އަށް ބަލާއިރު ތި ވިދާޅުވާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ހަނޑޫ ވެސް، ހަކުރު ވެސް، ފުއް ވެސް އަދި އެހެން 

 ބަލްކުކޮށްގެން. އަގު ހެޔޮކޮށް ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ. އެ ތަނުން ލިބެން ވެސް ހުންނާނެ. އެއްޗެއް ވެސް މާ މީރުވާނެ

ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ޗައިނާ އަށް، ޖަޕާނަށް ދާންޖެހުނަސް ހަމަ ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ރާއްޖޭގެ . ވެސް ގެނެވޭނެ

އަޅުގަނޑުމެން . އެހެންވީމާ، ވަކި ޤައުމެއްގެ އަތްދަށުވެގެން އަޅުގަނޑުމެން އުޅޭކަށްނުޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންނަށް އޮންނާނެ

ބޭންކު އޮފް . ދައުލަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާތަކެއް ވަންނަން އެބަ ޖެހޭ ދައުލަތް ހިންގުމަށް ޓަކައި އެބަ ބޭނުންވޭ

އެ ލޯނު ވެސް . މޯލްޑިވްސް އިން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގައިގެން ތިބި މީހުން މިއަދު އެ ލޯނު ނުދައްކާ އެބަ ތިބި

ލްޑިވްސް ވިޔަސް، ރައްޔިތުންގެ އެހެންވީމާ، ބޭންކު އޮފް މޯ. ދައްކައިގެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިކަން ކުރެވޭނީ

އެހެންނޫނީ، ކިހިނެއްތޯ މި ދައުލަތް . މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އިންނެވިޔަސް ނަގަންވާފައިވާ ލޯނުތައް ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ

މާ ވާހަކަދައްކަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ނިކަން ކެރޭނެ ނަމާއި މަގާ. އަޅުގަނޑުމެން އެއްކޮޅަކުން ވާހަކަނުދެއްކޭނެ. ހިންގޭނީ

 .ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަން. ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކޮށް
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 :ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން

. މިއަދު ވެސް ސީމެގުގެ ވާހަކަ. އިއްޔެގައި ވެސް ސީމެގުގެ ވާހަކަ. بركاته و اهلل رحمة و عليكم السالم. `

އާދެ، ސީމެގުން ރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން ބަޔާންނެރެފައި . ޑު މިހާރު ދައްކަން މި އުޅެނީ ވެސް ސީމެގުގެ ވާހަކައަޅުގަނ

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮންމަންވެލްތުގެ . ގައި ލަންޑަންގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހ5165ުއެޕްރީލް  61މި އޮތީ، 

ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރާއްޖޭ އަށް ފޮނުވި ޚާއްޞަ މަންދޫބު  ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ ފަރާތްޕުޅުންނާއި އަދި

ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަން ކުރެއްވި، ރައިޓް އޮނަރަބަލް ސަރ ޖޯން މެކިނަން ދެއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް 

ތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ބިނާކުރައްވައިގެން އެ ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތައް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮ

ކީކޭތޯ ވިދާޅުވެފައި . ކޮމިޓީން ވަރަށް ސީރިއަސް ގޮތެއްގައި ބައްލަވައިލައްވައި، ދިރާސާކޮށްލެއްވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް

ކަން އެއީ، ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ކަމުގައި ވިޔަސް، އަދި އެ ނޫން ކޮމިޓީ އެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އެ. އޮތީ

ބަހެއް . ސީމެގުން މިކަމުގެ ތެރޭގައި ބަހެއް ބުނެގެން މި އުޅެނީ ކީއްވެގެންތޯ. ބައްލަވައިލެއްވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް

އަދި އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެން ވީވަރަކުން . ބުނަމުން މި ދަނީ ކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަން ބޭނުންވޭ

. ލީހުގެ ވަސީލަތުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަންގައިދޭން ބޭނުންވޭސަރުކާރުންނާއި އަދި މި މަޖި

އެއީ، އިޖާދީ ގޮތެއްގައި ޤައުމުތަކުގައި ޑިމޮކްރަސީ . ސީމެގަކީ ހަމައެކަނި ޤައުމުތަކަށް އަދަބުދޭ ޖަމާޢަތެއް ނޫން

ތަށް ޤައުމުތަކުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބާރުއަޅައި، ކުރިއަރުވައި، ކޮމަންވެލްތުގެ ޑިމޮކްރެޓިކު ޕްރިންސިޕަލްތަކާ އެއްގޮ

އަދި އެގޮތުން ކުރާ މައްސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ އިޖާބަ ނުލިއްބިއްޖެ ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ ސީމެގަށް ލިބިފައި އޮންނަ 

އެހެންވީމާ، ސީމެގުން . ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ލިބިފައި އޮންނަ ހުދޫދެއްގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންގެންދާ ޖަމާޢަތެއް

އަދި މީގެ ކުރިން . ނެރޭ ރިޕޯޓު، ސީމެގުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅު އޭގެ ހަމަ ސައިޒުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭނެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ހުރި ސީމެގުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދެނެގަތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް 

އަދި މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސަރުކާރުން ވެސް، އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން . ނޑު ދެކެންކަމުގައި އަޅުގަ

ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކާ އެއް ގޮތް ވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޑިޕްލޮމެޓިކު ހަމަތަކާ އެއް ގޮތް ވާ ގޮތުގެ މަތިން، 

ޖަމާޢަތުގެ މެންބަރެއް ކަމަށް ވާތީ އެގޮތުން  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ޤައުމުތަކުގެ

ޝައްކެއްނެތް، މި . އަޅުގަނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން

 އަޅުގަނޑުމެންގެ އިހުސާސްތަކުގެ މައްޗަށް. ބާވަތުގެ ކަންތައްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނުން އިސްކުރަންޖެހޭނެ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރެއްގެ . އަޅުގަނޑުމެންގެ ބުއްދީގެ ބާރު ފޯރުވާންޖެހޭނެ

ހައިސިއްޔަތުން، އަދި ހަމައެފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މިނިވަން، މުސްތަޤިއްލު ޤައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން 

މުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެތެރެ އާއި ބޭރުން ލިބެން ހުރި ހުރިހާ އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް ޞުލްޙަކުރު
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މަންފާތަކެއް، ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިމޮކްރަސީ ހަމަ މަގަށް އަޅުވައި، ހަމަ މަގުން 

هللا ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުވައްސަލާމް. ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް. ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ

 .ވަބަރަކާތުހޫ

 

 :ނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުންމައްޗަންގޮޅި ދެކު

އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މިއަދު ވާހަކައިގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކޮށްލަން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކަދެއްކެވިއިރުގައި ރައީސުލްޖުމްތްތެރިން ވާހަބޭނުންވަނީ އިއްޔެގައި ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަ

އެހެން ވިދާޅުވި . ވިދާޅުވި ކަމަށް ވަނީ ނަރަކާގައި ހުންނަވާފައި ވެސް ޑިމޮކްރަސީ ގެންނަން އަޅުގަނޑު އަންނާނަމޭ

މުގެ ގޮތުން އެ މީހުން ދެއްކި ވާހަކަ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ދީނަށް ލޯބިކުރާ ގޮތަށް ދައްކައި، ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވައިލު

ވިލް "އެއީ، އިނގިރޭސީ ބަހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ . އަށް ރައްދު އަޅުގަނޑު ދޭން ބޭނުން މިއަދު

މިސާލަކަށް، އަޅުގަނޑު . އޭގެ މާނަ އަކީ މަޖާޒީ ބަހެއް" ގޯ ޓު ހެލް އެންޑް ބްރިންގް ބެކް ޑިމޮކްރަސީ

ނަން ރައްޓެހިވާން ބޭނުންވާ ކުއްޖާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަނދު، އޭގެ އުސް ތަރިތަކާ އެއްކޮށް އެއަށްވުރެ ދަންނަވާލަފާ

ކަލާ އަށް ޓަކައި . ހަނދު، ކަލާ އަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ގެނެސްދޭނަމޭ. މަތިން ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ

އެކަމަކު، . ހީވަނީ އެއްކަލަ ބުނާހެން އަޅުގަނޑަކަށް ނުގެނެވޭނެއަޅުގަނޑު ހަނދު ދޭނަމޭ ބުނުމުން، ދެން އަޅުގަނޑަށް 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ . އެ ކުއްޖާ ޤަބޫލުކޮށްފައި އަޅުގަނޑަށް ލޯބި ޤަބޫލުކުރަނީ

ން ބުނާ ނަމަ، ޕްރޮވާބް އެއީ، އަސްލު އިނގިރޭސީ ބަހު. ވަގުތު އެ ދަންނަވަނީ މަޖާޒީ ގޮތުން އެ ވާހަކަދައްކަވަނީ

ހުރި މީހަކަށް  އަޅުގަނޑަކީ މާ ބޮޑު ޑިގުރީ އެއް ނަގައިގެން. …އިނގޭތޯ އެއީ، އަސްލު އެއްޗަކީ. ނޫނީ އިޑިއޮމްސް

މިހާރަކީ . ނީ ވަކި ވަރަކަށްނުވިޔަސް ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތް އެހެން މީހުންނަށް އޮޅުވައިލުމަށް ޓަކައި ބުނަންޖެހޭ

. ކުކުޅުބިހެއްގެ ގޮބޮޅިއަކަށް ވުރެ ކުޑަ ރާއްޖެ. ގޮތަކުން އެއްކަލަ ބުނާހެން ގުޅިފައި އޮތް ތަނެއް ޓަރނެޓާ ހުރިހާއިން

ރާއްޖެ ޓީވީ ނޫނަސް ދި ޓީީވިންނާއި ވީޓީންނާއި . އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން އޮޅުވާލަން އުޅެނޭ ކަމެއް ނެތް

ސީ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ދައްކަމުން .ބީ.އެން.މްހަމަ އެ. ސީ އިން އޭރު ލައިވްކޮށް ދައްކަމުންދިޔަ.ބީ.އެން.އެމް

އެ ދިމާލަށް އެރިގެން ސިފައިންގެ ޔުނިފޯމުގައި ބަޔަކު ނުކުމެ، ބޮޑު ސިންގާ ޓޭންކުތަކާ އެއްޗެހި ނެރެގެން، . ގެންދިޔަ

އޮފީހުގެ  ބޮޑު ސިންގާ ލޮރީތައް ނެރެގެން، ސިފައިންގެ ކުރިމައްޗަށް އަރައި، ފުލުސް އޮފީހުގެ ދިދަ ތިރިކޮށް، ފުލުސް

ތެރޭގައި ހުރި ބައިވަރު ޝީލްޑުތަކާ އެއްޗެހިތައް ނެރެގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވައި، މި ހުރިހާ 

އެހެންވީމާ، އެ . އެއީ، ހަމަ ސީދާ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން. އެއީ، ގައިމުވެސް ޢާއްމުންނެއް ނޫން. ސަކަރާތެއް ގަތީ

ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި މި . ކޭ ނުބުނަން ވެގެން އެ މީހުން ބުނަނީ މި ކަންތައްތައް ތަޙުޤީޤުކުރާށޭމީހުން ބުނަނީ މީ ބާޣާވަތެ
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އެހެންވީމާ، . ރައްޔިތުންނަށް ތި ކަންތައްތައް ނިންމަވައިދެއްވާށޭ. ކަންތައްތައް މި ގޮތަށް ތި ބޭފުޅުން ނިންމަވާށޭ

ނީ ގޮތުން ނަރަކައިގެ ވާހަކައޭ ދައްކަނީ، އެގޮތަށް އިނގިރޭސި ބަހުން މީހަކު އެއްޗެއް ހަމަ ބުނެލާއިރަށް އެއީ ދީ

ޑިސެމްބަރުގައި ކުރި ކަންތައްތައް ވެސް  52އަކްބަރު ކިޔާފައި هللا ދައްކައިގެން ކޮންމެހެން އޮޅުވައިލުމުގައި 

ލްތަކީ އަދި މީގެ ފަހުން ވެސް ކޮންމެހެން އިއްޔެގައި ކޮމަންވެ. އެންމެންނަށް މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް އެނގެމުން އެ ދަނީ

އެކަހަލަ ދެތިން . އަތޮޅު ތިނަދޫ ވަރުގެ ރަށެކޭ. މީ ވ. އެއްވެސް ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ޤައުމެކޭ، ކުޑަކުޑަ އެއްޗެކޭ އެއީ

އެހެން ކިޔާފައި ޖޯކުޖަހާފައި، މިއަދު ހީކަރުވައިގެން ތުރުތުރުއަޅައި، . ރަށް އެއްވެގެން އުޅޭ ކޮމަންވެލްތެކޭ އެއީ

މެފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނާއި އަދި ކޮމަންވެލްތުގެ އަސާސީ ގާވައިދުތަކާ ޚިލާފަށޭ ރަޖާއަޅައިގެން މިތަނުން ނުކު

އެ ބޭފުޅުން ދައްކަވާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް ބައްލަވާފައި، އެ . ވިދާޅުވެ، ކޮންމެހެން ވާހަކަތަކެއް ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް

ކަށް ވާތީ، އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ބޭނުންވޭ ސަލާމަތީ ކަންތަކައިގެން ކުރިއަށް ދިޔައިމާ އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަކުޑަ ޤައުމަ

އަނެއްކާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންގެ ދަރިންނަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން . ގޮތުން މި ޤައުމު ދިރިއޮންނަށް

ގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު. މައްސައްކަތްކުރާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުން މި ދޭހަވަނީ

. އެހެނޭ ކިޔާފައި، އެ ބޭފުޅާ އަށް ނަރަކަ ފެންނާނެތޯ. ވާހަކައަކީ އެ ބޭފުޅާ އެހެރީ އެ ވަރަށް ޤުރުބާންވާން ތައްޔާރާށޭ

. ނުގެނެވޭނެ. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ގޮތަށްް ހަނދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނަގައިގެން ގެނެވޭނެތަ، ލޯބިވެރިޔާ އަށް ދޭން

 ... މީހަކު ހަމަ އެއްޗެއް ބުނެލާއިރަށް އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވަނީ

 

 :ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖްތާޒު ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ސުވާލުއުފެދޭ ހިސާބަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނަވާނީ ކޮމަންވެލްތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ބައިވެރިވެފައިވާ ޤައުމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަން. މިހާރު ކަންތައްތައް އެބަ ދޭ

 ...     ވިޔަސް، ކޮމަންވެލްތުގެ ބައެއް ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން، ކޮމަންވެލްތުގެ ބައެއް ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ހަމަކޮށްދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން ކޯރަމް. ކޯރަމް ގެއްލިއްޖެ

 .އަޅުގަނޑު، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ކޯރަމް ހަމަވެއްޖެ
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 :ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖްތާޒު ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމާ ދޭތެރޭގައި މިހާރު . ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއާދެ، ޝުކު

އާދެ، ކޮމަންވެލްތު، އާދެ، ސީމެގު މި ތަންތަނުން ނެރޭ ރިޕޯޓުތަކުން . ސުވާލުއުފެދޭ ހިސާބަށް ކަންތައްތައް އެބަ ދޭ

ކޮމަންވެލްތުގައި މި ހިމެނޭ ޤައުމުތަކުގެ . ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް އެއީ، އަޅުގަނޑުމެން. ނުފޫޒު މި ފޯރުވަނީ ކޮންބައެއްތޯ

ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ހިމެނެނީ، އިނގިރޭސިވިލާތާއި  25ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ފަދަ ޤައުމުތަކެއް، 

ލް މި ކުރެވެނީ ބޮޑެތި އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންޓްރޯ. ކެނެޑާ އާއި އޮސްޓްރޭލިޔާއާ މިފަދަ ތިން ޤައުމު ފިޔަވައި

އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެ ވަނަ މާއްދާގައި ދިވެހިރާއްޖެ . ޤައުމުތަކުން

އަކީ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ، އިސްލާމީ އުސޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ވެރިކަންކުރާ 

އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިރު . ތީ، ޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭދިމިގުރާ

ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިއަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް ދާ  6612އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ފެންނަނީ، 

އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެެ ކުރީގެ ރައީސް . ވާލުއުފެދެނީ އެހެން ވެގެންއަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ސު. ތަން

ކަމުގައިވާ އިބްރާހީމު ނާޞިރު، އެ މަނިކުފާނު އިނގިރޭސީންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖޭ ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި 

ވަހު ވެެރިކަންކުރި ރައީސް އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އިހަށްދު. މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

. މައުމޫނު ފަދަ ވެރިއަކަށް ނުވެވުނީ. ނަޝީދު އޭނަ އަށް ކީއްވެގެންތޯ އިބްރާހީމު ނާޞިރު ފަދަ ވެރިއަކަށް ނުވެވޭނީ

އާރު .އެމް.އާދެ، ޖީ. ދިވެހި ޤައުމަށް ޓަކައި ޤުރުބާންވި، ދެ ވެރިންގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ

އިބްރާހީމު ނާޞިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި މިނިވަންކުރުމަށް ޓަކައި . އައި ތަން ފެނުނު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަށް

ވޯރާ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ކިބައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ކުރެއްވި މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން

އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީ ކިހާވަރަކަށް ބަލައިލެވިފައި . ޔަވިޔަފާރި ސަލާމަތްކުރެއްވި މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދި

އާދެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް . ވޭތޯ ސީމެގަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން

އިންތިޚާބެއް  އެހެންވީމާ، އަވަސް އިންތިޚާބެއްގެ ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އަވަސް. ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ

އެ މީހުން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނުނެރެވުނީމާ، ދެން އަނެއްކާވެސް އިންތިޚާބެއް . ބޭއްވީ، ސީމެގުގެ ގޮވައިލުމާ އެއްގޮތަށް

އެހެންވީމާ، . ނުބާއްވާނެ ކަމަށް، އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ނުގޮވައިލާނެ ކަމަށް އެއީ، އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުއުފެދޭ ކަމެއް

ނަވަނީ ސީމެގު ކަމަށް ވިޔަސް، ކޮމަންވެލްތު ކަމަށް ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހެއޭ އަޅުގަނޑު މި ދަން

ފެބްރުއަރީގެ  7އާދެ، ކުރީގެ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ޓަކައި . ހަމަހަމަކަމާއި އިންޞާފުވެރިކަމާ އެކު މިކަންކަން ކުރަން

ރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން މަންދޫބެއް ފޮނުއްވަން ކުރީގެ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ޓަކައި ޔުނައިޑެޓް ނޭޝަންސްގެ ސެކް

ނަމަވެސް، އޭނަ އަށް އާދެވުނީ އޭގެ ފަހުން ކަމަށް ވިޔަސް، އޭގެ ކުރީގެ ކަންތައްތައް ބަލަން . މަސައްކަތްކުރެއްވި
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ން އެހެންވީމާ، މީ އަޅުގަނޑުމެ. ސީމެގު ކޮބައިތޯއޭ އޭރު. ކޮމަންވެލްތު ކޮބައިތޯ އޭރު. މަސައްކަތްކުރެއްވި

 .ސުވާލުއުފައްދަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު އަނެއްކާވެސް ކޮމަންވެލްތާ ބެހޭ ގޮތުން ކުއްލި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު . ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މައްސަލަ އެއް މިތަނަށް ހުށަހެޅި، ބަހުސްކުރަމުންދާތީ

އަދި އެހެނިހެން އަޅުގަނޑުމެން . ޔޫއެންގެ މެންބަރުކަމުން ވެސް ވަކިވެވިދާނެ. ކޮމަންވެލްތުން ވެސް ވަކިވެވިދާނެ

ކަން ކުރީމާ، ވިސާނާލަންޖެހެނީ އަޅުގަނޑަށް މިއަދު އެ. ބައިވެރިވާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެންބަރުކަމުން ވެސް ވަކިވެވިދާނެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި އެ މީހުން ނޫނީ ދުނިޔެ، ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން ދެން އޮންނާނީ ކިހާ ހިސާބެއްގައި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީކީ ބުއްދިވެރި ވާހަކަތަކެއް ނޫން. ކޮންގޮތަކަށްތޯ

މަނުޖެހިގެން ގޮސް ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވެފައި، ޔުނައިޑެޓް ނޭޝަނުން ސީމެގްގެ ރިޕޯޓާ ދޭތެރޭގައި ހިތްހަ

އަޅުގަނޑުމެންނާ ދެކޮޅަށް އެއްޗެއް ބުނާއިރަށް ޔޫއެނުން އަޅުގަނޑުމެން ވަކިވެފައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ގަދަ 

. ލާން މި ޖެހެނީ ކޮންކަމަކާތޯބާރު، ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން ގޮތްދޫނުކުރުން އިސްކޮށްފިއްޔާ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތި

. އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބަނޑަށްޖެހޭނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އެކެހެރިވަނީ

. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ޤައުމުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުން ހުއްޓިގެންދާނީ

މީތޯ . އަކީ ރައްޔިތުންނަށް ނިކަމެތިކަން ޖެހި، ރައްޔިތުންގެ ހާލު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގޯސްވެގެންދިއުންނަތީއްޖާ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ޖައްސަންވީ . އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންވީ ކަމަކީ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން

އެކި ޤައުމުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ދަރިންނަށް ދީފައި ހުރި އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގެ . ރައްޔިތުން ބަނޑަށްތޯ

ނޫނީ . މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހުއްޓާލައި އެ ކުދިން އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެނެސް، މި ތާނގައި ބައިތިއްބަންވީތޯ

ގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން އިސްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އާއި އަޅުގަނޑުމެން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެހާ، އަޅުގަނޑަކަށް . ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ދާންވީތޯ މީ ސުވާލަކީ

ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި ނޫންތޯ . މި ބުނަނީ ތަޙުޤީޤުކުރާށޭ. އެހާ ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަ އެއް ނުފެނޭ އެ ރިޕޯޓު ނެރުމާ ގުޅިގެން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . އަޅުގަނޑުމެން ބިރުގަންނަންވީއޭތަޙުޤީޤުކުރަން  ކީއްވެތޯ. ޅުގަނޑުމެން ބުނަންވީ މިކަންއަ

ގޮތް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑަށް އަޑުއިވުނު ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ވެސް އެ ދުވަހު ކަންތައްތައް ހިނގައިދިޔަ

. އުފެދޭ ކަމަކީހަކަތައް ހުއްޓުނީމާ އެއީ ސުވާލުހެދި އެ ވާ ބަބަކާމިއަދު ކޮންމެވެސް ސަ. ނުވާހަކަތަކެއް ދެއްކެވު

ވާލުކުރެވިފައި ހުރި ހަތިޔާރުތައް އެކި ހަ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ފުލުހުންނާއަޅުގަނޑަށް ފެނުނު ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ 
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 ކުރި، ކަމެއް ތޯ އެނގޭނީ އެ ކުރިތަޙުޤީޤެއް ކުރީމަ ނޫން. ގޮތްގޮތަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ދެމުންގެންދިޔަ މަންޒަރު

 ދިނީ ޤާނޫނާ. ތަން ވާހަކަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ދޭ ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބެ އެ. ގޮތެއް

ން ކީއްވެތޯ ވެރިކަން އަޅުގަނޑުމެ .ޙުޤީޤުކޮށްލާފައި ބުނަންވީނޫންތޯތަ. އެނގޭ ޚިލާފަށްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

 ޓަކައި، ނޫނީ ޤާނޫނީ ވެރިކަމަކަށް އެ ވިދާޅުވާ ޤާނޫނީ ދައުލަތެއް ދެމެހެއްޓުމަށް. ބަލަން ޖެހިލުންވާންވީ ގޮތް ބަދަލުވި

. އެހެން ކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެން ބުނަންވީނޫންތޯ އެކަން .ން ވެސް ތަޙުޤީޤުކުރަންވީ ނޫންތޯފަޚުރުވެރިވެލަ ،ޓަކައި ބުނެ

ޖަދަލުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އެ  ،ހަދައިދެކޮޅު ބަޔަކާ އަޅުގަނޑުމެން އެއިރަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭ ބަޔަކު އެއްޗެއް ބުނާ

ޤައުމެއްގެ ޏާ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ދުނިޔެއާ ވަކިން އެކަހެރި އެހެންކަމަށްވަން. ތިބި ތަނަކުން ވަކިވެގެން ދާކަށެއް

ނިކަމެތިކޮށްލަން ކެރޭ  އި،ޑަށް ޖައްސައްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބަނއަޅުގަނޑުމެންގެ ރާ. ގޮތުގައި އޮތީމަ މާ ރަނގަޅުވާނެ

ވެސް އަޅުގަނޑު ބޫލުކުރުމަކީ އެއީ އެއްގޮތަކަށްކަމަށް ޤަ ކަމެއް ކުރަން ނުކެރޭނެ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ

މި ރައްޔިތުން ނިން. ލެއް ވެސް ޖައްސަފާނެހާއަށް މިއަދު ކޮންމެފަދަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ. ކަމެއް ނޫން ޤަބޫލުކުރާ

އަދި މުޅި ޤައުމަށް ވެސް . ޖައްސައިފިލުހާރައްޔިތުން ބުނި ބަހަށް ވެސް . ލުޖައްސާފަހާއޮތީ  ނިންމުން ވެސް އެ

 ރައްޔިތުންނަށް އެ. ދަނީ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ވެސް ކުރަމުން ރައްޔިތުންނަށް އެ. ޖައްސަމުންލުހާދަނީ  މިހާރު އެ

ދަނީ  ބޮޑެތި ސިންގާ ޖަރީމާތައް ވެސް މިއަދު އެ، ފަދަ އަނިޔާތައް ދީ ވާ ދަނީ ވަރަށް ބައިވަރު ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް

އެތާ ތިބި މީހުން  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ތިބޭއިރު، ކުންފުނިތަކަށް ވަދެ. ހިންގަމުންމި ޤައުމުގައި 

އްތައް ކުރާ ބަޔަކު ކުރަން ފަސްޖެހޭނެ މިފަދަ ކަންތަ. މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫންތޯ އެތާ ތިބީ. ދަނީ ކަނޑަމުން އެ

އެއް ވެސް  ސް ނުކުންނާނެ ނަތީޖާޔައެއް ދެއްކި އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ކޮންމެ ވާހަކަ. ކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެ ހަމަ އެއް

 ...ނުކުރާނެ އަޅުގަނޑުމެން ގޮތްދުލެއް. މިއަކު ނެތް

 

 :އްކެވުންވާހަކަދެ ޝީދު އިބްރާހީމުމަދު ރައިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

. އެއް އާދެ، މި ކުއްލި މައްސަލައިގައި ހަމަ ދައްކަން އޮތީ ހަމަ އެއް ވާހަކަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

މީގައި ކޮމަންވެލްތުން ބައްލަވަންޖެހޭ ވަރަށް . ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާކަށެއް ކަމުގައި މާ އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ މި

 ގޮތްވާ އެއް އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ގެ ތެރޭގައި މިނޑަށް ހީވަނީ އެ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންއަޅުގަ ،ނަމަ ބައްލަވައިފި

 އިއެހެންނަމަވެސް މީގަ. ލަފާކުރެވޭ ބޮޑަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ގޮތުގެ މަތިން ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އަންގަވާނެ

ކޮންމެވެސް  އެއީ ރައީސް ނަޝީދު. އެއް މައްސަލަ ގޮތުން އެންމެ ދިމާވެގެން އުޅެނީ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު

އަށް ވަރަށް އާދައިގެ ބަހުން ކަލޭ  އެ ބޭފުޅާ ،ދެއްވުނީމާ އެ ބޭފުޅާގެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންފާއުގޮތަކުން އިސްތި

ނިވަޑައިގެން ދެއްކީމާ އެކަމަށް ވިސްއްޔޭ؟ އެހެންވީމާ، މިހެން ވާހަކަހެ ދިނީ؟ ކީއްވެގެންފާއުހެއްޔޭ ތި އިސްތި ކީއްވެގެން

. ކަމަށް ގޮތެއް ހަދައިފާނަމޭ ހާސްނުވާށޭ އަހަރެން މި ކަމާ ކަލޭމެން ތި، ގޮތެއް ނުވަތަ ހަމަހޭފުޅު އައިސްގެން ރޭއްވެވި
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ކިޔާފައި މީސްކޮޅު ބައިބައިވެގެން  އެހެން. ހާސްނުވާށޭ ،ކުރާށޭމަސައްކަތް. ވެރިކަން ގެންނާނަމޭތިމަންނަ އަނބުރާ މި

އި ބަހައްޓާފައި ބަޣާވާތެކޭ ކިޔާފައި އެ ނަން ހަރުކޮށްލާފައި ދެން މި ނިންމީ ލަމެވެސް ނަމެއް ހަދާދާނެތީ ކޮންހިނގައި

މަނިކުފާނު  އެ. މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވައޭ ޤާނޫނުއަސާސީ އެ ،ބަލަ. އަލަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބެކޭ

ކުރެއްވިއޭ އެ ޤާނޫނުއަސާސީ ޒާހަރާނިކުފާނު މުމަ އެ. ކުރެއްވިއޭ ޤާނޫނުއަސާސީ ނަހަދައިގެންމުޒާހަރާ

މަކު އަދިވެސް މަކަރެއް އެކަ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. ތަޞްދީޤުނުކޮށްގެން

މީހުން އަދިވެސް ފަހަތުގައި މޯހިރުގައި ގެންގުޅެވޭތޯ އެ  ބައި ލައްވާފައި މިއިއިތުރުފުޅެއް ހައްދަވަ، ލައްވާފައިއިހައްދަވަ

އަޅުގަނޑުގެ ލޯބިވާ  ޕީގެ.ޑީ.ވެތި ރައްޔިތުންނޭ އެމްއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ލޮބު. ވަނީބައްލަ

. އިގެން ވަޑައިގަންނަވާށޭއަ ލައްވާފައި ތި ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީމަނިކުފާނު އެއް ފަރާތްކޮށް އެ. އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭ

މަކީ ވެރިކަ. ރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވެރިކަން ލިބުން ވެސް ވަރަށް ގާތޭއި. ޕާޓީ ވެސް ރަނގަޅޭ. މެނިފެސްޓޯ ވެސް ރަނގަޅޭ

. ނަމަ ވަނީ ކަމުގައި ލިބުން ވަރަށް ގާތްވާނެ ޙައްޤު މަގުގައި މަސައްކަތްކުރާނަޞްރު. ދެއްވާ އެއްޗެކޭهللا 

މީހުން  ވީ؟ އެބައިންއިން ކައިރިއަށް ކީއްކުރަންތޯ ދާ ނަޞާރާ. ކީއްކުރަންތޯ ދާންވީ ކައިރިއަށްއަޅުގަނޑުމެން ޔަހޫދީން 

 إياك نعبد وإياك نستعينކިޔަނީ  އަޅުގަނޑުމެން މި. ޖެހޭނީވާތްގަށް އެދެންއެހީއަށް، ތޯ އަޅުގަނޑުމެން ށްގާތަ

ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް . ކަމުގައި ބައެއް ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވޭ ވަގުތު އިތުރުކުރައްވަން އެހެންވީމާ، މި

އެހެންކަމުން، ދެން ވަގުތު . އެއް ނެތް ސް އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލަޔަކަން ކުރެއްވިއެފެނިވަޑައިގަންނަވަންޏާ 

އިގެން އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅަ. ބޭފުޅަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުދޭނަން އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާ އެހެން

މަނިކުފާނަށް ވެސް ތެދުމަގު ލިބޭތޯ  އެ. މިއީތެކޭ ހަސޭގަނޑު ދަންނަވަން އަޅުގަނޑުގެ ނައެހެންވީމާ، އަޅު. ދާނަން

. އެހެން ވިދާޅުވާނުވާށޭ. އަށް ދާކަށް އަޅުގަނޑު ނޭދެމޭ މަނިކުފާނު ނަރަކަ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެ. އަޅުގަނޑު ދުޢާކުރަމޭ

އެއީ ގޯހެކޭ . ޗެހި ގެންނަ ވާހަކަ ވިދާޅުވާކަށްނުވާނޭނަރަކައިގެ ކަންތައް، ތަންތަނުން އެއް ،މުއުމިނަކަށް ވެގެންހުރެ

 ހެޔޮނުވާނޭ. ތްތަކުގައި އެނގެއޭއަޅުގަނޑުމެން ކިޔާފައި ހުރި ފޮ. އެއީ ވަރަށް ވޭންދެނިވި ތަނެކޭ މަނިކުފާނުއޭ. އެއީ

ން ދިވެހި އާއި މަނިކުފާނަށް ތަބާވެގެން ތިބި އަޅުގަނޑުމެ އިލާޢާއަޅުގަނޑު ނޭދެމޭ މަނިކުފާނުގެ . އެހެން ވިދާޅުނުވާށޭ

ހެޔޮ  އި،މަނިކުފާނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވަ މާތްރަސްކަލާނގެ އެ. އަށް ދާކަށެއް ލު ނަރަކަހާއިވާ ގަމުއުއްމަތުގެ ދަރިންކަ

 . ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އާމީން. އެ ގެންގުޅުއްވާ ތަކެތިން ދުރުހެލިކުރައްވާށި އިވިސްނުން ދެއްވަ

 

 :ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤު މުފީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ގުޅިގެން މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވޭ ދެވަނަ ދުވަސް މިއަދު  ކޮމަންވެލްތުގެ ރިޕޯޓާ. ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި

ބޮޑު  ލާއިރު އަޅުގަނޑަކަށް މާއިވާ ރިޕޯޓަށް ބަލަޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މުޅި ޖުމްލަކޮށް ކޮމަންވެލްތުން ނެރެފައި. މިއީ
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ފެބްރުއަރީ ދުވަހު  2އަކީ  ދެކެވޭ ވާހަކަ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކަށް މި ،މަކަށްކަ އެއް. އެއް ނުފެނޭ މައްސަލަ

ގޮތެއްގައި  ޚާއްޞަ ،މެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ގޮތާ ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތައް ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ބަދަލުވެގެން އައި

އެ ސުވާލުގެ . ސުވާލުތަކެއް އެބަ އުފެދޭ. ވަނީ މިތަފާތުވެފައޭ  ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ ޚިޔާލު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ

ދިޔައީ ބާރުތައް ޓަކައި އެކަން ހިނގައި އެހެންވީމާ، އެކަމަށް. ޖެހޭ ޖަވާބު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން އެބަ

 އަދި. ށޭބަލަމާ ހިނގާގޮތް  ވީ އެކަން. ޖެހޭ ތަޙުޤީޤެއް ކުރަން ދިޔައީ ކޮންގޮތަކުންތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެބަބަދަލުވެގެން 

ފެބްރުއަރީގައި ހިނގައިދިޔަ އަނިޔާވެރި އަދި ހިތާމަވެރި ކަންތައްތަކުގެ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  8އެކީގައި ހަމައެއާ

 ޚާއްޞަ އްޖޭގައި ތިބި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއިއެހެންނަމަވެސް އެ ތަޙުޤީޤުކުރެވޭނީ ދިވެހިރާ. ޖެހޭ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގަން އެބަ

އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ހަމަގައިމުވެސް މި . ރު ހިންގޭ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެންގޮތެއްގައި ސިޔާސީގޮތުން ބާ

އަޅުގަނޑު . ތަން ކަމުގައި އެއްބާރުލުން ދޭ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އުދަރެހުގައި ފިޔަޖަހަމުންދާ ބޮޑެތި ޕާޓީތަކުން މި

ރި ރައީސް، އެހެންނަމަވެސް ކޮމަންވެލްތުގެ ޢިއްޒަތްތެ. ގޮތުން ޕީ ވެސް އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ.ޑީ.ނިސްބަތްވާ އެމް

. އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ދާންވީ. ހުރި ރިޕޯޓުގައި އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަ

ބޮޑު ސިޔާސީ  އެންމެ .މެން މި ބޭނުންވަނީ ކޮންގޮތެއްތޯއެހެންނަމަވެސް އަވަސް އިންތިޚާބަކަށްދާއިރު އަޅުގަނޑު

ގޮތަށޭ ދެން އިންތިޚާބެއް  ސަން މި ވިދާޅުވަނީ ފުރިހަމަ ރިޔާސީ ދައުރެއް ލިބޭޕީގެ ސްޕޯކްސް ޕާ.ޑީ.އެމްއިވާ ޕާޓީކަމުގަ

 ވިއްޔާ އެގޮތަށް އެކަން އޮތީ. ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހިތުން ދެން ހުރި ޕާޓީތަކުގެ ވިސްނުން ވެސް ހުރީ އެ. ބޭއްވެންޖެހޭނީ

އެކީގައި އެކަން ހަމައެއާ އަދި. އެކަން ކުރެވޭކަށް ނެތް ނޫނިއްޔާ ށްގެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކޮ

އަޅުގަނޑުމެން ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  121ލިއިރު އިކައި ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުގަނޑު ބަލަޓަ އެގޮތަށް ފަހިކުރުމަށް

 ވަނަ 112އަސާސީގެ އިރު އަދި މި ޤާނޫނުތްއޮތް ތަރުތީބު ކަނޑައެޅިފައި އޮ ގައި މި(ނ. )ޖެހެނީ ބަދަލުކުރަން މި

ވަނަ މާއްދާ  112 ،ގޮތުގެ މަތިންނޭ ބުނެ ވާ ގައި(ށ)ދު ޢަމަލުކުރާނީ އެ މާއްދާގެ މެ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް އެ މީހުންނާ

ލާއިރު ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް އިތަނެއްގައިތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައޮތީ ކޮން ލިސްޓުކުރެވިފައި މި

ބުނާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮމަންވެލްތުން އެ. ން ކުރެވޭކަށް ނެތްއެކަ ގޮސްގެން ނޫނިއްޔާ

ނޫންތޯ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މިއަދު ވިސްނާންވީ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރެވިދާނެތޯ

 ...ކަމެއް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާކު. ކޯރަމް ހަމަވެއްޖެ
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 :މުފީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤުފުވައްމުލަ

އެ ވިދާޅުވާ  ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް

ސާސީ އަޅުގަނޑުމެން މި ޤާނޫނުއަ ޔާވިއް ވަނީ ށްގޮތަށް އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ދާކަމަ

ޓަކައި  އަދި މިކަން ކުރުމަށް ،ކަމާ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފިކުރު ހުރީ މި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމާއި

 ގޮތެއްގެ މަތިން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް ގޮސްގެން ރައްޔިތުން ނިންމާ

ޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުނުކުރެވޭނެކަން ބަޔާންކޮށް ކޮމަންވެލްތަށް، ސީމެގަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އަޅުގަނ

 ގޮވާލަން މަނިކުފާނު މި ،އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ރިޕޯޓެއް ފޮނުވަން

ދާއިރު  ހަމައަށް ހަމައެއާއެކީގައި މި ދައުރު ނިމުމަކާ .ޅުއްވާށޭކަމުގައި އު ކަމުގައި އިސްނަންގަވައިގެން މި

ދައުރުގެ ތެރޭގައި މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހައެއްކަ ޖަލްސާ މި. އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް ދިމާވެފައި މި

ގަނޑު ބަދަލުގައި އަޅު މުގެޔުއަށް ދި ން އަޅުގަނޑުމެން ޗުއްޓީގެޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަސް ނިމިޢިއް. ބޭއްވުނީ

އިތުރަށް މި މަޖިލީހުގައި ކުރާންހުރި  ،އަށް ނުގޮސް އޮތިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ޗުއްޓީން ވާ ،ރައީސަށް ދަންނަވާލަން

އިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ބިލުތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތަ ޓަކައި ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ރައްޔިތުންނަށް

ފާނު ން ކެންސަލްކޮށްލާފައި މި ދައުރު އިތުރުކުރެއްވުމަށް މަނިކުޔުއަށް ދި އަޅުގަނޑުމެން ޗުއްޓީ ޓަކައި ދިއުމަށް

 ...ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަން

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މަދު ޝަރީފުމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްތި

 ...ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ރިފަށް ޢާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ. ފުކުރައްވާތިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާއްވާތި، ޢިފުކުރަމާ

 . އަރުވަންއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިފުޢާކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވައި

ވާއިރުގައި  ކަމަށް ބަހުސްކުރާ ދެވަނަ ދުވަސް މެދު އަޅުގަނޑުމެން ގެ ރިޕޯޓާސީމެގު. ތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ

ށް ހީވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަ ގެ ރިޕޯޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންތައްތަކެއް މަޖުބޫރުކޮށްފައި އޮތްއަސްލު ސީމެގު

 ގެސީމެގު. އެއް ނެތް ލާފައިންތިޚާބެއް ބާއްވާކަށް ވެސް ގޮވަގެ ރިޕޯޓުގައި އަވަސް އިސީމެގު. ހީވުމަކީ ކުށެއް
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އެއް އޮތްކަމަށް އެ  ހަމައެކަނި އެ ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަ. ލާފައެއް ނެތްއިގޮވައް އެހެން ކަމެއް ވެސް ކުރާކަށެ ރިޕޯޓުގައި

ލް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި އޮތީ ނޭޝަނަ ނުވާއެ ބޭފުޅުންނަށް އެހާ ހިތްޕުޅާބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައި އޮންނަނީ ނޫނިއްޔާ 

އޭގެ މުޤާބިލުގައި އަޅުގަނޑު  ،ދެން އެކަމާ. ގްރިޓީއާ މެދުބޭފުޅުންގެ އިންޓެ ތިއްބެވި އިގައިންކުއަރީ ކޮމިޝަނު

މެދު  ގްރިޓީއާގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އިންޓެންނަވާލަން އޮތީ އެ ބޭފުޅުން ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ކޮމިޝަނުސީމެގަށް ދަ

އެއް ހުރި  މައްސަލައޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  .ށޭމަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވައިދެއްވާޔުއެ ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން ލި

ކަހަލަ ބަޔަކު  އެއް ބަލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް އެއްބަސްވެވޭ ވެއްޖެއްޔާ އެ މައްސަލަ ކަމަށް ބޭފުޅެއް

ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން . ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ކޮމިޝަންގައި ބައިތިއްބައިގެން މި މައްސަލަ ބެލިދާނެ

ހިނގި  އިފެބްރުއަރީގަ 8ންތައްތައް ނުވަތަ ފެބްރުއަރީގައި ހިނގި ކަ 2ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެއްޖެ މި މައްސަލަ ވާހަކަފުޅު

. އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް. ބަލައޭތައްތައް އެއްވެސް ތާކުން ނުނޫނީ އޭގެ ކުރިން ވެސް ހިނގި ކަންކަންތައްތައް 

 އެ ބޭފުޅުން އިއްޔެގައި ވިދާޅުވެފައި އެބަ. ވެސް އެ މައްސަލަ އެބަ ބަލާދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 

ދެން އައިއްސަ ޕޮލިސް . ށްކަމަ އަށް ފޮނުވޭނެ ޖީ.ތެރޭގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ރިޕޯޓަށް ޕީ އޮތް ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް

ނަށް ވެސް ބޭބޭފުޅުން ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ ކޮމިޝަ. ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ވެސް އެ މައްސަލަ އެބަ ބަލާއިންޓެ

ފުޅުން އެ މި މައްސަލަ ބަލަން އެ ބޭން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެން ސީމެގު. ހާޒިރުކުރައްވާފައި މި މައްސަލަ އެބަ ބަލާ

ކޮން މެންޑޭޓެއްގެ ބޭފުޅުން  ދިޔަ ކަންތައްތައް އެއިހިނގަ ނޫނިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި މެދު ކުރެއްވި މަސައްކަތާ

ގައި މިކަހަލަ ކަމެއް ހިނގަންވާނީ ސީމެގު. މެންނަށް އުފެދޭ ސުވާލެއްން ފެއްޓެވީ އަޅުގަނޑުދަށުންތޯ ބައްލަވަ

އް ޚިލާފަށް ކަމެ ޤާނޫނުތަކާ ،ކަމެއް ހިނގައިގެން ޚިލާފަށް އާޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ، އެ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

 2ކަމެއް ހިންގިއްޔާ  ޚިލާފަށް ނުއަސާސީއާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫ ރުއަރީގައިފެބް 2މިތާނގައި . ހިނގައިގެން

 ،ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ އެވެނި ތާކަށް ވަދެ. ގައި ހިންގީ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުފެބްރުއަރީ

އެހެން ވިދާޅުވާ މަނިކުފާނަށް  .ދިވެހި ފުލުހުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކީއްތޯއޭ ކުރީ ،ވަދެ މިވެނި ތާކަށް

 މަނިކުފާނު މޭޖަރ ޖެނެރަލް ހެދިފައި، ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަ މި ގިވަޑައެއްނުގަންނަވާ އެއެނ

. ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ސިފައިންނަށް އަމުރުކުރަނީ ގޮއްސަ ފުލުހުން ގަޔަށް ބަޑިޖަހާށޭ ކިޔާފަ. ދައްކަނީ

ދައްކަވާއިރު އެ ބޭބޭފުޅުންނަށް އެކަހަލަ ބޭބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ،އެހެންވީމާ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ވީޑިއޯ ފެނުނު

ދިނީމަ އެ ބޭބޭފުޅުންނަށް ލިބުނު ފާއުކަމުން މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިސްތިލިބުނު ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަތުގައި ވެރި

 ތިއްބެވީ އެ ބޭފުޅުން އެ ބޮޑު ޝޮކް އެންޑް ނޯ އެއްގައި އެ ކަންނޭނގެ ޙަޤީޤަތުގައި އެހާ ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން

އަޅުގަނޑުމެން . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހިތާމަކުރަން އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގެން ގެއްލުންތަކަށް. ދުވަހު

ޙަޤީޤަތުގައި ސިކުނޑިފުޅަށް . ކަމަށް ވެސް އުއްމީދުކުރަން އެ ބޭފުޅުންގެ ރިކަވަރީ ޕްރޮސެސް ތަންކޮޅެއް އަވަސްވާނެ
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ހިތްޕުޅަކަށް ވެސް އެހާ ފަސޭހަފުޅެއް ނުވާނެ އެ ދުވަހު މުޙައްމަދު  .ފަސޭހަފުޅެއް ނުވާނެ އެ ދުވަހު ވެސް އެހާ

ދެން ސީމެގަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ކޮމަންވެލްތަށް ވެސް . ނަޝީދު ޢަމަލުކުރެއްވި ގޮތުގެ ސަބަބުން

ނޑުމެންގެ ޙައްޤުގައި ކޮށްދެއްވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެ ބޭފުޅުން އަޅުގަ

. ދެއްވާށޭތުގައި އެ ބޭފުޅުން ވެވަޑައިގެންޔަތަށް ލޯބިކުރާ ބައެއްގެ ގޮހުދިއްއެހެންނަމަވެސް ވަ. ނަވަމޭމަރުޙަބާ ދަން

 ...މާޔަތްކޮށްފައި ދެން އިންނަ އަޅުގަނޑުގެ އަޚްހިލަޙަތު ޞްޑުގެ މަހަމައެކަނި އަޅުގަނ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ހިސާބުން މި  ހާގަޑިއިރު މި 1 އޮތް އަށް ގޮތުގެ މަތިން ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ. ޝުކުރިއްޔާ

ހިސާބުން  ދަނީ ކުއްލި މައްސަލަ މި އަޅުގަނޑު މި، ވީމާއެހެން. އެއް ނެތް އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފަ. ނިމުނީ

 . ށްއަ 6ޖެންޑާ އައިޓަމު އެ އިނިންމަ

 

 .މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 6

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތް. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން

 

 .ފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރުމަޖިލީހަށް ތަޢާރު. 2

 

 :ހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާ

 . މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތް. ފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރުމަޖިލީހަށް ތަޢާރު. 2ޑާ އައިޓަމު އެޖެން

 

 .ފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުންކުރިން ތަޢާރު. 8

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް . ވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުންފުކުރެކުރިން ތަޢާރު. 8ޖެންޑާ އައިޓަމު އެ

 . ނެތް
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 .ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް. 11އަދި  އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. 9

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ހުރި  ނުނިމި 11ޓަމު މި އައިޓަމުގެ ދަށުން ވެސް އަދި އެޖެންޑާ އައި. އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. 9އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 . މަސައްކަތް މި އައިޓަމުގެ ދަށުން ވެސް މިއަދަކު މަސައްކަތެއް އެޖެންޑާއަކު ނެތް

 

 .ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 11

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 11އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

މިރު ޢާމަދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްގަވާއިދަށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  -11.1 -11.1

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން  ން ނިންމެވިކުރުމަށްފަހު ޢާއްމު ކޮމިޓީހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ދިރާސާ

މިލަންދޫ . އަރުވާނަންއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދައްކަވަން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުންނަށްވާހަކަފުޅު. އޮތީ މި

 .އަރުވަންއަށް އަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ޟާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރި ދާއިރާގެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޟާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިމިލަ

ށް އަދި މެންބަރުންނަ ޓީތަކަށާގޮތާއި ޕާ އާދެ، މަޖިލީހުގައި ވަގުތުތައް ބެހިގެންދާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ގޮތުން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ކަންބޮޑުވުން  ބެހޭ ގޮތާ ލިބިގެންދާ ތައްފުރުޞަތުލިބޭ ނުވަތަ ވަގުތު

 ބޮޑަށް ފާހަގަކުރައްވާފައި އެބަ ން ނިންމަވާފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ވަރަށްކޮމިޓީ ،ހިނދު އެއް ހުށަހެޅި ފާޅުކޮށް މައްސަލަ

 އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އްލުކުރަން ނުފެންނަކަމަށްހައަށް މި މައްސަލަ އެގޮތަށް  އޮތް އެ ކޮމިޓީ

ގޮތުގައި ވެއްޖެއްޔާ މިތާނގައި މިނިވަން މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ވަކިވަކި މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ ހުރިހާ 

އެއްކޮށްލާފައި ހަމަ ޕާޓީތަކެކޭ އެއް އުސޫލުން ކަންކަން . އެއްކޮށްލެވޭނެ އެއްޗެއް އެންމެންގެ ވަގުތުތަކަކީ ވެސް ހަމަ

ޑު ވެސް ކަމަށް އަޅުގަނ މަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނުންތެރިކަމެއްޔުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެން ދިކު

ހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޕާޓީތަކުގެ ވާހަކަ އެކު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާދެން ހަމަ މިއާ. ދެކެން

 އެންމެބޮޑު މައްސަލަ. އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިރުގައި ޙަޤީޤަތުގައި ޕާޓީތަކުގެ ވާހަކަ އެހާބޮޑަކަށް ދެއްކޭކަށް ވެސް ނެތޭ
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ދުވަހެއް  އޮންނަތާ އެތައްބެހޭ ޤާނޫނު ވެސް މި މަޖިލީހުގައި  ޕާޓީތަކާއެއް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ 

 ވާއިރު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބުނާ އެ ޤާނޫނު ވެސް ފާސްނުކުރެވި އްލުނުކުރެވި ނުވަތަހައެކަން ވެސް  ،ވާއިރު ވެފައި

ގޮތަށް  އެހެންވީމާ، ޕާޓީތަކަށް މި. ވަންޏާ ބުނެވިދާނެ ޕާޓީތަކުގެ ހައިސިއްޔަތު ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ނެތޭ ކަމަށް

ރުންނަށް ވެސް އެގޮތަށް ވަންޏާ ހަމަ އަމިއްލަ މެންބަ ކަމަށް ން ލިބޭއެއްޗެހި ބަހާލައިގެ ފުރުޞަތުތަކާ

އޮތް  ބޮޑަށް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި އެބަ ދެން މީގައި ވަރަށް. ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ލިބެންޖެހޭނެފުރުޞަތު

ދެން . ކަމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ލަތަކާއިން އިތުރު މައްސަމިގޮތަށް މި ބަދަލު ގެނެއްސިއްޔާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ތެރެ

 ދެން ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮތީ މަޖިލީހުން މި. އެއް ބޮޑު މައްސަލަ އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އަނެއްހެން ދިމާވާނެ މާ

 ޕާޓީތަކެކޭ އެއް ގޮތަކީ ހަމަ މި މަޖިލީހުން އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ. ކަމަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދެއްވާށޭ

ލިބޭ ވަގުތުކޮޅު  ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އުސޫލުން އަމިއްލަ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި މީހުންނަށް ވެސް

. ހަމަޖެއްސުންކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމު ވަންޏާ ހަމަ ބަހާލައިގެން ބާކީ ވަގުތު އޮވެއްޖެއްޔާ އެކަން ކަމަށް ބޭނުން

ވެއްޖެއްޔާ މިހާރު ޕާޓީތަކުގެ  ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ އެކީގައި އަޅުގަނޑުއެއާދެން ހަމަ

ޕާޓީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަމަ ލާރި ނަގައިގެން  13. އޮތީ ހަމަ ބޮއްސުންލާ ހިސާބަށް ގޮއްސަ ކަންތައްތައް ވެސް މި

މި ވާހަކަ  ،ވީމަ އަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއްދެން އަޅުގަނޑަކީ ވެސް ޕާޓީ. އެއް ނުވެވޭ ރަކާތްތެރިހަޙަޤީޤަތުގައި 

އޮތީ ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންމެ  އަރަނީ މިހާރު މިސް އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެހެންނަމަވެ. ކަމެއް ނޫން ދެއްކުމަކީ ވެސް އެހާ ރީތި

ނުވަތަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައި ވެސް . އެއް ހަދަންވެފައޭ އަތޮޅެއްގައި ވެސް ޕާޓީ

. އަތޮޅުގައި ވެސް ހަދަން .ސ. ގައި ވެސް ހަދަން.ހއ. އެއް ހަދަން އަތޮޅުގައި ވެސް ވަކިން ސިޔާސީ ޕާޓީ.ށ

ވުޖޫދަށް ގެންނަންވީހެން ސިޔާސީ ޕާޓީ ވެސް  19އިތުރު  ،އެއް ހަދައި އެހެންވީމާ، ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ސިޔާސީ ޕާޓީ

ޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ  އެބަ ،ޒާމަކަށް ވެސް ބަދަލުކުރަން ވިސްނުންއެހެންނޫނިއްޔާ އެހެން ނި. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ

އަށް ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ނިޒާމުތަކަކަށް  އާއި މަންފާ އާއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ލާބަ

ށް ނުވަތަ ކުރިން އުޅެމުން ޙަޤީޤަތުގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ގޮތްތަކަ. ތިބެނީ ބޭނުންވެފަ އަޅުގަނޑުމެން މި

ކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން  ވާ ވެގެން ގޮއްސަލްއިބޮޑަށް ފެ މެންގެ ތެރެއިން ވަރަށްއައި އުސޫލުތައް އަޅުގަނޑު

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މި މަޖިލީހުން . ގިނަ ބަޔަކަށް އެބަ ޤަބޫލުކުރެވޭ ވަރަށް

މި  ،ބޭފުޅާގެ ވެސް އެ އެދިލައްވާ ގޮތަށް އެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް، އެ ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޑަހުވަދޫ ދާއިކު

 . ޝުކުރިއްޔާ. ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތެއް ހޯދީ އެ. މަޖިލީހުން މިކަން ނިންމަވައިދެއްވުން

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ދުކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީ
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މި . ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި ރިޕޯޓަކީ ވަރަށް ފެންވަރު ދަށް ރިޕޯޓެއް. ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ރިޕޯޓަކުން ނޭނގެ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުއްވުން ޤަބޫލުނުކުރެވެނީ ކޮން 

ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ  ހަމައެކަނި އެ ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންނަށް. ރެކަންހުބަކާ ސަބަ

ގޮތުން ކަންތައް ކުރުމުގެ އިތުރު  ވާވަންޏާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ކަމަށް އަދި އެކަން ކޮށްފި. ވާތީ ކަމަކަށް

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް . ވެސް ނޭނގެކަމެއް އެއްގޮތަކަށް އެއް މިއީ ކޮން ވާހަކަ. މައްސަލަތަކެއް ނުކުމެދާނެތީ

ކަމެއް އެ  ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށް ކަމެއް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމަވަންޏާ އެ

އަދި ގަވާއިދުގެ . ވާނެފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ސަބަބުތައް ތަފްސީލުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހަށް ފޯރުކޮށްދެއްވަން

، ކަމާ ވަންޏާ އެއީ ކޮން މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ތެރެއިން އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ނުކުމެދާނެ

މިއީ ވަރަށް ޒާތީކޮށް، . ބަޔާންކޮށްދެވިފައި އޮންނަންވާނެ ކަންއެ މައްސަލަތައް ނުކުންނަން ދިމާވަނީ ކޮންކަމަކާ ހެދި

ކުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަ. ލާފައި ހަމަ ނިންމާލާފައި އޮތް ކަމެއްވައިލާފައި، ކުރުގަޅުވައިއަރު އަވަސް

ރުޞަތު ބޭފުޅުންނަށް އެ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ފުރުޞަތުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ވަކިވަކި މެންބަތުންނަށް ފު ނުވަނީ އެބޭނުންފުޅު

އޮންނަނީ،  ގެ ގަވާއިދުގައި ކަވަރުކޮށްފައި ހުރި ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި މިގޮތުން މަޖިލީހު ބެހޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ. ލިބެން

ގޮތުން މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާނީ އެ ޕާޓީގެ ކޮން މެންބަރުންނެއްކަން  ބެހޭ ޓީތަކަށް އޮންނަނީ މައްސަލައަކާސިޔާސީ ޕާ

ޕާޓީއަކަށް ތި  ނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތަކީ ސިޔާސީއެހެން. ކަނޑައެޅުމާބަރުން ވާހަކަދައްކާނެ ތަރުތީބުކަނޑައެޅުމާއި، އެ މެން

ސް އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ގަޑިއިރުގައި ހަމަ އެންމެ މެންބަރަކު ވެ 1، މިނެޓު 41މިނެޓު،  31ދެއްވާ 

 11. ނުގުޅޭ ވާހަކަދައްކަން ވެސް ޢާޟޫމައު ތަޅަތަޅާ ހުރެދާނެޔާ މިތާ ހުރެގެން ހަމަ ހަޔަކަށް އްބޭނުންފުޅުވެއްޖެ

 ހަމަ އެންމެމެންބަރުން އެއްކައިރިކޮށްފައި  11 އެ ލާފައިފައި އޮންނައިރުގައި ވާހަކަދައްކައިންބަރުން އެ ޕާޓީން އެދިމެ

ދުގެ އެއްވެސް އެއީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި. ފާނެވެސް ނަގައި މިނެޓު 21. ފާނެމިނެޓު ވެސް ނަގައި 21މެންބަރަކު 

ވީމަ މައްސަލަ ނުޖައްސަންވެގެން  ކުރާ ކަމަކަށްހަމައެކަނި ޕާޓީތަކުން  .ލިބިގެން ކުރާ ކަމެއް ނޫންމާއްދާއަކުން ބާރު

ގޮތުން  ސުވާލަކީ މައްސަލައަކާ ބެހޭ. ރިޔާސަތުން ވެސް އަދި އެހެން ފަރާތަކުން ވެސް މައްސަލަ ނުޖައްސަނީ

 1ރުންގެ ތެރެއިން ނުވާ މެންބައަކަށް ނިސްބަތް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީވާހަކަދައްކަން މިނިވަން މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ހަމައެކަނި ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންވާ  ފުރުޞަތުގައި ދެން ވާހަކަނުދައްކައި،މީހުން އެ  4މީހުން އެދިފައި އޮއްވާ، އަނެއް 

ވުރެ ގިނަ ވަގުތު  މިނެޓަށް 3އޭނަ އަށް  ވަންޏާ ކަމަށް މީހުން ވެސް ރިޔާސަތަށް އަންގާ 4ދޭން އެ އެކަކަށް ފުރުޞަތު

ތަނަށް އަންނަ  ވެގެން މިމަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކީ ވެސް އިންތިޚާބު. ންވީ ކީއްވެގެންހޭ އަސްލުމިތާނގައި ނުލިބޭ

 1ވާހަކަދައްކަން އެދޭ އެންމެން އެއްކައިރިކޮށްފައި މުޅި ވަންޏާ  ވާއިރުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭނުން ކަމަށް މީހަކަށް

ވަންޏާ ވާހަކަދައްކަން އެދިފައި ތިބި މިނިވަން  ކަމަށް ކަށް ދެވޭއެއްކޮށް އެކަ މިނެޓު 21މުޅި ، ގަޑިއިރު އެއްކޮށް
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ދޭން ބޭނުންވާ މީހާ އޭގެތެރެއިން އިތުރަށް ފުރުޞަތު މެންބަރުން އެއްބައިވެފައި ރިޔާސަތަށް އަންގާ އެންގުމެއްގެ މައްޗަށް

އަކަށް ވާހަކަދައްކަން އެދިފައި މައްސަލަ އަޅުގަނޑާއި އެހެން މެންބަރަކާ .އަށް އެ ފުރުޞަތު ނުދެވެންވީ ކީއްވެގެންތޯ

ށް މިތާ ވާހަކަނުދެއްކެންވީ ވަގުތު އަޅުގަނޑަ އެ ،އޮއްވާ އެ މެންބަރު އޭނަގެ ވަގުތު އަޅުގަނޑަށް ދީފީމޭ ބުނީމަ

 ވީމައޭ ކިޔާފައި މި ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަކަށް. ވެސް އެނގޭ ކަމެއް ނޫންހަމަ އެއްގޮތަކަށް. ކޮންއުސޫލަކުންތޯ

ވާހަކަދައްކަވާފައި  ގައި ތިބި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިންނއް މަޖިލީހަށް ގެނެސްފައި ވޯޓަށް އަހާފައި މިތާވަރުގެ ކަމެ

 . އަސްލު ނުޖެހޭ ކަމެއްތާކުންތާކު. ރަށް ހެއްވާ ކަމެއްކުރުމަކީ ވަމީތި ބާޠިލު

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު

ދެ، އަޅުގަނޑު ވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި އާ. عليكم سالملا. حيمالر الرحمن اهلل بسم

ށަހަޅުއްވާފައި މިރު ހުޢާމަދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއި މި

. ގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވައިލާނަން ބެހޭ ވާފައި އޮތް ރިޕޯޓާނުމު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ފޮއޮތް އިޞްލާޙު ޢާއް

ގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަތާ، މަޖިލީހުގެ އެކި ވާ މައްސަލައި މިގައި އާދެ، ރިޕޯޓު

ޤަތުގައި މަޖިލީހުގައި އަންނަނީ ޙަޤީ ލޮބީކުރަމުން މި. ވެއްޖެ ތަންތަނުގައި ލޮބީކުރަމުން އަންނަތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް

ޢިއްޒަތްތެރި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް މި  ،ވާއިރުގައި ކަމަށް ގަޑިއިރު 3ނީ ގިނަވެގެން ވާހަކަދެއްކުމަށް ބިލަކަށް މި ލިބެ

ވާއިރުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް އެއީ އެހެންކަމަށް. މިނެޓު 2.3ގޮތެއްގައި އެވްރެޖު ލިބެނީ 

އެއްގައި، ވަރަށް މަދު  އެހެންނަމަވެސް، އެއްވެސް މައްސަލަ. ނުކުރެވޭ ވަގުތެއް ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް އެކަށީގެންވާ

އެއްގައި ނޫނިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވާހަކަނުދައްކަވާތީ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މައްސަލަ

. މަތީން ވަގުތުތަކެއް ހަމަޖެހިފަ ކަނޑައެޅޭ ވަކި އުސޫލެއްގެ އޮންނަނީ ޕާޓީތަކުގައި މި. ފުރުޞަތު މި ލިބިގެންދަނީ

އެހެންނަމަވެސް، އަމިއްލަ މެންބަރުންނަށް . އެހެންކަމުން ވަކި ނޯވޭ ޕާޓީތަކުން ވާހަކަދައްކާނީ ކިތައް މެންބަރުން ކަމެއް

ގެ މިނެޓު 1މިނެޓު ނޫނީ  3ކީ ގޮތަ ވާ ންބަރުންނަށް މިނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެތަކީ، ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްގޮ ވާ މި

މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ވެސް . ފުރުޞަތެއް އަރުވަމުން ގެންދޭ

ޤަބޫލުކުރެވޭ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި 

އެ މެންބަރަކު  ،ނަމަ ދީފިޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުކު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވައިފި، ނޫނީ އެހެން ޢިއްމެންބަރަ

 އެއީ އެއްވެސް މައްސަލަ. މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން އިން ވަގުތެއްގައި އެ ވަގުތު ހަމަ ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަމަށް

ކުރެވިގެން ދިޔައިރު މައްސަލަ ދެ ފަހަރަށް އެޖެންޑާ މު ކޮމިޓީ އަށް މިޢާއް. ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެންއެއް އޮތް 

 އެއްގެ ގޮތުން މިއަދު މި އެހެންކަމުން އޭގެ ނަތީޖާ. ނުނިންމިވަނީ އެ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކައި  ވެސް ވަކި ގޮތެއް މި
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މަކީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އަޅުގަނޑު އެދޭ އެދު. ޓަކައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް ވަނީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރ އިން ވަކި

އަދި ، ގޮތަށް ބަލައިގަނެ ވާ ގައި މިއިޞްލާޙަށް، މި ރިޕޯޓަށް، ރިޕޯޓު ވެސް، ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މި

މު ދެއްވުމަކީ އެއީ ވަރަށް މުހިއްޓުއަދި ވޯއަށް ތާއީދުކޮށްދެއްވައި،  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހަޅުއްވާފއިވާ މައްސަލަ

. އަޅުގަނޑު ބުނަން ބޭނުންވާ ބަސް މިހާރު މި ބުނެވުނީ. ޖެހޭ ވަގުތެއް ނޫން މިއީވާހަކަދައްކަން އާދެ، މާގިނަ. ކަމެކޭ

އިވާ މިރު މި ހުށަހަޅުއްވާފަޢާމަދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްއަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކުޑަހުވަދޫ ދާއި

. މުން އިށީނދެލާނަންނަވަން، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުދަންވާހަކަ ދަންނަވަމު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއި

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ. الرحيم الرحمن اهلل بسم

ގޮތުން ވާހަކަދެކެވޭއިރުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ބެހޭ ގެނައުމަށް މި ހުށަހެޅި ބަދަލާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް

 42މި މަޖިލީހުގައި . ނޫން ނެއްނުކުންނާނީ ގަވާއިދެއްގެ ތެރެއިންހައްލުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ކަމެއްގެ ވެސް 

އަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން ވިދާޅުވަމުން މި ދަނީ  އެ ،ސަރުކާރެއް ބަޣާވާތަކުން ގެނެސް ގޮތަށް މެންބަރުން ހިމެނޭ

ވުރެ ބާރުގަދަ  އަށް ސީތިމަންނާމެންނަކީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ވެސް އަންގަމުން ދިޔައީ ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނުއަސާ

ވަންދެން ބަޣާވާތުގެ ބައިވެރިން މުޒާހަރާކުރަމުން  ރޭ 22އަޅުގަނޑަށް ފެނުނު . އަށް ޢަމަލުނުކުރާށޭ އެ. އެއްޗެއް ނޫނޭ

ށް ނިސްބަތްވާ ވަރުގަދަ އެމަ.ޕީ.އޭގެތެރޭގައި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ޕީ. ޅުން ވިދާޅުވަމުން ދިޔައީބޭފު ދިޔައިރު އެ

، ންވީމާއެހެ. ސާސީ މާ ބާރުގަދަވާނޭޤާނޫނުއަ. ނުވާނޭއީ ގަވާއިދަކަށް ޢަމަލުކޮށްގެންމެންބަރުން ވިދާޅުވަމުން ދިޔަ

މެންބަރުން ބޮލުގައި އެޅިފައި އޮތް މައްސަލައެއްގެ  މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެންމެހައިއަޅުގަނޑު ދެން މި ޢިއްޒަތްތެރި 

. ރުނެއްވަނީ ޤަ އޮންނަތާ މިހާރު މިބެހޭ ބިލު  މަޖިލީހުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ މި. ވާހަކަ ޙަޤީޤަތުގައި މި ދެކެވެނީ

އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރު އައިސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން . ރުނެކޭޔާ ބުނާނީ ޤައްވެއްޖެ ހަދާ މީހަކު ދޮގު

ޓަކައި، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަޑުނުޖެހި އެ ،އިންތިޚާބުކުރި ސަރުކާރު އައިސް

މަޖިލީހުގެ ރައީސް  ،ދާތީހަލަބޮލިވަމުން ލީހުގެ ތެރޭގައިވޭ ވާހަކަދައްކާއިރުގައި މަޖި އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް އުނދަގޫ އެބަ

އަދި ބިލު . ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބިލު ހެދުންތަށް މީގެ ހައްލަކަށް އަންނަންޖެހެނީ ދެންނެވި ގޮ އާދެ، މި. ހަނުއިންނަވާތީ

 ކުރަންވާއޭރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގައި ކަން. ޤާނޫނަކަށް ވީމާ ދެން މީގެ ހައްލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނީ

ސް، މިއަދު މި އެހެންނަމަވެ. ދާނެލީހުގެ ރައީސަށް ވެސް ސާފުވެގެންއުސޫލަށް އަދި ކަންކުރަންވާ ގޮތެއް ސީދާ މަޖި

ލަބިއްޔަތު އޮތް ބައެއްގެ އެ ނިންމާ ގޮތަކަށް އެއީ ކިތަންމެ ވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހިތްހަމަޖެހުނަސް މަޖިލީހުގައި އަޣް
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އެއް ނެތް ކިތަންމެ  އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލަ. ނޑުމެން މި ތިބެނީ ތަބާވެގެންކަމަކަށް އަޅުގަ އަދި ނުޖެހުނަސް އެ

 ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކިތަންމެހައިވަރަކަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލައްވައިގެން ހޮވިވަޑައިގެން ތިއްބެވި ޢިއްޒަ

ހެންނަމަވެސް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އެ. އެއް ނޫން އެއް އޮތީ ފުރުޞަތެއް ދެއްވިޔަސް އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް މައްސަލަ

 ،އެއީ ސަބަބަކަށް ވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ގޮތެއް ނިންމީމަ. ބޭފުޅުންނާ އެއް ހަމައަކަށް އާދެވޭނެ އުސޫލެއް ނެތް އެ

 މަވެސް، ތިޔަ ވިދާޅުވާ ފަރާތްތަކުގެއެހެންނަ. ކަށް ހުންނަނީ ވޯޓުގެ ނަތީޖާގަގޮތައެއް. ން ދެނީ އެއްގޮތަކަށް ވޯޓުއެންމެ

ގޮތަށް  ބޭފުޅަކު ދޭންވާ ވޯޓަކީ އެ. އެއް އްޔާ އެއީ ވެސް މައްސަލަފައި، ވޯޓުދޭއިރު ތަފާތުވެއްޖެއެއްގޮތްވެވާހަކަ 

އެހެންނަމަވެސް، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މި މައްސަލަ އަންނަނީ . ބޭފުޅުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެ

ޑިޑޭޓަކީ ވެސް އެއީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކުރިމަތިލައްވާ ކެން. މްތިޔާޒު އޮވޭސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ލިބޭ އި. ގޮތަށް މި

އެކަން  ،ސިޔާސީ ޕާޓީގެ އެޕްރޫވަލެއް ލިބުނީމަ. އިލެކްޝަނަށް ވެސް މާ ގިނަ ސޮއިތަކެއް ލާންޖެހޭ ފަރާތެއް ނޫން

ސިޔާސީ  ،ގައި ޑިމޮކްރަސީ އާލާކޮށްހުރިހާ ކަންތައްތަކުގައި ވެސް ރާއްޖޭ، އެހެންވީމާ. އޮންނަނީ ހަމަޖެހޭނެ ގޮތަކަށް މި

 އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ރާއްޖޭގެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ލިބޭ ފުރުޞަތު ބޮޑުނާކުރަން މަސައްކަތްކުރަންޏާ ޕާޓީ ހަރުދަ

އެއީ ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަކުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ދައްކަމުންދަނީ ޕާޓީތަކަށް . ރައްޔިތުން ވަނީ ބަލައިގަނެފަ

އެންމެ ފަހުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރާއްޖޭގެ ނިމިދިޔަ . ދެނީބޭފުޅުންނަށޭ ފުރުޞަތު ތްވެވަޑައިގަންނަވާނިސްބަ

އަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  އަދި ޕާޓީ ހުރިހާ ޕާޓީ އެއްވެގެން އެކަކާ އިންތިޚާބުގައި ވެސް

. ޑިޑޭޓުން ވެސް ކުރިމަތިލެއްވި އެ ދާއިރާތަކަށްކެން ،ހުން ވެސްއެހެން މީ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބަލައިގަތީ

ވާކޮށް، އަކަށް ދަޢު އެއީ ލިބުނު ނަތީޖާ. ނީބޭފުޅުން ރައްޔިތުން ބުނަނީ ހޯހޯއޭ، ޕާޓީއޭ ބޭނުންވަ އެހެންނަމަވެސް، އެ

މި ، މާއެހެންވީ. ދަނީ ން މިލިބިފައޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަދައްކަމުއޮތީ ތާއީދު ރާއްޖޭގައި ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަން ވެސް މި

އަޅުގަނޑަށް ހެޔޮ . އެއް ނޫން އެއް އޮތީ ވާ ކަންތައްތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް މައްސަލަ އިޞްލާޙުގައި މި

މެންބަރުންނަށް ލިބުނަސް އަދި  ،ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވަގުތު އަމިއްލަ ގޮތުން، އަމިއްލަ ގޮތަށް ނިސްބަތްވެ ތިބި

ޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަގުތު ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން އެ އޮންނަ އުސޫލަކީ އެއީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަދި އަ. ނުލިބުނަސް

އާދެ، . ވާކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ނޭދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަންޅުންނަށް ލިބޭ ޙައްޤެއް މަޙުރޫމުބޭފު އަދި އެ. ޤަބޫލުކުރާ ގޮތެއް

ގޮތް ކުރީމަ ވީ ދުނިޔެއާ ހަނގުރާމަ. ނެބަހައްޓަވަންޖެހޭދުމަފުޅުގޮތް ހަނ ރަށް ވީއި މިޞްއެހެންނަމަވެސް އާދެ، އިރާޤާ

 ޓެރިންނަށް ގޯނާކުރަންޏާ އެންމެ ގެއެއްގެ މީހުންނަށް ލޮލުފިޔައަވައްޓެރިންނަށް އުނދަގޫކޮށް، އަވައް. އެނގެންޖެހޭނެ

ޑިހުތުރު ހަ ގެ މީހުންނަށްއެހެންވީމަ، ސީމެގާ އަދި ދުނިޔޭ. ސް އުކާނެވެ ގޭ ފުރާޅަށް ގައު. ޖެހޭނެ، ނުނިދޭނެއެއް ނު

ޓެރިންނަށް އްކައި އަދި ދީނީ ގޮތުން ވެސް އަވައްހުއްޖަތް ދައަވައްޓެރިންނަށް ގޯނާނުކޮށް އަދި ދީނީ  ،އެއްޗިހި ނުކިޔައި

ތިމާމެންނަކީ މާ މޮޅު . ވާހަކަ ވެސް ދައްކާ ން އެމިތާ ތިބި ބައެއް ޝޭޚު. މެއް ނޫންއުނދަގޫކުރުމަކީ އޮންނަންޖެހޭ ކަ
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އޭނާ ވެރިކަމަށް  ،އެންމެ ގިނަ ރާ އެތެރެކުރާ މީހާ ފަހަތަށް އަރައި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް، ންނަބޭކަލުންނަށްވެދީނީ ދަ

އޫރުމަސް ކާ މީހުން ފަހަތުން . ތަނަކު ލައްވައެއްނުލާނެމަސައްކަތްކޮށް، މިކަހަލަ ވާހަކަދެއްކީމަ ދެން ތަނަކުންގެންނަން 

ވީ އަހަރު 31އެހޭ ބުނެގެން  އެކޭ ވިއްކާ މީހާ ރާ އެތެރެކުރާ މީހާ. އްތޯގޮތެގޮތުން އޮތީ ކޮން ރަލާ ބެހޭ. ދުވަނީ

. ހުރީ އެތައް އަނިޔާއެއްކޮށްފަ އަދި އޭނާ އަށް ވެސް ކުރީގެ ވެރިމީހާ. ވެރިމީހާ ހުރީ މީހަކު ޖަލަށްލައި ގޯނާކޮށްފަ

 . ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވިދިވެސް މި އެޖެންޑާ އައިޓަމުގެ ދަށުން ވާހަކަފުޅުއަ. ޝުކުރިއްޔާ

ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި، ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް . ހުރި ބާކީ ވަގުތު އަދި ޕާޓީތަކަށް އެބަ

ގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް މިނެޓު 31ހިސާބުން އަޅުގަނޑު  މި. ރުވަމުން ގެންދާނަންއިރުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު އަމިނެޓު 3

އަލުން މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެން. މަތީން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވާނަން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ

   .م عليكمالسالو. ގައ11:11ިފަށާނީ 

 

 ]ށްއަ 11:11އިން  11:31ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ފަށަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ކުޑަހުވަދޫ  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން މި. `

މިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވި ޢާމަދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

އަރުވަނީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި. ގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްރިޕޯޓު. ރިޕޯޓު ގޮތުގެ

 . ރިޤަށްޠާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 

 : ރިޤު ވާހަކަދެއްކެވުންޠާމަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

އާދެ، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވާފައިވާ . ސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ. `

. ގޮތުން އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަންގެ ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަނޑު އުސޫލެއް

ވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ށް އަރުއެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ ފުރުޞަތެއް މިނިވަން މެންބަރުންނަ

ޕާޓީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މި މަޖިލީސް . މިނަށް ނުދެވޭނެކަންއެ ޖެހޭނެ ޕާޓީތަކުގައި އޮންނަ ފުރުޞަތު ވިސްނާލަން
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އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް . ވަރަށް ބޮޑަށް ބެހިފަ ށްއޮންނަނީ ޕާޓީތަކަ ހިނގަމުންދާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި

އޭގެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ގޮތުގައި މިނިވަން މެންބަރު މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުތައް އަރުވާއިރު ވޭޤަބޫލުކުރެ

ވަގުތު އެއް މެންބަރަކު  މެންބަރުންގެ 11،12މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ . ޖެހޭ ކުރަން އެބަލިމިޓު

އެހެންނަމަވެސް، . ޞާފުވެރި ގޮތަކަށް ނުވާނެމަކީ އެންމެ އިންޔުކަހަލަ އުސޫލެއް ހަމަޖެހިގެން ދިކުރައްވާ ބޭނުން

އެއް  ،މިނިވަން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އިތުރު މެންބަރެއްގެ ،ގޮތުގައި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

ންގެ މެންބަރެއްގެ ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މި ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ރައްޔިތު

ވެސް ކުރެވެން އޮތް  އިއިތުރު ބަދަލެއް ގެނައުމަކާ ނުލަ ގަވާއިދަށް. އެރުވޭނެ ކަމަށްޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެ ފުރުޞަތުމަ

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އެ އޮތް . ކަމެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ

 ...އަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މައްސަލަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވާތީ  މިހާރު ލިބިފައި އާދެ، ޖަލްސާގެ ކޯރަމު (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) .މިހާރު ވަނީ ގެއްލިފަ އާދެ، ޖަލްސާގެ ކޯރަމު

 .ރިޤުޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާމަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް. ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން މި ފަށަނީ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޤުރު މުޙައްމަދު ޠާދާއިރާގެ މެންބަ މަނަދޫ

ކޮންމެ މެންބަރަކު ، ކޮންމެ މީހަކު ވެސްށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ގޮތަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މި

ދެވޭނީ ކުރަމުންދާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ކުރިއަށް ގެންވަކާލާތު ،ންގެ ހައްޤުގައި ކަމަށްދައްކަނީ ރައްޔިތުވެސް ވާހަކަ

މި މަޖިލީހުގެ  ،ނަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރި. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރެގެން

. އެހެންވީމާ، މިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ނުޖެހޭނެލާކަށްއިވަހަކު މަޖިލީސް މެދުކަނޑަގެއްލިގެން ކޮންމެ ދު ކޯރަމު

އަކީ ރައްޔިތުންގެ  އުޅޭ ވާހަކަ އްކަމުން އައި ވާހަކަ އަށް ދާއިރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑު ދަ

އަކީ ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭ  މަޖިލީހުގެ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް މައްސަލަ

އުސޫލުތަކެއް މި ގަވާއިދުގައި  ވޭނެއްކޮށްދެލަ ހައްލުމައްސަ ށް އެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަ. އެއް ނޫނޭ މައްސަލަ

ރުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތުތައް ލިބިގެން ވެސް މިނިވަން މެންބައިމުއަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަނީ ހަމަގަ، އެހެންވީމާ. ހުރި އެބަ

އެ ހައްދެއް ކަމަށް . ށްހަމައެއާއެކު ހައްދެއްގެ ތެރޭގައި އެ ފުރުޞަތުތައް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަ. ދާންޖެހޭ ކަމަށް

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ކޮންމެ މިނިވަން މެންބަރަކަށް ވެސް އިތުރު މެންބަރެއްގެ ފުރުޞަތު ވަގުތު އަނެއް މެންބަރެއްގެ 
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 ދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު އެންމެ އެދޭސަތުން އެ ކަންތައްތައް ފަހިކޮށްއެކު ބޭނުން ކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ރިޔާ އިޒުނަޔާ

 .ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް .والحمد هلل. ލާނަންއިން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމަގައި ދަންނަވަމުގޮތް ކަމު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ސަތުން އެރުވުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ރިޔާއިތުރު މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު، އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

މިޓީގައި ބެހޭ ކޮ އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތަކާ. ނަންލާގައިއަންގާ އެންގުމެއް އަން

ގެ ބަދަލުގައި އެ ޖާގަ އަށް ފުޠީސަން ލަޙަދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރައްވާ ހިތަދޫ ދެކުނު ޕީ ތަމްސީލު.އާރު.ޑީ

އިން ޕީ .އާރު.މް ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް ޑީނާ އާދަތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ރޮޒައި

އަރުވަނީ ގަލޮޅު  އާދެ، މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި. ގޮތަށް ހަމަޖެއްސި ވާހަކަ އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ އެކަން އެ

 .މަދު މަޚްލޫފަށްރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްދެކުނު ދާއި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ފުދު މަޚްލޫމަޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްގަލޮ

 މިރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މިޢާމަދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްކުޑަހުވަދޫ ދާއި. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

. އިނގޭތޯ ގޮތުން ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ގެސޫލެއްމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހަމަ އުއްވުވާ ހުށަހެޅު

އެއް އޮންނާނެ  ކަމާ ދޭތެރޭގައި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ މި މި، ޑުމެން އެއްވެސްއަޅުގަނ

 މި ،ވާނަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެއީ އެއް ހަމައެއްގެ މަތިން ހިނގާ ކަމެއް. ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

ވާނަމަ  ގަޑިއިރުގެ ބަހުސެއް އޮންނަ ކަމަށް 1ރުގައި މިސާލަކަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާއިކަމާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން 

 11އެ ޕާޓީ އަށް  މުޅިމެންބަރުން ތިއްބަވާއިރުގައި  11ގެ ޕީ.އާރު.ލިބެނީ މިސާލަކަށް ޑީލޫމާތުމަޢުއަޅުގަނޑަށް 

ގެ މިނެޓު 3ންބަރަކަށް ކޮންމެ މެ ޓުއެކަމަކު، އޭގެ އިތުރަށް އިންޑިޕެންޑެން. މި ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ ވަރަކަށް މިނެޓު

ގަންނަވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައި އެ ށް މިނެޓުއެކާވީހަކަން ބަހާއިރުގައި ޖުމްލަ ރޭޓު

ވިޔަސް އިންޑިޕެންޑެންޓުންނަށް  އަކީ ޕާޓީގައި މެންބަރުން ގިނަކޮށް ތިބި ކަމުގައި އޭގެ މާނަ. ލިބެނީމަޢުލޫމާތު

ވާއިރުގައި މިހާރު އިތުރަށް ދެން މިކަން ށްއެހެންކަމަ. ދޭ ވެގެން އެބަތު އިތުރުގޮތުން ލިބޭ ވަގުގެ ސޫލެއްއު

 11ގައި ޕީ.އާރު.ވާނަމަ މިސާލަކަށް ޑީ ކަމަށް ގެ އުސޫލުން ބެހިއްޖެމިނެޓު 3އި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދާއިރުގަރޭވިގެން

އެ މިރު ޢާއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެން  ޔާދެއްވައިފިއް މިނެޓު 3އި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް މެންބަރުން ތިއްބަވާއިރުގަ

އޭރުން އިންޑިޕެންޑެންޓުންނަށް އެ . އެއް ނެތޭ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ދިއުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙާ

 ސަލަބޭފުޅުން ބޭނުން ބޭފުޅަކަށް ދޫކޮށްލުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގައި އެއްވެސް މައް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ވަގުތު އެ



41 

 

މިކަހަލަ  މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބެގެން ހަމަ ގަނޑުމެން ވެސް އިންޑިޕެންޑެންޓުއަޅު. އެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން

ނގޭ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ގެ މިނެޓަކީ އުސޫލެއް 3. ކުރެވިއްޖެދަތިތަކެއް ތަހައްމަލް

އޭގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑަށް ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ޕާޓީގެ . ވަނީ ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް މި ންވީމާވާހަކަދައްކަ

ބަހުސްތަކުގައި ނޫންނަމަ ބައެއް ވާނަމަ  ދެކިއްޖެ ކަމަށްއަޅުގަނޑަށް ގިނަ ވަގުތު ވާހަކަ ދީގެންވަގުތު ގެމެންބަރުން

 ،އެހެންވީމާ. ދޭ އެބަ ރުވެގެންއިތު ލިބޭ ވަގުތު ކުރުމަށްސާއްހިއެކަން  އިވާހަކަދައްކަ ގިނައިރު ތަކުގައިމު ބަހުސްއްމުހި

އަޅުގަނޑުމެން  ،ނަމަވާ ދެއްވާ ކަމަށް މިނެޓު 3މެންބަރުންނަށް  ންޓުއިންޑިޕެންޑެ އަކީ އުޅޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން މި

 ފި ކަމަށްލައްވައިއިމެންބަރުންނަށް ބައްސަވަ 12ޓުން ރޭ ގެމިނެޓު 3ގައި ތިބޭ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އެމު.ޕީ.ޕީ

ކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު މި ލިބެނީ އެހެންނޫން. މިކަން ވެގެންދާނޭ ކަމާއެކީގައިރުން ހަމަހަމަވާނަމަ އޭ

ލިބިވަޑައިގަންނަވާއިރުގައި ޕާޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރަށް  މިނެޓު 3މެންބަރުންނަށް  ންޓުންޑެއިންޑިޕެ

ގޮތަކަށް ފުރަތަމަ އެހެންވީމާ، ހަމަހަމަ. މި ލިބެނީތަކަށް ބަލާއިރުގައި ގާތްގަނޑަކަށް މިނެޓެއްހާ ވަގުތުކޮޅެއް ޖުމްލަ ގޮ

 ންޓުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ވަގުތު އެއެއަށްފަހު އިންޑިޕެންޑެ. މިނެޓު 3ންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ކޮ. ބެހެންވީއޭ

އެއް އޮތް ކަމެއް  ވެސް މައްސަލަވެސް އެއް ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅަކަށް ދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު ވިސްނުމުގައި

 ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ހާލެއްގައި މިތާ މި އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހަދައިގެން ތިބި ކަމުގައި. ނޫން

މީހުން ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް ވެއްދުން ކަމަށް ވުމަކީ ވެސް އެއީ އެންމެ  އަކަށް ވާންޖެހޭނީ އެ ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ

ޖެހޭނެކަން އަޅުގަނޑުމެން ކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންގޮތުގައި މަސައް ގެންޓުންއިންޑިޕެންޑެ. ނގަޅު ގޮތެއް ނޫންރަ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާން އެބަ ކޮށްދޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީ އަށް  .އެންމެން ޤަބޫލުކުރަން

. މަ ފުރުޞަތު ޤާނޫނުއަސާސީން ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ލިބިދޭ އެބަވެސް ހަ ވަދެ އުޅުމާއި ނުވަދެ އުޅުމުގައި

 ންޓުއުސޫލެއްގެ މަތިން އިންޑިޕެންޑެ ކޮށް ބެހިގެންދާންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަހަމައެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަ

އެއް އޮތް ކަމެއް  ލަމެންބަރުންނަށް އެ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ވަގުތު އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވުމަކީ އެއްވެސް މައްސަ

ދު އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މިއަ ވެސް ދައްކާއިރުދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަމިކަމާ . ނޫނޭ

ޤައުމުގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި ނަޝީދު  މި އިޓަކައި ކުރީގަ ކޮށްލުމަށްއަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ފުނޑުފުނޑު

 މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ސީރިއަސްކޮށް މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ބަހުސެއްގައި. ނަވާތީމަސައްކަތްކުރައްވަމުން ވަޑައިގަން

ރަށް ވަޑައިގެން ދިވެހިރާއްޖެއާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަޑުއިވެނީ ބޭ. ވެފައި އޮތް ކަމެއްވެސް މިހާރު ދައްކަން މަޖުބޫރު

އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން . ޝީދު އަޑުއުފުއްލަވާ މަންޒަރުނެތި ނަ ޓަކައި ހުއްޓުމެއް އެޅުމަށްދޭތެރޭ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު

ން ވަޑައިގަންނަވާތީ މުނިކަމެތިކޮށް ނަޝީދު ކަންތައް ކުރައްވަ ދޭތެރޭ މިހާ ވެހި ރައްޔިތުންނާދި ،ދިވެހި ސަރުކާރަށް

ސްކަން ކުރެއްވި އާދެ، އެއީ ކުރީގެ ރައީ. ދެއްވާށޭފިޔަވަޅުއަޅުއްވައި ދޭތެރޭގައި ޓަކައި ނަޝީދާ ށްދިވެހި ރައްޔިތުންނަ
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. އްމަދު ނަޝީދެއް ނޫން އިނގޭތޯޙައިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުނަޝީދު އެއްވެސް ހާލެއްގައި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާ

 މި .މަ ބަޣާވާތް، ބަޣާވާތް، ބަޣާވާތްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަޑުއިވެނީ ހަ ތަނުގައި މިއަދު ހެނދުނުއްސުރެ އާދެ، މި

ބާޣީ ވަޙީދު، ބާޣީ ވަޙީދު، ގޮވަގޮވާ އަޅުގަނޑަށް . ނުވޭ ވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެއް ހެންކަމެއް ދެން ހުއްޓުމެތް އޮތް

، އެހެންވީމާ. ވެސް އެ ގޮވަނީ މާލަށް ނޫންކަމެއްދި ޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދާނޭނގެ މިހާރު އެއީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއް

ބަހުސްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ކުރަންޖެހިފައި މިހިރަ މިކަންކަން ކޮންމެ ދުވަހަކު މިތާ ތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން 

އޮއްވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިވެފަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ނުލިބި ހުރަހަކަށް ،މަސައްކަތްތައް ނުކޮށް

ޑަށް ނުފެންނާތީ ކަމަށް އަޅުގަނ ގޮތް ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު މަސައްކަތްތައް ހުރަސްއެޅޭ

ވެސް ގޮވާލަން  މުފީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ފާޤުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ

 ޢިއްޒަތްތެރި ދުއްފުށި ދާއިރާގެއާދެ، ކުޅު. އަށް ނުގޮސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަން ޗުއްޓީ

 ވެސް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެ ފާޅުކުރެއްވި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ނަޝީދުމަދު އްމެންބަރު މުޙަ

ކަމާއި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހަމަހަމަ. ވީވާންހަމަހަމަ. ވާހަކަ ދެންނެވީ އެކުރިން ވެސް ތާއީދުކުރާތީ އަޅުގަނޑު 

ން އެއްބަޔަކު ދެންނެވިހެ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މި، މާއެހެންވީ. ފަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާންވީޞާއިން

ދީގެން ކު އަނެއްބަޔަކަށް އެއްބާރުލުންއަޅުގަނޑުމެންނަނީ އެއްބަޔަ އި،އަނެއްބަޔަކަށް ޖެއްސުންކުރުމުގެ ވިސްނުން ދޫކޮށްލަ

ގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު އިދިނީއޭ ކިޔާފަފާއުނަޝީދު އިސްތި. ސައްކަތްކުރަންވީތާ ވޭތޯ މަ މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް މި

އެ ބޭފުޅުންނަށް . ޅުއްވަންވީޕީ މެންބަރުން ހުރަސްނާ.ޑީ.ށް އެމްނުދިނުމަޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ

ވެސް ސީދާ ނަޝީދު  ހުއްޓެން ދިމާވި ސަބަބަކީ އްފައިދާތަ މުން ދިޔަ ނާޖާއިޒުލިބިވަޑައިގަންނަވަ

އެއްވެސް . ންވީއްވަރީގޭ ދޮށުގައި މުޒާހަރާކުރަކެނެ. ފުޅަށް ޤަބޫލުކުރައްވާއްލަންކަން އެ ބޭފުޅުން އަމިފާދެއްވުއުއިސްތި

ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން މިތާނގައި ހުންނަ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމުތަކާއި މޭޒުތަކާއި މައިކު އްހާލެ

ށް ކޮމްޕިއުޓަރަ ގެޒަތްތެރި މެންބަރުއޭގެ ސަބަބުން މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް. ނޫން ކޮށްލަންވީކީފުނޑުނޑުސިސްޓަމުތައް ފު

. ވެގެން ޖެހުނު އެ ހަދަންވެސް މަޖިލީސް ހުއްޓާލަންއި އިއްޔެގަ. އަދިވެސް އެ އުޅެނީ މަސައްކަތްކުރަން ދަތިވެގެން

 މި، އެހެންވީމާ. ނީފޮޅެޅިކަމަށް ހަމަ ތެ ވެގެން އެ ވަރަކަށް ސްޓާފުން 11އިރު މަޖިލީހުގެ ންތަނަށް ވަ އަޅުގަނޑު މި

. ހުންނަ ގޮތުންމަލުތައް ޢަޕީގެ މެންބަރުންގެ .ޑީ.ވެސް އެމް ތަށް މިކަންކަން ދާން މި ދިމާވަނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިލަޙާ

ޓަރ ޑޮކް. އޮތް އެބަ ސީމެގުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިރު އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް

 ...ށްދަހީޝަ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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 .ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުގެ މައްސަލަ އީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި

 

 :ލޫފު ވާހަކަދެއްކެވުންޚްމަދު މަޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްގަލޮ

ގެ ވާހަކަ ގެންދެވޭތޯ މަތިން އަޅުގަނޑު އާދެ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތި ވިދާޅުވާ ގޮތުގެ

ވެސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެހެން ހުރިހާ  އަޅުގަނޑު އެދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަސައްކަތްކުރާނަން

ދައްކަން ވެސް މިހެން ވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް. ކޮށްދެއްވުމަށްވެސް ހަމަ އެގޮތަށް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް މެންބަރުން

ގޮތަކަށް  ން ބޭރުން ބޭނުންޢިޟޫއުވެސް މަ ނީ މަޖިލީހުގެ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވަ މަޖުބޫރު މި

 ކޮންމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކީއި އެހެން ނަހައްދަވަ. އި އޮންނާތީލާފައިވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވަ

އިރާތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބުކޮށްފައިވާ ދާޚާބޭފުޅުން އިންތި އެކު އެ ރުކަމާވެސް ޒިންމާދާ

. ހުން ރޮމުންދާ ކަމެއްމީ އެ ،ބޭފުޅުންތަކެއް ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު މިއަދު އެދި

ނަމަ ވާ ނުކޮށްފި ކަމަށްއަތް ގުޅާލައިގެން މަސައްކަތް އިމިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އަތާ، އެހެންވީމާ

ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ދައިއަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ އެދުންތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުއް

 .ހުރި ގުޅުންހުރި ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް އެބަ ރާ ދަތުރުތަކުގައި ރައްޔިތުންނާކު މި ށްއަޅުގަނޑުމެން ރަށްރަށަ. ބޭނުން

އެ ފާހަގަކުރެއްވިހެން  ޒިމުޢާންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ހެ މެދުމިއަދު . ހުރި ކެއް އެބަންތައެ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވު

އެ . ތައް ނުލިބިގެންދޭ އެ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ދެމިގެން އެބަދިގު ،ންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ނުލިބިލިބެ ށްރަށްރަށަ

އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައިދޭން . އިމުކޮށްދޭންވީގާނޑުމެން ށްދޭނެ ނިޒާމެއް އަޅުގައެއްޗެހި ފޯރުކޮ ފައިސާތަކާ

 އި،މެންނަކީ މިތާނގައި ސަކަރާތްޖަހަމި ހުރިހާ ކަމަކަށް އެޑްރެސްކޮށް އަޅުގަނޑު. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަންވީ

އެކު މަސައްކަތްކުރާ ކަމާދާރުޒިންމާއަޅުގަނޑުމެންނަކީ . މައިކުތައް ބިންދާ ބަޔަކަށް ނުވާށޭ އި،ގޮނޑިތައް އުކަ، މަޖާކޮށް

ނަމަ ވިޔަސް ނޫން ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީސް ތެރޭގައި އެކިއެކި ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވި .ވާށޭ ބަޔަކަށް

 އިތަނުގައި ޕާޓީތަކުގެ ބާރު އޮތީއޭ ކިޔާފަ މިއަދު މި ،ވިޔަސް އިންޑިޕެންޑެންޓު މެންބަރުންތަކެއް މިތާ ތިބިކަމުގައި

 އަޅުގަނޑުމެންނަކީ. ކޮށްލާ އުސޫލުން ކަންކަން ކުރަން ނުވިސްނާށޭވަކި ގޮތަކަށް ނިކަމެތި ވެސް ންނަށްޓުއިންޑިޕެންޑެން

 ބައެއް ތިބިށް ނިކަމެތި ހާލެއްގައި އުޅެންޖެހިފައި ރަން މަހެއްހާ ދުވަސް ތެރޭގައި ވަތިދެ ވެސް މިދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް

 .ވަބަރަކާތުހޫهللا އިކުމް ވަރަޙުމަތުމްޢަލަވައްސަލާ. ދަންނަވާލީ ވާހަކަ މި އަޅުގަނޑު މި ވީމަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޒިމުޢާންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ހެ މެދު
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ވަރަށް ބޮޑަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ދިމާލަށް ސީދާ  އިމި މައްސަލައިގަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ލާނީ އަޅުގަނޑަކީއިހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައެ. ދަނީ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިމާކުރެވޭއިނގިލި

ދޭތެރޭގައި  ސީލުކޮށް މި މައްސަލައާއަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ތަފް، ވާތީވެ މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މީހަކަށް ވެސް

ތިބޭ  ބަޕީގައި އެ.އާރު.ގަޑިއިރު ބަހުސެއްގައި ޑީ 1ލަމާ އިހިންގަވާ މިސާލެއް ބަލަ. ވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކޮށްފައި

. ލިބެނީ މަދުއިރުކޮޅެއް މި ވުރެ މެންބަރަކަށް މިނެޓަކަށް. މިނެޓު 11ގައި މި ލިބެނީ ޖުމްލަ ތިބޭއިރު. މެންބަރުން 11

 މިނެޓު 21ބޭއިރުގައި ޖުމްލަކޮށް މެންބަރުން ތި 2މު މެންބަރުންގެ އްޢާއްގައި އްގަޑިއިރުގެ ބަހުސެއެހެންނަމަވެސް އެ

ވެސް  އަކީ އަޅުގަނޑުގެ އުޅޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން މި، އެހެންވީމާ. ލިބިގެންދޭ ބަރަކަށް އެބަމެން ތިން މިނެޓު. ލިބޭ އެބަ

ކޮންމެ  ވެސް މިނިވަން މެންބަރުންނަށް އުސޫލުން އެ، ނެތޭ އެއް ވެސް މައްސަލަ ޕާޓީގެ ،ނެތޭ އެއް މައްސަލަ

 ބަދަލުކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލަ ތުވަގު. ދެން ބަދަލުކޮށްލަންވީ ވަގުތު އި،ހަދާފަ މެންބަރަކަށް އެއް މިނެޓު

އެހެންނޫނީ . ވާހަކަދެއްކިދާނެ ޖުމްލަކޮށް ލިބޭނީ އެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ދެން ބަދަލުކޮށްގެން މިނެޓު 2ނެތް  އެއް

ވަންކޮށް ދަނީ ޕާޓީގެ ތެރެއިން ވާހަކަދައްކާ ފަރާތްތަކަށް މިނި ލިބިގެން މި ބޮޑަށް ން ނިކަމެތިކަން ޙަޤީޤަތުގައިގެމީ

. ދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ޕާޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަށް ވެސް މަދުވެގެން މި ވަގުތު .ވުރެ ވާހަކަދައްކާ ފަރާތްތަކަށް

 ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަދައްކާނެ ފުރުޞަތު ބައެއް އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

 . ދޭ ފަހަރު ނުލިބިގެން އެބަ

 

 :ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރި

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވީ ޕީ.އާރު.ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑީ

 . މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 

 :ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންނަމަވެސް އުސޫލެއްގެ . ތިރާމުކުރަންހުގަނޑު ހަމަ މި ރިޕޯޓަށް އިޅުއަ އާދެ،. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ސް ވެ މިނިވަން މެންބަރުންނަކީ. ވެސް ތާއީދުކުރަން ގޮތުން ދެންމެ ގިނަ މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އަޅުގަނޑު

މިސްރާބު މި ކަނޑައަޅަނީ މިނިވަން  ޙަޤީޤަތުގައި މި މަޖިލީސް މިއަދު ދާންވާނެ .މި މަޖިލީހުގަ މު ބައެއްއްވަރަށް މުހި

ކުރުމަތީގައި ޤާނޫނެއް ބަލާއިރު އެއްވެސް މީހެއްގެ ފި ށްހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހަދެން ދިވެ. މެންބަރުން

ފިކުރަކީ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަދަލުނުކުރެވެން މި އޮންނަނީ ދީން އެކަނި. ނެތް އޮންނަ އުސޫލެއް އިބަރުވެފަ

ވީތީ ޕާޓީގެ  ށްމިނިވަން މެންބަރުންނަ، އެހެންވީމާ. ދަނީ ބަދަލުވަމުން ވެސް މި ދުނިޔެ. އެއްޗެއް ބަދަލުވަމުންދާ
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ދެން މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް . ކަމެއް ވެސް ޚިލާފު މަކީ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާމެންބަރުންނެކޭ ތަފާތުކުރު

މިތާ ތެރެއަށް  ،މި އިދާރާގެ. އެބަހުރި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭރު ކަންތައްތައް އްޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ބައިވަބަލާއިރު ޢި

ޖެހޭ ވޯޓު  އެބަ ންލާއިރު ފެންނައިފިތަ ށްޗަވިފުރުޞަތަށް އެދޭއިރު ފިތާލާ ސު މިސާލަކަށް .ވިޔަސް ލިކަމުގައިއިބަލަ

އެ  އިއެދިފަ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ސިސްޓަމުން ފުރުޞަތަށް. ފުރުޞަތަށް އެދުނު މީހުންގެ ތަރުތީބު. ފެންނަ ގޮތަށް

 މޭޒު ތެރެއިން ރިޔާސަތަށް އަރާ ންގާ ސިއްރެއްގެ ތެރޭގައި އިދާރީއެހެންނަމަވެސް ބޮޑު ސި. ވެސް ލެވޭ އިކަނޑަ

ދެން ޕާޓީގެ . ޖެހޭ ވެސް ބަދަލުކުރަން އެބަ އެކަހަލަ ކަންކަން. ދީމީ އުސޫލެއްޤަގޮތަށް އޮންނަ އުސޫލަކީ ވަރަށް 

މި އޮންނަނީ  ،ދައަކަށް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުއްސުރެއާ ގެވެސް މި މަޖިލީހު ކަންކަމުގައި މެންބަރުންގެ އިތުރުން ދެން މިހިރަ

 ކޯޓު ފެހީޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި އުޅުނުއިރު  އިކުރީގަ. ކުރުން ޖައްސާލައިގެން ކަމެއް ކޮންމެވެސް ބަޔަކާއަބަދުވެސް 

ތަނަށް  ދެން މި. ކަން ކުރި މީހުންނަށްއޭގެ ގެއްލުން ހަމަ ލިބުނު އެ. މޫނު ވެރިކަމަށް އައިސްދާނެތީއުރައީސް މަ

ވަގުތު ނުދޭންވެގެން  ށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ތިބީމާ އެއެމަ.ޕީ.ގެ ތެރޭގައި މިހާރު ޕީއައިއްސަ މިނިވަން މެންބަރުން

. ންގޮތު ހުރި އިއިރާދައިގަ. މީހުންނަށް ސަލާމަތްވެވިއްޖެ ބައިދެން މިހާރު އެކަން އެ .އޮތީ އެގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައި

އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެއްވެސް ، ދެން އެހެންވީމާ. ވަން މެންބަރުންތިބީ މިނި ދެން މިހާރު މި

މިތާ ޕާޓީ ހަދަން ބޭނުން . ވަރަކަށް ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބައެއްގެ ފިކުރު ހުއްޓުވާ ކަހަލަ ކަންކަން ކުރާކަށް

މިތާ އެންމެ . ނޫން އޮންނަންޖެހޭނީ ކޮންމެހެން ހޮވިގެން އަންނަ ގޮތަކަށެއް. ނެވެސް ހެދެންޖެހޭ މީހުންނަށް ޕާޓީ

 އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެއީ ދުނިޔެ. ވެސް ވެއްޖެ ތިން މީހުންނަށް، ރީ ޕާޓީހޫދެގެން ޖުމްނދެ މީހަކު އި ،މީހަކު

ވެސް އެ  އްބެވި މެންބަރުންނަށްމިނިވަން މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ތި، އެހެންވީމާ. އެކަންކަން އަންނާނެ އެއްކޮށް

ދާއިރާގެ މެދު ހެންވޭރު  ދެން. ޖެހޭންސް އެބަ އޮންނަވެ އެއްކޮށް އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކަމާމީހުންނަށް މިނިވަން

މިނިވަން މެންބަރުންގެ ޓެގުގައި . ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާ އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ

މިނިޓު ލިބެންޏާ  3މީހުންނަށް  ލިބޭ އެއް މިނިޓުގެ ބަދަލުގައި އެ މެންބަރުންނަށް ފައި ޕާޓީތަކުންނަށްހޮވުނީތީއޭ ކިޔާ

މިނިޓަކުން  3ކަހަލަ ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ދެން އެއް މިނިޓު  އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް. އެއީ ވެސް މައްސަލަ އެއް

އެހެންވީމާ، . ކު ނުބުނެވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއެއް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤަ މީހަކަށް ބުނަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ

މިނިޓުގެ  1މިނިޓު ނަމަވެސް އެ  1އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މީހަކަށް އެއްޗެއް ބުނެވޭނެވަރުގެ ވަގުތެއް މިސާލަކަށް 

އެއްގެ  މީހާ ހުންނަ ޕާޓީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެ އިއެކަހަލަ އުސޫލެއް ހަދަ. ބުނެވޭނެތެރޭގައި ލައްކަ ބައިވަރު ވާހަކަ 

މީހާ އަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކަށް ހުރަސްއެޅޭ  މީހާ ހުންނަ މިނިވަން ނަމެއްގެ ސަބަބުން އެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެ

ވެސް އެކަންކަން  ލަބިއްޔަތު އޮންނަ ބަޔަކުއިރެއްގައި އަޣް ގޮތަށް މިތާނގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް އަދި އެ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެދެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ޚިލާފުކަމެއް ހާކުރުމަކީ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫފާސް
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 .ބަދަލުތައް ވެސް ގެނުވަން އެ. ފަހު އަށް ފެބްރުއަރީ 2އެބަ ގެންނަންޖެހޭ  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

އޮންނަނީ އަމީންޢާއްމުގެ ޖީބުގައި  ދަންނަވާހެން ފުރުޞަތުތައް އެދުމުގައި ވެސް މިހާރު މި ގޮތުން ވެސް މި އަދި އިދާރީ

ވެސް  ދޭތެރޭ އަމީންޢާއްމާ. ހެން ނަހައްދަވާއެ. އަށް ދޭ ފުރުޞަތު މީހާ ގޮތަށް އެ ގެއޮންނަ ބޮޑު ސިއްރެއް

 އޭރުން އެނގޭނެ އެ .ންވީތާ ބަހައްޓަ މަ ފެންނާނެ ބޯޑެއް މިފިތާލީ. ނުދެއްވާޑުމެން ހިތްބުރަކޮށް ދެކޭނެ ޖާގައަޅުގަނ

ކުދިން ވެސް ހިތަށްއަރާނެ އެއްޗެއް  ދެން އެ އި،އަޅަހަނަ ށްމިތާ ތިބޭ އިދާރީ ކުދިންނަ ންމެހެން ނުޖެހޭނެކޮ. މީހަކަށް

ފާހަގަކޮށްލަން ކުޑަހުވަދޫ ހަމަ ދެން އަޅުގަނޑު . ޖެހޭ އެބަ ންއެ އުސޫލު ބަދަލުކޮށްލަދެއްވައެހެންވީމާ، . ނޭނގެ

ކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފަދަ މެންބަރުންނަކީ މިނިވަން ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާއި ކުޅުދުއްފުށީ ދެ

އުޅޭ އެހެން ކުލަކުލައިގެ މިނިވަން މެންބަރުން  މިތާ އެތެރޭ އެބަ. މިނިވަން ގޮތުގައި އުޅޭ މެންބަރުން ،ގޮތުގައި ހޮވި

ހާލު  އެ. ކަމެއް ތާމަކުރާކަމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހި އެހެންވީމާ، އެ މެންބަރުން އެހާ ހާލުގައި އުޅޭ. ވެސް

ރައީސަށް ހަމައެކަނި ރައީސާއި ނައިބު . މެންބަރުން ވާނީ ހަމަހަމަ 22އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި . ނުވާނެޖެހިގެން

އެހެންނޫނިއްޔާ މިތާނކު . ތި މަޤާމުގައި ބެހެއްޓީމަ ،އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ހޮވާފައި. ޖެއްވެސް ތި ލިބެނީ ޕްރިވިލެ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން . މީހާ ނިސްބަތްވާ ދާއިރާއަކުން ވަކި ތަފާތުވެގެންދާނެ މީހެއް ނެ އެނުހުންނާ

ތަނުގައި ނިމިގެންދާ  މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރާއި މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަށް ވެސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވެސް މި

 ށްޕާލިމެންޓަ ރާއްޖޭގެ މި. ންޔުމަ ގޮތުގައި ހިމާޔަތްވެގެން ދިކަންކަމުގައި މިނިވަން މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތައް ފުރިހަ

މޭގައި އަތްޖަހާފައި ބުންޏަސް މި ޕާލިމެންޓު ޑިސައިޑުކުރަނީ  ،ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ނިކުމެ ޙަޤީޤަތުގައި ވިސްނައިފިއްޔާ

ންޏާ ބާރުގަދަ ބަޔަކު މި ވަކި އެއްގޮތަކުން ބަލަ ވުރެ މީހުންނަށް އެހެންވީމާ، އެ. ތިބި މިނިވަން މެންބަރުން މިތާ

އެއް  ،ވާހަކަ އެއްކޮށް މި ތިރާމާހުއި. ތިރާމުކުރަންހުއިއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ . ޕާލިމެންޓުގައި ނެތް

. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ މަޝްވަރާކުރުމުގައި ވަރަށް ކުރިއަރާ ހުންނެވި ބޭފުޅެއް އިގޮތުގައި ނުބާއްވަ

ވެސް ކޮމިޓީތައް  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު. ހަވާލުކުރަނީ ވެސް މަނިކުފާނާ ށް ރިޔާސަތުން ގިނަ ކަންކަންޢާއްމުކޮ

ކުރެއްވުމަށް  އެކަން. އިނީތީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަންއި ވަރާ ވެސް މަނިކުފާނު ނުކުރައްވަލުމުގެ މަޝްއިއެކުލަވަ

. ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރާ ،ބަރާލިދޫ ދާއިރާގެ މެންމިތާ އެބަ ހަވާލުކުރޭ ވެ ވަޑައިގެން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ

އަކީ ޗުއްޓީ އަށް  އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކަ. އަވަސްވެގަތުން އެދެން ކަށްއަވަހަށް ކުރަންހުރި ކަންތައްތަ

 ޖަލްސާތަކަށްހުގެ ޕީގެ ފަރާތުން މަޖިލީ.ޑީ.ސް އަޅުގަނޑުމެން އެމްޔަކޮންމެ ދުވަހަކު ޖަލްސާ ބޭއްވި ،ސްޔަނުދިޔަ

އެހެންނަމަވެސް، ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ ބޮޑެތި . ނެތޭ ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދިނުމަކަށް އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް  އެއް ނެތް ދު އަޅުގަނޑަށް އެނގިފަމިއަދު ގަވާއި. ހުއްޓޭ އިޞްލާޙުތަކެއް އެބަ

 އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އަދިވެސް ޞައްޙަ މާއްދާ. ކަމެއް އިއެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނަ
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އެހެންވީމާ، ޤާނޫނީ . ނޫން ވެސް ކުރީކީ އެކަން. ދޭ ވާހަކަ ވެސްއޮތް ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ޖަވާބު ގޮތުގައި އެބަ ގެއެއް

. ޖެހޭ ކަމެއްއުފައްދަންސުވާލު އެއީ ވެސް. ގެން ތިބެނީޚިލާފުވެ ންދެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނާގޮތުން ކިހާ ދުވަހެއް ވަ

ޑު އެދެނީ މަޖިލީހުގެ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނ. ކަމެއް އްލުވާނެހަކަންކަމަކީ މަޝްވަރާކޮށްގެން  މިހިރަ އެހެންވީމާ، މިހިރަ

ޑުން ގިނައިން ގާރިޓީއުސެކި ،ލިބޭ ށްމެންބަރުންނަށް ވުރެ މުސާރަ ބޮޑަ ހެންދެ ބޭފުޅުންނަކީ އެއި ތިއްބެވި ރިޔާސަތުގަ

އިސްތަށިފުޅުގައި . ތި ދެ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑުވާނެ. އެއްޗެހީގައި ތިއްބަވާ ދެ ބޭފުޅުން ކާރުކޮޅުތަކާ ،ލިބޭ

އެހެންވީމާ، މިކަންކަން  .ބޮޑުވާނެ މާ، ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވުރެއެހެންވީ. އެޅިފައިވާ ޒިންމާތައް ވަރަށް ބޮޑުވާނެ

ޢޫރުތައް މަނިކުފާނުމެން ފާޅުކުރާ ޝުޞްލާޙުތައް ހުރިހާ މެންބަރުން ދަންނަވާ އި ޅުގަނޑުމެން މިއަ އި،ކުރައްވަ

އަދި . ހައްދަވައިދެއްވުން ކަށް ހިނގާ ތަނަކަށްއުސޫލީ ގޮތުން ރަނގަޅު ގޮތަ މި މަޖިލީހަކީ ތަންކޮޅެއްއި ލައްވައިބައްލަވަ

ވާހަކަ  ވާބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުވެރި މެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ތިބޭފުޅުން ރަނގަޅަށްކުރައްވާ ކޮން މި ފުރުޞަތުގައި ތި

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވެސް ދަންނަވަން

 

 :ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

އި ކުރަމުންގެންދާ ފަށައިގެން މަޖިލީސް ތެރޭގަ އާދެ، މިއީ ވަރަށް ކުރީއްސުރެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އި މި ތަނުގަ އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މެންބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްގެން މިސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެ. ޒުވާބެއް

ގޮތުގައި ތިއްބަވާ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި  ގެފަށައިގެން މަޖިލީހުގައި މިނިވަން މެންބަރުން އްސުރެމަސައްކަތް ފެށުނީ

 ،ތަނުގައި މޭޒުތައް ހަލާކުވެ މި. އްލު ހޯދަންވެއްޖެހަރައީސް މިކަމަށް . ނެގޭ މައްސަލަ އެއް މިއީވަރަށް ގިނައިން 

މަޖިލީހުގައި . ންނަނީކަންކަން ވާންފެށީމަ މިހާރު ބައެއް މެންބަރުންނަށް މިކަން މި ފެ މި ،ބޯޑުތައް ވެއްޓި

 ށްފަހަރަ 4 ދުވާލެއް ނުދާނެ ،ބޯޑު ވެސް ނުދީ އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރެއްގައި ތިބިއިރުގައިކުރިއަމަސައްކަތް

ކަމެއް ކުރިއިރުގައި ހަމަ ރަނގަޅަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ހުރިހާ އެ. އަށް ދަންދެކަށް ހުރި ފޮޓޯ އެބަ. ނުލާއިބިންދަ

. އްކަންކީ މަސައްކަތްކުރަން އޮންނަ ތަނެހަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ހަމަހޭޖެހިއްޖެ ފި،މިއަދު އެކަން ވިސްނިވަޑައިގެން

ތަން  އަވަހަށް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް މި. ތެދުވީ އެއްކޮށް މި ރަށް ފުން ޚިޔާލަކާރައީސް، އަޅުގަނޑު ވަ

 ދައްކާނެއިތުރަށް ވާހަކަ. ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގަ ހުރިހާ ތަނުން އޮންނާނެ މި އޭރަށް މި. ބަދަލުކޮށްލަންވީ

ތަކުގެ އްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީވެއްޖެތަނަށް ބަޔަކު އަތު ވިގެން މިސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން ހޮ. ނެތް ކަމެއް

ކޭ ކިޔާފައި އަމިއްލަ މެންބަރުން ގޮތުގައި މިތާ ހެނެދެން އެ. ޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅޭނީއަ ތެރޭގައި އޮންނަ އުސޫލު

 ...އެހެންނޫނިއްޔާ. ދެވިދާނެތުބޭފުޅަށް ފުރުޞަ ވިއްޔާ އެ ވަނީ ކަމަށް އެތެރޭގައި ކޯލިޝަނެއް ހަދައިގެން ބަޔަކު އުޅޭ
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިހާރު މިއަދުގެ ވޯޓަށް އެހުމުގެ . ހިސާބުން މި ބަހުސްގެ ވަގުތު ހަމަވީ އާދެ، މިހާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . ވަގުތުގައި މި އިޞްލާޙު ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ

އިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ  ވިޔަފާރި ފައިދާ .11.2ން އޮތީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު އާދެ، ދެ -11.2

މިހާރު . ހަމަވެއްޖެ މަޖިލީހުގެ ކޯރަމު( ކޮޅަކަށްފަހުވަގުތު. )މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުން ،ނިމި

 ،އިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި ދާވިޔަފާރި ފައި 11.2 ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު އަޅުގަނޑު މި

. ވަނީ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި. މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން

ތާރީޚުގައި ވާނީ  ގ2111ެޑިސެމްބަރު  22ޓީގެ ރިޕޯޓު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ކޮމި. އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ވަނަ ދުވަހު  2111ޖޫން  21ގުޅިގެން  ގެ ބިލު ސަރުކާރުން ފޮނުއްވުމާއިން ޓެކްސް ނެގުމު ވިޔަފާރި ފައިދާ. ފޮނުވާފަ

ޖުލައި  13. ވަނީ އިއްވާފަ ވަނަ ޖަލްސާގައި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން 8ވަނަ ދައުރުގެ  2އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ވަނަ ޖަލްސާގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާފަންނު  18ވަނަ ދައުރުގެ  2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ވަނަ ދުވަހު 2111

ވަނަ ދުވަހުގައި  2111ޖުލައި  18. ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މުޙީދުއްރަބްޢަهللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ލްސާގައި ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީ ވަނަ ޖަ 19ވަނަ ދައުރުގެ  2އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ލުގެ މަސައްކަތް ވަނަ ދުވަހު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީން ބި 2111ޑިސެމްބަރު  19. ވަނީ އަށް ފޮނުވިފައި

މުޅި  ،ގެންގުޅި އަށް ފޮނުއްވުމާ ވަނަ ދުވަހު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީ 2111ޑިސެމްބަރު  21 އިފުރިހަމަކުރައްވަ

ވަނަ ދުވަހު އެޖެންޑާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2111ޑިސެމްބަރު  22މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި މި މައްސަލަ 

ވީ އަންގާރަ ދުވަހު  2111ޑިސެމްބަރު  22ގެންގޮސް  މަތީން ކުރިއަށް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 112ގަވާއިދުގެ 

ޓީން ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމި ،ބޭއްވުނު މަޖިލީހުގެ

ވާނެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ދިރާސާކުރެއްވި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީގައި  ލިޔުމުގައި އެ. ވާނެ ރުކުރިފުޅުމަތީގައި މިހާ

 މަސައްކަތުގައި އިޞްލާޙުތައް ގެނެވިފައިވާ ގޮތް އަދި ބިލުގެ. ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް

އެ ލިޔުމުގައިވާ ހުރިހާ ލިޔުމަކީ މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ހިމެނުއްވައިދެއްވުމަށް . ވެސް އެ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިގެންވާނެ

ގެ ކުޑަ ކޮމިޓީގެ މި ފުރުޞަތުގައި ބިލުގެ މަސައްކަތް ދިރާސާކުރެއްވި މުޅި މަޖިލީހު. އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަންތައްތަކެއް

މެންބަރުންނަށް މަށާއި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިބްރާހީ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމުމާމިނގިލީ ދާއިރާ ،މުޤައްރިރު

އަދި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މަޖިލީހުގެ . ދަންނަވަންއަޅުގަނޑު ޝުކުރު

ހިސާބުން  މި. ދަންނަވަންއެއްބާރުލުމަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުގަނޑަށް ދެއްވާފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅު

މަތީން ދެން އޮންނާނީ  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ. ނިމުނީ މި އިމިޓީގެ ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަމަޖިލީހުގެ ކޮ
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ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ހުޅުހެންވޭރު .އަޅުގަނޑު އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ގަޑިއިރުގެ ބަހުސަށް އޮތް ފުރުޞަތ1ު

 .މެންބަރު މޫސާ މަނިކު

 

  :ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

. އޮތީ ހުށަހަޅާފަ މިހާރު ރިޕޯޓު ދެއްތޯ މި. އާދެ، މުޤައްރިރުތޯ ކިޔަންވީ އަޅުގަނޑު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އިން ޓެކްސް ނެގުމަކީ މިއީ ވަރަށް އަސަރު ހުރި ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެން  ދާއާދެ، ވިޔަފާރީގެ ފައި

ޓަކައި ދިރިއުޅުން  މި ރާއްޖޭގައި ތިބި ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން މަހުޖަނުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށް. ދިޔައީ މި

މި . ތަން އްކަތުގައި ފެނުނީ ވަރަށް ހިތްދަތި މޫނެއް ދެއްކިތަނަވަސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ފެށި މަސަ

ގޮތަކީ ބާރު ހުރި ފަރާތްތަކުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ ތިން ހަތަރު ނުވަތަ  ފަތުގައި އޮންނަގާސަރާއްޖޭގައި ޢާއްމުކޮށް 

މީހުން ބޭނުންވާ  ގެން ތިބެ އެމީހުން ހިފަހައްޓައި ނުވަވަރަކަށް މީހުންނަށް ބަހާލާފައި ސަރުކާރު ވަށައިގެން އެ ،އަށެއްކަ

މީހުން ކައިރިއަށް ރައްޔިތުން  އަދި އެ ،ގޮތަކަށް މި ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އުސޫލު ކަނޑައަޅައި

ދިމާކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ. އި އޮތުންސަލާންޖަހަން އަންނަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފަ

ވެސް ބޮޑުންގެ އަރިހުގައި ދަންނަވަމުން ގެންދާނީ ޢާއްމުކޮށް ތިމަންނަމެން މިވެނި ރަށެއް  ނުވަތަ އެހެން އަރިހުގައި

އެވެނި ރަށެއްގައި ޖަނަރޭޓަރެއް . ލައިދީފައި ހުންނާނެ ވެނި ރަށަކަށް ފެނާއި ކަރަންޓާއެ. ކޮންޓްރޯލްކުރާނަން

ތަށް ދައްކަން އޮތް އެހެންވީމާ، ދައުލަ. ހޯދައިދީފައި ހުންނާނެއެވެނި ގެއެއްގެ މީހަކަށް އޮޑިވެރިޔަކު . ބަހައްޓާނަން

ތިބެގެން  ،އެއްޗެހި ނަގައިގެން ޓުތަކާސޯއި ސަރުކާރުގެ، ރައްޔިތުންގެ ރިހެއް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުދައްކައެއްވެސް ޓެކު

ފަތު ގާސަރިއުޅުމުގެ ހޯދައިގެން ދިތަންތަނުން ވޯޓު މިވެނި ރަށަކަށް ޖަނަރޭޓަރެއް ދީފައި މަޖުބޫރުކޮށްގެން އެ

ބާވަތެއްގެ  ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރީ ޑިމޮކްރަސީއޭ ކިޔާ 2118ދެމިއޮއްވައި، 

އެކަން . ރައްޔިތުންނަށް އެއްޗެހި ލިބޭނެ ގޮތް ،ނުޖެހިންނަނީ ރައްޔިތުން ސަލާންޖަހަންއަ ން މިއޭގެ. ވެރިކަމަކަށް

ޕީގެ .ޑީ.އަށް ލިބެމުންދިޔަ ލާރި ބައިބަޔަށް ބެހުމަށް ފަހުގައި އެމް ވެސް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ޓަކައި އޭރު ކުރުމަށް

ފުކޮށް، އަށް ތަޢާރު ފަރާތުން، ޚާއްޞަކޮށް ރައީސް ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ނިންމީ ޓެކްސްގެ އުސޫލު މި ރާއްޖެ

އާއި،  ނަރުދަމާ އެގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ފެނާއި .ންހަށް ލިބޭ އެއްޗަކުން ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ކޮށްދިނުޓެކު

މިކަހަލަ ބައިވަރު ، އަށް ސަލާންޖަހަން ނުޖެހުމާ ބޭސްސިޓީ، އެކަނިވެރިމައިންނަށް އެހީދިނުމާ، ގެދޮރު އަޅައިދިނުމާ

ދެންނެވި  ން މިފެށީމަ ވަރަށް ގިނަ ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ތެރެއިނޑުމެން ރާވާ ކުރިއަށް ގެންދަންކަންތައްތައް އަޅުގަ

ދުވަހު  އަހަރު 3އެކަން . ނަށް އެނގިއްޖެއުސޫލުގައި ތިބި މީހުންނަށް ވަރަށް އަސަރުކުރިކަން އަޅުގަނޑުމެން

. މި އަހަރަކީ ޓެކްސް ތަޢާރުފުކޮށްގެން މި ބިލުތަކުން އެންމެ ފައިދާ ލިބެން އޮތް އަހަރު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވުނީ
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ފްރީކޮށް ރައްޔިތު މީހާ ސީދާ ޖީބުން ލާރި ދެއްކޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ގައި ޑިއުޓީރުމަށް ފަހުޓެކްސް ތަޢާރުފުކު

ކަކަށް ދެވޭ ންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އަނެއިން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮ ވިޔަފާރިކޮށްފައި ވިޔަފާރި ފައިދާ

ނެވި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ދެން ންނަށް މިއެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައި އޮއްވައި މީގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެ

އާއި އެތެރެކުރި  އާއި ގަންނަ މީހާ ށް އެތެރެކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ވިއްކާ މީހާއަ އިރުގައި ބިސްކޭހެއް ރާއްޖެއިގެނަ

އަށް  ކޭހެއް ވެސް ރާއްޖެމި ހުރިހާ މީހުންނަށް ލާރިދީގެން ނޫން ގޮތަކަށް ބިސް ،އާއި އަދި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރާ މީހާ

ން މި އި 1މި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ . މިއީ މީގެ ތާރީޚު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި އޮތް ގޮތް. އެއް ނެތް އެތެރެކުރެވިފަ

އެ . މިއީ ޙަޤީޤަތެއް. ސަރުކާރު ވައްޓާލަންޖެހުނީ. ދުވަސްމަސް 2ލުކޮށްލިތާ ނުވޭ ބަރާބަރު ބުނާ ސިސްޓަމަށް ބަދަ

. ކަމެއް ނެތް ވާނެކަންބޮޑު ންދައްކައެ ވާހަކަ ،މަނަށް ދީގެން މިއަދު ބަޣާވާތޭ ކީންލާރި ގެންގޮސް ސިފައިންނާއި ފުލުހު

ރަދުކޮށްގެން ޓެކްސް ޚަދެންނެވި ގޮތަށް ފައިސާ  ގައި މިކަމުގެ ފަހަތު މި. އެއީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ މީހުންނެއް ނޫން

އަލަށް . ވެސް މީގެ ކުރީގައި އޮތް އުސޫލުތައްދެން މި ފެނުނީ އަނެއްކާ. ނަގައިގެން ކަންކަން ކޮށްފާނެތީ ތިބި މީހުން

އަހަރަށް ދީފައި ހުރި  21. ށްގޮތަ ބަޣާވާތަކުން ގެނައި ސަރުކާރުން ވެސް ފެނިގެން ދިޔައީ ޓެކްސް ނުދައްކާ

. ލިބެންހުރި އެއްޗެހި ރައްޔިތުންނަށް އީ،އެ. އެ ތަންތަނަކީ ރައްޔިތުންގެ އެއްޗެހި ،އަހަރު ނިމުނީމާ 21 ޓުތައް އެސޯރި

އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރާއްޖޭގެ މާލޭގައި . ތަން އަހަރަށް ދެމިގެންދިޔަ 11ވެސް މި ފެނުނީ  އެކަމަކު އެ

ރަ ވެސް އެބަ ފިހާއަތޮޅު ،ވީމަ އަހަރު 11ދީފައި ހުރެއްޖެއްޔާ  ވެސް ކުއްޔަށް އެއް ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތަކަށް ފިހާރަ

ކޮށްގެން އެއަށްވުރެ ބޮޑު ން އަތުލުމަށްފަހު އަނެއްކާ ބިޑުއެ ތަންތަ. ތުލާފިހާރަ ވެސް އަވީމަ އަތޮޅު އަހަރު 11. އަތުލާ

މިއީ ހިތާމަހުރި . ގޮތް އޮތީ މި ރާއްޖެ މިއަދު ބަދަލުވެގެން ދިޔަ އެކަމަކު ބައްލަވާ މި. އޮތީ ގޮތަށް މި ބިޑަކަށް ދާ

ހުން ލިބޭ އެއްޗެއް އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ކުނަގައިގެން އެ ޓެހެއް ޓެކު. އަކީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ. ކަމެއް

 ތަނުގައި ޓެކްސް ނިޒާމު ތަޢާރުފުކުރުމަށް ފަހުގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި ބޮޑެތި މަހުޖަނުން އަޅުގަނޑުމެން މި. ބަލަންޖެހޭނެ

 1%ކުރަން އްކީ ،4%މީހުން ވާހަކަދެއްކީ  އެކަމަކު އެ. ދިނުމަށްއިޓެކްސް ނަގަ ގ4ެ%ކައިރީ އަޅުގަނޑުމެން ބުނީމު 

ތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ދެން މި. ގޮތަށް ނޫނިއްޔާ ޓުތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރާސޯރި ވެސް ނުދެވޭނޭ

. ރުކުރުމަށްޓުތައް އިތުސޯއަހަރުގެ މުއްދަތަށް ރި 11ންމީ ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ނި

އެއް ލިބޭނެ އުސޫލެއްގެ މަތިން  އާމްދަނީ. ށް ލާރި ލިބޭނެމުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭއިރުގައި ދައުލަތައެހެންނަމަވެސް، 

ކަނޑު މީހަކަށް އެހެން ވާދޫކަނޑު މީހަކަށް، ހައްދޫ. ކަށް ނުކުރެވޭނެ އެގޮތަށްހިލޭސާބަހަ. އެކަން ކުރުމަށް

. ލާފައިށް ބަހަޖެ ތިން ބަޔަކައިރުގައި އޮތީ ރާއްއިހަމައަށް އަ ޖެ އަޅުގަނޑުމެންނާއެކަމަކު މި ރާއް. ދުލެއްނުކޮށްލެވޭނެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ . ކަން ދާނީކަށްޖެހޭނީ ކޮން މަހުޖަނެއްގެ ތަނަމަހަށް ވެސް އެނގެންޖެހޭ ގަންނަން ،ބާނާ މަސް ވެސް

 18ރުފިޔާ އަށް ހުރި މަސް ކިލޯ މިހާރު  31ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން ދިޔައިރުގައި އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ މި ރާއްޖޭގައި 
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ތެޔޮ . ދަރަންޏަށް ވެސް ދޫކުރޭ. އެއް ނެތް ގަންނާނެ ލާރި. ދާ ދުވަސް ވެސް އެބަ އާދޭރުފިޔާ އަށް ވެސް ވެއްޓިގެން

ހަކީ ވަރަށް ވިސްނުން، އަޅުގަނޑު މިއަދު ޓެކު، އެހެންވީމާ. ޖެ ބަދަލުވަނީމިއީ މި ރާއް. ވެސް ދެނީ ދަރަންޏަށް

ރިންގެ ގޮތަކީ ވެރިންގެ ކިބައިން ވެ އްލަކަށް ގެނެވޭނެ އޮތްހަކުރީގައި ދެންނެވި ގޮތަށް މިއަދު ދެން މި ރާއްޖެ 

އޭރަށް . ނުޖެހި، އަޅުގަނޑު ކުރީގައި ދެންނެވި ގޮތަށް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރަންވީފައިބުޑަށް ސަލާންޖަހަން

ވެސް ވާހަކަދައްކާފައި އަޅުގަނޑުމެން ދެ މީހުންނަށް މި  މެންބަރާއިންނެވި  އަޅުގަނޑާ ޖެހިގެން މި ށް،އަޅުގަނޑަ

. އޮތީ އެނގިފަ މިހާރު މި ންގެންގޮސްދީގެން މައްސަލަޖެހޭކަ ދުރުގައި ތިބި ބަޔަކަށް މީތި މާ. ސަތު ކަނޑައެޅޭނެސިޔާ

. އޮތީ އެނގިފަ އާއި އެކެއްގެ ވާހަކަ އަބަދުވެސް ގޮވަމުންދާކަން މި އަބަދުވެސް އެކަކުގެ ފަހަތުން ދުވާ ވާހަކަ

ކޮންމެ މީހެއްގެ . ވަނީ މިއީ ކިހާ ފައްކާ ކަމެއްތޯ މި. ނިއްޔަކާ ނެތްމޫން ނޫއުމަދިވެހިރާއްޖޭގައި ފިޔަޖަހާ ރައީސަކު 

ލުގައި ހާތިބީ ބަރަހަނާ  މީހުން އެ މިއަދު އެ ،ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ލާރި ދީ ،ގޮސް އިބަތު ބޮޑުކަމުންހަ

 ކަމަށް ވަނީ އުޅެން ދަންނަ ހުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންއެހެންވީމާ، ޓެކު. މީހުން ބަވަނީ ނުކުތަސްބޭންޖަހަން

ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭ ލާރި އަނެއް މީހުންނަށް  ،ދަސްކޮށްގެން ންންގެ ތެރޭގައި ނިކަމެތިން އުޅޭކަވިއްޔާ ރައްޔިތު

 ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ދިމާވި. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލާރި. ދެވޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ

ބައްލަވާ މި  ،ކަމަށް ގޮތް ބޫލުކުރަނީ އެޤަމި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން . ނެތް ވިއްޔާ ދެން ކުރާނެ ކަމެއް ވަނީ ކަމަށް

މިއަދު އެއްބައި މީހުން . ޖެހޭ މިއަދު މަހުޖަނުންގެ ގޭގެ ދޮށަށް ދާން އެބަ. ރާއްޖޭގައި އުޅެންޖެހޭނީ މަހުޖަނުން ކަމަށް

 މިލިޔަންގެ ބިލުބޮނޑިއާ 18ޔަން މިލި 16އޯ އިން ނަގާފައި ހުރި .ޓީ.އެސް ގޮވާފައި،އެހެން މީހުންނާ ދިމާލަށް ވަގަށް

ފައެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުގެ ބޮލުގައި ފާ މިލިޔަން ޑޮލަރު 21އެކަމަކު . އެއްކޮށް ކޯޓުން ނަގައިގެން އެ ގެންނަނީ

ނޑުގެ ނަގާނެ މައްސަލަ އެއް އަޅުގަ .އެއްވެސް ތަނެއްގަ، އެއްވެސް ތަނަކުން ޝަރީޢަތަކު ވެސް ނެތް އަދި. އެޅުވި

ގެންދަނީ މުޅި ތްއޮ ބޮޑެތި ވަގުން މި. ލާފައިބަހަ ބަޔަކަށް 4ރާއްޖެ  ،އޮތީ ބައްލަވާ އެކަމަކު މިއަދު މި. ވެސް ނެތް

. ށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުދޭރައްޔިތުންނަކަ. މި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ކަނީ. ރާއްޖެ ކައި ހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ

ޓުތައް ވެސް ހަމަ ބަހަމުން ސޯރި. ހަމަ ބަހަމުން ގެންދަނީ. ދޭއެއް ނު ގެ ގޮތުގައި ވެސް އެއްވެސް ލާރިހުޓެކު

ދަންނަވަނީ  ޓު އުފައްދާފައި ތިބި މީހުންނަށް އަޅުގަނޑު މިސޯދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރި މި އްކެއްހެއޭގެ . ގެންދަނީ

 ކުރުމަށްއަހަރަށް އިންވެސްޓު 21އެކަމަކު  .މަތްތެރިން ތިބޭނެމެ، އަޅުގަނޑުގެ ވެސް ގާތް ރަހުންބޭފުޅުން ކިތަ އެ

 އިނުލަ ވޭނެ އުސޫލެއް އެއްވެސް ލާރިއަކާއަހަރަށް އޭތި ލިޔެލެ 111މީހަކަށް  ޓެއް އެސޯޓަކައި ދީފައި އޮންނަ ރި

 ށް ނުވާނެ ރައީސް މިގޮތަ މި. ހެއް ނުލިބި ކިހިނެއްތޯ ދިރިއުޅެނީޓެކު. ނުލިބި ކޮބައިތޯ އުސޫލަކީ ދައުލަތަށް އެއްޗެއް

. އެއީ ބަރުލަމާނީ. ގޮތެއް އެންމެއޮތީ ކުރެވޭނެ ހަމަ . އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ މިކަން ބަދަލުކުރަން. ކަމެއް

ވެސް ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ހެދޭނެނޫންތޯ މިތާ  ވަޒީރު ކަރުގައި ހިފައިގެން ،ކޮޓަރީގައި ތަޅައިގަނެގެން ވެސްސައި
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މި . ނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ނުދާނެކަން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފެނޭ މި. ވަރަށް ތާއީދުކުރަންކަމަށް  އަޅުގަނޑު މި. އެތެރޭގަ

ޓެކްސް . ރާއްޖޭގައި އަދިވެސް އިތުރަށް މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ މި ބަޣާވާތަށް ތާއީދުކުރި މީހުން

އެއީ ޓެކްސް . ތަނުން ފެނިގެންދާނެ ތަން މި ގޮތަށް ކަންކަން ކުރާ ނަގަން ތިބި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖީބަށް ލުއިވާ

 މީހުންނަށް ލިބޭ ބެނިފިޓު މީހުންނަށް ލިބޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި އެ އެ ،ށްފައިހަށް ލިބޭ ލާރި މަދުކޮކުޑަކުރުމާއި ޓެކު

ޅުގަނޑުމެން އެއީ އަ. ޖެހިގެންދާނެ އެހެންވެއްޖެއްޔާ ރައްޔިތުން ހާލުގައި. މީހުންގެ ބޭނުމަކީ އެއީ މި. ބޮޑުކުރުން

. ދައްކަނީ އޮތް ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮސް މި ރާއްޖޭގައި މި

މިއަދު މި ރާއްޖޭގައި ތިބި ސިފައިންނާއި . ގެދޮރު ދޭންޖެހޭ ނަށްމިއަދު މި ރާއްޖޭގައި ތިބީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން

މިއަދު މި ރާއްޖޭގައި ތިބީ ސިވިލް ސަރވިސް މީހުން މުސާރައިގެ އިތުރު ލާރި . ކޮށްދޭންޖެހޭފުލުހުން މުސާރަ އިތުރު

ގެ ހުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ،ހާސް ރުފިޔާ ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ދޭންޖެހޭ 21މިއަދު މި ރާއްޖޭގައި ތިބީ . ދޭންޖެހޭ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގައި އަޅުގަ. ކުރަންވީ ގޮތަކީ އެއީތޯ މިކަން. ވެސް ބަޣާވާތުގެ މީހުންނަށް ކުރިން ދެނީ އެ. މެންބަރުން

މައިންނާއި ނުހިނގޭ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންނާއި ނުކުޅެދޭ  އިރު ތަންތަނަށް ބިތްޖެހިފައި ތިބި އެކަނިވެރިއިވެރިކަމަށް އަ

ބައްލަވާ  ކިއިރުއޭރުގައި އަޅުގަނޑު ވާހަކަދެއް. ބެހީ ށް ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީމި ހުރިހާ މީހުންނަ، މީހުންނާ

ބި ތި ކާލި މީހުން އެބަ. މިލިޔަން 421ވަނަ އަހަރު ހަމައެކަނި ތީމުގޭ ބަޖެޓަށް  2116ގައި އޮންނާނެ މިތާނގެ ރެކޯޑު

ވެރިކަން  ންދުވަސް ވަންދެ އަހަރު 3އެކީ  އްލަވާ ޔަޤީންކަމާދެން ބަ. ން ބޭސްކުރި މީހުންމިތާ އެތެރޭގައި ވެސް، އޭގެ

އެއް ވެސް މުލީއާގެ  ންނާނެ ލޯ ލާރިޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް މީހަކަށް ނޯއަ. ޔައީކޮށްފައި ރައީސް ނަޝީދު އެ ދި

އެއް ދެއްކޭކަށް  އިތުރު ވާހަކަ. ދެންނެވީ ޔަޤީންކަމާއެކީގައި ނޯންނާނެ މި. ނޯންނާނެ. ނޯންނާނެ. ބަޖެޓުން ހޯދާފަ

އެހެންވީމާ، ޓެކްސް ނަގައިގެން . ސްވީއެކަން އަޅުގަނޑުމެން ނުކުރީތީވެ ގޯ. އެކީގަ ދެންނެވީ ޔަޤީންކަމާ މި. ނޯންނާނެ

ޓެކުހުން މިކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ޓެކްހުގެ ލާރި މިތަނުން ދެވޭނެ ގޮތަކަށް، މިހާރު ވެސް ތިހިރަ 

އަނެއްބައި . ވަނީ މިހާރު އެއްބައި މީހުން ގެންދާ މުދާ ވެސް ޑިއުޓީ ފްރީ. ބިލުތަކުގައި އެހެރީ އެކަން ރަނގަޅަށް

އޮފީސް  ،އޮފީހަށް ވަދެ ،ފާޅުގައި އެ ބުނަނީ. ރި ރޫޅާލަނީއެއްބައި މީހުންގެ ވިޔަފާ. މީހުންގެ މުދާ ޑިއުޓީ ބޮޑުވަނީ

 މި. އަކަށް ވިޔަފާރި އެއް ނުކުރެވޭނޭމީގެ ފަހުން ދެން ކަލެދެން އޮފީހުގައި ހުރި މުދާ ނެރެފައި އަންގަނީ  ،ފަޅާފައި

ގެން އެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވަންތޯ ރައީސް، ދައުލަތަށް ޓެކްސް ވެސް ދައްކައި. ދެއްވާ ފަރާތްހެން މިއީހީވަނީ ރިޒުޤު

ނުވެވޭ ގޮތަކަށް މި މަޖިލިސް ޗަކުން ނިކަމެތިންނަށް އެހީތެރިމްދަނީ ގޮތުގައި ލިބޭ އެއްއާރައްޔިތުންނަށް . އުޅެވޭނީ

މި ނޑު ހިތަށްއަރާ އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަ. އޮތީ ބަދަލުވެފަ މި ޤައުމު މި. އެއް ނެތް ބޭއްވުމުގެ އެއްވެސް މާނަ

ހަވާލުވެ ތިބި މީހުން މިއީ ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެކަށް ދުނިޔޭގައި އުޅެން ތިބި ބައެއް  ގައި މިއަދު ކަންކަން ހިންގުމާރާއްޖޭ

 3، ހެންވީމާއެ. ސް ވެއްޓެނީއަހަރުން ވެ 3އަހަރަށް އޮތް ވެރިކަމެއް  1މީހުން ބުނީ  ،ވެރިކަމުގައި ހުންނަ ބާރު. ބާއޭ
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އަޅުގަނޑު އެދެން ޢިއްޒަތްތެރި . މިކަން ބެލޭނެ. ވަރަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. ދުވަހުން ވެސް ވެއްޓިދާނެމަސް

 އެކީގައި އެ ބިލުތަކުގައި ހުރި އަދަދުތަކާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ލާފައި މިހިރަ ޓެކްސް

 ،ދަންނަވާލަނީ ސިޔާސީ ވަޒީފާގެ ވާހަކަދެއްކި ސިޔާސީ ވަޒީފާ ނިންމާލަމުން މި. ށްކަންކަން ރަނގަޅަށް ކޮށްދިނުމަ

 18ދަރި އެއް،  ،ދައްތަ އެއް ،ބައްޕަ އެއް ،މިހާރު ނެތް މަންމަ އެއް. ށް ފުޅާކޮށްފައި މިތާ އެތެރޭގައަނގަ ތަންމިނަ

އޮތީ ސަރުކާރެއް  ތި. ނޑު ހިތަށްއަރާސާބަހޭ އަޅުގަ. އަށް ލާފަ ތިބި ސިޔާސީ ވަޒީފާ އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިން އެބަ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން . އެއް ނުދައްކާނަން އިތުރު ވާހަކަ. ކަމެއް ނޫން ގޮތަކަށް ނުވާނެ ތި ތި. އުފެއްދިފައޭ

ރަދުކޮށްގެން ނޫން ގޮތަކަށް މި ޤައުމު ޚަހުގެ ފައިސާ ނަގައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ޓެކު އޮތީ މި ރާއްޖޭގައި ޓެކްސް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އް ރައްޔިތުން ފުރުޞަތެއް ނުދޭނޭގާކަށް ދެނެހިން

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މަދު ސަލީމުއޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

އިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ އެ ބިލަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން  ވިޔަފާރި ފައިދާ. `

ގޮތުން ދަންނަވާއިރުގައި  ތަމަ ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެ ބިލާ ބެހޭއެންމެ ފުރަ. ބޭނުން

. ރާ މީހެއްދު އަޅުގަނޑަކީ ވެސް ވިޔަފާރިކުޚު. އިން ޓެކްސް ނަގާ ގޮތަށޭ ތިބީ ހަމަ ވިޔަފާރި ފައިދާ އަޅުގަނޑުމެން މި

ވެސް މިތާ އޮތީ އަދި އެކަމަކު، ބިލު މި. ތޯއިނގޭ އިފިހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ޓެކްސް ނަގަމަމިހާރު ވެސް ޖެނުއަރީ

އެ  އި،އިން ޓެކްސް ނަގާފަ ގައިމު ވެސް ވިޔަފާރި ފައިދާ. ބިލަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ކަމެއް ނޭނގެ. ކަންނޭނގެ

ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެން . ވެސް ސަރުކާރަށް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އިނގޭތޯލާރި އަތުލައިފި ގައިމު

ކުރަން ކުރިއްޔާ ބޮޑު. ނުކުރާނަން އެއްވެސް އެއްޗަކުން ކުޑަކުރާކަށް ވެސް އަޅުގަނޑެއް ތާއީދެއްއްގައި ވެސް ހަރެފަ

އިން ޓެކްސް  ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މިހާރު ވިޔަފާރި ފައިދާ. އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާނީ

 އިއާ ކުދި ފަންތި. އިނގޭތޯ އިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އޮތީ ރާވާފަ އިނަގާއިރުގައި އެކަމަކު ވިޔަފާރިވެރިން ހަލާކުކޮށްލެވިފަ

 އޯގައި މިހާރު އެހެރަ މެނޭޖިން.ޓީ.އެ ރޭވުމުގެ ދަށުން އެސް. މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިން ފުނޑާލަން އޮތީ ރާވާފައޭ

އޭނަ . ހުރީ އޭނައި ބަހައްޓާފަސް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ވެ. ޑިރެކްޓަރު އެ ގެންދަނީ އެ ފިޔަވަޅުތައް އަދިވެސް އަޅަމުން

އެއް ލިބެނީ ކަމަށް  އިން ފައިދާތެރެސަރުކާރުގެ ބަޔަކަށް ވެސް އޭގެ ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ މިހާރު ތިބި، ހެއްޓިއިރަކުބެ

މިއަދު . ބަހައްޓައިގެން އެ ޕްރޮގްރާމު އެބަ ހިންގާ. ތަނުގައެ ވީއެ ކީއްވެގެންތޯ އޭނަ ބަހައްޓަން .ނަ ބަހައްޓައިގެންއޭ

މި ބުނަނީ މިއީ  އްސައަގު ބަލަން ގޮ. އަގު ބަލަން އިން ޓީމެއް ދިޔަ އޯ.ޓީ.އެސްށް އަ ޅުގަނޑުމެންގެ ފިހާރައަ

ޓަކައި  މިހިރީ ކުދި ވިޔަފާރިވެރިން ހަލާކުކޮށްލުމަށް. އެއްޗިހި އެތެރެކުރަންވެގެންނޭ މި އަގު ބަލަނީ ތިމަންމެން މި

އްކާއިރުގައި ކޮން އިން ޓެކްސް ނަގާ ވާހަކަދަ ވިޔަފާރި ފައިދާ، ވީމާހެންއެ. އިން ރާވާ ރޭވުން އިނގޭތޯ އޯ.ޓީ.އެސް

. އިން އެކަނި އިނގޭތޯ އޯ.ޓީ.އިން ޓެކްސް ނަގާނީ އެސް އޭރުން ވިޔަފާރި ފައިދާ. ފާރީގައި ތިބޭނީ މާދަމާބައެއްތޯ ވިޔަ
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އެ ޕްލޭންގެ . ވި ރޭވުންދު ރޭއެއީ ރައީސް ނަޝީ. އިން ޓެކްސް ނެގޭނެ ތަނެއް ދެން ނުހުންނާނެ ވިޔަފާރި ފައިދާ

ލާފައި ޤައުމުގައި ތިބި އިފުނޑުފުނޑުއަރުވަފަންތީގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިވެރިން  ކުދި އިއާ ފަންތި ދަށުން މުޅި ހުރިހާ މެދު

 ފުށި ދާއިރާގެވިލު ،މި އިންނެވި. އޮތީ އިފަގައި ރާވާސްދުއްވާލުން ޕްލޭނުމީހުންގެ ދުވަ މުއްސަނދިން ވެސް އެ

އަށް  އަށް ބިލުތަކެއް ރާވައިގެން ހަދައިގެން އަމިއްލަ އިން އަމިއްލަ އޯ.ޓީ.އެސް ރަޝީދު ބަރު ރިޔާޟުޢިއްޒަތްތެރި މެން

ތައްޔާރުކޮށްގެން ރިޕޯޓެއްގެ . އެއްޗިހިތައް ތައްޔާރުކުރީ އިނގޭތޯ ރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ވަނީ އެކު

. ގެންނާށޭ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން އެންގީމާ އަސްލެއް ނެތް އަސްލު ދެން ،މާހުށަހެޅީ. ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅީ އިސިފައިގަ

އެއީ . ނަމަ އަސްލުތައް ހުންނާނެންއެހެންނޫ. ނުވާތީ އަސްލު ނެތީ ޙަޤީޤީ އެއްޗަކަށް، އަސްލު ނެތީ ކީއްވެގެންތޯ

. އްޔަކީނޫން އެ ވިދާޅުވި އެއް މަނިކު އެ ވިދާޅުވި ކަހަލަ ޙަޤީޤީ ވާހަކަ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ

ޓަކައި  ލުމަށްރަޝީދުގެ ދުވަސްދުއްވާ ޟުހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ރިޔާ. ނގޭތޯބުހުތާން ދޮގު އެއީ އި. ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު

ޓަކައި ރޭވި ރޭވުމެއް  ނުދެއްވީމާ އޭނަގެ ދުވަސް ދުއްވާލުމަށްމަނިކުފާނު ވޯޓު ވާހާ ގޮތަކަށް އެކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ބޭނުން

. ހުނުއެއްގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ޖެ އެކަހަލަ މައްސަލަ. އެއްގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ޖެހުނު އެކަހަލަ މައްސަލަ. އެއީ

އެއީ ހައެއްކަ ދިދައިގެ . އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލަ ނިންމީ ޝަރީޢަތުން. ރީ ސަލާމަތްވެފަނަސީބަކުން އަޅުގަނޑު މިހި

ސް، މިހިރީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ދުވަސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ. ސިސްޓަމެއްގެ މައްސަލަ އާއި ދެތިން ސައުންޑު މައްސަލަ

. ވި ރޭވުން އިނގޭތޯޓަކައި ރޭ ޓަކައި ސަރުކާރުން ސިޔާސީ މީހުންގެ ދުވަސް ދުއްވާލުމަށް ދުއްވާލުމަށް

. އެއް ނެތް ވެސް މިއީ ބާޣާވާތަކުން ގެނައި ސަރުކާރެކޭ އަނެކެއްޗެކޭ އެހެން ކިޔޭނެ އެއްވެސް ޖާގަށްއެއްގޮތަކަ

ވާތެކޭ ބުނާނީ ދެން އެއީ ބަޣާ ،އަށް ދިނީމާ ފާ އަމިއްލައުގުނީމާ އިސްތިނއަކު ހަދާނެ ގޮތް ނޭތަނެއްގައި ހުރި މޮޔަ

އަކީ  ތިމަންނަ. އަކީ މޮޔައެކޭ އޮތޭ ތިމަންނަ އެބަ އިއޭނަ އަމިއްލައަށް ބުނެފަ. ބޫލުކުރާނީޤަކާކުތޯ އެ ވާހަކަ 

. ގައި ވެރިކަންކުރާނީކު ކިހިނެއްތޯ މި ޤައުމުނެތް މީހަ އިބުއްދީގަދެން ހަމަ. ނޫނޭ ހުރި މީހެއް އިބުއްދީގަހަމަ

އަށް  މިނިސްޓްރީ ޅުގަނޑު އެ މައްސަލަ ސީދާ ހެލްތުއަ ،އަހަރު، އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި 3ރަނގަޅު ، އެހެންވީމާ

. ކުންމަނިކުފާނަކީ ހަމަ މީހެއްތޯ ބަލައިދޭށޭ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމަސް 6ފުރަތަމަ . ލިޔުނިން

އަށް ލިޔުނިން  މިނިސްޓްރީ އަޅުގަނޑު ހެލްތު. ނޫނޭ މިނިސްޓަރު ޖަވާބުދެއްވީ މި މިނިސްޓްރީގެ ކަމެއް އަށް ހެލްތު އެ

ކޮޕީ އަޅުގަނޑު ލިޔުނިން އޭގެ . މިނިސްޓްރީއަކުން ޖަވާބެއް ނުދިން އެއަކަށް ހެލްތު. ބެހޭ ފަރާތަކީ ކޮބައިތޯ ކަމާ

ތަނުން ޖާގަ  ޓަކައި އެ އަށް ގެންދިއުމަށް އްޔާ ގުރައިދޫމޮޔައަކަށް ވެއްޖެ ރެއްގައިއެއީ ކީއްވެ، ފަހަ. އަށް ގުރައިދޫ

ވަންދެން ބަހައްޓައިފި  އަހަރު 1ވީ ޤައުމުގައި މޮޔައަކު އަޅުގަނޑު މި ދެންނެ، އެހެންވީމާ. ޓަކައި އިނގޭތޯ ހޯދުމަށް

 އޭނަ ،ނިކަން ވިދާޅުވެބައްލަވާ އީސްޢިއްޒަތްތެރި ރަދެން . ވަންޏާ މި ޤައުމުގެ ދުވަސްދާނެ އިނގޭތޯ ކަމަށް

އަށް  އޭނަ. މީހެއްގެ އެހީތެރިކަމެއް ނުހޯދައޭ. މީހެއްގެ ޚިޔާލެއް ނުހޯދައޭ. މަސައްކަތްކުރީ އޭނަ އަމިއްލަ ރަޢުޔަށޭ
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އެކަމަކު، މިހާރު ރައީސާ ދިމާލަށް މިތާ ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް . ފެންނަ ގޮތަކަށް އޭނަ ކަންތައްކުރަމުން ގެންދިޔައީ

ހާ މަސައްކަތެއް ނާބައެއްގެ ލަފާ. ހައެއްނާތެއް ނުކުރެވެއޭ ބައެއްގެ ލަފާންބަރުން ވިދާޅުވޭ، ރައީސަކަށް މަސައްކަމެ

ޕާޓީއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަންތައް  8ޕާޓީ އޮތިއްޔާ  8. މަޝްވަރާކޮށްގެންނޭ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނީ. ނުކުރެވޭނޭ

ފާނު ވިދާޅުވި ބަސްފުޅެއްގައި ޢަލީގެ. ހަކު ދާނީ ހަލާކުވެގެންމީ ފިއްޔާ އެއެނޫން ގޮތަކަށް ކަންތައް ކޮށް. ކުރަންވާނީ

. ސީދާ އަމިއްލަ ރަޢުޔަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހާ ހަލާކުވެދާހުއްޓޭ. ވިދާޅުވަނީ ކީކޭތޯ އެ ك له هبرعيبد تسمن .އޮންނާނެ

ރުމުގެ ގޮތުން ސީދާ ކެބިނެޓުން އޭނަ މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ރަޢުޔަށް މަސައްކަތްކު އެކަން އެ ވެގެން ދިޔައީ ސީދާ އެ

އަށް  ތިމަންނަ. ނުދެއްވާށޭ، ނުދެއްވާށޭ، ނޫނެކޭ. ފާނުދެއްވާށޭއުއިސްތި މަނިކުފާނޭ އިބުންޏޭ އާދޭސްކޮށްފަ އިކައިރީގަ

ތީ މި ޤައުމު އޮ. ތިމަންނައަކަށް މި ޤައުމު ހިންގޭކަށް ނެތޭ. ފާ މި ދެނިއްޔޭއުގޮތެއް ހަދާނީ ތިމަންނަ އިސްތި ފެންނަ

. އްޔާ ތިމަންނާގެ ދުވަސް ދާނޭމި ޤައުމު ތިމަންނަ ހުރެއްޖެ. އްއެ މި ޤައުމަކު ނެތޭ ފައިސާ. ދަރަނިވެރިވެފައޭ

މި . ލު ނުދައްކާން ރުފިޔާގެ ބިޔަބިލި 1.1އޮތް  މިހާރު ވެސް އެބަ އިބަލައިލިއިރުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގަ

އާދައިގެ . އެއްވެސް ޑޮކިއުމަންޓެއް ނެތް. ރީ ކަރުދާސްކޮޅުތަކެއް ފޮނުވާފަބިލުތައް ހު. ކަހަލަ ބިލުތަކެއްތޯބިލުތަކަކީ ކޮން

 11. ން ރުފިޔާޔަމިލި 1 އިއަޅުގަނޑުމެން މިހިރަ ލިޔަން ގެންގުޅޭ ކަހަލަ މިކަހަލަ ކަރުދާސްގަނޑެއްގައި ލިޔެލާފަ

މިއަދު . ން ރުފިޔާޔަލިބި 1.1. ހުރި އެބަ އިއްޓާފަމިހެން ޖަހާ ބަހަ. ން ރުފިޔާޔަމިލި 12. ން ރުފިޔާޔަމިލި

ލޮލުން  އިލާފައިކިޔަ އަޅުގަނޑު ރިޕޯޓު. ން ރުފިޔާތޯޔަޓީގައި ބެލިއިރުގައި ކިތައް މިލިއަޅުގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމި

އަޅުގަނޑުމެން  އިތާ ބާއްވާ ބަހައްޓާފަތްމާލިއްޔަތު ޤާނޫނު އޮ. ތުން ވެސްއިންސާނިއްޔަތުގެ ގޮ. ކަރުނަ އައި

އިންސާނަކު ވެސް . ކުރާ ގޮތަށް ވެސް އެކަން ނުކުރާނެ އިންސާނުން ކަންތައް. ޒަރަކުން ބަލަމާއިންސާނިއްޔަތުގެ ނަ

އެފަދަ ދަރަޖައަކަށް ސަރުކާރުގެ ފައިސާގެ . އެއީ ޖަނަވާރުން ވެސް އެކަން އެގޮތަކަށް ނުކުރާނެ އިނގޭތޯ. ނުކުރާނެ

 އިއަހަރުގެ ޚިޔާނާތޭ ކިޔާފަ 31ވީއިރުގައި އަހަރު 3މިދިޔަ ސަރުކާރުން ، އެކަމަކު. ހުރީ އިކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާފަ

އޮތް  އިރަޝީދުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހަދާފަ އިންނެވި ރިޔާޟު އާއި މި ހައެއްކަ ދިދަ. އަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުނު މައްސަލަ

ސްގެ، ނައިބު ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ. ދެން ކޮބައިތޯ. ތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތެޔޮކޮޅެއް ނެގި މައްސަލަޑޮކިއުމަންޓު

 ކަމަށް ވަންޏާ ކާކުތޯ މި އެސްޓިމޭޓެއް ލައިގެން ކުށްވެރި މީހަކު ވާ. ރައީސްގެ ތަނަކަށް އެސްޓިމޭޓެއް ލީތީ ކުށްވެރިވީ

. ތަނަކަށް އެސްޓިމޭޓެއް ލީ. ޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސެއް ނުކުރޭނޫން ކަމެއް މަ އެ. ނުވާ ތިބީކުށްވެރި އިތަނުގަ

މީހާ ވެސް ލިބުނު  މަސައްކަތް. މަނިކުފާނަކަށް ވެސް ނޫން ތް ލިބުނީ ވެސް އެއެ މަސައްކަ .އެސްޓިމޭޓެއްލީ

މިހިރީ މިދިޔަ . އެކަމަކު އެސްޓިމޭޓު ލީ މީހާ ކުށްވެރިވީ. އެ ލާރިކޮޅު ލިބުނު މީހާ ވެސް ސަލާމަތްވީ. ސަލާމަތްވީ

އެހެންނަމަވެސް އެ ކަމެއް . އްތަހުރި ޕްލޭނު ސަރުކާރުން ސިޔާސީ މީހުން ދުވަސް ދުއްވައިލުމަށް ޓަކައި ރާވާފައި

އެގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދިޔައީ ހަމަ އަޅުގަނޑު . އަބަދުވެސް ޙައްޤައް ނަސްރުލިބޭނީ. ނުވި ކާމިޔާބެއް
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ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ އަށް ފުރުޞަތުދޭންވެގެން އަޅުގަނޑުގެ . ދަންނަވާނީ އެކަމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލިހަލާކުވެގެންނޭ

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަމުން ވެސް . އިލާނީ، ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ އެބަ ހުރިވާހަކަ ނިންމަ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ކުރީ ސަރުކާރުން ހަދާފައި ހުރި، ވަގަށް ހަދާފައި ހުރި ބިލުތައް، ފިނޭންސް 

ބިލުތަކެއްތޯ ބަލާފައި ނޫނީ  ޙައްޞައެއީ  .އްކާށޭމިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ އެއަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ފައިސާ ނުދަ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . ދީފިއްޔާ އެ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނޯންނާނޭ. އެއިން އެންމެ ލާރި އެއް ވެސް ނުދޭށޭ

 . ރައީސް

 

 :ޢަބްދުއްރަޙީމު ވާހަކަދެއްކެވުންهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޒަތްތެރި ރައީސް، ވިޔަފާރި ފައިދާ އިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ، ނޫނިއްޔާ ވިޔަފާރި ފައިދާ އިން ދައުލަތަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް

އަޅުގަނޑު . ގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުހުށަހެޅީ ވެސް އަޅުގަނޑ1/2111ުނަގަންޖެހޭ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް، 

ކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިން ސީދާ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރަން އަދިވެސް، އެ ދުވަހު ވެސް، މިއަދު ވެސް ޤަބޫލު މި 

އަޅުގަނޑު ވެސް ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ އެ ބޭފުޅުން . ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ފަސްޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާށޭ

 މިހާރު މި އޮތީ ވިޔަފާރިވެރިންނާ ގުޅޭ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ޓެކްސް ނެގޭނެ ގޮތަށް. ނުޖެހެއޭ ފަސްޖެހޭކަށް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެމުންދާ މައްސަލަ . އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެވިއްޔާ ބިލު ބައްޓަންކޮށްދީފައޭ

ވަނަ އަހަރުގެ ވިޔަފާރީން  2112އެ ޤާނޫނު އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ  1/2111. އެއް ދަންނަވައިލާނަން

ވަނަ އަހަރު ވިޔަފާރީން ނޫން ގޮތަކަށް ޓެކްސް  2112އި ގާއިމުކޮށް، ޓެކްސް ނެގޭނޭ ނިޒާމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރި ޤާނޫނު،  2111ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ނުނެގުމަށް ޓަކައި

ޓެކްސް . ކަށްނުޖެހޭނެމަޖިލީހުން ގެނައި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން މި ދެންނެވި ގޮތަށް ނޫން ގޮތަކަށް ޓެކްސް ނެގިގެން ދާ

އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެންނަމުން މި . ވަނަ އަހަރުގައި ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިން އެކަނި 2112ނެގެންޖެހޭނީ 

. ޓީ.ޕީ.ދަނީ އޭރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު، އެއަށް އަޅުގަނޑުމެން އަނެއް ގޮތަށް ކިޔައިއުޅެނީ ބީ

މުން މިހާރު ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ފައިދާ އިން ޓެކްސްނެގުމުގެ ޓީ ނެގެ.ޕީ.ބީ

އަޅުގަނޑު ވާނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު . އެއީ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެމުންދާ ކަމެއް. ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް

އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން . މާ ބެހޭ ގޮތުން އެންކުއަރކޮށްފަޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި މީރާ އަށް މި ކަ

އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފައަކަށް ޓަކައި މީރާގެ ފަރާތުން، ކޮމިޝަނަރ . އަޅުގަނޑަށް ލިޔުމެއް ވެސް ލިބިފައި އެބަ އޮތް

އްވާފައި ވަނީ އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ އަކަށް އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ލަފާދެ

މަސް ދުވަހުގެ ތާރީޚު ޤާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތުން  6އެއީ . ވަނަ އަހަރުގެ މެދު ތެރެއިން ފެށިގެން 2111ޓެކްސްނެގޭނޭ 
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އެ ބޭފުޅާ މާނަކުރައްވާ ގޮތުން، އެގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައަކީ 

ޤާނޫނެއްގައި ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރުމާ، މި ކަންތައްތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް މި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤާނޫނެއް މާނަކުރުމާއި

ޤާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން . ޤާނޫނެއް މާނަ އެއް ނުކުރެވޭނެ އެޓާރނީ ޖެނެރަލަކަށް. ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްދީފަ

ޤާނޫނު އެ ގޮތަށް މާނަކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު އެކަމު އެ . މިނިވަން މުއައްސަސާއަކަށް ލަފަ އެއް ދެވިދާނެ

އެހެންވީމާ، މިހާރުން މިހާރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިން، ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އާއި . ޤަބޫލެއްނުކުރަން

އްކުން ވިތްހޯލްޑިން ޓެކްސް އާއި ޕާސަނަލް އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަމުންގެންދާ ހުރިހާ ޓެކްސް އެއް ދެ

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ފާސްކުރާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން . ހުއްޓާލުމަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން

ވަނަ ދުވަހުގައި ފުރަތަމަ އިންޓަރިމް ޕޭމަންޓު  2112ޖުލައި  31މި ބަހުސްކުރާ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެއްކޮށް 

ލައްކަ ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑުވާ  1އެ ވެސް . ހަރުގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އިން އެކަނިވަނަ އަ 2112ދައްކަންޖެހޭނީ، 

. ގެ ޓެކްސް އެއް، ޖުމްލަ ފައިދާ އިނ11ް%އަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް . ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިޔަކަށް 11%އަދަދަކުން 

ގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގައި ތިއްބެވި އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޭރު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެ ޕާޓީތަކާ އަދި ރާއްޖޭގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން ކަމަށްވާ މަޓީ އާއި . އޭ ކަހަލަ ޕާޓީތައް.އެމް އަދި ޕީ.ޕީ.ޕީ، ޕީ.އާރު.ޑީ

 މަސީ އާއި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމުޢިއްޔާއާ މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ އެކު ވެސް އޭރުގެ ސަރުކާރުން، ރައީސް މުޙައްމަދު

ޓެކްސްގެ ނިޒާމު ޢަމަލުކުރުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ . ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފަ

އަދި އެ ލުއިތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް ބުރަ ބޮޑުވެގެން އަންނަ ބައެއް . ލުއިތަކެއްގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދަންނަވަން މި އުޅޭ . ނޑުމެން ދިޔައީ ވަކާލާތުކުރަމުންކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ އަބަދުމެ އަޅުގަ

ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައްޗޭ، ވަރަށް ބައިވަރު ޤާނޫނުތަކެއް އެކި ގޮތްގޮތަށް ހަދައިގެން ޓެކްސްތަކެއް ނެގުމުގެ 

އުސޫލަކުން ކަނޑައެޅޭ ޓެކްސް އެއް،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަސޭހައީ އެއް ޤާނޫނެއްގައި އެއް. ވާހަކަ ދައްކަންވީމަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ . މިސާލަކަށް ދަންނަވައިފާނަން. ބްރެކެޓުތައް ހަމައެކަނި ތަފާތުވާނެ އުސޫލަކުން ކަނޑައަޅައިގެން ނެގުމޭ

އެ ވެސް ހަމަ . ގެ ޓެކްސް އެއް ނެގެމުން އެބަ ދ21ޭ%ބޭންކިންއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުރިހާ ބޭންކުތަކުން 

އެ ކޯޕަރޭޝަން ޓެކްސް ނެގެމުން . ނޑުމެން އަބަދުވެސް ހަމަ ރިފަރކުރަމުންދާ ގޮތުން ނަމަ ކޯޕަރޭޝަން ޓެކްސްއަޅުގަ

މި ދަނީ މާކުރިންސުރެ އަދި މިއަދު ވެސް އެ ޓެކްސްނަގަމުން ދާތީވެ، އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ބޭންކުތަކުގެ ފަރާތަކުން 

މަލާތްކުރާ، ރަޖިސްޓަރކޮށްގެން ފައިސާގެ މުއާމަލާތްކުރާ އަދި ފައިސާގެ މުއާ. މައްސަލަ އެއް ދިމައެއްނުވޭ

މި ދަންނަވަނީ އެ ޓެކްސްގެ ޒަމާނުގެ ތެރޭގައި . ފަރާތްތަކަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މައްސަލަ އެއް ދިމައެއްނުވޭ

ސް، މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ. އެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު މި ގެނެވެނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައްސަލަ ދިމާނުވާ ހިސާބު

އެއިން ހަމަ އެކަނި އިޞްލާޙު ވެސް މި ގެނެވެނީ މި . ދެންނެވި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު މި ގެނެވެނީ މިއަދު އަނެއްކާވެސް
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އިދާރީ ގޮތުން . އެއީ ފަސޭހަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން. ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް މި ދެންނެވި ޤާނޫނު ލައި އެއްކޮށްލުމަށް ޓަކައި

. މި ދެންނެވި ޤާނޫނު މި ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމަށްފަހުގައި އެ އުސޫލުގެ މަތިންކަންކަން ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން، 

. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފުކުރެވިގެން ކުރީއްސުރެ ވެސް ދިޔައީ

އެކަމަކު . ނެގެމުން އައީ ހަމައެކަނި ބޭންކުތަކުން އެކަމަކު އޭގެތެރޭގައި ހަމައެކަނި އޭރުގައި ސީދާ ގޮތެއްގައި ޓެކްސް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އޭދަފުށީ . މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތަކާ ވެސް ދިމާލަށް

ލުތަކެއް ހުރި ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބި 1.1ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރައްވައިފި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ އިން 

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ  1.1އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައަކީ މި . މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވާފައި ހުރި ވާހަކަ. ވާހަކަ

. ބިލުތަކާ މެދުގައި ކިރިޔާ ވެސް ކުޑަކުޑަ ސުވާލެއް ވެސް އުފެދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ފައިސާ ދެއްކުން މަޑުކޮށްލައްވާށޭ

އެ ފައިސާ ދައްކައިފި . މާ މެދުގައި އުފެދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ފައިސާ ދެއްކުން މަޑުކޮށްލާށޭއެންމެ ސުވާލެއް ވެސް އެކަ

އެހެންވީމާ، . ކަމަށް ވަންޏާ އިޢާދަނުކުރެވޭނެ ވަރުގެ ގެއްލުމެއް މި ރާއްޖޭގެ މާލިއްޔތަށް ކުރިމަތިވެގެން ހިނގައިދާނެ

ވާލަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް މިހާރު ވައްދާފައި އެފަދަ ފުރުޞަތެއް ނުދިނުމަށް ޓަކައި ވެސް އަޅުގަނޑު މި ގޮ

ހުރި ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން ކިރިޔާ ވެސް ޝައްކެއްއުފެދޭ ވަރުގެ ބިލެއް އޮވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބިލަކަށް ފައިސާދިނުން 

 . ވަގުތުން ވަގުތަށް ހުއްޓާލުމަށް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޕީ .އާރު.ޑީ. މިނެޓުއިރު ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން އަންގަވާފައި ވަނީ 3ކު ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ޕީގެ ކޮންމެ މެންބަރަ.އާރު.ޑީ

އަޅުގަނޑު މިހާރު . މިނެޓުއިރު 11އަށް ޖުމްލަ ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ އެއް ގަޑިއިރުގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ސްލޮޓެއްގައި 

 .ރަށްޖާބިهللا ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 

 :ޖާބިރު ވާހަކަދެއްކެވުންهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އިން ދައުލަތަށް އެއްޗެއް ނެގުމަކީ އެއްވެސް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ބަލައިލަންޖެހޭ މި ނެގޭ ފައިސާ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ . މައްސަލަ އެއް ނޫން

. ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ވަރަށް އަގުބޮޑު ގޮތަކަށް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު އެތުރިފައި އޮތް ޤައުމެއް. އަށް ވަނީ ކިހިނެތްތޯ

ޢިއްޒަތްތެރި . ލައްކައެއްހާ މީހުންގެ މަށްޗައް އެކުލެވިގެންވާ ކުޑަކުޑަ އަބާދީ އެއް ހިމެނޭ ގައުމެއް 3ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 

އީސް، ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުންނާއި އަދި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން، ލިބޭ އެއްޗަކުން ދައުލަތައް އެއްޗެއް ރަ

ނެގޭ ފައިސާ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ .ހޯދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޙާލަތު މިއަދު
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އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަން އެބަ . ހާގެ ދިރިއުޅުމަށް އޭގެން ކުރަނީ ކޮންފައިދާއެއްތޯޢާއްމު ރައްޔިތުމީ. ގޭބީސީތަކަށް ދަނީ

އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ރައްޔިތުން . ޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ތިބި ނިކަމެތި ހާލު

އްގެ ބަޔަކު ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތް ނަމަވެސް އަދި ވަކި ގިންތިއެއްގެ ބަޔަކު، ވަކި ފަންތިއެ. ދިރިއުޅެމުންދާ ގޮތް

މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ބެލިކަމުގައި . ނުލާހިކު އަގުބޮޑު ސިސްޓަމެއް ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި މި އޮންނަނީ

ވިނަމަވެސް އަދި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ބެލިކަމުގައި ވިނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކަށް 

ބެލިކަމުގައި ވިނަމަވެސް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް އަށް 

ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންވާ  211ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރާއްޖޭގެ . ބެލިކަމުގައި ވި ނަމަވެސް

ނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިކޮނޮމިސްޓު ގެނެސްގެން ބެލިކަމުގައި ދު. ޚިދުމަތްތައް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ނުދެވޭނެ

. ޕްރޮފިޓު ސެންޓަރުތަކަކަށް އެ ތަންތަން ބަދަލުވާން އެބަ ޖެހޭ. ވިނަމަވެސް އެއީ މާ ދެކޮޅުޖެހޭ ކަމަކަށް ނުވާނެ

ރި ފުރުޞަތުތައް ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސް ނަގާއިރުގައި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ދީފައި ހު

ދުނިޔޭގެ ވިޔަފާރިކުރާ މާޙައުލުތަކުގައި އޮންނަނީ އެ މީހާ އެ ގަންނަ އެއްޗެއް އެ މީހާ އަށް . ވެސް އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ

ވަގުތީ . މިލްކުވާ އުސޫލު މި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް އެއްޗަކީ އެއްވެސް ވިޔަފާރިވެރިޔަކަށް މިލްކުވެގެންވާ އެއްޗެއް ނޫން

އެ ފަހަރުގައި އޮންނަ ސަރުކާރުން ހިތްޕުޅާހަމަނުވާ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ފުޑާލަން . ދަށުގައި މިތ ިބެނީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ

އޭނާގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަރައިގަނެ، އޭނާ އަށް ޖެއްސުންކޮށް، އެ . ބައިގަޑިއިރު ތެރޭގެ، ވަގުތެއްގައި އޭނާ ފުޑާލާ

ށް ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލު ބައްޓަންކޮށްގެން، ވިޔަފާރިން އެހެންވީމާ، ގެރެންޓީ އޮންނަ ގޮތަކަ. ކަންތައް އެބަ ކުރޭ

ރައްޔިތުންނަށް އެ ނަގާ ޓެކްސް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ލިބޭނެ . ޓެކްސްނެގުމާ މެދު އަޅުގަނޑު އިޢުތިރާޟެއްނުކުރަން

ސް މި ދައްކަނީ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެ. އެ މެކޭނިޒަމެއް އަދި ތަޢާރަފުވެފައި ނެތް. މެކޭނިޒަމެއް ވެސް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ

މިއިން އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ރާއްޖޭގެ . ވާހަކަ، ކޮރަޕްޝަނާ އަދި އެއާ ގުޅިފައި ހުރި ކަންތައްތައް އޮތް ވާހަކަ

. އެއްވެސް ތަނެއްގައި ބެލިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު، ކުރު މަގަކުން އެޅޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނުވެސް  އޮވޭ

ކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރުވެސް އެކި ގޮތްގޮތުން އަދި އެއާއެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ވަސީލަތްތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު އާމްދަނީ އެއް ސަރުކާރަށް . ޓެކްސްނެގެމުންނޭ ދަނީ

ޕްރައިވެޓް . ޓުކުރެވިގެންދާ ތަނެއް ނުފެނޭސަރުކާރުގެ އިސްރާފު ބޮޑުކަމުން، އެ ލާރި ރަނގަޅު ގޮތުގައި އިންވެސް. ވަދޭ

ރާއްޖޭގެ . ސެކްޓަރަށް ދޭންޖެހޭ ފުރުޞަތުތައް ބޭންކިން ނިޒާމުގެ ދަށުން ވެސް މި އޮންނަނީ ފުދޭވަރަކަށް ހަނިވެފަ

 . ރައްޔިތުންނަށް އަދި  ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް މި ދަނީ ކުޑަވެގެން
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އާދެ، ވިޔަފާރި ފައިދާ އިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލެއް މި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް

ތަނަށް ހުށަހެޅިގެން ދާއިރުގައި މިއީ ޤައުމަށް ކިހާ މުހިއްމު، އަދި ބޭނުންތެރި ބިލެއް ކަމާ ދޭތެރޭގައި 

އަޅުގަނޑުމެން ޔަޤީންކުރަން ވިޔަފާރިވެރިން އަތުން ޓެކްސްނަގަންޖެހޭނެ . ށް ޝައްކެއްނުއުފެދޭއަޅުގަނޑުމެންނަކަ

އެހެންނަމަވެސް، ވިޔަފާރިވެރިން އަތުން ޓެކްސް ނަގައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އޭގެން ކުރާނީ ކޮންކަމެއްތޯ އެއީ . ކަމަށް

ތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަންތައްތައް އާދެ، ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ނަގައިގެން އޭގެން ދިވެހި ރައްޔި. މިއަދުގެ ސުވާލަކީ

އަސާސީ ޙައްޤުތައް ހަމަހަމަކަމާ އެކު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ނަމަ، ޓެކްސް އަކީ 

ށް ފެނިގެންދިޔައީ އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަ. މުހިއްމު އަދި ޓެކްސް އަކީ އަޅުގަނޑުމެން ނަގަންޖެހޭނެ އެއްޗެއް

ޓީ ނަގައިގެން .އެސް.ޕީ ވެރިކަންކުރިއިރުގައި ޓެކްސްނަގައިގެން އަދި ޖީ.ޑީ.އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމް 3ފާއިތުވި 

ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި . އޭގެއިން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންދިޔަ

ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެއްޖެ، އަދި ޚާއްޞަކޮށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކު  މެންބަރަކު 

އެއީ . ވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ މިއަދު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފޮނުވާފައި އޮތް ރިޕޯޓަކުން ފެނުނު މަންޒަރު

މިލިޔަން ރުފިޔާ އެ އޮތީ ބޭސް  11.8މައެކަނި އޭނަ އަށް ދީފައި އެބަ އޮތް ޕީ އަށް ތާއީދުކުރާ މީހަކަށް، ހަ.ޑީ.އެމް

އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކޮރަޕްޝަނަށް . އެހެންނަމަވެސް، އެކަމެއް ނެތޭ މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ކޮށްފަ އެއް. އެތެރެކުރުމަށް

އެއީ . ޕީ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފަ.ޑީ.އަހަރު، އެމް 3މަގުފަހިވާ އެތައް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް އޮތީ ވޭތުވެދިޔަ 

އާސަންދަ އަކީ އެއީ . އާދެ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން އާސަންދަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަމު ނުގޮސްގެން އުޅޭ ކަމަކީ

 ސަރުކާރަށް، މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ބިލަކާއި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅި ބިލަކާ

ޕީ ސަރުކާރު .ޑީ.އެއީ އެމް. އެއްކޮށްލައިގެން ޤާނޫނަކުން މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތެއް އެއީ

ހެޔޮކަމުން، ނޫންނަމަ އެ މީހުން ބޭސްފަރުވާ އަށް ސަލާންޖެހުމުގެ ވަަޢުދު ފުއްދުމަށް ޓަކައި އެ މީހުން ކުރި ކަމެއް 

މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤާނޫނެއްގެ . ގެން އެ މީހުން ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް އެއީއެ މީހުންނަށް މަޖުބޫރުވެ. ނޫން

އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް . ސަބަބުން

އެއީ  ހިއްކަން ދިނުމަކީމިލިޔަން ޑޮލަރަށް ތިލަފުށީ ފަޅު  21ފޯރުކޮށްނުދެވިގެން އުޅޭއިރުގައި އެންމެ މީހަކަށް 

މިލިޔަން ރުފިޔާ  ހަމަ ހެވީލޯޑަށް  13ޑޮލަރު ޑިފަރެންސްގެ ގޮތުގައި . ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލު

މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ތެޔޮ  6ފިއުލް ސަޕްލައި އިން . ދިނުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން

އެހެންވީމާ، ހަމަ އެހެންމެ ކުމުންދޫ ބަނދަރު .  އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫންހެވީލޯޑަށް ދިނުމަކީ 

މިލިޔަން ރުފިޔާ ނަގާފައި އޮތުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް  12މަސައްކަތްކުރިއިރުގައި އިތުރު 

ންނަށް ޓެކްސް ނެގުމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ހިތުގައި މި ކަންތައްތައް މި ގޮތަށް ކުރާތީވެ، އަޅުގަނޑުމެ. ނޫން
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ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސަރުކާރަށް މިވަރު . ޝައްކުތަކެއް އުފެދިގެން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކަންޖެހެނީ

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރޭ މި ޕީން ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ.ޑީ.އެމް. ޚިޔާނާތްވުން އެކަނި އޮތީކީ ނޫން

ހަމަ . ކިޔާ މޫސާ މަނިކު ކޮލި މޮހޮދޭ އަތުން ހަތަރު މިލިޔަން ޑޮލަރު ނަގާފައި އެބަ އޮތް ޑްރެޖަރެއް ގެނައުމަށް ޓަކައި

އެހެންވީމާ، މިއީ . އޮތް ހާސް ޑޮލަރު ނަގާފައި އެބަ 11ލައްކާ  4އެހެންމެ، އޭނަގެ ދަނބިދަރި ޝަވީދު އަތުން 

 .....ކަންބޮޑު އަޅުގަނޑުމެން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޤަސަމު

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޤަސަމު ވާހަކަދެއްކެވުން

ހިއެއްނުވޭ މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައުޟޫޢާ އެއްވެސް ވަރަކާ ގުޅުމެއް  ދެންމެ ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރު އަޅުގަނޑަކަށް

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ . އުޟޫޢާ ގުޅިގެންތޯ އެ ބޭފުޅާ ވާހަކަދައްކަނީޔާސަތުން ހަނުއިންނެވީމަ ހަމަ މަހަމަ ރި. އޮތްހެނެއް

 .އޮޅިފައި އޮތީމަ، ސާފުކޮށްލީ ހަމަ

  

 

 :ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެއްކެވުން

އިދު އޮންނަ ގޮތުން ސުވާލެއް ކުރެއްވުމަކަށް މަޖިލީހުގެ ނިޒާާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މަޖިލީހުގެ ގަވާ

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ . ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ބޭނުންފުޅުނުކުރެއްވޭނެ

 . އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 

 :ފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުންކުޅުދުއް

ވިޔަފާރި ފައިދާ އިން ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ  2111/11. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ފައިދާ އިން ޓެކްސްނެގެން އެބަ  މި ޤައުމުގައި ވިޔަފާރީގެ. އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް

ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ޓަކައި ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް މި ޤައުމުގައި . ޖެހޭ
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އެހެންކަމުން، . އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ ޓެކްސް ނަގަމުން ގެންދާތާ 111ދުނިޔޭގެ . ގާއިމުވާންޖެހޭ

ށި ޓެކްސްގެ ނިޒާމު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މީރާ އިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މި ފެ

އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސްގެ . އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ތަޢުރީފުކުރަން

އި ޑިއުޓީ އުނިކުރެވުނު ހިނދު، ޓެކްސްގެ ނިޒާމުން ނިޒާމެއް ގެނެސް، ވިޔަފާރި މުދަލުން އަޅުގަނޑުމެން ނަގަމުން އަ

އެއީ ކަން މުދާ ނުލިބޭމިއަދު ރައްޔިތުންނަށް އަގުހެޔޮކޮށް އެއް ނަގާއިރު ވެސް  ޓީ.އެސް.ގެ ޖީ 6%ޅުގަނޑުމެން އަ

އި ވިހި ޕަސެންޓުގެ ޑިއުޓީއެއް ކަސްޓަމަށް ދައްކަމުން އަ އިފަންސަވީހާ. ޖެހޭ ކަމެއްއަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަން

ކަމާއެކު ވިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް އަގުހެޔޮ ޓީ ނެގި ކަމުގައި.އެސް.ޖީ ގ6ެ%މުދަލުން މިއަދު ޑިއުޓީ މާފުވެގެން ދިޔައިމާ 

މި މަޖިލީހުން . އެހެންނަމަވެސް، މިކަން ނުވުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. މުދާ ލިބެންޖެހޭ

. އެއް ވަންޏާ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ ންނަށް އަގުހެޔޮކޮށް މުދާ ނުލިބޭ ކަމަށްރައްޔިތު ،ޑިއުޓީ މާފުކޮށްދިނީމަ

އެއް ނުކުރަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން  ރައްޔިތުންނަށް އޭގެން މަންފާ ،އޭގެން ސަރުކާރަށް ލިބެމުންދާ އާމްދަނީ އުނިވެފައި

އިރުގައި އި ސަތޭކަ މިލިއަން ތެލަށް ދޭގަގެ ގޮތުއަޅުގަނޑުމެން ސަބްސިޑީ. ކަމެއްދެވަނަ ފަހަރަށް ވިސްނަންޖެހޭ 

. ހެއްޔޭ ސަބްސިޑީ ދެނީނުލިބެންޏާ ރައްޔިތުން އެބަ ބުނޭ ކީއްކުރަން ކޮށް މަސްގަންނަންރައްޔިތުންނަށް އަގުހެޔޮ

މަ ފައިދާ މި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކޮށްދޭ ކަންތަކުގެ ފުރިހަ. އެއް އެއީ މައްސަލަ، އެހެންވީމާ

މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވަރަށް . ކަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއްށް ނުލިބޭރައްޔިތުންނަ

އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަ އަކީ އެޅުވޭ . އާ ނޫނީ އެކި ސަރުކާރުތަކަށް އެޅުވެމުންދޭއިވަރު އިލްޒާމްތަކެއް އެކި ޕާޓީބަ

މި މަޖިލީހުގެ  ،ނުކޮށްލަތައް ހައްލުކުރަން މަސައްކަތްގައި މި މައްސައިލްޒާމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރޭ

. އެއް މިއީ ރައްޔިތުން ވިސްނާލަންޖެހޭ މައްސަލަ. ކަންއަޅުވަމުންދާބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އިލްޒާމު ތެރޭގައި އެއް

އެ ބޭފުޅަކު އޮތް މައްސަލައެއް . ތްވަކި ސަރުކާރެއް ކިޔުއްވާނެ ކަމެއް ނެ ،އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މައްސަލައެއް އޮތް ނަމަ

 ދައުލަތުގެ ފައިސާ. ލިބިގެންދާނީރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިންޞާފުހިއްޕަވައިގެން ކޯޓަށް ވަޑައިގަތީމަ ކޯޓުން ނޫނީ ޝަ

އެއްވެސް މީހެއްގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ޓަކައި އެއިން ފައިސާ . ތިރާމުކުރަންޖެހޭ ފައިސާހުއަކީ އެންމެން ވެސް އި

 ހެއް ކަމުގައިއެއީ ކޮންމެ މީ. އެ މީހަކު އިންޞާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ދާންޖެހޭނެ ،އޮތް ނަމަ އިޗެއް ބޭނުންކޮށްފަފޮއް

. ގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލަކީޕީ.ޑީ.އެމް، އެހެންވީމާ. ވިޔަސް

 އެކަމެއް ބެލުމަށް، ނަމަ ވާ ލްޒާމެއް އެޅިގެން ކަމެއް ހިނގާފައިޕީ ވެރިކަމުގައި ވީ ދުވަސްވަރު އެފަދަ އި.ޑީ.އެމް

ވާ ނަމަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ވައްކަމެއް ކޮށްފައި. ޓަކައި ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ ވަރަށް ތާއީދުކުރަން

މައްސަލައެއް ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ  ވާނަމަ ވެސް އެ ނޫނިއްޔާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި ބޭފުޅަކު ވައްކަމެއް ކޮށްފައި

ރައްޔިތުންނަށް އަޑުއިއްވުމަށް ޓަކައި . ޖެހޭނެތް ކަމުގައި މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންތެރެއިން ބެލުމަކީ އެންމެ އިންޞާފުވެރި ގޮ
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ތޯ މިއަދު ވާހަކަދެއްކުމަކީ އެއީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތްއި ބޭބޭފުޅުންގެ ބޮލުގައި އިލްޒާމުއަޅުވަ މި މަޖިލީހުގައި އެކިއެކި

އެއްވެސް ބޭފުޅަކާ ދޭތެރޭގައި ހަމަ އިހާނެތި ބަހެއް ބުނަންޖެހޭނީ ހަމަ އެ . ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ

ބޭފުޅަކާ މެދުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން އެ އޮންނަ ޙުކޫމަތުގެ ތެރެއިން ކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ވަގުތުގައި ވެސް 

ޓީ ނަގާފައި .އެސް.ޖީ ،ތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނަގާފައިޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަ. ފާހަގަކުރަން

ނޫނީ އިންކަމް ޓެކްސް . އިން ޓެކްސް ނަގަން އެބަ ޖެހޭ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން ފަރުދުންގެ ފައިދާއަދި އޭގެ

 ،އާމްދަނީ އިން. ޖެހޭން ޤަބޫލުކުރަންނަށް މި މުޅި ނިޒާމު ނުހިންގޭނެކަން އަޅުގަނޑުމެނަގައިގެން މެނުވީ އަޅުގަނޑުމެން

. ޑުމެންނަކަށް މި ނިޒާމު ފުރިހަމަގޮތުގައި ނުހިންގޭނެފަރުދުންގެ އާމްދަނީ އިން ޓެކްސް ނުނަގައި އަޅުގަނ

އެހެންކަމުން . ހެދުމަށް މަގުތަކެއް ފަހިވެގެންދާނެލަތްހީނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މި ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި މަކަރާއި އެހެން

އިތުރަށް ފަރުދުންގެ އަދި އޭގެ ޓީއާ.ސްއެ.އިން ޓެކްސް އާއި އަދި ޖީ ޖެހޭ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ނޑުމެން އެބައަޅުގަ

 ،ނެގީމަ. ވިޔަފާރިން ނޫނީ ފަރުދުން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުން އަމިއްލަ އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ނަގަން

ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ގޮތުގައި މިކަން  ،ރަޕްޝަނުން ވަކިކުރެވިކޮ އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުޅި ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި

ކުރެވޭނެ ގޮތް ން ލިބޭ ފައިސާ ޚަރަދުއި އްކަނީ، ރައްޔިތުން ދައްކާ ޓެކްސްރައްޔިތުން ޓެކްސް ދަ. ކުރެވޭނީ

ރައްޔިތުންނަށް އަދު އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހެނީ އެހެންނަމަވެސް، މި. ޖެހޭ ނގެން އެބަރައްޔިތުންނަށް އެ

ދު ވަނީ މައިންނަށް ވެސް މިއައަޅުގަނޑުމެން އެކަނިވެރި. ދާކަން ކުރެވިދިނުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުޚިދުމަތް

ށް ލިބެންޖެހޭ ވެސް ހަމަ އެކަނިވެރި މައިންނަ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައި. އްދުތަކުގައި ނުދެވިހަފައިސާ ވަރަށް ގިނަ ސަރަ

ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ޓަކައި ، އެހެންވީމާ. ސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ ނުލިބޭތާމަފައިސާ މިހާރު ދެ

 އަޅުގަނޑު. ރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަކީ އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރުން ކު

އެއީ . ކަމާ އެއްކޮށް ދޭށޭދޭންވާ ފައިސާ ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިށް ބާޣީ ސަރުކާރަށް ވެސް މި ގޮވާލަނީ އެކަނިވެރި މައިންނަ

. އެ ފައިސާ އެކަނިވެރި މައިންނަށް ލިބެންޖެހޭނޭ. މި މަޖިލީހުންނޭ އެ ފައިސާ ދޭން ނިންމީ. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އޭ

 .ޝުކުރިއްޔާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ރަޝީދު ޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުގެ ޢިއްވިލުފުށީ ދާއިރާ. ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލައެއް

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)
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 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުވި

 ،ބާޣީ ސަރުކާރެކޭ ބުނެ އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުދައްކަވަމުން އެ ގެންދިޔަ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާދެންމެ ވާހަކަފުޅު

ރުގަ ވެސް ރިޔާސަތުން އެކަން ނުހުއްޓުވީމަ މަނިކުފާނުގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ދައްކަވަމުން ދިޔައިވާހަކަފުޅު

ވަރަށް . ވިދާޅުވެފަ ކޭޤާނޫނީ ސަރުކާރެ ނުދެއްކުމަށް، މީރައީސް ވަނީ އެގޮތަށް އެ ވާހަކަ ވެސް އިއިއްޔެގަ. ދަންނަވާލީ

 .ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 

 :އްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އެއްގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ ސަމާލުކަމަށް ކަންތައްތައް  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާ

އަޅުގަނޑު ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ . ގެންނާކަށް ފުރުޞަތެއް ނޯވޭ

 .އަރުވަންންދިއުމަށް ފުރުޞަތުކުރިޔަށް ގެ ވާހަކަފުޅު

 

 :ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން

ސަރުކާރު . މި ސަރުކާރާ މެދު ސުވާލުއުފެދެއޭ. އޭވެފައަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ދަންނަވަން ޚިޔާލު އޮތީ ދެކަފި . ރައީސް

. އުފެދޭ އިނގޭތޯސުވާލުކަމާ މެދު އްޙަޞަބުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ތޯ ކޮމިޝަނެއް ހެދި ހިސާރަނގަޅުތޯ ނުރަނގަޅު

ރާއްޖޭގެ . އެކަން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަން. ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަމަށް އައިސް އެ ތިބީ. މިއީ ބާޣީ ސަރުކާރެއް

އެއަކަށް ދެކޮޅެއް . ޤަތެއްއެއީ ކަނޑައެޅިގެން އޮތް ޙަޤީ، އެހެންވީމާ. ސް މިކަން ޤަބޫލުކުރޭގިނަ ރައްޔިތުން ވެ

ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ޖަޒުބާތުގެ. ރައްޔިތުން އެ ބުނަނީ ތިމަންނަމެންނަށް އިންތިޚާބެއް ދޭށޭ. ނުހެދޭނެ

އަޅުގަނޑުމެން . ނުވެވޭނެކަށް ކޮމަންވެލްތަކުން ވަތްކެއްބުންޏަކަސް އަޅުގަނޑުމެންނަ ށޭކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާ

 ...ޅުކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ އާ ދޭތެރޭ އަޅާ ފިޔަވަ. ނުވެވޭނެކޮމަންވެލްތަކުން 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެރުވުމުގެ ކުރިން އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުޢި. هللاޢަބްދު ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

އިރުގެ ވަގުތު ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ތިން މިނެޓުދައްކަވާ ކަފުޅުޕީގެ ފަރާތުން ވެސް ވާހަ.ޑީ.އެމް .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު . ދެންމެ އަންގަވާފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން ށްޓަޓޭރިއެރެއްވާފައި މަޖިލީހުގެ ސެކްކަނޑައަޅު

 .އަށްهللا ޢަބްދު ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުމި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ
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 :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا ޢަބްދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުދޫ ފޮނަ

އިރެއްގައި  އިން ޓެކްސް ނެގުމަކީ އެއްވެސް އާދެ، ވިޔަފާރި ފައިދާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

އެއް ލިބޭ ކޮންމެ  އާމްދަނީ ށްދައުލަތަ ،އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ތާއީދުކުރަމު. ހަދާ ކަމެއް ނޫންއަޅުގަނޑުމެން ދެކޮޅު

ޓެކްސް ނަގައިގެން އެކަމަކު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ . ކިޔަމުއެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަރުޙަބާ ވެސް . ކަމެއް ކުރަން

ޓެކްސް ނަގައިގެން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ . ޖެހޭ ބަލަން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެނީ ކޮން ޚިދުމަތެއްތޯ؟ އެކަން އެބަ

. ޖެހޭ އެ އެ ވާހަކަ ދައްކަން އެބަ. މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަކުން އަދި ނުފުދޭ 21މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް  ޢިއްޒަތްތެރި

އެ  ،މިލިއަން ފައިސާ ދިނީމަ 12އިތުރު މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި  އިހަދާފައެ މަނިކުފާނު ކުމުންދޫ ބަނދަރު ހަމަ އެގޮތަށް

ދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކެއް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުލި ނުދެވޭ ހައްދުންމަތީ ގައް. ޖެހޭ ދައްކަން ވާހަކަ އެބަ

 ،އެއް ނުލިބި ސަރުކާރަށް ފައިދާ ،އެއް ނުލިބި ތަނަށް އެއްވެސް ފައިދާ އެ ،ގޮތަށް އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ހުރީމަ

ޖެހޭ  ބޭ ގޮތަށް ހުރީމަ އެ ވާހަކަ އެބައެ މަނިކުފާނަށް ހަމައެކަނި ފައިދާ ލި ،އެއް ނުލިބި އެތާގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ

ބަޣާވާތޭ ކިޔައިގެން . އެހެން ވެގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ދައްކަން

އަކީ މި ޤައުމުގައި  މަނިކު ނޫންތޯ އެންމެ ބޮޑު ބާޣީ ވާހަކަދައްކާއިރު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް ހަމަ ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ރައީސަކީ ތާރީޚު ވަރަށް ރަނގަޅަށް . ރިހު

މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ރާއްޖޭގަ ގެނައި ، އެހެންވީމާ. އޮންނަނީ އިދިރާސާކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް އެނގިފަ

ފުޅަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަޣާވާތުގެ އެންމެ އިސް ބޭ

ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ . ބަޣާވާތޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަދައްކާކަށް ފުރުޞަތެއް ނެތް، އެހެންވީމާ. މަނިކު މޫސާ

ލުގައި ވުމުގެ ކުރިން އެ މީހެއްގެ ބޮއިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަމެއް ސާބިތު މެންބަރު ދެންމެ ވިދާޅުވި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ

. އޮތީ ބާޣީ ސަރުކާރެއް ކަމަށް ކަނޑައެއް ނާޅާ އަދި މިހާރު މި ރުޢީ މަރުޙަލާއަކުންޝަ. ނުވާނޭޒިންމާތައް އަޅުވައިގެން

 މިދައްކަން ދެކޮޅުނުޖެހޭ ވާހަކަ ،ނުޖެހޭމިކަހަލަ ތާކުންތާކު. ސަރުކާރެކޭއެކަމަކު އެ މަނިކުފާނު އެބަ ވިދާޅުވޭ ބާޣީ 

. ނުދީ ކުރާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއަށް ރައްދުތަނަށް ތެދުވީމަ ދެން 

ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދިގެން ންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އަބަދުޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދަންނަވާލަން ބޭނު

ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ކަމެއް ކުރިޔަސް އެ ކަމަކީ . އްކާ މީހުންހުރި ވާހަކަދަޤައުމަށް ފައިދާ. ދައްކާ މީހުންވާހަކަ

ހަމަ އެގޮތަށް ވިލުފުށީ . ވަންޏާ އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނަން ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުން ހުރި ކަމެއް ކަމަށް

ކާރުން ފޮޓޯ ރަޝީދުގެ ވިޔަފާރި ފުނޑާލުމަށް ޓަކައި ނިމި ދިޔަ ސަރު ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުދާއިރާ

ޢިއްޒަތާއި އަބުރާއި ކަރާމާތް ވަގު ބިލުތަކެއް ހަދައިގެން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން މުޅި އެ މަނިކުފާނުގެ  ،ކޮޕީތަކެއް
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 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ނަގާލަން ކުރި މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ކުށްވެރިކުރަން އެބަ ،ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީ

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބަސްބުނާ މީހުންގެ ދުވަސް ، ސަރުކާރާ ދިމާއަށް ފާޑުކިޔައިކާރުން ބޭނުންވީ އެ އެ ސަރު. ޖެހޭ

އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރި ސަރުކާރެއްގައި ތިބި ބަޔަކު މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު . ދުއްވާލަން

އެރިއިރު ފިލައިގެން ދިޔަ ގޮތަށް ދޫންޏެއް ހެނދުނު އިރު އިން އިބަނދެފަ އިގޭގަ ،ނަމަ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާގެ ބަހުން

. ސްމާ ރީއްޗެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ތަނަށް ތެދުވެ ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަދެއްކީމަދެން މި، ވެރިކަން ގެއްލިގެން ދިޔައިމަ

. ހުރި އެބަބައެއް ވާހަކަ  ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާލަންޖެހޭ ހަމަ އެހެންމެ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މި ސަރުކާރާ

. ޓަކައި މަރުދޭ މީހެއް އަށް ޕީ.ޑީ.އެ މަނިކުފާނަކީ އެމް. ކަށް މި ހުންނެވީ ޝާހިދު ޢަލީއަޑީ.ގެ އެމްއޯ.ޓީ.އެސް

މިލިއަން ރުފިޔާގެ  12 ހުރި ބަޔަކަށް އެބަ ދޯގްސް ކިޔާ، މަފޯމު ފުރައިގެން ގެނައި 21ޕީގެ މެންބަރުންނަށް .ޑީ.އެމް

ގެ ފުރުޞަތު ކުރެޑިޓު .ލާފައިތީ ހުޅުވަޕީގެ މެންބަރުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އޮ.ޑީ.މަ އެގޮތަށް އެމްހަ. ދީފަކުރެޑިޓު

އަދި ވެސް އެ މަނިކުފާނު އެހެރީ . ދިޔައީއަހަރު ދުވަހު ކުރަމުން ގެން 3 މިފަދަ ކަންތައްތައް އެ. ލާފައިއޮތީ ހުޅުވަ

ރަޕްޓު އެފަދަ ވިޔާނުދާ މީހުން އެފަދަ ކޮ ،މި ސަރުކާރަށް ގޮވާލަންއަޅުގަނޑު މިއަދުގެ . ޑީ އަކަށް.އޯގެ އެމް.ޓީ.އެސް

ޚިޔާނާތްތެރިވާން  ،ދީޓާލައި ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންމީހުންނަށް މި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ތިބެގެން ސަރުކާރުގެ އަގުވައް

އަކަށް އެ މަޤާމު އިޚުލާޞްތެރިވަކިކުރައްވާފައި  މިހާރުން މިހާރަށް ޝާހިދު ޢަލީ އެ މަޤާމުން. ނުދެއްވާށޭފުރުޞަތު 

. ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ކުރިޔަސް ގޯސްކަމެއް ކުރަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ފާޑުކިޔާނަން. ހަވާލުކޮށްދެއްވާށޭ

. ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަނަކަށް މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނަން. އެއް ދައްކާނަން އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި . އެކަނި ސަރުކާރު ހޯދަން އުޅޭ ބައެއް ނޫންއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހަމަ

މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވާތީ މި ސަރުކާރުން ކުރިޔަސް، އެ ސަރުކާރުން ކުރިޔަސް، ގޯސް ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ 

ހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ ހުޅުހެންވޭރު މި ވާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން އެއީ ގޯސްކަމެކޭ ބުނާނަން

އެ ވިދާޅުވާއިރު، ން އެކިއެކި ބޭބޭފުޅުންނަށް ފާޑުވަޑައިގެމަނިކު މިތާ ތެދުވެ މެންބަރު މޫސާދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ހަމަ  އަޅުގަނޑު މިއަދު. ނގޭމުޅި މި ދިވެހި ޤައުމަށް އެބަ އެ ކަންރަޕްޓު މީހެއްމަނިކުފާނަކީ ކިހާ ވަރެއްގެ ކޮ

އިސިއްޔަތުން ފޮނަދޫ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ އެހެރަ ގެތައް ހަހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރެއްގެ 

އަދި . ން ކުށްވެރިކުރަންއެ ހުރި ހުރު އިގެން އެތަނަށް ފައިސާނުދައްކަވައެ މަނިކުފާނު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނަންގަވައި

ވާ ގޮތުގެ މަތިން މިހާރުން މިހާރަށް  ވަނަ މާއްދާގައި 6ރިމެންޓުގެ އެ އެގް. ގަނޑު ގޮވާލަންގެ ސަރުކާރަށް އަޅުމިއަދު

. މަނިކަށް ދީފައި ހުރި ކައްދޫގެ ހުރި އިމާރާތްތައް ވަކިކޮށްދެއްވާށޭ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ

ވަރަށް ބޮޑަށް . ދައްކަނީ މި ވާހަކަ މި އިދިރާސާކޮށް ހަދާފަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލައި

ހެދުމުގެ ތެރެއިން ނިމިދިޔަ ސަރުކާރު ވެއްޓުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސްލަކީ ހުޅުހެންވޭރު ހީލަތް އިމަކަރާ އިލުމާއިއޮޅުވަ
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ރައީސް ނަޝީދު  ،އެއް މުޅި ސަރުކާރު ފުޑާލުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާ. ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު

އެއް އުފުލަންޖެހޭ ބޭފުޅަކީ، ރައީސް ނަޝީދަކީ ދެން އެހާ ރަނގަޅު ބޭފުޅެއް  މަގުފުރެއްދުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާ

 މަނިކުފާނު އެ ވިދާޅުވަނީ، ދެން މިއަދު ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު މިތާ އުޅުނު ތަރުޖަމާކޮށްދެއްވަން އެހެންވީމަތާ އެ. ނޫން

ޢިއްޒަތްތެރި . ބޭފުޅެއްގެ ނަން ދަންނަވާކަށް ނެތިން އަޅުގަނޑު ކޮންމެހެން އެ. ފާނު ވިދާޅުވި އެއްޗެއްމަނިކު ވެގެން އެ

ކަށް ހަނދު ގެނެސްދޭށޭ ބުނާ މިސާލުންނޭ ނަރަކަ އަށް ގޮއްސަ ލޯބިވާ އަންހެން ކުއްޖަ، މެންބަރަކު މި ވިދާޅުވަނީ

 އަޅުގަނޑު. ބާއޭ އިޑިމޮކްރަސީ އޮތީ ނަރަކައިގަ ތަށްއަރާނޑުމެންނަށް އެބަ ހިމިއަދު އަޅުގަ. އަންނަ ވާހަކަ ބުނީ

ފުގެ ދަތުރު ޞާއިން. ކުރާ ދަތުރުގެ ނަން ބަދަލުކުރާށޭ އެ ބޭފުޅުން އެ .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގޮވާލަން

ވަނީ ތިމަންނަ މަނިކުފާނު އެ ވިދާޅު އެ. އެހެންނޫންތޯ ،ބަލާ ނަރަކައަށް ކުރާ ދަތުރަށް ބަދަލުކޮށްލަމާތޯއޭ ޑިމޮކްރަސީ

މި ހީވަނީ އެއްކަލަ ދަތުރުފަތުރުގެ . ޓަކައި ނަރަކައަށް ގޮއްސަ އަނެއްކާ އެނބުރި އަންނާށޭ އަށް މިހިރީ ޑިމޮކްރަސީ

ހަވީރު ސައިބޯން ކެނެރީގެ އަށް  ،ހެނދުނު ސައިބޯން ނަރަކައަށް ގޮއްސަ ،ނިޒާމުން ގުޅާލައިގެން ނަރަކައަށް ގޮއްސަ

ހޭ ވާހަކަދައްކާ ނުޖެތާކުންތާކު ،އެއްނުވާއުޅި  ދެ ،ނުޖެހޭމިވަރުގެ ދެކޮޅު. ބެއް ނުވާނެތަޖައިއަ. އަންނަ ކަމެއްހެން މިއީ

ދެނެއް މި ދިވެހި ޤައުމުގެ ވެރިކަމަކަށް ކެނެރީގޭ . ވެރިކަމަށް ގެންނާކަށް އިނގޭތޯ ގެމީހުން ހެޔޮނުވާނެ ޤައުމުމީސް

އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މިއީ ސައްތައިން . ތް އިނގޭތޯކުރެއްވިއްޔާ ނެهللا ނަޝީދަށް އާދެވޭނެ ހަމަ އެއްވެސް ގޮތެއް 

އެއް  މި ޤައުމުގައި އިސްލާމްދީން ނޫން ދީންތަކަށް ފުރުޞަތުދޭކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖާގަ. އްސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެ

ސްލާމްދީން މި ޤައުމުން އި .ދިރާސާކުރައްވާ ގިވަޑައިގަންނަވާނެ ދިވެހި ތާރީޚުޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެނ. ނުދޭނަން

 އެ. ތީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ތެދުވެފަމީހަކާ ދެކޮޅަށް އޮ ފޮހެލަން މަސައްކަތްކުރި ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ ބަޔަކާ ނޫނީ އެ

އަޅުގަނޑު މި ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންވީމާ .މީހަކަށް ދިމާވަނީ ނިކަމެތިކަން އާޚިރުގައި އެ. މީހަކު އޮތީ ބަލިވެފަ

ނު މި ޤައުމުގެ މަނިކުފާ ވެސް އެއެއްގޮތަކަށް. އުމަށް ހުރި ވަރަށް ބޮޑު ބިރެކޭޝީދަކީ މި ޤަދަންނަވަނީ ކެނެރީގޭ ނަ

ރިކަމުން މަނިކުފާނު ވެ އެ ،މަނަ ރުހޭ. މަށް ގެންނާކަށް ދެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެއް ނުރުހެއޭވެރިކަ

އެއީކީ ބަޣާވާތަކުން ކުރި . ކަށް ގެނައީރައްޔިތުން ނިކުމެ ވެރިކަން ނިމުމަ. ނުޖެހުނީސް ދެއްތޯވަކިވެވަޑައިގަންނަވަން

އްޖެ އަށް ދަތިކުރުމުގެ މިތަނަށް ގޮސް ދިވެހިރާ ދެން ދުނިޔޭގެ އެތަން. ކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މިތާގައި ހައްދަފަހަނަޅާފައި ތިބި މީހުން އެބަ ތިއްބޭ ޓެރަރިސްޓުން އެބަ ތިއްބޭ ކިޔައިގެން ދައްކާ ވާހަކަ  ،އަޅާށޭފިޔަވަޅު

ދެން . ކެނެރީގޭ ނަޝީދު ނުދަންނަ މީހަކު ނޫޅޭ. ޤަބޫލުކުރާ އެއްވެސް ބަޔަކު މިހާރު މި ދުނިޔެއަކު ނޫޅޭނެ

ން ކޮން ރިޕޯޓެއް ވެލްތު ހަދައިގެއަނެއް ވެލްތަކާ، އަޙްމަދު މޫސާ ބުނާހެން ވެލްތުއި ންވެލްތަކާއި އަނެއް ވެލްތަކާކޮމަ

އެއްވެސް . ހުމުގެ އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނޯންނާނެދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ބެ. ނެރޭކަށްތޯ

ށް ބެހިއެއް ޤައުމެއް ދާޚިލީ ކަންތައްތަކާ އެ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތަރަހައިގެ ބޭރަކުންނެއް މީސްމީހުންނަކަ
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. އެބަ ނަގަންޖެހޭ. އޭއިން ޓެކްސް ނަގަންވީ ދަންނަވަނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އަޅުގަނޑު މި، އެހެންވީމާ. ނޫޅެވޭނެ

 ...ކަމަކުއެ. ނަގައިގެންތާ ދައުލަތް ހިންގޭނީ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއް އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި. ށް އޮތް ވަަގުތު އެ ހަމަވީއެމަ.ޕީ.ޕީ

 .މަށްޞޫމަޢުهللا ޢަބްދު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މުޞޫމަޢުهللا ދުއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްކެލާ ދާ

އާދެ، ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން . ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ނިމުމަކަށް އަންނައިރު ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ ފޯރިގަދަކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވޭ ވާހަކައަކީ މުއްސަނދިން 

މަށް ނިމުމެއް ހޫރުވުމުގެ މި މަފްގީރުން ފަގީފަ ،މުއްސަނދިން މުއްސަނދިވެ. ވާ ވާހަކަރުގީރުން ފަގީފަ ،މުއްސަނދިވެ

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ފާސްކޮށްގެން  2111/1ޓަކައި މި މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށް ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގެނައުމަށް

ރުންނާ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ކުޑަކުރުމަށް ގީވި މުއްސަނދިންނާއި ފަދެންނެ ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ފެށުމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން މި

 ކަމަށް މި އާދެ، މި ބިލު އަޅުގަނޑުމެން އަލަށް ފާސްވެގެންދާއިރު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޓެކްސް ނެގޭ. ލިބުނު މަގެއް

ންނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުން އެހެ. ފައިދާ ބޮޑުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގަ ވުރެ އަށް ލައްކަ 1ވަނީ ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް މި ނެގެނީ 

ގޮތަކުން ވަނަ މާއްދާގައި އޮންނަ  41މި ބިލު ފާސްވެގެންދާއިރު . އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެން ދެ ކަމެއް ކަށަވަރުކޮށްދޭ

. ޓެކްސެއް ނެގޭ 11%ކަމުގައި ވިޔަސް އަށް ފައިދާ ނޭރި ލައްކަ 1އިން  ތަކުން ލިބޭ ފައިދާފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓު

ތައް އިތުރުވާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަންބޮޑުވުމަށް ންވެސްޓްމަންޓުހިތުން އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގެ ފޮރިން އި އެއީ އަޅުގަނޑު

ތަކުން ވެސް މި ބޭންކު. ލަންވީ ބޭންކުތަކުންއިދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަ. ކަމެއް އްލެއް ލިބޭނެހަވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް

. އެއީ މިހާރު ވެސް ބޭންކުތަކުން ނެގެމުން އަންނަ އަދަދު .ޓެކްސެއް ނެގެމުން ދާނެ 21%ޤާނޫނުގައި  ވާ ގޮތުން 

އިން ޓެކްސް ނަގަންޏާ  އުފެދޭ ސުވާލަކީ ފައިދާ ،ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ޓެކްސެއްގެ ބިލު ކުރިއަށް ގެންދާއިރު

މި . މަށް ޖާގަ ދޭކަ އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލުން އެ ބާއޭ؟ ވިޔަފާރިވެރިން ޢާއްމުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ކުޑަކޮށްފާނެ

އި އިންޝުއަރެންސާ ފުންގެ ހެލްތުއްޒަވަރެވޭ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ކުރިން މުވަނަ މާއްދާ އިން އެބަ އުނިކު 48ބިލުގެ 

ފުންނަށް ވިޔަފާރިވެރިން އްޒަވަހިތުން މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން މު އަޅުގަނޑު، އެހެންވީމާ. ރ އަށް ދޭ ޚަރަދުތައްވެލްފެއަ

 48. ހީވުމަށްއަދި ހަމައެއާއެއްކޮށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެބަ ބާރުއަޅައިދޭ މިސްކިތްތަކަށް އެ. ވާނެކުރާ ޚަރަދު އިތުރު

އަށް މީހުން ފޮވުމުގެ  ޙައްޖާއި ޢުމްރާ. ގެ ދަށުން މިސްކިތް އިމާރާތްކުރާ ޚަރަދުތައް އެބަ އުނިކުރެވޭ(އ)ވަނަ މާއްދާގެ 
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އަދި މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި . ގެ ދަށުން(ވ)ނަ މާއްދާގެ ވަ 48ސް އެބަ އުނިކުރުމަށް ޖާގަ ދޭ ޚަރަދުތައް ވެ

 ،ޓެކްސް ނަގަން ފެށުމަކުން ބިޒްނަސްއަކުންމިގޮތުން ، އެހެންވީމާ. ވެސް އެބަ އުނިކުރެވޭކައުންސިލަށް ދޭ ފައިސާ 

ވަނަ  11ހަމަ އެއާއެއްކޮށް  އަދި. އަޅައިދޭސާ ޚަރަދުކުރަންޏާ އެކަމަށް ބާރުވިޔަފާރިއަކުން ޢާއްމު ޚިދުމަތްތަކަކަށް ފައި

ހަމައަށް  އ1ާ%ވިޔަފާރީގެ ފައިދާގެ  .ލާފައިތަކަށް އެހީދޭން ވެސް މަގު ހުޅުވައޮތް އަދި އެހެން ޖަމާޢަތް މާއްދާގައި އެބަ

ރުންނަށް ގީފަ އިއެގޮތުން ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙަތާ. އޮންނަނީ ޓެކުހުން އުނިކުރެވޭ ގޮތަށް ދީފައި މިޚަރަދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

މި ބިލު އަޅުގަނޑުމެން ، މާއެހެންވީ. ވުމުގެ މަގު ހުޅުވެނީޢިއްޔާތަކަަށް އެހީމިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމު އެހީވުމާ

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ  ،ފާސްކޮށްގެން ދާއިރު ސަރުކާރަށް ވެސް އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީ އެއް ލިބި

މަތްތައް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާން ހުރި ހުރިހާ މަގެއް ބަންދުކޮށްފައި އެ ޚިދު. ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް މަގުފަހިވާނެ

ލަކަށް މި ބިލު ވާނެ ކުޑަވާ ބި ،ރުންނާ ދޭތެރޭގައި އޮތް ގެޕްގީމުއްސަނދިންނާއި ފަ ،ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދީ

 .ތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ .މީދުކުރަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަންއްކަމަށް އު

 

  :ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ނެގުމުގެ ބިލު އިން ޓެކްސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވިޔަފާރި ފައިދާ

 ޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާއަމިކަމުގައި . އީދުކުރަންއަޑިން ތާ ކުރައްވައި ނިންމެވި ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު ހިތުގެދިރާސާ

އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މަކަށް ޓެކްސްގެ ވާހަކަ އައުމާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަ. ވާހަކަ އެއް 2 ހިތްވަނީ ހަމަ

ކޮންމެ ބަޔަކު ކުރި . ގެނައި ބޮޑު ބަދަލު ޕީގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް މި.ޑީ.ހަނދާންވަނީ އެމް

ކުރީގެ . އެކަމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މުޠާލިޢާކުރަންޖެހޭނެ ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެއްސިއްޔާ، ކަމުގައި ވިޔަސް ރަނގަޅު

މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ  އެ ،އެއީ އަސާސީ ތަޢުލީމު. ރައީސް މައުމޫނު ވަރަށް ބޮޑު އިންޤިލާބެއް ގެނައި

ހަމަ އެގޮތަށް ބާލައިރު ކުރީގެ . ނައި ބޮޑު އިންޤިލާބެއްދުވަސްވަރު ފައްޓަވައި ދެއްވާ ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ އޮނިގަނޑަށް ގެ

އަށް ގެނައި އެންމެ ބޮޑު އެއް އިންޤިލާބަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ ވަރުގަދަ  ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދިވެހިރާއްޖެ

މަނިކުފާނު  އެކަން އެ. ށްއިދިކޮޅަ ނު ކުރެއްވީ ޕޮޕިއުލަރ މޫވްމެންޓުތަކާމަނިކުފާ އެކަން އެ. މައިބަދަ އެއް ކަނޑައެޅުން

ރިވެގެން ތިބި އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ސަރުކާރުގެ ބާރުތަކަށް ވެ. އެއްކޮށް ބުރަތާއިއެއް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ކުރެއްވީ ބަ

މުމަކީ ކިހާ ބޭނުންތެރި ޕީގެ ފަރާތުން އެ ނިންމި ހިތްވަރުގަދަ ނިން.ޑީ.ދުވަހު އެމް ނގޭނެ އެމީހުންނަށް ވެސް އެ

މިއަދު ކޮންމެ ބަޔަކު ވެރިކަމުގައި ތިބި ކަމުގައި ވިޔަސް މިއަދު އުފާކުރާނެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް  .ކަންއެއްޗެއް

ވެސް ރާއްޖޭގައި ކާޑު  މަސްދުވަސް 3އެއާ ނުލައި . ސާގެ އަދަދުތައް ފެނުނީމާޓެކްސްގެ ނިޒާމުން ވަންނަން ހުރި ފައި

 ކަމަކީ މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންއުފެއްދުންތެރިކަމަކު ނެތްރޭގެ ލާވަރުގެ ފެންވަރެއް ރާއްޖޭގެ އެތެހިފަހައްޓައި
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ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު މިއަދު ވެސް ޓެކްސް ނަގަމުންދާއިރު ނުވަތަ . ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް

ޕީ .ޑީ.ޕެކޭޖުގައި އެމްއަދި މިއަދު ވެރިކަމުގައި ތިއްބެވި ޕާޓީތަކަށް އިޤްތިޞާދީ  ،ޕީ އަށް.އާރު.ގޮވާލަން ޚާއްޞަކޮށް ޑީ

 މިހާރުގެ ސަރުކާރަށްއަދި އެހެނިހެން  ޕީއާ.އާރު.ށް ޓީވީތަކުގައި ވެސް ޑީއިން ހުށަހެޅި އިންކަމް ޓެކްސްއާ ދެކޮޅަ

މީހާ އަށް ނޭނގޭ އިންކަމް ޓެކްސްގައި އޮތީ ޙަޤީޤަތަކީ ޢާއްމު ރައްޔިތު. ކާވާހަކަދައް ވާގިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެ

އެއީ . އެއްހާ މީހުން 111އެއްހާ،  311ހިރާއްޖޭގައި އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ތިބޭނީ ދިވެ .ކޯއްޗެއްކަން

އަތުން ނުވަތަ މީހާ  ވިސް ސަރވަންޓުލެއްގައި ސިހާއެއްވެސް  އެއީ. ނަގަންޖެހޭ ޓެކްސް އެއް މަހުޖަނުން އަތުން

އެހެންނަމަވެސް . ޖެހޭ ޓެކްސް އެއް ނޫންދަށުގެ އާމްދަނީ ލިބޭ އެއްވެސް މީހެއްގެ އަތުން ނަގަން އަށް ވުރެ 111،31

. ނުރަނގަޅު ކެމްޕެއިނެއް ކޮށްފަ ވާގިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިބީ ކޮޅަށް ވެސް މިއަދުގެ ސަރުކާރަށްމި ޓެކްސްއާ ދެ

 ފަރާތުގެ އެ މިއަދު، އުފައްދާލަން ބޭނުންވޭއަޅުގަނޑު މިއަދު ސުވާލު. ކުރި ވެސް އެއިރު އިދިކޮޅަށް ތިބިއިރުހަމަގައިމު

ހުންނަށް ޓެކްސް މި ނަގަނީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީ. ކީ ވެސް ކޮބައިތޯއޭއޮޕޮޒިޝަނަ

އި ބަޖެޓުގަޓެކްސް މި ނަގަނީ ދައުލަތުގެ . ޓެކްސް މި ނަގަނީ އުމްރާނީ ތަރައްޤީ އަށް. ދިނުމަށްފުދުންތެރިކަން ހޯދައި

ށް ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ އާއި ގަނޑުމެން އުފައްދާ މިންވަރުގެ އިތުރަކުރަނީ އަޅުފޯކާސްޓުއަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް 

އިތުރުން ޔަޤީން، ކަށަވަރުވާ ފައިސާ އެއް އޭގެ. އަންނަން ހުރި ފައިސާ އަށް ބަލައި ވެސް ގޮތްގޮތުންއެނޫން

. ކަންތައް ހަދާނެން ބަނދަރުގާއިމްވި ކަމަކީ މާދަމާ އަޅުގަނޑުމެ ރެއިން އުފެއްދޭ ގޮތަށް މި ނިޒާމުއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެ

އޮފީސް އޮފް ދަ  ،ޕީގެ ނަމުގައި.ޕީ.ޓަކައި އޯ ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ރައްޔިތުންގެ މަޢުލޫމާތަށް

ދަނީ  ޕްރޮޖެކްޓްސްގެ ނަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު އުފައްދާފައިވާ އޮފީހުން އޮޓޯގައި މިހާރު ވެސް މަސައްކަތްތައް އެ

އެއީކީ މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ބާރުތަކަށް ވެރިވެ ތިބި މީހުން . އް ދަނީ ގެންނަމުންތަރައްޤީ ކަންތައްތަ. ކުރަމުން

ގައި ބަހައްޓާފައި ނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން އޮޓޯ ސްވިޗުއެއީ އަޅުގަ. ކުރާ ކަމެއް ވެސް ނޫން. ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން

ޕީގެ އިޤްތިޞާދީ ޕެކޭޖުގެ .ޑީ.ވެސް އެމް އަހަރު ލިބޭނެ ތަރައްޤީ އަކީ 2މި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް އޮތް  .އޮތް ކަމެއް

އެއީ މިހާރު  އެ ވަގުތަށް ޑެލިވަރނުވަންޏާ. ތަރައްޤީ ބުނިރުން ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދޭން ޕީ ސަރުކާ.ޑީ.ތެރެއިން އެމް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަ އެއް ހަވާލުވެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .އޮތީ މިނެޓު 2ޕީ އަށް ބާކީ .އާރު.ޑީ. މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމުޢިއްޒަތްތެރި ދޫ ދާއިރާގެ ފޮނަ

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމުފޮނަ
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. އެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ނުކުތާ 2އެއް ނުދައްކާ އަޅުގަނޑު ހަމަ މި  އިތުރު ވާހަކަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަކީ ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީ. ނޫން ހަދާ މީހެއްސް ނެގުމަށް އަޅުގަނޑަކީ ދެކޮޅުރައީސް، ޓެކް ޢިއްޒަތްތެރި

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ހަރުއަޑުން ވަކާލާތުކުރަމުން . ނޫން އެއް ނެގުމާ ދެކޮޅުހަދާ ޕާޓީޓެކްސް

ކުރަމުން ދަނީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢަލީ ވަޙީދު ދެންމެ އެ ތުވެސް ވަކާލާދަނީ، އަޅުގަނޑު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީން  މި

ގެ ދަށުން އޭރު އޮތް ސަރުކާރުން ގެނައި ކަންތައްތަކަކީ އެއީ ރޭވި އިންތިޒާމެއްގެ ޝާރާތްކުރެއްވި އިޤްތިޞާދީ ޕެކޭޖުއި

އެއިން . މި ދައްކަނީލެވުނު އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން އިރަނގަޅަށް ހަމަޖެހިގެން ރުކުރުވަ ދަށުން

ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް  3ކަމުގެ ސަބަބުން ނޫން އެއްވެސް ކަމަކީ ރަނގަޅަށް އިންތިޒާމުކުރެވިގެން ކުރި ކަމެއް

 އެ ފައިސާ ،އިން ނަގަމުން ދިޔައިރުގައި އްމު ރައްޔިތުންގެ ފޮށިންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ތިޖޫރީޢާގައި ޓެކްސްގެ ގޮތު

އްޔާ ޤާނޫނެއް ފެށުނު ޚިދުމަތެއް ވެއްޖެ. ނެތް ޚިދުމަތެއް އުލިބުނު އަ. ތިބީ ރައްޔިތުން މި އިފައް ނޭނގިއަށް ވީނުވީއެ

ޤާނޫނު އޮތްތާ އޮއްވާ އިންޝުއަރެންސްގެ . މާ ހިނގާބަލައިލިކަމަށް ވިޔަސް ބައްލަ އަށް އާސަންދަ. ހުރީ އިނެތި ފަށާފަ

އޮތީ  ން ޚަބަރު ބަލައިލިއިރު އެއެންމެ ފަހު. ކަން ނިންމާލީޤާނޫނު ފާސްނުވަނީސް ތިމާ ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް އެ

ގޮތަށް  މި، އެހެންވީމާ. ލާރިތައް ބަހާލެވިފަ ޕާޓީގެ މީހުންނަށް ޕާޓީގެ ކުންފުނިތަކަށް ،ރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށްކޮ

ރައްޔިތުންނަށް . ނުދާށޭންން އެހެޕީން ދިޔައިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން އާދޭސްކުރި.ޑީ.ނެގުމުގެ ނިޒާމަކަށް އެމްޓެކްސް

ތިޞާދު ރަނގަޅުކޮށްފައޭ ޤްބަލައިލިއިރު އި. ރަނގަޅުކުރާށޭ އިޤްތިޞާދު. ފައިދާވާނެ ގޮތަށް ޓެކްސްގެ ނިޒާމަކަށް ދާށޭ

ފައިދާ ވެރިކަމުގައި ތިބި ބަޔަކު  އެންމެ ނާޖާއިޒު ،އިވެފަރޫޓުގޮތުން ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބަނގު ބުނާއިރުގައި އިޤްތިޞާދީ

 ރައީސް ނަޝީދަށް އެ. އޮތީ އެ އިލިބިފަ އަށް އެ ލަޤަބު ޕީ.ޑީ.އެމް. އޮތީ މި އިއުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވެފަނެގި ޤަ

. އޮތީ އެ އިމަނިކުފާނު އަތުން ގެއްލިފަ އަލިވިލުނުއިރު ވެރިކަން ވެސް އެ އިފައެންމެ ފަހުން ރޭވެ ،ލިބި ލަޤަބު

ނަށް އޮޅުވާލަން ރައްޔިތުން އި،ކަރުން ނާރު ފުއްޕާފަ އިށް ބާރުލާފަމި ޙާލަތުގައި އޮތް ބައެއް ދެން މާ އަޑަ، އެހެންވީމާ

 ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެ ކަންކަން ކުރުމަށް. ކަމަކު އެއަކުން ސަލާމަތެއް ނުވާނެ ވާހަކަދެއްކި

ރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް . ހުރީއި ގޯސް މަގުންކަން ދަތުރުކޮށްފަ. ހުރީއި ޓަކައި ގޯސް ފިޔަވަޅުތައްކަން އަޅާފަ

އިޝާރާތްކޮށް ރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ ދަޅަދައްކައިގެން ކުރި ކޮންމެ ކަމަކުން ޕާޓީގެ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ޖީބަށް 

  ...އޮތީ އިބޭރުގެ ކޮންމެވެސް ފަރާތަކަށް ޤައުމު ވިއްކާލާފަ. ހުރީ އިފައިސާ ވަދެފަ

 

 :ން ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުންއިކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަ

އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ތާއީދުކުރި ވަރަށް ބޭނުންވި ބިލުތަކެއްގެ ވާހަކަ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ޓެކްސްގެ ނިޒާމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިދިޔަ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެ . މި ދެއްކެނީ

އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު . އޮތީ އިވާތީ ގަވާއިދުތަކެއް ޤާނޫނުތަކެއް ފާސްކޮށް ޓެކްސް ނަގަން ފެށިފަ ކަމަކަށް
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 އެއީ މިހާރު ވެރިކަމުގައި މި. ބާވައޭ އޮތް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސުވާލަކީ މިއިން އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ ބޭނުމެއް އެބަ

ކްސް ނެގީމާ ޓެ. ނޫނޭ ކީ ނަގައިގެންވާނެ އެއްޗެއްހަކުތަކުގައި ގޮވަމުން އައީ ޓެތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކުރީގައި ޓީވީ

ރަތަމަ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ ފު، އެހެންވީމާ. ނެއް ނާންނާނޭންޓެކްސް ނެގީމާ ބޭރަކުން މީހު. ރައްޔިތުން ބަނޑަށްޖެހޭނޭ

ޑު ދަންނަވާލަން އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނ. ބާއޭ މި ދައްކަނީ އެއް ކިޔައިގެން ކޮން ވާހަކަ ހޭކަމަކަށް މިހާރު ޓެކު

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ، މިހާރުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރަކަށް ވުމުގެ ކުރިން ހަމަ ވަރަށް ފާޅުގައި 

ށް ހައެހެންވީމާ، މިހާރު ޓެކު. ވާނޭޓެކްސް އެއްގޮތަކަށް ދައްކައިގެން ވެސް ނުއޮތީ ޓީވީތަކުން ވިދާޅުވެފައި 

އެގޮތަށް ދާ  ،ބޫލުކުރެވެނީ ވަކި ބަޔަކަށް ސަރުކާރު އޮވެފައި ވަކި ބަޔަކު ވަކިވީމާޤަ ތާއީދުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް

ކޮންމެއަކަސް ޓެކްސް ބިލުތައް ޓެކްސް ނަގާ ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް، އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އެ . އެއްޗެކޭ

 ޤައުމު ހިންގޭވަރު އާމްދަނީ ،އެއް ކަށީގެންވާ އާމްދަނީޓަކައި އެ ރައްޔިތުންނަށް ހަރަދުކުރުމަށް އިން އެ ފައިސާ ންލާރި

ގޮތުން އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ  އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ކަންތައްތައް މި ދާ. އެއް ހޯދުން

ވިސްނާ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނު އްއެއީ މިހާރުގެ ސަރުކާރަކުންނެ. ބޮޑުވާންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަކަށެއްއެހާ ކޮންމެހެން 

ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ އާސަންދަ ވެސް މިހާރު ވެސް ކުޑަކުރަމުން ކުރަމުން . ކަމަކަށެއް ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ

މިހާރު ހަމައެކަނި . ވެސް ހުއްޓާލާނެ އެ. ތައްދެއްވި ފްލެޓުއިރައްޔިތުންނަށް އަޅަ. ކަނޑާލާނެއެ ވެސް ގޮސް 

ޒީރުންގެ ގާތްތިމާގެ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ވަ ބެލި އަހަރުގައި 31ބަލަންޖެހޭނީ ކުރީގައި 

ގައި ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް އެހެންވީމާ، މިހާ މަދު ބަޔަކަށް ރާއްޖޭ. ބޭފުޅުންނާ ދެން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާ

އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސް ނެގީ  .ގައި އަޅުގަނޑަކަށެއް ނުފެނޭ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ އަތުން ޓެކްސް ނަގާކަށެއްއިރުދޭންޖެހޭ

އެހެންވީމާ، މިހާރު ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަކީ . ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރެގެން

ވަންޏާ،  ވެސް އަޅައިދޭންޖެހެނީ ސިފައިންނަށް ކަމަށް ފްލެޓު. ހަދާކަމެއް ކޮށްދޭންޖެހޭ ބަޔަކަށް ނަ އެއްވެސް

އަށް ކަމަށް  ލާއިޢާބޭފުޅުންގެ  ވާ ވަޒީރުންނާއި އެކޮށްދޭންޖެހެނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގައި އުޅުއްބޭސްފަރުވާ ވެސް 

އަކީ  ދައްކާ އަނެއް ވާހަކަދެން މިހާރު މިތާނގައި . ނޫން ޓެކްސް ނެގުމަކީ އެއްވެސް ބޭނުންހުރި ކަމެއްވެއްޖެއްޔާ 

 އަކީ މިތާ އެބަ ވިދާޅުވޭ މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަޤާނޫނުއަސާސީއޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހަމަތަކޭ ކިޔާ އަނެއް ވާހަ

އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން އެބަ . އަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް ނޭނގޭނޭ ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތެއް

ރައީސް  ދާޅުވޭމެންބަރުން އެބަ ވި ރުކާރުގައި މި ހިމެނޭ ޕާލިމަންޓުފެނޭ މިދެންނެވި ސަރުކާރުގެ މިހާރުގެ ސަ

އަޅުގަނޑު އެބަ ހިތަށްއަރާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅިގެން . ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތެއް ނަޝީދަކަށް ނޭނގޭނޭ

މިކަން ކުރުމުގެ  އި،މުޅި ޤައުމު ހަލަބޮލިކޮށްލަ ،ކުޅެ އެ ބާރުތަކާ. ހޫރިއްޔާ އަށް ބާރުތަކެއް ދީފައޮތޭ ރައީސުލްޖުމް އެބަ

 2ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން މެ ރުޅިއަޔަސް ންކިތަ ،މެ ކޯފާވިޔަސްންދެން ކިތަ. ންބަރަކަށް ނޯންނާނެޙައްޤެއް އެއްވެސް މެ
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އުޅެނީ  ހެދި މުޅި ދުނިޔެ މި އެކަމާ. ފެންނަން އެހެރީ އޭގެ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތަކާ. އްގައި ހިނގީ ބަޣާވާތެފެބްރުއަރީ

ޓަކައި ވެސް އެ  ޅުގަނޑުމެންގެ ޅަދަރިންގެ މުސްތަޤުބަލަށްއަ. އުޅެނީ ކަންބޮޑުވެގެން މުޅި ޤައުމު މި. ކަންބޮޑުވެގެން

 ...ޖެހޭ ބަޣާވާތް އެބަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މެންބަރަކު އަދި އެދިވަޑައިގެންފައި  1ގެ ދަށުން ވާހަކަދައްކަވަން ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މި އެޖެންޑާ އައިޓަމު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވަގުތު . ޕީގެ ވަގުތު ހަމަވެފައި ވަނީ.އާރު.ޑީ. މަވެފަނީ ހަވަގުތު ވަ ޕީއެމްގެ.އަދި ޕީ. އޮތް އެބަ

ޕީން ބައެއް އިތުރު މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން .ޑީ.އެމް. ޓީގެ ވަގުތު ވެސް ވަނީ ހަމަވެފަވެސް، ޤައުމީ ޕާ

ކުރަނީ ތުސްގައަޅުގަނޑު . އޮތް ބައަށް ބާކީ އެ ޕީ.ޑީ.މިނެޓުއިރުގެ ފުރުޞަތު އެމް 1. އޮތް އެދިވަޑައިގެންފައި އެބަ

އަލުން ގައި 1:11 ،މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އެރުވުމަށްފަހު 31މަތިން މިހާރު  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ

. އަރުވަމުން ގެންދާނަންން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ފުރުޞަތުއަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ފަށައިގެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށަން

  .عليكم سالمالو

 

 ]އަށް 13:11އިން  12:31ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 1:11ރަނގަބީލު ޖެހުމަށްފަހު . ގ1:11ަމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ފެށު މަޖިލީހުގެ މި. `

މިނެޓު  1 އިގެ ރަނގަބީލުޖަހަކޯރަމުމަތިން  ވީއިރު މެންބަރުންގެ އަދަދު ހަމަނުވާތީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ

މަތިން އަޅުގަނޑު  ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  32ގަވާއިދުގެ ބެލިއިރު ވެސް މެންބަރުންގެ އަދަދު ހަމަނުވާތީ 

ގައި އަލުން 1:11 .ހަމައަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލަން އ1:11ާކުރަނީ ތުމިނެޓު، ގަސް 11ކުރަނީ ތުގަސް

 . އެކު ރަނގަބީލު އަލުން ޖައްސަވާނެ ލުމާއިސާ މެދުކަނޑައަޅުގަނޑު ޖަލް. ފެށުމަށް ޖަލްސާ

 

 ]އަށް 02:01އިން  02:11: ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުން[

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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ނެގުމުގެ ބިލު ން ޓެކްސްރު ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިއަޅުގަނޑުމެން މިދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާއި

 އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި. އޮތީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި، މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރުން މި

 . އަށް ޟާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޟާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިމިލަ

ގޮތުން މަޖިލީހަށް  ބެހޭ އިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލާ އާދެ، ވިޔަފާރި ފައިދާ. އީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

މި ބިލު ފާސްވެގެން . ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެކޭ ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓާ ބެހޭ

އްޔާ ގޮތުގައި ވެއްޖެ ގަނޑު ޤަބޫލުކުރާއަޅު. ވެގެން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން މާ ލަސްވެފައިވާ ބިލެކޭ ޤާނޫނަކަށް

. ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި ބިލުގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށް ވެސް ބޮޑުތިޞާދީ ޕެކޭޖުޤްޕީ ސަރުކާރުން އި.ޑީ.އެމް

އިން  ޓެކްސް އިން ލިބޭ ފައިދާ ކްސް އިން ލިބޭނެ ކަންތައްތަކާއިއަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސްގެ ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ޓެ

 ގޮތުން ނުވަތަ ކުރިއަށް އޮތް ބެހޭ އިން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާ ގޮތުން ނުވަތަ އެ ލިބޭ ފައިދާ ބެހޭ އްތަކާކުރާނެ ކަންތަ

ށްއަރަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ހިތަ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން ބެހޭ ތާނގައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާ

އެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަޖެޓަށް، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އާމްދަނީ. ންނާނޭން ކުރެވޭނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ހުގެމީ

އާދެ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން . ން އުޅޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނޫޅޭން ކުރަންވީ ކަންތައްތައް ނޭނގިގެގެއްޔާ އޭއިތުރުވެއްޖެ

ންނަވާނީ މިއީ ވަރަށް ތަފްސީލީ އްޔާ އަޅުގަނޑު ދަގޮތުން ވެއްޖެ މި ޤާނޫނު މިހާރު އޮތް. ބާވަތެއްގެ ޓެކްސް ނެގޭ ދެ

އާދެ، ޓެކްސްތައް . މި ޤާނޫނު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަކީ ހަމަ ނުހަނު މުހިއްމުކަމެކޭ. ޤާނޫނެކޭ

ދަނީ ޤައުމުގެ  ނަގާ ބަޖެޓަށް ފައިސާ އިތުރުވަމުންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި

ތިޞާދީ ތަރައްޤީ މި ކަންކަން ނުވަތަ ފަރުދުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދުވަހެއް ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ، އިޤްތަރައްޤީ 

ޤައުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ތިން ލައްކައެއްހާ މީހުން  ޖެހޭ މި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ. ދުވަހަކަށް ދަށަށްދާ ތަނޭ

އިން،  ގިނަ ހާހުން، ދިހަ ހާހުން، ލައްކަ ގެ ކުންފުންޏެއްގައި ވެސް މިއަށްވުރެ މާދުނިޔޭ. ދިރިއުޅޭ ކުޑަކުޑަ ޤައުމެއް

، އެހެންވީމާ. ތާނގައި މީހުން މަދުވުރެ މި ކުޑަކުޑަ ކުންފުންޏަކަށް. ތިބޭ އިން، މިލިޔަނުން މީހުން އެބަ ދިހަ ލައްކަ

ގެންގުޅެވުނު އުސޫލުތައް ޤައުމު ޖެހޭ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރަން އެބަ

 . ތަރައްޤީކުރުމުގައި މި ގެންގުޅެވުނީ އަދި އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލު ނޫންކަން

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)
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 . ހަމަވެއްޖެ ކޯރަމު .ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެން

 

 :ހަކަދެއްކެވުންވާ ޟާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިމިލަ

ގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑުވެގެން ވާހަކަ އަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކޯރަމު އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އުޅުނު ވާހަކަ

 ،އެހެންނަމަވެސް، ފަރުދުންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ އާމްދަނީ މަދުވެ. މެދުކަނޑާލަންޖެހޭތީވެ ހިތާމަކުރަން

 ބޮޑުވުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ގުދިންނާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ހުންނަ ފަރަތަ މުއްސަނވިޔަފާރިވެރިންނަށް ނުވަ

އަދި އެހެނިހެން ވެސް ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި  ތިޞާދީ މައްސަލަތަކާއިޤް އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކާއި

ގެ ގޮތުން ނުވަތަ ފަރުދެއް ފަރުދީ، އެހެންވީމާ. ލުޑު އަސްކަންތައްތައް ބޮއްސުންލާން ދިމާވާ އެންމެ ބޮ ،ބޮޑުވެގެންގޮސް

ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީގެ އަދަދު އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ނިޒާމު ބައްޓަންކުރުމަކީ ކޮންމެހެން  ގޮތުން ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުން

ބިލު  އިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވިޔަފާރި ފައިދާ. ވެސް މުހިއްމުކަމެއް

އަޅުގަނޑު . ވެސް ޓެކްސްގެ ބިލު މުކަން ކުޑަ ބިލެއް ނޫނޭ އިންކަމުފާސްވެގެންދާއިރުގައި އެއަށްވުރެ ހަމަ މުހިއް

އެ ބިލަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބައެއް ސިޔާސީ . ލު އޮތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައްޔާ އެ ބިގޮތުގައި ވެއްޖެ ޤަބޫލުކުރާ

ސް ނުވަތަ އެއީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި ދެންނެވި ނަމަވެސް ނަމަވެ ފަރާތްތަކުން އިދިކޮޅު ހެދި

އަށް މަކަރުހަދާ ވާހަކަ މިއީ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޙަޤީޤަތުގައި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ވެސް ޓެކްސް

އަކީ ވަރަށް މުހިއްމު  އި އިންކަމް ޓެކްސްޓަކަ އަށް މަކަރުހެދުން ހުއްޓުވުމަށް ޓެކްސް، އެހެންވީމާ. އެއް ޢާއްމު ވާހަކަ

 މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ، ތިން މީހަކު. މަކަރުހެދުން ހުއްޓުވޭނީ ޙަޤީޤަތުގައި އިންކަމް ޓެކްސް ނަގައިގެން. އެއްޗެއް

ޗެއް އެއް ޓެކްސް ދައްކާނެ ،ކަމަށް ކަނޑައަޅާލީމަ ވެގެން ކުންފުންޏެއް ހަދާލާފައި އެ ލިބޭ ހުރިހާ ފައިދާކޮޅަކީ މުސާރަ

ޓަކައި  މިކަން ހުއްޓުވުމަށް، އެހެންވީމާ. ންޖެހެނީ ތިން ރުފިޔާއެއިން ދައްކަ. ރުފިޔާ 11ންނާނީ ބާކީ އޮ. ނޯންނާނެ

މަކީ ޔުހަކަށް އެ ޤާނޫނު ފާސްވެގެން ދިލިބޭ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް ވީ އެންމެ އަވަ

 އަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ވާ ދިވެހިރާއްޖެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މި، އާދެ. ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ އެދޭ

. ގޮތުން ދުނިޔޭގައި އޮތް އެހެން ހުރިހާ ޤައުމަކަށްވުރެ ވެސް މުއްސަނދި ޤައުމެއް އްޔާ ޤުދުރަތީގޮތުން ވެއްޖެ

 ... މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ބުމުއްޠަލި ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮ

 . ދޫކޮށްލީއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު
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. އި ވަޑައިގެން ނެތްމިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަ. ޝުކުރިއްޔާ

 ވާ ގޮތުގެ ގައި(ށ)ށުން އެ މާއްދާގެ ގެ ދަގެ ތިންވަނަ ނަންބަރު(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  21ގަވާއިދުގެ އެކު، އެހެންކަމާ

 . ން އަޅުގަނޑު އިއްވީޔުސް ނެގުމުގެ ބިލުގެ ތިންވަނަ ކިއިން ޓެކް މަތިން ވިޔަފާރި ފައިދާ

ތައް ރާއްޖެ ގެ ޤައުމީ އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓުއިޒްރޭލު، 11.3 ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި -11.3

 ގުޅިގެން ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވާ ނިންމެވި ސަރުކާރުން ދެއްވުމާ އްދަހުގެ އިން ދަތުރުތައް ފެށުމު

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ތޮއްޑޫ  މި ރިޕޯޓު. ހުށަހެޅުއްވުން ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 . އަރުވަންއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުނޑު ޢިއަޅުގަ. ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 

 :ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ތައް ރާއްޖެ އަށް ގެ ޤައުމީ އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓުއަކީ އިޒްރޭލު ދެ، މި މައްސަލައާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަތޮޅު .ޅ އެކު އާމަތުކުރެވޭ މައްސަލަހުކަމަށް ތު ކާރުން ނިންމަވާފައިވާދެއްވުމަށް ސަރުއްދަހުދަތުރުތައް ފެށުމުގެ 

ން ރީ ޕޯސްޓެއް ގާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރުމެދު އިޒްރޭލުގެ މިލިޓަ ރޮޖެކްޓާދިއްފުށިމާދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕް

ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް  އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިން އިޒްރޭލުގެ މީހުންނަށް މަތުތަކާހުމަސައްކަތްކުރައްވާކަމުގެ ތު

 2އެދިވަޑައިގެން އެ މައްސަލަތައް ބައްލަވައިދެއްވުމަށް  ،މަތުކޮށްހުކަމަށް ތު ސަރުކާރުން ދެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ

ޙުސައިން ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް  މަޢުރޫފު.ޓީގެ ނައިބު ރައީސް، ޑރދާލަތު ޕާޢަގައި 2111ޑިސެމްބަރ 

ގުޅިގެން މެންބަރުން ނިންމަވާފައިވާ  އަށް ދާން އުޅުމާ އަޅުގަނޑުމެން އޭރު ރިސެސްލައިގައި ފޮނުވާފައިވާ މައްސަ

މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުގެ އިތުރުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . ރިޕޯޓެއް މި ރިޕޯޓަކީ

ތެރި ރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު، މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްމެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ، ޟުތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ، މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު

އަލިފުށި ދާއިރާގެ ، ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބައިރު، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

ގަލޮޅު ދެކުނު ، ޟާޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް، ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒުޢިއްޒަތް

މި . هللاޢަބްދު ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ، ލޫފުޚްމަދު މަޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްދާއިރާގެ ޢިއް

 19ވަނީ  މި މައްސަލަ މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަން ފައްޓާފައި. ތައް ދިރާސާކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައްމައްސަލަ

ދުމަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށާއި ހޯގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އާއަދި މި މައްސަލަ. ގ2111ަބަރ ޑިސެމް

ގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ދެންނެވުމަށް ތިރީގައިވާ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކޮމިޓީ ގުޅޭ ކަމާ

އެކަޑަމީ،  ހުފިޤު އިސްލާމިކު ،އެފެއަރޒް ސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކުއެގޮތުން މިނި. ވެރާތްތަކަށް ދެންނެވުމަށް ނިންމުނެފަ
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ޙުސައިން،  ޢުރޫފުމަ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

ލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އެފެއަރޒް، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ، މޯ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް

ފް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަދި އޭރުގެ ޗީފް އޮ ،(މަޓީ) ރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއޮފް ޓޫ

 މަޢުލޫމާތު މި ރިޕޯޓު އިކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ދަންނަވަމިގޮތުން . މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލު ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް

މިނިސްޓަރ އޮފް  ،މަޢުރޫފް ޙުސައިން.ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ، ހަމައަށް ސާފުކުރެވުނު ފަރާތްތަކަކީ ހެދުމާ

 ންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންއޮފް ޓްރާމިނިސްޓަރ  ،ބާރީޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލް.ޑރ ފެއަރޒްއެ އިސްލާމިކު

އަދި  ،ދީދީ އިބްރާހީމު.ގްރިކަލްޗަރ ޑރމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެ ،ދިލް ސަލީމުޢާފާޟިލް މުޙައްމަދު އަލް

ކޮމިޓީން މި . ކަލޭފާނު އަލްފާޟިލް ޠަލްޙަތު އިބްރާހީމު ންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީމިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެ

މަޓީ، ޗީފް އޮފް ، އެފެއަރޒް މާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުނުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް އޭރު އެއީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްމަޢުލޫ

އަދި ކޮމިޓީން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ސިޓީ . އެކަޑަމީ ހުފިޤު އަދި އިސްލާމިކު މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލު ޑިފެންސް ފޯސް

އެއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް . ލާނަންއިވަފޮނުވުނު ފަރާތްތައް ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަ

 ރމިނިސްޓަ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން. ސެކިއުރިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، 

 ޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންރރިޒަމް އާއެފެއަރޒް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫ އޮފް އިސްލާމިކު

އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު  އެއީ އެ. ކޮމިޓީގެ ނިންމުން. އެފެއަރޒް ދާލަތު ޕާޓީ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްޢައެފެއަރޒް، 

ގޮތުން  ގުޅޭ އާމިހާތަނަށް މި މައްސަލަ. ން މިއީއޭރު ނިންމި ނިންމު ،ވެއަށް ދާތީ އެއީ ރިސެސް ،މަހުގެ ނިޔަލަށް

ގޮތުން ކޮމިޓީ އަށް  ގުޅޭ ބައްދަލުކުރި ކުރުމުގައި ކަމާ މި ކޮމިޓީން އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ 1ގެ ސަރުކާރު

ން ވާކަން އެނގެ އިއެކު ހިންގާފަ ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް އިޒްރޭލާ ހުށަހެޅިފައިވާ ތިން މައްސަލައިގެ އެއްވެސް

ގޮތުން ކޮމިޓީ  ގުޅޭ ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ފެށުމާތައް ދިވެހިމިގޮތުން އިޒްރޭލުގެ ފްލައިޓު. ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ

އްދަދެއްވާފައި ނުވާކަމުގައި ހުތަކުގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް ފެށުމުގެ އަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވަމުން އިޒްރޭލުގެ ފްލައިޓު

އަދި . ވެއެ ކޮމިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވެ ލީމުދިލް ސަޢާއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް ގެއޭރު

ކޮށްފައި ވެސް ތުއި ނުވާކަމަށާއި ދޫކުރުމަށް ގަސްދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބިމެއް އިޒްރޭލުގެ ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފަ

 ދީދީ ކޮމިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އިބްރާހީމު.ޑރ އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ފިޝަރީޒް ނުވާކަމަށް އޭރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް

އަތޮޅު ދިއްފުށިމާދޫގައި އިޒްރޭލުގެ މިލިޓްރީ ޕޯސްޓެއް ގާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރުން .އެކު ޅހަމައެއާ. ވެއެ

 ސެކިއުރިޓީ ންސް އެންޑް ނެޝަނަލްމަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ނުދާކަމުގައި އޭރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެ

ވަނަ  2111ޑިސެމްބަރ  26މީގެ އިތުރުން . ވެއެ ފާނު ކޮމިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވެކަލޭ އަލްފާޟިލް ޠަލްޙަތު އިބްރާހީމު
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އިޒްރޭލުގެ  ،ބާރީ މި ކޮމިޓީ އަށް ވަޑައިގެންޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލް.ޑރ އެފެއަރޒް ސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކުދުވަހު މިނި

ގޮތުން ކޮމިޓީ އަށް ދެއްވި މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އިން  ގުޅޭ އް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ފެށުމާތަތަކުގެ ދަތުރުފްލައިޓު

ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  އެކީގައި އެއްވެސް ކަހަލަ މުޢާމަލާތެއް ނުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އިޒްރޭލާ

 28އެހެންކަމުން، . ވެއެ ވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވެ ންފައިގެޤަރާރެއް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް މި ކޮމިޓީގައި އެދިވަޑައި

މެދު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ  ބައްދަލުވުމުގައި މި މައްސަލައާވަނަ  42ގައި ބޭއްވުނު މި ކޮމިޓީގެ 2111ޑިސެމްބަރ 

ލުކޮށް މަޢުލޫމާތު އަށް ދިރާސާކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރަށް ބައްދަ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މި މައްސަލަ ފުރިހަމަ

މި މައްސަލަ އަށް ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް  ،ބައްދަލުނުކުރެވި ފުކުރަންޖެހޭ ބައެއް ބޭފުޅުންނާސާ

އަކީ މި ކޮމިޓީން އިތުރަށް ދިރާސާކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ  ކަމަށާއި އަދި މި މައްސަލަ ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މި މައްސަލަ މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިމެންދެން  ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ އެއް މައްސަލަ

ގޮތުން ހުއްޓާލުމުގެ  އްދަދިނުން ވަގުތީހުތައް ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ގެ ޤައުމީ އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓުއިޒްރޭލު

ގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ނެވި މެންބަރުންޤަރާރެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ އެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެން

 ޓަކައި މި ކޮމިޓީން މި ރިޕޯޓު ނިންމުމަށް ކަށްލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަވީމާ، މި މައްސަލަ މަޖި. ވެއެ ނިންމާފަ

ށް އެކު އެ ކޮމިޓީން ވަނީ މި މަޖިލީހައެއާ. ރީ ވެސް އެކުލެވިގެންވާނެކޮށް އެ ކޮމިޓީގައި ހާޒިތުހުށަހަޅަން އޭރު ގަސް

އެ ޤަރާރުގެ . ލާނަންއިޤަރާރު ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ އެ. ޤަރާރެއް ވެސް ފާސްކުރައްވާފަ ޓަކައި ހުށަހެޅުމަށް

އްދަދެއްވުމަށް ހުތައް ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ގެ ޤައުމީ އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓުއޮންނަނީ އިޒްރޭލު ގައި މިދީބާޖާ

ގުޅިގެން މި  އާޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމި ،މަތުކޮށްހުތު ކަމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ

 ފުކުރަންޖެހޭ ބައެއް ފަރާތްތަކާމައްސަލަ ފުރިހަމައަށް ދިރާސާކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރަށް ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާ

އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އަށް ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޤަ މި މައްސަލަ ،ބައްދަލުނުކުރެވި

ގެ ޤައުމީ މި މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިމެންދެން އިޒްރޭލު ،ހިނދު ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ

 ހަށްގޮތުން ހުއްޓާލުމުގެ ޤަރާރެއް މަޖިލީ އްދަދިނުން ވަގުތީހުތައް ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓު

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ  48ގައި ބޭއްވުނު އެ ކޮމިޓީގެ 2111ޑިސެމްބަރ  28ހުށަހެޅުމަށް 

ތައް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދިވެހި ގެ ޤައުމީ އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓުޤަރާރު އިޒްރޭލު ،ވީހިނދު އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައި

ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ  ގުޅޭ ތުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާހުކަމަށް ތު ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ

ތައް ންމަވަންދެން އިޒްރޭލުގެ ފްލައިޓުމެދު އެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނި އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާކޮމިޓީ 

ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަންގައި މި ޤަރާރު  ،ނުމަށްއެއް ނުދި އްދަހުދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް އެއްވެސް 
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ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެއްގެ . ވެޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަމެރައްޔިތުންގެ މަ

  .އީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ. ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑުގެ ނަމުގައި މި ޤަރާރު މި ހުށަހެޅީ

 

  :ތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަ

އެކު ންނަށް ވަރަށް އިޙްލާޞްތެރިކަމާ އަޅުގަނޑު ކޮމިޓިގެ މުޤައްރިރަށް އަދި ކޮމިޓީގެ މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ

ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު  1. ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު 1އޮތީ  މިމި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް . ޝުކުރުދަންނަވަން

ޖުމްހޫރީ  ،މިނެޓު 11އަށް  ޕީ.އާރު.ޑީ ،މިނެޓު 13ށް އެމަ.ޕީ.އިރު، ޕީމިނެޓު 21އަށް  ޕީ.ޑީ.ބެހިފައިވާ ގޮތަކީ އެމް

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

ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާފަންނު  އަޅުގަނޑު އެންމެ. އިރުގެ ފުރުޞަތުއެރުވޭނެމިނެޓު 3މެންބަރަކަށް ވެސް 

 . މަނިކަށް އިންޙުސަ މަދު ނިހާނުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

 

 :މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން އިންޙުސަ މަދު ނިހާނުވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

އެ ދިޔައީ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެނަށް ދެންމެ އިވިގެން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ހަޅުއްވައިދެއްވި ފަރާތުން އެ ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ހުށަ

ކޮމިޓީގެ  އަށް އެ މައްސަލަ ފެނިގެން މި ދިޔައީ މި ޚައްސާސް އަދި އެއާ ވިދިގެން އަޅުގަނޑުމެނަށް. ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު

ލަތުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމަށް ޙާ އިވަގުތާތަކެއް ނިންމެވުމަށްފަހުގައި ފަރާތުން ގޮތް

މިނިސްޓަރުކަން  ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކު 2 ގޮތެއް ފާއިތުވި އޭގެތެރޭގައި ޚާއްޞަ. ޤަރާރެއް ހުށަހެޅިގެން ދިޔަކަން

އޮތީ  މި އިޢަބްދުލްމަޖީދު ބާރީ އެގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން އެކަން ކުރެއްވި ވާހަކަ ވިދާޅުވެފަ.އަދާކުރައްވާފައިވާ ޑރ

އަށް  ޖެހޭ މި ކޮމިޓީ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ މި ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ. އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދީފަ

ސަލައިގައި ކޮމިޓީގައި ނިންމެވި ރިޕޯޓަކުން މި މައް ،އްމު ފަރާތަކުން ނަމަވެސްޢާމައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ 

ދިލް ޢާގޮތެއްގައި ކުރީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ  ހުރި ބައެއް ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ އިފާހަގަކުރެއްވިފަ

ރާއްޖެ އެއްގައި ދިވެހި އްމު މީޑިއާޢާއޮތް ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ  އިކަމަށް އިންކާރުކުރައްވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވެފަ މި ސަލީމު

ކަމަށް ސީދާ ސާފުވާ ގޮތަށް އޭރުގެ  ކަމަށް، ޖައްސާނެ އެލް ފްލައިޓަށް ޖާގަދޭނެ.ވަރަށް އަވަހަށް އިޒްރޭލުގެ އެލް

މީޑިއާތަކުގައި  ޕްރައިވެޓު ،އޭގެ ބައެއް ރިކޯޑިންތައް ބައެއް ޕަބްލިކު. ހުރި އެބަ އިމިނިސްޓަރ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފަ

 އަދި ޕްރިންޓު އިއަދި ބައެއް ކަހަލަ އޮންލައިން ނޫސްތަކުގަޔާ. ޔަޤީން އަޅުގަނޑަށް ންކަވެސް ހުންނާނެ

ކަންބޮޑުވެގެން ދިޔައީ ހަމަ ކުއްލި ގޮތަކަށް . ހުއްޓާ އަޅުގަނޑު ދުށީމު އިޕަބްލިކޭޝަންތަކުގައި އެ ވާހަކަތައް ލިޔެވިފަ

 ބޮޑު އަދި ފާޅުކަން. ންޔުށް ދިންނާ ހަމައަމަތުތައް ރައްޔިތުހުކަމުގެ ތު ންތައްތަކެއް ކުރެވޭއެކު މި ޒާތުގެ ކަ އިޒްރޭލާ
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ދި ބައެއް އާއި އަ ތަކުގަބައެއް ކަހަލަ ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމު ،ގޮތެއްގައި އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތްތަކުން

 އިވަހަލަ ކަންތަކަށް އިޝާރާތްކުރައްވެސް މިކަ ކުގައިތައިތުރުން ރަސްމީ ބައެއް އިވެންޓު ތަކުގެކަހަލަ ސިޔާސީ އިވެންޓު

 އެ މައްސަލަ ،ވާހަކަފުޅުތަކެއް ދައްކަމުން ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން އެ ވާހަކަ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރި

ކަމަށް އެކަން  އެއް ޓަކައި ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ނުރައްކާތެރި މައްސަލަ މަށްއުއްލެއް ގެނަހައަށް 

ގޮތަށް މިކަން  ން އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުން ތިއްބަވައިގެން ވެސް މިއެ ކޮމިޓީ ،ވެގެން ގޮސް

އެފަދަ  އި،ދެއްވައިގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވަ އަދި މިކަން އޮތް. ނިންމަވައިދެއްވީތީ އަޅުގަނޑު ޝުކުރުކުރަން

 މުސްލިމު އިދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އުފެދިދާނެ ތުރާލާ ކަމުގެ ފަރާތުން ވާނަމަ އެ ކަމުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފައިވާ

ޓަކައި އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތެއް  ދިވެހި އުއްމަތަށް އެކަމުން ނުކުމެދާނެ އެއްވެސް ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތްވެ ތިބުމަށް

ވަކި  ،އަކަށް ޕާޓީއަޅުގަނޑުމެން ވަކި  ،ކުރަންޖެހޭ އެއް ބަޔަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުންކަމުގައި ވެފައި

ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރުތަކަކަށް  ،ވަކި މީހެއްގެ ވިސްނުމަށް ،ވަކި ލީޑަރަކަށް ،ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ،ކުލައަކަށް

ދަތުގެ ވިސްނުމާ އެކުގައި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ހުމި ޤައުމުގެ އިސްލާމީ ވަ އިތަބާނުވެ މި ޤައުމުގެ ޤައުމިއްޔަތާ

ކަމަކަށް  ގޮތެއްގައި މި ހުށަހެޅިދިޔަ މައިގަނޑު މައްސަލަ ނިމުނު ލައަދިވެސް ޖުމް. ނެގޮތްތަކެއް ނިންމަވަންޖެހޭ

 ޓަކައި ވެސް ވަގުތީ ކަމަށް ނަމަވެސް އެފަދަ ކަމެއް ވެދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުން އެނގޭކަށް ނެތް

އަޅުގަނޑަށް . އޮތީ އިފާސްކުރަން ފޮނުވާފަ ބޭފުޅުން ޤަރާރެއް ޓަކައި އެ އް ގެންނެވުމަށްޑެގޮތުން ޓެމްޕަރަރީ ހޯލް

 28އެއީ މި މައްސަލަ ފާސްކުރެއްވި . ކަންނޭނގެ ހިސާބުން ހިނގައްޖެ ހީވަނީ މިހާރު އެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި އެ

އަދި އެ ވިސްނުމާއި . ވަގުތު މި އޮތީކީ ނޫން މި ގައި މިކަން ކުރެއްވިއިރު މިތާކު އޮތް ސަރުކާރެއ2111ްޑިސެމްބަރު 

އަދި މިއާ ވިދިގެން . ކުރު ހުރި ސަރުކާރުގެ މެންބަރަކު ވެސް ހުރި ކަމަކަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ފެނިގެންނުދޭފި

ޔަ ބަހުގެ އެއް ޖުމްލައަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަށް މަޝްހޫރުވެގެން ދި ،ވާނެ އެއް ކަމުގައި ނުކުތާ ހަމަ އަންނަ އެއް

. އެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން ދިޔައިމު ލާދީނީ ވެރި، މައްސަލަ ލާދީނީ ސަރުކާރެއްގެލާދީނީ،  ވާނެ

ކަށީގެންވާ ވަރުގަދަ ދިގު ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެ އޭރުގައި ކުރެވުނު ތުހުމަތުތަކާއި އެ

އި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މި އަދި މިހާރު ފެންނަމުންދާ ހެކިތަކުގެ އަލީގަ .ޖެހޭ ތަކެއް ލިޔަން އެބަރިޕޯޓު

މަދު ނަޝީދު ހަމަ އްޤައުމުގެ ހިކިފަސްތަނުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވެސް ކުރީގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި އަލްފާޟިލް މުޙަ

ން އެކަން އެހެ އިމެ،އް ކަހަލަ މުހިއްމު އަސާސްތަކާ އިދިކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަވާފަމިގޮތަށް ދީނާ އިދިކޮޅަށް ދީނުގެ ބައެ

މަނިކުފާނު  ކުރައްވާ، އެވާ ލިސްޓުން އެބަ މަސައްކަތްޕުޅުގޮތަކަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ތަރުޖަމާނުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަ

އެއީ . ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ތަރުޖަމާކުރެއްވޭތޯ މަސައްކަތްޕުޅު އެބަ ކުރައްވާ

މަ އެކަން އިރު ވެސް ހަގެ ތަރުޖަމާނަކަށް ހުންނަވާ ޒުހަރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ކުރީ. ލު އޮތް ގޮތްހާއޭރުގެ ވެސް 
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މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ  މިހާރު ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ، އެހެންވީމާ. ކުރައްވަނީ

ވުރެ ކުރިން އިންޑިޔާ  އަށް ފާއިތުވެ މިދާ ހަފްތާއެންމެ ފަހުން . މެންބަރުން ވެސް ކަންތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ

ތަނުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ވެސް މިއަދު މި  އަށް ވަޑައިގެން ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އެ ޔާޓެރި އިންޑިއްއަވައަށް، 

މައްސަލަ ވާއިރު މި  އެހެން އޮތް ކަމަކަށް، އެހެންވީމާ. ލުން ބަލުން ތަރުޖަމާ ޙާލަތުގަތަޅުމުގައި ވެސް ޖެހެނީ އަ

އެކަމަކު، މި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ . ދިރާސާކޮށް ވަރަށް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ދެވެން އޮތް އެންމެ މުހިއްމު އެއްބާރުލުމަކާއި . ޤަރާރަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން

ވެސް ދިވެހި ހަމަގައިމު. އަޅުގަނޑު ދޭނަން ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އިމު އެންމެހައެހީތެރިކަމެއް ދިވެހި މުސްލި

ވެސް ނޭދޭނެ އިޒުރޭލަކާ އެއްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް މި ޒާތުގެ  މުސްލިމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެކަކު

 .ވި ފުރުޞަތަށްއެއްވެސް ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދާކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ޝުކުރިއްޔާ

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 .ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. 12

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު އެރުވުށްލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުކޮންބަރުން ވެސް ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

އެއީ އަޅުގަނޑުމެން . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12 ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު މިހާރު މި

އެޖެންޑާ . ދަނީ އަށް މި 12 ގައި އެޖެންޑާ އައިޓަމ13:31ުލުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުގެންދާ ޢާއްމު އުސޫ

 .12 އައިޓަމު

 .ށް އެހުންދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަ 12.1 -12.1

ކޮށްލެއްވުމަށް ދެވަޑައިގެން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުނހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އިށީ (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ލާނަންއިޓަށް ދަންނަވަމިހާރު ވޯއާދެ، އަޅުގަނޑު  (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ންނަވަންދަ

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުވަދޫ ދާއިންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ކުޑަމަތިން ރައްޔިތު ވާ ގޮތުގެ ގައި(ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  94
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 ޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުކޮމި މިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ޢާއްމުޢާމަދު މެންބަރު އަޙް

ނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ

 . ދެއްވުމަށްވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

  މިރުޢާމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްކު  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 

 41 :ޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދުހާ

 21 :ވޯޓު ދެއްވީ

 12      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 13     :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މު ޢާއް އެހެންކަމުން،. 32ޖުމްލަ . 19ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 32ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެއް ކުޑަހުވަދޫ ދާއި ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ. ވާ ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެގައިކޮމިޓީން ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓު

 .މިރުޢާމަދު މެންބަރު އަޙް

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

  :މިރު ވާހަކަދެއްކެވުންޢާމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްކު

ލީމާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް އިނެގީ އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެނގޭ ބަލައެއް މި  ހޭ މައްސަލަބެ އާދެ، އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ

ޗެއްކަން ނޭނގި އްހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގެ އިބާރާތަކީ ކޯ އިލާއިރުގައިށް ބަލަހަތަނުގެ ރޫ އެކަމަކު، މި. މިކަން އެނގޭނެކަން

 ގޮތުން އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ އެކަމާ ގުޅޭ، އެހެންވީމާ. ޖެގައްދެވިގެން ދިޔަކަން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފާހަގަވެގެން ހިނވޯޓު

ގޮތުން ވިދާޅުވާއިރުގައި  ރިޔާސަތުން އޭތި އިއްވާއިރުގައި ޢާއްމު ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި ގޮތާ ބެހޭ. ބެހޭ މައްސަލަ ނެގީ
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. ވެގެން އެ ދިޔައީ ންއެކަން އޮޅުމެއްގެ ތެރޭގައި އެކަ، އެހެންވީމާ. ވިދާޅުވެފަ ކޮށްހުރި ތަފްސީލު ފަހަރު އެބަ އެއްބަ

 .ވެގެން އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި  ރިޕޯޓު ގޮތުގެ ވޯޓަށް ދެންނެވިން ޢާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި. އެއް ނޫން ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މި ވޯޓުގައި މަޖިލީހު. ރު އަހާ އުސޫލުމިއީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އަހާއި. ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް

. ރިޔާސަތުން ކުރާ ކަމެއް ނޫން އެއީކީ. ދެއްވި މެންބަރުންމެދު ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ވޯޓު ދެއްވި ގޮތާމެންބަރުން ވޯޓު

ގޮތަށް  އިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ދަންނަވަނީ ވިޔަފާރި ފައިދާ އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި

 . ދެއްވުމަށްކަށް ވޯޓުމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 41 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 32 :ވޯޓު ދެއްވީ

-       :ވޯޓު ނުދެއްވާ

-      :ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ ވަކި

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން ވިޔަފާރި . 32ޖުމްލަ . 19ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 32ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ރުންގެ ބަވަޑައިގެންނެވި މެންމަޖިލީހުގެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ން ނިންމެވި ގޮތަށްން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީއި ފައިދާ

އިތުރު އެހެން މަސައްކަތަށް ދިއުމުގެ ކުރިން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި . 13 އެޖެންޑާ އައިޓަމު. ން ފާސްވެއްޖެޤުއިއްތިފާ

ޕީން .ޑީ.އެމް ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ހަމަޖެއްސެވުމަށް  ޟާއަށް މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރި މިޓީވާތީ އެ ކޮ ވަކިވެވަޑައިގެންފައި
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 ވާ ގޮތުގެ ގައި(ނ)ގެ  12-29ލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖި ޕީގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި.ޑީ.އެމް

 .މަތިން އެކަން އަޅުގަނޑު އިޢުލާންކުރަން

 

 .އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްތައް. 13

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އިތުރު އެހެން މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދަން މި އޮތީ . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް. 13 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

އަށް ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ހުއްދަ  ތައް ރާއްޖެގެ ފްލައިޓުއިޒްރޭލުގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން ގައި މި އޮތް 11.1 ،އިޒްރޭލުގެ

. ން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެން ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގުޅި ކާރުން ދެއްވުމާރުސަ

ގިލީ ދާއިރާގެ ނއެއް މާމި ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ( ފަހުވަގުތުކޮޅަކަށް) ...އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 .މުއިބްރާހީ ތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމުޢިއްޒަ

 

 (ޒާމީ މައްސަލަނި)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމު ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމުނމާމި

ތް ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން އޮ 86ގައި މި ބުނަނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  82ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ތުންގެ މަޖިލީހުން އް ރައްޔިމައްޗަށް ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމުކުރާ އެއްވެސް ކަމެ އެ ކަމުގައި ވިޔަސް ރައްޔިތުން

ބަޔަށް ވުރެ ގިނަ  ކުޅަ އެއްބައި ޓަކައި ވޯޓަށް އަހަންވާނީ އެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ދެ ފާސްކުރުމަށް

ގޮތުން ދެންމެއަކު ނެންގެވި ވޯޓު އެއީ  މިއާ ބެހޭ. އޭސާގައި ހާޒިރުވެ ތިބޭ ވަގުތެއްގަމެންބަރުން އެ ވޯޓެއް ނަގާ ޖަލް

 .ލާނީއޭއިރީ ސާފުކޮށްލަ ދެއްވާތޯ ދަންނަވައެވާތީ އަޅުގަނޑު ހިތަށް އޭގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ރައްޔިތުން

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އިއެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ރަނގަޅަށް ސާފުވެފަ. އެއް ނޫން ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާއާދެ، 

ރުވެވަޑައިގެން ތަނުގައި ހާޒި ލަބިއްޔަތު މިނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ އަދަދަށް މަޖިލީހުގެ އަޣްއް ޤާޖެހޭނެ ކަމެއޮންނަން

އެއީ އެ ވަގުތު ވޯޓަށް . ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޢުލާނުކޮށްފައި ވާނީ 41ވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު ހާޒިރު. ތިއްބެވި
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އަޅުގަނޑު މިހާރު . ޝުކުރިއްޔާއާދެ، . 41. ތިއްބެވި އަދަދުވަޑައިގެން ވެއަށް ހާޒިރު ދެންނެވިއިރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ

 .ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

 ޤައުމީ އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓު ގޮތުން އިޒްރޭލުގެ އިޒްރޭލުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަދި ހަމަ  ކުއްޔަށް ދިނުމާމާދޫ އަތޮޅު ދިއްފުށި.އަދި އިޒްރޭލަށް ޅ ދެއްވުމާ އަށް ދަތުރު ފެށުމުގެ ހުއްދަ ރާއްޖެ

އަކީ މި  ށް ގެންދާ ވާހަކައައް ކުރިރިކަން ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢެވެފިއްލަދޫގައި އިޒްރޭލުން ދަނޑު.އެއާއެއްކޮށް ހއ

ތަކުގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް އިވެމުން މެންނަށް ހަމަ ތަފާތު އެކި ފޯރަމުވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު 2111ވޭތުވެދިޔަ 

ންނަ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ އޮ. އައި ވާހަކަތަކެއް

 ން ރިޕޯޓުގައި ޤަރާރެއް އެކުލެވިފައިއަދި ކޮމިޓީ މިޓީގެ ނިންމުމާރަމުން ދިޔައިރުގައި މުހިއްމު ގޮތެއްގައި ކޮކުދިރާސާ

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ . ލާނަންއިގެ ވާހަކަދަންނަވަޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ދެތިން ކަމެއްވުމުން އަޅުގަނ

ހައްދަވާކަން ޒީރުން ކަނޑައެޅިގެން އިތުރުފުޅުހާޒިރުކުރެވުނު ވައަށް  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އޭރުގައި ކޮމިޓީ

ތްތެރި ހައްދަވާ ކަމަށް ޝައްކު މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒައެ އިތުރުފުޅު އެހެނަސް ،އެކުއަދި ހަމައެއާ. ކަންކުރެވިފައި ނުވާސާބިތު

އަދި . ޅިފައި މި ވަނީޤަރާރެއް ހުށަހެއެއްކޮށް  ރިޕޯޓާއެކު، މި އެހެންވުމާ. ކަން ފާހަގަކުރެވޭވާ މެންބަރުން ކުރައްވާފައި

ގެ މެޖޯރިޓީ މެންބަރުންގެ ޕީ.ޑީ.ޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ކޮމިޓީއަކުން އެ ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާ އެމް.ޑީ.އެއްކޮށް އެމްހަމަ އެއާ

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ. ވަނީ އެކުގައި މި ދެންނެވި ޤަރާރު މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި މި ތާއީދާ

ގަތުމަށްފަހުގައި އްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިނުގެ ރަޠީވެގެންދާނެ ފަލަސް ރަށް ބޮޑު ޤައުމީ މައްސަލައަކަށްތެރޭގައި ވަ

އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ޤައުމީ  .ވަންޏާ އިޒުރޭލާ އެއްކޮށް ގުޅުން ބަދަހިކުރަމުންދާ ކަމަށް

ދިޔަ މި . ވެދާނެ ހިސާބަށް ކަންތައްތައް ގޮސްދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީކާނުރައް ސަލާމަތަށް ވެސް

ވެސް އި އޭރުގެ ސަރުކާރުން ކުރެއްވިހާޓަކަ އްތަކުގައި މަތި އޮމާންކުރުމަށްދިޔަ ކަންތައިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ހިނގަ

ވަތުގައި އެ ޢުއެ ދަ ،ވަތެއް ފޮނުވައިގެންޢުސް އަށް ދައްބާޢަމޫދު ޙްރައީސް މަ ގެނުގެ ޒާތީ އިދާރާޠީފަލަސް ކަމަކީ

އެކަމަކު އެކަން ވެސް މިންވަރު ކުރެއްވި ގޮތަށް ބަދަލުވެގެން މި . ނީ ކޮށްފަވަ އެކަން. ކުފާނު ރާއްޖެ ގެނައުންމަނި

. ކުރި ހިސާބުންދަލުނުގެ ރައީސް ބައްޠީފަލަސް އިދިޔައީ އިސްލާމުން ދެކެ ލޯބިވާ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިވާ ސަރުކާރަކާ

ކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ގޮތަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންވީމާ

މި ރާއްޖޭގައި މި އޮތް ދީނީ  އެކަން ނިމިގެން ދާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ،ކަމަކު ރިކުވެގެން މަސައްކަތް ނިންމަން

. ނުދާނޭއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނިމިގެންއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެ އަށްވުރެ ބޭރަކުންއެ. ނޭތެރެއިން ދަތުގެ ހިމާޔަތުގެހުވަ
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ކަނޑުގެ މިހާ  ވެގެންކަން އިންޑިޔާއް އޮނގޭ ކޮންމެވެސް ސަބަބެއެބަ އެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ކަމުގެ  އެއީ ކޮންމެވެސް ސަބަބެއް މި. ނީޖެހުއި މި ޤައުމު އޮންނަންމުސްލިމު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގަ 111%ހިސާބުގައި 

އަދި މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ ހެޔޮ ވިސްނޭ . ކަންތެއް މިކަމުގެ ތެރޭގައި އޮންނާތީކޮންމެވެސް ޙިކުމަ ،ތެރޭގައި

ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަން ނުކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މި ރާއްޖޭގެ هللا  ،ރަނގަޅު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ލައްވާފައި

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭނެ ސީދާ . ތެރޭގައި ހިމެނޭތީވެކޮންމެވެސް ކަންތައްތަކެއް އޭގެ އްޔިތުން ލެއްވީރަ

 މިޤައުމެއްގައި  އެކަމަކު މިވަރު ކުޑަކުޑަ. ތެރޭގައި ހިމެނިގެން އަންނަނީކޮންކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ އޭގެ ދަންނަވާކަށް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ . ޖެހޭ ފިކުރުކުރަން އެބަ އިން ވިސްނަވެގެންދާތީ އަޅުގަނޑުމެ ގޮތަށް ކަންތައްތައް

އެންމެ . ޢަރަބިއްޔާ ދީޢޫސަ، ކިޔާއިރު ކިޔާނީ ދިވެހިރާއްޖެ 111%އާއި  91%ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގައި ވެސް 

ވެހިރާއްޖޭގެ ދަނީ ދި މި ޔަމުންކިދެން  .ރަބިއްޔާދީ ޢަޢޫއެ ބިން ނިސްބަތްވާ ސަ. ކާ އަކީދިސް އެއް ބިން މައްއްމުޤަ

އްކޮށް ވިޔަފާރިކުރުމަކީ އެ ން ޒައިނިޒަމަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކާއިއަޅުގަނޑުމެން ޔަހޫދީންގެ ތެރެ، އެހެންވީމާ. ވާހަކަ

 ޒައިނިޒަމަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކާ. ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟ އެރަނގަޅު

ވެސް  ކަކީއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމުގެ ތިބި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުޞުތުތައެއްކޮށްނެއް 

ޢިއްޒަތްތެރި . ތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަންދުކުރަންޖެހޭނެއެ ފުރުޞަތު. ތަކެއް ނޫންފުރުޞަތު ވާނެހުޅުވިގެން

ޓަކައި  މަށްވުތުންގެ ލޭ ބިމަށް އޮހޮރުނުގެ ރައްޔިޠީން ފަލަސްރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މުހިއްމެއް ނޫ

އެއީ، އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް . ށްއަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން އެންމެ ބައި ރުފިޔާ އެއް ވެސް ޚަރަދުކުރާކަ

 ގަނޑު ގޮވާލަން ރާއްޖެއަޅު، އެހެންވީމާ. މަލެއްއައެ ކުރެވެނީ ވަރަށް ވެސް ހުތުރު  ވަންޏާ އެކަން ކުރާ ކަމަށް. ނޫން

އެކަން  އްއެކު ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ފަރާތްތަ ތަކާރިޒައިނިޒަމަށް ތާއީދުކުރާ ވިޔާފާ އިޒްރޭލުގެ ،އެއްކޮށް އިން އިޒްރޭލާ

ކުރި ފަދައިން ބައެއް ޕީ ގޮވައިލި ފަދައިން ބޮއިކޮޓު.ޑީ.އެމް ،އި ރެޑް ބުލްރައްޔިތުން ލަވާޒާ ހުއްޓާލުމަށާއި އަދި ދިވެހި

ރި ބައެއް މީގެ ކުރިން ޑެންމާކުން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކު. ކުރައްވަންމުތައް ވެސް ބޮއިކޮޓުޓަކަހަލަ އެ ބޭފުޅުންގެ އައި

އެއީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ . ތަކުގައި ގޮވާލަމުންދިޔަޓަކައި ތަފާތު ފޯރަމު ކުރުމަށްއެއްޗެހި ވެސް ބޮއިކޮޓު

ގޮވާލަނީ އިޒްރޭލުގެ މި އްކޮށް، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެއާއެ. އަށް ކާޓޫނު ކުރެހީތީވެ محمد صلى اهلل عليه وسلم

. އެއީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. ލާށޭއިފާރިތަކުން ވިޔަފާރިކުރުން ހުއްޓަޒައިނިޒަމަށް ތާއީދުކުރާ ވިޔަ

ންނެއް ޖަހަން ދަސްކޮށްގެނަގައިގެން ނުވަތަ ބަނޑި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖިހާދުކުރުން މި އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ކަނޑި

ޢިއްޒަތްތެރި . ދޭ އޭގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖިހާދުކުރުމުގެ ވަރަށް ބައިވަރު ގޮތްތައް ހުޅުވިގެން އެބަ. ނޫން

ށް އެ ބޭފުޅުންނަ. އެކު ނުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާޠީވެސް ހުންނާނީ ފަލަސްރައީސް، އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު

އެކަން  ،އްޔާ މާ ލަސްތަކެއް ނުވެއިރާދަކުރެއްވި. ވެގެންވާ ކަމެއްށް ކަށަވަރުއެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަން ލިބޭނެނަސްރު



87 

 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ . ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ

އެ  .އީށް ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް މިއެ މަނިކުފާނުގެ ވަރަ .ދަންނަވާލަންދަށް ޝުކުރުޙީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަ

ދެކޮޅަށް  އްޔިތުންގެ ރޫހާދިޔައީ ރަ ކުރަމުންވެސް ވަކާލާތުއިރު ވެސް އަބަދުޕީގައި ހުންނެވި.ޑީ.ރުގައި އެމްމަނިކުފާނު އޭ

ރުގެ ސަރުކާ. ދެކޮޅަށް ކަންތައްތައް ނުކުރާށޭ ކުރަން ވެސް ރައްޔިތުންގެ ރޫހާ ރިއްޔާތުގައިއްސި. ތައްތައް ނުކުރާށޭކަން

އަދި . ގުޅުން ގާއިމުކުރަންވަކި ބަޔަކު ބޭނުންވި އިޒްރޭލާ ވެސް  .ތެރޭގައި ސިއްރު އެޖެންޑާތަކެއް ހިމެނިގެންދިޔަ

ގެ މެންބަރުން އޭރުގެ ގްރޫޕު ރީތުވޭ އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާބިޝައްކުކުރެވޭ މަށްއެކަ

 ރީޕާލަމެންޓް ގެޕީ.ޑީ.މިދެންނެވި އެމް ،ނުވި މެއްއެ މެންބަރުން ބޭނު ކަމަކު ވެސްއެ. ވިސްނުންތައް ހުރި ގޮތުން

ދިން ނުކޮށްއެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް. ށްއެ ފުރުޞަތު ތަންވަސްކޮށްދޭކަ ،ވިގްރޫޕްގެ މެޖޯރިޓީ މެންބަރުން ބޭނުމެއް ނު

އްޔިތުންގެ ވާތީ ރަ ން ކަމަށްވެގެން އައިސް ތިބި މެންބަރުންތިޚާބުސަބަބަކީ ޙަޤީޤަތަކީ އޭރުގައި އެ ބޭފުޅުންނަކީ އި

އްޔަންކުރައްވާފައި ޢަތަނަށް ރައީސް ނަޝީދު  ންނަވާ އެބޭފުޅުންނަށް މާ ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަ ވިންދާއި ފިކުރު އެ

، އެހެންވީމާ. ނަށްވުރެ ބޮޑަށްއަދި ވަޒީރުން ނާތިއްބެވި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުން

ތެރި އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް އިސް، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

ށް ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތަ ގައިއެ ކޮމިޓީ ރިޤުޠާދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި މަނަދޫ  މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު

 .ޝުކުރިއްޔާ. ގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ކުރުކޮށްލާނަންންނަވަމުން އަޅުދައަޅުގަނޑު ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މި ހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު . ޝުކުރިއްޔާ

އެއް މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ  މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުއްލި މައްސަލަ. ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

އިތުރު އެއްގަޑިއިރު  މަތިން މިއަދު އޮންނާނެ ޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަ، އެހެންވީމާ. ވަނީ ބަހުސްކޮށްފައި

އަޅުގަނޑު، . ގ3:31ަމަތިން  ވާ ގޮތުގެ ހުގެ ޖަލްސާ ނިމެނީ ގަވާއިދުގައިމިއަދު މަޖިލީ، އެހެންވީމާ. ކުރުންމަސައްކަތް

އާދެ، . `( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )އަރުވަންދަޢުވަތު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަށްވެލިދޫ 

ގެ ގެ ޤައުމީ އެއާރލައިނުއިގެން ކުރިއަށްދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މި އޮތީ އިޒްރޭލުއަޅުގަނޑު މި މަސައްކަތަ

ކޮމިޓީން  ގެގުޅިގެން ޤައުމީ ސަލާމަތު ވުމާސަރުކާރުން ދެއް ތައް ރާއްޖެ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ހުއްދަފްލައިޓު

ދެއްކެވުމަށް މިހާރު  އަޅުގަނޑު އާދެ، މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަ. ވުންދެއްކެނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދިރާސާކުރައްވައި 

 .ރަޝީދަށް ޟުމެންބަރު ރިޔާ އަރުވަނީ ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތު މި
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 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ޟުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާވިލު

މީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބެހޭ ގޮތުން ޤައު އާއާދެ، މި މައްސަލަ. ތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ. السالم عليكم

ބޮޑަށް އެ ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް  ންތްތަކެއް ކޮށްފައިވާތީ އެ ކޮމިޓީގުނަ މަސައްކަގިނަ

އާދެ، މިކަމަކީ މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނުތަނާހެން މި ޤައުމީ . ދަންނަވަންޝުކުރު

ލަ ކަންބޮޑުވި މައްސަ ،ކަމާ ވަރަށް ހާސްވެ ރައްޔިތުން މި އީއަދި މި. ވެފަ މައްސަލައަކަށް މިކަން ވަނީވަރަށް ބޮޑު 

ފައިވާ ޤަރާރުގައި އެއްކޮށް ފޮނުވާ ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި އެ ކޮމިޓީން ފޮނުވި ރިޕޯޓާ ހެންކަމުން މި މައްސަލައެ. އެއް

އާދެ، އިޒްރޭލުގެ ފްލައިޓެއް . އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ކުރަން ނުފެންނަ ކަމެއް ކަމަށް އީމި އޮވޭ ވެސް އެބަ

  ...ށެއްކަދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖައްސަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް އަޅުގަނޑުމެންނަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އާދެ، ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )އެހެންކަމުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން. ގެއްލިއްޖެ ކޯރަމު

ޅުގަނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަ. ހަމަވެފަ ވަނީ ކޯރަމު މިމިހާރު 

ވަންދެން ދެމެހެއްޓުމަކީ  3:31 އެހެންކަމުން ކޯރަމު. ންދަންޖެހޭވަންދެން ޖަލްސާގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެ 3:31މިއަދު 

ކަމަށް ދަންނަވަމުން، މިހާރު އަޅުގަނޑު  ކަމެއް ނެޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ކޮށްދެއްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ފުށި ދާއިދެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ވިލުކުރިން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެން ހަމައަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި

 .ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމާލުމަށްރަޝީދަށް ވާހަކަކޮޅު  ޟުމެންބަރު ރިޔާ

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ޟްފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާވިލު

ދައްކަން ހުއްޓާ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިރުގައި އަޅުގަނޑު މިތާ ވާހަކަލަށް ބަލާޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަން ކުރާ އުސޫ

އެއީ، . ކުރައްވަންއިޢުލާންމަ އެކަން ރިޔާސަތުން ޖެހޭނެ އިރޮޒައިނާ ކޯރަމް ނަގާލާފައި ދިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

، ންވީމާއެހެ. ދިޔައީ ފައިލާއިގަކޯރަމް ނަ ،ކޮށްކޮށް އޮއްވާކަން ނުކުރަން އިޝަރާތްއްމު އެޢާގައި އަމީންތުގަސް

ކުރައްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޓީތަކުގެ ބޭބޭފުޅުން މަސައްކަތްތަނުގައި ޕާ އެއްކޮށް މި މާމިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރުކަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މީހަކު  ،އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މީހަކު. ޤަބޫލުކުރަނީ

އަޅުގަނޑުމެން އެއީ މަކީ ޔުލާފައި ދިއިނަގަ ކޯރަމު ންތަނު ން މީހަކު މިއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެދައްކާއިކަވާހަ

 ...މިކަން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އީއާދެ، މި. ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްހިތާމަ
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .އެއް ހުށަހެޅުމަށް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ،މަދުއިން މުޙައްރި މެންބަރު ޙުސަމަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުންމަތިވެރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަ

 އި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުށި ދާއިރާ އާއި މި މަޖިލީހުގައި ތިބޭނީ ވިލިުުއަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮންނަ ގޮތުގަ

ފާހަގަކުރުމަކީ ޒާތީ ގޮތުން  ތްކަންހަމަ އެ މެންބަރު މިތަނުން ނުކު، އެހެންވީމާ. މެންބަރު ތިބޭ 22 .އެކަންޏެއް ނޫން

 . ދިމާކުރުން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ލުމަށް މާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިން .އެއް ނޫން އާދެ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

މަނިކަށް ނިޒާމާ ބެހޭ  ންއިސަޙުހާނު މަދު ނިތެރި މެންބަރު އަޙްވިލިމާފަނުން ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް. އަރުވަންފުރުޞަތު

 .އަރުވަންސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުމައް

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ވުންވާހަކަދެއްކެ މަނިކުއިން ސަޙު ހާނުމަދު ނިމެންބަރު އަޙް ވިލިމާފަނުން ދާއިރާގެ

މަތިން  ނަމަވެސް ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ ރިޔާސަތުގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު އިންނެވި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ގެރައީސް މަޖިލީހުގެ ،ތީއެކު އޮންނާ ވެރިކަމާވަރަށް ބާރު އަދި އި،މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހިފަހައްޓަވައިންނަވާ ބޭފުޅަކު 

އެއް  އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާ އެ ،ނުކުތާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ވަނަދެ ،ނަންބަރު ބަޔާންކުރާ

ސައި މަލާމުގައި ނުލާހިކު އަގު ބޮޑު ދިވެހި ކެއުން ހަދައިގެން ކާން  ވާއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ފުރަގަހުގައި. މި ނެގީ

ކޮފީ . އި ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ނަހަދާ އައިސްޓަކަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުން މި ތިބެނީ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް

ކުރަންވެއްޖެ ނޫންތޯ މިތާ ތިއްބަވާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިޢުލާން. ތިބެނީ ހިފައިގެން ގޮސް ކުޑަ ދޮށުގައި އެ

. ދާޅުވީމެންބަރު އެ ވިއް މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރުން ވަކި މެންބަރެއްގެ ނަން ދަންނަވާނެ، ދެންމެ ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެ



90 

 

 ގޮސް ވައްދަވަން އެ ޖެހެނީ އެތެރެއަށް މީހުން ދަމާ ރަޙީމުޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ޢަބްދުއްނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އީކިހާ ދެރަކަމެއްތޯ މި .ހެންގެން ވަލުގައި ހިފާ ދަމާއާދޭސްކޮށް

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ރި މެންބަރު ވިދާޅުވި އެހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެ. އާދެ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ކަމެއް އެއީ ހޯލް ތެރެއަށް ވަޑައިގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާމެންބަރެއްގެ ވެސް ހަމަ ލާޒިމު ޅުގަނޑުމެން ކޮންމެފަދައިން އަ

އެއްކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި އޮތުމާ ން، މިހާރު ކޯރަމް ވެސް އެހެންކަމު. ދެއްވުން އެއީކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތު

 .އަރުވަންފުރުޞަތުމެންބަރުގެ ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމާލުމަށް އަޅުގަނޑު 

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ޟުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާވިލު

އަޅުގަނޑު  ،އަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާނަމަ އްސަލައާދެ، މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މަ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ

ލޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި މާ. ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން މިއީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމީ މައްސަލަ އެއް

ލުގެ ގައި އިޒްރޭރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުޞިނާ އިބްރާހީމު ނަމަ މާލޭނޫން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު

 ރެ މާ މުއްސަނދި ޤައުމުތައް ވެސްއަޅުގަނޑުމެންނަށްވު އެއީ. ޖެހޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްތައް ޖައްސަންފްލައިޓު

އެއީ، ކޮންމެވެސް ، އެހެންވީމާ. އެއް ނުދޭ ހުއްދަ ށްތައް ޖައްސާކަޒްރޭލުގެ ފްލައިޓުމާ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން ވެސް އި

 ނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރެޔާއި ދުވާލު އެޠީފަލަސްޤައުމެއްގައި  މުއަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްލި. އޮތީމަސަބަބެއް އޭގައި 

ޔިތުންނަށް މިތަނުގައި އިޒްރޭލުގެ ރައްން މީގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އެތަ. ންނާކޮށް އަނިޔާކުރަމުދަނީ ގޯ މީހުން އެ

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް  ،ބެފުން އެއްކިބާވެ ތިޞާދުލުއިންޢަމީހުންނަކީ  އަދި އެ. އެބަ ދިރިއުޅޭ ންނަފްރަތުކުރާ މުސްލިމު

އޮތް ނަފްރަތު އަޅުގަނޑުމެންގެ  މެދު އެ މީހުންނާ އެ، އެހެންވީމާ. ލުކުރަމުންދާ ބައެއްއެތައް މުސްލިމުންނެއް ގަތު

އެއް ސަބަބު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން އިޒްރޭލުގެ  އީމި، އެހެންވީމާ. އޮތް ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ

 2ތުވެދިޔަ ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ފާއިއެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ .ޖޭގައި ޖައްސަން ބޭނުންނުވާފްލައިޓެއް ރާއް

ގުޅުން ކަނޑާލައި އެ އޮތް ރުން ކުރި މަސައްކަތަކީ މުސްލިމު ޤައުމުތަކާ ސަރުކާ ގެޕީ.ޑީ.ތެރޭގައި އެމް ދުވަހުގެ އަހަރު

 އެއީ، އަޅުގަނޑު މި. އް ކުރަމުންދިޔައީނަރުވާ ކަހަލަ ކަންތައްތަން ހީއާ ދޭތެރޭގައި އޮތް ގުޅުއްޖެދިވެހިރާ ޤައުމުތަކާ

އެއް  އަތުން ލިބޭ ވަގުތީ މަންފާ މީހުން އަދި އެ ،ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ންނާދެންނެވި ގޮތަށް ޣައިރު މުސްލިމު

ކުރާ މަންޒަރު  އްތައްކަންތަ މީހުން ކޮންމެފަދަ ކަމެއް ބުނި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ޓަކައި އެބައި ކުރުމަށްހާސިލު
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ތަނުގައި ތިބި އެތައް  އެ ،އިރާޤަށް އަރައި އެތަން ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުމަށްފަހުގައި. ފެނިގެންދިޔައީ މެންނަށްއަޅުގަނޑު

 މީހުން ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ އެ ،ވާމިތަނުގައި ޖަލުތަކުގައި ތިއްބަން ންތަކެއް އެތައް ދުނިޔޭގެ އެތަބައިވަރު ރައްޔިތު

ޕީ .ޑީ.ގައި އެމްސާކޮޅެއްގެ ދަހިވެތިކަމުވެސް ކުޑަ ފައި މި ،މީހުން ގެންގުޅެ ގެ ޖަލުތަކުގައި އެގެނެސް ދިވެހިރާއްޖޭ

 ...އަޅުގަނޑު މިކަހަލަ ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް، އެހެންވީމާ. ގެން ގެންދިޔަ ކަމެއްއިސަރުކާރުން ރާވަ

 

 :މިރު ވާހަކަދެއްކެވުންޢާމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްކު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ ރިޕޯޓަކީ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން މި  .ރި ރައީސްރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެޝުކު

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި . ވާ ކަމެއްކަމެއްގައި ކޮށްފައި ގަނޑުމެން އެމަޖިލީހުގައި ވަރަށް ހޫނު ބަހުސްތަކެއް އަޅު

ޓަކައި މި  ކަމަށް ވައިދެއްވިރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ގޮތުގައި ނިންމަހާ ފުމި މި ރިޕޯޓު. ށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެކޭރިޕޯޓަކީ ވަރަ

. އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން ތެރިކަމާޞްރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު އިޚްލާކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ

 ދަންނަވަންރުޝުކުހަމަ ވެސް  މި ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށް އެކުއަދި ހަމައެއާ

މި ރިޕޯޓަށް  ،އެހެންވީމާ. ދެއްވީތީއިއަށް ހޯދަ އްލެއް މިހަތައްޔާރުކޮށް މިހާ ސުލްޙަވެރި  މިހާ ފުރިހަމަކޮށް މި ރިޕޯޓު

މި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަ، . މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ނެތޭ ނެއަޅުގަނޑުމެން ދެން ސިޔާސީ ގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ހަމަ އޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން  މި އި މި ރިޕޯޓުއްވަތައް ކުރުކޮށްލަވާހަކަ

އެހެންވީމާ، މި ބާވަތުގެ ކަންކަމުގެ ޚިޔާލު އެއްގޮތްވާ ކަންތައްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާ ތަފާތު ކުރިތައް . ކަމެކޭ

 .ޝުކުރިއްޔާ. ވުރެ މާ ޒިންމާދާރުވާނެ ވީހާ އަވަހަކަށް މިކަން ނިންމާލަދެއްވިއްޔާ ށްއޭގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަ ،ފަޅައިގެން

 

 :ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ޖެހިދާނެ މިހާރު ވާލަންމި މައްސަލަ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑަށް ދަންނަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއާދެ، 

ސަބަބަކީ އިޒްރޭލާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަކެއް އެކި . މުނާސަބަތެއް ނޫނޭ ށްކައަންނާ

ގައި މި ތަކުގެ އަލީގެ ސަރުކާރުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުއެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭރު. ގޮތްގޮތުން ދެކެވެމުންދިޔަ

ތަކެއް ބޮޑެތި މައްސަލަވަރަށް އެހެންވީމާ، މަޢުލޫމާތުގެ . އެއް ނެތް ވިފަކުރެސޮއި ންތަކެއްގައިކަހަލަ އެއްބަސްވު

މެއް ވަމުން އައުމުގެ ސަބަބުން މި ކަހަލަ ކަޑިއާގައި އެކި ގޮތްގޮތުން ސްޕިންބުރިބުރިވަމުން މީ އަށްއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެ

ޙަޤީޤަތުގައި . ށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީކަމަ ކަމެއް ވުން އެއީ އެކަށީގެންވާވެފައިސާސްހުރައްޔިތުންނަށް ވިސްނި އި

ޕީގެ ވެސް މައިގަނޑު ވިސްނުމާއި ފިކުރާއި ޚިޔާލު ހުރީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި .ޑީ.އެމް

ވާ ކަމުގައި ކަމެއް ބޮޑު އެއް ޖަޒުބާތު އެކުލެވިގެންވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ބިނާކޮށް
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ޓަކައި  ދައިދިނުމަށްހޯއްލުހައެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ދާއިމީ . އްލެއް ހޯދައިދިނުންހަގެ ރައްޔިތުންނަށް ދާއިމީ ފަލަސްޠީނު

ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިއެއްގެ .އދ

ވެސް  ވެސް އަޅުގަނޑުއެހެންނަމަ. ންޖެހުނު ދައުރުތައް އަދާކުރުންމަތީގައި ދެމިތިބިޕީ އަދާކުރަ.ޑީ.ހައިސިއްޔަތުން އެމް

 އިޒްރޭލާ، ލާޤާ ދުރަށްގޮސްއި އިސްލާމީ ރީތި އަޚްދެންނެވި ގުޅުންތަކަކީ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ ނުކުރަން މިޤަބޫލެއް

އެކަހަލަ ވިސްނުމެއް . ކަމަކަށް ންޖެހޭނެ ކަމެއްވެސް ސިޔާސީ ގުޅުންތައް ގާއިމުކުރެވިގެން ކުރެވެއާ އަދި އެނޫންވިޔަފާރި

އެއް  އެއްވެސް އިރެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެންނެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ސަފުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފަ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ އެއް މިތާ ބަހުސްކުރެވޭ ދަނޑިވަޅުގައި މައްސަލަ ސްސާއެހެންވީމާ، މިފަދަ ޚައް. ނުވޭ

ޕީގެ މައިގަނޑު .ޑީ.ގައި އެމްއަރުވަން ބޭނުންވޭ މި ޕްލެޓްފޯމު ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކޮށް އިއެންމެހަ

 އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި މެދުއިރުމަތީގެ މައްސަލަ. އްލެއް ހޯދުމޭހައަށް ދާއިމީ  ވިސްނުމަކީ ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލަ

އަޅުގަނޑުމެން . އްލެއް ގެނެވިގެންހައަށް ދާއިމީ  ސްޠީނުގެ މައްސަލައްލެއް އަންނާނީ ވެސް ފަލަހައަށް ދާއިމީ 

 ދެކޭގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި މިއަދު މުސްލިމުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބިކަ ޙާލަތުން ސަލާމަތްވެވޭނީ ވެސް ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަ

އްލެއް ހަމައްސަލަތަކަށް ދާއިމީ ގެ މިއަދު ޢާއްމުވަމުންދާ ޓެރަރިޒަމުދުނިޔޭގެ . ލެއް ގެނެވިގެންއްހައަށް ދާއިމީ 

އަށް  އެހެންވީމާ، ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލަ. އްލެއް ގެނެވިގެންހައަށް ދާއިމީ  ގެނެވޭނީ ވެސް ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލަ

ބޮޑަށް އެދޭނޭ  ތިއްބެވި އެހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެންމެ އްލެއް ގެނައުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް އަދި މިތާ މިހަދާއިމީ 

އެހެންވީމާ، އެ މަގުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި . ކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން ކަންއެއް

މިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ފުންކޮށް އެހެންވީމާ، ކޮ. ވަނީ ވަރަށް ޓްރާންސްޕޭރެންޓު ގޮތެއްގައި ކަންތައްތައް ހިނގާފައި މި

މިކަހަލަ  ހަކަ އާއި ފިއްލަދޫގެ ވާހަކައާއެނގޭ ދިއްފުށިމާދޫގެ ވާ ށް އެބަލީމާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނައިބަލަ އިވިސްނަ

 ކަމެއް ހުރީކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިން މި އެހެންނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް. ހުރި ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިފައި އެބަ

. ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫން އަންނާނެދެންނެވި ޖަޒުބާތުތަކާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމީ ޝަޚްޞިއްޔަތަށް ނިކަމެތިކަމެއް 

އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެކަންކަމާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ތެރެއިން ،ނަމަ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އެކަންކަން ހުރި

އަދި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި . އުފުލީމުސްއަދި އެކަންކަމާ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އަޑު. ދެކޮޅުހެދީމުސް

ޕީގެ .ޑީ.ބީރައްޓެހި ގޮތަކަށް އެމް އާފަތާއި އާދަކާދަގާސަރައްޔިތުންނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ނުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަލަސްޠީ

އެހެންވީމާ، ޖުމްލަކޮށް . އެއް އަޅުގަނޑުމެންނެއް ވެސް ނުދިނީމުސް އެ ނިންމުންތައް ނިންމާނެ ފުރުޞަތާއި ޖާގަ

ހަމައަށް  މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެންނާ މެޓިކުޕްލޮކަހަލަ ޑި ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ބައެއް

ކަހަލަ  ހުރި ބައެއް ފްލޭވަރތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤީ މަންޒަރު އޮޅޭ ގެނެސްދިނުމުގައި އޭގައި ޖައްސާފައި

ޑުވުމުގެ ގޮތުން ނޫންނަމަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ނޫންނަމަ ކަންބޮ. ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ވުން އެކަށީގެންވެއޭ ބައެއް
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ކަހަލަ  އަޅުގަނޑުމެން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ނުތަނަވަސްކަމެއް އުފެދިގެންދާ

ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ގެ އެއް އެހެންވީމާ، މައިގަނޑު މައްސަލަ. ކަންތައްތަކެއް މެދުވެރިވަނީއޭ

 އެ މައްސަލަ. އްލެއް ގެންނަންހައަށް ދާއިމީ  އެބަ ބޭނުންވޭ ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލަމިއަދު އަޅުގަނޑުމެން  .ބޭނުންވޭ

ށެއްގެ ގޮތުގައި ގާއިމުކުރެވޭ ރައަކީ ފަލަސްޠީނުގެ ވެރި އަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެބަ ބޭނުންވޭ އިރުމަތީ ޤުދުސް

ރަނީ ފަލަސްޠީނަކީ، ޑުމެން ޤަބޫލުކުމިއަދު ވެސް އަޅުގަނ. ފަލަސްޠީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް އިޢުލާނުކުރެވެން

. އޮތް ވަކި ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގަ ރާތީ އަމިއްލަ އުސޫލުތަކެއްގުނީ ފަލަސްޠީނަކީ މިނިވަން ދިމިން ޤަބޫލުކުރަޕީ.ޑީ.އެމް

ރިހާ އަދި ދައުލަތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ހު. އިވާ ވަކި ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގަލިބިފައަޤްވާމީ މައިދާންތަކުގައި ޖާގައެއީ ބައިނަލް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާނުގައި ދައުލަތަކަށް ލިބެންވާ ހުރިހާ ކަމެއް އެއްވެސް  ކަމާއި ޙައްޤެއް ފަލަސްޠީނަށް ލިބެންޖެހޭނެ

އެހެންވީމާ، . ރަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކު ފަލަސްޠީނަށް އެ ޤައުމަށް ލިބެންޖެހޭނެ ،ނެތި އުނިކަމެއް

އަސްކަރީ  ތަކާއި އިޤްތިޞާދީ ގުޅުންތަކާއި ސިޔާސީ ގުޅުންތަކާއިގައި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންއެކު ޤައުމެއްގެ ގޮތުމިނިވަންކަމާ

ފަދަ މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ފަލަސްޠީނު  ވެސް އެހެނިހެން އެކިއެކި ގުޅުންތައް ހިންގޭނޭގުޅުންތަކާ އަދި އެނޫން

ވަނަ  3ޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ .ޑީ.އެމް. ސާސްޕީގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަ.ޑީ.އޮންނަތަން ދެކުން އެއީ އެމް

ބޮޑަށް އިސްކަމެއް ދީފައި  މާއްދާގައި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމިއްޔަތު ނެގެހެއްޓުމަށް ވަރަށް

ވެސް އެނގޭ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ހަމަ މިހެން ދަންނަވާއިރުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް މި. އޮންނާނީ

އެހެންވީމާ، މައްސަލަތަކުގެ އަސްލުގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑުމެން . ކޮންމެ ބައެއްގެ ތެރޭގައި ވެސް މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި

އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށްލަން ބެހޭ ގޮތުން،  އިއްޔެ ދެއްކި ވާހަކައާއަޅުގަނޑުމެން . އެބަ ދާންޖެހޭ

. އެއް މައްސަލަ އަކީ މާކެޓިން އަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ ޕީ.ޑީ.ޙަޤީޤަތުގައި އެމް އަޅުގަނޑުމެންގެ. ބޭނުންވޭ

މީހުން  ،ފުރުޞަތު އޮތް ،އޮތް އަކީ ވެސް ޖާގަ ޕީ.ޑީ.އެހެންވީމާ، އެމް. ޕީ މާކެޓުކުރެވޭ ގޮތް.ޑީ.އަކީ އެމް މައްސަލަ

 .ށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވިދާނެދިމާއަ ސްރާބާއެ ރަނގަޅު މިއެހެންވީމާ، . އެއް ގިނަ، ރަނގަޅު މީހުން ގިނަ ޕާޓީ

 ތަޢުލީމީ ޒުވާނުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެބަ ،ބިލުޤާ ،ތިބި ޒުވާން ންގެ ތެރޭގައި އެބަލީޑަރޝިޕް އަޅުގަނޑުމެ

. ރެވޭނީރަނގަޅު މިސްރާބަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަތުރުކު، މީހުން އެގޮތަށް ނެގީމާ ލީޑަރޝިޕުން އެ އެހެންވީމާ،. ތިބި

ހޭ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދަކު ނުޖެ. ހުރި ޕީގެ ތެރޭގައި އެބަ.ޑީ.އެ މިސްރާބަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އެނަރޖީ ވެސް އެމް

ގިނަ ރަނގަޅު  ން ވަރަށްޕީ.ޑީ.ޙަޤީޤަތުގައި އެމް. ވާން ކަށްކުރަމުން ކުރިއަށްދާ ބަޔަންނެގެޓިވް ކަންކަމުގައި ސްޕި

އަޅުގަނޑުމެން . ދަތި ކަންތައްތަކެއް ވެސް ކޮށްފި. ތައްތަކެއް ވެސް ކޮށްފިއުނދަގޫ ކަން. ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފި

މިއީ ވެރިކަމުގައި އޮންނަ ފަރާތަކަށް ފަސޭހަ ކަންކަމެއް ނޫން . އަށް ތަޢާރަފުކުރީ ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް މި ރާއްޖެ

އެހެންނަމަވެސް . މެން މިކަން ކުރީއެކު އަޅުގަނޑު ގިނަ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ނުރުހުމާގޮތެއްގައި  އެއީ ޢާއްމު. ކުރާކަށް



94 

 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި އިޤްތިޞާދީ ނިޒާމު އަޅުގަނޑުމެން  ،ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަށް ތަޢާރަފުކޮށް

އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ބަދަލުގައި . ދުވަހުގެ ތެރޭގައަހަރު 3މި ބަދަލުކޮށްލީ އެންމެ އެފުށް މިފުށަށް އަޅުގަނޑުމެން 

ދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، މަދު ބައެއް ބޭފުޅުން މިއަ

ހަމައަށް  މިއަދާ، ގެ ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވީމާއްގައި ކަންތައްތައް ކުރެއްވުމުހެނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ނެގެޓިވް ރޫއަޅުގަ

ގަނޑުމެންގެ ހެޔޮ ރަނގަޅު ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއްގެ ކްރެޑިޓު އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކިއުމިލޭޓުވި އަޅު

 2113ހިނގާށޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ، އޭގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފޯކަސްކުރަމާ. އަތުން ދާނީ ގެއްލިގެން

ކުރުމުގެ ގޮތުން މިހިރަ މީޑިއާ ސްޕިން ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ. ސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެވޭނޭވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާ

 ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަތުރުން. ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެޑްރެސްކުރަން ހިނގާށޭ

 ފާރިވެރިންނާއަޅުގަނޑުމެންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ވިޔަ. ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ނަހަދަމާ ހިނގާށޭ

ރިސޯޓުތައް  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ. ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ނަހަދަމާ ހިނގާށޭ ފައިވާ ބައެއްޖެހި

އެއް އޮވެގެން މި  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާ. ލާ ބައެއްކަމަށް ނުވަމާ ހިނގާށޭއިބޮއިކޮޓުކުރަން ގޮވަ

އި ހާއޭރުން އެ ފުރުޞަތާއި ރޫ. ނގާށޭވަމާ ހި ކަމަށް ތްކުރާ ބައެއްޤައުމަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ގެނެސްދޭން މަސައްކަ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހަމައެކަނި އެންމެ ފިކުރެއްގައި ބަނދެވިގެން . އޮތޭ ޖާގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެބަ

ރުން އޭ. ށޭކަމަށް ނުވަމާ ހިނގާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަންކޮޅެއް ހަރުކަށި އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅެވޭ ބައެއް

 ށްދިފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ފުންމިނައުފެއޮޅުންއަރާފައިވާ ނުވަތަ ޝައްކު ފަދަ އިޒްރޭލުގެ މައްސަލައަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހާސް ރައްޔިތުން ވެސް ނޭދޭނެ ފަލަސްޠީނުގެ  11ޕީގައި ތިބި .ޑީ.ޙަޤީޤަތުގައި އެމް. ލުވެވޭނޭސިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާ

އްލެއް އަންނަން އޮތީ މިއަދު ހައަށް ދާއިމީ  ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލަ. ނާންނާކަށް އްލެއްހައަށް ދާއިމީ  މައްސަލަ

. ކުރެވިގެން. ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާންތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދާކޮށްގެން

ޖެހޭ  ގަނޑުމެން އެބައެ ދައުރު އަޅު. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއް.އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އދ

ވިކޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަސް. ޤައުމެއް މިނިވަން. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޤައުމެއް. އަދާކުރަން

 ދެންނެވި އިސްލާމީ އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ވީ މި. އެހެން ބަނދެވުންތަކަކުން ބަނދެވިފައި ނެތް ޤައުމެއް

އެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ސަބަބުން، . އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަދަހިކުރަން ޅުގަނޑުމެންނާޤައުމުތަކާއި އަ

އެ ވިސްނުމުގައި . އޭގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަށް ވެސް އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ލިބިގެން އަންނާނީ

ކޮށްގެން ދިވެހިންގެ ވޯޓު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސައްކަތްބާތު އެނގިގެން މަދިވެހިންގެ ޖަޒު. ކޮށްގެންމަސައްކަތް

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ލިބޭނީ
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އާދެ، ދެން . މަދު ޝަރީފަށްރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްއަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއި މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 .ށްޔާމީނަهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި މުލަކު ދާއިރާގެ ތު އަރުވަނީ އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންޢަބްދުލްޤައްޔޫމު  ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ގޮތުން މި  ބެހޭ މާއަށް އުދުއްސު ބޯޓުތައް ރާއްޖެމަތިންދާ ގެއިޒްރޭލުގެ އެއަރލައިނު. ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި 

ން ބެހޭ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާ އަށް މި މައްސަލަ ވަނުމުން ބެހޭ ކޮމިޓީ ގޮތުން ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ އައި ޝަކުވާތަކާ

ވާތީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ވަރަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައި

 ބޯޓު ރާއްޖެގޮތުން އިޒްރޭލުގެ މަތިންދާ ހަމައެހެންމެ މި މައްސަލަ ވަގުތީ އަދި. ދަންނަވަންޙީދަށް ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުވަ

ވާތީ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ  ން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގަންނަވާފައިޅި ކޮމިޓީއަށް އުދުއްސުން މަނާކުރުމަށް ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމަށް މު

އެކީ ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ހަމައެއާ އަދި. ޙަބާ ދަންނަވަންމަރު އެކީ ސް ޝުކުރުވެރިކަމާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެ

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ނޮޅިވަރަމު ،ވިސްނުންތަކެއް އަންނަކަން ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އުޕީގެ އަ.ޑީ.ޅުގަނޑުމެންނަށް އެމްއަ

ޑު ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަނ. ންދަންނަވަނިހާޔަތަށް ޝުކުރުމެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެ ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅަށް ހަމަ 

ން ވަޑައިގަންނަވާތީ ޕީ.ޑީ.ވިސްނުންތަކަކަށް އެމް އުވަންޏާ ހަމަ އަ ކަމަށް އް ބިނާކުރާއެކީ ޤައުމެ ޒިންމާދާރުކަމާ

ތެރޭގައި ދޭ އިޒްރޭލާއެކީ ދަންނަވަންޖެހެނީ ދެން އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އެއާ .ނަމޭމަށް އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވާއެކަ

ރައީސް ނަޝީދުގެ . ހުއްޓޭ ގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ވެފައި އެބަ ގޮތުން ސުވާލުއުފެދޭ ބެހޭ އްދާ ގުޅުންތަކާމި އުފަ

ބެހޭ  ފަތާގާސަނެސް ސުވާލުކުރެވުނު ތަޢުލީމާއި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މަޖިލީހަށް ގެ

ރޭގައި ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ މުޤައްރިރުގެ ތެއަދި އޭގެތެރޭ. ކީ ސޮއިކުރެއްވީމާއެ އެގްރީމެންޓެއް އިޒްރޭލާ

ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައިގެން ސިލަބަސް ބަދަލުކުރުމަށް  ކަންކަމާ ޖެނެސައިޑާއި ހޮލޯކޮސްޓާ މި

ންވާ ޖަވާބެއް އެ ސުވާލުތަކަށް އެކަށީގެ. އުފެދުނުސުވާލު މި މަޖިލީހުގައި. އުފެއްދިއެއްބަސްވުމާ ދޭތެރޭގައި ސުވާލު

އެކީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  ހަމައެއާއެކީ ނޫސްތަކުގައި އިޒްރޭލާ. އެއް ނެތް އޭރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަކަށް ދެއްވިފަ

ފަހުން  ދާދި. ގޮތުން ހަމަ މުޅި ރާއްޖޭގައި އެ ސުވާލުތައް އުފެދެމުން ދިޔަ ބެހޭ ތުން އުފައްދަމުންދާ ގުޅުންތަކާފަރާ

 ސްޠީނުގެ އެކުވެރި މުސްލިމުންނާޕީގެ ވެސް އަސްލު ވިސްނުމަކީ ފަލަ.ޑީ.ޤަބޫލުކުރެވޭ އެމް ފަލަސްޠީނަށް އަޅުގަނޑަށް

އެހެންނަމަވެސް އެއާއިއެކީ ހަމަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ . ޕީ ބައިވެރިވެގެން ތިބުން.ޑީ.އެކީ އެމް

ކޯގެ މެންބަރޝިޕް ޒިރުވިއިރު، ފަލަސްޠީނަށް ޔުނެސްވަފުދެއް، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ވަފުދެއް އެ ޖަލްސާގައި ހާ

ގޮތް  މިއީ ކަންކަން ހިނގާފައި އޮތް. އަކު ބައިވެރިއެއް ނުވޭ ރަސްމީ ވަފުދު އެ ޖަލްސާދިނުމަށް ވޯޓުނެގުނުއިރު 

ވަނީ އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ދަނީ އެކީ މިކަހަލަ ސުވާލުތަކެއް އުފެދިގެން މި އެހެންވެގެންނާ. ޙަޤީޤަތް
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އަދި އެހެން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ  އާޕީ.ޑީ.އެކީ އެމް ހަމަ ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންނާ އަޅުގަނޑުމެން

. ވަރަކަށް ވެގެންދާނޭޕާޓީތައް ތިބުމަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އިސްލާމީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ހަމަ ވަރަށް ވަރުގަދަ ހިތް

ލުން ކުރުމަށް އިޒްރޭއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް މަޙްރޫމުދޭތެރޭގަ ރައްޔިތުންނާ އިން ފަލަސްޠީނުގެ. ހަމައެކަނި އދ

 މިއަށް ފުދޭ ވިޔަސް ކަމަށް ލިއިއި ހުރި ޤަރާރުތަކަށް ބަލަގޮތުން ފާސްކޮށްފަ ބެހޭ އަޅާފައި ހުރި ފިޔަވަޅުތަކާ

. ނީ ސާފު ބޯފެނުން މަޙްރޫމްވެފަބެތި މިއަދު ވެސް ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކު އެ. ކަންނޭނގެ

ބީދައިން އަޅުގަނޑުމެން  މި މި ސުވާލުތަކާ. ހުރި އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ އެތައް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް އެބަ

ންނަމަވެސް ކޮމިޓީގެ ދެން އެހެ. ގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން ބެހޭ ކުރެވިފައި ހުރި އެގްރީމެންޓާ އެކީ ވާހަކަދެއްކީމު އިޒްރޭލާ

ވެސް މި އިޝޫގެ މަސްދަރަކަށް ދާކަށެއް އެއްގޮތަކަށް. ށްލަން ބޭނުންވަނީގޮތުން އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ފާހަގަކޮ ބެހޭ ޓާރިޕޯ

 ޅަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމާން އެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޕީ.ޑީ.އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އެމް. ދެންނެވީކީ ނޫން އަޅުގަނޑު މި

އެއް ވާހަކަ ބަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވެގެން ހަ ،ތަޣައްޔަރުވާން ދިމާވި ސަބަބު އެކީ، ކަންތައްތަކެއް މީހުންގެ ވިސްނުން

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި އެހެންނަމަވެސް . އްކަތްތަކެއްއޮތީ ވަރަށް ވެސް އަގުހުރި މަސަ ން ކުރައްވާފައި މިކޮމިޓީ. ދަންނަވާލީ

ރައްޔިތުންގެ . ފަތެއް އެބަ ގާއިމުކުރަންޖެހޭގާސަ މަޖިލީހުގައި. ނޑު ފާހަގަކުރަންއުނި ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ވަޒީރުން . މަޖިލީހަކީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރިކުރުވާ މުއައްސަސާ

ޓުގައި ގޮތުން ރިޕޯ ބެހޭ ކުރެވިގެން އެ މަޢުލޫމާތުތަކާން ރަނގަޅަށް ދިރާސާން ދެއްވާ މަޢުލޫމާތަކީ ކޮމިޓީވަޑައިގެ

އިކުޅަ ބަ ށް ދެފަތަކީ ވަޒީރުން މަޖިލީހަގާސަމަޖިލީހުގެ ތަރައްޤީކުރަންވީ . އަށް ކަވަރުކުރެވެންޖެހޭނެ އެއްޗެއް ފުރިހަމަ

އްވެސް ކަމަށް އެ ނުވާނެމިހެން ހައްދަވާނެ ޖާގަދީގެންލައްވާފައި އިއެއްބައި ތެދު މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައި އަނެއް ބައި އޮޅުވަ

ވަޒީރަކާ . ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ވަޒީރު ދެއްވަންޖެހެނީ، ހިނދު ސުވާލުކުރެވޭ އިޒީރަކާ މަޖިލީހުގަވަ. ކޮމިޓީއަކުން

ސަރުކާރު . އަކަށް ވަޒީރު ދެއްވަންޖެހޭނީ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ސުވާލުކުރެވޭއިރު ކޮމިޓީ އިކޮމިޓީއެއްގަ

ދާރުކުރުވާ ސަރުކާރު ޒިންމާ ،ށް ލާޒިމުކުރުވާއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ ޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީ ކުރުވުމަށްވާބުދާރީޖަ

އެއްގައި ދެއްވާ ބަޔާނަކީ،  އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ވަޑައިގަތަސް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ. ކުރުވުމަށްޖަވާބުދާރީ

ފަތް ގާސަމި . ން ދެއްވާ ތެދު މަޢުލޫމާތުނަމަވެސް ހުވާކުރައްވައިގެ ނުކުރެއްވިއަކީ ހުވާ ދެއްވާ ޓެސްޓިމޯނިއަލް

ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ  ޓީތަކުގައި ބައެއް މައްސަލަތަކާއަޅުގަނޑުމެން ބައެއް ކޮމި. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އަށަގަންނުވަންޖެހޭ

ނޫނިއްޔާ . ސް ދެންވެ ނޫނިއްޔާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގައި ތިއްބަވާ އިސް ބޭފުޅުން ގެންނައިރު ހުވާ ވަކިން ލައި

އަޅުގަނޑަށް  މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި. ކަމަށް ކަށަވަރު ވެސް ކޮށްދޭ ދައްކަވަންޖެހޭނެފުޅުފުރިހަމަ ތެދުބަހުން ވާހަކަ

 އެހެންނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި. ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވޭ އެކަމާ. ފަތް ނެތީމަގާސައުނިވެގެންދަނީ މި 

ކަމަށް  ބައި އަންނަންޖެހޭނެ ކުރާއިރު މިގައި މަސައްކަތްގައި ކޮމިޓީތަކުސް މައްސަލަތަކުސާމިކަހަލަ ބޮޑެތި މިކަހަލަ ޚައް
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އާއި އޮންލައިން  މީޑިއާގަ ހިރާއްޖޭގެ މީޑިއާގައި، ޕްރިންޓުވާލާދީފައި ދިވެހަ ވަޒީރުންނާ. ގަނޑު ޤަބޫލުކުރަންއަޅު

ކީއްވެގެންތޯ އެ . ރިގިނަ ވާހަކަތައް ކަވަރުކު ބެހޭ ވަރަށް ގައި، ޚާއްޞަކޮށް ހަވީރުގައި އެއަރލައިން އުފެއްދުމާމީޑިއާ

މި  ،ވާލާދީފައި ލިޔެފައި އޮތްއިރު ކީއްވެގެންތޯ އެ ވާހަކަތައް އުފެދިގެން އައީހަ ހަކަތައް މީޑިއާގައި ވަޒީރުންނާވާ

ނުކުރާނަން  ހެންވީމާ، އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެއްއެ. އެއް ނެތް އްކަތްޕުޅަކު ފާހަގަކުރައްވާފަކޮމިޓީގައި މި ކުރެއްވި މަސަ

. އެއް ނެތް ވަޒީރުންނެއް ތަފާތު ގޮތަކަށް ވާހަކަ ވިދާޅުވެފަ އަކު ފަހުން ވާހަކަތަކަށް މީޑިއާ ކުތްނު އިމީޑިއާގަ

ނަމަވެސް މީޑިއާގައި ހަމަ މި  ވީ އެހެންވީމާ، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ދެއްވާފައި ހުރި ބަޔާންތަކަށް ބެލިކަމުގައި

 ންފުރިހަމަވެގެ އަޅުގަނޑަށް މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ކަތުގައިއެހެންނަމަވެސް މި ކޮމިޓީގައި މަސައް. ބަޔާންތައް ހުރި

ދާރީކުރުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ ދޭތެރޭގައި އެ ބޭފުޅުން ޖަވާބު އްކަވާފައި ހުރި ވާހަކަފުޅުތަކާސް މީޑިއާގެ ބޭފުޅުން ދަދިޔައީ

ނަމަ  ފައި އޮތްވެކްޓުފްލެކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ރިބައި  އެ ،ގައި ނޫނިއްޔާ ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތަކެއް ކުރެވިރިޕޯޓު

ވަންޏާ  ކަމަށް އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ޚުލާޞާކޮށްފައި ނިންމާ. އަރަނީ މި ރިޕޯޓު ވަރަށް ފުރިހަމައޭއަޅުގަނޑު ހިތަށް

އެއް  މަޝްރޫޢުގައި ވެސް ފެށިފަ 3ތް އޮ ކަހަލަ ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް މި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ތެދެއްމެއޭ އެއްވެސް

ގިނަ  ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ އިންޓެންޝަނާއި ވަރަށް ވެސް ޝައްކެއް ވެސް ނެތޭ ވަރަށްއެހެންނަމަ. ނެތޭ

އެއީ މީޑިއާގައި . ވޭކުރެނޑަށް މި ރިޕޯޓުން ވެސް އިންފަރއަޅުގަ ކަމަށް ގެ ނެގޯސިއޭޝަން ކުރެވުނުކަންތައްތައް ކުރުމު

ދިވެހި ރައްޔިތުން އެކަންކަމާ  ،ޔެފައި އޮތްއިރުވާލާދީފައި އެހާ ވަރުގަދައަށް އެ ވާހަކަތައް ލިހަ ވަޒީރުންނާ

މި . އެއް ން ނެތް ވާހަކަ ދައްކަވާފަމީޑިއާގައި ވަޒީރު ވެސް ތަފާތު ގޮތަކަށް ފަހުން ދެއްކިއިރުކަންބޮޑުވެގެން ވާހަކަ

ކުރައްވާއިރު ތްއި މަސައްކައެހެންވީމާ، ކޮމިޓީއެއްގަ. ބައި ދަނީ މި ކޮމިޓީގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި އުނިވެގެން މި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް ނަންގަވަންޖެހެނީ . ވަޒީރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ނަންގަވަންޖެހޭނީ ސީރިއަސްކޮށް

ބައިކުޅަ  ދެ ،ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު. ދެއްވަންވާނީ ތެދުބަހުންމަޢުލޫމާތު އިކަށް ވަޑައިގަންނަވަކޮމިޓީތަ. ސީރިއަސްކޮށް

ސް ބޮޑެތި ޤައުމީ ސާއަޅުގަނޑު އެދެނީ މިކަހަލަ ޚައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް. މާތެއް ނުދެއްވޭނެއެއްބައި މަޢުލޫ

އް ންގަލެޓަކައި މި ހުރިހާ އޭ ވުމަށްވަޒީރުން ޖަވާބުދާރީކުރު، ކޮމިޓީތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރުމައްސަލަތަކުގައި ވަޒީރުން 

ވެސް  އެކީއެހެންނަމަވެސް އެއާ. ރިހަމަވާނެއްވި މަސައްކަތް ފުން ކުރެވަންޏާ ކޮމިޓީ ކަމަށް ކުރެވިއްޖެކަވަރު

ން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައި ހުއްދަތައް ނުދޭން މުޅި ކޮމިޓީ ގޮތުން ނަމަވެސް މި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ވަގުތީ

ހަމަ ވަރަށް  ވި މަސައްކަތަށްއޮތީމަ ހަމަ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކޮށްދެއް

 . ޝުކުރިއްޔާ. ދަންނަވަންއެކީ ޝުކުރު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ
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ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ބަހުސް  އެއް ފަރާތްތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާމައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރުގައި ބޭރުގެ ބަބަހުސްކުރެވޭ 

ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަނޑު. ދަނީ ކުރެވެމުން މިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް 

ކޮށް ޞައްޚާ ،ކަތްކުރަންޖެހިފައި އޮންނަމެހިގެން، ގުޅިގެން މަސައްޔާތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭރު ބަޔާކާ ލާހަޤައުމެއްގެ 

ސްތަކުގައި ހުޖެހޭއިރުގައި މިފަދަ ބަތްކުރަންއެކިއެކި މުޢާމަލާ އަޅުގަނޑުމެން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާމި ޒަމާނުގައި 

ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް  ޓަކައި ހެޔޮގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ޤައުމަށް ،ވަކާލަތުކޮށް ،އަޅުގަނޑުމެން ބައިވެރިވެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ ނާޒުކު . އެކު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

އްޔަތުން ސިގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިޖެހެނީ އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުން ފައްތަރެއްގެ ތެރެއަށް ގޮސްގެން އުޅެން މި

. މަކަރުވެރި ވެރިއެއްގެ ސަބަބުންނޭ ،ނުލަފާ ،ޕީން ވެރިކަމަށް ގެނެވުނު.ޑީ.ގަކުރަން ބޭނުންވަނީ އެމްފުރަތަމަ ފާހަ

އެކު  ޕީގެ މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިފި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ.ޑީ.ދަންނަވަނީ ދެންމެ އެމް އެހެން އަޅުގަނޑު މި

އަދި ޕާޓީ އަށް ވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަން ޙަޤީޤަތުގައި ހިތުގައި އޮތީމަ  ބޭފުޅެއްގެ ހިތުގައި ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އެ

އެހެންނަމަވެސް، އެ މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ . މޭރުމުން އެ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީ ކަންނޭނގެ އެ

އަދި  އިއާ ޅާފުއަކަށް ގެނެވުނު ބޭ ޕީގައި ހުރިހާ ވެސް މައްސަލަ އަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ޑީ.އެމް

ޓަކައި ހީލަތްތެރިކަމާއެކު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ފަހަތްޕުޅުގައި ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެއް ނެގުމަށް

ޕީގެ .ޑީ.އެމް. ދިޔައީ ހިސާބަށް މި މަސައްކަތްކުރި ބޭފުޅުންގެ ނުބައި ނުލަފާ ޖައްބާރުކަމުންނޭ މި ޤައުމުގެ ޙާލަތު މި

 މާރާމާރީ އާއި ވައްކަމާއި ޓެކުމާއި. އޮތީ އްސަރައްޔިތުން ކުރިމަތީގައި ގޮއަދު ބަލައިނުގަންނަ ހިސާބަށް ޙާލަތު ވެސް މި

މަކަރުވެރި ރޭވުންތަކެއްގެ މަތިން ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް  ،ރުމާއި ޤައުމު އިނދަޖައްސާލުމާއި ޤައުމު ލާދީނީކުރުމާފޭ

އޮތީ ޙަޤީޤަތުގައި މި  އްސަރައްޔިތުންގެ ތެރެއަށް ގޮ ސްނުންކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ވަގު ބަދުނާމު، ނުބައި ވި

ގައި ވާހަކަދައްކާއިރުގައި އަޅުގަނޑު އިރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު މި މައްސަލަޢިއްޒަތްތެ. މައްސަލައިގެ ސަބަބުން

 ވެސް އެ އީޕީން ގެނަ.ޑީ.ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް މި މައްސަލަ އެމް

އެކުގައި ކުރި  މިއީ ވެސް މަކަރުވެރިކަމާ. ކުންއަ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތް ކޮމިޓީބޭފުޅުންގެ ބާރު އޮތް، އެބޭފުޅުންގެ 

އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަޒީރުން ގެނެސް ސުވާލުކުރީމަ ވެސް ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭ . ކަމެއް

. ވީއިރު އެއްކޮޅުން ހުއްދަ މި ދެނީ ބޯޓު ޖައްސަން. ނަހުރި ކަމެއް ނޫނޭދެނޑުމެން ވިދާޅުވަނީ، އަޅުގަ ކަންކަމުގައި އެ

. ދީފީމޭން މިހާރު ބޯޓު ޖައްސަން ހުއްދަދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެވާހަކައި ދައްކަނީ، ވަޒީރުން އަރަ މީޑިޔާގައި ވާހަކަ މި

ތިއީ  ނއުހޫ، ނބުނަނީ، އުހޫ ޓީގައި މިސުވާލުކުރީމަ ކޮމި، މަމަޖިލީހަށް ދަމާކޫއްތާފައި ގެނައިރައްޔިތުންގެ 

ޕީ .ޑީ.ސް އޭރު އެމްވެ ކުރީކޮމިޓީގައި އެ މަސައްކަތް، ވީމާއެހެން. އަޅުގަނޑުމެން ދެނަހުރި ވެސް ކަމެއް ނޫނޭ
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ވަރަށް . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެއްކޮށް މު އުސޫލުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއްމީހުންގެ ޢާ

ދަންނަވަނީ ޤައުމީ މިފަދަ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން  ކަމާއެކު ވަރަށް އަސަރާއެކު މިއިޚްލާޞްތެރި

ބާވަތުގެ ކަންކަމުގެ  ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިކަން އޮވެގެން މި. އެކު ވެސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ހެންނަމަވެސް، އެ. ވަންޏާ ޤައުމަށް ވާނީ ފައިދާ ކަމަށް ތެރެއަށް ޕާޓީތަކުންނާއި ޤައުމުގެ ވެރިކަމުން ވަންނަ

 ކަންކަމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ އަމިއްލަ އެދުން އިސްކުރައްވައިގެން ތިބެ މި ބާވަތުގެ މަކަރުވެރިކަމާއި ހީލަތްތެރިކަމާއި

ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލައިލި އަޅުގަނޑުމެން . ޕީގެ މައްސަލަ އަކީ.ޑީ.މަކީ އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި އެމްޔުދި ގުޅިގެން ކުރިއަށް

ކޮންމެ ކަމަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަންތައްތަކުގެ ގޮތުގައި ކުރިފަޅާފައި ހުރި ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހިތާމަހުރި . އިޚްލާޞްތެރިކަން ނެތްކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތް ފެންނަން

ނަގައިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި  ރައްޔިތުންގެ އަތުން އެތައް ބައިވަރު ފައިސާ. ކަމެއް މިއީ

. ހުރި ކަމެއްއިޒޭޝަނަކީ ވެސް ޤައުމަށް ފައިދާމުދާ އެތައް ބަޔަކަށް ވިއްކާލައިގެން، އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ޕްރައިވެޓަހަރު

 މު ރައްޔިތުން އެއްޕީގައި ޢާ.ޑީ.އެމް. ވާ މައްސަލަދަންނަ އެހެންނަމަވެސް، މައްސަލަ އަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑު މި

ކަންތައްތައް  އެ އޮޅުވާލުމާއި. ފާތެރިކަމެއް ނެތީވަ. ޤައުމަށް ލޯތްބެއް ނެތީ. ބުނާހެން އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތީ

ވެސް  ޤަތުގައި ހުރިހާޕީގައި އޮތުން ޙަޤީ.ޑީ.އެއް ނެގުމުގެ ވިސްނުން އެމް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންމެވެސް ނާޖާއިޒު ފައިދާ

ރައްޔިތުންގެ  އަށް ޖެއްސުމުގެ ކަންތައް ވެސް ބޭނުންވީރާއްޖެ  އިޒުރޭލުގެ ފްލައިޓު، އެހެންވީމާ. މައްސަލަ އަކީ

އެއްގެ މީހުން ދައްކާ  ޕާޓީ އަނެއް މިހިރިއްޔޭ  މި ވާހަކަދައްކާފައި .ންސަރުކާރު ގެމަޖިލީހު ބޮލުގައި އަޅުވަން އޭރު

ނަމައީ  އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރި، އެހެންވީމާ. ޑު ކުޅެން ބޭނުންވަނީކުޅިގަނޙަޤީޤަތުގައި ގޮތަށް  މި. ވާހަކަ

ސްކޮށް ޤައުމުގައި ހުބަތަނަށް އައިސް  މިޙަޤީޤަތުގައި އެ ވާހަކަދެއްކީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެން މިއަދު 

ފޮރުވިފައި . ނުޖެހޭނެސްގައި އުޅޭކަށްހުބަ މާ ވާންކޮށްގެންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިތިބަ މީހުން ދެކޮޅަށް ދަ

 . ގޮތަށް ރީތިކޮށް ކުރެއްވީމަ އޮންނާނީ ރަނގަޅަށް ފުށް ފެންނަ އޮންނާކަށް، ދެ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 އަރުވާނަން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުތުމިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަ. ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމުއަރުވާނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު. ޖާބިރަށްهللا ޢަބްދު

އާދެ، . ރަޝީދަށް މުއަރުވާނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީދެން ފުރުޞަތު. މުއްޠަލިބަށް

 . ގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން ޖާބިރުގެ ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަށްهللا ރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ
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  :ވާހަކަދެއްކެވުންޖާބިރު هللا ބްދުކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ރޭލު ނޫން އިޒު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،عليكم سالملا. الرحيم الرحمن اهلل بسم

އްޒަތްތެރި ދޭ ކަމެއް މި ޢިދިވެހި ރައްޔިތުން ނޭ. އޮންނާކަށްއެއްކޮށް އެއްވެސް ގުޅުމެއް  އިޒުރޭލާ ފްލައިޓާއި އަދި

 އިލުކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހަމި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ތަމްސީ. ކުރެވޭނެމަޖިލީހަކުން ނު

 ކަމަށް އެންމެންނަކީ މުސްލިމުން ވާއިރުގައި، އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ޤައުމަކަށް. ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން

ކަންކަމުގެ  މި ޠީނުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ޙާލަތާސްއަޚުންނާއި އުޚުތުން ފަލަ ރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްލިމުވާއި

ޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް އަދި ވި އިގުޅުން އުފައްދަ ޒުރޭލާއިން އި ދިވެހިރާއްޖެ. މައްޗަށް ދިވެހިން ތިބީ ވަރަށް ސަމާލުވެ

ގައި ވިޔަފާރީގެ ދޭތެރޭއެ ދެ ޤައުމުގެ  ،ފަރާތުގައި ކުރަންވާނީ އިޒުރޭލާއި ފަލަސްޠީނާ ދޭތެރޭގެ ގުޅުން އުފެދި، އެ ދެ

ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ މިންގަނޑުތަކަކީ މި ގުޅުމަށް  އެއީ. ހިނގާ މިންވަރު ބެލުމަށްފަހުގަ ގުޅުން

މި މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިގެން އައިސް  ،މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ޤަރާރު މިތަނަށް ހުށަހެޅި. ޅޭއިރެއްގަގު

ގޮތުން  ބެހޭ އެއާ، އެހެންވީމާ. ކަމަށް އެބަ އެނގޭ ކަމަކީ ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމެއް ވާހަކަދައްކާއިރުގައި މި

ޔާސީ މަސައްކަތްކުރާއިރުގައި ސި ންހުރިހާ ކަމަކަށް ކުރިއަރުވަކަން އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މި ރާއްޖޭގައި ދީނީ ކަން

ހަމަ . ހުރި ތަކެއް ރާއްޖޭގައި އެބަނޫނިއްޔާ ދީން ކޮނޑަށްލައިގެން އުޅޭ ވަކި ގުރޫޕު ،ލައިގެންބޭނުމަށްޓަކައި ދީން އަތަށް

އެއީ ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން . ހުރި ޖަމާޢަތްތައް ވެސް އެބަ ޢިއްޔާތަކާއިރާއްޖޭގައި އަދި އެހެނިހެން ޖަމު އެއާއެއްގޮތަށް

 އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަން އެބަ. ނަމަވެސް އަދި ސިޔާސީ ކަންކަން ކުރިއަރުވުމަށް ކަމަށް ވީ، ކަމުގައި ވީނަމަވެސް

ޖެހޭ ދުނިޔޭގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ވަކި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގައި ޚާއްޞަކޮށް ސިޔާސީ މައިދާނުގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކަން . ކޮށް މިގޮތަކަށް ނުހެދޭނެތަފާތުގޮތެއްގައި ދީން ޕްރޮމޯޓު އި އެއްވެސް ގޮތަކަށްރަކާތްތެރިވުމުގަހަ

ބޭފުޅުންގެ ސީދާ  ވަކި ޕާޓީތަކެއް ސީދާ ދީނަށް ނިސްބަތްވެ، ދީން އެއީ އެ. އެއްގައި އެބަ ހިނގާ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާ

. ނުކުރެވޭ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަންކަން ޤަބޫލެއް. ކުރެވޭރޭޓުއޮޕަ ކަމަށް ހަދައިގެން ވެސް އެބަ ތަރިކަ މުދަލެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ސައްތަ މުސްލިމުންކަން އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް އިން މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބީ ސައްތަ

ޑުމެން އެންމެންނަކީ އަޅުގަނ. ކަމަށް ސާފު ބަހުން ލިޔެފައި އޮންނާނެ، ދިވެހިންނަކީ މުސްލިމުން އިޤާނޫނުއަސާސީގަ

ގުޅުން އުފައްދައި އެކަން  އްތައް ކުރާ އެއްވެސް ފަރާތަކާކޮށް ކަންތަމުސްލިމުންނަށް އިހާނާތި، އެހެންވީމާ. މުސްލިމުން

އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް . އެއީ އަދި ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ބުންޏަސް އެކަން ނުކުރެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ނުކުރާނަން

ޖެއް އެއްވެސް ބަޔަކު ޓަކައި އެކަން ނުކުރާތީއޭ، ކުރާނަމޭ ބުނެގެން އޭގެން އަންޑިއު އެޑްވާންޓޭ އަދި އެކަމަށް. ނޫން

. އެއީ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާނެ، މިހާރު ރައްޔިތުން މާ ހޭލުންތެރި އެއަށްވުރެ. ނުވާނެނަގައިގެން

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މާ . ކާއި ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައްރައްޔިތުންނަށް އެބަ އެނގޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންތަ
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އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސައްތައިން . ބޮޑަށް އިސްލާމްދީނަށް ތަބާވެ، މާ ބޮޑަށް ދީނީ ކަންކަން ކުރިއަރާފައި ތިބި ޤައުމެއް

ޓަކައި  ށްކުރުމަވަކި ބަޔަކު އައިސްފައި ތިމަންނާމެންގެ ސިޔާސީ އެޖެންޑާ ޕްރޮމޯޓު. ޤައުމެއް ސައްތަ މުސްލިމު

 ...ތިމަންނާމެން ނޫނިއްޔާމު

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން މުއްޠަލިބު ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮ

. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،عليكم سالملا .اهلل رسول على والسالم والصالة الحمدهلل. الرحيم الرحمن اهلل بسم

ލާމަތު ޓަކައި މި ޤަރާރުގައި ޤައުމީ ސަ ޖޭގައި ޖެއްސުން ހުއްޓުވުމަށްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިޒުރޭލުގެ އެއަރލައިން ރާއް

މެންބަރުންނަށް ވަރަށް  އިޓަކައި އެ ކޮމިޓީގެ އެންމެހަ މަށްކަ ފޮނުއްވައިދެއްވި މި ރިޕޯޓު އިކޮމިޓީން ތައްޔާރުކުރައްވަ

 ދާނެގޮތަށް ފާސްވެގެން މާދަމާ މި އޮތްއަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ޤަރާރު . އެކީ ޝުކުރުދަންނަވަން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

އަނިޔާވެރި  ،ފެއް ދޭންޖެހޭ ވަރަށްވުރެއަށް މާ ބޮޑު ތަޢާރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިޒުރޭލަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެ. ކަމަށް

އެހެންނަމަވެސް، . ކަންތައްތައް ދަނޭ އެ އެ ދައުލަތުގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އެންމެން. ދައުލަތެއް

އިސްލާމީ ޤައުމުގެ ވެރިކަން ކުރެވޭނީ ވަކި ބަޔަކު ކުރިމަތިވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޅުގަނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަތައްއަ

ނޫނީ ވަކި ބަޔަކު ދޭ އެއްޗެއް ކައިގެން ނޫނީ  ،ގުޅުން އުފައްދައިގެން ގޮތަށް ނޫނީ ވަކި ޤައުމަކާ ބުނާ

ކޮންމެއަކަސް . ހިސާބުން ވެރިޔަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވިކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިރި ނުތިބެވޭނެ

. އޮތީ ދެއްވާފަ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަވައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން މިهللا 

ބަލަށާއި މުގެ މުސްތަޤުއެހެންނަމަވެސް، ދިވެހި ޤައު. ނުޖެހޭގަނޑުމެން މިކަމާ ކަންބޮޑުވާކަށްމިއަދު އަޅު، އެހެންވީމާ

ޓަކައި މި ޤަރާރު ފާސްކޮށްދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހިތްހަމަޖެހުމަށް ދިވެހި ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ޤަރާރު މި ހުށަހެޅި. ގޮތުން ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ޤަބޫލުކުރާ

 ކޮށް އަދި އިޒުރޭލު އެއަރލައިންއިޒުރޭލާ އެކީގައި ގުޅުން ގާއިމު ތުންގެ މަޖިލީހުން ވަކިގޮތަކަށް ނިމެންދެންގޮތަށް ރައްޔި

 އޭރު، މަކީ ސަރުކާރަށް ވެސްޔުވާ ޤަރާރު ފާސްވެގެން ދި ނުދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި މިރާއްޖެ އަށް ޖެއްސުމުގެ ހުއްދަ

މިއަދު އެކަން ސަރުކާރުން ނުވެސް . ވެސް ސަރުކާރަށް ލިބިގެންދާނެ އެއް، އޭރު ވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ވާހަކަ

ބަލު ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤުއެހެންނަމަވެސް، މިކަން ކޮށްފައި އޮ. ކުރައްވާނެމެ

. ހަކަ ފާހަގަކުރަންވާ ވާތީ އ ކަމަށް މު ކަމެއްއްއުމުގެ ސަލާމަތަށް ވަރަށް މުހިރައްކާތެރިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަ

 . اهلل ةورحم عليكم سالملا

 

  :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެކު
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ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުކުރަން ފެށުމުގެ ހުއްދަ  ފްލައިޓު ގެރޭލު ޤައުމީ އެއަރލައިނުއިޒު. ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަތޮޅު .ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަ އަކީ، އަދި ޅ ރުކާރުން ނިންމާފައިވާއަށް ސަރުކާރުން، ކުރީގެ ސަ

 ކުރަން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާރޭލުގެ މިލިޓްރީ ޕޯސްޓެއް ޤާއިމުނުވަތަ އިޒުޓު ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްގައި ދިއްފުށިމާދޫ

 ،ކަމާ މަށް ސަރުކާރުން ދެއްވުމަށް ނިންމާފައިވާއަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިން އިޒުރޭލު މީހުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރު ކަމާ

. މިއީ ތެދެއްތޯ، ދޮގެއްތޯ. މިހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް މިއަދު ރައްޔިތުން ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ސުވާލެއް

ކުރަން ދެން މި ސުވާލަކީ، މިއީ ކީއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ރިޕޯޓުން ވެސް އެބަ ހާމަވޭ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއްކަން

ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއްގައި، ދެންމެ ވެސް ވާހަކަދެއްކި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްޗެއްތޯ

 31ޔާރަކަށް، އެއީ ދީން ހަތި. ނަގައިފި ދީނުގެ ނަމުގައި އެޑްވާންޓޭޖު. ވީ ދީނުގެ ނަމުގައި އެޑްވާންޓޭޖުވިދާޅު އެ

. ވި ބޭފުޅުން ވެސް، އޭރު ވެރިކަންކުރި ބޭފުޅުން ވެސް ގޮތްހުސްވީމަ ދީނީ ކާޑު ނަންގަވަނީއަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި ތިއްބެ

 19އޮންނަނީ  މިހާރު މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި މި. އެ ދީނީ ކާޑު ޖަހައިގެން ދެން ރައްޔިތުން އެއްކުރަނީ

ޑިސެމްބަރަށް  23ގައި އެ ދުވަސްކޮޅު، ދޭތެރޭ ޑިސެމްބަރާ 23ޑިސެމްބަރާއި  19 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،. ޑިސެމްބަރުގަ

ދޮގުހަދައިގެން، އިޒުރޭލުގެ . ޓަކައި ކަނޑައެޅިގެން އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި ދޮގުހަދައިގެން މީހުން އެއްކުރުމަށް

ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުން އެބަ އޮޕަރޭޓަރުން ރިސޯޓުޓުއަރ  ވަންޏާ މިތާ  ކަމަށް އެއަރލައިނެއް ގެންނަ

ވިއްކާފައި  އްކޮންތަނަކުންތޯ އެލޮޓްމަންޓެ. ވެސް ހައްދާފަ އެޅިގެން ކޮންބަޔަކަށްތޯ އޮތީ ބުކިންއެނގޭނެ ކަނޑަ. ތިއްބެވި

 އެއްވެސް ކަހަލަ ގުޅުމެއް ތަކަކާރާއްޖެއަކަށް ނުޖައްސާނެ ރިސޯޓު އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެއަރލައިނެއް އައިސް. އޮތީ

ސަރުކާރާއި ހަމަ ދޮގުހަދައިގެން . ވެރިކަން ވެސް އެއީ ދޮގެއްދަނޑު. އެއީ ވެސް ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް. ނެތި

ތަށް ހުޅުވާފައި އޮތް މި ބަޣާވާ. އުފައްދައިގެން މި ޤައުމުގައި ބޮޑު ބަޣާވާތެއް ހިންގީފިތުނަ ،އިޖައްސަ ރައްޔިތުންނާ

ންނަވާނެ ރާއްޖޭގެ އިގަންގެ ނަމުގައި ފެނިވަޑަޚުދީނީ ޝޭ. އިސްލާމްދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދައިގެން ،ވެސް ދޮރެއް މި

ވިދާޅުވީ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވެސް އެ ތްތެރި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުޢިއްޒަ. ހެދި ދޮގު އިގައި އަރައެތައް މިތާނ

މީޑިޔާގެ ޒިންމާ . މީޑިޔާ އާއި އޮންލައިން މީޑިޔާގެ ޒިންމާތައް ޕްރިންޓު. މީޑިޔާ ވިދާޅުވީ ޕްރިންޓު އެ ،އަތޮޅު .މ

ތުހުމަތެއް ކޮށްފައި ޚަބަރެއް . ޚަބަރެއް، މީގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ތުހުމަތެއް. ޖެހޭނެވެސް އޮންނަން

ދަނޑުވެރިކަން ކުރަނީ ކޮން . ޖެހޭ އިޒުރޭލުން އެއީ ޙަޤީޤަތެއްތޯ، ކޮން އެއަރލައިނެއްތޯ ބަލަން ވެސް ލިޔާއިރު އެބަ

އޮންލައިން މީޑިޔާ ހަމަ މީހަކު ބުނާ ޚަބަރެއް . ގެނެސްދޭންޖެހޭ ފަރާތުގެ ޚަބަރު ދެ. ކުންފުންޏެއްތޯ އިޒުރޭލުގެ ވެސް

 ނުވާނެރޭ ފިތުނައުފައްދައިގެންރައްޔިތުންގެ ތެ ،އިތުރަފަގެން ހަމަ ދޮގު މަޢުލޫމާތުއެ ޚަބަރެއްގެ ސުރުޚީ ޖަހައި

ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ޤައުމުގެ ޙާލަތު މިހާރު ކަޅު އަނދިރި. އެއީ ކުށްވެރިކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

. މެއްއައިޑިއިއްޔެ ވެސް އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެން އެ ދިޔައީ . ކަންތައްތައް ތަކުރާރު ދާއިރުގައި އަދިވެސް ހަމަ އެ
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މިސާލަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ބާރާތްއިމިހެން ބުނީމަ އެ ' އެންޑް ބެކް ހެލް'މުކޮށް އްއިނގިރޭސި ބަހުން ޢާ

. ފިއޭކައިބަޔަކު ނުވަތަ ވެލި. ނބައްޖެހީތޯއޭގެ މާނަ އަކީ ރަނގަޅަށް އު ،ޖަހައިފިއޭ ބުނީމައަޅުގަނޑު އުނބައް

ބާރާތްތަކާއި އިއެ . އެހެނެއް ނޫން. ކެއީތޯ ވެލިއޭނަ . ކައިގެންނޭމަ ކަލޭ ތިޔައީ ވެލިއައި، ކުޅިވަރެއް ކުޅެ ނިމިގެން

ހިމެނޭ މާނަތައް  އިބާރާތުގައިއަސްލު އޭގެ  އާއިނެގޭ މާނަ  ،ބޭނުންކުރެވޭ މާނަ އާއި ލަފްޒީ މާނަ، އޭގެ މާނަ

ނަގައިގެން ދީން ހަތިޔާރަކަށް  އީ ކަނޑައެޅިގެން އެ އެޑްވާންޓޭޖުމި. އުފެއްދުންން ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ފިތުނަނަގައިގެ

. އިގެންއެއްކުރީ ވެސް ހަމަ މި ސޫރަ ދައްކަ މީހުން އިޑިސެމްބަރުގަ 23. ފެއްދީބޮޑު ބަޣާވާތެއް އު ،ހަދައިގެން

އަހަރުގެ  31މިއީ ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން . ކުރުން، ދަނޑުވެރިކަން ކުރަންލާއި ސަރުކާރުން ގުޅުން ޤާއިމުއިޒުރޭ

ނޫސް ވެސް މިކަމުގެ އަޑީގައި ހަވީރު. ދަނީގޮތަށް ގެން އަދިވެސް އެ ސިފަ އުމުގެތާރު ވެރިކަން ކުރިއަށް ގެންދިޚްޚުދުމު

ދީނުގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އިސްލާމް. އުޅޭވީ، ވީޓީވީ އެންމެ އިސްކޮށް ޓީލާވި މިކަމުގެ އަޑީގައި ހިމެނޭ. މެނޭހި

އިބު ރައީސަށް އެހެރީ މިހާރު ވެސް ބަނގުރާ، އޫރުމަސް ނަ، މެން ގެންނާނީ އިސްލާމީ ވެރިއެކޭ ބުނިއިރުތިމަންނަ

ގެދޮރުއަޅައިގެން  ގައިބަނޑޮހު. އެއް ލަ ގެބަނޑޮހުގައި ހުންނާނެ އަމިއް. ވިއްކުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައި ހުރި ބޭފުޅެއް

އިބު ރައީސް ވެސް އެ ވެސް، ނަ ގެން އެ އުޅުއްވަނީ ވަޙީދުއްދީންބަނޑޮހުގައި އަމިއްލަ ގެދޮރުއަޅައި. އުޅެވޭތޯ

ހުންނަންޖެހޭ ސިފަ އި ކިމާގަޙާއެއީތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމުގެ . އަމިއްލަ ގޭގައި ބަނގުރާ ވެސް ވިއްކޭ. އުޅުއްވަނީ

އިބު ނަ. ކިމާއަކަށް ގެނެސްޙާދީފައި ހުރި މީހެއް މިހާރު އެހެރީ ޤައުމުގެ ލައިސަންސް ،ގުރާ ވިއްކާ މީހަކަށްބަނ. އަކީ

އަނެއް ލީޑަރަކީ ވެސް . ދެން އިންނެވީ އޭގެ އަނެއް ލީޑަރު. ބަނގުރާ ވިއްކުމުގެ ލައިސަންސް އެބަ އޮތް. ކިމާޙާ

ދެންމެ ވާހަކަދެއްކި ބޭފުޅާ ކާށިދޫ ދާއިރާ، ވިދާޅުވެފައިވޭ ދިވެހިރާއްޖެ  .ބަނގުރާ ވިއްކުމުގެ ލައިސަންސް އޮތް ބޭފުޅެއް

އެބުނި . ދޭންޖެހޭނޭޖުވާ ވެސް ހުއްދަ. ވަންޏާ ކީއްވެގެންތޯ ޖުވާނުކުޅެވޭނީ ކަމަށް އޫރުމަސް ވިއްކޭ ،އަށް ރާ، ބަނގުރާ

، އެހެންވީމާ. ނަގައިގެންނޭ ޑްވާންޓޭޖުއެ ދީނުގެ ނަމުގައި. ދައްކަނީ އެއް އެ ބުނަނީ މިހާރު އެހެން ވާހަކަ ބޭފުޅާއޭ މި

. ންޤުމުނާފި މީ ،ތުން ވިސްނަންޖެހިއްޖެމިހާރު ޤައުމުގެ ރައްޔި. ދެ ދުލުގެ ވެރިން މި ތިއްބެވީ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވިދާޅުވި  މަކަރުވެރިޔޭ އެ ،ޖައްބާރީ. މީހުން ރި މިހު ސިފަ އެބަ 3ސިފަ ނުވަތަ  4ންގެ ހުންނަންޖެހޭ ޤުމުނާފި

އެއީ ވިދާޅުވެ، ކަނޑައެޅިގެން . ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު މައުމޫނު ވީއާއި ޚިޔާނާތްތެރި މަކަރުވެރި ޖައްބާރާއި ،ލީމުސަ

ޕީ .ޑީ.އެމް. ޕީ ރައްޔިތުން ހޮވާފަ.ޑީ.އެމް ޕީން ނަގާފައި އޮންނަނީ.ޑީ.އަޅުގަނޑުމެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމް

އެއީ ، އެހެންވީމާ. މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ .ޑިޑޭޓެއް އެއީކެން ރީ ބާއްވައިގެން ހޮވާފައި ހުރިތެރޭގައި ޕްރައިމަ

ނޑު މަކަރާ ހަދައިގެން އަޅުގަ ދޮގާއި. ކުރަންތިރާމުހުބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އި އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ޖެހޭ އެއް

މިހާރު . ތެރި ރައީސްޒަތްޢިއް ނުކުރެވޭނެ ވެރިކަމެއް. ކުރެވޭނީބާއޭ މި ޤައުމުގައި ވެރިކަންހިތަށްއަރަނީ ކިހާ ދުވަހަކު

. ބަޣާވާތެއް ކޮށްފި. ކަމެއް ހިނގައިފި. އެއް މިއީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެހެންމެ ވަރަށް ސާފު މައްސަލަ
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އަޅުގަނޑުމެން . ޚިޔާރުކުރާނީ ބަޔަކު ނަގަންނޭ ރައްޔިތުން .މައްޗަށް ދާށޭކުރި ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުން ޑު މިއަޅުގަނ

ޤައުމު އަނދިރި ވަޅުތަކަށް . ރާކަށް ނުނިކުންނާނަންކޮށްފިއްޔާ މުޒާހަރާކުވެސް ބަޔަކު ކާމިޔާބު ކޮޅުންވޯޓަކުން އަދި އިދި

. އޮތީ ކަމަށް ބޯހަރުކޮށްފައި މި އެއް އެ ދެއްވާށޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފު މައްސަލައެ ފުރުޞަތު އި،ނުވައްޓަ

ވަކިވާނަމޭ  ންކޮމަންވެލްތު .ކިޔަނީ އްތަށްއެރި އެއްޗިއްސެހި. ބޭރު ދައުލަތްތަކަށް ވެސް ހިތަށްއެރި އެއްޗެއް ގޮވަނީ

އި ހުރިހާ ހެއްދެވިހާ ބުމަށާއި އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގަވެސް ވެރިކަމުގައި ތި އެހެންވީމާ، މިހުރިހާ ކަމެއް. ވެސް ގޮވަނީ

ނަށް ކަމުގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖޭގެ މަކަރެއް ހަދައިގެން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު މި

މި ކުރި  ށްއަ ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ މި. ދެން ކަންތައްތައް ނިމޭނީ އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިގެންނޭ. ޙަޤީޤަތް އެނގިއްޖޭ

. ންތައް ފާޅުވެއްޖެޤުރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް މުނާފި .އަހަރުގެ ދަތުރަކީ އެއީ ތަޖުރިބާހުރި ދަތުރެކޭ 3

 . ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް .ހާމަވެއްޖެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އެނގި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ

 ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމުގިލި ދާއިރާނވާނަން މާމިއެއަށްފަހު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރު .މަދު ޝަރީފަށްއަޙް

 .އިބްރާހީމަށް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މަދު ޝަރީފުތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

 ން މި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓުއާދެ، ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީ` . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކިޔާލުމުން  އަދި ރިޕޯޓު. ނޑު ޝުކުރުވެރިވަންއޮތް މަސައްކަތާއި ކޮމިޓީ އަށް އަޅުގަކިޔާލުމުން ކުރައްވާފައި 

 ތަޢާރުޟުވުމެއް އެބަ އަދި ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމާވިދާޅުވެފައިވާ އެއްޗަކާ ގައި ރިޕޯޓުއަޅުގަނޑަށް ދޭހަވެގެންދިޔައީ 

އިރުގައި ދެއްވި ކުރެވުނު ސުވާލުތަކަށް ބަލާ ވަޒީރުންނާ ،އެބަވޭ ވަޒީރުން ދެއްވި ފައިވާގައި ވިދާޅުވެއެއީ ރިޕޯޓު. ހުއްޓޭ

. ށްފައިވޭކަން ފާހަގަކޮލީ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނުވާއެއްވެސް ޢަމަ އިވިދާޅުވެފައިވާ މައްސަލައިގައެ ޖަވާބުތަކުން 

އްވެސް މަސައްކަތެއް ލައްވަމުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މި މަސައްކަތުގައި ނުވަތަ އެއިނިންމަވަ އެހެންނަމަވެސް، ރިޕޯޓު

ން ދޭހަވެގެންދިޔައީ އަޅުގަނޑަށް ވެސް މީގެ. ކަމަށް ނުކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން އެ ކަމެއް ހުއްޓާލެއްވުމަށް އެއްބަސްވާ

އާއި މި ކޮމިޓީ  މިނިސްޓަރ މީޑިޔާގައި ދައްކަމުން ވަޑައިގެންނެވި ވާހަކަ ވަޒީރުން ޚާއްޞަކޮށް ޓްރާންސްޕޯޓުއޭރުގެ 

ލެއްވުމަށް އިއަދި ބައެއް ކަންކަން އޮޅުވަ .ވާކަންޟުތަޢާރު އާވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި ވާހަކަ ،އަށް ވަޑައިގެން

އަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތު ވެސް އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި ލާއިރުގައިއިމިހެން ދަންނަވަ. ވާކަން ކުރައްވާފައިމަސައްކަތް
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ކައިރީގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ މަހާނަސަބަބަކީ، . ނޭމު ކަމެއް ނޫއްކުރުމަކީ މުހިވަގުތު ހޭދަ ،މިކަމާ ބަހުސްކޮށް

 އެގޮތުގެ. ވެސް  ނޯންނާނެ ޔަސް އޭނަ އަށް ކުރާނެ އަސަރެއްމީހަކަށް އެއްޗެހި ގޮވި ހުރެގެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް އެ

ހުގައި އެހެންނަމަވެސް ލެއްވުމަށް ފައިއޮތް ގޮތަށް ނިންމަ ގޮތުގައި މި މައްސަލަ މިހާރު މި މަތިން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ގޮތަށް ފާސްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު އެކަމަށް ތާއީދުކުރާ  ވާ ޤަރާރު އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން އެ ޤަރާރުގައިވާ މިއާއެކީ މި

 . ޝުކުރިއްޔާ .ށްލަންމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުރުކޮކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމު ރާގެ މެންބަރު ޤާސިމުގިލި ދާއިނމާމި

އަށް ދަތުރުތަކެއް  ތައް ރާއްޖެގެ ޤައުމީ އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓުއާދެ، އިޒްރޭލް. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކޮމިޓީން ކުރައްވާފައިވާ  އިގޮތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގަ ފެށުމާ ބެހޭ

ބޮޑު އޮޅުމެއް އެބަ އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް . އެކު ޝުކުރުދަންނަވަމޭ ތަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާމަސައްކަ

އެ އެއްޗެހި ސާފުނުވާތީ ރިޕޯޓުން އަޅުގަނޑަށް . ވަނީ ހުށަހެޅިފައި މި ޝަކުވާމި ކަމެއްގެ މައްޗަށް  3 އެއީ. އަރާ

 އިން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ގެއިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެފެށުމާއި އަދި އޭ ތައްތައް ދަތުރުއީ ފްލައިޓުއާދެ، އެ

. ވާހަކަ 3މި  ،އާރީ ޕޯސްޓެއް ހެދުމުގެ ވާހަކައާއި އަނެއްކާ މިލިޓަ ދެއްވާ ވާހަކަބިން ޓަކައި ސަރުކާރުން 

. ނގޭއެ ކަމަށް އެބަ ވަނީ ހަމައެކަނި ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައް ހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާ ޤަރާރުގައި މިއެ

އްދެވިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެބޭފުޅުން ދެކޮޅު ކުރެއްވި ސުވާލުން ވެސް އެ ދާއިރާގެ މިނިސްޓަރުންނާ 3މި  ދެން

ވާއިރު  ލައްވާފައިއިނިންމަ ން އޮތް ނަމަވެސް ކޮމިޓީން ރިޕޯޓުއެކަން އެހެ. ހިނގަމުންދާ ކަމެއް ނޫންކަން އީނގޭ އެއެ

ބައި އާދެ، ބިމުގެ  އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން އަނެއް ދެ. ފާހަގަކުރައްވާފަދަތުރުފަތުރުގެ ވާހަކަ ނި ކައޮންނަނީ ހަމައެ މި

ޓްރީ ޕޯސްޓެއްގެ ވާހަކަ މި އާއި މިލި ދެއްވުމުގެ ވާހަކަކަމުގެ ކަންތައްތަކަށް ފުރުޞަތުދަނޑުވެރި އިކަންތައްތަކާ

މަވެސް، އެ ޤަރާރުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ އަދި އިތުރު ދެން އެހެންނަ. ޤަރާރުގައި ހިމެނިފައި ނެތީތީ، ގައިރިޕޯޓު

ދެން ވަގުތީ ގޮތުން ހިސާބަށް ދަން ވާކަން އެރަށް މިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުއަދި އިތު .ތަޙުޤީޤުތަކަށް ދާންޖެހޭކަން

ދެންނެވި މިލިޓްރީ  މިހަމައެއާއެކީގައި . ވަނީ ލާފައި މިއިކުރުމަށް ނުވަތަ ހުއްދަނުދިނުމަށް ގޮވަންޑުމިކަން ސަސްޕެ

އެކު އެކަން  އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަޔާ ފައި ނެތްކަންއްވާވެސް އެގޮތަށް ހިމަނު ޕޯސްޓާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކަންތައް

ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިސްލާމުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބިކަން މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް . ފާހަގަކުރަނީ

ގާ ކަންތައްތަކަކީ އަނެއްކޮޅުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިން. ނގޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެބަ އެ. ކަމެއް ނޫނޭ އޮޅިފައި އޮތް

އަޅުގަނޑުމެން ސީދާ އިސްލާމުންނަށް ނުވަތަ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާވެރިވަމުންދާ ތަނެއްގައި ބަޔަކަށް 

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް މެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންޑުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާއީދުކޮށް ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ އަޅުގަނ
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ބައި ހިމެނިފައި ނެތްކަމުގެ އުނިކަން އަޅުގަނޑު  ދެންނެވި ދެ މި ރިޕޯޓުގައި މި ،ބޫލުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުންޤަ

 ދެއްވާފައި މިބުދެންނެވި ގޮތަށް ޖަވާ ހުށަހެޅިފައިވާ ތިން ކަންތަކަށް ތިން މިނިސްޓަރުން ވެސް މި ،ފާހަގަކުރަމުން

މަވެސް ރިޕޯޓުގައި ހަމައެކަނި ނަވީ ބޭފުޅުން ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބުތަކުން އިންކާރުކުރައްވާފައި ތަކުގައި އެއެ ޖަވާބު. ވަނީ

އެކަން  ،ދެންނެވި އުނިކަން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ މި. ވަނީ މި ހިމަނުއްވާފައިދަތުރުފަތުރުގެ ވާހަކަ 

އަދި އެހެން އެކަން އޮތް ނަމަވެސް ޤަރާރު  ،ރު މިގޮތަށް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދިފާހަގަކޮށްލަމުން މި ޤަރާ

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެލާނަންވެސް އިށީނ އެދި ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑު ފާސްކޮށްދެއްވުން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ބޭފުޅުން އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި  1 .މިނެޓު 11ބާކީ އޮތީ  ޕީ އަށް.ޑީ.މިހާރު އެމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .މަދު ނާޒިމަށްއްރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައަރުވަނީ މަޑަވެލި ދާއި މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި. އޮތް އެބަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މަދު ނާޒިމުއްމަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ

 ،މަތުކޮށްހުޓަކައި ތު އާދެ، އިޒްރޭލްގެ ފްލައިޓެއް ރާއްޖެ އަށް ޖެއްސުމަށް. ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި. `

. ދަނީމި ދެކެވެމުން އްވި މައްސަލައަކާ ބަހޭ ގޮތުން ވާހަކަބެހޭ ކޮމިޓީން ހުށަހެޅު މި މަޖިލީހަށް ޤައުމީ ސަލާމަތާ

ލިބުނު މީހެއްގެ އި ހިމެނުމުގެ ނަސީބުއެ ކޮމިޓީގައިރާދަކުރެއްވީތީ އަޅުގަނޑަކީ هللا ތަޤުދީރު ނިޔާކުރި ގޮތުން 

 އިބްރާހީމު ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމުގިލި ދާއިރާނހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މާމި

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ އަޅުގަ. ކުރަމޭތުސްގަޖަވާބެއް ވެސް އަޅުގަނޑު ދޭން  އުފެއްދި ސުވާލުގެއެ ދެންމެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  .އެއްވެސް ހާލެއްގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ އިތުރަށް ކަމެއް ބެލުމަށް ނޫނޭ ކުރީމަސައްކަތް

ވާ އެއްޗެއް އިއް ހުށަހެޅުނީމާ އެ މައްސަލައިގައެ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން އޮތް މަސައްކަތަކީ މައްސަލަ ،އޮތް މެންޑޭޓަކީ

އެހެންނަމަވެސް، . ނުހިނގާ ގޮތެއް ބެލުންހިނގާއެކަން . އްސަލަ ބެލުންކޮށްގެން އެ މައަށް ރިޢާޔަތް ބެލުމަށްފަހުގައި އެ

އަޅުގަނޑު މިއަދު އުފަލާއެކީގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި 

ރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ގެ މުޤައްރިރަކީ ސައެ ކޮމިޓީ ،ތިބެގެން އެ ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި އޮވެ

އަދި އަޅުގަނޑު އެ ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައީ ވެސް ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ  .މެންބަރެއް ންޓްޕާލިމެ

އަޅުގަނޑު ސީދާ ހުށަހެޅިން މި  މެން ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރީމާއަޅުގަނޑު .ގެ ގޮތުގައި އޭރުގަމެންބަރެއް

ވަކި ގޮތެއް ނިމެންދެން ވަގުތީ . އިން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ގޮތެއް ނުނިންމޭނެ އްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރމަ

. ނުދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅިންއެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަށް ހުއްދަގޮތުން އެ މައްސަލަ އިޒްރޭލާ ބެހޭ 
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ދައްކާ އެކި ޒާތްޒާތަށް  ގޮތަށް ވާހަކައާދެ، އެކި ގޮތް. ސްކުރިންން ފާގޮތަށް ކޮމިޓީ އަޅުގަނޑުމެން އެ ޤަރާރު އެ

ތެރޭގައި ކަށް ގެންނަ ބަޔަކު ވެސް ވާހަކަދައްކާއިރު ބޭރުއަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ކޮންމެ ކޮމިޓީއަ. ދެއްކިދާނެވާހަކަ

 ކަމަކީ ކޮމިޓީ އަށް އެ ންނަށް ކުރެވޭއަޅުގަނޑުމެ. ނޫންކުރެވޭނެ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަޙުޤީޤުތަކަކީ ދެކެވޭ ވާހަކަ

އާއި  އަސާސީއް އަޅުގަނޑުމެން ބުނަމު ޤާނޫނުއެ އަދި ކޮމިޓީގައި އެ ބޭފުޅުން ދައްކަވާ ވާހަކަ ،އިބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުވަ

ންނަށް އެއީ އަޅުގަނޑުމެ. ވާހަކަ ތެދުބަހުން ދެއްކުމަށް އިއެކީގަ އި އަމާނާތްތެރިކަމާގޮތުން ތެދުވެރިކަމާ ވާޤާނޫނުގައި

ޤައްޔޫމު ން ޢަބްދުލްމެންބަރު ޔާމީޢިއްޒަތްތެރި އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު އުފާކުރަން މުލަކު ދާއިރާގެ . ކަމަކީ ކުރެވޭނެ

 ބެހޭ މައްސަލަ މަނިކުފާނާ އަށް އެ ބެހޭ ކޮމިޓީ ސަލާމަތާ އެއީ ޤައުމީ. އެ ވިދާޅުވި ބަސްފުޅަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން

ވެސް މީޑިޔާގައި  ގޮތުން ބެހޭ އެކަމާ. އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ 811އެއީ . ފައްވާޅުއޮތް ހުށަހަ ވެސް އެބަ

ރިޕޯޓުގައި އެ އެހެންނަމަވެސް އެ . އަށް ހާޒިރުކުރުވައިގެން ދެއްކި ވާހަކަތައް ދިމަލެއްނުވޭ އާއި ކޮމިޓީ ދެކެވޭ ވާހަކަ

ކޮމިޓީގެ . ވަރަށް ނުބައި އިލްޒާމެއް ބޮލުގައި އެޅިގެންދާނެ ގޮތުން ބެހޭ އްޔާ އެ މަނިކުފާނާވެއްޖެންވާހަކަތައް ހިމަނަ

ހާޒިރުކުރި ބޭފުޅުން  އަށް އެހެންނަމަވެސް ކޮމިޓީ. ކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑެތި އެހެންބޭރުގައި ދައްކަމުން

 ލާއިޒްރޭ. މާ ދެކޮޅެއް ނުޖެހޭކީއެހެންވީމާ، އެވާހަކަތައް އެގޮތަށް ދެއް. ދިޔައީ މުޅިން އެހެން ވާހަކަތަކެއްދައްކަމުން

ށް ލަލަކީ، އިޒްރޭދާންކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އިޒްރޭއަޅުގަނޑު ހަނ. ގެ އަހަރު ތެރޭގ1991ަގުޅުން ބަދަހިކުރަން ފެއްޓީ 

ޤައްޔޫމުގެ މޫނު ޢަބްދުލްއުމަ. ޅެއްތޯ އެއީބޭފުއި ފާހަގަކުރުމަށް ސޮއިކުރީ ކޮންހަމްދަރުދީ ވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގަ

. ތުންނަށްކަމަށް އަޅުގަނޑު ހީކުރަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔި ލިބޭނެއެ ސުވާލަށް ޖަވާބު .ވެރިކަމުގައޭނާގެ  އިރުގަދުވަސްވަ

 އިދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުގަމޫނު ޢަބްއުފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތަށް މަ ސްދުވަ ޒައިނިސްޓުންނަށް އެލް، ހަމަ އެހެންމެ އިޒްރޭ

ބަޣާވާތެއް ގެނެސްގެން ދެއްކޭ . ނޫން އަހަރުވީ ސަރުކާރަކަށް 3އެއީ . ޖެއަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ސޮއިކުރީ ދިވެހިރާއް

މިއަދު ހުށަހެޅުނު ޤަރާރުތައް  ށްވެ،ކިޔުނުހާ ޅެން ފަރިއްސަ އިނޭނގި ދެން ތިމާމެންނަށް ކުރީގަ އެއް ވާހަކަ ނުދެއްކޭ

 މިއަދު ވާހަކަ ،އްހެން ތިބެގެންފިތިފައި ތިބި ބައެގޮސް އަދި ނިގޫ ށްއެހެން ދިމަދިމާލަ ،ށް ބަދަލުވެގޮތަކަ އެހެން

 ވާހަކަތައް ދެއްކުމަށް އެހާ ރީއްޗެއް އެހެންވީމާ، މި. ބަޣާވާތަކުން މެދުތެރޭގައި ވެރިކަން ވައްޓާލީމާ ޖެހެނީ ދައްކަން މި

ވާ ށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަޕީގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢި.އާރު.އާދެ، ޑީ. ނުވާނެ

. ވެއްޖޭ ށްކަތައް މިއަދު ފަރިއްސަބޭފުޅުން ތި ދެއްކެވި ވާހަ ކޮބައިހޭ ތި. މެސެޖަކީ ކޮބައިހޭ ދެއްކި ވާހަކަތައް

 ވެރިކަމާ ،ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 24 ؟ކޮބައިތޯ ޓެކްސް. މިއަދު ދައްކަނީ ވާހަކައެއްތޯ މިރައްޔިތުން ކުރިމަތީގައި ކޮން

އިޓު ތެރޭގައި ތިމަންނަމެން ފްލަ ގަޑިއިރު 24. ންނަމެން ޓެކްސް ނުނަގާނަމޭތެރޭގައި ތިމަ ރުގަޑިއި 24ހަވާލުވާތާ 

 އެއް ވާހަކަތައް ދެއްކުމުގެ މާނަ އެހެންވީމަ، ދެން މިއަދު އައިސް މި. ރޕޯޓު އަތުލާނަމޭއާރުގެ އެއަ.އެމް.ޖައްސާ ޖީ

ބަޣާވާތަކުން ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް  ،ނގޭށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެބޭފުޅުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ރަނގަޅަ ތި. ނެތް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން . ބަޔެކޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ހޫރާލި. އަދިވެސް ނުލިބޭނެ. ނުލިބޭނެ ވެރިކަމެއް

 އްއިލާގެ ބަޔަކު ބޭނުމެޢާއި އޭނާގެ ނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާމޫއުމަ. ވެރިކަމަށް ހޯހޯއޭ. ލީއިއެއްލަ ނަގާ އިކަންފަތުގައި ހިފާފަ

ގެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ތަނަށް އައިސް ތިބެ ކޮށްގެން މިބަޣާވާތް. ދައްކަނީ ހަކައެއްތޯ މިކޮން ވާ. ނޫނޭ

ތިން އަހަރޭ ކިޔައިގެން ކޮން  ،ވެރިކަމޭ ،މަށޭމަށޭ ކިޔައިގެން ،ބުކޮށްފައި އޮތް ވެރިކަމެއް ފޭރިގަނެގެން ތިބެގެންޚާއިންތި

ބޮޑު  ،ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހައްދަވައިގެން މި އިންނެވި ބޮޑު ސޭޓު. ބާޣީންނޭ ބޮޑު އީމި. ދައްކަނީ އެއްތޯ މި ވާހަކަ

. ދައްކަނީ ދީން ވިއްކާލައިގެން ކޮން ވާހަކައެއްތޯ މިއި ބާޣީއަކު ލައްވަ 6ންނަވައިގެން ތަނުގައި އި މަހުޖަނު މި

ލާނީ އިއަޅުގަނޑު ނިންމަ .ށް ދައްކާކަށްނެތިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްވާހަކަތައް ދެން އިތުރަ އަޅުގަނޑު މި

 .ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަން ނިންމާލަމުން އިއެކީގަ ވެސް ފުރުޞަތުދިނުމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑު . އް ބާކީއެންމެ މިނެޓެ ށް އޮތީއެމަ.ޕީ.އާދެ، މިހާރު ޕީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .ލޫފުޚްމަދު މަރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްއަރުވާނަން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިފުރުޞަތު

 

 :ލޫފު ވާހަކަދެއްކެވުންޚްމަ މަދުޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްގަލޮ

 އިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނަމާދުކުރައްވާފަ ވެލި ދާއިރާގެއަރަނީ މަޑައަޅުގަނޑު ހިތަށް. ތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ

އެއް  އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަކަ. އިނގޭތޯ ވެސް ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅުއައިސް ހާދަހާ ވަރަކަށޭ 

ކުރާނެ  ރޕޯޓު އަތުލަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވުނު ހުރިހާ މަސައްކަތެއްއާރު އަތުން އެއަ.އެމް.އިން ޖީ ގޮވަމުންދިޔަ

މެއް އަނބުރާ ގެންދިޔަ ހުރިހާ ގެއްލުރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންޕީ ސަ.ޑީ.އަދި އޭރުގައި އެމް. ވާހަކަ

ވަނަ  2113އެކަމަކު އެއީ . ކަމަށް ޓަކައި ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭނެ ދިނުމަށްއިރައްޔިތުންނަށް ހޯދަ

ކުއްލިއަކަށް ނަޝީދު  ތޯ އެހެންއްކިހިނެ. ތަން ދެއްވިފާއުސްތިއި ސް ފެނުނީވެ ކުއްލިއަކަށް އަޅުގަނޑަށް. އަހަރު

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު، އެހެންވީމާ. ކަން ރަނގަޅުކުރެވޭނީކަން އްވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެދެފާއުއިސްތި

ދެއްކިދާނެ ވަރަށް ބާރުކޮށް  އެކިއެކި ވާހަކަ ދޮގުހަދައިގެން. ޙަޤީޤަތަކީ އީއަށް މި 2113ކުރަމުން ދިޔައީ މަސައްކަތް

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން . ކަންތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ނުވާނެ އެކަމަކު އެ. ދެއްކިދާނެ އިވެސް މިތާނގަ އަޑުގަދަކޮށް

ފަހަރު އަންވަރު  އިން މި ވެސް މާފަރު ދާއިރާ ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން

 . ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާވަރަ. ކޮށްދެއްވައްޗޭބުޚާއިންތި



109 

 

 

 :ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

. ޒުމެއްގައި ތިބޭ ބައެއްޢަވަރަށް ނުގުޑާ  .ޕީ.ޑީ.އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވަނަ އަހަރު މި ރާއްޖޭގައި އޮތް  2118ކުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރި މަސައްކަތަ. ވެސް ތިބޭ ބައެއް ވަރަށް ގޮތުގައި

އްކަތުން އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ވޯޓު ހޯދައިދޭން އަޅުގަނޑުމެން ކުރި މަސަ 18. ތާރު ވެރިކަމެއް ދުއްވާލީމުޚްދުމުޚު

 ދައުރަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް 4އަހަރުގެ  61 ދައުރަށް ނޫނިއްޔާ 2އަހަރުގެ  31. ކުރީމުޤާނޫނުއަސާސީ ބައްޓަން

ވެސް  އޭރު. ވެސް ނިންމީމު ގޮތަށް އަހަރުން ފަސް އަހަރުން އެކަން ބަދަލުވާ 1އެއް އަޅުގަނޑުމެން  ޤާނޫނުއަސާސީ

 ށްދިމާލަ އަޅުގަނޑުމެންނާ އިއެކީގަ ޕީ ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލުމާ.ޑީ.އެމް ،ބުނަމުން ގެންދިޔަ ށްދިމާލަ އަޅުގަނޑުމެންނާ

  ...ށްދިމާލަ ފެނުނީ އަޅުގަނޑުމެންނާއާދެ، އެއަށްފަހު ދެން . ރާ ވާހަކަދީން ރާއްޖޭގައި ފަތުއައީ ކްރިސްޓިއަން

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ވަނީ ކޯރަމް ހަމަވެފަ އާދެ، މިހާރު މި( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) .ނަވާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީން. ފަކޯރަމް ގެއްލި

ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމާލުމަށް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު  އެހެންކަމުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަކޮޅު

 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް

 

 :ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

ޕީ، .ޑީ.އެމް. ކޮށް ގެންދާނަންއާދެ، އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެއްކި ވާހަކަ ހަމަ ތަކުރާރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ދީން މިދިމާވެގެން އައީ ކްރިސްޓިއަން، އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާން ނިކުތީމަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާލަށް

ނުލެވޭ ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަ އިވެރިކަމަށް އަރާފައި ހިންދަމަ. ށްރާއްޖޭގައި ފަތުރަންވެގެން މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ކަމަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ރާބުއިކަމަށް ބަޔަކު ، ނޑުމެންނާ ދިމާލަށް އައިސްގައަޅު

 ން ޢަބްދުޤައްޔޫމުޔާމީهللا ންނަވައިގެން އާދެ، ޢަބްދުނު ވެސް އޭގައި އިޔާމީ ،ބުއި މީހުންތޯއްޗެ ،ލައްވާ ހުވާކުރުވައިގެން

ނަ ބޭބޭފުޅުން ވަރަށް ގި. ވެސް އިންނެވި މުއްގައި އިލްޔާސް އިބްރާހީއެ ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކޮމިޓީ

. ކޮމިޓީގައި އުޅުނު މީހެއް މިއީ ތަނުގައި ކުރަން އުޅުނުއިރު އަޅުގަނޑު ވެސް އެ ތަޙުޤީޤެއް ވެސް މިތިއްބަވައިގެން 

 އައްޑޫ އަތޮޅުގައި ސާކު ސަމިޓާއީ އެ. ކަމަށް ފައްޅި އެޅީވެސް، ވެގެން މި ދިމާވަނީ ބުދު ދެން ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް

މިއީ ދެން ކޮންމެވެސް އެއް . ބޯޓުންއަންނަނީ އިޒުރޭލުގެ މަތިންދާ ދެން ބަޣާވާތުގެ ފެށުން މި. ފައްޅިގުޅިގެން ބުދު

އިންނަ މީހަކަށް ވެސް މި  މީހުންނާ 12މިހާރު ޢާއްމުކޮށް  ގެންދިޔައިމަ،މާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޯކަސްދި
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ގެ ލާދީނީ ބަދުނާމު، ޕީގެ ބޮލުގައި މި އަޅުވާ.ޑީ.އެމް. ހުއްދަ އޮވޭ 4. ގިނައިން މީހުންނާ 2ޅެވެނީ އިނދެވިގެން އު

އަޅުގަނޑުމެން . ޖެހޭ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް މިންގަނޑުތަކެއް ގެންގުޅެން ވެސް މި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ބުނަން އެބަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެއްގައި ހަމަ . ދީނުގެ އަހުލުވެރިންވާ އިސްލާމްއަޅުގަނޑުމެންނަކީ މާތްވެގެން، ންޤަބޫލުކުރަ

މިއީ ވަކި . އެއް ރާއްޖޭގައި ޢާއްމުކޮށް ނޯންނާނެ ޢާއްމުކޮށް އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާފަ ގައިމުވެސް މި

ދެ، އެއީ އާ. ގެ ތެރޭގައެނގޭނެ ވޭތުވެދިޔަ ވެރިކަމު ކަންކަމެއް އިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ޢާއްމުކޮށް ކުރަމުންދިޔަޢާ

މީހުންނަށް  ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ހަމަ އެ. ކަން ހަމަ އެންމެން ޤަބޫލުކުރާނެއެ. ކޮންބައެއްކަން ވެސް އެނގޭނެ

ޢާއްމުކޮށް މުޅި ރާއްޖޭގައި ގިނަ ކަތީބުކަމާއި ގިނަ މަޤާމުތައް ދީފައި ތިބި . ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިފައި އޮންނާނެ

ހަމަ . ނޫން ކަމެއް ދީނުގެ ހުއްދަކުރާއެއީ ވެސް ހަމަ އިސްލާމް. ނގޭނޭއެކަން އެ. ށްކުދިން އަދިވެސް ހިނގަނީ ފާޑަކަ

 އޭގެ މީހުން އަދިވެސް އެބަ. ކަމަކީ އިލާގެ ތެރެއިން ނިކުމެގެން އައިއްސަ އޮތް ކަމެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެޢާއެ 

ޅަ ފިރިހެން ކުދިންނަށް  ،އާދޭ ވެސް އެބަމަތިމަސްލައިގެން އުޅެން ކަމުނުދިޔައިމަ މަތިމަސް ބާލައިގެން  .ތިބި

ދެން މިއަދު މި ފެންނަނީ ޢާއްމުކޮށް . ނޫން އެއް މިއީ ދައްކާކަށް ހިތަށް ކުޅަދާނަ ވާހަކަ. ގޮތަށް ފަސޭހަވާ

އި ރާއްޖޭގަ ޕީ މި.ޑީ.އެމް، ރާއްޖޭގައި އޮތިއްޔާ ން މިޕީ.ޑީ.އެނގުނު އެއްޗަކީ އެމް ވެސް މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު

އަހަރު  31. ދައްކަން އުނދަގޫވޭ އިނގޭތޯތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ވާހަކަރާއްޖޭގައި، ޢިއްޒަ މި މަތުން އޮތިއްޔާސަލާ

ފައި ހުރި އަނިޔާ ރާއްޖޭގައި ކޮށްފައި ހުރި ލާއިންސާނީ ކަންތައްތަކާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކޮށް ދުވަސްތެރޭގައި މި

ސީދާ މައުމޫނު  ފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ކަންތައްތައް ކޮށްފައި ހުރި ގޮތަކީކަނޑައެޅިއާއި އިސްލާމްދީނުގައި ހައްދު

 . ހުރެގެން ކޮށްފައި ހުރި ކަމެއްއިސްވެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އްގޮތަށް އެ މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 . ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަން

 

 :ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

. ވީ ވާވަރު މިއްމަލުހައަދިކިރިޔާ ޕާޓީ ތަ ތަނުގެ އެތެރޭގައި އެއް ކާލައިގެން މި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޮނޑި މިއަދު

އަތޮޅުގައި . ސް ކީއްތޯ ކުރާނީޔައެއް ދެއްކި ކިތަންމެ ވާހަކަ. ތޯއުޅެނީ ކެތްނުވެގެން އިނގޭ ވެސް އެ އެވަރުން

އާދެ، ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހައްދުންމަތީގައި ބަނދަރެއް ހެދިއްޔާ ހަދާފައި އޮންނާނީ އަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެންގެ . ން ކުރާނެޕީ.ޑީ.ކުރާ މަސައްކަތެއް އެމްއިނގޭތޯ  ންޕީ.ޑީ.ށް ހަޅޭއްލެވިޔަސް އެމްކިތަންމެ ވަރަކަ
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ޓަކައި  ބަޣާވާތެއް ގެނައުމަށް. ނެތް ކަމެއް ބޮލުގައި ލާއިންސާނީ، ލާދީނީ ވާހަކަތައް އެޅުވުމަކުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނެ

ކަމެއް  ދައްކާ ވާހަކައަކުން އެ ،ން ނިކުމެޚުޝޭދާލަތު ޕާޓީގެ ހައެއްކަ ޢަންނަ ރާއްޖޭގައި ތިބި ތަނެއްދޮރެއް ނުދަ މި

 ...އެއް އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ދަންނަ ވާހަކަ. ހިނގާނެނު

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއަރުވަން ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތުނިޒާމާ ބެހޭ މައް

 . އަށްهللا ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަހީމު، މުޙީބްދުއްރަޢަ

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا ޢަބްދު ރަޙީމުއްނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުފޮ

 . އިނގޭތޯهللا ޢަބްދު މުޙީޅުގަނޑަށް ކިޔަނީ ޢަބްދުއްރައަ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވުނީ އެހެން ނަމެއް. ނަން ރަނގަޅަށް ދެންނެވިންދެންނެވިން، އަޅުގަނޑު 

އަށް هللا ޢަބްދު މުޙީޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަވެސް ފަހުން އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްއެހެންނަމަ

 .ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމަށް

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުން)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا ޢަބްދު ރަޙީމުއްފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނެގީ  އެއް މި މިހާރު އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާ. އުޅެނީ ނާށޭ މިކީކޭތޯ؟ އިށީން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ 

ގޮތަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ  ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ،އިހަދަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ހެއްދެވިހާ ދޮގެއް 

ގޮތްހުސްވެގެން  ،ގޮތެއް ނޭނގިގެން ވީ ދެރައިން ހަދާނެ ،މަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ވެރިކަން ގެއްލުނީ

 ...ކަމުންގެންދާއިރު މަނިކުފާނުމިތާ ދައް ތައްބޭކާރު ވާހަކަ



112 

 

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ،މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި . އިށީނދެވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން. އެއް ނޫން

 . އަރުވަންރުޞަތުމެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް ފު

 

 :ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

ދަރިފުޅު ވެސް  މުޙީމިހާރު އަޑުއިވެނީ ޢަބްދުއްރަ ،ވޭގިނަ ދުވަހެއް ނު މައުމޫނުގެ ކޮންޓްރޯލަށް ވެރިކަން ދިޔަތާ

ކަންތައްތައް ހިނގާނެ އިނގޭތޯ  ދެން އެހެންވީމާ، މި. ރޕޯޓު ބަލަހައްޓަން ހަވާލުކޮށްފައި ކަމަށްހުންނަނީ އެއަ

 ވާހަކަދައްކަންޖެހޭއިރުގައިމިހާ ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބޭ ބަޔަކަށް . ނެތް ކަމެއް ދެން ކުރާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދީނުގެ ނަމުގައި ބަހެއް ޖޭގައި ރައްޔިތުންނަށް އިސްލާމްރާއް ދުވަސް ވަންދެކަށް މި އަހަރު 31. މިކަން ކުރިމަތިވާނެ

ދުވަސް ވަންދެކަށް މި ޤައުމުގައި  އަހަރު 31. ނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުލިބިދީފައި ނެތީ ކާކުތޯ؟ އެއީ މައުމޫގެ ޙައްޤުބުނުމު

 ދީނުގައި ހުއްދަކުރާ ގޮތްތޯ، އެއީ ކާކު ކުރިތީ ކޮންބައެއްތޯ؟ އެއީ އިސްލާމްމީހުން މަރާފައި އޮ 321ގައި ޖަލުތަކު

ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން . ލާނަންއިވެސް ބޮލުގައި އަޅުވަ މިހާރު. ތޯ؟ ގޮސް ޖެހޭނީ މައުމޫނު ގައިގަކަމެއް

 811ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ވެސް  ރުދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ތެރެއިން މިހާ. ސާބިތުކޮށްދޭނަން

. މިލިއަން ޑޮލަރު، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ 811. މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ އެއް އެބަ ބަލަމުންގެންދޭ

މެ ބަޣާވަތެއް ގެންނަންވެއްޖެއްޔާ ކޮން. ނުޖެހޭމީހަކު ދައްކާކަށް ނިކުންނާކަށް އެއް އެހެން އެހެންވީމާ، ދީނުގެ ވާހަކަ

. އެއް އެއީ މުޅިން އެހެން ވާހަކަ. ބަޣާވާތެއް ގެނެވިދާނެ އިވެސް މީހެއްގެ ބޮލަށް ބަޑިޖަހާފަ އިއެއް ދައްކާފަ ވާހަކަ

ޕީގެ .ޑީ.ދޫހެލޭ ބަޔަކު ގެނެސްގެން އެމް. ނެތް ކަމެއް އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮލުގައި އެ ބަދުނާމު އަޅުވާނެ

 ޕީއަކާ.ޑީ.އެމް. ނޫން ޕީގެ ފޯރަމެއް.ޑީ.މިއީ އެމް. ނެތް ކަމެއް އްކަތްކުރައްވާނެލީޑަރޝިޕާ ކުޅޭކަށް މިތާ މަސަ

. ތިބި ޗަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެބައްން ކުރާނެ މީހުން ތިބޭނެ ފަތިފަޕީގެ ލީޑަރުކަ.ޑީ.އެމް. ނުކުޅެވޭނެ

އެހެންނަމަވެސް، ބިރުގަންނަންޖެހޭ ވަރަށް  .ބިރުގަންނަނީ ފަހަރެއްގައި ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެކެ ކަމަށް ވެދާނެ

ޕީ ގޮވައިގެން ކުރިއަށް ދާންހުރީ ކެނެރީގޭ .ޑީ.އެމް. އިން އެނގޭނެ މިތާ ދައްކާ ވާހަކަ. ގިނަ ލީޑަރުން ތިބޭނެ

 އެހެންވީމާ، ކޮން ވާހަކައެއްތޯ ދައްކަން. އިންކަ ތިބި ހާހުން ސަތޭ އެކަހަލަ އެބަ. ނޫން މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެކަންޏެއް

ހާސް  11ޕީގެ .ޑީ.ވެސް އެމް އެކަނިއިދައްކާއިރު އަޅުގަނޑު އެކަނިމަ ވާހަކަ ތަނުގައި އެ ކޮންމެ ދުވަހަކު މި. އޮތީ
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ޕީގެ .ޑީ.އެމް. ތަނުގައި ނޫޅުއްވާތި އެކަން އޮޅިގެން މި. މީހަކަށްފަހު މީހުން ތިބޭނެ ބައިވަރު. މެންބަރުން ޤަބޫލުކުރާނެ

 އެއީ އެ. ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކަށް ނޯންނާނެޔާމީهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޢި ވެރިކަމާ ބެހުމުގެ ހިތްވަރެއް މި

އަދި ކިރިޔާ . ލިބުނީ އަދިކިރިޔާ އިހަށްދުވަހު މިތާ އެތެރޭގައި ޕާޓީއެއްގެ ސިފަ އެ. ނޫން އެއް ބޭފުޅާއާ ބެހޭ ދާއިރާ

 އި،ށްލަސިޔާސީ ޕާޓީ ފުނޑުފުނޑުކޮތިމާ އަމިއްލަ އަށް ހެދި . ލިބުނީ އަނގައިން ބުނަން ޕާޓީއެއްގެ ސިފަ އެ

ދީނުގެ . ކޮން ވާހަކައެއްތޯ ދައްކަންވީ، ކަށް ކިހިލި ޖަހާލައިގެން ނިކުމެއިލީ ވެރިކަމަޢާ އިބަޔަށް ބަހާލަ ޕީ ދެ.އާރު.ޑީ

 އަޅުގަނޑުމެންނާ އާއި ސުބުޙާނަހޫ ވަޠައާލާهللا އެކަމަކީ . ނެތް ކަމެއް ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ބޮލުގައި އަޅުވާނެ

. އުފުލޭނެ، އެކަން ބެލޭނެދޭތެރޭގައި މައްސަލަ މީހުންނާދުވަހުން މި ހުރިހާ ޤިޔާމަތް. ކަމެއް ގައި އޮތްދޭތެރޭ

ރާއްޖޭގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން  މި ،އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކާފަރުން ކަމަށް ބުނެ. ކޮންބައެއްތޯ ކާފަރުންނަށް ތިބީ

ކިޔާފައި  اهلل اكبر ،ން އަނިޔާކުރަންޖެހޭ މީހުން ކަމަށް ދައްކައިދިނީމަގެނުވައިގެގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ބަޣާވާތްކުރިމަތީ

 ....ލީއިލޭ ބިންމައްޗަށް އޮހޮރުވަނިކުމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ދިޔައީ ޕީ އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވެގެން އެ.ޑީ.އާދެ، އެމް

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 .ރަމް ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން ޖަލްސާ ނިންމާލުންޖަލްސާގެ ކޯ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިނިޓު  1 އިޑުމެން ރަނގަބީލުޖަހަގުޅިގެން އަޅުގަނ ގެއްލުމާ ސައްކަތް ކުރިއަށްދަނިކޮށް ކޯރަމުއާދެ، ޖަލްސާގެ މަ

ތްތެރި މެންބަރުން ހޯލު ތެރެއަށް ވަނީ ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވޭ އަދަދަށް ޢިއްޒަ ބެލިއިރު ވެސް މި

ޢިއްޒަތްތެރި  11، 14ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،  13އެހެންކަމުން މިހާރު ހޯލުތެރޭގައި ހަމައެކަނި . ވަޑައިނުގެން

ޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑަށް . ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެ. މެންބަރުން ތިއްބެވި

ނުވަތަ އެހެން ދުވަހަކަށް މި ޖަލްސާ  ،ގެ ދަށުން މި ޖަލްސާ އެހެން ގަޑިއަކަށް ފަސްކުރަން(ނ)ގެ 32ގެ ގަވާއިދު

ދަނީ މި ޖަލްސާ ނިންމާލުމުގެ  އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދެން މި. ބޭއްވުމަށް މިއަދުގެ މި ޖަލްސާ ނިންމާލަން

 .ގައ9:11ިވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2112ޕްރީލް އޭ 21ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންނާނީ . އިގެންމަސައްކަތަ
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 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب هلل والحمد

_________________ 

 

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ރިޔާސަތުން ނިންމަވައިލެއްވިއިރު ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި 

 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުން

 

هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު. 2. ފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާ .1

ވެލިދޫ . 1. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ. 4. ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު. 3. މަޢުޞޫމު

ގުރައިދޫ . 2. ޙަމީދުهللا މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ. 6. ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ . 9. މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު. 8. ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ

هللا ދުކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް. 11. މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމު. 11. މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު . 13. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. 12. ޝާހިދު

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ . 11. މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު. 14. އިބްރާހީމު

ހިތަދޫ ދެކުނު . 12. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. 16. މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 .ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު

 

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ރިޔާސަތުން ނިންމަވައިލެއްވިއިރު ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި 

 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ނެތް މެންބަރުން

 

ހެންވޭރު . 3. މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމު. 2. ގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ .1

. 1. هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު. 4. ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު މައްޗަށްގޮޅި އުތު. 6. ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފު

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު . 8. މައްޗަށްގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. 2. ދީދީ

މާފަންނު ދެކުނު . 11. ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު. 9. އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
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