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 9:10 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ވަނަ ޖަލްސާހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ދިހައަ ވަނަ 2016

 ދުވަސް( )ބުރާްސފަތި 2016ބަރު ނޮެވން 17

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالم الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/3/10އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު
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އިާވ ކެލާ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ގަ 6.1އެޖެންޑާ އަިއޓަމް  -4.1

 75ރާރުގެ އިުބތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުމަުށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ގަދާގެ ދަުށުން ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ވަނަ މާއް 142

 އިލާނަން. ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައި ވާ ޮގތުގެ މަތީން ވޯޓަކަުށް ދަންނަވަ 

ަގއި ަޤއުމީ ސަލާމަތުެގ 2:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުން ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިވަފައިފާ ގޮތް. މެންދުރު ފަހު  -4.2

 .2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ 

 

 ޖިލީހުަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ގަރާރު މަ . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ގަރާރު.ޖިލީހަުށް ތަމަ، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަުށުން  142ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  -5.1

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަުށުްނ  142ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާރުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވުން. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

 ހަޅުއްވާފައި ގަރާރު. ހުުށަ

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއިވާ ކެލާ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، 6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް އިބްތިާދޢީ ބަހުސް. ، 6އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ޅުއްވާފަިއވާ ގަރާރުެގ އިބުތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުމަުށް ވަނަ ާމއްދާގެ ދަުުށން ހުުށަހަ 142ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގަިއާވ ގޮތުގެ މަތީން ވޯޓަކަުށް ެދންނެވުން. ވޯޓު ރަނގަބީލު  75ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

އި ބަެއއް ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( މި ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީތަކަުށް އަ

ބަދަލުތައް ދަންނަވައިލާނަން. ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އުނގޫފާރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޔާމީން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ هللا ޖަޢުފަރު ދާއޫދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 107ރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ޓްޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާިލމެންއެދިވަ 

ރީ ގުރޫޕުގެ ީލޑަރުންނުަށް ޕާލިމެންޓް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ

ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 2016ޮނވެންބަރު  16އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސައކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން ެއ ގޮތަުށް އިޢުލާނުކުރަން. ޤަުއމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގިއ  107
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ދު ޢަބްދުލްޤާދިރުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުްށ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީ

ޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވިލިގިނލީ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިވަ 

ހ(ގަިއާވ ވަނަ މާއްދާގެ ) 107ރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ޕާލިމެންޓް

ރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ ޕާލިމެންޓް ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ

ވަަނ  107ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުން ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ  2016ޮނވެންބަރު  16އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

އެގޮތަުށް އިޢުލާނުކުަރން. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ފުވައްމުލަުކ  މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން

އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ރީ ގުރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. ެއ މެންޓް.އެމްގެ ޕާލިޢަހްމަދު ޝިޔާމް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެިދވަަޑއިގެން ޕީ.ޕީ

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަްނގާފަ. 2016ޮނވެންބަރު  16ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން ގޮތަުށް އިޢުލާނުކުރަން.  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވ މައްަޗންގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިާޔ 

ގެ ބަދަލުަގއި އެ ޮކމިޓީއަުށް ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ އަޙްމަދުދީދީ

 107ވާަފއިވޭ. ެއ ލިޔުން ލިބުމުްނ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ފޮުނއް ރީ ގުރޫޕުން ސިޓީމެންޓްއެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލި 

ުށް އެކަން ވާީނ ރީ ލީޑަރުންނަޕާލިމެންޓް މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ މަތީން ގޮުތގެ ވާ)ހ(ަގއިވަނަ މާއްދާގެ 

ވަނަ  107ރައްޔިތުން މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުނ2016ް ބަރުޮނވެން 16އަކުން އެސް.އެމް.އެސް 

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގަިއ  ން.ރަން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާނުކުުތެގ މަތީގޮ ވާދާގެ )ހ(ގައި މާއް

އުތުރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީގެ ބަދަލުަގއި ެއ ކޮމިީޓއަުށް  މެނިވަޑަިއގަންނަވާ ަމއްޗަްނޮގޅީހި

އެމް.ޑީ.ީޕގެ ން ދެްއވުްނ އެދިވަަޑިއގެޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހަމަޖައްސަވައިވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

 ވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި  107ފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ފޮނުއްވާ ރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ޕާލިމެންޓް

ނަުށް އެކަން ވާީނ ގެ ލީޑަރުންޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ގޮތުގެ މަތީ

ވަނަ  107ރައްޔިތުން މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުނ2016ް ބަރުޮނވެން 16އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

މިޓީގައި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މާފަންނު އާއްމު ކޮން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާނުކުރަން. މަތީ ގޮުތގެ ވާދާގެ )ހ(ގައި މާއް

ލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި ަބދަ ގެހުޅަނގު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

އްވާަފއިޭވ. ެއ ފޮނު ރީ ގުރޫުޕން ސިޓީމެންޓްެދްއވުން އެިދވަަޑއިގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިހަމަޖައްސަވައި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ން ގޮުތގެ މަތީ ވާވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގައި  107ގެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 

ަގއި އަްނގާފަ. 2016 ބަރުޮނވެން 16ން ގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ޕާޓީ
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ން އެކަން އެގޮތަުްށ ގެ މަތީގޮތު  ވާދާގެ )ހ(ަގއިަވނަ މާއް 107ރައްޔިތުން ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،އެހެންކަމުން

ން. ސަރުކާރު ަމސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރާ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މާފަންނު ހުޅަނުގ އިޢުލާނުކުރަ

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

އްވާަފއިވޭ. ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނު  ރީމެންޓްދެްއވުން އެދިަވޑަިއެގން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިއިމަދު ޢަލީ ނިޒާރު ހަމަޖައްސަވަ މުޙައް

 ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީުތގެ މަތީގޮ ވާވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގއި  107ުދގެ އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއި

ަގއި އަްނގާފަ. 2016 ބަރުޮނވެން 16އަކުން މް.އެސް ގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕު 

ން އެކަން އެގޮތަުްށ ދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީަވނަ މާއް 107ރައްޔިތުން ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،އެހެންކަމުން

 ދެްއވުމަުށްލަކޮުށްކުރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެ އިޢުލާނުކުރަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުްށފަހު( ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ކަަމުށް. އިްއޒަތްތެ

އަރުވަން. ވޯޓަުްށ މަފުޅުކޮުށްކޮުށްލަެދއްވުމަުށް ހަނދުކޮޅުތައް ޗެކުއަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުހަނދުމަފުޅުކޮުށް

 ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 142ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ،ަގއިވާ ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް 6.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވަނަ  75ސް ފެުށުމަުށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އިބުތިދާީޢ ބަހު ގަރާުރގެހުުށަހަުޅއްވާަފއިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން 

މެދު  ސް މިއަދު ފެުށުމާޢީ ބަހުރާރުގެ އިބްތިދާމި ގަގެންިދއުމަުށް ޓަަކއި ަމތީން ކުރިއަުށް ގޮުތގެ މާއްދާގެ )ނ(ަގިއވާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. )ވަގުުތޮކޅަކަުށްފަހު( މި ދަންނަވާލަނީ 

 ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް.  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމް

 33    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 18    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   29     އި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުގަ 

 15      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 29        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންގެ  . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވ85ިލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 11ރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބ18ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 33އަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ 

ސް މިއަދު ފެުށުމުަށް ގަރާރުގެ އިުބތިދާޢީ ބަހުއެހެންކަމުން،  .29ލަ؛ . ޖުމ15ުފާްސވުމަުށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛  .29އަދަދު؛ 

  މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

ކެލާ ދާއިރާގެ  އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ، 6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{6.1}

ދަުށުން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާުރެގ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފުެށުން. މި ގަރާރު މަޖިލީހުަށް  ވަނަ މާއްާދގެ 142

 ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ކެލާ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްކެ

حيم بسم حمن الر   ومن تبعهم .أللهم  صل  على رسول هللا وعلى اله وصحبه أجمعين .ألحمد هلل رب  العالمين .هللا الر 

ގެ ދަުށުން މަޖިލީހުަށް ވަަނ މާއްދާ 142ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  .بأحسان أ ال يوم الد ين

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ކީރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރާރު. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ހުުށަހަޅާ ގަ

 ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަާދކުރަންޖެހޭ އެ ،ިހނދުކްލެމެންސީ ބޯޑަުށް ޢައްޔަންކޮުށްފައިވާ މެންބަރެއްކަމުަގއި ވީ

ބޯުޑގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް  އެ ،އާއި އަދާކުރަމުންނުދާތީއަުށް ލިއްޔަތަުށް އޭނާ ފުރިހަމަވާޖިބުތަކާއި ޒިންމާތަާކއި މަްސއޫ

ޒަތްތެރި މެންބަރު ކަމުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއް ބޯުޑެގ މެންބަރު އެ ،ނުދާތީންވާ ގޮތެްއގައި ތަްމސީލުވަމުންއެކަުީށގެ

އެުރވުމަުށް ރައްޔިތުްނގެ ވަރާދު އިބްރާހީމް ވަކިކުރަން ފެންނަ ކަމަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ަމޝްމުޙައްމަދު ވަޙީ

ރާރު މަޖިލީހުަށް ގަ ރާރު. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ހުުށަހަޅާ ގަ 142މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 ހުުށަހަޅައިފިން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ ގެ ބަގަޑިއިރު  3ލަ ރާރަުށް ކަނޑައެޅިފަިއވަނީ ޖުމުގަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ިސކުންތު.  40މިނެޓު  14ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީައުށް  7މިނެޓު  46އަުށް . އެމް.ޑީ.ޕީ ިސުކންތު 38މިނެޓު  40ގަޑި  1

ތްތެރި . ވަކި ޕާޓީައކަުްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަމިނެޓު 3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުްށ  35މިނެޓު  12 އަުށްއެމް.ޑީ.އޭ 

އަުރވަނީ ައްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  . ފުރުަޞތު ހުޅުވާލަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިމިނެޓު 3ންބަރަުށް މެ

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްއަުށް.

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ެވސް ކްލެމެންސީ ބޯޑު އްަގިއ ޖަލްސާއެއް ބާްއވަިއގެން ައނެއްކާރާސްފަތި ދުވަހެކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބުޝު

ދަނީ. ީމގެ ކުީރގައި ވަރަުށް ކަމުގޮްސގެން ތުުލސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ުށް މިވެސް ހިސޯރުކުރުުމގެ މަަސއްަކތް ކުރިއަ

އޮންނަނީ  ރާުރގައި މިނުކުރާީތއޭ. ގައަދާ އިވެނީ ވާޖިބުތައް . މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިބޯޑަުށް ލާފައި އިނީ  މެންބަރު އެ

 ،ނުދާތީންވާ ގޮެތއްަގއި ތަމްސީލުވަމުންބޯުޑގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް އެކަުީށގެ ތަމްސީލުވަމުން ނުދާތީވެޔޯ. އެ ،ޖަހާފައި

 މިާތގައި  އިކަމުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ވަިކކުރީޔޯ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޔެގަ ބޯުޑގެ މެންބަރު އެ

 ،މަޖިލިސް ބާއްވައިގެން  ކުރުމަުށް. ކޮންމެ ދުވަހަކު މިންދިަޔއީ ިއސްލާމިކް ކައުންސިެލއް ހިސޯރުކުރަމުމަސައްކަތް

ރުކޮުށްގެން މުޅި ޤައުމު ހިސޯ، މަޖިލިސް ނުބާއްވާ ވިޔަސް ވަންޏާ މި  އަޅުގަނޑުމެން އެކަހަލަ މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަުށް

 ނުހުރޭތޯ މި ކުެރވޭނެއް، ެއއްވެްސ ތަެނއް މިނިވަންކަާމ ެއކީަގއި މަަސއްކަތްއެ މިތާގައި އެްއވެްސ މިނިވަން ުމއައްަސސާ

 ެވގެން މިއާ މި ޤައުމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައޅުވެިތވެފަިއވާ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތި ތިއްބެވި

ވަންދެކަުށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް  އެއްތާހަފު 2 ދަވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިދިޔަގެންމަސައްކަތްކުރަމުން 

 މަޖިލީހަުށް އެތައް ސުވާލުަތެކއް މެންބަރުން ހުުށަހަޅާފައި އެބަހުރި ޖަވާބު ނުލިބި. މިއަދު  ތަނަުްށ، ނުބާއްވާ ހިނގައްޖެ. މި

ކުފާނު ހަމަ އޭގެ މަްއޗަުށް ތަނަުށް ލާފައިހުރި ހުރިހާ ސުވާލުތަެކއް ަމނި ވެސް އިތުރަުށް ބޭްއވިއިުރަގއި އަޅުގަނޑުމެން މި

ފެންނަނީ ރައްޔިތުންގެ  ުށް ުނދާނެ ދެއްތޯ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިކަގެން ތިހެން ިއނަކަސް ވެސް ކުރިއަ ދެނއަރާ އިުށީ

ސާތަްއ މަޖިލީހުގެ ޖަލްހެއްަގއި ެއކަނި. އެހެންނޫނިްއޔާ، މަޖިލިސް ބާއްވަނީ މިކަހަލަ ކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވާ ުދވަ 

 ންނަންވީމަ،ކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ފަުށަިއގެދެން ކުއްލިައކަުށް ޤައުމު ހިސޯރުނޫން. އެހެން ހުރެފައި  ްއވަނީކީގަާވއިދުން ބާ

ޖިލިސް ބާއްވާފައި ކުަރންވީމަ މަުށައިގަންނަންވީމަ، ނުވަތަ ގާނޫނުހަދައިގެން ވަްއކަންނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުދާ ވިއްަކން ފަ

 މި ސް މަނިކުފާނު މަޖިލިސް ކުރިއަުށްގެންެދވީ ކިހިނެއްތޯ؟ނަނީ. އިއްޔެ ވެ ފެން ގެންދާ މަންޒަރު މިކަންކަން ކުރިއަުށް 

ތަނަުށް ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލަކަުށް ވާހަކަަދއްކަން މީހުން ފުރުޞަތަުށް އެދިގެން ިތއްބާ ެއއްވެްސ މީހަކު އެދިފައިެނޭތ 

ރާރެްއ ތަން. މިއަދު ކުއްލިައކަުށް ގަ ފުރުޞަތު ނަގާލި ކިޔާފައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެ 
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މެންސީ ބޯޑުން ތުލުސްދޫ އެދިވަޑައިގަންަނވަނީޔޯ ކްލެ މި އަުށްރާރަުކން ރައީސުލްޖުމްޖުމްހޫރިއްޔާހުުށަހަޅައިބަހައްޓާފައި ގަ

ނޫންތޯ  އެއީއެދޭކަުްށތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ ަވިކކުރީމަ ނިމުނީމު.  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަކިކުރަން. ކޯްއެޗއް

ުއޅެނީ ކޮންކަެމއް  ަދއްކަން މިިތއްތިރީތިކުރަން،  ލަިއގެން މިތަނަުށް  ކުރާ ގޮަތކީ. އަޅުގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ މި މިކަން

ގާނޫނެއް އޮތަސް ނެތަސް،  ،ކުރަން ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަފެނޭ ދެއްތޯ ބޭނުންހާ ކަމެއް ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް

ން ބަލިވާ ޕީ.ީޕ.އެމުން ޕްރައިމަރީ، ގެންދަނީ. މިއަދު ހެޑްލައިނެްއގައި ފެނުނު ުކރަމުން މިގަާވއިދެްއ އޮތަސް ނެތަްސ 

ގަނަޑކަުށް ނޭނގެ އެއީ ކޮންތާކުން ތަން ެވސް. ައޅު ލިޔެަފިއ އޮތް ވެއްެޖއްޔާ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިނުލެވޭނޭ މީހަކަުށް

ދަރަޖައުަށް ކަންތައްތައް އެބަ ގެންދަާވ  މި ، ރަޖައަުށްދަ މި ،އޮތް އެްއެޗއް ކަމެއް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް އަިއއްސަ

މިނެޓުން ޖަހަންޖެހޭ  5ހެނދުނާ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން މަނިކުފާނު މިާތގައި ނުއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަނެއްކާ މިއަދު ހެނދު

ދާން  ހަމައަުށްވޯޓާ  ންވޯޓު ހަމަިވިއރަކު ،އިަރކުްނ ފަުށައިގެންކޯރަމް ހަމަވި، މިނެޓުން ޖަހާފައި 7ރަނގަބީލު 

ނު ވެސް ތި ރުކުޮށްގެން މަނިކުފާރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިސޯ ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް މި ހަމަ މަސައްކަތްކޮުްށގެން 

 ،ގެންދަވަނީ. މީގެ ކުީރގައި ޕްރޮެސކިއުޓަރ ޖެނެރަްލ ވަިކކުރިއިުރގައި ވެސް އަުޅގަނޑު ހަނދާން އެބަހުރިކުރިއަުށް 

ވުމުގެ ފުރުޞަުތ ނައަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ޖަވާބުދާރީގެްނދެވި ތިމަންއާދޭސްކުަރއްވަމުން ރ ޖެނެރަލް ތަކުރާރުކޮުށްޕްރޮސެކިއުޓަ

ވަނީ.  ތަކެއް އަުޅވާފައޭ މިޓީވީަތުކން ފެންނަ ގޮތަކަުށް ދެހެރޭ. ތިމަންނަގެ ބޮލުގައި ބޮޑެތި އިލްާޒމު ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެްއގައި

ވެސް ިސއްރު ޖަލްސާެއއް  ދުވަހު  ކަަމުށް ޖަވާބުދާރީވާން. އެކަން ތިމަންނަ ބޭނުމޭ ރައްޔިތުންނަުށް ފެންނަ ގޮތަުށް މި

އް ވަކިކުާރއިުރގައި ހުންނަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލެ ރައްޔިތުން ތަމްސީުލކުރަން ކާކަުށްތޯ މި ިސްއރުކުރަނީ؟؛ އިގެން ބާއްވަ 

ބޫލެއް ނުކުެރވޭ. ގަ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑުެމންނަކަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ސިއްުރކޮުށްެގން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮްނނާނެ

، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް ހިނގާއިރު  އެކަން ވެްސ އެގޮތަުށް ިދޔައީ. މީގެ ކުރީގައި މި ،އެހެންނަމަވެސް

ނުކުރާހާ ހިނދަކު މީޑިޔާއަުށް ވަދެ ތިބެވޭ. އެކަމަކު މިހާރު ދެ ތިބެވޭ. ކޮމިޓީ ޖަލްސާ ސިއްރުމީޑިޔާއަުށް ބޭނުންއިރަކު ވަ

ރޝިޕްގެ ދަުުށން ހިންގަމުންދާއިރު، ކޮމިޓީން ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް މަނިކުފާނުގެ ލީޑަ 18 މިހާރުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ފާސްކުރީމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް މީޑިާޔއަުށް އެ ތަނަުށް ވަދެވެނީ. މިއީ ޤާނޫނުައސާީސއާއި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ޅުވިަފއިވާ ޮގތަކަުށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ދާންޖެހޭއިުރގަިއ ގަާވއިދުގެ ރޫހާ ވެސް ޚިލާފު ަކމެއް. ވީާހވެސް ހު

ހިތަުށްއަރާ ކޮންމެ ކަެމއް ިސްއރުކޮުށްގެން، މިގޮތަުށް ހަޑި ހާަވމުން، މި ފުުށްގަނޑު މޮޑެމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެިރ 

އަޅުގަނޑެއް ާތއީެދއް ނުކުރަމޭ. ތާއީދުނުކުރަނީކީ  ރައީސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ މިއަދު ތި ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ގަރާރަކަުށް

އަޅުގަނޑަުށް ތުލުސްދޫ ާދއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ވިދާޅުާވ ކަމެްއ ރަނަގޅެއް ުކރޭތޯއެއް ވެްސ ނުކުރޭތޯެއއް 

ގުޅުްއވާ ގޮތްަތއް ވެސް އެނގިގެެނއް ނޫނޭ. އެަކމަކު، މަނިކުފާނުމެން ތި ގެންގުޅުއްވާ އުސޫލާިއ، ކަންކަން ުކރަން ތި ގެން

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަމުނުދަނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޅި ަޤއުމު ހިސޯރުކޮުށްގެން މުޅި ޮއީޑގައި ޔާމީންގެ ދެފައި އޮންނަ 

 އުސޫލު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ަކމުނުދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނުންވާނީ މިފަދަ ގަރާރެއް ހުުށަހެޅިގެންދާ ވަގުުތގަިއ، ދިޔަ އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ. މިއަދު ރައްޔިތުން އެންމެ އަުޑއަހާލަން ބޭ

ވަގުުތަގއި އަުޅގަނުޑގެ ވާހަަކ ކަންނޭނގެ. އަުޅގަނޑަުށް ިއއްޔެ ެވސް ަވގުތު ދެއްިވ. ނަމަވެސް، ައޅުގަނޑަުށް ފަރުދީ 

އިކު ކަނޑާލައިފި. ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ މިނެޓުކޮޅު ވެސް ނުދެްއވާ. ތިން މިނެޓު ހަމަނުވަނީސް ކަނޑާ ަވއްާޓލައިފި. މަ

އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، އިންސާާފއި، ހަމަާޔއި، މަސްއޫލިއްޔަާތއި، ވާޖިބުތަުކގެ ވާހަކަ މިތާ ތެރޭަގއި ތިއްެބވި 

އިްއޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރުްނ ނުދެއްެކވިްއޔާ ރަނގަޅުވާނީ. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ އެންެމ ފުރަތަމަ ބަލައިލަމާހިނގާުށޭ 

ންސީ ބޯޑުގެ ރައީސަކީ ކޮންބޭފުޅެއްތޯ ގާނޫނުަގއި ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ ގޮތުން. މިއަދު މި ބޭފުޅުން ވަޑައިގެްނ ކްލެމެ

ކްލަމެންސީ ބޯޑުގެ ހާޒިރީ ަބްއލަވައިަލއްވާ ަރއީސް ވަަޑއިެގންފައި އޮތީ ކިަތއް ދުވަހުތޯ.  މާ އަޢުލާކަން ބޮޑު ދެއްތޯ 

ބަންޑާރަ ނައިބު ކަނަޑއަޅުްއވާފައި ހުރީ. ބަންޑާރަ ނައިބު ކިތައް ދުވަހު އެބަހުރިތޯ  ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ރައީސެްއގެ ގޮތުަގއި

ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންފައި؟ ކިތަްއ ދުވަހުތޯ؟މި ހުރިހާ ދުވަސް ވެގެންދިަޔއިރު ބަރާބަރު ތިްނ ދުވަސް ވެސް ހާޒިުރވެފަިއ 

ންބަރުން އެދިވަަޑިއަގންނަވާ ކިތައް ބޭފުޅުްނ؛ މި އޮތިްއޔާ ރަނގަޅު. ެއކަމަކު، މިތާގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެ

އިންނެވީ ައޅުގަނޑުގެ ކުރިމަތީގައި ޙަސަން މުފީދު، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ތާގަިއ ރަްއޔިތުންގެ އައްަސަވއިބައްަލވާ. ކޮން ކަެމއްތޯ ނުކުެރވުނީ؟ ކޮން މަްސޫއލިއްޔަތެއްޯތ، ވާޖިބެއްތޯ އަދާނުކުރީ؟ މި

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ތިބި ކިތައް މީހުން ކުރެން އައްަސވައިަބއްލަވާ ކޮން މަސްއޫލިްއޔަތެއްތޯ، ވާޖިބެއްޯތ 

އަދާނުކުރީ. އެހެނެއްނޫން ވެެގން މި އުޅެނީ. ޙައްޤު ގޮުތަގއި ތެދުވެ، ތެދު ވާހަކަތަެކއް ދައްކަން ފެުށީމާ އިްއޒަތްތެރި 

ންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީަސުށް ވެސް ހަޖަމުނުވަނީ. މިތާ ތިއްބެވި އެހެން މެންބަރުންނަުށް ވެސް ހަޖަމުނުވަނީ. މިތާގަިއ ރައްޔިތު

ބޭނުންވަނީ ކޮންމެ ދިމާލަކުން، ކޮންމެ ދިމާލަކުން ޖީބު ފުރާލުން. މިގޮތަުށް ކަންތައްަތއް ުކރުމަުށް ބޭނުންވެގެން ައސްލު 

ނޑު އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ތި ބޭފުޅުން ތިގޮތަުށް ކަންަތއްތައް ކުރެްއވިކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ މިކަން މިގޮތަުށް މި ކުރަނީ. ައޅުގަ

ޔާމީނަުށް ޭދންޖެހޭ އެއްބާރުލުމެއް ވެއްެޖްއޔާ ދޭނަން. ެއއީ މި މީހުން އެދިގެެނއް ނޫން. މި މީހުން هللا ރައީސް ޢަބްދު

ނެއް ވެސް ނޫން. ނަމަެވސް، ޯގސްކޮުށް ކަެމއް ހިނާގ ބުނެގެނެއް ވެސް ނޫން. މި މީހުންނަުށް އެއްބާރުލުންދިނުމުގެ ގޮތުން

ކަމަުށް ވަންޏާ އެންމެ ކުރީަގިއ އެންމެ ކުރީ ސަފަުށް ދެން މިއަދުން ފެުށިގެން ނުކުންނާެނ މީހަކަުށް ހުންނާނީ މި މީހާ. 

ކުރަންޏާ ކުަރްއވާ. ދެން ކުރެވޭނެހާ ވެސް ކަމަކަުށް އޮންނާނީ ފްރޭމުކޮުށްގެން އަުޅގަނުޑގެ މި ގޮނޑި ުދްއވާލުން. މަސައްކަތް
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މިހާރުވެސް އެ ވާހަކަ ދަްއކާފަިއވީ. އެކަަމކު، މިތާ ތެރޭގައި ިތބި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރާިއ، 

ނައިބު ލީޑަރާިއ އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި ތިބި ބަަޔކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ގޮާތއި، ޖީބު ފުރަމުންދާ ގޮތާއި، 

 ފިހާރަ... އެތަންމިތާގައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތން ވިްއޔާ ތުލުސްޫދ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީުދ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަ

އެ މަޤާމުން ަވކިކުރަން ނިންަމއި މި ތަނަުށް ހުުށަހަޅަިއގެން، ވާހަކަދެެކވި ބަހުސްކުެރވެމުންދާއިރު ެއ ބޭފުޅާއަުްށ ެއއަުށް 

ންޖެހޭނެ. ހައްދުފަހަނަޅައިގޮސްފަ. ޚުދުމުްޚތާރުކަމުގެ ލާމަސީލުމިސާލެއް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ އެކަުށީގެްނވާ ފުރުޞަތު ދޭ

މަނިކުފާނަކީ. މި މަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ، ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޤާމުން 

މަުށް ޓަކަިއ ައުޅގަނޑުމެން މި ތަނަުށް އައިސް ވަކިކޮުްށ، މި ތަނުން ބޭުރކުުރން. ކިހިނެއްތޯ ަރއްޔިތުންނަުްށ ޚިދުމަތްކުރު

ކަމެްއ ޔާމީން ވިދާޅުވާހާ ރައީސް  މެން މިކަން ކުރާނީ؟ތިބެގެން މަނިކުފާނު ތި ގޮނީޑގައި އިންނަަވއިގެން އަުޅގަނޑު 

ކީްއކުރަންތޯ ޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ހަރާންކޯރުވަމުން ތި ގެންދަވަނީ. ތަނަުށް ވަަޑިއެގން އަޅުގަނ ކުރަްއވަން މި

މިކަން ކުރަނީ؟ މިކަން ކުރުުމގެ ބޭނުމެއް އެބައޮތްތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ކަމެއް ކުާރ ބޭނުމެއް ނުފެނޭ. ރައީސް 

ޔާމީން ވެރިކަްނކުރަްއވަން އެ އުސޫލުން ަވޑަިއގަންނަާވއިރު، އެކަމެއް ނުކުރެޭވ. ބާރުތައް ެއއްކުރުން ނޫން އެހެން ކަމެއް 

ވަހަކީ މި މަޖިލީހަުށް ބާރު އެއްކުރުމަުށް ޓަކައި ގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލުގެނަުއމަުށް ޓަކައި ނޫނީ ކޮންމެެވްސ ނުކުރެވޭ. ކޮންމެ ދު 

މީހަކު ވަކިކޮުށްލަިއގެން ބާރު ލިބިގަތުމަުށް މަސައްކަތްކުރާ ދުަވހެއް. މި ނޫން މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ. މި އެއްނުކުެރވުނެްއ 

ދާއެއް އެަބއޮތްތޯ؟ ނިކަން ވިސްނަވާ! ނޫސްވެިރޔާ ރިޟްވާން ގެއްިލއްޖެހޭ؟ ނޫންތޯ. މި އެއްކުެރވިގެން ުކރެވުނު ފައި

ނޫސްވެރިޔާ ރިޟްވާން ެގއްލުނީ ތި ބޭފުޅުންގެ ބާރުގެ ތެރެއިންނޭ. ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮުށްލެވުނުއިރު ތި ބޭފުޅުންނޭ 

އްބެީވ. މިއީ ހިނގައިދިޔަ ކަންތައް. ބާރުގައި ތިއްެބވީ. ރާއްޖެީޓީވ ރޯކޮުށްލެވުނުއިރު ތި ބޭފުޅުންނޭ ބާރުގައި ތި

ބިިލޔަން ޑޮލަރު ގެއްިލގެންދިަޔއިުރ ތި ބޭފުޅުންނޭ ބާރުގައި ތިްއބެވީ. މިއީ ޝަްއކެއް އޮތް  4އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީން 

. ކަމެއް ނޫނޭ. މި ހުރިހާ ކަންތައްތައް ހިނގައިދަނީ ރައީްސ ޔާމީންގެ ބާރުގައި. ތި ބޭފުޅުން ބާރުގައި ތިއްބަަވއިގެން

އެހެންވީމާ، މި ކަންަތއްތަެކއް ފޮރުަވއެއް ނުެލވޭނެ. ާރއްޖޭގެ ފުލުހުން ބޭނުންކޮުށްެގން މަޖިދީމަގުގައި އެހެރަ 

ފެންފޯންރުއްތައް ބުރިކުރީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަުމގައޭ. ިމއީ ހިނގައިދިޔަ ކަންަތއްތަކޭ. މިކަން އޮޅުަވއެއް ނުލެވޭނެ. 
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ން ރަްއޔިތުންނަުށް ޓަަކިއ ކުރާ ވެިރކަމެްއގަިއ ކުރަްނޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްތޯ ިމއީ؟ މިއީ ވެިރޔަކު ވެރިކަމަުށް އަިއސްގެ

ބަޑިގުދަނުގެ ފޫދިޔައީ ަރއީްސ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުަގއޭ. މި ރާއްޖޭގެ އެމް.އެން.ޑީ.އެްފގެ ބަޑިގުދަނުގެ ފޫދިަޔއީ ރައީސް 

ކުގެ ތެރެއިން ނެރުނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުަގއޭ. ޑިތައް މާލޭގެ ގޭޭގގެ ކޮަޓރިތައޭ. އެތާ ުހރި ބަޔާމީންގެ ވެރިކަުމގަ

ތުަގއި ރައްޔިތުންނަުށް ހާމަކަންބޮޑު ކޮބައިތޯ ބާރު ެއއްކުެރިވގެން ުކރެވުނު ވެިރކަމަކީ؟ މިއީ ަޞްއޙަކޮުށް ޝައްެކއް ނެތް ގޮ

ބީާތެވ  ،. ތިޔަ އުުޅްއވަނީޫނން ރައީސް ޔާމީނަީކ ވެިރކަންކުރެވޭ ފެްނވަރުގެ ވެިރއެއް ގޮތުަގއި ފެންނަން ހުރި ކަންަކން.

ތިޔަ ބާރު ދެިވެގން ވެރިކަން؛ ވެިރކަމުގެ ބާރުަތއް ދެވޭ ފެންވަުރގެ ބޭފުޅެްއ  މޮޔަެވގެން ތި ުއޅުްއވަނީ. ަރީއސް ޔާމީނަކީ

ަތކުން ނޫން ތި އުޅުއްވަނީ. މުޅިން ެއހެން ކަމެއްގައި ތި އުޅުްއވަނީ. ތި ހުުށަހަޅުއްވާ ހުުށަހެޅުއްވުާމިއ، ތި ކުރަްއވާ ކަންތައް

ފައިދާ ލިބިގަންނަން ތި ުއޅެނީ ތިޔަ ބޭފުޅުންނަުށް. ތި ބޭފުުޅން އަމިއްލައަުށް ޖީބު ބަރުކުަރން ތި އުޅެނީ. ަޝއްެކއް ނެތް 

ގޮތުަގއި، މި ރާއްޖޭެގ ބައިުތލްމާލުގައި ހުރި ފަިއސާތައް ތިޔަ ބޭފުޅުން ކޮރަޕްޝަުނގެ އުސޫލުން ފައިާސ ނަގަމުން، 

އެބަކުރޭ. މިއީކީ ޝަްއކެއް އޮްތ ކަމެއް ނޫން. އޮޅުަވއެއް ުނލެވޭނެ. ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ  ނާޖާއިޒު ގޮުތގައި  ބޭނުން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި މަޤާމުން ވަކިކުރަން ތި ބޭފުޅުން ތި ހުުށަހަޅުއްވަނީ ތި ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީ ދެފަޅިވެ، ރަީއސް 

ޅާއާ އެކު ވަޑަިއގަންނަާވ ބޭބޭފުޅުން ކަތިލުމުަށް ޓަކަިއ މައުމޫން މި ރާއްޖޭގެ އިޞްލާޙަުށް މަސައްކަތް ފެއްޓެވީމާ އެ ބޭފު

މަސައްކަތް ތި ކުރަްއވަނީ. ކޮން ބަޔަކަުށް އޮުޅވާލަން، ކޮން ރީތި ނަންނަމުގައި ގަރާރު ހުުށަހަޅައިގެން ކީކޭތޯ ތި ވިދާުޅވަނީ؟ 

ތަކާއި، ަރއީްސ ޔާމީންެގ ބަލަ! ރައްޔިތުން ބަލަންުށޭ ިމ ތިބީ. މި ރާއްޭޖގެ ިސޔާީސ މަޝްރަޙަުށް މި އަންނަހާ ަބދަލު

އަނިާޔވެރިކަން ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ފެންނަން އޮތީ. މި ކަންތައްތައް ބަލަމުން މި ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަތަކަީކ، 

މިއީ ތެދު ޙަޤީޤަތް. ތިޔަ ބޭފުޅުން ތި ހުުށަހަޅުއްވާހުުށަހެޅުމާއި، ވާހަކަ މިއީ؛ ލަުދގަންނަންޖެހޭނެ މި ގަރާރަުށް ތެދުވެ 

ވާހަކަދަްއކަން. ކަނަޑއެިޅގެްނ ރޯބުހުތާނު ދޮގުތަކެއް ހަދަިއ، ގަރާރު މި ތަނަުށް ހުުށަހަޅައިގެން ތުލުސްދޫ ާދއިރާގެ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ މަޤާމުން ވަކިކުރަން ތި ހުުށަހެޅީ ރައީސް މައުމޫނާ އެކު އެ ބޭުފޅާ ހުންނެވީތީ. މިއީ ސާފުކޮުށް 

ޅުގަނޑު މި ދެންނެވިހާ ޖަރީމާތައް ރައީސް ޔާމީން ހިންގަވަމުން މި ޤައުުމގައި ދާކަީމ ފެންނަން ހުރި ކަންތައްތަކެއް. އަ

ޝައްެކއް އޮތް ކަމެއް ނޫނޭ. ިއއްޒަތްތރި މެންބަރުންނޭ. އާދޭހާ އެކު މި ދަންނަވަނީ، މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކަިއ، 

ޓަކަިއ މި ޤައުމު ސަލާމަތްުކރުމަުށް ތެދުވަން އެބަޖެހޭ. ިމ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީންނަުށް ަޓކައި، ފަހަތަުށް އޮތް ޖީލުތަކަުްށ 

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން މިކަން ނުކުރައްވަންޏާ މިތާ ތެެރއަުށް ވަންނަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑު މި ޮގވާލަނީ މި ޤައުުމ 

ގެ އެހެން ތަންތާ އިޞްލާޙުކުރުމަުށް ޓަކައި މި ކަންތައްތައް ރަނަގޅުކުރަން ެއބަ ޖެހެއޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ ދުނިޔޭ

ހިނގި ފަދަ އިންޤިލާބުތައް ިމ ޤައުމުަގއި ހިނަގިއގެން ނޫނީ މިކަމުން ސަލާމަތްވާކަުށް ނެްތ. މި މީހުންގެ ކަަބއިން ިމ 

ޤައުމު ސަލާމަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. ބޮޑު ޖަރީމާ ގްރޫޕުގަނޑެއް މިއީ. މިއީ ބޮޑު ކުުްށވެިރންތަކެއް. މި ކުުށްވެރިްނގެ 

ޤައުމުެގ ވެރިކަމަުށް، މި ޤައުުމގައި ައޅުގަނޑމެންގެ ދަރިންނަުށް ޓަަކއި ހުރި ފައިސާކޮޅު ަވގަުްށ  ވިސްނުންތަކާ ެއކު މި

ނަގަން އައިސް ުއޅޭ ބައެއް މިއީ. އެހެން އެްއވެސް ވިސްނުެމއްަގއި ތިބި ބައެއް ނޫން. މި މީހުންގެ ކިބައިން މި ޤައުމު 
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ންގެ ދަރިންނަުށް ޓަކައި ބާކީކުެރވޭނެ އެްއވެސް ެއއްެޗއް ނޯންނާނެ. ސަލާމަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ، ައޅުގަނޑުމެ

މިއީ ބޮޑު ަވގުންގެ ގްރޫޕެއް. މިއީ ކުުށްވެރިންތަެކއް. މިމީހުންގެ ސިކުނީޑގައި ހުރީ ުކުށްވެރިންގެ ކަންަތއްތަެކއް. ިމ 

ުށް ޓަަކއި ފަސްދުަގއި ހަރާންކޯުރވާ، މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ގޮނީޑގައި އިންެނވި ރަީއސަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަ

އަޅުގަނޑމެން ނައްތާލުމަުށް ޓަކައި، އަުޅގަނޑުމެންގެ ުމސްތަޤުބަލް ނައްތާލުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރަމުން ރަީއސް 

 ކައިޔާމީނާ އެކު ަވޑަިއގަންނަވާ ބޭުފޅެއް، މިކަމުން ސަލާމަތްވާން ެއބަޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ ލަސްވެ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޓަ

 ބާކީކުރެިވގެންދާނެ ެއއްވެސް ެއއްެޗއް ނޯންނާނެ. ޝުކުރުއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކާުށިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ފައިޞަލް ނަސީމަުށް. 

 

  ްނ:ވާހަކަދެއްެކވު ނަސީމް ޞަލްފައި  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާުށިދޫ

ޕްރީމް ކޯުޓގެ ދެ ފަނޑިޔާެރއް ހަމަ ުކއްލި ުޅގަނުޑގެ ހަނާދނަން އަންނަނީ ސުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަ

 މަކުަށް ހަނދާންތައް. އާދެ، ެއއްެވސް މަޤާ ގޮތަކަުށް މި މަޖިލީހުން ވަކިޮކުށްލަން ބޭނުންވެގެން އެކަންަތްއ ކުރި ދުވަހުގެ

ލަްނ ބަލައި ރެކޯޑުގެ މީހެއް އެ ،ވަންޏާ ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ބަލަން އެބަޖެހޭ ކޮުށްލާ ކަމަުށްޔަންކޮުށްފައި ހުންނަ މީހަކު ވަކިޢައް

ފަރާތުަށް ފުރުޞަތު ވެސް ދޭން އެބަޖެހޭ ޖަވާބުދާރީވުމަުށް ޓަކައި. އެހެްނނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  އެބަޖެހޭ. އަދި އެ

ގެންަދވާ އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ޑުގެ މެންބަރުކަން ކުރައްވަމުންމެންސީ ބޯކްލެނީ ދަ މިއަދު ފެނިގެން މި 

ތަން. އަުޅގަނޑު ަދންނަވަން އޮތީ އަުޅގަނޑުމެން  ނުދީ މި މަޖިލީހުން ވަކިކޮުށްލާުށްފަިއވާ މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތުޢައްޔަންކޮ

 އެ ،ރުހުން ދީފައި އި،ލައަުށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންޮކުށްފަކަމެކޭ މިއީ. އަޅުގަނޑުމެން އަމިއް މެންބަރުން ވިސްނަންޖެހޭ 

ލުމަކީ ގަނޑުމެން ވަކިކޮުށްލާަފއި ފޮނުަވއިނެތި އަޅު  މީހަކު ހަމަ ބަޔަކު އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އެންގީތީެވ ތަންދޮރު ބެލުމެއް

 ،ކަމުނުދާ މީހާ .ނެތްކަމެއް. އެްއވެސް ަމއްަސލައެއް  ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ އެ ކަންތަކާ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ފަހުން 

މަޤާމެއްގައި ހުރެގެން މަްސޫއލިޔަތު އަދާނުކުރާ މީހާ އަޅުަގނޑުމެން ވަކިކުރަްނވީ. ރައްިޔތުންނަުށް ހަރާންކޯރުވާ މީހާ 

ކުރަންވީ. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ޝަކުާވއަކީ އަުޅގަނޑުމެންެގ  ގޮތަކަުށް ެއކަން ވަކިކުރަްނވީ. ވަކިކުެރވެން އޮތް 

ކަހަލަ މައްސަަލ  ައޅުގަނޑުމެންނަުްށ އެްއވެސް ؛ކަންތައްތައް. ެއއްވެްސ ސަބަބެއް ން ވެސް ިމއަދު ބަލާނެ މިރައްޔިތު

ތެރޭަގިއ  ގެގަިޑއިރު  2ގޮތަުށް  ތަނަުށް ހަމަ ގެންނަ ނުޖެހުމުން މިަވކި މީހެއްގެ މައްޗަުށް ހިތްހަމަނެތި  ސާބިތުވުމެއް

ޑުަށް ބޮ ކަމެއް ނޫން. ދެންމެވެސް އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވަރަުށް ކުރުމަކީ ެއއްެވސް ހާލެއްގައި ރަނގަޅު އެކަން

ތް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ގޮ ގެންދަވާރު މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރަމުންއެ މެންބަ ފާހަގަކުރަްއވައިފި އެކަމުަގއި
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ވަންޏާ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ  ުށްކަމަ ވަރަކަުށް. މިޮގތަުށް ކަންތައްތައް ކުރާ ލަންޖެހޭ އެކަންތަކުގެ ޙަީޤޤަތް ކޮންމެވެސްބަލައި

އުމުެގ . ހަމަ އިތުރަުށް ޤަކަެމއް ރަނަގޅެއް ުނާވނެ ަގއި ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ކުރާ ެއްއވެސްއޮތް ތާ  ހަމަ ކުރިއަުށް

ޒިންމާ ފުރިހަމަ ގޮތުަގިއ  އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ގޯްސވަމުންދާނީ. 

 ،ކަެމއް ހަމައަުށް އަންނަ ކޮންމެ އަާދކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންނާ ދާކުރަން އެބަޖެހޭ. ައޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫިލއްޔަތުއަ

ނޫން.  ނޫން. ބަޖެޓެއް ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ހަމަ އަންނަ ގޮތަކަުށް ނިންމުމެއް ގޮތަކަުށް ނިންމުމެއް އަންނަ

އެއްޗެހި އެބަހުރޭ. އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަުށް ޓަކައި ހުރިާހ  ކާެއއަުށް ގެންަނންޖެހޭ ބަދަލުތައަޅުގަނޑުމެން 

ުނވަަތ  ،ކުރަނީ. ައޅުަގނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ވަކި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ޓަަކއި މަސައްކަތެއް މި

ދަނީ.  ކުރަމުން މިއި ަމސައްކަތްކަ ނޫން. ައޅުގަނޑުެމން ރައްޔިތުންނަުށް ޓަ ވަކި މީހަކަުށް ަޓކައި ކުރާ ަމސައްކަެތއް

އަުޅގަނުޑ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އަރިހުން އެދެނީ މިކަުމގައި  ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ހަަމ އެދުމަކީ

 މެޖޯރިޓީ އޮތީތީވެ އަުޅގަނޑުމެން ަވކި  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާ އަދާުކރުމަުށް ޓަކައި މިކަމުެގ ރިކޯޑުަތއް ެވސް ލިބިގެން

އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ފަހުން ހަމަ ދެރަވެ އެކަމަކާ ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން  ނުޖެހޭ. އެޮގތަުށް ނިންމައިފި ކަމަުށްގޮތަކަުށް ނިންމާކަުށް

ވެސް އަްނނާނެ އެކަން ނުކުެރވުނު ނަަމއޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ަހމަ ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަން  ހިތަުށްއަރާ ދުވަސް

ޖެހިއްޖޭ އަުޅގަނުޑމެން މިގޮތަުށް ކަންތައްަތްއ ތަންކޮޅެއް ޒިންމާދާރުވާން ންބަރުންނަުށްއޮތީ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެ 

 ނުވާނޭ. ުޝކުރިްއޔާ.  ނިންމުމުން އޭގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިާރގެ ކެލާއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ފަުށް. ޢާރި

 

  އްެކވުން:ވާހަކަދެ ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ޚާއްަޞކޮުށް ހިތަދޫ މެދު  ،ގިނަ ބޭފުުޅން ގައި ވާހަކަަދއްަކވަމުން ވަރަުށްމިތާ `. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

އެތައް ހެކިތަެކއް ވި ހަޅޭކުގެ ެއްއވެސް އޮއްޓަެރއް ނެތްކަމުގެ ލެ  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލައްކަ ހަޅޭއްަލވައިފި. އެ

އޭނަގެ ދުލުން ވިދާޅުެވއްޖެ. ެދން އަޅުގަނޑުގެ އަޚް އަލްއުްސތާޛު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް، އަލްއުސްާތޛު މުޙައްމަުދ 

 ނީކީ ނޫނިއްާޔ އޭނަ... ވަޙީދު އިބްރާހީމުގެ އިތުބާރު ެނތްކަމުގެ މައްސަަލއެއް އަުޅގަނޑުމެން މި ވައްދަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ރު އިބްރާހީމްދީދީއަުށް ފުރުޞަތުނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ދީދީ މުޙައްމަދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް

ކެލާ ދާއިރާގެ  ،ނެގީ އެކު ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް މި ފާރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވަރަުށް މާކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ޝު

. އެހެްނވީމާ، ވީެއޅުއް އެ ބޮޑު އިލްޒާެމއް  ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާއޭ ވިދާޅުވެ އަުޅގަނޑަުށް ވަރަުށް ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ޑްރެސްކުެރއްވުމަުްށ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ. ބައްލަވާފައި ރަނގަޅަުށް މެންބަރުންނަުށް އެ

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުނެންެގވުން  ިނޒާމީ މައްަސލައިގެ ތެރޭން ދެއްވުންމެންބަރަކަުްށ ރައްދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއް މެންބަރަކު އަނެއް

އަނެއް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަކާ އިޙްތިރާމާ  އިތްެތރި މެންބަރަކާއެދެން. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެއް އިްއޒަ

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ކެލާއަރުވަނީ  ދެއްެކވުން ެވސް އަޅުގަނޑު އެދެން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިވާަހކަފުޅުއެކު 

 ގެންދެވުމަުށް.  ފަުށް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަުށް ޢާރި  ޢަލީ މެންބަރު

 

  އްެކވުން:ވާހަކަދެ ޢާރިފް ޢަލީ ރުމެންބަ ދާއިރާގެ ކެލާ

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ ވާހަަކ  !ފުކުރައްވާތިމާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ބޭފުޅެއް.  އަުޅގަނުޑގެ އަޚް އަލްއުސްާތޛު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަކީ ޤާބިލު ދެންނެވީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު

 މަނިކުފާނަުށް އެ  އޮތަތީވެ އެ މަނިކުފާނުގެ  އެމެވެސް ުޢޒުރުވެިރކަމެއް ކޮން ،ހުރެ ނަމަވެސް، ކޮންމެެވސް ސަބަބަކާއެހެން

އެހެްނވެގެްނ . 33މަނިކުފާނުގެ ހާޒިރީއަކީ % އަހަރު އެ ުނގެންނެވޭ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މިދެންނެވީ. މިތަނަުށް ހާޒިރުވެަވޑައި

މަނިކުފާނަކަުށް ަވޑަެއްއނުގެންނެވޭ. ދެން ަރއީސަކީ ައޅުގަނޑުމެން ޢަްއޔަންކޮުށްފަިއ  އެ 67އަނެއް % ،33އުޅެނީ. % މި

މީހުންެގ  ހުރި ބޭފުޅެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަދައްކަނީ އަުޅގަނޑުމެން ޢައްޔަންކުރި މީހާގެ ވާހަކަ. އެހެން

އޭ. އަުޅގަނުޑ  33އަަހރު % ަމނިކުފާނުގެ ހާޒިރީައކީ މި އެ. އެހެްނވީމާ، ދައްކަނީވާހަކަެއއް ނޫން ައޅުގަނުޑ މި 

މަނިކުފާނު އެތަނަުށް ަވޑައިުނގެންނެވޭީތ  އެ ،ޒުރަކާ ހުރެކޮންމެވެސް ޢު ނިކުފާނަކީ ނާޤާބިލު ބޭފުޅެކޭ.މަ ނުދަންނަވަން އެ

ޑުމެންނާ ވާހަކަދެެކވޭނީ. ންބަރު އަޅުގަނއެ ބޯޑު ހިންގުމަުށް އަުޅގަނުޑމެން ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެން ތަމްސީލުކުރާ މެ

 ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިގަނެގެން މި  ަގިއ ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަދައްކާނެ. މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިތާ

 ެވސް މި  ތިބި މީހުން ތަބާވުން. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގޮތަުށް ދެން މީހުން ނިންމާ އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ޑިމޮކްަރސީއަކީ ގިނަ
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ވަރަުށް މަޤުބޫލު ސަރުކާރެއް މިއަދު އޮތީ. ރަްއޔިތުން މި ސަރުކާރު  ގެވާހަކަ. ކަންދިމާުކރި ގޮތުން ރަްއޔިތުން ނީ އެދައްކަ

އޮީތ  ބޮޑު އަޣުލަބިްއޔަތެއް މި މަސްދުަވސް ތެރޭގައި ޭބްއވި އިންތިޚާުބން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް 4ވުޖޫދަުށް އައިތާ 

ން ހޮވި މަސްފަހުން ރައްޔިތު 4ހަމަ އައިތާ  ސަރުކާރު ަގއި ހޮުވނު 2008ރީގައި ނެތް. ކު ކަމެއް ދީފަ. ދެން ކުރާނެ

ނޫން.  ގޮނިޑ. އެީއކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މައްސަލަެއއް 26ބޭފުޅުންނަުށް ލިބިވަޑަިއގަތީ އެްނމެ  އެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި

ގައި ވާަހކަދައްާކއިރު ކިތަންމެ ބާރަކުަށް ސް. މިތާގޮތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީ އެއީ ރަްއޔިތުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ހުންނަ

 ެދއްެކވި ކަމަުށް...ލަަވއި ވާހަކަފުޅުހަޅޭއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު މުޙައްމަދު ބަމެންއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއަރުވަނީ  ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަުށް. ރާހީވަޙީދު އިބް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ެކވުން:ވާަހކަދެއް އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

އިންނެިވ  ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ހުރިހާ ެމންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޕީ.ޖީ ގުރޫޕުަގއި މި ކުރިއްާޔ. އަޅުގަނޑަުށް ިނސްބަތްވެޝު

ކާއި ޙުސައިންމަނި ނިހާން އަްޙމަދުވިލިމާލެ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ނިހާން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު

 ޕީ.ޖީ ައޅުގަނޑު، ބޭބޭފުޅުްނ އިނގޭތޯ  ހެކިވާނެ މި .ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންއި އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ރިފާޢަލީ ޢާ

 މެންސީ ބޯޑުގައި ހުރި އުނަދޫގތަކާއި މި...ގުރޫޕުަގއި އިނެދގެން މި ކްލެ

 

 ުތކޮޅަކަުށްފަހު()ވަގު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިުށީނދެވަަޑއިގަތުމަުށް ދަންނަވަން.

 

 އްެކވުން:ވާހަކަދެ ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ޑިމޮކްރަސީއަުށް ަރއްޔިތުން ތާާޒވެ ފައްާކވަމުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނ

އަންނައިރުަގއި، މައިނޯރިީޓގަިއ، ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެްއގައި ެވސް މައިނޯރިޓީަގއި ިތއްބަވާ ޭބފުޅުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ވަގުތު 
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ސް. ެއއީކީ އަުޅގަނުޑމެން  މައްސަލަޖައްސާ ކަމެްއ އަންނާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވެސް ެއކަން ދިމާވި ިއއްޒަތްެތރި ރައީ

ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން މި ދަނީ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއް ގުިޅގެން ޑިޮމކްރަސީ ފައްކާކުެރވޭތޯ. އެހެންދާއިރު، 

ތްތެރި ަރއީސް. އެީއ ހިތްނުތަވަސްކަން އަންނަ ފަަހރު ތަންކޮޅެއް ބާރަުްށ ހަޅޭއްެލވުމާއި މި ކަންކަން ހުންނާނެ އިއް ޒަ

ޑިމޮކްރަސީގެ ބަެއއް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަނުޑމެން ތަކުރާރުކޮުށް ައޅުގަނޑު 

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަނޑުމެންގެ މެންބަރު މުަޙއްމަދު އިބްރާހީމަކީ ނާޤާބިލުެވގެްނ އެ މަނިކުފާނު ވަކިކުާރކަުށް 

ނޑުމެން އުޅޭ ބޭފުެޅއް ނޫނޭ. އެ މަނިކުފާނު ހާޒިރީަގއި މައްސަަލއެއް އުޅޭތީ އަުޅގަނޑުމެން ތަމްސީލުކުރަްނ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ލާފައި ހުރި ެމންބަރު އެ ތަނަުށް ވަަޑއިނުަގންނަވާތީވެ އެހެން މެންބަރަކަުްށ ފުރުޞަތުދިނުމުގެ ގޮތުން؛  

މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، ޭއގެތެރެއިން ޮކންމެވެސް އެހެން ބޭފުޅަކަުށް  84މިތާ އެބަ ތިއްބެވި އެ މަނިކުފާނު ނޫނަސް 

ފުރުޞަތުދިނުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން މި ބޭނުންވަނީ އެ މަނިކުފާނު މި މައްސަލައިގަިއ އެ މަނިކުފާނަުށް، ނޫނީ މި 

ިކކުރުމަުށް، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގަރާރު އަުޅގަނޑު މި ހުުށަހަޅަނީ އެ މަނިކުފާނުގެ ހާޒިރީެގ މައްސަލައެއް އުޅޭީތވެ ވަ 

ފެންނަކަމަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ދެންެނވުމަުށް. ދެން ައުޅގަނޑުމެން މި ތަނުން ކްލެމެްނސީ ބޯޑަުށް ފޮުނވާ މެންބަރަކީ 

މި  މިތަނުން ވަކިކުރާ މެންބަެރއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަމައެކަނި ލަފާއެުރވޭނީ ވަިކކުރަްނ. އެކަްނ އަުޅގަނޑުމެން

ކުރަނީ. ދެން މިތާގައި މެޖޯރިޓީއަުށް ތަބާނުވާ ބޭފުޅުން ތިްއބަވާނެ. ެއއީކީ މައްސަަލއެއް ވެސް ނޫން. މެޖޯރިޓީއަުށް 

ތަބާނުވުމަކީ މައިނޯރިީޓގައި ިތބޭ ބޭފުޅުން ކުރަްއވާ ކަެމއް. އެީއކީ މައްސަަލއެްއ ނޫން. ދެން މިތާގައި އެމް.ޑީ.ީޕއަުްށ 

ން ކަރުން  ނާރުނަގާފައި ކިތަންމެ ވަރަކަުށް އިތުރުފުޅުހެއްދެިވޔަކަސް މިއަދު ިދވެހި ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅު 

ރައްޔިތުންނެއް ގަބޫެލއް ނުކުާރނެ އިްއޒަތްތެރި  ަރއީސް. ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް އެނގޭ ިމ ރާއްޖޭަގއި ވަރަުށް ބާރަުށް، 

ކަންކަން ކުރާ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކުރާީނ ވަރަުށް ރަނަގޅަުށް ކަްނކަން ހިނގާކަން. ދެން ވިދާުޅވި، މަިޖލީހުން 

މަޖިލީހުން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހަުށް އަންގާ ވެސް ނުލާ ބޭރުން ަކންކަން ކުރީމަ ލިބުނު ލަނޑު؛ 

ކާ ނުލާ ނުގަާވއިދުން މިލިޔަން ޑޮލަރު. މަޖިލީހަުށް ނޭނގި، މަޖިލީހުަށް އަންގާލުމަ 271އިްއޔެަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި  ދެއްކީ 

މިލިޔަން ޑޮލަރު.  271ހަދާފައި އޮތް އެގްރިމެންެޓއް ބާތިލުކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެން މި ަދއްކަންެޖހުނީ 

ބިލިޔަން ރުފިޔާ ައޅުަގނޑުމެން މި ދެއްކީ ނުގަާވއިުދން ހަދާފައި އޮތް ކޮންޓްރެކްެޓއްގެ ސަބަބުން. ކޮންޓްެރކްޓު  4.718

ަލވާނެ. އްލަވާނެ. ހަޅޭ އްކްެޓްއެގ ސަބަބުން. ދެން މި ބޭފުޅުން ހަޅޭރެންޖެހުނީ ނުގަވާއިދުްނ ހަދާފައި އޮްތ ކޮންޓްބާތިލުކުރަ

 އްަލވާނެ. ަވއްކަންކުރީ ކޮންބަެއއްތޯާއއި،ބޭފުޅުްނ އަބަދުވެްސ ހަޅޭބޭ މީހުން ކުރާނެ ކަެމއް. މައިނޯރިޓީަގއި ތި އެއީ އެ

 ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމުގައި އެބަުބނޭ އެތައް އެހެރީ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓތައް. އޮޑިޓް ރިޕޯޓު، ތޯާއއިދަނީ  ކޮންބައެއްވަްއކަންކުރަމުން

ނޫން.  އަޅުަގނޑު ދައްކާ ވާހަކަެއއް އި ހުރި ވާހަކަ.ފަކޮުށްނޫނިއްޔާ ނުަގވާއިދުން ބޭުނން ފައިސާއަުށް ޚިޔާނާތްތެިރވެފައ،

ނޫން. ތި ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން  ރީ. އަޅުގަނޑު ދައްކާ ވާހަކަެއއްހު އިރިޕޯޓުތަކުގަ ގެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިްބރާހީމް

 ބައްލަވާ! ތި ބޭފުޅުން...
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަމު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.  .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އިސްމާޢީލަުށް.  ރު ފައްޔާޟްއިްއޒަތްތެރި މެންބަ ދާއިރާގެ

 

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

އަމިއްލައަުށް ނެތޭ، ، އެއްޗެހިތައް މި ލަނީ ތިބަ ެވސް ނެތޭ. މި ކަންފުޅެއްލަދުހަޔާތުގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މީހުން  ތަނަުށް މި ކަރުން ލަިއގެން މިުމގެ ހިތްވަރު. މިތިބަ ޖޯކަނޑާލު ހުރި މީހަކު އިނެތޭ އަމިއްަލއަުށް ލާފަހިތްވަރު

ވެސް ކަލޭމެން  ކުޑަކޮުށް ެވސްެއއްގޮަތކަުށް މިއީ ދެން؟ ެޗއްތައް . ކޯގަޓު ރައީސޯެޗކޭ ިކާޔނީ ދެން. އްކޯ  .ހައްދަިއގެންގުބޯ

)ވަގުތުޮކޅަކަުށްފަހު(  .ންނަންމިތާ އި ލަދުގަންނަ ހިސާބަުށް ގޮއްސި އަހަރެން މިހާރު ؟ ނުގަނޭތަ ލަދެއް މިތާ ތިބެން

ިމއީ ބޮުޑވަރެކޭ.  ާއއެކޭ. ިމއީ ބޮޑުވަރެކޭ.هللا. ޢަބްދު އެކަމަކު ލަުދގަންަނންވީނުهللا. ނަން ޢަބްދުެވސް ވާ ބޭރު ބޭރުވާންވީމަ

ވެސް މިހާރު ޢަލީ ޢާރިފް  ހޭ. ރީއްޗަުށް ކަނޑާލީމަ ނިމުނީ ނޫންހޭ. މި އިންނެވިނޫން ކަނޑާލީމަ ނިމުނީރީއްޗަުށް 

ެއ ޕެކޭ އި އޮތް ހިސާބު ބަލާ! ގަރާރު ނީއްވާ ވޯޓަުށް އަހައިފި. ސޫތްމަޖިލިސް ވެއްޓިފަ އިން ހިސާބު ބައްލަވާ! ވެއްޓިަފއި

ިމ  ،ދިަޔއީ. މި ޤައުމު ހަލާކުވުމުގެ އިތުރުން ބުނަނީ ހަމަ ރަނގަޅަުށޭ. މުޅި މި އިންސްޓިޓިއުޝަން ހަާލކުވެ މި

ެއކަން  . ގަޓު ރައީސްގެ ަގޓުހުރިއްޔާ ީރއްޗަުށް ކަނަޑއިލާފައިޔައީދި މިމިހާރު އިންސްޓިޓިއުޝަން އެްއކޮުށް ހަލާކުވެ 

ވީމަ ދެން އަުޅގަނޑަުްށ  ކަމެއް މަޖިލިސް މީހުން ކުރި ،ހައްދައިެގންޖިލީހަުށް. މަޖިލިސް މީހުން ގުބޯނިމުނީ  މައެންގީމަ 

 ކުރަީނއޭ ތިމަންނާއަކަުށް ނޭނެގއޭ. ނޫން. ކޯޓުތަކުން ދައްަކވާ ގޮަތކަުށްފައި މުޅި ޕިްކޗަރ އަބަދުެވސް ގޮތެއް ނެތޭ ިކޔާ

ވަރެްއެގ  ވަރެްއގެ ލަދެއް އެބަ ހުންނަންޖެހޭ. ކޮންމެވެސް މިހެން ހަދާުށޭ. ކޮންމެވެސް އޭމި ބުނަނީ އިއެކަމަުކ، ގުޅާފަ 

އެއް ވެސް ވާެނއޭ. މަޖިލީހުގަ ދެން ބޮޑުވަރު. ދެން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާުޅވި މި މަޖިލީހުގައި  ބޮޑުވަރުއީ ލަދެއް. މި

ހަލާކުވެގެންދިަޔއީ.  އޮތް. އިޤްތިޞާދު ހަލާކުވީ. އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ހަލާކުީވއޭ މި ގޮސްމުޅި ޤައުމު ބޮޑުވަރުެވެގން ނޫނޭ،

ެވސް ނެތް. ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުަގއި  ކިޔޭނެ ެއއްެޗއް މިއަުށް؟ މަޖިލިސް މިއީ  ބޮޑުކީކޭ ދަންަނާވނީ ޤައުމު ދަރައި ިވކުނީ. މި

ވެފަ. ައޅުގަނޑުމެން މިގޮތަުށް  ންތަ އޮތީ މި މުޑުދާރު  ަމޖިލީހަކަުށް މިނުވާާހ މުޑުދާރު، ހަޑި އި އެްއވެސް ަޤއުމެްއގަ

 ވެސް ވާަހަކދައްކަންވީ. މިއަުްށވުރެ އިބަހުން މި މޭރުމުން  ވާހަކަދެއްކީމަ ހަޑިއޭ ބުނާނީ. އަދި މިއަުށްވުރެ ތިލަކޮުށްލާފަ

މިއަުދ މި ޤައުމު  އިހާލަތުގަ ެވސް. އެ ވޭ. ޖަަނވާރުންނާ ެވސް  ވަރު ވާަހކަދައްކަްނވީ. ޖަނަވާރުންނާ ެއއް އިތިލަކޮުށްލާފަ

 ޝުުކރިއްޔާ ގަޓު ރައީސް.  އޮތީ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ 

 އިނަުށް. ޙުސަ ޢަލީ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ލަތަުށް ދިއުމުގައި ފާހަަގކުރަން މި ޤައުމު މި ހާ ގެ ގޮުތގައިަރީއސް. އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ކަެމއް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ނޫނުތަކާިއ ހޭނޭ. މި މަޖިލީހުަށް  ފާޑުފާޑުގެ ގާކުފާނު ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ އެްއވަރަުށް ޒިންމާަނންގަވަންޖޭމަނި

ރުަތއް ލަިއގެން ކަނަޑއެިޅގެން ޤާނޫނުައސާސީާއއި ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ރާއަދި ފާޑުފާުޑގެ ގަ

ނގޭ ފާޑުފާޑުެގ ޅުގަނޑުމެންނަުށް އެއަ  ވެރިކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަުޅގަނޑު ހަމަ ކުުށް ތި ކުރައްވާ ކަންަތއްތައް

ެއއަަކުށް ޢަމަލުކުރައްވާ ބޭފުޅެްއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ  މެ ގޮތަަކުށް ނިންމިޔަސް މި ހުންނެވިބޯޑުތަކުން އަދި ކޮން

ނޫނިއްޔާ ޭބސްފަރުވާކުރުމަުށް ރާއްެޖއިން  ،މެިޑކަލް އެސިސްޓެންސް ަގއިރާއްޖޭގެ އެތައް ަބއިވަރު ޖަލުތަެކއްނޫން. ދިވެހި

ނުދެ އި ތިބި ކިަތއް ީމހުން އެބަ ތިބިތޯ؟ ރާއްެޖއިްނ ބޭސްފަރުވާނުދެިވގެން، ުށް މެޑިކަްލ ބޯުޑން ނިންމާފަބޭރަުށް ދިއުމަ

މަ ހިލާ ރާއްޖެއިން މިއިން އެއްވެސް މީހަކު ހަ އި ކިތައް މީހުން އެބަ ތިބިތޯ؟ނިންމާފަ ކަމަުށް ކަނޑައަޅައި ނުދެވޭނެ

އޮތް ސަރުކާރާ  މެންބަރަކު މިހާރު މިހުރި  އި ކިރިާޔެވސް ބޯޑެްއގަ ؛ރިހު އިވެސް އޮތް ބޯޑެްއގަބޭރަުށް ފޮނުވައިނުލާ ދެން

ވެސް މި މަަސއްކަްތކުރަްއަވނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ބޭނުންކޮުށްގެން މެޖޯރިޓީ އޮތީާމ  ބުނާއިަރުށް ދެކޮޅަުށް ހަމަ ޗުއްެޕކޭ

ނީ އިނގޭތޯ. ައޅުގަނުޑ އިންނަވަ ތި ފުރުޞަތު ދެއްަވއިގެން ަރއީސް ހަމަ ހިތުހުރި ގޮތަކަުށް ޢަމަލުކުރަްއވަން. އެ

އަޅުގަނުޑ ނިސްބަތްކޮުށް މިފަދަ ވާހަކައެްއ ދައްކަންޖެހޭތީ.  ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަުށް ،ޤީޤަތުގައި ހިތާމަކުރަންޙަ

ނިކުްތއިުރ  އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ  ވަޒީފާއަކަުށް ،ދެންނެވީމިއިނގޭތޯ. އެއީ އަުޅގަނޑު  ތިއީ ވަރަުށް އިޙްތިރާމުކުރި ބޭފުޅެއް 

ހާލަތުަށް  މި މިއަދު ވެސް ހަމަ އިްނނެވީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުއޅުއްވި ބޭފުެޅއް ތިޔަީއ. އެހެންނަމަވެސް،އި އެ އޮފީހުގަ 

ޤައުުމ އިޤްިތޞާދީ ގޮތުން މިފަދަ ފުން އަނދަވަަޅކަުށް ވެއްޓުުމގަިއ މި ޤައުުމ ދެރުމުގަިއ، ، މުަގއިމި ޤައުމު ދިޔު

މި   ،އެ ުމއައްަސސާތަކުން ކުާރ ެއްއެވސް މަސައްކަެތއް ނެތި  ،ކެނޑިސަާސތަކުަގއި ބާރުއި ހުރި މުައއްޤައުމުގަ 

 ައޅާހާ ބަތަކަުށް ރިހަ ،ރައްހޔިތުންގެ މަޖިލީހުންވެްސ ކުރާހާ މަސައްކަަތކީ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވާހާ ގޮަތކަުށް

 ތިޔަ ރައީސް ، އް އިއްޒަްތތެރި ރައީސްހަކަުށް ހުުށަހެވަިއގެން. މި މަޖިލީކަމަުށް ތި ހައްދަވަނީ ޚުދު ރައީސް ތިތާ އިންނަ

ނުވަތަ މިތާ ހިނގާ އެއްވެސް ގާނޫނަކާ ޚިލާފަކަުށް އެއްވެސް ކަެމއް ހުުށަނޭޅޭ ކަމަުށް އިއްޒަތްތެރި  ،ބޭނުންވާ ގޮތަުށް

އްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ހިާތމަކުރަން. މިތަނުގައި ޙަޤީޤަތުަގއި މި ރަ ނިންމަަވއިގެން. އަުޅގަނޑު އެކަމާ ރައީސް ތި އިންަނވަނީ

ދަންޖެހޭނީ. ބަޔާންކުރާނެ އާ ރަދީފެއް އަޅުގަނޑުމެން ހޯ، ބަޔާންކުރާނެ ބަސްމަގެއް އޮތް ހާލަތު މި ޤައުމު ، އޮތް ހާލަތު

ބަހަކުން އަދި އެްއވެސް  ބަހަކުންނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަޔާނެއް ލަތު އަުޅަގނޑުމެންނަކަުށް ދިވެހިތަނުގައި އޮތް ހާ މި

 ކަުށް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް މި ހޮވަނީކީ އެއްވެްސ ގޮތަކަުށް ސަރުކާރު ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަުށް ކަންތައް ކުރާނުކުރެވޭނެ
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ހުރިހާ ، ޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް މިއީ. އެހެންވީމާ ޒިންމާދާރުކުރުަވން ހޮވާ ރައް ނޫން. ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންތައްތައް ބަލައި

ހިތަުށްއަރަީނ  ަރއްވާ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑު މިކުއެ އަޅަން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އިކަމެއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮލުގަ

ންނަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނީ އެ ބޭފުޅުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުމި މަޖިލީހުގައި ތިބި ރައްޔިތުްނގެ  ބާަވއޭކޮންދުވަހަކުން

 ،ވަޑަިއގަންނަވާނެކަން. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އެކަން އެނިގގެންަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭރަުށް ފިލާ އިއަުޅވާފަބޮލުގައި ތެތްގޯނި 

ދައުރު ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

އްސޭިރއަކަުށް ޤައުުމ ސަލާމަތުގެ އަ ވެސް މި އެނިގގެްނ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަަކުށް ދުވަހަކު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

ތިބޭކަުށް. އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ  ވެގެން މިތާ ނުގެންދެވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން ނުޖެހެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަޅުންނަުށް

ރައްޔިތުން  ތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންޒިންމާދާރުކުރުވަން. ަރއްޔި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރު

ވެއްިޓގެން.  ބަުށްުބނިމަ މި ތިބެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޖީ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަްނކުރާ ގޮތް ބަލާުށޭއި ރަހަމަ ހޮވާފަ

ިއ އޮތް ބަހަކުްނ  ބަހުގަުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންެގ ހާލަތު. ރީތި ބަހަކުން، ދިވެހި އޮތް ަރއްޔި މިއީ މިއަދު މި

އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވި ގޮަތުށް އަޅުގަނޑުމެން  ހުތުރުބަހުން  ތެރި ފަްއާޔޟްދަންނަވެންޏާ ދެންނެވޭނީ އެހެން. ދެން އިއްޒަތް

ދެއްިވ ފުރުޞަތަުށް ޓަަކއި  މަިއކު ކަިއރީގައި އެ ވާހަކަތަެކއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ނުދެްއކޭނެ. ތިލަކޮުށްފިއްޔާ މި

ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ މަނިކުފާނު  ނީ މި ޤައުމުގައިއެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވަންޖެހެ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ އި

 ވެސް އުފުަލވަންޖެހޭނޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި ދާިއރާގެ ފޭދޫްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ޝުކުރިއްާޔ އި 

 އަުށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަތނަުށް މި ހުުށަހެޅި މައްސަލައާ  މިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ަހމަ ހައިރާންވެއްޖެ ިމއަދު `. ޝުކުރި 

ސަރުކާރާިއ، މި މަޖިލީހާ ، އި އާބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއްޒަތްތެރި މެންބައެއް އި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިުރ 

މި  ންބަރެްއެގ ވާހަކަ މި މަޖިލީހުގައިއްޒަތްތެރި މެޢައްޔަންކުރި އި މި މަޖިލީހުން  ވަެދގެން އުޅޭ ަމްއސަލަ. ދޭތެރެއަުށް

މް.ޑީ.ޕީން ޢައްޔަންކުިރ މެޖޯރިޓީ ޮއވެެގން އެ ގެއެމް.ޑީ.ޕީމި މެންބަރަކީ މިއީ އަދި ، މިއީ މެންބަރަކީދެކެވެނީ. އަދި މި 

އަދު މިއަދި  ލު ވެސް ަތފާތުވެފައި ހުރީ.ންބަރެއްގެ ޚިޔާނޫން. މި މެންބަރާ ދޭތެރޭގައި އެމް.ޑީ.ީޕެގ މެ މެންބަރެއް ވެސް

ްނ އަުޅގަނޑުމެއެއްޗެހި ގޮވަމުންދިަޔއީ. ދުވަހު އެ މެންބަރާ ދިމާލުަށް  އެ މި މެންބަރާ އެއްކޮޅަުށް ވަކާލާުތކުރަްއވާ މެންބަރުން

އް ނުޖައްސަން. މައްސަލައެ ނޑުމެްނ އެ ބޭފުޅާގެ ޤާބިލުކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުގަމިއަދު ވެސް  ދުވަހު ވެސް ތަޢުރީފުކުރިން. އެ
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ތި ބޭފުޅުން ވެސް  ؛މެތި ބޭފުޅުްނގެ މަސަްއަކތުން އެހެންނަމަވެސް، މީަގއި ދިާމވާ މައްސަަލއަީކ، ޑިމޮކްރަީސގައި

އޮންނަ އަުޅގަނޑުމެން މެޖޯރިޓީ  ،ާރއިރު. ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުން ވެރިކަންކުގެނައީ ޕާޓީ ސިސްޓަމު ތަނަުށް ބައިވެިރެވގެން މި

ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުން  ކަމެއް. ޚިލާފު ޑިމޮކްރަސީއާ ޚިލާފޭ ުބނުމަކީ ޑިމޮކްރަީސއާ ންމީމަ އެކަްނކަން ނި ޕާޓީއަކުން

ނިންމުން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަުށް އެ ކަްނކަްނ މެޖޯރިޓީން  ކަންކަން  ،ވެރިކަންކުާރއިރު ޑިމޮކްރަީސަގއި އޮންނަ އުސޫަލކީ

ޚިލާފުވުން.  ފުވުން. ޑިމޮކްރަސީއާ ޚިލާުފުވމަކީ މެޖޯރިޓީއާލާފޭ ބުނީމަ އެއީ ޑިމޮކްރަީސއާ ޚިލާޚި ޑިމޮކްރަސީއާނިންމީމަ 

 ގެ ތަނަކުންތޯ ރައްޔިތުންދެން ކޮން ކުރި މެންބަރުން ތިބި މަޖިލީހެއް. މި މަޖިލީހުން ނޫން ޖިލީހަކީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުމި މަ

ނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުްނގެ އަޅުގަ ،ގަވިދާޅުވަނީ ބަލަ ތި ! ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ައޅުްނނޭބަލަގަ ނިންމާނީ؟ކަންކަން 

ތަނަުށް ގެނައީ. ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ނޯކަރުން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ.  ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުޮކުށްގެން އަުޅގަނޑުމެން މިއަޅުން. 

ީސ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރިކަން ތި ބޭފުޅުންނުަށް ނޭނގެނީ އެއީ ޑިމޮކްރަ ދިވެހި ރައްޔިތުން  އެހެންވީމާ،

ހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކޮުށްފައި ހުރީ. އެއީ މިއަދު މި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމް ންނޭނގޭތީވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ މެޖޯރިޓީ

އަުށް ޓަަކއި މަސަްއކަތްކުާރ ރަްއޤީރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ތަ .ރާއްޭޖގެ މެޖޯރިޓީިރކަންކުރާ ޕާޓީ. އެ ޕާޓީައކީ ރާއްޖޭަގއި ވެ

މިއީ  ފު ނިންމުމެއް ކަމަުށް ކިހިނެއް ދެންނެވޭނީ؟ޚިލާ މުމަކީ ޑިމޮކްރަސީއާނިންްނ ނިންމާ. އެހެންވީމާ، އެ ޕާޓީޕާޓީ

 މިހަޖަމުނުވެގެން ތި އުުޅއްވަނީ. އަުށް މިއަންނަ ތަރައްޤީ ރާްއޖެ ޑިމޮކްރަސީގެ ިނޒާމުގެ ތެރެިއން ކުރެވޭ ވެިރކަމެއް. މި

ފުޅުންނަުށް ނުފެނިގެން ބޭުފޅާ ރާއްޖެ މި ގެންދާ އުސްމިން ތި ބޭ ރާއްޖޭގެ ވެިރކަމާ ހަވާލުކުރެްއވި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން މި

 ރައްޤީކުރާ ފެންނަނީ. ރާއްޖެ ތަ އެޅޭ ތަން މިނަރުދަމާ  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަުށެްއގެ ފެނާއިއުޅެނީ.  ޖެހިގެން ތިމައްސަލަ

ކަންަތްއ  ދައި ޖީ.އެމް.އާރުގެކްރަސީާއ ޚިލާފަުށް މި މަޖިލީހަުށް ނުވައްނީ. ތި ބޭފުޅުން މި ރާއްޖޭގެ ޑިމޮތަން މި ފެންނަ 

ޖެހުނީ. ކާރުން ޖީ.އެމް.އާރަުށް ދައްކަންއޭގެ ހެކި މިއަދު ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ މިލިޔަން ޑޮލަރު ރާއްޖޭގެ ސަރުނިންމާލީ. 

 ުށްމަޖިލީހަމި މިއީ  ނިންމަނީ. ދެން މިހިރަ ނިޒާރަކީކަންަތއްތައް  ޑިމޮކްރަސީއާ ޚިލާފަުށް މަޖިލީހާ ނުލައި  މިތި ބޭފުޅުން 

ދައްާކކަުްށ  ައޅުގަނޑުމެން ވަޙީދުެގ ވާހަކަ  ؛. އެހެންވީާމ، މީނަ ދައްކާ ވާހަަކއަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންކުފޫހަމަނުވާ މީހެއް

މޮކްރަސީޭއ ކިޔާަފިއ އެހެންވީމާ، ވާހަކަދަްއކާއިރު ޑި ވަޙީުދގެ ވާހަކަ ދަްއކާކަުށް ބޭނުމެްއ ނޫން.ބޭނުމެއް ނޫން މިއަދު. 

ަޤއުމު  ހެދީ ކޮންބައެއްތޯ؟ޖަލަުށްާލ ރާއްޭޖެގ ސިޔާސީ ލީޑަރުން  ،ނިޑޔާރުން ހައްޔަރުކޮުށް ފަ އަންދައި، ކުޅުޖަހައި،

ބޮުޑ  އޮތްޕާޓީތަުކގެ ވެރިން ހައްަޔރުކޮުށް ރާއްޖޭަގއި  ޖަލަުށްލައި، ޑިމޮކްަރސީގެ ަނމުގައި ފަނޑިޔާރުން ރޯކޮުށްލައި،

ން ނޭނގުނީމަ. ވެރިކަމެްއކަކަންޖެހުނީ ޑިމޮކްރަީސ މިއަދު އެ ަފިއސާ ދައް އެއަރޕޯެޓއް ނާޤާބިލު ބަޔަކަުްށ ވިްއކާލަިއ،

ިތބީ. ރައްޔިތުން ވިްއކަިއ ކާލީ  . ރައްޔިތުން ވިްއކާފައި ތި ނެންޖެހޭލަދުގަންނަ ޑިމޮކްރަސީޭއ ކިަޔިއގެން ހަޭޅއްލަާވއިރު

ސިާޔސީން ޕާޓީން  ؟ޑިޮމކްރަސީ ތޯކޮަބއި ބޭފުޅުން. އަުޅގަނޑުމެން ލަުދަގނޭ ތި އޭ ކީމަމިއަދު ޑިމޮކްރަސީ  ކޮންބައެއް؟

 ުށް ދިނުމަކީ އެއީ ރައްޔިތުްނ ޕީ.ޕީ.އެމަލަބިްއޔަތު . މި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތުކަންކުާރއިރު ޑިމޮކްަރސީައކީ އަޣްވެރި

މި މަޖިލީހުން . ނެއެހެންވީމާ، ލަދުގަްނނަންޖެހޭ ؟ކާުކގެ މައްސަަލއެއްތޯ އެއީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަެއއްތޯ؟
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ރައްޔިތުންގެ . އޭގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަގަނޑުމެން ނިންމާނީ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން. އޮީތ ނިމިފަ މީމަ އެތައް ނިންކަންތައް

ރޮަޒއިނާ އާދާމަކީ ކުީރެގ  ުށް ތާއީދުކުރެްއވިޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދައް އި  މަންދޫބުން މިތާ މިތިބީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު

ވެްސ ކުރެްއވީ މަނާ އެ މަޤާމުން ވަކިމިއަދު އެ ކަސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު. ރީގެ ތުލުތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު. ކު

ކީ ވަޙީދަ ޛު މުޙައްމަދު ވަޙީދު. މުޙައްމަދުއަލްއުސްތާ  ުހންނެވީ މިއަދު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން.

މިއަދު އެ ަމނިކުފާނުގެ ސިާޔސީ ފިކުރު ނަމަވެސް، އީދުކުރާ ަބއެއް. އެހެންައޅުގަނޑުމެން ތާ  ،އަޅުގަނޑުމެން އިތުބާރުކުރާ 

ޕާޓީތަކުން ވެރިކަންކުާރއިރު މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ގޮތަކަުށް ކަންކަން  ޕާޓީއާއި އެ މަނިކުފާނާ ފިކުރު ތަފާތުވީމަ، ތަފާތުވެ

ަނގަންޖެހުނީ. މިީއ މިއަދު މި ވޯޓު  މަނިކުފާނު އެ މަޤާމުން ބޭރުކުރަން ނިންމާނީ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެ 

 ޖެހުނީ. މަ އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ދައްަކންމައްސަލައަކީ. މިކަން ނޭނގުނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި  ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި 

 ނާޡިމަުށް.  މުޙައްމަދު

 

 ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ިއކަރަދޫވަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ހުުށަހަޅާފައި  142 ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް މި ހުުށަހަޅާފައި އޮތްްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އި

ފާހަަގވެގެްނ  މެންނަުށްައޅުގަނޑު ރަީއސް.ްއޒަތްތެރި އިުކރަން. ބުނެލަން ގަސްތު އަުޅގަނޑު ެވސް ެއއްެޗއް ރާރަުށް އޮތް ގަ މި

ިއަޒުށް ތިރިކުރަމުންދާ މަންޒަރު. ދާީތވެ އެ ތަާބނުވާ ކޮންމެ މީހަުކ ސަދުމުޚުތާރު ވެރިަޔކަުށް ތަބާނުވެދަނީ ޚު މި

. ތެދުވެ ރައީސް ޔާމީނަުށް ސަނާކިޔުން މިނިސްޓަރަކު ވެސްފެނިގެންދަނީ ކޮންމެ  ވެސް ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަޖެޓް

ަރއީސް  ނިކުމެ، އިޞްލާޙުގެ މަގަުށް މުން. މިއަދު ޤައުމުތެރެ މެދަުށް އެ ބުނާ ބަހެއް ބުނަދޭ ނިންމާލަމުން ސަނާކިޔުން،

ފަހަތުން  ގެރައީސް މައުމޫނު ،ޖެހިގެންނުނިކުތީމަ އެކަމާ ހިތްހަމަ ބަޔަކުއެ ކަމަުށް އިސްަނގަިއގެން މައުމޫނު ފަހަތުން 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު . ދެންމެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިކުން ވަކިކުރަމުންދާ މަންޒަރުހުރިހާ ބޭފުޅުން މަޤާމުތަ  ނިކުތް

އެތަްއ ތިމަންނާ ކަމުަގިއ ވިޔަްސ، ސަްއކަތަުށް ބެލިމަކަމުަގއި ިވަޔސް، ތިމަންނާ ހާޒިރީއަުށް ބަލައިލި ، ދު ވިދާުޅެވއްޖެވަޙީ

. އަންނަނީ ހުރަސްއެޅެމުން އިްޞލާޙުކުރަން ކޮންމެ ކަމަކަުށް މި  ކަމެއް .މަސައްކަތެއް ކުރީމޭ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރަން

ފުން ބަޔަކު ދޫކުރަން ބަޔަކު ބޭއިންސާ ، ދު ވަރަުށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްަގއި ވިދާުޅވެއްޖެ ވަޙީ  ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން

އް. މިއަދު ވާްނޖެހޭ މައްސަލައެވަނީ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮޑު ހުުށަހަޅައިގެން އެކަން ެވގެންޭނ މިކަން މިހެން މި

 ގެންދަވާ މި ކުރަމުންނުކުރެވޭ ިމއަދު ރަީއސް ޔާމީން ކަމެތި؛ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުދަނީ ނި ޤައުމު އެްއކައިިރެވގެން މި

ްއގެ އެހެން ބައެ ،އެ މަނިކުފާނު ދުުރގައި ހުރެ ގެންދަވަނީްއވަމުން ކޮްނމެ ކަމެއް ވިަޔސް ކުރަ ޙަޤީޤަތުގައި މި ޢަމަލެއް.
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ޑުްނ ލެމެންސީ ބޯމިއަދު ރައީސް ޔާމީނަުށް އެބައޮތް ކްނެރެެގން. ތަ ނުަވތަ އެހެން ބައެއް އިްސވެުނވަބޮލުގައި އެުޅވައި 

މަޖިލީހަުށް ވައްދައި، މަޖިލީހުގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ބައެްއގެ އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު އިޚްތިޔާރު. ދު ދުރުކުރުމުގެ މުޙައްމަދު ވަޙީ

މި ޖަހައިގެން އެ މީހުން މިކަމަުށް ޒިންމާކުރުަވއިގެން ވަކިކުީރމާ އެ މަނިކުފާނު ހުންނާނީ  ބޮލަުށް މި މަންޒަރު؛

އެްއކައިީރގައި. ތިމަންނަ ކުިރ ކަމެއް ނޫނޭ ބުނާނީ. މިއަުދ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ، އިޞްލާޙަުށް ނުކުންަނ 

ރައީސް ވެސް މިކަމަުށް އިހުމާލުވާންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ، ކޮންމެ މީހަކު ނިކަމެތިކޮުށްލާ މަންޒަރު. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް 

އެންމެން ފާހަގަކުރިހެން، ރަީއސަކީ ެވސް މިކަމުަގއި ވަރަުށް ބޮޑަުށް އިހުމާލުވާންޖެހޭ ބޭފުޅެްއ. އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން، 

ހުުށަހަޅާފައި ވަނީ. އެހެންނަމަވެްސ، މި ގަރާރު ހުުށަހެޅި ބޭފުޅަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިހތާއި ދެކޮޅަުށް މި ގަރާރު 

އެ ބޭފުޅާއަުށް ވެސް މަޖުބޫރުވަނީ. މި ގަރާރު ހުުށަނާޅައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ އެ ބޭފުޅާ ހުރި މަޤާމުން ވެސް ބޭރުވާނެކަމުެގ 

ރަކީ. ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ޔަޤީން އޮެވގެންކަން މިކަން މި ކުރީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެނިގެންދާ މަންޒަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން މިހެން މި ހިނގާ ކޮންމެ ކަމަކީ، ކޮންމެ ޖަރީމާއަކީ ރައްޔިތުންނަުށް އޮތް 

ނިކަމެތިކަމެއް. މިއަދު ހެޮޔ ނިޔަތުގަިއ ނިކުންނަ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ޖެހޭނީ ބޭރުވާން. މަޖިލީހުގައި މިއަދު ބަޖެޓު 

ފުޅަކު ވެްސ، ޕީ.ޕީ.އެމް ކޮްނމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ވިދާޅުޭވ، އޭ ޕްލަސްއޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ހުުށަހެޅިއިރުގައި ބަޖެަޓކީ ކޮންމެ ބޭ

ފަހަތަުށް މި އަންނަނީ މިވެނިކަމެއް ނެތޭ. މިވެނިކަމެއް ރަނގަޅުކޮުށްދޭުށޭ. އެހެންވީމާ، ަރީއސް ޔާމީން ހުުށަހަޅާ ކޮންމެ 

ޗެްއގެ ނުަބއިކަން މި ދަްއަކނީ އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލައަުށް. އެްއޗަކީ ރަނގަޅު އެްއެޗއްގެ ސިފައިަގއި ދަްއކައިީދގެން އެ އެއް 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ގަބޫލެްއ ނުކުރެޭވ މިހެން މިކަން ވާންޖެހޭނެ ކަމަކަުށް. އިޚްލާޞްތެިރކަމާ 

ހެއް. ޝުކުރިއްޔާ އެީކގައި ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެ. މި މަޖިލީހަކީ އެ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ މަޖިލީ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ފަލާޙަުށް.

 

 ބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އި

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު ހުުށަހެޅިފައި މި ވާ ގަރާަރކީ އަުޅގަނުޑ ވެސް ހަމަ މިއަުށް ވަރަުްށ 

ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާ ގަރާެރއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ެއއްެވސް ޝައްެކއް ނެތް. މިތާ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ވަރަުށް ގިނަ ވާހަކަފުޅު ދަްއކަަވއިފި. އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު މި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުީރެގ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަދި މިހާރު ވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު، އެ މަނިކުފާުނ 
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ަވޑަިއގަންނަަވއިފި، އެ މަިނކުފާނުގެ ބަެއއް ކަންކަން ހުރި ގޮތުން މި މަސްއޫިލއްޔަުތ އަމިއްލަފުޅަުށް ވެސް އެއްބަްސވެ

ފުރިހަމައަުށް އެ މަނިކުފާނަުށް އަދާނުކުރެއްޭވކަން. ެއއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަުށް މަދުން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނާނެ 

ބޭފުޅަކަުށް މިކަހަލަ މަޤާމެއްަގއި ހުންނައިރު އެ ކަމެްއ  ކަމެއް ނޫން. ެއްއވެސް ބޭފުަޅކު ވަރަުށް މަދުން ނޫނިއްާޔ އެ

ނުކުރެވެންޏާ ނުކުެރވޭ ވާހަކަ ވިދާޅެްއ ނުވާނެ. އެހެންނަމަެވސް، މުޙައްމަދު ވަޙީދު އެކަްނ ފާހަގަކުެރއްވީތީ އަުޅގަނުޑ 

މެންބަރުން މިއަދު ވާހަކަފުުޅ އެ މަނިކުފާނަުށް ހަމަ ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، މިތާަގއި ގިނަ ިއްއޒަތްތެރި 

މި ދެއްކެވީ މި ގަރާރަުށް ވުެރ ބޮޑަުށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންެގ މި ސަރުކާރާއި ރައީސް ާޔމީނަުށް ނިސްބަތްކޮުށް ވަރުަށް 

ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވާހަކަފުޅުދައްކަަވއިފި. އަދި އަުޅގަނޑުމެން ބޮލުގައި ތެތްގޯނި އަޅުވާަފއި ރައީސް ޔާމީްނ 

ވާނެ ކަމަުށް ެވސް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވެްއޖެ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ޮއތީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބޭފުޅުންނަުށް، ފިލާވަޑަިއގަންނަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ މި މަޖިލީހުގައި ިތބި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާިއ އަދި އެވަރުން ނުެވގެން ބަެއއް އަުޅގަނޑުމެންނާ އިދިކޮުޅ 

ރުންގެ ބޮލުަގއި ތެްތގޯނި ައޅުވާަފއި ެއ ބޭފުޅުންގެ ރަީއސް ެއ ހުންނެީވ ޕާޓީތަކުަގއި ތިބި އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

އިނގިރޭިސވިލާތުަގއޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ރައީސަކީ ެއގޮތަުށް ފިލާވަޑަިއގަންނަވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުންނަުށް އެ 

އި ހުންނެވީމަ އެ ބޭފުޅުންނުަށް ބޭފުޅުންގެ ރައީސް ެއކަހަލަ ލަނޑެއް ދީފައި ަވޑަިއގަންަނވާފައި އިނގިރޭިސވިލާތުގަ 

ހީފުޅުވެަވޑަިއގަންނަވަނީ އެހެން ރައީސުންނަކީ ވެސް ެއގޮަތުށް ކަންތައް ކުރާނެ ބޭފުޅުްނނޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން 

 އޮތީ، މި މަްއސަލައަކީ މިއީ ަރއީސް ޔާމީން އަންަގވަިއގެން ީޕ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރުން ކުރިއަުށްގެންދާ 

މައްސަލަެއއް ނޫން. މި މައްސަލައަކީ، އަުޅގަނޑުމެން މީެގ ކުރީަގއި މި މަޖިލީހުން ކްލެމެންސީ ބޯޑަުށް ލާފައި ހުރި 

މެންބަރަކު އެ މަޤާމުގެ މަްސޫއލިއްޔަތު އަދާނުކޮުށްގެްނ، ނުުކރާ ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން؛ އަިދ އެ މަޤާުމގަިއ 

އެކަން ކުރަން ުޢޒުރުވެިރވީީތ އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅައިގެން ކަްނކުރަން ހުންނެވި ބޭފުޅާ އަމިއްލަފުޅަުްށ 

އޮތް އުސޫލުން ކުރާ ކަމެއް މީ. މިކަމުގައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ ޙަޤީޤތަުށް ބަލައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ 

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ރަްއޔިތުްނނަުށް ފެންނާނެ، މަނިކުފާނަކީ މިތާ ބައެއް ބޭފުޅުން ކޮންމެފަދަ ވާހަކަފުެޅއް ެދއްެކވިޔަސް 

މި މަޖިލިސް ދެކޭނެ އެންމެ ފުރިހަމަ ރައީސް. މަނިކުފާނުަށް ހަމަ އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ދަންނަވަން އަޅުގަނޑު. 

ން ހުންނަ މަސައްކަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ަރއްޔިުތންނަުށް ފެންނާނެ އިނގޭތޯ ައުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ުކރަ

ކުރުމުގައި ހުކުެރއް، ހޮނިިހރެއް، ބުރާސްފަްއޗެްއ، އާީދއްތަެއއް ނުބަލާނެކަން. މަނިކުފާނު ގޮވާެލއްވި ކޮންމެ 

ގޮވާެލއްވުަމކަުށް އަުޅގަނޑުމެން މި ޤައުމަުށް ފައިދާހުރި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަުށް އަުޅަގނޑުމެން މިތިބީ ސާބިތުކޮުށް. 

ޖަހަންދެން މަސައްކަުތގައި ތިބެންޖެހުނަސް އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނަން. އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން މި ގަރާރުަށް  12ޑު ރޭގަނ

ހަމަ ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން ައޅުގަނޑު ވެްސ ވާހަަކކޮޅު ނިންމަިއލާނަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަުްށ 

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ.  
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 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޢަލީ ޢާޡިމަުށް.

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

ކަހަލަ ކުޑަކުދިންނަކަުށް ޔާމީނަކީ ކާކުކަމެއް ހަމަ ކިރިޔާ  ން ވެސް ފަލާޙުމެންޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަޔަޤީނު

ީމގެ  ،ވެސް އެނިގވަަޑއެއް ުނގަންަނވާނެ. ޔަޤީން އިހަުށްދުވަހުކަން އަދި ދިމާވަނީ ެވސް. މި މަޖިލީހަުށް ހޮވުމުގެ ކުރިން

އަހަރު ވެްސ މިތާ އުޅުނިން.  5ުށް މީގެ ކުރިން ޔާމީނާ ދިމާވެފަިއ ެވސް ނުހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަ

އޭެގކުރިން ެވސް ިސޔާސީ ޕާީޓ ހިންގިއިރު އަުޅގަނޑުމެން ުއޅުނިން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ޔާމީނަކީ ކާުކކަން 

ފާ ނުަބއިނުލަ، ގިަނ މެންބަރުން ދަންނާނެ ޔާމީނަކީ ކޮންަކހަލަ މަކަރުވެރި ގެ ވަރަުށް ރަނަގޅަުށް އެނގޭ. ައޅުގަނޑުމެން

މީހެއްކަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ގިނަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެްސ އެކަން ދަންނާނެ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ވަޙީދު ވެްސ 

ކަނޑާލަން މި އުޅެނީކީ އެހެން މައްސަލަެއއްަގއެއް ނޫން. ޔާމީން ހިތްޕުޅާނުވެގެން. ޔާމީން ވިދާޅުވާ ކަންތައްަތއް ނުވެގެްނ، 

ވިހެން މި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮުށްލުމަުށް، ގެއަުްށ ނުވަތަ ދެންމެ ވަޙީދު އެ ވިާދޅު

ބަދަލުކުރުމަުށް، އެކަހަލަ ކަންތައްތައް ނުކޮުށްދިނީތީވެ ކަނޑާަލން އުޅޭއުޅުމެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ގަބޫލުކުރަނީ. 

ޅުވެއްެޖ، ފަހަރެއްގަިއވެސް ނާޤާބިުލވެެގނެއް ނޫނޭ މި އުޅެނީީކއެްއ މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ގަާރރު ހުުށަހަޅަމުން ވިދާ

ގަރާރު ހުުށަހަޅަިއގެންނެއް. ދެްނ އަުޅގަނޑަކަުްށ ނޭނގެ މީހަުކ ނާޤާބިލު ނުވަނީސް ެއ މަޤާމުން ވަިކކުރަންޖެހޭ އެްއވެްސ 

ނުފެނުނު. އަދި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  އުސޫލެއް އޮތް ކަަމކަުށް ައޅުަގނޑުމެންނަކަުށް އެްއވެސް ަގާވއިދަކުން ެއްއޗަކުން

ގަާވއިދަކުން ެވސް ނުފެނުނު. ހާޒިރީ މަދުވެގެން ވަިކކުާރ ކަމަުށް ވާނަމަ، ވަޙީދު އެަބ ވިދާޅުޭވ، އެ ބޯުޑގެ ގިނަ 

އީސަީކ މެންބަރުންނަކީ ވަރަުށް މަދު ހާޒިރީެއއް ބާްއވާ ޖަލްސާަތކަުށް އަންނަ ފަރާތްތައް ކަމަުށް. ާޚްއޞަކޮުށް، އެ ބޯުޑގެ ރަ 

ހަމަ އެްއވެސް ވަރަކަުްށ ޖަލްސާތަކަުށް ަވޑަިއގަންަނވާ ބޭފުެޅއް ނޫން ކަމަުށް. އެހެންވީމާ، ހާޒިރީ މަދުެވގެން މެންބަރަކު 

ވަކިކުާރ ކަމަުށް ވާނަމަ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ފުރަތަމަ ހުރިހާ ހާޒިރީ އެްއކޮުށް ބަލަްނޖެހޭނެ ކަމަުށް. ބެލުމަުށްފަހު 

އް ނުުކރަން އަޅުގަނޑުމެން އެ މެންަބރު ކަނޑާލަންޖެހޭނެ ކަމަކަުށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީަގއި މެނުވީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލެ 

މައްސަލައަކީ އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އުސޫލުތައް ނޯންނަކަން. ހަމަތައް ނޯންނަކަން. ކަންކަން ކުރުުމގައި އޭރަުކ 

މާލުން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ. ހިތަުށްއެރި ގޮތަކަުށް، ފެނުނު ގޮތަކަުށް ކަން ކޮުށް ނިން

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ތަމްސީލްކުރަން ތިބި މީހުންގެ ހައިސިއްޔަތުން އެފަދަ ކަންކަން ުކރުމަުށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން 

ންތައްތައް ދިމާވާނެކަން އެ ހިތްވަރުދީ، ވާހަކަދަްއކަިއ، ޯވޓުދޭ ނަމަ، މާދަން އަނބުރާ އެ މެންބަރަކަުށް މިކަހަލަ ކަ 

އެނގެނީ މިއަދު އެންމެ ރަނަގޅަުށް. އެންމެ ރަނގަޅަުށް ެއކަން އެނިގގެންދާނީ މިއަދު. ވަޙީަދކީ ސަރުކާރުން ބުނި ކޮންމެ 
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ކަމެއް، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި ކޮންމެ ކަމެއް، ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް ވިދާުޅވި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ތައްޔާރަުްށ 

ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަައކީ އެގޮތަުށް އެކަން ުނކުރާުށޭ. ކުރީމާ އަނބުރާ ެއ  ނެވި ބޭފުޅެއް. އޭރުަގއި އަޅުގަނޑުމެންހުން

އައިސް ހެރޭނީ އެ މީހެއްެގ ލޮލަުށޭ. އެހެންވީމާ، އެއިްނ ސަލާމަތްވުމަުށްޓަކައޭ އަުޅަގނޑުމެން ތެދުވެ މި ބުނަނީ. 

އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކަްނކަން ހިމާޔަތްކުރާ ވަހަަކއެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ،  އަޅުގަނޑުމެން ތެދުވެ މި ބުނަނީކީ ކޮންމެހެން

ރައްޔިތުންގެ ބަސް ބުނާ މީހުންގެ ކަރުަގއި ހިފާ ހިސާބަުށް ދާނެއޭ އަުޅގަނޑުމެން ޔާމީން ވިދާޅުވާ ކަންތައްަތއް، ރައީްސ 

ތަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެްނ ވިދާޅުވާ ކަންތައްތައް އެގޮަތުށް ކުރަމުންދާ ނަމަ. މިއަދު މި ފެންނަނީ އެ 

 ކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ އަޅުގަނުޑމެންގެ ކޮމިޓީތަކުން މި މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް މި ކުރަމުންދަނީ އެއްގޮތަކަުްށވެސް

ކޮުށްގެްނވާނެ ގޮަތކަުށް ނޫން. އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ަވގުތު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ިއއްެޔ ނިމިގެންދިޔަ ބިލު، ވަރަުްށ 

 5ވައިލާފަިއ، ިއއްޔެ ތިން ކިޔުން އިްއވާފައި ޭރގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރިޕޯޓް ލިބުނީ. ބަލައިލިއިރުަގއި އޮތީ އަވަްސއަރު 

މިނެޓު ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކަުށް. ކޮބައިތޯ؟ މިކަންކަން ހިނގާ ގޮތް ފުރަތަމައިނުން ބަލައިލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ކޮމިޓީއެްއގެ 

ކުރުމަކީ. އެ މައްސަލަ ދިާރސާކުރުމަކީ. އަުޅގަނޑުމެން ެއހެންވީމަ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް އެ ބިލު ދިރާސާ

މައްސަލަިއގައި ވެސް މި ވާ ގޮތަކީ، ެއއާ ުގޅުންހުރި ވަަރުށް ބައިވަރު ކަންތައްތައް އެަބހުރި. އެއާ ގުޅުންހުރި ވަރަުށް 

މިނެުޓތެރޭ އިުށީނދެފައި މައްސަލަ  5ކޮމިޓީން ހަމަ  ބައިވަރު މީސްމީހުން އެބަތިބި. އެ މީސްމީހުން އެ ތަނަުށް ުނެގނެސް

ނިންމާލައި، ކަންކަން ނިންމައިލާ ނަމަ، ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ބޭނުމެއް ނެތެއްނޫންތޯ. ސަރުކާރުން ވިދާޅުާވ 

ބޭނުމެއް އޮތް ކަމަކަުށް  ގޮތަކަުށް، ސަރުކާރުން ެއަވގުަތކު ބޭނުންވާ ގޮަތކަުށް ކަންކަން ކުރަންޏާ ދެން މި މަޖިލިސް އޮތުމުގެ

ހަމަ ފަހަރެއްގައި ވެސް ގަބޫެލއް ނުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ އަދިެވސް އެއްފަހަރު ތަކުރާރުކޮުށް 

ދަންނަވައިލާނަން. މި ގަރާރު ހުުށަހެޅި މެންބަރު ވިދާޅުވެއްޖެ، މިއީ ނާޤާބިލުވެގެން ވަކިކުާރކަުށް ނޫނޭ. އެހެންވެއްޖެއްާޔ، 

ދު ަވކިކުެރވޭނެ މާ ބޮުޑ އުސޫލުތަެކއް، ހަމަތަެކއް އަިދ އެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަަމކަުށް، މި މަޖިލީހަުށް އޮތް ކަމަުށް ވަޙީ

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުނުކުރާތީ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަނީ. އަޅުގަނޑުެމން ކަންކަން ކުރުމުގައި ވަކި ުއސޫލުތަކެއް، ވަކި ހަމަތަކެއް 

ސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަންކަން ކުރުމުގައި ފަސޭހަެވގެންދާނެ، އަުޅގަނޑުމެންެގ ގެންގުޅުަމކީ މުސްތަޤުބަލުގަިއ ވެ

ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާނެ ގޮތަުްށ ކަންކަން ވެގެންދާނެ ކަންަތްއތައް. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ަރއްޔިތުްނގެ 

ވޯޓަކީ އެ ވޯޓު އަނުބރާ އެއްކަލަ މީހާއާ ދިމާއަުށް  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް މިއަދު ވޯޓުދޭއިުރ، މިއަދު ވޯޓުޭދއިރު ލާ

އަނބުރާ އަންނާނެ ވޯޓަކަުށް ނެހެދުމަުށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތި ކަން ކުރަމުންދާ ގޮތަކީ ވެސް ދެން ތި ތަނުަށް އަންނަ 

ެވގެން ިތ އޮތް؛ އޮ މީހަކަުށް ރައީސާ ދޭތެރޭގައި ހަމަ ނިކަމެތިކޮުށް، ގޯސްކޮުށް، ދެރަކޮުށް ކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ކުރަމުންދާ ކަންކަމުގައި އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ގަބޫލުކުަރއްވާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަްނ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ 

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނދިކުޅުދޫއަރުވަނީ ކެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޢަލީ މަޢުރޫފަުށް.

 

   ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް 

ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  ވެސް ފުރަތަމަ  ގަާރރަުށް އެންމެ މިއަޅުގަނޑު ވެސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

، ީހވާިގ ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސް ވަރަުށް ދަކީގެ ާޕޓީގެ ފަރާތުން ވެސް. އާދެ، އެމް.ޕީ ވަޙީޑުން. އަޅުގަނދަންނަވާލަ

މަނިކުފާނު އުޅުއްވަނީ ވަރަުށް ބުރަކޮުށް. އެހެންވީމާ، މިހާރު  ފަހުން އެ ސްކަމާ ހަވާުލވިއިބު ަރއީރައީސް މައުމޫންގެ ނަ

 ފާނުގެ ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެ މަނިކު މި ބޯޑުގައި މަްއސަްއކަތް ކުެރވޭހާ ހިތްވަރެއް އެ

ައޅުގަނޑު މިއަުދ  ރާ ިޑޒިޝަެނއް. އާެދ،ކުަވރަުށް އިޙްތިރާމުކީ ވަރަުށް އަުޅގަނޑު އެ ނެންެގވި ޑިިސޝަނަމަނިކުފާނު 

ގުތު ނެތް ބޭފުޅުން ިމ ވަ  ،ބިލު ބޭފުޅުންނާއިކަމެްއ ނޫން. ނާޤާ އުޅޭގެން ވެ މިއީ އަލަުށް، ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފާހަަގކޮުށްލަން

 އަދި ރަލުންނާ،ޖެނެ ޮއޑިޓަރ ،ޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިރުންނާއިގަރާރުތަކުން ވަކިކުަރްއވާފަ. ސުމަޖިލީހުން ވާނީ އެކި 

. އެހެްނވީމާ، ފަވާއް އިބު ރައީސުން ވެސް ވާީނ ވަިކކުރަވެސް؛ ނަވަނީ އަިމއްލައަުށް  މިކަހަލަ އެތައް ބޭފުޅުންނެއް 

އަޅުގަނޑުމެންނެއް  ބޭފުޅުން ވަކިކުރަްއވަނީ، ނެތް. މި މަޖިލީހުން ކަމެއް މް.ޑީ.ޕީ ޭބފުޅުން ހާސްވާނެއެްއގޮތަކަުްށވެސް އެ

ބޭފުޅުންެގ  ިލއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭތީ އެބޭފުޅުންގެ މަސްއޫ ބިލުކަމާއި ނޫނީ އެ ނާޤާ ބޭފުޅުންގެ ފަހަރަުށް އެ ނޫން. ގިނަ

ހަ ޑިމަޖުލީހުގައި އަުށް ދެނީ. މި ން ފުރުޞަތުދޭްނ އަުޅގަނޑުމެުށް ވަގުތުކަންތައްތަކަބޭފުޅުްނގެ ެއހެން  އިލާއަުށާިއ އެޢާ

ބިލު އެތައް މެންބަރުންނެއް ތިބި. އެހެންވީމާ، ުރގެ ޤާއެކަމާ ހީވާގި އަދި އެކަން ުކރެވޭވަ އެތައް މެންބަރުންނެއް ތިބީމާ

އާދެ! އަުޅގަނޑު ހަމަ  ަކމެއް. އަދާކުރާދަުށް ޝުކުރު ޕީ ވަޙީދިނުނަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑު އެމް.ފުރުޞަތު އެ ބޭފުޅުންނަުށް

ލާތީ. ިލއަުޅވައިގޮތުން އަ ދާއިރު ގިަނ މެންބަރުން މި ބަޖެޓާ ބެހޭކަމުންލަން މި ގަރާރަުްށ ވާހަކަަދއްފާހަގަކޮުށް

ތޯ. އިނގޭ ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތގައި މަ ބަޖެޓް ފެނިގެންދިޔައީ ޕްރޮގްރާމުއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަ

 ގޮެތއް  ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓަުށް ވީ ،ޭނގިވެސް. ވާނުވާ ގުނު ީވނުވީެއއްނނޭ އެ ޕްރޮގްރާމު ކުރިކުރީނުން ޮގސްއޭތި ޕްރޮގްރާމު

މިއްލަ ބޭނުންފުޅަުށް ހުރީ . ެއކި މިނިސްޓްރީތަކަުށް ދިން ފައިސާ އެިކ ގޮތްގޮތުން މިނިސްޓަރުންެގ އަސް ނޭނގެވެ

އެަތްއ  ލަްއކަ 3އެތައް ރުފިާޔއެއް އަރާފައި އިނގޭތޯ.  300 ބިލަުށް އެބަހުރިފޯނު ބޭފުުޅންގެ . ަބއެއްބޭނުންކުރައްވާފަ

 12ޅެްއގެ އޮޑިޓް ރިޕޯްޓގައި އެހެރީ އެގޮތަުށް ކޮންމެ ބޭފު ކަމެއް ދެއްތޯ. ހަމަ . މިއީ އަާޖިއބު ވާންޖެހޭއެއް އަރާފަރުފިޔާ

ބަޖެޓުން  ތަްއ މިލިައނެއް ެއ ޕްރޮގްރާމުއެ 400 ގޮސްމިިލއަން، ެއޮގތަުށް 25މިލިއަން،  20މިިލއަން،  13މިލިއަން، 

ނަޝީދުގެ  އޮޑިޓް ރިޕޯރޓުން އެބަ އެނގޭ. އެހެންވީމާ، ަރްއޔިތުންނަުށް ރައީސް ންމިނިސްޓަރުން ބޭނުންކުރައްވާަފއި ހުރި

 ގެން ބަެއއް މަނިކުފާނު ގިނިކަންޏާ ަވޑައި  ފައިދާެއްއ ނެތް. ދެން އެ ،ބަޖެޓުން ކުރި އެްއވެސް ލާބަެއއް 3 ސަރުކާރުގެ
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ބުރަކޮުށް އުޅުްއވީ. އެހެން  ވަަޑއިގަންަނވާ. އެހާ އެބަ ރަުށްރަުަށުށް ފައިބާކުރަްއވަިއގެން ބޫޓެއް ވެސް ުތރު 1ފަހަރަުށް 

މަނިކުފާނު ވީ ވަޢުުދ  މަނިކުފާނު މަސައްކަތްކުރި. އެ އުޅުްއވަމުން ވެސް ަރއްޔިތުްނނަުށް ކަންތައްތައް ކޮުށްެދވޭތޯ އެ

. ބަހުރި ވެފަނުލިޔެވޭނެ. އެހާ ވަޢުދު އެ ؟ކީްއކުރަން 1000ވެސް. އި ފޮތެްއގަ ޕޭޖުގެ 100 ޔެވޭނެއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނުލި

 އެ  ،އެީކގައި ތިބި ަވޒީރުން އެަކން ކުރިއްޔާތާ ކުރެވޭނީ. އަިދ އެކަން ކަންޮބޑުެވގެންާއ ބޭފުޅާ އެ ،އެހެންނަމަވެސް

އޮތް  ލިއިރު އެންމެންކޮުށް މިނދުނު ހޭލިއިރު، ޓީވީ ބަލައިހު ހެދުވަ ބިލުވެގެން އަުޅގަނޑު ެއއްމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓު ނާޤާ

މަނިކުފާނަުށް އެހެން  އެ ކުާރނީ؟. އަޅުގަނޑު ހީކުރީ ދިވެހި ސަުރކާރު ހުއްޓުނީ ކަމަުށް. ީކއްކެބިނެޓު މުޅި ތިޢުފާދިނީއިސް

 ނޑަކަުށް ނެތޭ އެްއވެސް ެއއްބާރުލުމެއް ދޭުށޭ. އަުޅގަބޭފުޅުން އިސްތިޢުފާ ކަލޭމެން ހުރިހާ ،ގޮތެއް ނެތޭ. ކެބިނެޓަުށް ދެންެނވި

 ގަނުޑ ދަންނަވާނީ ީކކޭތޯ؟މާ ދެން ައޅުިދޔައި ަކންތައްތައްަޖއަުށް ދަރަ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، މި ތި ވެސް ނުެދއޭ

ންނަުށް ވެފައި އެހެން ބޭފުޅުންތައްތަކުން ބަރީޢަކަ އެބަޖެހޭ މި އި، ނާޤާބިލު ބޭފުޅުންނާއެހެންވީމާ، ަވގުތު ނެތް ބޭފުޅުންނާ

އަުޅގަނޑު ހަމަ ގޮތުަގއި މިއީ ހަމަ ވަރަުށް ފުރިަހމަ ގަރާރެއް.  ފުރުޞަތު ދޭން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާ

އަިދ ، ދެއްިވ ފުރުޞަތަުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސަުްށ ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ،ކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަމުންތާއީދު ފުރިހަމައަުށް

 ޝުކުރިއްޔާ ވަރަުށް ބޮޑަުށް.  ދަންނަވަމުން އަުޅގަނޑު؛ޝުުކރެއް ދަުށް ވަރަުށް ޚާއްޞަ ވަޙީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަުށް. 

 

 ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ެގ ވަަނ މާްއދާގެ ދަުށުން ކެލާ ާދއިރާ 142އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތިރ ރައީސް. ަރއްޔިުތގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ދަންނަވާލަން  ކަުމން އަޅުގަނޑުަދއްލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަރާރަުށް ވާހަކަރިފް މަޖިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

މެން ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ވިދާުޅވޭ ައޅުގަނޑުޚާއްޞަކޮުށް އެމް.ޑީ.ޕީ ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން؛ ބޭނުން

އުޅެނީއޭ. އަުޅގަނުޑ ނޑުމެންނަުށް އަންަގއިެގން ކުރަންކަމެއް އަުޅގަނުޑމެން ފަރާތެއްގެ ބާރުަގއި ނުވަތަ އަޅުގަ ނުޖެހޭކުރަން

 ތަނުގައި  ވަނީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މި މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ކޮުށްފައި މި .ތީަގއި ދަންނަާވލަން ބޭނުންހަމަ ފިޔަވަޅުމަ

މަސައްކަތްކޮުްށގެން އުފައްދާަފިއވާ ގާނޫނެްއގެ ދަުށުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ލިބިދޭ ބާރެއްގެ ތެރެއިން. އަދި އަުޅގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުެމންގެ މައްޗަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށްފަިއ ގޮތްތަކެއް ކަނަޑއަޅަން. މި  އޮންނަނީ  ސީގެ މަޖިލިސް މިރަމަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކް

ޕީ.ޕީ.އެމާ ެއކުަގއި. ޕީ.ޕީ.އެމުން އަޅުގަނޑުމެން ވަނަ މަޖިލީހުގައި މެޖޯރިޓީ ފެއްޓިގެްނ އައީ  18 ،މަޖިލީހުގައި

ދިނުމާއި މާފުދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ ގެ އަދަބުރާއްޖޭ ދު އިބްރާހީމަކީ.މެންބަރެއް މުޙައްމަދު ވަޙީކުރި ޔަންކުރި، އިންތިޚާބުއްޢަ



27 

 

ލީމީ ދާއިާރގެ ތަޢު ތެޭރަގއި ގާނޫނީ ާދއިާރގެ މީހަކު،އިނޭގތޯ. އޭގެ މެންބަރުންގެ ބޯޑުަގއި 10ހިމެނޭ ވަނަ މާއްާދަގއި  11

 ޕެރޯލް މީހަކު،  ޢިއްޔާގެމަދަނީ ޖަމު ދާއިރާގެ މީހަުކ ދީނީ ޢިލްމުގެ މީހަކު، ޞިއްޙީ މީހަކު، އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާގެ މީހަކު،

 ން އެންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުރުޢީ ދާއިރާގެ މީހަކު. ދެން މި އޮޝަ ،ބޯޑުގެ މީހަކު. ފުލުހުންގެ ދާިއރާގެ މީހަކު

މްހޫރިއްޔާ. ރަނީ ރައީސުލްޖުއްޔަންކުރަކު އިނގޭތޯ. މި ބޯޑަުށް މީހުން ޢަބަން ޢައްޔަންކުރަންވާ މެންމަޖިލީހުގެ މެންބަރު

ެވސް އިްއޔެ ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމެންޓްރީ  ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަުށް ހަމަ ޔަޤީނުން .ވާލަން ބޭނުންއަޅުގަނޑު ދަންނަ

ވުުމގެ ރިޔާސަުތަގިއ ކޮުށްފައެއް ނުވާނެ. އަުޅގަނޑު ބައްދަލުމުގެ މަޢުލޫމާތެއް ހިްއސާގްރޫޕުގެ މެންބަރުން ބޭްއވި ަބއްދަލުވު

ނޑުމެން ން ނިންމީ އަޅުގައްތިާފޤުމެންބަރުންގެ އިހުުށަހެޅިގެން، ބައްދަުލވުމުަގއި ަބއްދަލުވުމަުށް . އަުޅގަނޑުމެންގެ އިނީ

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ހޮވާފައި ހުރި ދީގެން ކްލެމެންސީ ބޯޑަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ވޯޓު

ނިންމުން  ކަމަުށް. އެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕަުށް ނުފެންނަ ތަނުގައި ބަހައްޓާކަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ވަގުތު އެ މެންބަރު މި 

ެއއްެވސް ުއސޫލަކާ ޚިލާުފ  ،ީސ އުސޫލުަތކާއި ިހޔެްއނުވޭ ޑިމޮކްރަ ދަނީ. މިއަކު އަުޅގަނޑަކަުށް މިއަދު ތަންފީޒުެވގެން މި

ވަގުުތ  ނުވަނީ މިބޭނުންމެން ކަެމއް މިއީ. އަުޅގަނޑު  . އެހާ ސާފުކޮުށް ފެންނަން އޮތްއް ހިނގަމުންދާހެނެއްއެްއވެސް ކަމެ

ކްލެމެންސީ ބޯޑަުށް ރައްޔިތުންގެ  މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް އަލްއުސްތާޛުތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު 

ގެ އަޅުގަނޑުމެންމެޖޯރިޓީ ގެ ވަގުތު ޕާލިމެންޓު މަޖިލީހުން ފޮނުވާފައި ހުންނަ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ހުންނާަކުށް. އެއީ މި

އޭގެތެޭރގައި ހަމަ ގަރާރު ހުުށަހަޅުއްވަމުން  .ރީމަގުތު ބޭނުންނުވާ ކަްނތައްތަކެއް ހުވަ އަުޅގަނޑުެމން މި ،އޮތުާމއި ަގއިއަތު

 އެ  އެެހން ކަންތައްތަކަުށް ބެލުމާ،، ބެލުމާއި  އަުށްޒިރީހާޭއަގއި  ،ފަދައިން  ބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވިދާޅުވިއިްއޒަތްތެރި މެން

ވާހަކަ  އެކު މި ުހރި މަޢުލޫމާތު. އެއަކަުށް ދާަކުށް އަޅުގަނޑު ނެތީމު. ހަމަ ހިތްހެޔޮކަމާ މަނިކުފާނު އެއްކުރަްއވާފައި

މެންބަރުން. އެއީ އިްއޔެ އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރަްނއުޅުނީ. ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ  85ގަބޫލުކުރަްއވާނެ މަޖިލީހުގެ 

އި ވޯޓަުށް ހުުށަހެޅީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ތަޅުމުގަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ބޯޑުަށް ހޮވަން އަޅުގަނޑުމެން މި

ގެންދަވާ ބޭބޭފުޅުންެނއް ވޯޓެްއ ނުދެއްވާ. އެހެްނވީމާ، އެީއ ަދއްަކވަމުންމަނިކުފާުނ ދިފާޢުކޮުށް ވާހަކަ ތެރެއިން މިއަދު އެ

ނަުށް އެ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ައޅުގަނޑުެމންކަމެއް.  އެހާ ލުިއކޮުށް އޮތް ،ހަމަ ވަގުތު ބަދަލުވީ. އެހެންވީާމ، އެހާ ފަސޭހައިން

އަދި މުޅިން ހުުށަހެޅިފައިވާ ނުކުތާަތކުން ބޭރުަގިއ ޢުލޫމާތުގެ މައްޗަުށް ބަރޯސާޮކުށް، ވަރަކަުށް ނެތް މަ އެްއވެސް

ފާރުން އެތެރެއުަށް  ނިންމާލެްއވުމަކުން އަިދއެއް ެއއީ ރަްއިޔތުންނަުށް ޚިދުމަތްކޮުށްދެއްވަން މި ހަތަރު ްއކަަވއިވާހަކަފުޅުދަ

ކަމަކަުްށ ނުވާނެ. އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް ނުވަތަ އަިމއްލަ ނަފްސަުށް ސީދާ ސާބިތުނުވާ އެަތކެްއ  ަވޑަިއގަތްވަދެ

ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންނަުށް ވަަޑއިގަތުަމކީ ެވސް މި އި ވާހަކަފުޅުތަެކއް އަިމއްލަފުޅަުށް ދައްކަވަމުން

ކަމުގައި ތާރީޚުގެ ފޮތުގައި ިލޔެިވގެނެއް ނުދާނެ. ހަމަ އެ  ވެވަަޑިއގެންނެވި ޤުރުބާނީއެއް  ޑިޮމކްރަސީއަުށް ޓަަކއި  ،ޓަކައި

ލާ ހަމަ ނިންމައިނެތި  ތިމާމެންގެ އެްއވެސް މިންވަެރއްގެ ބެުލމެއްތިމާބެލެވޭނީ ހަމަ މާސިންގާ ބޮުޑ ޖޯކަުށް. އަދި 

 އީމި ދަންނަވަން. ގެ ބާކީ ތިބި މެންަބރުންނަުށްްނޓްރީ ގްރޫޕު ގެ ޕާލިމެކަންތައްތަެކއްެގ ގޮުތގަިއ އަުޅަގނޑު ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމް
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އިއްޔެ ބަހުސްގައި ވެސް ބަިއވެިރަވޑަިއގަންނަން ޖެހިވަޑައިގަންަނވާ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނުޑމެން އެހާ ސާފުކޮުށް 

މި  ،ަގއި ަބއިވެިރވެއެކު ިމއަދު މި ވޯޓު ގްރޫޕުން ނިންމާފައި އޮތް ކަމެއް. އަުޅގަނޑުެމންގެ މެޖޯރިޓީއާ ރީންޓްޕާލިމެ

އެ އިބްރާހީމް  މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްޒަތްތެރި އި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ  ،މަޤާމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިްނ ހޮވާފައިވާ 

އަުްށ ފޮނުވީމަ އެ މަނިކުފާނުަށް ން ނިންމައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާހުންނަން ނުފެންނަ ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެމަޤާމުގައި 

އޮންނަނީ އެ  . އެއީ ބޯޑަުށް ޢަްއޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުން މިނީ ދެން ކަންތައް ކުރަްއވާނެ ގޮެތއްންަނވާއެނިގވަަޑއިގަ

ވަނަ މާއްދާގެ މިދެންނެވި  11ގަނޑު މިދެންނެވީ މި ގާނޫނުގެ މަނިކުފާނުގެ އަތްޕުޅުަގއި. ެއަކމަކު، މި ގާނޫނުގައި އަޅު

އެބައޮްތކަން  މީަގއި، ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެމެ އިިޖލީހުގެ ހަމަ ކޮންެލއްވީމަ މަވިދާޅުވެނުކުތާތައް 

މި ޢައްަޔންކުރުން އަޅުގަނޑުމެން އްޔަންކުރަްއވާ؛ މި ލިޔުމުގައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޢަ

ޝުކުރިްއޔާ ަގއި ދަންނަވާލަން. އާދެ! ވޯޓަުށް. އެހެްނވީމާ، ހަމަ އެހާ ފަސޭހައިން އޮތް ކަމެއް ކަމުދަނި އެތެރޭގެ 

މިކަން ވޯޓަކަުށް ގޮްސގެން  ރާ ގޮތުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށްްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ުފރުޞަތަުށް. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކު އި

 ނިންމާލެވިދާނެ. އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި އި ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުުދއްފުުށީމިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ  އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑުޝުކުރިއްާޔ އި 

 މޫސާއަުށް.  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

ޓަަކއި ަމޖިލީސް ބަންދު ދުވަހެްއގަިއ  އްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މިއަދު އަނެއްާކވެްސ ޖަރީމާއެއް ހިންގުމަުށްއި ޝުކުރިއްާޔ 

ާރ ހުޅުވަިއގެން ތިޔަ ކުަރއްވާ ކަްނތައްތަކަުށް އަުޅގަނޑު ފަުށްފަުށުން މަނިކުފާނަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ައޅުގަނޑު ހިތަުށްއަ

ގަނަޑކަުްށ އަޅަން އެކަނިތޯ؟ ދެން އެހެން އެްއވެސް ކަމެއް ކުރާ ކަުށް ބޮލެއް އިންހެނެއް އަޅު މަނިކުފާނުގެ ބޯ ތިހިރީ ފުނާ

ންނަާވ ޚިޔާލު ތަފާތުވީމާ އަމިއްލަ ޕާޓީ ތެރޭގައި ހިމެނިަވޑަިއގަ ިއރާނެއް ނުވޭ މިއަދު ސަުރކާރާހިއެއްނުވޭ. އަުޅގަނޑުމެން ހަ

 ްސކުޅި ސާރިދޯޅޭ މު ވިާދޅުވީ، ދާ ގޮެތއް. ދާދި އިހަުށްދުވަހު އެ މި ދޭތެރޭގައި ކަންަތްއތައް ކުަރއްވަމުން ބޭފުޅުންނާ

މުސްކުޅި ސާރިދޯޅު  .ޅި ސާރިދޯޅޭމުސްކު އިނގޭތޯ. ރައީސް މައުމޫނާ ދިމާލަުށް ވިދާޅުވީ މޫނަުށްއުމަ ވިދާޅުވީ ަރއީސް

. އިްއޒަތްތެރި ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއީ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތްަގނޑުމެން ދާކަުށް ބޭނުމެއް ނޫނޭ. އިކުރިއަުށްދާ ދުެވއްެޔްއގައި އަޅު 

ދެން އެ މީހުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ހުންނާނެ ގޮތް  ބައެއް  ފެންވަރަުށް ގޮސް ތިބި އެހެންވީމާ، މި ރައީސް.

މެންގެ ތިމާމެންނަުށް ތިމާ ،އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ތިމާމެންނަުށް ތާއީދުނުކޮުށްފިއްޔާއިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް އޮޅިފަެއއް ނެތް. 

އްޒަތްތެިރ އި  ޙުދޫދެއް ،އްޤެއްއްޔާ ދެން އަނިާޔވެރިާވކަުށް މި ބައި މީހުންނަުށް ނޯންނާނެ ޙައްޖެވެ ވިސްނުމާއި ޚިޔާލު ތަފާތު
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ރާމެއް ނުދަންނަ ބަޔަކު ވެރިކަމުގައި ތިބޭއިުރަގއި ދެން ހަރައީސް. ުއއްމަތެއް، މިއްލަތެްއ، ރަސޫލެއް، ދީނެއް، ހަލާލެްއ، 

ެނ ރުކުެރވޭއެ މީހުން ސކުނޑިއަކަުށް ތަޞަްއވު، މި ޤައުމުގައި ކަންތައްތައް ހިންގާންޖެހޭނެ ގޮތް އެއީ އިންސާނުންނަކަުށް

އަދު މިތިބީ ތުލުސްދޫ ފުގެ ވާހަކަ. އަުޅގަނުޑމެން މިއަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ އިންސާ އްޒަތްތެރި ަރީއސް.އި ކަމެއް ނޫން 

ަގނޑުމެން ދައްކާ ޒާތުގެ ވާހަކަ އެ މަނިކުފާނު ވެސް މިއަދު ދައްކަވަނީ ހަމަ އަޅު  .އެކު އްޒަތްތެރި މެންބަރާދާއިރާގެ އި 

ވެސް ެއއްކޮުށް. ަރީއސް މައުމޫނު އުމުރުފުޅުން އެހާ  ން މިއަދު މިތިބީ ރައީސް މައުމޫނާގަނޑުމެްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު އި

ސަރުކާރު  ފާއި، ޙައްާޤއި، ުއސޫލުގެ ވާހަކަދައްކަން މި ޤައުމުަގއި ޖެހުނީމަ ދެން މިވަސްވީމާ ނިކުެމވަަޑއިގެން ިއންސާދު

މިއަދު ރައީްސ  ،ޔާތުގެ ކަންފުޅެއް ހުރި ނަމަވެސްލަދުހަ ަގއި އްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާރުޖެހޭނީ ލަދުގަންނަން އި

. ރި ރައީސް. ެއއީ އަުޅގަނުޑމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމަކީްއޒަތްތެ ނިކުމެ ެއ ވާހަަކ ދައްކަާވކަުށްނުޖެހޭނެ އި މައުމޫނު

 ން ފާސްކޮުށްަފއި އެ އި.ޕީ.ޔޫ. އަްއޤުތައް ހަމައަުށް ލިބެންޖެހޭނޭރައްޔިތުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ ޙަ، އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ

އިންަނވަނީ  . ރައީސް ތިދު މަޚްލޫފް ގެއަުށް ބަދަލުކުުރމަުށްްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަ ގަލޮޅު ދެކުނު ާދއިރާެގ އި، އޮތީ

، އެހެންނަމަވެސް .އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި މެންބަރުން .ގޮނޑީަގއި ވަރަުށް ހަމަޖެހިލައިގެން ހަމަ ތި 

ވެސް. މަރުވީމަ ދެން ެއ  ކަެމއް ކުރީކީ  .ވެސް ޖަވާެބްއ ވެސް ނުދެްއވާ. ވާނުވާ ބެީލކީ ވެސް ނޫން އެއާ ދޭތޭޭރގައި

ޓަކައި ިތޔަ ަގޅުއްވާަފއި ހުންނަާވ ފުލެއް ކީ. މި ސަރުކާުރ ދެމެހެއްޓުމަުށްެއއީ ަރއީްސގެ ވިސްނުންފުޅަ .ދިޔައީމަރުވެ

މާޔަތާއި ލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް ދޭންޖެހޭ ހިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިނޭނގެ އިއަޅުގަނޑަކަުށް ހަމަ އެއްގޮަތަކުށްވެސް 

ދޭތެރޭގައި ސަރުާކރުން ޢަމަލުކުރަމުންދާއިރުގަިއ  ުށް މި މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުންނާބޭނުންހާ ގޮތަކަ ،ރައްކާތެރިކަން ނުލިބި

ަތނަުށް ޢައްޔަންކުރި މެންބަރުން  ތޯ ަރއްޔިތުން މިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެއީއިންނަވަނީ އި  ހަމަ ރަނގަޅަުށް ހެވިލާފައި ތި 

ސަރުކާރުގެ ކޮުށްގެން ޖަލަުށްލާން ޤައުމުގައި އުޅެންޖެހޭނެ ހާލަކީ؟ މިއަދު ހުރި ބޯޑުތަކުްނ ކަނޑަނީ މާދަމާ ފްރޭމުމި 

މެން ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަނީ. އެ މަންޒަރު މުޅި ޤައުމުން ފެނިގެން މި މުން އެ ވިސްނުން އަމާޒުކުރަ

ތަން ދީފައި އޮންނާނީ  އެރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ޖީ.އެމް.އާރު އެގްރިމަންޓް ހަދައި މިއީކީ ގަބޫލުކު  ،މިދަންނަވަނީ

 ،އްޒަތްތެރި ރައީސް ތަނެއް ވެސް ނޭނގޭ އި  އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީން. ލާރި ހޯދި ގެން ިދވެހިރާއްޭޖގެ ގާނޫނުތަކާކަނޑައެޅި 

ބަ ބޭނުްނވޭ ެއ ލާރި ހޯދީ ކޮންތާކުްނތޯ ސާފުކުރަން. ީކއްެވގެންތޯ . ރަްއޔިތުން އެމިލިޔަން ރުފިާޔ ދަްއަކއިފި 270

އެ ލާރި ހޯދި ތަނެއް  ޑިެއއް ހާވާފައި އެ ލާރި ދެްއކީމާރައްޔިތުްނގެ ފައިސާ ބައެްއގެ އިހުމާލުން ހަ ބުނެނުދެވޭންވީ؟

ދީކީ ނޭނގެ ވިްއކާލަިއގެން މި ފައިސާ ހޯ ރައްޔިތުންނަުށް އެނގެންޖޭހެނެ. ކިތައް ބިންކަމެއް، ކިތަްއ ފަޅުކަމެއް،

ަރއީސް.  އްޒަތްތެރިއި ދައްާކކަން ފައިާސއެއް ނުުހންނާނެ އިއިމު ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަބއިތުލްމާލެއްގަ ރައްޔިތުންނަުށް. ހަމަގަ

 .ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންއަޅުގަނޑުމެންނަކީ މާިލއްޔަތު  .އަުޅަގނޑުމެންނަކީ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކީްއވެގެންތޯ ނޭނގެްނވީ؟

ނގެންޖެހޭނެ. . އެްއޒަތްތެރި ރައީސް އެ ލާރި ދައްކާކަުށްޤައުމުން ފައިސާ ނެރުނު ތަނެއް އި އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނޭނގެ މި

ނގެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް ވެސް އެމި މަ ގޮތަކާ ހޯދި ،އެ ފައިސާ ެދއްކި ތަނަާކއި
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 .ނގޭނެ. ހޯދާނެއެ، ފެންނާނެ ،ފޮރުަވއިގެން ނުހުރެވޭނެ އިނގޭތޯ. ފޮުރވަިއގެން ނުހުރެވޭނެ. ހޯދާނެ ފަ.ސިއްރުކުެރވި

 ކަމާއިހެްއޔޭ މި ސަރުކާރުގެ ސައްޙަކޮބަ ،އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ، . އެނގޭނެ އެނގެން ވެސް ޖެހޭ. އެހެންވީމާފެންނާނެ

އްޒަތްތެރި ރައީސް. ސް މުޅިން އިގޯ .ެއއް ނޫންނޭނެގ. ސައްޙަމެދުގައި އަުޅގަނޑުމެން ބުނާނެ އެއްވެސް އެްއޗެއް 

ނީ. ރައްޔިތުންގެ އަތުން އަުށް ބޮޑުކޮުށް ިޚޔާނާތްތެރިވަުމންދަހާ އެްއޗެއް ަރއްޔިތުްނގެ ފައިސާ ހަދާނެ ،ވާނުާވއެއް ނޭނގި

އަުށް ވާުނވާ ކުރެވޭ ފައިސާ ޓެްކސްއިން ޚަަރދު ދައުލަތް ހިންާގއިރުަގއި އެ ،ނަަގއިގެން ސަުރކާރު ހިންގާއިުރގައި ޓެކްސް

އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ ހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނަން އި ރައްޔިތުންނަުށް ސާފުވާންޖެހޭ. އެހެން ސާފުނުވަންޏާ އެ ވާ

ހުރިހާ ޖަރީމާއެްއގެ ފަހަތުގައި ހުންނަވައިގެން ތިޔަ ކުރަްއވާ ބުރަ  އެކު ރައީސް މި ހަމަ ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ްއޒަތްތެރި ނަވަން. ތިޔައީ ހަމަ މި ޤައުމުގައި ހަމަ އެއް ބާރުގެ ވެރިޔާ އިތަުށް ޓަކައި ހަމަ ފަުށްފުަށުން ޝުކުރު ދަންމަސައްކަ

 ރައީސް. ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިޝުކުރިއްޔާ 

 .ރަޝީދަުށް ރިޔާޟް

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

 ރާރަުށް އެްއޗެއް ދަންނަވަނީއޮތް ގަ އްޒަތްތެރި ރައީސް. އެދ! މިއަދު ހުުށަހެޅިފައި މިސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޝުކުިރއްޔާ އި އައް

ބޯޑަުށް ޢައްޔަންކުަރްއވާފަިއ ހުރި މެންބަރާ ބެހޭ ގޮތުން މިއަދު މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް މި މަޖިލީހުން ކްލެމެންސީ  ،ނަމަ

ރަނގަޅަުްށ  ލިއްޔަތު އެންމެބޯުޑގައި އެ  މަނިކުފާނުގެ މަސްއޫ ކަމުަގއި ވާނަމަ، މިއި އެްއޗެއް ދަްނނަވާމައްސަލަިއގަ

ގޮސް  ސަބަބު. އެހެންވީމާ، މީގެ ތަފްޞީލަުށް އީބަޔާންކޮުށްަފއި އެަބވޭ. މި ގައިރާރުމި ގަުށް އަދާނުކުރެވެނީ ކަމަ

 ވާްނޖެހޭ އެއްެވސް ސަބަބެއް ިމއަަދކު ނެތް. އެހެންނަމަވެްސ، އަަބދުވެސް އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ބަެއއްއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ޒާތީ 

ސާއާ ހަމައަުށް މިއަދު މި ޖަލް، އިުރގައި އިނަގަމުންދާ ބައެއް. މިައދު މިހާތަނަުށް އަރު ކޮންމެ ކަމަކުން އެްޑާވންޓޭޖުފަހަ

ދެކޮޅަުށް ިނޒާމީ މައްސަލަތައް ެނގިވަުރ  މެންބަރު މިތާ ދެއްކެވި ވާހަަކއާްއޒަތްތެރ އިއިރުަގއި ތުލުސްދޫ ދާއިާރެގ އި އަ

ގޮތުްނ  އުޅޭ މައްސަލައަކީ ގާނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާ ޔައުމިްއޔާއިން ބަލައިލަމާ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ދިމާވެގެން މި

ނުދާ ރަމުންއަދި އެކަން އަާދކު ،ލިްއަޔތެއް އެ މަނިކުފާނަުށް އަދާކުުރމަުށް ދަތިތަކެއް ހުރި ކަމަުށްމަސްއޫ ހަވާލުވެފައި އޮތް

އޮތީ  މި އިގެންދާ މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލަިއގަުށް ހުުށަހަޅުއްވަިއގެން ކުރިއަުށް ތަނަ ކަމަުށް މެންބަރަކަުށް ފެނިގެން މި

 .ރާރާ މެދުގައި ދެްނ ޢަމަލުކުރެވިގެންދާ ުއސޫލުނަުށް އެނޭގނީ މި ގަރު ނިމުނީމަ އަޅުގަނޑުމެންރާ. މި ގަރާރެއްގަ

ނޫފައްދާ. އެހެންވީމާ،  ތެރޭގައި ެއއްެވސް މީހަކު ސުވާލެއްގާނޫނުަގއި އޮތް ގޮތް. މީ.  ދެން އެ މަނިކުފާނުގެ ޤާބިލުކަމާ ދޭ
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އުޅެނީ މުޅިން އެހެން ނޫން. ދައްކަން ވާހަަކއެއް ައުށް ވާހަކަދައްާކއިުރގައި މި ދައްކަނީ މިމި އިޝޫ ، މި މައްސަލައަުށް

ތަނަުށް  މު ތަނެްއ އެއީ. އެތަުނގެ ކަންތައްަތއް އެްއވެސް މީހަކު އެކްލެމެންސީ ބޯޑަކީ ވަރަުށް މުހިއް ވާހަކަެއއް. ދެން

 ތަނުން  ެއ ތަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުކުެރވޭ ކަމަުށް ވަންޏާ ެއކަމުގެ ޝަުކވާ އެ ނޫންނަމަ،، ހާޒިރުނުވެގެން 

އެ މީހުންގެ ބެލެނިވެރިން އެ ވާހަަކ ދައްަކވާނެ. އެއީ އެކަން ނުކުެރވިގެންދަނީ ވަިކ  ،ފަރުވާ ލިބެން އޮންނަ ބަޔަކު 

، ތު ހުރިކުރެވޭ ކަމަުށް ވަންޏާ އެންމެ މަޞްލަޙަލިއްަޔތު އަދާނުކަމަުށް ވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ މަސްއޫމީހެއްގެ ސަބަބުން 

ނަވަން ބޭނުންާވ ެވސް އެކަމުން ދުރުުވން. އެހެންވީމާ، މިކަމުަގއި ައޅުގަނުޑ ދަން އަުށްއެންމެ ރަނގަުޅ ގޮަތކީ އަމިްއލަ

ލޯބި އެަބއޮތް. ެމންބަރަުށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ހަމަޔަޤީނުން ވެސް އަޅުގަނޑުގެ އިޙްތިރާމާއި އްޒަތްތެރި ވާހަކަައކީ، އެ އި 

ރަްއޔިތުންނަުށް މި ދައުލަތުން  ؛ލަތުގެކުާރ މަސަްއކަތަކީ މި ަދއު އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު ައުޅގަނޑުމެން މި

ފޯރުކޮުށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމުގައި އަދި ރައްިޔތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތަްއ 

ން މިާތ އްޒަތްތެރި މެންބަރުމި ކަންކަން ކޮުށްދިނުން. ަބއެއް އި މިެނއްަގއި މުގައި ބާރު ސްޕީެޑއްަގއި، ައވަސް ފޯރުކޮުށްދިނު

މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނ ، ޚިލާފަުށް ކަްނތައްތައް ކުރާ ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި  ގާނޫނުތަކާ؛ ވާހަކަދެްއކިއިރު ގާނޫނުގެ ވާހަކަ

 ންތައްތައް ކުރީ ކޮންބަެއއްތޯ؟ ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ތަުޅއެުޅވީ ކޮންަބއެއްތޯ؟ޚިލާފަުށް ކަ ނަުށް ގެންނަމާ ހިނގާ ާގނޫނުތަކާހަނދާ

 ކޮުށްގެން އެތައް ުދވަހެއް ޤާޟީ ހައްޔަރުކޮުްށގެން، ަރހީނުهللا ހުން ހައްޔަރުކުރީ ކޮންބަެއއްތޯ؟ ޢަބްދުފަުށް މީގާނޫނުތަކާ ޚިލާ

މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލު އުފައްދަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކްއ  ނީ ކޮންބައެްއގެ ވެިރކަމުަގއިތޯ؟ވަންދެން ޖަލުގައި ގެްނގުޅު

ވަންދެން  ހާުރގެ ރައީްސ، ރައީސް ޔާމީން ެއކަހެރިކޮުްށ އެތައް ުދވަހެއްނޫން. މިއީ ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައްތައް. މި

އެކުަގއި ހުރި ކަމަުށް މި ބޭފުޅުން  ންގުޅުނީ ކޮން ވެރިކަމެްއަގއިތޯ؟ މިއަދު މި މީހުންނާރަުށެއްަގއި ހައްޔަުރކޮުށްގެން ގެ 

ހަރު ހައްޔަރުކުރީ ފަ 5އިރު ތެރޭގައި ގަޑި  24ޖަމީލު  އެހެންނަމަވެްސ، ައޅުގަނޑު ެއކަން ގަބޫލުނުކުރާ ޑރ. ؛ވިދާޅުވާ 

ޚިލާފަުށް ގެންގޮސް އޭނަ  ހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ނާޒިމް ގާޫނނާމި މަޖިލީ ކޮންބައެއްތޯ؟ ކޮންަބއެްއގެ ވެިރކަމުގައިތޯ؟

މިއަދު މި  ޤާސިމް އިބްރާހީމް ގެންގޮސް ހައްޔަރުކުރީ ކޮންަބއެްއގެ ވެރިކަުމގައިތޯ؟ ހައްޔަކުރީ ކޮން ސަބަބަކާ ހެދިގެންތޯ؟

ވާހަކަ، މި ސުވާލު އުފައްދަމާ ހިނގާ. މިއީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަުށް. އެހެނަސް، މި ސަރުކާރު އައިސްގެން މީހުން ހައްޔަރުކުރި 

ވާހަކަ އެބަ ދަްއކާ. ސަުރާކރަކުންނެއް ނޫން އެކަން ުކރަނީކީ. ެއކަން ކުރަނީ މީްސމީހުންގެ މައްޗަުށް ކަންކަން 

ޮގސް ކޯޓުއަމުރު އޮެވގެން ިމ ސަރުކާރުން، މި ދައުލަުތން މި ދެންނެވި މީސްމީހުން ތުހުމަތުކުރެވުނީމަ ކޯޓަުށް 

ހައްޔަރުކޮުށްފައި ހުރީ. އެހެންީވމާ، މިއީ  މީގެ ތަފާތަކީ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގާނޫނީ ވެރިކަމެއް މި ޤައުމުގަިއ 

ނީ. ބަލަ! ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވާހަކަަދއްަކވާއިރު ިތ ރައީސް ޔާމީން ހިންގަވާ ތަން. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ނިންވާ

ބޭފުޅުން ނޫންތޯ ސުޕްރީމް ކޯޓަުށް ބަދަލު ގެންނަން މި ތަނަުށް ހުުށަހެޅުއްވީ؟ އެމް.ޑީ.ޕީން ނޫންތޯ ހުުށަހެޅުއްވީ؟ އެމް.ޑީ.ޕީއަުްށ 

ކަން ދައްކަން ވާހަކަދެްއކީމަ ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ނޫންތޯ މިކަން ކުރެއްވީ؟ ދެން މިއަދު މި އެހެން ބަޔަކު ކުރި ކަމެއް

އެހާ ރަނގަެޅއް ނޫން. ޖީ.އެްމ.އާރަުށް ލާރި ެދއްކީ ކިހިނެއްޯތ؟ މިއީ އުފައްދަންޖެހޭ ސުވާެލއް ނޫން. ދެ އަހަރުދުވަހު 
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މިިލޔަން ރުފިޔާ. މިއަދު އަހަރަކު  16އެއަރޕޯޓު ހިްނގަިއގެން، ޖީ.ެއމް.އާރުން ހިންގި ދެ އަހަރުދުަވހު ސަރުކާރަުށް ދެއްކީ 

ބިލިޔަން އަހަރަކު. އަމިއްލައަުށް، ސަުރކާރުން  1ފައިދާ އެބަ ނިކުމޭ.  ތަނުން ބިލިޔަން ރުފިޔާ އެ 1ެއއް ނޫން.  16

 ބޫެލއް އީ ރަްއޔިތުން ގަބިލިޔަން އެބަ ަވއްދާ. މިީއ ހުރި ތަފާތު. މި 1ފަހުން އެތަނުގެ އާމްދަނީައކީ  ހިންގަން ފެުށި

ތަން ހިންގައިގެން އެތަނަުށް  އާރަުށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކީ މިހާތަނަުށް އެޖީ.އެމް.، ނުކުރާނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

 ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަދި އަުޅގަނުޑގެ ، ން. އެހެންވީމާސް ކޮމްޕެނީއިން. މީގެ ޒިްނމާ ނަގަނީ އެއަރޕޯޓްލިބުނު ފައިސާ

މިއަދު ، ތެޭރގައި ނިންމަިއލާނަން. އެހެންވީމާޑަ އިރުކޮެޅއްގެ ލަދިނިއްޔާ ރަނގަޅު. ުކޑަކުމައިކު ކަނަޑއިނުލާ ބަހައްޓާ

ނޫންނަމަ މި  ،ދައްކާ ވާހަކަަތއް ތި ބޭފުޅުން ރަނގަޅަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ ކަންތައްތައް، އަޅުގަނޑުމެން މި

 ލަތާހާ ިމއަދު ދިވެހިރާއްޖެ އޮތް ލަތާއިއި ދިވެހިރާއްޖެ އޮތް ހާލާ. އޭުރގަ ަސވާ ބޭފުޅުން މިންަގނޑަކުން މިނައިއަުޑއައް

މާ އިލަހުރި ކުިރއެރުންތަްއ އަުޅގަނޑުމެން ބަލައަދު ިދވެހިރާއްޖެއަުށް ައއިސްފައި ލަމާ ހިނގާ. މިއަޅުގަނޑުމެން ބަލައި

 ގެ ރަޙްމަތާ هللاމަތިން. އިރުޮއއްސެނީ  ަރއީސް ޔާމީން އަުޅއްވަމުްނގެންދާ ބްރިޖު ރަްޙމަތާއެކު، ގެهللاހިނގާ. އިުރއަރަނީ 

ލި އި ބަަލއިނީ. ރާއްޭޖގަ. މަތިންގޮސް އޮއްސެުށްދުވަހު ހެދި ރީތި ބީޗަކާ ދިމާލުން. ރަސްފަންނުރަީއސް ޔާމީން އިހަ އިއެުކގަ

އަންނަ  ތަން. މިއަދު މި ގެްނދާޝްރޫޢުތަކެއް ކުިރއަުށްކޮންމެ ދިމާލަމުން މި ފެންނަނީ ތަރައްޤީގެ އެތައް ަބއިވަުރ މަ

ތޯ ބަލަމާހިނގާ. އެހެންނަމަވެސް، އިރަުށެއްގަ ންގަނީ ކޮންއި ޕްރޮޖެކްެޓއް ނުހިހިނގާ. ރާއްޖޭގަކުރިއެރުންތައް  ބަލަމާ

 އި އަުޅގަނޑަުށް ަދންނަވަން ކެރޭ، ެއއް ރަުުށގަ  އިތިންއަހަރު ނިމިގެންދިޔައިރު ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑު ތަމްސީލުުކރާ ދާއިރާގަ 

ހަކަ ބަޖެޓަުށް އެްއވެސް މަސައްކަެތއް ނުުކރެއޭ އަުޅގަނޑަުށް ދަންނަވަން ކެރިދާނެ. އަޅުގަނޑު އިްއޔެ އެ ވާ

 އް އެ މިައދު މި އަންނަ ކުިރއެރުމުެގ މައްޗަުށް ހަސަަދވެރިާވ ބަ، ވާަހކަ ދައްކައިފިން. އެހެންވީމާ ވާހަކަދެްއކިއިުރގަިއ އެ 

މުަދލެއް ނުިވއްކާ. އެހެންނަމަވެްސ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެިރކަމުަގއި ަދއުލަތުގެ ހަރު ގޮުތގައި ގެތިބި. މިއަދު ބަޖެޓު ސަޕޯޓުއެބަ

ބަޖެޓު ސަޕޯޓު ގޮތުަގއި ޖަހާފައި ހުރީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް ިވއްކަން. އެމް.ޕީ.އެލް ިވއްކަން.  ންދިޔައީ؟ތޯ ެވގެކިހިނެއް

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު. ބައްލަވާ މިހާރުވެސް  2010ސްޓެލްކޯ ިވއްކަން. ެއއަރޕޯޓު ވިްއކާލަން. އެްޗ.ޑީ.ސީ ވިްއކާަލން. މިއީ 

. އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރުކާރު ިމއަދު އިފޮތުގަ  ގެހުރި އޮތް ކަންތައް ބަޖެޓު ސަޕޯޓު އި. މިއީ ކުރަން ނިންމާފައިފޮތުގަ

އަިއއިރުަގއި ދައުލަުތގެ ރިޒަރވް އިތުރުެވގެން މި ދިޔައީ. ދައުަލތަުށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެގެން މި ދިޔައީ މި ސަރުކާރުން  

އި އަުޅގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވަމާ ހިނގާ. މިކަމަުށް ޓަކަ މިކަމަުށް، ސަބަބުން. އެހެންވީމާ ގެނައި ރަނގަޅު ސިާޔސަތުގެ

ލަޙަތު ހުރި އެންމެ ތުން ބެލިޔަސް މިއަދު އެްނމެ މަޞްބުނަމާ ހިނާގ. އަުޅގަނޑު އެދެނީ އަޚުލާޤީ ގޮ އެންމެން އާއެކޭ

ވޯޓަކާ ވެްސ ނުލާ ވެްސ ރަީއސް ޔާމީން  އިިދކޮޅު ފަާރތްތަކުގެ ަމއްޗަުށް ،ވެސް ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މައްޗަުށް

ާރއްޖެ  ވަގުތު މި އިންތިޚާބުކުރުން. ވޯޓަކާ ނުލާ އިންތިޚާބުކުރުން. އެއީ އިތުރު މީހަކު ކުރިމަތިުނލުން. މިއަުށް  2018

ލަޙަތު އެންމެ މަޞްއޮތް  އިުކރިއެރުމަުށް ބަލާއިރުަގއި މިއީ މީގަ ހުރި އިހިނގަމުން މިދާ ސްޕީޑަުށާއި މި ރާއްޖެއަުށް ައއިސްފަ

އެ މަނިކުފާނަުށް ދެއްވުން. ެއީއ  2018ވޯޓަކަުށް ުނގޮސް  އިަތކީ. ަރއީސް ޔާީމން އެކަނި ކުރިމަތިލަްއވާފަރަނގަޅު ގޮ
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ރަންޖެހޭ ކަމެއް އެއީ. ެއކަމަުްށ ޓަކައި ހަމައެކަނި އަުޅގަނުޑމެން ކު ،ގެެނސްދިން ކުރިއެރުން މި ،މިއަންނަ ތަރައްޤީ

އިުރގައި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ެއއްެވސް ބިމެއް މިދިޔަ މުއްދަތުތަކުަގއި ނުވިްއކާ. މިއައި ކުިރއެރުންަތކުގެ ވާަހކަދައްކާ ، އެހެންވީމާ

 5ހިއްާސ، % ގެނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ ދިރާގު މަންޒަރެއްތޯ؟ އަޅުގަންނަުށް ފެނުނީ ކޮންއެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެ

ހިނގާ. ން ބަލަމާއަޅުގަނޑުމެ ؟ން. ކޮންާތކަުށްތޯ ެއ ފައިސާ ވަނީތަ މިިލޔަން ޑޮަލރަުށް ިވއްކާލި 40 ހިއްސާ

ތަން  ތަން ޗަމްޕާ އުްއޗު އެ މިލިޔަން ޑޮލަރަުށް އެ 24މިލިޔަން ޑޮލަރަުށް ވިްއާކލީ  16އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.އީގެ ިހއްާސ 

!  އިލްހާމް ދެން ކީޭކ އަެޅ ބަލަވާހަަކ މި ދަްއކަނީ.  ޮއއްާވ ިވއްކާލީ. ހެއްާކ ެއއްކޮުްށ މި އި ގަންނަން ޕްރޮޕޯސްކޮުށްފަ

ވާަލއިގެން ޮދގެްއ މިއީ މިކަން ިހނގާފައި ހުރި ގޮުތގެ ޙަޤީޤަުތގެ ވާަހކަ މި ދައްކަނީ. އަުޅަގނޑުމެން އޮ ކިޔާނީ؟ ކަމާމި

އެރުމާިއ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަ ކުރި، ންޏާ އެކަން ދޮގުކުރޭ. އެހެންވީމާވަ ކަމަުށް ވާހަކަަދއްކާހަދައިގެން 

ވެސް ދޭންޖެހޭ.  ބޮޑަުށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭ. މާީއސް ޔާމީނަުށް ދެވަނަ ަދއުރެްއ މި ކަންތައްތަކަުށް ބަަލއި، ރަ

ވާހަކަަތއް މިހެން ދައްކަމުންދާއިރުގަިއ،  ލަޙަތެއް ެއއީ. މިމަޞްޤައުުމގެ މައްޗަުށް އޮތް  އެއީ މި ޤައުމު އޮތް ވަރަުށް ޮބޑު؛

ދައުލަުތގެ ބާރު ، ގާނޫނު ނަގަހަްއޓާ ވާހަކަ ،ހަކަދައްާކއިރުގާނޫނުތަކުގެ ވާ، ދައްކަމުންދާއިރުަގއި ވާހަކަ މިހެން މި

ހިނގާ. މިއަދު ރައީސް ޔާމީްނ އެކު މި ކަންަތއްތައް ކުރަމާ އަުޅގަނޑުމެން ޒިންމާދާރުކަމާ އި ނަގަހައްޓާ ވާހަކަ ދައްާކއިުރގަ

ކަމެްއ  ކުރެވެން ނެތް ،ކަމެއްން. ރަނގަޅު. ގާނޫނުަގއި ނެތް ނޫނުގެ އިމުގެ ތެރެއިކަމެއް ކުރައްވަީނ ގާ ކުރާ ކޮންމެ

ކީ ނަވަނީ. މި ތަނަވެއްެޖއްޔާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާައކަުށް ފޮނުއްވަީނ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ބަދަލު ގެން

ތައް. ހިނގާނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލު ތަން ބޫލުުކރަން. މިއަުޅގަނޑު ގަކަމަުށް  ޑިމޮކްރަސީ އޮންނަންޖެހޭނެ ތަނެއް

މެޖޯރިޓީން ނިންމާ ، ކުަގއި އެކަން ކުރަނީ. ެއހެންވީމާއެ އެއީ މެޖޯރިޓީން ކަންތައްަތއް ނިންމަނީ. މައިނޯރިޓީގެ ވިސްުނމާ

އޮތީ އެކަްނ  ތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ. ައޅުގަނޑުމެން އެއެައުށް އިޙް ވެސް ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ،މީހުން ކަންތައްތަކަުށް މި

ން ިމ މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިންމީ. ެއއަުށް އިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ. އެީއ ޑިމޮކްރަީސއަކީ. ތިމާމެން ނިންމާފަ. އަޅުގަނޑުމެ

ހުންގެ މުދަލާއި ަތކެތި މީ އި،ފަހަރަކު މަގުމަްއޗަުށް ނިުކމެ މީހުންނަުށް ބިރުދައްކާފަ ބޭނުންނުވާ ކަމެްއ ކުރާ ކޮްނމެ

ބޭފުޅުން ިވދާޅުވެލަްއވާ! މިއަދު ޤައުމަުށް  ނޫން މިއީކީއެއް. ތި ެއއްމި ކަންތައްތައް ުކރުމަކީ މިއީ ޑިމޮކްރަސީ ހުޅުޖަހައި،

ނިކުމެ ދައުލަތުގެ  އިފެބްއަރީގަ  8. މިދިޔަ އެްއވެސް ބަޖެޓަކަުށް ތި ބޭފުޅުން ވޯޓެއް ނުދެއްވާ. ބަޔަކު ބުނެބަލަހެޔޮއެދޭ 

ތަރަްއޤީކުރަމުންދަނީ މި ސަރުކާރު ، ހުޅުޖެހީ. ބަލަ! އެ ރުަށްރަުށް އާރާސްތުކުރަން އިމިލިޔަން ރުފިޔާގެ މުދަލުގަ 200

 އައިސް. ތިނަދޫއަުށް ބަލާ! ައްއޑޫއަުށް ަބއްލަވާ! ތި ބޭފުޅުން  ރޯކުރެްއވި ތަންތަން އެއީ. ެއ  ހުރިހާ ތަނެއް މިއަުދ މި

 ؛ނަުށްތި ބޭފުޅުން ކަމަުށް ވެއްެޖއްޔާ ގޮތަުށް ވާހަކަދައްކާ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ތި، ނީ އާރާސްތުކުރަމުން. އެހެންވީމާދަ

މެ ދުވަހަކު ތި ބޭފުޅުން ޖެހޭނީ ޑިފެންސަުށް ކުޅޭުށޭ. އެއަުށްވުރެ މާ ރަނގަޅުވާނެ، މިހެން މި ދައްކާ ވާހަކަވާހަކަިއެގ ކޮން

ތެރެއަުށް މާ ބޮޑަުށް ނުވަދެ ިތ ބޭފުޅުންނަުށް ހެދިފައި ހުރި ހަޑީގެ ވާހަކަ އެހެން މީހުން ނުދައްކާ ގޮތަުށް އުޅުިނއްޔާ ާމ 

ދޭ ގޮތަުށް ިތ މީހުންނަުށް ސުވާލުއުފެ މާ، ދައްކަން އޮންނާނީ ކޮން ވާހަަކއެއް ކަމާ ދޭތެރޭަގއިރަނގަޅުވާނެ. އެހެންވީ
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މީހުންނަުށް ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ  ގައިދައްކާތީ މިދެންނެވި ގޮތަުށް ވާހަކަދައްަކވަން މިތާ ބޭފުޅުން ވާހަކަތައް

މެން ވާހަކަދެްއކުން. އެ މައްސަަލއިން ބޭރަުށް ދާ ކަމަުށް ވެއްޖެއްޔާ އެދެނީ މިއަދު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަުށް އަުޅގަނޑު

ގެ ތެރޭގައި ހިނގި ކަންތައްތަުކެގ ުދވަހުއަހަރު 3ދައްކާނަން. މީ އަދި މަދު ވާހަކައެއް.  އަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ ވާހަކަ

 ެރއްވި ކަންަތއްތަުކގެ ވާހަކަަދއްކާ ކަމަުށްކުރުމަުށް ޓަކައި ކުއަމިއްލަ ބޭބޭފުޅުންގެ ޖީބު ބޮޑު ތެރެއިން މަދު ވާހަކައެއް މީ. 

ވާހަކަތަްއ  މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން އެ، ބައްަލވާ އޭރު ކަންަތއްތައް ހިނގައިދިަޔ ގޮތް. އެހެންވީމާބޭފުޅުން  ތި ވަންޏާ

ކަމެއް  އޮތް ޖާގައާއި ކުރިއެރުުމގެ ވާހަކަ ދަްއކާކަުށް އެއީ ގެން ަވކި މީހަކަުށް ލިބޭ މަންފާދައްކާކަުށް ނެތިން. އެއީ ޒާތީ ވެ

 ކަމުގައި ިވޔަސް އެކިތަންމެ ބޮޑު ފައިސާގަނެޑއް ލިބުނުهللا. ނީ ނޫން. މީހުންނަުށް ތަންވަސްކަމާއި ކުރިއެރުން ދެއްވަ

ބޭފުޅުންނަުށް އަޑުިއވޭނެ. މިއަދު  ވެގެންިދޔަ ވާހަކަ ތިމަ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް ބަުގރޫޓުކުރަން ނޭގުނީމީހާއަުށް އެ މެނޭޖު

ކުރާ މީހުންނެްއ ތަނަުށް ައއިމަ ވިޔަފާރި މެންބަރުންނަުށް ނިސްބަތްކޮުށް މިތާ ވާހަކަދައްާކއިރު ެއއީ ިއއްޔެ މިވަިކވަކި ަބއެއް 

ތިރާމްކުރާ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ން. އަޅުގަނޑުމެްނ އަބަދުމެ އިޙްކުރާ މީހުކުރިއްސުރެ ވިޔަާފރި ނޫން. މާ

 އެ  ،މަނިކުފާނު އަުޅގަނޑުެމން ދުވަހަކު ވެސް މިތާގައި ނުދައްކަން. އެ ހަކަންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވާމެ

މީހުންގެ ވިޔަފާރީގެ ވާަހކަތަކެއް މިާތގައި ނުދައްކަން.  ބޭބޭފުޅުންނަކީ ވިޔަފާީރގެ ބޭފުުޅން. ދުވަހަކު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ

ކުރަމުން އަންނަ ބައެއް. ޢާއިލާއަކީ ވެސް ިވޔަފާރި އޭަގއި އޮތީ ކޮރަޕްޝަނޭ މިތާގައި ދަްއކަން. އެއީ ފެުށުނީްއސުރެ އެ

ހުރި  ތެރޭގައި ހިނގާަފއި ގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެިރަކމުގެއެކަމަކު ވެރިކަން ލިބުނީމަ ވެރިކަން ނިމުނުއިރު ވެސް އަޅު 

 ނުވެސް ނެތް. އެ ނުދައްކަން. ދައްކާކަުްށ ޖާގައެއް ެއއްގެ ވާހަކަލިޙްރޭގައި އިބްރާީހމް މުޙައްމަދު ޞާކޮރަޕްޝަން ތެ

ތަނަުށް  މި ،ތަނަުށް އައިސް  މި، އަްނނަ ބޭބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ ކުރަމުންުށުނީއްސުރެ ވަަރުށް ސާފު ވިޔަފާރިބޭފުޅުންނަކީ ފެ

ނޫންނަމަ މީހަކު ބޭންކުން ، ލިބޭ ކޮންމެ ދުވަހަކު، ތަަނަވސްކަމެއް ލިބޭ ކޮންމެ ދުވަަހކު  އައިސް މީހަކު ތަަނވަސްކަެމއް 

އެއީ ެއއިރެްއގައި އޮންނަ ސަރުކާެރްއގެ ތެެރއިން ނަގާ މަންފާެއއް ކަމަުްށ  ވިޔަފާިރކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ގެންލޯނެއް ނަަގއި

 ހުންނަނީކީ. މި ރަން ހެޔޮވާވަުރގެ ކަެމއް ނޫން އެ ކުމީހުން ހަދައިގެން ވާހަކަެދއްކުމަކީ ައޚުލާޤީ ގޮތުން ބެލިޔަސް 

އް ނޫން. ަބރުންނަކީ ދައުލަތުގެ މަޤާމަކާ ަހވާލުެވގެން ތިބި ަބއެއިްއޒަތްތެރި މެން މަޖިލީހުގައި ތިބި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ގޮތްގޮތުން  އް ނޫން. އެކި. ދައުލަތުގެ ފައިސާ ގެްނގުޅޭ ބައެވެިރއެއް ނޫންއޮފީހެއްގެ ކުންފުންޏެއްގެ އެމް.ީޑެއއް ނޫން. 

ގޮްތގޮތުން އެކުާރ ވިޔަފާިރއަީކ ެއއީ ަސއްޙަ  އެކި ނަގައިގެން ނޫނީ ެއ ހޯދަންޖެހޭ ތަނަކުން ލޯނު، މީހުން މަންފާ އެ

ކަންތައްތަްއ  އެގޮތަުށް އެ، ގައި އޮންނާނެ. އެހެންވީމާމީހުން ކުރާ ކަންތައް. އެމީހުންގެ މާލީ ބަޔާން މިތާ ގޮތުަގއި އެ

ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން ، ދެރަ ނިކަމެތިކަމެއް އެއީ. އެހެންވީމާ ކުރުމަކީ ވަރަުށް

މިކަހަލަ ވަންޏާ  ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާުށޭ މަޖިލީހުގައި އެ އޮންނަ އިޫޝއަުށް ވާހަކަދަްއކަމާ. އެއިން ބޭރަުށް ދާ

 . ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްިވ ފުރުޞަތަުށް.ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނޭ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަހާއިރު  11ހިސާބުން އަޅުގަނޑު ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަރުވަން. ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ  މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 ފަުށާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަަވން.

 

 ] އަުށް  11:00އިްނ  10:28ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް އި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ޔާސަތުގަ)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ބަހުސް ކުރިއަުށް މި ދަނީ.  6.1މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންދަން ކަމަުށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .الم عليكمالس  

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަްނގޮޅީ އުުތރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަުށް. 

 

 ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު އިާރގެއުތުރު ދާ މައްޗަންޮގޅީ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮުށްދިނުމުގެ ގާނޫނަުށް މި މަޖިލީހުން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ 

ތުންނާ އެންމެ ގާތުްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްާލޙެއްަގއި ކްލެމެންސީ ބޯުޑގައި ރައްޔި

މަސައްކަތްކުރާ އެއް ަބޔަކީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަުރން ކަމަުށް ވާތީ، އެފަދަ މެންބަރެއް އިންނަންޖެހޭނެ ކަމުަށް 

ވިދާޅުެވ، އެ ައޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ވަނީ އެ އިޞްލާޙު އެގޮތަުށް ފާސްކޮުށްގެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް މާފުދިނުމާއި 

ބު ލުއިކޮުށްދިނުމުގައި ަނސޭހަތްދިނުމުގައި ނުވަތަ އެްޑވަިއޒްދޭނެ ބައެއްހެން، ލަފާައރުވާ ބައެއްހެން އަުޅގަނޑުމެްނ އަދަ

ވަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ވެސް އެތާ އިންނަވާ ގޮތަުށް، ެއ ބޯޑުގެ ކަންތައްަތއް ހަމަޖަްއސަވާފަ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނ 

އިރު މި ފެންނަނީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވެސް މި ވާހަކަދައްކަން ތެުދވެ ހުންނަ

ނާއިންސާފުން ޖަލަުށްލެވި، ަޖލު ހުކުމުގައި އިންނަވާ ތަން. މި އޮތް ބޮޑު ބަޖެުޓގެ ބަހުސްތައް ނިމި މި ދަނީ ގަލޮުޅ 

ޖިލީހުގެ ރައީސް ވެސް އެ މަނިކުފާނުގެ ހާލު ބައްލަވަިއ، ދެކުނުގެ ބަހެއް ނެތި. އެކަމާ ހިތާމަކޮުށް؛ އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްކަން ދެކެވަަޑއިގަންަނވާ ކަންކަން ކުރިައުށްގެންދަަވއި، އަދި މިހާރު އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުްއވާ ވާހަަކ 

ވެސް މި ވާހަކަ ފަުށާއިރު  އިޭވއިރު އެ ބޭފުޅާއަުށް ބޭސްފަރުވާއަުށް ދެވޭނެ ގޮތް ވެސް ހައްދަވައިެދއްވުަމކީ ހަމަގައިމު 

އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެއް. ބައްަލާވ! އަޅުގަނޑުމެން ޤާނާނުއަާސސީ އިޞްލާޙުކުރިއިރު އަޅުގަނޑުމެން އިޚްތިޔާރުކުރީ ބާރުތަްއ 

ވަިކވެފަިއވާ ނިޒާމަކަުށް. ައޅުަގނޑުމެންނަުށް އިވިގެން މި ދަނީ ކްލެމެންސީ ބޯޑަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ހަމަގައިމު ވެްސ 

ގޭ އެއީ ސަރުކާރަުށް ލަފާދޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާެއއް ކަހަަލ ތަނެއް. މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ަވޑަިއގެން ެއ ބޯުޑގަިއ އެނ

ުްށ މިއަދު އެބޯުޑގެ މަސައްކަތަ ،އިންނެވީ ބޯޑަުށް ލަފާދެްއވަން މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން. އެހެްނވިޔަސް 
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 ،ވާހަކަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ލިޔެ ވަންޏާ ބޯޑުން އެ ކަމަުށް ންކުރާދަތިވާތީ އަސްލު އުސޫލެްއެގ ގޮތުން ކަ

ހެދި ދަތިވެއޭ ވިދާުޅެވ އެކަންކަން އޮންނާނެ ގޮތަުށް ލިޔުްއވީމަ، އަުޅގަނޑުމެްނ  ޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުަށް މިކަމާރައީސުލް

އުސޫލެއްެގ  އީގެން ކުރަްނޖެހޭނެ ކަމެއް މިމިއީ ކިހިނެއް ހިނގާ ކަމެއްތޯ އޮޅުންފިލުަވއި ،ގެންގޮސް ކޮމިީޓއަކުން ބަލައިެގން

ގެންދާ ނިޒާުމ އް އެްއވެގެން ތޮއްޖައްސަމުންބާރުތަދު ިމފެންނަނީ މިއަ ،އެހެންވިޔަސް  .ަވންޏާ ކުރާ ކަމަުށް ގޮތުން މިކަން

 ދިޔައިން ހިނގަގޮތަުށް މިކަ ނގޭުށް އެސާފުކޮުށް މުޅި ރައްޔިތުންނަ ކުރާ ސަރުކާރުން އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ހަމަ ވަރަުށްގަޑުބަޑު 

ޯބުޑގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން  ގޮތް ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު މިއަދު ތެދުވެ ވިދާުޅވެއްޖެ. ވިދާުޅވީ އެ

ބެހޭ ކަމެއް  އަދާކުރަްނޖެހޭ ކަންތައްތަކާ ުށްއްޔަތުަތާކއި އޭނަ ފުރިހަމަކޮލިއަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަާކއި، ިޒންމާތަކާއި، މަްސއޫ

 ތިމަންނަމެން ޑިމޮކްރެސީަގއި މި ،ާބްއވާފައި ލިމެންްޓރީ ގްރޫޕުއީ ތިމަްނނަމެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާއް. މި ނޫނޭ މިއީކީއެ 

ތިމަންނަމެންނަުށް ފެނުނީއޭ  .އްޔަންކުރި މީހެކޭޢަތިަމންނަމެން  ،ވާތީ ހިންގަންޖެހޭ ގޮތަކީ މެޖޯރިޓީައުށް ތަބާވުން ކަމަުށް

ވާއިުރ  ތަނެއް ކަމަުށް މަޖިީލހަކީ ދެ ފެނިގެން ދެން ގޮސް ސަރުކާރާއި ހުން އަމިއްލައަުށްމީ އޭނަ ވަިކކުރަން. ަވކިކުރަން އެ 

ލެމެންސީ ބޯުޑެގ ކް ،ނާދެޭއ މިހެން ކިަޔއިގެްނ އެާތގެ 33ިމއަދު އޭަނ % ނ،ގަނެެގން އާއި ތަނުން ހާވަ  ވެސް އެ

ތަން  އަދު މިގޮތަުށް ކަންކުރަްއވާކަމުަގއި ިވޔަސް މި 2ޒިރުވީ %ހާބޭފުޅަކު ހަމައެކަނި އެތަނަުށް  ރައީސަކަުށް އިންަނވާ

 ވާހަކަ މިއަދު  . އަޅުގަނޑުމެންކީގޮތަ . އެއީ މިހާރުގެ އުސޫލަކީ. އެއީ މިހާރު ކަންކުރާލުންފެންނަނީ. ފެނުނީމަ ވަކިކޮުށް މި

ދުވަހު އަުޅގަނޑުމެން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  އެ ،ވިދާޅުވޭ ގިނަ ބޭފުޅުން ތެދުވެވަަޑއިގެން އެބަ ދައްކާއިރު ވަރަުށް

ކަމުގައި ވިޔަްސ ައޅުގަނޑުމެން ޭބނުން ނުވި އި،ިއދިކޮޅުހަދަ އްޔަންކުރަން ައޅުގަނޑުމެންޢަ ތަނަުށް  ދު އެޙީޙައްމަދު ވަމު

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ،އެްއވެސް މަްޝވަާރއެއް ެނތި ؛އަޅުގަނޑުމެން ެއގޮތަކަުށް ޫނން. އެ ގެންގުުޅްއވާ ުއސޫލު

 ވާތީ ޑިމޮކްރެސީއަކީ ހަމައެކަނި މެޖޯރިޓީގެ ބަސް އޮެވގެން ކަމަުށް ރިޓީ ކަމަުށްމެންބަރެއް ވިޔަސް ޕީ.ޕީ.އެމް އެއީ މެޖޯ

ދާިއރާއެްއގެ ބަސް ާބކީކޮުށްލާފަިއ  21މިތަނުގެ ާރްއޖޭގެ އެތަން ،އްއެ ާމލޭގެ ވެސް ބޮުޑ ބަ ޅީ އުތުުރ،ބުނެ މައްޗަންގޮ 

 !މެން މިަދންނަވާ ވާހަަކއަކީ. ބައްަލވާުއޅެނީ. އެއީ އަުޅގަނޑު ނުގޮސްގެން މިއުސޫލު ައޅުގަނުޑމެންނަުށް ކަމު ކަންކުރަްއވާ

އޮތް ހުރިހާ  މި އިމަޖިލީހުގަ ވެސް އެނިގވަޑަިއގަންަނވާނެ މި ބޭފުޅުންނަުށް ތި  ،ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި

ދެއްެކވި އެހެން ދެން މިތާގައި މިައދު ވާހަކަފުޅު ،ދުވަސްީވއިރު ވެސް ތުލުސްޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަހީދެކޭ

 .ކޭއެއެމް.ޑީ.ޕީއަކީ މިކަހަލަ ބަ .ވީ ޅުންނެކޭ ބަސްމަގު ތަފާތެއް ނެތް. މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސަރުކާރުަގއި މިހެންނޭބޭފު

 ،ވިދާުޅވަުމން ވަޑަިއގަތީ. އެހެންވިަޔސް ފުޅުޮގތްގޮތަުށް ބަސް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ހަމަ އެކި

ކުރަންޖެހޭ އުސޫލު ނޫން ގޮތަކަުްށ ކަން  ،ގުޭޅގޮތުން ެވސް ނާއިންސާފުން މަދު ވަޙީދާތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުމޙައް

ޔަޤީންކަން އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް  ބުނާނެ. އެ ދުވެ ބަސްތެ ންވަންޏާ އެމް.ޑީ.ޕީ ކަންކުރެވޭ ކަމަުށް

ދިމާއުަށް  މެ ދެރަ ބަހެއް އަޅުގަނޑުމެންނާދެމުން. ކިތަންައޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ސާބިތުކޮުށްއެބަ އަުރވަން. އަދި އެކަން 

ބަސް ުމގައި ިވޔަސް ބުނަންޖެހޭ ޙައްޤުކަދޭތެރޭގައި ކަންކުރި ނިކަމެތިކޮުށް އަުޅގަނޑުމެންނާ ކިތަންމެ ،ދިޔަޔަސްބުނަމުން
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ދަނީ. އަދި އެކަން ކުރުމުަގއި ުޅަގނޑުމެން މި ސާބިތުކޮުށްދެމުންވެސް އަ ކުރަންޖެހޭ ގޮތަުށް ކަން ކުރާނެކަން މިއަދު ،ބުނެ

 !ބައްލަވާ އަރުވަން.އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ރައްޔިތުންނަުށް  އަޅުގަނޑުމެން ދެމިތިބޭނެ ކަމުގައި ޔަޤީންކަން ދިވެހި

ޖުމްހޫރިއްޔާ ވޯޓަުްށ ރައްޔިތުން ރައީސުލް ،ނުދީ ބުނަން ފުރުޞަތެއް ުށް ބަހެއްގައި މި ގޮތަމިތާ މެންއަޅުގަނޑު

މުަޙއްމަދު ޖަމީލާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އިތުބާުރ ނެތް ކަމަުށް ނަގައިފި. މި  ރު ަނއިބެްއގެ ގޮތުަގއި ދެްއކެވިވިއިނެ ވަަޑއިގެން

އެހެންމެ މަބަސްބުނާނެ ފުރުޞަތެއް ނުދޭ. ހަ ވަޑަިއގެންނުވަތަ އެ ބޭފުޅެްއގެ ވަކީަލަކުށް  ،އައިސް އޭނަ މަޖިލީހުގައި 

ގައި ކުރަމުންދާ ގޮތުން މިތާކަން ން ަކންކޮުށްފި. އަޅުގަނޑުމެން އަުޅގަނޑުމެ ބާ ދޭތެރޭގައި ެވސްނައިބު ރައީސް އަދީ

 !ބައްަލވާ ،ްނވީވަރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް ވެސް އެނިގަވޑަިއގަންނަ ،ހެންމެންބަރުން ވިާދޅުވިވެސް ކުރީަގއި 

ދެްނ  ،ވާ ތަނަުށް އެ ަވޑަިއގަންނަ ދެން މި ކުރިްއޔާބަރާ ދޭތެރޭގައި މި ގޮތަުްށ ކަންގެ ެމންސްދޫ ދާއިރާމިއަދު ތުލު

 ކަމެއް  ފެނިއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ހާވައިގަެނގެން ވިދާޅުވާ ޭބފުޅުންނަުށް އަޣްލަބިއްޔަތޭ ުށް ވެސްވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރަ

. އަސްލު ބޭނުމަކީ ްނދާ ކަމެކީމުގެއެނ ރައްޔިތުންނަުށްދު ދިވެހި ެއަކހެރިކުރާނެކަން އެއީ މިއަ ކޮުށްގެން ނަމަވެސް އޭނަ

. ާއއެޭކ ަރއްިޔތުން ބިރުގެންނެވުން ،ޔިތުންަނުށް އެ ގޮތަުށް ަދއްަކއިބޭނުމަކީ ރައް ނޫން. ވެސް  ކަންކަން ފޮުރވުމެއް އެ

 ގެ ޅު ދެކުނުގަލޮ މިސާލަކަުށް، ރަކަސްންބަ މެމަޖިލީހުގެ  ރައްޔިުތންއެހެްނވީމާ، . ތިމަންމެންނޭ މި ތިބީ ވެރިކަމުގައި

. ތުލުސްދޫ އިއިންނެވީ ޙުކުމެއްގަ  އެ މައިނދިކޮޅަުށް ބަސް ވިދާޅުވަން ފެުށީ ވަޑަިއެގން ސަރުކާރާމެންބަރު ވެސް ނިކުމެ

ދަނީ މަޖިލިސް  ދު އެމިހާރު މިއަ ނުކުމެވަަޑއިގެން ރަީއސް މައުމޫންގެ ފެކްޝަނަުށް އެރުްއވީމަ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވެސް

އިންނެވީތީ ެއކަުމން ވެސް ަވކިކުރަމުން. މިއީ  އިްއގަބޯޑެ އޭނަ  ނެިވ ކޮމިޓީން ވެސް ނުވަތައޭނަ އިންވެސް  ތެރެއިން

ޞަދު ވެސް. އަދި އެ މަޤް ންވާ ކަމަކީހަމަ ބޭނު އިރުގެންނެވުން މީގަރައްޔިތުން ބި .ނުންވާ މަންޒަރަކީބޭ ދައްކަން

ާވކަން ލުނުހާސިޏާ އެކަން ޭއގެ ޒާތުަގއި ވަން އެކަްނ ކުަރްއވާ ކަމަުށް  ިއގަންނަަވއިގެން ވަޑަ ލުވާނެ ކަމަުށް ދެކެ ސިހާ

މެންގެ މި މަޖިލީހުން ގަނޑުައޅު  ،ފެނިގެންދިޔަ އަޅުަގނޑުމެނަުށް .ސް ދަންނަވާލަދޭން ބޭނުންވެ އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު 

 އަުޅގަނޑުމެން ަވކިކުރި އަންހެން ،އަުޅގަނޑުމެން އޭރު ހުންނެވި ަރއީސް ،ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސް ލްސިވި

އިްއޒަތްތެިރ ިއވެނީ ނަުށް މިތާ ެއތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެ ދެންދޭތެރޭގަިއ ނޭދެވޭ ގޮތަުށް ޢަމަލުކުރަމުންދާތީ. ކުދިންނާ 

ެއގޮތަުށް  ކުރިޔަސް އެކަންޯގނާ ވެސް އޭނަ ކިތަްނމެ ވަރަކަުށް އަންހެނުންނަުށް. އެްއގޮތަކަުށް ރައީސްެގ ނުފޫުޒގައި ކަމަުށް

އުސޫލަކަުށޭ.  ކަންުކރަންޖެހޭނީ މިވެނިމަޖިލީހުން  ،ކޯޓަުށް ވަަޑއިގަްނނަވަިއގެން މްޕްރީސު ވިދާުޅވެ ކަމަުށް ނުވާނެކުރެިވގެން

 ގެން މިއަދު ވެސް އެތައް ބަިއވަރު ަފއިސާެއއްއޮތީކީ ކިަޔއި އި ވަިކކޮުށްފަ އޭނާ ނޫނޭ އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލާ އެްއޮގތަކަުށް

ކަމުަށް ރު ނެތްުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އިތުބާއަ އިންދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ަފއިސާ ،ލިބޭ ގޮތް ެވސް ހަދައިއެ ބޭފުޅާއަުށް 

ވެސް އެ ހުންނެވީ މިހާރުައދި  އި،ގޮްތގޮތަުށް އެ ބޭފުާޅައުށް ވެސް ފައިސާ ދީފަ އެކި ާއއި މުސާރަ ،ސް އޮތަ އިނަގާފަ

ނޫން.  އޮތީކީ ސް ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސާ ދޭތެރޭސަރވި ސިިވލްގެ އެްއެވސް ޒާތީ މައްސަލަެއއް . އަުޅގަނޑުއިވަޒީާފގަ

މަނިކުފާނަީކ  އެ ދުވެސް އެބަ ވިދާޅުެވއޭބައަ ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުސްތުލު ،މިއަދު އޮތީކު ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އެކަމަ
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ދު އެ ބޭފުޅާ އަބަދުވެސް އެ ވިދާޅުވަމުން މިއަ އޮންނަ ޭބފުޅެއް ކަމަުށް. ސަކްސަސް ރޭޓު 100ގައި %ކޯޓު ތަންތާ ޕްރީމްސު

ތަނުން އެ  މި އީމިއަދު އެއެ ބޭފުާޅގެ  ،ވަިއގެންނަރި ކޯޓަުށް ވަަޑިއގަންރި ިއންސާފުވެވެލުޢަދު ވަަޑއިގަންަނވާ

. އޭޕުޅުކުަރްއވަންވީ ޅާ މަސައްކަތްލިބޭތޯ އެ ބޭފު ބޫުލކުރަްއވާނެ ޙަްއޤު އަނބުރާގަވެސް  ނިގުޅަިއގަންނަ ކަމަުށް އެ ބޭފުޅާ

ން އޮްތ ކަ ބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، ެއ ވިދާޅުވާ ގޮތަުށްގަ އި ާރގަދާއި ބޭނުން ޢަދުލާއި އިންސާފުގެއަޅުގަނޑުމެން ވެސް 

 ކުމެއް ހުގައި ހަމަ ލިބުނު ކަހަލަ ރައީްސ، އޭުރ ހުންނެވި ރައީސާ ދޭތެރޭކޮމިޝަނުގެ  ސަރިވސް ސިވިލް ކަމަުށް ވަންޏާ

ީކ ގަނޑު މި ދަންނަވަނީނޫން. އަޅު ކުމް ވެސް ރަނަގޅެކޭހުއެ . އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އެ ބޭފުޅާއަުށް ވެސް ލިބެންވާނެ

ގެ ކޮމިޝަނު ސަރވިސް ވިލްޭއގެ ޒާުތގައި ސި  ޙައްޤުއެ ުކ . އެކަމަ ނޫން ެވސް ރަނގަޅެކޭ އެކަން އެ ގޮތަުށް ހިނގީމަ

 ބޮޑު މާ ަޙއްޤު މިައދު އެއަުށްވުރެ އެ ހުންނެވި ރައީސަުށް ވެސް ލިިބވަަޑއިގަތް ކަމަުށް ވަންޏާ އިވެސް އޭުރގަ  ،ރައީސަުށް

ފުޅުންނަުށް ބޭ ހުރި ކަންތައްތައް ާހަވއި ހޯދައިގެން އެ ކިޔައި ސަުރކާރުގެ ޮއފީހެއްގެ އޭފެނުނީުށް ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެޖޯރިޓީއަ

ސަލަ ހުުށަހަޅުއްަވއިގެން މައް ފްލޯއަުށް  ،މި ތަނަުށް ،ލިބުނު ގޮތެއް ެވސް ިވދާޅުނުވެ ގައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތުތައްއެ ތަންތާ

ވާޖިބު އަދާނުކުަރްއވަިއގެްނ  ރަްއވަންޖެހޭފުޅާ އަދާކުކޮަބިއތޯ އެ ބޭ ،އިލަންލަނުންވޭ ބަ. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ބޭންވަގެންދަ

ވުމަކީ. މާލުހުްއޔަތަުށް އިއެ ބޭފުާޅގެ ަމސްއޫލި ކޮަބއިތޯ ކުެރއްވުނު ކަމަކީ. ަގއިއަދާނުރެްއވުމުކޮބައިތޯ ޒިންމާ ވި ކަމަކީ. ކުރެއް 

ެއއީ މި ުހރިހާ ބަހެއް އަުޅގަނޑުމެން ޯބޑު ިމހާރު ނުހިނގަނީތޯ.  މެންސީާއ ހެދިގެން ކްލެއެ މެން؛ ްއވެގެޯތ އަުޅގަނޑުކީ

 ،ާވިއރަުށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހޭންއަރަން ހިތަުށްހޯދަންޖެހޭނެ. މިހެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުގަނޑުމެ

 ަމޖިލީހުންނޭ ކުރާނީ ބުންޏަސް ، މެކޭކަ ކުރާ އިޭނ، މަޖިލީހުގަކަމެއް ނޫ ްއވާޔާ ކުރަމިއީ ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއް .ބާރު އެބައޮތޭ

ތުލުސްދޫ ދާއިާރެގ  ކުރީަގއި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ،ަވންޏާ ސް ކަްނކުރެވޭ ކަމަުށްވެޚިލާފަުށް މިައދު  ޔާހަމަ އިއުސޫލާ

ޖޭގައި ކަްނކަން ފެއް ެނތޭ. މި ރާއްލެއް ނެތޭ. މި ރާއްޖޭގައި އިންސާދުއަމި ރާއްޖޭގައި  .ނެވިންދެން މެންބަރަުށް ވެސް

މިކަން  ނޫން ަރންޖެހިފަ. ލަހެއްކުކަންަތއް ތަަޙއްމަލްއެ  ޮއތީ އެ . މިއަދު އެ މަނިކުފާނަުށްނޫނޭ ރަނގަޅަކަުށް  ނގަނީހި

ިއ ގަ ދޭތެރޭ އާބޭފުޅާ މިއަދު މި ،ހިނގާލެއް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު މިއަދު ވެސް މި މަޖިލީހުގެ އެހެން މެންބަރުންނަުށް

އެ ބޭފުޅުންނުަށް  ނުވާނޭ ލަހެއް ،އޮތީނެ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ވަިކކުރަްއވާ  އެހާ އިހާނެތިކޮުށް

 ޅުންގެ އަމިއްލަ ެއއްޗަުށްއެ ބޭފު ،އެ ބޭފުޅުންތަން. އެހެންވީމާ، އެހެން ުވމުގެ ކުރިން  ޖެހޭ ައއިސް އެ ގޮތަުށްއެކަން 

 ކަްނކަން ކުަރއްވާ  އިވަ ހަމަ ނުިހއްފަޓަ އިއުސޫލާޖެހެއޭ. މިކަން އެބަ ހުްއޓާލަްއވަން އެ ބޭފުޅުން އެރުްއވުމުގެ ކުރިންފައިން

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ ކުރަންޖެހޭ ތަނޭ. ތަޙައްމަލް ހަމަ ފެނިގެންދާނީ މިކަހަކަ ހިތި ނަތީޖާ ކަމަުށް ވަންޏާ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން
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ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  މިހާރުޑު . އަުޅގަނމެންބަރުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

 އަނާރާ ނަޢީމަުށް. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އެންމެުޅގަނޑު ރާރަުށް ވާހަކަދެްއކުމުގެ ކުރިން އަގަ ދާންދު މި ވާަހކަދެެކވެމު. އާދެ، ިމއަިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް އްޔާ ޝުކުރި

ކުރަްއވާ ބޭފުޅެްއގެ ގޮތުްނ ލުސީސް ތަމްރައްޔިތުންގެ މަޖިލި މެންބަރުފުރަތަމަ ވެސް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 ،ަޝއްެކއް ވެސް ނެތް ގޮތުަގއިއަދާކުރަން.  ިއވާތީ އެ މަނިކުާފނަުށް ޝުކުރުމަސައްަކތްކުރަްއވާފަބޯޑުަގއި  މެންސީކްލެ

ގިނަ  ވަރަުށްްއވާފަ. އެހެންވީމާ، މަަސއްކަްތކުރަ އިުދވަސްަތކެްއގަ ވަރަުްށ ގިނަ އެ ބޯުޑގަިއ އެ މަނިކުފާނު ވަނީ

 ،ދެން އަުޅގަނުޑ ހަމަ އަލިައޅުވާލަން ބޭނުންވަނީ ބޫުލކުރަން. ގަހުްނނާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު  އިކުެރވިފަ ޚިދުމަތްތަކެއް

 ނޫން. ސިޔާސީ ަމއްސަލަެއއް ކީގޮތުްނ ފިކުރު ތަފާތުވުން ެއއީ ގޮުތގައި ސިޔާސީ ރާކުބޫލު ގަ ުދވެސްޅުގަނޑު އަބައަ

އެކު މަސަްއކަތްކުރުަމކީ ެއއީ ލިބޭ ކުރިއެރުެމއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު އަބަދުވެްސ  ތަފާތު ފިކުރުތަކުގެ ޭބފުޅުންނާގޮތުން 

 ،ތަފާތު އެކިއެކި ޕާޓީތަކަުްށ ނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވާއީ މިދެކެން. ޚާއްޞަކޮުށް މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަކީ ވެސް 

ކުރަްއވާ މަސައްކަތްޕުޅުްނ  ވެސް އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ތަފާތު އެކިއެކި ސިޔާސީ ފިުކރުގެ ބޭފުޅުން. އެހެންނަމަވެސް، އެ

 ން މަސައްކަތް ކުަރއްވާ އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ލިބިގެންދާނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގުޅިގެވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަޖިލީހުަށް 

ން. ސިާޔސީ ފިކުރު އުދިޅު ނިޒާމުތަކެއް އެކަުަށެއޅިގެންރާއްޖޭަގއި ރަނގަ ނަމަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި

މު ެގއްލުމުެގ ޤާމަ ކަމުަގއި ވިޔަސް މެއްަގއި ހުންނަ މީހެއްޤާއެއީ ކޮންމެ މަ  ؛މު ގެއްލި ޤާފަހަރަުކ މަ ވާ ކޮންމެ ތަފާތު

. ތެރި މަސައްކަތްތަެކއް ނުކުެރވޭނެއެކު ރަނަގޅު އުެފއްދުން މިކަހަލަ ބިރުތަކާ  އި،ވުމުގެ ބިރާ އިލާ ނިކަމެތި ޢާއޭާނގެ  ،ބިރާއި

މޭ ރަނގަުޅ އްމެން މި ރާއްޖެއަުށް ވަރަުށް މުހިއަޅުގަނޑު ،އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ

އެުކ  ނަުށް ވެްސ ވަރަުށް ތަަނވަސްކަމާމުތަކެްއ އަިދ ހުރިހާ އެންމެންއިމުކުރެްއވުން. ރަނގަޅު ިނޒާޤާ ސިސްޓަމެއް 

ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް ހުރިހާ ސިޔާސީ  ،ކޮުށްވެސް މަސައްކަތް އުމުގެ ުކރިއެރުމަުށް ހުރިހާ އެންމެން ޤަމި  ،ޚިޔާލުފާޅުކޮުށް

ނުްނވާ ާވހަކަ އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން. އުމު ކުިރއަރުާވނެ ދުވަހެއް ދެކެން ބޭޤަ ބޭފުޅުން ވެސް ޝާިމލުވެގެން މި  ފިކުރުގެ

 ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.   ވަރަުށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ނަުށް. މައުމޫ ފާރިސް އަޙްމަދު
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: މައުމޫން ފާރިސް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދިއްގަރު

މެންސީ ބޯޑުން އަޅުގަނުޑގެ އަޚް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުލެޝުކުރި

ނުކުރާ ވާަހކަ ރަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުވާ ގަރާހުުށަހަޅާފައި ުށް މިއަދުއަލްއުސްާތޛު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވަކިކުރުމަ

. ލީމީ ބޭފުޅެއްޢުތަ .ވަރަުށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއްިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ވަްއޑޭައކީ  ،ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑގެ އަްޚ ވަްއޑޭައކީ

މު ކަންތަްއ އްމުހި ،އިސް ކަންަތއްތަުކގައި  ،މުތަކުގައި ޤާަދއުލަތުެގ މަ ،ޝަުކވާައކީއިވޭ އަބަދުވެްސ  ުށްއަޅުގަނޑުމެންނަ

ވަގުެތްއގައި މިފަދަ ބޭފުޅަުކ މިފަދަ ލީމީ މީހުން މަދު ވާހަކަ. ޢުތަ ،ޤާބިލު ގެނިންމާ ހިސާބުތަކުގައި ައޅުަގނޑުމެން

ން. އަދި މި އުމުގެ ރައްޔިތުންނަުށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫންކަުމގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވަޤަމުން ދުރުކުރުމަކީ ޤާމަ

މެންސީ ބޯޑުގައި ވަޙީދު ކުރަްއވާފަިއވާ މަސައްކަތްޕުަޅކީ ވެސް ހަަމ މްސީލުކުރަްއވަން ކުލެސް ތައިްއޒަތްތެރި މަޖިލި

ދަންނަވަން. ތަފާތު ސަބަބުތަކެއް ދައްކާަފއި ހުުށަހެޅިދާނެ ގަރާރުތައް.  މަުށްއެކަުީށގެންވާ ރަނގަޅު މަސަްއކަތްޕުޅެއް ކަ

 ،ނަމަ ުވރެ ވަކި ޤާބިލު ބޭފުޅަކު ދެން ވަޙީދު ަވކިކުެރވިއްޖެއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުރަން ދަތި ވަޙީދަުށް 

 އެހެން މިއީ  ،އެކު އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުަރން މަޖުބޫރުވަނީމެދު. އެހެންކަމާ މަޖިލީހުން ކަނޑައެޅިދާނެކަމާ މި މި މަޤާމުަށް 

އުމަުށް ވެސް ޤަޒު ވަނުމަކީ މުޅި ކަމެއް ކަމަުށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަުށް ނުފޫ ކޮންމެވެސް ނުފޫޒެްއގެ ދަުށުން ހިނގާ

ރަނގަޅު ުނވާނެކަމުަގއި ވެްސ އަުޅގަނޑު ދަންަނަވން. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި  ިމކަމުގެ ނަތީާޖ އެންމެ .ބިރުވެރިކަމެއް

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ސިކުންތު 53މިނެޓު  1ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ބާކީ 

 މަުށް. އަސްލަ މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު ހިތަދޫއަރުވަނީ 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ބަލާނަން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ސިކުންތުން ވާހަަކ ދެއްކޭޯތ  3ޓު މިނެ 1ޢަލަިއކުމް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އައްސަލާމް

 މި ނޫނުއަސާސީގެ ބަލަދުވެރިންނަކީ. މި މަޖިލީހުން ޢަމަލުކުރައްވަމުންޤާ ޓުން ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނާމެންނޭ ޕްރީމް ކޯސު

ންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ސް ކަމަުށް. އަޅުގަނުޑ ދަތަކުގެ ބަލަުދވެރިައކީ މި މަޖިލިގާނޫނު ާއއިނޫނުއަސާސީޤާނީ ގެންދަ

ންވަނީ. އަދި ހެދުމުގެ ބާރޭ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ލިބިގެންވަނީ. ގާޫނނު އުވުުމގެ ބާރޭ އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ލިބިގެގާނޫނު

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި  އީ މި މަޖިލީހަުށް ލިބިގެންވަނީ. އެ ،ގެަނއުމުގެ ބާރޭ އަޅުގަނޑުމެންނަުށްގާނޫނަުށް އިޞްލާޙު

މާއްާދގެ  މި ،ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގައި ަބާޔންކޮުށްފައި ވަނީ  10ދިނުމުގެ ގާނޫުނގެ ފުއާދެ! މާ ؛މަްއސަލަިއގައި ބަހުސްކުރެވޭ 

ެއ  ،ވަިކކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަާކއި މއިޔާގެ މެންބަރުން ޢައްޔަްނކުުރމުގަލެވޭ ބޯޑުއި)ހ(ގެ ދަުށުން އެކުަލވަ 
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އް ބަޔާންކޮުށްޭދ ބޯޑުން ިނންމާ ކަންކަން ނިންމާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތަ  ބޯޑުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްޭވނެ އުސޫލާއި އެ

ބައިތޯ؟ އަުޅގަނޑު ބަލައިލީ ާއއްމުކޮުށް އިޢުާލނުކުރަންވާނޭ. މި ގަާވއިދު ކޮ  ިއ،ނެރަލް އެކަުށަައޅަރނީ ޖެގަާވއިދެއް އެޓަ

 ؛ނެއް ނެތް. މާނައަކީ މިދެންނެވިންނެވި ގާނޫޭއގެތެރޭަގއި މިދެ. ަގާވއިދުތަކަުށްރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އުފައްދަވާފަިއވާ އެޓަ

 .ާގނޫނުން ބާރުލިބޭ ގަާވއިދެއް .ންޖެހޭ ަގވާއިެދއްއުފައްދަ ންގާނޫނުެއއީ  ،މި ަގވާއިދު ނެތި .ގަާވއިދެއް ނެތް މިދެންނެވި

ަވކިކުރާެނ މީހުން ން ޚާއްޞަކޮުށް ބޯޑުން ވަކިަގާވއިދުން ގާނޫނެްއގެ ބާރުލިބިގެންދާނެ. އެފަދަ ަގާވއިދެއް ނެތި އެ އެ  ،އާދެ

ްއ ރެރާނޑަުށް ނުފެނޭ. ގަކުރާނެ ގޮެތއް ައޅުގަ ެނތި ގާނޫނުަގއި ބުނާ ގޮތުެގ ބޭރުން މިކަން ނެތް. އުސޫެލއްއުސޫލެއް 

ޖިލީހުން މަ. ނީވެޖިލީހަުށް ފެންނަ ގޮތް ބަޔާންކުރެގަރާރެްއގެ ތެރެިއން މައެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުުށަހެޅިދާނެ. 

އަުޅގަނޑުމެން މިކަްނ ަވކިކުރާ ޯބޑެްއ މިއީ. ދެން  ،ނޫން. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަންޮކުށް ކުަރްއވަނީެއއްވަކި

ލެްއވުމަުށްފަހު. އިހުން މިފަދަ ގަވާއިދެއް އެކުަލވަ ރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީނޑަުށް ގަޫބލުކުރެވޭ ގޮުތގައި އެޓަކުރަންޖެހޭނީ އަޅުގަ

މަނިކުފާުނ  ލަްއވާފަިއ ނެތީ އެއީ ގާނޫނުަގއި ބުނާ ަމސްއޫލިްއޔަތު އެއިރނީ ެޖނެރަލް އެކުލަވަ ޓައެފަދަ ަގވާއިެދއް އެ

މެދު  ން. އަދި ެއކަމާއްވުމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ެއޅު ނަމަ ދެން ޖެހޭނީ އެކަމާުްށވާއެހެންކަމަ ްއވެނީ.އަދާނުކުރެ

ލުން. އޭެގިއތުރަުށް މީހަކު އަދާކުރަމުންދާ އިދަ ގަާވއިދެއް އެކުަލވަ ރނީ ޖެނެރަލަުށް އިލްތިމާސްކުރަްއވަިއގެން އެފައެޓަ

ގޮްތ  ނަމަ މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާނުކުެރވުނުމީހަކު ބަދަލުކުާރކަމުގަިއ ވާ ަވީޒފާއަކުން ،މަސްއޫލިއްޔަތުަތކަކުން

  އޭގެ... .ބަޔާންކުރެވެންޖެހޭ ސާފުކޮުށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތެރި މެންބަރު. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ގަރާރު ހުުށަހެޅުއްވި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ވަނީ އެންމެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 . ފަވުުމގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮުށްލައްވާފަހު ބަސް އިއް

 

 ވޯޓުަށް އެހުމުަށްހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން . 7

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވޯޓަުށް އެހުމަުށްހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މި އައިޓަުމގެ ދަުށުން މަސައްކަތް ކުިރއަުށްގެންދާނީ ، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 ގައި.  1:30މެންދުރުފަހު 

 

 ] އަުށް  13:30އިން  1826ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް އި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ޔާސަތުގަ)ރި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯަޓުށް އެ، 7މިދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުްށގެންދަން ކަމަުށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  .عليكممالس  ال

ވޯޓަުށް  ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯުޓގެ ރަނގަބީލު ޖައްަސަވއިދެްއވުމަުށް އިދާރީ މޭުޒގައި ދަންަނވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(

އަރުވަން. ުށްލަދެްއުވމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްލަން ކަމަުށް. ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ ކާުޑކޮޅުތަްއ ެޗކުކޮދަންނަވާ

ދެްއވުމަުށް ލަޗެުކކޮުށް ލަނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ކާޑުކޮޅުަތއްވޯޓަުށް ަދންނަވާ ކަުށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަ

 ނީ. ލަންނަވާވޯަޓުށް މި ދަ އަރުވަމުންކޮުށްހަނދުމަފުޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާގެ ދަުށުން ވަނަ މާއް 142 ގަާވއިދުގެ ގެރިފް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުޢާ ޢަލީކެލާ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަުށް ދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެމެ ބަލައިގަތުމާ ރާރު ަމޖިލީހުންގަ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރިފް ޢާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ކެލާ ދާއިރާ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    މަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަ

 25    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ޒިުރވެ ވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންެގ ހާ. 85 ؛ލަ އަދަދުވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މިދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. 25 ؛ކަމަުށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު ނުފެންނަ. 43 ؛. ފެންނަކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދ73ު ؛އަދަދު

. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެ ވަަޑއިގެންެނިވ 1 ؛ގޮތަކަުްށ ޯވޓުދޭން ބޭނުން ނުވާކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު ވަކި

ޒަތްތެރި ކެލާ ދާއިާރގެ ިއއް  ،. އެހެންކަމުނ68ް ؛ލަ. ޖުމ35ު ؛. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދ68ު ؛މެންބަރުންގެ އަދަދު

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަުށުން ހުުަށހަޅާފައިވާ ގަރާރު މަޖިލީހުން  142ރިފް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ޢާމެންބަރު ޢަލީ 

 ވިއްެޖކަމުަގއި ދަންނަވަން.ފޮނު އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮިމޓީއަުށްޤަގަތުމަުށް ފާސްެވއްޖެ. މި ގަރާރު ބަލައި

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރުންނޮވެ 20ގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ މަޖިލީހު ،ޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދެންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮ

  ަގއި. 9:00އްތަ ދުވަުހގެ ހެދުނު ވާ އާދީ 2016

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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