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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )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

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 62ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/71އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރި . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކުޑަކޮްށ  ރިޔާަސތުން އަންގާ އެންގުން.، 4އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ކުެރވުނު މަސަްއކަތަށް  ލަސްވެގެން މި ދިަޔއީ ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަަލއަކާ ހެދި. މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ަޓކައި

ނޑުމެންަނށް އެ ޓެކްނިކަލް ަމއްސަލަ هللاނިމުމެއް އައުމަށް ޓަަކއި މަުޑކުރިމަޑުކުރުމަށް. މާތް ގެ ިއރާދަފުޅާ އެކު އަުޅގަ

 މިހާރު މި ވަނީ ޙައްލުވެފަ. 
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 ގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހު. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.މަ ،5މު ޓައެޖެންޑާ ައއި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބކަމުގެ 122ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫިރއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -5.1

އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަްއވާފަިއވާ ނަްނފުޅު މަޖިލީހުގައި އިޢުލާންކޮށް، ރަ

)ނ(ގެ ދަށުން އެ މައްސަލައިގެ ބަހުސް ފެށުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީުފުޅ  171-1ގަާވއިދުގެ 

 މަޖިލީހަށް އިއްވައިެދއްވުމަށް ައމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަ

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިުބކަމުގެ މަޤާމަށް 122ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑު ޢައްަޔންކޮށް ފައިވާީތ، ރައްޔިތުްނެގ ހ. ސާމަރާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މިއަދު އަޅުގަ

މަޖިލީހުން އެ ނަންފުޅު ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ޓަަކއި ތިޔަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެެވ. 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا . ޚާދިމުކުމް. ޢަބްދ2015ުޖުލައި  22. 1436ޝަްއވާލް  6

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ެގ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން  171-1ގެ މަްއސަލަ ކުރިއަްށގެންދިޔުމުަގއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 5.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

މިނެޓު  28ގަިޑއިރުގެ ބަހުްސގެ ަވގުތު. އެޮގތުން، ޕީ.ޕީ.އެމަށް  1މި މަރުޙަލާގައި ބަހުސަށް ަކނޑަެއޅިފައި މި ވަނީ 

 3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  15މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  29މިނެޓު  14.ީޕއަށް ިސކުންތު. އެމް.ޑީ 59

 3މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  3ސިކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިނެޓު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުުތކޮޅަކަށް ފަހު( އަުޅގަ

 ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް. 

 

 އިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަދާއިރާ ވިލިމާލޭ
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ރައީސަށް، ޤައުމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެންނަށް މި ވަނީ އިިވފަ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ   122ފޮނުއްވާފަިއވާ ިސޓީފުޅު ައުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބކަމުގެ މަޤާމަށް ހ. ސާމަރާ، އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރެްއވުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ނަންފުޅު ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މަޖިލީހަށް ރަ

ނޑިަވޅުަގއި ވަރަްށ އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ެއކުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޤައުުމގެ ާއ  ހުށަހެޅިފައި މި ވާ މުހިއްމު އުފާވެރި ދަ

ދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް އަޅުަގނޑު ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑ ނައިބު ރައީސް އޮނަރަބަލް އަޙްމަ

ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ަރއީސުްލޖުމްހުރިއްޔާ މި ނިންމެވިނިންމެވުމަކީ މި ގައުމުގެ މިއަުދެގ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްީޤގަިއ 

ފޫރު ކުރައްވާފަިއާވ ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅު ގާތުން ވޭތުވެިދޔަ ކުޑަ ދުވަްސކޮޅެްއަގއި އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަ

ފެނިވަޑަިއގެންނެވި ބޭފުެޅްއެގ ހައިސިްއޔަތުން ެއއްެވސް ކަހަލަ އަމިއްލަ ފައިާދއެްއ، އަމިއްލަ ކަންަތއްތަެކއް ނެތި، 

މި ވަުރގަދަ ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ިދެވހިރާއްޖެއަށް މި ވަގުތު މި ބޭނުންވެފައިވާ ޒުވާން ލެާޔއި ޒުވާން ހަކަތަ

ނޑު ދެކެން.  ނީޑަގއި ބާރު ސްޕީޑުަގއި ކުރިއަށް ދުްއވާލުމަށް އެޅުްއިވ ފިޔަވަޅެއް ކަމުަގއި ޔަޤީނުން ވެސް އަުޅގަ އޮ

ނޑުމެްނގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ މެންބަރުންނަށް ވަަރށް ބޮޑު އުފަެލއް ލިބިގެންާދ  އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ެއ ޕާޓީައކަށް ދުވަހެއް މި ދުވަހަ ީކ. ިއއްޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނާ ވެސް ވަރަށް ގާތުަގއި، ާޚއްަޞކޮށް އަުޅގަ

ނިސްބަތްވާ ޕްރޮގްެރސިްވ ޕާީޓ އޮފް މޯލްިޑވްްސގެ ނައިުބ ރައީސްެގ މަޤާމުގަިއ ެވސް ުހންނެވި ބޭފުޅެްއ، އޮނަރަބަލް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދަޔ އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރަކީ. އަދި ޭއެގއިތުރުން ވޭ ުތވެދިޔަ ކުރު މާީޒގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

އިކޮނޮމިކް ޔޫތު ަކއުންސިލްެގ ކޯޗެއަރގެ މަޤާމުގައި އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވާފަިއވާ ުބރަ މަސައްކަތްޕުޅުތައް. އަދި 

އަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ޚާއްޞަކޮށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ ހައިސިްއޔަތުން ެއ މަޤާމުގެ މުއްދަތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ

ގޮންޖެހުންތައް ބަެއއް ދިވެިހންގެ ބަިއވެިރވުމާ އެުކ ެވސް؛ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓޫިރޒަްމ ބޮއިކޮުޓކޮށް، ާރއްޖޭގެ ައގު 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭުރގަިއ ަވއްޓާލުމަށް ކުެރވިގެންދިަޔ ަވރަށް ދެރަވަރު މަސަްއކަތްތަްއ އެހެންޮއއްވާ ވެްސ މެ، 

ެޖއަްށ ގެނައުުމގަިއ ފަތުރުވެިރކަމުގެ ވުޒާާރއަށް ގެންނެވި ެހޮޔ ބަދަލުތަކާއި ކުރަްއވާފަިއވާ ޓޫރިސްޓުން ދިވެހިރާއް

މަސައްކަތްޕުޅުތަާކއި އިންވެްސޓަރުންގެ ކޮންފިޑެންްސ ދިެވހިރާއްޖެއަށް ހޯއްެދވުމަށް މިނިސްޓަރުގެ ހަިއސިްއޔަތުްނ 

ބާގެ ައއްޔަށް ދަންނަަވއިލާ ަކމުގައި ވާނަމަ، އެ މީހެްއެގ ކޮށްދެއްވާަފއިވާ މަަސއްކަތްޕުުޅ ވެސް. މަސަްއކަތުގެ ތަޖުރި 

ނޑަށް ހަމަ ފެނޭ  ތަޖުރިބާގެ އަީލގަިއ އަދި ެވދިޔަ ކުރު، އަދި ިދގު ާމޒީތަކަށް އިޝާރާތްކުާރއިރުަގިއ އަުޅގަ

ޓަަކއި ެއގޮތަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ިނންމެވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު، ަވރަށް ހެޔޮ ނިންމުމެއް ކަމަށް. އެ ސަބަބަށް

ނޑުމެންނަށް ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ރުހުން   ވީހާވެސް އަވަަހކަށް މި  ،ދެވޭނެ ގޮތަކަށް މަގު ކުުރޮކށް ތާއީދުކޮށް އަުޅގަ

ނޑު  ތާއީދުކުރައްވާނެ ބޭފުޅަކު ވެސް ެއގޮތަށް  ،ތީވެ ެއގޮަތށް ހުށަހަޅަމުންތައޮ ގެމަސައްކަތް ނިމުމުގެ އުއްމީުދ އަޅުގަ
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 ކުރަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ފަާރތުން ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ގެ މެންބަރެއްގެ ންޓްރީ ގްރޫޕުލިމެޕާއަޅުަގނޑުމެްނގެ 

 ކުރުކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާއަރުވަނީ ދަނގެތީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިލްހާމް އަޙްމަދަށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ދަނގެތީ

ނޑު ގަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ ބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މިއަދަކީ ާރއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަޔާުތގައި ާއ ތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން އުްއމީދުޔެިވގެބާބެއް ލިޔެިވގެންދާ ދުަވސް. މި ބާބު ލި ނޑުމެްނ ، ކުރަނީންދާއިރު އަުޅގަ އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ކުރުމަށް ޓަކައި ރާްއޖޭގެއުއްމީދުކުރާހިތްވަނީ މިއަދު ިސޔާސީ ގޮތުން ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލު

ްނނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި، ވެރީކުަރއްވާނެ ކަމަށް. ިވޔަފާރިއަްޙމަދު އަދީބު މަސައްކަތްޕުޅު  ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވިނައިބު

ޖެހިފައިާވ  ުނވަތަ ،ކުރުމަށް ޓަކައިއެކި ގޮންޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްސިޔާސީ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވެފަިއވާ އެކި 

ޔާމީން هللا ރިއްޔާ ޢަބްދުއަދި ރާއްޖޭގެ ރައީސުްލޖުމްހޫ ރުމަށް ޓަކައި އަޙްމަދު އަދީބާ ކުމައްސަލަތައް ޙައްލު 

ނމަސައްކަތްޕުޅު މް އްޔޫޢަބްދުލްޤަ އެކު ދަންަނވާލަްނ ުޑ ހަމަ ސަރުކާރަށް އިޚުލާްސތެރިކަމާ ކުރަްއވާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

އުސޫލުތަާކއި، ސަރުކާރުްނ ސަރުކާރުން ގެްނގުުޅއްާވ  ،ަތކާއިމި ފެށޭ އާ ސަފުހާއާ އެކު ސަރުކާުރގެ ިސޔާސަތު، ބޭނުން

ށް ސަރުކާރުން ކަްނކަން ގޮަތކަ ދާމެހިގެންލާ، ގުިޅެގންއެންމެންނާ ، ިވސްނުންތައް ބަދަުލކޮށްވިސްނާ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތން އެބަ ބޭނުންވޭ އަމާން ބައްޓަންކޮށްދެްއވުން އެދި އިުޙތިރާމާ   އެކު ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ޖޭގެ ހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅެން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްގެ ރައްޔިތުން އެބަ ބޭނުްނވޭ ހިތްވެއްެޓއް. ައޅުަގނޑުމެން ރާްއޖޭ

ްއޔިުތންގެ ތެރެއިން އިްނވެސްޓުކުާރ ކުރަން. އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ރަބޭނުންވޭ ްސޓަބިލިޓީ ޤާއިމު ރައްޔިތުން އެބަ

ހިފާ މަންޒަރު  އިރާއްޭޖގެ ދޮރުގަ  ފަރާތްތައް އެބަ ބޭނުންވޭ ޤަުއމުގައި ސްޓެބިލިޓީ ޤާއިމުކޮށް ބޭރުގެ އިންެވސްޓަރުން

ނޑުމެން ރާ ނޑުމެން ދެކުމަށް ޓަކަިއ ބަލަން. މީ އަޅުގަ އްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ދެކެމުން ައއި ހުވަފެނެއް. މި ހުވަފެން ައޅުގަ

ކީ އި ޖޭ.ޕީގެ ލީޑަރު އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމަ. ސަރުކާރު ގެަނއުމަށް ޓަކަޅުަގނޑުމެން މި ސަރުކާރު ގެނައިމުއަ

ގެ މެންބަރުން ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމް ،ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ކުެރްއވި ބޭފުޅެއްކަން މި އިްއޒަތްެތރި

 ބޫލުކުރާ ހާލުަގއި އަުޅަގނުޑމެން މަސައްކަތްކޮށްގެން އެގަބޫލުކުރަްއވާ ޙަޤީޤަތްތަެކއް. އެހެންވީމާ، މި ޙަޤީޤަތްތައް ގަ

އްގެ ތެރޭަގއި ރާއްޖެ އުލެޙަފެނިގެންދިޔައީ ހަލަބޮލި މާފަހުން  މަނިކުފާނު ގެންނެވީ. އެހެންނަމަވެސް އަހަރެއްހާ ދުވަސް

އުލު ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ހަލަބޮލި މާޙަމިއަދު އަ، ރަމުންދިޔަ މަންޒަރު. އެހެންވީމާކުދަތުރު
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 ކަމުގެ މަންޒަރު ވެސް އެބަ ސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ިއޚުލާޞްތެރިކަމާ އެކު ކޮށްދެްއވާބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުާކރުން މަ

ނޑުފެނޭ. އަޅު ނޑު ޔަޤީންުކރަނީ ސަރުކާރަށް މިއަންނަ ޗޭންޖާ އަ ،ހިތްވަނީއުއްމީދުކުރާ  ގަ ސަރުކާރަށް މި އެކު، ުޅގަ

ކަމަށް.  ދާނެެފށިގެން ފެނިގެން ފަދަ އުފާެވރި ދުވަސްތަކެއް މިއަދުން ެއކު ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން އެދޭގެނައި ޗޭންޖާ 

ތެެރއިން ރީތި  ގެކުރުމަށް ޓަކަިއ ސަރުކާރުއުނދަގޫަތކުން ތަޙައްމަލުފައިވާ ށް ވެސް ޖެހިއޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމަ

.ޑީ.ޕީގެ ތެެރއިން ވެްސ ކުރާނެ ކަމަށް. އަދި އެމް ޝަރަފުވެރި އުސޫލުން މަޝްވަރާކުެރިވގެން ކަންކަން 

މަށް އަުޅަގނުޑ ވާނެ ކަތަކަށް ވެސް ސަރުކާރުން ވާަހކަދެކެިވގެން ރީތި އުސޫލުން ކަްނކަން ކޮްށދެއްހުށަހަޅާހުށަހެޅުން

ރައްޔިތުން އެބަ ބޭނުންވޭ އެކު ދިރިއުޅެން. ރާއްޭޖގެ ްއޔިތުން އެބަ ބޭނުންވޭ އުފާވެިރކަމާ ކުރަނީ. ރާއްޭޖގެ ރައުއްމީދު

ދިރިއުޅުމެއް. މީ ރިއަލިޓީައކީ. އެހެންނަމަވެސް  ތުން އެބަ ބޭނުންވޭ ހިތްހަމަޖެހޭ އުފާވެރިކުރަން. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔި ބްރީތު

ނޑުގެ ދުޢާައކީ  ،ކުރަނީދަނީ. އަޅުަގނޑު ުއއްމީދު ން ނުވެ މިމިއަދު އެކަ ދުން ފެށިގެން އެ މަގު ތަޢާލާ މިއަهللا ައޅުގަ

ކަމަށް ނައިބު ރައީސްމަނިކުފާނު ރާއްޖޭގެ  ،ދިޔުން. އަޙްމަދު ައދީބަށް ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީފަހިވެގެން

ނުޑމެން މިތިބީ ޖޭ.ޕީން ވެސްގެނައުމަށް ޓަކަ  އެކު ާރއްޭޖެގ ްއވާށޭ. މަނިކުފާނު އިުޚލާޞްތެރިކަމާ ދެވޯޓު އި އަުޅގަ

އަށް ވެސް ހަމަ ކުރަްއވާށޭ. ރާއްޖޭގެ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާނައުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްޕުޅު އެދޭ ދުވަސް ގެ  ރައްޔިތުން މި

ސްދެއްވާށޭ. މި ހަލަބޮލި ފަދަ ދުވަހެއް ެގނެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިުތން މިއެދޭ ،ނީނަވަވެސް އިލްތިމާސްކޮށް ދަންއަނެއްކާ 

ކޮށްދެްއވާށޭ. ޤަުއމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ ކައި މަނިކުފާނު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރުމަށް ޓަމާޙައުލުން ޤައުމު ސަލާމަތް

ތަޢާލާ މި ަޤއުމަށް ދުަވހެއް ދުވަހަކަްށ އުާފވެރިކަްނ هللا ތެރި ދުާޢއަީކ އްކަތްޕުޅުކޮށްެދއްވާށޭ. އިޚްލާޞްމަނިކުފާނު މަސަ

 .تهوبركا هللا عليكم ورحمةمالس  الوންދިއުން. ލިބިގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ޯފނުން ފުރުޞަތަށް ނޭދެވޭތީ. އާދެ، ައޅުަގނުޑގެ މައިކްރޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައިަގއި ދަންނަވަންޖެހެނީ ނިޒާމީ މައްސަލައިަގއި ައޅުަގނޑަށް ެއއްެޗއް ދެންނެވުމުެގ 

ނުޑ މިހާރުއި ެއ މައްސަލަ ޙަ ކުރީގަ  ގެ ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ އްުލވެފަިއވާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

 ޡިމަށް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ 

 

 ޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުކރައްވާ ކަންަތއް ެވސް އަިދ 

ނޑު އެ ކަމަކާ ދެކޮޅުހަދާ ކަންތައްތަެކއް ޖިލީހުގެ ރައީސް ތި ކުރައްވަމުން އްޔިތުން މަރަ  ގެންދަވާ ކަންަތކަކީ ެވސް އަުޅގަ

ނުޑ ަގބޫލުކުރާ ،ންނަމަވެސް، ުއޫސލެއްގެ މަތީނޫން. އެހެން ގޮުތގައި ަރއްޔިތުްނެގ މި މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންނަށް  އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ޤާ ބު. ޢަދުލުއިންޞާފުފަށާ ހިސާ އުއްމީދު ގެނެސްދޭން އިމުކޮށްދޭން ފަށާ ހިސާބަކީ މި އަޅުގަ

ުއސޫލު އެަބ  ،މި މުއައްސަާސގެ ކަންތައްތަްއ ގެންދާ ގޮތް  ،ިމ މުއައްސަާސގެ ައގު ،ހިސާބު. އެހެންނަމަވެސް

އި. ަވކި މީހަކަށް އަމާޒުކޮްށގެން ެއއް އުސޫެލްއގަ ،އެއް ހަމަެއްއގައި  ،ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ކޮންމެވެސް އެއް ގޮތަކަށް

އޮބިޯނވެގެްނ  ،ގެނެސްއެދުވަހުން އެ ުދވަހަށް ބަދަލު ގާނޫނުަތކަށް ،ގަާވއިދުތައް އެ ދުވަހުން އެ ދުވަހަށް ބަދަލުކޮށް

ކަމަށް  ނޫން އެއީ މި މަޖިލީހުން ކަންކުރާންވާ ގޮތެއް  ،ކަންތައްތައް ނިންމާ އުސޫލުން ކަންތައްތައް ނިންމުން

ނޑީަގއި އިންނަަވއިގެން ،ގަބޫލުކުަރންވާނެ ބޫލުކުރަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޑު ގައަޅުަގނ ކަންަތްއ  ރައީސް ތި ގޮ

ން. ކުއްލިައކަށް ވަކި ކަަމކާ ައމާޒުކޮށްގެން ަގވާއިދުތަްއ ެއ ގެންދަންޖެހޭނީ ކުރިންވެސް ެއ ގެންދިޔަ ުއސޫލުގެ މަތީ

ނޫން. އިްއޒަތްތެރި  ނުން ވެސް ގަބޫލުކުާރ ގޮތެއްއަޅުަގނޑު ަހމަ ޔަޤީދަލުކުރުމަކީ ބަ ން އެ ދުވަހަށް ނިންމައިދުވަހު

ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު  ،ގެނެސްދޭ ރައްޔިުތންނަށް ތަރައްޤީ، ރައްޔިތުންނަށް ުއއްމީދު ގެނެސްދޭ ރައީސް.

 ،އި ހަމައެއްތަނުގެ ތެރޭގަ އެ  ،ނަމަ ކަމަށް ވަނީ ގެނެސްދޭން އޮތް ތަން. އެ ތަނުގެ ތެރޭގައި އިންސާެފއް ނެތް

ޯތ އެއްކޮންތަރައްޤީ ، ކުިރެއރުމެއްތޯދެން ރައްޔިތުންނަށް ކޮންއިންސާފެއްޯތ، ކޮން، ނަމަ ކަމަށް ވަނީ އުސޫލެއް ނެތް

އެބަ ރަނަގޅުވާންޖެހޭ. މި މުއައްސަސާގެ ހިންގުން  އަޅުަގނޑުމެނަށް ގެނެސްެދޭވނީ؟ މި މުއައްސަސާ މިއަްށވުރެ

ަގވާއިދުަތއް ނުހިފެހެއްޓި  ،ސޫލުތައް އެބަ ހިފެހެއްޓެންޖެހޭ. އުސޫލުތައް ނުހިފެހެއްޓިޖެހޭ. އުއަށްވުރެ ހަރުދަނާވާންމި

ނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ ކުިރއަށް މި ،ނަމަ ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ނޑުމެންގެ މި ޤައުމަްށ  އަުޅގަ އޮތް ުދވަސްތަަކކީ ައޅުގަ

ފަހަރު ހަމަ  ވެސް ެއއްރާތީވެ އެ ވާހަކަ އަދިގަބޫލުކު ބިރުވެރި ދުވަސްތަކެއް ކަުމގައި އަުޅަގނޑު  ،ހަމަ ނާމާން

ގާނޫނާ ، ވެސް މި މުއަްއސަސާގެ ގަާވއިދުތައްަތއް ގެންދަާވއިރުަގއި އަދި ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން. ުކރިއަށް ކަން

ނޑުމެންެގ އެްއގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުިރއަށް ގެންެދވުމަށް ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ރައީސަށް ދަންނަވަން. އަދި އަޅުގަ

ެއ އެ އުސޫލުަގއި، ، އަްނގާފަިއ އޮތް ގޮތަށްދޭއިރުަގއި ވެްސ ޕާޓީތަކުން  މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދެއްކުމުެގ ފުރުޞަތު
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ނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް ުއއްމީދުކުަރން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި  ހަމަތަކުގެ މަތީަގއި ަރއީސް ހުންނަވާނެކަމުގަިއ އަުޅގަ

 ރައީސް.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރަކަށް އެރުވުުމގެ ކުރިން 

ނެގުމަށް ޓަކައި ޕާޓީތަކުެގ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ޖަހާއެހާކަށްހާއިރަށް ވޯޓު  4، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

 4މިނެޓުގެ ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު  30މި ސެޝަން ގޮއްސަ  ގައި 3:30 ،މަޝްވަރާކުެރވެމުންދަނީ. މި ސެޝަން ދާނީ

މިނެޭޓ  1ޮއތް ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވެސް  ގޮތަށް. އެމް.ީޑ.އޭއިން އަންަގވާފައި އެބަޖަހާއިރު ފަށާ 

ބޭފުޅުން ވެްސ  ވާހަކަފުޅުދަްއަކވަން އެންމެ .އެކު ކުންުތ އޮތުމާސި 18މިނެޓު  3ޅި އެމް.ޑީ.ޭއއަށް އެރުވޭނީ. އެއީ މު

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ އެ، އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ިވދާޅުވެ ގޮތަށް. އަުޅގަ

 މިރަށް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޤާކުޑަހުވަ

ވަނަ  112ނޫނުއަސާސީގެ ައޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ޤާއާދެ،  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ

މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް ައދާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ެގ ވާޖިުބތަކާއި މާއްދާގައި އެބަ ބަޔާްނކުރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ެއްއވެްސ  އެ މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެބަ ޮއވޭ އެއާެއކުންވާނެކަމަށް. އަދި ހަމަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބުގެ ހުންނަ

މާ ހަވާލުވާެނ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާކަމުގެ މަޤާ، ނަމަ ހުސްވެްއޖެ ރެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އެ މަޤާމުސަބަބަކާ ހު

ނޑު ގަބޫލުކުރާިހތްއޮއިބު ަރއީސްކަމަށް. އެހެންވެއްޖެކަމަށް ބޭފުޅަކީ ވެސް ހަމަ ނަ ހުރިއްާޔެގ ތީ ރައީސުލްޖުމްވާނަމަ އަުޅގަ

ެއުކ  . ސީާދ ހަމަ ސާފުކަމާނޫނޭ އްޔަުތ ދެނެގަންނަންޖެހެނީކީ ހަމައެކަނި ެއއް ކަމަކުންނެއްހައިސި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ސިާޔސަތުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަަކިއ ނައިބު ރަީއސްެގ މައްޗަްށ ަވރަށް ބޮޑަށް ލާޒިމު ކަމެކޭ ެއ 

ނޑުމެން މި ޤައުމުގައި ޮކންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ  .މަކީ. އެހެންވީމާ، ެއކަން ޮކށްދެއްވާށޭކަ ޤައުމަށް ޓަަކއި ައޅުގަ

ނޑުމެ ވެްސ ނޫނޭ. ހަމަގައިމު  ކަމެއް  ނަކަށް ފަސޭހަންކަމެކޭ. އިުރއިރުކޮޅުން މިަކން ކުރުމަކީ މިއީ އަުޅގަ

މޭޓެއްެގ ގޮުތގަިއ ރަނިން، ޮގތުގެ މަތީން ނައިބު ަރއީސަަކށް ނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮްތވާއަޅުަގނޑުމެން މި ަޤއުމުގެ ޤާ

. ަނއިބު ކޮށްދެްއވާށޭއެހެންވީމާ، އެ ކަންކަްނ ތަންފީޛު .ނޑިޑޭަޓކަށް އާދެވޭނޭ ގޮތެްއ ނެތޭކެ  މީހަކު ޮގވަިއގެން ނޫނިްއޔާ

ޅެކޭ. އަދި މިއަުދ ކަމަށް އަންނަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ ވެސް އެފަދަ ވިސްނުން ގެްނގުޅެންޖެހޭނެ ބޭފުރައީސް

ނޑުމެން.ހުރި ބޭ ޔާ ޚިޔާރުކޮްށފައިރިއްރައީސުލްޖުމްހޫ  ..ފުޅަކީ މި ރައްޔިުތން މަޖިލީހުން އަޅުގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަމުން މި ގެންަދނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޕި.ޕީ.އެމަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ޮފނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ން.ޅުަގނޑަްށ ދެްއވާ އިރުޝާުދގެ މަތީއަ

 އަށް.هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ނާނީ `. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަވަްސެވގަން

 ،އްޔަންކުރެްއވި ށް މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަމަރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ ނައިުބކަމުގެ މަޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދީބަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވައި ތަހުނިޔާ ުބ ރައީސް އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު އައަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ ނައި

ނޑުމެންގެ ޕާޓީއަށް އަެނއްކާ ގޮތުަގއި މިއަދަކީ އަ  އަރިސްކުރަން. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ  ،ވެސް ވަރަށް ފަޚުުރވެރިޅުގަ

ނަވާފައި ޤައުުމގެ ޝަރަފުވެރި ނަމެއް ލިބިގެންދިޔަ ދުވަހެއް. އެއީ އަޅުަގނޑުެމންގެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސްކަުމގައި ހުން

ރަފަާކއި ފަޚުރެްއ. ނު ވަރަްށ ވެްސ މަތިވެރި ޝަކަމަށް އަޙްމަދު އަދީބު ަވޑަިއގަތުން އެއީ ޕާީޓއަށް ލިބުނައިބު ރައީސް 

ނޑުމެންގެ ާޕޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ަރއީސް އަްލއުސްތާޛް މައުމޫން އަދި، ވާތީއެހެންކަމަށް  ވެސް ެއއް ފަހަރު އަޅުގަ

ނޑާއި ޕާީޓެގ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި އަޙްމަދު އަދީޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ނަންފުޅުގަޔާ  ބަށް ވަރަްށ އި އަދި އަުޅގަ

އެ މަޤާމަށް ެއ  ގޮުތގައި ެއ މަނިކުފާނު ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ އެީކގައި ޝުކުރު އިޚްލާސްތެރިކަމާ

ވަަޑއިގެންެނވީ އެ މަނިކުފާނުގެ ބުރަ މަސައްކަތުން. ހީާވގިކަމާއި މުރާލިކަމާއި ތެުދެވރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަާމއި 

ކަުތގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުްނ މިއަދު އެ މަނިކުފާނު ވަޑައިގެން ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަފާތެރިކަމާ އެކު ކުރި މަަސއް

ނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޒވާނުންނަށް  ނައިބު ރައީސެްއގެ މަޤާމުގެ ޮގނޑީަގއި އެ އިށީނެދވަަޑއިގެްނނެވީ. އަުޅގަ

ވަރަށް ރަނަގޅު ފިލާވަޅެއް ިދވެހި ުޒވާނުްނ  ވަރަށް ރަނަގޅު ނަމޫނާއެއް ދައްކަވާަފއި، އެ މަނިކުފާނުެގ ތާރީޚުން

ނަންގަވަން އެބަ ޖެހެއޭ. ިއޚްލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަާމ އެީކގައި މަަސއްކަތްކުރީާމ ކުރިއަށްދިއުުމގެ ފުރުޞަތު 

އޮތްކަން މިއަުދ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ހާމަވެގެްނ ހިނގައްެޖ. މިއަދުެގ ިއއްޒަތްތެރި 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަީކ، އެ މަނިކުފާނުގެ ެކމްޕޭންގެ ދުވަސްވަުރަގއި ެއ هللا މްހޫރިއްޔާ އަލްފާިޟލް ޢަބްދުރައީސުލްޖު

ވިދާޅުިވ ފަދައިން، ދިވެހި ުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯއްދަިއވައިެދއްވާެނ ބޭފުޅެއްކަްނ، ިމއަދު ެއ ވަީނ ޢަމަލުން އެ 

ނިކުފާނު ކެމްޕޭންތެރޭގައި ދެއްކި ހުސް ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަްނ މަނިކުފާނު ދައްކަވާފަ. ހަމައެކަނި އެއީ އެ މަ

އަހަރުަގއި  34އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަަށވަުރެވ، ޔަޤީްނވެގެން އެބަ ދޭ. އަޙްމަދު އަދީުބގެ އުމުރުން އެންމެ 

ގަޅު ނަމޫނާެއއް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިަބކަށް އެ ވަަޑއިގެންެނވީ، އެީއ ދިވެހި އެހެން ުޒވާނުންނަށް ވަރަށް ރަނ

ނުޑމެންގެ އިއްޒަތްތެރި ނައިބު ރައީސަށް؛ އާދެ، ޤައުުމގެ ިއއްޒަތްތެރި ނައިބު ރައީސަށް  އަޅުަގނޑު މިއަދު އަުޅގަ
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ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި މަނިކުފާނާ ދެ هللا ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާިޟލް ޢަބްދު

ޖޭގެ ތަރައްޤީއަާށއި ކުިރއެރުަމށް، ހަމަޖެހުމަށާއި ސުލްޙަމަޞްލަޙަތަށް ވަރަށް ރަނގަުޅ ބޭފުޅުން ގުޅިަވޑަިއގެން ރާއް 

ނުޑމެންނަށް އެބަ އޮތޭ. އަުޅަގނޑުމެން މި ތިބީ ތިަޔ ެދ  މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދެްއވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަުޅގަ

ތިޔަ ދެ ބޭފުޅުްނެގ هللا ތައްޔާރަށޭ. މާްތ  ބޭފުޅުންނާ އެކީަގއި މި ޤަުއމު ކުރިއަށްގެންިދއުމުަގއި ެއހީތެރިވެދޭން

ޒަޢާމަތުގައި ދިވެހި ޤައުމަްށ ފާގަތި ދުވަސްތަކެއް މިންވަރުކުަރއްަވއި، ައޅުަގނޑުެމންގެ ޤައުމަށް ތަރައްޤީއާއި 

 .وبركاته هللا ورحمة عليكم المس  الوކުރިއެރުމާއި ތަަނވަސްކަން ިމންވަރުކުރަްއވާށި! އާމީން. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަށް.هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޑުމެްނ އަނެއްާކވެސް އަޙްމަދު އަދީބު ނައިބު ރައީަސކަށް ޝުކުރިއްާޔ،ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އަ ުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި ަޤއުމު އަެނއްާކވެސް އާ މަރުޙަލާައކުްނ  ޢައްޔަންކުރުމާ ގުިޅގެން ައޅުަގނޑު މި އުއްމީދުކުރަީނ އަުޅގަ

އަމާންކަންމަތީގަިއ  ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއް އެީކގަިއ ވާހަކަދެެކވިގެްނ، މަްޝވަރާެގ މޭޒުދޮށުަގއި ވާހަކަދެްއކި، ޤައުމު

ނޑު މި އުްއމީދުކުރަނީ، ޤައުމަށް މިއަދު ދިމާވެފައިވާ ަމއްސަލަ، ހުރިހާ  ތަރައްޤީގެ މަުގަގއި ކުރިއަށްާދނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

ޕާޓީތަކެއް ވާަހކަދައްަކިއގެން މަޝްވަރާގެ މަތީން މިއަދު ނައިބު ރައީސް، ެއމް.ޑީ.ޕީއާ ވެސް އެީކގަިއ 

ނޑު މިއަދު ޔަޤީންކުރަން، މިއަދު ޤައުމަށް މި އައި މަޝްވަރާކުެރވިގެން ކަން ތައް ކޮށްދެއްވާެނކަމުގެ ުއއްމީދު. ައޅުގަ

ބަދަލުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއް އެކީަގިއ މަޝްވަރާކުރެިވގެން، ވާަދެވރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވެސް 

ޤައުމު ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ޖާގަދީގެން، އެ ޕާޓީތަކާ ެއކީަގއި މަސައްކަތްކޮްށގެން މި 

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް.

 

 ރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަ
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`. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތާރީޚުަގއި ވަރަށް މުހިއްމު، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ުދވަހެްއ 

ނޑުމެން ަވކިކުރުމަށްފަހު،  ކަމުގައި ވެގެން މި ދިޔައީ. އާދެ، ނައިބު ރައީސަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އިއްޔެ އަުޅގަ

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ބާރުެގ ދަށުން އެ މަނިކުފާނު އަލަށް ނައިބު ަރއީަސުކ ރަ

އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ޢަްއޔަންކުރަްއވަިއ، އެ ބޭފުާޅގެ ަނން ފޮނުވީ. އާދެ، ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ އަޙްމަދު އަދީބު. 

ބާ ދަންނަވަން. އާދެ، ދަންނަވާލަން އޮތީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އާދެ، އެ މަނިކުފާނަށް ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މަރުޙަ

ނައިބުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުަމކުން ކަންތައްތަްއ އިޞްލާޙުވެގެންނުދާނޭ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންެވގެްނާވ 

ނުއަސާސީަގިއވާ ހަމަތަކާއި ގޮތުގެ މަތީން އެ މަނިކުާފނުގެ ވާޖިބު އަދާކުެރްއވުމުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ާޤނޫ

ނޑުމެންނަށް ކުރިއެރުެމއް ލިބިގެންދާނީ ހަމަނުޖެހުމެއް  އުސޫލުތަުކގެ މަތީން އެކަން ކުރަްއވަިއގެންނޭ އެކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން، އިްއޔެ ވަިކކުރި ފަދައިން، އަނެްއކާވެސް އެހެން ބޭފުޅަކު ވަކިކުރަންނުޖެހި  ނެތި. އިހަށްދުވަހު އަޅުގަ

ވޭނީ. އަުޅަގނުޑ ކަށަވަރުކުރަން ައޅުަގނޑު ަޔޤީންކުރަން އަޙްމަދު އަދީބުގެ ފަރާތްޕުޅުން އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރިއަްށގެންދެ

ނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ އަމާްނކަމާއި މަޞްލަޙަތަށް ޓަކަިއ،  ފެނިގެންނުދާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑު ކަަށވަރުކުރާހިތް އޮތީ ައޅުގަ

ށް ޓަކައި، އިޤްިތޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ، ސިޔާސީ ކަންތައް ކުރިއެުރވުމުަގއި އަދި އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމުެގ ކުރިއެރުމަ

ނޑުމެްނގެ ދަނގެީތ  ނޑުމެްނގެ ޕާޓީެގ އަުޅގަ މި މަޖިލީހުގެ އެހެން ވެސް ޭބފުޅުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، އާދެ، އަުޅގަ

ޤަުއމުގައި ހުރި މަްއސަލަތަްއ ، ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން 

ހަމަޖެއްސުމުގައި އެ މަނިކުާފނަށް ދެއްވެން އޮތް ހުރިާހ އިރުޝާދެްއ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް އަުރަވއި، އަދި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ލަފާފުުޅގެ މަތީން ކުިރއަށް ގެންދެވުުމގަިއ އިންސާުފވެރިކަމާ އެކު ަމސައްކަތްކޮށްެދްއވާނެ ކަމަށް 

 ގޮތަކަށް ހުރި ކި މޫނަކަށް ނުބައްލަވާ. ެއއްވެސް މީހަކަށް ނިކަމެތިކަމެއް ނާންނާނެ އެންމެ ރަނގަޅު މަޞްލަޙަތު ވަ

ނޑުމެން ްނކުރަން. އެ މަނިކުފާނުގެ ަޑއިނަމިކް އަޅުަގނޑު ޔަޤީ ކަންތައްތައް ގެންދަވާނެ ކަަމށް ކަމުގެ ވާަހކަ އަުޅގަ

މިކް ބޭފުޅެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލާކަްށ ވެސް ނޫން. އަޅުަގނޑު ކަހަލަ ޑައިނަކޮން ، ކޮންމެހެން ކިހާވަރެއްގެ 

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ެއކި ކަންޮކޅުތަުކގައި ހުރިހާ ޭބފުޅުން މި ދަނީ ދެކެމުން  ،ފާހަގަކުރާކަށެްއ ނެތީމު. ެއކަން އަުޅގަ

އްކުުމގެ ބޭުނމެއް ނެތް. އެ މަނިކުފާނަށް ބަލަމުން. އެހެންވީމާ، ެއކަމުގެ ތެެރއަށް ގިަނ ވާހަކަތަެކއް ދެ ،އަުޑއަހަމުން

ފަިއވާ ގިަނގުނަ އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުަގއި އެ މަނިކުފާނު ކޮށްދެއްވާ

ލުތައް ވެސް ކުަރްއވާފަިއވާ ަމސައްކަތްތަުކަގއި އެ މަނިކުާފނު ދައްަކވާފަިއވާ މިސާމަސައްކަތްތަކާ އަދި އޭެގ ުކރިން

އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ވަށައިގެން ފެންނަމުން. އެހެންވީމާ، އެާއއެީކގައި ދަންނަވާލަން އޮތީ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުްނ 

ކަާމއި ބަދަހިކަން ނޑުމެްނގެ ަރއްޔިތުންެގ އެުކވެރިައުޅގަ ލުކުރައްަވިއެގން އިންސާނުންނަށް؛ތަޖުރިބާ ހާސި

އިޤްތިޞާދީ ގޮުތން ކުރެވެންހުރި ކަންތައްަތއް  ،އަދި ިއޖްތިމާޢީ ންނާތުއިތުރުކުރެްއވުމަށް ޓަަކއި ސިޔާސީ ގޮ
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 މަަސއްކަްތކޮްށދެއްވާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ވުެރ އިތުރު ހިްތވަރުލަްއވަިއގެން ބާރަށްވުމުަގއި އެ މަނިކުފާނު ުކރިއަށްކުރެ

ނޑުމެންގެ ތާ ނޑު އީދު އޮތް ވާހަކަ ދަންނަާވލަމުންޔަޤީންކުރަމުން، އަުޅގަ   .عليكم المس  الو އިށީންނާަނން. އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަުރ  ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ ޝުކުރިއްޔާ 

 މިނެޓު. 1. މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް

 

 ލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީ ހޯރަފުށީ

ނޑު ވެސް ހަަމ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެ ޝުކުރިއްޔާ  ނޑުމެންގެ މި ަޤއުމަށް ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަ ްސ ައޅުގަ

ނޑު ަހމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އަޅު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ މި ގެނެސްެދްއވި ަނއިބު ރައީސަށް   ގަ

ނޑުމެން އެްއގޮތަކަްށވެްސ އައަދާކުރަން. އަ  އެކު ޝުކުރު ނޑުމެންގެ ނައިބު ަރއީސާޅުގަ ދޭތެރޭ އަޅުަގނޑުމެން  ޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނައިބު ރަީއސްގެ ފަރާތުން މީެގ ކުީރގަިއ  ނޑުމެން ހަމަ ޔަޤީންކުރަން، ައޅުގަ ޝައްެކއް ނުކުރަން. އަުޅގަ

ހުރީ ރާއްޖޭގެ  ީރަގއި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނިފައިކުރި ބޭފުާޅގެ ފަރާތުްނ މީގެ ކުގެ ނައިބު ަރއީސަށް އެ ޢައްޔަންމިހާރު

ދަކުެރއްިވއްާޔ އިރާهللا ދާނެ މަންޒަރު. އަޅުަގނޑު ެގން މި ޤައުމު ތަރައްޤީކުަރމުންގުޅި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ 

 ޔާމީނާއި هللا ދުރިއްޔާ އަލްާފޟިލް ޢަބްމި ދިވެހިާރއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫ ައކީ ައޅުަގނޑުމެންގެއަޅުަގނުޑގެ ދުޢާ

، އުސްމިންތަކަކަށް ގެންގޮސް  ޅުން ގުިޅެގން މި ޤައުމު މިއަށްވުރެ އާދެ ބޭފު ޑުމެްނގެ ނައިބު ރަީއސް އަދީބާއަޅުަގނ

 ރަީއސް.. ޝުކުިރއްޔާ عليكم المس  الوއުފާ ުދވަސްތަެކއް ލިުބން.   ،ތިމި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ާފގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީތެރި މެންބަރު. އަުޅގަޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތް

 ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ގަކުރިހެން މިއަދަީކ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ފާހަ ުޝކުރިްއޔާ. عليكم السالم

ކަށް މިއަުދ މު ދުވަހެއް. އާދެ، ޒުވާން ބޭފުޅަކަށް، ޒުވާނަ އްޭޖގެ ތާރީޚު ލިޔެވިގެންދާ މުހިއްދިވެހިރާ ،ވަރަށް ޚާއްޞަ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމު ހަވާލުވެގެން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އަލިއަުޅވާލަންޖެހޭ  ،ާދއިރުަގއި އަުޅގަ

ހުރި ކުރިއެރުންަތއް.  ކަމުަގއި ޯހދައިފައިނައިބު ަރީއސް އަދީުބގެ މާލިމީ މިހާތަނަށް މި ސަރުކާރުން އަދި  ،ތަކަކީޙަޤީޤަތް
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ނޑުމެންނަށް  ވަރަށް އެކަށީެގންވާ ބޭފުޅެއް. ގޮުތގަިއ މި މަޤާމަށް ބޫލުކުރާއަޅުަގނޑު ގަ ން ފެށިގެން ފެބްރުވަރީ 7އަުޅގަ

އި ެއ ސަ އޮތް ހީނަރުކަން މިއަދު ނަގަހަްއޓައި، އިޤްތިޞާުދ ރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކަދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އަިއއް

ނުޑ މިއަދު ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމައެއާެއުކގަިއ، ދިވެހިމަނިކުފާނު ކުރެއްވި މުހިއް ރާއްޖޭގެ މު މަސައްކަތްތައް އަުޅގަ

އިރުަގއި ވެްސ ދިޔަ ށް އިސްަނގަިއގެްނ ގޮވަމުންޞަކޮްނ ޚާއްއެމް.ޑީ.ޕީ އިދިކޮޅު ؛ކުރަން އެތައްފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓު 

މު ނަށް ދަތުރުކުރަްއވަިއގެން ރެކޯޑު މިްނވަރަކަށް ދިވެހިާރއްޖެއަށް ަފތުރުވެރިން ގެނައި މުހިއްތަދުނިޔޭގެ އެތަންމި

ނޑު މިއަދު އަދީބުގެ ނަ ހެންމެ، އެ އެވޭ. ހަމަން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންމަސައްކަތް ކޮށްދެްއވި ބޭފުޅެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ވަަރކަށް މިތާ ދާ ކާމިޔާބުތަކުގެ ވާހަކަ ކޮންމެވެސް އި މިއަދު މި ސަރުކާރު ހޯދަމުންކަމުގަމަނިކުފާނުގެ މާލިމީ

ލަރުެގ މު ކަެމއް. އާދެ، ފުރަތަމަ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެރިކަން ނިމުމުން ފެށިެގން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑޮދައްކާލުމަކީ މުހިއް

މު ކަމެްއެގ އޮްތކަން ެއއީ މިއަދު މުހިއް ިމއަދު ަޙއްލުެވގެން ގޮއްސަ  ޑޮލަރުެގ މައްސަލަ މައްސަލަ، ަޙއްލުނުވެފަިއ އޮތް 

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންގޮތުަގއި  ކައި ބޭރުން ވޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓައަުޅގަ

ެއކު އަދި  ބީތަަކކީ މިީއ ޝުކުރުވެިރކަމާކާމިޔާ ްސގެްނ ދިވެހިރާއްޖެ ހޯދަމުން މި ދާއިންވެސްޓަރުްނ ގެނެ

އެ ކަންތައްތަުކަގއި އެ މަނިުކފާނު އަދި ޚާއްޞަކޮށް ރަީއސް ޔާމީނަށް އަޅުަގނޑުމެން  ،އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަންނަ

ެއކު ިދވެހިރާއްޖެ އާ ކާމިޔާބީތަެކއް  ނައިބު ަރއީސާ މެއް. އެހެންކަމުން، ިމއަުދ އާދަންނަވަން ޙައްޤު ކަ ޝުކުރު

ނުޑ އެދެނީ ަރއީސް ޔާމީދަމުންދާނެހޯ ނަށް މި ލިބިވަަޑއިގެންެނވި ާއ ކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުަގނޑު ަޝއްެކއް ނުކުރަން. އަުޅގަ

އަދި  ސްދޭނެ ކަމަށް.ބޭފުޅުން އެުކގަިއ ދިވެިހރާއްޖެއަށް ކުިރއެރުންތަެކއް ގެނެ އެުކަގއި، ދެ ނައިބު ރައީސާ 

 ކަމަށް. ުޝކުރިްއޔާ  ގެ އިޤްތިޞާުދ އިތުރު ހަރުފަތްތަކަކަށް އުފުިލގެންދާނެދިވެހިރާއްޖޭ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަތުރުވެރިކަާމއި 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ ޝުކުރިއްޔާ 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

 ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަ

ވެދާނެ  ތާީރޚީ ދުވަހެކޭ. އާދެ، ތްތެިރ މެންބަރުން ވިދާޅުެވއްޖެިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ވަރަށް ގިނަ އިްއޒަ ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާލަން ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް  ޖެހޭ ރާއްޖޭގެ އެބަ ތާރީޚީ ދުވަހަކަށް ވެސް. އެކަަމކު، އަުޅގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަން އަްޙމަދު އަދީބަށް ވެސް އެކަހަލަ  މި ވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް މި ދިމާވާ މައްސަލަ. އަޅުގަ

ކަމަކާ ކުރިމަތިނުވާނެ ކަަމށް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ވެސް އަދި 
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ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބަީކ ވެްސ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ތަަޞއްވުުރ، މުޅި ަދއުލަތުގެ ހައިބަތު ާރއްޖެާއއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވެސް ދައްކުަވއިދޭ، ރަމްުޒކޮށްދޭންޖެހޭ ބޭފުޅުން. ޝައްކެއް ނެތް. އަޙްމަދު އަދީބަކީ ވަރަށް 

ާވހަކަތައް އަދީބާ ގުުޅަވއިގެްނ އެކި ފަރާތްތަކުން ަދއްކާ.  ޑައިނަމިކު ބޭފުެޅއް. އެހެންނަމަވެސް، ތަފާތު އެިކއެކި

އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ައދީބަކީ ފަސްބައި ސާފު، ޤައުމަށް ވަފާތެރި، އަދި ޤަުއމުގެ ކަންކަން ހިންގުމުގަިއ 

ފަރާތްތަކާ އެކު ވެްސ  އަމާނާތްތެރިކަމާއި އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އަދި ރައްޔިތުްނގެ ޙަްއޤުތަކަށް އިޙްތިރާމުކޮށްގެން ިއދިކޮޅު

ނުޑ  ބާއްވަންޖެހޭ ގުޅުންތަާކއި މަޝްވަރާތައް ބާްއަވއިގެން ކުިރއަށްގެންަދވާނެ ބޭފުޅެއް ކަމަށް. އެ އުއްމީދުަގއި އަުޅގަ

ނޑިަވޅެއް. ރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ މަސްރަޙް  މިއަދު ވޯޓުދޭނަން. އަޅުަގނުޑމެންގެ ރާއްޖެއަށް ިމއީ ވަރަްށ ޚުޠޫރަތްތެރި ދަ

ވާން އެބަ ޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް  ހަމަނޭވާއެއް ލަިއގެން އެ މީހުންގެ މަސައްކަަތިއގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުެގ ހަމަހިމޭން

ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވާން އެަބ ޖެހޭ. ވޭތުވެދިޔަ ހަެއއްކަ، އަށެއްކަ މަސްުދވަހަކީ ރާއްޭޖގެ މުޅި ސިޔާސީ މަސްރަްޙ 

ނެޑްއގެ ތެރެއަ ށް ަޤއުމު ވެއްޓިަފއި އޮތް ުދވަްސވަރެއް. ކިރިޔަކިިރޔާ ހިތާމަޔާ ެއކު ހަލަބޮލިވެ، ބޮޑު ހަމަނުޖެހުންގަ

ދަންނަވަންޖެހެނީ ބޮޑު ދާޚީލީ ހަނގުމާއެްއގެ ތެރެއިން ޤައުުމ ސަލާމަތްވެފައި ގޮްއސަ މި އޮތީ. ޝައްކެއް ނެތް. ވަރަްށ 

ރާތްތަާކ ވެސް މިއަދު އެ ކުިރއަށްދާ ގިނަ ބޭފުޅުން ވަރަށް ޙިކުމަްތތެރިކަމާ އެކު މަްޝވަރާތަެކްއ ކޮށްގެން އިދިކޮޅު ފަ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތަީކ، ކުީރގެ ޓޫރިޒަްމ  ވާހަކަިއގެ ޛަރީާޢއިން މި ކަްނކަން ހިނގަިއގެންދިޔައީ. އަުޅގަ

އުރެއް މިނިސްޓަރު، މިހާރު ނައިބު ަރއީސަކަށް ަޢއްޔަންކުަރްއވާފަިއާވ ބޭފުޅާ މިދެންނެވި މަސައްކަުތގައި ވަރަށް އިސް ދަ 

އަދާކުރެްއވި ކަމަށް. މި ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ހިތަށް ފިނިކަން ގެނެސްދޭ ކަމެއް. ހިތްހެޔޮކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިދެންނެވި 

ނުޑެގ ވޯޓު އިތުބާރުކޮށްފައި އަުޅަގނޑު ދޭނަން. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަައކީ އަދިވެްސ  ސަބަބަށް ޓަކައި އަުޅގަ

މި ރާއްޖޭަގއި ޖުޑީޝަރީ އިޞްާލޙުކުރަން، ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްުޤތައް ހިމާޔަތްކުރަން، ވަޢުދު ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް 

ފުއްދަން، ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ައސާސީ ޚިދުމަތްތައް ޯފރުކޮށްދޭން، ރަްއޔިތުން އެދޭ ބޭސްފަރުވާާއއި ދަތުރުފަތުރުެގ 

ހަމަމަގަށް އަޅުވަންޖެހޭ. މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ.  ނިޒާމާއި މިހެންގޮސް އެތަްއެއތައް ޚިދުމަތްތަކެއް އެބަ ހުރި

ރައްޔިތުން އެދެނީ، ރައްޔިުތމީހާގެ ޖީބަށް ކޮންމެވެސް އެއްެޗއް އައުން. ރަްއޔިތުން އެދެނީ، ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު 

ލިބޭ އެއްޗަކުން  ތަނަވަސްވުން. ަރއްޔިތުްނގެ އެދެނީ، ހަމަޖެހިލައިގެން އަާމންއޮމާން ވެއްެޓްއގައި އެ ީމހުންނަށް

ދެކޮޅުޖެހިގެން އުެޅވޭނެ، ާތހިރު ދިރިއުޅުމެއް އުެޅވޭެނ ދުވަހެއް އެ މީހުންނަށް ލިބުން. ސަރުކާރުގައި ަނއިބު 

ާއއި މުޅި ބޭފުޅެއް. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސެްއގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވަންވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ އިތުބާރުކުރަްއވާ

ކުރާނެ ބޭފުޅެއް. ހަމަ އެހެންމެ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަކީ ވެސް ދިވެިހ އެއް ޫރހެއްަގއި ތަންފީޛު ާޔސަތުދައުލަތުގެ ސި

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މުިޅ  ރައްޔިތުންކަން ދަެނގެން ެއ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަްށ ވެްސ އިްޙތިރާމުކުރައްވާނެ ބޭފުެޅއް. އަުޅގަ

އަިދ  ގޮުތގައި ވާން. މިއަދު ވަޒީފާ ލިބުމުގަޔާއި ގެކުެރވޭ ބައެއް ނުމުގެ ރަްއޔިތުންނަކީ އެްއ ބައެއްކަމާއި ތަފާތުޤައު

އަީކ ފަރަގު ގެްނގުޅޭ ވާހަކަ  އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެމެދު އިނޫން ކަންކަމުގަިއ ވެްސ ަސރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކާ މި
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 ،ގެންނަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ެއއް. މިކަމަށް އެބަ ޖެހޭ ހަމަޖެހުމެއް ދާއިރާއެްއގައި ެދކެވޭ  ވާހަކަ ވަރަށް ފުޅާ

އަށް ކުރިމަތިވެފަިއވާ އެންމެ ބޮުޑ ންމެ ބޮުޑ ސިޔާސީ ޕާޓީ. މި ޕާޓީައކީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި އޮތް އެމެްނގެ ޕާޓީއަޅުަގނޑު

ނުޑގެ ުއއްމީދަކީ މިއަދު ާރއްޖެ ނޑުމެންގެ ލޮބުވެިތ ޒަޢީމް ހުަރގޭަގއި ހުރުން. އަުޅގަ އަށް، ހިތާމަޔަކީ، ހިތާމަޔަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ފާހަމާދަމާ ނޫން އަނެއް ގެ މުނާސަބަތުަގޔާއި އަދި ދިވެހިރާއްެޖއަށް 50ގަކުރާ މިނިވަން ދުވަހު ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  އިތުބާރުުކރައްވާ ނައިބު ރައީެސއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލިބިވަަޑއިގަތުުމގެ މުނާސަބަތާއި ުއފަލުގައި އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަކަމެންގެ ަރއީސް ދޫކޮށްެލއްވީމަ. އެކަމަށް އެދި ޮގވާ ވެސް ބަިއވެިރވެވޭނީ އަުޅަގނޑު  ލަމުން އަޅުގަ

 ލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ.  ނިންމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި

 އަޙްމަދު މުބީނަށް. 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު  ތާރީޚީ ވަރަށް ޚާއްޞަ  ވެްސ ފާހަގަކުރާނީ މިއަދަކީ ވަަރށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު  ގެދުވަހެއް ނޑުމެންނަށް ވެސް ގޮތުަގއި. އަުޅގަ ނޑުމެންގެ ނައިބު  ،ދިޔަޢައްޔަންކުރެިވގެން މި  މިއަދު އަޅުގަ އަުޅގަ

ޔަޤީންކަމެއް ކުރަން. އެ  އިށް ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރަކާ ދީބަރައީސްކަުމގެ ހުވާ މި ކުރެްއިވ އަޙްމަދު އަ

ނުގެ ހީާވގިކަމާިއ އެ ވެްސ ެއ މަނިކުފާ އިމަނިކުފާނަށް މިއަދު މި ޤައުުމގެ ނައިުބ ރައީްސކަން މި ިލބުނީ ޙަޤީޤަތުގަ

ނޑު ެދކެން. އާދެ! މި ސަރުކާރު ޓީމަނިކުފާނުގެ ލީޑަރޝިްޕގެ ޮކލި ކަމާއި އިޚްލާޞްތެރި މަަސއްކަތުން ކަމަށް އަުޅގަ

ކުާރނެ ބޭފުޅެއް މިއަދު ނައިުބ ޔާބީގެ ވަރަްށ މުހިއްމު ބައެއް ިހއްސާފަހުން މި ސަރުކާރުްނ މި ހޯދި ކާމި އައި

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީރައީސްކަމަށް ޢައްޔަންކުރެ  އަޅުަގނުޑގެ  ،ިވެގން މި ދިޔައީ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

ކުިރއަށް އޮތް ުދަވސްތަކުަގއި މި ސަރުކާުރގެ  ،ކުރީަގއި ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި މެންބަރުން ފާހަގަކުރި ފަދައިން

ނޑިަތއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ނޑުދަ ލުކުރުމަށް ޓަކައި މިހާރަށްވުރެ ބުރަ މި ސަރުކާރުެގ މެނިފެސްޓޯ ހާސި ،ލަ

ަތާކ ވާ ހަލަބޮލިކަމުން ައރައިގަތުމަށް ޓަަކއި ޕާޓީއާދެ! ޤައުމަށް މި ދިމާވެފައި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން އެބަ ޖެހެއޭ.

ަޤުއމު ހަމަޖެހިގެން އޮންނާނެ ވަގުތުަތކާ އެްއކޮށް ޤައުމު  ،އްެލއް ހޯދައި އެކު ކުރެވެމުންދާ މަްޝވަާރއަށް ޙަ

ނުޑ މިއަދުެގ ތަ ނުޑ ޮގވާރައްޤީކުރުމަށް ކުިރއަށްދިއުަމށް އަުޅގަ ަލން. އާދެ! ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ނައިުބ ރައީސަށް އަުޅގަ

 އި މި ދަނީ ޤައުމެްއގެ ރައްޔިތުްނގެ މެދުގައި އޮންނަ އެުކވެރިކަމާ  ޤަުއމެއް ކުރިއަަރއި، ޤައުމެއް ތަރައްީޤކުރެވި 

ބޫލުކުރާހިތްއޮީތ ނޑު ގައަުޅގަ، މަޞްލަޙަތުެގ މައްޗަށް. އެހެންވީމާ އޮންނަ  އެއްަބއިވަންަތކަމާއި ޤައުެމއްަގއި މި
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އަޙްމަދު އަދީބަކީ އެ ކޮލިޓީ ހުންނެވި ބޭފުޅެކޭ. އެ ކޮލިޓީގެ ބޭނުންހިއްަޕވަިއގެން މި ޤައުމަށް މިއަދު  އޮނަރަބަލް

ވާ ތަަރްއޤީ ހާސިލުކުރުމަށް ޓަަކއި އެ ދިމާވެފައި އޮތް މައްސަލަަތުކން އަރަިއގަނެ، އަުޅަގނޑުމެްނ ރައްޔިތުްނ ބޭނުން

ނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހަމަ  ދިމާލަށް، އެ އަމާޒަށް ވާސިުލވާން މިއަދު އެބަ ޖެހެއޭ އަުޅގަ

ޔަޤީނުން ވެސް އަޅުަގނޑުެމން އިތުބާރުކުރަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުން ވަރަށް އިތުބާރުކުރައްާވ 

ބޭފުޅެއް. އާދެ! މިއަދުގެ ަސރުކާރުަގއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑަްށ މިކަމަށް ޤާބިލު، އެކަށޭނެ 

ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނުޑ އަޙްމަދު އަދީބު ފާހަގަކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މި ދެކެވެީނ 

ނޑު ޮގތެއްަގއި. އެހެްނވީމަ... އެއް ވާހަކަެއއް. އެްއގޮތަކަށް ވާހަކަތަ  އް ހުރީ މަިއގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 24ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވަގުތު ހަމަވީ ކަމުގައި ދަންަނވަން. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ލިސްުޓގައި 

ޑަރު އަންގަވާފަިއ އޮތީ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މިނެޓު. ޕީ.ޖީ ލީ 22އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ަވގުތުަގއި 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރަކަށް އެއް މިނެޓުގެ ުފރުޞަތު އެރުވުމަށް. އަުޅގަ

 ށް.ރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުެމން މި ފާހަގަކުރަމުންދަނީ...  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޑުކޮށްލަދެއްވުްނ އެދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ ަމއްސަލަެއއްަގއި ކެލާ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަީލ 

 ވަން. ޢާރިފަށް ފުރުޞަތު އަރު

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ހުްއދައެއް ނުކުރޭ ރިާޔސަތާ ުސވާލުކުރާކަށް. އެހެންނަމަވެސް 

އި ވިދާޅުިވ، ހަތަރެއް ޖަހާކަށްހާއިރު ވޯޓަްށ އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ ވާހަކަފުުޅގަ

އަހާނަމޭ. އަޅުަގނުޑގެ ުސާވލަކީ، މިހާރު މި ބަހުސްކުރެވޭ މައްސަަލއިގެ ވޯޓުތޯއޭ؟ މުޅި ދުވަހުގެ ހުރި ހުރިހާ 

ނޑުމެން ެއކި ކަްނކަމުގަިއ ެއކި ބޭފުޅުން އުުޅއްވާެނތީވެ، ކޮމިޓީތަކުން އައި  އްަސ މައްސަލަެއއްެގ ވޯޓުަތއް ޯތއޭ؟ އަުޅގަ

 ހުރި މައްސަލަތައް ވެސް ހުުރމާ އެކު މި ސުވާލު މި ދަންނަވާލެވުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ކެލާ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ފާަހގަކުރެްއިވ 

ނޑަށް ިނޒާމީ މައްސަލަެއްއގެ ގޮުތަގއި ޖަވާބުދެވެން ނެްތ މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގައި އެ  ފަދައިން، ެއއީ މި ަވގުތު ައުޅގަ

މަނިކުފާނު ވެސް ފާހަގަކުަރްއާވފައި އެ އޮތީ. އެހެންވީމާ، ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުން، އެީއ ނިާޒމީ މައްސަލައެްއގެ ގޮުތގައި 

هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބަލައިގަެނވޭނެ ޖާގަެއއް ނެތް. އަޅުަގނޑު މި

 ށް.ރިފާޢަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ނައިުބގެ ނަންފުޅުގެ ޮގތުގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑުމެން ހުރިހާ ޒުވާނުން އެ ބޭފުޅެްއގެ ނަން  ފޮނުވާފައި އޮތް ނަންފުޅު، އަްޙމަދު އަދީބަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަުޅގަ

މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރަީއސްކަން ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީުދގައި ތިިބ ނަންފުޅެއް. އެހެންވީމާ، 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު هللا ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސް ޢަބްދުއެކަމަށް ޓަކައި މިއަުދގެ ރަީއސު

ދަންނަވަން ދިވެހި ހުރިހާ ޒުވާނުންގެ ނަމުގަިއ. ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ރައީސް ޔާމީނަީކ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ވާހަަކ 

ށް ސާބިތުވެގެްނ މި ދިޔައީ. މި ހަމައެކަނި ދައްަކވާ ބޭފުެޅްއ ނޫންކަން މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަ

ރީޖަންގައި ވެސް އެންމެ ުޒާވން ނައިބު ރަީއސެްއގެ ގޮތުަގއި އަޙްމަދު އަދީބު ވެގެންިދުއމަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެްސ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޒވާނުންނަށް ދޭ ޤަދަރާއި ުޒވާނުންނަށް ުކރާ އިތުބާރު ޔަޤީްނވެގެންިދަޔ ކަމެއް. މިކަމަށް ަޓކަިއ 

ްނގެ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން، އަދި އަޙްމަދު އަދީބަށް ވަރަށް ޮބަޑށް އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން އެންމެން މިތިބީ މި ސަރުކާރާ އެކީަގއި ހުރިހާ ކަންކަމެއްަގއި ތަރައްޤީެގ  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ން ތިބީ އަޙްމަދު އަދީުބގެ ފަހަތުަގިއކަން ހަމަ އެ ޔަޤީްނކަން މަޝްރޫޢުތަކުގައި ކުރިއަށްދާްނ. އަދި ދިވެހި ުޒވާނު

 އަރުވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ  އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ މީދޫ ައއްޑޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް. މައާދަ ރޮޒައިނާ މެންބަރު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްެޔގައި ައޅުަގނުޑމެންނަށް ފެނުނީ ނައިބު ރައީސްގެ ނޯކޮންފިޑެންްސ؛ 

ބު ރައީަސށް އިމްޕީޗްމަންޓް މި ތަނުގަިއ ކުރިއަށްދިޔަ ތަން. ެއީއ ރައީސް ޔާމީން، ރައީްސ ޔާމީންގެ ނައި

އިތުބާރުނުކުރާތީވެ ހިނގި ކަެމއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އަދި މިއަދު ރައީސް ޔާމީން، ރައީސް ޔާމީނަށް ފެންނަ 

ނޑުެގ މައްސަަލއަީކ  ބޭފުޅެއްެގ ނަންފުޅު އެ މަނިުކފާނުގެ ނައިބު ަރއީސްކަމަށް މި ތަނަށް ފޮނުވާފައި މި އޮތީ. އަުޅގަ

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގިއ ވަރަށް ބޮުޑ މައްސަަލއެއް. ހުވާކުރަްއަވއިފިއޭ ަރއްޔިތު ްނެގ މަޖިލީހުން ރުހުންނުދެނީސް. މީ އަުޅގަ

ރައީސްކަުމގެ ހުވާ، ރައްޔިުތން ވޯޓުނުދެނީސް ރައީސްކަމަށް އަންނަށް ބޭނުންވާހާ މީހަކަށް ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް 

ގެ މެދުތެރޭަގއި މިކަހަލަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ އަޅުަގނެޑއް ނުދެކެން. ހަމަ އެގޮތަށް ނައިބު ަރއީސްކަުމެގ ހުވާ ދައުރު

ނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ލިބިގެން،  ކަމަށް ވަންޏާ ނައިބު ަރއީސްަކމުގެ ހުވާކުެރވެްނވާނީ އަުޅގަ

ގުތު މި ތަނުގައި އެއަށްފަހު. ެއއީ ރައްޔިތުްނގެ ސީދާ ވޯޓަކުން އަންނަ ކަމަަކށް ވާއިުރގައި ަރއްޔިތުންގެ ުރހުން މި ވަ

ނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި އަެނއްާކވެސް  މި ދެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމަށް ވާތީވެ، އެ ރުހުން ނުލިބި ހުވާކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑާަލިއ  ނޑު ދެކެނީ. ަތކުރާރުކޮށް ނިޒާމު ފު ނޑާލައި ުއސޫލުތަކާ ޚިލާފު ކަމެްއގެ ޮގތުގައި އަުޅގަ ހަމަ ނިޒާމު ފު

ންތައްަތއް މި ސަރުކާރުން ކުރަްއަވމުންގެންދާތީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ތެދުވެ މިތާގައި އެ ވާހަކަ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު ކަ

ނޑަށް އެނގޭ  ނޑު ފާހަަގކޮށްލީ. އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކަން އެަބ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިކަްނ އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ކަމުދާ މީހެއްގެ ނަ މެއް ނޫންކަން މި ތަނަކަށް ނައިބު ރައީސްެގ އަޅުަގނޑު ބޭނުންވާ މީހަކު، ނުވަތަ އަުޅގަ

ނޑު ާމ  ގޮތުަގއި އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، ނައިބު ރައީސްގެ ގޮުތަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވި ނަމާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނަމަވެސް ގިނަ ވާަހކަތަކެްއ ދައްާކކަން ނެތިން. އަޅުަގނުޑގެ ވޯޓުން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތް ެފނިގެންދާނެ. އެހެން

 ކަންކުރެްއވި ުއސޫލު އަނެްއކާެވސް ހަމަ ގޯހޭ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީާއ 

ނުޑ ފުރުޞަތު މި ައރުވަނީ  އެްއގޮތަށޭ މި އެޖެންޑާ ައއިަޓމު  ާދއިރާގެ  ކެނދިކުޅުދޫކުރިއަށް މި ދަނީ. މިހާރު އަުޅގަ

 ށް.މަޢުރޫފަ ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ނޑު އެންމެ ފު ރަތަމަ ވެސް އިއްޒަތްތެރި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ މި އުފާވެރި ތާރީޚީ ދުވަހުގައި އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ުޝކުރު އަދާކުރަން. އަދި އަްޙމަދު އަދީބު، ނައިބު ރައީސަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. 

ނޑު ގަބޫލުކުާރ  އެމް.ޑީ.ޭއގެ ނަމުގަާޔއި އެމް.ީޑ.އޭގެ ލީޑަުރގެ ނަމުގަ އިޚްާލޞްތެރި ޝުކުރެއް އަދާކުރަން. އަދި އަޅުގަ



18 

 

ދު އަދީބަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރަްށ ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ވަންެދން ދަންނަ ބޭފުޅެއް. އަދި ގޮތުަގއި އަޙްމަ

ނޑުމެްނގެ އިތުބާރާއި ައޅުަގނޑުމެންގެ އިޚުލާޞްތެރިކަްނ އޮންނާނެ އަޙްމަދު އަދީބު  އިތުބާރުކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް. ައުޅގަ

ީކގަިއ މަސައްކަތްކުރާހާ ހިނދަކު. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާހިތްއޮީތ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަފާެތރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާ އެ

އަދީބަކީ ަސއިުޒގެ ގޮތުން ވެސް، ތަޖުރިާބގެ ގޮތުން ެވސް، ބަރުމިނުގެ ގޮތުން ެވސް ޤާބިލު ބޭފުޅެއް ނައިުބ 

ނުޑގެ ުއއްމީދަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ތާއަބަދަށް އިޚްލާޞްތެރިވާނެ ކަމަށް . ޝުކުރިއްޔާ ރައީސަކަށް. އަުޅގަ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ  ެދކުނު ގަލޮޅުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ސިކުންތު.  30 މިނެޓު 1 ށް.މަޚްލޫފަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

އެރި  ހަމަ  ހިތަށް ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދިން ވޯޓުން ޖަމީލަށް ހެޔޮ ހިތުން އުފަލުން

ރަނގަޅު އޮްށ  ހިނދުން އޭނާ ދުރަށްލުން ޙައްޤުވާނޭތޯ. ރަނގަޅު ޢަމަލުން މެ ނޫނީ ހެޔޮ ނަތީޖާ ރަނގަޅުވާނޭޯތ،

އަދީުބ  ،އެރުން ހިމެނޭ ނަސީބޭ މީ ދުލުން ބުނެފައިމޭވާ ލިބޭނޭތޯ. މި ދީބުގެ ކުރި ރަނގަޅު އިންދުމުން ނޫނީ

، އަދި ޤާސިމަށް ދިން ބޮޑު އެ ނިކަމެތިކަން ގޮތާ ކަަމކަށް ވެދާނޭތޯ. ނަޝީދަށް ހެދި ވަިނވިފައިދާ އިސްކުރުން

ާވ އަހަރު ފާހަގަ، އުޭޅއިުރގައި މަރުން 50ގެ ކަމުހުން އުޅޭނޭތޯ. ކުރަން މިނިވަންއުމަށް ދެކޭ މީނަސީބެއްކަމު ެއއީ ޤަ

ނިޑޔާރުންގޮތަށް ތިބޭ ޤާޟީން މުނާފިޤު ދެ ވާ ޫދތައް އެ ގިނަ ނޫންތޯ. ދެފުށްއަދު ސަލާމަތް ހަމަ ގޮ ، ވީ އެ ފަ

ނޑު މާމަވެސް ހާ ފުށަށް ނަގާ ރިޝްވަުތ މިއަދުއެފުށްމި  ގިނަ ވާހަކަެއއް މިއަދު ދަްއކާކަށް  ނުވަނީތޯ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުގެ ދުޢާތިންނެ ކުެރވޭ އަްޙމަދު އަދީބަކީ މި ވޭތުވެދިަޔ ގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް ޢައްޔަންައކީ މިއަދު މި ގައުމު. އަޅުގަ

ނޑުމެްނެގ ތަނުގަ ނަމަވެސް ކުިރއަށް ޮއތް އިކުރެވުނު ހުރިހާ ނުބައި ކަންތައްަތއްތަެކއް ދޫކޮްށލާފަ އިތަނުގަ އި އަުޅގަ

އި، މިދިަޔ ށް މަސައްކަތްކޮށްެދއްވާ ބޭފުޅަކަށް ވުން. އެކަމަކު ިމދިޔަ ތަންތަނުގަވާނެ ފަދަ ގޮތަކަޤައުމަށް ފައިދާ

ނޑަށް ިލބިފައިވާ ތަޖުރިާބގެ އަީލގަ  އިކަން ހިނިގ ޮގތަށް ބަލާފަދުވަސްތަުކގަިއ  ނޑަށް އަޙްމަދު އަދީބަްށ  އިއަުޅގަ ައޅުގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ވަަރށް  .ތާއީދުކުރެވެން ނެތް ވާހަކަ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ   މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ބާރަށުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 . މިނެޓު 1ށް. ޝުޖާޢަ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ޝުޖާޢު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ބާރަށު

ވަނަ މާއްދާެގ  122ނޫނުއަާސސީގެ އްޔާގެ ޤާޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރި` 

އަޙްމަދު ، ކުރައްވާަފއިވާ ހ. ސާމަރާޢައްޔަން މަށް އެ މަނިކުފާނުޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނައިބުކަމުގެ މަޤާދަށުން ރައީސުލް

ދަންނަވަން. އަދި އަުޅަގނޑުމެންގެ ިދވެހި ުޒވާނުްނގެ  މަރުޙަބާ އެކު  ފޫރަށް ވަރަްށ އިޚުލާޞްތެރިކަމާޣައަދީބު ޢަބްދުލް

ޓަކައި އެ މަނިކުފާނަްށ  ކަމަށް ެދއްވިރިއްޔާ ޙަޤީޤަތަކަށް ހައްދަވައިއެތައް ބަެއްއގެ އުއްމީދުަތއް މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫ

ނޑުމެންެގ  ،ކުރެއްވި ފަދައިންދަންނަވަން. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަ އެުކ ޝުކުރު އިޚުލާޞްތެިރކަމާ ވަރަށް އަުޅގަ

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ މަސްރަޙް  އެ މަނިކުފާނަކީ ،ވާދަވެރި ަބއެއް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްަވިއފި

ގާތުން އެހީތެރިވެދެްއާވ ބޭފުޅެކޭ. އެހެންނަމަވެސް ަވރަށް  އަށްރައީސުލްޖުމްހިއްޔާޓަަކިއ  މަގަށް އެޅުވުމަށްހަމަ

މަނިކުފާނު ނޑު މި ފުރުޞަުތގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ައދި އެ މަނިކުފާނަން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ 

 އި މަލުތައް ހުންނަކަމުގަގޮތަށް މަނިކުާފނު ޢަ ތި ދަްއކާ ވާހަކަތަުކގެ ތެެރއިން ބަޣާވާތަަކށް މަގުފަހިވާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ 

ން ފަހެްއ އަޅުަގނޑުމެ ކަށްއަޅާ ން މަނިކުފާނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ފިަޔވަޅު ޒަތްތެރި މަޖިލީހުވަނީ ވިްއޔާ މި އިއް 

މަނިކުފާނަން މި ލިބުނު ރަނުެގ ފުރުޞަތުގަިއ ދިވެހި ހުިރހާ ޒުވާނުްނގެ ުއއްމީދުތައް ، ނުޖެހޭނަމޭ. އެހެންވީމާ

ެއ ގެންދަވާ މަސަްއކަތުަގއި މުންީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރަްއވަޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި ރަ ޙަޤީޤަތަކަށް ހައްދަވައިެދއްވުަމށް

 ...ގެމަނިކުފާނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ހުޅުހެންވޭރުއަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަރު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ށް. މަނިކަމޫސާ މެންބަރު

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ މޫސާމަނިކު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ންޖެހޭ މީހެއް. ވަފާތެރި ކީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަފާެތރިވާ. ނައިބު ަރއީސަ ޝުކުރިއްޔާތ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ނުޑގެ ނަސޭހަަތކީ ނައިބު ރައީސު ވަނީ އެނގިފަ. ދެ ވެްސ މި ްއޔާ ކަން ހިނގާ ގޮތް ނުވެއްޖެ ްނ ވަފާތެިރވެްއޖެ. އަުޅގަ

ރައީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ވަފާތެރިވަްއޗޭ. ސިޔާސީ ެވރިންނަށް ދަންނަވާލަން އޮތް  އިްއޒަތްތެރި ޒުވާން ނައިބު

ނޑު އޭުރގައިއެކީގަ  ނަ ައހަރުގެ އިންތިޙާބު ނިމުމާވަ 2013 ،ވާހަކަައކީ އެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވާ  އި އަުޅގަ
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ކަމަށް  ކުިރއަށް ަވޑަިއގަންނަވާނެ ދުކުރަްއަވއިަރއީސް ޔާމީނަށް ތާއީ ވަަޑއިގެންޑިޭޑޓް ނުކުމެއެމް.ޑީ.ޕީެގ ރިޔާސީ ކެން

ވަރަށް  ުގޅިގެން އައި ަހލަބޮލިކަމުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަކާ ނޫނުއަސާސީއަށްއި ޤާ ފަހުގަވަޢުދު ވިދާުޅވުމަށް

ބޭފުޅުްނ  ހިނގައްޖެ. އެ ދުަވސް ހަނދާންކުރައްަވއްޗޭ. މިއަދު ވެްސ ބަެއއްބޮޑެތި ނިކަމެތިކަން މި ޤައުަމށް ވެގެން

އަދީބު އަރިހުަގއި ރާއްޖެ ހަލަބޮލިކަމަށް ނުދާން ދަންނަވަމުންގެންދަވާ ދެންނެވުމަީކ އެ ބޭފުޅުން އަމިއްަލއަށް 

މަގުމައްޗަްށ ނިކުމެަވޑަިއގެން ހަލަބޮލިކުރައްވާފަިއ ދެން އަެނއްކާ ރަނގަުޅކުރުމަކަށް އޮތް ފުރުޞަތެއް ނޫނޭ. ރާއްެޖ 

ވިއްޔާ އެކަން އޮތީ ނައިބު ރައީސްެގ އަތްޕުޅުމަތީގައި ނޫނިއްާޔ  ކަމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިގެން އޮންނަން ބޭނުން

ންގެ އަތްމަތީަގއި. ތުންގެ އަތްމަތީަގއި. ިސޔާސީ ވެރީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތްޕުުޅމަތީގައެއް ނޫން. މުޅި ދިވެހި ރައްޔި

  .ވަރަށް ބޮޑަށް ސަލާން އަދީބު. ޙަބާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ ޓޯކު ޕާޓީ. ވޯޓު ޔާމީން. މަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިއަރުވަނީ  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ގެމަނަފުށީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. 

 

 ުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެ ގެމަނަފުށީ

ނޑުމެން ގަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅު  އެންެމ  ،އަންހެން، ފިރިހެން ؛ބޫލުކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ޒުވާނުްނގެގަ

ނޑުމެން މިއަދު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީަޤތަކީ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ،މަޤުބޫލު ޝަހްޞިއްޔަތަކީ ިމައދު އަދީބުކަން. އަުޅގަ

ނޑު ގެމަނަފުށީކީ އަީދބުކަން. އަދީބަކީ އެއީ މި ީދބުގެ އަދީބުއެންމެ ކާމިޔާބު ަވޒީރަ ދާއިރާގެ  . އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

ހުރިހާ ޒުވާނުންގެ ނަމުގައި ެއ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ 

ނޑުމެްނގެ ނައިބު ރައީްސގެ ފަރާތުން މި ފެންނަ، މި ރާއްޭޖގެ ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްދެއްވާށޭ. ައޅު  ،ވާހަކަައކީ ގަ

ފުޅެއްގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަްށ އިޚްލާޞްތެރި ބޭ ިވގެްނދާ ޝައްކާއި ވަހުމް ފިލުވައިަލއްަވއިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑއި

ންނަވާޭށ. ަގިއ އެންމެ ކާމިޔާބު ނައިުބ ރައީްސގެ ގޮުތަގއި މަނިކުފާނު ހިމެނިވަޑަިއގަގޮތުަގއި ިދވެހި ތާރީޚު

އެކު  ަޓަކއި ވަރަށް ހަލުވިކަމާ އަޅުަގނޑުމެން މަނިކުފާނު ަދންނަނީ މި ރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދު ތަރައްޤީކުރުމަށް

ނޑުމެންގެ ރައްޔި ގުޅިގެްނ  ތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ މަސައްކަތްކުަރއްވާ ބޭފުެޅއްެގ ގޮތުަގއި. އަުޅގަ

 ުޒވާނުންނާ، ޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ިމ ރާއްޖޭގައި ުޒވާނުންގެ ތަަރއްޤީއަށް މަސައްކަތްކުަރއްވާ ބޭފުެޅއްގެ ގޮތުަގއި.

 ރާއްޖޭެގ މި ތާރީޚު ދަމަހައްޓަވައި، މި ގޮުތގައި. ިމގޮތަށް ދެމިހުންނަވައި، ގާތުން މަސައްކަްތކުރަްއވާ ޭބފުޅެއްގެ

ަޓަކއި މިއަދު އިތުރު ދޮެރއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޒުވާނުްނނަށް ބޭނުންވާ ފުރުޞަތުތަްއ ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް
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ނޑު ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަމުން،  މަނިކުފާނަށް ހުޅުވިގެން މި ދިޔައީ. ެއކަމަށް ޓަކައި މަނިކުފާނަށް އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑު ަރއީސުލް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ  ޙުސައިން ޢަރީފަށް. އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދާ ނޮޅިަވރަންޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 . ދޮޅު މިނެޓު

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން: ވަރަންނޮޅި

ެއޅިގެންދިަޔ  بسمަޒޢާމަތުގައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދަކީ އަނެްއކާެވސް އައު ރަީއސްގެ ނައިެބްއގެ 

 ދާ ކަންކަމާ  ނޑު އެދެނީ މި ނައިބު ރައީްސެގ ޒަޢާމަތުގައި މި ރާއްޭޖގަިއ ހިނގަމުން މިދުވަސް. މިއަދު ައޅުގަ 

ނޑު އެދެނީ ީކރިތި ޤުރުއާނުގެ މޫރިތި މި  މެދުގައި މަޝްވަާރގެ ރިވެިތ އުސޫލުން ކަންކަން ގެންިދއުމަށް. އަުޅގަ

 މާނައީ؛ ފަހެ، އެ ބައިމީހުންނަށް "اْْلَْمرِ  فِي َشاِوْره مْ وَ  لَه مْ  َواْستَْغِفرْ  َعْنه مْ  فَاْعف  " އާޔަުތގަިއވާ ފަދައިން، ެއއީ 

އި ކަޭލގެފާނު ކަލޭގެފާނު ޢަފޫކުރައްވާށޭ. އަދި އެ ބައިމީހުންނަށް ފާފަފުއްސެވުން އެދި ދަންނަވާށޭ. އަިދ ކަންތައްތަކުގަ 

 އުމާޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި މި ޤަމި ރާއް ކަމުގައި މަޝްވަރާކުރައްވާށޭ. މި އުސޫލު ހިފަހައްޓައިގެން މި އެ ބައިމީހުންނާ

ނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުން. އަޅުަގނޑުމެން ެއކަނި ކުރާ  ނޑުގެ އާދޭހަކީ. އަުޅގަ އެުކގައި ވަަޑއިގެންެދއްވާށޭ. ިމއީ އަުޅގަ

إِيَّاَك نَْعب د  َوإِيَّاَك ؛ އަކީއި ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ދުޢާނަމާދުގައި ވެސް އަދި ޖަމާޢަތުގައި ކުރާ ނަމާދުގަ

ْستَِقيمَ  ، نَْستَِعين   َراَط اْلم  ން ވާިގއެދެނީ އަޅަމެން އަުޅކަްނކުރަނީ އިބަރަްސކަލާނެގއަށޭ. އަދި އަޅަމެ  اْهِدنَا الِص 

ނޑުމެން މި އުސޫލުތައް ކުރިއަށްއިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟް  ރަތުްނނޭ. އަޅަމެންނަށް ސީދާވެގެންާވ މަގު ދައްކަވާށޭ. އަުޅގަ

ނޑުހައްޓައިގެން ިމއަދު ގަިއ ހިފަކަންކަމު  މި ،ނެރެ ެއކުަގިއ މެންނަށް ލިބުނު ނައިބު ރައީާސ ައޅުގަ

 ކުރިއަްށވަަޑއިގަންަނވަން ހިންަގވާށޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ގުރަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ

 ރިޟާއަށް.  އިބްރާހީމް

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:
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ަޓކައި ަރީއސް ޔާމީނަށް އެހީތެރިވުުމގެ  ޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިއަދު ސަުރާކރު ހިންގެވުމަށް

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުކުރެއްވި ަނއިބު ރައީސަ ޢައްަޔންގޮތުން ރައީސް ޔާމީން  ޅެއް. އާދެ! ކީ ައޅުގަ

ނޑު  އުމުގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް ޢައްޔަްނކުރެްއވި ކަމަށްއަޙްމަދު އަދީބު މި ޤަ ޓަކައި ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަުޅގަ

ަނއިބު ރަީއސް އަޙްމަުދ އަދީބަށް ެވސް އަޅުަގނުޑ  ެއާއއެކުޑަށް މަރުޙަާބއާއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. ހަމަވަރަށް ބޮ

ނޑު ދާއިާރގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންގެ ނަމުަގއި ދަންނަވަން. އަ ނޑު ގަބޫލުކުރާ ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް އަުޅގަ ުޅގަ

ކުަގއި ކުރިއަށް. އެ އުމު ދާނީ އަމާންކަމާން ހަލުވި ބާރުމިނެއްގައި. ޤައޮމާގޮތުަގއި މި ޤައުމު ދެން ދާނީ ވަރަށް އަމާން

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ ތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވު

ނޑުމެންެގ  ޝުކުރިއްާޔ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު މިއަުދ ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މިއަދު އަުޅގަ

ފި ގިަނ ނުހިޭއގެ ބޭނުންނުހިފި، ނައިބު ރައީސްެގ ބޭނުން، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބު ަރއީސަުކ ހުރެމެ

ގުިޅގެން ނައިބު ރައީސަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް  ންތިހާބުވުމާނައިުބ ރައީސަކު އި ދުވަސްވުމަށްފަހަށް އާ

ނޑު އުްއމީދަކީ އަޅުަގނޑުމެން ިއއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދޭ ިދވެހިރާއްޭޖެގ  ،ގޮތަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

އަށް އެއްބާރުލުންދޭ ނައިބު ގޮަތށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރުުމގައި އެ މަނިކުފާނަށް ފުރިހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ

ނޑު ެއކަމަށް ހަމަ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން  ރައީސެްއގެ ގޮތުަގއި މިއަުދެގ މި ނައިބު ރައީސް ވެގެްނދިއުން. އަުޅގަ

ނޑު މިއަދުެގ  ނުޑގެ ދާއިާރގެ އެންެމހައި ރައްޔިތުންގެ ނަމުަގއި އަުޅގަ އަރުވަން. ެއއަށްފަހު އަުޅގަ

ދަންނަވަން. އަދި  ާއިއ ޝުކުރުއެކު މަރުޙަބާ ބު ރައީސަށް ވަރަށް އިޚްާލސްތެރިކަމާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ަނއި

ތަނުގައި ދިވެހިާރއްޖޭެގ  އޮތް  އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ކުރިއަށްهللا ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް  ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ 

ނޑު ދިަޔ ރަނަގޅު ފުރުޞަތަކަށް މި ޓަކަިއ ލިބިގެން އިޤްތިޞާދު ރަނގަުޅކުރެްއވުަމށް ފުރުަޞތު ވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވީީތވެ ހަމަ އިްއޒަތްެތރި ރައީސަށް   ޝުކުރު ެވސް އުއްމީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަުމން، އަުޅގަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ މިހާރު ފުރު ޝުކުރިއްޔާ  ާރގެ އިްއޒަތްތެިރ އަރުވަީނ އުނގޫފާރު ދާއި ޞަތު މިިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ދަށް.މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ިއ ވަންދެން ރައީސާ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ، ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދަކީ ަވރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް. ދުަވސްކޮޅެއް

ރާއްޖެތެރެއަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ނައިބު  ،ނެތި އޮތުަމށްފަހު ރައީސްގެ މެދުަގއި ާމ ބޮޑު ގުޅުމެއް ނައިބު

ރައީސެްއގެ ބަދަލުަގއި ހަމަ ރާއްޖެތެރެއަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ އެހެން ނައިބު ރައީސަކު މިއަދު 

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކުރާ ކަ  އޮަނރަބަލް އަޙްމަދު އަދީބަކީ ރ. ،މެއް. ވަކިން ޚާއްަޞކޮށްޢައްޔަންކުެރވުނުކަމީ އަުޅގަ

ނޑު އެ އަތޮުޅގެ މީހެއްެގ ހަިއސި ރ. ،އަތޮޅަށް ނިސްބަތްެވވަަޑިއގަްނނަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވާީތވެ އްޔަތުން އަުޅގަ

މި މަޤާމަށް މި  ކުބާދީ އަދާކުރަން. އާދެ! އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެ މަނިކުފާނުނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މުބާރިމަ

ޤާބިުލ  ވަަޑއިގަތީ ޙަޤީޤަުތގައި އެ މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުން. އެ މަނިކުާފނަކީ ވަރަށް ވަރަށް

ވަރަށް ގާބިލު ބޭފުޅެއް. އެހެންކަމުން،  ،ކެިރގެން ކުރިމަތިލައްވަން ކެިރވަަޑއިގަންަނވާ ޒުވާން މަސަްއކަތްތަކާ

 އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުން ވަރަށް މިފަދަ ބޭފުޅަކު އެ މަނިކުފާނުގެ ނަިއބަކަށް އިސްކުެރއްިވކަމީ ރ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

މަރުޙަބާ ، ކުރާ ކަމެއް. އަދި ައޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ހަމަ ޝުކުރުއަދާކޮށް ބޮޑަށް އެ މަނިކުފާނަށް ޝުުކރު

އޮތް ުދަވސްތަކުަގއި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  އި ކުރިއަށް މިއަުޅަގނޑު ހަމަ އެދެނީ މުސްތަޤްަބލުގަ، ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ

 ރާއްޖެއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ަގއްދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.ރަޝީދަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ނޑު ވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މިއަދު ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން  ގަބޫލުކުރާހިތްއޮީތ ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅު، އަީދބުގެ ނަމަށް ތާއީދުކުރުުމގެ ގޮތުން. ހަމައެާއއެުކަގއި އަުޅގަ

ފާއިތުވި ތަނުަގއި ވެސް އެ މަނިކުފާނު މި ސަރުކާރު ހިންގެވުުމގަާޔއި ޕާޓީ ހިންގެވުުމަގއި ކޮށްދެްއވި އިޚްލާޞްތެރި 

ޚިދުމަތް ހަމަ އެގޮތަށް ދަމަހައްޓަވަިއ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްެދްއވާނެ ކަމަށް. 

ނޑުމެން ގާތުން ބަލާނަމޭ. އެ ހަމައެހެން ނޑު ވެސް އެހެން ބޭފުޅަކު ވެސް ދަންނަވާލިހެން އަުޅގަ މެ މި ނޭވާގައި އަުޅގަ
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ނޑުމެން ކަންތައް  މަނިކުފާނު ވެސް ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް އިޚްލާޞްތެރިުނވެިވއްޖެްއޔާ ހަމަ ކުީރގައިެހން އަުޅގަ

ނުޑމެން އެފަދަ ކަންތަކެ ނޑު ހަމަ ޔަޤީންކުރާހިތް ގެންދިޔަ ފަދައިން އަުޅގަ އް ކުރަްނޖެހިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

އޮތީ އެ މަނިކުފާނަކީ އިޚްލާެތޞްތެރި، ވަރަށް ހީާވގި ބޭފުެޅއް. ޤައުމު ހިންެގވުމުަގއި ުކަޅދާނަކަން ހުރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް 

ނޑުގެ ދާއިރާ  ނޑަށް އަިދ އަޅުގަ ގެ ނަމުަގއި އެ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރަން. ހަމަ މި ނޭވާގައި އަުޅގަ

 އަދާކުރަމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިފަދަ ނަމެއް ފޮނުއްަވިއދެއްވީތީ އަޅުަގނޑު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ   ރު މެންބައިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ނައިފަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޝިޔާމަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް 

ސްދެްއވި ވެިރކަން ައނެއްކާެވސް އެ މަނިކުފާނު މި އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުޒވާނުންނަށް ގެނެ ޚާއްޞަ ދުވަހެއް. ިމއަދުގެ ރަ 

ސާބިތުކޮށްދެއްވީ ވަރަށް ޒުާވން، ހުސްވެފައިވާ ނައިބު ަރއީސްކަމަށް ވަރަށް ުޒވާން ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުެރވިްއކަން. 

ނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގަާޔއި އަދި ައޅުަގނުޑގެ ދާިއރާގެ ނަމުގަިއ، އަދި ަވކިްނ  އެހެންކަމުން، މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ޚާއްޞަކޮށް ދާއިާރގެ ުޒވާނުންގެ ނަމުގައި މިއަުދގެ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަރަށް ޚާްއޞަ ޝުކުރެއް އަދާކުރަން. 

އަދި ހަމައެއާއެކު އާ ނައިުބ ރައީސަކަށް ޢައްޔަންކުެރވުނު ޒުވާން އަޙްމަދު އަދީބަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ޚާްއަޞ 

! އަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީން، ަރީއސް ޔާމީން މި ޤައުމުގެ އިޤްިތޞާދު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. އާދެ

ނޑަްށ އެނގޭ  ޓަކައި ކުރަްއވަމުންގެންަދވާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ބާރަްށ ދާނެކަން. އަދި ހަމަެއއާެއކު، އަުޅގަ

ަގނޑުމެންގެ ިއޚްލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ ރައީސް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ދަންނަ އަޙްމަދު އަދީބަކީ ޤާބިލު ބޭފުޅެއްކަން. އަޅު

. ުޝކުރިްއޔާ ދެްއިވ والس الم عليكمމިންވަރުކުރެްއވުން. هللا ޔާމީންގެ ޒަޢާމަތުަގއި މި ަޤއުމަށް އިތުރު ތަރައްޤީ 

 ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރު  ބަރުމެންިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އިސްދޫވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.އިބްރާހީމަ ރަޝީދު އަޙްމަދު
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިސްދޫ

އްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަަދކީ ރާއްޖޭގެ ބަރުލަމާނީ ހަޔާތުގައި ވަރަށް އުޖާލާ ދުވަހެއް. އި `. ޝުކުރިްއޔާ 

ނޑުމެން އޮނަރަބަލް ައދީބާ ދޭތެރޭގައި، އެ މަނިކުފާނުގެ ޤާބިލުކަމާ ދޭތެރޭގައި އެްއވެސް އިރަކު ަޝއްެކއް އަޅުގަ 

ނޑުމެންގެ ޕީ.ޭއގެ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނޑު އެ މަނިކުފާނު ދަންނަން. އެއީ އަުޅގަ ނުކުރަން. ވަރަށް ކުީރއްސުެރ އަުޅގަ

ނާ ދޭތެރޭގައި މިފަދަ މަޤާމެއް ދެއްވުމުގަިއ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރެއް. ދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ މަނިކުފާ

ވިސްނަާވވިސްނުން އޮންނާނީ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އެ ަމނިކުފާނު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެނިގވަަޑއިގެްނ އަދީބު؛ ކުރުކޮށް 

ނޑާިއ ދަންނަވަންޏާ އަދީބަކީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުން ތަރުބިއްޔަތުލިބިފަިއވާ ދަރިވަ ރެޭކ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންގެ ނަންފުޅުގައި ެއ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަދީބު ނައިބު ރައީސަކަށް އިޚްިތޔާރުކުރެްއވީތީ އެ މަނިކުފާަނށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ 

 ރައްީޤ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޛުކުރުމުަގއި ވަރަށް...ދަންނަވަން. ރާއްޖޭގެ ތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދިއްދޫޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.މުޙައްމަދަ ލަޠީފްއްޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ލަޠީފްޢަބްދުއް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބުކަމަށް އަޙްމަުދ އަދީބު ހަމަޖެހިގެންދިޔުމުން، 

ނުޑގެ އަމިއްލަ ނަމުަގިއ ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަ ނުޑގެ ދާއިާރގެ ނަމުަގއި، އަުޅގަ ބާއެއް އަޙްމަދު އަދީބަށް އަުޅގަ

ކިލޯ ވެސް ހަމަނުާވ ވަރަށް ުޒވާން ބޭފުޅެްއ.  100އަހަރު ނުވާ ައދި  35ދަންނަވަން. ޒުވާން އަޙްމަދު އަދީބަކީ 

އެހެންވީމާ، އެ މަނިކުފާނު ަޤއުމަިއގެން، ަޤއުމުގެ ަރއްޔިުތންނައިގެން، ޤައުމުެގ ުޒވާނުްނނާ އެުކ، ވަރަށް ހީާވގިކަާމ 

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ރަނގަޅު ނިޔަެތއްަގއި، މާތް މަޤްޞަދެއްަގއި އެކު، މުރާލިކަމާ އެކު ކުިރއަްށގެ ންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ޢަްއޔަންުކރީ. އެހެންވީމާ، އެ މަޤްަޞދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާިސލުވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް 

   އުއްމީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ށީއޭދަފު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ސަލީމަ އަޙްމަދު
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 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށީ

މިއަދު ކޮންމެެވސް އެއްެޗއް ދަންނަވާލަންޖެހޭ.  އްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ވެސްއި`. އާދެ! ޝުކުރިްއާޔ 

ނޑުމެންގެ މިއަދު ނައިބު ރައީސަކަށް ޢައްޔަްނކުރެުވުނ  އެއީ މިއަދަކީ ހަމަ ތާރީޚީ ދުވަހެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ައޅުގަ

ކަށް ވާތީ، އަޙްމަދު އަދީބަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް، ޚާްއޞަކޮށް ރައީސް ޔާމީނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ބޭފުޅަ

ރައީސް ޔާމީން އެ މަނިކުފާނު ޢައްޔަންކުރެްއވީ. ޙަޤީޤަތުަގއި، މި ވަގުަތކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ އިޚްލާޞްތެރި ބޭފުޅަކު އެ 

މަނިކުފާނުގެ އަރިހުަގއި ހުންަނންޖެހޭ ވަގުތެއް. އެހެންކަމުން، އެ މަނިކުފާނު؛ އެ މަނިކުާފނަށް މިދިޔަ ތަނުގަިއ އެންމެ 

ށް ބަލާފައި އެ މަނިކުފާނު އެ ހަމަޖެއްސެވީ. އެހެންވީމާ، އިލާހީ ުއސޫލުތަކަށް ބަލާއިރުގައި ެވސް އިޚްލާޞްތެރި ބޭފުޅަކަ

އޮންނަނީ އެކަލާނެގއަށް  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ސުވަުރގެ ެވއްދުމުަގއި ވެސް މިهللا އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ 

ވަންޏަކާ  ނަސް އެކަމުަގއި އިޚްލާޞްތެިރކަމެއް ނެތް ކަމަށްޒަކާތްދި  އަދި ަނމާދުކޮށް، ރޯދަހިފައި،އިޚްލާޞްތެރި އަޅުން. 

އެކަމަކުން ވާނެ އެްއވެސް ފައިދާއެއް ނެތް. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ހުރިހާ ަކމަކަށް ވެސް މި އޮންނަނީ 

 އިޚްލާޞްތެރިކަން. އެހެްނވީމާ، ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިދިޔަ ދުވަސްތަުކގައި...

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަށް.

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލިބިގަންނަ ދުވަެހއް. އަޅުަގނުޑ ވަެހްއ. ތާރީޚުގެ ތެެރއިން އުފާރަީއސް. މިއަދަީކ ތާރީޚީ ދުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

އަދި ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގިއ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އެަތއް  ީމން މި ކުރެއްވީ ދިވެހި ަޤުއމާލާނީ ރައީސް ޔާވައިދަންނަ

ނޑު ޮގާވލަނީ ދިވެހި  ުޒވާނުންނަށް މިއަދު މި ޓީމާ ުގޅިގެން ބިލިއަން ޑޮލަުރގެ އިްނވެްސޓްމަންޓެކޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ތިބީ ުޒވާނުންނާ ެއކީަގއި މަަސއްކަްތކުރަން ތަްއޔާރަށޭ. ރަީއްސ  މަސައްކަތްކުރަން ުނކުންނާށޭ. އަުޅގަ

 . ޝުކުރިއްާޔ.ބާއެކީ ރޯޝަންކޮށް ހެއްވާލަދީފިޔާމީން މުޅި މި ދީބު އަދީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިއް  ޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙިލްމީއަށް.هللا މެންބަރު ސަޢުދު
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 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ންނަށް އަދި މުޅި ޤައުމަށް ވެސް ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދަކީ ޒުވާނު

 ،އުފާވެރި ދުވަހެކޭ. އެއީ މި ސަރުކާރު ގެނައުުމގައި އަދި މި ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމުގަިއ ނުހަނު ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް

ނޑު ދަންނަ ،. އެހެންކަުމންނައިބު ރައީްސކަން ލިބިލެއްވީތީގިނަ ބުރަތަކެއް އުުފއްލަވާަފިއވާ ބޭފުޅަކަށް  ވާީނ އަުޅގަ

ނޑުގެ ާދއިރާގެ ަރއްޔިުތންގެ ނަމުގައި އޮނަރަބަލް ައދީބަށް ޚާއްޞަ މަރުޙަބާއެއް  އަޅުަގނޑު އުފާކުރާ ހާލު ައޅުގަ

ނުޑގެ ާވހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ،ދަންނަވަމުން  އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެތރި މެންބަރަކަށް ވެްސ ެއއް ވެްސ ދެންނެިވ ފަދައިން ކޮންމެ އިްއޒަތްންިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ކުރި ޝުކުރިއްޔާ 

ޒަތްތެރި މެންބަުރ ޓުގެ ފުރުޞަތު އަުރވަމުން މި ގެންދަނީ. މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަުރވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްމިނެ

 ޠަފާއަށް.މުޙައްމަދު މުޞް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޠަފާ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްތިމަރަފުށީ 

ނޫނުއަސާސީއަށް މިއައި ބަދަާލ އެކު ރާއްޖޭގެ ުޒވާނުންނަށް ރައީސް. މިއަދަކީ މި ރާއްޖޭގެ ޤާ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ންދާނެ. މިއަދަީކ އުއްމީދުތަކަާކއި އިތުރު ހިތްަވރުތަކެއް ލިބިގެންިދޔަ ދުވަެހއް ކަމަށް ރާއްޭޖގެ ތާރީޚުަގއި ލިެޔވިގެ

އަދި އިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ ަގނޑެްއަގއި ލިޔެފަިއވާ އެްއޗެްއ  ،ބާބެއް ފެށުނު ދުވަހެއް. އިޚްލާޞްތެރިކަަމކީ ތާރީޚުގައި އާ

މީހާެގ  މީހާ އުފަންވާއިުރގައި އެ އެ ންޖެހޭ އެްއޗެއް. އަދި ެއއީކީނޫން. އެއީ ޢަމަލާއި ބަހުން ސާބިތުކޮށްދެއްވަ

އެއަްށވުރެ ބޮޑު  ވުރެ ބޮުޑ އެްއވެސް؛ ިއޚްލާޞްތެރިކަމަށް ދުލުކޮޅަށް ލައިދޭ ެއއްެޗއް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ،

 އެްއވެސް ަރއުސުލްމާލެްއ ނޯންނާނެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ިމ ނިންމެވުމަށް ފަށްފަށުން ފަށްފަށުން އަޅުަގނުޑ ޝުކުރު 

މިނިވަން ވިްއޔާ ނައިބު ރައީސަށް މަރުޙަބާ. އިރާދަކުރެއް  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އާ ދަންނަވަން. ރައީސް ޔާމީނަށް 

 ަދއުރަކާ އެްއކޮށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ.  އަށް އަިލވިލޭނީ އާ ނައިުބ ރައީސެްއގެ އާ 50

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވެލިދޫ ާދއިރާގެ އި

 ނަށް.ޔާމިهللا ޢަބްދު
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 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާމިهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ނައިބު ރައީސްކަމަށް ޢައްޔަްނކުރެިވގެން އެ ދިޔަ އަޙްމަދު 

ނޑުމެްނ ކޮެއއާެއއްމަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ އެކު ހަމަ އަދީބަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ށް އަުޅގަ

ދިޔަ ނިންމުމަކީ ވަރަށް ތާރީޚީ ނިންމުމެއް. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ީމގެން މި ދައްކައިދެީނ އުއްމީދުކުރާހިތްއޮތީ މި ނިމިެގން

ރުޞަތު ދެއްވާނެކަން. އަިދ މި ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް، ޒުވާން ފިކުުރގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އެ ފު 

 މާކުރުުމގައި މި ައއި ބޮޑު ބަދަލާ އެްއކޮށް ވަރަށް ީހާވގިކަކާުރގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޛުމި ސަރު އެއާެއއްކޮށް ހަމަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. މީެގ  ދިޔަބިލު ޓީމެްއ މިހާރު އެކުެލވިގެންމަސަްއކަތްކުރަްއވާނެ ޓީމެއް، ޤާ އެްއކޮށް ތަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްިޔތުންނަށް ވަރަށް ފޮނިވާނެ. އަދި ވެސް އެއްފަހަރު އަޙްމަދު އަދީބަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ނަތީޖާ އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާިއރާ

 ރިފަށް.ޢަލީ ޢާ

 

 ރިފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރާގެ އިކެލާ ދާއި

ނޑުމެންނަށް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި އޮތީ ނަންފުޅެއް ފޮނުވާފައި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާސްކޮށްދޭން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ހަމަ ލަސްވެފައި މި ތިބީ.  އަޙްމަދު ފާސްކޮށްދެއްވާޭށ ވިދާުޅވެފަ. ައޅުގަ

އަދީބަކީ މިހާތަނަށް ރައިސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަރަށް ވަާފތެރި ބޭފުޅެއް. މި ސަރުކާުރ ނެގެހެއްޓުމާިއ ދައުލަތަްށ 

ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް އަދި އެހީތެރިކަެމއް ރައީ، ރުާބނީތަކެއްތައް ކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ޤުބޭނުންވާ ކަންތައް

ނޑު ހަމަ އެމިހާތަނަށް ވެވަޑަިއގެންފަިއވާ  މަނިކުފާނަށް  މަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާ ހާލު އެ ބޭފުޅެއް. އަުޅގަ

ހާތަނަށް ކޮށްދެއްވި ަރިއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބެްއެގ ހައިސިްއޔަތުން ވެސް މަިނކުފާނު މި ،ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ

މި ޤައުމަށް  ،އެކު އިޚްލާޞްެތރިކަމާކުރަްއވަިއގެން ަރއީސް ޔާމީނަށް ކަންތައް ތިންހަތަރު ގުނަައށް އިތުރު

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ށްދެްއވުމުަގއި ދެމިހުންނަވާށޭ. އެކު މަަސްއކަތްޕުޅު ކޮ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި އް އި ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މި އްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު އި ޝުކުރިއްާޔ 

 މުޙައްމަދަށް. ޢަލީ މެންބަރު
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 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

އަްށ ގެންނަން ބޭނުންވާ ތަރައްީޤ ގެނައުމަށް ޓަަކއި ރައީސް ޝުކުރިއްާޔ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށާ އަދި ރާއްޖެ 

އިބު ރައީެސއްގެ ކުަރްއވާފަިއވާ، ިދވެިހރާއްޖޭގެ ނަ ިމއަުދ އިސް ޔާމީނަށް އެހީތެިރެވވަަޑއިގަތުމަށް ަޓކައިهللا ޢަބްދު

ަވގުތު ހުރި އެްނމެ ރަނގަޅު ެއކެއް ކަމުަގިއ  ރާއްޖޭަގއި މިއެ ކަމަށް ައޙްމަދު އަދީބަކީ ގޮތުަގއި އިސްކުަރއްވާަފއިާވ 

 މެ، ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ފުރުޞަތުގައި ރައީސް ޔާމީނަށާ އަދި ހަމައެހެން މިަގނޑު ދަންނަވަން. އެހެންކަމުން، އަޅު

 ުޝކުރު ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. އިވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއަކާއަޙްމަދު އަދީބަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުތޮކޅެއް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ހުްސވަގު . މި ހިސާބުން ބައިގަިޑއެއްާހއިރުގެއްޒަތްތެރި ެމންބަރުއި ޝުކުރިއްޔާ 

 އްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް އަރުވަން.އި އިގަޑިއިުރގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް ސާބުން ބަހާހިމި

 

 ]އަށް  16:00އިްނ  15:32ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޓަކައި ފަޅީގެ މަސަްއކަތް ފަށަިއގަތުމަށްގެްނދަން ދެވަނަ ފަންބަހުސް ކުރިއަށް  ގ5.1ެއެޖެންޑާ ައއިަޓމު  .عليكم المالس  

 .މިނެޓު 1. ސަލީމް ޢަލީ މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ފުނަދޫއޮތީ  ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން މި

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

ނޑަށް ލިބިފަިއވާ މަދު މިނެޓުސް. އަޅު ްއޒަތްތެރި ރައީ އިޝުކުރިއްޔާ  މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ، ކޮޅުގެ ބޭނުން ހިފާނީގަ

ޖުމްހޫރިއްޔާ އްަޒތްތެރި ރައީސުލްރީޚީ ދުވަހެއް މިއަދު. ރާއްޭޖގެ އި މު ތާހިއްޔާތުގައި ވަރަށް މުބަރުލަމާނީ ހަ، ޔާތުގައި ހަ

އާދެ! މި އުފާވެރި މުނާސަބަތުަގިއ  ެގ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފަ.ރަީއސެއް އިބު ނީ އާ ނަ ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މިހާރު ވަމި އި

އިބު ވާ، ނައަާށއި އަދި ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ މި މަޖިލީހަށް ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައި ލޮުބވެތި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭގެ

އެކު  ރިކަމާގައި އިޚްލާޞްތެަރއްޔިތުްނގެ ަނމު ނޑުެގ ދާއިާރގެ ލޮުބވެިތ އެންމެހައިށް ައޅުގަރައީސް އަޙްމަދު އަދީބަ

ަޤއުމު  ުޝުކރު ދަންނަވަން. ައޅުަގނުޑމެންގެ ުއއްމީދަކީ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި މަރުޙަބާ ދަންނަވައި

ދުރު ވިސްޭނ ސިޔާސަުތގެ ދަށުން ދިވެހި  ؛ވިސްުނންފުޅު ހަރުދަނާ ،ތޫނު ވިސްނުން  ގެންދެވުމުަގއި މި ކުަރއްވާ ކުރިއަށް 



30 

 

ޑު ަޝއްެކްއ މު ކުރިއެުރންތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް. އާދެ! އަުޅަގނރައީަސާކ އެުކގަިއ މުހިއް ަނއިބު ޤައުމަށް އާ

 ...ދީބަކީ ިމ ޤައުމުގައިއަޙްމަދު އަ ،ނުކުރަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ އި  މެންބަރު ޒަތްތެރި އްއި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އަުރވަނީ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަުޅގަ

 .މިނެޓު 1ށް. ޚަލީލަهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ފުރުޞަތު ދެއްިވ ކަމަށް ަޓކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ަދންނަވަން. މި ފުރުޞަތުގަިއ `. އި 

ދަލެއް އައި ަވގުތެއް މި ުމ ބަވަރަްށ މުހިއްމު ވަގުތެްއގައި މުހިއް، ކީވާލަން އޮތް ވާހަަކއަހަމަ ދަންނަ އަޅުަގނޑު ވެސް 

ދީބަށް އެ އިބު ަރއީސް އަޙްމަދު އައަދުގެ ނަަގންނާނީ މިވެ ވެސް ައޅުަގނޑު އަަވސް ވަގުަތކީ. އެންމެ ފުރަތަމަ

އިތުރުްނ ޭއގެ ރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް. އަދިކުެރއްވީތީ އެ މަިނކުފާނަށް މަމަނިކުފާނު އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން

ނޑު ގަ ެގންނެވި ބަދަލަކީ މި ޤައުމަށް އެ މަނިކުފާނު ހެޔޮ ގޮތް  ގޮތުން މި ބޫލުކުރާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަުޅގަ

އެްއގޮތަށް ތަަރއްޤީގެ ަމުގގައި ައވަސް ފިަޔވަޅުަތކެްއ  އެ މަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅާ ، ެއކު އެދިަވޑަިއގަންނަވާީތއާ

ނުޑގެ ވާހަަކ މި ވަގުތު  ބޫލުކުެރވެނީ. އެާއއެކުވި ބަދަލެއް ކަމަށް ގަަގއި ގެންނެއެޅުމުގެ ބޭނުމު ލާނަން. ނިންމައިއަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ އި  ދެކުުނ ދާއިާރެގ  މައްޗަްނގޮޅީއަުރވަނީ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 . ށްސިނާނަهللا މެންބަރު ޢަބްދުރި ްއޒަތްތެއި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިނާންهللا ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު މައްޗަންޮގޅީ

ބަށް ދީކުެރްއވި ުޒވާން އަޙްމަދު އަޔަންކަމަށް ޢައް ން ނަިއބު ރައީސްމި އުއްމީީދ ދުވަހު ރައީްސ ޔާމީ ،އާދެ! މި ތާރީޚީ

ނުޑގެ ދާއިރާެގ ދަންނަވަން އަޅުަގނޑު ޚާްއޞަ މުބާރިކުބާދީ . އަދި މި ފުރުޞަތުގައި ައޅުަގނުޑގެ ނަމުަގޔާއި އަުޅގަ

ނޑު އަދި ޔަޤީންކުާރ ގޮުތގަިއ  ބޫލުުކރާތަހުނިޔާ ދަންަނވަން. ައޅުަގނޑު ގަނަމުގައި  ގޮުތގައި އަުޅގަ

މުގައި އުލަތް ހިންގުމި ދަ އެްއޮކށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމއި ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާ

ނޑު  ގޮތުަގއިކުރަްއވާެނ ބޭފުޅެއް އެުކ ޚިދުމަތް އަދި އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ަޤުއމު ހިންގެވުމުަގއި އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އަުޅގަ
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ދީބު ދެއްެކވި ނަމޫނާ އްގެ ހަިއސިްއޔަތުން އަޙްަމދު އަަތކުަގއި ަވީޒރެއެާއއެީކަގއި ވޭތުވެިދޔަ ދުވަސްބޫލުކުރަނީ. ހަމަގަ

މާ ފުރިހަމަކޮށް  ބު ރައީެސްއެގ ގޮތުަގއި ހުންނަަވއި ެއއަށްވުރެއިނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ނަ އަޅުގަ 

 ދީބަީކ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއަޙްމަދު އަ ،މުން ދަންނަވަން އޮތީއަުޅަގނޑު ނިންމާލަގެންދަވާނެ. ވަމުން ދައްކަ

ކުރަްއވަމުން ގެންދެވި ބޭފުޅެކޭ. އަިދ އް ޚިދުމަތްއުމަށް އަދި ދައުލަތައެކީަގއި ޤަ ވަރަށް ތެދުވެިރކަމާ ،އެީކގައި 

 ..ފެންނަނީ. ހަމައެއާެއކީަގއި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އި ްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ iމަޑުއްވަރއަރުވަނީ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަޙްމަދުމަނިކަށް.  ތުއަމީ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަްށ ިއބު ިއ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނައްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރިއްޔާ 

ނުޑެގ އަމިއްލަ ނަުމގަިއ އަްއވި އަްޙމަދު އަކުރެ ޔާ ަޢއްޔަންދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ިދ ދީބަށް އަުޅގަ

ނުޑ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުަގނުޑގެ ާދއިރާެގ އެންމެހައި ބޫލުކުާރ ައޅުަގނޑު ގަ ރަްއޔިތުންެގ ނަމުގަިއ ައުޅގަ

ނޑުމެން . އާފެށުމެއްދަނީ އާ  ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަުދ ފެށިގެން މި ގޮތުަގއި  ފަށައިގަންނައިުރގައި  ފެށުމަކުން އަުޅގަ

އްުލ އް އެބަުހރި. ހަމައެއާއެީކގައި ޙަކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގަިއ ޙައްލު

ނޑު ގައެބަހު ތައްއަންނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ސިޔާސީ މައްސަލަ ލުކުރާ ގޮުތަގއި ރާއްެޖ ބޫރި. ހަމައެއާއެީކަގއި އަުޅގަ

އިތުރު ހިތްވަރެްއ  ،ކައި ރަީއސް ޔާމީން ކުރައްވާ މަސަްއަކތްޕުޅަށް މީގެ ސަބަބުން އިތުރު ބާރެއްކުރުމަށް ޓަތަރައްޤީ

ނޑު އުއްމީދުުކރަން މި ގެނެވުނީ ހެޔޮ ބަދަލެއް ކަމަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް . ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުގެ މި ފުރުޞަތުގައި އަިދވެސް އެއް ނޑުގެ އަމިއްަލ  ފަހަރު އަުޅގަ ާދއިރާގެ ަރއްޔިތުްނގެ ނަމުގަިއ އަދި އަުޅގަ

ރުޙަބާ ދަންނަވަން. އިބު ރައީސަށް މަނަ ކުެރިވގެންދިޔައަދި އަލަށް ޢައްޔަން އަށްރާއްޖޭގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ނަމުގައި

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިކުރިއްާޔ އި ޝު  މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ މަަޑވެލީއަުރވަނީ  އްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ރަޝީދަށް.  މުޙައްމަދު މުޢާޒު
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 ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރު ދާއިާރގެ ލީމަޑަވެ

ނޑު ެވސް ހަމަ ްއޒަތްތެރި ރައީސް`. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އި ވެހިރާއްޖޭގަިއ ދި. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަ

ަގިއ އެކީ ދީބަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއޮނަރަބަލް އަޙްމަދު އަ ،ރައީސަށް އިބުނަވާ  ކޮށްފައި މިމިހާރު ޢައްޔަން

ެއކު  ޚްލާޞްތެިރކަމާާޚްއޞަކޮށް ުޒވާނުންެގ ނަމުގަިއ ވަރަށް އި ،ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް މަޑަވެލި ދާއިާރގެ އެންމެހައި

ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ވެސް ޒުވާްނ ބޭފުޅަކު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ޝުުކރު ދަންނަވަން.

ނޑު  ނައިބުގެ މަޤާމަށް ގެނައީީތ އިޚުތިޔާރުކުރީތީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެސް ވަަރށް ބޮޑަށް ހަމަ އަޅުގަ

ނުޑމެ ނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ޒުވާނުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ެވސް ތަފާތު އާ ފުރުޞަތުތަކެްއ، ޝުކުރުއަދާކުރަން. އަުޅގަ

އާ އުއްމީދުތަެކއް ލިބިގެންދާ ތަން. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮަޑށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާއަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ދެއްވި 

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް.

 

 ރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިއިނގުަރއިދޫ ދާ

ސް. އާދެ މިއަދަކީ އަޅުަގނޑުމެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ވެްސ ވަރަށް ޚާއްޞަ އުފަލެްއ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ 

ލިބިގެންދާ ދުވަހެއް. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، 

ވަނީ ފޮނުވާފަ. ޝައްެކއް ނެތް. އޮނަރަބަލް ހުސްވެފަިއވާ ނައިބު ރައީްސަކމުގެ މަޤާމަށް އާ ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު މި 

ނޑުމެން ރަްއޔިތުން  އަޙްމަދު އަދީބު؛ އާދެ، މިއަދު ނައިބު ރައީްސގެ މަޤާމަށް އެ މަނިކުފާނު ޢައްޔަންކުރެްއވުމަީކ އަުޅގަ

ޚާްއޞަ  މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް

އުފަލެއް. އެ މަނިކުފާނަކީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ަރއްޔިުތންނަށް ޓަކައި ވަރަށް އަގުުހރި ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެްއ 

ނޑުމެން އެދޭ ވަރަްށ  ކޮށްދެއްވާަފއިާވ ބޭފުޅެއް. އެަފދަ ބޭފުޅަކު ރާއްޭޖގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް ވަަޑއިގެންެނވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުެގ ދާއިާރގެ ލޮުބވެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ ނަމުގަާޔއި ، ބޮޑު އެދުމެއް. އެހެްނވީމާ ނޑު މި ފުރުޞަުތގައި ައޅުގަ ައޅުގަ

އަޅުަގނުޑގެ އަިމއްލަ ނަމުގަިއ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއއްކޮށް އާ ނައިބު ަރއީސަށް، އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު އަދީބަށް 

 ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެްއޮކށް މަރުޙަބާއާއި ތަހުނިޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިަހވަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 އަށް.هللاމެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެްއކެވުން: هللاޙައްމަދު އަބްދުމުާރގެ މެންބަރު އިދާއިހަވަންދޫ 

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ، މިއަދަކީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ވެްސ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޮލބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަްށ 

ނޑު ވެސް ގަބޫލުުކރަން. އާދެ، ޒުވާން، ހީވާ  ގި، ބޮޑު އުފަލަކާއި ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދިޔަ ދުވަހެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ކެރޭ، ވަރަށް ހުޝިޔާރު ބޭފުެޅއް ރާއްޖޭގެ ނައިބު ަރއީސްަކމަށް މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ؛ އާދެ، މިއަދު ރާއްޖޭެގ 

އިޤްތިޞާދީ ކަންތައްތައް ވަަރށް ފުންކޮށް ވިސްނަވައި، ތަަރއްޤީގެ މި އާ މަގަށް ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ގެންދިއުމަށް ޓަކަިއ 

هللا ދެއްވަިއގެން މަސައްކަްތކުަރއްާވ، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ މޭސްތިރިކަމުގަިއވާ ޢަބްދު ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ސަމާލުކަން

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑގެ 

ޙްމަދު ައދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް ވަރަށް ދާއިރާގެ ލޮުބވެތި ަރއްޔިތުްނގެ ނަމުަގއި ވެސް އަދި ެވސް ެއއް ފަހަރު އަ

 އަހަރު... 50އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ދަްނނަވާލަން އޮތީ މިނިވަންކަމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިިލނގިލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަޢުދު ޙުސައިންާރގެ މެންބަރު އިދާ ވިލިނގިލީ

ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދަކީ ދިވެހި ތާރީުޚަގއި އާ ސަފުހާެއއް ހުުޅވިގެްނދާ ދުވަސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ޝުކުރިއްޔާ 

ދީބު މިއަދު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަންުކރައްަވއި ެއ މަނިކުފާނު އެ ނައިބު ރައީްސކަމަށް އޮނަރަަބލް އަޙްމަދު އަ

ނުޑ ވިލިނގިލީ ދާއިާރެގ  މަޤާމާ ހަވާލުވެަވޑަިއގެންފި. އެހެންކަމުން، ެއ މަނިކުފާނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވާލަން ލޮބުވެތި ރައްޔިތުްނގެ ނަމުަގއި ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާެއްއ ދަންނަވަން. ހަމައެއާކީ  ގަިއ އަުޅގަ

ބޭނުންވޭ، އަޙްމަދު އަދީުބެގ ހިސްޓްރީއަކީ ދިވެހި ޒުާވނުންނަށް ވަރަށް ނަމޫނާ، ކާމިޔާބު ހިސްޓްރީއެކޭ. ހުރިހާ 

ޒުވާނުން އަޙްމަދު އަދީުބގެ މި ކާމިޔާބު ހިސްޓްރީ ބައްލަވަިއގެން ޤައުުމގެ މަޞްލަޙަތާއި ޤައުމުގެ ތަަރއްޤީާއިއ 

 2018އެރުމަށް ަޓކަިއ ޒުވާނުން ެއއްބަިއވެ، އަޙްމަުދ އަދީބާއި ޕީ.ޕީ.އެާމއި ރައީްސ ޔާމީންގެ އަރިހުަގއި ޒުވާނުްނގެ ކުރި

ކާމިޔާބުކުރެްއވުމަށް ަޓކައި ަރއީސް ޔާމީން ަޤއުމަށް މި ގެްނނަވަމުންދާ، ުޒވާނުންނަށް މި ގެނެސްދެމުންދާ ތަރައްޤީާއިއ 
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ސަތަްށ ހުރިހާ ޒުވާނުން އެ މަނިުކފާނުގެ ފަހަތްޕުޅަށް އަރާށޭ. ޤައުމު މުއްސަނދިކުރަމުންާދ އިކޮނޮމިްކ ސިޔާ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ަވގުތު މި ހަމަވީ. މިއާއެކު މި ހިސާބުން 

ތެރި މެންބަރުންނަށް ވަުގތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުްނ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްނ އެިދވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ިއއްޒަތް 

ނޑައަަޅން. މި އައިޓަމާ ގުޭޅގޮތުްނ  ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމުނީ. ެއހެންކަމުން، ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުގައި ކަ

 ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ވޯޓު ނަގާ ަވގުތުަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. 

 

 ހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަ 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިޓީން  11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީއަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު،  -6.1

ށް ެއްއވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ޮގތުގެ ރިޕޯޓް. މި ބިލަ

މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު، ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  11ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ 

 އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުރާގެ މެންބަރު އިދާ ވިލިމާލޭ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުއަސާީސއަްށ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ މުހިއްމު އިޞްލާޙު، ދިވެހިާރއްޖޭގެ 

ގެ ަވގުތީ ކޮމިޓީން ެމންބަރުން 11ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީައށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިަލށް މަޖިލީހުން ހޮއްވެވި 

ޖުަލއި  21ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ިރޕޯޓް ހުށަހަޅައިލާނަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން، މި ރިޕޯޓަކީ އިްއޔެ، 

ވަނަ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން  16ވަނަ ދައުރުގެ 2ވަަނ އަހަރުގެ  2015މަޖިލީހުގެ ރަްއޔިތުން  އޮތް ވަނަ ދުވަހު 2015

 ަގއި ހިމަނުއްވައި ދިރާސާކުަރއްަވއި ރުންގެ ވަުގތީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާ ގުޅިެގން އެ ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާމެންބަ 11ހޮއްެވވި 

ނޑު ދަންނަވައިލާނަންގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރި ބިލުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި މި ކޮމިޓީގައި  ޕޯޓާ އެއްކޮށް އަުޅގަ

 ދަނގެތީ ، އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުގެ އިތުރުން ،ނޑުހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  މެ. ވިލުފުށީ ކޮމިީޓގެ ނައިބު މުޤައްރިރު ެވސް ،ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޙާމް އަޙްމަދު
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ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އިރާގެރިފް، ފޮނަދޫ ދާޢާމެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، ކެލާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

ޠަފާ، ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްދާއިރާގެ ިއއް ތިަމރަފުށީ، هللاބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުޢަ

ރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު، ަވިއކަރަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެ

އަދި ކެނދިކުޅުދޫ  ،މް، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމްމުޙައްމަދު ނާޡިމެންބަރު 

ގެންދިޔައީ ސައްކަތް އަުޅަގނޑުމެން ކުރިއަށް ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް. ބިލުގެ މަ

ވަނަ ބައްދަުލވުމުަގއި.  1ެގ ނަ ދުވަހު ބޭްއވުނު ކޮމިޓީ ވަ  2015ޖުލައި  22 ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން

މަޖިލިހުގެ ގަާވއިދުެގ  އީ އެ ،ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން 128 ،އްރިރުެގ ނައިބަކު ހޮވުުމގެ އިތުރުންޤަ އްރިރަކާއި މުމުޤަ

ނަޑއެޅު 2015ޖުލައި  22 ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ސުންގަިޑއަކީ ހަމަ ނު. އަދި ުދވަހުގެ ނިޔަލަްށ ކަމަށް ކަ

މެދުގައި މަޝްވަރާކުެރވުނު ގޮތުގެ ތަފުސީލުތައް އިއްޒަތްތެރި ކޮިމޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގެންެނިވ  އެާއއެުކގައި ބިލާ

ނޑުމެން ހިއްސާ ، އުސޫލުަތއް ގުޅޭ ހޯލްޑާއި ބިމާ ގުޭޅގޮތުން ނުވަަތ ފްރީކޮށްލިން. ޭއގެތެރޭގަ މެންބަރުންނާ އަޅުގަ

ން ނުވަތަ ުނވަތަ ެއއްަބސްވުމުގެ ދަށު ،މުގެ ޙައްޤުވޭ މުދަލުގެ މިލްވެިރކަ ދޫކުރެ ،ހިމެނޭ ގޮތްމިލްކުވާނެ، 

 އްދަތަކަށް ނަމަވެްސ ކުއްޔަށްދޭދިނުމުަގއި ަޙއްޤުގިނަ އެއްބަްސވުމުެގ ދަށުން ކޮްނމެ މު އެއްބަްސވުމަށް ވުރެ

ންނާއި ކޮމިޓީަގއި ލިބިދިނުމަށް ޓަކައި މި ބިލު ހުށަހެޅިފައިވާ ސަބަަބބާ މެދުގައި އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު

އަދި ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުުމގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަުރންނާހިމެ

ހުށަހެޅިފައިާވ ޑްރާފްޓާ އެުކަގއި މި ފުރުޞަތުގައި ަރއްޔިތުްނެގ  ،ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ޚިޔާލުަތކުެގ މައްޗަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް

ބިލިއަްނ  1ތެރޭަގއި ގެ ތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަަހއްދުނޫނަކަށް ހުއްދަކުރެިވގެންވާ ޕްރޮޖެްކޓުލީހުން ފާސްކުރާ ގާމަޖި

އެ ްޕރޮޖެކްޓް ހިނގާ ސަރަހައްދުެގ  ،އަދި އެ ޕްރޮޖެކްޓް ފުރިހަމަކޮށް ނިމޭއިރު ،އެމެރިކާ ޑޮލަުރގެ އިްނވެސްްޓމަންޓް

ބިން ކަމުަގއި  ޕްރޮޖެކްޓުްނ ހިއްކާފަިއވާ ބިމަކީ 70ބިމުގެ މަދުެވގެން % މެދުދިޔައިގެ ފެންނަން އޮންނަ ޖުމުލަ

ނަޑއެޅުމުގެ ނުކުތާތަުކަގއި ހުރި ބައެއް ޖުމުލަތައް. މިސާލަކަށް މެދުދިޔަ  އޭގެ ބަދަލުަގއި އެ ނުކުތާ ބަދަލުކުރުން  ،ކަ

އިތުރުްނ ހަންޖެހޭ ޖުމުލައަކާއި އަދި އޭގެ ބަހުން ޖަތަނުގައި ދިވެހި އަދި ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު މިހެން ޖަހާފައި އޮތް މ،ފަދަ

ވަނަ މާްއދާއަށް މި ގެނެވޭ މައިަގނުޑ  302 ،އިތުުރކުރެވޭ ބާބު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ގާނޫނަށް

ނޑު 1އިޞްލާޙުަގއި ވަރަށް މުހިއްުމ   . އެއީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެމެން އިތުރުކޮށް ނިންމާލަދިނީމުނުކުތާ އަުޅގަ

ހިންގާ  ޕްރޮޖެކްޓަކާ ގުިޅގެން ޕްރޮޖެކްޓުފުރިހަމަވާ  މަވާ ކޮންމެ؛އެކުގައި. އެގޮތުން ޝަރުތު ފުރިހަ ރުހުމާ

ރުން އަދި ެއގޮތުން އިތުދިވެހި ސަރުކާރުން ޕްރޮޖެކްޓް ޙައްޤު ދޫކުރެވިދާނޭ. މީގެ ސަރަހައްދުަގއި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް

މާނައަީކ  އި،ނޫނުއަސާސީއާ ދުގައި މި ޤާނަމަެވސް އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ސަރަހައްދޫކުރެވުނުަކމުގައި ވީ ޕްރޮޖެކްޓް ޙައްޤު

ބާރުތައް ފުރިހަމައަްށ  ނޫނުއަާސސީއާިއ ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ ިސޔާދަތީދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ މި ފެހި ޤާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި ލޮހިންގޭނޭ ފަހަރުގައި  ؛ފުރަތަމަ ދިޔަ ގޮތް ޖު ބުވެތި ރައްިޔތުންނަށް މި މެސެ. އަޅުގަ

 ..ިމހާރު މިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގި.، ނަމަ ވާވާ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ވާކަުމގައި އޮޅިަވޑަިއގެންފައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފައި  ަގޑިއިުރެގ  1 ވަނީ ޖުމުލަ އާދެ، ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް ަކނޑަައޅިފަިއވާ ަވގުތު ހަމަވީ. މި ރިޕޯޓަށް ކަ

 ޖުމުހޫރީ  ުސކުންތު. 29މިެނޓު  14ޑީ.ޕީއަށް އެމް. ސުުކންތު. 59މިނެޓު  28.އެމަށް ޕީ.ޕީ ،ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ

ވަިކ  މިނެޓު. 3ސުކުންތު. އަދާލަުތ ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  3.ޑީ.ޭއއަށް އެމް ުސކުންތު. 15މިނެޓު  7ޕާޓީއަށް 

ިމނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު  3މެންބަރުންނަށް  ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ިއްއޒަތްތެރި

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް. ވިލިމާލޭ، މި އަރުވަނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުރާގެ މެންބަރު އިދާ ވިލިމާލޭ

ގުތުަގިއ ވަ ތުން ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުގެއްރިރުގެ ހައިސިްއޔަްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ކޮމިޓީގެ މުޤައި އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ

. ނަމަވެސް ބަހުސްެގ ަވގުތު ެއ ވަރަށް ނުލިބުނީތީވެ ހިތާމަުކރަން އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅާލަން؛ އެ މަސައްކަތް ކުރަން 

ފުޭދވަރެްއެގ  ،ެއްއޗެއް ދަންނަވާލުމަީކ މުހިއްމު ކަމަކަށް ވާީތވެ ގޮތުން ބެހޭ ފުރުޞަތެއް ހޯދާލައިގެން މިއާ މަރުޙަލާއިން

އެކަްނ ރަްއޔިތުންނާ  ،އޮޅުންތަެކއް ާއއްމު ރަްއޔިުތންނާ ހަމައަށް މި އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން އަިއއްސި. ނަަމވެސް

ތުރުން ދެން ލިބޭ ވަގުތުަގިއ ހަމައަށް އޮޅުންފިލުަވއިދިނުމުެގ މަސައްކަތް ޭރގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ވެސް އަދި ޭއގެއި 

ނޑުމެން މި ެގންދަނީ ކުރިއަށް ފަރާތްތަކަްށ  ަވޑަިއގެންފަިއވާ. މި މަސަްއކަތާ ުގޅިގެން ަޝއްުކއުފެދިވެސް އަުޅގަ

ހީންގެ ސިޔާދަާތއި ދީނާއި ދިވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތިވެރިެވގެންވާ އިސްލާމް ،ންކަން ޭދން ބޭނުންއަޅުަގނޑުމެން ޔަޤީ

ނޑުމެން ދިވެހި ސަރުނުކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީުގޅުމަކަށް އަ ފަތާއި ިދވެހީންގެ އުޅުމާއި ދިވެހިންގެ ސަގާ ންަކން އަޅުގަ

 ،ވަނަ މާއްދާިއން އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު ިމ ކުރި ނުކުތާގެ ސަބަބުން 302 ންނަށް ދެމޭ. އަދި ޚާއްޞަކޮށްރައްޔިތު

ނޑު ހަމަ ޝުކުރުވެރިކަމާ ބަރު ޢަލީ ންނަން ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންއެކު ބަލައިގަ ޚާއްޞަގޮެތްއގައި އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ރިފާއި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤާއިޢާ ގެ އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެ ބޭފުޅުންނަށް މިކަ ިއގަންނަަވިއގެން ން ފެނިވަޑަމެންބަރުން މި އިޞްލާޙު ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެމި ގެ އެންމެހައި މެންބަރުން މި ގޮތަށް މި ބަދަލު ގެނެސްދީގެން ނޫން މުޅި ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕު ކަން އަުޅގަ

ތަޅުމާ ހަމައަށް ގެނެްސގެންނުވާނެ ކަމަށް އެބޭފުޅުން އެ ކުެރއްވި އިހުތިޖާޖުެގ ގޮތަކަށް މި ިއޞްލާޙު މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެން ޤައުމުގެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި މި މަސައްކަތްޕުުޅަގއި ދައުލަތުެގ ސަބަބުންނާ އެކުގަިއ،  އަުޅގަ

އިޤްތިޞާދާ ބެހޭ ުވޒާާރގަިއ މަސައްކަތްކުާރ ފަރާތްތަކާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބަންޑާރަ ނަިއބާއި މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ 
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އިާރދަކުރެއްވީީތ ވަރަްށ ރަނގަޅު هللا ސަްއކަތް ބައްދަލުކޮށް އަޅުަގނޑުމެންަނށް ކުރެވިިދޔަ އެ ކުުރަވގުުތކޮޅުެގ މަ

ނޑު ދަންނަަވން. އެކަމާ އަުޅަގނޑު އުފާުކރަން. އަދި އެ ނުކުތާ އެގޮަތށް މިއަދު މި އޮތީ ކޮމިޓީން  ކަމުގައި އަުޅގަ

ފާސްވެ ައޅުަގނޑުމެންނާ ަހމައަށް ލިބިފަ. އަދި ހަަމ އެާއ ވިިދގެން މިދެންނެިވ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުެގ އުސޫލަށް 

ގެ ބިމުގެ އޮންނަންޖެހޭ ހިސާބުތަކަށް ގެނެވިދިޔަ ކުދި ބަދަލުތައް ެވސް މީގައި ހިމެނޭކަމުގަިއ 70އިރުގެ %ބަލާ

ނޑުމެން ހުށަހެޅި ފަދައިން  ދަންނަވަން. ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި މި ވަގުތު މި އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް، އަުޅގަ

ދިވެހީންގެ އަސްލުތަކާއި ުއސޫލުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްެގ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް މެގަ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމެންޓުަތއް ގެނެސް،

މަތީން، ދިވެހީން ދިވެހިންގެ ގޮތުަގއި ތިބެމެ، އަލުންބަލުން ހިއްކާ ފަޅުަތއް، އަލުންބަލުން؛ ެއއްވެްސ ދިވެހިރާއްޭޖެގ 

ކަެއއް ނޫން މީގައި ިމއޮތީކީ. ހިކިފަސް މިހާރު ވެފައި އޮތް ތަނެއް ބަޔަކަށް ދޭކަްށ، ިވއްާކކަށް، މުއްދަތަކަށް ދޫކުރާ ވާހަ 

ނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް  ނޑުފަޅުގެ ސަރަހައްދު ނުލާހިކު ބޮޑު. ައދި އެގޮތަށް ޭބއްވުަމކުން އަުޅގަ  4000ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ލެޭވ ވަނީީކ ނޫން. ނަމަވެސް މި ހުުޅަވއިއިުތރު ކަމެއް ލިބިަފއިދިަޔއިރު ވެސް އިތުރު ފައިާދއެްއ، ހާސް އަހަރު ވެގެން

ނޑުމެން ބޭނުްނވަނީކުޑަކު  ކީ ފުދުންތެރި އަދި ންނަދިވެހީންނަކީ މުއްސަނދި، ިދވެހީ ޑަ ފުރުޞަތުެގ ތެރެއިްނ އަުޅގަ

ވާ އަސާސީ ަޙއްޤުތަާކއި  ވަނަ މާއްދާަގއި ލިެޔވިފައި މި 23ގޮތެްއގައި  ނޫނުއަސާީސަގއި ވަރަށް ފުރިހަމަދިވެހިންގެ ޤާ

އުުޅމަށް ބޭނުންވާނެ ކަރަންޓާއި ބޯފެނާއި ނަރުދަމައާއި އަދި ޔިތުން ދިރިދިެވހި އާއްމު ރައް ،މިނިވަންކަމުގެ ތެރެއިން

އްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއި ލުއިކަމާ އެކު ދެވޭނެ ފަދަ އްޙަާތއި، އަދި ާއއްމު ތަޢުލީމުގެ ބައި ދިވެހި ރައާއްމު ޞި

ކޮންމެ ދިވެހި ނަތީޖާއަކީ މިއީ  ދަލުވާން. އާޚިރުފުދުްނތެރި ސަރުކާރަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރު ބަ ،ބުރުވެިރ، ރަނގަޅުއަ

ޚާއްޞަކޮްށ ، ދިމާލަށް ރުގައި މިއަުދ އަުޅަގނުޑމެންނާރައްޔިތަކަްށ ޓަަކއިމެ ައޅުަގނޑުމެން ައޅާ ފިަޔވަެޅއް. ފަހަ

ނޑާ ލިޕްރޮގްރެސިްވ ޕާޓީގެ ޕާ ށް ގެންނަން ސިޔާސީ ވާހަކަ އެހެން ގޮތަކަ ދިމާލަށް މި މެންްޓރީ ގްރޫޕަށް ނުވަތަ އަުޅގަ

ކޮންމެ ތާކު ވެސް  އީ ކޮންމެ އިރެއްަގއިއަރާ ފަރާތްތައް މަސައްކަތްކޮށްފާނެ. ޕޮލިޓިކަްލ ހިކަޕްސް މިކޮށިގޮތުން 

މު އިޞްލާޙާއި މި ންފިލާވަަޑއިގަތީމާ ިމ މުހިއްޙަޤީޤަތް ރަނގަަޅށް އޮޅު ނެ ކަންތައް. ނަމަވެްސ މިކަމުގެއަންނާ

ނޑުމެން ވޯޓަށް  ެގންދިޔަ ގޮާތއި،ކޮމިީޓގައި ނިމި  އިޞްލާޙުެގ މަސައްކަތްަތކުެގ ތެރޭގައި  ިމ އަދި މިއަުދ އަުޅގަ

ަވަޑއިގަންަނވާނެ. އަދި މީގެ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލާމު ކަމަކަށްކަން ތައްޔާުރވަނީ ކޮންމެފަދަ މުހިއް

މީރުކަމާިއ . ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފޮނިބާރާތެއް ެއއީ ފަސޭހަިއން ލިޔެލެވޭ އި؛ ކިޔާ ފާގަތިކަން އަދި ފޮނިމީރުަކން މިއުފާ

. ދައްކަވާ. ނަމަވެސް މި ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ދަނީ މަދު ފަހަރެއްގައި ކަމުގެ ވާހަކަ ސިޔާސީ ފޮނިމީރު

ފި ވަރަށް ސާުފކަމާ މިއަދުގެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކެިރަވޑަިއގެން ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ސަރުާކރަށް

 . އަދި ޭއގެ ަފހުން ވެސް ވިދާުޅވެެދއްަވއިފިދެްއވަން ވެސް ރުިފޔާ 5000ރައްޔިތުންނަށް އެީކގައި އުމުރުން ދުވަްސވީ 

އަށް ބަދަލުކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް. އަދި މިއަދުގެ މި ޯވޓަށް  7000މި އަދަދު  ،ވާނަމަ ވީ ކަުމގައި  އަދިވެސް ގޮތެއް

ވާނުންގެ ތެރެިއން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ފަހުގައި ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ދެން ނިކުމެގެން އަންނާނީ ދިވެހި ޒު
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ުވމުގެ ސަބަބުން އުފެދިގެންދާ ރާފައިވާ ފައިން ނުވަތަ ޖޫރިމަނާކުރެވިފަިއވާ ޓްރެފިކު ަގވާއިދުތަކާ ޚިލާފުމިހާތަނަށް އަ

އްޔާ ވޯޓަށް އިރާދަކުރެްއވި هللا ފުކޮށްދިނުމުގެ ވޯޓަށް އް. މި ޖޫރިމަނާ ވެސް ިމއަދު މާބޮޑު މާސިްނގާ ޖޫރިަމނާއެ ވަރަށް

ނޑުމެންނަށް ދެޭވނެ. އެ މިފަދަ  އުއްމީދުތަކެއް ގެެނވިދާ ސަރުކާރެްއަގިއ  ދެން އޮތް އިރުކޮެޅއްގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ

 ،ދަުއލަތަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނުތައް ،މެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން އެހީތެިރވެ ަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެއަޅު

މުސްތަުޤބަލަށް ޓަކައި ދެވޭނެ ވޯޓެްއ  ރައްޔިުތންގެ އުފާފާގަިތކަމާއި ިދވެހި ،ލިބޭނެ ގޮތްތައް ދައުލަތަށް އިތުރު އާމްދަނީ

ނޑު އިޚްލާޞްތެިރކަމާ ކަމުގަިއ މި ެވގެ އެކު ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ންދާނެތީ ައޅުގަ

ހަމައަށް ވަޑައިުނގެްނ  ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް މާބޮޑު ބަުހސަކާ ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ،ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން

ނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުކުރުނޑުމެްނގެ ަވގުތު ވެްސ ސަލާމަތްއަޅުގަ  ގެ މެންބަރުންނަށް ވެްސ މަށް ޓަކައި. ައޅުގަ

ދެންނެވި  އަދި މި .ކުއެވޯޓު ކުރިއަށް އޮުތމާ  2ނޑުމެންނަށް އިތުރު ެއއީ އަުޅގަ ،އަޅުަގނޑު އިލްތިމާސް ދަންނަވަން

، އެކުމެންބަރުންނާ  44ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ  މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި، އިޞްލާޙުގެ މަރުޙަލާ

މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް އަކުރުން ައކުރަށް  49ލަ ޖުމު؛ މެންބަރުން 5ހިމެނިވަޑަިއގަްނނަވާ  އެމް.ޑީ.ޭއަގއި

 މި، އެހެންވީމާބޭފުޅުންގެ ބުރަ މަސައްކަތް. މީކީ އަޅުަގނުޑގެ މަސައްަކތެއް ނޫން.  ވާނެ. މީ އެ އެނިގވަަޑއިގަންނަ 

 މި ، މި ކޮމިޓީ ރިޕޯްޓގެ ަބހުސް މަރުޙަލާ ކުރުކޮށް އްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ެދއްަވއިބޭފުޅުންގެ އެ މަސައްކަތަށް އެ

ނޑު އިްއޒަތްތެރި ރިޔާސަތަށް ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ގޮތަށް ފާސްކޮށްދެްއވުން އެދި އަޅު  ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް އައި ގަ

 .تهوبركا هللا عليكم ورحمةمالس  الوބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  އަރުވަނީ ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. هللا މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ފަހަރަށް  2އް ގެ ތެރޭަގއި ަޗއިާނެގ ސަބްމެރިނެދުވަހުމަސް  3ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވޭުތވެދިޔަ 

 335ސް ކްލާ ޗަިއނާގެ ޔުއާން .ންޑުން ނައްޓާލިގައި ަޗއިނާގެ ހަނާއިްނ އައިލެ 28 ޗު ކުރި. މާރިޕާކިސްތާނަށް ޑޮކު

ނޑުެމން މިވާންވާިއރަށް ކަރާޗީއަށް ޑޮކު  22ސަބްމެރިން މެއި  ނީ އިންޑިާޔެގ ދައްކަ ކުރި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ހުރަސްކުރި އްދު ސަބްމެރިން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަރަހަ ކްޗައިނާގެ ެޑޑްލިޔަސް އެޓޭ، ކުރާ ގޮތުަގިއ ނަމަނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު

ނޑުމެންނަށް ނޭނގި. އި ލާ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޗާޓު ބައްލަަވއިލަްއވާ! ސައުުތ ޗައިނާ ސީން ނައްޓައިވާހަކަ އަުޅގަ

އްދު ސްނުކޮެށއް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަރަހައްދު ހުރަުނކުރެވޭނެ ިދވެހިރާއްޭޖެގ ސަރަހަ އްރިނެއް ކަރާީޗއަކަްށ ޮޑކެސަބްމެ
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ދައްަކނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  އް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުހރަސްކުރި ވާހަކަ މިމެރިނެޗައިާނގެ ޑެޑްލީ ެއޓޭކް ަސބް

ުނގަންނަވާ. މަނިކުފާނަށް ެވސް އެނގިަވޑައި، ރައީސް ލީހުގެ ިއއްޒަްތތެރިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނގި. ަރއްޔިތުންެގ މަޖި

ނޑު ހު ެވސް ޭއގެ ކުރީ ުދވަ ،ހަމަ ިއއްެޔ ެވސް  އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާ ކަމަށް ވިދާޅުީވ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ރިޖިއްޔާ ވިޔަސް ވެްސ، އެީއ ޚާ، ތަކުރާރުކުރަންޖެހެނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސޔާސަތުތަަކކީ ވެސް މި ދެއްކި ވާހަކަ އަެނއްކާ 

ނުޑގެ އަމާންކަން ތު ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނީ އިންޑިޔާ އަސްކަިރއްޔާ ވިޔަްސ، ދާޚިލީ ސިޔާސަ  ކަ

ޓެރި ންިޑޔާައކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ައވައްޓެރި ަޤއުމެއް ކަާމއި އެ އަަވއްއަޅުަގނޑުމެން ވިސްނުމުަގއި ބަހައްޓަިއގެންނޭ. އި

ނޑުމެންވެހިރާއްޖެއަކީ ސައުތު ޗައިނާ ސީ ކަމާއި، ދި ނުފިލާނޭ ކަމެއް  ،ަގއި އޮތް ަޤއުމެއް ނޫންކަން ިވސްނައިގެން އަުޅގަ

ތްތެރި ރައީސް. ހޫނުވަމުން މި އަންނަ ފިނި ހަނގުރާމައިެގ ކުރަންޖެހެނީ އިްއޒަބައްޓަން ނޑުމެްނގެ ސިޔާސަތުަތއް އަޅުގަ 

ވަނަ ފިނި ހަނގުރާމަިއގެ  2ދިމާލަށް. މި  އިރުމަތިން ިދވެހިރާއްޖެއާ ، ބުރަނީ ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް ތައް އެކަނި

ކުރިމަތިލާ އެންެމ  ،އޮތީ . ދިވެހިާރއްޖެ މިއޮތީ ައޅުަގނޑުމެްނ ދިވެހިރާއްޖެ ފްރަންޓްލައިން ސްޓޭޓެްއގެ ޮގތުގައި މި

ކުރުވާ ޤައުމަކަށް ދިވެހިާރއްޖެ ވެރިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެން. މި ފިނި ހަނގުރާމަ މެދު ފުރަތަމަ ޤައުމެއްގެ ގޮުތގައި މި

ނޑުެމން އެބަ ވާންޖެހޭ. ވެގެން ވަނަ  15ުނވާނެ. މި ފިނި ހަނުގރާމަ ހުއްޓުވާ ަޤއުމަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

އިއްޒަތްތެރި  ،ދިމާލަށް ކުރި ނިންމާލިއިރު ަޑގާމާ ކޭޕް އޮފް ގުޑް ހޯޕް ވަށައިލާފައި އިންޑިާޔއާރުނުަގއި ވަސްކޮ ގަ

ނު ފަހުން އިނގިރޭސީން ރުގަ  3ޕޯޗުީގޒުންގެ ދަށުަގއި. އޭގެ  ނިމުނުއިރު ދިވެހިރާއްޖެ އޮތީ އީސް އެ ގަރުނުރަ

ުރނު ނިމުނުއިރު ދިވެހިން އޮތީ އިނގިރޭސީްނގެ ދަށުގަިއ. އިރު އެ ގަށް ކުރި ދަތުރު ނިންމާލިދިމާލަ އިންޑިާޔއާ

ށް އްޒަތްތެރި ަރއީސައި ވަނަ މިނިވަންދުވަުހގެ ތަހުނިޔާ  50 ރި ރައީސް. މިނިަވންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ؛އިްއޒަތްތެ

ނުޑ މި ރުުނ ނަނީއޭ. މި ގައޮތް އަން ޗައިނާ އެ ،ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު އަރިސްކުރަމުން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޗައިނާ ނޑުމެްނގެ ސިާޔސަތުތަްއ ނިމޭއިރު ހިނގާށޭ އަުޅގަ ގެ ދަުށަގއި ނޯންނަ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން، އަުޅގަ

ބައްޓަންކުރަން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އަޅުަގނަޑކީ ދިވެހި ރަްއިޔތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓގެ 

ނ ނޑުމެންނަީކ އަބަުދވެސް މެންބަރެއް. އަުޅގަ ޑަީކ ެސންޓަރ ރައިޓް ޕާީޓެއއް ަތމްސީލުކުރާ މެންބަރެއް. އަުޅގަ

ލާމެހިފައިވާ ދުނިޔެއެްއގައި ުހޅުވާލެވިަފިއވާ ވިޔަފާިރއަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް ިވޔަފާރި ހުޅުވާލެިވފައި އޮންނަން ތަކުރާރުކޮށް 

ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން މިއީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ  އަބަދުވެސް އަޅުަގނޑުމެން ާތއީދުކުރާ ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ މަދުވެފައި އޮތް ެއއްެޗއް ގިަނކުރާ ގޮަތކީ ިވޔަފާރިންކަން  ،ބިންކަން މަދުވެފައި އޮތީ. އަިދ އަުޅގަ

ނޑު  ވިޔަފާީރގެ އުސޫލު. އެކަމަުކ، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިގޮތަަކށް ނޫން. ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުްނ ބިން ވިއްކަން އަުޅގަ

ިތ ބޮޑެނޫން. ޗައިނާއަށް ނުވަތަ ބޮޑެތި މިގޮތަކަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވެސް ތާީއދު. އެކަމަކު، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑު ތާއީދުކުރަނީކީ ބޭސް އަޅަިއގެން މިގޮތަށް ވިއްކާ ގޮަތކަށް ނޫއަސްކަިރއްާޔއަށް އެތާަގއި މިލިޓަރީ  ން އަޅުގަ

ން ވެްސ ބިން ވިްއކާ ވިޔަފާރީެގ އުޫސލުން ،ން ވެސް ނޑުމެން ތާއީދުކުރާނީ ބިން ވިްއކާޅުގަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަ 
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މިއަށްވުެރ އިންސާފު ލިބޭ  .ދެފުށް ެފންނަ ސަރުކާރެްއގެ ދަށުން ނަށް ތާއީުދކުެރވޭނީ މިއަްށވުރެއަޅުަގނޑުމެން

ނޑިޔާުރގެެއއް ޮއވެމެ ނޑުމެންނަށް ތާއީދުކުރެވޭނީން އަޅު ވިޔަފާީރގެ އުސޫލުން ިބން ވިްއކާ ައދި ،ފަ ޮބޑެިތ  .ގަ

. ކުެރވޭނީަޗއިނާއަށް ިމލިޓަރީ ބޭސް އަާޅކަށް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ތާއީދު އުމުތަކަކަށް،ޤަ

ތެރޭގަިއ އަުޅަގނޑުމެްނ . ހަތަރު ދުަވސްލަންވެްސ ތަކުރާރުކޮްށ ދަންނަވާއަޅުަގނޑު އަދި ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އި

ނުޑމެން މި ގަފާހަގަ އަހަރު އަުޅަގނޑުެމން 50ުމގެ ނޑުމެްނގެ މިނިވަންކައަޅުގަ  ރުނު ނިމޭއިރު ކުރާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭ. ދިވެހީން  އަުޅަގނޑުމެންގެ ގާނޫނުތައް ަބއްޓަްނކުރަން އެބަ ،ޗައިާނގެ ދަށުވެަފއި ނުތިބޭނޭ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންމެދުވެރިާވ ޤައުމަކަ އަންނަ ފިނި ހަނގުރާމައިގައި މިއީ ކުރިއަށް މި ވެގެނެއް ނުވާނެ. ޝުކުރިްއާޔ  ށް އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ

ނުޑ މި ޤާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ،  ނޫނުއަސާީސއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުެގ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް އަުޅގަ

ންަނވާ ިމހާރު ކޮންމެ ދުވަހަކު މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދަށް ގެ ހުށަހެޅިން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ވެސް އިޞްލާޙެްއ 

ނުޑ ފާހަ ނޑުމެން މެންބަރުންގެ ަޙއްޤުތައް ީބެވގެންދާކަން އަުޅގަ ގަކޮށްލަން. ެއއީ އިޞްލާޙުތަުކގެ ސަބަބުން ައޅުގަ

ޖެހީ.  12އަސާސީާއއި ގާނޫނުތަްއ ބަލަމުންދަނިކޮށް ނޫނުއިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ޤާ މިއަދު ވެސް މި އަޅުަގނޑު

ނުޑގެ ިއޞްލާޙު ބަ ޖެހީމާ 12 އަޅުަގނުޑ  .ގަިޑއިރު ފަހުން 2ކަަމށް މިކޮޅުން އެންގީ ޭއގެ  ލައިނުގަނެވޭނެއަުޅގަ

ނުޑ ޙަޤީޤަތުަގއި  2ހުށަހަޅާފައި ދިޔަތާ  ގަިޑއެއްހާއިުރ ފަހުން ގުޅާަފިއ ބަލައިނުގަެނވޭނެކަން އެްނގީ. އަުޅގަ

ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު  ނޑު މިއަދުސީލުކުރާއިރު އަުޅގަކުރަނީ ރައްޔިތުން. ރައްޔިތުން ތަމް އަޅުަގނޑުމެން ތަމްސީލު މި

އެގޮތަްށ  .އަހަރަށޭ 150ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭނީ ގިނަެވގެްނ  ،ވަނީ. އެގޮތުން  އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައި މި

ނޑުެމން ދިވެހީއަޅުަގނޑު އިތުރު ނުކުާތއެއް ގެނެސްފައި އޮންނާނީ. ެއއީ ަޙޤީޤަ ންގެ ތެރޭަގއި މިހާ ތުގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ެއންމެ ދުވަހެއް މިކަމަށްބޮޑު މަ ެއންމެ ދުވަހެއް މިއީ ކުރު  ،އްސަލަެއއް ނިމިގެންާދއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެ ަގނޑަށް ހީވަނީ ކަމާމުއްދަތެއްހެން. އަޅު ން ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ވެްސ އިތުރަށް އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަ އިތުރަްށ ، ހޯދަންޖެހޭނެހެން. އެހެންވީމާ ނޑަްށ ތާއީދުކުަރްއާވ މެންބަރެއް ހުންނެވިްއޔާ އަުޅގަ އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުެރއްވުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮުނއްވާަފއި އިތުރަްށ މި މައްސަަލ 
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ނޑުމެްނގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވެސް އެދިވަޑަިއގެން ފައި އެަބއޮތް ދިރާސާކުރެްއވުމަށް. އެއީ އަުޅގަ

އިތުރަށް މި މައްސަލަ ރަްއޔިތުންގެ ޚިޔާލު ޯހއްދެވުމަްށ  ،ގެ އަރިހުން ވެސްޔާމީންهللا މިހާރުގެ ރައީސް ޢަބްދު

 ވޭ. އެއީ ޙަޤީޤަުތގައި ވަރަށް ހަމަ މި ޤައުމުގެ ވިސްނުްނތެރި މުފައްކިރުންގެ ޚިޔާލު. އެދިަވޑަިއގެންފައި އެބަ

ނޑަށް ީހަވނީ މި ،އެހެންވީމާ ނުޑ  ،ހޭހެން. އެހެންވީމާމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް އިތުރަށް ވިސްނަންޖެ އަުޅގަ އަުޅގަ

 އިތުރަށް މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ. ޅަން، ހުށަހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަހާއިުރ  12އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ފަދައިން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

ަގއި ލިބޭ އިޞްލާޙެްއ ބަލަިއގަނެޭވކަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަަތކަްށ  12:28 ،އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން އޮންނަ ވަގުުތ ހަމަވެ

ށް ތަެއގޮ ތަށް ދެއްވީމާެއ އިޚްތިޔާރު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަ ްއވީމާނޯންނާނެ. މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދު އިޞްލާޙުކޮށްދެ

ނީ ހަމަޖެހިގެންދާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަ ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު

 ދެ މިނެޓު.  .ޘްމާނަށްބަރު ޖަމީލް ޢުދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެން ގެމަނަފުށީ

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަނަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ އެންމެ ފަހުން އިންޑިާޔގެ ބޮޑުަވޒީރު ަޗއިނާއަްށ ޝުކުރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ކުރެްއވި ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ އިންވެްސޓްމަންޓުތަކުގައި ެއކިެއކި ުކންފުނިތަކުގައި ސޮިއކުރެްއވި 

ގެ ޕްރޮޖެކްޓުަތކުަގިއ އެއް ން ުރފިޔާމިލިއަދަތުުރފުޅުގަިއ އެަތއް  މަންޒަރު. ަޗއިނާގެ ަރއީސް އިންޑިާޔއަށް ކުެރްއވި

ތަރައްީޤކުރުމަށް ޓަކަިއ  ،ތިޞާދު ދިރުވުމަށް ޓަަކއިއުޅޭ ވާހަަކއަކީ މުޅި އިޤް ސޮއިކުެރއްވި. ދަންނަވަން މި

ނޑުމެދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ވެސް އަންަނނީ ހަރުދަނާކުރަމުންނޭ ޗައިާނއާއިންޑިާޔއާއި   ން އެްއވެސް ހާލެްއަގއި . އަޅުގަ

ކަމަށް ހަދާކަށް.  ދޭތެރޭގައި މަްއސަލަތަެކއް އޮންނަ އް ނެތް އިންޑިާޔއާއި ަޗިއނާއާއުޅޭނެ ަކމެމަސައްކަތްކުަރއްވަން 

ތިޞާީދ ގޮތުން ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރާއިުރ އިޤް ،އްދު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައިއިޤްތިޞާދީ ސަރަހަ

މި ނިސްބަތްވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް. ޕީ.ޕީ.އެމަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ައގު ަވއްޓާލަިއ އަޅުަގނޑު 

 އިިދކޮޅަށް މަސަްއކަތްކުރާ ޕާޓީ. ތަކާއެ ކަންަތއް ؛ިރޒަމް ހަލާުކކޮށްލުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސަްއކަތްތައްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫ

ކުރަނީ މި ރާއްޖޭގެ  ތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތ މިކުރަނީ އިއްޒަތް އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް މި

ނުޑމެންގެ ޒުވާބޭނުންވާ އިޤްރައްޔިތުންނަށް  ނުންނަށް ބޭނުންާވ ިތޞާދީ ފުދުންތެރިކަން ތަނަވަސްކުރުމަށް ޓަކައި. އަުޅގަ

އަދި  .މުކުރުމަށް ޓަކައިއިޤާ އިމުކުރުމަށް ޓަކައި. ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތުަތއްފުރުޞަތުތައް ޤާ

ނޑުމެންގެ ސިވިލް މުސާަރިއގެ  ،ސަރވިސް ުމވަްއޒަުފންގެ މުސާރަިއގެ ކަންތައްތަްއ ހަމަޖައްސައި ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ
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ނޑުމެން ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތައް ވެްސ  ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި. މި ކަންތައްަތއް ކުެރވޭނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ލޯހުުޅިވގެން. ދުިނޔޭގެ ގޮ ލޯހުޅުވިފައި އޮތް  ވެރިކުެރވޭ. މި ގަިއ މިއަުދ ވެްސ ބިންަޤއުމެއް  34ތަށް އަުޅގަ

ްނ އެއް ބިިލއަން ޑޮލަރުގެ ވާހަކަ. ބިލިއަ 1މި ދައްކަނީ  ައޅުަގނޑު .ނި ކުެރވޭ ކަެމއް ނޫން މިއީކީެއކަ ރާއްޖޭަގއި

ނޑުމެްނ މި ދައްކަނީ މި ނުޑގެ ސަރަހަ ާރއްޖޭަގއި މި ޑޮލަރުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ ްނ ދު ހިއްކައިލާަފއި ެއއް ބިލިއައްއޮތް ކަ

އެތަްއ ކޮށްދޭށޭ. ޭއގެ ސަަބބުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ުޒވާނުންނަށާއި ދިވެހިރާއްެޖއަށް ރު ހިފައިގެްނ ައއިސް ިއންވެސްޓުޑޮލަ

ދުގައި މި މަޤްޞަދާނެ. އިުމކުރެިވގެންނަށް އެތައް ަވޒީފާތައް ޤާައޅުަގނޑުމެން ،ިއމުކުރެވިވިޔަފާީރގެ ފުރުޞަތުތައް ޤާ

ައޅުަގނޑު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަކީ މި ގާނޫނަށް މި ގެނައި އެންެމ ، އެހެންވީމާކުރަނީ.  އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތް މި

 ރާއްޖޭގެ އިސްލާމް ޫނނުއަސާސީާއއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތު މީގަިއ އޮްތއޮތުން މިއީ މިމި ޤާ ؛މުހިއްމު އިޞްލާޙު

އޮތުމަކީ ައޅުަގނުޑ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް ށް ޓަކައި މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބާރުައޅާފައި އޮތް ދީން ހިމާޔަތްކުރުމަ

ނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަްށ މި ޤާއަދި ޚާއްަޞކޮށް  ،މި ކަންކަން މިގޮތަށް ޮއތުމަކީ، . އެހެންީވމާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ގާނޫުނގެ ދަށުން  ،ްސ އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ގާނޫނުތަްއ ހެދިގެންއޮތް ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްަޓކީ ވެ  ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އެބަ

ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ެވސް މި އަންނަނީ  ރިއްޔާއަށް ިއޚްތިޔާރެއް ނެތް.. ރައީސުލްޖުމްހޫނޭ ދެވޭ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވާންޖެހޭ

ހަދައި އެ ގާނޫނުތަކުގެ  ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫުނތައް މަޖިލީހުގެމި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް. މި ރައްޔިތުންގެ 

ތަކަށް ވެސް ަޢމަލުކުރަންވާ ގޮތްތަާކއި ުއޫސލުތަކާއި ހަމަތައް މިއިން ކްޓުޮއތީ ޕްރޮޖެ ތެރެއިން ކަންތައްތައް މި

ނަޑއަަޅއި ނޑަައޅާނީ މި ގާނޫުނތަކުން. އެހެންވީ ،ކަ ނޑުމެ، މާއިންތަކާިއ މިންތައް ކަ ނޫނުއަސާސީެގ ން މި ޤާއަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ހިމާޔަތްކުރުމާ އެކު ކޮންމެ؛ ދީން ލާމްތެރެއިން ހަމަ އިސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ޢަލީ ޙުސައިނަށް. 

 

 ލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ނޑު މި ފުރުަޞތުގެ ބޭނުން ހަމަ ހިފައިލާީނ ދެންމެ މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ސަރުކާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ހަމަ ތާއީދުކޮށްލުމުގެ ޮގތުން. އަދި މިހާރު 

 ގެންދާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ރައީސް ކުީރގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްލއުސްތާޛު ަމއުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވެސް އެބަ ންހިންގަމު

، އެދިފަ. އެހެންވީމާެއކު ެއދުމަކަށް ލާޞްތެރިކަމާ އޮތް މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ ކިބައިން ވަރަްށ އިޚް

މި  ،ކިބައިން އަދި ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުންގެ ކިބައިން ވެސް ހަމަ އެދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ތިޔަ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ
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. މެދު ވިސްނެވުމަށްފޮނުވުމަށްފަހު އަލުން އެކަމާ  ކޮމިޓީއަށް މް އެ ވިދާޅުިވ ގޮތަްށ އަނބުރާއިޞްލާޙު އަނާރާ ނަޢީ

ކުރެްއވި ބޭފުޅަކަްށ ވެރިކަން އަހަރު ވަންދެން  30އްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ރާ ލަން އޮތީ މިއަދި އޭގެ އިތުރުން ދަންނަވާ 

ބޭފުޅާ ވެސް  އެ، . ެއހެންވީމާނީކީވަކުރައްވަން ޙަޤީޤަތުގައި މި އުޅުއް ނޫނޭ އެނިގވަަޑއިނުގެން އޮތް މާ މޮޅު ކަމެއް 

. ަރއްޔިތުްނގެ ކިބައިން އަަހއި ރައްޔިުތންގެ ބަހެއް ހޯދާފައި މެނުވީ ކުރާވަރު ކަމެއް ނޫނޭ، އޮތީވިދާޅުވެަފއި 

ައޅުަގނޑު ހަމަ ރައީސް، ކުީރގެ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްާތުޛ މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ، އެހެންވީމާ

ވަރަްށ ފުންކޮށް ިވސްނަވާފައި ނޫނީ މިކަަމއިގެން  ،މެުދ ތިޔަ ބޭފުޅުން އަލުން ިވްސނަވައި ވިދާޅުވެަފއިާވ ބަސްފުޅާ 

ނުޑ ހަމަ ގޮވާކުރިއަށް   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ލަން. ޝުކުރިްއޔާނުދިއުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް. 

 

 އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކޮންމެ ކަމެއް ފޮނުވާފައި އެ ކަންކަން ނިންމާނެ ވާހަކަ ޝުކު

ނޑަށް ހީވަީނ މިތާ ދެއްކުމުން މިހާރު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިތުާބރު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޮއތްވަރު އަ ުޅގަ

 ގެ މަޖިލީހާ ދޭތެރޭގައި ރަްއޔިތުން ދެކެނީިވއްޔާ އެނގޭނެެހން. މި ރައްޔިތުން ށްުއޅޭ ބަޔަކަހަކަަދއްކާލައި ވާ ރައްޔިތުންނާ

މާ ރަނގަޅަކަށެއް ނޫން. ިމ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަްއ ދިފާޢުކޮށްދޭ މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުަގިއ 

ހުން ން، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ޑެންގީނޑުމެދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުްނނެއް މިހާރަކު ނުދެކޭ. މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ތެރޭ އިތުރަށް ފެތުރިގެންދާނެ  ކަމަށް ބުނީމާ ގަދަޔަށް ފެތުރެމުންދާތީ އަިދ ކުރިއަށް އޮތްތާ ވިްއސާަރގަ

 ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރައްަވމުން ގެންދަވާ ގޮތް  އެއް ހުށަހަޅާފައި މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭއަޅުަގނޑުމެން މައްސަލަ 

ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދުކރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ކުރިއަްށގެންދަން  މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅީމާ،

ތަނުގަިއ  ހެއްޔޭ މިނިސްޓަރު ގެނެސްގެން މި މިއީ މިހާ ބޮޑު ކަމެއް ،ލައިފި. އަދި ވިދާޅުވީ ކަމަށް ވޯޓު ނުފެންނަ

ގާތްކުރަނީ.  އެއްމަސް ދުވަހާޖެ. ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ މިހާރު މީހުން މަރުވެއް 4 ،ބުނިއިރު ބަލާވަރުގެ؟

 ،މިވަުރގެ ކަންތަްއތަކަކީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިބި މެންބަރުންނަށް މުހިއްމު ކަންކަމަށް ނުވާއިރު، އެހެންވީމާ

ން އެންމެ ަރނގަޅު ތަންކަުމގަިއ ދިވެހި މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބިންތައް ވިްއކާލަން ނިންމަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެރައްޔިތުން ގަބޫލުނުކު ގެ މެޖޯރިޓީ ގައި ގިަނއީ. މިތާރުން މިތާ ނގޭ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރާކަން ައޅުގަ

ނިންމުން ން މި ނިންމާތަނު ޕީ.ޕީ.އެމުެގ ރައީްސ ެއ ވިދާޅުވަީނ ޕީ.ޕީ.އެމުން މި ،ހިނދު ޕީ.ޕީ.އެމުަގއި އޮތް 
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ޚުދު ޕީ.ޕީ.އެުމގެ ރަީއްސ  ،ދޭތެރޭގައި މެންބަރުންނާތަނުަގއި ތިބި  މި، ުނވާށޭ. އެހެންވީމާރައްޔިތުންެގ ޯވޓަކަށް ފޮ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން. އެހެ އިތުބާރުކުރަްއާވވަރު މި ނޑުމެން ހަމަ ލަުތގަިއ ންވީމާ، މި ހާއޮީތ އަުޅގަ އަުޅގަ

ވީއިުރއޭ  12:28 ިރ ރައީސް.ކޮށްގެންވާނެ ކަމަކަށް. ިއއްޒަތްތެވެސް އަުޅަގނުޑ ނުދެކެން މިކަން އެްއގޮތަކަށް 

ތިބެގެްނ ިމތާ ދަންވަރު ޭރގަިއ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތް އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅުއްީވ ވިދާުޅާވއިރު

ނޑު  އަޅުަގނޑުމެން މި ޑިބޭޓު ކަމެއް  ތިބެގެން ނޫންަބަޔކު ހޭލާނިްނމީ. އިރުއެިރއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ެގޔަށް ޭރގަ

މަނިކުފާނު މި  ،ދިރާސާކުރާނެ ަވުގތު ނުދެއްވައި  އެ ރަނގަޅަށް ބަލައިލައި، ވެސް ނޭނގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ފޮނުވަިއގެން

ކުފާނު. މަނިރުންނަށް ވަގުތު ދެއްވީމޭ ތިމަންއިޞްލާޙު މިތާ މޭޒުމައްޗަށް ގެނެސްފައި ތި ވިދާޅުވަނީ އިްއަޒތްތެރި މެންބަ

ނޑުމެން މި ވާހަކަަތއް މިހެން ގަބޫލުކުރާނީ. އަުޅަގނޑުމެން އާަދއިެގ ބިލަކަށް ، ހެންވީމާއެ ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަ

 ން މަނިކުފާނު ތި ކުރަްއވާ ނޫނުއަާސސީން ދިވެހިރާއްޖެ ވިްއކާލަންެވގެ ޤާބަހުސްކުރަން ލިބޭ ަވގުތަށްުވރެ ކުަޑއޭ 

ނޑުމެން  ނުޑ މި ދަންނަ، . އެހެންވީމާނަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުމަސައްކަުތގައި އަުޅގަ ވަނީ މި ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަ

ވެްސ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިތިބަ މީހުން ވޯޓުަލއިގެން މި ޤައުމު ވިްއކަން އިޞްލާޙަކީ އެްއގޮތަކަށް 

 ރައީސް.  ނިންމަންވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ރައްޔިތުންގެ ވޯަޓކަށް ގޮްސގެން މިކަން ނިންމަވާށޭ. ޝުކުރިއްާޔ އިްއޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާިއރާ

 ދެ މިނެޓު.  ،ރިފަށްޢާޢަލީ 

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ާއރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ސް. މިތާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ  ގައި ފާޅުކުރަްއވާ ހުރިހާ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް އަޅުގަ

މި މައްސަލަ ފުރަތަމަ ކޮމިޓީއަކަށް، ވަގުތީ ކޮމިޓީައކަށް  ބަހުސްކުރެިވގެން ދާއިރާެއއްަގއި  އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ފުޅާ

ގައި ލަން ބޭނުންވަނީ މިތާޔަތުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާދިޔައީ. އެ ަވގުތީ ކޮމިޓީަގއި ހިނެމޭ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއް 

ނޑުމެން ރިޢާޔަްތުކރީމޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޭކޓަރކުރެވޭނެ ހަމަ ހުރިހާ  ފާޅުކުރެވުނު ހުރިހާ ޚިޔާލަަކށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ކޭޓަރކޮްށގެްނނޭ މި ގާނޫނު މި އަީއ، ރި ފުރަތަމަ  ،ން ރައީސްަލން ބޭނުޕޯްޓ އައީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާމި ބަހުސްކު  މި މަޖިލީހުގައި ރިޢާޔަތްކުރުމާ ހިސާބަށް އައިިއރުގައި ނެތް ކަންތައްތަެކއް  ރެވުނުއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އޮންނާނީ ހިމަނާފައި މި ގަލޮުޅ އުތުރު ާދއިރާެގ  ،ލަން ބޭނުންހާރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާއެކު އަުޅގަ

ވީީތވެ  ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ ކުޑަުކޑަ ޤައުަމކަށްއަބަދު ، ފާހަގަކުެރއްވި ފަަދއިން هللا މެންބަރު އީާވ ޢަބްދު އިްއޒަތްތެރި

ނުޑމެންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ުފރުޞަތު އޮންނާނެ. އަލަކަްށ ފެށޭ ކަމެއް ނޫން. ތާރީުޚގަިއ  ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން އަުޅގަ
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ރުވިގެންދިޔަ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނުފޫޒުތަކެއް ފޯ ،އްތަކެއް ެވގެންދިޔައެކަމަނާ ވެސް ފާހަގަކުރެްއިވ ފަދައިން ކަންތަ

ވެސް އޮންނާނެ އަޔަސް އަދި ނަޔަސް. އެއީ އަބަދުަގއި ވެްސ އެކަން އޮންނާނެ މި އިޞްާލޙު ކުރިއަށް އޮތް ތާ 

ނޑުމެންނާއި ނޑުމެން ބަލާފައި އޮްނނާނީ ވީހާވެސް އަުޅގަ ަގނޑުމެްނެގ ައޅު ،ފުރުޞަތެއް. އެހެންވީާމ، ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ މާޔަތްކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މި ހިޤާނޫނުއަސާސީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ސިޔާދަތާއި މިނިވަންކަާމއި ައޅުގަ

ނޑުމެން ބެލިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މި  ،އިމުކުެރވޭތޯ. އެގޮތުންޤާކުިރއަށް ގެންެދވޭނެ އުސޫެލއް  ޕްރޮޖެކްޓުތައް އަުޅގަ

ނޫނުއަސާސީާއއި ިދވެހި ދައުލަތުގެ ިސޔާދަތީ ބާރުތަްއ ޤާހިނދުގައި ވެސް ިދވެހިރާއްޭޖެގ  ޫދކުރެވޭ  ޕްރޮޖެކްޓް ޙައްޤު

ދީން ނޫން  މާތްެވގެންވާ ިއސްލާމް އިމެްނ ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގަޅުަގނޑުފުރިހަމައަށް ރައްކާތެރިކުރެވޭެނ ގޮތެއް ހެދޭތޯ. އަ

ނުޑމެން ފުރުޞަތެއް ދުވަހަކު ވެސް ދޭކަށެއް ބޭނުމެއް ުނވާނެ. ދެން ބަޔަކު މީހުން  ދީނެއް އަންނާކަށް އަުޅގަ

ބިލިއަން ޑޮލަރު ހިފައިގެން އަންނާނީ ބޮޑެތި  1 .ައއިސްފިއްޔާ ެއ ފުރުޞަތު ވެސް އޮވެދާނެ ޫނންހެއްޔޭ، ވިދާޅުވެދާނެ 

 90ނުވަތަ  80ޓް ހިނގާއިރު ގާތްަގނޑަކަށް ސޯރި 112ވެސް ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތައް ނޫންހެއްޔޭ. މިހާރު

ްޓ ސޯރި 10ނުވަތަ  5ތެރެއިްނ ރާ އެްއޗެހި. ގާތްަގނޑަކަށް ޭއގެސައްަތއަކީ ބޭުރގެ ފަރާތްތައް އޯންކުއިން

ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ. ބޮޑެތިސިްނާގ  ބިލިއަްނ ޑޮލަރު ހަމަވާނެ އިންވެސްްޓމަންޓުގެ އަގަށް ބަަލއިފި 1އެްއކޮށްލައިފިްއޔާ 

 200ވެސް ޯއވަރ މިހާރު؛ ޓްަތއްސޯޓެލް ެޗިއންސްތައް ހިންގާ ރިދުނިޭޔގެ ބޮޑެތިސިްނގާ ހޮ ،ހޮޓެލް ޗެއިންސްަތއް

ޓްތައް އެބަހުރި. އޭގެ ސޯކޮށްފައި ުހރި ރިންގާފައި ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓުވުރެ ގިނަ އިންެވސްޓްމަންޓް ހި މިލިއަނަށް

ވެސް އޮންނާެނ އަބަދު ބިލިައން ޑޮލަރު ހަމަވެދާނެ. އެހެންވީމާ، 1އެއްވެލާއިރު  ހައެއްކަ ތަން، ފަސް ،ދެތިންހަތަރު

، ަގއި ުއޅޭ ާރއްޖޭގެ ބޭުރގެ ބިދޭސީންެގ އެންެމން އެއްތަނަކަްށ ެއްއވިޔަސް ފޫެޒއް އައުުމގެ ާޖގަ އޮވޭ. މިތާރައީސް ނު

ނޑުމެންނާ ، އްޖޭގައި ުއޅޭ އެންމެން ނުކުތަސްވަގުތު ދިވެހިރާ އިދިކޮޅަށް އެ އެންމެން މި އަޅުަގނޑުމެންނާ  އަުޅގަ

ވެސް ވެސް އެބައޮތް. ދެންމިހާރު  ފޫޒެއް އައުުމގެ ފުރުޞަތުކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ހަމަ ބޭރުގެ ނު މެއްޖެއިދިކޮޅަށް ނުކު

 އޮންނާނެ. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނނަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއއް ޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަޙްމަދު ނާޝިދަށް.

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ތަމްސީލުކުރާ  ސީއަށް ހުަށހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙާނޫނުއަސާޤާކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝު ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަ

ށް ވެދާނެ. ިއއްޒަތްތެިރ ލުމަކީ މުހިއްމު ަކމަކަެޗއް ދަންނަވާމެވެސް އެއް އެއްކޮށް ކޮން އިރާގެ ަރއްޔިތުްނގެ ފަރާތުންނާދާ
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ގޮތުން ހުށަހަޅާފަިއ  ބެހޭ ތެރޭަގއި ބިން މިލްުކވެރިކުުރމާާވ އިޞްލާުޙެގ  ނޫނުައސާސީއަްށ ހުށަހަޅާފައި މިޤާ. ރައީސް

ިދ ރާއްޖެއަްށ ފައިދާކުރަިނވި ވާ އިޞްލާޙަކީ ޭއގެ ޒާުތގަިއ ރަނގަުޅ އިޞްލާޙުަތކަަކށް ވެްސ ވެދާނެ. އެީއ އަ މި

ޑިޮމކްރެޓިކް  އުޅޭ ކަންޮބުޑވުންތަކަކީ މި ކަންތައްތަކަކަށް ވެސް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މީަގއި ަރއްޔިތުންގެ މި

ޕްރޮސެސްއެއް ނޫން ގޮތަްށ ފުރިހަމަވެގެންދާތީވެ. ޑިމޮްކރެޓިކް ޕްރޮސެސްެއއް ނޫން ގޮތަށް ފުރިހަމަވެގެންދާތީޭއ 

މީަގއި ހުރި  ،ތަކަީކ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުަގއި މަޝްވަރާކުެރވިޑިމޮކްރެޓިކް އެލިމެންޓު ،މި ދަންނަވަނީއަޅުަގނޑު 

 ،ދާއިރާެއއްަގއި ވާަހކަދެކެިވގެން ރަނގަޅު ކަންތައްަތކަކީ ކޮަބިއތޯއާއި މީަގއި ހުރި ނުބައި ަކންތައްތަކުގެ މަްއޗަށް ފުޅާ

ޖެހޭ  ގެއްލުމަކީ ކޮަބއިޯތ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ،ފައިދާއަކީ ކޮބައިތޯ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެއަށް މިކަމުން ކުރާނެ

ނުޑމެންނަށް އެނގޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ައއްޑު ؛. މީގެ އެަތއްވިސްނަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް އަތޮޅު ހިސާުބގަިއ  އަުޅގަ

ހެދި  ންނާތަނުގައި ވަޒަްނވެރިވެ ތިިބއިރުަގއި އިނގިޭރސީ އިނގިރޭސީްނގެ ދުވަްސވަުރަގއި އިނގިޭރސީން އެ

ނުޑމެންގެ ރާއްޖެއިން ަވކިވާން  އަްއޑު ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިނިވަންކަަމށް ބުރުއަރާ ހިސާބަށް ގޮސް  އަޮތޅު އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް ފެންނަން އެބައޮތް ޔޫކްރެއިނަށް ދިމާވި މައްސަލަ.  މަސައްކަތްކުިރކަން. އަދި ަވރަށް ފަހުން އަޅުގަ

 ،ތަނުގައި ަވޒަންވެިރވުމަށް  އްތޯ؟ ޫޔކްރެއިްނގެ ބަނދަރެއްަގއި ރަޝިޔާ މީހުން އެޔޫކްރެއިނަށް ދިމާވީ ކޮން މަްއސަލައެ

ީއ. ތަން ވަިކެވގެންދިޔަ ޔޫކްެރއިނުން އެދިނީ. އޭގެ ފަހުން އްދަހުމީހުންނަށް  ތަނުަގއި ބަނދަރެއް ހެދުމަށް އެ އެ

މީހުން  މީހުންނޭ ވޯޓުލާނީ އެ އެ ،ންއްުދގައި އުޅޭ މީހުހަ! ކްރޭމިއާ ސަރަނރަޝިޔާ ސަރުކާރުން ބުނީ އުހޫ

 ނ! ތިމަންނަމެން އުޅޭނީ ރަޝިޔާއާމީހުން ނިންމީ އުހޫ ލާފައި އެލީ. ވޯޓުތިބޭނީ. އެގޮތުން ވޯޓު ށުަގއިތޯބައެްއގެ ދަކޮން

ްށ މި ނޫނުއަސާސީއަޤާ މި ނޑުމެން އެްއކޮށް ައޅުގަ  މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް ހުުރމާ އެްއކޮށްނޭ. އެހެްނވީމާ، މިގޮަތށް

ނޑުމެން އިހަވަްނދިއްޕޮޅު ަޗއިނާ ކަހަލަ ؛ގެނެވޭ އިޞްލާޙުން ނޫނީ ، ޫނނީ އިންޑިއާ ކަހަލަ ،މިސާަލކަށް އަުޅގަ

ނުޑގައި އުޅޭ އެންމެންގެ މެދުަގއި އެ ހައްޔާ އެ ދޭ ސަރަސް ބޮޑު ަޤއުމަކަށް ދިނިވެއެނޫން  އްދެްއ ނޫން. އެ ހިސާބުގަ

ިދވެހި  ،ެއއްކޮށްތޯ ހިރާއްޖެއާމީހުން ތިބޭނީ ދިވެ މީހުން ނިންމަފާނެ އެ ފައި އެމީހުން ވޯޓެއް ނަގައިފާނެ. ވޯެޓއް ނަގާ

ބައެްއގެ ދަށުަގއިތޯ.  ނޫނިްއާޔ އެ ،އިންިޑާއގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިތޯ ނޫނިއްޔާ، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގިއތޯ

ނޑުމެންނަށް މިކަމުގެ ތެރެއިން އެބަ ،އެހެންވެއްެޖއްޔާ  ނޑުމެންނަށް އިޤްހުއްޓޭ ނުރައްކާތަ އަުޅގަ  ތިޞާދީކެްއ. ައޅުގަ

އަދި މިަކމާ އި، ިވސްނަދާއިރާއެްއގައި  ފުޅާ މެދުގައިކަންކަމާ  މި، އެހެންވީމާމީގައި އޮތަސް. ބެނެފިޓެއް 

މި  އިކަމަށް ޔަޤީންކުރުވަކަލެއް ނެތްއަުޅަގނޑުެމންނަށް މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުން އެއްެވސް ނުރައް ،މަޝްވަރާކުެރވި

ނޑުމެންނަ ހުރިހާ ކަމަކާ އެްއކޮށް މި  .ެކވޭނޭށް މި ވާހަކަތަެކއް ނުދެއިޞްލާޙު ގެނެސްެދއްވާށޭ. އޭރަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ  އެއް ޕްރޮސެސް ޑިމޮކްރެޓިކު  ނޑުމެްނ  24ފުރިހަމަނުވެއޭ އަުޅގަ ގަިޑިއރު ތެރޭގައި އަުޅގަ

ހުރި ދެން، ނުރަްއާކ ކަންތައްތައް ، ނެގެިޓވް  ،ހުރި ޕްޒިޓިވް  މީަގއި، މިއިން އެްއޗަާކ މެދު މަޝްވަރާކޮށްލައި 

އަްށ . މި ާގނޫނުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ންގާނޫނު ،މިހާ ައވަސްއަަރިއގަނެގެން މިކަން ،ކަންތައްތަކާ މެުދގަިއ ވާހަކަުނދައްކާ
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 ވެދާނެ. އެއީ ން ޑޮލަުރގެ އިންވެސްޓުމަންޓަކީ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކަށް އަބިލި 1ކުރަނިވި ކަންތަްއތަކަށް. ވެދާނެ ފައިދާ

ގެއްލުންަތކާ ދޭތެރޭގަިއ  . އެކަމަކު، ޭއގެ އަެނއް ފަރާތް، އޭގެ ސަބަބުން ދެން ވާނެކުރަނިވި ކަންަތއްތައް ަކމަށްފައިދާ

ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްޯތ  ލާަފއި މިކަން ނިންމަވައިދެްއވާށޭ. އަދި މިއިވިސްނަ

ޮގސްދެއްވާށޭ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ގެން ޚިޔާލާ ަހމައަށް ވެސް މިކަން ގައި ަރއްޔިތުްނގެދާއިރާެއއް  ރައްޔިތުންގެ ފުޅާ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސްގެ މަރުޙަލާ ހުހިސާބުން ބަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފުރުޞަތުަތއް ދޫކޮށްލަްއވާފަިއ ވަނީ. މި

)ށ( ގައި ާވ އެ މާއްދާގެ ، ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3ެގ (ހވަނަ މާއްދާގެ ) 75ވާއިުދގެ ނިމުނީ. އެހެންކަމުން، ގަ

ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ މަނިކު އިންޙުސަިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން  ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ،މަތީން ގޮތުގެ

ވަަނ ކިޔުން އިއްވަން. މި ބިލާ  3ގެ ބިލު އަށް އިޞްލާުޙ ގެނައުމުގެޤާނޫނުއަސާސީޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހިރާއް

 ވެސް ދަންަނވަން.  ިމއަދުގެ ވޯޓު ަގޑީަގއި އޮންނާެނ ވާހަކަ ،ވޯޓުގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު ،  6.2 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -6.2

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ  ގެ ބިލުށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމު( އަގާނޫނުހިންގުމުގެ 

ރިޕޯޓު. މި ބިލަށް އެއްވެްސ އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ުނވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ޤައުމީ 

ރި މެންބަރަްށ ރިޟާ. ިއއްޒަތްތެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްިރރު، ގުަރއިދޫ ާދއިރާގެ 

 ން. ފުރުޞަތު އަރުވަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޟާދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިގުރައިދޫ 

ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ ) 2010/7ރައީސް. ގާނޫނު ނަންަބރު  `. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި

ރު ހުށަހަުޅއްވާަފއި ވަނީ ތުލުސްދޫ ާދިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ އިޞްލާޙުމި ށް ( އަގާނޫނު ހިންގުމުގެ އުސޫލުން

ކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ ސްހުދާއިރާއެްއގަިއ ބަ މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު ކޮމިޓީގައި ވަރަށް ފުޅާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް.

ކަމުން، މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް މެންބަރުން އިތުރު އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަކާ ނުލާ ބިލު ވަނީ ފާސްކުރަްއވާފަ. އެހެން

ޒިރީ ހާގޮުތގެ ަވޑަިއގެންނެވި ލަން. ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ ކޮމިީޓގެ ބޭފުޅުން ައޅުަގނޑު މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާ ޓަކައި

ތްތެރި ރިޕޯޓަކާއި އަދި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް. ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަ

ނޑަށް ދެްއާވ އެއްބާރުލުމަށް ަޓކައި ހުރިހާ  އަދި  ،ދަންނަވަމުން ޝުކުރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މެންބަރުން އަޅުގަ

 ލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑު ނިންމާ އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ުޝކުރު



48 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިފައި ވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ންބަރު. މެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ސިކުންތު.  59މިނެޓު  28މި ރިޕޯޓަށް ކަ

 18މިނެޓު  3 އަށްސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  15މިނެޓު  7އަްށ ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 29ނެޓު މި 14އަްށ އެމް.ޑީ.ޕީ

މިނެޓު.  3ނަށް ޒަތްތެިރ މެންބަރުންއް ައކަްށ ނިސްބަތްނުވާ އިމިނެޓު. ވަކި ޕާޓީ 3އަްށ ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީ

 އިނާ އާދަމަށް. ރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަލަން. ފުރުޞަތުގައި މި އަުރވަނީ ައއްޑޫ މީޫދ ދާއިފުރުޞަތު ހުޅުވާ

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ބަރު ރޮޒަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންއަ

ނޫނަށް މި ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާަތއް ހިންގުމުގެ ގާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ތަކުރާރުކޮށް

ނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ. އެންމެ  ،ގެެނވިމަޖިލީހުގައި އިޞްލާޙު ނޑުަވމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަ ރައްޔިތުންގެ ބާރުަތއް ކަ

ެއ  ޞްލާޙެއް ހުށަހެޅީމާފަހަރަކު އަޅުަގނޑު މި ގާޫނނަށް ރައްޔިތުންނަށް މަގުތަެކއް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އި

ތަނަށް ފޮނުވާނީޭއ  މުޅި ގާނޫނު ދިރާސާކޮށްފައި އިޞްލާޙެއް މި ؛ވަރަށް ބޮޑު އިޞްލާޙު ބޭރުކޮށްލުމަށްފަހު 

ތުމަށް ބާރުތައް ނިގުޅަިއގަ ންނަނީ ވަކިވަކިން ރައްޔިތުްނގެހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެ  ،ވިދާޅުވުމަށްފަހު

ހަމަ ުއވާލީޭއ ނުބުނާކަން އެކަނި. ހުރިހާ  ،އުވާލުމަށް ގެންަނ ތަން. މާލޭ ސިޓީ ކައުންިސލްމި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު

ނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ އިދާރީ ފަހުން ގޮސް  މިހާރު އެ ވަނީ. މިހާރު އެންމެ އިގަނެފަ އިބާރުތައް ދަމަ އަުޅގަ

ތިޭބ  އިއިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްަތކުގަ  ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫުނގެ ދަުށން ރައްޔިތުން

ލުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ކައުންސިަލރެއް ތަނަށް އިތުރު  ަކމަށް ވަންޏާ ރައްޔިތުންނަށް އެ ކައުންސިލަރުން ވަިކެވއްޖެ

ނޑުމެންނަ މި، ސާބަށް ގޮއްސަ ޮއްއވާ. އެހެންވީމާނުދޭ ހި  ،ކަށް ބަަލއިގަެނވޭނެ ކަެމއް ނޫންކަްނކަމަކީ އަުޅގަ

 ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަތކުާރރުކޮށް މި މަޖިލީހުގައި އޮްތ ބާރު ބޭނުންކުރައްަވއިގެްނ ރައްޔިތުންނަށް ެގއްލުންދީ

ނޑުމެން މަޖިލިސް  ންދާންނަ ތަނަކަށް މި މަޖިލިސް ވަމުރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތއް ނިުގޅައިގަ ތަން ބަލަން އަޅުގަ

ދުވަހަކު، ކޮންމެ ދުވަހަކު  އިނގޭޯތ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮންމެ ލަދުގަނޭ ންމެންބަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން މިތާ ތިބެ

ތަން  ބިލުތަކަށް ބަލައިލާއިރު ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ބަަދލުގައި ިނގުޅަިއގަންނައަންނަ މިތަނަށް 

މި ތަނަށް  ނިޑ ހުސްވާއިރަށް މިމެންބަރެއްގެ ގޮ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ކީްއވެގެންތޯ 

ހިސާބުން އެކަންވެްސ  ހަމަ އެ ؟ރަށްރަށަށް މި ދުވަނީ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރަން އެއަރކޯނާ އެްއޗެހި ހިފައިގެން 

ބައިުކަޅ  އަދި ތިން ރުއިންތިޚާބުވާއި ،ޖެހޭއިރަށްތިބޭ ކައުންސިލަުރންނާ ނިންމާލަންވީ ނޫންތޯ. ހަމަ ރަށްރަށުގަ 

ދުވަސް ފާއިުތވެ ނިމުނީމާ ގެ ކައުންސިލެްއަގއި ެއއް އަހަރުންނަން މި ޖެހެނީ. ތިން އަހަރުބާކީ އޮއެއްބަޯޔ 

ނޑި ހުސްކޮށް ބާ ދުވަސްވަިކވެއްެޖއްޔާ ބާކީ ދެ އަހަރު ކައުންސިރަކު މިީއ ، ވީމާއެހެންދައިގެން. އް ދާންވީ އެ ގޮ
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 ވެްސ ހަ ނިޑއަކަށްަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގޮ  ނޫނުއަސާީސގައި އޮްނނަ ގޮތުންޤާކަންތަެކއް ޫނން.  ބޫލުކުެރވޭނެގަ

ޔިތުންގެ ހަމަ ރައް  ،ތިޚާބުކުރޭ. އެހެންކަަމށްވަންޏާއެބަ މެންަބރަކު އިން ރެ ގިނައިން ޮއތް ކަމަށް ވަންޏާވު މަސްދުވަހަށް

ގެ މަންދޫބުން ޙައްޤުތަްއ ނިގުޅައިގަނެ ރަްއޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންން ހޮވޭ ަކުއންސިލަރުންތަކުގެ އްމު ވޯޓަކުއާ

ނިގުޅަިއގަންނަން ބޭނުންވާ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ހޮވުމުގެ ޙައްޤު ތަކުރާުރކޮށް ުކރަންކައުންސިލްތައް ރިޕްެރޒެންޓު

ނުޑ ހިތަށްއަރަނީ. މިހުރިހާ ކަމެްއ ނުކޮށް ވެްސ ތި ިވއްކާލާހެން  އެްއޗެހިމިހާރު ބިންތަކާ  ،ސަބަބަކީ ކޮަބއިތޯއޭ އަުޅގަ

މުޅި  ވީ ނޫްނތޯ. ހުށަހަޅުއްވަިއގެންމަޖިލީހަށް އެ ބާބު އެއްކޮށް ުއވާލަން އިްޞލާހެއް ހުށަހަޅުއްވަންތަނަށް  މި

ނުޑވާްއޔިތުންހައިޖެުކޮކށްގެން ރަ އިގަ އެކީ  ސިސްޓަމު  ހުރިހާ ކަމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމާ ލަިއ،ގެ ބާރުަތއް ކަ

ވެސް ިނގުަޅއިގަންނަނިކޮށް  ތުްނނަށް  ވޯޓުލުުމގެ ޙައްޤު ަރއްޔި ިއ،ާރ ކަންތައްަތކުެގ ގޮތުަގއި ހަދަކު ގޮތަށް

ދިގު ޕްރޮސެްސއަުކން ގެންދަވާނެ ކަމެްއ ނެތް.   ރިހާ ކަެމއް ނިމޭނެހެން. މިހާއުޅޭ ހުމި ކުަރންހީވަނީ އަޅުަގނޑަްށ 

ޔިތުންނަށް ލިބިފައި ހުރި ރައްން މުގެ ގާނޫނު އޮތެްއ ކަމަކު އޭގެހިްނގުމިހާރު ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް 

ކުރަްނއުޅޭ ކަންަތއް ، އިގަންނަމުން މި ދަނީ. އެެހންވީމާފަހަރަކު ބާރެްއ ނިުގޅަ ،ބާރެއްފަހަރަކު  ،ހުރިހާ ބާރުތަކެއް

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިފައި އޮތް ހުރިހާ ބާރުތަކެއް  ނޑުމެންނަށް. އަޅުގަ ވަރަށް ސާފު އަޅުގަ

ބާބު  މި ޕްރޮސެސް ދިގުކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. އެ ،ޏާއެހެންކަމަށްވަން .ކަން މި މަޖިލީހުގެ ބޭނުމަކީނިގުޅަިއގަތުން

ނޑުމެންގެ  ނ ާޤނޫނުއަސާސީން ުއވާލީމާއެްއކޮށް އަުޅގަ ގައިދާނެހެން. ނހިޑަށް ހީވަނީ މިކަން ހަމަޖެހިގެންައޅުގަ

ގާނޫނަށް ރައްޔިތުންގެ ާބރުތައް ނިގުޅަިއގަންނަން މި  ލާމަރުކަޒީ ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ހަމަ މި ދަންނަވަނީ

 ގެންނަ އިޞްލާޙުތަަކކަށް އަުޅަގނޑުމެން ތާއީދުނުކުރަމޭ. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތުތައް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން ފުރުޞަތު ބަންދުވީ. ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ފަރާތުން 

 75ކަމުގައި ަކނަޑއަޅަން. އެހެންކަމުން، ަގވާއިުދގެ  ސްގެ މަރުޙާލާ ނިމުނީހުމި ބަ، ކޮށްލައްވާަފއި ވަނީ. އެހެންީވމާދޫ

މަތީން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ  ގެ ށުން އެ މާއްދާގެ )ށ(ގަިއ ވާ ގޮތު ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ތިްނަވނަ ނަންބަރުގެ ދަ

ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ) 2010/7ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  ދުްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަ އި

ކިޔުން އިްއވަން. ިމ ތިންވަނަ ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ނު( އަޒީ އުސޫުލން ހިންގުމުގެ ގާނޫރުކަ ދާއިރާތައް ލާމަ

 ފަހު( ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްރިޕޯޓާ ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ޯވޓުަގޑީަގއި އޮްނނާނެ 

 

 ކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަން 7
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއއް ދިމާވެފައި ވަީނ ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ކުޑަ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ ،7 އެޖެންޑާ އަިއޓަމު

ޅުކުރުމަށް ރަނގަ ބުރޭކެއް މި ނަގަނީ މި ސިސްޓަމު ވަރަކަށް މިނެޓުެގ ކުޑަދިހަ، ޅުަގނުޑގެ ސިސްޓަމަށް. އެެހންވީމާއަ

الّسالم )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޭއގެފަހުަގއި ދެން އޮންނާނީ ވޯޓު ެނުގން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްާޔ. ، ޓަކައި. އެހެންވީމާ

ވޯަޓށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް  ،7 އެޖެންޑާ އައިޓަމުމަްއސަލަ މި ވަގުތަށް ވަނީ ަޙއްލުވެފަ. ެޓކްނިކަލް  .عليكم

ްއވުމަށް ިއދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިދެ ވޯޓުުނގެމުެގ ވޯޓަށް އެހުން. 

ެގ 7.1 ން، އަޅުަގނުޑ އެޖެންޑާ އަިއޓަމުދަންނަވަމު ްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުއި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ހިސާބަށް ގޮސްފައިާވ  ސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާގެންދަން ކަމަށް. އެއީ، ދުވަުހގެ މަމަސައްކަތް ކުރިއަށް 

މާއްދާގެ ދަށުން،  ވަނަ 122ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ހޫތަމަ ވޯޓު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްކަމަށް ވޯޓަށް އަހަން. ފުރަކަން

އަލްފާޟިލް  ،ރާސާމަ .ހ ،ރިއްޔާ ޢަްއޔަންކުރެްއވިހޫރައީސުލްޖުމް ޤާމަށްކަމުގެ މަހޫރިއްޔާެގ ނައިބު ރައީސުލްޖުމް

އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ނަންފުޅު، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 84    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 07    އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 04 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   77     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 77        ޖުމްލަ:

 ފާސް            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ޖުމު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ދެްއިވ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ70ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 84މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގަިއ . 4ދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުަވިކ ގޮތަކަ. 7މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .77ލަ؛ . ޖުމ39ު. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 77ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އަލްފާޟިލް  ،ސާމަރާ ހ. ،ކުެރއްވި ޢައްޔަންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބކަމުގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  އަޙްމަދު އަދީބު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ދަންނަވާލަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ އިޞްލާޙު ފާސްކުރުމަށް ދަްނނަވާ ވޯުޓ. ދިވެހިާރއްޖޭެގ  މިހާރު މި

ގޮަތްށ  ނިންމެވި ެގ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއިސާީސއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަ

 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެ  ފާސްކުރެްއވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 84    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ

   84     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 84        ޖުމްލަ:

 ފާސް            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85ދަދު؛ އަމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 70. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 84މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގަިއ  ވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް.. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭުނންނ14ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ،. އެހެންކަމުނ84ް. ޖުމްލަ؛ 64. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 84ެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެރި 

ގޮތަށް  ނިންމެވި ގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމު 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާމަރުކަޒީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ) 2010/7ނޫނު ނަންބަރު ގާގެ ފަހު ވޯޓަށް. ދަންނަވާލަނީ މިއަދު މި

ނިންމެވި ގޮތަށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ( އަގާނޫނު އުސޫލުން ހިންގުމުގެ 

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް  ފާސްކުރެްއވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 84    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25    ށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަ

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   80     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 80        ޖުމްލަ:

 ފާސް            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

. ހާޒިުރެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ 85އަދަދު؛ މި ދަންނަވަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

ދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އ55ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 84އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ  .3މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވަިކ ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި 25

 2010/7ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،. އެހެންކަމުނ80ް. ޖުމްލަ؛ 41. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 80މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ( އަގާނޫނުލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ އް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތަ)

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތަށް 
 

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. ކުރިއަށް އޮތީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އުފާވެރި މިނިވަްނ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް

ނުޑގެ އަމިއްަލ ޔާ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގަ ސް. މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އިްއޒަތްތެރިދުވަ އި އަުޅގަ

އެދުންތަްއ  ތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރި ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮވެތި އެންމެހައި އަޚުންނާއި އުޚް ނަމުގައި ދިވެހި ލޮބު

 ހަކީ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ވަފާތެރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް. މި ިއއްޒަތްތެިރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީއަރިސްކުރަން. 
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