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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  މެންބަރުން.ޢިްއޒަތްތެރި  55އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ލާނުކުރު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢު .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުން، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/3/23އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު އޖ/ -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ.  3އަށް  2112/11/50އިން  2112/11/48ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  -3.2

މިްއޔާތައް. މި ވަަނ ޖަލްސާ އަށް ހުރި ަޔއު 19ވަނަ ޖަްލސާ އިން  17ވަނަ ަދއުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2112އެއީ 

ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަުހ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ 

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ޔައުމިއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުާރ ޔައުމިްއޔާތަކެއް ކަމުަގއި 

 ނިންމައިފިން.

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 2 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެިރ  6އާދެ! މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި 

މެންބަރަކު ކުއްލި މައްސަަލެއއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވޭ. މަޖިލީުހގެ ަގާވއިދު ބުނާ ގޮތުން ެއްއ މައްސަލަ އަށް ވުރެ ގިނަ 

ނަޑއަޅާީނ  މައްސަލަ ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ، ދެން އެ ުދވަހުގެ ޖަލްސާ އަށް ހުށަހަޅާނެ މައްސަލައެއް ކަ

ނޑު ދަންނަވައިލާނަން ކުއްލި  ގުރުއަތުަލއިގެން. އެ ގޮުތގެ ަމތީން އެ މަސަްއކަތްކޮށް ނިިމފައި މި ވަނީ. އާދެ! އަުޅގަ

ގަލޮުޅ ، هللاމައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

هللا އްޗަްނގޮޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، މަ 

ސިނާން، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 6ކު. މި ރިފާޢު، ވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިهللا މެންބަރު ޢަބްދު

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިސްބަތްވާ ދެ ސިޔާސީ ޕާީޓގެ މަންދޫބުންގެ ހާޒިުރގަިއ  6ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި ެއ 

އަދި އަޅުަގނުޑގެ ވެސް ާހޒިރުަގއި، އަމީންޢާއްމާ އަިދ ކައުންސެލް ޖެނެރަލާ އެއްކޮށް ނަގާފައި، މިހާރު ކުއްލި 

ނޑުމެން ނަށް ނެގުނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު. މައްސަލަ ގުރުއަތުން އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވައިލާނަން. ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއްއގަިއ  އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަުޅގަ

 ރުޞަތުއަރުވަން. މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް ފު

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ސަރުކާރު ބަންދުވެފައި ަރއްިޔތުންނަށް ސަރުކާރުން އެްއެވސް ޚިދުމަތެއް ވެސް ނުލިޭބ 

ނޑުމެން މަޖި ލީހުގެ ފަޚާނާގަިއ ެވސް އެބަހުރި ފެން. މިތާ ެވސް އެބަހުރި ފެން. ިމީއ ގޮތަށް މި ތިބީ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުން ފެނަށް ޖައްސާފައި ައޅުަގނޑުެމން މިތަނަށް އައިސް ކޮން ްޑރާމާއެއް ުކޅެންތޯ މި އުޅެނީ؟ 

ުޅވަނީ؟ މިއީ ކިހާ ދެރަ ކަމެއްތޯ. މި ސުވާލު އެބަ އުފެދޭ. ބަްއލަވާ! ތި ބޭފުޅުންނަކީ ޕާީޓެއއް ނޫންތޯ؟ ކީކޭތޯ ވިދާ
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ރައްޔިތުން ހާލުަގއި ަޖއްސާފަިއ މި ކުރާ ކަންތައްތަަކކީ މިީއ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް ަރއީސް. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް 

 .ފެން ލިބޭ. އެ މީހުންނަކަށް ނުލިބޭ ސުންގަޑި އަށް ގޮސް ިކޫއގައި ޖެްއސީމަ. އިރުޮކޅަކުން ުބނަނީ ފެނަށް ޖެހިގެން..

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާކަެދއްެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

 އުޅެނީ؟ ކޮން ްޑރާމާއެއްތޯ މި ޖައްސަނީ؟ މިއީ ކިހާ ދެރަ ކަމެއްތޯ. ީކްއތޯ ކުރަން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާކަެދއްެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

 ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއީ ސުވާުލއުފެދޭ ކަމެއް ޢިްއޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާކަެދއްެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

 ރައީސް. ކޮން ްޑރާމާއެއް ޖައްސަންތޯ މި އުޅެީނ...ޢިއްޒަތްތެރި 
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 ރިޔާސަތުން ވާކަެދއްެކވުން:

ނޑާލަނީ ޖަލްސާެގ  ނުޑ މި ަވގުތު ޖަލްސާ މެދު މި ކަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 .والَسالم عليكمނިޒާމުގެ ކަންތައްަތއް މި ަވުގތު ހުރި ގޮތުން. 

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން:  )ޖަލްސާ   ައށް( 13:11އިން  11:11މެދުކަ

 (ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނާއިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލުމަށް ފަހުގައި  ިޢއްޒަތްތެިރ  .ށް ގެންދެވޭތޯއަެނއްާކވެސް ކުރިއަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މިއަުދގެ ޖަލްސާ މެދުކަ

ނޑު ފަށާނަން. ން ޖަލްސާ އަިއގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުބަރުން ދެއްވާ ެއއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުމެން މަށް އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑު އެދެން މިކަހަލަ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭއިުރަގއި 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި. ކުރިައށް ދިޔުމަށް ދިމާވާ ކަންކަމަިއގެން އަރުވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ  އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދަށް ކުއްލި މައްސަލަ ުހށަހެޅުމަށް. 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު މާލޭގަިއ  ހުށަހަޅާ ކުއްިލ މައްސަލަ. ދަށުން )ހ(ގެ ާމއްދާގެވަނަ  125ންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ ރައްޔިތު

ވެފައިވާތީ ޢާއްމު ހާލަތަކަށް ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ދުވަހަކާ މެދު... ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފެނުމުގެ ދަތިކަން ދިމާ

 )މެންބަރުން އެއް ފަހަރާ ވާހަަކދެއްކެވުން(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރުން. ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކަވން ބޭނުންވާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތް

ފުރުޞަތުއަރުވަން. ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ރިޔާސަތަށް ެއއްބާުރލެއްވުން އެދެން. ައޅުަގނޑު 

ށް. ޙުސައިންމަނިކަ ނިހާން އަޙްމަދު  މެންބަރުތްތެރި ިޢއްޒަ ދާއިާރގެ މާލޭވިލިމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ަގވާއިުދަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން ުކއްލި ަމއްސަލަ ބަލަިއގަންނަން ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އަހަން ައޅުަގނުޑ 

އި ވޯޓަށް އެހުމަށް އެދެން. ވޯޓަށް ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދއްވުން އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މަޖިލީހުގަ
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ނޑުމެން ޯވޓަށް... )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  5ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު މިހާރު ވަނީ ޖަހާފަ.  މިނެަޓށް ފަހުގައި އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު  125ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގުތު 

އަސްމާ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ުކއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުެރއްވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 މަށް ދަންނަވަން. ޯވޓުދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 15    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 26    މެންބަރުންގެ އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   26     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 26        ޖުމްލަ:

 ފާސް            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު  125ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

. ހާޒިރުވެ ތިބި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުކއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެއްވުމާ މެދު ވޯޓުދިން ގޮތުެގ ތަފްސީލު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. 26. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުން؛ 62މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 
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. މިާއެއކު ފާސްެވއްޖެ. ޢިްއޒަތްތެރި 26. ޖުމްލަ؛ 12. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ 26؛ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން.  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޝާހް  ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ނުޑ ދަންނަވާނީ މަނިކުފާނު ތި ތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިޢިއްޒަ އަދު ދިމާވެގެްނ މި އުޭޅ މައްސަލަާއ ގުިޅގެން އަުޅގަ

ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށޭ. އަޅުަގނޑުމެން؛ އާދެ! މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްށ 

ނިޑވަޅެްއަގއި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޢިއް  ޒަތްތެރި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި ޤައުމަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން މިފަދަ ޚަްއސާސް ދަ

ކުރިމަތިވެފަިއވާ މައްސަލަ ޙަްއލުކުރުމަށް ޓަކައި ޓާސްކު ފޯެހއް އުފައްަދވަިއގެން އެ މަނިުކފާނު އެ ކުރިއަށް ގެންދަާވ 

އަދު ހާލުަގއި މަސައްކަތަީކ ދިވެހިން ުޝުކރުވެރިކަމާ އެކު ބަަލިއގަންނާނެ މައްސަލަެއއް. އާދެ! ިދެވހިރާއްޖޭގަިއ މި

ނޑު ދަންނަވާލަން  ޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

އޮތް ވާަހކަ ައކީ މިއަދު ިދެވހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުން ވެސް ބަަލއިގަންނަން އެަބ ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިފަދަ 

ނޑިަވޅެ ްއަގއި ދިމާވެފައިާވ މައްސަލަ އަށް އެޑްރެސްނުކޮްށ، އަމިއްލަ ިސޔާސީ ފައިދާތަެކއް ހޯދުމަށް ޚައްސާސް ދަ

 ޓަކައި އެ ކުރާ މަސަްއކަތަކީ...

 

 ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު 

ަގނޑުމެންގެ މި ަރއްޔިތުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު މި ެފންނަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޅު 

މަޖިލީހުން މި ފެންނަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް، ޤާނޫނުއަސާސީާއ ޚިލާފަށް ބަޔަކު އުޅޭ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނުޑ މިއަދު ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އަާސސީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވެފައި އޮްއވާ،  ރައީސް، އަުޅގަ

ދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވެފައި ޮއއްވާ މި ޚިދުމަތް ލިބުނަނުދޭން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތަކެއް އަސާސީ ޚި

ނޑު ދަންަނވާނީ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ  ނޑު ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަ މަސައްކަތްކުރާތީ އެކަމާ އަުޅގަ

ސައްކަތްކުރާ ަވގުތެްއގަިއ، މިކަހަލަ މުހިއްމު ވަގުތެްއަގިއ ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭން މަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު، މަދު ބަޔަުކ، ފަސްހަ މީހަކު ނިކުމެ މި މަޖިލިސް 

ނޑު ހިސޯރުކޮށްގެން ރައްޔިތުންަނށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދެވުނަނުދޭން މަސައްކަތްކު ރުަމކީ އަުޅގަ

ކުށްވެރިކުާރ ކަމެްއ. ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ، ޑިމޮކްރަސީެގ ުއސޫލުތަކާިއ 

ހަމަތަކުގެ މަތީން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ސަރުކާެރއް މިތާ އޮއްވާ މި ސަރުކާރުން ރައްޔިުތންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ 

ނޑިަވޅެްއގަިއ މި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެްއވިޔަނުދޭން ަބަޔކު، މަދު ބަަޔކު ނުކުމެ މި ޚިދުމަތްތައް ފޯރު ކޮށްދެމުންދާ ދަ

ކުރާ މަސައްކަަތކީ މިއީ ހަރުއަޑުން؛ އަްއޑޫ އަތޮޅު ފޭދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަުމގައި ހަރުައުޑން އަޅުަގނޑު ކުްށވެރިކުާރ 
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هللا ިމ ކަމަށް މަސައްކަްތކުރިޔަްސ މި ކަމެއް ނުވާނޭ. ކަމެއް. ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ކިތަންމެ ވަރަކަށް 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ރަްއޔިތުްނނަށް ޚިދުމަތް ވެސް ލިބޭނެ. އަސާސީ ޚިދުމަތް ވެސް ލިބޭނެ. ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް 

ޔިތުންނަށް ކުރިއަށް ދާނެ. އެހެންވީމާ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް، ރާއްޖޭގެ ރައް 

އެހެންވީމާ،  ން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ައސާސީ ޚިދުމަތެއް މި ސަރުާކރުން ދެއްވާނެ. މިކަމަކަށް ުހރަހެއް ނޭޅޭނެ.ދެއްވަ

ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ައސާސީ ޚިދުމަތްތަްއ ދެއްިވޔަދީގެންުނވާނެ. ިމކަން ބަރާބަރަށް ކުިރއަށް 

ނޑު މި ގޮވާލަނީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ގެންދެވެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ފޭދޫ ދާއި ރާގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އަުޅގަ

ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ހުރަސްނާޅައި، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިުޔމަށް ފުރުޞަތުދެއްވައި ދިވެިހ 

ނޑުމެން ނަށް ފެނޭ ރަްއޔިތުންގެ ފައިސާ އަށް އިހުމާލުެވ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްެދްއވުމަށް މަސައްކަްތކުރާށޭ. ައުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ ފަިއސާ ވަގަްށ ނަގާފައިވާ ބަޔަކު މިތާ ތެރެއަށް ވަދެ، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލިސް ހިސޯރުކުރަން 

ނޑު މި ެއދެނީ، ސަރުކާރުން މި ކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަުގަވޒަން ކޮށް މަސައްކަތްކުރާ މަންޒަރު. ެއަކމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ސަރުކާރާ އެއްކޮށް ތެދުެވ، މި ކަމަށް ޙައްލު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެއީ މިއަދު މި 

ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ގޮތް. ެއކަމަށް ޓަކައި ފޭދޫ ރަްއޔިތުންގެ ނަމުގަޔާ އަދި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލިސް 

އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އެއްކޮށް ސަުރކާރަށް ުޝކުރުދަންނަވަން. މިއަދު މި މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ައޅުަގނޑު ވަރަށް 

ދިމާވެފައިވާ މަްއސަލަ ޙައްލުުކރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ިގނަގުނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރއްވާ ވަގުެތްއގަިއ، ގިަނގުަނ 

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސަރުކާރަްށ  ގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ،މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދާ ވަގުތެއް 

 މި ގޮވާލަނީ...

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ދަނގެތީ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއަދު މި ބޭއްވޭ ޖަލްސާގަިއ  `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ަޤބޫލުކުރަނީ. ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ވިސްުނންތެރި ކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުެމން މިއަދު ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ަޙޤީޤަތަކީ، މިއަދު އަުޅގަ

ށް އިޙްތިރާމާ އެކު އެދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ަކންތައްތަކެއް އެބަހުރި. އަުޅަގނޑު ވަރަ

ނޑަށް ފެނިގެން މި  ކެތްތެރިކަމާ އެުކ، މިއަދު ފެނުގެ މައްސަލަ ައކީ ވަރަށް ީސރިއަސް މައްސަަލއެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ، މިއަދު  ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑމެން އެންމެން ގުޅިގެން މި ކުރާ މަސައްކަތުަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް އެބަ ޖެހޭ  ކެތްތެރިކަމާއެކު ތިއްބަވަން. ައޅުަގނުޑ ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ފެން 

ކުންފުނިންދޭ ޚިދުމަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުަގއި މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުލިބިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް 

ކަްތ ކޮށްގެން މެނުވީ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން، އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކެްތތެރިކަމާ އެކު މަސައް 
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަރަިއގަެނވިދާނެ ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން ވެސް އަދި ޕީ.ޕީ.އެމް 

ކުރަންޖެހޭ  މެންބަރުން ވެސް މި ހަލަބޮލި މާޙައުލުގެ ތެރެއިން ވެސް އަރަިއގަތުމަށް ޓަކައި މިއަދު މަސައްކަތްތަެކއް

ނޑު ހަމަ ފެންކުންފުންޏަށް ގޮވާލަން ބޭނުން. މިއަދު އެ  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަީނ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އަުޅގަ

ގެ ބަދަުލގައި ިމ 31ބިލުން މާފުކުރާ ގޮތަށް މިއަދު މި ވަނީ ިއޢުލާންކުރެވިފަ. އެހެންނަމަވެްސ އެ % 31ބޭފުޅުން %

ސާ ދިމާވުމަށްފަހުގައި ޢާއްުމ އުސޫލުން ނަާގ، މިސާލަަކށް ނަގާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، މަހުގެ ބިލު ނުވަތަ މި ހާދި

ރުފިޔާ އަށް ވުރެ އިތުރުުނވާނެ ގޮތަކަށް މި ކަންތަްއ  2111ރުފިޔާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އެ  2111ބިލަކަށް އަރަނީ 

ނިން ޢަމަލުކުރުމަކީ ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަދި އެޮގތަށް ފެން ކުންފު

ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ އެދުމެއް ކަމުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ހަމައެއާއެކު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މީގަިއ 

ނޑުމެން  އެބައުޅޭ ވަރަށް ގިނަ ވަރަްށ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންތަެކއް މިއަދު ލިފްޓު ނެތުމާ އެއްޮކށް މިއަދު އަުޅގަ

އިރު. ފާޚާނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފެންތައް ވެސް ަބއެއް ޭގޭގގައި މިާހރު މި ވާ ގޮތުން ެވއްޖެްއޔާ ނުހުރޭ އޭގެ ޒާތަށް ބަލާ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ނިކަމެތި ހާލަތުގައި ުއޅޭ ރައްޔިތުންނަްށ މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މަވެސް ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައިެދއްވަން. ބަލިމީހުންނާިއ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ބޭނުންކޮށްގެން ނަ

ނިކަމެތިންނާއި މުސްކުޅި މީހުންނާ، މި ބޭބޭފުޅުން ވެސް ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި ބޭފުޅުން ވަރަށް ދަތި ހާލުގަިއ 

ޅުންނަށް އަދިވެސް މިކަްނ މިއަދު ފްލޯތަކަށް އަަރއި ިމކަން، ފެން އުފުލަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ޭބފު

ފަސޭހަކުރެވޭނެ ނިޒާމެްއގެ ަދށުން މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮެތްއ ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ 

ނޑުމެންނަށް މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފެން  އެދުމެއް. މިހެން ދަންނަވާއިރު އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ މިއަދު އަުޅގަ

ސް ޭއގެ ޒާތުަގއި ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިަކމުން އަރައިގަތުމަށް ޓަަކިއ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވެ

އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ކެތްތެރިކަމާ ެއުކ 

ނޑުމެން މިއަދު ތިއްބަަވއިގެން މަޖިލިސް  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އަޅުގަ  ނޑު އެދޭ އެދުމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިިތބީ މިއަދު ބަހުސް މަރުޙަލާ  މިތިބީ ފަހަރެއްގައި ވެސް ެއއްވެްސ ކޮެޅއް ަނގަިއގެނެްއ ނޫން. އަުޅގަ

ޔިތުން މިއަުދ ހުޅުވުނީމަ އޭގެތެެރއިން ފުރުޞަތު ބޭނުންކޮށްގެން ވާހަަކދައްކަން. މިއަދު ދިވެހި ޮލބުވެތި ރައް

ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ ވޭނަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ވޭނުގެ، އިހުސާސްތަުކެގ ވާހަކަ މިއަދު ކިޔައިދޭން. 

ހަމަގައިމުވެސް އަޅުަގނުޑގެ ފެމިލީ އަކީ ވެސް މީގެތެރެިއން މި ވޭނުގައި މިއަދު ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ ފެމިލީއެއް. 

އިހުތިޖާޖުކުރުމަކީ ޭއގެ ޒާުތގައި ހަމަ ހުރިހާ ޕާޓީއަކުްނ ވެސް ކުަރްއވާނެ ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން، 

ނޑުމެންގެ މަޖިލިސް ތެރެއިން...   އެހެންނަމަވެސް، ރީތި އުސޫުލން މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ައޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ
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ރި ރަީއސް. އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސަށް ދަންނަަވއިލާނީ، ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެ

މި މަޖިލީހަކީ މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހޭ. މިއަދު މި ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ، މިއަދު މި ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންެމ 

ަރއްޔިތުންެގ ބޮޑު އަދަދެއް ދިިރއުޅެމުންދާ ފުރަމާލޭގެ ފެނުގެ ، ބޮޑު ެއއް މައްސަލަ އަކީ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް

ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްަސލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ 

ތާނގަިއ މިކަން ދިމާނުވާނޭ ސަރުކާރުގެ މެންބަރުން ސަުރކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެނެސް، އަދި ކުިރއަށް އޮްތ 

ގޮތަކަށް މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި މި ކުރަމުންދާ އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތަށް ބަޔަުކ ހުރަސްއަޅަމުންދާތީ އެކަމާ 

އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމުެވސް ހިތާމަކުރަން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑު އެޕާޓީައކަށް ނިްސބަތްވާ އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން 

ނޑުމެން ވެސް އެކަން އަ ނޑު ހިތާމައާ ެއއްކޮށް ދަންަނވަންޖެހެނީ، އަުޅގަ ނުޑ ުކށްވެރިކުރަން. މިއަދު އަުޅގަ ުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިަކން ހެޔޮ ގޮތުގައި މިަކން ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި 

ނޑު  މަސައްކަތްކުރަމުންދަނިކޮށް ަބޔަކު ނިކުމެ މި ކަމަށް ހުރަސްއަޅަންޖެހޭ ޙަޤީޤީ ސަބަބަކީ ކޮބައިާބއޭ. އަުޅގަ

ފަހަރެއްގަިއ ވެްސ ދަންނަވާަކށް ނެތިން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބޭފުުޅން ކުރި ކަމެޭކ. އެހެންނަމަެވސް، އެބަ ިވސްނާލަންޖެހޭ 

ނޑުމެން އިޚްާލޞްތެރި މަސައްކަެތއް މި ހުަށހެޅިފައިވާ ކުއްލި ަމއްސަލަިއެގ އިބާރާތަށް ބަލައިާލއިރުަގއި  މިއަދު އަުޅގަ

ތުރަށް މިކަހަލަ މައްސަލަަތއް ދިމާނުވާނޭ ގޮަތކަށް ހެދުމަށް، ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ޓަަކއި މި އި

ކަމެއް ކަމުގަިއ ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަަތކީ މިއަދު ހަމަގައިމުެވސް ތިަޔ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ 

މިއަދު އަޅުަގނޑު ހަމަ ކެރިހުރެ ސާބިތުކަމާ އެކު ދަންނަވައިލާނީ، މި އެހެންވީމާ،  .އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމުވެސް ދެެކން

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި މަދު މެންބަރުންކޮޅެއް ތިޔަ ކުރަްއވާ މަސައްކަަތކުްނ ހަމަގައިމުވެސް ކާމިޔާެބއް  11

ޖިލީހުގައި ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަ 11އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޙައްޤު ގޮުތަގއި މި ނިމިދިޔަ  .ނުލިބޭނޭ

 .ޙައްޤުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ޓަަކއި ގިަނގުނަ މަސައްކަތްަތކެްއ ކޮށް، ސާބިތުކަމާ ެއކު ެއަކން ދައްކާފައި ވާނެ ބައެކޭ

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ސަރުކާރެއް ފަހަތަކަށް ވެސް ނުޖެހޭނޭ. ސަރުކާރުން މި ކުރަމުންދާ 

ނޑުމެން އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ މި ކުރަންާވ މަސައްކަތަކަށް ވެ ސް ކުޑަކޮްށ ވެސް ހުރަހެއް ނާޅާނޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަންތައް ކޮށް ނިންމާފައޭ ހުއްޓާނީ. މައިތިރިވެގެން ރީތިކޮްށ ތިއްބަވާށޭ. ފެނުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްދެވިގެން ނޫނިއްޔާ 

ކަެމއް ހަމަގައިމުެވސް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޙައްުލެވގެނެްއ  ހަމަގައިމުވެސް ިތއިން އެްއެވސް ބޭފުޅަކަށް އެްއވެސް

ނޑުމެން މިައދު ވިސްނާލަންޖެހޭ، ސިޔާސީ ޚިޔާލު ތަފާތުވި ނަމަވެސް، މިހާ ފެންޖަހައި ކިތަންވެ  ނުދާނޭ. އަޅުގަ

ނޑުެމންނަށް ފެން އިސްރާފުކުރަމުންދާއިރު ވިސްނާ ލަންޖެހޭ، ވަރަކަށް ކަންތައް ކުރި ަނމަވެސް މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް ފެނުގެ ދަތިކަން. މިހިރީ ފެނުގެ ކަންތަްއ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި ހުރި މިންވަރު.  ވިސްނާލަންޖެހޭ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނާ ދޭތެރޭގައި ކަންބޮޑުވުްނ ހުރި މިންވަރު މިހާރު ދިވެހި 

ނޑުމެން އެަބ ހިތަމަޔާ އެކު ފާޅުކުރަންޖެހޭ މިއަދު މި އިހުތިޖާޖުކުރާ ރައްޔިތުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަްނނަ ވާނެ. އަުޅގަ
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ބޭފުޅުންނަކީ މިއަދު މައްސަލަ މެދުވެރިކުރުމަށް ޓަކައި ުނވަަތ މައްސަލަ ކުރިއޭުޓކުރުމަށް ަޓކައި ދައުެރއް ުކޅުނު ބައެއް 

ނޑު ދަންނަވާނީ މިީއ ނޫން ބާއޭ. މިއީ އަޅުަގނުޑމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަ ތްތެރި ރައީސް. ައުޅގަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހޭ. މި މަޖިލިސް ރައްޔިތުންނަށް ަޓކައި މަަސއްކަްތކުރެވޭނެ ާމޙައުލެއް ާޤއިމުކޮށްދެްއވާށޭ. 

ނޑުގެ ާދއިރާެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެ  އެހެންނޫންކަމަށްވާނަމަ އަުޅަގނޑާއި އަުޅގަ

 ހަޅުތާލުކޮށް، އިހުތިޖާޖުކޮށް...

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިންފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އަކީ ިދވެހި ރަްއޔިތުންެގ  ދާ ކުއްލި މައްސަލަ  `. ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. އާދެ، މިއަދު ހުށަހެިޅެގން މި

ޕީ.ޖީ ގްރޫޕުން ހުަށހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ  ގެެމންޙައްޤުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރުން، އަޅުަގނޑު

ފަރާތްތައް މިއަދު މުންދާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ ވަކާލާތުކުރަ ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުެމންނާމައްސަލަެއއް. މިކަމުގައި ައޅުގަ 

ނޑާލުމަށް ޓަަކއި ްއވަމުން ގެންދަނީ ރައްޔިތުންނާދެމި ދައްކުަވއި  ވެމުންދާ މަސައްކަތްތަެކކޭ ުކރެ ދެކޮޅަށް ަރްއޔިތުން ފު

ނުޑ  ދާ މަންޒަރުތަކުން ހެކި އެބަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެިކއެކި މީޑިޔާަތކުން ފެންނަމުން މިމިއަދު  ދޭ. އަުޅގަ

ނިޑވަުޅގަ އެކީަގއި ގުިޅގެން މަސައްކަތްކުރުމަްށ  އި ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނާދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ނާޒުކު ދަ

އްަވިއ ެވސް މިކަން ފާހަގަކުރަ އިން .ކަށް އަުޅަގނޑު މިއަދު ޮގވާލަމޭ. ސަރުކާރުން އަދި އދއިދިކޮޅު ފަރާތްތަ

ދަނީ މިއަދު  މި ނަށްބޭފުޅުންެގ ވާހަކަތަކުން ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ުގިޅފައިވާ މިންވަރު އެ ރައްޔިތުންނާއި ސަުރކާރާ

މިއަދު މުޅި ދުނިޔެ  ؛ޭބފުޅުންންދާ މަސައްކަތްތައް އެ ކުރައްވަމުހެކިދެމުން. ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުަގއި މިއަދު މި 

ނުޑމެން މިއަދު އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ރައްޔިތުން އުފާކުރާ ަކމެއް. މިއަދު ހުށަހެޅިފައިާވ  ބަލައިގެންފަިއވާކަމީ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އެއްބާރުލުން މައްސަލަިއގައި  ން ކުރަމުންދާ ބޭފުޅު ނުދީ މަޖިލިސް ހުއްޓުވުމަށް ަޓކަިއ މިއަުޅގަ

ނޑުެމން ހިތާމަކުރަން. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ރައްޔިތު  ން އެ ތިބީ މިއަދު މި ސަރުކާރާ މަސައްކަތްތަކަށް އަުޅގަ

ން . އެހެންކަމުން، ބަޣާވާތްކުރުމަށް މިއަދަކު ަރްއޔިތުންނެއް ނޭދޭ. ރަްއޔިތުއޮތީ ސާބިތުޮކށް ދަންނަވާފަ އެީކގަިއކަން އެ

ނޑުެމން މިއަދު ރަްއޔިތުންނަށް  ޅުމެްއ.އެދެނީ ހަމަޖެހޭ ދިރިއު ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމަކަށް. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ރަން އެީކަގިއ ގުިޅގެން މަސަްއކަތްކު މެންބަރުން މިތިބީ ރައްޔިތުންނާޕީ.ޕީ.އެމް  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މަޖިލީހުގެ

ނަށް ފެންވެސް އުފުލައިދޭން ތައްޔާރަށޭ. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ވާނަމަ ރައްޔިތުން  ޖެހިއްޖެ ކަމުގައިތައްޔާރަށޭ. ފެން އުފުލަން

ފަހަތަކަށް  ،މި ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމުގައި ދެމިތިބޭނެ. އެކަމަކަށް ބަދަލެއް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ، އިރާދަފުޅާއި މިންވަރުފުޅުން މި ސަރުކާރުން މިކަން ސާބިތުކޮށްދޭނަން. އާދެهللا ނުޖެހޭނަން. 

ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން ވެސް  ދިމާވެފައިާވ، މާލޭގެ ަރއްޔިުތންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިކަުމގެ ތެރޭަގއި ފަރެސްމާތޮޑާ

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭ ތެރޭަގއި ހިއްސާވަމުން ެއބަމީގެ ނުލާހިކު ގާތުން  ނުންވަނީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާދޭ. އަޅުގަ
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ރުލުން ލަތެއްގައި ެވސް ސަރުކާރުގެ ެއއްބާނަށް ޖެހޭ ކޮންމެފަދަ ހާސައްކަތްކުރަންށޭ. ރައްޔިތުންއަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ މަ

އަށް މި ދެްއވަމުންދާ  . ިމއަދު ަޗއިނާ ސަރުކާރުންނާއި ދުނިޔޭގެ ެއކި ޤައުމުތަކުން ާރއްޖެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބޭނޭ

އެީކަގއި ޝުކުުރ  ކަމާއްޔަތުން ނުލާހިކު އިޚްާލޞްތެރިއެހީތަކަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ މަޖިލިސް މެންބަރެއްގެ ހަިއސި

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

ނޑުއްަވއިލެްއވުން: [  ]ައށް 15:11އިން  13:31މަޖިލިސް މެދުކަ

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ނިންމުން 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ވަނަ ދަންފަޅީެގ މަސައްަކތް ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަްށ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަްށ ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުުރ  3

ސް. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި ،ރައްޔިތުްނގެދަންނަވަން. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

މަޖިލީހުގައި ކަންކަްނ ނިންމާނެ. މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ހިނގާ ަބއެްއ  ކަންކަން ހިނގާނެ. މި ަރއްިޔތުންގެ

ނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާނެ. އަދި މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިނާގ ވެސް ހިނގައި ކަންކަމުން އަުޅގަ

ނޑުމެ ނޑުެމންނަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަންތަކާއި އަުޅގަ . ން އުފާކުރާ ަކންތައްތައް ވެސް ހިނގާނެބައެއް ކަންކަމުން އަުޅގަ

ދޭެތރޭގައި ނުރުހުމުގެ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ވެްސ  ގޮތުން އެކަމާ ދާއަދި ބަެއއް ކަންތައްަތއް ިހނގައި

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން. ޑިމޮކް ކަުމގައި އަ ތިއްބަވާނެ ކަމެއް ހިނގާނެ.  ރަސީއެްއގެ ތެޭރގައި މިހުިރ ހުރިހާުޅގަ

ގަާވއިދާ އަދި  އާއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޑުމެން އަބަދުވެްސ ަބލަންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުއަސާސީއަޅުަގނ

ނޑުމެންނަށް އި ޤާނޫނުތަކާ ގޮތުްނ  ބިޢީޠަ ންސާނުންނަށް ވީމާ ިއންސާނުންގައިެއއްގޮތަށް ކަންތަްއތައް ކުެރވޭތޯ. އަުޅގަ

ބީޢީ ކަެމއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ގެްނދިޔުމަކީ އެއީ ޠަފަހަރު ފެނި ހުންނަ އުނި ކަންތައްތަްއ ބައެއް

ނުޑ ޤަބޫލު ނޑުމެންނަށް ކޮންެމވެސް ަމސައްކަތްތަެކއް ކުރެިވއްޖެ ކަަމށް އަުޅގަ ކުރަން. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. މިއަދު އަުޅގަ
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