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 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 39ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންކުރުއިޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

އޭނާގެ މަޤާާމ  ،ސިންޙްމު ތާޒްމުހް ޓަރ ެޖނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަްލއުސްތާޛުއުކިޕްރޮސި  -5.1

ދިފައިވާ އެކަީށގެންނުވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރެްއވި ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ެފންނަކަމަށާއި، އޭާނގެ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެ

ޓަރ އުކިވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ޕްރޮސި 228ނޫނުއަާސސީގެ ޤާއެހެންކަމުން،  ،ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނަކަމަށާއި

ޓަރ ެޖނެރަލް މަޤާމުން ވަކިކުރަން އުކިޕްރޮސި ،ސިންޙްމު ތާޒްމުހް ނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްުއސްތާޛުޖެ

ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމެިވ ގޮތުެގ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯުޓ  ގެ ކަންތައްތަކާފެންނަކަމަށް ނިންމަވައި މިނިވަން މުައއްސަސާތަކު 

ނުވުނު. މި ރިޕޯޓު ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާީނ މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ މިއަދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް ފޮ

ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިީޓގެ ުމޤައްރިރު، ފުނަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ަސލީމް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 އްެކވުން:ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެ

 123 ،ޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެންމެ ތި އިޢުލާންކުރެއްެވވި މައްސަލަ. `

ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މިނިވަން ުމއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ

ނޑު. ، ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަ. އެހެންވީމާނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް މިހާރު ވާނީ ިއއްޒަ މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ 

ދަންނަވަން. މި  މުޤައްރިރަށާއި، ިއްއަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށާއި، ނައިބު

ނޑަެއޅިފައި ވަނީ ޖުމު 178ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ   2ލަ ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ކަ

ސިކުންތު.  47މިނެޓު  29މް.ޑީ.ީޕއަށް ސިކުންތު. އެ 34މިނެުޓ  59ގަިޑއިރުގެ ބަހުްސގެ ވަގުތު. އެީއ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު.  3ދާލަތު ޕާޓީއަށް އަސިކުންތު.  46މިނެޓު  6ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަްށ  53މިނެޓު  14ރީ ޕާޓީއަށް ހޫޖުމް

)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  6ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުާވ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް. ވިލިމާލޭ ،ަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީއަޅު
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ލޭވިލިމާ

އަުޅަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުއްވި `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކޮމިޓީން 

މެންބަރުންނަށް  އެންމެހައި ވަަޑިއގަންނަވާ ރިޕޯޓަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަާށއި ޮކމިޓީގައި ހިމެނި

ނޑުމެންނަށް އިިވގެން އެ ދިޔައީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ދަންނަވަން. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން  ޝުކުރު  ައުޅގަ

ހާޒިރީއަށް ވުރެ ކުރިއަށް ިމ  އިގަސަފުހާއަދި މި ކޮމިޓީގެ ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހު ދެވަނަ  ،ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން

މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީައްށ  ،ކޮމިީޓގެ ނިންމުން ަކމުގައި މި ބުނެދޭ ުނކުތާަގއި ،އޮންނަ

ެލވުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަްށ ރިޢާޔަތްކުަރއްަވއި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުްނެގ އިން އެކުަލވަހުށަހަޅާފައިވާ މަްއސަލައަާކ ުގޅިގެ

ވަނަ ދުވަހު އޮތް މިިނވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްަތާކ  2015ބަރު ންޮނވެ 10 ،ފަހު މެދުގައި މަޝްވަާރކުރުމަށް

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއ  228ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ،ވަނަ ބައްދަުލވުމުަގއި ނިންާމފައި ވަނީ  35މި އަހަރުގެ  ގެބެހޭ ކޮމިޓީ

ސިން، މުޙް ތާޒްމުހް މުގައި މިހާރު ހުންނެވި އަލްުއސްތާޛުޤާކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަޕްރޮސި ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން

ރުމަށް މު އަދާކުޤާއެކަީށގެންނުާވ ފަދަ ކަމެއް ކުރެއްވި ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނަކަމަށާއި، އޭނާގެ މަ މާޤާއޭނާގެ މަ

 ޒްތާމުހް މުން އަލްއުސްތާޛުޤާ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަކަމަށް ކޮމިީޓއަށް ފެންނަކަމަށާއި، ޕްރޮސި  ނުކުޅެދިފައިވާ

ނަ ާމއްދާެގ )ށ(ގެ ވަ 228ނޫނުއަސާީސގެ ޤާއެެހންކަމުން،  ؛ސިން، ަވކިކުރެްއވުމަށް ޮކމިޓީއަށް ފެންނަކަމަށާއިމުޙް

ކިއުޓަރ ސިން، ޕްރޮސިމުޙް ތާޒްމުހް މުގައި ހުންނެވި އަލްުއސްތާޛުޤާގެ މަކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުދަށުން ޕްރޮސި

. މި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނުޑ އިންތިހާއަްށ މަށްއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން ވަިކުކރެއްވުމަށް ރަ ޤާޖެނެރަލްކަމުގެ މަ

ނޑު  މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ އިްއޒަތްތެރި އެންމެހައި ގޮތުަގއި ޕްރޮގްރެިސްވ ޕާޓީގެ ޕާލި ޫބލުކުރާގަތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ

ރޭެގ  އެކު. ނަމަެވސް، މި މި މަސައްކަތްޕުުޅގައި ަބއިވެިރަވަޑއިގަންަނވާނެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  ،ކަމުގައި މެންބަރުންމެ މި

އް ހުރި މި ވަގުތުަގއި ބޭްއވޭ ޖަލްސާއަކަށް ވާީތވެ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތުތަ

ނޑުެމން ހަމަ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް  ންވަރަކުން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްމި ދެއްވަމުން ގެންދެވުން ެއދެން. ނަމަވެސް، އަުޅގަ

އަދި ިމގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ އިްއޒަތްތެިރ  ،މި ރިޕޯޓު ބަލަިއގަތުމަށް ،ވަނީ މި

 ގެހުށަހެޅުމެއް  އީދަންނަވަން. އަުޅަގނޑުެމން މިގޮތަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ. އަދި މި ރައީސަށް ހުށަހެޅުމެއް ގޮުތަގއި

ތައް ބައިވަރު ނުކުތާތަެކްއ. މު އެއްވަޑަިއގަންނަވަން އެބަހުރި މުހިމި ރިޕޯޓުން ފެނި .ގޮތުަގއި ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ވެސް

ގޮތުަގއި ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ  ކުގެ ވާ ނުކުތާތަ ްށ ފާހަގަކުެރވިފައި ސިންގެ ޢަމަުލތައް ސަބް ކޮމިޓީއަޙްމު ޒްތާމުހް

 ނެތިން. ނަމަވެސް، މި ުނކުތާތަކަކީ ހަމަ ކުއްލިައކަށް އައި ުނކުތާތަކެއް ުނކުތާތަކަށް އަޅުަގނޑު ާދކަށް ނުކުތާތަކެއް. މި

 އި ވާނަމަ، ނުކުތާތަކަށް ބޫލުކުެރވިގެން އެފަދަ ވާހަަކއެއް ދަްއކަވަން ފައްަޓަވއިފި ކަމުގަގަކަމުގައި ަބއެއް ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑަްށ  މުގަިއ އެބަ ިތއްބެވި. މި ތަޅު ވެސް  ބޫލުކުެރވޭ ކޮމިޓީގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގަޖަވާބުދެއްވުމަށް އަުޅގަ
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ނުޑެގ ފުރުޞަތު ކުރުކޮށްލަން.  ންމުވުއެ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތުދެ، މާއެހެންވީ މި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅަމުން އަޅުގަ

 ތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އިްއޒަތްތެރި  ހެންވޭރު ދާއިާރގެއަރުވަނީ މެދު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މަށް.ޢާޡި މެންބަރު ޢަލީ 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާޡިމެންބަރު ޢަލީ ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެދު

ނޑު މިއަދު މިތާ ކޮޅަށްތެުދވެ ތްތެރި ރަީއސް. ހަމަޔަޤީނުންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ ހުރެ ރައްޔިތުްނގެ  ހުއްޓި ،ވެސް އަޅުގަ

ހިސާބަށް މި މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތަްއ ހިނަގއްޖެ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  ގެ މެންބަރެކޭ ބުނަން ލަދުގަންނަހުމަޖިލީ

ނޑު ހަމަ ރެކޯޑަްށ ޓަަކއި ކުންމެ ފުރަތަމައެ ަގިއ  11:00ޭރގެ މި ޖަލްސާ  ައޅުަގނޑަށް މި ،ްށެވރިކުރަންއިނުން އަުޅގަ

ގެ މަޖިލީހެްއ ަގއި. މިއީ ޮބޑު ޖޯކެއް. މިއީ ރަްއޔިތުން 10:43ރޭގެ  ނުވަތަ އެނގުނީ މި ،މެސެޖު ލިބުނީ ށްބާއްާވކަ

ނޑުމެ ބޫލުކުރާގަނޫން. އަޅުަގނޑު  ތެރޭ ތަބާވާންޖެހޭ ން އެައކާ ދޭގޮތުަގއި މިހާރު މި ތަނުގެ ަގވާއިެދއް ނެތް. އަުޅގަ

މަ ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިކަންަތއްތައް މިހާހިސާބަށް ދިޔަ މި ޤައުމަުކ ނެތް. އެހެންވީމާ، މި ެއއްނޫނުއަސާސީޤާ

ޅޭ މައްސަލަައކީ އުހުށަހެޅިގެން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި  ިއ.ތަން ވެސް ހަމަ ބޮޑު ޖޯކެއްގެ ގޮުތގަ ފެންނަނީ މި

އިނުން ވެސް މި ހުށަހަޅަން ވެސް ލަުދން ފުރަތަމަ ެއ ރިޕޯޓު ،ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް  ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅި މެ ރީތިންކިތަ

މިފަދަ  ،އުޅެނީ މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން. ޙަޤީޤަތަކީ  މުޤައްރިރު ވެސް. މި އޭ ކިޔާފައި ިނންމާލެއްވީރިޕޯޓު ހުށަހެޅީ

ދޭ ފަރާތް ސް މައްސަަލތައް އުޅޭތީ. ވަޒީފާޒީފާ ބަލައިަގންނަ ފަރާތުގެ ވެވަ ކަންތައްތައް މި ދިމާވަނީ ަވީޒފާދޭ ފަރާތާއި

. މި އިގޮުތގަ  ބޫުލކުރާގަރިއްޔާ އަޅުަގނޑު ހޫރައީސުލްޖުމް ކީމި ަމއްަސލައިަގއި ވަޒީފާދިން ފަރާތަ ؛ވަޒީފާ ޭދއިރުަގއި

ހަވާުލާވ  އާބަޔާނެއް ވަޒީފާ  ގެވަޒީފާ  ރިއްޔާ. އެ ފަާރތް ދޭއިރުަގއި އެބަހޫޖުމްދެްއވީ ރައީސުލްއިތަނަށް ނަން ފޮނުވަ

ްށ ކަންތައްަތްއ ތިމަންނަ ބުނި ގޮތަކަ، ެދއްަވމުން މި ވިދާޅުވަނީ ރިއްޔާ ވަޒީފާހޫއެބަ ބަލަިއގަނޭ. ަރއީސުލްޖުމް ފަރާތުން

ްށ ކަގާނޫނަ ،. ޤާނޫނުއަސާީސއަކަށްހުރެވޭނޭގިނަ ދުވަހަކު ވަޒީާފއަކު ނު ނިންމަންޖެހޭނޭ ކަލޭ. އެހެންނޫނީ ދެން މާ 

ރާތުން އެބަ އެއްބަސްވޭ ބަލަިއގަންނަ ފަ. އެހެންވީމާ، ވަޒީފާ ހަމައެއް ނޯންނާނޭ ،. އުސޫލެއްބަލާކަށްނުޖެހޭނޭ

ފައި ެއ އެ ަވޒީފާ ދޫކޮށްލާ ،ވެސް ެއގޮތަށް ކަން ކުރަން. އެހެްނވީމާ، އެޮގތަށް މިއަދު ކަން ނުކުެރވުނީމާއިނުންފުރަތަމަ

ނޑު ފަހަރެްއގަިއ ކަަމކަ ެއއް އޮތްއުމުގައި ގާނޫނެއް، ޤާނޫނުއަސާސީޤަ. އެހެންވީމާ، މި މީހަކު ދާންޖެހޭނީ ށް އަުޅގަ

މުން ތި ގެންދަވަނީ އްވަކަން ކުރަމި ،އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ ވެސް  ،ނުކުރަން. މި މަޖިލީހަކީ ވެސް ބޫލެއްގަވެސް 

ނަޑއެޅިގެްނ ގާނޫނުތަާކއި ޤާނޫ ނުޑ ދަނުއަސާީސއާ ޚިލާފަށްހަމަ ކަ ންނަވާލަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެްނ ަކން އަުޅގަ
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ނޑު ދަންނަވާލަން މަދު ަބެއކޭ އަުޅގަ ންބަވަނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭމިފަދަ ކަންތައްތަކުަގއި ބާރުެދއްވަން މި ިތއް

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަ މުގެ ބޭނުމުގައި އިްއޒަތްތެރިޤާކެރިދާނެ. އޭގެތެެރއިން އެއް ބޭފުޅަކީ މަ މަ ރައީސް ކަމަށް ައޅުގަ

 އި؛އެ ބޭުފޅުންގެ ިވޔަފާރީގެ ބިުރގަ އް ވިޔަފާިރެވރިން އެބަ ތިއްބަވާަބއެ ،ބޫލުކުރަން. ދެން މިތާ މި ތިއްބެވިގަ

ނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރަ ،މިސާލަކަށް ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްަލން. މިފަދަ ކަންތައްތައް ން ައޅުގަ

ލުމަށް ބާރުދޭތީެވ. ސަންޓްރެވަލް ިޝޔާމް، އިއްކަތްކުާރއިރުަގއި އެ ެއއްލަމަސަލަން އި ނޫނުއަސާސީ ެއއްލަޤާއޮތް 

ޚިލާފަށް ސަރުކާރުން ކުރާ  ގާނޫނާ ،ނީ އަޅުަގނޑުމެން މިފަދައަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަން. މި ހުންނަ

ން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް. ދިނުމުގެ ގޮތުރާ ކަންތައްތަކަށް ބާރުޤާނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފަށް ކު ،ކަންތައްތަކަށް

ނޑުމެން އިއް  ިވޔަސް މިއަދު މި ޤައުމުަގއި ގާނޫނެއް ނުހިނގާ. ކޮންމެގޮތެއް ،ބޫލުކުރަންޖެހޭނެގަޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީެއއް ނުހިނގާ. އެ ކަންތައްތަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުދޭ އެއް ބޭފުޅަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑުމެންނަށް .ލަުދގަނޭއަޅުަގނޑުމެން  ނޑުެމންގެ މެންޓޯ ،ައުޅގަ  ގެސް ރަންޓްގޮުތގަިއ ނުަވތަ ސިޔާސީ ވެ ގެ އަުޅގަ

 ގޮތުަގއި ފެންނަ ބަެއއް ބޭުފޅުން؛ މުޙައްމަދު ޙުަސއިން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކަހަލަ ބޭބޭފުޅުން މި މަޖިލިސް 

ނޑާލަިއގެން ނެތިކޮށްލަިއެގން ރުދެްއވަމުން . އަދި އެ ކަްނތައްތަކަށް ބާދާއިރުގައި ަމޑުމަޑުން ތިއްބަވާީތވެފު

ނުޑ މިހިތްވަރުދެއްވަމުން  ހުގެ ލަދުގަނޭ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ ދެރަޭވ، .އަދު މިތާ ތެދުވެުހރެ ކަންބޮޑުވޭދާތީެވ، އަުޅގަ

ޖެނެރަލް ރ ކިއުޓައްސަލަިއގައި ޕްރޮސި މެންބަރެކޭ ބުނަން ލަދުގަންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ މިއީ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި މަ

ސް ތިމަންނައަށް ސަރުކާރު އެ ނޯޓު ވެ  .ޖަވާބުދާރީވާން ،ޓީން ތިމަންނައަށް ދޭށޭ ފުރުޞަތުކޮމި ކޮމިޓީއަށް ގެަނއީމާ

ހިންގަނީ  މި ؟އޮފީސް ބަންދުކުރި ފަހުންނޭ. މި ހުންނަނީ ކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްތޯ މިއަދު ،ކުރި ފަހުންނޭބަންދު

މިތާ އިންަނވަިއގެން ިތ  ،ަބއިވެިރެވވަަޑއިގަެނެގން ރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްތެބޮޑެތި ޖަރީމާ އިނގޭތޯ ިއއްަޒތް

ނޑުމެން ޤައުމެްއގެ ގޮުތގައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  ހިންގަވަނީ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް. މި ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ

ނޑު ތަމްސީލުކުރަން ތިބި މެންބަރުންތަކެ  ައޅުަގނޑުމެންގެ މެންބަރުން ކިރިޔާ  ،ބޫލުކުރަނީގައްގެ ހައިިސއްޔަތުން ައޅުގަ

. އެހެންވީާމ، ތަްއ ކުރާކަށް ހިތްވަެރއް ނުދޭނޭ. ބާރެއް ނުދޭނޭވެސް ޤައުމާ ދޭތެރޭ ލޯތްބެްއ ހުރިއްޔާ މިފަދަ ކަންތައް

ސީދާ ، ދީމި މައްސަލައިަގއި މި ވަކިކުރާ ފަރާތް، އެ ބުނާ ފުރުޞަތުތައް ނު ،އަޅުަގނޑު ތަކުރާރުކޮށް ދަްނނަވާނީ

ނޑު ހަމަޔަޤީނުން ށް، ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށްޚިލާފަ ގާނޫނުަގއި އޮތް ގޮތާ ވެސް  ިތ ނިންމަންއުޅޭ ނިންމުމަކީ އަޅުގަ

ނަޑއެިޅގެން ްއވަބޫލުކުރާނެ ިނންމުންތަކެއް ނޫނޭ. މިހާރު މަސައްކަތްކުރަ ގަދެ ނމިތާ އި މުން ތި ގެްނދަވަނީ ހަމަ ކަ

ކޮްނމެ ޖަލްސާއެއް ވެްސ، މި މަޖިލީހުގައި ފަހަކަށްައއިސް  .ަގާވއިދާ ޚިލާފަށްސީދާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ  

ކޮންމެ މައްސަލައަކީ ވެސް އެޖެންާޑުކރެވެމުންދަނީ ސީދާ ގަވާއިާދ  ،ބާއްވަމުން މި ގެންދާ ކޮންމެ ޖަލްސާއަކީ ވެސް 

ނޑު ނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް ގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމަޤާމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ އަދި  .ޚިލާފަށް ނުޑ ގަށް އަޅުގަ ބޫލުކުރާީތވެ އަުޅގަ

 ްނ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލަމި ޖަލްސާ ދޫކޮށް މިހާރު ދާން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދަންނަވާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫ ިއއްޒަތްތެިރ ދާއިރާެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މިރަށް. ޢާމެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

 އެްއ އަޅުަގނޑު ެނގީ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ... ބެހޭ މައްސަލަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ނިޒާމާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑު މިހާރު ހުގެ ދަުށން ބ5.1ަ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ސްކުރެއްވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ފުރުޞަތުތަކުެގ ތެރެއިން އަުޅގަ

 ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް.  ށްމިރަޢާިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޑަުހަވދޫ ދާއިރާގެ 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާންބަރު އަޙްމަދު ދޫ ދާއިާރގެ މެކުޑަހުވަ

ިކއުަޓރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުްނނެވި ބޭފުޅަކު ވަިކކުރުމަށް ްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ޕްރޮސިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އި

ގެ މަޖިލީހުނުކުތާގެ އިުތރުން ރައްޔިތުންގެ  7މި މަޖިލީހަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

 ކުރުމަށް ޓަކައި ވޯޓުދިން މީހެއްގެއްޔަންޢަރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ކިއުޓަރ ޖެނެމެންބަރަކަށް ވީހިނދު، ޕްރޮސި

ވެްސ މިއަދު ަދންނަވާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކްއ ހުރީމާ އެކަން މީިޑާއގެ  ެއއްކޮށް އަޅުަގނޑު  އިސިއްޔަތުންނާހަ

އަދި މި މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލުމަކީ މިއަދު  ،ގެ ސަމާލުކަމަށާއިއަދި ިދވެހި ރައްޔިތުން ،ސަމާލުކަމަށާއި

ނޑު ދަންނަވާލަން ،ކަމަށް ވާތީވެ  ކޮންމެހެންވެސް އަޅުަގނޑު ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް ވެގެން ފުރުޞަތުގެ  އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުެމން އެބަ  ބޭނުން ން ނަ މާްއދާގައި ވަރަށް ސާފު ބަހުވަ 220ނޫނުއަސާސީގެ ޤާބޫލުކުރަންޖެހޭ ގަހިފާލަން. އަޅުގަ

ިލއްޔަުތ އަދާކުރުމުަގއްާޔއި އޭަނއަްށ އޫއޭާނގެ މަސް ،ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަކީ އޭނާޕްރޮސި ،ބަޔާންެވގެންވޭ އެބަ )ނ(ަގއި

 އަދި  ،ލިބިފައިވާ ބާުރގެ ބޭނުންކުރުމުގައި ެއއްވެްސ މީހަކު ނުވަތަ އެްއވެސް ފަރާތަކުން އަންާގ ޮގތަކަށް ކަންކަން ކުރާ 

ބަޔާންކުރޭ.  ބަުނވާނެ ކަމަށް އެވެގެން އެްއވެސް މީހެއްގެ ނުވަތަ ެއއްވެސް ފަރާތެްއގެ ނުފޫޒެްއެގ ދަށުގައިވާ މީހަކަށް

 އް ިލއްޔަތުތަ އޫކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްޕްރޮސި  ،އެބަ ަބޔާންކުރޭ އިއެާއއެކު ދެން ޖެހިެގން އަންނަ ބަިއގައަދި ހަމަ

އެްއ ވަކި ފަރާތަކަށް މަންފާ ،ނުންކުރަންވާނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޖެހިލުމެއް ނެތިއަދި ބާރުތައް ބޭ ،އަދާކުރަންވާނީ 



7 

 

ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ަމއިަގނޑު ސިޔާދަުތގެ ދަށުން ކަމަށް. ދެ ުނކުތާ  ،ބުން އެްއކިބާވެހުރެޞު ތަޢައް ހޯދައިދިނުމެއް ނެތި

ނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން. ފުރަތަމަ ބައިގަ ވެސް މިހަކު އަްނގާ ގޮތަށް އެކަން ކޮްށގެންނުވާެނ އެއް ، މި  ބުނާ އިއެއް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މި މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ކެރިހުރެ ދަންނަވަން ކެރޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީހިނދު ތުންެގ ރައްޔި ،ވެސް، އަުޅގަ

ގެ ިރކޯުޑ އިިސއްޔަތުން ެވސް މީހެއްގެ ކުށުހައްމު ފަރުދެއްގެ އާއިސިއްޔަތުން އަދި ހަމަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ 

މިވެނި ީމހަކު މެދުވެރިކޮށް އަންނާށޭ.  ،އަވަްސކޮށްލުމަށް ޓަަކއި ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަކަށް ެއ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ 

 ެއއް ނޫން. ނައިބު ސެއް ނޫން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމަޖިލީހުގެ ރައީރައްޔިތުންގެ ވެސް އެ ބޭފުޅަީކ  ހަމަގައިމު

ހިސާބުން މި  އެ މަނިކުފާނު އެ އޮތީ އެ ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، މާރައީސެއް ެވސް ނޫން. އެހެންވީ

ރިހުރެ މި ދަންނަވަނީ. އަދި ކަންަޑއެިޅގެން ޚިލާފުވެފައޭ. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކެ  ނޫނުއަސާސީަގއި މި ބުނާ މާއްދާއާޤާ

ނޑު ސި ބަންޑާ ،އެބަ ބަޔާންކުރޭ  އިއެއާެއއްކޮށް ޖެހިގެންައއި ބައިގަ ހަމަ އެ މަނިކުފާުނ  ށްޔާސަތަކަނައިބުގެ މަިއގަ

ނޑު މިކަ ؛ނައިބު ތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ބަންޑާރަ ނައިބަކީ ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު. ބަންޑާރަޙްއި މާ އަޅުގަ

ނޑަްށ ަގއިމުގުޭޅގޮތުން ކުރި ދިރާސާ ަދގޫތަްއ ނބަންޑާރަ ނައިބަށް ެވސް ބައެްއ ކަހަލަ އު ،ވެސް ފެނޭ ަތކުން އަުޅގަ

 ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، ކުރިމަތިވެފަިއވާކަން. އެހެންވީމާ ވެސް  ދަގޫަތއްނނިކުފާނާ މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ އުނުވަތަ އެ މަ

. އެ މަޤާމުަގއި ހުރެގެްނ ކުފޫހަމަެއއް ނުވޭނަން މިހާރު ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުންޕްރޮސި

ށް މިނިވަން މުޢައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ނުކުތާތަުކެގ ކަމަ ނުޖެހޭވަރުގެ ކަންތައް ޮކށްފައިވާކުރަން

ނަޑއެިޅެގން އަޅުަގނޑަށް ކެރިހުރެ ދަންނަވަންކެރޭ އިމި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ ،އިތުރުން މި ދެންނެިވ  ،ހަމަ ކަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ، . އެހެންވީމާމަޖިލީހުގައި ވާކަން ކަންތައްތައް ފާހަގަކުެރވިފަިއާވ ކިތަންމެ މެންބަރުންނެއް މި  އަުޅގަ

ކިއުޓަރ އްކާެވސް ޕްރޮސިައނެ ،ވަކިކޮށްފައި  ން މަޤާމު ކިއުޓަރ ޖެނެރަލެއްވެްސ ޕްރޮސި އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު

ދައުލަތުގެ ަކންކަން ހެޔޮގޮތުަގއި ކުރާނެ  ؛ސްތަޤިއްލުކަމާ އެކު ދައުލަތުގެ މު ،ކުރަނީ މިނިވަންޖެނެރަލެއް މި ޢައްޔަން

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ. އަދި ނުވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަކި މީހެކޭ.  ؛ގޮަތކަށް ކަންތައް ކުރާަކށް ނާންގާކަން އަޅުގަ

މިސާލަކަށް ޖެނެރަލް މިއަދު  ރިކއުޓަޕްރޮސި، ަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ. އެހެންވީމާެވސް ނުކުރާނެކަްނ އަޅު އަމުރެއް

އެިޅގެން ަކނޑަ  އިައދި ޤައުމުގަ ،ަގއި ެއ ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުންނާއުޅޭއިރު ޤައުމުަގއި މިފަދަ ކަންތައްތައް ދިމާވެގެން 

 ،ވަކި ފަރާެތއް ދޫކޮށްލާ އިމާތްދީފަހިކުރާއިުރަގއި ވަކި ފަރާތަކަށް  އާއި ިމ ބާވަތުގެ ކަންކަންޑްރަާގއި އަދި މާރާމާރީ

ނޑުމެން މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާ ސަތެްއ، ކުށުގެ ރިކޯޑު ެއީއ މިހެން  ހެދުމަކީ އެއީ ކޮށްެގންވާނެ ކަމެއް  ނޫން. އަޅުގަ

ތަކެއް އޮެވގެނެއް ނޫން. ބޮޑު ކުށް މިއީ މާ ؛ނެއް ނޫން. ކުށުގެ ރިޯކޑު ަވޒީފާއަށް ވަުނމަށް ޓަކައިބޮޑެތި ކުށްވެރިން

ދޫދުގެ ތެެރއިން ހުއެ އޮންނަ  ،އަށް ވަނުމަށް ޓަަކއި ކުށުގެ ިރކޯޑު އެ މުައއްަސސާއިން ކުރަމުންދާ ކަމެއް ވަޒީފާ 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން.  ދިނުމަށް ޓަކަިއ ދެންނެވީމައަވަްސކޮށްލަ ވެސް ިމ ދެންނެިވ ވާހަކަަތއް ވިދާޅުވެަފއިާވކަްނ އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވާނީ، އެހެންވީމާ  މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެމިއީ ަކނަޑއެިޅގެން ހަމަ ޕްރޮސި އަުޅގަ
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ންނަ ކަންތައްަތކެއް. ވެސް ދަ އްތަެކއް ކޮްށފައިވާކަން ިދވެހި ރަްއޔިތުންއެްއގޮތަކަްށވެސް ކޮްށގެންނުާވނެ އެތައް ކަންތަ 

ނޑު ހަމަގައިމު މިއަދު މި ކުެރިވގެންދާ ކަމަކީ މި މަޖިލީހުގަިއ ހަމަގައިމު، އެހެންވީމާ ވެސް ވަރަށް  ވެސް، އަުޅގަ

ން މިހާ ފުރިހަމަކަމާ އެކު މިކަްނ އެުކ ބަލަިއގަންނަ ކަެމއް. މިނިވަން މިނިވަން ުމއަްއސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އުފަލާ

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަީތގައި ވަރަްށ  ނުޑ ހަމަ ވަރަށް އުފާކުރަން. މިއަދު އަުޅގަ ފާހަގަކޮށްފަިއވީތީވެ އަުޅގަ

ރަނގަޅަށް ސާބިތުެވގެންދާނެ މި މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި، ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތަްއ 

ޢަދްލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ހަމަތައް އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް  ،ދިނުމަށް ޓަކައިއިފުރިހަމައަށް ހޯދަ

ައޅުަގނޑު ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެހައި  .އޮތް ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހެއްކަން ކުރަންކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ޓަަކއި ަމސައްކަތް

ނޑުެމން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އެކަމުގަ  ،ނީރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްޭދން ބޭނުންވަ ސާބިތުކަންމަތީ ތިބޭނަމޭ.  އިއަޅުގަ

ދިނުމަށް އިވެސް މި ކުރާ މަސަްއކަތަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެަހއި ރައްޔިތުންނަށް ެއކަމުގެ ާލބަޔާއި މަންފާ ހޯދަ މިއަދު

 ކަމެކޭ. ޝުކުިރއްޔާ. ކުރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެރުވުމުަގއި ފަިއވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ޕާޓީތަުކގެ އެދިަވޑަިއގެންޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން އަޅުަގނޑަށް އަންަގވާފަިއވާ ގޮތަށް އަުޅަގނޑު ޢަމަލުކުރަމުން މި ދަނީ. ޕާޓީތަ އަޅުަގނޑު

 ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަށް.އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއި

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް މި ރޭ މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަމޭ. ތާއީދުކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ، ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ، މިކަމަށް އަޅުަގނ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަދުލުއިންާޞފު ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ަވކި އަތަކަށްނުޖެހޭ، ވަކި ަފރާތަކަށްނުޖެހި، މިނިވަން، 

ވީމާ، އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ޤާއިމުކުރެވޭނީ ައޅުަގނޑުމެްނ އެ ފުރުޞަތުތައް އެގޮަތށް ދީގެން. އެހެން

ނޑައެޅުމަށް. ެއގޮތުން،  އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ާގނޫނާއި ަގާވއިދާ ެއްއގޮތަށް މަސައްކަްތކުރާ ޕީ.ޖީެއްއ ކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ ކޮމިޓީން ނިންމަވައި ފޮނުވާފަިއވާ ރިޕޯޓަށް ބަލައިލާއިރު ވެސް ވަރަށް ގިަނ 

ގޮެތްއގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަދުލުއިންޞާުފ ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި އެންމެ  ކަންތައްތަުކގައި އިހުމާލުވެފަިއވާކަން. ާޚއްޞަ

މުހިއްމު އެއް ދައުރެއް އަާދކުރަްއވަންޖެހޭ ބޭފުޅާ، އެ ބޭފުޅާގެ މަޤާމުގެ ގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ކިތަންމެ ކަމެއް 

ނުޑ މިއަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ  އިހުމާލުވެފަިއވާކަން ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ، މިހާރު މި ދިވެހިާރއްޖެއަށް މި ދިމާެވގެންުއޅޭ މައްސަލަތައް ަޙއްލުކުރުމުަގިއ  ދަންނަވަމުން އަުޅގަ
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ތްތެރި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހެއޭ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ަޓކައި، ިދވެހި ޤައުމަށް ޓަަކއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިްއޒަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ދިެވހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޮގތަށް ކަންތައްތައް ނިންމުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑުމެން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ިމ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ެއްއބާރުލުންދޭން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤައުމަށް ، ގޮވާލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަްށ ވެސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް. މިއީ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އަބަދުވެސް މި ދަންނަވަނީ ޓަކައި ކުރާ މަަސއްކަތްަތކުަގިއ ބައިވެިރވާންޖެހޭ ވަގުތު. މި ޤައުމަށް ޓަކައި  ،އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި އަ ،އެހެންނަމަވެސް މެން ބައިވެިރވާށޭ.ންގައި އެތްތަކު އުމީ މަސައްކަޤަ ކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން ުޅގަ

ނޑުމެން  އިފެންނަނީ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގަ އުމު ޤަމިކަމުން  އިއިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ފާޑުކިޔައި ަހޖޫޖަހާފަ ގެއަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭރަށް. އިދޫކޮށްލާފަ  މި  ވީމާ،ގާ. އެހެންނހި އުމުަތކުަގއި ެވސް ކަންތައްަތއް ެއބަޤަޓެރި އްައވަ  ގެއަުޅގަ

 މި  ،އުމުތަުކގަިއ ވެސް ކަންތައްތަްއ އެަބ ހިނގާ. އެހެންނަމަވެސްޤައެހެން  ،ެވސް އި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭުރގަ

ނޑުމެްނެގ  ނޑުމެން މި ބަލަނީ އަުޅގަ ޓަކަިއ  އުމު ސުންނާފަތިކޮށްލުމަށްޤަ ،އުމު ހަލާކުކޮށް ޤަކަންތައްތަުކގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ އަހުލީ ހަނގުރާމަތައް ވެސް ބޭރު އުމުތަކާ ބެހިގެން ކަންތައްތައް ކުރަޤަބޭރު  ން. އަުޅގަ

 ،ތަން. އޭގެ އަސަރު ދިވެހިާރއްޖެއަށް އެތައް އަހަެރއް ވަންެދން ކުރި. އެހެންނަމަވެސް އުމުތަކުަގއި ހިނގާޤަ

ނޑުމެން ދިވެއެއުމުތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ނުބެހެން. ޤައަޅުަގނޑުމެން އެ  ހިރާއްޖޭގެ ކަންތައްަތއް ހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކަްނތައްތަކާ ެއއްެވސް ބަޔަުކ  ،ނިންމަން ދިވެހިން އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާިއރު އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިިދކޮުޅ  ބެހިގެންނުވާނެ. މިކަމަށް ފުުރޞަތުދެނީ ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ނިހާޔަތަށް ކުްށވެރިކުރަން. ިދވެހިރާއްޖެއަށް ، ފަރާތްތަކުން. އެހެންވީމާ ިމ ފުރުޞަތުގައި އެ ބޭފުޅުްނ އަުޅގަ

 ،އުމަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ދިާމވެގެްނއުޅޭއިރު ޤައުެޅނީ. ދިވެހި  ނުލާހިކު ބޮޑު މުސީބާތެއް ކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވެގެން މި

ނޑުމެ ނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ އަޅުގަ ނޑިވަޅުަގއި އަުޅގަ ން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި ދަ

ނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ގޮްއވިޔަސް އެ ބޭފުޅުން އެކަމާ  ބޮން އިކަމެއް. ރާއްޖޭގަ  ދެކޮޅުހަދަމުންދާ މަންޒަރު. މީ އަޅުގަ

ނުރައްކާތެރި  ދެކޮޅުހަދަނީ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންނަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއް މެދުވެރިވިަޔސް އެކަމާ ދެކޮޅުހަދަނީ. ކުއްލި

ލާނުކުރީމަ ވެސް އެކަމާ ދެކޮޅު. އެ ކުއްލި ުނރައްކަލުން ސަލާމަތްވީމަ ވެްސ އެކަމާ ދެކޮޅު. އަަޖއިބެްއ ޢުހާލަތު އި

އޭ އުމު ފަނާކުރަނީޤަކަހަލަ ކަމެއް ނޫން މީ. މިކަމުން އަޅުަގނޑުމެން ަސލާމަތްވާން އެބަޖެހޭ ނޫންތޯ. މި 

އޮތް ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން. އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް ރަނގަޅަްށ  ގައި މިއަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާނީ މި ރާއްޖޭ

މި ރާއްޖެއަށް މި ސިާޔސީ  އި އެުކެވރިކަމުގަިއ ދިރިއުޅެމުންދާ ަރއްޔިތުން ދިރިުއޅޭ ތަނެްއގަ ،އެއްަބއިވަންަތކަމުގައި 

ނޑިގެންދާއިުރ އަުޅަގނޑުމެ ޤަ މި ާޕޓީތަކުގެ ސަބަބުން ،ޕާޓީތައް ވިަހއިގެން  ންގެ ރަްއޔިތުން މި ގޮތަށް އުމު ފު

ނޑު ދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި މުސީބާތުން ސަލާމަތްވާން. މި  ށްބަލައިގެން ތިބެޭވކަ ނެތް ާވހަކަ އަުޅގަ

 ގެމެންބަރުން އެއީ ރައްޔިތުްނގެ އާބާދީ  60މެންބަރުން ތިބިއިރު، މީގެތެރެއިން  85 އިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ
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ގޮތޭ މީ. ރައްޔިތުން ވިދާުޅވާ ގޮތަށޭ މީ.  އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ަރއްޔިތުން ނިންމާ ،ދަދެއް. އެހެންނަމަވެސް ބޮޑު އަ

ނޑަށް ެފނުނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި އެ  އިވާހަކަަދއްަކވާފަ ގައިތަނު  ދެންމެއަކު އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާތަނަށް މި މަޖިލީހުގައި ކުރި ކޮންމެ ނޫން. އެ ބޭފުޅުން  މީ އާ ަކމެއް .ނުކުމެގެންދިޔައީ އަޅުގަ

އި ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓަށް ވެސް ކޮޅުފައިްނ ޖަހާފަ ަވނަ އަހަރުގެ 2015ދިޔައީ. ެއއީ  އިމަސައްކަތެްއަގއި ޮކޅުފައިން ަޖހާފަ

އީ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ދިޔަ އިވެސް ޮކޅުފައިން ޖަހާފަ އިރުއިުމކުރި ޤާރސިީޓއެއް އިސްލާމިްކ ޔުނިވަ އިދިޔައީ. މިތާނގަ

ނޑުމެން މި ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވާށޭ ދަންނަވަދަންނަވާ ތިބި މީހުންގެ ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިނުވެ   ،ކަމުނުގޮްސގެން އަުޅގަ

އޮތް  މިހާރު މި ؛މުތަކުގައި އެ ބޭފުޅުން ަވކިކުރަންވީމަ ވެސް އެ ބޭފުުޅންގެ ރުހުންޤާނުކުމެގެންދިޔަީއ، މިއަދު އެ މަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ވަކިކޮށް ،ވެްސ ބަލަގަ އެހިއިރު ޕީ.ޖީއަށް ވޯޓަށް  ފައިއިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުްނ ވޯޓެއް ނުދޭ. އަުޅގަ

 ،އުމުގައި ހުރިހާ ޖަރީމާއެއްގެ ޤަތީ މި  ،ވެސް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ  މި ބޭރުކޮށްލި ނައިބު ރައީަސށް ވޯޓަށް އެހިއިރު

މުން ވަކިކުރަން އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރީމަ ވެސް އެ ބޭފުޅުން ޤާހުރިހާ ނުބައެއްގެ އައްަޕއޭ. މިއަދު އެ ބޭފުޅާ މަ

 މުން ވަކިކުރުމަށްޤާމުގައި މި ހުންނެވި ބޭފުޅާ ވެސް އަުޅަގނޑު މި މަޤާމިއަދު ޕީ.ޖީގެ މަ، ވޯޓެއް ނުެދއްވި. އެހެންވީމާ

ޅުްނެގ ނަަގންދާއިރު ވެސް އެ ބޭފު ވޯޓުނޯކޮންފިޑެންސް، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  ޓަކައި މި މަސަްއކަތް މި މަޖިލީހުން

ނޑު ހަމަ ހިތާމަ، ވާހަކަފުޅު އެހުރީ ެއގޮތަށް. އެހެންވީމާ ބޭފުޅުން ތިހެްނ  ތިޔަ ،ެއއްކޮށް ދަންަނަވނީ ޔާއަުޅގަ

 ،ޓަކައި  ދަށްޞާތިޤްުއމުގެ އިޤަމި  ،ޓަކައި  އުމުގެ ރައްޔިތުންނަށްޤައުމުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ޤަނަހައްދަވާށޭ. މި 

ކުރަްއވާ މަސައްކަުތގައި ިތޔަ  ޓަަކއި މި މެހައި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަާތިއ ރައްކާތެރިކަމަށްންއުމުގައި ދިރިއުޅޭ އެޤަ މި

ނުޑގެ މިޤަ ،އުުމ ހަލާކުކުރަންޤަބޭފުޅުން ބައިވެިރވާށޭ.  ނޑާލަން މަސައްކަތްނުކުަރއްވާޭށ. އަުޅގަ ރޭެގ  އުމު ފު

ނޑުމެްނ އެ ،ތިމާސަކީލްއި  ،ދުޞާތިޤްިދވެހިރާއްޖޭގެ އި ،ރައްޔިތުން ދިވެހި، ުއމުޤަސް މި މެން ވެންއަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ދެކޮަޅށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދީން ހިމާޔަތްކުރުމަށް އުމު މި ހިންާގ ޤަމި  ،ޓަކައި އެއްަބިއާވށޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަކާލާތުކުރެވޭނެ ބޭރު ބަޔަުކ ައއިްސގެންނުވާނެ. އަޅު  ނޑުމެންގެ ކަންތަްއ ކަންތައްތަކާ ދެކޮޅަށް އަުޅގަ ގަ

ނޑުެމން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ާދއިރާެގ  ،އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ .ނިންމަންޖެހޭނީ އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ  ،ޓަކަިއ މި ކަންކަން ނިންމަން. އެހެންވީމާ ރައްޔިތުން ތިބީ ިމގޮތަށް. ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދޭ.  މި ،ނޑު ދަންނަވާނީނިންމާލުމުގެ ކުރިން ވެސް ައޅުގަ ރޭ މި ނަގާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަށް އަުޅގަ

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  .މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދޭ ؛ކޮމިޓީން

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅު  ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގަ

 ޢަލީ ޙުސައިނަށް.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު އެްއގޮތަކަްށވެސް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ގާނޫނުގެ ވާހަކަަތކެްއ  އިނޫނުއަާސސީއާޤާރޭ އަޅުގަ

ނޑަށް މިހާރު ގާނޫނުގެ ާވހަކަދައްކަން ބަެއއް ފަހަރަށް ޖޯކަކަށް ވެސް ވަނީ. މިހާރު  ނޫ ށްކަދައްކާ ޅެން. ެއއީ އަުޅގަ

ވުރެ  ަކމެއް. މިހާރު މަހަކަށް އޮތް އިަގއި ހިނގާފަ 2015 ބަރުންސެޕްޓެ 28 .ލަނީ ތާރީޚުތަކަށްއިއަޅުަގނޑު މި ބަލަ

ނޑަކަށް ނޭަގއި ހިނގާފައި  2014މެިއ  29ވީ.  ގިނަ ދުވަސް ގެ ީވ ނވާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ މި އަންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑަކަށް ދޮުޅ އަހަރު މި މަްސ  6ގާތްަގނޑަކަށް  ؛ކަމެއް ަގއި ހިނގާަފއިވާ 2015މެއި  20ވީ.  ދުވަހެއް. ގާްތގަ

 ޗުމާރި 1 ،ަގއި ހިނގާފަިއވާ ކަމަކާއި  20125ޖުލައި  21ންނަނީ ފަހުން މިކަން މި އަންނަނީ. ދެން އަނެއްކާ މި އޮ

ައޅުަގނޑުމެން ، ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ އަހަަރކަށް ؛ަގއި ހިނގާފަިއވާ ކަެމއް 2014

ވެގެން މާ ބޮޑަށް ސިޔާސީ މި، ގާނޫނީ ގޮތުން ނިންމާނިންމުމަކަށް ވުރެ އިމީގަ ،އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވަނީ

ނޑު އިއިރުގަނިންމާ ދި ސިޔާސީ ޮގތުން ކަމެއް. އަޖޭހިނގައް  އި އިރުގަމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ މި ނިންމޭވެސް އަުޅގަ

ދެވުނީ. އޮފީސް ބަންދުވި  އިދެޮކޅަށް މި ކަންތައް ނިންމޭއިުރގަ  އެ މީހަކާ ؛ކިހާވަރެްއގެ ފުރުޞަތުތަެކއްޯތ މި ނިންމޭ

ލީހަށް ފޮނުވާ ރ ޖެނެރަލް މަޖިޓައެހެންނަމަވެސް ޕްރޮސިިކއު .ރ ޖެެނރަލަށް ނޯޓިސް މި ދެވެނީޕްރޮސިކިއުޓަ ،ފަހުން

 ވާޅަްށ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައި ދެކޮ ޖިލީހުގެ ބަންދު ވަގުތަށް ވާތީ. ދެން އެ މީހަކާެއީއ މަ ،ުނގަނޭސިޓީއެއް ބަަލއެއް

ނޑު ކުރިން ވަންޏާ އެކަށީގެްނވާ ފުރުޞަތު ދެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް  އިބިލީހަށް  އިންފަދަ ވެސް ދަންނަވާ. އެ ވަރިހަމަ އަޅުގަ

ޔަސް އެކަީށގެންާވ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެ އެ މީހަކު ހުރި މީހަކަށް ވި އިމަރާފަން ކިތަންމެ ގިނަ މީހު  ،ވިޔަސް 

ނޑު  ،ނުދީއެކަީށގެންވާ ފުރުޞަތު، ޓަކައި. އެހެންވީމާ  ވުމަށްޢުދިފާ ަގއި ޖަލްސާ  11:30ދެން މިހެން ކުއްލިއަކަށް ރޭގަ

ނޑު ހިތަށްކުރަން ފެށީމާ  ބާއްަވއިގެން މިހެން މިކަން ކަމެއް  އަރަނީ ހަމަ މި ވާހަކަ އަސްލު އިތުރަށް ދައްކާނެއަޅުގަ

މިކަން މި ކުރެވޭ ބީދައިން ިދވެހި  ،މިކަމުން އޭގެ ޒާތުަގއި މިަކން ކުރާ ގޮތުންނާއި  ،ވެސް ނެތޭ. ެއއީ މި ކަަމކީ

ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް  ފުރުަޞތަށްކަމެއް. ެދއްވި އްހިނެނޭނގޭނެ މިކަން މިވަނީ ކި ،ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަކަށް ނޯޭޅނެ

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް.
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 ރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަ

 އި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާދަން މީ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް. ޖުމްހޫރީ ދުވަުހގެ ާޚްއޞަ ޖަލްސާ ދަރުބާރުޭގގަ

މަނިކުފާނު ތި  .ހިނގަމުން އެބަދޭ. ވަރަށް ރީތި ސޫޓު ތުރުކުރަްއވަިއގެްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެްސ އިންނެވީ

ކިތަންމެ ރީތި  ،ރެއްިވޔަކަސް ހަމަ ކަޅުކުލަިއގެ ރީތި ސޫޓެއް ތުރުކުރަްއަވއިގެން އިންެނވީ. ސޫޓު ތުރުކު  ،އިންނެވިހެން

ން ނުގެ ޕާޓީއާއި މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީރީއްޗެއް ނޫން. މަނިކުފާނާއި މަނިކުފާ އަުޅއްަވިއގެން އުޅުްއވިަޔކަސް މިެއއް ޓައީ

ކަެމއް ނޫން. މި  އޮތް ތްމީ ޝަްއކެ .ނަށް ހަރާންކޯުރވަމުންދާ ވެރިކަެމއްރައްޔިތުން ،ކުރަމުންދާ ވެރިކަމަކީ ހަރާންޯކރު

ކުރެިވގެން މަނިކުފާނުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ތަރުތީބު، ޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް އަރަިއަގނެނޫނުއަސާީސއާއި މަޤާރާއްޖޭގެ 

ނޑުމެންގެ ިމ ޓަކަ ދިއުމަށްރު ގޮުތގައި ގެންޚްތާދުމު ޚު ،ަޓކައި  މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީެގ ސިޔާސަުތ ގެންދިއުމަށް އި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ،ވައްޓާަލއިބޮޑު އިންސްޓިޓިއުޝަންގެ ައގު  މި، ގާނޫނީ ނަްށ ހަރާންކޯރުވަމުން ތި ދަނީ ައޅުގަ

ނޑުމެން  ޮއެވގެންތޯ އަޅުަގނޑު ހިތަށް ުސވާލު ެއބަ އިހިތުގަ  ،ދުވަހަކަށް ދެމިގެންދާނެ ަކމެއްތޯކިހާ އުފެދޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ، ރުއިތަނަށް ގެެނވުނު ކުަރއްވަން ތި އުޅުްއވާ ބޭފުޅާ މިރޭ ވަކި ބޭފުުޅން މި ތި ،ނަން އެބަޖެހޭވިސް އަުޅގަ

ފުޅުން ތިއްބެވީ. ބޭ ލާ ތިއިހަމަ ހިނިފުޅުވަޑުވާަލވަުޑވަ  ،ޖައްސަަވއިކަެދއްކީމަ ތި ޖައްސަވާހެން ޖޯކުއަޅުަގނޑުމެން ވާހަ

ނޑުމެން އިިދކޮޅު ޕާ ހަމަ ތި ؟ވީ ތޯ މިއްމިއަދު ކިހިނެ ޓީެގ ބޭފުޅުން އަމިއްލައަްށ ތިކަން ތި ކުރައްވަނީ. އަުޅގަ

ކަމަށް.  ކުރަްއވަނީ ބޮން ޮގްއވިބޭފުޅުން ތުހުމަތު ތި ،ބޭފުޅުންގެ ނައިބު ަރއީސް  ތި ؟ގޮތުަގއި ކޮްނކަމެއްތޯ ކުރީ

 ބޭފުޅުން ގެނައީ. ތި  ތި ،ރައީސް ބޭފުޅުންގެ ނައިބު ބޭފުޅުން ގެނައީ. ތި ކަމެއް ނޫން. ތި  ބެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނާ

ނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ތި ،ރ ޖެނެރަލްބޭފުޅުންގެ ޕްރޮސިކިއުޓަ ޓަކަިއ  ބޭފުޅުން ގެނައީ. އަޅުގަ

ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ބޭފުޅަުކ  ތި ،ބޭފުޅުން ރުހޭ ތި ،މިނިވަން މުއަްއސަސާައކަށް ުހށަހެޅުނު ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސް

ދަނީ. އަޅުަގނުޑ  ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް ކަތިލެވިގެން ތި ދިޔައީކީ. ތިއެަކމެއް ނޫން ފެނިގެން ،އެހެންނަމަވެސް  ގެނައީ.

ްނ ވިސްނަ ަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން މިކަމާއޮތީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ހާލަތެއްަގއޭ. ައޅު މި ރާއްޖެ މި ،ދަންނަވާނީ

ވަރަށް ބޮޑަށް  .ބޭފުޅުން ނަންގަވަމުން ތި ގެންދަވަނީ މެްއގެ ގޮތުަގިއ ތިއާދަިއގެ ކަ އީމި ؛ބޭފުޅުން މިކަމާ އެބަޖެހޭ. ތި

މީ އިނގޭތޯ. ވަރަްށ  ކަމެއް . ވަރަށް ހިތާމަވެރި އިއޮތީ ވަރަށް ދަށު ަދރަޖައިގަ  ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. މި ރާްއޖެ މި

ގައި ޕީ.ޕީ.އެމަށް ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަން މި ޖެހެނީ މި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހު ހިތާމަވެރި

އަދި މި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ގޮތުން  ،ވެސް ފުންނާބުއުްސ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާ ތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މި ރާއްޖޭގެނިސްބަ

މިފަދަ ކަންކަން މަޖިލީހުގައި ތިއްަބވާއިރު ތި ބޭފުޅުން ިތ ، ތަޖުރިބާ ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުން ތިއްބަަވއިގެން 

ނޑުމެންގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢާވަަޑއިގަންަނވަނީ ވޯޓުދޭން. އަޅު ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަ މް އެ ޡިގަ

ގޮތުން ތަޖުރިބާ ތިއްބެވި  މި ރާއްޖޭގެ ސިާޔސީ ،މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ިއްއޒަތްތެރި ،ފާހަގަކުރެްއވިހެން
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އްަވން ވަޑަިއގަންނަާވކަން މިއީ މިއަށް ވޯޓުދެ  ،ފުންނާބުއުސް ބޭބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން މިކަމަށް ބަސްފުޅުވިދާޅުނުވެ

ރޭ  ަޓރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލަ ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީ. މިއުކިހިތާމަކުރަންޖެހިއްޖެ ކަމެއް. މިއަދު މެންދުރު ޕްރޮސި

ތި ޭބފުޅުންނަށް މި މަޖިލީހުގައި  ؛ކޮްނކަމެއް ؟އުޅެނީ ެވގެންތޯ މިއް ކިހިނެ ؟. ިމއީ ކޮންކަމެއްތޯ ިމ ހިނގަނ11:30ީ

ަނއިބު  2އަހަރު ީވއިުރ ތި ބޭފުޅުންގެ  2 ؟ނީކޮންފައިާދއެއްޯތ ކުރަ ؟ލިބުމުން އޮތީ ކޮްނފައިދާއެއްތޯ މެޖޯރިޓީ

ރައީސުން ވަިކެވގެންދިޔައީ. ިމނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ިތ ބޭފުޅުން ރުހިވަޑައިގަންނަާވ ބޭފުޅުން އިސްކުރެވުނީ. އެ 

މައްސަަލެއއް އެބަ އުޅޭ. މައްސަލަ ވަރަށް  އިމިކަމުގަ ؛ދީގެން ަވކިވަިކވެގެން މި ދަނީ. ތި ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް ވޯޓު

ތި ބޭފުޅުން  އި،އެބަ އުޅޭ. މިކަމަްށ ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. ިމއީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން. މިީއ ޖޯކުޖަހަ ށްބޮޑުކޮ

ްނ އެބަޖެހޭ. ވާހަކަަދއްކަންޖެހޭވަރު ކަމެއް ނޫން. މިއަްށވުރެ މާ ބޮޑަށް ވިސްނަ އި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖޯކުޖަހަ

ނުކުރެިވގެން މި ދަނީ.  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ާސފު މެޖޯރިޓީ ތި ބޭފުޅުންނަށް އޮެވގެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެިރކަން

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ހަރާންކޯރު ގޮތުގައި، ތި ބޭފުޅުން ނާޖާއިޒު ގޮތުަގއި ކަންތައްަތއް ކުރަން ، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ން އޮތް މިީއ ސާފުކޮށް ފެންނަ .ނުކުރެވިގެން މި ދަނީްށ ގޮވަމުންނޭ ތި ދަނީ. ވެރިަކންއަތަ ހަދައިގެން އަމިއްަލއަށް

ޖެހުނީ ތި ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް. ަނއިބު ރައީސުން ޮހވަން 2ންނަށް ދިަޔއިރު ތި ބޭފުޅުއަހަރު ވެގެން 2ކަމެއް. 

ެއއްެވސް ވޯެޓްއ  އި ޮއެވގެން އަޅުަގނޑުމެންގެއަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ މިތާ އޮވެގެްނ، އިދިކޮޅު ޕާޓީެއްއގެ ގޮުތގަ

ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ  މު ކަމެއް ނެތި، އަމިއްަލައށް ބޭނުންއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ެއއްވެސް ުމހި ތި ބޭފުޅުންނަށް، ބޭނުންނުވެ

ދަނީ.  ަދނީ. އެހެންނަމަވެސް، ވެރިަކން ނުކުރެވިގެން މި ތިބޭނުން ަބދަލުތަކެއް ގެންނަމުން ނޫނުއަސާސީއަށް ޤާ

 ؛މި ރާއްޭޖގެ ،ރައްޔިތުންނަްށ ކަށަވަރުކުރާ ައކީނޫނުއަސާސީޤާމައްސަލަ އެަބޮއތް. އަޅުަގނޑުމެން މި ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން އެންމެން ގަބޫލުކުރާ ރަނގަޅު ސިސްޓަމަކަްށ  ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާ ވެސް ހެދިފައި އޮތް ގޮތަށް އަޅުގަ

ިމއަށް  ،ކުރަނީ. މިއަށް ނާޖާއިޒު ގޮތުަގއި ޅުަގނޑުމެން ެވރިކަން މިިސސްޓަމެްއެގ ތެރެއިން އަ  ،ހެދިފައި އޮތް

މެދުވެރިވެގެން ތި ދަނީ. ކިތަންމެ ބާރު ލިބުނަސް، ކިތަންމެ ބާރު  ނަށްވާންޖެހޭ ހުރިހާ ގޮތެއް ތި ބޭފުޅުން އަރަިއގަތީމާ

ތި ބޭފުޅުން  ވެދަނީ. ހޭ ހުރިހާ ގޮތެއްވާންޖެ ،ޖެހިއްޖެ ނަމަނާޖާއިޒު ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރަން އެ ބާރު ،ލިބިފައި އޮތަކަސް

އޮތް ކަެމއް ނޫން.  ތްކަން ނުކުރެވުނުކަމީ މިއީ ޝައްކެނުކުރެޭވކަމީ، ެވރިކަތިެލިވގެން ތި ދަނީ. ވެރިކަން އަމިއްލައަށް

ށް އަހަރަ 3އަހަރަީކ ނުރައްކާތެރި  3ދިަޔއިރު ވެރިކަެމއް ނުުކރެވުނު. ބާކީ އޮތް އަހަރު ވެގެން 2ރައީސް ޔާމީނަށް 

ލުކުރާ ޒުޢަފުޅުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެގެންދާނީ. މި މަޖިލީހުން، މި މަޖިލީހުން ތި ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް ތި ބޭ

އޮތީ. ތި ބޭފުޅުންނަށް  މި އްސަ ލަތު ގޮހާނޫން. އެހާހިސާބަށް މި ރާއްޖޭގެ އޮތް ކަމެއް  ތްދާނެކަމީ ޝައްކެ ހިސާބަށް

ގެން ތި އުުޅއްވަނީ. ިމއީ އަމިއްލައަށް އެނިގވަަޑިއނު ަކންފުޅުން ކުރައްވާ ކަންތި ބޭ ،ތި ބޭފުޅުން ދެއްވާ ވޯޓާއި 

ނޑު ދަންނަވާީނ ، މި ދަނީ މި މަންޒަރު. އެހެންވީމާ އޮތް ކަެމއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ތްޝައްކެ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން އެކައް އުމަށްޤަމި  ޗެްއގެ ގޮތުަގއި ހަދައިގެން ނޫނީ ޓަކައި ވިސްނާވަަޑއިގަންަނވާށޭ. އަުޅގަ



14 

 

ލައްކަ  3މިއީ  ،ޓަކައި މި ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނޭ. ރާއްޖޭގެ ވެިރަކންކުރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް

 އި ސޯމާލިާޔގަ ނިގެްނ މި ދަނީ އަފްޣާނިސްތާނާިއ ޕާކިސްތާނާއި މީހުންނަށް ވެރިކަންކުރުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެ

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަްނކުރަން ވެގެންދިއުން. ޭއެގ  ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި މި ވުރެ ރައީްސ ޔާމީނަށް އުނދަގޫ ށްވެރިކަންކުރުމަ

ނުޑ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ނީ މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް. ޭއގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހެނީ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ،މެ ރީތި ޓައީެއއް ައުޅއްަވއިގެން އިންނެިވޔަސްކިތަންމެ ރީތި ސޫޓެއް ތުރުކުަރއްަވިއގެން، ކިތަން ،ދަންނަވާނީ

ޓަކައި ހިނާގ  އުމަށްޤައްތަެކކޭ. ތި ބޭފުޅުންގެ އެތެރެހަށީަގއި ތި ހިނގަނީ އެތެރޭަގއި ހިނގަނީ އަލިފާނުގެ ކަންތަ

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިުތން އެ ކަމެއް ގަބޫޔަ ކިތަްނމެ މޮޅު ވާހަކަެއއް ދެްއކިއެްއވެސް ކަމެއް ނޫން.  ނުކުރޭ.  ެލއްަކސް އަުޅގަ

  ..ނެއް ނުދޭ.ންއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މަންޒަުރ ފެނިގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ  އަރުވަނީ ކާށިދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ފައިޞަލް ނަސީމަށް.

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ނޑުމެންނަށް ދިޔައީ އިތުބާރު އޮތްކަމުެގ ވޯުޓ  ޝުކުރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި އަުޅގަ

ނޑު މި  ގައި އޮތިްއޔާ ދެން ނޭނގެ ކޮންކަހަަލ އި ރު ނެތްކަުމގެ ޯވޓު. ފަތިސް ދަޅައޮތީ އިތުބާ ނެގެމުން. މިހާރު ރޭގަ

ްށ ވަރަ އިއުމުގަ ޤަ އަުޅަގނޑުމެންގެ  ،އުޭޅ ވާަހކައަކީ  ދަންަނވާލަން މި .ތެރި ރައީސްްއ ނަގާނީ. ިއއްަޒތްވޯޓެްއ ކަމެ

ނޑުމެން މަޤާމުތަކަށް މީހުން އިސްކުާރއިރު، ިއސްކުރެިވގެންދާއިރު ބޮޑެތި ކަންބޮުޑވުންތަްއ އެބަ ވަރަށް  ،ުހރި. އަުޅގަ

ނޑު މި އުކިށް ޕްރޮސިަގނޑުމެން މި މަޤާމަޖެހޭ. އަޅު ބޮޑަށް ބެލެން އެބަ ޓަރ ޖެނެރަލް ޢަްއޔަންކުިރ ދުވަހު ވެްސ އަުޅގަ

ވާހަކަ ދެްއކިން. އޭުރވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިގެންދިަޔ ކަންތައްަތކެއް. ެއހެންނަމަވެސް، އެ ުދވަުހ 

މުސްތަިޤއްލު  ،ވާހަަކއަކީ  ުއޅޭ . އާދެ! ޮކންމެއަކަސް ދަންނަވަން މި އްކި ވާހަކަަތއް އޮީތ ޯގސްވެފައަޅުަގނޑުމެން ދެ 

 ބަރާބަރަށްޖެހޭ ޤާމުތަކުގަިއ ތިބޭ ޭބފުޅުން އެބަފަދަ މައެ ނަގންޖެހޭ ކޮމިޝަންތައް ނުވަތަނުވަތަ މިނިވަންކަާމއެކު ހި

ދޭތެރޭގައި ކަންތައްަތއް ކުރުުމގެ  ށް ަވކި ގޮތަކަށް، ަވކި މީހަކާޓަކައި މަަސއްކަްތުކރަން. ރައްޔިތުންނަ އުމަށްޤަ

ނުވާނެ. އާދެ! އިތުބާރު ނެތިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށް ގެންގުެޅގެން ހަމަ އެއްވެސް ގޮަތކަށްވިސްނުން 

ނޑު ދަންަނވާނީ  އާދެ! ެއއީ ރައްޔިތުންނަށް  ؛. ސަބަބަކީ އެއީ ަރއްޔިތުންއެ މީހަކު ދުރުކުރަންޖެހޭނޭ ،ވިޔަސް އަުޅގަ

ން މި ތިއްބަވަނީ. ޓަކައި މިފަދަ މަޤާމުތަކުގައި ބޭފުޅު ޓަކައި، ަރއްޔިތުންނަށް ިއންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް

ނޑުެމން ގަބޫލުކުރަން އެބަވަންޏާ އެހެންކަމަށް ޖެހޭ ތިމަންނާމެންގެ ހުރިހާ ދި އެ ބޭފުޅުން ވިސްނަވަން އެބަ އަ ،ޖެހޭއަުޅގަ
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ވޭ. ރާން ވެސް އެބަުކޑަކުަޑޮކށް ހައިޖެހޭނީ އެގޮތަށްކަން. އާދެ! އަޅުަގނޑު މިއަދު މަސައްކަތެއް ވެސް ހުންނަން

ދޭ، ތުންެގ ުދލުން އަުޑއިިވގެން އެބައުމުން ވަރަށް ގިނަ ަރއްޔިޤަައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މުޅި  .ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއި

ކޮށް، އެތައް ބަަޔކު ޖަލަށް  ވާތަކެއްޢުބަޔަކު ގަބޫލުނުކުރާ ގޮތަށް ދަ ވޭތުވެިދޔަ ދުވަސްތަުކގައި އިންސާފުން ބޭރުން އެ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ތައްތައްމުންދާ ކަންވާހަކަ. މިއީ ައޑުިއވެ ލެވިފައި ތިބި . ާއދެ! އެގޮތުން ހަމަ އަޅުގަ

ވާ. އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު ޢު ދަ ުކގެނަލް ާނޒިމް. މިފަދަ ކަންތައްތަކުރީގެ ަރއީސް، ރަީއސް ަނޝީދު އަދި ކާ

ކަމަށް  އިތުބާރު ނެތް ،އުޅޭ ވާހަކައަކީ ކަތަްއ. ދަންނަވަން މި އަޅުަގނޑަށް ައޑުިއވިއްޖެ އެެހން ގޮތްތަކަށް ވެސް ވާހަ

އްޔޭ މިހާރު ވަިކ ހެ އެ މީހަކީ ގޯސް މީހެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވިފަިއ އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ ކީއްެވގެން ،ވަންޏާ

ނޑުމެން އެއީގެ ައޅުަގނޑުމެން  ؟ރަނގަޅުވާްނވީ ދޭތެރޭ  މީހަކާ ،ސް ކުށްވެިރއަަކށް ވިޔަ ހަމައެކަނި މައްސަަލއަކީ ައޅުގަ

 ފަހަރެއްގައި އަޅުަގނޑު  .ަގނޑުމެން ހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭނެައޅު ،މިފަދަ ވޯޓުތައް ެނގޭއިރު  ،ކަންތައްތައް ކުރާއިރު 

ނޑާ ދާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް  ދޭތެރޭ ފަހަރެްއގަިއ ހިތްޕުޅުހަމަނުޖެހި މިހެން ދަންނަވާލީމަ އަޅުގަ

ދިޔަީއ. މެންނަށް މެންދުރު ހުށަހެޅިގެންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުކަށް ަވގުތުތަެކއް ލިބެން އެބަރަކޮންމެވެްސ ވަ ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑު.  ނޑު އިއަޅުަގނުޑ ހުންނާނަން ފަތިސް ދަޅަމިހާރު ރޭގަ ގައި ޖަލްސާ ޭބއްިވޔަސް. ަމއްސަލަެއއް ނެތް. އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ހުންނާނަން، ދެވިފައި ވޯަޓކަށް. އެހެންީވމާނާ ނުވެސް ދާނަން މިހާރު. އެއީ ކުރީ ފަހަރު އޮތީ އަޅުަގނޑަށް 

މިގޮތަށް ކުއްލި  މިހާރު ،އުޅެނީ ޖަލްސާ ބޭއްވިޔަސް އެ ވޯޓަށް. މިހާރު ދަންނަވަން މި  ؛ގައި ޯވޓުއިފަތިސް ދަޅަ

ނޑުމެންގެ ތެގޮތަކަށް ޯވޓު ން ބޭނުންފުޅުާވ ބައިވެިރެވަވޑަިއގަންނަވަ އިރޭަގއި ވަރަށް ބޮަޑށް މި ޖަލްސާގަނަގާީތވެ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ދަ ޕާޓީގެ ލީޑަރު  އަދި ޖުމްހޫރީ ،ލާނަން އެމް.ޑީ.ޭއގެ ލީޑަރު ވެސް އިންނަވަބޭފުޅުން ނެތޭ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

މަ. އެހެންނަމަވެްސ، އެ ބޭފުޅުން ވެސް ބޭނުންފުޅުވޭ މި ޖަލްސާގައި ކުއްލި ގޮަތކަށް އައި ؛ވެސް ރާއްޖެ

ނޑު މަނިކުާފނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ވީމާިރެވވަޑަިއގަންަނވަން. ެއހެންބައިވެ ނޑު ވަރަށް ލޯބިާވ ވަނީ، އަުޅގަ އަުޅގަ

ކުާރއިރު ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ތައްބޭފުޅެއް މަނިކުފާނަކީ. އަުޅަގނޑުމެން މި ބާވަތުގެ ކަންަތއް

ނޑުމެން އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ؛ވަގުތު  ަގނޑުމެން މި ތިބީ ޮއތް. އަޅުޔަތު ވެސް އެބަ މެންެގ އަޣުލަބިއްއަޅުަގނޑު ،އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ތިބީ ސަރުކާރުެގ ފަހަތުގައި. އަޅުަގނޑުމެން ޤަ އުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރަން. އަުޅގަ

މިއަދު އަޅުަގނޑު ހެނދުނު  ؛ންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން. ރައްޔިތުންނަށް އިތުބާރުހިފޭ ފަދަ ބަޔަކުބޭނު

ނުޑ ކުީރގަިއ ދަޅަ ބޭފުޅަކު ައޅުަގނޑުމެން  ކޮށްގެްނ ދެައޅުަގނޑު ިއތުބާރުހިފޭ، އިތުބާރު .ދެންނެވީމި އިަގއި އަުޅގަ

ނޑުެމން މިއްޔަންޢަ ސަބަބުތަކެްއ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯެޓއް.  . މިހާރު މި ނަގަނީއޮތީ ރުހުންދީފަ ކޮށްފީމު. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން  ވެސް މެދުވެރިެވގެން މިގޮަތށް ކަންތައްތައް ދިމާވީ. ެއހެންވީމާ، ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ

އްތަކޭ. ތި ބޭފުޅުން މުތަކުގައި ިތއްބަވާ ބޭފުޅުން ވިްސނަވާށޭ. މީ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަންތަޤާމިފަދަ މަ ،ބޭނުންވަނީ

ގޮތަށް ކަންތައްަތއް  ިއންޒާރުދޭމީހުންނަށް  ؛ރަންކުތެރޭ ވަިކ ގޮަތކަށް ކަންތައްކުަރއްާވއިރު ވަިކ މީހަކާ ދޭމަސައްކަތް
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ނޑު ހަނދާން އެބަނުކުރަ  ރަލް ވޯޓު މި ނެގޭ ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މިއަދު .ހުރިއްވާށޭ. އަުޅގަ

 ތިމަންނައަށް  ،ލެްއވީއިވަހު އެދިަވޑަިއގަތީ ނުވަަތ ގޮވަ ދު އުމީ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި އެ ޤަހަމަެއކަނި  ،ޕާޓީއެްއގެ ލީޑަރު

އުީމ ޢަމަނިކުފާނު  އެ ،މިވެނި ޕާޓީއެްއގެ ލީޑަުރ ނޫނީ މިވެނި ޕާޓީއެްއގެ ރައީސް ،ފެނެއޭ، ތިމަންނާ ހަމަ ގޮވާލަމޭ

ޭއގެ ބަދަލުަގއި ރިކުއެސްެޓއް.  އީމަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި އެ ދަުޢވާ އަނބުރާ ގެންނަން. ހަމައެކަނި ޮގވާލަމޭ. ނުވަތަ އެ 

ކުރެވޭތޯ ތިމަންނާ އެބަ ލި ފަރާތާ ދޭތެޭރގައި ދަޢުވާުނަވތަ ގޮވާ ،އެދުނު ފަރާތަށްއެެހން އެ  ؛ދަުޢވާ ؟ކީކޭތޯ ވިދާޅުވީ

ނޑުމެންގެ ދުލުަގއި ހިފަބަލަމޭ. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ އިނގޭތޯ  އި،. އަުޅގަ

ނ ންވީމާ، ޑުމެން ގެްނުގޅެގެންނުވާނެ. އެހެއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެްއޗެްއ ބުނީތީވެ ބިރުދެއްކުމުގެ ުއސޫލު އަުޅގަ

ނޑުމެން އަނެއްާކވެްސ ޢައްޔަންމީދަކީ ދެްނ އަޅު އްއަޅުަގނުޑގެ އު ނޑުމެންގެ ކުރިމަްއޗަށް ފެނިކުރާ، އަގަ ގެންާދ ުޅގަ

މި ެއްއވެްސ ކަހަލަ، އަޅުަގނޑުމެންގެ  ން.ށް އިންސާފުން ކަންތައްތައް ކުރަރައްޔިތުންނަ އުޓަރ ޖެނަރަލް ވާނޭކިޕްރޮސި

ކުރާ ަދުއރުގެ ތެރޭަގއި، ުދވަސްތަުކގެ ތެރޭގައި އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ނޑުމެން ޢަްއޔަންއަުޅގަ ؛ދައުރުަގއި ކުިރއަށް އޮތް 

 ނެ. ޝުކުިރއްޔާ.ނަގާަމއްޗަށް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ނުވޯޓެއް އޭނާގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މި

 އަށް.هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ަހކަތަކާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ައްސލު މި ތެދުވީ މިތާނގައި ދެކެވެމުންދާ ބައެއް ވާ

ނަޑކީ މިނިަވން މުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިީޓެގ މެންބަރަކަށް ވާތީ. އަދި ިމ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް  ،ގުިޅގެން އަުޅގަ

 އޭ ލޫމާތު އެބަޖެހެޢުއެރީ ބައެއް މަށްންބަރަކަްށ ވާތީ އަޅުަގނޑު ހިތަޓަކައި އެ ކޮމިޓީން ނެގި ަސބް ކޮމިޓީގެ ވެސް މެ

ތާޒަްށ ޕީ.ޖީ މުހް ،ފިލުވައިދޭން މިތާ ވާަހކަދައްަކން. ބައެްއ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ރޭ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުން  މި

ނަޑއެިޅގެން އިތުރުފުެޅއް އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން  ނޑުމެން ނުދެއޭ. ެއއީ ކަ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތެްއ އަޅުގަ

 ބޭނުން ވާހަަކެއއް ދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ،މަނިކުފާނު ބޭުނން ވަރަކަށް މަނިކުފާނު ހާިޒރުކުރީމު. އެ ކޮމިޓީއަށް އެ

ނޑުމެން އެރުވިން. އެހެންނަމަވެސް  ކަންތައް ދިމާވި ގޮތަކީ އެ ކޮމިޓީގަިއ، އެ ސަބް ކޮމިޓީަގިއ  ،މަނިކުފާނަށް އަޅުގަ

 އެ މެންބަރު އެތާނަގއި  ،އަށް ނިސްބަތްެވވަަޑިއގަންނަވާ މެންބަރެްއގެ ސަބަބުންހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި އެމް.ޑީ.ޕީ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމަކާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ގެންދިޔުުމގެ ސަބަބުން 

ޫނނުއަސާސީާއ ޚިލާފަށޭ ބައެްއ ޤާ .ނިންމާލަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހުނީ ވަިކ ހިސާބަކުން ކޮމިޓީ 



17 

 

ވަނަ މާއްާދގައި  228ނަ މާއްާދ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުން. ވަ  228ނޫުނއަސާީސގެ ޤާ ،ބޭފުޅުން ވިދާޅުާވއިރު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ފަދަ  ،މުން ވަކިކުރެވޭނީޤާޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އެ މަ ،މި ބުނަނީ

މާ ޤާނަރަލްގެ މަޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ ،މި ބުނަނީ ގައިމަތީންނެވެ. )ހ( މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ ،ހާލަތެއްގައި 

ވެރިވެއްެޖ ޒުރުވެިރވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުޢުމު އަދާކުރުމަށް ޤާނުވަތަ އެ މަ ،އެކަީށގެންނުވާ ފަދަ ކަމެއް ުކރި ކަމަށް

ގަިއ މި މާއްދާގެ )ހ( -)ށ( ؛ހިނދެއްގައި  ބިލުކަން ނެތް ކަމަށް ފެނިއްޖެޤާމު އަދާކުރުމުގެ ޤާކަމަށް ނުވަތަ އެ މަ

ން ޕްރޮސިިކއުޓަރ ތެއް ެމދުވެރިެވއްޖެ ކަމަށް ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓއަކަްށ ފެނިގެބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހާލަ

ވޯުޓަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ  ،މުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގައި ހާޒިުރވެޤާޖެނަރަލްގެ މަ

ނޑު ޤާނާގެ މަރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޭއަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރުމުްނ ޕް މުން ވަކިީވޭއ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ްއޔާ އްޔާ، އިތުބާރުުހރި ގޮތެއްަގއި ފެނިއްޖެމި ކޮމިޓީއަށް ެއޮގތަށް ފެނިއްޖެ ޙަޤީޤަތުގައި ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

 އްކަން ވާހަކަދަ ށްމަނިކުފާނަ މަނިކުފާނާ ސުާވލުކުރާކަށް ވެސް ނުޖެހެއޭ. އެ މަނިކުފާނު ހާޒިރުކޮށްގެން އެ ކޮންމެހެން އެ

ނޑުމެން މިއަދު މިކަމާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރީމު ާރއްޖޭގެ ފުފުރުޞަތު ދޭކަށް ވެސް ނުޖެހޭ ލުހުންގެ ތެރެއިން . އަޅުގަ

ލޫމާތުން އެކަނި ފުދޭ މިކަން ޢު ޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިން މަބޭފު އެ ؛ބޭފުޅުންނަށް ހުރި ބޭފުޅުން. އެމިކަމާ ގުޅުން

ނޑުމެން އެންމެން އެބަ ކަންބޮޑުވޭ މި ރާއްޖޭ ،ން ދަންނަވާލަން މި ޖެހުނީރޭ ކުރަން. އެހެ މި ގަިއ ރާއްޖޭގައި އަޅުގަ

ބޭފުުޅން އަޅުަގނޑުމެން ގާުތގަިއ  އެ .ުދަވހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވަމުންދާތީމަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ ެއއް

ންނަމެންނަށް ލިބުނު އިންޓެލް ތިމަ .ބޮޑަށް މައްސަލަަތއް ވިދާޅުިވ ވަރަްށ ބޮޑެތި ަމްއސަލަތައް އިނގޭތޯ. ވަރަށް

ތަކުަގއި ބާ ހަދައިގެން ުއޭޅ އުމުޢަރާއްެޖއިން ބޭރުގެ ެއކިެއކި  ،ލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ތަންތަނަށް ގޮސް ބެލިއިރުޢުމަ

ބޭފުޅުންގެ  އެ، އިކުރަން ތިއްބާ ތިމަންނަމެން ހިފައުސޫލުން ޭގގޭ ގޯތިތެރޭަގއި ބާ ހަދައިގެން އެ އެްއޗެހި ބޭނުން

ޝަރީޢަތަްށ  ؛ފަރާތުން އިޢުތިރާފުވެފައި ތަޙުޤީޤުކޮށް، ދެ ށް ގެނެސްބޭފުޅުންނާ އެއްކޮ އްސާއި އެ އަތުަގއި ހުރި އެއްޗެ 

 އެްއކޮށް ޕީ.ޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވީމާ މަޞްލަޙަތު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ވާނީ އެ  ބޭނުންވާ ހުރިހާ ހެއްކަކާއި ަގރީނާއާ

. މީ ތިމަންނަމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮުޑވުން ލާފައިއެބަުހއްޓޭ ފޮނުވަ ،ނުކުރުމޭ ވިދާޅުވެ ގައި ދަޢުވާމީހުންނާ ދޭތެރޭ

ނޑުމެންނަށް އެ  4، 3، 2، 1ހުރި ކަމެކޭ. މިކަހަލަ  ެއއްކޮށް،  ބޭފުޅުން ވަރަށް ތަފްޞީލާ ަމއްސަލަެއއް ައުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން މިެއއްކޮށް ދެްއެކވި އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އަ  ލިޔެކިޔުންތަކާ މިހާހިސާބަށް  ،އުޅޭ ވާހަކައަކީ  ޅުގަ

ނޑުމެންދިޔައި ނޑުމެން ކުރާ ޤަބެގެން ވެސް މިކަން ކުރަން. މީ ތި އެަބޖެހޭ ހޭލާ މަ އަުޅގަ އުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނ ،މަސައްކަތެކޭ. މީ ަވކި މީހަަކށް ޓަކައި  މި  ޑުމެން މަަސއްކަތްަވކި މީހަކު ބުެނގެން ކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ. އަުޅގަ

ނޑުޞާއުމުގެ ޢަދުލްއިންޤަމި  ،ކުރަނީ ދިވެހި ، މެން މަސައްކަތް މި ކުރަނީފުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރާށޭ. އަުޅގަ

ނޑުއަށް ޓަކައޭ. މިހެން މަސައްކަތްއި މަންފާޔާއުމުެގ ލާބަޤަިދވެހި  އިރައްޔިތުންނާ މެންނަްށ ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ދިނީމަ ލޫމާތުޢުސަސާތަކުން މިހާ ތަފްޞީލުކޮށް މަދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ މުއައް ،ކުންހުރި ފަރާތްތަޖެހޭނީ މިފަދަ އިތުބާރު
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ނޑުމެން ކުރަން މިއަޅުަގނޑު ހަމަ ަގބޫލު .ން ކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްމިކަ އުޅޭ ކަމަީކ  ކުރާ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ޤާރަނީ ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކު ނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފުޤާއެްއގޮތަކަްށވެސް  ނޫނުއަސާސީން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރާށޭ މި  ،ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން .އުޅެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް ައޅުގަ

 ބައެއް ބޭފުޅުން ،މި ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސަބަބަކީ ؛ކުރާއިރު ްނގެ ކޮމިޓީތަކުަގިއ މަސައްކަތްއަޅުަގނޑުމެ

ިއއްޒަތްތެރި ބައެްއ މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ ޮކމިޓީގެ މަސައްކަތް ގެންދިަޔީއ ވަރަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށޭ.  މިތާގައި

ރަްއޔިތުންެގ  ،އުޅެނީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު ބުނާ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން މި

ބޮޑު ގޮތެއްަގއިތޯ ނިންމަނީ އެ  އް ގެންދާނީ ސިްއރުންތޯ ނުވަތަ ހާމަކަން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްަގއި ެއ ކޮމިޓީއެ

މައި ކޮމިީޓއަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާާރއި ބާރު ސަބް ކޮމިޓީއަށް ވެސް  ހަމަ، ކޮމިޓީއެްއގެ އަޣުލަިބއްޔަތުންނޭ. އެގޮތުން

ނޑުމެން ނިންމީ ލޫމާތެއް ކަމަށް ޢުމާތަކީ ކޮންކަހަލަ މަލޫޢުފުލުހުން އައިސްދޭ މަ ،ލިބިގެންވޭ. ސަބް ކޮމިޓީން ައޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަން މި ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނގޭތީ ނޫނީ  ށް،އުޅޭ ކަންތަކަ އަދި އެ މައުލޫމާތުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީ ެގންދާނީ ސިއްރުންނޭ. ،އޮތް ހާލަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެތީ ވަގުތު ދިމާވެަފިއ މި އުމަށް މިޤަ

ނޑުމެން ނިންމީ ސިއްރު ކޮމިޓީއެްއެގ  މެންބަރުންގެ ތާއީދާ 4މެންބަރުން ތިބިއިރު  5، ލަބިއްޔަތުންއަޣު އެީކގައި އަުޅގަ

ައއްޫޑ އަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ އެމް.ީޑ.ޕީ ،އޮއްަވއި ގެްނގޮސް ގޮތުަގއި ކޮމިޓީ ގެންދަން. އެޮގތަށް ކޮމިޓީ ގެންގޮސް

ކުރަމުން އްލަ ފޯނުން މުޅި ކޮމިޓީ ރެކޯޑުކަމަނާގެ އަމި  އެ ،ރޮޒައިނާ އާދަމް ބަރުިއއްޒަތްތެރި މެން މީދޫ ދާއިރާގެ

ނޑުމެންގެ މުޤައްރިރު، ވިލުފުށީފެށީމަ އަޅުގެންދަން  ،ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިދާުޅވީ ގަ

ނޑުމެންނަ ންނަމަވެސް އެކަން ކުރަން ެފށީމާތިކަން ނުކުރައްވާށޭ. އެހެ ށް މަޖުބޫރުވީ އެހާހިސާބުން އެކަްނ އަޅުގަ

މަނިކުފާނު ދައްކަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވާހަކައެއްހެން  ތާޒާ ކުރީމު. އެަގނޑުމެން ތަފާތު ސުވާލުތައް މުހްހުއްޓާލަން. އަޅު

 ނުދީއެއް ަމނިކުފާނަށް ފުރުޞަތު ެވސް މި ކޮމިޓީ ގެންދިޔައީ އެމިީޓަގިއ ދެއްެކވި. ެއއްގޮަތކަށްގާތްަގނޑަކަށް އެ ކޮ

މަތީން ގެންދިޔައީ.  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ އި ނޫނުއަސާީސއާ ޤާރުޞަތުދީގެން ގެންިދޔައީ. ހަމަ ނޫން. ފު

ތަނަށް ތެދުވެވަަޑއިެގން އިތުރުފުޅުހެއްދެވުން އެީއ  އެހެންވީމާ، ދިވެހި ަރއްޔިުތންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ޓަަކިއ މި

ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން.  ތަނަށް ވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުން ބުކޮށްގެން މިވެސް ރައްޔިތުން އިންތިޚާށް އެްއގޮތަކަ

ނޑުމެން ައޑުއެހީމޭ މި މުހްތާޒްއަޅު  ،އެއާެއކީަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީހަމަ  ޯގސްެވގެން އެ ގޮތް ކަންތަްއ ކުރި ގަ

ޭރ  ބޭފުޅުން މި ުނދިޔަ. ހަމަ އެކަމަކު މުހްތާޒް އެ އީސް ނަޝީދުެގ މައްސަލަ ފޮނުވީމާބޭފުޅުން ވާހަކަދެްއކެިވ ައޑު. ރަ

 ..ހެްނވީމާ، މީ ވަރަށް ތާކުންތާކު.މަނިކުފާނު ދިފާޢުކޮށް އެ ާވހަކަދައްކަނީ. އެ އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި މެންބަރު  ރިމަރަދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެ އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 .ށްޝަރީފަ އިބްރާހީމް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މަތުތަކެއް. ވަރަށް ހުމި ކުރެވެނީ ވަރަށް ސީިރައސް ތު ދޭތެރޭަގއި  އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ޕީ.ޖީއާ ޝުކުރިއްާޔ އި 

ކުރާ ކަމެއް ނޫން. ހެއްޓުމަކީ އަޅުަގނުޑ ތާއީދުބެ މުގައިޤާ ޝަންތަކެއް. އެފަދަ ބޭފުޅަކު މަސީރިއަސް އެިލގޭ

ނޑުމެން ޕާޓީން ގަބޫލުކުރަީނ އެ  ،އެހެންނަމަވެސް ފްސު މީހެއްގެ އަމިއްަލ ނަ ކޮންމެ ދިވެިހ ރައްޔިަތކަށް ވެސް އަުޅގަ

ަގނޑު ދަންނަވާީނ އެކަީށގެންވާ ފުރުޞަތު ލިބެންވާނެ ކަމަށް. އަޅު ،ންވާނެ ކަމަށް. އެގޮތުންދޭދިފާޢުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބި

 އެ  ،ތަފާތު ވަަރށް ގިނަ މައްސަލަތައް  އިމީގެ ކުރީގަ  ،މިގޮތަށް ކުއްިލއަކަށް މިއަދު މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުއިރު

ނޑުގެ ސުވާަލކީ ރިޕޯުޓން ފާހަގަކުރެވިަފއި އެބަ  މަތުތައް އޮްތކަން މިހުމަނިކުފާނާ ދޭތެރޭގައި ތު އޮްތ. އަުޅގަ

މަތުތަކެއް ހުއީ. ޝަްއކެތް ނެތް. މިކަހަލަ ތުށް ދިޔަމި މަޖިލީހުން ބަލާ ހިސާބަ މައްސަލަ ކީްއވެގެންޯތއޭ މިހާ ލަހުން މި 

 ،މުގަިއ ބެހެއްުޓމަކީ ރަނގަުޅ ކަމަކަށް ުނާވނެ. އެހެން ެއކަން އޮތަސްޤާޭބފުޅަކު ެއ މަ ކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ

ރައްޔިތަކާ ދޭތެޭރގައި ވެސް ކަންތައް ކުރަންވާނީ.  ގޮަތކަްށ ކޮންމެ މީހަކާ ވެސް، ކޮންެމ ދިވެހި އިންސާފާއި ޢަދުލްވެރި

ނަޑކަށް ދެންނެވޭކަށް ،އެގޮތުން ބަލާއިރު އޭަނގެ މައްޗަށް ިމ  ،އިހްތާޒަށް ކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިްސނަމު ނެތް، އަުޅގަ

ންޮބޑުވާ ކަެމއް. ގެންވާ ފުރުޞަުތތަކެއް ދެވިފައި އޮތެކޭ. ެއއީ އަޅުަގނޑު ކަމަތުތަކުން ބަރީޢަވުމަށް އެކަށީ ހުކުރެވުނު ތު

މު އްރަލަކީ ވަރަށް މުހިޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ ،އެހެން އެކަން އޮތަސް ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮށް ިވސްނަންޖެހޭ

ުފ ޞާޅެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލްއިންމު މަސްއޫލިްއޔަތުތަކެއް އިސްތަށިފުޅުގައި އެޅިފަިއވާ ބޭފުއްމެއް، ވަރަށް މުހިޤާމަ

ޖެހި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މު ދައުރެއް އަދާކުރަްއވަންެޖހޭ ބޭފުޅެއް. އެއްެވސް ފަރާތަކަށް ނުއް ވަރަށް މުހިއިމުކުރުމުަގއި ޤާ

މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެަފިއ  ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު އެ ،އިމުކުރުމާއިޤާފު ޞާއިންޢަދުލު

 ނުޖެހޭ ބޭފުޅަކަށް ވާންޖެހޭ. އެތަކަށްމަނިކުފާނކީ ވަކި ފަރާ އެ ،ވާއިރުށް އޮތް ބޭފުޅެއް. އެހެންކަމަށްވަރަށް ބޮޑަ

ގޮތަކަށް ކަންތައްަތްއ  އުފެދޭގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި ސުާވލުމަނިކުފާނު ކުރައްވާ ެއއްެވސް ކަމަކާ ދިވެހިރާއްޖޭ

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ބޭފުޅެއްކަން ކަށަވަުރވާން އެަބޖެހޭ. ތްތެރިކަން އޮތްމަނިކުފާނަކީ ނަޒާޙާ ުނވާނެ. އެވެގެން

ނޑުގެ ކުރިްނ ވާހަކަދެއްެކވި ބޭފުޅުންނެކޭ އެއްފަދައިން ނޑުެމންގެ ޕާޓީގެ ރައީސް ނަޝީދާ  ،މިތާގައި އަުޅގަ އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ނިސްބަތްވާ  ،ދޭތެރޭގައި ކުެރއްވި ދަޢުާވއަީކ އެގޮތަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ދަުޢވާެއއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑު މިގަމީހަކު  ހަމަ އެއްވެސް ދަންނަވަނީކީ ފަހަރެއްގައި ވެސް ގާނޫީނ  ވާހަކަ މި ބޫލެއް ނުކުރޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ނުޑމެން އަބަދުވެސް ަދއްކަމުްނ ގަގޮތް  ނަޒަރަކުންނެއް ނޫން. އަުޅގަ ބޫލުނުކުރާ ވާހަކަ. ހަމަެއއާެއކު އަުޅގަ

ވަކި ގޮތަކަށް ކުރަްއވާފައި ޮއއްވާ އަލަްށ  .ޓަރ ޖެނެރަލްކިއު ރައީސް ަނޝީދުގެ ދަޢުވާކުރީ ޕްރޮސި ،އަންނަ ވާހަކަެއއް
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ބޭފުޅުން  ކިުއޓަރ ޖެނެރަލް ބަދަލުކުރެއްިވކުރެްއވުމަކީ ބަލަިއގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. މިއަދު ތިވަަޑއިގެންެނވި ޕްރޮސި

މަޤާމުން ދުރުކުރައްވާ މަނިކުފާނު  މިއަދު އެ ،އަޅުަގނޑުމެން ދެއްކި ވާހަަކައކީ ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް ކަމަްށ ވިދާޅުވެ

ނޑު ޮގވާލަން ދައުލަތުގެ ކަމާ ރަީއސް ނަޝީދުގެ މައްސަލަ އަލުްނ  ،އިދާރާތަކަށް އިބެހޭ އެންމެހަ ހިނދު އަޅުގަ

ކަމުަގިއ  ދެްއވުމަށް. ެއއީ ކުަރްއވަންޖެހޭނެ ކަމެއްއިަމނިކުފާނުގެ މައްސަލަ އަލުން ބައްލަވަ  އެ ،ކޮށް އުރިވި  ،ދިރާސާކޮށް

ޮބުޑ ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ަރއީސް  މަނިކުފާނަީކ ރާއްޖޭަގއި އޮތް އެންމެ އެ ،ދަންނަވަނީ . އެހެން މިއަޅުަގނުޑ ދެކެން

ނޫނީ ދަޢުާވއަކީ  ،ދޭތެރޭގައި މަނިކުފާނަށް ކުރެއްވުނު ޙުުކމަކީ ސައްޙަ ޙުކުމެއް ކަމާ އަދި އެ ،ވާހިނދު ކަމަށް

މަލުކުރައްވާ ޢަކިއުޓަރ ޖެނެރަލަކީ މިގޮތަށް ސިޕްރޮ ައދި މި ،ރަނގަޅު ދަޢުވާެއއް ނޫންކަުމގެ ޝަްއކު އޮތް ހިނދު

މިދެންނެވި މަގަށް  ،އި ވިދާުޅވެ އެކަމަށް ވަކާލާތުކުަރއްވާ ހިނދުހުގަމަޖިލީ  ބޭފުޅުން މިއަދު މި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ތި

ނޑު ޢަ ނުޑމެން ދަގަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ ޤުަގއި ލަތުގެ ޙައްއުބޫލުކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ލަތުގެ ިއސް އުދަ އިބަލަންވާ ވަރަްށ ނުބަލަ ،ެއކު ދަންނަވަންޖެހެނީޔާ ރަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކު

ފުރާނައިގެްނ  ،ބަލަންވީ ވަަރށް ބަލާފައިތަކަށް މީހުން އިސްކުެރވެމުންދާކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެކޭ. މު މަޤާމުއްމުހި

ގެ ަމއްޗަށް އްމީހެ އެ ރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ޮކށްޞަ ަވކިން ޚާއް ،އެކު  ިރކަމާލުވެރިކަމާއި އިްނސާފުވެޢަދު

އަދި  ،ނަމަ ންވީ ވަރަށް ބެއްލެވިފަިއ އޮތް ވަަބއްލަ  އިރުހުްނނަވާ އިބޮޑަްށ ބަރޯސާވެަފއި ޮއތް ބޭފުޅަކަށް މަޤާމުގަ  ވަރަށް

ނޑުެގ  މީ ؛ތަނަށް ހުށަހެޅުއްވީ  މައްސަލަ މި ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން މިހާ ލަހުން މި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާ ވެސް އަުޅގަ

ބެހޭ  ލަތުގެ ކަމާއުކަމެއް ނޫން. ިދވެހިރާްއޖޭގެ ދަ ކޮްށގެްނވާނެ އުފެދޭ ކަމެއް. މީބޮޑަށް ުސާވލު ހިތުގައި ވަރަށް

ނޑު ަދންނަވަނީ ބޭފުޅުންގެ  އެ ނުވަތަ ،ތްތެރިަކމާޙާނަޒާ ްއގެލަުތގެ ބޭފުޅެއުމިގޮތަށް ދަ ،ފަރާތްތަކުގައި އަުޅގަ

މައްސަަލ  ޖިލީހަށް ގެނެސްގެން އެމަ ވީާހވެސް ައވަހަކަށް މި ،ނަމަ އުފެދިއްޖެލިއްޔަތު އަދާކުރުމުަގިއ ސުވާލުމަސްއޫ

ނޑު ދަންނަވާއިރު ވެްސ ލިފާން ރޯވަންދެން އެްއގޮތަކަްށވެސް ފަސްކޮށްގެންކުރަންޖެހޭނޭ. އައްލުޙަ ނުވާނޭ. މިހެން ައޅުގަ

 ބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ މިހާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެގައާ ދޭެތރޭ އަޅުަގނޑު ުސވާލުއުފެދޭ. އަޅުަގނޑު ދިޔަ ޕްރޮސެސް މިކަން

 ތި  ،ނަމަ ކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވަިއގެން އެކަހަލަ ކަެމއް ކުރަްއވާފައި އޮތްޕްރޮސި ނުވަތަ، މަނިކުފާނު

ށް ގެންދަންވާނޭ. އަމައްސަލަ ކުރި ޅުއްަވއިގެން މިށް ހުށަހަމަޖިލީހަ މައްސަލަ މި ން މި ކުރީ ބޭފުޅުން މާ 

ނޑުމެން މިގޮތަށް މިަމއްސަލަ އޮިތއްޔާ ،ނަމަވެސްއެހެން  ...ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް މަޤާމުން ދުރުކުރުމަކީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު ރުވަނީ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެއަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. ސައިނަޙުމުޙައްމަދު ރަޝީދު 

 



21 

 

 ސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:ޙުގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަލިފުށީ ދާއިރާ

 އިނުހިތަމަތްތެރިކޮށްރުޙުގެ ަގވާއިުދތަކަށް ހުނޫނުައސާސީާއއި މަޖިލީޤާތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަަދކީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

ރާ ކުރަްއވާ ުދވަހެއް. ައޅުަގނޑު ާތއީދުކުގެ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް އަނެއްާކވެސް ސިލްސިާލއަށް ބޮޅެއް އިތުރުހުމަޖިލީ

ހިމާޔަްތވުމަށް  ،މަނިކުފާނަށް ލިބެންވާ ޙައްޤު އެ ،ކީ. އެހެްނނަމަވެސްކިއުޓަރ ޖެނެރަލަބޭފުޅެއް ނޫން މިހާރުގެ ޕްރޮސި

ނޑު ގެ ތެރެއިން ދެވެންހު ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް މަޖިލީ ޓަކައި  ޖަވާބުދާީރވުމަށް ،ޓަކައި ކުރަން. ބޫލުގަޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ރެއިން ގެ ތެހުމަޖިލީ ކަމުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިްއޖެ މިރައީސް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްގެ ަރއީސް އިްއޒަތްތެރި 

 ން ކިތަންމެ ކަމެއް ކުރަމުންދިޔަމުއަސާސީ މުގުރާލަނޫނުޤާ ،ގެންގެ ގަާވއިދުތަކަށް ބަދަލުގެނެސް ހުކިތަންމެ ކަމެއް މަޖިލީ

 ،ތަނުން ދިޔައީ ވެސް ނައިބު ރައީސުން ބޭުރވެގެްނ މި 2ތަން. އެގޮތުން ހަމަ ތި އިއްަޒތްތެރި ރައީސްގެ ޒަޢާމަުތގައި 

 ،އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވެ  މީ .ނޫނުއަސާސީގެ މާްއދާތަކަށް ގޮންޖައްސަވަމުންޤާގެ ގަވާއިދުަތކާިއ އަދި ހުހަމަ މަޖިލީ

ިތ  ،ބޭފުޅުން އްބެވިމެންބަރުކަން ކުރައްވާަފއި ތި ހުގެދުވަސްތަެކއް ވަންދެން މަޖިލީ  ކޮށް މިތާަގއި ގިނަޞަޚާއް

. ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ދެރަވާންޖެހޭ ކަެމއް. މެއްކޮށް މިކަމާ ވިްސނަންޖެހޭ ކަޞަސަތުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުުޅން ޚާއްރިޔާ

ނޑުެމން މި އަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންނަކީ މީ.  ތަނަށް އައިސް މި މުައއްސަާސ ސަލާމަތްކުރަން އަުޅގަ ތިބި ީމހުން އަޅުގަ

އޭގެ ބަދަލުަގއި ަވކި  ،މީ. އެހެންނަމަވެސް ތިބި މީހުން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން އައިސްއްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ަވކާާލތުރަ

ވިދާުޅިވ ގޮތަކަށް ކަންކުަރްއވަމުން  ޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީމާ އެނޫންނަމަ ޤައުމުގެ ރައީސުލް ،ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވެގެން 

 ވެސް މިއީ މިކަންޑުމެންގެ ަރއްޔިުތންނަށް ވެވޭ ބޭއިންސާފެއް. ެއއްގޮަތކަށްއަޅުަގނ ،އެއީ މުޅި ޤައުަމށް ،ގެންދެވުމަކީ 

ނުޑ ވެގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިގެްނ  ތަަނށް މި ބޫެލއް ނުކުރަން. މިއަދު ުކއްލި ގޮތަކަށް މިގަްނވާނެ ގޮތް ކަަމކަށް ައުޅގަ

މަދު ވަުގކޮެޅއްެގ  ،ިދޔައީ ވަރަްށ ކުރުއިެއ މަރުޙަލާތައް ހިނގަ ،ފަހަެރއްގެ މަތިން ޭބއްވި  3 އް ކޮމިީޓއެ ،އައިސް 

އަިދ  .ގެންވާ ވަގުތު ނުދެވިވުމަށް، ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެކަށީ ޕީ.ޖީއަށް އެަކމުން ހިމާޔަތްވެ، ސަލާމަތްއަދި ތެރޭގައި. 

ނޑުމެން މެންބަރުން ވެސް މިއޭގެ   ވަނީ  ކަމެއް މި ކިހިނެއް .ނޭނިގފަ ެއއްވާުނވާ .ތިބީ އަޝޯޚްވެފަ އިތުރުން އަުޅގަ

ރޭ ޖަލްސާއެއް އޮވޭތޯ  ވެސް. ގޭަގއި ނިދަން އޮްއވާ ބަެއްއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި އުޅެނީވާން ،ވެސް

ނޑު އަމީންސާފުކޮށްލަން  .ފަހުން ވާން ގާތްވި 10:30 ިއ،ޖަހަ 10ެއއީ  ،ލީމާއިށް ގުޅަ މައްޢާވެގެން ގުޅީމާ ައޅުގަ

ޓީ ރިޕޯޓް ވެސް ޫބލުކުރަނީ ކޮމިގަޖަލްސާެއއް އޮންނާނޭ. އަޅުަގނޑު ޖަހާއިރު  11ދަނީއޭ އެ.  މިހާރު މެސެޖު  ،ވިދާޅުވީ 

 ތީގައި އޮްއވާ މި ހަމައަށް އަްނނަންޖެހޭނޭ އޭގެ ކުރީަގއި. ކޮިމޓީ ރިޕޯޓް ވެސް މި ފެނުނީ މިތާ މޭޒުމަ އަޅުަގނޑުމެންނާ

ޔިތުންެގ ތަނަށް އައިމަ. މީކީ މަޖިލިސްތެރޭގައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ރައީެސއްގެ ގޮތުަގއި އިންނަަވއިގެން ރައް 

ނަޑކަށް ކުރަްނވާ ޙައްޤުަގއި މަސައްކަތް ހުރި ކަމެއް. ހަމަ ހިތާމަ އީ ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. މިގަނެ ގޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނ އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ނޑުމެންނަށް މިހެން ކުރަން ޑުމެން ަސލާމަތްމުއައްަސސާ އަުޅގަ އިނގޭތޯ. މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތާ މި   ތިބެވިދާނެ ވަރަށް ނަލަކަންމަތީގައި މިގޮތަށް. އެހެންނަމަެވސް، މިއީ ރައްޔިތުންގެ ގެެއއް. އަުޅގަ
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ޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި ރައްޔިތުްނގެ ގެެއްއެގ ރައް، ގެެއއް ނޫން މިއީކީ. އެހެންވީމާ މެންބަރުންގެ 85 ވަގުތު މިތިބަ

ރިޔާސަުތަގއި  ،ދެްއވުމަކީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ޒަޢާމަތުަގއި ިއންނަވަިއގެންތަން ބެހެއްޓޭނެ ގޮތް ހައްދަަވއި ގޮތުަގއި މި

ތްތެރި ދެން މި ތިއްބެވި އެހެން ހުރިހާ އިއްޒަ .ރައްވަންޖެހޭ އެންމެ އިސް ފަރާތްއިންނަަވއިގެން މާލިމީކަން ކު

ކޮށްދޭން ތިބި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ގެ ރައީސާ ެއކުަގއި މަސައްކަތް ހުމަޖިލީ މެންބަރުންނަކީ އެކަން ދަމަހައްޓަން

އެުކގަިއ  ޙައްުޤަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސާހަމަގައިމުވެސް ައޅުަގނޑު މިހިރީ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ 

އްގެ ގޮތުަގއި ހެބޭނުން ވަގުތު ހިނގާ މަޖިލީ ރައްޔިތުްނނަށް އެންމެ ،ލައިގަންނަމިއީ ރައްޔިުތން ބަ ،މަސައްކަތްކޮށް 

ްއ ބައެ  ،އެކު މި ވާހަކަދައްކަނީ އިނގޭތޯ. ޖޯކަކަށް ހައްދަވައި ޔާ ށްދޭން. ހަމަ އަސަރާއި ހިތާމަރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮ

ން ކުރަންވީ ގޮތެއް ނޫން. ރަްއޔިތުންެގ ހެއްދެިވޔަސް މިީއކީ އަުޅަގނޑުމެން މިކައިބޭފުޅުން މިތާ ހިނިފުޅުވަޑުވަ 

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ. މި މުއައްސަސާ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ސަލާމަތްކޮށްދެވޭނީ  ޙައްޤުަގއި އަުޅގަ

 ހެރޭމިވެނި ކަމެްއ ކޮށްދެ އަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތްކޮްށގެން. ޤައުުމގެ ަރއީސަކަށް ުހންނަވާ ބޭފުޅަކު ިމވެނި ގޮަތަކށް

ެއކަން އޮންނަ ރީތި ހަމަތަކާއި އުސޫލުެގ  ،ޖެއްސެވުމުގެ ބަދަލުގައި ތަކަްށވެސް ެއ ދިމާލަށް މިސްރާބުވީމާ އެްއގޮވިދާޅު

ވެސް މި މަކީ ބޭނުން ަކމެއް ނޫން. މިހާރުހަމަތަކުން ބޭރުން ކަންތައް ކުރެްއވު ން ކަންކަން ކުެރއްވެްނ އޮްއވާތެރެއި

 ހަމަތަކާއި ުއސޫލުތަކަށް ފެތޭ  ،ށް ރީތިކޮށް ނަލަކޮްށ މިކަން ކުރެވެން އެބައޮތް މަށް ޓަކައި ވަރަކުރުޕީ.ޖީ މަޤާމުން ދުރު

ދިޔައިމާ ދެން ފަހުން ވެސް ތެރެއިން ކަންތައްތައް ނިމިގެން  ހުގެނުކިާޔ ފޮތަށް. އެގޮތަށް މަޖިލީ ރައްޔިތުން ފާޑު .ގޮތަށް

ނެ ނަށް ވެސް ަރއްޔިތުން ބަދުބަސް ބުނާމަޖިިލސް މެންބަރުން ،އަދި ައޅުަގނޑުމެން ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސަްށ ެވސް

ނޑު ދަންނަވަން މި، ޖާގަެއއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ  ،އެކު މި ދަންނަވަނީ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އާދޭހާ ،އުޅެނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ިމ މުއައްސަސާ ަރއްޔިތުންނަށް ޓަކައި ސަލާމަތްކޮށްދެްއވަހަރޭ. އަދި އަުޅގަ

 ،ތަން ހަދައިދީ ރައްޔިތުންގެ ތަނެްއގެ ގޮތުަގއި މި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މި މުއައްސަސާ ސަލާމަތްކޮށްދީ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ރަްއޔިުތންގެ ޙައްުޤގައި ވަކާލާތުކުެރޭވނެ ތަނަކަށް ހަދައިދެއްވާށޭ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑިއެގން  ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ދެަވނަޝު

 މިރަށް. ޢާިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ނޑު ހަމަ ދަން ކުރުން. ތިރާމުމުއައްސަާސގެ ނިންމުންތަކަށް އިޙްމާޔަތްކުރުމަކީ މި ހިމި މުއައްސަސާ  ލީނަވާއާދެ، އަުޅގަ

 ގެބެހޭ ކޮިމޓީން، ެއއަށް ވެސް މި ިކޔަީނ މުއައްސަާސ. މުައއްސަސާ  ލީހުގެ މިނިަވން މުއައްސަސާަތކާރައްޔިތުންެގ މަޖި
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ެވސް ިމ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ނިންމާ  މަކީ ހަމަަގއިމުކުރުތިރާމު މާފަ. މިއަށް އިޙްއޮތީ ނިންމުމެްއ ނިން ކޮމިޓީން މި

ނ ،ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަން. ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ނިންމުމަށް ތަބާވުން ޑުމެން މި މުއައްސަސާ އަޅުގަ

ނޑު  ނޑުފު ތްކުރުމަށް ކަުމގައި ވީނަމަވެްސ މި މުއައްސަާސ ސަލާމަ ދިޔަކަިއ ބަޔަކު މަަސއްކަްތކުރަމުންކޮށްލުމަށް ޓަފު

ނޑުމެން ކުރާނެަކމުގެ ޔަޤީންކަން އަުރވަމުން އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނީ  ،ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް އަުޅގަ

ލަ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ ޢައްޔަންކުރަނީ މަޖިލީހުގެ ޖުމު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު

 221ނޫނުއަސާސީގެ ޤާަކމަށް  ރަލްގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރަންވާނެމީހަކު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ

 ،ވަނިކޮށް ޕްރޮިސކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުންނަާވ ބޭފުޅަކު އެބަ ވިދާުޅވޭވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި

ނޑު ދަންނަވާނީ. މިއީ ވީމާ މިއީ ތަންކޮޅެ ތިމަންނާ މި މަޤާމަށް ގެނައީ ވަކި މީހެކޭ. މިވަރު އް ބޮުޑވަރެކޭ ައޅުގަ

 ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުންތަކެއް. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ނިންމަނީ

 .ންތަކުގެ މަތީތަނަށް ނަމެއް ފޮނުވީމާ އެ ނަން އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި އެ އޮންނަ ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި

ނޑުމެން އެބަ ށް ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު އެއީ މުސްތަޤިއްލު މަޤާމެއްއެ މަޤާމަ  ކަމަށް އެބަވޭ. މިއަދު އަޅުގަ

ެރވޭނެ އިތުރު ެއއްެވސް ގޮެތއް ހާމަކަން ޮބޑު ޮގތެއްަގއި މިކަން ކު، އެކު ހަމަހަމަކަމާ ،ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ނޑުމެން ފަރާތްތަކުން ދަްއަކވައި ދިކޮޅުއެކަެމްއ އި ،ނަމަ ިއގެ ތެރޭގައި އޮތްހަނޫނުއަސާސީގެ ތަރަޤާ ެދއްވާށޭ. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  228ނޫނުއަާސސީގެ ޤާން ދާށޭ. މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ވެސް އެ މަގަކު މިތިބީ ހަމަގައިމު

މި  ނަމަ ނަގަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ަމޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ިއތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ނަގަންޖެހޭ

އަކުރަށް ކުރާ ކަމެއް. އަުކރުން  ،ނޫނުއަސާސީގެ މި ދެންނެިވ މާއްދާގައި ހަމަ ލިޔެ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ތަރުތީބުންޤާ

ލަޙަުތ އިސްކުަރްއވަިއގެން ހުރިހާ ޞްަރއްވާށޭ. މިކަމުގަިއ ޤައުމީ މަނުކުމިކަްނ ތަފާތު ގޮތަކަށް މާނަ، އެހެންވީމާ

 މިއީ ޤައުމީ ކަމެކޭ. ޝުކުިރއްޔާ. ދެއްވާޭށ. އެއްބާރުލުން މެންބަރުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް. 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

މައްސަލައިަގއި ވާހަކަދަްއކާލުމަކީ. އަިދ  މި ސް. ވަރަށް މުނާސަބު ވަގުތެއް މީކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީޝު

ދޭން ބުނާ ވާހަކައަށް އަޅުަގނުޑ މާއި، ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތުދިނުއަޅުަގނޑުމެންގެ ޕާޓީން ފުރުޞަތުޚާއްޞަކޮށް 

ރެއްވުން އެދެން. މި ކުަޒތްތެރި މެންބަރަކު އިނިއްޔާ މާފުއިއް  ލަން ބޭނުން. ޕާޓީގެނަވާރޭ އެއްެޗއް ދަން ހަމަ މި
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ގެ ރައީސް ޔާމީން ،ތަނަށް އަިއ ނަމަކީ އާދެ، މި ވޯުޓަގިއ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ގެަނއުމަށް ފުރަތަމަ މި؛ މެންބަރަށް

ނުގަބޫލުެވގެން އެހެން މީހަކު  މާގެން އެމް.ޑީ.ޕީން ެއކަވެ ކަމަށް  މޫން ޙަމީދުގެ ނަންއުޢާއިލާގެ ބޭފުޅެއް ކަުމގަިއވާ މަ

ނޑަކީ ޖަހާފައި ުއޅޭ ހަމަ ވަރަށް ިއސްކޮށް ގުންފައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ،ގެނައުމަށް ަވކާލާތުކުރަމުން ެގންދިޔަ. އޭރު އަުޅގަ

ނޑު ދެންެނވިން އަޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫލެއް ނޫނޭ ސަރުކާރު ހިންގަން ހުންނަ މީހެއްގެ ޢާއިލާގެ މީ ހަުކ މީހެއް. އަުޅގަ

. މި މަށްފަހުަގިއ ދެން ައއީ މި ނަންއްކުއެމް.ޑީ.ޕީ ެތރޭގަިއ ވާހަކަދެ  ނުގަބޫލުެވގެން ނާކަށް. ދެން އެ ނަމާގެން

ކީ. ކޮންމެައަކސް އެ ނަންފުޅު އަނބުރާ އޮތީ. ކޮންގޮތަކުން ކަމެްއ ނޭނގެ އައީ މި އްސަބޭފުޅެއްގެ ނަން އައި 

މަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ދިނުފުޅު. މި ނަންފުޅަށް ވޯޓުމި ނަންގެންދިއުމަށްފަހުގައި ަރއީސް ޔާމީން ފޮނުއްވެވީ 

ިދނުމަށް އެއްބަސްވީ. ހެނދުނު ޕްލައިނަށް އަޅާފައި މިއަށް ވޯޓުންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ވާހަަކދެއްކީމާ ފުރަތަމަ ފްރީ ވިޕާލިމެ

ނޑުމެން  ދިނިން. ތަނުގަިއ ޯވޓު މިއިރުއެިރއިރު އޭތި ބަދަލުީވ ާޕޓީގެ ަބޔަކު ުނގަބޫލުެވގެން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ރޭ  ން ބޭރުކުރުމަށް ޓަކައި ދިމާވި އެއް ަމްއސަލަ ތި ބޭފުޅުންނަށް މިައޅުަގނޑު އެމް.ޑީ.ޕީ .އެއީ އެއް ަމއްސަލަ

ނޑު ޕާޓީން ދަންނަވައިލާނަން. އެކަމާ ނޑު ބުނިން މިކަން ދެކެިވގެން ބޭރުުކރުމުގެ ވާހަކަ ގުިޅގެން އަުޅގަ ދިަޔިއމާ އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓު އެ ުދވަްސވަުރ  2015ގުިޅގެން  ނެ ގޮތަކީ މިއޭ. ެދން ހަމަ އެއާއޮންނަންޖެހޭ

ނޑުމެްނގެ ދާއިާރއަށް ތަނަށް އައީ. އެ ބަޖެޓަްށ ވޯޓު މި ނުޑ ޮކށްގެން ހުރި ހުވަ ދިނުމަކީ އަުޅގަ ުގޅިގެްނ  ޔާއަުޅގަ

ދިޔަ ވަރަށް ގިަނ ގެންަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ކުަރމުންައޅުވާތީ އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން  ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް

ެއވެނި ކަމެްއ  ،ިނވެރި މައިންނަށް ާލރި ދިނުމާއިގެންދަނީ. އެއީ އެކަންެވސް އެ ކުރަްއވަމު ަރއީސް ޔާމީން ކަންތައްތަކޭ

ގުޅިގެން ެވްސ  މިކަމާ އަޅުަގނޑު މި ބަޖެޓަށް ވޯޓުޭދނަމޭ.، ންވީމާމިވެނި ކަމެއް ތަކުރާުރކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. އެހެ

ނޑިޔާރުންގެ ވި އަޅުަގނޑު ޕާޓީން ބޭރުކޮށްލާަވރުގެ ކަމަކަށް ތަނުގައި ވާހަކަދެއްިކ  ދެންމެ މި  ؛. ތިންވަނަައށް އައީ ފަ

ނޑިޔާރުްނ  ނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިއިރުަގއި ދެ ފަ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ފަ

ނޑިޔާރުންނަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ވީ. އެ މަދުވެގެންދާ ގޮތަށް ން އެންމެ ބޮޑަށް ދުއްތުާރކޮށްގެން މިދިޔަ އިންތިޚާުބ ދެ ފަ

ނޑު ދެންނެވިން ނިޑޔާރުކަމަށް ަގބޫލުކުރި ފާއިުޒެގ ވާހަަކ ައއީ. އަުޅގަ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެއްުލވައިިލ ުއއްތަމަ ފަ

ތަނުގައި އެމް.ޑީ.ީޕ  ށޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު މިދޭށް ވެސް ހަމަ އިދިކޮޅަށް ވޯޓު އަ ވަނީ އޭނައަޅުަގނޑު ބޭނުން

ނޑު އާދޭސްކުރިްނ  ނޑު މި ވާހަކަ ދަންނަވާނަްނ. އަުޅގަ މެންބަރަކު ހުށަހެޅީތީ ދިނިން. ރަނގަބީލު ޖެއްެސވިޔަސް އަުޅގަ

ނޑަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ،އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ޖެހިއިރު  4ރު ދޭޭށ. އާދޭސްކުރިން. އެހެންނަމަވެސް، ަހވީއަުޅގަ

ޖެހިއިރު  12ެއ ރޭ މެންދަމު  ،ކުއްލިައކަށް އައި ނޯަޓކުން ެއ ރޭގެ އަށެްއ ޖެހިއިރުަގއި ަޤއުމީ މަޖިލީހެއް ބާްއވާފައި

ނޑިޔާރުންގެ ކޮ ،އަޅުަގނޑު ވަިކކޮށްލީ. ދެން އަޅުަގނޑު އާދޭސްކޮށްފައި ެއދުނިން މިޓީއަށް ގޮސް އިސްތިޢުނާފު ފަ

ނުޑ ބުނިންރޮއި ނޑަށް މި ފުރުޞަތު ދެްއވާށޭ މިކަން ކުރަން. ައޅުަގނޑު އެމް.ޑީ.ޕީއަކަްށ ވަފާތެިރ  ފައި އަުޅގަ ައޅުގަ

ތަނުގަިއ  އުޅޭ ވާަހކަައކީ މި ތެުދެވރިއެކޭ. އަޅުަގނޑު ބުނަން މި ،އަޅުަގނަޑކީ ވަފާތެރި ،މީހެއް. ބޭވަފާތެރިއެއް ުނވަމޭ
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ނުޑ ޖެނެރަލް ދެއްކިޔަސް ވަކިުކރާނޭ މެޖޯރިޓީ އޮތިއްޔާ ކިތަންމެ ިގނަ ވާހަކަެއއް ޕްރޮސިިކއުޓަރ . މިސާލެކޭ އަުޅގަ

އާއްމު މެންބަރުންގެ  ،އާދޭސްކުރީމަ ވެސް ރެއިން އެ ރެއަށް އަޅުަގނޑު ރޮއި ން އެދިރިހުރި. އެކަމަކު، އެމް.ޑީ.ޕީމިއީ 

ނޑާޑީ.ޕީ ކުރިމަތީގައި ައޅުަގނޑު ބަދުނާމުކުރުމަށްފަހުގައި އެމް. ނޑު ކަ ، ހިރީ. އެހެންވީމާބޭރުޮކށްފައި މި ން އަޅުގަ

ނުދޭ ވާހަކަާއިއ، މީހުންނަށް ފުރުޞަތުނުދޭ ގެ އެތެރޭަގއި މީހުންނަށް ވަގުތުމިތާނ ،އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން މިތަނަށް އައިސް

  .وبركاته ورحمة هللا الس الم عليكموމީހުންގެ ަޙއްޤުގެ ވާހަކަ ދަްއކާނެ ކަމެއް.  ،ވާހަކަާއއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާޝުކުރި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދަނގެތީއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިލްހާމް އަޙްމަދަށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ދަނގެތީ

ނޑު ވެސް މި ކޮމިޓީގައި ބެހޭ ކޮ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިނިވަން މުއަްއސަސާއާޝުކުރިއްޔާ އި މިޓީގައި އަުޅގަ

ެއއްކޮށް ނެގުުނ ކުޑަ ކޮމިީޓގައި ެވްސ މާކުރި ގޮތުން. ައދި ހަމައެއާމަސައްކަތްކުރަންޖެހުނު މީހެއް ކަންދި

ނޑަކީ. މަ އަހަރު ައޅުަގނޑުމެން  5ްސ ސާޖިލީހުގައި ވަރަށް ޚައް މަސައްކަތްކުރަން ފުރުޞަތު ލިބުނު މީހެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ދެކުނީމު 5ދިޔަ މި ،ދެކެފީމު މޭޒު  އިދާރީ ،މި މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީގައި ،އަހަރު. އަޅުގަ

 ޝާހިދު އިންަނވަިއގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއް هللا ކުރިމަތީގަިއ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްކަމުަގއި އޭުރ ހުންނެވި ޢަބްދު

ސިސްޓަމަށް ބަޓަނަކަްށ  ެވނިމި ،ވޯޓުލާ ސިސްޓަމަކީ ިމތާ ،ގެންދެވި މަންޒަުރ ެވސް. އަުޅަގނޑު ެދކުނީމުކުރިއަށް 

ތްޕުޅު އެްއކޮށް އަ ށް ހުންނަވައިގެން ެސކިއުރިީޓއާޝާހިދު މިތާ ކޮޅަهللا ފިތައިގެން ވޯޓުލާ ސިސްޓަމެޭކ ބުނީމަ ޢަބްދު

މިއަދު މި  ނޫން ލެްއިވ މަންޒަރު. އެއީ މި މަޖިލިސް. އެ ހަނދާންތައް ނެތުނު ބޭފުޅުންނެއްނަންގަވާށޭ ކިޔާަފއި ވޯޓު

ގެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ ހުމިއަދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ، ކޮށް ޖެހިލަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ. މާޒީއަށް ކުޑަ ވާހަކަދަްއކަނީ

މިއަދު ކަންތައް ކުރަނީ ގޯހަށޭ، ގޯހޭ ބުނީމާ އެއީކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކަށް ނުވާނެ. ތިމާމެންގެ މާޒީގައި ކަންކަން ހިނގި 

 ،ިދަޔ ގޮތް. ކޮޅަށް ތިެބގެން ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއިއޭރު ކަްނކަން ހިނގަ ،ޅާ އެނގޭނެ ގޮތް ބެލީމާ ރަންކޮ

ނޑު ހީކުރީ މިތާނގައި ުއޅޭ ބޭރު މީހެއް ؛މިތާ ކޮޅަށް ހުރެގެން هللا އައިސް ބެލިއިރުަގއި ޢަބްދު .ކަމަށް އަޅުގަ

ޖިލިސް އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދިޔަ ތަނެއްގެ ވާހަކަ މި މި ލެވަލަށް މި މަ، އެނގުނީ އެހާހިސާބުން. އެހެންވީމާ ޝާހިދުކަން

ނޑުމެން ދެކެފީމު މިދިޔަ މަޖިލީހުގައި ނޑުމެްނ  ،ދައްކަނީ. މިތާ އަުޅގަ މިދިޔަ ދައުުރގެ ވާަހކަ މި ދެންނެވީ. އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ޖަލްސާ ބޭއްވި މަންޒަރު ،ދެކެފީމު ނޑުމެން ދެކެފީ ެވސް ރޭގަ މު. އަޅުަގނޑުމެން ދެކުނީމު އަުޅގަ

ދެއިުރ ާކ ބޭހެއްހެން ކޮމިޓީ ާބއްވަމުންދިަޔ  ،ދުވާލުެގ ަވގުތުތަުކގައި  ،ފަހަރު ެއކު ކޮމިީޓ ވެްސ ިތންހަތަރުމައެއާހަ
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އަޅުަގނުޑ  ،މި އެްއޗަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް މިއަދު ކޮމިީޓ ބާއްަވިއގެން، ވެސް ޙަޤީޤަްތ. އެހެންވީމާ މަންޒަރު. މި

ދެވުނެކޭ. ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަކަްށ ފުރުޞަތު އެންމެ ،އެކަީށގެންާވ ގޮުތގައި  ނުދަންނަވަން ފަހަރެއްަގއި ެވސް ޕީ.ޖީ އެންމެ

ނޑު އަންހެނު ހަމަ އެހެން. ވެދާނެ ނޑަްށ ުޓވީޓްއަުޅގަ  ނުކޮށްދެޭވ އެްނމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް. މިންނަށް ެވސް އަުޅގަ

ެއއީ ދުނިޔެމަތީގައި އޮތް ގޮތް.  ،ރަންކޮޅާށް ކަންކަން ނުދާނެ. ކަެއންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަ، ވެސް ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ވާހަކަދަ ، ގޮތް. އެހެންވީމާ އެއަށް މި ކިޔަނީ ކަން އޮތް އި ޔާއްާކއިރު ިވސްނަން އެބަޖެހޭ ހަމަމިއަދު އަުޅގަ

 ންވަނީއިންސާފަށް. މިތާ މެޖޯރިޓީގަިއ ތިބި ބައެއް އެ ބޭފުޅުންނެްއ ޕީ.ޖީއެއް ގަބޫެލއް ނުކުރަްއާވ. އެ ބޭފުޅުން ބޭނު

އަޅުަގނޑު ޭގގަިއ  ނީ ދުނިޭޔގެ ޠަބީޢަތް.އްޔާ އެކަން ހިނގަންޖެހޭނެ މިތާ. މިއީ އިންސާއޭނަ ބޭރުކޮށްލަން. އެހެްނވެއްޖެ 

ނުޑ ހިތްހަމަނުޖެހޭ މީހަކަށް. މި ނޑު ޭގގައި ކިިހނެއްތޯ ހުރެވޭނީ އަ  ނުހުރެވޭނެ އަުޅގަ ޅުަގނޑު ވެސް ޙަޤީޤަތް. އަުޅގަ

ނުހުރެވޭނެ. އެ ުއސޫލުން މި ތަްނތާ ވެްސ ކަންކަން ހިނގާނީ. މި ތަންތާ ނިންމާނީ ސިޔާސީ  ؟ހިތްހަމަނުޖެހޭ މީހަކަށް

ވަދެތިޭބ ޕާޓީތަކުން ސިޔާސީ ގޮތުން ވޯޓުދީގެން، ސިޔާސީ ގޮތުން ވާހަކަދައްަކއިގެން ައއިއްސަ ސިޔާސީ  ނިންމުން.

މީހުން ގަބުޅިކަތީބުްނ ބައެއް  ިކޔަނީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން.އެއަށް  ކިޔަނީ މެންބަރުން.މި މީހުންނަށް 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނިންމާ ނިންމުމުގައި ސިޔާސީ ރައްޔިތުންގެ ޙަޤީޤަތަކީ މީ. އެހެންނަމަެވސް  ވެސް ކިަޔއިފާނެ.

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ، އެހެންވީމާ،ިކޔަީނ ރިޔަލިޓީ. ެއއަށް  ކުލަ ހުންނާނެ. ނޑުމެްނ  އަުޅގަ މިއަދު އަުޅގަ

ގަބޫުލކުރަން، އަޅުަގނޑު  ބަހުިރ.ިއަގއި ސީިރއަސް މައްސަލަތަެކއް އެކޮމިޓީގައި ާޚއްޞަކޮށް ފުލުހުން ދެއްކި ވާހަކަ

ށް އެިނަގަވޑައިުނގަންނަވަިއގެން، އަތުްނ މަނިކުފާނައެ ފުޅަކަްށ ވެްސ ވެާދނެ. ބޭރަނގަޅު ވަރަށް  ޕީ.ޖީއަކީ ފަހަރެއްގަިއ 

ށް ވަރަ ،ހުން މިއަދު ދެއްކި ވާހަކަތަަކކީފުލުސަބަބަކާ ގުޅިެގން ނަމަވެސް ކޮންމެ ެވދާނެ. ދޫވެގެންދަނީ ކަމަށް ވެސް 

ިމހިރީއޭ ޑޮކިއުމެންޓް ކިޔާފަިއ  ވި،ވިދާޅު ރެކޯޑިންގައި ހުން. ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ފުލު ސީރިއަސް މައްސަލަތަެކއްގެ ާވހަކަ

ވެދާނެ އެ މަނިކުފާނަށް ފަހަރެއްގަިއ ފައި ހުރި ލިޔުންތައް. ހުން ފޮނުވާޕީ.ޖީ އޮފީ ޑޮކިއުމެންޓު ވެސް ދެއްކި

ން ދޫެވގެން، ދަށު ވެސް އެ މަނިކުފާނުެގ ޒިންމާގެ އެހެްނެވއްޖެއްޔާލިޔުންތަކަކަށް ވެސް. އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާ ފޮނުވާ 

އެ މަނިކުފާނަށް ދަށުން އެ އެްއޗެހި ދޫެވެގން އެ ދަނީ ނުލެވޭ ނިޒާމެްއގެ، މެކޭނިޒަެމްއގެ އިށް ހިފަހައްޓައެ މަނިކުފާނަ

ހުރެގެން ސަބަބަާކ ކޮންމެ ވެދާެނ ފަހަރެއްަގއި އެހެން ކަމަށް. ދެން . އެނިަގވަަޑއިނުގަންަނވާ ކަމަްށ ވަނީ ނަމަ

ނޑުެމންނަށް އެބަ އެިވޔަ ަކމުގައިހަކަތަކަށް ބެލިވާހުން ދެއްކި މިއަދު ފުލު، ނަމަވެސް ހުރި ، ނގޭސް އަުޅގަ

ކޭސްތަކުަގއި ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބޮޑެތި  ޑޮކިއުމެންޓުތަާކއި ހުރިހާ އެއްެޗއް ހުރީ ފެންނަން.

ނުޑ ދަންނަވާކަށް ެނތިން.   ސްަތއް ޖޭމަޞްލަޙަތަށް ޓަކަިއ، ބޮޑެތި  ވިދާޅުވަީނ،ސޮއިކުެރއްވި ބޭފުެޅްއގެ ނަން އަުޅގަ

ޑިންގައި ވިދާުޅވި، މިވެިނ ދެކުިނން، ފުލުހުން މިއަދު ރެކޯ އަޅުަގނޑުދެން ދޫކޮށްާލށޭ.  މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި

އެްއކޮށޭ ނެީގ. ނަގާަފއި  ޯއޑަރާ ކޯުޓ ީގ. ކޮށޭ ނެރެޑްހުރި ފައިސާޔާ ެއއްކޮށް  މިވެނި ތަެނއްަގއި  ތަނެއްަގއޭ.

ެއ  ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވި ސިޓީަގއި އޮތޭ،ޕްރޮސިިކއުޓަރ  ބަސްިވއޭ.ެއއްގޮއްސަ ގެންދިޔައިމަ ތިމަންނަމެން 
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ތު ވަރަށް ޓަކައި، ޤައުމީ މަޞްލަޙަޞްލަޙަތަށް މަ ހަވާލުކޮށްލާށޭ.އަނބުރާ މީހުންނަށް ފައިސާއާއި ެއްއޗެހި 

ދެބަސްެވވޭކަްށ މިައކަށް ހުރީ ހުރިހާ އެއްެޗއް. އެ . ހުންލުދެްއކި މިއަދު ފު ލިޔުްނތައް. ލިޔުން އެބަހުއްޭޓ  މުހިއްމުވާނޭ.

ްސ އެހެންނަމަވެއެނިގވަަޑއިނުގެންފާނެ ފަހަރެއްަގއި.  ޖީައށް.ލުކުރަްނ ފަހަރެއްގަިއ، ެއއީ ޕީގަބޫއަޅުަގނޑު  ނެތް.

ާވ ކަންކަން ހިނގާފައި  މިގެ އަތުން ދޫެވގެން ނަމަެވސް، ކޮންމެ ގޮަތކަށް ނަމަވެްސ ސް ޕީ.ޖީވެކޮންމެ ހާލަތެއްގަިއ ނަމަ

އެ ވިދާޅުވަނީ ޑޮިކުއމެންޓާ އެއްކޮށް ހުރިހާ އެްއެޗއް ހިފައިގެން ައއިސް މިއަދު ލުހުން ފު ހުން އެ ވިދާޅުވަނީ.ގޮތް ފުލު

ނޑު ިމވަރުން  އެހެންވީމާ،ގެ ކޮމިީޓއަށް ައއީ. އަޅުަގނޑުމެން  ދެޭކގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރު ެވސް އަުޅގަ

އަދި އެ ބޭފުާޅއަކީ ރަނގަުޅ  ޕީ.ޖީގެ؛ ތެްއވިަޔސްގޮމިއަދި ޕީ.ީޖގެ؛ ކޮންމެ، ކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްއެބަވޭ މި ހުރިހާ ެއއްޗަ 

ލުމުަގިއ މައްސަލަތަެކއް ުއޅޭތީާއ މި ޒިންމާތަްއ އުފު، ފުޅެއް ކަުމގައި ިވޔަސް، ޯގސް ބޭފުޅެއް ކަމުަގއި ވިޔަސް ބޭ

މެންބަރުންނަށް މި . އަދި މިާތގެ މެޖޯރިޓީ މެންބަރުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ލިބިފަިއވާ ފުރުޞަެތއް މިއީއެްއކޮށް 

މި ގަބޫލުކުރެވިއްެޖއްޔާ  މި މެންބަރުންނަށް ،މާ މެދު ސުވާލުއުފެދެންޏާނަމަ، ނަޒާހާތްތެރިކަ ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަނީ

ެއ ފުރުޞަތު،  އެހެންވީމާ، ެއ މީހަކު ޭބރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް.ވޯޓުދީގެްނ  މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންވޭ ަހމަ

ހަކީ ފަހަރެއްގަިއ ެވސް ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީ ގެ؛ތާމި ގެ ބޭނުން ިމ ކުަރނީ.އްފުރުޞަތެގާނޫނީ ގޮތުްނ ެއ ލިބިފައިާވ 

ކޯޓުަތކަކީ މުޅިން އެހެން ތަނެއް. ދައުލަތުގެ އެންމެ އިންސާފުވެިރ ނުވެދާނެ.  އެހެންވީމާ،ކޯެޓއް ނޫން.  ގެލަތުދައު

ނޑު ދަންނަވާލަން.  އެހެންވީމާ، ނޑު ދަންނަވާނީ، އަޅުަގނުޑގެ މި ވާހަކަ ވެްސ އަޅުގަ ވާހަކަ ނިންމާލަމުން އަޅުގަ

ނުޑގެ ދުޢާއަީކ،   މި ޤައުމަށް تىالى هللاގެ ރަޙްމަތްފުޅުން މި ކުރާ ދަތުރުގައި هللاއަޅުަގނުޑގެ ުއއްމީދަކީ، އަުޅގަ

ނުޑ މިންވަރުކުެރއްވުން. ބަރަކާތް  މި ކުރަްއވާ ދަތުރުފުޅު މިހާުރ ގަބޫުލކުރާ ޮގތުގައި ަރއީސް ޔާމީން އަުޅގަ

ހަލަ އެ ދަތުރުފުޅުަގިއ އެ މަނިކުފާނު މިކަ އެހެންވީމާ،އެ ހުރީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ދަތުރުފުޅެއް. މިސްރާބުޖަހާފައި 

ވެސް ދިމަޖިލީހަށް އަމި  ގަބޫލުފުޅުަރްއވާ!ނައްޓަަނއްަޓއިގެންދާނެ. އޮޔާ މަޑޫތަކެއް، ކިތަންމެ އެްއޗެއް  ކިތަންމެ

 ..ގެ ތެރެއިން.މިނިވަން މުއައްަސސާ ،އަންނާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަރުޙަލާ ނިމުނީ.ބަހުސްގެ  އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝުކުރި

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޯވޓު ރަނގަބީުލ ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ  .ހުރި ކަންކަމަށް ޯވޓަށް އެހުން ވޯޓަްށ އެހުމަށް ،6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 ްއވުމަށް ކޮށްލަދެކާޑުކޮޅުތައް ޗެކު ނަށް އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ންނަވަން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(މޭޒުަގއި ދަ

އެޖެންޑާ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޭއގެ މަޤާމުަގއި ވޭޯތ ކަށަވަުރކުރެްއވުން އެދެން.ުޑކޮޅުތަްއ ކާ  .ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން

ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި ުދވަހުގެ މަަސއްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ  ،6.1 އައިޓަމު

ދެްއވުމަްށ ލަކޮށްރި މެންބަރުން ކާުޑކޮޅުތައް ޗެކު އައިޓަުމގެ ދަށުން އެއް ވޯަޓށް ދަންނަވާލަން މި އޮތީ. އިްއޒަތްތެ

ގައި ހުންނެވި މުކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާވޯޓަށް ދަންނަަވއިލާނަން. ޕްރޮސި އަުރވަން.ވެސް ެއއްފަހަރު ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަދި

 އަށް ފެންނަކަެމއް ކުެރްއވި ކަމަށް ކޮމިޓީ އެކަީށގެންނުވާ ފަދަ އޭާނގެ މަޤާމާ ،ސިންޙް މު ޒްތާހްއަލްއުސްާތޛު މު

ކިއުޓަރ ެއހެންކަމުން، ޕްރޮސި ؛ކަމަށާއި އަށް ފެންނަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޓީއޭނާގެ މަޤާމު އަދާުކރުމަ ،ކަމަށާއި

ނަ މާއްާދގެ )ށ(ެގ ވަ 228ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ،ސިންޙްމު ންނެވި އަލްއުސްާތޛު މުޙްތާޒްހުޤާމުގައި ޖެނެރަލްކަމުގެ މަ

ތަުކގެ ކަމަށް ނިންމަވައި މިނިވަން މުއައްަސސާޤާމުން ވަިކކުރެްއުވމަށް ފެންނަކިއުޓަރ ޖެނެަރލްކަމުގެ މަދަށުން ޕްރޮސި

މިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި އެ ކޮ  ،ން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކާ މެދު ޯވޓުދެްއވުްނ އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 58    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 57    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   57     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 57. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 58މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އެހެންކަމުން، ޕްރޮސި .57ލަ؛ . ޖުމ29ުބޭނުންވާ އަދަދު؛  . ފާސްވުމަށ57ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެކަށީގެންނުވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރެއްވި ކަމަްށ  އޭނާގެ މަޤާމާ ،ސިންޙްމު ތާޒްހްގައި ހުންނެވި އަލްއުްސތާޛު މުމަޤާމު

 ؛ކަމަށާއި އަށް ފެންނަށް ޮކމިޓީއޭނާގެ މަޤާމު އަާދކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަ ،ކަމަށާއި  ކޮމިޓީ އަށް ފެންނަ

ނޫނުއަސާސީގެ ޤާސިން ޙްމު ތާޒްހްލްއުސްާތޛު މުގައި ހުންނެވި އަކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުއެހެންކަމުން، ޕްރޮސި

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުެރއްވުަމށް ފެންނަ ކަމަށް ނިންމަވައި ނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ަދށުން ޕްރޮސިވަ 228

އެ ކޮމިީޓން ނިންމެވި ގޮތަށް ވޯުޓގައި  ،ވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓިން ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓުމިނި

ގޮތަށް ފާސްވުމާ ުގޅިގެްނ ބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. މި

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުެގ ޕްރޮސި ،ސިންމުޙް ތާޒްހްގައި ހުންނެވި އަްލުއސްތާޛު މުކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުެގ މަޤާމުޕްރޮސި

 މަޤާމުން ވަކިވީކަުމގައި ދަންަނވަން. 
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