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6201/18/11ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 09:01 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:38: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  26ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ކުރުއެޖެންޑާ އިޢުލާން ުދވަހުގެ ، 3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/11އޖ/ ނަންބަރު ޖެންޑާއެއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަންގާ އެްނގުން. ިރޔާަސތުން  ،4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ުްށ ަފތުރުވެރިކަން ޮބއިކޮޓްކުރުމަގައި  10:00މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބްއދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ގޮވާަލއި، ދިވެހިާރއްޖެއަުށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަަވޅު އެޅުމަުށް ޮގަވއިލުން މަނާކުރާ ބިލު ދިރާސާކުރައްވާ

 . 1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ަޤއުމީ ސަާލމަތުގެގައި  11:15 .1

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަުްށ ފޮނުވިފަިއާވ ން ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީވަނަ މާއްދާ  128އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދު ރަ -4.2

ކޮމިޓީތަުކެގ  ވާތީ، އެ އަުޅގަނޑަުށް އަްނގަާވފައި ންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑަައޅުއްަވއިކޮމިޓީތަކުން ނި މައްސަލަތައް އެ
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 2008/2 ނަންބަރު ގާނޫނު -1ޢުލާންކުރަން. ން އިގެ މަތީވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތު  128ސުންގަޑި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  

 -1 ތިޞާދީ ކޮމިޓީ؛. އިޤ2016ްލް އެޕްރީ 27؛ ުށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު. ސުންގަޑި ( އައާ ބެހޭ ގާނޫނު)ވަޒީފާ 

ްޕގެ ގާނޫނު( ޕާޓްނަރޝި) 2011/13ގާނޫނު ނަންބަރު  -2. 2016ލް އެޕްރީ 30މަންޓް ސިސްޓަމް ބިލު. ުސންގަޑި؛ ޕޭ

  .2016ލް އެޕްރީ 30؛ ގެނައުމުގެ ބިލު ލާޙު ުށް އިޞްއަ

ތިޞާދީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މުޙަްއމަތު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކުގެ ޤްކޮމިޓީއަކަުށް އައި ބަދަލު. އި -4.3

ފް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުްނ އްމަދު ލަޠީކޮމިޓީއަުށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަ ބަދަލުގައި އެ

 107ލިޔުން ލިބުމުްނ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ  ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮުނއްވާަފއިވޭ. އެ  ންޓްރީގެ ޕާިލމެޕީ.ޕީ.އެމް ންއެދިަވޑަިއގެ

ގެ ލީޑަރުންނަުށް ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީގެ މަތީޮގތު ވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުެގ  ،. އެހެންކަމުންަގއި އަންގާފަ 2016ޗު ރި މާ 8ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައކުން އެކަން 

 ގޮުތގެ މަތިން އެކަން ެއގޮަތުށް އިޢުލާންކުރަން.  ވާދާގެ )ހ( ަގއި ވަނަ މާއް 107

 

 މަޖިލީހުަށް ތަޢާރުފްކުރަންޖެހޭ ބިލު . 5

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންޖެހޭ ބިލުޖިލީހަުށް ތަޢާރަފްކުރަމަ ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު ، އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ -5.1

ބިލުގެ ފުރަތަަމ  ޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް އިްޞލާޙުގެނައުމުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަ)

ަކޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( ިދވެހިރާއްޖޭ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު) 2010/7ނަްނބަރު  ްއވުން. ގާނޫނުކިޔުން އި 

 ނައުމުގެ ބިލު.އަުށް އިޞްލާުޙގެ

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބްރާހީމް ތްތެރި މެންބަރު އިސް. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި މަރަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަ އިބްތިާދޢީ ބަހު، 6ންޑާ ައއިޓަމު އެޖެ

 އަރުވަން. ޝަރީފަުށް ފުރުޞަތު

 

 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ
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 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ތަނަުށް ހުުށަހެޅޭ ވަރަުށް ގިނަ މައްސަލަަތއް މަޖިލީހުގެ  ވެސް ވަރަުށް ބޮޑު ިނޒާމީ މައްސަަލެއއް. މިއި އާދެ! މިއީ ޙަޤީޤަުތގަ

ވަރަުށް  އަތޮޅުގެ މަްސވެރިން ވަނީ ބޭރުކޮުށްފަ. މިއަދު އައްޑުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި މަޤު؛ ވަނަ މާއްދާ 145 ގެާވއިދުގަ

ލަ ހުުށަހަޅައިދިނުމަުށް އަޅުގަނޑު ާގތު އެދެމުންދާ މައްސަލައެއް ީމހުން ތަކުރާރުކޮުށް މި މައްސަ އެ ކަންބޮޑުވާ މަްއސަލަެއއް،

 ކަެމއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ކަމެއް.  ުނގަތް. ިމއީ ވަރަުށް ހިތާމަހުރިމަޖިލީހަުށް ބަލައި، ވެއެކަން ނުެވއޭ ވިދާޅު  ހުުށަހެޅީމާ

ގެ އެތެެރވަރިން ދަނީ އަތޮޅު  ޓަަކއި އަްއޑު  ނެގުމަުށްހާރު ވެލިވެ ނިމުނީމައެއް ނޫން އެ ަމއްސަލަ ބަލަންޖެހެނީ. މި

ތަންތަނުން ނެގީމާ،  އިމި ވެލި ހާހަލުންނާ ،ން އެަބއޮތޭދަންނަވަނީ މަސްވެރިން ކަްނބޮޑުވު ކުރަމުން. ައޅުގަނޑު މިސަރވޭ

 މި  ،ކުރާ އެންވެރިކަން މުޅިން ނެތިގެން ހިނގައިދާނެތީ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަުށްމީހުން މަސްވެރިކަން އެ

ޓަކައި.  ހަުށް ހުުށަހެޅުމަުށްމަސްވެިރން ކަންބޮޑުވުން އޮތް ވާހަކަ ަމޖިލީ ،ކަމަުށް ސަމާލުވެދެއްވުމަުށް އެދި އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ

ދާއިުރަގއި ން ސަރވޭކުރަމުންކަމެްއވެ ނިމުނީމާ، ވެިލ ނުނަގަޭއ އަިދއެއް. ވެލި ަނގަ  ؛ނުަގތީމާންވީމާ، މިކަްނ ބަލައިއެހެ

 ،ކަމުގައި އޮތް މިންވަރާ މަްސވެރިން ކަންބޮުޑވުން މި ،ތިމާވެުށިން ދިމާވާނެ މައްސަލަަތކާއި ،އެކަމުގެ ހުރި މަްއސަލަތަކާއި 

 ސްކުރުމަކީ ހަމަ ވަރަުށް ޭބނުންތެރިކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން އިްއޒަތްތެރިމަޖިލީހުގައި ބަހުމެދު  ކަންކަމާ މި

 ... ރައީސް. އެހެްނވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުކރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝު .ޝުކުރިއްޔާ 

މް ޝަރީފް ނެންގެވި ނިޒާމީ މެންބަރު އިބްރާހީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި

ްއ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ވަރަުށް ސާުފކޮުށް ކަންކަން ބަޔާްނކޮުށްފައި ޮއންނަނީ. ކުއްލި މައްސަަލއެ .ގައި ދަންނަވަންސަލައި މައް

ރިހަމަވާންޖެހޭ. ަވކި ޝަރުތުތަކެއް ފު މައްސަލަަތއް ހުުށަހެޅުމުގައި ވެސްއަދި އެހެން  މަގަިއ،ބިލު ހުުށަހެޅު ުށަހެޅުމުގައި،ހު

ޒިމުކޮުށްފައި އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަުށް ހަމަ ލާ ،ވަންޏާ އިޚްތިޔާރީ ކަމެްއގަެއއް ނޯވޭ ކަމަުށް ނުވާޝަރުތު ފުރިހަމަ

އަދު ހުުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައިަގއި ޝަރުތުތަްއ ފުރިހަމަނުވާތީވެ، ޝަރުތު ންީވމާ، މިނުގަންނަން. އެހެއެ ބަލައި

 ބެހޭ އިސް ބޭފުޅުން މިހާރު ވާނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ދަންނަވާފައި އެ ނުވާ ސަބަބު މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ކަމާފުރިހަމަ

ކުރެވޭ ގޮތް މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި އެޖެންޑާ  ުކ މިއަދު ކުއްލިއެ ސަބަބުތައް. އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބުތައް އެހެން ހުރުމާ

 ހަމަ އެހެން ހުުށަހަޅާ ކުއްލި މައްސަލަތައް ،ކަމަުށް ވާނަމަ ގެެނވިއްޖެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަުށް އިޞްލާޙު ދިޔައީ. ނުވެގެން މި

މީ މައްސަލައެްއގައި ފޭދޫ ދާއިާރެގ ވެްސ ބަލައިގަނެވޭނެ. ިނޒާ އްޔާ އެގޮތަުށްބަލައިގަެނވޭނެ ގޮތަުށް އިޞްާލޙުކުރެިވއްޖެ

 އަރުވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަުށް ފުރުޞަތުއި
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 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފޭދޫ

 ރީފް މި މައްސަލަ މި އަޅުގަނޑު މި ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެގީ މަސްވެރިން މައްސަލަޖައްސާތީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަ

ތަނުން ތަންކޮެޅްއ  އަތޮޅު ފޭދޫ ރައްޔިތުން ކަނުޑެވގެން ރަްއޔިތުން ދިރިނޫޅެވޭ ހާލަތަުށް ޮގސްގެން އެ ނީ. އައްޑުޅަހުުށަހަ

އެ  ންޑީ.ޕީގެ މައްސަލައެއް ނޫންހެން އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ. އަުޅަގނޑަުށް ހީވަނީ އެމް.ފްއުޅުނީމާ، މިހާރު ޝަރީހިއްކަން

 ނުޖެހޭ. މި ލަމަުށް މައްސަކައޮތް ބޮޑު ބިން ހިއްކިއިރު އެންވެރި  މާލޭގެ މި ތީވެ އެކަން ހިއްިކޔަނުދޭން؛ބިން ހިއްކާ

ރާއްޖޭގެ ކިަތއް ރަުށުގެ ބިްނ އެްއވެސް މައްސަަލއެއް ނުޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ މަސް އަރަނީ މާލެއަުށް. 

ތަނުން ފަސްކޮޅެއް ަނގަންވީމަޯތ  އެ ންހިއްކަ ުޅގެ ފޭދޫ ބިންއަތޮ އައްޑުމައްސަަލއެއް ުނޖެހޭ ހަމަ.  ކައިފިތޯ؟ހިއް

އަތޮޅަުށް ިނސްބަތްވާ ދަރިައކު މިކަހަަލ  އަުޅގަނުޑ ހިތާމަކުރަން އަްއޑު އުޅެނީ؟ ޖެހިގެްނ މިްނ މައްސަލައެންވެރިކަ

އެކަްނ  އް ކުރާީތވެކަންތަ  ޕާޓީން އެގޮތަުްށ އެ ވެސް. އަދި އެތަނަުށް ވަްއދަން މަސައްކަތްކުރީތީ  މައްސަލަެއއް މި

ބޭފުޅުން  ތި ،ގެ މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑު މިއަދު ޮގވާލަންއެމް.ޑީ.ޕީ ގައި ދިރިއުޅޭ އަޮތޅު ފޭދޫައއްޑޫ  ،ކުުށްވެރިކޮުށް 

 ބޭުފޅުންގެ ކަންތައްަތކުަގއި ކޮންަބއެްއކަން އުޅެނީ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާުށޭ ތި

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ިމވަނީ މިކަން  ގައިއި ލަން، މިހާރު މި މައްސަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު ކުރިްނވެސް ދެންނެވި ފަދައި

ވެސ ޓަކައި  ލޫމާތުަށްމަޢު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ހަމަުށް ދަންނަވާފަ. އިގޮތަުށް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަ ދިޔަހިނގައި

 އޮތީ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. ވެސް މިއަދު ހަމަ ކުރިއަުށް ގެންދަްނވެފައި މިއި އަުޅގަނޑުމެންެގ އެޖެންޑާގަ  .ދަންނަވާލަން

 އަޅުގަނޑު ެއގޮތަުށް މަސައްކަތް ކުރިއަުށް ގެންދަން  ،ވާނަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަުށް 

 ސް. ބަހު އިބްތިދާޢީ -6 ކަމަުށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ވަނަ މާއްާދގެ  142އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު  -6.1

 ،ގައި ބޭްއވުނު  2016ރީ ފެބުރުވަ 22ވަނީ  ދަުށުން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަާރރު. މި ގަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާަފއި

ދެްއވާނީ ައއްޑޫ މީދޫ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިވަނަ ޖަލްސާަގިއ. މި ގަރާރު  3ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ 2016

 އަރުވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް. އި 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:
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ނެރުްއވާފަިއވާ،  ގައި  2016ރީ ފެބުރުވަ 4ޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުން އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އޮޑިޝުކުރި

ޓްގަިއވާ މަޢުލޫމާތުތަކަުްށ ގެ ާޚއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯކެޓިްނގ އެންްޑ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް  ކޯޕަރޭޝަންސްމޯލްޑިވްސް މާ

ނޫން ގޮތްގޮތުްނ  އަދި އެ އަދި ބިންތައް ކުްއޔަުށް ދީގެންނާ ،ފަޅު  ޓްަގއި ރަުށްރަުށާއިމި ޮއޑިޓް ރިޕޯ، ބަލާއިރު

ޖަމާކޮުށްފައިވާ ފައިާސއިން  ަތަކުށްލަ ަފރާތްތަކުގެ ބޭންކު ެއކައުންޓުއަުށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތެެރއިން އަމިއްއެމް.ޕީ.އާރު.ސީއެމް

 ހިނދު، ވީ ހޯދަންޖެހޭކަން ފާހަގަކޮުށްފައި ދައުލަތަުށް (ބިިލއަން ރުފިޔާ 1.22)މިިލއަން ޔޫެއސް ޑޮލަރު،  79.37ލަ ޖުމު

އެމް.ޕީއާރު.ީސަގިއ މަލާތްތައް ވެސް ގާނޫނަތަކާ ޚިލާފަުށް އެމް.ޔެމުން ފެންނަން ނެތް އިތުރު މުޢާ ްޓަގއި ލިއަދި އޮޑިޓް ރިޕޯ

 2014ބަރު ޓޫއޮކް  29ހިނދު، އަދި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުން  ވީކަމަުށް ފާހަގަކޮުްށފައި ވާހިނގާފައި

ގޮތަުށް  ކުރެވޭމަތުޚާއްޞަ ރިޕޯޓްަގއި ކޮރަޕްަޝނަުށް ތުހު SPE-2014-57(D)ކޮުށްފަިއވާ ނަްނބަރު ގައި ާޝއިޢު

އިސާތަުކގެ ތެެރއިން އަދި އެ ފަ ،ކަމަުށާއި މަލާތްތައް ހިންގާފަިއވާޢާއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މެދުވެިރެވގެން ފައިާސގެ ޮބޑެތި މު

 ،ލަޙަތު އޮތް ކުންފުންޏަކަުށް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކޮުށްފައިވީ ނަމަވެސް ސްޓަރުގެ ޢާއިާލގެ މަޞްނިރުގެ ުޓއަރިޒަމް މިބައެއް، އޭ

 ،ކުރުމުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު މަތިުކރެވިފަިއވާ ފަރާތްތަކުންނާއިގޮތް ބަަލއި ޖަވާބުދާރީ  ހުނިގާހިނގާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް

އިޞްލާޙީ ފިަޔވަޅުަތކެްއ  ޖަވާބުދާރީކުުރވައިމުަގއި ާޝމިލުވި ފަރާތްތައް ކަންކަ ގުޅޭ ުމއަްއަސސާތަކުން މި ދައުލަތުގެ ކަމާ

 ާޔނާތުގެ ބޮޑެތި ޢަމަލުތައް ހިންގުމަުށް މަގުފަހިކޮުށްދިން ކަމެއް ޕީ.އާރު.ސީ މެދުވެރިކޮުށް ޚިުނވުމަކީ ފަހުން އެމް.އެމް.ފައިއަޅާ

ގައި ާޝއިޢުކުރެވުނު ޚާއްޞަ ޮއޑިްޓ  2014 ރުބައޮކްޓޫ 29އަދި  ހިނދު، ވީކަމަުށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮުށްފައި 

ނުލައި،  ވެސް ނެގުމަކާ މްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހީރު ހުންނެވި ފަހު އޭ ޓަުށްރިޕޯ

 2014 ބަރުނޮވެން 13މަޖިލީހަުށް  ކުރުމަުށް ޙަސަން ޒިަޔތުގެ ނަން ރައްޔިތުންގެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަުށް ޢައްޔަން

ަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  2014 ބަރުޮނވެން 24އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ހުުށަހަޅުއްަވއި، ގަިއ ރަ

އޮޑިަޓރ ހިނދު، އަދި  ވީގޮތަުށް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުަށް ޙަސަން ޒިޔަތުގެ ނަން ފާސްކޮުށްފައި ބޭނުންފުޅުވެލެއްވި

ވަންނަންޖެހޭ ޗެކުތައް ޖަމާކުރުމަުށް  އަުށް.އާރު.ސީ އެމް.އެމް.ޕީ ންފުނިތަކަުށްއަމިއްލަ ކު ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔަތާއި

 ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރވާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީޓްަގއި ފާހަގަުކރައްވާަފއިކަމަުްށ އޮޑިޓް ރިޕޯ ކޮުށްދެްއވާފަިއވާއެންޑޯޒް 

ލިބެންޖެހޭ ކަމަުށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ ޒިޔަތަކީ ދެެބއިން ަކމަުށް ވީހިނދު، އަދި ދައުލަތަުްށ هللا ޢަބްދު

މިލިއަން ޑޮލަރަީކ އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑުން ހޯަދންޖެހޭ ފައިސާ ކަމަުށް ޮއޑިުޓ  70.16ފައިސާެގ ތެރޭން 

ރާތްތަކުން ދީފައިވާ ޗެކުތައް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮުށްަފއިވީ ހިނދު، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ ެއަކއުންޓަުށް ޖަމާކުރުމަުށް ބައެއް ފަ

އަމިއްލަ އެަކއުންޓުތަކަުށް ޓްާރންސްފަރކުރެވިފައި ވަނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ މެދުެވރިކޮުށް ކަމަުށް ވީހިނދު، އަދި 

ން ަގއި ނެރުއްވާފަިއވާ ނޫސްބަޔާނުަގއި މި ފައިސާ އެ ކުންފުނި 2016ފެބުރުވަރީ  5އެސް.އޯ.އެފް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ވަނީ ފައިސާ ޖަމާކުރި ފަރާުތން އެދިލައްވާަފއިާވ ބަޔަކާ ަހވާލުކުެރވިފަިއވާ ކަމަުށާިއ، ޮއިޑޓުކުރެްއވި ފަރާތުން ފުރިހަމަ 

 އޮޑިެޓއް ކޮުށްފައިުނވާ ކަމަުށް ުތހުމަތު...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަންޖެހޭ. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގަ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 މަޑުކޮުށްލަދެއްވުްނ އެދެން. ައޅުގަނުޑ ނިޒާމީ މަްއސަލަެއްއގަިއ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ބިލެތްދޫ ދާއިާރގެ

 އަޙްމަދު މުބީނަުށް.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

ރަީއސް. މި ތަނުގައި އެްއވެސް ަމސައްކަެތއް ކުރިޔަނުދީ، ސަުރކާރު ހިންގިޔަނުދީ މި ތަނުަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ރައްޔިތުންނަުށް ހެވާއި ލާބައަުްށ ބިލެއް ހުުށަހެޅިޔަނުދީ، ކޮންމެ ދުވާލަކު މި ތަނަުށް ކޮންމެވެސް ކުއްލި މައްސަަލއެއް 

އިގެން، ކޮން ސަކަރާެތއް ޖަހަންތޯ މި އުޅެނީ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް؟ ައޅުގަނޑުމެން އަންހެން ބޭކަނބަލެއް ވީމަ ހުުށަހަޅަ

އެްއޗެކޭ ނުބުނަން. އިްއޔެައކީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ކަމަުށް ާވތީ ހައްތަހާ ވެސް އެްއޗެކޭ ނުުބނެވޭތޯ މި މަސައްކަތްކުރަނީ. 

އިނގޭތޯ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި ތަނަުށް ކޮންމެ އިރުއަރަިއގެން އިުރއޮްއޭސ  އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ވަރަުށް ބޮޑުވަރު

ކޮންމެ ދުވާލަކު މި ތަނަުށް ޮކންމެވެސް ަވއްތަރެްއގެ މަްއަސލައެއް އެބަ ވައްދާ. ކޮންކަމެްއތޯ މީ؟ ކޮން ސަކަރާތެްއ 

އްސަަލތައް ދިރާސާކުަރއްވާަފއި މި ޖަހަންތޯ މި އުޅެނީ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް؟ މިހެން މި ފުުރޞަތު ނުދެއްވާ! މި މަ

 ތަޅުމަުށް ގެނެސްދެްއވާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް! ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަުްށ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ނެންގެވި ނިޒާމީ

މައްސަލަިއގައި ދަންނަވަން. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ޢަމަލުކުރަން މި އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދުގަިއވާ ގޮތަުށް. އެހެންވީާމ، 

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އިޞްލާޙުޮކުށްގެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެހެން ގޮތްގޮތަުށް ކަންތައް ކުރިައުށް ގެންދެވިދާނެ. އަުޅގަނުޑ 

ރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް މައްސަލަ ހުުށަހަޅުއްަވއި ފުރިހަމަކުރެއްވުމަުްށ މިހާރު އައްޑޫ މީދޫ ދާއި

 ދަންނަވަން. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:
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ޒަތްތެރި ރައީސް. އަިދ ދެން ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުގަނޑު އަނެްއކާ ފަުށަިއގެން ިކޔަން ވެސް ޖެހިދާނެ މި ވާ ގޮތުްނ އިއް 

ގައި ނެރުއްވާަފއިވާ ނޫސްބަޔާުނަގއި މި ފައިސާ އެ ކުންފުނިން  2016ފެބުުރވަރީ  5އެސް.އޯ.އެފް ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ވަނީ ފައިސާ ޖަމާކުރި ފަރާުތން އެދިލައްވާަފއިާވ ބަޔަކާ ަހވާލުކުެރވިފަިއވާ ކަމަުށާިއ، ޮއިޑޓުކުރެްއވި ފަރާތުން ފުރިހަމަ 

އް ކޮުށްފައިުނވާ ކަމަުށް ތުހުމަތުކުރައްަވއި، މި ފައިާސ އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ަހާވލުކޮުށްފައިވާ ފަރާުތގެ ތެރޭަގިއ އޮޑިޓެ 

ރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން، އަދި ސަރުކާރު ހިންާގ ޕާޓީއާއި ސަރުކާުރގެ އިސް 

ކުރައްަވއި، މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ފޮރެންސިކު އޮޑިެޓއް ހެދުމަުށް ގޮވާލައި، އެފަދަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ކަމަުށް ތުހުމަތު

އޮޑިޓަކަުްށ އެސް.އޯ.އެފް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ފުިރހަމަ އެއްބާރުލުން ދެްއވާނެ ަކމަުށް ބަޔާންކޮުށްފައިީވ ހިނދު؛ 

ކުާފނުގެ މަސްއޫިލއްޔަތެކޭ. ެއއީ ައޅުގަނުޑގެ މަސްއޫިލއްޔަެތއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ނިޒާމު ހިފަހައްޓައިދެްއވުމަކީ މަނި

ގައި ނ.  2016ފެބުރުވަރީ  8ނޫނޭ. މަނިކުފާނު އެއްެޗއް ވިާދޅުވަން އެބަޖެހޭ މި ވަރަުށް އަޑުގަދަެވގެންދާއިުރގައި. އަދި 

ޑިުޓ މި ވަނީ ނިމިފައި ކަމުަށް ކުޑަފަރީަގއި ރައީސް ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުަގއި މިހާރު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ އޮ

ވިދާޅުިވއިރު، މި ަފއިސާގެ ޮބޑުބައި ޖަމާވި ކަމަުށް އޮޑިޓް ިރޕޯޓުން ބަޔާންކޮުށްފައިވާ އެސް.އޯ.އެފް ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެުޑްނ 

ނެރުނު ބަޔާނަކީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަުށް އިތުރުވި ބަޔާނަކަުށް ވެަފއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަާކިއ 

ސަރުކާރުގެ ަބއެއް އިސް ފަރާތްތަކާ މެދު ރައްޔިތުންނަުށް ޝައްުކގެ ނަޒަރުން ބެލުމަުށް މަގުފަހިވެގެންދިޔަ ަބޔާނަކަުްށ 

ވެފައި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީްނ ގެއްލުނު ަފއިާސގެ ޙަޤީޤަްތ މިހާރު ނުކުމެފައިވާ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުން އެންމެ ފުރިހަމައަުށް 

މައްސަލައަކީ ދެފުުށް ފެންނަ ގޮތަުށް، ރަްއޔިތުންނަުށް އިުތބާރުކުރެޭވވަރުގެ ހުުޅވިފަިއާވ  އެނގެން ނެތް ކަމަުށް ވާހިނދު، މި

ތަޙުޤީޤެއް ކޮުށްގެން މިކަުމގެ ފުރިހަމަ ތެދު މަޢުލޫމާތު، އަދި މި ފައިސާ ލިބިފައި ވަނީ ކޮން ބަޔަކަުށްކަން ދިވެިހ 

މި ފައިާސއަކީ ދައުލަތަުށް އަނބުރާ ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ  ރައްޔިތުންނަުށް ސާފުކޮުށް އެނެގންޖެހޭ މައްސަލައަކަުށް ވެފަިއ، އަދި

ކަމަުށް ވެފައި، މި ފައިސާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ދައުލަުތގެ ބައެއް އިސް ފަރާތްތައް ކަމަުށް އެސް.އޯ.އެފުން ވެްސ 

ކުރެވިދާނެ ކަމަުށް، އަދި  ތުހުމަތުކޮުށްފައިވުމުން، މިނިަވން ތަޙުޤީޤެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުަފއްދަވާފަިއވާ ކޮމިޝަަނކުން

މި ފައިސާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް މިފަދަ ކޮމިޝަނަކުން މިނިވަންކަމާ އެކު ހޯދިދާނެ ަކމަުށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ހިނދު، 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ތެރޭން ހިނގާފައިވާ ޚިޔާނާތުގެ މައްަސލަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ފަާރތުން ދެ ފުުށް ފެންނަ ގޮތަުށް، 

ޔިތުންނަުށް އިތުބާރުކުެރވޭަވރުގެ އޯޕަން އިންުކއަރީެއއް ކުރުމަުށް އެދި ހުުށަހެޅޭ ގަރާރެއް. އަުޅގަނޑުމެން އޯޕަން ރައް

އިންކުއަީރއަކަުށް ހުުށަ މި އަޅާ ސަބަބަކީ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން އެބަދޭ ބޭރުގެ އެިކއެކި ޤައުމުތަކަކީ ވެސް ލާރިައުްށ 

ގެ ގޮުތގަެއއް ނުފެނޭ. ޝެރީ ބްލެއަރގެ ކުންފުންޏަކުން މިހާރު ވެސް ފައިސާ ނަަގއިގެން ވިކޭ ތަންތަން. މިނިވަން ތަންތަނު

އެތައް ގޮތަކަުްށ އަުޅގަނޑުެމންގެ ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ ަފއިސާ ބޭނުންކޮުްށގެން ެއކިެއިކ ކަންކަން ކޮުށްފައިވާީތެވ، 

އިންުކއަރީ ކުިރއަުށްދާން. ހުރިހާ ޕާޓީތަކެްއގެ  އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ުހރިހާ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް ފެނިގެން މި

މެންބަރުން އެއްވަރަކަުށް ހިެމނޭ ގޮތަުށް ކޮމިޓީެއއް ެއކުލަަވއިލެިވގެން ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ ބައްދަލުވުމަކީ ަރއްޔިތުންނަުށް 
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މަކަން ބޮޑުކޮުށް، ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްަގއި ފެންނަ ބައްދަލުވުންތަކަކަުށްެވ، ހުރިހާ އިންޓަވިއުތަަކކީ ރައްޔިުތންނަުށް ހާ

ހުޅުވިގެްނ، ލަިއވްކޮުށް ކުރެވޭ ިއންޓަވިއުަތކަކަުށް ވެގެން ަރއްޔިުތންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތް ޮގތަުށް ކުރެވޭ އިންުކއަރީެއއްެގ 

ތެރޭން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުަވނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސަގއި މި ހިނގައިގެންދިޔަ ވަްއކަމުގެ މައްސަލަ ބެލެިވގެންދާން. 

ނޑުމެންނަކަުށް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ެއްއގޮތަކަުްށވެސް ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭ ަވއްކަްނކުާރ މީހާ ކޮމިޓީއެއް ހަދައިގެން އަޅުގަ

ވަްއކަންކުރިތޯ ބެލެވިދާނެ ކަަމކަުށް. އެހެންވީމާ، މި ކަުމގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަުށް 

ހި ރައްޔިތުން ބަލަން ބޭނުންވެފަިއވާ ކަމެއް، މި ފައިސާ ިދޔައީ ކޮންތާކަުށްތޯ ރަްއޔިތުން ގެންނަންޖެހޭ ކަމެއް، ހުރިހާ ދިވެ

ބަލަން ބޭނުންވެފައިވާތީެވ، މިކަން ކުރަން އަޅުގަނޑުމެނަުށް މި ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑު ވަަރުށް ހިތާމަކުރަން އިއްޒަތްތެިރ 

ންނަުށް މުހިއްމު ކަމެްއ ނޫން ކަމަުށް ވިދާުޅވާތީެވ. މެންބަރު މުބީން މިއަދު ތެދުވެަވޑަިއގެން މިީއ ދިވެހި ަރއްޔިތު

 ބިލިއަން... 1.22ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިލްިކއްޔާތުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުަށް 

 ވަން. ފުރުޞަތުއަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއ އަޅުގަނޑު މި ނެގީ ހިނގަމުންދާ ކަމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް 

ތަޙުީޤޤުކުރަމުންދާ މައްސަލަެއއްަގއި ސާބިތުކަމާ ެއކު މި ވާހަކަ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަެކއް ީވމަ، ނުލާހިކު ރަނގަޅަުްށ 

ބުނަމުންދާއިރުގައި ކީްއެވގެންޯތއޭ ތަޙުޤީޤަުށް އެއްބާރުލުންނުދީ މި ތަނުަށް މި ގަރާރު މި ހުުށަހެޅީ؟ އަޅުގަނޑު ހަމަ މި 

ން ވަރަުށް ކެރިގެން ސާބިތުކަމާ ހުުށަހެޅި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ވަރަުށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެކު ދަންނަވަން. ސަރުކާރު

އެކު ތަޙުޤީޤުކޮުށް، ަދއުލަތުެގ ފައިސާއާ މެދު ޚިޔާނާތްތެރިވެފަިއވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ، ެއކަން ކުރަމުންދާއިރުަގއި މި 

އެނގިފަިއވާ މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙުޤީޤަުށް އެއްބާރުލުންނުދީ މި ތަނަުށް ގަރާރެއް ހުުށަހަަޅއިގެން މި މަަސއްކަތްކުރަނީ 

ރަންތޯ؟ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލައެއް މި ެނގީ، މީަގއި ހުރި ވާހަކަތަެކއް ނޫން ދެްއީކީކ ކީއްކު

ވެސް، މުޅިން އެހެން ވާހަކަަތކެއް. އެހެްނވީމާ، އެކަން ހުްއޓުވާލަންޖެހޭނެ ކަމަުށް ރިޔާސަތަުށް ސަމާލުކަމަުށް ގެނައުމަުށް 

 ޓަކައި.
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 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ނެންގެވި ނިޒާމީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

މައްސަލަިއގައި ދަންނަވަންޖެހެނީ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮތުން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުަގއި ބަލައިގަެނވޭކަުްށ 

 ސަލައެްއގައި ބިލެތްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ނެތޭ. އަުޅގަނޑު ިނޒާމީ މައް 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއްބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން 

އެތައް ވަގުތުަތކެއް  ،ނިާޒމީ މައްސަލައެއް ނަގަން މި ޖެހުނީއަޅުގަނޑު  ރައީސް.ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި އާދެ، 

ތައް ަބިއވަރު ވާހަކަަތކެއް ަދއްަކވަިއ ިއއްޒަތްތެރި ތް ކަރުދާުހގެ ޭބރުން އެއަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަްއޗަުށް ހުުށަހެޅިފައި އޮ

އޮތީ. އަޅުގަނޑު މައްސަަލއެްއ  ރައީސް، ދެން މި މުޅި ދުވަސް ހަތަރުދަމު އެއް ބޭފުޅަކަުށް ދޭންތޯއޭ ނިންމާފައި މި

ގައި އަޅުގަނުޑމެން ބައިވަރު ބިނާކުރަނިވި ޅުމަުށް މިއީ؟ މިތާހުުށަހެ ޓު އޮންނަ ކަމެއްތޯއޭކިތައް މިނެ އިގެންުށަހަޅާލަހު

ވެސް ފުރުޞަތު ދެިވގެންާވނެ ކަމެއް ނޫން އިއްޒަތްތެިރ އީ ެއއްގޮަތކަުށްމި، އެހެންވީމާމަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން އެަބޮއތް. 

 ރައީސް. ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ުށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިާދ ހަމަ ތަކުރާުރޮކުށް ދަންނަވަންޖެހެނީ އަޅުގަނުޑމެންނަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. އަުޅގަނޑު 

ރާރެއް ުހުށަހެޅުމަުށް ޓަކައި ވެސް އެ ގަ، އެްއގޮތަުށް މި ޢަމަލުކުރެވެން އަންނަނީ. ބިލެއް ހުުށަހެޅުމުަށް ޓަކައި ވެސް 

އެީއ ކުއްލި މައްސަލަ ހުުށަހަާޅ ، ުފރުޞަތެއް. އެހެންވީމާމިނެޓުގެ  10ހަޅުއްވާ މެންބަރަުށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ހުުށަ

އަދި އެހެން  .ރާރު ހުުށަހަޅަނީކީ. އެއީ އޭަގއި އޮތް އެްއޗެއް ަބއްލަަވއިގެން ވެސް ވިދާޅުެވވިދާނެބިލާއި ގަގޮތަކަުެށއް ނޫން 

ނޫން ގޮތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން މިކަން  އެ ؛އެއަކު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް، . އެހެންވީމާއެ ހުުށަހެޅުްއިވދާނެ ގޮތަކަުށް ވެސް

ޖިލީހުގެ ގަާވއިދަުށް ގެންނަްނޖެހޭނީ. މަމެން މި އިޞްލާޙުމަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަުށް އަުޅަގނޑު ،ނަމަ ބައްޓަންކުރަން ބޭނުންވާ

އަުޅގަނޑު ނިޒާމީ ، ނެތް. އެހެންވީމާ ގަނޑުމެންނަުށް މިކަން ކުރެވޭކަުށްގެނެްސގެން ނޫނިްއޔާ އަޅުއިޞްލާޙު

 އަރުވަން.ރުޞަތުމައްސަލަެއއްަގއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް ފު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވުން:ވާަހކަދެއްކެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް 
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ރާރަީކ އްސަލައެއް އަުޅގަނޑު މި ނެީގ، މި ގަނިޒާމާ ބެހޭ މަ، ލަން ބޭނުންވަނީއަުޅގަނޑު ދަންނަވާ ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި 

ފުުށް ފެންނަ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ތެރެއިްނ ހިނގާފައިވާ ޚިޔާނާތުގެ މަްއސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ފަރާތުން ދެ 

ރަކުތޯ ެއ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަުށް ކޮންއި ކުރުމަުށް؛ވާ ތަުޙޤީޤެއް ފަދަ ހުޅުވިަފއި ގޮތަުށް ރައްޔިތުންނަުށް އިތުބާރުކުރެވޭ

ތަނަުްށ  ރާރު މިމަުށް އެ ބާރު ެދއްަވއިގެން އެ ގަކުރުމަުށް، ތަޙުީޤޤެއް ކުރު ބާރު ދެއްވީ؟ ތަޙުޤީޤް ދެްއވަްނ؛ ތަޙްޤީޤެއް

 ؛އެފަދަ ކްރިމިނަލް ތަޙުޤީޤެއް ހޯދުމަުށް ،ރާރުގެ މައްޗަުށް ވާހަކަަދއްކަން ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާއިުރގައި އެ ގަ ބަލައިގަެނގެން

ކަމެްއ  ދެނީ؟ ކޮން ތާކުންތޯ ގެފުރުޞަތު ކޮން ަގާވއިދެއް  ،ކޮްނއިރަކު  ،އެފަދަ ތަޙުޤީޤެްއ ކުރުމަުށް ކާކު  ،އެ ިކޔަނީ

ލް ތަޙުޤީޤެްއ ކްރިމިނަ ؛ތަޙުޤީޤެއްކުރުމާއި،  ކަމެއް ހިނގާފަިއވާ ގޮތެއް ބެލުމަުށް ،ސާފުކޮުށްލަންވެގެން އަދި ކަމެއް ކުރުމާއި

ކަެމްއ  އްޔާ އެުތގައި ވެއްޖެ ކަމެއް އިނގޭތޯ ެއއީ. ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮ މުޅިން ތަފާތު ދެ ކުރުމަުށް ގަރާރެއް ހުުށަހެޅުމާ

އެިކއެކި ދިމަދިމާލުން  ،އެިކއެކި ގޯތިަތކުން ،ބޭންކުތަކުން ،ތަންތަނުން ،ނުވާނެ. ެއއަުްށވުރެ މާ ރަނަގޅުވާނެ ެދއްތޯ

 ރާރެްއ ލައިގެން ހުުށަހެޅިއްޔާ. ތަނަުށް ގަ އޮތް ބެުލމަުށް ޓަކައި މިކަންކަން ހިނގާފައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު  .ލަން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށްހަމަ ވަރަުށް ިއޙްތިރާމާ އެކު ދަންނަވާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. އަުޅގަނޑު 

ރާރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުުތަގިއ ވާ ވާހަކަފުޅަކީ މަޖިލީހުގެ މި ގަ މި ދަްއކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި

ބަހުސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި މި ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުން އެއީ މީގައި އަުޅގަނޑުމެްނ ، ހުރި ވާހަކަފުޅުތައް. އެހެންވީމާދައްކަވަން 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ،ބަރުންގެ އަރިހުން އެދެންއަުޅގަނޑު އިްއަޒތްތެރި މެން، ތަކީ. އެހެންވީމާޢަމަލުކުރަން މި ޖެހޭ ގޮ

ްއޔާ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ރަނގަޅަުށް މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ބަހުްސގެ ކަންތައް ކުރިއަުށް ގެންެދވިދާެނ އްޖެމިގޮތަުށް ޢަމަލުކުރެވި

ގުތު. އާދެ، އެީއ މިނެޓުގެ ބަހުސްގެ ވަ 30ގަޑި  1ލަ ވަނީ ޖުމު ރާރަުށް ކަނޑައެޅިފައިމަުށް. ދެންމެ ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ ގަކަ

 އަްއޑޫ މީދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ރާރު ހުުށަހެޅުްއވި އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުތެދުފުޅެއް. އަދި އަުޅގަނޑު ގަ

 ރާރު ހުުށަހެޅުްއވުން ފުރިހަމަކުރެއްވުމަުށް.  ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް ފުރުޞަތުައރުވަން ގަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: މްއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަ

ްނގެ ތަނަުށް ފުންނާބުއުސް ވަކީލުންނަުށް ހެދިގެން ަވޑަިއެގން ތިއްބަަވއިގެން ަރއްޔިތު ަރީއސް. މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ވާހަަކދައްކަވާތީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ހިތާމަކުރަން އިނގޭތޯ. މި  ،އެްއޗެހި ރަނގަޅަުށް ވިދާޅުުނވެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ

ތީ. ނުކުރެވޭނެ ވާ ވަނީ މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރެޭވނެ ކަމަކަުށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް ބަލައިގެންފައި މިރާރު ގަ

މީެގ ، ރަތަމަ ކަމަކަުށް. އެހެންވީމާރާރު ބަލައެއް ނުގަންނާނެ އެންމެ ފުކަމަކަުށް ވާނަމަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކަުށް މި ގަ

ންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުން ހޯްއގޮވީމަ މިތާ ވަނީ. ދެން ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޕާލިމެ ތައް ހަމަ ކޮުށްފައިކުރީަގއި ވެސް މިފަދަ ތަޙުޤީޤު
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ަވއްކަން ކޮުށްގެން ތިބެ މި މަޖިލީހުން  ،ލަން ބޭނުންވަނީއީސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާތަންކޮޅެއް ަހޑި އިނގޭތޯ ިއއްަޒތްތެރި ރަ

. ަވއްކަްނކުރި ކަމަުށް ވަްއކަންނުކުރާ ކަމަކަުްށ ނުވާނޭ، ޔަސް ެވސްވި  ނުބަލާނަމޭ ކިތަންމެ ވަރަކަުށް ވިދާޅުިވ ކަުމގައި

އޮތީ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް. އަދި އެއީ ވެސް ކުރިން ހުރި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ބޭރުކޮުށްލާފައި  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާުޅވެފައޭ މި

ްނ ރުފިޔާގެ ވަްއކަން ކޮުށްފިއޭ. ބިލިއަ 1.22އޮތީ ވިދާޅުވެފައި  ރައީސް ޔާމީން ޢައްޔަންކުެރްއވި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މި

ތިމަންނާމެން އެ ފައިސާ  ،އެސް.އޯ.އެފުން އެބަ ވިދާޅުވޭ  ؛ކަމަުށް މި ވިދާޅުވާ ކުންފުނި  ދެން އެ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދިޔަ

ނިކުފާނުގެ މަ ތެޭރގައި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާާއއި އެޓުަތކަުށޭ. އޭގެވަނީ ދައުލަތުގެ އެކިއެކި ބޮޑުްނގެ އެަކއުން ޖަމާކޮުށްފައި މި

ަގއި ތަކޭ. ަފހަރެއްަގއި ވެދާނެ، މިތާއަނބިކަނބަލުން ވެސް އެބަ ިހމެނޭ. މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ކަންބޮޑުވާނެ ކަންަތއް

ބޮުޑ ކަމެްއ ނޫން ކަމަުށް. ެއކަމަކު، މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބި ހުރިހާ  މާ މެންބަުރންނަުށް މިއީ ތިއްބެިވ ިއއްޒަތްތެރި

މުން އެ ގެންދަނީ މި ވައްކަމުގެ ވާަހކަ. ެއންމެ ކުޑަމިނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަމިއްލައަުށް ެވސް ރައްޔިތުން ދައްކަ

މިކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ، އެހެންވީމާމިއީ މި ދައުލަތުގައި މިހާތަނަުށް ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ވައްކަމޭ.  ،ވިދާޅުެވއްޖެ

ރައްޔިތުންނަުށް ގަބޫުލ  ކަމުަގއި ަބިއވެރިީވ ކަމަުށް މެންބަރުން ެވސް މި ތަނުގަިއ ތިއްެބވި ބަލަން ދެކޮޅުހަދާކަމީ މި

 ..ލައިުށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް އިނގޭތޯ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ވާހަކަ ދައްކާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މިތާ ހަޅޭއްފުރިހަމައަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ތުމިރަުށް ފުރުޞަޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ޢާިއއްނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ރައްޔިތުންެގ  ؛ދިމާލަުށް މެންބަރުންނާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިތާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެޭރަގއި ތިބި މީހުންނަުށް

. އަދި ެއކަން ހުއްޓުވަން މެންނަކަުށް މަޑަކުން ނުތިބެވޭނޭދިމާލަުށް ވަގަުށް ޮގވާއިރު އަުޅަގނޑު ގައި ތިބި މެންބަރުންނާމަޖިލީހު

ދަްއކާނީ. އެ ވާަހކަ ެއގޮތަުށް ދަްއކާނީ  ވެސް ޖެހޭނެ. އަުޅގަނަޑކީ ަވގެއް ނޫން. ަވއްކަންކުރި މީުހން ވަގުްނގެ ވާހަކަ

ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަގަުށް މިތާ ތިބި ރައްޔި، ނަުށް ވެސް ބުެނިވދާނެ. އެހެންވީމާޅުގަނޑުމެންކަމަުށް އަ އެއީ އެންމެ ބޮޑު ވަގު

ޚިލާފަުށް ވާހަކައެއްތޯ  ދީނުގެ ައސްލަކާ އެއީ ިއސްލާމް ،ދިމާލަުށް ކަނޑައެޅިގެން ހަމަ ވަގަުށް ގޮާވއިރު  މެންބަރުންނާ

 ނޫންތޯ އެބަޖެހޭ ކަނޑައަޅަން. އެހެން..

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނުަށް ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއަގއި 

ދެއްެކވުމުަގއި ައޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގައި އޮންނާނެ ަގވާއިުދަގއި ޒަްތތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުއިއް  .އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

، ތަެކއް ހިފަހައްޓަން. އެހެންވީމާދަބުނަުށް ލާޒިމުކޮުށްފައި ވަކި އަތަެކއް ހިފަހައްޓަން އަޅުގަނޑުމެންވެސް ަވކި އުސޫލު

އެ ބުނާ ގައިޑްލައިނަުްށ ަގވާއިުދގަިއ  ކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެންއެގޮތުން މުޢާމަލާތް ،އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްާކއިރު 

 .ން ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތްތިރާމްކުރެއްުވން އެއީ އަުޅގަނޑުމެފުރިހަމައަުށް އިޙް

ން މި ކަންތައްތައް ކުިރއަުްށ ންވީމާ، އެ ގޮުތގެ މަތީއަދި ދިވެހި ލޮބުވެތި ަރއްޔިުތން ވެސް އެިދވަަޑއިގަންަނވާ ޮގތް. އެހެ

ައޅުގަނޑު މިހާރު ، މަުށް ވާނީ. ެއހެންވީމާގޮެތއް ކަ ހުރިއެންމެންނަުށް ވެސް އެންމެ ަފއިދާގެންދެވުން އެއީ ައޅުގަނޑުމެން 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް ފުރުޞަތު އަރުވަން ވާހަކަފުުޅ ނިންމަވައިލެްއވުމަުށް. 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ނީވޭނެ ރަނގަޅަކަުށް ކިޔާ ެއއްެޗއް ވެސް.  ދަކުރަން ތިބީމާވާހަކަ އަޑުނާހާ އަުޑގަރަނގަަޅުށް ދައްކާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ކީ ރަްއޔިތުންނަުށް އެބައޮޭތ ޏާ އޭގެ މާނައަކަމަުށް ވަން ނުވާބޭފުޅުން މިކަން ބަލަން ބޭނުން  މި ،އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ

ކުރިެއކޭ އަުޅގަނޑު ބޭފުޅުން ވަްއކަންމި ކަމުގަިއ މި ބޭފުޅުން ބަިއެވރިވީ ކަމަުށް.  ފުރުޞަތު ގަބޫލުކުރަން މި

ދައްކާ ކޮންމެ  މި ވާހަކަ ،ދެކޮޅުހަދައި ކުރާުރކޮުށް މި މައްސަލަ ބެލުމާވެސް ނުދަންނަވަްނ. އެކަމަކު، ތަތަކަުށް އެްއގޮ

ޒަތްތެރި އްހުރިހާ ކަމެއް ވާ ކަމަުށް ވަންޏާ އި މިކޮުށިއަރަިއ، ، ތަނަުށް ހޮޑުލެވި، ކެއްސާ  ފަހަރަކު ހައިޕްރެޝަރަުށް ގޮސް މި

ނޫންތޯ އެްއކަލަ ފައިާސ ބޮނިޑ ތަުށްއަރާނެނޫންތޯ ދިވެހި ރައްޔިތުން. ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަުށް ހިރައީސް، ކަންބޮުޑވާނެ

އަުޅގަނޑުމެން  އެހެްނވީމާ، އިްއޒަްތތެރި ރައީސްގަންނަނީ. މި ކޮުިށއަރަނީ. މި ހޮޑުލެވެނީ. ައޅަިއގަތީތޯ މި ެކއްަސއި ކަރުަގއި

 ވާހަކަ ދެއްކީމަ ކޮންމެ... ޖެހެނީ. މި މި ވާހަކަ ަދއްކަން އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ  ބާރަުށުލެއްީވ ކަމަުށް، އާދެ! ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި އިއާދެ! ވާހަކަފުޅު ނިންމަވައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، 

 އަރުވަން. ޝުޖާޢަުށް ފުރުޞަތު އިބްރާހީމް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ސަލަ()ނިޒާމީ މައް

 

 ޝުޖާޢު ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ބާރަުށު
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ނެީގ ައޅުގަނޑުމެްނ  ެއއް މިތްތެިރ ރައީސް، ނިޒާމީ މަްއސަލަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ ިއއްޒަ

 ،ކޮުށްފައި އޮތް ކަުމގައި ވާނަމަކަން މެ ސަރުކާރެްއގައި ެވސް ަވއްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫަޕުށް ދިވެހި ދައުލަތުން ކޮން

ވާަހކަ ދަްއކަން އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ކެރޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، މީަގއި ދެންމެ އަުޅގަނުޑމެން މި ގަރާރު ހުުށަހެޅުްއިވ  އެ

ވަނީ ވަރަުށް މިނިވަން ކޮމިޝަނަކުން މި މައްސަލަ  ކަމަނާ ބޭނުންފުޅު އެ، ޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅވެއްޖެއިއް 

މިނިވަން ކޮމިަޝނަކުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތާރީޚުަގއި ކަންކަން ހިނގާފައި އޮްތ  ،ޤުކުރަންުށޭ. އަުޅގަނޑު ހިތަުށްއަރާތަޙުޤީ

އުފެއްދެވި މިނިވަްނ  ،ގޮތް ކަމުނުދާތީވެ ދީގެން ދިޔަފާޢުރިކަން އަމިއްަލއަުށް އިސްތިރައީސް ނަޝީދުގެ ވެ ؟ގޮތް ނުބަލަނީތޯ

ނުގަތް. އެހެންވީމާ،  ބޭފުޅުން ބަލައެއް ވެސް އެ ނިންމުންޖުން ގެނެސްގެން ނިންމި ބޮެޑތި ޖަކޮމިޝަނެއް ސިންގަޕޫރުން 

ނުކުރާނެ. މިއަދު  ސް ގަބޫލުނުކުރާ ބަަޔކު ގަބޫލެއްޔަކުން މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ބެލިކިތަންމެ ބޮޑު މިނިވަން ކޮމިޝަނަ

ކަމަނާ ދެންމެ ވިދާޅުެވއްޖެ އަޅުގަނޑުމެން  އެ އިރައްވަ ތުހުމަތުކު ުށްތެރި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނައިްއޒަތް ،އަޅުގަނޑުމެން

ގެ ވާހަކަ ކަމަނާ ވަރަކަުށް ޝާމިލުވާ ކަހަލަ ގޮތަކަުށް އެ ކޮންމެެވސް ަގއިތެރޭ ިއގެވެސް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ މައްސަލަ

ން ހިއްސާ ގަެނގެން ތިބި އިއޮފް މޯލްޑިްވސް ންކުއަުޅގަނޑުެމންނަކީ ބޭ ،ހުރީމާ އަުޅަގނޑު ހިތަުށްއަރާ އިބައްޓަންކޮުށްފަ

 ؟ޮކުށްފައި އޮތް ވަްއކަންތަކުން ފައިސާ ނުލިބި ޑްންނަުށް ޑިިވޑެންކިަތއް އަހަރު ވަންދެްނ ތިބިތޯއޭ އަުޅގަނޑުމެ .ބައެކޭ

އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަުޅގަނުޑމެންނެއް ނޫނޭ ގޭތެރެއިްނ ތެޮޔ އަރާތީޭއ ކިޔާަފއި ގެ ބަދަލުުކރީކީ ކުީރގެ ސަުރކާރުތަކުން. 

 . މި ީތއޭ ިކޔާފަގޭތެރެިއން ތެޔޮ އަރާ ،މިލިއަން ރުފިޔާ ކާލަިއފި ގެ ބަދަލުކޮުްށގެން ތޭރަނޫން.  ގަނޑުމެން ތިބެގެެނއްއަޅު

 އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މިެއއް ދެކޮެޅްއ ނުޖެހޭ.  ކަހަލަ ވާހަކަ ދެއްކީމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަުޅގަނޑު އެެދންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ 

ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެންުގވުމުަގއި ވެސް ިނޒާމީ މައްސަލަ ެނންގުވުުމގައި ކަނޑަެއޅިފައި ޮއންނަ އުސޫލު އެއީ އުސޫލު 

ކަންތައްތަުކގައި ދަތިތައް ދިާމވާނެ.  މަ މިކަމަުށް ބައްލަަވއިގެން ކުރިއަުށް ގެންދެވުން. އެހެންނޫނިްއޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަ

އެހެންވީމާ، ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއީ ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮތުން ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ބަލައިގަެނވޭކަުެށއް 

ސަލައަުްށ . މި މައްކުރަްއާވފައި ވަނީފުރިހަމަ އިރި މެންބަރު ގަރާރު ހުުށަހަޅުއްވަނެތް. ގަރާރު ހުުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެ

ސިކުންތު.  43މިނެޓު  48މިނެޓުެގ ބަހުސްެގ ަވގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  30ގަޑި  1ލަ ކަނޑައެޅިަފިއވަނީ ޖުމު

 11މިނެޓު  5ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  18މިނެޓު  8ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުްށ  48މިނެޓު  22އެމް.ޑީ.ޕީއަުްށ 

ފުރުޞަތު މިނެޓު.  3ނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަުށް ނިްސބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް މި 2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް 

 އަރުވަން. މަޚްލޫފަުށް ފުރުޞަތު އަޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅުހުޅުވާލަން. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި 

 



14 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙްމަދުއަ މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

ދިަޔއީ ވަރަުްށ  ސް ފެުށިގެން މިމިއަދު މި މަޖިލި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަުށް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް 

ފައި މުޅި ގައިގައި ިއސްތަުށި ވަުށަިއގެން ފަޅާ ؛ވަރަުށް ހަޑިހުތުރު ޮގތަކަުށް. އެންމެ އަންހެނަކާ މިތިބަ ހުރިހާ ،ލަދުވެތި

ކަމެއް. މި މަޖިލީހުގައި  ތިބި ބޮޑެތި ފިރިހެނުން އެންމެ އަންހެނެއް ތެދުވެ މިތާ ބްލީކުރާ މަންޒަރު ބެލުމަކީ ހަޑިހުތުރު

ކަމެއް  ވެސް މިކަހަލަ މެން ފަދަ ބޭބޭފުޅުން ތިއްބެވި. ުދވަހަކުهللاއީާވ ޢަބްދު ،މެންއަޙްމަދުީދދީ މީގެކުރީަގއި މާރިޔާ 

ައޅުގަނޑު  ،ކަމެްއ ވީމާ  މިވަުރގެ ޮބޑު ކަމެއް، މެ ިޚޔާލު ތަފާތުވިަޔސް. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަގައި ނުދެކެން. ކިތަންމިތާ

 ހަމަ މިކަން މަނިކުފާނުގެ ސަމާލުކަމަުށް ޓަކައި ފާހަގަކޮުށްލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޚްލޫފް ނެންގެވި ނިޒާމީ  އަޙްަމދު ރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަ ާދއިާރގެ  ދެކުނު ގަލޮޅުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

ނެތް.  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮތުން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ކަުމގައި ބަލަިއގަނެޭވކަުށެއް .މައްސަލަިއގައި ދަންނަވަން

ގައި ހަމަ ކަެމއް ނުހިނގާ ކަމު ެވގެން އެްއވެސް ހިނގާ މައްސަލަިއގައި ވަކި ަވކި ޖިންސަކަުށް ަގއި މިމިތާގައި، މިތާ

 އުތުރު ްއޗަންޮގޅީފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އިްއޒަތްެތރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވަން. ނިޒާމީ މައްސަަލެއއްަގއި މަ

 އަރުވަން. އަުށް ފުރުޞަތުއަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: ޔާމާރި މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

އޮތް ގަރާރު ފިޔަވައި އެހެން ެއްއވެސް މައްސަަލއެއް މިއަދު މި މަޖިލީހަކުަށް  މިއަދު ހުުށަހެޅިފައި މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޭރގަިއ ަގޑިއިުރގެ ތެ ގަިޑއިރު. ދޮޅު ކުރެވިފަިއވާ ަމއްސަލައަުށް ެދއްވާަފއި ވަނީ ދޮޅުނުވޭ. އެޖެންޑާ  ހުުށަހެޅިފައެއް

އަޅުގަނޑުމެން މި ބަހުސްކޮުށް ނިންމާފައި މަޖިލީހުގައި މިއަދުގެ މި މަސައްކަތް ނިމުނީ. ވީާމ، އަުޅގަނޑު އޮޅުންފިލުވާލަްނ 

ދައްކަވާ ވާހަކަތައް މި ދޮުޅގަިޑއިރުެގ  މި ދޮޅުގަިޑއިުރގެ ތެރޭގައި މި ނިޒާމު ނަންަގވަިއގެން މި ބޭފުޅުން މި ،ބޭނުންވަނީ

ވާހަަކ  އެހެންނޫނިއްޔާ ރީްއޗަުށް މި ،ބޭފުޅުން ވަގުތު ގެއްުލވާލުންތޯ އެބޭނުމަކީ  ނުވަތަ ޫނންތޯ؟ ތެރޭގައި ހިމެނޭތޯ

 ވެސް ސާފުކޮުްށލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަެއއް. ެއީއ... ގައިމުެއއީ އަުޅގަނޑުެމން ހަމަ ދައްކަންތޯ؟
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. )ވަގުތުކޮޅަކަުށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއް

އަޙްމަދުދީދީ ނެންގެވި ިނޒާމީ މައްސަލަިއަގއި  މާރިޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު  މައްޗަންގޮޅީމެންބަރު. 

ނެތް. އެހެންނަމަވެސް،  ގައި ބަލަިއގަެނޭވކަުށެއްމަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮތުން ެއއީ ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް ކަމު  .ދަންނަވަން

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  2ގަޑި ގުނަން ފެުށިފަހުން ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެންގެވި  .ހަމަ މަޢުލޫމާތަުށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން

 ނޑުމެން ޢަމަލުކުރާނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަ މީެގތެރޭގައި އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ހިމެނިގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ދަްއކަވާ ހިސާބުން ކަފުޅުގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މި ޢަމަލުކުރަނީ އެ ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަ

 މިހާރު ފުރުޞަތު މިވެސް ހަމަ މަޢުލޫމާތަުށް ޓަކަިއ ދަންނަވާލަން. އަުޅގަނޑު  ވާހަކަ ފެުށިގެން ގުނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ

 އިބްރާހީމްދީދީއަުށް.  ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ދޫފޭއަރުވަނީ 

 

 އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

އަުޅގަނޑު  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ލާއިރު އިހުުށަހެޅިފަިއވާ މައްސަަލއަުށް ބަލަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު މި 

އަިދ  ،ކޮރަޕްޝަނެއް ވިަޔސް ،ހިނގާ ކޮންމެ ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް މި އިސް ބޭނުމޭ ރާއްޖޭގަޅުގަނޑުމެން ވެދަންނަވާނީ އަ

ކަންތައްތައް ބަލަން. އެހެންނަމަވެސް، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި މައްސަލަތަްއ  ކަމަކަުށް ވިޔަސް އެ އެހެން

ުކގެ ބޭރުން ކޮންމެ މައްސަލަެއއް ކޮންމެ ކަމެއް އުސޫލުތަ އިބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ނިޒާމާ

ނެތް ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ބޭކާރު  ބިލުކަެމއްޤާދިވެހިންނަކީ މިއީ އެްއވެސް  ،ޖެހޭތޯއޭ ބަލަންވާއިރަުށް ައޅުގަނޑުމެން އެބަ

ތައް ހަދައިގެްނ ންރުން ބަޔަކު ގެނެސްގެން ކޮމިޝަބައެއްޯތއޭ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ތެރެއަުށް ާރއްޖެއިން ބޭ

އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭނެ  ،އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ؟ޖައަުށް ކަންތައްތައް ދާންޖެހެނީމައްސަލަތައް ބަލާ ދަރަ

 5 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ދަންނަވަނީ ކަމެއްގެ ތެރެއަުށް ިވއްސާަކުށް. އަޅުގަނޑު މިހެން މި ދުވަސްނުފުރާ ސަރުކާރެއް ކޮްނމެ

ފަހަރަކު ދުވަސްނުފުރާ  ގެ ވެިރކަން ލިބިގެން ވެރިކަމެއް ކުރަމުންދާިއރު އެ ވެރިކަމުގެ މެދުތެރެއިން ކޮންމެއަހަރުގެ ދައުރެއް 

 އުޅެނީ މި  ރާއްޖޭގައި މި ދަނީ. އެއްގޮަތކަުށްެވސް މިކުރެވެމުން ނުޖެހޭނެ. އެކަމަުށް މަސައްކަތް މިރެއް ިވއްާސކަުށްސަރުކާ

ސް ތެރޭަގިއ ކަންތައްތަކެއް ވައްަދއިގެން ހިނަގއިގެން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލި ޚިލާފު ަކންތައްތަކެއް އާދަޔާ ަގއިރާއްޖޭ

ގަނޑުމެން މި ގެންދިަޔއީ ހަމަ. އަޅު ރާއްޭޖެގ ކަންތައްތައް ކުރިއަުށް  ނޫން. މީގެކުރީަގއި ވެސް މި ކަންތައްތައް ބަލާކަުެށއް

، ދީގެންތޯން އެްއވެސް ބަޔަކަުށް ފުރުޞަތުއިސް ވެސް އޮތް. މިނިވަން މުއައްސަސާ ވެސް ތިބި. މިރައްޔިތުންގެ މަޖިލި

ކޮމިޝަންތަކެއް އުފައްދަިއގެްނތޯ މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ބަޔަކަުށް ދޫކޮުށްލީ؟ އަޅުގަނޑުމެން ނުދެނަހުރިން 

ތެޮޔ  އެކަމެއް. މާޭލގެ ގެެއއްަގއި ިދރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންނަުށް ެއގޭަގިއ ދިރިނޫޅެވިގެްނ، އެ ގޭ ކަިއރީގައި ހުރި ގަރާޖަކުން

ލީކުެވގެން އެ ގޯތީގެ ބަދަލުަގއި އެހެން ބައެއް، އެހެން ތަނަކުން ގޯއްެޗއް ދީފައި، އަެނއްކާ ފަހުން އެ ގޯތި ވެސް 
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ނަގަިއގެން މި ހުރިހާ ގަނެޑްއ ގަތީ މިނިވަން ކޮމިޝަނެއް ހަދައިގެން، ބަަލއިގެން ެތޔޮ ވަންނަތޯ އެ ގެއަުށް؟ މިއިން 

ލާ. ކޮމިޝަނަުށް ހަމަ ހުުށަހަޅަންވީ. މަޖިލީހަުށް ވެސް ހުުށަހަޅަންވީނޫންތޯ ގަރާރެއް. އެްއވެސް ކަމެއް އޭރަކު ވެްސ ނުބަ

އެހެންވީމާ، ގަރާެރއް މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅަން މި ޖެހެނީ ކޮންމެހެން ވަކި ކަމެއް ވީމައެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެަބ 

ން އެ ނުދޭން އުޅޭ ތަން ވެސް. މިކަމަުށް ވެސް ގަރާރު މިލިއަން ރުފިޔާ ަބޔަކު ަނގަިއގެ 950ފެނޭ ބޭންކު މޯލްޑިވްްސއިން 

ހުުށަހަޅަންވީނޫންތޯ. އެހެންވީާމ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް މިީއ ތާކުތާކުންނުޖެހޭ؛ އަުޅގަނުޑ ހަމަ އުފާކުރަން ޝުޖާޢު، 

ޖެއިން ބޭރުްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުޖާޢު ވިދާޅުެވއްޖެ، ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން މިކަހަލަ ކޮމިޝަނެއް ހަދައިގެން ރާއް

ބަޔަކު ލަިއގެން ނޫނިްއޔާ ތިަމންނަމެން މިކަމެއް ނުބަލާނަމޭ ކިޔަިއގެން ީމގެ ކުީރގަިއ ވެިރކަމުން އިސްތިޢުފާދީފައި ދިޔަ 

ރައީސް ތިމަންނާމެންގެ ވެިރަކން ވައްޓާިލއޭ ބުނެ، އެ މަްއސަލަ ވެސް ަބޔަކު ބެލި. ބެިލހާއިރުން ބުނަނީ، ތިއީ އަނެްއކާ 

ިމވެނި މީހެކޭ ތިއީ. އެހެންވީާމ، މި ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް މިގޮތަުށް ގޮްއަސ އޮްއވާ އަުޅގަނޑުމެން މިތާ ސިންގަޕޫރުގެ 

އެތެރޭަގއި މި ވާހަކަ ދެއްކީަމ މާ؛ ހަމަ ސީދާ އިއްޒަތްތެރި، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުބީން ވިދާޅުވި 

ކޮުށްަލއި؛ ދެންެމ މި ތަނަުށް ހުުށަހެޅުނު، އަޅުަގނޑުމެންގެ އަޚް އިްއޒަތްތެރި ފަދައިން މި އުޅެނީ މަޖިލީހުެގ ވަގުުތ ބޭކާރު

މެންބަރު ޝަރީފް ވެސް ހުުށަހެޅުއްވި ގަރާރެއް ހުުށަނޭޅުްއިވެގން މައްސަލަ މި ޖެއްސީ، ފޭދޫ ބިން ހިއްކާތީވެ މަރަދޫގެ 

ކަމެއް ނޫން އެއީކީ. އަުޅގަނޑަުށް އެނގޭ.  މަސްވެރިން ކަންބޮޑުެވގެން. މިއީ މިކަން. މި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފްގެ

އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަީޑގައި އޮެވެގން ރައްޔިތުން ކައްުކވާލަން ުކރާ ކަމެއް އެއީ. އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން ކައްކަިއގެން ކުރާ؛ 

ންނަމަވެްސ، ޝަރީފް ޖެހޭނީ އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އެ ވާހަކަ ދަްއކީމަ ގަރާރު ހުުށަހަޅަންތާ އެކަން ހުއްޓުވަން. އެހެ

 ރާއްޖޭގެ ެއކި ދާއިރާތަުކގެ ިބން ހިއްކާ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަުށް. 

 

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުދާއިރާގެ މެމާފަންނު އުތުރު 

އާޑެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ވިޜަންައކީ، އަދި އެ ބޭފުޅާ 

ހުންނަާވ އެއީ ތަޖުރިބާއިން އެ ބޭފުޅާ ވިދާޅުވާ ބަސްފުޅަކަުށް ވިދާޅުެވ ވިދާޅުވީ، މިއަދު ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަކަުށް 

ާޔމީން ވެރިކަމަުށް ވަަޑިއގެންފި ނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިޖޫރީ هللا ޔާމީން ވެރިކަމަުށް ަވޑަިއގެންފި ނަމަ، ޢަބްދުهللا ޢަބްދު

ހުންނަ ތަނުގައި ހުންނާނީ ވަޅުގަނެޑކޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިައދުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ޓީވީ ޕްރޮގްރާމުތަކުަގއި ލަިއވްކޮުްށ 
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ވެސް ރިކޯޑިންތައް އެބަ ދަްއކާ. މިީއ މިއަދު މިކަން ހިނގާ، ހިނގަމުންދާ ގޮތް. އެ ބޭފުޅާެގ ދެއްކި އެްއޗެހި. މިހާރު

ވިޜަން ވަރަުށް ތެދު. ވަރަުށް ތެދު. އަދި ތަޖުރިބާއިން އެ ބޭފުޅާ ވިދާޅުިވ ކަމަުށް ވިދާުޅވީ. އެހެްނވީމާ، މިީއކީ އަިދ 

هللا މި ސަރުކާރު ވެސް ދައްކާ ވާަހކަ. ސީދާ ރައީސް ޢަބްދު އަމުދުން އަޅުގަނޑުމެން އެކަނި ދައްކާ ވާހަކަެއއް ނޫން. މިއީ

ޔާމީން ވެރިކަމުަގއި، އެ ބޭފުާޅގެ ވެރިކަުމގައި ހުންނާނީ ތިޖޫރީ ހުންނަ ތަނުގައި ވަޅުގަނެޑއް ކަމަުށް. ހޯމް މިނިސްޓަރު 

މެންބަރަކު؟ އެ އޮތީ މި ވިދާޅުީވ. އެހެންވީމާ، ދެން ޮކން ވާހަކަެއއް ދައްކަންތޯ މި ތަނުގައި ެއްއވެސް ިއއްޒަތްެތރި 

ސަރުކާރުގެ ބަސްފުޅު ވެސް ިވދާޅުވެފަ. ހަމައެާއއެުކ، ައޅުގަނޑު ވެސް މި ދަންނަވަނީ، ވެިރކަމަުށް ވަަޑިއގަތުމުގެ ކުރިްނ 

މިިލއަން ޑޮލަުރގެ ަވއްކަެމއްެގ ބޮޑު ތުހުމަތެއް އެޅިަފިއވާކަްނ  800ޔާމީނާ ުގޅިފައި ވަނީ ަވއްކަން. هللا ވެސް ޢަބްދު

ދި އަުޅގަނޑުމެންެގ ވެރިކަްނ ަވއްޓާލުމަުށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެްސ ުކރެއްިވ މަސައްކަތްުޕޅަކީ ެއ އެނގޭ. އަ

ހިންގަމުންދިޔަ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ތަޙްޤީޤު ހުއްޓުވައިލުމަުށް ަޓކައި ދައުލަުތގެ މާލިްއޔަތުން ފައިސާ ދީފައި އެ ަމއްސަަލ 

ޚަރަދުކޮުށްފައި އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނައީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަވއްޓާލުމުެގ އަނބުރާ ގެނައީ. ދައުލަތުން އެތައް މިލިއަނެއް 

އެއް އަސްަލކީ ވެސް އެ ތަްޙޤީޤު ހިނގަމުންދާދިއުން. ވެރިކަމަުށް ވަޑަިއގަތުމުގެ ކުރިްނެވސް ވައްކަމާ ުގޅިފައި އޮތީ. 

ްއަވއިގެން. ަސއްޙަ އިންތިޚާބުތަެކއް ސުޕްރީމް ވެރިކަމަުށް ަވޑަިއގަތީ ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ވޯުޓން ވަްއކަންކުރަ

ކޯޓު މެދުވެިރވެގެން ވަްއކަންުކރައްަވއިގެން އެންމެ ތާއީދު ެނތް ބޭފުޅާ ވެރިކަމަުށް މި ވަަޑިއގަތީ. އެހެްނވީމާ، ވެރިކަމަުށް 

ން. ހަމައެާއއެުކަގއި ވަަޑއިގަތީ ވެސް ވަްއކަންކުަރއްަވއިގެން. ވެރިކަމަުށް ވަަޑިއގަތުމުގެ ކުރިންެވސް ކުރެްއީވ ވައްކަ

ވެރިކަމަުށް ވަަޑިއގަތުމަުށްފަހުގައި މުޅި ދައުލަތް ލިބުނީމާ އެއްެވސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތަކު ވިސްނާަވޑަިއގެންނުވާެނ، މި 

ބޭފުޅާގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓަކަުށް ވާނީ ވަްއކަންކުރުން ނޫން ކަމަކަުށް. މިއަދު އަޅުގަނޑުެމންނަުށް  ފެނިގެން މި ދިޔައީ 

މި ކަންކަން. ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަްއކަމެއް ހިނަގއިފިތޯ؟ އަދި ރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގައި ހިނގި ެއންމެ ބޮޑު ވަްއކަމެއް ނޫންތޯ 

މި ވައްކަމަކީ. ބައްަލވާ! މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުަގއި ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ވަްއކަން. ސަރުކާރުން އެކަން އިޢުލާންކުރީ. 

ބިލިއަްނެގ  1.22ބިލިއަން.  1.2އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަްއވާފައި ަވނީ. އެންމެ ބޮޑު ަވއްކަްނ؛ ، ރައީސް ޔާމީންެވސް ެއގޮތަުށް

އަުްށ ވުެރ މާ ބޮޑުވާނޭ. ވިާދޅުީވ ތިން  1.2ވަްއކަމެއް. އަދި މިއަުދ ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލް ވިދާުޅވީ ެއ ވަްއކަމުގެ އަދަދު 

ގަނުޑމެންގެ ޤައުމުގެ ހާލަތު މިއަދު އޮތް ގޮތް. މި ވައްކަްނ ބިލިއަނަުށް ވުރެ ބޮޑުެވގެންދާނޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅު 

މިގޮތަުށް ކުރެްއވުމަުށްފަހުގައި ިމ ވިދާޅުވަނީ ތިމަންމަނިކުފާނެއް ނޫނޭ މި ވައްކަންކުރެްއވީ. މީގެން ދެ ކަމެއް އޮތީ. ެއްއ 

ޕާޓުނަރުންނާ ކުުށްކުރުމުގެ  ން،ނާއި އެ ބޭފުޅާގެ ޕާޓުނަރުކަމަކީ، ަވއްކަްނކުރެްއވީ ސީާދ ރައީސް ޔާމީން. ރައީސް ާޔމީ

ވަަޑއިނުގަެނވޭނެ. އެ ބޭފުޅެްއގެ ވެިރކަމެއްަގއި ދައުލަތުަގއި އެހާ ބޮުޑ ކަމަކީ، ރެކި  ކުެރއްވި ައނެއްއެުކގައި. ވަްއކަން

 ދެ  ިމ ދައުލަތުެގ ވެިރކަން ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނ ހަވާލުކުރަނީފުަޅކަުށް ސަލާމަތެއް ުނެވވޭނެ. ވަްއކަމެއް ހިނގާއިުރ އެ ބޭ

 ސަލާމަތްކުރުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ  ިދވެހިރާްއޖޭގެ ތިޖޫރިކަމަކީ  . އެއް އިކަެމއްގަ  . ަމއިގަނޑު ދެއިކަމެއްގަ 

 ެއންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ. ދެވަަނ ކަމަކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ަބޑިުގދަން ސަލާމަތްކުރުން. މި ދެ މާލިއްޔަތު ސަލާމަތްކުރުން،
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ގާ ކަމެއްތޯ ިއއްޒަތްތެިރ ވެސް ފޫދުއްވާލީ. މިއީ ނުހިނ ތިޖޫީރ ވެސް ފޫދުއްވާލީ. ބަިޑގުދަންވެސް ފޫދުއްވާލީ.  ކަން

ވެރިޔަކަުްށ  ޔަކަުށް ހުންނެވީ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ؟މިކަން ހިނގައިފި. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ދައުލަތުަގއި ހިނގައިފި. ވެރި  ރައީސް؟

ެވސް ނެތް. އެ ބޭފުޅާ މި ަވއްކަން ކުެރްއވުމަުށްފަހުގައި  ްއގޮެތއްޔާީމން. ރެކިަވޑަިއގަނެވޭނެ އެهللا ހުންނެވީ ރައީސް ޢަބްދު

ދިޔަ ގޮތް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލިސް ތެރެއިން މިކަން ހިނގައި ދެން އެ ކަންތައް ކުރެްއވި ގޮތް ތި ބޭފުޅުންނަުށް ހަމަ މި

މި މައްސަލަތަުކގެ ވާހަކަ ރައީްސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް އެނގިފައި ަވނީ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ،ނަުށްންއެންމެ

އް ނޫންތޯ ދުއްވާީލ ޔާމީންގެ ސަމާުޅކަމަުށް ގެނައިމާ މިތަނުން ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަުށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެ هللاޢަބްދު

 500ހަމަ އެއާއެުކގައި އަދީބަުށް % ން؟ރައީސް ޔާމީންގެ އަމުރުފުޅަުށް. ކިހިނެއްތޯ ރެކިވަަޑއިގަންަނާވނީ މި ވައްކަމު

ިމ  ވެސް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެްއވީ މި ،ކަމަުށް ިވދާޅުވެ، ެއއީ ޚާލިދު ބިން ވަީލދު ކަމަުށް ވިދާުޅވެ އެބަ އޮތް އިތުބާރު

މީން ބަިއެވރިވަަޑއިނުގަންަނވާތޯ ޔާ އި ާޔމީން. މި ވަްއކަމުގަهللا މާ ރައީސް ޢަބްދު މައްސަލަތަކުެގ ސަމާލުކަން ެގނައި

މި ސުވާުލ  ،ގޮތަކުންތޯމި ލިބޭ ފައިސާ މި ލިބެނީ ކޮންބޭބޭފުޅުންނަުްށ  ހަމަ އެއާއެުކގަިއ، އެިކއެކި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް؟

ަފއިސާ މިީއ  ފާނެ މި ލިބިަވޑަިއގަންނަވާފުޅާެގ އަނބިކަނބަލުްނ ނުކުރަްއވައިފަހަރުަގއި އެ ބޭ ކުރާނީ؟ ކާކުތޯ

މިކަހަލަ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ  ،ކުރޭ. އެހެންވީމާ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އެކަމަުކ އެ ސުވާލު  ކޮންތަންތަނުން އަންނަ؛

ގޮތަުށް މިކަން ކުރައްވާަފއިާވއިުރގަިއ  އަދި މުިޅ ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރަްއޔިތުންނަުށް މިކަން އެނގޭ ދަްއކަިއ،ވާހަކަތައް 

 މިއީ ވަްއކަމެއް ނޫން ކަމެއް ކަމަކަުށް ބުނެވޭކަުށެއް ނެތް. އަިދ މި ވައްކަމުަގއި ސީދާ  ރައީސް ބައިވެިރވަަޑއިނުގަންނަވާ 

ޔާމީން. އެ ބޭފުޅާ هللا ކަމަުށް ބުނެވޭކަުށެއް ނެތް. އިޮކނޮމިކު ކައުންސިލްގެ ެޗއަރއަަކުށް އިންނެވީ ކާކުތޯ؟ އިންނެވީ ޢަބްދު

ހުރިހާ ވައްކަމެއް ހިނގީ ސީދާ  ީއ.އެންެގވި ގޮަތކަުށް މި ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ހިނަގއިދިޔަ

ތަނުގައި ތިއްެބވި ސަރުކާުރެގ  ޔާމީން ބައިވެރިަވޑަިއގެން. މިهللا ނޫނިއްޔާ ޢަބްދު .ޔާމީން އަންގަަވއިެގންهللا ޢަބްދު

 ،ކަމާއި  އަކީ އަދީބު ދެއްާވ ފައިސާއެއް ނޫންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް ލިބިބަޑައިގަންނަާވ ފައިސާރައްޔިތުން

ޔާމީން. މި ވައްކަމުގަިއ هللا ތިމަންމަނިކުފާނު ދެއްވާ ފައިސާ ކަމަުށް ވެސް ވިދާޅުީވ ސީދާ ރައީސް ޢަބްދު

 ލަތް ފުލުން ދުއްވާލުމުަގއި...ނޫނިއްޔާ މި ދައު ޔާމީން؟ ބައިވެިރަވޑަިއަގތް.هللا ދުބައިވެިރވަަޑއިނުގަންަނވާތޯ ޢަބް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ 

 މިރަުށް. އަޙްމަދު ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ
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ރާރުަގއި ހަމަ ގަރާރަުށް އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ ވާހަކަދައްކަން ކެރިގެން. މި ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ގަޝުކުރިއް

ނުމަުށް ޓަކައި ަވގުތު އިތުުރކުރުމަުށް ވެސް ައޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާލަން. އާދެ! ދިހާ ވާހަކައެއް ދަްއކަްނ ފުރުޞަތުހިތުހުރި

ބާވަތުގެ ކަންކަން އެންެމ  މިމި ފާޑުގެ ގަރާރު ހުުށަހަޅާއިރުަގއި، މަޖިލީހަުށް  ،މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހައިރާންވަނީ

ސާކުރަން ތަޙްޤީޤީ ިއދާރީ ދާއިރާތަކަުށް ނުކުިރގެން އްންދާއިރުަގއި އެ ލިބިފަިއވާ މަޢުޫލމާތު ހިއެދެޭވގޮތުަގއި ތަޙްޤީުޤކުރަމު

އަުޅގަނޑަުށް ވަރަުށް ؛ އުޅެނީ ކީްއެވގެންތޯއޭ؟ ިމ ވާހަކަ ދަްއކަމުންދާއިރުަގއި ދެންމެވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި

ކަމުެގ  ބައިވެިރވާ ކަމުގައި މި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ޢަބްދު ކެރޭ އަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކެރިހުރެ ދަނަންވަން

 . ަވރަުށް ފުރިހަމައަުށް މިއަދު މިކުރުުމެގ ހިތްވަރެްއ ނުނަންގަވާނޭުނވަތަ ވާނަމަ މިކަން ތަޙްޤީޤު ،ނަމަ ތުހުމަތުކުރެވޭ

ގަިއ މާޔަތްކުރުމަުށް ޓަކައި ވާހަކަަދއްކަމުންދާއިރު އެ ބޭފުޅުންނަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ ފަރާތް ހި ކަމުގައި ިޚޔާނާތްތެރިވެފަިއވާަކން

ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ޅުންނޭ ތި ވާހަކަދައްަކމުންއްދީޤަކަުށް ހަދައިގެން މިއަދު ތި ބޭފުޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަދީބު ޞިއަ

ުނވަަތ  ،ކަމަުށް ވާނަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކު، ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ިވޔަސް ވަްއކަންކޮުްށފައިވާ ،ސަރުކާރުން އަދީބު ކީއްކުރަްނތޯ

ދިނުމަުށް ޓަކައި އިތަޙްޤީޤުކޮުށްގެން ރައްޔިތުންގެ ފަިއސާ ދައުަލތަުށް ހޯދަ ،ނަމަ ވާ އެކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވިަފއި

ދަނީ  މަސައްކަތްކުރަން ކެރުނު ހަމައެކަނި ރައީަސކީ މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން އެ ޭބފުޅުން އަމިއްލައަުށް އެ

ންގެ މިލިއަ 800އަދިވެސް ަރީއސް ޔާމީން ، ޤީޤާއިމޫުނގެ ތަޙްމައު އިޢުތިރާފުވަމުން. ކީްއެވގެންތޯޭއ މީގެކުރިން ރައީސް

ޭއރުގެ ސަރުކާރުން ކޮުށްަފއިާވ  އިއާއި އެތަންމިތަނުން ކުރަމުންދިޔައިރުގަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ޑޮލަރުގެ ތަޙްޤީޤު

ނުކެރުނީ ކީއްވެގެންތޯ؟  ވެސް ތަޙްޤީޤުކޮުްށލަން ވަްއކަމުގެ ނުވަތަ ތުހުމަތުކުެރވިފަިއވާކަުމގެ އެންމެ ޒައްެރްއގެ މިންވަރު

 ދަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ ކަމެއް ކޮުށްފައިވާ މިއަދު މި ދަނީ؟  އެކަމަުކ، އެހެންތޯ މިއަދު މި

ވެރިކަެމްއ  ވެސް އެކަން ތަޙްޤީުޤކޮުށްގެން ެއކަމުގެ ޙައްޤު ަރއްޔިުތންނާ ހިސާބަުށް ފޯރުކޮުށްދިނުމުަށް ޓަކައި ހެޔޮނަމަ

ރާރު މިތަނަުށް ހުުށަހެޅިޔަކަސް އަޅުަގނޑުމެން ކަހިރުވަކެކޭ ވެްސ މަުށް އަސަރުކޮުށްގެން ޒާތްޒާުތގެ ގަން. ދެން މިކަކުރަމު

. ކޮންބަޔަކަުށްޯތ ސްކުރަން ކެިރގެން. ހިނގާ ނިކަން ރަނަގޅަުށް ދަްއކާލަން ވާހަކައަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ މިއަުށް ބަހު ހީނުވާނެ.

ކަުށްތޯ ގިނަ ވަްއކަމުގެ ތުހުަމތު ކުރެވެނީ ބަލަމާހިނގާ! އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ ބަލަން. ގިނަ ވާހަކަ ދެްއކެނީ. ކޮްނ ބަޔަ

ބަލާުށޭ. ބަލާުށޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮުށްފައި ހުރި ހުރިހާ ވައްކަމެއް ތަޙުޤީޤުކޮުށްގެން މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ 

ަނމަ، ނުވަތަ ަފއިސާެއއް މީހަަކުށް ދޭން މަސައްކަްތކޮުށްފަިއވާ ކުރިމައްާޗ ހަމައަުށް ގެންނަންޖެހޭ. ފައިސާެއއް ަނގާފަިއވާ 

ނަމަވެސް އެންމެ ބޮޑަުށް އެ މަސައްކަތްކޮުށްަފއިވާ ފަރާތަކީ އެ ފިކުރެްއގެ ތެރެއިން ވާހަަކދައްކާ މީހުންކަން އަޅުގަނުޑ 

ްއކަންކޮުށްފައި ހުރި ފަރާތްތައް މިއަދު ސާބިތުވެ، ކެރިހުރެ ދަންނަވަންކެރޭ. އެހެންވީމާ، ވަްއކަމުގެ ވާހަކަ ނުދަްއކާުށޭ ވަ 

ހިމާޔަތްކުރާ ގޮތަުށް. ަވއްކަްނޮކުށްފައި ހުރި ފަރާތްތައް ހިމާޔަތްކުރާ ގޮތަުށް ަވއްކަުމގެ ވާހަކަެދއްކީމާ، އެ ކުެރވެނީ ވަރަުށް 

ނިކޮުށް މި ހަޑިމުޑުދާރު ކަމެއް. ތަޙްޤީޤުުކރަމުންދާ ވަރަުށް ރަނގަޅު މަްއސަލައެއް މިީއ. މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދަ

މައްސަލައަުށް ހުރަސްެއޅޭ ޒާުތގެ އެަތއް ކަެމއް މި މަޖިލީހުން ކުރަން ކިތަންމެވަރަކަުށް ަމސައްކަތްކުިރޔަސް އެކަމަކުްނ 
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ޔާމީނަީކ ކެރިަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅެއް. އެ މަނިކުފާނުެގ އަމިއްަލ هللا ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް ނޯންނާެނ. ރައީސް ޢަބްދު 

ަކމެއް ފާހަގަކުެރވޭނެ ނަމަ، އަމިއްލަ ނަފުސަުށް ދަޢުވާކޮުށްލަން ވެސް ޖެހިލުންވާނެ ބޭފުެޅްއ  ނަފުސަުށް ވެސް ކުރެވިަފއިވާ

ވަނަ މާއްާދގައި މި އޮތީ. ކީްއެވގެންތޯ  127ނޫން ރައީސް ޔާމީނަކީ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، ޤާނޫުނއަސާީސގެ 

ނަމަވެސް އެކަުމގެ ދަޢުވާ ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަުްށ ހުުށަނާޅަންވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކު ޖިނާޢީ ކުުށެއް ކޮުްށފައިވާ 

ހުުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މި ދުސްތޫރީ ނިޒާމުގެ ތެެރއިން ލިބިގެންވޭ. ކުރަންވީނޫންތޯ. ކީްއެވތޯ ނުކުރަންވީ؟ ައޅުގަނޑުމެން 

ހުުށަހެޅުމަުށް. ކީްއވެގެންތޯ  ހަމަ ގޮވާލަން، ރައީސް ޔާމީްނގެ މައްޗަުށް ވެސް އެފަދަ ތުހުމަެތއް ކުެރވޭނެ ނަމަ، ދަޢުވާކުރުަމުށް

ކުރަންނުކެރިގެން ޒާްތޒާތުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ؟ އެހެންީވމާ، ރައްޔިތުންނަުށް ހެޔޮ ގޮތުގައި ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުަތއް 

ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުރަނީ ަކމަުށް ވަންޏާ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަނޑަުށް ހީވާ ގޮތަީކ، ހީވާ ގޮތަކީ އަތުން ބަިއވަރު 

ްއޗެހިތަކެއް ީދގެން އެ ފަިއސާ ހަމަކުރެވޭނީ އެ ވާހަކަ ދަްއކަވާ ބޭފުޅުން. އެ ވާަހކަ ދައްަކވާ ބޭފުޅުންގެ އަތުން ބަިއވަުރ އެ

އެްއޗެހިތަކެްއ ދީގެން އެ ފަިއސާ ހަމަކުރެވޭނީ. އެ ހާލަތުަގއި އޮްތ ކަމެްއގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެފަދަ ބަިއވަުރ 

ްއކަނީ. އެހެންވީމާ، ތާހިރެއް ުނވާނެ މި ވާހަކަ ދަްއކާކަުށް. ިހނގާ ރަނގަޅަުށް މި ވާަހކަ ތުހުމަތުތަކެއްގެ ވާހަކަ މި ދަ

ދައްކާލަން. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ކެރިގެން. ިމއަދުެގ މަޖިލިސް ހަމަ އެްއކޮުށް، ިމއަދުެގ ހަތަރުދަމު އެއްކޮުްށ މިއަުދ 

އްކާލަން ނިކަން ރަނގަޅަުށް. ދައްކައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ މި ވާހަކަ ދައްކަން ކެރިގެން. ހިނގާ ދަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނޭގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ހެލްތު އިންޝުއަެރންސްގެ ބިލެއް ފާސްކޮުށްކޮުްށ 

ފެުށީ. އަޅުގަނޑުމެން މި އޮްއވާ މަދަނައިގެ ނަމުަގއި ެއތައް މިލިއަން ރުފިޔާތަކެއް ައނެކަތިކޮުށްލަިއގެން އެ ޚިދުމަތް ދޭން

މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރަުމންދަނިކޮުށް. އަދި ހަމައެއާއެުކ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް ހެދުމުަށް ޓަކައި ދައުލަތުގެ 

މާލިއްޔަތުން، ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގައި ަވކި ވަެރއް ޖަހާފައި އޮްއވާ އެތައް ބަިއވަރު ފައިސާތަެކއް މާލިއްޔަތު ގާނޫނާ ޚިލާފުަށް 

ކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެއބަ އެނގޭ. ހިނގާުށޭ އެ ވާަހަކ ދައްކަމާ. ހިނގާުށޭ އެ ފައިާސތައް ހޯދަމާ. އެތައް ބިލިއަން ކުރި

ރުފިޔާއެއް އެ އޮތީ. އެަތއް ިބލިއަން ރުފިޔާއެއް ިޚޔާނާތްތެރިވެފަިއވާކަން. އެންމެ ަވޒީރެްއގެ ވެސް ކަންަތއް؛ އެތަްއ 

ކަމުގެ ވާހަކަ ނުދަްއކާ ބަިއވަރު ޚިޔާނާތްތެރިވެަފއިވާ  ވަޒީރުންަތކެއް ޕީ ސަރުކާރުގެބައިވަރު ަވޒީރުންތަެކއް. އެމް.ޑީ.

ނުކުރެނު. ހިނގާ ވެސް ތަޙްޤީޤުކޮުށްލަން ކެރުނުތޯ؟ ކުޑަުކއްޖަކު ެވސް މި ޤައުމަކު ނޫޅޭނެ. އެކަމަކު އެންމެ ަކމެއް 

ކުެރވިއްޖެ ކަމަުށް ަވންޏާ ކޮންމެ ވިހޭގެ ބޮލަކަުށް،  އައިސް މިއަދު އަުޅގަނޑުެމން އެކަން އެކަން ކުރަން ފަުށަމާ. ފަުށައިެގން

ހާސް ރުފިޔާ ދެވޭނެކަްނ އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ޔަޤީން.  ހާްސ، ހަ ޔަޤީނުންވެސް ފަސް ކޮންމެ ވިހޭެގ ބޮލަކަުށް ހަމަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ގަލޮޅު ެދކުނުއަރުވަނީ  މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު

 ލޫފަުށް. ދޮޅު މިނެޓު.އަޙްމަދު މަޚް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލޫފްދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު

ނީމަ އިރުއިރުކޮާޅ ދިހަމަ ފުރުޞަތު ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އާމިރަުށް ދެންރައީސް. ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި އާދެ، 

ްއކަންީވ ދަ . ފުރުޞަތުގައި އެ ވާހަކަުށޭހިނގާ ދައްކާލަން. ނިކަން ދައްކާލަން ބުނަނީ ހިނގާބަލާުށޭ ނިކަން މި ވާހަކަ މި

ކަމެއް. އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް  ދަްއކާ ވާަހކަ އިރުއިުރކޮޅާ މި ދައްކަނީ އަޅުގަނޑަކަުށް ނޭނގެ ކީްއެވެގން ނޫންތޯ. އެ ވާހަކަ

ޕީ.ޕީ.އެމުން ބަޔާނެއް  ވައްކަުމގެ ވާަހކަ ހާމަކޮުށްދިނީމާމުން ވަކިކޮުށްލީ. އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް ނީމާ މަޤާހަކަ ބުވަްއކަމުގެ ވާ

ދާލަތު ޕާޓީން ގޮސް ބައްދަލުކޮުށްފައި ޓާލަން ނެރުނު ބަޔާނެއް ކަމަުށް. އައެއީ ސަރުކާރާއި ައދީބުގެ އަުގަވއް ،ނެރުނީ

ޭރގަިއ ަވގުތުްނ ދެ ދުވަސް ތެ ދެްއކީމާ ވަލީދޭ. ައޅުަގނޑު ެއ ވާހަކަ ނި ބު ޚާލިދު ،ވަްއކަމުގެ ވާހަަކ ބުނީމަ ބުނީ

 ތަނުގައި މި ބޭބޭފުޅުން މި ވާހަކަ  މާ މިއަދު އަިއސް މިވަރަުށް މި ކަންތައްތައް ދިޔައި ބޭރުކޮުށްލީ. މި އަޅުގަނޑު ކަނަޑއި

ެބވި ޕީ.ޕީ.އެުމގެ ޮކންމެ މެންބަރަކަުށް ރަނގަޅުަށް ދައްކަން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. މިއިން ކޮންމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގައި ތިއް

ކަނީ. ިމއަދު ވެްސ ކަން. ތަޙްޤީޤުކުރާ ވާަހކަ އެ ަދއްުށް ހިނަގއިގެން އުޅޭ ަވއްކަމެއް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިއީ ަރނގަޅަ

ގެ މައްޗަުށް ިކއުޓަރ ޖެނެރަލާއި ފަނޑިޔާރަކު ކޯޓު އަުމރެއް ނެރެން އުޅުނު ކަމަުށް ބުނެ، އެ މީހުންކުރީގެ ޕްރޮސި

ުށް ލެވޭތޯ އެ ބަލަނީ. އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ މިކަން ބަލާނީ؟ ކޮުްށގެން މިހާރު އުމުރުދުވަހަުށް ޖަލަޒަމްގެ ދަޢުވާޓެރަރި

އެކީގައި މި ދަންނަވަނީ ރައީސް ޔާމީނަކީ ބޮޑު ވަގެޭކ. ދިވެހި  އަޅުގަނޑު ަވރަުށް ކެރިގެން ސާބިތުކަމާ ތަޙްޤީޤުކުރާނީ؟

ސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ކަުށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ވަގަުށް ނަންަގވަިއގެން ހުރި ބޭފުޅެއް. ފަންސާސް ހާއެތައް ރަްއޔިތުންނަ

ުއޅެވޭާހ  ުށް ހިލޭ ފުލެޓް، ކުލި ނުދައްކާހާހެއްހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަ އްޖަުށް ވަޑަިއގެންނެވޭނެ އެ ފައިސާއިން. ދިހަހިލޭ ޙަ

 ުށް ތި ިކޔާ ބޮޑު ުބރިޖު އެޅޭހާ ފައިާސގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ...ފައިސާގެ ވާހަކަ މި ަދއްކަނީ. ހަތަރުވަރަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ޢާނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުއަޙްމަދު ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ކުޑަހުވަ
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ދިމާލަުށް މި މަޖިލީހުގައި ަވގަކަުެށއް ނުޮގވޭނެ.  ހަުށް ޖަވާބުދާރީނުވެވޭ ީމހުންނާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިލީ

އެކު  އެއްވެސް މީހަާކ ދިމާލުަށް ސާބިތުކަމާ ކަމެއް. ކަނޑައެިޅގެން ޚިލާފު ވަނަ މާއްދާގެ ރޫހާ 90އަސާސީގެ ޤާނޫނު

ހިނދަކު. އެހެންވީމާ، ތިމާ އަމިއްލައަުށް ެއ  ބުނެވޭނެ. އެކަން ަތޙްޤީޤުކޮުށް ވަްއކަމުގެ ސާބިތު އެކަން ނުވާހާވަަގކޭ ނު

ތިމާއަުށް އަިމއްލައަުްށ،  ވާވަރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ،ހުރެ އެހެން މީހުންނާ ދިމާލަުށް ވަގުންނޭ ގޮ  ވަްއކަންކޮުްށގެން

ކަން ފައިާސއަުށް ިވއްކާިލ ކެރިގެން އަދީބަުށް ނައިބު ރައީސްނުރަން އީސްކަން ވެސް ކުތިމާއަުށް އަމިއްލައަުށް ޕާީޓގެ ނައިބު ރަ

އަދި އެކިއެކި ގޮތްގޮތުްނ  ވެސް ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުންނާމީހެއްގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ ަވގަުށް ޮގވާއިރު. މިހާރު

ީރއްެޗއް  މީހުންނާ ދިމާލަުށް ވަގަުށް ގޮވީމަ ތިބޭ މީހުން ތުހުމަތުކުރެވޭ ގޮތަުށް ހޯާދފައިއެންމެ ގިނަ ފައިާސ ަވއްކަުމގެ 

 ނުވާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. އަުޅގަނޑު 

ގޮތަކަުްށ  އުސޫލުން ބޭރުނުވާ އެ ، އެ ުއސޫލުތަކުެގ ތެރޭަގއި ،ގޮތުގެ  ބަހުސްގައި ވާހަކަދެްއކުމަުށް ަކނޑައެޅިފަިއ އޮންނަ

ަހމަ އެއީކަން އެކަން ކުަރއްވަްނޖެހޭ ގޮތަކީ. އެނޫން ގޮތަކަުށް  ،އޮންނަނީ. ދެން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މިކަން ކުރުން މި

ދާީނ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ކަމަުށް އެ ެވގެން އެކަން ކުރަްއަވއިފިއްޔާ އެީއ އެނޫން ގޮތަކަުށް އެކަން ުކރެއްވީ

 މަތީން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހުސްަގއި  މިގޮތުގެ .އެކު ަދންނަވަން މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް އިޙްތިރާމާ

ލެްއވުމަުށް އަުޅގަނޑު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ރެއްވުމަުށް. ވާަހކަފުޅު ނިންމަވައިވާހަކަފުޅުދެްއކެވުން ބަްއޓަންކު 

 ލޫފަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މަޚް މެންބަރު އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލޫފްދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު

 ...ކުރަންމިރު ގޮވީމަ އަުޅގަނޑު އެަކން ހަމަ ކުުށްވެރިނަކީ ވަގުން ކަމަުށް ދެންމެގަިއ ޢާދެ މީހުން އަޅުގަނޑާއި ނިހާނާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ުށް.ޙުސައިންމަނިކަ ނިހާން އަޙްމަދު

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ



23 

 

ރައީސް. ައުޅގަނޑުމެންނަުށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  އާދެ، `. ޝުކުރިްއާޔ އިއްޒަތްތެރި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ހުުށަހަޅުްއވާ ގަާރރެއް ކަމަުށް ވިދާުޅވެ. ދެން،  142ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާރުން ެފނިގެން މި ދަނީ 

ވެސް ފާހަގަކުެރއްިވ، މީގައި ތަޙުޤީޤީ  ނުކުތާތަކެއް ފާހަގަކުަރއްވާަފިއ އިއްޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރުން މީގެ ކުރީގައި

ވާހަކަފުޅުތަެކއް ވިދާޅުވެެދއްވާަފއި އޮތީމާ މަޖިލީހަކީ ތަޙްޤީޤުުކރެވޭ ތަނެއްތޯ ނޫންތޯ، ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޚާއްޞަކޮުްށ 

ދާުޅވެެދއްވި. އަލްއުސްާތޛު މުހައްމަދު އިްބރާހީމް ވަޙީދު، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ވާހަކަފުޅު ވި

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރަީނ  142އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ގަރާރުގެ ބާވަތް ކަމަުށް ކަނަޑއަަޅއި 

ކޮން ވާހަކަތަެކއްތޯ؟ ގަރާރު ފާސްކުރަނީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހިންގާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮުށްދިނުމާއި، މަޖިލީހުގެ 

އުސޫލަުށް ގެެނވޭ ބަދަލުތައް ފާސްކުރުމަުށާއި، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަުށް ގެނެވޭ ަބދަލުތަކާއި އަދި މަޖިލީހުން ހިންގުމުގެ 

ކަމަކާއި ދޭތެރޭ ދެޭކ ގޮތް ހަަމއެކަނި ހާމަކުރުމަުށްޓަަކއޭ އިނގޭތޯ. ހަމައެކަނި ހާމަކުރުމަުށް ޓަކައޭ. ގަރާރާ ބެހޭ ގޮތުން 

ވަނަ މާއްދާ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ އަުތގައި މި އޮތް ގަރާރު  142ދާއެއް. އެީއ، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި އޮތީ އެންމެ މާއް

ހަވާލާދެނީ ވެސް މި މާއްދާއަުށް. އެހެންވީމާ، ހަމައެކަނި މަޖިލީހަުށް ފެންނަ ގޮތެއް ހާމަކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި ވާހަަކެއްއ 

ތުަގއި، ހަޔާތުަގއި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފެންނަ ދެއްކުމުގެ ތެރޭަގއި އޮއްޓަެރއް ހުރެދާނެތޯ ނޫންތޯ މިއަދުގެ މި ސިޔާސީ ހާލަ

ކަންތައްތަާކއި ދެކެވޭ ވާހަކަަތާކއި، ެއއްވެސް ސާބިތުކަެމއް ނެތި ހަމަ ދުލަުށް އައިހާ ބާރަކުަށް ވަރަުށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކާއި 

ޑުމެން އެންމެން ވެްސ މައްސަލަތައް މީހުންގެ ބޮލުަގއި އަުޅަވއި ނިންމައިލާ ތަނެްއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ. ައޅުގަނ

އެކަން ކުރަމު އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، ެއވަރު ކަމަކުން އިްނސާފުވެރިކަމާ އެުކގައި އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީން މި ކޮުށްފަިއާވ 

ބޮޑު ވަްއކަން މިތާ ތަޙްޤީޤުކުރެވިދާނެތޯ؟ ޚިޔާލުފާޅު؛ ެތދެއްމެ. ޚިޔާލުފާޅުކުރެވިދާނެ. އެކަމަުކ، އޭަގއި ޮއއްޓަެރއް 

ތޯ؟ މި ތަނުގައި ކުިރން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ނިާޒމީ ނުކުތާއެްއގަިއ ބާރަުށު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އޮންނާނެ

އިބްރާހީމް ސުޖާޢު ވިދާޅުވި ބައެއް ޙަޤީޤަތްތަުކގެ މައްޗަުށް އަޅުގަނޑު އަލިައޅުވާލަން ބޭނުން. މި ގަރާރުގެ މަފްހޫމުގެ 

ފެބުުރވަރީ  7ލަން މި ޖެހެނީ. ނެޝަނަލް އިންކުއަީރއެްއގެ ގޮުތަގއި ނިމިގެންދިޔަ، ތެރެއިން އަުޅގަނޑު މި ވާހަކަ ދަންނަވާ

ވެިރކަން ބަދަލުވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން ެވސް އެއް ަބޔަކު ގަބޫލުނުކުރޭ. އަނެއް ބަަޔކު ކުރޭ. ޯކޓުތައް  ަގއި 2012

ގާތްގަނޑަކަުށް ދޮޅަަހކަުށް ައހަރު ވެފައި ތިބި މީހުންނަުށް  އެްއވެސް ގޮތަކަުށް ކަމުނުދާ ަކމަުށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅުަދއްަކާވތާ

ހަމަ މިއަދު ވެސް އެ މީހުންނާ އެްއކޮޅަުށް ކޯޓުން މައްސަަލެއއް ހަމަ ނިމޭއިރަުށް އެ ސާފުީވ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިފަދަ 

އަދި މުޅި ޤައުމު ވެސް ިމ ، ގަރާރުތަުކގައި ތުހުމަތުކުެރވިފައި މިހިރަ ކަންތައްތަކަކީ މި މަޖިލީހުން ވެސް ބަލަންޖެހޭ

ކަމަުށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ މައްސަލަެއއް ކަމާ މެދު އަުޅގަނޑު ޝަްއކެްއ ނުކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން ދައްކަމުން މި ދާ  

ވާހަކަައކީ އެއީ. ސަރުކާރާ ިއދިކޮޅަުށް ތިއްެބވި ފަރާތްތައް މިއީ ސިޔާސީ ހަޖޫޖެހުމަކަުށް ނުބަލައި، މިކަމުަގއި ހުރި 

ުމގެ މިންގަނޑަުށް ބައްލަަވއިގެން އެމް.އެމް.ޕީ.އާުރ.ސީން ގެއްިލގެންދިޔަ ފައިާސއާިއ، މި ކަމެއް ކުރި ބަޔަކީ ސީރިއަސްކަ

ކޮންމެ ބަޔަކު ނަމަވެސް، ޝަރީޢަތުގެ ކޮުށިގަނޑާ ހަމައަުށް ގެެނސް، ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެ ބިއްދޮުުށގައި އެ މީހުން ބޭތިއްބުމުަށް 
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މުން މި ދަނީ. އެއްވެްސ ހާލެއްގައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ މެންބަރުން ވިދާޅުވަމުން މި ތަރުހީބުދިނުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮވަ

. މާދަމާ ގޮުތގައި ގެރާރެއް . މިއަދު ގަގޮތުަގއި ގެގެންދަވަނީ މަޖިލީހަުށް މި ނުހުުށަހަޅާުށެކޭ ނޫން. އިއްޔެ ކުއްލި މައްސަލަެއއް

އެއް މީ. ހަތްދިހަ އެތައް މިލިއަން މިހާރު ވެސް ފެންނަ ބޮޑު މަްއސަލަ ،ސްވުރެ ސީރިއަ ގޮުތގައި. މިއަުށް  ގެތިޖާޖެއްއިހު

ގަނުޑ ސުވާލުކޮުށްލަން ބޭނުން މި ހުރި ގޮތުަގއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެ ކުރެްއވި ާޚއްޞަ ޮއިޑޓްގައި އެބަ ފެނޭ. އަޅު 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ  ؛ުށްޕާޓީއަުށާއި ާރއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުްނނަ ،ރާރު ހުުށަހެޅުއްވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށްގަ

ބޭފުޅެއްތޯއޭ؟ ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ންދިއުުމގެ އަުމރު ނެރުއްވީ ކޮންކުިރއަުށްގެ ޓެއް އެކުަލަވއިލަިއގެންޚާއްޞަ ޮއޑި

 މު ވުމަުށް. އަދި އަުޅގަނޑުމެްނގެ އާއްުކރެއްވި ިމކަން ބެއްލެ ލިބޭ ޚާއްަޞ ބާރުތަކުގެ ތެރޭން ގަރާރު މަނިކުފާނަުށް އެ

ހަވާލާދީ.  ގަވާއިުދގައި އެބަ ބަޔާންކުޭރ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާތަކާ ސިސްޓަމުގެ ތެރޭން ބެއްލެވެން ހުރި ކަންތައްތައް މި

ަގއި ބަޔާްނކުރޭ އެ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓް. 101ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރޭ މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީ. 100މި ގަވާއިުދގެ 

. މާލިްއޔަތު ކޮިމޓީގެ ތަޅުުމގައި މިހާރު ވެްސ އޮތީ ފައްޓާފަ އެ މަަސއްކަތް މި އަދި .އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބައޮތް ެބލެން

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ދިރާސާކުރުމަުށް  މި ދެންނެވި މައްސަލަތައް ބަލައި، މަސައްކަުތގެ ގޮތުަގއި އެޖެންޑާަގއި އެބައޮތް 

ދަނީ  އްކަުތގެ ބައްދަލުވުންަތކަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި. އެ މަސަނޑުެމން އެ މަސައްކަތް ފައްޓާފަގެން އަުޅގަހުުށަހަޅުއްވައި 

 މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން ހަމައެކަނި ޚިޔާލު ހުުށަހެޅުމަުށް، ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ގަރާުރގަިއ؛ އެުކގައި. މި ދިރާސާތަކާ

ެދކޭ ގޮތް  ގަނޑުމެން ވެސްމަކުރަނީ. ައޅުއަުޅގަނޑުެމން ދެކޭ ގޮތް ހާ ،ފާޅުކޮުށްލުމަުށް އޮތް ިނންމުމެއް ކަމަުށް ޚިޔާލު

 ނުނިންމޭނެ. އަދި ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕަކަުށްެވސް ިމތާކުން  ޮބޑު ޮގތްތަކެއް އަުޅގަނޑަކަުށް  މިއަކަުށް މާ .ހާމަކުރަނީ

 މަނިކުފާނުގެ ޚާއްޞަ ބާރާ އެ  ،ވެސް ނުނިންމޭނެ. ނަމަވެސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަމިއްލަ އިސްނެންެގވުމަކަުށް 

 ވަގުތު ހުންނެވި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފިޔަވައި ދެން ބާކީ  ޮއޑިޓް އޮފީހުގައި މި  އޮތީ ކުަރއްވާަފއި، ގައި ޮއޑިޓް އެއެކު 

މް އެބަ ކުޮށްދެއްވާ. އެ މަސައްކަުތަގއި އޮޑިޓް ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކޮމްފާ  ކުން. އެކަންތިއްބެވި ޚާއްޞަ ޮއޑިޓް ޕެނަލަ

ބޭފުޅުން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ  ޖެހެނީ މި ދަންނަވަން މިދެއްވާ. ައޅުގަނޑު މި މިސާލު ުށްތިއްބެވި ހުރިހާ ފަރާތްތައް އެބަ ހާމަކޮ

ިއ ހެނދުގެ ެސޝަނުގައި ކޯޓުން ކުެރވިފަ އެ ދުވަހު ރަނަގޅު. ޭއގެ ކުީރަގއި އްޔާ ކޯޓުކަުށް ކޯޓުތަކުން ކަެމއް ނިމިއްޖެގޮތަ

 ަގއި 1:00ހަމައަުށް ގޮސް  އ11:00ާމަ ކޯޓު ގޯސް. ހެނދުނު ވާނަ ކަުމގައި ޙުކުމެއް މި މީހުންނާ އިދިކޮޅަުށް އަިއއްސި އޮތް

ަގއި ުޅ ކޯަޓޭކ މީ. އެ ގަީޑަގއި އެތާމިއަދު ހާދަ ރަނގަ .سبحان هللا ނާ ެއްއކޮޅަުށް ައިއއްސި؛ކުރި ޙުކުމް މި މީހުން

، ތުން އަޑުއެހީމުކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ކޮުށްގެން އިންނެވި ނަމަވެސް އޯކޭ. އަުޅގަނުޑމެން ކަންފަެއއީ  އިންނެވި ބޭފުޅަކު

އަރްީޝފުތަކުގަިއ އެބަހުރި. މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންގެ ތެރެއިންނާއި  ންލިޔެވިަފިއ އެބަހުރި. ތަރުތީބު ،މުފެންނަމުންދިޔައި

މިހާރު ވެސް ހެންވޭުރ  !އަދި ކުރީގެ ސަުރކާރަުށް ނިސްަބތްވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންގެ ތެރޭން މިސާލެއް އަޅުގަނޑު ނަގަމާ

މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި  ގެ ެސކްރެޓަރީކަން ެވސް ކުެރއްިވ،ކުީރެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،މެންބަރެއް  ދާއިރާގެ

ޝާހިދު، هللا ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުމެދު ހެންވޭުރމެދު ، ސް ކުރެްއވި ައޅުގަނޑުމެންގެ އަޚް ރައީސްކަން ވެ



25 

 

ުގ، ބޮޑު ަވގު، ބޮުޑ ބޮޑު ވަ ؟.ޑީ.ޕީްނ ކިތައް ފަހަރުތޯ ވަގަުށް ޮގވީމެދުގައި އެމް ޝާހިދާهللا އުތުރު ދާއިރާގެ. ޢަބްދު

ޮބޑެތި ެއއްޗެީހގައި  ނިކުފާނު ފައިސާ ހޯއްަދވާ ގޮތާމަ އެ ،ދަމުންދަމުން ގޮސް އެ މަނިކުފާނު އުޅުްއވާ ެގއާއި  ވަގު.

 ހިދަކީ ވަރަުށް ހެޔޮލަފާ ބޭފުޅެއް ޝާهللا މިއަދު ކުއްލިައކަުށް ޢަބްދު އެްއޗެހި.އެ ޝާއިޢުކޮުށް މުޅި ދުނިޔޭަގއި ފެންވަރުގެ 

 ިއ،ވެފަ ވާނީ؟ ކިހިނެއްތޯ އެްއއިރު ަވގަުށް . ކިހިނެއްތޯ މިހެންމެތް އިނގޭތޯ. ެއްއވެސް މައްސަަލއެއް އެ ބޭފުާޅގެ

އެއަުްށ ގެން ީނ ރަްއޔިތުންނަުށް އޮުޅވާލުމަުށް ގަރާެރއް ހުުށަހަޅުްއވައި އަނެްއއިރު ަވަގކަުށް ނުވެދާނީ؟ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާ

އާއި ނުދައްކަްނވީ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ގޮތުްނ ހަކަދައްކަްނވީ ވާ  ތަންމެއިރަކު ބަހުސްކުރެްއވިަޔސް ޙަޤީޤަތުގައިކި

 އިޚްލާސްތެިރކަމާ . މި ަމސައްކަުތގައި ދިއުމަކުން އަދި ނުނިމޭނެ. އަޅުގަނޑު އަިދވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުން އިރޮނގުދަމާފަ

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީައީކ  ވަްއކަންކުރި ވަގުން ީމގައި އެބަތިބި. ތެދެްއމެ.، މި ަވގުން ،ވެ އެކު ދެ ޕާޓީ ވެސް ަބއިވެރި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ތާރީުޚަގއި ދިވެހިންނަުށް ލިބިގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގެއްލުން. އެކަން ބަލަންޖެހޭނެ. އެކަން 

އަޅާނެ. ޝަރީަޢތުގެ ދިގު އަތް ހަމަ އަންނަ އެބަހުރި. ފިޔަވަޅުސިސްޓަމުގެ ތެރޭން ބެލެން  ސަރުކާރުން އެބަ ބަލާ. އެކަން

ހެދި ހުރިހާ  އެނގި ތިބެގެން އެ ނުބައި، އެ ަނގާފައި  ،މީހުންނާ ބައްދަލުކުރާނެ. އެ ނެގި ަބަޔކު ގޮތަުށް ައއިސް އެ

ުރވެދީގެން. އެހެންވީމާ، ތިބީ ތައްޔާ އެންމެންނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާގނޫނުތައް ބައްދަލުކުރާނެ. ެއަކމަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި

ރާރު ހުުށަހެޅުއްިވ ޑުންނަުށް ތިބީ ވެސް މިއަދު މި ގަމާޔަތްކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޔާސީ ގޮތުން މިކަން ކުރި މީހުން ހިމިއަދު ސި

އެންމެ އިސް ބޭފުޅަކަުށް ހުންނެވީ  ެކއް ނެތް. މި ޕާޓީގެއްމެދު ޝަ ޕާޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ މެންބަރުން ކަމާ

ވީ އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި މަނިކުފާނު ހުންނެ ވަަޑިއެގންނެވި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު. އެ ަފއިދެއްވާފާއިސްތިޢު

ފާނުގެ ޓްވީޓަރ ހޭންޑަލް ަމނިކު ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. ނަމަވެސް، އެ ަގއިގެ އޮޕަރޭޝަނެއް މައިބަދައި

 އޯ.އެފްގެ ެމނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އެއީ ެއްއވެސް ކުުެށއް ނެތް މަޢުޞޫމް ސް.މަތުކުރޭ އެބައްލަަވއިލަްއވާ. މިކަމުަގއި ުތހު

ރައީްސކަން  ްޓވީޓްކުަރއްަވިއގެން ހުންނެވީ ކުރީަގއި، ކުރަނީ ކަމަުށް ވިދާޅުވެނަ ސަުރކާރުން ފްރޭމްއޭ ،ފަރާތެއް ކަމަުށާއި

ން. ކޮން ބޭނުމަކު ޒަތްތެރި މެންބަރުއެމް.ޑީ.ޕީގެ އިއް  . މިއަުށް ޖަވާބުދެއްވަބައްަލވާ ކުރެްއވި މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ބޯގެިރ ދުްއވުން. މިއީ ގަރާރެްއ ނޫން. މިފަދަ ީކކޭތޯ މި ކިޔަނީ؟ މިއީ ފައްާކ ދެ ހުުށަހަޅުއްވަިއގެން އުޭޅ ެއއްެޗއްތޯ މީ؟

ގަޅަުްށ ވަނީ. ހިންގަވާ ރަނ މައްސަލައަކަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި  ދެބޯގެރިތައް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅައިގެން ކުިރއަުށްދާތީ

ންދެްނ ގޮވަފަތިހު ފަތިސް ނަމާދަުށް ބަންގި ރޭ ނޫން މިއަުށް ދޭްނވީކީ. މި ! ދޮޅު ގަިޑއިރެއްމިއަުށް ބަހުސްކޮުށްލަމާ

ކާނީ. ހުރިހާ އެންމެންގެ ވާހަކަަތއް މިތާ ދައް .ނގޭނެނިކަން ރަނގަޅަުށް ބާރަުށް ވާހަކަދަްއާކލީމަ އެ ދަްއކަމާ ހިނގާ.ވާހަކަ

ފާރުގެ އެތެރެއަކު ވެސް ޮގވުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް މި ހަތަރުހިފޭ އެއްެވސް ބަޔަކާ ދިމާލަުށް ަވގަުށް ނުއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ސާބިތު

އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުލިބޭ. އެީއ، އުސޫލެއް ނޫން. އަސްެލއް ނޫން. ކޯޓަކުން ސާބިތެއް ނުވޭ އެކަމެއް. އެހެްނވީމާ، 

ކުރާ ބަޔަކު ގެންނަ ެއއްެވސް އެްއޗެްއަގއި ހާމަކޮުށްގެްނ ކަމެއްަގއި ތިމާމެން އެދޭ ގޮްތ ނޫން އެހެން ގޮތެއް ގަބޫުލނު

ގެ ޤެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެްނގެ މިތާތަނުން ކުރެވޭނެ ތަޙުޤީ މި ކު ނެތް. މިކަމުގައިނުކުންނާނެ ނަތީޖާއެއް މިއަ
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ެއއީ،  ސިސްޓަމުތަކުގެ ތެރޭން މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން ވެްސ އަދި އެހެން ކޮމިޓީތަކުން ވެސް ިމ މައްސަލަ ބަލާނެ.

ގޮތެއްިވޔަސް މިއާ ހަމަކުރާނެ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ނެތުމެއް ނޫން. އަދި ކޮންމެ، އަޅުގަނޑުމެން ތިބުން

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  މަރަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް.

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ! އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ މައްސަލަައކީ ވަރަުށް ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަެއްއ 

 ކަންބޮޑުވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.މެދު  ުތން ވެސް ެއކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔި ކަމާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިޒާުމގެ ތެރޭން ދެފުުށް ފެންނަ ގޮތަުށް މި މައްސަލަ ބެލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަނޑުމެްނ 

ޕާޓީއެއް އެުކެވގެން މިކަމުގެ އެންމެ  ހުރިހާސީ ވާަދވެރިކަން އެްއކިބާކޮުށްފަިއ، މިފަދަ ބޮޑެތި ޤައުމީ މައްސަލަތަކުަގއި ސިޔާ

ބަލަންޖެހޭ. އަދި މިކަހަލަ  ދިމާވަނީ ީކއްެވގެންތޯ ހޯދައި  އަިޑއަުށް ފީނަންޖެހޭ. އަދި ިމފަދަ މައްސަލަތައް މިހެން މި 

. އިންތިޒާުމކުރަންޖެހޭ ެގ ނިޒާމުތައް އަލުން ރުކުރުވާލައިމައްސަލަތައް ތަކުރާރުނުވާެނ ގޮތެއްގެ މަތީން ދައުލަތު

ސިާޔސީ ވިސްނުމެްއެގ  އްފަޭޅއްޖަހައި، ތަޅާފޮަޅއި،ހަޅޭ ަވގަުށް ޮގަވއި،، ކޮުށް އަޅުގަނޑުމެން އެކަކު އަނެކަކަުށް އިނގިލި ދިއް

ދެކޭ  މެދު އަޅުގަނޑުމެން މި ކަމެއް ނާންނާނެ. މި ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލާުއޅުމަކުންނެއް މި ޤައުމަުށް ހަމަހިމޭންތެރޭގައި 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ މަްއަސލަ ފަދަ ބޮޑެތި ޚިޔާނާތުގެ   ހެދޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ނެ ހުވަފެން ޙަޤީޤަތަކަުށް

އުލަތުެގ ްއގެ އިހުމާލުން. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ވެސް ދަދަނީ ކޮންމެ ވެސް ަބއެ މައްސަލަތައް ަތކުރާރުވަމުން މި

ސާތަާކއި ވަނީ. ަދއުލަތުގެ މުައއްސަ ވެފައިަޙޤީޤީ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުުމގައި ފެއިލް  ނިޒާމުތަކަުށް ގެންނަންވާ

ން ފެުިށގެން މި މަޖިލީހާ ހަމައަުށް ވެސް އެ ބޭފުޅުންނާ މަތިކުރެިވފައިވާ މަްސއޫލިއްޔަުތ އެންެމ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއި

ނީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ވަ ގައި ހިނގާފައިވާ ގޮތުަގއި އަާދކުރެިވފައިނެތީ. ބައެއް ބޭފުޅުން އަަޑުށް ބާރުލައްވާފައި މިތާ އެކަުީށގެން

ބަހެްއ މިހާތަނަުށް ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ މައްސަަލއޭ އެބަ ވިދާުޅވޭ. އެކަމާ ައޅުގަނޑު ެއއް

.އައި.ޑީގެ މައްސަލަ. ދެވަަނއަުށް އެފް.ޕީ، ހިސާބަުށް ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައަކީ ނޫން. މި ރާއްޖޭގައި މިހާ

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ މަްއސަލަ. މި ދެ މައްސަލައަކީ  ،ކުޑަ ވެސް ޝަކެއް ެނތްހަމަ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަައކީ  ހިނގި

 ،އާއި ަތއް އޮތް ގޮތުން ޝޯސަލް މީޑިއާ ދިޔަ ދެ މަްއސަލަ. އެ ޒަމާނުގައި ކަންތައްެއއްހަމައަކުން ިހނގައި ވެސް ދާދި

ނެތުމުން އެ މައްސަލަ އެހާ ބޮޑަުށް ޕަބްިލޝައިްޒެވގެން ޮގއްސަ ނެތީ. ކުެރވިފައިިއ، ފުޅާ ދާއިރާަގއި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމާ
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އަދި އެ މަްއސަލަ ބެލި ކޮމިީޓގެ ނައިެބްއ  ..އައި.ޑީގެ މައްސަލަ ހިންގި ރިޔާސީ ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރެއްއަޅުގަނޑަކީ އެފް.ޕީ

އެުކ ދަންނަވަންޖެހެނީ މިކަހަލަ ހިތާމަޔާ ންކަމުން، ައޅުގަނޑަުށް ވަރަުށް އެނގޭ. ެއހެންނަމަވެސް، . އެހެވެސް މެ

 ަޝރީޢަތަކާ ހަމައަުށް ގޮސްގެްނ ުޙކުމަކާ ހަމައަުށް ނާދޭ. އެިކއެކި މެ މިނިަވން ގޮތެްއަގއި ބެލުނަސް، މައްސަލަެއއް ކިތަން

ުށް ުށް އަޅުަގނޑުމެން ހުުށަހެޅި ރިޕޯޓަ. މި މަޖިލީހަވަނީ ުހއްޓިފަ ކަންކަން އެ ސިޔާސީ ފިއްތުންަތއް ކުރިަމތިވެ،

ވެސް ނުކުެރވޭ. އެ ރިޕޯޓު މިހާރު މަޖިލީހުގެ އިދާރާަގިއ  ތަޅުުމގައި ބަހުސްމަޖިލީހުގެ މި ، ގައި އެފް.ޕީ.ައއި.ީޑގެ މަްއސަލައި 

 ރަީއސް، ެއ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ އިދާާރގައި  އިްއޒަތްތެރި .ަވނީ ލިބިފައި ތައްވެސް ނެތް ކަމަުށް އަުޅގަނަޑުށް މަޢުލޫމާތު

 ދޭ ަކމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ގާތުަގއި ވިދާޅުވެެދއްވުަމކީ އަުޅގަނޑު ވަރަުށް އެ އަުޅަގނޑު ެވއްޖެއްޔާ އޮތް ކަމަުށް

މުގަިއ ހުރި ޮގތަުށް ބެލެންޖެހޭ. އެކަރުރައްޔިތުންނަުށް އިތުބާ ،ފުުށް ފެންނަ ގޮތަުށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ަމއްަސލަ ދެ

ދީގެންނުވާނެ. އެަކމުގައި ޝާމިލުވާ އެންމެންގެ  ހިމާޔަތެއް ޝާމިލުވާ އެްއވެސް މީހަކަުށް އެްއވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީައކުން

 ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ދަްއކަން ކެރެންޖެހޭނެ. އަދި މިަކން ހިނގުމުގަިއ ައޅުގަނޑުމެްނގެ ތެޭރގަިއ އޮންނަ ިސޔާސީ 

އެކު  މެްނނަުށް އިންސާފުވެރިކަމާވިްއޔާ އަުޅގަނޑު ވަނީ މާޔަތްދެވޭ ކަމަުށްތެރޭަގއި ެއކިެއިކ ފަރާތްތަކަުށް ހި ވެިރކަމުގެދަވާ

އެހެންކަމުން، ެއމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ މައްސަލަައކީ ޤައުމަުށް ކުރިމަތިވެފަިއވާ  ސް ބެލޭނެ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް.މިކަން ނުވެ

އަދި  ިއ،އްުލނުވެ ކުރިއަުށްދާީތއާަކމާއި، މި ރާއްޖޭަގއި ހުރި ބޮޑެތިބޮޑެތި މައްސަލަތައް ޙަ  ވަރަުށް ބޮޑު މައްސަަލއެއް

އަދި  މުގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕަބްލިކު އެކައުންޓިްނއާއިމާޔަތްކުރުމާލިްއަޔތުގައި ހުރި އެސެޓްަތއް ހިއާއި ދައުލަތުގެ ފައިސާ 

ެކއް ނެތް. އްމެދު ޝަ  މޮނިޓަރިން ސިސްޓަމުތައް ެއަކުށީގެންވާ ގޮތަުށް މަަސއްކަތްނުުކރާކަމުގެ ސާފު އަލިގަދަ ދަލީެލއް ކަމާ

ހުގެ މާލިއްޔަތުން ކޮމިޓީން ވެްސ، މަޖިލީހުން އެބަޖެހޭ ވަރަުށް ޚާއްޞަ މަަސއްކަތެއް ކުރަން. މަޖިލީ އެހެންކަމުން، މި

ކަންކަން  މި ބަލައި، ކަންކަން އަދި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްަޔތު އަދާކުރާ ކޮމިޓީން ވެސް އަދި މަޖިލީހުން ވެސް މި

ުށް އަޅަންޖެހޭ. ހަމައެހެންމެ، ހިނދަ  ހިނދުން މި ވަޅުތައް މިހުރި ފިޔައެޅެން މުސްތަޤުބަލުގައި ތަކުރާރުނުާވނެ ގޮތަުށް 

މަޖިލީހުގެ  އަދި ރައްޔިުތންގެ އަޣުލިްއޔަތު؛، ވެިރކަންކުރާ ޕާޓީގެ  އި،ެއއްކިާބކޮުށްފަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިާޔސީ ވާަދވެރިކަން

ުށިފުޅުގައި ވަރަުށް މުހިއްމު ޒިންމާއެްއ ބޭފުޅުންގެ އިސްތަ އެ ްއޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވަންޖެހޭ،އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތް ޕާޓީގެ ޚާ

ދައުލަުތގެ  ޓަކައި ފެންނަ ގޮތަކަުށް ތަޙުޤީޤުކުރުމަުށް ފުުށް މިކަން ދެ  ،ނުދިނުމަުށާއިހެން ދިމާވާ މައްސަލަ ތަކުރާރުވިޔަމި

ލިއްޔަތު މާ. ެއކު ކުރަންޖެހޭނެ މިީއ، ވަރަުށް ވިސްނުންތެރިކަމާ .ކަންކަން އިންިތޒާމުކުރެްއވުން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ިތ  ،މިކަން އިންސާުފެވރި ގޮތެްއގައި ބެލޭނީވެސް ސަރުކާުރ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމިޓީން  ކޮމިޓީން ވެސް އަދި

ހުގެ މެންބަރުންގެ ދަންނަވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީ ބޭފުޅުންގެ ެއއްބާރުލުން ލިބިގެން. މި

އަދި ، ނޑުމެންނަުށް ހަމައެކަނި ދެންނެވޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ދެ ޕާޓީއަުށް ވެސްލިބިގެން. އަުޅގަ އެއްބާރުލުން

މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި ިސޔާީސ  .ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ޕާޓީއަުށް ވެްސ ހަމަ ގޮވާލަން ބޭނުން އަުށްވަނަތިން
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ޓަކައި  ބެލިގެން ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމަުށް ަޤުއމީ މުހިއްމު މައްސަލައެއް ަކމުގައި، ފިކުރު އެއްކިާބކޮުށްފައި

 ..ނިވަން. މިއަޅުގަނޑުމެން މަގުކޮުށަންޖެހޭނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކިނބިދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ރިޔާޟަުށް.هللا ޢަބްދު

 

 :ވާަހކަދެއްެކުވން ރިޔާޟްهللا ނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކި

 ދަުއލަތުގެ ފައިާސއިން ވަްއކަމެއް  ،ބިިލއަން ރުފިާޔގެ ވަްއކަމެއް 1.2 ރައީސް. އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި`. 

ނާޢީ ވަރަުށް ބޮޑު ިއވާ ޖިގޮުތގައި ވެރިކަުމގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން ހިންަގވާފަމި މައްސަަލއަކީ ައޅުގަނޑު ދެކޭ  ކޮުށްފައިވާ

ކަްނކަމުަގއި  މި، ކްަރއިމެއް. މި މައްސަލަ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ތަުޙޤީޤުކުރެވި އޮގަަނއިްޒޑް

މީހުންނަުށް ޙައްޤު އަދަބު ލިެބންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު  އެ  ،ގިބައިވެިރވި ހުރިހާ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ޝަރީޢަތް ހިން

ފަޅާއި ފަރުފަދަ ތަންތަން ދިގު  ،ެއކިެއކި ރަުށްރަުށާއި ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މިލްެކއް ކަމުގަިއވާދެކެން. 

ރައްޔިުތންގެ މިލްކުކަުމގަިއވާ މިފަދަ ފަހު،  ަކންކަން ބެލެމަުށް ހުރި މި އިޚިލާފަުށް ދޫކޮުށްފަ އްދަތަުށް ގާނޫނާއި ަގވާއިދާމު

ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަުށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމުގައި ވެްސ  ގެން ވަގަން ނަގާަފއިވާ އާ ގުޅި ތަންތަނާއި އަދި މި މައްސަލަ

މި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އޮންނާނެ  ،ސުވާލަކީ  . ައުޅގަނޑުމެން މިއަދު ކުރަންވީއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން

މެންނަުށް ހިސާބަުށް އަޅުގަނޑުއަކީ މިހާސަލަފެންނަ ގޮތަުށް ތަޙުޤީޤުކުރެވިގެން ހިނގަިއދާނެތޯ؟ މި މައް ފުުށް ދެ ،ގޮތަކަުށް

 އެ  ،ވަނީ ވެރިކަމުަގއި ތިބި ބަެއއް މިކަން ހިންގާފައި މި ،ވާނަމަ ތަކުގެ މައްޗަުށް ބަލާ ކަމުަގއިލިބެން ހުރި މަޢުލޫމާތު

ދުވަހަކު ވެްސ މީހުންގެ ނުފޫޒާ ބާރު ބޭނުންކުޮށްގެން ދައުލަތަުށް ދީފައިވާ ަވރަުށް ބޮޑު، ވަރަުށް ބޮޑު ެގއްުލމެއް. މިއިން 

ނުލިބޭ ވަރުެގ ބޮޑު ެގއްލުމެްއ ކަމުަގއި ދެކެން. މި މައްަސލަ ތަޙުޤީޤުކުރާއިުރގަިއ އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ މި 

ގާނޫނުތަކުން އުަފއްދާފަިއވާ ެއކިެއކި މުައއްސަސާތަުކގެ  ،ޤައުމުަގއި ކަންކަން ހިންގުުމަގއި އަުޅގަނޑުމެން އުަފއްދާފަިއވާ

ޔުނިެޓްއ  ކިހިނެއްތޯީވ ފައިނޭަޝލް އިންޓަލިޖެންސްޭވތޯ ވެްސ އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ޮކބައިތޯ؛ ރު އަދާކޮުށްފައި ފުރިހަމަ ދައު

އިނޭޝަްލ އެމް.އެމް.ޭއގެ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން. ކިހިނެްއެވގެންތޯ އޭރުަގއި ފަ އުފައްދާފައި އެަބޮއވޭ އެމް.އެްމ.އޭ ތެރޭަގއި،

ދެއްވާފައި ވަަޑިއގެންނަވަންޖެހުނު ސަބަބު ވެްސ މި ަޅކު ިއސްތިޢުފާންނެވި ބޭފުގެ ެވރިޔަކަުށް ހުއިންޓަލިޖެންސްގެ ޔުނިޓު

ަގއި އެބަ ބަލަންޖެހޭ އެމް.ެއމް.އޭގެ ަދއުރު ފުރިހަމައަުށް ަބްއލަވަން އެބަޖެހޭ. މި މައްސަަލއިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާއިރު 

 އްސަލަާއ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެނިގވަަޑިއގެންފައި އެބަކޮރަޕްޝަނުެގ މެންބަރުންނަުށް މި މައި އެަބއޮތްތޯ؟ އެންިޓ އަދާކޮުށްފަ

ފުލުހުންގެ އިންޓަލިޖެންސް  އޮތްތޯ؟ އެބަ އި އޮތްތޯ؟ ތަޙުޤީޤުކޮުށްފަިއވޭތޯ؟ ފުލުހުންގެ ދައުރު ފުރިހަމައަުށް އަދާކޮުށްފަ
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ަދއުރު؛ މި ބޭންކުތަކުގެ  ކަމުގެ.ކަންކަން ހިނގާ ލޫމާތުތައް މިމަންޓަުށް ލިބިފައި ހުރި އެބަހުރިތޯ މަޢުޓްޑިޕާ

ޓްރާންސެކްޝަންސްތައް ހިނާގފައި މި ވަނީ އެިކއެކި މާލީ ޭބންކުތައް ބޭނުންކުެރވިގެން. އެެހންވީމާ، ބޭންކުތަުކގެ ަދއުރު 

ފުރިހަމައަުށް އަދާކޮުށްފައި އެބަ އޮތްތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ދައުލަތުެގ، ރައްޔިތުްނގެ ފައިސާއިން މުސާރަދީފަިއ 

ސަސާަތެކއް ފެއިްލވި ވާހަކަ. މި ަޤއުމުން މިހާ ބޮޑު ެގއްލުމެއް، މިހާ ބޮޑު ަވއްކަމެްއ ހުރި އެތައް މުައއް

ހިންގައިގެންިދޔައިުރގައި ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް އޮތީ ނިދާފައިތޯ؟ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް. މިއަދު 

ނެ ގޮތަުށް ތަޙުޤީޤުކުރެވިގެްނ އެ މީހުން ދޭ ޖަވާބުތައް މި ތަންތަނުގެ މަޤާމުތަކުގެ ތިބި މީހުން ރައްޔިތުންނަުށް ފެންނާ

ރައްޔިތުން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަުށް އެބަ އެނގެްނޖެހޭ. މިއީ ޤައުމެއް. މިއީ މީހެއްގެ ކުންފުންޏެއް ނޫން. މި 

ރާވަުރގެ ބޮޑެތި އަދަދުން، ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންގެ މިލްކެްއގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެަތްއ ޒަމާންތަކަކަުށް އޭގެ އަސަުރކު

ބިލިއަނުން ރުފިޔާެގ ަވއްކަމެްއ ހިނގަިއގެންދިޔަ މަްއސަލަތައް މި ދަނީ. އަޅުގަނޑު ވަަރުށް ކަންބޮޑުިވ މި މައްސަަލާއ 

ގުިޅގެން ކޮުށްފަިއ ހުރި ެއގްީރމެންޓުތަކަުށް ސަރުކާރުން އެައުށް އޮނަރކުރާނެ ކަމަުށް ވިާދޅުވީމަ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލެްއ 

ކޮުށްފަިއ ހުރި ހުރިހާ އެގްރީމެންޓުތަކަުްށ އޮނަރކުރަންވާނެ ކަމަކަުށް. އެހެން މިދެންނެވީ ކަނޑައެިޅގެްނ ނުކުރަން 

ކޮރަޕްޝަންކަން އެނގިހުރެ ހަދާފައި ހުރި ޑީލްތައް، ހަދާފައި ހުރި އެގްރީމެންޓުތައް ބާތިލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަނުޑ 

ސީދާ ކަނޑައެިޅެގން އެނގިގެން ހަދާފައި ހުރި ޑީލްތަކުގެ ތެރޭން ނިންމާފައި  ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެން މި ދެންނެވީ އެބަހުރި

ހުރި ރަުށްތައް. ހަމަެއއާެއއްކޮުްށ އެބަހުރި ޙަޤީޤީ އަގަުްށ ވުެރ ދަުށް ައގުަގއި ރަުށްަތއް ދޫޮކުށްފައި ެވސް. މިީއ ެވްސ 

ވެސް ަދއުލަތަުށް ލިބެންޖެހޭ އަސްލު ވެިލުއ  އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި އެ ފަާރތްތަކާ މަޝްވަރާކޮުްށގެން، ނެޯގޝިއޭޓުކޮުްށގެން

ހޯދަންޖެހޭނެ. އަދި ހަމައެއާެއއްކޮުށް ފަިއސާ ނުދައްަކއި، މަކަރާއި ހީލަތުން ހޯދާފައި ހުރި، ފައިސާ ދެްއކި ކަމަުްށ 

ުޑ ދެކެނީ. ދައްކަިއގެން ފަޅުރަުާށއި ލެގޫްނސް ހޯދާފައި ހުރި ތަންތަނުގެ މައްސަލަތައް ބާތިލުކުރަންޖެހޭ ކަމުގަިއ އަުޅގަނ

އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަުށް ީސރިއަސް މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލަިއގައި މިކަން ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

އެްއކޮުށް މި މަޖިލީހުން ބެލެންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ެދކެން. އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރޭވ މި މަޖިލީހުގެ ދައުރެއް އެަބ 

ޙްޤީޤުކުރުމުގައި. އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލައިަގއި އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ނެގޭ ކޮމިޓީއަކީ ވެްސ އޮތްކަން މި މައްސަލަ ތަ

މިކަމުގައި އެްއވެސް ވަރަކަުށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހުރެގެން ނެތޭ ކޮމިޓީއަކަުށް ވެގެންުނވާނެ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ެދކެން. 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮަޑުށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

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

 އަުށް. هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު މިހާރު މި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ގަރާރުގަިއ، ގަރާުރގެ ބަހުސްގަިއ `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަްތތެ

އަޅުގަނޑު ވެސް ެއްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ މިއީ ހަމަ ވަރަުށް މުހިއްމު ގަރާރަކަުށް ވާީތ. އާދެ! މުހިއްމު ގަރާރަކަުށް 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ިޚޔާނާުތގެ މައްސަަލއަކީ މި ފަހުގެ  މި ވީ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ެވްސ ގަބޫލުފުޅުކުަރއްވާ ފަަދއިން

ތާރީޚުގައި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތް ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެންެމންނަުށް އެބަ ގަބޫލުކުރެވޭ. 

ގަނޑުމެންގެ މި ސަރުކާުރގެ އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އޮތް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އެފަދަ ބޮޑު ޚިޔާނާތެއް އަޅު

ތެރޭގައި ހިނަގއިގެންިދޔައިމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވގުތުްނ ވަގުތަުށް ފިަޔވަޅުައޅުްއަވއި، 

ކަމާ އެ ޚިޔާނާުތގެ މައްސަލަ ަބއްަލވަން އަްނގަަވއި، އެ އިދާރާ ޮއޑިޓުކުރަން އަންަގވަިއ، ެއކަންަތއްތައް ަގވާއިދުން ސާބިތު 

އެީކގައި ކެިރވަަޑިއގެން ކުރިއަުްށގެންދަވާތީ އޮތް ހިތްހަމަޖެހުން. އަޅުގަނޑުމެން ދެރަވަނީ، އެްމ.ޑީ.ޕީ ވެރިކަުމގައި އޮެވގެން 

މިލިއަްނ  16މިލިއަން ރުފިާޔއަުށް، ހެްލތު މިނިސްޓަރު  12އެިކއެކި މިނިސްޓްރީތަކުން؛ ިމސާލަކަުށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު 

މިލިއަން ރުފިޔާއަުްށ، ޔޫުތ  54މިލިއަން ރުފިާޔއަުށް، އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު  15މިނިސްަޓރު  ރުފިޔާއަުށް، ފޮރިން

މިލިއަން ރުިފާޔއަުށް، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު  715މިލިއަން ރުފިޔާއަުށް، ހަުއސިންގ މިިނސްޓަރު  210މިނިސްޓަރު 

ކަން ނުބެލުނީމަ، ބަލަންނުކެރުނީމަ، އެކަމަުށް މިލިއަން ރުފިޔާއަުށް ިޚޔާނާތްތެރިވީމާ އެމް.ޑީ.ޕީ ަސރުކާރުން އެ 550

ފިޔަވަޅުނޭޅުނީމަ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި އޮތް ހިތްހަމަނުޖެހުމަކީ. ތިޔަ ބޭފުޅުން، ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ 

ތަުށް މަގުފަހިކުރާ ސަރުކާރުަގއި މި ކަންކަން ނުބެލީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އެނގެނީ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ސަރުާކރަކީ ޚިޔާނާ

ސަރުކާރެްއކަން. ޚިޔާނާތަުށް ުފރުޞަތުދޭ ސަރުކާރެްއ ކަމަުށް. ތިޔަ ބޭފުޅުންނަކީ ަދއްކާ ާވހަކައާިއ ދެކޮޅު ދިާމވާ ބަެއއް 

ނޫނޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ މި ޖެހެނީ، އަޅުގަނޑުމެންެގ ލޯ ކުރިމަތީގައި ތިޔަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ ޝައިޚް އިލްޔާާސ 

ނެލި ދޯނި އިލްޔާސޭ. އެއީ ކަންނެލި ދޯނި އިްލޔާސޭ. ެއއީ ކަންނެލި ދޯންޏެއް ހޯދަންވެގެން އުޅޭ މީހެކޭ. ދިމާލަުށް ކަން

މިއަދު އޭނަ ވެއްޖެ ަޝއިޚަކަުްށ. ފަހަރި ޢިމްރާން މިއަދު ބަދަލުވެއްޖެ ަޝއިޚަކަުށް. ބޮނޑިަބތް ޖަމީލު މިއަދު ބަދަލުވެއްޖެ 

ރަމުން މަގުމަތީގައި ތަޅަމުން ދުވާ ގުްނޑާ މަޚްލޫފް މިއަދު ވެއްޖެ ބަޠަލަކަުށް. ޑރ. ޖަމީލަކަުށް. މާބަނޑުމީހުންނަުށް އަނިޔާކު

ތޮއްޑޫ ކަރާ، މިއަދު ެވއްޖެ އެވަުރގެ ސިޔާސީ ލީޑަެރއް ނެތް މީހަކަުށް. މުޅި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ދަވާަލއިގެްނ 

ތަނބު ކޮނޑުގައި އަަޅއިގެްނ  3ތަނބުގެ ތެރޭން  4ނުކުމެގެންދިޔަ އަޙްމަދު ތަްސމީން ޢަލީ؛ ބޭންކުގައި ހުރި 

ނިކުމެގެންދިޔައިމާ ވެއްޖެ؛ ެއއަުށްވުރެ ބުރަދަން ބޮޑު ސިާޔސީ މީހަކު މިއަދަކު ނެތް. ހަމަ އެގޮތަުށް ދަންނަވަންޏާ 

ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ބާޣީ ނާޒިމް ވެއްޖެ ކާނަލް ނާޒިމަުށް އިނގޭތޯ. މިތާގައި ދެންމެ ވާހަކަދައްަކވަން އެ އިންނެވި ކުީރެގ 

ރިޔާޟް، އެއީ ކުރީަގއި ބާޣީއެއް. ެއއީ ކުރީަގއި ބާޣީއެްއ، ޚާއިނެއް. އެކަމަކު މިއަުދ هللا ސް ކޮމިޝަނަރު ޢަބްދުޕޮލި

ރިޔާޟް ވަރުގެ އިންސާފަުށް ލޯބިކުރާ މީހަކު ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ، ތިޔަ ބޭފުޅުންނަީކ هللا ޢަބްދު

ނޭ. ބަލަ! އަުޅގަނޑުމެން އޭުރގައި ވެސް ެދއްކި ވާހަކަ މިއަދު ވެސް މި ދައްކާ ވާހަކަިއގައި ެދކޮޅު ިދމާވާ މީހެއް ނޫ
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ދައްކަނީ. އަުޅގަނޑުމެން ޕީ.ީޕ.އެމަުށް ވުެރ، މި ސަުރކާރަުށް ވުރެ ވަކިން ޮބޑަުށް ކޮރަްޕޝަނާ ދެކޮޅު ސަުރކާރެއް ިމ 

އަުޅގަނުޑމެން ގަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތަކީ،  ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު މިހާތަނުަށް ދެކެފައެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އޮތް ޔަޤީންކަމަކީ،

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަުށް ކެރިަވޑަިއގަންނަވާނެ هللا އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާިޟލް ޢަބްދު

އީ އެ މަނިކުފާނާ ޚިޔާނާތްތެރިވީ ެއއީ ކޮންމެ ބޭުފޅެއް ކަމަުށް ވިޔަސް އެ ބޭފުޅަކާ ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަުޅއަުޅއްވަން އިނގޭތޯ. އެ

ކިތަންމެ އަރިހުގައި އިންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަުށް ވިޔަްސ، ކިަތންމެ ގާތުގައި ހުންނެވި ބޭފުެޅއް ކަމަުށް ވިޔަްސ، ތިމާގެ 

ބޭފުޅެއް ކަމަުށް ވިޔަްސ، ގާޫނނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފުވެއްެޖއްޔާ އެ އަުޅއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަެޅއް ެއޅުއްވުުމގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެންމެ ފިޔަަވޅެއް ވެސް ފަހަތަކަުށް ޖެހިވަޑަެއްއ هللا ތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުއިްއޒަތް

ނުގަންނަވާނެ. ތި ބޭފުޅުން ެއބަޖެހޭ ޙަޤީޤަތް ގަބޫލުކުރައްަވން. މިއަދުގެ ވާަހކަދައްާކއިރު، ބަލަ! ކެނެރީގޭ މުޙައްމަުދ 

ނާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަތް ފިޔަވައި އެހެން އެްއޗެއް ހޯދަން އެބަޖެހެއޭ. ބުނީމަ ތި ނަޝީދު ނޫންތޯ ވިދާޅުވީ ކީިރތި ޤުރުއާ

ބޭފުޅުން ނޫންތޯ އަތްޖެއްެސީވ. ެއއީ ތިީއ ސައްަތއިން ސައްތައިން މުސްލިމުންެގ ޮގތުގައި ތިެބގެން ކީްއވެގެންޯތ 

އުުޑ  7އިލްޔާސް އެ ވިދާޅުވާ ފަދައިން ތަޢާލާ ތިޔަ هللا މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ދީން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ގާނޫނަީކ 

ގެ ކަާލންފުޅު. އެ ކަލާންފުޅު ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެހި ހޯދަން ބުނި މީހާގެ ފަހަތަުށް އަޙްމަދު هللاމަތިން ބާވައިލެއްވި 

ީކއްެވގެންތޯ؟ މަޚްލޫފްމެން ކަހަލަ މީހުން އަރައިަވޑަިއގަތީމާ ައޅުގަނޑުމެން ަލދުވެތިވަމޭ. އަުޅގަނޑުމެން ލަދުވެތިވަން. ެއއީ 

ތަޢާލާ ައުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ުއއްމަތުަށް هللا ކީރިތި ރަސޫލާއަުްށ ހަޖޫޖެއްެސވީމަ. ހަޖޫޖައްސަަވއި ފުަރްއސާރަކުރީމަ. 

ކޮުށްގެން މަގުމަްއޗަުށް ޢަލީ ބުނި މީހަކަުށް ތާއީދު ަޔވަން ތިމަންނައަަކުށް ނުޖެހޭނޭކިްއވި މާތް ނަބިއްޔާއަުށް ޞަލަވާތްކައުކުރެ 

ފަދަ ބޭފުޅުން ނިކުތީމަ އަޅުގަނޑުމެން ލަދުން މަގުމައްޗަުށް ނުކުންނަްނ  މެންއާދަމްއިނާ ބޭފުޅުން، ރޮޒަ ފަދަ މެންޢާޡިމް

ދެކެ  ދީން މާްތވެގެްނވާ ިއސްލާމް ،އެއީ ައޅުގަނޑުމެންނަކީ މި ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާތިބެނީ. ކީްއވެެގންތޯ؟  ނުކެރިފައި މި

ައޅަން. މި ކާރަުށް ކެރޭނެ ކޮންމެ މީހަކާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ފިަޔވަޅުރުދަންނަވަނީ މި ސަ އަުޅގަނޑުމެން މި ލޯބިވާ؛

هللا ! މިއަދު ޢަބްދު ކަމެއް ނުކުރާެނ. ބަލަގަ ޚިލާފު މެއް ނުކުރާނެ. ގާނޫނާކަ ޚިލާފު ީދނާ ސަރުކާރަކުންނެއް އިސްލާމް

ިރ ކު .ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއިނޫންތޯ ެއމްުށް ޚިޔާނާތުގެ ކަންަތއް އެނގޭ ކަމަުށް ވަންޏާ ކެނެރީެގ ނަޝީދަުށް އެނގޭނެޔާމީނަ

ޝަނުގެ ވާހަކަ އަޙްމަދު ނަޝީދު އަތުގައި ނޫންތޯ. ޚިޔާނާތުގެ ވާހަކަ، ކޮރަޕް ވީ ކެނެރީގޭ ހުރިހާ ޚިޔާނާތެއް. އެ ލާރިތައް

 އަޙްމަދު މަޚްލޫފަުށްކުރޭ. ެއއީ ކީްއެވގެންތޯ؟ ބަލަގަ! އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނިކަން ައސަރު މަޚްލޫފްމެން ދައްކަން ފެުށީމާ

ނީ ކެރިގެން ދަންނަވަ ކަމަުށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެހެން މެންބަރަކު އަޅުަގނޑުމެން ތެރެއަކު ނެތޭ. އަޅުަގނޑު މި ރެ ބޮޑަުށް ތިވު

ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކާއިުރ  އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ތިބޭނަމޭ ތި .ބޭފުޅުން ހަޖަމުކުރައްވާުށޭ ތި ،އެކީަގއި ނިކަން ސާބިތުކަމާ

 ނީުށީންނާނަން. އަޅުގަނޑު މި ތަނަކު ބޭފުޅުން ހަޅޭއްލަަވއިގެެނއް މި ތި ނޑުމެންނެއްގަގައި ައޑުއަހަން. ައޅުމިތާ

ތިބީ ބަލަން ތައްޔާރަުށޭ.  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މަްއސަލަ ހިނގާުށޭ ބަލަމާ. އަޅުގަނޑުމެްނ މި ،ދަންނަވަނީ

 އަޅަން. މިއަުށް...އެއާ ދޭތެރޭ ފިަޔވަޅު  ނެއަޅުގަނޑުމެނަުށް ކެރޭނެ އެ މައްސަލަ ބަލަން. އަުޅގަނޑުމެަނުށް ކެރޭ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

ރު އަޙްމަދު ާދއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަ ދީދީއަުށް. ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއގަިއ ގަލޮޅު ދެކުނުމާރިޔާ އަޙްމަދުމެންބަރު 

 އަރުވަން.މަޚްލޫފަުށް ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޚްލޫފްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

މައްސަަލއަކަުްށ  މާ މައްޗަުށް ިދއުމަކީ ފަދަ ބޭބޭފުޅުން މިހާރު ޕްރެޝަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުމެންއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިހާރު 

އުޅޭ ވާހަކަައކީ، މިހާރު އިއްޔެަގއި ވެސް މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑު މިތާ  ވާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދައްކަން މި

ނުޖެހޭެނ ރުޅިއައިްސގެން އަުޅގަނަޑުށް ގުޅާފައި އެްއޗެހިޮގވަނީ. މިހެން ކަންތައް ވާކަުށް ވާހަކަދެްއކީމަ އަދުރޭ އަންހެނުން

 ނޫންތޯ...

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

. ނިޒާމީ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްަސލައިަގއި ދަންނަވަން އަޙްމަދު މަޚްލޫފްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު 

ބޮޑަުްށ އެދެން ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ  އޭގެ އެްޑވާންޓޭޖު ނުނެންެގުވން އަޅުގަނޑު ވަރަުށް މައްސަލަ ނެންެގވުމަުށް އޮތް

ުށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވާ ގޮތަުށް ވަގުަތކު ކުއްލި މައުޟޫޢަ  ރުންގެ އަރިހުން ވެސް. އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަައކީ ެއީއ އެމެންބަ

ބޮޑަުށް އެދެން. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް  އޮންނަ ކަމެއް ކަމުގައި ނެހެއްެދވުން އަޅުގަނޑު ވަރަުށް

 އަުށް...هللاޢަބްދު

 

 ސަލަ()ނިޒާމީ މައް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ގަޮލޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ނެގީ އަުޅގަނުޑ ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް މި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

ނެނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ެދއްކީމަ. ަބވާވާހަކަ ޑު އަންހެނުންނޭ ކިޔަިއެގން މިތާގައިމެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް އަޅުގަނ

ތަނަުށް ިދޔައިަމ ބަވަންވީ. ަމގުމަތިން ވެްސ  ެއއްކޮުށޭ ގޮނޑި ހޯއްެދޭވ. ހޯއްދަަވއިގެން ިމއަދު ހަރާންކޯރުެވގެން އެ ތާއީދާ
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ން ތަންތަނުން ވެްސ ބަވަންވީ. ދިމާވާހާ ތަނަކުން ބަވަންވީ. ފޯނުކޮުށްފައި ވެސް ަބވަންވީ. އެނޫ އަުށް ވަދެބަވަންވީ. ގޭތެރެ

ޖާހިލު ޔަހޫދީ މީހުންނާ ، މިވަރުގެ ގޮތެއްފޮެތއް ނެތް ،ކުޑަ ޔާތްވަްނވީ. ކީްއެވގެންތޯ ނުބަވަންވީ؟ މިވަުރގެ ލަދުހަވެސް ބަ

 ...ދިމާލަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ  މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަޅުގަނޑު ؛އަޅުގަނޑު ކުރިްނވެސް ދެންނެވި ފަދައިންރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކު

 އަުށް. ތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަ މައްޗަންޮގޅީ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:މާރިޔާ އަޙްމަދު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މައްޗަންޮގޅީ

ރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުން  އޮތީ މި އިނާ މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އައްޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު ރޮޒަ

ބޭފުޅާ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ެއަބ  . އެ ފަބޭފުާޅ ަގރާރެއް ހުުށަހަޅުްއވާ ަކމަކާ ދޭތެރޭގަިއ އެ ވަރަުށް ކަންބޮުޑެވގެން ުއޅޭ

ތުކުރެވެީނ މަހުތު މި ވައްކަން ،ކަާމއި ހިނގަިއގެން އުޅޭ ބޮޑު ވަްއަކމެއްރާއްޭޖގައި ، ބޭފުޅާ އެބަ ވިާވޅުވޭ  ހާމަކޮުށްދެއްވާ. އެ

ވެސް ތަޙުޤީޤަކީ  ގައިމުހަމަ، ކަމަުށް. އެހެންވީމާ، ކުެރވޭ ތަޙުޤީޤަކީ ގޮތުން ސް ބޭފުޅުންނާ ބެހޭއިއެންމެ  ދައުލަތުގެ

ަގނޑުމެންނަުށް އެނގޭ. އަދި ެވސް އަޅު  ގައިމުމަުށް. އެއީ ހަމަކަ ކުރެވެންޖެހޭނެގޮތުން ތަޙުޤީޤު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ ބެހޭ

މަތުކުރެވޭ މީހުންނާ ތުހު ދައުލަތުެގ ފަރާތުން ތަޙުޤީޤެއް ކުރެވޭިއރު، އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ އެބަ ބަލަންޖެހޭއިތުރަުށް އޭގެ 

އެކީގައި އެަބ  މިނިވަންކަމާ އެއަުށް ވުރެ، ވަންޏާ އެކަން އެއަުށްުވރެ ފުރިހަމައަުށް ަކމަުށް ދޭތެރޭގައި މިކަން ކުރެވޭ

ކުރާ ވާަހކަ. އަދި މި ނޑު ތާއީދުންނަވަން އޮތީ މިއަދު މި ގަރާރަުށް އަުޅގަކަމަުށް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ދަ ކުރެވެންޖެހޭ

ރި އިްއޒަތްތެ ރޮަޒއިނާ؛މީދަކީ ހުުށަަހޅާ ވާހަކަ. ައޅުގަނުޑގެ ުއއްގޮތަުްށ ފާސްުކރަން ވެސް އަުޅގަނޑު  އޮތް  ގަރާރު މި

ނަދޫ ދާއިާރެގ ާވހަކަދެއްކޭނީ. ފު ނޑުމެންނަުށްރަުށް އަުޅގަލަ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮުށްދެްއާވ! އޭމިތާ ވާހަކަެދއްކޭނެ ަކހަ ރައީސް

ތާ ތޭރެއިން ހަމަ ފުމެފުމެފައި ވާހަކަދަްއަކވާ. ބޭނުންފުޅުވަނީ ވަްއކަމުގެ ވާހަކަ މިންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހަމަ ދޭތެރެމެ

 ނުމެއް ނުވެއޭ މިލާނަން. ތިމަންނަމެން ބޭއްޓައިރަުށް އަުޅަގނޑުމެން ހު. އޭއެހެން ވިދާުޅވޭ ،ކަމަުށް ވާނަމަ ނުދޭންދެއްކުނަ

އުޅުނީމަ އެ ދައްކަން ާކކަުށް ރީްއޗަުށް ިވދާޅުވީމަ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހުއްޓާލެވިދާނެ. ެއކަމަކު މިގޮތަުްށ ވާހަކަވާހަކަ ދައް

ރޮޒައިާނ  ،ދެންނެވީމި ވެސް ބޭނުންތެރިކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު  ގައިމުކުރުމަކީ ހަމަ ޓަކައި ަކންތައް ވާހަކަ ހުއްޓުވާލުމަުށް

ކަމަުށް ައޅުގަނުޑ  ުދކުަރމޭ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ މިއަދު ވޯޓުގެ ގަީޑގައި ވޯޓަުށް ހުުށަހަޅުއްވާނެނޑު ތާއީރަުށް އަުޅގަގަރާ

ވުރެ އަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ  ބޭފުޅުންނަުށް އެ ،ޖެހެނީ ވެސްދަްއކަންާވހަކަ މިގޮތަުށް  ދެކެން. އަުޅގަނޑު ހަމަ މި

 ުއތުރަުށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅާ. އެ  ޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ މަްއޗަންޮގޅީދަނީ. ރާއްމުންގައި މި ދެކެވެ ވާހަކަތަެކއް މިތާ

ިއއްޒަާތިއ  ؛ބޭފުޅާގެ އަބުރު އެ  ،ވަންޏާ ކަމަުށް މަތުތަކެއް މި ރަުށުގައި ެދއްކޭވަރުެގ ބޮޑު ތުހު ބޭފުޅާއާ ދޭތެރޭގައި މި
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ބޭފުޅާ އަމިއްލައަުށް ހައްދަވާ  ކަންތައް ބަލަންޖެހޭ. ބެލޭނީ އެ ބަ އެޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން އެ ރައްކާތެރިކޮުށްދިނުމަުށްއަބުރު 

ބެިލގެން. އޯޕަްނ އިންުކއަީރއަކީ ެއކަން ައކުން ެއކަން ބެލޭނީ އޯޕަްނ އިންުކއަރީކޮމިޝަނަކުން ނޫން ެއކަން ެބލޭނީކީ. 

ބެލިގެން ނޫނިއްޔާ މިކަން މި ހުރިހާ ކަމެއް ރީއްޗަުށް  ،ތަޙުޤީޤުން ބެލިގެންޤީޤެއް. މިނިަވން މިނިވަން ތަޙު

 ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ރޮޒައިނާ އެ ބޫލުކުރެވޭ ގޮަތކަުށް އެ ޔިތުްނނަުށް ގައަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރައް

ވެސް ބޭނުންވޭ މި ގަރާރުަށް  ގަިއމުރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ވިދާުޅވިހެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމައަްއޑޫ މީދޫ ދާއި ވިދާޅުވިހެން،

ގޮތަުށް ފާސްކޮުށްގެން އޯޕަން އިންކުއަީރއަކަުށް ގޮްސގެން  އޮތް ގަރާރު މި  ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ،ދުކޮުށްތާއީ

 އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަުށް މި  ،ރައްޔިތުންނަުށް ގަބޫުލކުރެވޭނެ ގޮތަުށް މިކަން ބެލި ދާން. އަުޅގަނޑު އެންމެ ކަންބޮުޑވަނީ

 ...މަސައްކަތްކުރެވެނީ  ރައްސާރަކުރަމަުށް މިހުުށަހަޅާ މީހުންނަުށް ފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުަވން. ބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް ފުރުޞަތުނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ މެން

 

 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

މީހަކަުށް ވަރަުށް  އަުޑގަދަކޮުށް އެވަރަުށް އަދި އްކަންޏާ ދަކު ވާަހކަ އަންހެން މެންބަރަ ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިތާ

ތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އިންނަވަނީ. މިހާރު އިްއޒަ ޖެއްސުން އެބަކުރޭ. މިކަން ކުާރއިރުަގއި ިއއްޒަތްތްތެރި ރަީއސް ހަމަ ތި

 ކަމަނާއަުށް ވާަހކަދައްކަން އެބަ އުނދަޫގވެއޭ.  ދެްއވާުށޭ. އެހައްޓައިމިތާގެ ިނޒާމު ހިފަ، ފަހަރު ވިދާުޅވެއްޖެ ދީދީ އެއްއަހްމަދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގައި އަޅުގަނޑު އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަ

ގައި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މިތާ ، ގިަވޑަިއގަންނަވާނެނވަަޑއިގަތީ. އެ  އެދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ 

އިްއޒަތްތެިރ  އިންެނވިމާރިޔާ އަރިހުގައި ދެއްކެިވއރު ހަމަ ވެސް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި. هللا މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 މި  މެންއަުޅގަނޑު، ނަުށް ފެނިގެންދިޔަ. ެއހެންވީމާުޅަގނޑުމެންތަން އަ މެންނަބަރަކު ވެސް ވަރަުށް ބާަރުށް ހަޅޭއްފުޅުލެްއވި

ދެއްެކވުމަކީ ެއއީ އެެދވިގެްނވާ ކަމެްއ ނޫނޭ. ކޮުށްގެންވާނޭ ކަެމްއ ކު ވާހަކަފުޅުދައްކާ ވާހަަކއަކީ އެގޮތަުށް އެްއވެސް ބޭފުޅަ

އް ކަމެ ކުރުތަކާއި ހުރިހާނގޭ. އޭަގއި ހުރި މާއްދާތަކާިއ އައެ ވެސް ނޫނޭ. އަޅުގަނޑުމެންަނުށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެބަ

 ުށް ނުވަތަ ފިރިހެނަކަުށް ވެގެން ހިނގާ ގާ އެއްވެސް ކަަމކީ ވަކި އަންހެނަކަނހި ގައި މިއެބަ އިނގޭ. އެހެންވީމާ، މިތާ 
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އުތުރު ާދއިރާެގ  ޗަްނގޮޅީކަމެއް ނޫން. އެކަން އަޅުގަނުޑ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ. އަުޅގަނޑު މިހާރު މައް

 . ުށް ފުރުޞަތުއަުރވަން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަުްށގެންދެވުމަުށްއަމެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ރިއިްއޒަތްތެ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:އިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުއުތުރު ދާމައްޗަންޮގޅީ 

 ،ލާޞްތެރިކަމަުށް ވާނަމައަޅުގަނޑަކަުށް ގަބޫެލއް ނުކުެރވޭ މިތާ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ސަރުކާރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމަކަުށް. އިޚް

ފިލާނެ ގޮތަކަުށް ރަނގަޅު ަތްއ ހިތުގައި އުޅޭ ަޝއްކު ،މެދުގައި  ގެއޯޕަން އިންުކއަރީއަކަުށް ގޮްސގެން ރައްޔިތުން 

ގޮތަުްށ ނިކަން ކުރެިވގެން ނޫނިއްާޔ  ބޫލުކުރެވޭާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ެއންމެންނަުށް ގަ، އިންޑިޕެންޑެންޓް އިްނކުއަީރއަަކުށް ގޮސް

ަވގުންނޭ ގޮިވޔަކަސް މިކަމެއް ، ވަގުންނޭަވއްކަމޭ، އިނގިލިިދއްކޮުށް  ނެ. މިައދު އެކަކު އަނެަކކަުށްޅެއް ނުވާމިކަން ރަނގަ

އެންމެންނުަށް ވާހަކަ ހުއްޓުވޭނީކީ ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ  ކަމެއް ނޫން. އަދި މި ާދނެރާއްޖޭއިން ފިލައިގެން މި އެއީ

ންގައި، ރައްޔިތުންނަުްށ ހެެނއް ނޫޅެވޭނެ. ބޭނުންވަނީ މިނިވަން ތަޙުޤީޤެއް ހިރާއްޖޭގައި އެ ކޮުށްގެނެއް މި ޙުކުމް

ހުރިހާ ވަންޏާ  ކަމަުށްގޮތަުށް މިތާ ތިބޭ  ކުރުން. މިއީ ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން މަންދޫބުންމިކަން  ބޫލުކުެރވޭނެ ގޮތަުށްގަ

 ގައިމުނެ ހަމަދުކޮުށްދެއްވަންޖެހޭގޮތަުށް ތާއީ  އެ ބޭފުޅުން އެކަމަުށް ގޮތަުށް މިކަން ކުރަން މި ރަނގަޅުާވނެއެންމެންނަުށް ވެސް 

 ވެސް ައޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރޭވ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވެސް ވިދާުޅވާންޖެހޭ ގޮތެއް އި މިހާރު އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެގުމުގަ .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

އަރުވަނީ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ެލއްވުން ެއީއ؛ވެސް ވިދާޅުވެ ވެސް ޮއވޭ. އެހެންވީމާ، ެއގޮަތުށް

 މާނަުށް. ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އި 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:  ުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެމަނަފު

ބަރަކީ ވެސް ައޅުގަނުޑގެ ދުޢާއަކީ އަުޅގަނުޑމެން ކޮންމެ މެންއަޅުގަނޑުގެ ދުޢާައކީ، ތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކަ އަުޑއެހުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މެންބަރެއް ކަމުގަިއވުން. އާދެ! ފުރަތަމަ  ނިޒާމީ ނުކުތާ ނުނަގައި،

މު ގަރާރެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި ދިމާާވ ވެސް ވަރަުށް މުހިއް ތުގައިދާ ގަރާރަކީ ޙަޤީޤަމި ހުުށަހެޅިގެން ވެސް މިއަދު

ެވސް ރާއްޭޖގައި ދިާމވާ  އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގަިއ ދިމާވާ ކޮންމެ މައްސަަލއެްއަގއި ،ވެސް  ކޮންމެ މައްސަލަެއއްަގއި

ެދކެވެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ހަކަންނަުށް ވާމިކަހަލަ ހުރިހާ އިޝޫތަކެއްަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެ

ކުރީަގއި  އޮތީ ހަމަ ެއޮގތަުށް ޑީ.އާރު.ީޕގައި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅާފައި މި ކުރެވިފަ.އޮތީ އެެޖންޑާ ގަރާރު މިއަދު މި

ވީ ރައީްސ ަގއި ވިދާޅު  10:35ގައި ވަނަ އަހަރު އާޓިފިޝަލް ބީޗު 2008އާދެ!  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި މަސައްކަތްކުެރއްވި 
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ެއކަން  .. ޝައްކެއް ނެތްދިރުވައި ހުލިކޮުށްާލނޭ އްޔާ މުޅި މާލިއްޔަތުމަނިކުފާނު ެވރިކަމަުށް އަތުެވއްޖެއެ  ،ނަޝީދަކީ

ހަމަ ެއ ން ރުފިޔާ ަދއުލަތުން ގެއްިލގެންދިޔަީއ. ބިލިއަ 4.5ވެރިކަުމގެ ތެރޭަގއި  ވެގެންދިަޔއީ ވެސް އެހެން. ެއމް.ޑީ.ޕީ

ރާއްޖެގައި ބުދުފަިޅއްތަ  މި ފުނޑުފުނުޑކޮުށްލާނޭ.، އްޔާ ދީން ަހލާކުކޮުށްއްޖެ ވެރިކަން ލިބި ވިދާޅުީވ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އިްއެޔ  .އިުރޮއއްސިގެން ހިނގައްޖެ އި އިުރއޮއްިސގެން ހިނަގއްޖެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޔެގެ އަޅާނޭ. އާދެ! ިއއްެޔގަ 

ގޮތުން. މިދެންނެވި  ބެހޭ  އެއްބައިވަންތަކަުމގެ ބިލާކީ ރާއްޖޭެގ ދީނީ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަދެއް

ަދއްާކ ިޅއެްއގެ ތެރޭގައި ބަަޔކާ ވާހަކައަރުވާެލވިގެން އުޅޭ ބޭފުޅުން އިނގިރޭިސވިލާތުގެ ފަ އަުށްއަިމއްލަ ،ބައެއް ބޭފުޅުން

ރާއްޖޭގެ  ބަރަކު، ެއްއެވސް މެންބަރަކު މި ުނވާނޭ. އެއްވެސް މެންވެސް ވޯޓުދީގެން އެ ބިލަުށް އެމް.ޑީ.ޕީ އެކަކު ،ނިންމީ

ގެ ވާހަކަ. ވެސް ޯވޓު ދީފައެއް ނެތޭ. ިމއަދު މި ަދއްކަނީ ކަރަޕްޝަން  ދީނީ އެއްަބއިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ބިލަުށް އެަކކު

އްޖޭގެ އިސްތިޤުލާލު މި ރާ ،ޖެހެނީ މި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ދައްކަން މި އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

މި ، ހިނދުވީްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއަކަުށް ހެއްޓުމަުށް ޓަކައި މުހިއްުމ ޒިންމާ، ައޅުގަނޑުމެްނގެ މި އިދެމެ

މައްޗަުށް  ޖިލީހަކީ ރައްޔިތުން އެއޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަ ނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ބަޔާންކޮުށްފައި މިޤާ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަުްށ  އި ހިނދެއްަގއި އޮންނަ ސަރުކާރެއް ޖަވާބުދާރީކުރުމާ އެ ،ހެދުމާއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނުތައް

ކަމެއް ކުރަންތޯ މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި ފާސްކުރުމޭ. މި ނޫން ކޮން މީހުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ދައުަލތުގެ ބަޖެޓު

މާޔަތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ުޅގަނޑުމެންގެ ދީން ހިއަ ،ގޮތުން ބެހޭ ނާ ތިބީ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދީ އަޅުގަނޑުމެން އައިސް މި

ހަމަ އެހެންނޫންތޯ ޔުިނވަރސިޓީ ބިަލުށް ވެްސ  ންމެ ބިލަކަުްށ އެމް.ޑީ.ޕީން ވޯެޓއް ނުެދއްވާ. ިއސްލާމިކްއަންނަ ކޮ

ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަުށް ޓަަކިއ  ،ްއޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ގާނޫުނގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންގެ މަަސއްކަތްަތއްވެގެންދިަޔއީ އި

އަޅުގަނުޑމެން ރައްޔިތުންގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި  އަުޅގަނޑުމެންނުަށް  ،ވެސް މަސައްކަތްކުާރއިރު މި ދިމާވާ ހުރިހާ ކަމެއް

ގަާވ ރައީސް ޔާމީން މި ހިން ،ން ރުފިޔާ މި ބޭފުޅުން ެވސް ގަބޫލުކުަރއްވާ މި ހިނގާ ބިލިއަ 4.5ދެެކވެންޖެހޭނެ. މި ހަކަވާ

ގިނަ  ގޮސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ތިބި ވަރަުށްރުފިޔާގެ ތަޙުޤީޤު ވެސް ކުރިއަުށް ން ިބލިއަ 4.5ން މި ތަޙުޤީޤުގެ ތެރެއި

މި ކަރަޕްޝަންެގ  އެހެން ދިމާލަކަުށް ބަދަލުކޮުށްލައި، . އެހެންވީމާ، މުޅި އަމާޒުން މީގެތެރޭގައި ހިމެނިގެންދާނެކަންމީހު

ފުޅުންނަުށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޖަގަހަތަުކެގ އަުްށ ލިބޭ އާމްދަނީތައް ހަމަ ލިބޭ ވަރަުށް އެބަ ލިބޭ. މި ބޭއްޖެވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ރާ

. އެއީ ކުރިމަތިން ވިދާުޅވަނީ އުނދަގުލޭެއ ތެރޭގައި ިމއަދު ޖަލްސާތައް ޭބއްވުމަުށް އުނދަގޫ ކަަމކަުށް ެވއްޖެ. ފާޅުަގއި 

ވެސް ނެތް. ދެން މި މާލޭގެ އެއްވެސް  އެ ތަނަުށް އަންނާނެ އެކަކު ފެންނަ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ދާ ހަލުވިކަމާ ހެދި

ދަނީ.  މާރާތްތައް އަޅަމުން އެބުރީގެ އި  25ކަުެށއް. ލިބޭ އެއްނޫނީ ކަމެއް ކުރެވޭނެ ޖާގަ  ،ތަނެއް ނޯންނާނޭ މުޒާހަރާކުރާކަުށް

ން އްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ދެދެން މި ރާ  ނީ. ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބު އައިމާދަ ހޮސްޕިޓަލްތައް ޤާއިމުކުރަމުން އެ

ެވްސ ެގއްލިއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ  މި ސަުރާކރުން އެންމެ ސެންޓެއް  އުޅެނީ؟ ވާހަކަތަެކއް ވިސްަނއިދޭންތޯ މިކޮން

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ތެރޭގައި ނޫންތޯ އަޅުގަނުޑމެންގެ އި ދަބު ލިބޭނެ. މި މަޖިލީހުގެޢަތްކޮުށް އެކަން ކުރި ބަޔަކަުށް އަޝަރީ
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ެގ މެންބަރަކަުށް މި ދައުުރގަިއ ައޅުގަނޑުމެން ގެ ައުޅގަނޑުމެން . ގޮސް،ދިަޔއީ މަްއސަލަެއއް ހުުށަހެިޅގެން އެ  ގެނާޒިމު

ގެ ތެޭރަގިއ އެ ބޭފުޅާައުށް އަުޅގަނޑުމެން ،އިންނެވީ ޖަލުގައި. އެހެންވީމާ، ަރއީސް ޔާމީނަކީ އެ ކަމަުށް އިންނެވި ނާޒިމް އެ

 ނުކުާރ ކަމަުށް ވަންޏާ...އަދާގައި ޒިްނމާދާރުވެރިއެއް ޒިންމާތެރޭ  ގެރުސަރުކާ ކޮންމެ ބޭފުޅެއް ކަމުަގއި ިވަޔސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ  މެދުހެންޭވރުްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ޝުކުރިއްާޔ އި 

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުާއދަމަ ރޮޒައިނާ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ގެދާއިރާ މީދޫ ޢާޡިމަުށް. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި އަްއޑޫ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

. ހަކަައޅުްއވަން އުޅޭ ވާިއ ވިދާޅުވީ ަރއީސް ނަޝީދު ފައްޅިަރއީސް ޔާމީން އަޅުގަނޑުގެ ކައިީރގަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 އެީކގައި މިހިރީ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ. ޭނޅީމަ ދެން އަޅުގަނޑު މިހާރު ރައީސް ނަޝީދާ އެ ކަމަކު ފައްިޅއެއް ނޭޅި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދަމް ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައަކީ އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް  ރޮޒައިނާ އްޒަްތތެރި މެންބަރު އި ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން . އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ދަންނަވަންަގއިވާ ގޮތުން. އިކަމުގައި ބަލަިއގަެނވޭކަުށް ނެތް ގަާވއިދު

ދެއްެކވުން އެއީ ނިޒާމީ ކަވާ ވާހަކަފުޅާ ގުިޅގެްނ ރައްދުދެއްވުމަުށް ނޫނީ ޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިގަތުމަުށް ވާހަަކފުޅުދައް

ންގެވޭނެ ވާހަކަެއއް ނޫން ކަމަުށް. އަޅުގަނޑު މިހާރު ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި ފުރުޞަތު މި ގޮުތަގއި ނެގެ މައްސަލަެއއް

 އަުށް.هللا ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ އަރުވަނީ ފޮނަދޫ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

އަުށް ޖެއްސެވި. ރަސޫލާކީރިތި ޤުރުއާނަުށް ހަޖޫީރގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ކެނެޝުކުރި

ދިޔަީއ.  އުފެދޭ ކޮންގޮތަކަުށްތޯ މިއެނގިހުރެ އޭނަ ފަހަތަުށް ވަނީމާ އެބަ ސުވާލު  އަުށް. ެއކަން ރޮޒަިއނާފުރައްސާރަކުރި

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ.
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 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ނެންެގވި ނިޒާމީ هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ްއަޒތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ފޮނަދޫޝުކުރިއްާޔ އި 

ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުން ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަމުަގއި ބަލަިއގަނެޭވކަުށް ނެތް. ކުރިންވެސް  .ދަންނަވަން އިމައްސަލަިއގަ

ގޮަތކީ.  ތަުށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް ަބްއޓަންކުރުން އެއީ މި ކަމުަގއި އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮ އަޅުގަނޑު ދެންނެވި

ޢާޡިމަުށް. )ވަގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  ޢަލީ އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު

ުށް ކޮމާކޯިޅއަކަުށް ކަމަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި ކަނޑަެއޅިގެން ވަކި ގޮތަ  .ލަންްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާއި

ލާފައި ނިޒާމީ މައްސަލަ ނަާގ ގޮތަުށް ޮއވޭ. އެހެންވީމާ، ެއއީ އަނެއްހެން ހަމަ ކަނޑަެއިޅގެން ވިދާުޅވާންޖެހޭ ގޮތަކަުށް 

ުށް މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމައްޒަްތތެރި އި ރާެގ މެދުހެންވޭރު ދާއިކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްފަިއ އޮންަނނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ 

 މަުށް. ތުއަރުވަން ވާަހކަފުޅު ކުރިއަުްށގެންދެވުފުރުޞަ

 

 ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ޑު ވަްއކަމާ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނގެ ފައިސާއިން މިހާތަނަުށް ހިނގާފަިއވާ އެންމެ ބޮޝުކުރިއްޔާ އި

މައިނުން ދަންނަވާލަން އެންމެ ފުރަތަވާހަކަ ގުޭޅގޮތުން ރޮޒައިނާ އާދާމް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުުށަހެޅުމަުށް އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރާ 

ނުކޮުށް ތަޙުޤީެޤއް ރައީސް ޔާމީން ބަންދުމިިނވަން އިންސާުފވެރި  ،މި މައްސަލަިއގެ ތަހުޤީޤު ބޭނުން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ރައީސް. އެހެން މިދަންނަވަނީ ދަޢުވާއަުށް ހުުށަހަޅަންޖެހޭ، އްޒަތްތެިރ ައޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އި  ނެ ކަމަކަުށްކުރެވޭ

އަުށް ހުުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންކަން ނުވަތަ ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް އިންސާފުވެރި ގޮުތގައި ެބލޭނޭ މަގެއް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދަޢުވާ

އަުޅގަނޑު ވާެނ ދަންނަވާ ބަހުގެ މާނަ އިނގޭތޯ.   ީއ މިސާތަުކގެ ތެރޭަގއި އެއޮތް މިނިވަން މުއައްސަ  މިހާރު މި

އަުށް ލާޒިމު އެބަކުޭރ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަުށް ކޮންމެ ުޑމެންނަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫނުއަސާސީަގއި އަުޅގަނޤާ

ްއ ހުުށަހަޅަން. އެ ރިޕޯުޓ ހޯދުމަުށް ނުވަތަ ދަރަނީގެ ރިޕޯޓެ އިނުވަތަ އަރަންޏާ .އަހަރެްއގެ ފައިާސގެ ރިޕޯުޓ ުހުށަހަޅަން

ގަާވއިދުން އެ ހުުށަހަޅާތޯ އަޅުަގނޑު އެ އޮފީހަުށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމުން ލިބުނު ޖަވާބަކީ އެ މަޢުލޫމާތު ދެވެން ނެތް ވާހަކަ. 

ތުން ުނވަތަ މި ުގޅޭގޮ އްކަތްކުެރވޭކަުށް މި މަްއސަލައާއިންސާފުވެިރޮކުށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަުށް މަސަ ،އޭގެ މާނަައކީ

ުށް ސާފުކޮުށް އެނގެން އޮްތ ނަުށް ވެސް ވަރަ ންހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ބެޭހ ގޮތުން ނެތްކަން އަުޅގަނުޑމެން އެންމެ

. އަުޅގަނޑުމެން މި ވާހަކަ އުޅެނީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ދިވެހި ަރއްޔިތުން ަފއިސާ  ްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ގެއްިލގެން މިކަމެއް. އި

ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ފައިާސއިްނ  .ވެސް ނޫން އެއްޖެހެނީ މީހެއްގެ ފައިސާެއއް ނެީގތީ ގައި މިދައްކަން މިތާ ދޭތެރޭ

ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ެއ  ކުރީމަ އެ ާވހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދަްއކަން މިހުރި ވެރިާޔ ަވއްކަންދައުލަތުގެ އެންމެ އިްސކޮުށް

އަޅާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ހުގެ އެްއވެސް މެންބަރަކު ުހރަސްތުންގެ މަިޖލީވާހަކައަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ރަްއޔި



39 

 

ެވސް އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުރަން އެަބ ދަތިވޭ. އެއީ ަރއްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން ތިބި މެންބަރުންގެ ގަބޫލު ހަމަ އެއްގޮަތކަުށް

ވާހަކަ އަުޅގަނޑުެމން މި ދައްކަނީ. އެ ަފއިސާ  ހައިސިއްޔަތުން ރަްއޔިތުންނަުށް ލިބިދޭންޖެހޭ ފައިސާތަކެއް ގެްއލިގެން ުއޅޭ

މަތުކުރެވޭ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން . އޭެގ ތުހުމި ޤައުމުގެ ވެރިަޔކަުށް ހުރި ީމހަކު ނެގި ވާހަކަ އަުޅގަނޑުެމން މި ދައްކަނީ

މި ދައްކަނީ. ިމ ނޑުމެން މި ދައްކަނީ މިކަން ބެލެވެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަން މުައއްސަސާތަކުން ނެތް ވާހަކަ ައޅުގަ

 ،ައުށް ބަލައިލި ކަމުަގއި ވާނަމަރަުށްރަުށުގެ ތަަރއްޤީ، އަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަުށްރަުށަުށް ބަލައިލި ކަމުަގއި ވާނަމަފައިސާ

 އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ރަުުށަގއި 20ުފންކުރެވިދާނޭ.  ރަުެށއްެގ ފަޅު 17. ރަުށެްއގެ ބަނދަރު ހަދާލެވިދާނެ 22

ުށް ރަުށުގައި ނަރުދަމާ އަޅާލެޭވވަުރވޭ. މިހެންގޮސް ިކޔާނެ ކަމެއް ދެތިން އަތޮޅުގައި ބަވޭ. ބާވީހަކަސާފުބޯފެން ދެވޭވަރު އެ

އެ  ންނަުށް އަންނަން އޮތް ތަރައްޤީ،ރައްޔިުތންގެ ފައިސާ ރައްޔިތު ،އެއަރޕޯޓުަތއް ހަދާލެވޭވަުރވޭ. މިވަރުގެ ފައިސާ

 .ގި ވާަހކަ އަުޅގަނޑު މި ަދއްކަނީ މި ޤައުުމގެ ވެިރޔާގެނެްސދޭން އޮތް ފައިސާ ވަގަުށް ނެ  ކުިރއެރުން، ތަރައްޤީ

ތީވެ ކުރަމުންދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަާޤމުގައި ހުންނަަވިއގެން މަޤާމުގެ ނާޖައިޒު ަފއިދާ ަނގަިއގެން އެ މަސައްކަތް 

ދެކަުމ ، ގަޔަުށް ބާރުލާފައި  އަުޅގަނޑު ހިތަުށްައރާ ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިދަނީ.  ަދްއކަމުން މިއެ ވާަހކަ ައޅުގަނޑުމެން 

ޓަގްރާމްަގއި މީެގ އިންސް ؟ޖަތަުށް ދެވޭވަރަުށް ބާރަުށް ހަޅޭއްލަވާަފއި މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ކަންތައްަތކެއް ފޮރުވަްނތޯޙާ

ގެ ފަހަތުަގއި ޑިީލޓްކުރީ މިއީ މީ ވާަހކަ ދެއްކުމާ އެްއކޮުށް ހުރި ފޮޓޯތައް ނަަގއި، ފޮުރވަިއ،ޓޯތައް މި ކުރިން ހުރި ފޮ

ވާތީތޯ؟ ަވކި  ކަެމއް އިފޮުރވީ މި މައްަސލައިގަ  ސްބުކުަގިއ ލާފައި ހުރި ހުރިހާ ފޮޓޯތަެކއް ނަަގއިފޭ މެއް އޮތީމަތޯ؟ކަ

ޑިލީޓްކޮުށްލީ އެްއކޮުށް ސެލްފީ ނަގާަފއި ޓްވީޓުކޮުށްަފއި ހުރި ފޮޓޯތަްއ، އެ ކަންަތއްތައް ކޮުށްފައި ވަކި ީމހަކާ މީހަކަުށް ތާއީދު

ކޮުިށއަރާ ވަރަުްށ  ހަމަ ދެވޭވަރަުށް ަހޅޭއްލަަވއި، ޖަތަުށްާވތީތޯ؟ މިހާ ބާރަުށް ތެދުވެ ދެަކމު ޙާ ުށް މިއާ ުގޅުމެއް އޮތް ކަމަކަ

އަުޅގަނޑުމެން އެަބ  ބަ އުފެދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ހަޅޭއްލަވަން މި ޖެހެނީ އެހެންވެގެންތޯ ައޅުގަނޑު ހަމަ ސުާވލު އެ

ހަމަ ސީދާ ރައްޔިުތންގެ ފައިާސއިން މި ޤައުމުގެ  .އުޅެނީ އް ނޫން މިަޙޤީޤަތުގައި ގެއްިލގެނެ ؛ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ގެއްިލގެން

 ،ސީދާ ހުރަސްއެޅުމުގެ ވިސްނުމުަގއި އަުށްކަުށް ުހންނެވި ބޭފުޅަކު ަރއްޔިތުންަނުށް އޮތް ތަރައްޤީ އަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

، ހަކަ ަތކުރާރުކޮުށް ދައްކަމުންދާތީވެ ނޫނީ އަމިއްލަ ޖީބަުށް ކަހާލުމުގެ ވިސްނުުމގައި ލާރިތަެކއް ަވގަުށް ނަގަިއގެން އެ ވާ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ެއްއވެސް މައްސަލަެއއް އޮތް ކަމަުށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ގަބޫލުނުކުރެވޭީތެވ ބައެއް އި

 ..މި ދައްކަނީ. ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކޮުށް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްސަލަެއއްަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު؛ ނިޒާމީ މަ

  ުށް.ޢާމިރަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ުކޑަހުވަދޫމައްސަލަެއއްަގއި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދެއްެކުވން:ވާހަކަ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް އަުޅގަނޑު މި ނެގީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަދައްަކވަމުން ވިދާޅުެވއްޖެ، 

ދައުލަތަުށް ލިބިފައިވާ ފައިާސ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރުަގއި އެކަމަުށް ެއއްބާރުލުންނުދީ، ތިޖޫރީ އިން ތާގައި 

ނާނެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ޔަޤީންޭވ ފައިސާތަކެއް ހޯދުމަުށް ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތް. އަދި ވަުޅގަނޑު ނީން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު އަަވހާރަކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި މީހަުކ މަސައްކަތްކޮުްށ، އަދި ފަިއސާތަކަުށް ޚިޔާނާތްތެރިިވކަމުެގ 

މުން. އެހެންވީމާ، ނަރުދަމާއާއި ބަނދަރާ، މި އެއްޗެހިތައް އެޅުމަުށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާތީ އެކަން އެ ދަނީ ތަޙުޤީޤުކުރަ

ޓަކައި އެ ފައިސާ ހޯދައިދޭން އެއްބާރުލުންދެްއވާުށޭ. މި ހުރިހާ، މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް ދެްއވާުށޭ. އެހެްނވީމާ، 

ނެތް ގޮަތކަުށް މުޅިން އެހެން ގޮަތކަުށް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ައުޅގަނޑު މި ެނގީ ހުުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައާ ގުޅުން 

 ވާހަކަދަްއކަމުންދާތީވެ ެއކަން ރިޔާސަތުގެ ސަމާލުކަމަުށް ގެނައުމަުށް ޓަކައި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު  މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު އިްއޒަތްެތރި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

ވެސް ދަންނަވާލި ފަަދއިން، ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ނިޒާމީ މައްސަލަ ބަލައިގަތުން ެވސް މި އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ  ކުރިން

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުން ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެންގެވީމާ. އަދި ނެންގެވެން ެވސް މި އޮންނަނީ އެހެން. އެހެންވީމާ، ެއގޮުތެގ 

 މެދުހެންވޭރުމި ކަމުަގއި އެްނމެ ރަނގަޅު ގޮތް. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު މިހާރު  މަތީން އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރެއްވުން އެއީ 

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެކުނު ގަލޮޅުދާއިރާގެ... )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އަޅުގަނޑު މިހާރު ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި 

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މަޚްލޫފަ އަޙްމަދު

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ޅުގަލޮ

އާދެ! އަުޅގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް މި ނެގީ، އެސް.ބީ.އައި ެއކައުންުޓގައި ފަިއސާތަކެއް ނެތް ކަމަުށާއި، ޭއަގިއ 

ްސ ޔާމީން ވިދާޅުވި. ރައީސް ފައިސާެއއް ހުރި ކަމަުށް ވާނަމަ، އެ ހުރިހާ ފައިސާއެއް އަުޅަގނޑަުށް ދެއްވާނެ ވާހަކަ ރައީ 

 ޔާމީންގެ ހިތްވަރެއް ހުިރއްޔާ އިސްލާމިކް ބޭންުކގައި ވަގަުށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ުށް ވެސް ވަރަުށް ރަނަގޅަުްށ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަިއއްޒަތްތެިރ ގަލޮުޅ ދެކުނު ދާއިރާެގ ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އެ ނެންގެވީ ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް ނޫންކަން. މިހާރު މަޖިލީހުގައި ނިޒާމީ މައްސަލަ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ދެންމެ

ނެންގެވުން މި އޮންނަނީ، މިހާރު މަޖިލީހުގައި އެ ަވގުތު ހިނގަމުންދާ ކަމަކާ ގުިޅގެން، ނިާޒމުން ބޭރުގައި ކަމެއް ހިނާގ 

 މެދުހެންވޭރުއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނަމަ، އެކަމެއް މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަތުގެ ސަމާލުކަމަުށް ގެނައުަމުށް. 

 ުށް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަުށްގެންެދވުމަުށް.ޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ކައިގެ މައްސަަލއިަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ފުރިހަމަ ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަމުންދާ ވާހަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ތަޙުޤީޤެއް ކުރަން ބޭނުން ަނމަ، އެބަ ޖެހޭ ައޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމައިނުން ވެސް ަރީއސް ޔާމީންގެ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

 ބޭންކު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަމެންބަ އިްއޒަތްތެރި އިނުގރައިދޫ ދާއިރާގެނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

 އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ަވރަުށް ރީއްޗަުްށ އެބަ ވިދާުޅވޭ  ،އަުޅގަނޑު ނިޒާމީ ަމއްސަލަެއއް މި ނެގީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ގަާވއިދުަގއި އޮތް ގޮތް އެަބ ހާމަކުރައްވާ. އެހެން ހާމަކުރައްވާަފއި ވެސް އިްއޒަތްތެިރ ނެ ގޮތް. ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެގޭ

މީހަކު މި ރާއްޖޭގައި  ވުރެ ބޮޑެތި ވައްކަން ކުރި ރައީސް އެބަ ދެްއވާ އެިކއެކި ަމއްސަލަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މަޚްލޫފަުށް

އެކަމަކު މަހޭ ހަމަ ނިޒާމީ  ވީ. 10:30 ނީ ފުރުޞަތަުށް އެދިގެން.އިންނަ މި އުޅޭނެތޯ؟ އަުޅގަނޑު ސައި ެވސް ނުބޮއި

ނެ އިނގޭތޯ. މިހާރުވެސް ވުރެ ބޮޑު ވަގެއް ނުހުންނާ ރައީސް ޔާމީނަުށް ވަގަުށް މި ގޮވަނީ. މަޚްލޫފަުށްސަލަ ނަގަިއގެން މައް

  މަތްތެރިއެއް...އްސާ. ައޅުގަނޑު ަވރަުށް ގާތް ރަހުޖަމައްސަލަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލެއްވުމަުށް ފުރުޞަތުއަުރވަން. މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމްިއްއޒަތްތެރި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑު މިހާރު 
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 ދެއްކެވުން:ވާހަކަ ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ކަން ހިނގައިދާ ގޮތް ރަނގަޅަުްށ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީސް ޔާމީން މި މައްސަލަ، ނުވަތަ މި

އިންސާފުވެރިތޯ ބަލަން ބޭނުންފުޅުވާ ނަމަ، ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ މިހާރު ރައީސް ޔާމީންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭްނކުަގާޔިއ 

ން އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ހުރި ބޭންކު އެަކއުންޓުތަުކގެ ޑީޓެއިލް، ުނވަތަ ތަފްސީލް އަޅުގަނޑުމެ

ރައްޔިތުންނަުށް އެބަ ހާމަކޮުށްޭދންޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ވަރަުށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ބަަޔކު ތަކުރާރުކޮުށް މެދުކެނޑުެމްއ 

ނެތި އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުްނދާ ވާހަކަައކީ، ާރއްޖޭގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވއްކަންކުރި ވާހަކަ. ަރއްޔިތުންެގ ފައިާސ 

ާސ ަވިކވަކި އެަކއުންޓުތަުކގަިއ ޖަމާެވފައި ހުރި ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި މައްސަލަ ނެގި ވާަހކަ. ެއ ފައި

ރަނގަޅަުށް ބަލަން ބޭނުން ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ އަޅުގަނޑުެމންނަުށް އެބަ ލިބިދާންޖެހޭ، މި މަޖިލީހުަށް އެބަ ލިބިދޭންޖެހޭ 

 ންނޫންނަމަ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލު...ރައީސް ޔާމީންގެ އެަކއުންޓް ީޑޓެއިލް ފުރިހަމައަުށް. އެހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢާމިރަ އަޙްމަދު ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވަދޫކުޑަހު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވން ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެގީ، އަުޅގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެީގ އިްއޒަތް

އަުށް ދަނިކޮުށް އަދުގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަން ކުރި ކޮމިޓީއަކުން ތަޙުޤީޤުުކރަމުންން ޑޮލަުރގެ މައްަސލަ މިތާ މިލިއަ 800

ޓަަކއި  ނުދިނުމަުށްތްތެރި މެންބަރު ެއކަން ކުރިއަިއްއޒަ ލޮޅު ެދކުނު ދާިއރާގެގަ ގެންދިއުމަުށް ވިދާޅުވެަފއިވަިނޮކުށް ވެސް

ކެމެރާމަން ގަިއަގއި ތަަޅއިގެން ދުވަސް އަުޅގަނޑުމެން ދުުށީމޭ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ބޭފުޅުން އެކަހަލަ ވާހަކަ ނުދަްއކަވާުޭށ. 

ފަިއސާ ހޯދުމަުށް ޓަކައި އެ ަފއިސާ ހޯދުމަުށް  ޤުކޮުށްގެން އެރައީސް ޔާމީނަކީ ތަޙުޤީޤަުށް ެއއްބާރުލުންދެއްވާ ބޭފުެޅކޭ. ތަޙުޤީ

 .އެކަމަުށް މި މަޖިލިސް.. ކުރަމުން އެ ގެންދަވަނީޭއ.ޓަކައި މަސަްއކަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒާމީ މައްސަަލ ނެންގެވި ނި ޢާމިރު  އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝު

މިނެޓުގެ  30ހިސާބުން  އެއީ ަގވާއިުދަގއިވާ ގޮތުން ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަމުަގިއ ބަލައިގަނެވޭކަުެށއް ނެތް. މި 

 އަުރވަން. ހުސްވަގުުތކޮޅެއް
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 ] އަުށް  11:00އިްނ  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުސްަވގުތުކޮޅަުްށ ފަހު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަަތއިގެން ކުރިއަުށްާދއިރު އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަތީގަިއ މި އޮީތ `. 

ވަނަ މާއްާދެގ  142އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރު. ގަރާރުގެ ބަހުސް. އެހެންކަމުްނ، މިހާރު އަުޅގަނޑު މި ފުުރޞަތުއަރުވަނީ އަުޅގަނޑުމެން ދަުށުން ހު

ހުސްވަގުުތކޮޅަުށް މެދުކަނޑާލިިއރުގައި ވާހަކަދަްއަކވަމުންގެންދެވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މެުދހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ 

 ސިކުންތު.  15ކޮޅަކަުށްފަހު( މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަުށް. )ވަުގތު

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސިކުންުތގައި ެވސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިންސާފުވެރި، މިނިވަން ތަޙުޤީޤެއް ކުރަން  15އާދެ! މި 

ން ނޫނީ މިކަން ކުރެވެންނެތީމާ، ނުވަތަ އެހާ ބޮޑަުށް ބޭނުން ކަމަުށް ނަމަ، ރައީސް ޔާމީން ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެ

 ރައްޔިތުންނަުށް މިކަން ހާމަކޮުށްދޭން ބޭނުންވާ ނަމަ. އިސްތިޢުފާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަުށް

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މޫސާ މެންބަރު ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ގަރާރާ ބެހޭ ގޮތުން 

ނީ އަުޅގަނޑުމެންެގ އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން ވެސް އެބަ ކަންބޮޑުވުްނ ފާޅުކުރޭ. އަުޅގަނޑު ވެްސ ދަންނަވާ

ދައުލަތަުށް، ދައުލަތުގެ ފައިާސއިން ގެއްލިަފއިވާ ފަިއސާ ހޯދުމާ، މި ކަންކަން ބެލުމަކީ އެއީ ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން 

ވެސް ެއކަމަުށް ބާރުއަޅާ ކަމެކޭ. އާދެ! މިހާރުގެ ސަރުކާރުން، ރައީސް އިސް ނަންަގަވއިގެން މި މަސައްކަތްޕުޅު ފައްޓަަވއި، 

ޝާމިލުވާ ފަރާތްތައް ހޯދައި، ތަޙުޤީޤުކޮުށް އެ ފަރާތްތައް ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމައްޗަުށް ގެނައުމަުށް ކުރާ މަސައްކަތަީކ މިކަމުގައި 

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެްސ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ! ދައުލަތުގެ ފައިާސއަކީ ައުޅގަނޑުމެން އެންމެންގެ ެވސް 

ވެ ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން މިފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާުކރުމުގައި ޒިންމާދާރުކަމާ ެއކު ފައިސާ. ދައުލަތުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލު
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މި ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ އެންމެންގެ ވެސް ވަރަުށް ބޮޑު ެއދުމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނުޑ 

އިސާހެ ޚިޔާނާތްތައް ވަނީ ހިނގާފަ. ޮއޑިްޓ ދަންނަވަން. އާދެ! މީގެ ކުީރގެ ސަރުކާރުތަކުން ވެސް ަވރަުށް ބޮޑެތި ފަ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ފެންނަން އޮތްކަން އަޅުގަނޑުމެްނ  4.5ރިޕޯޓްތަކުން އެކަން ފެންނަން އެބައޮތް. 

މިގޮތަުށް ހިނގާފަިއވާ ފާހަގަކުރަން. އެކަމަކު އޭރުަގއި އެ މައްސަލަތައް ވަނީ ނުބެލިޮގއްސަ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގަިއ، 

ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ބަލައި، މި ފައިސާ، ދިވެހި ރައްޔިުތންނަުށް ޙައްޤުވާ ފައިސާ ހޯދައިދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި 

ކަންކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެން އެްނމެން ވެސް ެއއްބާރުލުންދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދައުލަތުެގ ފައިާސ ރަނގަޅަުށް ބެލެހެއްޓުުމގަިއ 

މެން އެންމެންެގ ިޒންމާދާރު؛ އެންމެން މި ކަމުަގއި މަސްއޫިލއްޔަުތ އުފުލަިއ، މި ކަންކަމާ ހަވާުލވެތިއްަބާވ އަޅުގަނޑު

ބޭފުޅުން މިހާރުަށް ވުރެ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްަގއި މި ކަންކަން ކުރުމަކީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ 

އި ވަންޏާ އަޅުގަނުޑމެން ވެއްޖެ މިހާރު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިދެންނެވި ގޮތުަގއި ގާނޫނުަގއި އުނިކަެމއް ހުރި ކަމުގަ

ކަހަލަ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މި އުފެދޭ މައްސަލަތަކަުށް، ަކންތައްތަކަުށް ޙައްލު ހޯދުމަުށް ޓަކައި ގާނޫނަުށް ބަދަލުގެންނަން 

ރުގަަދކުރަން އެބަޖެހޭ. އެ ބޭފުޅުންގެ ދައުރު މިއަުްށވުެރ އެބަޖެހޭ. އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުަތްއ ވަ

ހަރުދަނާކުރަން އެބަޖެހޭ. ދައުލަތަުށް ލިބޭ އެންމެ ސެންޓަކީ ެވސް އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ ރައްޔިެތއްގެ ވެސް ިހއްާސ 

ިވސްނާވަަޑއިގަންަނވަން އެބަޖެހޭ އޮންނަ ެއއްެޗއް. އެހެްނވީމާ، ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކަުށް ވަަޑއިަގންނަވާ ބޭފުޅުން އެބޭފުޅުން 

ތިމަންނަމެން މި އަންނަނީ ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރަންކަން. ރައްޔިތުންގެ ޚާދިމުންކަން ތިމަންނަމެންނަކީ. ތިމަންނަމެންގެ 

އެކަމަުށް މަޤާމު އަދާކުރަންޖެހޭނީ، އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަުށް އަދާކުރަންޖެހޭނީ އިޚުލާސްތެރިކަމާ އެކުގަިއ، އަދި 

ފަރުވާތެރިކަމާ އެުކގަިއކަން އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ގަޫބލުކުރަންޖެހޭ. ވަރަުށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ކުރީގެ ތާރީޚުތަކަުށް 

ބެލިޔަސް ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރާއްޖެއިން މިފަދަ ވަރަުށް ިގނަ އަދަދެއްގެ ަފއިސާ މިގޮތަުށް ގެއްިލގެންޮގސްފައި އެބަހުރި. 

ނޑުމެން ތާރީޚު ިކޔާނެ ކަމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެން އެްއގޮަތކަުށް ވެްސ ެއއްެވސް މީހަކު އާދެ! އަުޅގަ

ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިގޮތަުށް ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރި 

ްނކަން ކުރައްވާތީ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން އުފާކުރާ ކަމެއް. ައޅުގަނޑު މައްސަލަތައް ބަލަން އަވަްސެވވަަޑއިގެން އެ ކަ

ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި މަްއަސލައިަގއި ވެސް ޝާމިލުވާ ފަރާތްތައް ވީާހވެސް އަވަަހކަުށް ަޝރީޢަތުގެ ކުރިމަްއޗަުށް ގެނެސް 

ުށް ެއދޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެ މީހުންގެ ފަރާތުން އެ ވާ ޚިޔާނާތް ބެލުމަކީ އެއީ އަުޅަގނޑު މިއަދު ވަރަުށް ބޮޑަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަުށް. 
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 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. `. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ ގަރާރު، ެއީއ ޝު

 1.22އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން ހުުށަހެޅިފައިވާ ގަރާެރއްކަން ާފހަގަކޮުށްލަން. ެއގޮތުން 

ކާރުގެ ކުންުފންޏެއްގެ ތެޭރގައި ހިނގަިއ، ެއކަން ސާބިތުވާ ކަމަުށް ޮއޑިޓް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަެއއް ސަރު 

ރިޕޯޓުގައި ފާަހގަކުަރއްވާަފއި ވާތީ ައޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެކަމާ ކަންބޮުޑވަން. އަދި އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި 

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަުށް ޓަކައި ެއ  އަޅުގަނޑުމެން މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް

މެންބަރަކަުށް ކުރެވެން އޮތް ކަެމއް ކުރުމަކީ މިއީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަުށް ޓަކައި ައޅަންޖެހޭ 

ރު ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަީކ ވެސް ލާޒިމް ކަެމއް. ެއގޮތުން އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލާނަން. ބަެއއް ފަހަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މުޖުތަމަޢުން އެބަ އިވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މާނަ ނޭނގިގެން އުޅޭ އަޑު ތަން. އެގޮތުން އަުޅގަނޑު ހަމަ 

އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ކަލަންޑަރުަގއި އެބަ ފާހަގަކުަރއްވާަފއިވޭ ކޮރަޕްޝަނަކީ، އިްސލާމް ދީނުގައި ކޮރަޕްޝަނަީކ 

ންގުމުގެ ބާރުތަކާިއ، ދައުލަުތގެ މުއްސަނދިކަާމއި، ިސޔާީސ ބާރުތައް ނަހަމަ ގޮތުަގއި ޝަރުޢީ ބާރުތަކާއި، ވެރިކަން ހި

ބޭނުންކުރުމޭ. އެހެންވީމާ، މީ ވަރަުށް ނުރައްކާތެރިކަެމއް. އަިދ މި ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަުށް ކަމަުށް 

އަުޅގަނޑުމެްނ ، ލާކުވެގެންދާ ކަމަުށް. އެހެންވީމާމު ހައަޅާނުލުމުން މުޅި ޤައު ކޮަރޕްޝަނަުށް، ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭ އެބަ

 ދެކޮޅަުށް ފިޔަވަޅުތަެކއް ައޅަން. ޙަޤީޤަތުގައި އާއްމު ރަްއޔިތުންނަުށް ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ވަރަުށް ޝަނާއެބަޖެހޭ ކޮރަޕް

ވެސް ރިޝްވަތު ދިނުމާއި،  ދީނުގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަެކއް އެބަ ކުިރމަތިވޭ. އަދި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން އިސްލާމް

ގެ މި އަޅުގަނޑުމެން، ެއހެންވީމާރާމް ކުރައްވާަފއިވާ ކަންތައްަތއް. ން ޙައަދި ރިޝްވަތު ހިފުމަކީ ވެސް ކަނޑައެިޅގެ

ން މި ނުބައި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަުށް ޓަކައި ުކރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. ކޮރަޕްޝަންގެ މުޖުތަމަޢު

 ..ކަމަުށް ހަމަ އެންޓި ކަރަޕްޝަނުން ފާހަގަ. ދާ ކަެމއްނޫނީ ބާރު ވެސް ކެނޑިގެންބުން ގާސަބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފަުށް ފުރުޞަތުދާއިާރގެ ިއްއޒަ އާދެ! ނޮޅިވަރަން

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިާރގެ މެންބަރު ހުސައިން ޢަރީފްދާ ނޮޅިވަރަން

އި ޚިޔާނާާތއި ކޮރަޕްޝަނާ ، ކަަމކީ ނގޭ އެއް ސް އެދެ! `. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން އެންެމންނަުށް ވެއާ

އަރާ. ޢަދުލުއިންސާފާިއ އެ ަޤއުމެްއގެ ޑިމޮކްރެސީ ނިޒާމަުށް ވެސް ުގޑުން ،ފަސާދަ އެ ޤައުމެްއގައި އާއްުމވެއްޖެ ނަމަ

 ،ދީ ދުވެލި މަޑުޖެހިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤައުުމގެ ިއޤްތިޞާދާނެކަން. އިަޤއުމަކުްނ ނެތި ހިނގައި އަމާނަތްތެރިކަން އެ

 ރަޕްޝަންެގ ވަބާ އެތަނެްއގަިއ އަުަށގެންފި މުޅި ަޤއުމުަގިއ ާއއްމުވެދާނެ، ކަފިތުނަވެރިކަން  ،އިޖުތިމާޢީ ގުޅުން ނެިތގޮސް
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 ،ނަމަ ން ގިނަ ދުވަހު އުޅެންޖެހިއްޖެރަޕްޝަންގެ ވަބާ ނުހުއްޓި ޤައުމެްއގެ ރައްޔިތުނަމަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަ

ކަމެއް އެބައޮތް. އެީއ  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުންނަުށް ވީތީވެ އަުޅގަނޑުެމން ހަނދާންކުރަންޖެހޭ އެއް

ކަންކަމުަށް  ބޮޑަުށް މި . އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށްނަތް ލިބިގެން ހިނގަިއދާނެތީ އެކަންއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބިމާއި އުުޑން ލަޢު

 ޤަޟާޤަދަރާ، ފިކުރުކުރަން އެބަޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަޤއުާމއި ރަްއޔިތުންނަުށް ލިބޭ ކޮންެމ ދެރަ ކަމެއް  އި ވިސްނަ

އިްއޒަްތތެރި މަޖިލީހުގައި ތިއްެބިވ  އެދެނީ މި ްސ ނުވާނެ. އަުޅގަނޑު މިވެ މަތިކޮުށްފައި ައޅުގަނޑުމެން ިތބެން ހެޔޮ

 ...މެހާ މެންބަރުންނާއި، މި ޤައުމުއެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކެލާ ދާއިރާގެ އިމިހާރު އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ،އަރުވަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ޢަލީ ޢާރިފަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްކެ

މު އޮތް މައްސަލައަކީ ވަރަުށް މުހިއް ރި ރައީސް. ހުުށަހެޅިފައި މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. `. އިްއޒަތްތެ

هللا ބްދުމައްސަލަެއއް. މި ޚިޔާނާުތގެ ޮބޑު މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަުށް ޓަކައި ިމއަދުގެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަ

ުކރައްވާ މަަސއްކަތްޕުޅުަތކަުށް  ކުން އެުށާއި، ައދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި މިނިވަން މުއަްއސަސާތަޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަ

ހިތްވަރުދެން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ރާއްޭޖގަިއ  އަްއސަރިބަހާއި ސާބަްސ ދަންނަވައި ބޭފުޅުންނަުށް ައޅުގަނޑުމެން އެ

 ގެ ކުީރކޮުޅގައި 1990ންވަނީ ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ބެލެންވާނެ. ައޅުގަނޑު ހަމަ ފަުށައިގަންނަން ބޭނު މިކަހަލަ ހިނގާފައި

ދިޔަ އެފް.ޕީ.ައއި.ީޑގެ މައްސަލަ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އަލުން  ބަލަންވީ. ޖީ.އެމް.ާއރުގެ މައްސަލަ ވެސް ބަލަންވީ. ހިނގައި

 އިންޓާރނަލް އޮޑިްޓ ބުނާ ، ގޮތުން މީހުންގެ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓް ބުނާ އްާޔ އެ ގޮތުން ވެއްޖެ  ޖީ.އެމް.އާރުެގ ރިޕޯޓްތަްއ ބުނާ

ރާއްޖެއަުށް  މިލިއަން ޑޮލަރު މި 130ކުރުމަުށް މީހުން ރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަުށް އިންވެސްޓު  ްއޔާ އެވެއްޖެ ގޮތުން ކަމަުށް

ކަމަުްށ  ވަނީ. ވަތް މިލިއަން ޑޮލަރު ރާއްޖެއަުށް 70އްާޔ ގޮތުން ެވއްޖެ ފޮނުވި. ެއކަމަކު ާރއްޖޭގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ

ވެސް ގާތްގަނަޑކަުްށ  ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ. އެ މިލިއަން ޑޮލަރަުށް ވީ ކިހިނެއްތޯ  60އެ ، ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ 

އަުޅަގނޑުމެންގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ  ދައްކަނީ. ދިރާގުގެ ހިއްސާ ވިްއކާލަިއގެން؛ ބިލިއަނެއްހާ ދިވެހި ރުފިާޔގެ ވާހަކަ މި 1

ފައިސާކޮެޅއް ހޯދުމަުށް ޓަކައި  އޮްއވާ ދިރާުގގެ ހިއްސާ ވިްއާކލައިގެން ކުަޑކުޑަ ނަފާެއއް ހޯދުމަުށް ޓަކައި، ނުވަތަ ކުަޑކުޑަ

ބަލަން އެަބޖެހޭ. އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ީއގެ ހިއްސާ ވެސް ބޭުރގެ ބަަޔކަުްށ ގަނޑުމެން އަލުންވިްއކާލި މައްސަލަ ވެސް ައޅު އެ

ުޅގަނޑުމެން އެަބ ދިރާގު ވެސް ައދި އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.އީ ެވސް ނުއަުގގައި ިވއްކާލި މަްއސަލަތައް އަ ؛ނުއަުގގައި 

ރައްޔިތުންގެ ފައިާސ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ މައްސަލަ މިހާރު ެއ  ދިވެހި ލަންޖެހޭ. މިއީބަ
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ރައްޔިތުންނަުށް ެގއްލިފަިއާވ  ދިެވހި ންނެވި މައްސަލަތައް ެވސް އަލުންބަލުން ބަލައި،ބަލާފަދައިން އިސްވެ އަުޅގަނޑު މިދެ

ުދވަހުގެ ކުަޑކުަޑ އަހަރު 3ރި ރައީސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ން އެބަޖެހޭ. ިއއްަޒތްތެފައިސާތައް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ހޯދައިދޭ

ބިލިއަްނ  4.5 އިވަަޑއިގެންެނވި ރައީްސެގ ސަރުކާރުގަ  ފައިދެްއވާ ތަ ކުރު ސަރުކާރުަގއި އިސްތިޢުފާުނވަ ،ސަރުކާރުަގއި

ޖެނެރަލް ނިޔާްޒ  އޭުރެގ އޮޑިޓަރ ؛މްޖެނެރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހީ ރުފިޔާ ެގއްލިފަިއވާ ކަމަުށް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޮއޑިޓަރ

ތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާއެއް، ދައްކާ. ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން އެ އިބްރާހީމް ނެރުއްވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުން އެބަ

ކޮންމެެވްސ  700ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ގާްތގަނޑަކަުށް އް ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާެއއް، މިނިސްޓްރީން އެތަ ހެލްތު

ރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން، ޓް  ތައް ަސތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާެއއް،ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެ އަން ރުފިޔާއެްއ، މިލި

هللا އި ޢަބްދުކުީރގަ  ،އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ކަްނކަން ހުންނަ ގޮތަކީ  ހެންގޮސް ދަންނަވާނެ ކަމެްއ ނެތް.މި

ނެގި ބޭފުެޅއް. މިއަދު  މިލިއަން ރުފިޔާ ވަގަުށް 900ޝާހިދު. ތަސްމީނަކީ ކީ ބޮޑު ވަެގއް. މިހާރު އެއީ އޮނަރަބަލް ޝާހިދަ

ސައިން ަޒކީ ވެްސ ހަމަ އެގޮތަުށް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ބާޣީ ާނޒިމް، ބާޣީ ބަލް ތަސްމީން. ިއބްރާހީމް ޙުއެީއ އޮނަރަ

މީހުންގެ އަޙްަމދު މަޚްލޫފަކީ މާބަނޑު ުށް ވެއްޖެ.ލް ރިާޔޒް ނުވަތަ ސީ.ޕީ ރިޔާޒައި ކާނަޔާޒް މިހާރު އެއީ ކާނަލް ނާޒިމާރި

ބޭފުޅުންގެ ކުރިމަތީަގއި ވެއްޖެ.  ކަުށް އެއަދު އޭނާައީކ ބޮޑު ޑިމޮކްރޭޓަގަިއގައި ަމގުމަތިން ތަޅަިއގަްނނަ ބޭފުޅެއް. މި

 19ިރޔާްޟ ރަޝީދު. މިސާލަކަުށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީަދކީ  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ފަރާތަުށް އަރައިފިްއާޔ  އޮިޅގެން ވެސް ަލއިނުެގ އަނެއްވެސް، ނެގި ކަމަުށް ބުނާ މީހާ. މާދަމާ  ލިއަން ރުފިޔާ ވަގަުށްމި

އްަޒތްތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީްނ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ލޮޖިކް އި  ކަރުދާހަުށް ބަދަލުވެގެންދާނެ. މިއީ ކީ ެވސް ސާފު ހުދުރިޔާޟަ

ޅޭނީ. ދިމާ އިދިކޮޅަުށޭ ތިމަންނަ އު ބުނަނީ މިފޮތާ  އޭނަ އެ ެއއް ނޫން. އެހެން މީހަކު؛އްސަލަޟީއަކު ަވގަުށްނެގީމަ ެއއީ މަޤާ

ވިދާޅުވަނީ ޝައިޚް އިލްޔާަސީކ  ދީފައި ދިޔަ ނަޝީދު. އެއީކީ މައްސަަލއެއް ނޫން. ކުރީަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގައި މިއިސްތިޢުފާ

  ކީކޭތަ ިކޔަނީ؟، ވިދާުޅވަނީ  ބޭފުޅަކަުށް މި އްބޭފުޅާއަުށް ވިދާޅުވީ. ދެން އަނެ ިކޔަިއގެން އެ ކަންނެލި އޮޑިެއކޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީ އުުތރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް.  މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 އްެކވުން:ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެ

ލުމުން ތެރެ ބަލައި މަޖިލިސް މެޝިނަކީ އެމް.ޑީ.ޕީތޯ ނުވަތަ ޕީ.ޕީ.އެމްތޯ މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދޮންނަ

ދަްއކަނީ  ެނތް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުގަނޑުމެން މި . ަރއްޔިތުްނނަުށް އެކަން ޮއޅިފަެއއްވަރަުށް ސާފުވާނެ

ނެގީ ިއއްޒަތްތެރި  ދުވާލު ަވގަުށްބިލިއަން ރުފިޔާ ރޯމާ  4ްއލުނީ. ްއޒަތްތެރި ރަީއސް ގެ އި ،ޫނން 1.2ން އެމް.އެމް.ޕީ.އާުރސީ

 ްއމުލަކު ދާއިރާގެ ކުދިންކޮަޅކާޕީ.ޕީ.އެމް ފުވަ  ،ޔާމީންهللا ރައީސް. ރަްއޔިތުންގެ ލާރި. ޕީ.ޕީ.އެމް ކެޕްމޭންގައި ޢަބްދު 
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 1ންނާކަުށް. ތެދުފުޅެއް. ނޫނޭ ވެރިކަމަުށް އަ ނުލިބިގެނެއްލައްކަ ރުފިޔާ  1މި އުޅެނީ  ތިމަންނާބައްދަލުކުރަމުން ބުނަނީ، 

ބިލިއަނެއް ވެސް ނޫން. ޓްރިލިއަނާ ދިމާލުަށް މިހިރީ މިސްރާބުޖަހާފައި  1މިލިއަނެްއ ވެސް ނޫން.  1ެއއް ނޫން. ލައްކަ

ވަީނ  މެންބަރުން ގަނެފައި 15ުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޕީ.ޕީ.އެމަޤީޤަތަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެީއ ޙަ

 މެންބަރުން ހޯދާފައި ،މެންބަރުން މަޖިލިސް 15ުށް އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ީޕ.ޕީ.އެމަަފއިާސއިން އި  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ

ރައްޔިތުްނގެ  ރައްޔިތުންގެ ފަޅުރަުށް ިވކި ފަިއސާއިން. ދިވެހި ން ަވގަުށްނެގި ފައިާސއިން. ދިވެހިވަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާުރ.ސީ

ނުލެވޭނެ ތެރި ރަީއސް. އެކަމެއް އޮުޅވަެއއް ާސއިން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ ަޙޤީޤަތް އިއްޒަތްހަރުމުދާ ވިއްކި ފައި

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް ވެސް ވަރަުށް ބަިއވަރު  ވިދާުޅވަނީ މި ރައީސް ޔާމީން އެ، މާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީ 

 .އާރު.ސީގެ މައްސަަލއިަގއި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެިރވޭ. އެއީ އެންމެފައިސާ ޚަރަދުކޮުށްފައިވާނޭ. ަކނޑައެިޅގެން އެމް.އެމް.ޕީ

ޔާމީން އިއްޒަތްތެިރ هللا ވަނީ ޢަބްދު ބޮޑު ވަގު. މީގެ އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ކައިފައި ޔާމީނަކީ އެންމެهللا ބޮޑު ވަގު. ޢަބްދު

ގެންދާ ކަަމކީ  އަުދ ކުރަމުން އެެދކޮޅުހަދާނެ ކަމެއް ނެތް. މި  ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ކަމަކާ ޙަޤީޤަތް ރައީސް. މިއި 

 ޙަޤީޤަތް އޮުޅވާުލމަުށް... މައްސަލަިއގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނުަށް އި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަހުުށަހެޅުމަުށް ޓަކަ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ތިރާމްކުރާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ިމ ރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ނުހަނު އިޙްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

އޮތް  ހުުށަހެޅިފައި މިއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މިއަދު އަޅުގަނޑު ކުރިމައްޗަުށް  ،މެންބަރަކީ. އެހެންނަމަވެސް

ދަނީ.  މުޅިން ތަފާތު ވާހަކަތަެކއް ވާހަކަަދއްކަމުން އެ ،ޮގތަުށް މިއާއި ުނގުޅޭ ވާހަކަތަކެއް މުޅިން ބަދުނާމުވާ މައުޟޫޢާ،

 މުޅިން ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދަވާ އިްއޒަތްތެރި ނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ވާހަކަަދއްަކވަމުންލައެއް ނޫން. އިުށީބެހޭ މައްސަ ނިޒާމާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، 

 މަުށް.ކޮޅު ކުިރއަުށްެގންގޮސް ނިންމާލުމެންބަރު ވާހަކަ
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 ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ވާހަކަ ެދއްީކމަ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި  ީމހުން ތެދުވެ އެ ގުޅުންހުރި ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ލާރިއާޝުކުރިއްޔާ 

ން ގެނައީ ރައްޔިތުްނގެ މެންބަރު 15ނޫންތޯ ވޭ ނޫންތޯ. އަޅުގަނުޑ ދެންނެވިންވަރަުްށ ސާފު ދައްކަނީ ޙަޤީޤަތްކަން

 ...ތައްގަނެގެންނޭ. ައޅުަގނޑު ދެންނެވީމެއް ނޫންތޯ ރަްއޔިތުންގެ ފަޅުރަުށް ފައިސާއަުށް

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 އަރުވަން.އަުށް ފުރުޞަތުهللاެމންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުޮފނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ބެހޭ މައްސަލައެއް، ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ގައި ހެދިފައި ޮއވޭ ަގާވއިދެއް. މަޖިލީހު ެނގީ މި ޒާމީ މަްއސަލައެއް މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ނި 

މީހަކު  އެ ،ުނގުޅޭ އަުށް ބަހުސްކުރަން. އެ ަމއްސަލައާގައި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ަމްއސަލަމަިޖލީހު، ަގާވއިދުަގއި އޮންނާނެ އެ

، ހަދާއިރު ފައިންނަުށް ގޮަވއިގެ މައިންބަބޭނުން މީހެއް، ބޭނުން ވާހަކައެއް ދަްއކަިއ، ބޭނުން މީހަކަުށް ވަގަުށް ގޮަވިއ،

ދަނީ މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަުށް. މަޖިލީހުގައި  މިހާރު އެ، ނެ އެކަން ހުއްޓުވަން. އެހެންވީމާޖެހޭ ގެ ރައީސްމަޖިލީހު

ގަިއ މަޖިލީހު ަވޑަިއަގންނަވާ ކަމެއް.ގެ ރިޔާސަތުން ކުރައްވަންޖެހިވާހަކަދެްއކޭނެ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަކީ މަޖިލީހު

ލެްއވުން އެ މެންބަރެްއގެ ވާހަކަ ހުްއޓުަވއި ދިމާނުވާ ގޮތަުށް ބޭނުންހާ ވާހަކަެއއް ދައްކަންޏާ ުށަހެޅިފައި އޮންނަ މައްސަލައާ ހު

 ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާ ބޭފުޅަކު ކުަރްއވަންޖެހިވަަޑއިގަންަނވާ ކަމެއް މަޖިލީހުގެ ގޮތުން  އެއީ މަޖިލިސް ަގވާއިދު ބުނާ

 ނެގީ. ވަރަުށް  މި މި ނިޒާމީ މައްސަލަމަނިކުފާނުގެ ަސމާލުކަމަުށް މިކަން ގެނައުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނުޑ  ،ތީވާ ކަމަުށް

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ޢަލީ އްޒަތްތެރި މެންއަރުވަނީ ކެލާ ދާއިާރގެ އި ުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުބެހޭ މައްސަލައެއް ހުުަށހެޅުމަ ނިޒާމާ

 ުށް.ޢާރިފަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްކެ

ރަީއސް. ަހދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ގަނުޑގެ އަޚް ކަނޑައެިޅގެން ދޮގުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަނޑަެއޅިގެން ައޅު

 ޓްރިލިއަނޭ ކިަޔއިގެން ވާހަަކދައްކަނީ. ޓްރިލިއަން ިދވެހިނީ. ރު ކަނޑައެިޅގެން ދޮގުހަދަޣަފޫއަޅުގަނޑުގެ އަޚް ޢަބްދުލް

 ހާސް.. ދަްއކަނީ ެއއް . މިތުން ދަންނާނެ ދުވަހެއް ވެސް ނޭނގޭރައްޔި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ވާހަކަކޮުޅ އަރުވައްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއި  ޫނން. މިހާރު ވާހަކަދައްކަމުންެގންދަވާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ

  ޙަޤީޤަތުގައި... ނިންމާލުމަުށް.

 

 ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ސަަލއެއް ގޯްސޮކުށްނެއް ނުދޭ. އެހެންކަމުންބެހޭ އެްއވެސް މައް ވަުގތު މަޖިލީހުގައި ނިޒާމާ މިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުމިހާރު ވާހަކަދައްކަން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާފަިއވާ އަުރވަނީ ތުއަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަ

 މޫސާއަުށް. ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވަނީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަކަުށް ޓްރިލިއަނެއް ނޭނގޭނޭ  އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިުތންނަުށް މަލާމާތްކުރުން މި މީހުންގެ މައްސަލައަީކ. މިއީ ޚާިއނުން. މިއީ ޣައްދާރުން. މިއީ 

 ވަގުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް...

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ުށް. ޢަރީފަ ޙުސައިން މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ންނޮިޅވަރަނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޢަރީފް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރގެ ންނޮޅިވަރަ

ލަ މި ނެގީ ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން ހިނގާުށޭ އަވަހަުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ނުކުތާ މި ނެގީ، މި މައްސަ

މި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ކޮރަޕްޝަާނއި ސިާޔސީ ކޮރަޕްޝަާނއި ަފސާދައިގެ މޫތައް މި ަޤއުމުން ލުއްސާލުމަުށް ޓަަކއި ވަރުގަަދ 

 ހަރަކާތެއް، ޤައުމީ ހަރަކާެތއް ފަުށަން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިނގޭތޯ. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ ަމއްސަލަެއއް ނޫން. މިހާރު އަނެްއކާެވސް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ހުުަށހަޅަން އެދިަވޑަިއގަންނަވާަފއި 

 . ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ުކޑަހުވަދޫއެބައޮތް 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ފައިސާ ދީގެްނ މެންބަރުން ަގންނަ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު، މިިނވަންކޮުށް ޮހވިފައި ކުޅުދުއްފުުީށ އުތުރު ާދއިރާެގ މެންބަރަކީ 

 ހަމަ ސީދާ ފައިސާއަުށް އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ވިކިަފއި ހުރި މެންބަރެއް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެަވޑަިއގަންނަވާ! ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަަސއްކަްތ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ނޫން އިުށީނ

ކުރިއަުށް ގެންދަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ، ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންަދވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވާަފއި ދެން ެއއަުށްފަހު 

ބެހޭ މައްސަލައަކަުްށ އެިދވަަޑިއގަންނަވާ! މިހާރު އަުޅގަނޑު  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް އުޭޅ ކަމަުށް ވަނީ ިވއްޔާ ިނޒާމާ

 މޫސާއަުށް. އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވާހަކަކޮޅުގެ ނިްނމައިލެއްވުމަުށް.  ޢަބްދުލްޣަފޫރުފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށި

 މެންބަރުންނަކީ... 15ތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަީނ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ގަތް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުށް.  هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު އިްއޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ހުުަށހެޅުމަުށް 
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ކަނަޑއެިޅގެން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް ވަގަުްށ ޮގާވއިރު، މަނިކުފާނު 

ދެކޭ މިއަުށްވުރެ ތި އިންނަވަނީ ބަލަހައްޓަވަިއެގން. މިއަުށްވުރެ ބޮޑު ވަެގއް މި ދިވެހި ތާރީޚަކު ނުދެކޭ. ދިވެހި ތާރީޚު ނު 

ބޮޑު ަވގެއް. އެކަމަުކ، އެ ަވގުމީހާ، ަވގުކަޭލގެ، މި ޗޯރުަކލޭގެ މި ތަނަުށް ތެދުވެ ރައްިޔތުން މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރުން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުންނަުށް ވެސް ދަންނަވާލަން ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ޫނން. ވާހަކަދައްަކވަމުންގެންދާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ބޭނުންވަނީ، މިހާރު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މި އޮތް، މި އޮތް ގަރާރާ ބެހޭ ގޮތުން، ގަރާުރގެ މަރުޙަލާެގ 

ތެރޭގަިއ، ތަރަހައިގެ ތެރޭގަިއ ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަުްށގެންޮގްސ ނިންމާލުމަުށް. އޭގެއިތުރަުށް ފުޅާނުކުރައްަވއި، މިހާރު މި 

 ގެ ޙުދޫުދގެ ތެރެއިން ާވހަކަކޮޅު ގެްނގޮސް، ކުރިއަުްށެގންގޮސް ނިންމާލެއްވުމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ގަރާރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ުށީކުޅުދުއްފު

ވާހަކަެދއްކޭނެ މާޙައުެލއް މިހާރު ނިޒާމީ ނުކުތާތަްއ ނިމުނީތޯ؟ އަޅުގަނޑަުށް ެވސް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ރައީސް ހަމަޖައްސަވަންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. ރައީސް ައޅުގަނޑު މި ހަދަނީ ދޮގުތޯ؟ އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރު.ސީގެ ފައިާސއެއް ނޫންތޯ 

މެންބަރުން ގަތުމަުށް ޓަކައި ޕީ.ޕީ.އެމުން ޚަރަދުކުރީ؟ އަޅުަގނޑަުށް އެނގޭ ެއއިންކަން ޚަަރދުކުރީ. ރައްޔިތުްނގެ ފައިސާ.  15

ނަންތައް ކިޔާލަދޭްނވީތޯ؟ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ ެވސް ޭއގެ ބޭފުޅެއް އިނގޭތޯ. ިމއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މި އުޅެނީ އެތައް ބިިލއަން ރުފިޔާެއއް ަވގަުށް ނަަގއިގެން އޭގެ މައްޗަުށް ފަސްއަޅާ ފޮުރވަންެވެގން. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ 

ދަނީ ރޯމާދުވާލު ވައްކަމޭ. ވެިރަކމަުށް އައުމަުށް ފަހު ވައްކަން ނޫން އެހެން ކަމެއް ކޮުށްފައެއް މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންގެން

ބުރީގެ އިމާރާތަކީ ެވސް ކަޅު ފައިސާއިން ައޅާ އިމާރާތެއް.  25ނެތޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައއި.ޖީ.އެމް.ެއްޗގައި އެއަޅާ 

 ރި ަރއީސް... އެ އިމާރާތުގެ ނަމަކީ ވެސް ަކޅު ބިލްޑިންގ ިއއްޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ުށް ޝުޖާޢަ މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  ބާރަުށުނިާޒމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ހުުށަހެޅުަމުށް ޓަކައި  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް.

 ދާއިރާގެ ކެންދޫޖެހެނީ  އަރުވަްނ މިއަޅުގަނުޑެގ ލިސްޓުން ފުރުޞަތު އަރުވަން. )ވަގުުތކޮަޅކަުށްފަހު( މިހާރުފުރުޞަތު

 ުށް.ޙުސައިނަ ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ގެްނ މި ހުުށަހެޅިގެން އުޅޭ ަމއްސަލައާ ގުޅި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ަޓކައި. އަުޅގަނޑު މިއަދު

މިނިވަން ތަޙުޤީޤެއް ކުރެވެން އެބަެޖހޭ. މި މައްސަލައާ ގުިޅގެން  ،ކަމެއް. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ދެ ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ ހަމަ 

ހުރިހާ އެއްޗެއް ބެލުމަުށް ޓަކައި މިނިވަން ތަޙުޤީޤެްއ  މި ިއ،ެއކައުންޓުަތކާ ވަތް ފައިސާ ިއ،ފައިސާ ނަގާފަިއވާ ފަރާތްތަކާ

ގެންެދވޭނެ ކަމަކަުްށ ސަާސއަކުން މި ތަޙުޤީޤު ކުރިއަުށްއެްއވެސް މުއައް ަވގުތު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ކުރެވެން އެބަޖެހޭ. މި

ރަޕްޝަން ކޮމިޝަާނ އެްނޓި ކައަދި  އިނުކުރަން. މިދެންނެވީ މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިްސއާ  އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް

މިނިވަންކަމާ އެކު މައްސަަލ  ،ންނުކުރަން. އެހެންކަމު ގުިޅގެން އެފަދަ ތަޙުޤީޤެއް ގެްނދެވޭނެ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ގަޫބލެއް

މިނިަވން ތަޙުޤީޤެއް ހިންގެވުމަުްށ  މައްސަލަ ބެލޭނެ މުއައްސަާސއެއް ާޤއިމުކުރަްއަވއިބެލޭނެ، މިނިވަންކަމާ އެކު 

 އަޅުގަނޑު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް.ޝާހަ ޢަލީ މެންބަރުތެރި ިއްއޒަތް ދާއިރާގެ އުުތރު ފުަވއްމުލަކުއަރުވަނީ  މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

 ޮބޑު ޤައުީމ މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލަ އެބަޖެހޭ ތަޙުޤީޤުކުރެވެން. މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއީ ވަރަުށް

ދަންނަވަނީ އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަރަުށް ގާްތ  ުޅގަނުޑމެން މިކަންކަމާ ގުޅޭ މީހުންނަުށް އެަބޖެހޭ އަދަބުދެވެން. އަ

 ބޭފުޅުްނނަުށް އިންސާފު ލިބެންޖެހޭނޭ. ބަންދުކުެރވިފައި ތިބީމަ ވެސް އެ ،ކަންކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ަހއްޔަރުކުެރވި ބޭފުޅުން މި

ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް  އެ ،ނަމަ ވަނީ ުށްބޭފުޅުން ވެފައިވާ ޚިޔާނާތް ކަމަ ޖެހޭނޭ. އެއީ އެމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރެވެން އެ 

އްޔަންކުރެްއވި ބޭފުޅެްއ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަީދބަކީ. އަުޅގަނޑުމެން ކުރިން ބު ދެވެންޖެހޭނެ. އަޅުގަނުޑމެން ޢައަދަ

 ވާ ބޭފުޅާގެ ެވްސ އެއްެވސް މައްސަލަެއއް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެއިޙްތިރާމު ނުހަނު  ،ނުހަނު ލޯބިވި

ބޭފުޅާައުށް ވެސް އަދަބު ދެވެންޖެހޭނެ. އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ އެހެން މުއައްސަސާަތކުަގއި ތިއްެބވި  އެ ،ނަމަ ވަނީ ކަމަުށް

ބޮުޑ  ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އަދަބު ެދވެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަުށް އެ ،ނަމަ ވާއިބޭފުޅުން ވެސް ޚިޔާނާތްތެރިެވފަ

ދަނީ ިއއްޔެ މި މަިޖލީހުގެ ދީނީ ެއއްބަިއވަންތަކަާމ  ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މިޤައުމީ މައްސަލަެއއް. އެހެން
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 ،ޤީދާއާ ގުޭޅގޮތުން ވޯޓެއް ެނގި ދުވަހު ކޮބައިތޯ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ދީނަުށް ޓަކައި ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ޢަ

ނުލެވުުނ  ަކމަުށް ޓަކައި ވަކާލާުތކުރަްއވާ ބޭފުޅުން؟ ފިތައެއްލާމަތްތެރިމަޢުގެ ސަޤައުމަުށް ޓަަކއި ައޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަ

ފަސާދަާއ މި ޤައުމުގައި އުަފއްދަްނ  އިއެ މައްސަލަ ބަލަިއގަތުމަުށް ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއހެންވީމާ، ޚިޔާނާތާ

ބޭފުޅުން  އެ .ުތހުމަތުކުރެވުނީ .ކުރީ  އުޅެނީ ކޮންބަެއއްކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ. މީހަކު ހަމަ ވަްއކަމެއް

އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ނަަގިއގެން  ،އެްއކަލަ ލާރިން ވަކާލާތުކުުރމަުށް. އެއްކަލަ ލާރިން އެތަްއ ހާސް ރުފިޔާ

ޅުންގެ ބޭފު އެ އުމުތަކަުށް ދަތުރުފަުތރުކުރުމަުށް، މި ލާރި ނޫންތޯ މި ބޭނުންކުރަނީއެކި ޤަ ކާލާތުކުރުމަުށް، ދިފާޢުކުރުމަުްށ،ވަ

ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަުށް ވިަޔސް މި މައްސަލަ ރަނަގޅަުށް  ދިފާޢުގައި. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މި

ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ސޯޝަލް މީޑިޔާއިން ފެނުނޭ މި ވިދާޅުވާ  ޖެހޭނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަދަބު ލިބެން ،ތަޙުޤީޤުކުރެވި

ތަެނއް  އޭ. ވީނުވީލޯގައި ނުތިެބއޭ. ގެްއލެއޭ. ފިލަިލުޔއްވާަފއި ހުރި ވާހަކަ. ވޯޓަުށް ެޖހޭއިރު ފްބޭފުޅުންގެ ޕާޓީގެ ބޭފުޅުން 

ފައިސާ ެނގި މީހުން  އެ އި،ބުނާ ފައިސާަގއި ޖެހުނު މީހުންނާ ަވނީ؟ އެހެންވީމާ، އެ ނޭނގެއޭ. ކިހިނެއްތޯ މި

ޤީ ގެނައުމަުްށ މަުށް ޓަކައި ިދވެހިރާއްޖެއަުށް ތަރައްއަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ. ެދން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްަރޙުގައި ަޤއު

ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ.  ،ނެތް ކަމެއް  ކުރަްއވާ މިައދުގެ ރަީއސްގެ އިސްތަުށިފުުޅގައި ތުހުމަތުތައް އަުޅއްވާނެ ޓަކައި މަަސއްކަތް 

 ކުންފުނިތަކުން ފައިދާ އެބަ މަނިކުފާނަކީ ސާފު ބޭފުެޅްއ. ޤައުމަިއގެން ކުިރއަުށް ވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުެޅއް. ދައުލަުތގެ އެ

އެތައް ހާސް މިލިއަން  .ތަން ލިބޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިޖޫރީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަުށް ކުރިއަރަމުންދާ

ރެއިން ބޭފުޅުްނގެ ތެ ތި ،ަގއި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާަހަކއަކީލަރެއް އެހެރީ ދައުލަުތގެ ިރަޒރވްޑޮ

ބޭފުޅެއް ނޫންތޯއޭ ރައީސް ނަޝީދަކީ ވަެގއް ކަމަުށް ަކނޑައެޅުމަުށް ޓަަކއި ޝަރްޢީ ކޯޓަކަުށް ގޮސް ސާބިތުކުރީ. 

ނޫން. ޝަރްޢީ ކޯޓަކަުށް ސާބިތުކުރުމަުށް ޓަކައި މިއިްނ ބޭފުޅެކޭ ގޮސް ވަކާލާުތކުރީ.  އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަަކެއއް

ބޭފުޅުންނަީކ މި  ވާހަކަ ެގނެސްދެއްވި އަޅާަފއި އޮތީ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެރައީސް ނަޝީދަކީ ަވގެއް ަކމަުށް ކަނޑަ

 ،،ދެންތިބި ބަޔަކާއި ،ބާޣީންނާއި ،ދަންނަވަނީ ވަގުންނާއި  ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި

ބޭފުޅުން  ގެ އަރިހުގައޭ. އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅުން މިހުރިހާ އެންމެން ތިބީ އެ އި، ފާޝިޤުންނާ،އްދާރުންނާއި، ޣަމުޖުރިމުންނާ

 ކުރަްއާވުށޭ. ނެސްދިުނމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތް ޤައުމަުށް ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ގެ ދުރުކުރައްަވއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ުށްފަލާޙަ ހީމްއިބްރާ ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫއަރުވަނީ  އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ޝުޖާޢަ އިބްރާހީމް މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ބާރަުށުއަރުވާނީ ގަނޑު ފުރުޞަތު އެއަުށްފަހު އަޅު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:  ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ
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ދަންަނވާނީ  ަގރާރަކީ އަުޅގަނޑު ދާ މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރެއަުށް ހުުށަހެޅިގެން

ުއޅެނީ. މި  ޮބޑު ޚިޔާނާެތއް ެފންމަތިވެގެން މި މު ގަރާެރކޭ. ެއީއ އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހި ސަުރާކރުގެ ވަރަުށްވަރަުށް މުހިއް

ފުރަތަމަ ވެސް ގެނެސްދެްއވީ ައޅުގަނޑުމެންެގ ިއއްޒަތްތެރި  ޚިޔާނާތް ރައްޔިތުްނގެ ަސމާލުކަމަުށް އެންމެ

މަނިކުފާނުެގ  ގޮތުަގއި އެ ޔާައކީ ައޅުގަނޑު ގަބޫުލުކރާލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ފާހަަގކުރަން. މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްރައީސު

 އެ ަގއި ވިަޔްސ އެ މައްސަލަ ބައްލަވަިއ،ިކތަންމެ އަރިސް ބޭފުޅަކު ކަމެއް ކުރެްއވި ކަމު ،ކިތަންމެ ކައިރި ބޭފުޅަކު

ފެނިގެން އެބަދޭ ަބއެްއ  ަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށްމިތާެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެއއް. ބޭފުޅަކަުށް ޙައްޤު އަދަބު ެދޭވވަރު

މެންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަްނ ތެދުވެވަަޑއިގަންަނވަިއ، ހަމަ ތަނުގައި ވާހަކަަދއްކަންޖެހޭ އަޅުގަނޑު

ތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ދިމާލަުށް ވަގަުށް ގޮވާ މަންޒަރު. މެްނގެ އިްއޒަތް އަުޅގަނޑުމައުޟޫޢުން ބޭރުވެވަަޑިއގަންނަވާފައި 

މެންގެ ތެޭރގައި ހުރި ައޅުގަނޑުދަންނަވާނީ،  އަޅުގަނޑު ުށް ފާހަގަކޮުށްލެވޭ އަޙްމަދު މަޚްލޫފް.އަުޅގަނޑަޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި 

ހޫރިއްޔާގެ ބޮުލގައި ވަރަުށް ގިނަ އެންމެ ބޮޑު ަވގަކީ އަޙްމަދު މަޚްލޫފޭ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަުްށ ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމް

މިލިއަން ޮޑލަރެއް ކާލާފައި އޮތް ވާހަަކ  800ބަދުނާމުތައް އަޅުްއވައިފި. ެއމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ރައީްސ ޔާމީން 

ނަންގަަވއިގެން ިރޔާސީ ކޮިމޝަނެއް ހައްަދވަިއގެން އެ ަމއްސަލަ ބެއްެލވި. އެ ކޮމިޓީަގިއ އިންނެިވ މެންބަރެއް އަޙްމަދު 

ފަކީ. އެ މައްސަލަ ެއ ކޮމިޓީން ބަލަން މަސައްކަތްކުރަން ފެުށީމާ މަޚްލޫފް އެތާ ހުރި ކެމެރާމަނެއްގެ ނޭފަތް މަޚްލޫ

ފަޅައިލާފައި ހުރި ބޭފުޅެއް މިީއ ޔާމީން އެ ކަމެއް ނުކުަރއްާވނެއޭ ކިޔާފަ. މިއަދު އެމް.ޑީ.ީޕއާ ގުިޅވަަޑިއގެން އެ ކުަރއްާވ 

ުށް ައޅުގަނޑައެ ވިދާުޅވަނީ ަރއީސް ާޔމީނަކީ ވަެގކޭ. މި ެގއްލުނު ަފއިސާގެ ތެރެއިން މަސައްކަުތގައި ހަމަ ތެދުވާ ޮގތަުށް 

މެންނަކަުށް ޚާއްޞަކޮުްށ ައޅުަގނޑުމިިލއަން ރުފިޔާ ލިބުނު.  13މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ޮގތުގައި މަޚްލޫފަުށް 

އެންމެ ގިަނ ފައިސާ ލިބިފައި ހުންނާނީ  ުށް ަލފާކުރެވޭ ގޮުތަގއިއަުޅގަނޑަފާހަގަކުރެވިަފއެއް ނެތް ަވކި މެންބަރަކަުށް؛ 

ގެ ވަރަުށް ގާތް ރަހުމަތްތެރި ބޭފުޅެއް. ވަރަުށް ހިތާމަކުރަން މިއަދު މި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭތީ. އަޅުގަނޑު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަުށް. 

ދުވަހަކު އަޅުްއވާތީ.  ވަރަުށް ުރޅިއާދޭ އެްއވެސް ކުުެށއް ނެތް ރައީސެްއގެ ބޮލުަގއި ަވގުބަދުނާމު ކޮންމެ އަުޅގަނޑުހިތާމައަކީ 

މިއީ ވަރަުށް ބޮޑު މައްސަަލެއއް. މި މައްސަލަ ރައީސް ާޔމީން ބައްލަވާނެ. ބައްލަވާަފިއ އަދަބު ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ 

ހިތާމަކުރަން.  އަޅުގަނޑުފަރާތްތަކަުށް އަދަބު ދެއްވާނެ. އެ އަދަބު ލިބޭ މީހުންގެ ތެޭރގައި އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހިމެނޭނެތީ 

ދަންނަވާލަން އޮތީ، އެ މަނިކުފާނު ޖަލުަށް ވަޑައިގަންަނވާ ދުވަހަކުން ރައީްސ ނަޝީދަުށް އެހެރަ ކަހަލަ  އަޅުގަނޑު

ެގ އަުޅގަނޑު އެޕާޓްމަންޓެއް، ދެން ެއވަރު ނުވިޔަސް ެއއާ ގާތްކުރާވަުރގެ ތަނެއް އަޙްމަދު މަޚްލޫފަުށް ހައްދަވައިެދއްވުމަކީ 

 ވަރަުށް ބޮޑު އެދުމެކޭ. ުޝކުިރއްޔާ.  

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ
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އާދެ، ރިާޔސަތުގެ ވަރަުށް ޮބުޑ އެދުމެއް، ވާހަކަަދއްަކވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ާވހަކަދެއްެކވުމުަގއި މަޖިލީހުގެ 

ގަާވއިދުގެ ތެޭރގައި ވާހަކަޮކުޅ ބައްޓަންކުރަމުންގެންދިއުން. ހަމައެހެންމެ ސާބިތުވެފައި ނެތް އެއްެވސް ކަހަލަ ކަމެއްގެ 

ކަ ެއއްވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް އަދި އެހެން ފަރާތަކަުށް ވެސް މުޚާޠަބުކޮުށް ވާހަކަދެއްކުމަކީ އެއީ ރަނަގުޅ ވާހަ

ފުރުޞަތު ިމ އަރުވަނީ ބާރަުުށ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  އަުޅގަނޑުކަމެއް ނޫން. އެހެންކަމުން، ިމހާރު 

 ސުޖާޢަުށް. 

 

 ކެވުްނ:ވާހަކަދެއްބަރު އިްބރާހީމް ސުޖާޢު ބާރަުށު ދާއިރާގެ މެން

ރަީއސް. ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޮރޒައިނާ އާދަމް ހުުށަހަޅާފައިާވ ގަރާރަުްށ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

 އަޅުގަނޑު ެވސް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެދުކނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފުަށް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ުހުށަހެޅުމަުށް ޓަކައި ގަލޮޅު 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އްކެވުން:ވާހަކަދެ ލޫފްދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު

ހަމަ  އަޅުގަނޑުރޭ ރައީސް. މަނިކުފާނު ހަމަ މި މަޖިލިސް ކުރިއަުށްގެންދަވާ ޮގތާ ދޭތެޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ، 

 މިއަދު ވެސް ހަމަ ހިތްހަމަޖެހޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މަނިކުފާނަުށް ހަމަ މި ކަމުގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޭ މައްސަަލއެްއ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ޫނން. އިުށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ޫނން. ނިޒާމާ ބެ

 ނޫން. މިހާރު ވާހަކަދައްަކވަމުްނގެންދަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގެވާހަަކކޮޅު ކުރިއަުށް ގެންެދވުމަުށް ޓަކައި ފުރުޞަތުއަުރވަން. 

 

 ކެވުްނ:ވާހަކަދެއްބާރަުށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ސުޖާޢު 

ރައީސް. އަްއޑޫ މީދޫ، އަްއޑޫ، ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ  ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބޭަގރާރަުށް އަޅުގަނޑު... 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް އިުތރު އެހެން މައްސަލަެއއް ހުުށަހެޅުމަުށް ޓަކައި ގަލޮޅު ދެކުނު ާދއިރާގެ

 އަޙްމަދު މަޚްލޫފަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން، އާ ަމއްސަލަެއއް ެވްއޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އްކެވުން:ވާހަކަދެ ލޫފްދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު

މެން ވަްއކަމެއް ކޮުށްަފއި ހުރިއްާޔ އަޅުގަނޑު ،ންވަނީހަމަ ފާހަގަކޮުށްަލން ބޭނު އަުޅގަނޑުއާދެ، އާ ަމއްސަލަެއްއގެ ގޮުތަގއި 

އެކަމެއް ބަލަންވީ. އެކަމަުކ، މިއިން މީހަކަުށް ނުކެރޭނެ ބަލާކަުށް. ވަރަުށް ކެރިގެން މި ބުނަނީ. ނުކެރޭނެ ބަލާކަުށް. ޔާމީނުަށް 

 މެން މި ގޮވަނީ ޔާމީނަކީ ވަެގކޭ. އަުޅަގނޑުވަްއކަންކޮުށްފައި އޮތީމަ 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. އިުށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. ވާހަކަދައްަކވަމުންގެންދަާވ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަޮކޅު ކުރިއަުްށގެންގޮސް ނިންމާުލމަުށް. 

 

 ކެވުްނ:ވާހަކަދެއްބާރަުށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ސުޖާޢު 

ނާ އާދަމް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ައއްޑޫ މީދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއި ޝުކުރިއް

މިއަދު ހަމަ ދިވެހި ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަުްށ  އަުޅގަނޑުވެސް އެްއޗެކޭ ބުނުމުގެ ކުރިން  އަުޅގަނޑުރާރަުށް ބޭގަ

ރައީސަުށް ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ  ރައީސް. ބޭނުން. އިއްޒަތްެތރިވަރަުށް މުހިއްމު ވާހަކައެއް ހިްއސާކޮުށްލަން 

ޅެނީ ކޮން ބަޔަކަުށްކަްނ. މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ އު ދާއިރާެއއްަގއި ދަްއކަން ކެރިެގން މި މިއަދު ވަްއކަމުގެ ވާހަކަ ފުޅާ

މެން މި އަުޅގަނޑުމި ވާހަކަެދއްކުމަުށް  ،އެންމެ މެންބަރަކު އަުށް ބަލައިާލިއރު އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ނިސްބަްތވާވަގުުތގެ ފްލޯ  މި

މެންނަުށް އަޅުގަނޑު އިންނެވީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދައްކާ ވަްއކަމުގެ ވާހަކަ ައޑުައހަން ކެރޭ އެންމެ މެންބަރަކު މިތާގައި

އަޙްމަުދ ، މެން ހިތާމަކުރާ ކަމަކީގަނޑުއަޅުކެރޭނެ ދައުލަތުން ަވއްކަމެއް ޮކުށްފައި އޮތިްއޔާ އެ ވާހަަކއެއް ދައްކަން. މިއަދު 

ދިމާއަުށް ެއއީ ބޮުޑ  މިއަދު އަޙްމަދު އަދީބާ، އަތުން އެންމެ ގިނައިްނ ލާރި ނަގާފައި އެއީ ަވގެކޭ ބުނި މީހުން އަދީބު

 ،ންލޫފްމެއިރު އަޙްމަދު މަޚްމެން މިއަދު ހިތާމަކުރާ ކަމަކީ. ފައިސާ ލިބުނު އަުޅގަނޑުެއއީ  ،ވަެގކޭ ބުނަން ނުކެރޭތީވެ

ދީބު ތިއީ ބަލަ ކަލޭ ޮކންތާކުން ހޯދާފައި ހުރި ފައިސާތޯ އަހާލަން ވެސް ނުކެރުނު. އާދަމްމެންނަކަުށް ނުެކރުނު، އަ ރޮޒައިނާ
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ހިރު މީހަކަުށް ހަދައިގެން މިކަހަލަ އަދީބަކީ ސާފުތާ ،ދައިއެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަދީބަކީ ވަގަކަުށް ނަަގކަުށް ނަހަ

އޮްފ  ކީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ބޭންކުމެން މި އުފައްދާ ސުވަލާ އަޅުގަނޑު ޞްެތރިކަމާ ދޭތެރޭދަްއކާތީ މިއީ އިޚުލާވާހަކަ

 .ްނ ރުފިޔާގެ ލޯނު ކާލަިއގެން..މިލިއަ 900 މޯލްޑިވްސްއިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަން. އަޙްމަދު މަޚްލޫފަުށް ފުރުޞަތުޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ހުުށަހެޅުމަުށް ގަލޮޅު ދެކުނު ާދއިރާގެ އިއް 

 ތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮުށްލައްވާ!އިްއޒަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އްކެވުން:ވާހަކަދެ ލޫފްދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު

ބުނީމަ ޕާޓީން ކަނޑާލީ.  ަވއްކަންކުރާ ާވހަކަ ައދީބާއި، ޔާމީނާ؛ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވއްކަމުގެ ވާހަކަ

 ޕާޓީން ކަނޑާލީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމަ...

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  !ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ޫނން. އިުށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ އިުށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ!ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ޫނން. 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުަށް އި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ހުުށަހެޅުމަުށް ޓަކަ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ކެވުްނ:ވާހަކަދެއްބާރަުށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ސުޖާޢު 

 މެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ،އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު އުފާކުރަނީ އަުޅގަނޑުިއއްޒަްތތެރި ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

މަތުކުރާ މަނިކުފާނަުށް ތުހު  އެ ،މަތުކޮުށް އެތަކެއް ވާހަަކއެއް ދަްއކާއިރު ރިއްޔާއަުށް ތުހުމެންގެ ރައީސުލްޖުްމހޫއަޅުގަނޑު

ބެހޭ ވުޒާރާަތކަުށް ފޮނުވަން.  މަނިކުފާނަުށް ކެިރއްޖޭ ބޭންކު ސްޓޭޓްމަންޓް ކަމާ ހުރިހާ ކަންތައްތަކުން ބަރީޢަވުަމުށް ޓަކައި އެ

މަނިކުފާނުގެ  މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާއަކަުްށ ނުކެރުނޭ އެ ރައީސް ނަޝީދާއި އެ ،މަކީމިއަދު ހިތާމަކުރާ ކަ

ން މިިލއަ 900އޮފް ޯމލްޑިވްްސއިން  ކަމަކީ. ބޭންކު ކަުށް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ހިާތމަކުރާބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް އާއްމުކުރާ 

 ކިތައް އަހަރު އްސާދާރުންނަުށް ިޑިވޑެންޑް ނުބަހާމޯލްިޑވްްސގެ ހި އޮފް މެން ބޭންކުއަުޅގަނޑު ،ރުފިޔާގެ ލޯނު ކާލަިއގެން
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ރާރުތަްއ މި މީހުން ވަްއކަމުގެ ޭބގަމިއަދު ވަްއކަންކޮުށްފައި ތިބޭ  މާ،އެހެްނވީ އާނ! މެން ތިބިޯތ؟އަުޅގަނޑުވަންދެން 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ، ރާ ކަމެއްމެން ހިތާމަކުއަުޅގަނޑުމަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅައިގެން މި ވާހަކަ ދަްއކަން ނުކެރޭކަމީ މިއީ 

މެން އެބަޖެހޭ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ ވައްކަންކުރާ މީހުން އެއީ ވަގުން ކަމަުށް ވާހަކަަދއްކަން އަޅުގަނޑުމިއަދު 

 ދޭން ކެރޭނެ ސަރުކާރެއް.ރުކޮުށް އަދަބު ހައްޔަކާރަކީ ަވއްކަްނކުރާ މީހުން ހިފައި މެން ަސރުއަުޅގަނޑުކެރެން. 

މެން ެއބަޖެހޭ އައްޫޑ ކޮްނވެންޝަްނ ައޅުގަނޑުމެންގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ެއ ހިތްވަރު އެބަހުރި. މިއަދު ނޑުއަޅުގަ

މާރާތްކޮުށްފައި ބާކީ ހުރި ަދއްކަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އި ސެންޓަރު ހެދިއިރު ކޮުށްފައި ހުރި ވައްކަުމގެ ވާހަކަ ވެސް

ބަޔަކަުށްތޯ ަވއްކަުމގެ ވާހަަކ . އެހެންވީމާ، ކޮން ގެ ވާހަކަ ދަްއކަން މި އުޅެނީދަގަނޑުތައް ވަޅުކޮނެަފއި ވަުޅލި ބައެއް

 ...ފައިރާރު ހުުށަހަޅާ. މިއަދު ވަްއކަމޭ ކިަޔއިގެން ގަ ދައްކަން ކެިރގެން މި އުޅެނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަުށް. އި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގައްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަޅުގަނޑުއާދެ، މިހާރު 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެރުވުމުގެ ކުރީގައި ނިޒާމާ ބެހޭ މައްަސލައެއް ހުުށަހެޅުމަުށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަުށް ފުރުޞަތު

 އަރުވަން. މިރަުށް ފުރުޞަތުއަޙްމަދު ޢާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާ ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދުކުޑަހުވަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެގީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ  އަޅުގަނޑު

ދަނީ އެކަން  ތަނުގައި ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދަނިކޮުށް ތަޙުޤީޤުކުރަން ކެރިގެން މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެ އެ ވިދާުޅވަނީ މި

ން ޑޮލަުރގެ މިލިއަ 800ަގއި ހުރިއިުރގައި ެވސް ދަނިކޮުށް އަދި އަނެްއކާ އެ ބޭފުޅާ އެ ފަރާތެއްޤުކުރަމުން. ކުރަމުންތަޙުޤީ

ެގ ޔާމީންهللا ޢަބްދު ،ޔާމީނަުށް ހުރަސްއެޅުމަުށްهللا ތަނުގައި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކުން ކުރަމުންދާތީެވ ޢަބްދު ތަޙުޤީޤު މި

ޔާމީން ވިދާުޅވީ هللا ރާމަނެއްގެ ނޭފަތްމަތި ފަޅާލި ބޭފުޅެއް. އެ ދުވަހު ެވސް ޢަބްދުޓީީވން ކެމެ ތީ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ

 ތަޙުޤީޤުކުރި..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުގަނޑުފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، މިހާރު  އަޅުގަނޑުނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. މިހާރު  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ނަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަުށް ވާހަކަދެއްުކމުގެ ފުރުޞަތުއަރުވަނީ.ފު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ
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 ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޙްމަދު މަޚްލޫފް އަޅެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުަށހެޅުއްވުމަުށް ޓަަކއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތެއް ދެއްާވ. އެއަުށްފަހުަގއި އިްއޒަތްތެރި ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ހު

 މެންބަރުގެ ވާހަކަ ކުިރއަުށްގެްނދަވާ.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް

ފަަޅއިގެެނއް ެވސް ނުދޭ. މީހެއްގެ ނޭފަތެއް ވެސް ފަޅައެއް ނުލަން. އެކަމަުކ،  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުގެ ނޭފަތް

 ކޮންމެވެސް ެގއަކަުށް ވަދެ ޮއްއވާ ބަޔަކު ގޮސް ޢާމިރުގެ ނޭަފތްމަތި ފަޅާލި މަތިން އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންވަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަލަެއއް ނޫން. މިހާރު ވާހަކަަދއްަކވަމުންގެންދެާވ ިއއްޒަތްތެިރ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ޫނން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައް

މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޭއގެ ކުީރަގއި އަެނއްާކ ާބރަުށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢުަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހަކަދެއްކެވުްނ:ވާ ބާރަުށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު

ަރީއސް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ އެންމެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ސުވާލެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޙްމަދު މަޚްލޫފާއި ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް އަޙްމަދު އަދީބުގެ ފަރާތުން ފައިސާ ލިބުނުއިރު 

ލުނުކޮުށްލީ އަދީބު؛ ބަލަ! މިއީ ކޮންތާކުްނ ލިބުނު ފައިސާެއއްތޯ. މިއަުދ އަުޅގަނޑުމެން މި އުފައްާދ ކީްއވެގެންތޯ ުސވާ

 ސުވާލަކީ އެއީ...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. އިުށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ނިޒާމާ ބެހޭ 

ސަލަެއއް ހުުށަހެޅުމަުށް ޓަކައި؛ އަުޅގަނޑު މިހާހިސާބުން އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުްނޭވ. ރިޔާސަތުން ދަންނަވާލަން މައް

ބޭނުންވާ އެްއޗަީކ، ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވޭތޯ ކުޑަ ަވގުތުކޮަޅކަުށް މަޖިލިސް މެދުކަނޑައިލާފައި އިްއޒަތްތެިރ 

ނަވަިއގެން މި މަުއޟޫޢަިއެގން ކުރިއަުށް ަވޑަިއގަންނަވަްނ. ނޫނީ ިވއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަޖެހިވަޑައިގަން 

މެންބަރުން ވާހަކަދައްަކވަން މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވާފަިއވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ަސލީމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވާނީތޯ. 

މެ ފަހު ނިޒާމީ މައްސަލަ ހުުށަހެޅުމަުށް ޓަކައި އެހެންކަމުން، މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ނިޒާމީ؛ އެން

އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ނޮޅިވަރަން ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފަުށް. އެއަުށްފަހު ައޅުގަނުޑ 

 ފުރުޞަތުއަރުވާނަން ޢަލީ ސަލީމަުށް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ނޮޅިވަރަން ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން އަރީފް

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ކުެރއް ސުވާލުކޮުށްލަން ބޭނުންވަީނ، ިމއީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިްއޒަތްތެރި 

 ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތޯ ނޫނިއްޔާ ކާޅު ހާްއޔެއްތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މައްސަލައެްއގައި ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. ނިޒާމާ ބެހޭ

 ޙުސައިންމަނިކަުށް ފުރުޞަތުައރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

އްސަލައެއް މި ނެގީ ނިޒާމު ނުެގއްލި، ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެގީމަ ނިޒާމީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ނިޒާމާ ބެހޭ މަ

ނުކުތާ ދެއްވާީތވެ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެންމެ ބަލަން މި އިނީ ހަމަ. އިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތުން ދެންމެ ނިޒާމީ 

ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ފެންނާތީ،  ނުކުތާއެއް ދެްއވީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަަގން އޮންނަ އުސޫލުގެ ބޭރުން

 އެ ވާހަކަ އެއީ ިނޒާމީ މައްަސލައެއް ކަުމގައި ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ލީނިއަންްޓކޮުށް ައޅުަގނޑު ޢަމަލުކުރަމުންގެންދަނީ. 

ނިޒާމީ ނުކުތާ ަނގަން އޮންނަ ގޮަތކަުށް ނޫން ެއއްވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަންަގވަމުން  މަޖިލީހުގައި

ގެންދަވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ޓަކައި ވާހަކަދަްއކަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންނުަށް 

ލަައުށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދަނީ. އެހެންކަމުން، މިހާރު ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަ

ވަގުުތކޮެޅއް ދެްއވާ! ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަގުތުކޮެޅއް ެދއްވާ މަޖިލީހުގެ މަަސއްކަަތއިެގން ކުރިއަުްށގެންދަން. މިހާރު 

ވާހަަކކޮޅު ކުރިއަުްށގެންޮގސް  އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ފުނަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަުށް

 ނިންމާލުމަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު މި ބަހުސްކުެރވޭ މަްއސަލަިއގަިއ އަުޅގަނުޑ 

ސް، އަދި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު ދަންނަވާނީ ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ވެ

މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވެސް، ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް، ހުރިހާ ސިޔާސީ 

ަވއޭ މިއަދު މިތާ މި ޕާޓީތަކަކަުށް ވެްސ، ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެްއގެ ާއއްމު ރަްއޔިތުންނަުށް ވެސް އެނިގަވޑަިއގަންނަ

ހަޅޭއްލަވާ ޕާޓީައކީ، ހަޭޅއްލަވާ މީހުންނަކީ ޤައުމަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ ަޒއްރެްއގެ މިންވަރު ެވސް ހުރި ބައެއް ނޫންކަން. 

ޤައުމު ކީްއކުރަންތޯ، ަރއްޔިތަަކުށް ވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރި ބައެއް ނޫން. އެ މީހުންނަކީ އެ މީހުންގެ ވެިރކަމުަގިއ 

 ،ބިިލއަނުން ،ބިލިއަނުން ؛އިންތިހާއަުށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ ،ޤަުއމަުށް ،ލާއިރުަގއި ރަްއޔިތުންނަުށްގަނޑުމެން ފަހަތް ބަލައިއަޅު

ަލވަަލވާފައި މި ދަްއކަނީ. އިްއޒަތްތެިރ އްބިލިއަނުން ލާރި ރަްއޔިތުންގެ ތިޖޫރިން ކައިފައި ތިބި ބަެއއްގެ ވާހަކަ ިމއަދު ހަޅޭ

 އަތޮޅުަތކުެގ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން އެބައި ،ތެރޭގެ ިނކަމެތި ރައްޔިތުންބައްަލވާ! ރާއްޖެަޑިއގެންރައީސް. ނިކަން ވިސްާނވަ

ގެ މިލްިކއްޔާުތގަިއ މީހުން ދަރަުށް ގޮްސގެން އެބައި ،ފަރަުށްދުވަހުންސުރެ މަހަުށް،  މީހުން ކުޑަ އެަބއި ،މީހުން ލޭކޮުށާލައިގެން

ން ިދވެހި ުކގަިއ ހުރި ަސތޭކަ އެަތއް މިލިއަތަަކއުންޓުދާފައި އަތޮުޅ އެމީހުން ހޯ ރުްއ ިވއްަކިއގެން އެބައިހުރި ގަސް

ކަމަުށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެ ވިދާޅުވަނީ  ން ުރފިޔާ ކާލިމިލިއަ 166ބައެއް އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ. ރުފިޔާއެއް ކާލި 

ދަްއކާކަުށް. ިމއަދު އޮތް ގެްނ ވާހަކަޚިޔާނާތޭ ކިަޔއި، ުނގަނޭތަ ނިކުމެ ޚިޔާނާތޭ ހިސާބުތަކުން އެބަ ދަްއކަޭއ. ިމއަދު ލަދެއް

މީހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ނިކަން ދެކިލަބަލަ. ރައީސް  ސަރުކާރާ ދިމާލަުށް ޚިޔާނާތުގެ ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި އެަބއި

ނީ ކަމަުށް ވަ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ަރއްޔިުތންނަުށް ކޮުށްދޭ މަސައްކަތް ެފނިފައި ތުރުތުރުއަޅަިއގަެނގެްނ ހޭނެތިގެންދިޔަ
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. ެއއީ ނަކަުށް ކެތެއް ުނވާނެއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަޙްމަދު މަޚްލޫފްމެކުޅުދުއްފުުށީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ވެސް. އި 

 ...ނުވާނެ މީހުންެގ އިހްސާސްތައް ކެެތއް ާއއި އާރޯކަން ފެނިފައި އެޤައުމަުށް އަންނަ ތަރައްޤީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލޫފަުށް، ދާއިާރގެ ެމންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ބެހޭ މައްސަލައެއް ހުުށަހެޅުމަުށް ަޓކައި ގަލޮޅު ދެކުނު ބަރު ނިޒާމާއިްއޒަތްތެރި މެން

 ކުރިން ހުުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް މައްސަލަެއއް ހުުށަނޭޅުމަުށް ދަންނަވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ލޫފްދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު

ނުޭދ  ބެހޭ މައްސަލަެއއް މި ނެގީ ައޅުގަނޑަުްށ ދެންމެގައި ދެއްވި ދެ ިނޒާމީ ނުކުތާަގއި ވެސް ީޓވީއަުްށ ައޑެއް ނިޒާމާ

ނުދާންވީ  އަޅުގަނޑުެގ. އެހެންވީމާ، އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑަުށް ލިބުނީމަ. ކީއްެވގެންތޯ އަޅުގަނޑު ާވހަކަދައްާކއިރު އަޑު

ން ސާފުކޮުށްލަން. އެހެން ހުރިހާ އެންމެންގެ އަޑު އެބަ ޓީީވައުށް އިވޭ. އަުޅގަނުޑގެ ނިޒާމީ ސަބަބު. އެކަން ައޅުގަނޑު ބޭނު

 އަެޑއް ނީވޭ. ިއގައިމައްސަލަ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު މިހާ، . އެހެންކަމުންއިބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫްނ. އަުޅގަނޑު ތިކަން ސާުފކޮުށްައރުވާނަން ޖަލްސާ ނިމުމުގެ ކުީރގަ ނިޒާމާ

 ގެންދަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް

މެ ިނޒާމީ ނުކުތާެއއް ަނގަިއގެން ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ކަރަުށް ިކތަންމެ ބާރުލާފައި ކިތަންއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ލޫފްމެން ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ކަމަުށް ިވޔަސް ވެސް ަރއްޔިތުންނަުށް ޚްއަޙްމަދު މަ މެންބަރު އަޅުގަނޑު އަޚް ޒަތްތެރިއިއް 

ކަން. ުށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ބޭފުޅުންއެނގޭ އެ ބޭފުޅުންގެ އިޚްލާްޞތެރިކަމެއް ނެތްކަން. އެ ބޭފުޅުންނަކީ އެކި ދުވަހު އެކި ގޮތަ

މި ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ރަސޫލާއަުްށ  ،.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅުން ވާހަކަުފޅުދައްަކވާއިރު އެމް !ނިކަން ދެކެަވޑަިއގެންބައްަލވާ

ިބލިއަނަުށް ވުެރ ގިނަ ރުިފޔާ،  4ރާއްޖޭގެ މިލްިކއްޔާތުން ބޫލުނުކޮުށް، ިދވެހި ދީން ގަ ޖޯކުޖަހައި، މާތްެވގެންާވ ިއްސލާމް

ތް. އެވަުރގެ ޕާޓީެއއް ނެތް. މިއީ އިޚްލާޞްތެރިކަން ވެސް ެއވަރުގެ ވެިރއެއް ނެ ނަުށް ވުރެ ގިނަ ރުިފޔާ ކާލީމަބިލިއަ 4
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އެ ގޯސް ވެރިކަުމގެ ފަހަތުގަިއ  ،އެ ޕާީޓގެ ފަހަތުަގއި ،އޮތް ގޮަތކީ. ދެން މިއަދު ނިކުެމވަަޑއިގެން އެ ވެރިމީހާގެ ފަހަތުގައި 

ކަމެއް ނެތް.  ލަވާނެޑާންސްކުރަްއވަމުން؛ ފަލާޙް ބައް ،ލަވަމުންއްހަޅޭ ،އަރާ ތިއްބަަވިއގެން ބޮޑުބެރުޖަހަމުން

ރުކާރު ގެންނަން. ީވއިރު، ޑާންސްކުރަްއވަމުން މަސައްކަތް މި ކުރައްވަނީ އެ ސަރުކާރު ނަގާ ކޮޅަުށްޖަހަން. އަލުން އެ ސަ

 ...އޮތް ން ދައުލަތުން ކާލާފައި ބިލިއަ 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރީ ޕާޓީއަުށް ވަުގތު ހަމަވެފަ. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް ވަގުތު ހަމަވެފަ. ޖުމްހޫއެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ވަނީ  އިރުަގއި މިއާދެ، މިހާހިސާބަުށް ައއި 

ަވގުތު ހަމަވެފަ. ވަކި ާޕޓީއަކަުށް ނިސްބަތްެވވަަޑިއގަްނނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ވަގުތު ހަމަވެފަ. ޢަދާލަތު ޕާޓީއަުށް

ންބަރުން އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަ. މިހާރު ގެ އިްއޒަތްތެރި މެން، މިހާރު ބާކީ ތިބީ ޕީ.ޕީ.އެމްނިމިފައި ވަނީ. އެހެންކަމު

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

ުގޅޭގޮތުްނ  ވާ ގަރާރާ މި ޗަުށް ހުުށަހެޅިފައި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ިމއަދު ައޅުގަނުޑމެން ކުރިމައް

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ސީދާ ބޭގަރާރެއް މިއީ. މިއީ ގަރާރެއް ނޫން މިއީީކއެއް. ިމއީ ސީދާ ސީދާ ބޭގަރާރެއް. 

ފައިާވ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމައްޗަުށް ހުުށަހެޅި ،ލަން ބޭނުންވަނީފުރަތަމަ ވެސް ބަލައި އަޅުގަނޑު އެންމެ

ފިޝަރީޒް  މިލިއަން، 16ން މިނިސްޓްރީން އެކަނި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އެބަ ފެނޭ މީގެ ކުރީގަިއ ފޮރި

ކޭޝަްނ އެިޑއުމިލިއަން،  12ފެންސް މިނިސްޓްރީން ޑި މިލިައން، 210މިލިއަން، ޔޫތު މިނިސްޓްރީން  550މިނިސްޓްރީން 

 715 ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީން އެކަނި މިލިއަްނ، 15ނިސްޓްރީން އެކަނި މިލިއަން، ހެލްތު މި 54މިނިސްޓްރީން 

ޮގއްސަ. އެކަްނކަން ނުބަލާ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރީގައި އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ވެއްޖެ ޚިޔާނާތްވެގެންމީގެ ކު މިލިއަން

ުއޅެނީ.  ގޮުތަގއި ހުުށަހަޅައިގެން މި ގެރެއް ގޮތުަގއި މި ތަނަުށް ގަރާ ގެކޮން މައްސަލަެއއްތޯ ުކއްލިއަަކުށް ކުއްލި މައްސަަލއެއް 

އެކު މިހެން ދިމާވާ ކޮންމެ ަމއްސަލަައކަުށް އެޓެްނޑްކޮުްށގެން ކުރިއަުށްދާ ސަރުކާެރއް. ިމ  ރިކަމާމި ސަރުކާރަކީ ޯއގާތެ

ކޮްނ  ސަރުކާރުން މި މައްސަލަ ބަލަމުންދަނިކޮުށް ދެން މި ތަނުަށް ގެނަސްގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ވަގުތުަތއް ދުްއވާލަން

ޅުން މި ބޭފު ،ދަނީ. ރައްޔިތުންނަުށް މިއަދު ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް އެނގިގެން އެބަ ދޭ ސަކަރާތެއްތޯ މި ތަނުން ޖަހަމުން މި

ސީދާ ައޅުގަނޑުމެން ަވގުތު ނަގާަލއި، ކަން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ހަމަ ކުރަމުން މި ގެންދަނީ ކޮންމަސައްކަެތއް

ރާތްޖަހަންވެގެން ަވއްދަިއގެްނ އުޅޭ ގަރާރެއް ިމއީ. މިއީ މި މައްސަލަ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ގެ ނިޒާމު ގެއްުލވާލައި ަސކަމިތާ

ގެންދަނީ. މިކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތައް ެއ ތިބީ ހަްއޔަރުކޮުށްފަ. ދަނީ ަބއްަލވަމުން ބެހޭ ހުރިހާ ުވޒާރާތަކުްނ އެ ކަމާ

އުޅެނީ މިއަދު މި ޤައުމު  ގެ ބޭނުމަކަކަުށް ެވގެން މިމީދަނީ. މި މައްސަލަ،  ހައްޔަރުކޮުްށގެން މައްސަލަ ބަލަމުން އެ
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ދާ ކުރިއެރުން، މިއަދު ރާްއޖޭގެ ކަންކޮޅުަތކަުށް އަންނަ ުކރިއެރުން ހުއްޓުވުމަުށް ޓަަކިއ  މި ގޮތުން ދެކުމުންތަރައްޤީގެ 

މް.ޑީ.ޕީން ަވއްދަިއގެން ކުރެވޭ މަަސއްކަެތއް މިއީ. ިމއީ މި މަސައްކަތަުށް ފުރައްސާަރކޮުށް ޖެއްސުންކުރުުމގެ ނިޔަުތަގއި އެ

މި މައްސަލަތައް ަވއްދަިއގެން ުއޅޭ  މެްއގައި އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިލަމާހިނގާއުޅޭ އެްއޗެއް މި އެްއޗަކީ. މިިއން ކޮންމެ ކަ

ިއލާތަކުން އިންތިހާއަުށް ބޮޑެތި އޮްތ ގޮތަުށް. މި ފަރާތްތަކުގެ ޢާ ފަރާތްތަކުގެ މިއަދާ ހަމައަުށް ކަންކަން ެވގެން ޮގއްސަ

 ކަންކަމާ  މި، ޒަތްތެރި ަރީއސް. އެހެންވީމާނުތައް ނަަގއި، ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް ގެއްލުން ކުުރވާފަިއ އެބަހުރި ިއއްލޯ

އުޅެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި  މިތާ ކޮން ަސކަރާތްޖަހަންތޯ މި ދު އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަނުަދއްަކއިމެ

ރަުށްރަުށުގެ ބަނދަރުތައް ހަދަމުންދާތީ، ބުރިޖު  ،އަުޅގަނޑުމެން ކުރިައރަމުންދާތީ ގޮތުން ގެދައްކާ ވާހަަކއަކީ ތަރައްޤީ 

ނުކުރެވިގެން މި ބޭފުޅުްނ ކަންކަން ހަޖަމު ެއއަރޕޯޓް ހަދަމުންދާތީ، މި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާތީ މި ،އަޅަމުންދާތީ

 ގޮތުން ރާއްޖެ ކުިރއަރަމުން  ގެ ުއޅެނީ ތަރައްޤީ  ގެން މިބޭނުމަަކުށްވެ އުޅެނީ. ނުކުރެިވގެން މިއުޅުްއވަނީ. ސީދާ ހަޖަމު މި

މިއަުދ  ؛އުޅެނީ ެވގެން ދިއުން ހުއްުޓވުން. އެނޫން ެއއްވެސް ސަބަބެއް މިތާކު ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ ބޭުނމަކަުށްދާ

ނެ ވަގުެތއް ެވސް މު ބިލެކޭ. މި ބިލު ހުުށަހަޅާއުޅެނީ ނުލާހިުކ މުހިއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހުުށަހަޅައިގެން މި

ުށް ނުލިބުނު. ވަގުެތއް ނުލިބި މިއީ ހަމަެއކަނި މި ބޭގަރާރަުށް ބަހުސްޮކުށްކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން ަވގުތު ކައަޅުގަނޑުމެންނަ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ ވަރަުށް ނާއިންސާފުން  ،މިއީ ވަރަުށް ނާއިްނސާފުން، ން މިއަދު މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާދުއްވާލަ

ައޅުގަނުޑމެން މި ދެންނެވި، ދައްކާފައި  ންދާ ޢަމަލެއް މިީއ. އެއަުްށވުރެ މާ ރަނގަުޅވާނެ މި ބޭފުޅުން ކުރީގައިބަޔަކު ކުރަމު

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވާހަކަ މި  4މި ހުރި އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުން ފެންނަން މި ހުރި ކަންތައްތައް ތަޙްޤީޤުކުރެވޭތޯ ބެލުން. 

އްލިގެންއުޅޭ ފައިާސގެ ތިންހަތަރު ގުނަ އިތުރު އަދަދެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ބިލިއަނަކީ މިއަދު މި ގެ 4ދައްކަނީ. މި 

 އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުެމން ބަލަން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލަެއއް ހުުަށހެޅުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރެގ 

 ންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަުށް.  މެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެ ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން ގެންދަވާ ބިލެތްދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

އަލީގެ ތިޖޫރީއެއް ަވގަުށް ނަގަިއގެން ެއ މައްސަލަ ބަލަމުންދަނިކޮުށް ހުއްޓުވި ބޭފުޅެްއގެ ވާަހކަ މި މުބީނަކީ އެ ރަުށު، ފީ

 ދައްކަނީ. މި ދަްއކަނީ ކޮރަޕްަޝންގެ ވާހަކަ ހުއްުޓވާ ވާހަކަ. ަބލަ! ތިޖޫރީއެއް ވަގަުށް ނަަގއިެގން އުޅުނީމަ، އެ މައްސަލަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. އިނުށީދެވަޑަިއގަންނަާވ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. ނިޒާާމ  އިްއޒަތްތެރި

 ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. މިހާރު އަޅުގަނޑު، ވާހަކަދަްއކަމުންދާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ކަދެއްކެވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި އުޅެނީ މިފަދަ ބޭގަރާރުަތކާިއ އެހެން ހުުށަހަޅާ ހުުށަހެޅުންތަކަކުން އަުޅގަނޑުމެން ަދއްާކ 

ވާހަކަައކަުށް އެންމެ ފިެތއް ެވސް، އެންމެ ފިތެްއ ވެްސ ފަހަތަކަުށް ނުޖެއްސޭނެ އެ ބޭުފޅުންނަކަުށް. އަުޅގަނޑުމެްނެގ 

ްއ ހާމަކުރަމުންގެންދާނަން. ރައްޔިތުްނނަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ުކރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް ިމ ހިތުގައި ހުރި ޝުޢޫރުތަ

މަޖިލީހުގައި ކުރަމުންގެންދާނަން. ކިތަންމެ ވަރަކަުށް ނިޒާމީ މައްސަލަތައް ނަގަމުންދިޔަަޔސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތަކަުްށ 

ރާރެއް. މިއީ ސީދާ ބޭގަ ނުޖެހޭނަން.ވެސް ފަހަތަކަުށް ފިަޔވަޅެއްއެނގިއްޖެ. އެންމެ  ވެސް މަޑުޖެހުމެއް ނާންނާނެ، ކުޑަ

މިއީ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް ުހއްުޓވުމަުށް ޓަަކއި ކުރަމުން އަންނަ މަަސއްަކތެއް. ައޅުގަނޑުމެން ބަލާކަުށް 

 ުކރިއަުށް މި ޤައުމާ... .ދާނީކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަުށްކަން ބޭނުމެއް ނޫން ތި

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ުށް. ވިލިނގިީލ އްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަމިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ އި 

 އަރުވަން. ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ފުރުޞަތުއިން ވާހަކަޮކޅު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަދާއިރާގެ އި

 

 އިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ބަރު ސަޢުދު ޙުސަލީ ދާއިާރގެ މެންވިލިނގި

ރާރަކީ އުޅޭ ބޭގަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިައދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެން މި

ތުގަިއ ައސްލު ޙަޤީޤަ، މިއަދު މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ ؛ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެން ،މިއީ ހަމަ ސީދާ ބަޔަކު މާޔޫސްެވގެން

އެްއ ހުރިހާ ފައިސާ  އަދީބު ކޮުށްފައި އޮތް ޮބުޑ ަވއްކަމެްއގެ ވާހަަކ މި ދަްއކަނީ. މި ަވއްކަުމގަ ަބއިވެިރެވގެން މި އީމި

 އި ރައީސް ނަޝީުދގެ އަތްޕުޅުަގއި. މި ފައިސާ ގެަނުއމަުށް ޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިނގިރޭސިވިލާުތަގއި ޢަލީ ވަޙީދާހުރީ 

ޖެހޭ ޝީދު މާލެގެނެވޭނެ ގޮެތއް އެބައި ަރއީސް ނަގެން ަޢލީ ވަޙީދާރާރާ ގުޅި ޖެހޭ ކަމަކީ މި ގައަހަރެމެން ކުރަން ވެސް
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ރާރު މަޖިލީހުަށް އޮތް ނޫސްަބޔާނަކާ ުގޅިގެން މި ގަ އެސް.އޯ.އެފް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ެނރެފައި، ބަލަން. އެހެންވީމާ

އެންމެ ބޮޑުަށް ޚިޔާނާތްވި ކުންފުނި. މި  އަުށްީކ މި ފައިސާއެސް.އޯ.އެފް ކުންފުންޏަ ުށަހެޅުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ކޮބައިތޯ؟ހު

 އަުށް ވެއްޖެ ތެަދކަުށް. މި ކުންފުނިން މި ނޫސްބަޔާން އެމް.ޑީ.ޕީން ތެދަކުަށް ކުންފުނިން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުނީމާ އެމް.ޑީ.ޕީ

ބިލިއަނޭ.  50ރިޮކުށް އެބަ ބުނޭ ފަހަރު ަޢލީ ވަޙީދު އިންޓަނެޓު މެދުވެ އެއްަބއި ބަޔާނާ ގުިޅގެން ޢަލީ ވަޙީދު؛ވީމަ މި ނޫސް

އަދީބުގެ ވަްއކަން ފޮރުވުމަުށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީން  އަދީބު،؛ މިކަހަލަ ބޮޑެތި އޮޅުންވާލުންތައް ، މިއީ ތެދެއްތޯ؟ އެހެންވީމާ

މި  އަުޅގަނޑު  ން ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް. އެހެންވީމާ،ޖެޭހ ހާމަކުރަގައި މިކަން އަުޅގަނޑުމެން އެބަމި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތު 

ޖުޑިޝަީރއަުށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވެސް ގޮވާލަން، އަދި ސަުރކާރަުށްގޮވާލަން،  ފުރުޞަތުގައި ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހަުށް

އަުށް ވެސް ޮގވާލަން. ިދވެހިރާއްޖެއިން މި ގެއްިލގެން  .އދ އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޮޑެތި ޖަމުޢިއްޔާތަްއ؛ ވެސް ގޮވާލަން،

ދެން ިއނގިރޭސިވިލާުތގައި ިތއްބެިވ  ދީބުގެ ވަްއކަން ރައީސް ަނޝީދާއި ޢަލީ ވަޙީދާއަ ން ރުފިޔާގެބިިލއަ 1.2އުޅޭ 

. ެއއީ ަދއުލަތަުށް މި ފައިސާ ވައްދަން މި ަފއިސާ ހުރީ ން ބޭފުޅުންގެ ބޮލުަގއި ެއބަ އެޅެއޭ. އެ ބޭފުޅުްނގެ އަުތގައޭއެހެ

ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ ، ރިމައްޗަުށް ގެންނަން. އެެހންވީމާެޖހޭ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ގާނޫނުެގ ކުޅުން އެބަ. އެ ބޭފުއެބަޖެހެއޭ

ހޭ މި ފުރުޞަތު ދޭން. ޖެވެސް ެއބަވެސް، ރައީްސ ޔާމީންެގ ވާަދވެރި އަދާވާތްތެރިން  ފުރުޞަތު ދޭުށޭ. އެމް.ޑީ.ޕީން

ަވއްކަުމގެ  ހަމަ ގޮތުން ެވސް ަރއީސުލްޖުމްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެރިކަމަުށް އައުުމގެ ުކރީގަިއ ރައީްސ ޔާމީނާ ބެހޭ، އެހެންވީމާ

ކައަކީ ައސްލެއް ނެތް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް. މިއަދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި ދައްކަމުންދާ ވާހަ، ބަދުނާމު. އެހެންވީމާ

 މަސަްއކަްތ މި ކުރަނީ އަދީުބގެ މި ވަްއކަން މި ސަރުކާރު ތެޭރަގއި އެހެން ގޮްތގޮތަުށް ފޮރުޅާލަން އެހެންވީމާ، ިމއަދު

ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. ރައީސް  ޔާމީން މިއަދު ރައްޔިތުން މާފުވެސް ދިވެހި  މިއީ ދުވަހަކު، ކަތްކުރަނީ. އެހެންވީމާ މަސައް

އަުށް ގެަނއުަމުށް ޓަކައި ކުެރވެންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަްއ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާބައިވެިރވި ހުރިހާ  އިމި ގެންދަވަނީ މި ަވއްކަުމގަ

މިއަދު އަޅުގަނުޑމެން ސެލިއުޓުކުރަން ރައީސް ، އެހެންވީމާ ރައްވަމުން މި ގެންދަވަނީ.މަސައްކަތް  ސަރުކާރު ތެރެިއން ކު

އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ  ؛ޔާމީނަުށް އެ މަނިކުފާނު މި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަުށް އެ މަނިކުފާނު އެ ކުރަމުންދާ ބޮޑު ހަނގުރާމަ

މި ކުރައްވާ މަސަްއކަތުަށް  ،ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންައުށް އެމް.ޑީ.އޭ ، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ޕީ.ޕީ.އެމް ؛ޕާލެންޓްރީ

ފަދަ  ން ރުފިޔާ ނެގި ދުވަހު ައނެއް ދުވަހު މަޚްލޫފްމެންިމލިއަ 6ކީ އެެހންނަމަވެސް، ހިތާމައަ އަޅުގަނޑު ހިރުވަރުދެން.

އަދި ، ނަޝީދުރައީސް ، ހުރީ މަޚްލޫފް އެއް ހާ ފައިސާއެސް.ޯއ.އެފް ކުންފުނީގެ ުހރިބޭފުޅުން މި ހުރިހާ ފައިސާއެްއ؛ 

ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނުަށް އި. އެހެްނވީމާ، މިކަން އެބަކުީރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު އަތުގަ އިއެއާެއކީގަ ހަމަ

ރިހާ ކަމެއް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ހު، އެހެންވީމާހާމަވާން. ރައްޔިތުންނަުށް މިއަދު އެބަ އެނގޭ މި ބޭފުޅުންގެ ޙަޤީޤަތް. 

 ދަނީ... ން މިހާމަވެގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ބެހޭ މައްސަލަެއއް ހުުށަހެޅުމަުށް.  ނިޒާމާ އިތަނުގަ މި ؛ބެހޭ މައްސަލައެއް ހުުަށހެޅުމަުށް ޓަކައި އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެީއ މި މަޖިލީހުގެ އެިކއެކި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، މިހާރު އެްއ މެންބަރަކު އާދެ! ޝު

 އި ކޮންމެވެސް ެއއް އަދަދެްއގަ، . އެކި އަދަދު ކިޔާތީ. އެހެންވީމާންމިލިއަ 6ން ކަމަުށް. އަނެއް މެންބަރު މިލިއަ 13ވިދާޅުވީ 

 މީތި ސާފުވާނީ.  ން ކީމަ ދޯފަހައްޓަިއގެވެސް ހި އެ ބޭފުޅުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއއް ނޫްނ. މިހާރު ވާހަކަދަްއކަން ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް. 

 

 ދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީ

`. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަީކ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ރައްޔިތުްނ 

ގުނީ މި ނވެސް ައޅުގަނޑަުށް މި އެ ަތކުންކައަޅުގަނޑަުށް ދެ ފަރާތުގެ ވާހަ ،ހޮވާފައި ތިބި މެންބަރުން. އެެހންނަމަވެސް

ދިއްކޮުށްފައި ނިކުމެގެންާދއިރުަގިއ މި މަޖިލީހުގައި ތިބީ ހުސް  ގައި އެއް މެންބަރަކު އަނެއް މެންބަރަުށް އިނގިލިމަޖިލީހު

ނަމަެވސް، އަދި ބޭގަރާރު ހުުށަހެޅި  އަްޙމަދު މަޚްލޫފް ކަމުގައިވީ ،ކަމަުށް. އެކަަމކު، ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާއިރުަގއި ވަގުން

ދަންނަވަނީ ބޭގަރާރު ވެފައި ހުރި މީހަކު މި  ،ނަމަވެސް ވީކަމުގައި  ކަަދއްކަމުންގެންދާ ފަރާތްރާރުގެ މައްޗަުށް ވާހަމި ބޭގަ

ގޮތުން  އެކަމާ ބެހޭ ،ކަުމގައި ެވއްޖެއްޔާ  ރާރުގެ މަްއޗަުށް ބަޔަކު ީމހުން ވާހަކަދައްކާހުުށަހަޅަިއގެން އެ ބޭގަ ރާރެއްބޭގަ

  ..ދު މަޚްލޫފް.ޖެހޭ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ އަޙްމަވާހަކަދަްއކަން އެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙައްމަދު އިސްމާޢީލުަށް ބެހޭ މައްސަލައެއް ހުުށަހެޅުމަުށް ޓަކައި ހޯރަފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މު ނިޒާމާ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ވުން:ހޯރަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެ

 ބޭބޭފުޅުން  ެއކިެއކި އިތަނުގަ މި ،ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނެގީ ރަީއސް. އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

އަުޅގަނުޑ  މި ވާހަކަަތއް ަދއްކާކަުށް މާ ީރއްެޗއް ނޫން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާއއި ވަގަުށް ލާރިނެގި ވާހަަކއާ،ވަގުްނގެ ވާހަކަ

ގޯނި ހިފައިގެން އެ ބޭފުޅުން ކައިިރއަުށް ހިނގީ، އެ ލާރި ގޯނި ހިފައިގެން ހިނގީ ައޅުގަނޑު.  ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި، އެ

 ހިފައިގެން އެ ބޭފުޅުންނަުށް ެއ ލާރި، އެ ބޭފުޅުން... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަޑއިގަންަނވާ. މިހާރު އަުޅގަނުޑ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ނޫން. އިުށީނދެވަ

ފުރުޞަތު މި އަހަރުވަނީ؛ ިއުށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! މިހާރު އަޅުގަނޑު ވާހަކަދަްއަކވަމުންެގންދަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ރު. ފުރުޞަތުއަރުވަން. )ަވގުުތޮކޅަކަުށްފަހު( ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުށް އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުިރައުށްގެންދިއުމަުށް ފުރުޞަތުދެްއާވ! މިހާރު އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތުއަރުވާަފއިވާ އިްއޒަތްތެރި 

 ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަުށް ެގންގޮސް ނިންމާލުމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ގެ އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދުމެންބަރު 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ޙީދުވަ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު މި ވީ ގޮތުން ފައިސާ ހިފަިއެގންދިޔަ ފަރާތުން އަޙްމަދު މަޚްލޫފް އަތުގައި ވަރަުށް ބަިއވަުރ 

ބޮލުަގިއ  ވަގު ލާރި ެވއްޖެ ކަމަުށް ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ކަނޑައެޅިދާނެ. ޙަޤީޤަތަކީ އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، އަސޭލާ ިކޔާ މީހެއްގެ 

މި އަޅުވަނީ އެހެން މީހެއްގެ ނަން. ޙަޤީޤަތަކީ އަސޭލާ ގެނެސްގެން ކުރުނބާެއއް ލިޔުްއވަިއގެން، ކުރުނބާެއއް ލިޔެގެްނ 

ޙަޤިޤަތުގައި އެ ހުރިހާ ދަންތުރައެއް ޖެހިގެން، އެ ހުރިހާ ފައިސާެއއްގެ ތެޭރގައި އެ ުކރުނބާގެ އަަވިއގައި ޖެހިގެން 

ހާ ފައިސާއެއް ަނަގއި ނިންމާލައިފި. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، މި ުހރިހާ ފައިސާއެއް ޖެހިފައި ހުރެ، އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުރި

ތިމާ ވަްއކަންކޮުށްފަިއ ހުރެ ެއހެން މީހުންނާ ދިމާލަުށް ވަގަުްށ ޮގވަިއގެންނުވާނޭ. އަުޅގަނެޑއް ނޫން އިނގޭތޯ. އޭުރގަިއ 

 ތަސްމީން، އޭރު އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީ...

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ުށް ސްމާޢީލަ އި މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުުށީނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ހުުށަހެޅުމަުށް ޓަކައި 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުުށީ

ހިތް އޮތީ އަޙްމަދު މަޚްޫލފަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ީއސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ގަބޫުލކުރާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

 އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.  އޭކާަލއިގެން އިްނ ބޭފުޅާ 60% ލާރީގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ގަާވއިދުަގއި ވަރަުށް ރަނގަޅަުްށ ލީހުގޮތް މަޖި ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ޫނން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ހުުށަހަޅަންޖެހޭ

 ުރަވނީ ވާހަކަދަްއކަވަމުންގެންަދވާ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަުށް. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަ

 . މާުލމަުށްވާހަަކޮކޅު ކުރިއަުށް ގެންގޮސް ނިން ގެއިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ސްދޫތުލު

 އި ބޭގަރާރުވެފަ ބޭަގރާރު ހުުށަހެޅި،ކުރާ ވާހަކަދައްކަން މި ވަަގކީ، ވައްަކންއާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން އޮތް އަނެއް 

 . ދައްކާ ކަަމުށް ވަންޏާ.. ހުރި މީހާގެ ވާހަކަ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުމެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމައިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  އޭދަފުުށީޓަކައި  ނިޒާމާ ބޭހޭ މައްސަލައެއް ހުުށަހެޅުމަުށް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުުށީ

އަނެކަކަުްށ  އެަކކުވެތޯ މިހާރު އެކަކު އަނެަކކަުށް ވަަގުށް ގޮވަިއ، ތެރި ރައީްސ، ކީއް ` އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތް

މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހަމަ އެއްމެ ވަގަކު ވެސް  ްއޒަތްެތރި ރައީސް ތި އިންނަވަނީ؟އި ހަދާއިރުގައިމިހެން 

ޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ގައިމު ެވސް އަހަމަ، ވަގުން ަވގަުށް ޮގވާފާނެ. ެއހެންނަމަވެސް ؛ނުހުންނާނެ އިނގޭތޯ. ވަގަކު 

މަނިކުފާނުަށް  ނުދޭންމީހަކަުށް ވަގަުށް ޮގވަން ފުރުޞަތުވެސް ެއްއވެސް އެްއގޮތަކަުށް އެްއވެސް ަވަގކު ނުހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، 

ގެ މެންބަރުންނަުށާއި، ނީޑގައި އިންަނވަިއގެން މަޖިލީހުއިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތި ގޮ .ތިމާސްކުރަންއަޅުގަނޑު އިލް

ބަލަހަްއޓަިއގެްނ  ވެސްވަގަުްށ ޮގވާއިުރގަިއ ތިހެން އެްއޮގތަކަުށް އިރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށް ހެސްކިޔާފަ އިްއޒަތްތެ

 ުނވާނެ. އިސްާލމް ދީނުގައި ަވގަކަުށް ވެސް ަވގެކޭ ގޮވުުމގެ ފުރުޞަތެއް ނޯޭވ. އިންނަަވއިގެން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްސަލައެއް ނޫން. ިއްއަޒތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް ައޅުގަނޑު ހަނދުމަކޮުށް ނިޒާމާ ބެހޭ މަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ފުރުޞަތުގެ  ބޭފުޅުންނަުށް ގެ ގަވާއިދުަގއި ވާހަަކދެއްކެވުމަުށް ތިއެްއގޮތަކަުްށވެސް މަޖިލީހު، މި އަރުވަނީ

ިއ މިހާރު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގަ ފުރުޞަތު؛ މިހާރު އަޅުގަނޑު، ބޭރުން ވަޑައިުނގަންނަވާުށޭ. އެެހންކަމުން

އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މި އަރުވަީނ  ،އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ،ނުދޭ. އެހެންކަމުންހިނގަމަކުން

 ުށް.ޢާމިރަ އަޙްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

   

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދޫކުޑަހުވަ

ވަކަރުގޭ ކުދިން މި މަޖިލީހަުށް ވަނީމަ ވާނީ އެހެން.  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެގީ

 . ލާބަފައިންނަުށް ނުކިޔަމަންތެރިވެގެން އިސްލާހިްއޔާައކަުށް ނުއަުޅގަނުޑގެ މަިއން ،އަޅުގަނޑެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެއިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދުނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫްނ. މިހާރު ވާހަކަދައްަކވަމުން ެގންދެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަރުވަނީ. މި ފުރުޞަތު ސް ނިންމާލުމަުށްރިއަުށް ގެންގޮ ވާހަކަކޮޅު ކު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަޑުިއވިގެންިދޔައީ މިތާ އިނދެގެން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ  އިއާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންމެގަ

ހަަކ ތިޖޫރީއެއްގެ ވާ މިާތ ދެންމެ .މި ވާހަކަ މި ދަންނަވާލަނީ. އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ ،އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކޮުށްލާ 

އެފް.ޕީ.އައި.ޑީެގ  އި،ދިމާލުަށް ގޮވި މީހާ އެހެރީ ބޮޑުވެފަ ނާދިމާލަުށް ގޮވާލައިފިއޭ. ތިޖޫރީއެއްގެ ވާހަކަ މުބީ މުބީނާ

ހުރީ އެފް.ޕީ.އައި.ީޑގެ ލޭ.  އިހުރި މީހެއް. އޭނަ މުޅި ގަިއގަ  އިަވގު ޚިޔާނާުތގެ ލާރިގަނޑުން އޭަނ ބޮުޑވެފަ ،ލާރިގަނޑު

ގެ މިއީ މި މަޖިލީހުތުގެ ަވގު. ެއކަމަކު އޭނަ އެބަ ގޮވާަލއޭ އެހެން މީހަކު ތިޖޫރީއެއް ނެގި ވާހަކަ. އެފް.ޕީ.ައއި.ީޑގެ ޚިޔާނާ

 އެ ހުރިހާ ތައް މިހާރު ތިބީ ކޮން ޕާޓީއެްއގައިތޯ؟ހުރި ހުރިހާ ވަގުން އިކޮުށްފަ ގޮތް. ކޮަބއިތޯ ަވއްކަން މިއަދު ހާލަތު އޮތް

ޖެއްެސވި ހުރިހާ އެމް.ޑީ.ޕީން ސިއްކަން. ެޖއްސެވީ އެމް.ޑީ.ޕީިސއްކަންގެ އެ ހުރިހާ ވަގުންނަުށް ަވގު އި،ވަްއކަުށް ކޮުށްފަ

هللا އިނާމެން ކަހަލަ، ޢަބްދުރޮޒަ ން ކަހަލަ،ޖެހިގެން. އަޙްަމދު މަޚްލޫފްމެއި ލޭބަލްމެން މިހާރު ތިބީ އެމް.ޑީ.ޕީގައެން

ހުންނެއް ތިބީ ހަމަ މިގޮތަުށް އަދި މި ނޫން ވެސް އެަތއް ބަިއވަރު މީ ،މެން ކަހަލަތަސްމީންމެން ކަހަލަ، ޝާހިދު
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، ޓަކައި އެތައް ލޯނުތަެކއް ނަގައި  ރަްއޔިުތން ބަނޑަުށް ޖައްސާލުމަުށް އި،ލޭބަލްޖެހިގެން. ދެން މި ހުރިހާ ވައްކަެމއް ކޮުށްފަ

އެ ނޫން  ،ތެޔޮ ފެނިގެން ފައިސާ ހޯދަިއ،އެތަންތަނަުށް ުކއްޔަުށް ދީގެން  ،ގެދޮުރގެ ތެރެއަުްށ ވެރިެވގަނެމީހުންގެ ގޯތި

ގެންދާ މީހުން މިތާ ތިބެ ކަންތަްއތައް ކުރަމުންސިިލކޯނު ހަރުކޮުށްލައިގެން އި، މުޅި ޭގގައި ކަންތައްތައް ފެނިގެން މުޅި ޭގގަ 

ނޫން.  ކަމެއް ވާނެރު ހުުށަހެޅުމަކީ އެީއ ކުރެިވގެންތިބެގެްނ ައއިްސ ބޭގަރާ އިވެފަ ޤަތުގައި މިތާ ތެެރއަުށް ޭބގަރާރުޙަޤީ

ހުރި  އިޖެހިގެން ހަލާުކވެފަ އިހުރި މީހެއް. ކުރުނަބއެްއގަ  އިޖެހިގެން ހަާލކުވެފަ  އިކުުރނބާއެްއގައަޙްމަދު މަޚްލޫފަކީ ވެސް 

 ުހރި މީހެއް. އިޖެހިފަހާއަކީ ެތޔޮ ބޯލައިގެން މައްސަލަމީ މީހެއް. އަނެއް

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެކުނު ގަލޮޅު އްސަލަެއއް ހުުށަހެޅުމަުށް، އަޙްަމދު މަޚްލޫފް؛ބެހޭ މަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ަހމަވެއްޖެ. މިހާރު ނިޒާމާ

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތު މަޚްލޫފަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

ތުުލސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ،ުޅގަނޑު ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް މި ނެގީ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަ

އަުޅގަނުޑ  އިަގންދީ ހުވާކޮުށްފަهللا ދީގެން މަްއސަލަ ނިންމާ މީހެއްކަން މާތްޙީދަކީ ފަނޑިޔާރުްނނަުށް ރިޝްވަތުމެންބަރު ވަ

 ބުނަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ރި މެންބަރު އިުށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ން، އިްއޒަތްތެނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫ

 މަުށް. ގެ ވާހަކަކޮޅު ކުިރއަުްށގެންގޮސް ނިްނމުއިބްރާހީމް ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިސްދޫ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވުން:ވާަހކަދެއްކެ  އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ
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ދެންމެ އަޙްމަދު މަޚްލޫފަުށް ވަރުަށް  ލާނަންޑު ދަންނަވައިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް. އާދެ! އަުޅަގނ

އޭަނ  ،ތަނުގައި ބޭންދީމާ ހިފައިގެން ގެނެސް މި އިއްޫޔމް އަތުގަ ރީތި ވާހަކަެއއް. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މައުމޫން އަބްދުލްޤަ

  ...އަިއސް މި މަޖިލީހުން ބޭރުކޮުށްލީމާ ނަޝީދު ކިޔާ މީހަކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިސްދޫިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން.  އް ޫނން އިުށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެ

ސާގެ ރި މެްނބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްއަރުވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( އިްއޒަތްތެުށް ފުރުޞަތުއިބްރާހީމަ ރަޝީދު އަޙްމަދު

 މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިސްދޫަމުށް ފުރުޞަތުދެއްވާ. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ މަސައްކަތް ކުރިއަުށް ގެންދިއު

 ުށް. އިބްރާހީމަ ރަޝީދު އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިސްދޫ

 ގަނޑުެމން އެއްމެން ވެސް އެކަމާރައީސް. ކޮރަޕްޝަާނއި ފަސާދައަކީ އަޅު ްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ޝުކުރި` 

ވެސް މީސްަތކުންގެ ތެޭރގަިއ އަބަދު ، ހެދުމުގެ ގޮތުން ވަރަުްށ ފާޅުަގއި ވާަހކަދައްާކ ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް ދެކޮޅު

 އެއާ ުއފެއްދޭ ހިނދުގައި ވެސް  ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަިއގައި ެޖހޭ ބަޔަކު އުޅޭނެ. ޙަޤީޤީ ވެރިަކމަކީ

 ،ކެރޭބަލަން މަ،ބައި މީހުންގެ ތެރެއިން ވެސް އެފަދަ ބަޔަކު ވާނައެ މަ،އެފަދަ ބަޔަކު ވާނަ ،ކެރޭ ކުރަންއިދިކޮޅަުށް މަސަްއކަތް

ުފ ޞާއިންދުލުޤަކުރުމަކީ ަކންކުރާ ވެިރކަން އެއީ ޙަޤީޤީ ވެރިކަމަކީ. ވެރިރެގެން ވެރިކަން ަރއީސަކު ހު ކެރޭބަލަން އަންގަން

ކަންަތއްތައް ބަލާެނ  އެ ،ަނމަ ެއްއޗެހި ހޯދައިދިނުން. ވަްއކަން ގިަނވެއްޖެ މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތަކާ .އިމުކުރުންޤާ

އެ މަނިކުފާނަީކ ، މުއައްސަސާަތކުަގއި އެދިގެން އެ ކަންަތއްތައް ބެލުން. އަުޅަގނޑުމެންގެ އަުދގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އެ މަނިކުފާނުގެ ވަޒީރުްނގެ ތެރޭަގއި ވެސް އެފަދަ ބޭފުޅަކު ވާނަމަ، ބަލާުށޭ ވިދާުޅިވ ، ނިކުފާނުގެ ވެރިކަުމގައި ެވސްއެ މަ

އެ މަނިކުފާނުގެ  ،ޖާއެއްގެ ގޮތުން އެ މަނިކުފާނުގެ އެންމެ އަރިސް ނައިބު ރައީސްއެއީ. އެހެންެވގެން އޭެގ ނަތީ ބޭފުޅާ

ޭއެގ  .ދައްކަނީކަމަުށް ތާއީދުކޮުްށެގން މި ވާހަކަމެން ވެސް އެންގަނޑު ހުރިހާ އެމައްސަލަ ހުުށަހެޅުއްވީމަ ވެްސ އަޅު

ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން  ަކމަުށް . އަދިވެސް އިތުރު ަވޒީަރކު އެކަހަލަ ކަެމއް ކޮުށްފިވާހަަކެއއް ނުދައްަކމޭ އިގަޢުދިފާ

އުމު ޤަ ެމއް ޫނން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ކަ ދައްކާނަން. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ދައްކަންކެރޭ. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން އެްއކޮުޅވާ

 އޮތް ުއމު ބިނާކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތް މިޤަޑުމެން ނޭދެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަުޅގަނ ުށްހަލާކުވެދާކަ

ިއ ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް އެ ހިނގަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަ ގައިމިތަނުފެންނަނީ. މުޅި ރާއްޖޭގެ އެތައް 

އިރުަގއި. ރާނާފަހަރު ހިތަުށް ކުަރނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ތިމާމެންގެ ީދނަކީ އިސްލާމް ދީންކަްނ ބަެއއް މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ މި

ޮއީތ  މި، އެހެންވީމާ .له وال دين لمن ال عهد أيمان لمن ال أمانته لهال  ަފއިސާ ފެނުނީމަ ހަނދުމަނެތިގެންދަނީ. އީއެ
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. ުސވާލުތަެކއް ކުރައްވާނެ. އެ ުސވާލުތަކަުްށ ނުލެވޭނެގުޑައިދުވަހު އެ ހުރި ފިޔަވަޅުން  ޔާމަތް. ޤިންމިކަން ފެންނަ

ންނަުށް ހޭދަކުރީ. ގޮތަކުން ހޯދި ފަިއސާތޯ އަނބިދަރީޮކންކޮން  ،ނޫނީ ުގޑަެއއް ނުެލވޭ. ތިމާ ހޯދި ފައިސާ ހޯދީ އިޖަވާބުދީފަ

ން މެދު ވިސްނައިގެ ކަންކަމާ ގުޑަެއއް ނުލެވޭނެ. މި ސްވެ  ނޫނީ އެކަކަުށް އިދީފަމި ސުވާލަުށް ޖަވާބު، އެހެންވީމާ

ޝުކުރިްއާޔ  .ރައްޔިތުންނަުށް ގޮވާލަން ނުކުރުމަުށް އަޅުަގނޑު ހުރިހާ ދިވެހިމެ ގޮތަކުން ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުންކޮންކޮންމެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ުށްމުބީނަ އަޙްމަދު ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ިބލެތްދޫ ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް

 

 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަުދ ދަނިކޮުށް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިސް. އަުޅގަނުޑ ވާހަކަަދއްކަުމންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީ 

 އަުޅގަނޑާ  ؛ރީެއއްގެ މައްސަލަިއގައި އަުޅގަނޑު ފީއަލީ ތިޖޫ ،ވިދާުޅވެއްޖެ  އިނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަންގަވަ  ޙްފަލާ

އަތޮުޅެގ  މުޅި ފ. ،އެކަްނ އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ަކމަކީ. ކަމެއް ނޫން އެ ހުރި ެއްއވެސް މައްސަަލއެއް އޮތްގުޅުން

ރައްޔިތުންނަުށް. އަުޅގަނޑު ނަގަިއގެން އުޅޭ ތިޖޫރީއެއް ޯނންނާނެ ފީއައްޔަކުެއއް. ފީއަީލގެ ބަޔަކު ނަގަިއގެން އުޅޭ 

އެ ފައިސާ ެގއްުލނު މައްސަލަ މިއަދު ވެސް ދައުލަތުން އަންނަނީ ބަލަމުން. އެ މައްސަލަ ބަލަމުން މި  ތިޖޫރީއެއް

ނުޖެހޭެނ ްލވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމުގައި ފަސްއަންނަނީ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ފީއަލީ ތިޖޫރީގެ ޙަޤީޤީ ެއ މަްއސަލައިަގއި އިންވޯ

. އަޅުގަނޑެއް އެކަމަުށް ހުރަސްައޅާކަން އެްއެވސް މަސައްކަެތއް ނުކުރާނަްނ މި ސަރުކާރަކުން. އެކަން މި ައންނަނީ ކުރަމުން

 ..ހެންނަމަވެސް.އެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި އަންނަނީ އެ މައްސަލަ ބަލަމުން.

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ފޭދޫނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ޫނން. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ 

 އަުށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ
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ވަރަުްށ  އި ގަގޮތުން މިތާ ބެހޭ ައޅުގަނޑުމެންެގ މި މައްސަަލއާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ

ޚިޔާނާތްތެރިންނަކީ މިއަދު  ،ޙަޤީޤީ ކޮރަޕްޝަނަކީ ޙަޤީޤީ ،ފި. ޙަޤީޤަތަކީ ދަްއކައިޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުގިނަ ިއއް

ގޮްސ ޖޭގެ ތާރީޚުގެ ތެރެއަުށް ވަދެގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ދެކޭ ޚިޔާނާތްތެރިން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ދިވެހިރާއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ްލއަމުރުްއޔުއުމުގެ ވަލިޤަ ބަޔަކު މިއަދު ނިކުމެގެން އައިސްތިބި  އިޚިޔާނާތުގެ މައްޗަުށް ޚިޔާނާތްވެފަ 

 ގެ މެން އެމް.ޑީ.ޕީންޚިާޔނާތްވި އެ ؛ނުެވގެންއް ަބއްލަވަން ެފއްޓެވީމާ ހަޖަމުއުމުަގއި ހިންގާ ޚިޔާނާުތެގ މައްސަލަތަޤަ

ނޑުމެްނ އަޅުގަ ،މިތަނަުށް އެ މީހުން ލަިއގެން ފޮރުަވއިގެން ތިބެ ިއ އެަތއްޔާވިލާތުގަ ދީގެން އިނިގރޭސިފަރާތުން ހިމާޔަތް

ގައި ޢުއެ މީހުންގެ ދިފާ ،ކުރަން މި ސަރުކާރުން ފުެށީމަގައި ފިަޔވަުޅއަޅަން މަސަްއަކތްދޭތެރޭ ވާހަކަައކީ އެ މީހުންނާ

ެވސް އެްއގޮތަކަުށް އީއުޅެނީ. މި މި  ޚިޔާނާތް ކަނޑަން މިއަދު މި މައްސަލަ އޮއްބާލަންވެގެން ައޅުގަނޑުމެންގެ ބޮލަުށް މި

ރައްޔިތުން މިތިބީ ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ބަލަން. ދިވެހިރާްއޖޭގައި ހިންގާ ކޮންމެ ކަމެްއ  . ދިވެހި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން

ބައެްއެގ  ން މަސައްކަތްކުާރކަން ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން. އިޚުލާޞްތެރިންނަކީ އެންެވގެން މިގޮތަުށް އެމް.ޑީ.ޕީއޮއްބާލަ

ސަރުކާރުަގިއ ވަހަުށް ބަލަން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން. އެމް.ޑީ.ޕީ ންނަ ޚިޔާނާުތގެ މައްސަލަތައް އެންމެ އަ ތެރޭގައި އޮ

ވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިން މައްސަލަެއއް ެއއްގޮަތަކުށްއެކި ފަރާތްތަކުންވީ. އެ އުމަުށް ޚިޔާނާތްތެރިޤަކިހާވަރަކަުށްތޯ މި 

ްއގެ ަސމާލުކަމަުށް ވެސް ގެންނާނެ މިނިވަން މުއައްސަާސއެ ،ކޮމިޓީެއއްގެ ސަމާލުކަމަުށް ވެސް  ،ސަމާލުކަމަުށް ވެސް

ހިތްވަރެއް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރާކރުގައި ނެތް. އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ހެވީ ޯލޑުެގ މަްއސަލަ އެީއ ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ 

ިދޔަ ޕީ ސަުރކާރުގެ ތެޭރގައި ކުރިއަުށްރޕޯުޓގެ އެމް.ޑީ.ކަމެއް. މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަްލ އެއަ ސަރުކާރުގެ ތެޭރގަިއ ހިނގި

އެ ަސރުކާރުގެ ހުރިހާ ުވޒާރާެއްއެގ  އި،. ފެން ކުންފުންޏާއި ދިރާގުގެ ަމއްސަލަ ެވސް ދިޔަީއ އެގޮތަުށް. ާރއްޖޭގަ ކަމެއް

 މެއް އެ ބޭފުޅުްނގެ ދައުުރަގއި ވަޒީރުން ކޮުށްފައިވާ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ވެސް މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިފަ. މިއިން އެްއވެސް ކަ 

މިއަދު މި  ؛ނުވޭ. މި ސަރުކާރުން ެއއްކަމެއް ކޮުށްފަ މިއަުށް ރިއާޔަްތކޮުށް އެްއެވސް ތިރާމުކޮުްށ ައދިޙްއެ ބޭފުޅުން އި

 ނަންަގވަިއގެން މި ބުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްސަރުކާރުގެ ތެޭރގަިއ މިކަހަލަ ކަމެއް ހިނިގކަން އެނގުނު ހިސާ

އެ މަނިކުފާނަީކ  ،ރިއްޔާއަުށް ތާއީދުކޮުށްއެއްޮކުށް ރައީސުލްޖުމްހޫ ުޅަގނޑުމެން ފަޚުރުވެރިކަމާއަ މައްސަލަ ބައްލަވާީތވެ

ޒުމެްއ ޢަ ،ން ވެސް ިހތްވަރެއް ހުިރއްޔާޅުގަނޑު ަދންނަވާނީ އެމް.ޑީ.ޕީއަ، ޑަެރކޭ މި ދަންނަވަނީ. އެހެްނވީމާހިތްވަރުގަދަ ލީ

ދީގެން ހިނގާުށޭ ކުަރްއވަން ބޭނުންވަންޏާ ސަރުކާރަުްށ އެއްބާރުލުންރަޕްޝަްނ ނައްތާލަން މަސައްކަތްހުރިއްޔާ ރާއްޭޖގެ ކޮ

 ،ން މިލިއަ 30ންނޭ ންތޯ. މި ބޭފުޅުނޫނެއެހެން ނަމަެވސް އެކަން ުނކުރެވޭނިކަން ރަނގަޅަުށް މި މަްއަސލަތައް ބަލަން. 

ފަސް ތިބީ. ހަތަރު މި އިގޮސް ލާރި ނަގާފަވެސް ކޮޅު ަބދަލުކޮުށްލައިގެން ފައިސާ ނަްނަގވަިއގެން އަެނއްކާ  މިލިއަނުން 40

އޮްތކަން އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ޔަޤީންވޭ. އޮޑިްޓ  ޔާނާުތގެ މައްސަލަ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާުރގައި އެބަބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚި

 އި ފެނޭ. މިކަހަލަ ކިތައް މަްއސަލަތޯ އަުޅގަނޑުމެން ބަލާފަ ކަްނތައްތައް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެއބަ ރިޕޯޓުން އެކަނި ވެސް އެ 

މެން ކަހަލަ ޚާއްޞަކޮުށް މަޚްލޫފް ؛ފައިސާ ނެންެގވި މީހުންައުޅގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަނީ މި  ،މިތިބީ. އެހެންނަމަވެސް
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ސަލަ ެވއްދެިވ މި މަްއސަލައިަގއި ވަކާލާތުކުރީމަ ައޅުގަނޑު ވަރަުށް ހިތާމަކުރަން. އަދި މި މައް އިގަބޭބޭފުޅުން މިތާ

އެހެން މީހުން  އި،ްއވާފަމިކަހަލަ ކަންތައްަތއް ކުރަ، ފަިއވާ ބޭފުޅެްއ. އެެހންވީމާހިޖެ އިހަމަ ީމގަ އީބޭފުޅާއަކީ ވެސް މި

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވެްސ  ެދއްކީމަ ެދންވާހަކަ ގެ ފާޑުަދއިގެްނ ފާޑުމި އެްއޗެހި ވައް ތަންތަަނުށް ބޮލަުށް ކަނޑަުށް މި

އެމް.ޑީ.ީޕ  ،ބޭފުޅުންނަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ނޭގ. ދެން ތިއެ ކަމެއް އެބަ ދެްއކޭނެ. ައޅުގަނޑުމެންަނުށް މި ހުރިހާވާހަކަ

 ވަރު ހުރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއެ ުދވަސް ،އެ ަވގުތު ،ިއރުކަ ދެއްެކވީމަ އެ ވާހަކަެދއްެކވިޚިޔާނާުތގެ ވާހަ ސަރުކާރުަގއި

ކަންތަްއ  އެ ބޭފުޅުން ކުރި އި،އޭަނއަުށް ބިރުދައްކަ  އިއަނިާޔކޮުށްފަ ތަޅާޮގސް ލައިގެން  ުށް މަގުމަތިން ކާރަކަ އިދޭތެރޭގަ

މި ސަރުކާރުން މިކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރޭ. މި  ކަންތައް. ނގޭއެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް އީވެސް. މި

ކަމަުށް ަމސައްކަތް ިމ ކުރަނީ. ާރއްޖޭެގ  އަމާންވެސް ނުަދއްކާ. ާރއްޖޭގެ އަމަން ސަރުކާރަކުން އެްއވެްސ މީހަކަުށް ބިރެއް

 ތަނުން ހައްޔަރުކުރާ އިމި ސަރުކާރުން އެ މީހަކު ހަމަ ހިފަ އިދޭތެރޭގަ ހަކު ވައްދައިިފއްާޔ އެ މީހަކާޖަލަކަުށް މީ

 ...ޑީ.ޕީން.އެމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަނަ  142ހިސާބުން އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ރޮަޒއިނާ އާދަމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އާދެ! މިހާ

ންނާނީ މަޖިލީހަުށް މި ގަރާރު ދިޔައީ. ދެން އޮ  ލާ ނިމިގެން އެޙަވާފަިއވާ ގަރާުރގެ ބަހުސްގެ މަރުމާއްދާގެ ދަުށުން ހުުށަހެޅުއް

ހަމައަުށް  ހިސާބާއި. އެހާގަ  1:30ގެ މެންދުރުފަހު ނަގާ ވޯޓު ެނގުން އޮންނާީނ މިއަދު ބަލައިގަތުން. ބަލަިއގަތުމަުށް

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. 

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  11:57: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

 (މަދުމަސީޙް މުޙައްهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރި ކަންކަމުަށް  ވޯަޓުށް އެހުމަުށް، 7ކަމަުށް. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  ކުިރއަުްށގެންދަން މި ދަންފަޅީގެ ަމސައްކަތް .ألس الم عليكم

ިރ ިއއްޒަތްތެުށްފަހު( ަވގުތުކޮަޅކަ) ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯުޓ ރަނގަީބލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިާދރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.

 ؛އެްއވެސް  ތްތެރި މެންަބރުން ކާޑުޮކޅުތައްމަުށް ފުރުޞަތުއަުރަވން. ބައެއް ިއއްޒަލަދެއްވުޮކުށްމެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކު

 ލާނަން. އިދެއްވުން އެދެން. ވޯޓަުްށ ދަންނަވައިޝާާރތްކޮުށްލަ ،ވޯޓިންގ ިނޒާމުަގއި ެއއްވެސް މައްސަލަެއއް ވާނަމަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ  142ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރުއިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް  ދަުށުން ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަާރރު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ދެްއވުން ވޯޓު[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އާދަމް  ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްބެިވ 85ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. ނުފެންނަ ަކމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ 22ރުންގެ އަދަުދ؛ . ފެްނނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބ63ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 1. ވަކި ގޮތަަކުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 39އަދަދު؛ 

އަްއޑޫ  ،ކަމުން. އެހެނ61ްލަ؛ . ޖުމު 31ވުަމުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ61ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަުށުން  142ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  ،ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްިއއްޒަތްތެރި މީދޫ ދާއިރާގެ 
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ހިސާބުން ގަރާރު  މިގޮތަުށް ފާސްނުވުމާ ގުިޅގެން މި ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާހެއްނުވި.

 ބާތިލުވީ.

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2016 ޗު ރިމާ 14ދަންަނވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ޝުކުރުބޮޑަުށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ަވރަުށް 

 ގަިއ.  9:00ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




