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 9:03 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)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  23ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/2/10އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .އަންގާ އެްނގުންިރޔާަސތުން ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ަގއި އިޖްިތމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  9:30 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

ަގއި 11:15. 2އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި ަގއި  11:15 .1ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  މާލިއްޔަތުަގއި  11:15 .3

 .3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި އާއްމު 
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 ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން މަ . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.ގެ ރައީްސގެ ހުމަޖިލީ ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަމުެގ  122ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -5.1

މަޤާމަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަްއވާފަިއވާ ނަްނފުޅު މަޖިލީހުގައި އިޢުލާނުކޮުށް، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

)ނ(ގެ ދަުށުން އެ މައްސަލައިގެ ބަހުސް ފެުށުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީުފުޅ  171-1ދުގެ ގަާވއި

 މަޖިލީހަުށް އިއްވައިެދއްވުމަުށް ައމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން.

  

 ވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިްއވެ 

ވެދުން ސަލާމަުށް ފަހު ދަންނަވަމެވެ. ުށް. ަމސީޙު މުޙައްމަދަهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަުށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބުކަުމގެ މަޤާމުަށް  122 ޤާނޫނުއަސާސީގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

ހުން ޖިހާދު މިއަދު އަުޅގަނޑު ޢަްއޔަންކޮުށްަފއިވާތީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީهللا ައލްފާޟިލް ޢަބްދު، 1015ދަފްތަރު ނަންބަރު 

ރަމަޟާން  17އެ ނަންފުޅު ފާސްކޮުށްދެްއވުމަުށް ޓަކައި ިތޔަ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަމެވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެްއވުން އެދެެމވެ. 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا . ޚާިދމްކުމް، ޢަބްދ2016ުޖޫން  22. 1437

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

)ުށ( ަގއި ވަީނ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިުބގެ މަޤާމަުށް  171-1ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްަޔންކުރާ މީހެއްގެ ނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލިޔުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް 

ވާ ފަދަ ހުުށަހެޅުއްވުމެްއ ހުުށަހަޅުއްވަންވާނެ ކަމަުށް. އަދި އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވަނީ، މި މާއްދާގެ )ުށ( ގައި ބަޔާންކޮުްށފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ލިބުމުން، އެ ހުުށަހެޅުއްވުެމއް ރައިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިޢުލާނުުކރެއްވުމަުށްފަހު އެ ހުުށަހެޅުމަކާ 

ަގޑިއިުރ ކަމަުށް. އެހެންކަމުން، ަވގުތު  1މެދު މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުާރނެ ކަމަުށާއި، މި ބަހުސްގެ ިދގުމިނަކީ ޖުމުލަ 

ސިކުންތު.  51މިނެޓު  14ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕައުށް  43މިނެޓު  31ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ދަންނަވަިއލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

މިނެޓު. ވަިކ  2ސިކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަުށް  3މިނެޓު  4ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  24މިނެޓު  5ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް 

މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( އަުޅގަނޑު މިހާރު  2މެންބަރަުށް  ޕާޓިއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްަޒތްތެރި

 ުށް.ރަޝީދަ ރިޔާޟް މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލުުފުށީފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެވިލުފުުށީ 

ރައީސް. އާެދ! މިއަދަކީ ވަރަުށް ާޚއްޞަ މުހިއްމު ދުވަހެއް ަރއްޔިތުްނގެ ްއޒަތްތެރި ޝުކުިރއްޔާ އިއައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. 

މަޖިލީހަުށް. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިަބކު އިންތިޚާުބކުރުމުގެ މައްސަލަ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ 

ހެންކަމުން މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއާވ މައްސަލައަުށް ބަހުސްކޮުށް، އެަކމާ މެދު މިއަދު ގޮތެއް ނިންމުން. އެ

ޖިހާދަކީ ިމއީ ދައުލަުތގެ އެންމެ މަތީ ވެިރކަން ފިޔަަވއި ދެން ހުރި ގިނަ މަޤާމުތަކެއް އަދާކުަރއްވާަފއިާވ هللا ނަމަކީ، ޢަބްދުއް

ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އަދި ތަޢުލީމީ . އެހެންކަމުން، ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ބެލިވޭބޭފުޅެއްކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަޮކުށްލަން ބޭނުން

ގަބޫުލކުރަން.  ގޮތުން ބެލިކަމުަގއި ވީނަމަެވސް މި ބޭފުޅާއަކީ މިކަމަުށް ވަރަުށް އެކަުށީގެްނވާ، ޤާބިލު ބޭފުެޅްއކަން އަުޅގަނޑު

ހެންމެ، މި ނަމުަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮުނއްވާަފއިވާ ނަން ފާްސކުރަން އަުޅގަނޑު ހުުށަހަޅަން. އަދި ހަމައެ ކަމުން،އެހެން

ނު ވަނީ ކުރައްވާފަ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަން އެތައް ުދވަހަކު ބަލާއިރުަގއި އެމް.އެމް.އޭގެ ަގވަރުނަރުކަން މި މަނިކުފާ

ކުރަްއވާފަ. ިސވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަްނ ކުރަްއވާފަ. އަދި މިނޫނަްސ ދައުލަތުގެ އެތަްއ ބަިއވަުރ 

މަޝްރޫޢުތަކެއް ަތރައްޤީގެ ގިނަ  ނީންމެ ބޮޑަުށް ބޭނުންވެގެން މި އުޅެްއވާފަ. ައދި މިއަދު ރާއްޖެއަުށް އެމަޤާމުތަކެއް އަދާކުރަ

އެ ަމސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންދިއުަމުށް ޓަކަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށް ެއއްބާރުލުންދީ،  .ކުރިއަުްށގެންދަން

ބޭފުޅެއްކަން ެވސް އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. ެއީއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ އެުކގަިއ އެ މަސައްކަތް ކުެރްއވޭނެ 

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބެލިކަުމގަިއ ވީނަމަވެސް ގިނަ ދުވަސްަތެކއް ވަންދެން މަސަްއކަތްކުަރއްާވފައިވާ ބޭފުޅަކަުށް ވާތީ، ެއ 

ފަރާތްތަކާ އެކުގައި  ޝަލްއެކި އިންސްޓިިޓުއޝަންތަކާ އެކުަގއި، ފައިނޭން  ،ތަޖުރިބާއާއި އަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއެކު 

މަސައްކަތްކޮުށްަފއި ހުރި ބޭފުަޅކަުށް ވާތީ ިދވެހިރާއްޖެއަުްށ ެއކި ކަހަލަ ފެސިލިޓީްޒ ހޯދުމުގަޔާއި މި ކަންކަން ކުރުުމގަިއ 

ވެސް އިތުރު ބާރަކަުށް ވެގެްނދާނެ. އިތުރު ފަސޭހަކަމެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ލިިބގެންދާނެ. އަދި ހަމައެހެންމެ 

ގަނޑުމެންނަުށް އެންމެ ަކންބޮޑުވަނީ މިހާތަނަުށް ައއިއިުރގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބުކަން ކުރާ ބޭފުޅުންނަުްށ އަޅު

ދިމާވާ ކަހަލަ ބައެއް މައްސަލަަތއް މި ނައިބާ އެކުަގއި ދިމާނުާވނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ޔަީޤންކުރަން. އެއީ މި ބޭފުޅާއަކީ 

ައދި ގިނަ ބަަޔކާ ގުިޅގެން ވަަރުށް ހިތްތިރި، މާ ބޮޑު ިޚޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެތި، މިހާތަނުަށް މިއީ އަިމއްލަ މަޞްލަޙަތާއި 

މައްސަލައިަގއި މިއަދު ސަރުކާުރ  ޑަުށް ދިމާވާއް. އަދި އެންމެ ބޮބޭބޭފުޅުންނާއެކު މަސައްކަތްުކރައްވާަފއި ހުރި ބޭފުޅެ

ކަެމއް ދެޭވ ފަދަ ޤާބިލުކަން ުހރި ބޭފުޅެއް. އެހެންކަމުން، ހިންގަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށް ވަރަުށް ބޮޑު އެހީތެރި

ޖިހާދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިެބއްގެ ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުން هللا އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާީއދުކުރަން، ޢަބްދު

ހަރަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކަނޑައެޅުމަުށް. އަދި ހަމައެހެންމެ މިއަދު ވެގެންދާނީ މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ދެވަނަ ފަ

ނައިބަކަުށް ރުހުންދޭ ދުވަސްކަުމގައި. ިމއީ ވަރަުށް މުހިއްމު ަކމެއް. މިކަން މިގޮތަުށް ނިންމާއިރުގައި އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު 

އަދި އަޅުގަނޑުމެން މިދޭ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަމެއް. 

އެ ކޭ މިދެންނެވުނީ ދެން ކުރީަގއި ެއކަން އޮންނާނީ ދެއެ  އެގޮތަުށް އަުޅގަނޑު މި ދަންަނވަނީ، އަުޅގަނޑަުށް ފަހަރެްއަގއި
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ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަީނ  އޮތް ހަމައެްއގެ ތެރެއިން ކުެރވިފައިތާ. އެހެންވީމާ، އެހެން މި

ެއއްގޮތަުށް މި ވާޖިުބ  ޤާނޫނުއަސާީސގަިއވާ ހުވަޔާ ،އެކު ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިަކމާ ،ބަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައި

އެުކގައި މި މަސައްކަތް ޮކުށްދެއްވާުށޭ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުުކރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  އަދާކޮުށްދެްއވާުށޭ. އިޚްލާޞްތެިރކަމާ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ހުޅުހެްނވޭރުއަރުވަނީ  ތު މިޞަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.މޫސާމަނިކަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާމަނިކު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ނައިބަކު ހުރުން  އްޔާައކަުށް ެއހީތެރިވާނެނޫނުއަސާީސަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިަރއީސް. ޤާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ުށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ މު ބޭނުމަކަުށް ޓަކައި. މިހާތަނަަވރަުށް މުހިއް ނޫނުއަސާީސ ލިޔުނުއިރުަގއި ކަނޑަެއޅީއަޅުގަނޑުމެން ޤާ

 ތީ އެރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަމަުްށ ނެގި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނުަށް ފެނިވަޑަިއގެންފައި އޮ ،ކަމަުށްނައިބު ރައީސް

ކަމަކީ މީހާގެ ބޭރުފުުށުން އެނގޭ އެްއޗެްއ ދަ ބަެއއް ަކމަުށް. އިޚްލާޞްތެރިވުރެ ބާުރގަ ބޭފުޅުންނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަުށް

ނޫން. ކުރެވޭ ކަންކަމުން އެނގޭ އެއްެޗއް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބަކަުށް ގެންނަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ބޭފުޅެްއެގ  އެ ،ފުޅު ފޮނުއްިވޔަސް ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްދޭނަން. އެހެންނަމަވެސްތަނަުށް ނަން މި

ބޭފުޅުންނަުށް ރަނގަޅަުށް އެނގިަވޑަިއގެންފާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީ  އިޚްލާޞްތެރިކަން ނެތިއްޔާ ދެންވާނެ ގޮތް ވެސް އެ

ުކ އެ ތާރީޚު ނުވަތަ ެއކަން ކުރިަޔސް މިއަދަވެރިކަން ކޮުްށެގންބޭފުޅަކު ބަޣާވާތް ަވރުގަދަ ސަރުކާރެްއގައި ގެނައި މާ

ބޭފުޅުން ގަބޫލުކުރައްވަންޖެހޭނެ. މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު  ޔާދަކުރެވެން އޮތް ދުވަހެއް ނޫންކަން އެޢި

ކުރަންވީ. ހަމައެާއއެީކގަިއ  މި ވައްތަރުގެ ދެ ނައިބު ރަީއސުންގެ ކަންތައްަތއް ނިންމައިފިން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަުށް ެއކަން

އަންނަނީ ޒަމާންވީ ގިނަ ސިޔާސީ  އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ަކންކަން ބަދަލުވެގެން މި .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

 ،އްޔާ ޕާޓީގެ ފިކުރާއިސީ ޕާޓީއެއް ެވްއޖެތަޖުރިބާކާރުންނަުށް އޮޅެމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން. ސިޔާ

އި އެ ޕާީޓގެ ރައީސާ ވެްސ ގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ޗެއަރޕާސަނާ ގެ ިފކުރާ އެބަ ޚިޔާލު ތަފާތުވޭ. ޕާޓީެއއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އެބަ ޚިޔާލު ތަފާތުވޭ. އަުޅގަނޑަކީ އެ ރަހަ ލާފައި ހުރި މީހެއް. ރޭގައި ޭއގެ އަެނއް މަންޒަރު ފެނިގެން މި ދިޔައީ. 

ހާ ހިނދެއްަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ފަހަތުގައި ހުންނަ ނައިބު އެހެންވީމާ، މާދަމާ މި މަންޒަރުތައް މިގޮތަުށް ފެންނަ

ކުެރވިދާނެއޭ. އެކަމަުކ ޙަޤީޤަތަކީ އެީއއެއް ނޫން. ލަ ތިމަންނައަުށް މާދަމާ ވެރިކަންުށް އަބަުދވެސް ހީވާ ކަހަކަރައީސަ

ދުވަހު ެވގެން މިދިަޔ އިހަުށް ސަރުކާރަކީ ވަރަުށް ބާރުގަދަޮކުށް އުފެދިފައި އޮންނަ ެއްއެޗއް. އަދި ިމއަދުގެ ދުނިޭޔގައި 
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ބަޣާވާތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ކަންކަުމގައި ތުުރކީ ފަދަ ތަންތަނުގައި ެވގެންދާ ކަންތައްތައް ވެއްޖެ ބަލަްނ  ،ކަންތައްތަާކއި

ިވޔަސް ތަނަުށް ފޮނުއް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮންމެ ބޭުފޅަކު މި ،ސިޔާސީ މީހުން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ

ކުރަްއވާުށޭ އިހުސާސް ބޭފުޅަކު ައމިއްލައަުށް  ބޭފުޅަކަުށް ާތއީދުކުރާނަމޭ. އަދި ވޯޓު ވެސް ދޭނަމޭ. އެކަމަކު އެ އަޅުގަނޑުމެން އެ

އް އަދާކޮުށްފައި ހުއްޓަސް އެ މަޤާމަުށް ވަޑައިގަންަނވަިއ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މެދައުލަތުގެ ކިތަންމެ މަޤާތިމަންނަ 

ނޫނުއަސާީސަގއި އޮތް ޤާ އެީކަގއި ރަ ފެންނަ ހުވަފެންތައް ނުބައްަލވާުށޭ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާހެމަ އެއިނައިބުކަމަުށް ދިޔަ 

މި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  ،. ެދން ހަމައެއާެއކީަގއި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީއް ކުަރއްވަހަރޭމަސައްކަތެ

މީހާ  މްހޫރިއްޔާގެ ައރިހުގައި އުުޅްއވާ ބޭފުޅުން ވެސް ވަކި ހިސާބަކުން އެރަީއސުލްޖު އަދި ސަރުކާުރގައި، ތެރޭގައި ެވސް

ބައި އަޅާލަފާނެ. އަޅާފައި އޭަނއަުށް ފެންނަ ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް އެ ަނއިބު ރައީަސކަުށް ެއ ހުވަންފެންތައް ދައްަކއިދެމުން 

ނީ. އަދި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގެންދަކުރަމުންގެންދަނީ. ޭއގެތެރޭަގއި ސިފަިއންނާއި ފުލުހުން ވެސް އެކަން 

ންދަނީ. ވަޒީރުން ވެްސ ގެއެކަން ކުރަުމންގެންދަނީ. ބަެއއް ފަހަރު ފައިސާ ބޭނުންކޮުށްގެން ވެސް ވެސް ކުރަމުން

އެގޮތަުްށ އޮތީ  އޮތީ އެގޮތަކަުށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް މިކުރަމުން

 .ގޮތަުށް އެއްބާރުލުން ދޭ މިތަނަުށް ފޮނުއްވިޔަސް އިތުާބރު؛އްޔާ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅެއް ހަމަ މައްސަލަ ޖެހިއްޖެ

ީކގައި ޖިހާދު ެވސް އެ މަސަްއކަތް ކުެރއްވީަމ އެ މީހަކު ވަކި ވެސް ުކރާ ގޮތަުށް. އެހެންވީާމ، އިޚްާލޞްތެރިކަމާ ހަމަ އެ

ދަކުރެްއވިްއޔާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކެގ ގާނޫނަުށް އަުޅގަނުޑ ެވސް އިޞްލާޙެްއ ހުުށަހަޅާނަން. ނިމުނީ. މިއަދު އިރާ

 ގޮުތަގއި  ގެސް ވެރިމީހާޕާޓީއެއްގެ އި  ކުރެވިފަިއވާ އެްނމެ އިސް މީހަކީ ކޮންމެއިންތިޚާބުދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސިޔާސީ ގޮތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ނިންމަންޖެހޭހެން އަޅުގަނޑަުށް ހީވާތީ އެ ވާަހކަ ދަންނަވާލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ާދއިރާގެ ކެޔޮދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 ުށް.އިބްރާހީމަ ނިޒާރު މޫސާ

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް  އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  މިއަދު ،ްއޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ`. ޝުކުރިްއޔާ އި

އޮތީ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބެްއެގ  ކުރަން ހުުށަހެޅިފައި މިމެދު ބަހުސް މު މައްސަަލއަކާވަރަުށް މުހިއް

هللا ފޮނުއްވާަފއި މި ވާ ބޭފުޅަކީ އޮނަރަބަލް ޢަބްދު ޢައްޔަްނުކރައްަވއި ުށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަ

އަުްށ ގެ މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ާރއްޖެދިވެހިރާއްޖޭ ،ޖިހާދު. މި ބޭފުޅާއަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ދަންނަ ފަދައިން

 އަދި އެ ދާއިރާއެއްެގ،، ގޮތުން ވަރަުށް ތަޖުރިބާހުރި ސިޔާސީ ،ޢިލްމީވަރަުށް ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާަފއިވާ ވަރަުށް 
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ތަޖުރިބާކާރު އެއް ބޭފުާޅކަމުަގިއ  ފައިނޭންޝަލް ދާއިރާަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ފަހުގެ ތާރީޚެއްަގއި ދުުށް އެންމެ

ކުރުމަުށް ޤައުމުގައި ތިބި މިފަދަ ޚިދުމަތް ދައުލަތަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަަރުށް ގިނަ ބޭފުޅުން ގަބޫލުކުރަްއވާނެ.

ަދއުލަްތ  ،ހަވާލުވުމަކީ އެއީ ވަރަުށް ހެޮޔފާލެއް އެީއ. ޤައުމުޢިލްމީ ބޭބޭފުޅުން އިސްނަންަގވަިއ މަޤާމުތަކާ  ތަޖުރިބާކާރު

މާިއ، ތިކަމާއި، ުމއްސަނދިކަހާ އަފުރާދުންނަުށް ފާގަ އަޅުގަނޑުމެން ބިނާ މި ކުރަީނ އެ ަދއުލަތުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެންމެ

 ދިއުމަކީ ެއއީ ލިބޭ ޝަރަފެއްއެ މަޤާމުތަކަުށް ޢައްޔަންެވގެން ހަމަޖެހުމާއި، އިންސާފު ޤާއިމުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި. މި ބޭފުޅުން

ބޮޑަުށް އެ ބޭފުޅުްނގެ ިޒންމާ ހަނދާންކުރަން އެބަޖެހޭ. ދައުލަތުގެ މިފަދަ މަޤާމުތަކުަށް  އަުށް ވުރެއެ  ،ކަމުގައި ިވޔަސް ވެސް

ޤައުމުެގ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަމަުށް މަސައްކަތްކުރުމަުްށ  ،ތު އިްސކޮުށްބޭފުޅުން ަޤުއމުގެ މަޞްލަޙަ ވާވަަޑއިގަންނަ 

 ،އަދު އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މިއަދު މި ލިބިގެންދާ ،އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަުށް ސަމާލުކަން އެބަ ދޭންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 ،އިބަކީ މިދެންނެވި ފަދަ ފިކުރުތައްނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަ އީސަކީ އިބު ރަގަނޑުމެންގެ ރުހުން ލިބިެގންދާ ނައަޅު

 .ޅާގެ ަމސައްކަތްޕުޅު ަޤއުމުގެ މަޞްލަަޙތާ ދިމާއަުށް އިސްކުރަްއވާނޭ. އެ ބޭފުއެ ޤާބިލުކަން ހުންނެވި ބޭފުޅެކޭ، ޚިޔާލުފުޅުތައް

އަުށް ދިާމވެފަިއވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކަންަތއްތައް ހިރާއްޖެދު އަުޅގަނޑުމެންެގ ދިވެއެގޮތަުށް އެ މަަސއްކަތް ގެންަދވާނޭ. މިއަ

ބަދަލުތައް ގެނައުމަުށް ކުރި މަސައްކަުތގައި ައޅުގަނޑުމެންެގ  ،ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤީވުމަުށް ވަރަުށް ބޮޑު. ސިޔާސީ

ޒަމާްނވީ ، އިވަންަތކަންގެްނ އެބަދޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ އެއްބަ ފޮހެވި ވަންތަކަން ައޅުގަނޑުމެްނެގ ދިވެހިރާއްޖެއިން 

އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުުކރަމުން އައި ދިވެހި ސިފަތަްއ  ގެ ޒަމާނުްއސުރެައޅުގަނޑުމެން ،ފީ އުސޫލުަތއްސަގާވަންތަ ދިވެހި

. މި ކަންތައް އަުޅގަނޑުމެން އަނބުރާ އެބަ ހޯދަންޖެހޭ. ރާއްޖެ މިދިޔަ ވަނީ ގެއްލިގެންދާން ފަުށާފަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

އް މު މަސައްކަތްތަކެ މުހިއްުނވަތަ އިޤްިތޞާދީ ދާއިރާަގއި ވަރަުށް ޮބެޑތި ރުަގއި ތަރައްީޤގެ ގޮުތގައި އިކޮނޮމިކު އަހަ 30

އެުކަގއި ބާރަުށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް.  . ކުރިއަުށް އޮތް ޖީލަުށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މި ތަރައްޤީ ހަލުވިކަމާވަނީ ކޮުށްފަ

ން މި ކަމުަށް އިުބގެ ޤާބިލިއްަޔތުކަން ކުޑަެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުއަދުގެ ނަވެސް އަޅުގަނޑުމެްނގެ މިމި ކަމަުށް 

ރާއްޭޖގެ ުޒވާްނ  ޕްރޮޖެކްޓުތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެައުށް ގެންނަވައި، ގޮތުން ބޮޑެތި ދީޞާއިޤްތި  މަސައްކަތްކުަރއްަވއި،

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުަގިއ ހިތްވަރުގަދަ މަސައްކަެތއް ޖީލަުށް އުޖާލާ މުސްތަޤުބަލެއް ދެއްކުމަުށް ޓަކައި މިއަުދގެ 

ގޮތުން ދުިނޔޭގެ އިޤްތިާޞދު މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ . މެން ދަންނަންޖެހޭކުރަން އެބަޖެހޭކަން އަުޅގަނޑު 

ޕޮލިޓީކްސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އޯއްދުަގއި ޖިއަދި އަުޅގަނުޑމެންގެ ސަރަހަ .ނޫން ފެންނަނީ އެހާ ރަނގަޅު ޮގތަކަުށެއް މި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޭއޝިޔާެގ ސަރަހައްދުަގއި ވަަރުށް ބޮޑެތި ވާދަވެރިކަްނ އެަބ  އިމި ފެންނަ މަންޒަރުތަކަުށް ބަލާއިރުގަ 

ންެގ ުގޅުންތަކަުށް ބަލައިގެން ހަމަޖެހޭ ގޮަތކަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ކުޑަކަާމއި، އަުޅގަނޑުމެބައިނަލްއަްޤވާމީ އުފެދޭ. 

ދުނިޔޭގެ މި ވާަދވެރިކަުމގެ  ،ހުރެ ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ސަލާމަތްތެރިކަމާ އެުކގައި  ަވސީލަތްތައް މަުދކަމާއިޤްތިޞާދީ 

ގެންދިއުމަކީ އެުކަގިއ ޤައުމު ކުރިއަުށް މަސަލަސްކަމާ ނޑުމެންނަުށް ހަމަޖެހިގެން ސުލްޙަތެރޭގައި އަމާންކަމާ ެއކުަގއި އަޅުގަ

ިއބުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޒިންމާ. އެހެންވީމާ، އެ ޒިންމާތައް ޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ެއ ބޭފުޅާގެ ނަ ސުލްމިދެންނެވި ފަދަ ރައީ
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އަުޅގަނޑުމެން  .ނގޭ. އެފަދަ ޤާބިލު ބޭފުޅުން އެއީއްވާެނކަން އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެއެ ބޭފުޅުން ހަނދާންކުރަ ؛ހަނދުމަކޮުށް

هللا . އަޅުގަނުޑގެ ދުޢާއަކީ ވެސް ުއފެދޭތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ މިދެންނެވި ކަންތައްތައް އަުޅަގނޑުމެންގެ ހިތުގައި

ނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަނުޑމެންގެ ޤައުމުގެ ހިންގުންތެރި އިސްވެރިންނަުށް ހެޔޮ ގޮތް ިވސްނުމަުށް ގެންނެވުން. އަދި ސުބްޙާ

ކުރެްއވުން. ޖެހުން މިންވަރުވަްސކަމާއި ަހމައަުށް ފާަގތިކަމާއި، ތަނަޑުމެންގެ ރާއްޖެ އެގޮތް އިރާަދކުރެްއވުން. އަުޅގަނ

ޙައްލެްއ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަުށް އަވަސް  ދީގޮތުންނާއި އިޤްިތޞާ ސިޔާސީ

 ޢަލައިކުމް.  ދިއުން. އާދެ! އަޅުގަނޑަުށް ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ. ަވއްސަާލމްލިބިގެން

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ އި 

 ުށް.ޢާމިރަ އަޙްމަދު

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ދުވަހެއް.  ނޑު ވެސް ވަަރުށް ހިތްހަމަޖެހޭްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދަީކ އަޅުގައިޝުކުރިއްޔާ 

އިބުެގ ިނކޮުށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަ ވަިއބުގެ މަޤާމު ހުސްވެފަިއވާތާ އެަތއް ދުވަެހއް ވެަފއިުމގެ ނަކަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވުމަކީ ުށް ފޮނުވާފައިވާ ފޮނުަރއްޔިތުްނގެ މަޖިީލހަ މަޤާމަުށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުަމުށްފަހު އެ މަޤާމަުށް ރުހުން ހޯދުމަުށް ޓަކައި

ފާހަަގކުރަން.  ގައިގޮތު  ގެެއކަމުގެ ހިްތހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާ ދުވަހެއްަހމަގައިމު ެވސް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ޮބޑަުށް 

ނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަުްށ ންެޖހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބަކު ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމުަށް ޤާއަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަ

ދިއުަމކީ ހަކަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބަކު ޢައްޔަންކުެރވިގެންޔާންކުރެވިަފއިޭވ. ެއހެންވީމާ، ވީހާެވސް ައވަސާފުކޮުށް ބަ

އަދި މި މަޤާމުަށް  އެކަން ދަންނަވާލަން.ވާތީ   މި މަޖިލީހަުށް ވެސް ލިބޭނެ ވަރަުށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމުގައި

ެއ  ،އްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންގިނަ އި ވެސް ހަމަގައިމު ޢައްޔަންކޮުށްފަިއވާ ބޭފުޅަކީ 

ބޭފުާޅ ކަމަުްށ ފާހަގަކުރެިވގެން ހިނަގއްޖެ. އަދި ައޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ  އެންމެ ޤާބިލު އެއްހަމަގައިމު ވެސް ކަމަުށް 

ކަމުގެ ޔަޤީްނކަން އެ އެކު މަސަްއކަތްކުރާނެ ކަމާއިޚްާލޞްތެރިކަމާއި، ކެތްތެރިކަާމއި، މަޑުމައިތިރި .އެގޮތަުށް ގަބޫުލކުރަން

ޖިހާދުގެ ނަންފުޅު ފާހަަގކޮުށްލަން. އެކަން ފާަހގަކުާރ هللا ޢަްބދު ގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުބޭފުޅަކާ ދޭތެރޭަގއި އޮތް ބޭފުެޅއް

ސާސީްނ ނޫނުއަ ންތައްތަކަުްށ ބަލައިާލއިރުަގއި ޤާިމ މާޒީަގއި ވެދިޔަ ކަ ،ލާނީވެސް އަުޅގަނުޑ ދަންނަވައި ހާލުގައި

ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ސިފަޮކުށްފައިވާކަން ައޅުގަނޑު ހަމަ  އިަބކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަ

ތަކަކީ މާ ކުރިއަުްށ ފާހަގަކޮުށްލަން. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މާޒީަގއި މި ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަ

ލެވޭޯތ ންނަވައިއަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ކުރު ގޮތަކަުށް ދަ .ދުން. މީގެތެރޭގައި ޖާގަތަެކއް އެަބއޮތްއުފެިރކަން ޤުވެއެކަމުގެ ަޝއު
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 ،)ރ( ަގއި  ހުސްެވއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ވެސް އެބަ ޮއވޭ ވަނަ މާއްދާަގއި 112ނޫނުައސާސީގެ ޤާމަސައްކަތްކުރާނަން. 

އެ މަޤާމުަށް  ،އިބަކަުށް ބޭފުޅަކު ހުންނަންޖެހޭނެކަމާއިޅެްއގެ ނަޤާުމގައި ހުންނަވާ ބޭފުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަ

ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝަރުތު އެ ބޭފުޅަކީ ރައީސު  ،ކުރިމަތިލާއިރުަގއި ވެސް އެ ަކމަުށް ނަންފުޅެއް އިޢުލާންކުރަންޖެހޭނެކަމާއި

 ހަމަ އެންމެ ހާލަތްތަކަުށް ،ކޮުށްފައި ނޫނުއަސާީސގައި ަބާޔންކޮުށްފައިވޭ. އެ ަބޔާންފުރިހަމ ވާންޖެހޭނެ ބޭފުޅެއް ކަމަުށް ޤާ

ޓަކައި ާޖގަތަެކްއ ވުރެން ގިަނ ހާލަތްތަކުަގއި ެއބަހުރި އެ މަޤާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ހައިިސއްޔަތުން ައދާކުރުމަުށް 

 ،ންނަނީ ހުސްވެއްޖެ ހާލަތެއްަގއި އޮ ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ގައި މި 112. އޭގެތެރޭަގއި ފާހަގަކޮުްށލަން ދީފަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބަުށް ފުރުޞަތު  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ ހާލަތެއްަގއި އެ މަާޤމު އަދާކުރުމަުށްރައީސުލް

ވަނަ މާއްދާެގ )ުށ( ގައި ވެސް ބަޔާންޮކުށްފައި އެބަވޭ، އެ މަޤާމުގެ  117ލިބިގެންދާކަމާއި، އަދި ހަމަެއއާެއކު 

ހާލަތެްއގައި ެވސް ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބަުށް އެ މަޤާމު ލިބިގެންދާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަން ޢުޒުރުވެިރވެއްޖެ 

ވަނަ މާއްާދަގއި ވެސް ެއބަ ބަޔާންކުރޭ، ވަގުތީ ގޮތުްނ އެކަމަުށް ޢުޒުުރވެރިެވއްޖެ  123ކަމަުށް. އަދި ހަމައެާއއެކު 

ރަިއސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމު ، ހާލަތެއްގައި އެކަން ކުެރވިދާނެ ގޮތަުށް. މިހެން ދަމުންގޮސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

އަދާކުރުމުގެ ަޝުއގުވެިރކަން ހުރެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ކެތްތެރިކަމާ އެކު މަުޑކުރުމުން އެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިއުމަކީ ހަަމ 

ސް އެބަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މެދުވެރިވެާދނެ ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، އެކަްނ ޝުކުރިވެރިކަމާ އެކު ކޮންމެ ނައިބު ރައީސަކު ވެ

ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަުށް ތި ހުންނެވި ބޭފުޅަކީ ވެސް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުުމގެ ުފރުޞަތު އޮތް ބޭފުޅެްއކަން. އަދި ހަމައެާއއެކު އަުޅގަނޑު 

ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަކީ ވެސް އެ ފުރުޞަތު މި ޤާނޫނުއަސާސީން އޮތް މީހެއްކަން. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ، 

އެހެންނަމަވެސް، އެކަންކަން ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ހަމަަގއިމު ވެސް މި އިމުން ފަހަނަޅައި ޮގސްގެންނެއް ަރއްޔިތުންނަކަުްށ 

ުށް އޮތް ތާގައި ނައިބު ަރއީސްގެ މަާޤމު އަދާކުރާ ބޭފުޅަކީ އެފަދަ އޭގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަ

ވަނަ މާއްާދގައި ވަރަުްށ  17ޝައުޤުވެިރކަމެއް ނެތި ޤާނޫުނއަސާީސގައި މިދަންނަާވ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރާ؛ 

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބަކު  ސާފުކޮުށް މި އޮންނަނީ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރާ ަކންތައްތައް ކުރުމަުށް ޓަަކއި

ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް ބުނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ މަޤާމު ެއގޮުތގެ މަތީން އަދާކުރުމަީކ އަުޅަގނޑު ވަރަުށް ޮބޑަުށް ކުޑަުހވަދޫ 

ތުން ދާއިރާގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުންނާއި އަދި ޚާއްަޞކޮުްށ ކޯލިޝަން ތެރޭގައި ބައިވެިރވާ ޕާޓީއެްއގެ ހައިިސއްޔަ

ވެސް އެ މަނިކުފާނަުށް ވަަރުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ގޮަވއިލާޮގވައިލުމެޭކ. ޤައުމު ހެޮޔމަގަުށް ގެންދިއުމަުށް ަޓަކިއ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެކު މަސަްއކަތްޮކުށްދިނުމަކީ މުޅި ޤައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް އެންމެ 

 ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ދަންަނވާލީ. ޝުކުރިއްާޔ.  އެދޭނެ ގޮތް ކަމަުށް ވާީތވެ އެ

 

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

 ޝަރީފަުށް. 

 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްެކވުން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިބްރާހީ

ަވނަ މާއްދާ ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބެގ  122ޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޝުކުރިއް

މަޤާމު ހުސްވުމުން އެ މަޤާމުަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމަުށް އަވަްސވެގަތުމަކީ ވަރަުށް މުހިއްުމ ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނުޑ 

ގެން ހުރި މީހަކު މަޤާމަކަުށް ލިޔަސް، ކިތަންމެ ތަޖުރިބާކާރު މީހަކު މަޤާމަކުަށް ގަބޫލުކުރަން. އާދެ! ކިތަންމެ ކިަޔވައި 

ލިޔަސް، އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޤައުުމގެ ަރއްޔިތުންނަުށާިއ އަދި ޤައުމަުށް ވަފާތެރިެވގެން އެ މަޤާމު އަާދކުރުމުން މެނުވީ 

ކަން ޢިޔާަދވަމުންދާ ތާރީޚު ވަނީ ސާބިތުކޮުށްދީފަ. އަޅުގަނޑުމެން ހާސިލުކުރަން މި ބޭނުންވާ ނަތީޖާއެއް ހާސިުލނުކުރެވޭނެ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވެރިކަން ހޯދުމުގެ ދަހިވެތިކަމުަގއި ވެރިަކން ހޯދާ ނަމަ، ެއކަމުން ޤައުަމުށް ވެސް އަދި ަރއްޔިތުންނަުްށ 

އް ނޯންނާނެ. ވެސް އަދި ސަރުކާުރގެ ހިްނގުމުގެ އިދާރީ އޮިނގަނުޑގެ ތެރެއިން ވެްސ ހާސިލުކުރެޭވނެ ނަތީޖާއެ

އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެ މިހާރު މި ވަނީ ސިާޔސީ ފުން ަވޅުަގނޑަކަުށް ވެއްޓިފަ. ިމކަން ވާްނ މި ޖެހެނީ ދުނިޔޭގެ އެހެްނ 

ޤައުމުތަކުަގއި ެވސް މި އޮންނަ ގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ާޤއިމުވުމާ ހަމައިން އޮމާންކަމާއި އަމާންކަާމ 

ުމގެ ޖާަގ ައޅުގަނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ހޯދިފައިނެތުން. ވެރިކަުމގެ ދަހިވެިތކަމުގަިއ ވެިރކަން ހޯދުމަުށް އެކު ވެރިކަންކުރު

އެއްބަަޔކު އަެނއްބަޔަކާ ބަނުޑމުސާރައަުށް ބެއްދުމާއި، ވެރިަކމުގެ ބަގުޑިެބއްދުމުގެ އުސޫެލްއ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި 

ފައި ވެސް ބަޣާވާތެއް ކޮުްށގެން ވިޔަސް ވެިރަކމުން ވައްޓާލަިއގެން ވެރިކަން ޤާއިމުެވގެންޮގއްސަ އޮތުން. ޮކންމެ ގޮތެއް ހަދާ

 ުމގެ ދޮރުތައް ހުޅުިވގެންގޮސްަފއިވުއަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ާޤއިމުހޯދުމުގެ ނުވަތަ ވެރިކަން ލިިބގަތުމުގެ ަސގާފަތެއް 

ާރއްޖޭަގިއ  އެއްފާަޑކަުށް ދާ ަކހަލަ އަމާޒަކަުށް މިކުރި ތުރުީކއެކޭ ދާދި އޮތުން. އަުޅގަނޑުމެންނެކޭ ިއހަުށްދުވަހު ބަޣާވާތް

އުމަުށާިއ މަޤާމުތަކަުށް ޢައްޔަންކުަރއްވާ ބޭފުޅުންނަކީ ޤަ އުމުގެ ެއކިެއކި އިސްއި އޮތީ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ޤަހިފާފަވައި

އުމަުށް ޤަ، ކީވެރިކަން ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދަ ބޭފުޅުން ކަމަުށް ވާންއެބަޖެހޭ. އެ ރައްޔިތުންނަުށް ވަފާތެރިވާ ބައެއް

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޒާތީ  އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކީމި އެަބޖެހޭ.  ވާން އި ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަކުރުންކަމުގައިޚިދުމަތްކުރުމާ

ކަންކަްނ  ވާތީ. މި ތު ކުރިއަުރވާ ތަނަކަުށްވުރެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަ ތަުށްަޤއުމުގެ މަޞްލަޙަ، ބު ކުރިއަުށް ނެރެތަޢައްޞު

އީސް. ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބގެ މަޤާމު ފަދަ މަތިވެރި މަޤާމަކަުށް ޓުމަކަުށް ގެންނަން އިއްޒަތްތެރި ރަ އެބަޖެހޭ ހުއް

ުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ އަ ،ފިކުުރކޮުށް  ަގއި ައޅުގަނޑުމެން އަލުން ވިސްަނއިކުާރއިރު މިހިރަ ކަންކަމާ ދޭތެރޭމީހަކު ޢައްޔަން

 ވެސް އެއްަބޔަކު އަނެއް  ރޭގައި މަޝްވަރާކުރަްނ އެބަޖެހޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީކުރަން ހުރި ކަންކަަކމާ ދޭތެއިޞްލާޙު

އުމަުށް ދިމާވެަފއިވާ ެއކަކު ައނެކަކަުށް ެއއްޗެިހގޮވުުމގެ ބަދަުލގަިއ، ޤަ، ފުރައްސާރަކޮުށް  ،ބަޔަކަުށް ޒާތީ ގޮތުން ދިމާކުރުަމުށް

ކަތްކުެރވޭ ޤައުުމގެ ކަންކަން ަޙއްލުކުރުމަުށް މަސައްސޫލުގައި ކޮުްށގެން ރީތި އުބޮޑެތި މުހިއްމު މައްސަލަތަކުަގއި މަޝްވަރާ
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 އަދި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުްނ ވެސް ތިމަންމެންގެ އެންމެ  ،ލަބިއްޔަތު ލިބިފައި އޮތް ޕާޓީން ވެސްނެ. އަޣުބަޔަކަުށް ވާންޖެހޭ

 ،ންކަން ދަނެގެން ވުތު ކުރިއަުށް އެރު ޤައުުމގެ މަޞްލަޙަ، ކަމާއި ކުރުންމަތިވެރި ވާޖިބަކީ ރަްއޔިތުންނަުށާއި ޤައުމަުށް ޚިދުމަތް

ގާނޫނަުށް  ،ވެސް ގަބޫލުކުރެވޭ ހަމަތަކާއި ޮގތްތައް ނެރެގެން ބަޔަކާ ވާަހކަދައްަކއިގެން އެންމެންނަުށް އެއްބަަޔކު އަެނއް

ވެސް އެންމެ  ކުރުމުަގއިއްޔަންުށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުމާއި ޢަމުތަކައިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާ، ވެސް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި 

ހަދަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހިތާމަޔާ ކަމުގައި އެބަ ުވންތު ކުިރއެރުކަމަކީ ަޤއުމުގެ މަޞްލަޙަ ކަމެއް ދޭ މުމުހިއް

ުްށ ކި އަހަުރތަކުަގއި ވޭުތވެދިޔަ ތިރީހަކަން އެމި މަޖިލީހުގައި އެިކ ދައުރު މަތީޖެހެނީ އަުޅަގނޑަކީ އެކު ދަންނަވަން

ކެން. ބު ބޮޑު މަޖިލީހެއް ނުދެވުރެ ޒާތީ ތަޢައްޞު ކަން ކޮުށްފައި ހުރި މީހެއް. އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހަުށްއަހަރުަގއި މެންބަރު

ހެޅޭ ބިލުތަކަުށް ގެންނަންޖެހޭ . އެއީ މި މަޖިލީހުގައި ހުުށަ ސް ނުެދެކންވެ ނުނެރެވޭ މަޖިލީހެއްމި މަޖިލީހަުށް ވުރެ ނަތީޖާ

ްއ ނުފެނޭ. މަޤާމަކަުށް މީހަކު ތަނެ  ކުެރވޭޙަުށް އަމާުޒކޮުށްގެން ބަހުސްއިޞްލާޙެއް ޮއވެގެން އަުޅގަނޑުމެން އެ އިޞްލާ

އެންމެ  ،ދިރާސާކޮުށް ޢައްޔަންކުރިަޔސް އެ މަޤާމަުށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ބޭފުާޅއަކީ އެކަމަުށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއްތޯ ބަލައި،

އަިދ  ،ކުރާ ޕާީޓއާއި ކީ ވެރިކަންފަެއއް ނުވޭ. މިކަމަގޮސްެނއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިެގންތަ އެކަުީށގެންވާ ބޭފުޅާ ހޮވޭ

ޙަތު އިސްކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގަިއ ލަޅު ޕާޓީތަުކަގއި ވެްސ އޮންނަންޖެހޭ ގާތް ގުޅުމާއި، ޤައުުމގެ މަޞްއިދިކޮ

ްއޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ންޖެހޭ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު ރާއިސްނުކުެރވުމުގެ ހިތި ނަތީޖާަކމުގައި ދަންނަވާ

ބޭފުޅަކަުށް ވާތީ،  އިތުބާރު ޮއންނަންޖެހޭ ގެމަނިކުފާނުއެ ޔަންކުަރއްވާ ބޭފުަޅކީ ގެ މަޤާމަުށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައް ނައިބު

ދޭނަން. ދެން. އަުޅގަނޑު ޖިހާދަުށް ވޯޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަުށް އެބައަޅުގަނޑު ބެނެފިޓް އޮފް ޑަުއޓް 

 ރިއްޔާ. ޓަަކއި ުޝކު ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި އަުރވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއްއޒަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. ރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު 

ވަރަުށް ، މު މަސައްކަތެއްވަރަުށް މުހިއްމަޖިލީހުން  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދަކީ އަނެއްާކެވސް މި ޝުކުރިއްޔާ

އިބު ރައީސެްއެގ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވަނީ ދެ ނަ މު ޒިންމާދާރު ވޯޓެއް ލާންޖެހޭ ދުވަހެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި މުހިއް

ނުަށް އެ ސަބުތައް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ،ބަބުތަކެއް އޮވެ. ސައިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަަގންޖެހިފަ

ން. ލަންޑަނުގައި ޮގއްސި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ެއކަން ކުެރުވނީ ކޮންމެހެން ހަމަ އެކަން ުކރަންޖެހޭތީކަޔަޤީންވެ ހާމަެވގެން

ގެންދަާވ އީސް ޑރ. ަޖމީލް އެ ކުރަްއވަމުންޓަކައި މިއަދު ކުީރގެ ނައިބު ރަ  ކުރުމަުށްހުރެގެން މުޅި ޤައުމަުށް ފަސާދަ
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މަނިކުފާނުަށް  އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އެ ނގި ހާމަވެގެން އެބަދޭމަސައްކަތުން މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް އެ

ގަނޑުމެން ޖެހުނު ސަބަބު. މިއަދު އަޅުންން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ަނގަނުވަަތ މި މަޖިލީހު ،ނޯކޮންފިޑެންސް ވޯޓު

ޖިހާދުގެ ނަންފުޅު  އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންުކރައްަވއިމަުށް ރައޮތީ އަނެްއކާެވސް ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާ ކުރިމައްޗަުށް މި

ްއަގއި ެއްއެވސް މީހަކަުށް ރުހުންދޭއިރަކު . އަުޅގަނޑުމެން އެްއވެސް ހާލަތެމެންގެ ރުހުން ހޯދަން ފޮނުވާފައަޅުގަނޑު

ނޑަުށް ިއތުބާރު އޮތްތޯ ނޫންތޯ. ރައީުސލްޖޫމްހޫރިއްޔާ އެ ނަންފުޅެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަުށް މި ނުޖެހޭ އަޅުގަބަލާކަުށް

ޖިހާދާ ދޭތެރޭގައި. هللا ނެތް ޢަބްދު ާމ، އަުޅގަނޑުގެ އެްއވެސް ަޝއްެކއްބޭފުޅާއަުށް އިތުބާރު އޮެވގެން. އެހެންވީ ފޮނުވަނީ އެ

ޖިހާދުގެ هللا ތްެތރި މެންބަރުން ވެސް ވިދާުޅެވދެއްަވއިފި ޢަބްދުިއއްޒަ ސަބަބުތައް ވަރަުށް ގިނަ. އަުޅގަނޑުމެންގެ އެހެން

هللا ވަންޏާ އަުޅގަނާޑއި ޢަބްދު ކަމަުށް ރިބާ. އަމިއްލަ ހަިއސިއްޔަތުން ދަންނަވާ ބޭފުާޅގެ ހުރި ތަޖު ބިލިއްޔަތުކަމާިއ އެޤާ

. އަުޅގަނޑަުްށ ކަތުގެ ާދއިރާަގއި ބައްދަލުވެފަނާއި އަދި މަސައް ހަތަރު މަރުޙަލާއެއްގައި ވަނީ އަމިއްލަ ގޮްތގޮތުންޖިހާދާ ދެތިން

ސުްނ އިބު ރައީބޭފުޅެްއގެ ގޮުތަގިއ. މިކަހަލަ ނަކޮުށްދޭން ބޭނުންވާ  ހިތްތިރި އަދި ކަން ،ފާހަގަކުރެވެނީ ވަރަުށް މަޑުމައިިތރި

. ނާ ހިސާބަުށް ފޯރުކޮުށްދޭންްއިޔތުންރަްއިޔތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ރަ ،ުއމަުށް ތަރައްޤީ ހޯދައިދޭއަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ. ޤަ

އެފަދަ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅަުްށ  ،އުަމުށް ގެންނަންޖެހޭ ހިނދުތަެކއް މި ޤައެހެންވީމާ، މިފަދަ އިޤްތިާޞދީ ކުރިއެރުން

އިުބ ނަވާ ޭބފުޅެއް އަުޅގަނޑުމެންގެ ނަގިަވޑަިއގަންނމަލާތްތައް ރަނގަޅަުށް ގެންގުުޅއްވަން އެފައިާސގެ މުޢާ، ދެނެވަޑަިއގެން

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ެވސް ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ހޮއްވަަވއިދެްއވީތީުށް ރައީސަ

 ދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުުކރިއްޔާ. މި ނަންފުޅަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީ އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް.

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސްކަމަުށް އިސްކުރެްއވުމަުށް ރައީ

ޖިހާދަކީ އަުޅގަނޑު ވެސް ފާހަގަކުރާ ގޮތުްނ ދައުލަތުގެ ވަރަުށް ގިނަ ިއްސ މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާަފއިވާ هللا ނަން، ޢަބްދު

ވަރަުށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއް. ުސާވލަކީ، ނައިބު ަރއީސްކަމަުށް ެގނައުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެްނ ކޮންމެހެން އެ ފެންވަރުގެ 

ބިލު ބޭފުޅުން ގެންނަންޖެހޭތޯއޭ؟ ގެަނއިމަ އެ ބޭފުޅުްނ ކުރަްއވަންޖެހޭ މަސައްކަުތަގއި އެ ޤާބިުލކަން ދެއްކޭޯތއޭ. ޤާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިާޔސީ ގޮތުްނ މި ތަޖުރިބާކުރި މަދު ދުވަސްކޮުޅގެ ތެރޭގަިއ، ޑިމޮކްަރސީ ސިސްޓަމުގެ ތެރޭަގއި މި 

ންމެ މޮޅު ބޭފުޅަކު ެގނަޔަސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެއއިން އެންމެ ރަނަގޅު ފައިާދ، ތަޖުރިބާކުރި ދުވަސްޮކޅުގެ ތެޭރގައި ކިތަ
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އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން ަރއްޔިުތން ބޭނުންވާ ފައިދާ ފެނިފައިުނވާކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ތަޖުރިބާކުރެވިފައި ވަނީ. ރާއްޭޖެގ 

ން ޕީ.އެޗް.ޑީ ހާސިލުކުެރްއވި ޤާބިލު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުަގއި ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސަކީ މި ރާއްޖޭަގއި ފުރަތަމަ އެކެޑެމިކް ގޮތު

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެުވނީ. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ތާއީދުކުރެްއވި ބޭފުޅެްއގެ ގޮތުގައި ވެސް ފާހަގަކުެރވުނު. 

ގަކުރެްއވި ބޭފުެޅއް. ރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ މަޝްރަުޙގައި މުިހއްމު ބޭފުޅެްއގެ ޮގތުގައި އަުޅގަނޑުމެން ަރއްިޔތުން ފާހަ

އެހެންނަމަވެސް، މި ރާއްޖޭެގ އާބާދީގެ ބޮޑުަބއެއް އެ ބޭފުޅާ އެއީ ބާޣީެއްއގެ ގޮުތގަިއ، ރައްޔިތުންނަުށް ހަރާންކޯރުިވ 

ބޭފުޅެއްގެ ގޮުތގަިއ މިހާރު ެވގެންޮގއްސަ ވަނީ. އެހެންވީމާ، މީގައި ޤާބިުލކަން ޮއވެފަިއ، ކިތަންމެ މޮޅަުށް ތަޢުލީމު 

ަވިއގެން ހުއްޓަްސ އިޚްލާޞްތެރިކަން ނެތިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ ބޭފުޅެްއގެ މިދެންނެވި ޤާބިލުކަްނ ހާސިލުކުރައް

ފެނިގެނެއް ނުދާނެ. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ވާހަކަދެކެޭވއިރު މި ރާއްޖޭަގއި މި ސިސްޓަުމ، ާރއްޖޭގެ ިރޔާސީ ިނޒާމުގެ ިމ 

ަނއިބު ރައީސުން އިުރއިރުކޮޅާ ބަދަލުކޮުށް، އެ ބޭފުޅުްނެގ  ސިސްޓަމުގަިއ ހުރި މައްސަަލއެްއގެ ސަބަބުން ާރއްޖޭގެ

އިޚްލާޞްތެރިކަން ނުފެނި، ޫނނީ އިތުބާރުނުކުރެިވގެން ބޭުރޮކުށް؛ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ނަން ގެނެސްގެްނ ބޭރުކޮުށްލާ 

ގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ހިސާބަުށް ދާ ވާހަކަ ދެެކވިގެްނދާއިރު ެއއީ ެވސް މުޅިން ަރނގަޅު ވާހަކަެއއްެގ ގޮުތގަިއ އަޅު

ސަބަބުތަކެއް ވެސް އެބަހުރި. މި ވެރިކަމުގައި ދެ ނައިބު ރައީސުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަުށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ 

ވޯޓު ނަގަންޖެހުނު ސަބަބުތަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ޑރ. ޖަމީލު ބޭރުކޮުށްލަންޖެހުނު 

ބަުށް ބަލާއިރު ަރއީސް ާޔމީނަުށް އިތުބާރުނުކުރެވުން. ރައީސް ޔާމީނަުށް އެ ބޭފުާޅއާ ވާދަކޮުށްފާނެ، ނޫިނއްޔާ ެއ ސަބަ

ބޭފުޅާއަުށް ވުރެ މާ ސިޔާސީ ގޮތުން ޤާބިލު ބޭފުޅެއްގެ ގޮުތގަިއ، ރައްޔިތުްނގެ މަޤުބޫލުކަން އިތުރު ބޭފުޅެއްގެ ގޮުތގަިއ 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުްށ އިތުބާރުނުކުެރިވެގން ބޭރުކޮުށްލަންޖެހުނީ. ޑރ. ޖަމީލުގެ މައްސަލަެއއް އޮތް ފާހަގަކުރެވުނީމާ ރަ 

ކަމަުށް ރައްޔިތުންނަކަުްށ ފާހަގަނުކުރެވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަުށް ފާހަގައެްއ ނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަެވސް، 

ިމއްލަ ސަބަބުތަެކއް ހުީރ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބޮޑަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުްށ އެ ޭބފުޅާގެ މަްއޗަުށް އިތުބާރުުނކުެރވޭ އަ

ލަފާކުރެވެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މިހާރުވެސް ިސޔާސީ ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުެރވެނީ 

މީލް ފާހަގަކުރެްއވޭތީ ިމ އެ ބޭފުޅާއާ ވާަދކޮުށްފާނެ، ނޫނިއްޔާ އެ ބޭފުާޅއަުށް ވުރެ މާ މަޤުބޫލު ބޭފުޅެއްގެ ގޮުތގައި ޑރ. ޖަ

މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮުށް ބޭރުކޮުށްލީ ކަމަުށް. ދެން ފެނިގެންދިޔައީ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ ނައިބު ރައީސް އަދީބުެގ 

ނަން މި ތަނުަށް ގެނެސްގެްނ ބޭރުކޮުށްލަންޖެހުނު ސަބަބު. ސަބަބުތަކަުށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާޤާިބލުކަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރުމުން އެކަމުގެ އެްޑވާންޓޭޖު ނައިބު ރައީސުލް

ރައީސް ނަންަގވަިއ، އެ ބޭފުޅާ މާ މަޤޫބޫލު ބޭފުޅެއްގެ ގޮުތަގއި، އެ ބޭފުޅާ ެއއީ ހުރިހާ ކަމެއް؛ ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ 

ންގެވި ބޭފުޅެްއގެ ގޮުތގައި އެ ބޭފުޅާއަުށް އެ ޒިންމާތައް ލިބި، އެ ބާރުތައް ލިބިލެއްވީމާ ގޮތުަގއި، ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނެ

އެ ބޭފުޅާއަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށް އިތުބާރުނުކުެރވޭ ހިސާބަުށް ދިޔައީ. މި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި ޕީ.ޕީ.އެްމ 

ާވނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ނައިބު ރައީސާ ދެ ބޭފުޅުންެގ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންނަުށް އެނިގވަަޑއިގަންނަ 
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ޒިންމާ ޮއވެފައި، ކޮން ބޭފުެޅްއގެ ބަސްތޯ ތިމަން މެންބަރުން އަުޑއަހަމުންދިޔައީ. ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ހުރިހާ ބާރެއް، ކެބިނެޓަުށް 

ވެފަިއ، މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ އެަތއްއެަތއް މިނިސްޓަރުން ވެްސ ނައިބު ރައީްސގެ އަތްދަުށު

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ހުރިހާ މެންބަރުންހެން ނައިބު ރައީސް އަދީުބެގ އަތްދަުށުވެފަިއ، މި ހުރިހާ ަކމެއް ވެދިަޔއިމަ ދެން ވެދާނެ 

މެްނ ގޮތަުށް ކަންތައްތައް ވެދިަޔއީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ސިސްޓަމުގައި މައްަސލައެއް ނެތޭ. އަުޅގަނޑު

މިކަން ކުރުމުަގއި އަުޅގަނޑުެމން މި ރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ މި އޮްތ ުއސޫލުން މިކަން ކުރީމަ މައްސަލަަތކެއް 

ނުނިކުންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެްނނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ މިހާރު ހުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިހާރު މި ހުންނެިވ 

ްނ ވާދަކުަރއްވަފާނެ، ސިޔާީސ ގޮތުްނ ެއ ބޭފުޅާއަުށް އެްއވެްސ ކަހަަލ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާރުެވސް ސިޔާީސ ގޮތު

ބިރެއް އޮތް ެއްއވެސް ބޭފުޅެްއ ހުރިއްޔާ ެއއީ ޖަލުަގއި ހުންނަންޖެހޭ ބޭފުޅެއްގެ ގޮުތގައި އެ ބޭފުޅާ ފާހަގަކުަރއްވަނީ. ިމ 

هللا މި ދެންނެވިހެން ރައީސް ޢަބްދު ސިސްޓަމު މިގޮތަުށް މިހެން ޮއތުމުން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންގޮްއސާނެ

ޔާމީންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ޯވޓު މި މަޖިލީހުން މާ ދުވަސްތަކެއް ނެތި ެނިގގެންދާނެ މަންޒަރު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ 

ގެން ފެނިގެންގޮސްދާނެ. މިދެންނެިވ އުސޫލުން ވެރިކަންކުަރއްާވ، ވާދަވެރިންނީ ތިބެންނުޖެހޭ ބަެއއްގެ ގޮުތގައި ެދކެަވޑައި 

ޖަލަުށް ލުމަކީ އެ ބޭފުޅާގެ އުފަލެއްގެ ގޮތުަގއި ދެެކވަަޑއިގެން ރާއްޖޭގެ ސިާޔސީ މީހުން ޖަލުަށް ލަމުން ދިއުމަކީ އަޅުގަނުޑ 

މިދެންނެވިހެން މި ދަރަޖައަުށް މި ރާއްޖޭގެ ކަންަތއްތައް ގޮސްާފނެ ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، ސިސްޓަުމގެ 

ައޅުގަނުޑމެން އަމިއްލައަުށް އަުޅގަނޑުެމން ޤާނޫނުއަސާސީ ތަންދޭ ުއސޫލުން މަސައްކަތްކުރީމާ މި  މައްސަލަެއއް ނެތޭ.

 ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅުވެދާނޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފު

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަުށް.

 

 ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ވަނަ މާއްދާގެ 122ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ހުުށަހެޅިގެން މި އުޅެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޖިހާދު ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީްސކަމުގެ هللا ދަުށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅު؛ އަްލފާޟިލް ޢަބްދު

މަޤާމަުށް ޢައްޔަންކުރުމަުށް ޓަަކއި ފޮނުވާފަިއވާ ނަންފުޅެްއ ޮގތުގައި. އަުޅގަނޑަުށް ދެ އުފަލެއް އެބަ ލިބޭ. ެއއް އުފަލަީކ، 

އާދެ! ހުވަދޫ އަތޮޅަުށް ނިސްބަްތވާ ބޭފުޅަކު ާރއްޖޭގެ ނައިބު ަރއީސްގެ މަޤާމަުށް އަންނަކަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އަތޮޅަުްށ؛ 

އަނެއް އުފަލަީކ، މި ވަގުތު ރާއްޖޭަގއި ހުރި އެންމެ ޢިލްމީ ޤާބިލު ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެއް ބޭފުޅަކު މި މަޤާމާ 

އްދާގައި މަސްއޫިލްއޔަތުތަކުގެ ތެޭރގައި މި އޮތީ، ވަނަ މާ 117ހަވާލުވާކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުއަސާީސގެ 
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަސްޫއލިއްޔަތުތަާކއި ބާރުތަުކގެ ތެެރއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބާއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ހަވާލުކުރާ ކަންަތއްތަެކއް ކުުރން. ހަމަ އެގޮތަުށް މި އޮތީ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެތް ހާލަެތއް

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން. ިމ މުހިއްމު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މި ނަގާ ނައިބު ރައީްސެގ 

މަސްއޫލިއްޔަަތކީ މިީއ ވަރަުްށ މުހިއްމު މަސްއޫލިްއޔަތެއް. އަުޅގަނޑުމެން މި ދެޭކ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ތެރެއިްނ 

ޅުގަނޑުމެންގެ މި ދައުރުަގއި ވަނަ ަނއިބު ރައީސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އަ  3ނަުށް މި މަޖިލީހުގައި ިމއަދު މިއީ އަޅުގަނޑުމެން

އެބަޖެހޭ  ކުރެވެނީ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަނޑުމެްނ މިއަދު ވިސްނަން މި . ނޫނީ މި ަމޤާމަުށް ޢައްޔަންކުރެވެނީމި ހަވާލު

އުޅެނީ ކީްއެވގެންތޯ.  ދިމާެވގެން މިރޭަގއި މިކަހަލަ މައްސަލަަތއް ސްޓަުމގެ ތެއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ސި

ޚާއްޞަކޮުށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ  ،ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ނިޒާމާ

ުމހިއްމު މަސައްކަތް ކުރާއިުރ  އަުޅގަނޑުމެން މި ،ވީހިނދު ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮުށްފަިއ ތިބި މެންބަރުންނަުށް

ވޭނެ ގޮތްތަކެްއ ކަމަުށް އެކަުށީގެންވާ އެންމެ ޤާބިލު މީހަކަުށް މި ފުރުޞަތު ދެ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަޖެހޭ މި 

މެންގެ ރާއްޭޖގެ އަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑުމެން ޤާއިމުކުރުުކރުން. ހަމައެހެންމެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ؛ މިއަުދ 

މެން ބަލައިލާއިރުަގއި އެ މަނިކުފާނު މަސައްކަްތ އަޅުގަނޑުޔާ ރައީސް ޔާމީންގެ މި މަސައްކަތާ ދޭތެރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

މި ކުރަްއވަނީ މުޅި ޤައުުމގެ ތަރައްޤީގެ މަްސއޫލިްއޔަތުތަްއ؛ އިކޮނޮމިކް ސެކްޓަރ ވަކިްނ، އަދި ސޯޝަލް ސެކްޓަރ 

ކޮުށް އެިކއެކި ބޭފުޅުންނަުށް އޮތޯރިީޓއާއި ެރސްޕޮންސިބިލިޓީ ހަމަ ވަކިން މަަސއްކަތް މި ކުރަްއަވނީ. ވަޒީރުންނަުށް، ޚާއްޞަ 

މެންނަުށް ފެނިގެްނ މި އަންނަނީ، މި ދިާމާވ އަުޅގަނޑުހަވާލުކުރެިވގެން މަަސއްކަތް މި ކުރެވެނީ. އެހެންނަމަވެސް، 

ލިއްޔަުތގެ ތެރޭަގއި މި މައްސަލަތަކުގެ ތެެރއިން،، ާޚއްޞަކޮުށް ޤައުުމގެ ނައިބު ަރއީސުންނަުށް މި ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫ

ުށް ފާަހގަ މި ކުރެވެނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ކުރެވޭ ުހވާަގއި އަުޅގަނޑަދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި 

ހިތުން ގެންނަން ެއބަޖެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުާށއި ރަްއޔިތުންނަުށް އިޚުލާޞްެތރި ބޭފުޅަކަުށް ވާން އެބަޖެހޭ.  އަޅުގަނޑު

ުށް އެބަ ުކރެވޭ މި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ތެެރއިން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އަުޅގަނޑަބައި އުނިެވގެން ުއޅޭކަުމގެ އިހުސާސް  މި

ނައިބު ރައީސް ކުރަްއވާ ުހަވޔަކީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ؛ މަސްއޫލިއްޔަތު މި އޮތީ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރާ 

ނެތް ހާލަތެްއަގއި ރަްއިޔތުންގެ ޒިންމާތައް ަހވާލުވެަފިއ މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މަސައްކަތެއް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި ރަްއޔިތުންނަުށް އިޚުލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަެކއް މި ހުަވއިގެ ތެރެއަުށް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. 

މެ ކަމަކީ ރައްޔިތުންނަުށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެކު އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފުނުވާ އުސޫލެއްގެ މަތީން އަުޅގަނޑުމެން ކުރާ ކޮން

ކުރެވޭ މަސަްއކަތެްއގެ ގޮުތގަިއ. ހަމައެއާިއއެކު އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ނައިބު ރައީްސ 

ބާތައް ޖިހާދަކީ ސިވިލް ސަރވިްސގަާޔއި އަދި އެމް.ެއމް.އޭަގއި އަދި ފިނޭންސް ދާއިރާަގއި ތަފާތު ތަޖުރިهللا ޢަބްދު

ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާ ބޭފުެޅއްެގ އިތުރަުށް، ފައިނޭންސް ދާިއރާގައި ާރއްޖޭަގއި މިހާރު މި ދެކޭ ތަރައްޤީ، ކުިރއެރުމުަގިއ 

ވަރަުށް ބޮޑު ހިއްސާއެއް އެ ަމނިކުފާނު އަދާކުރައްވާ. ރަީއްސ ޔާމީނާ އެކު އެންމެ ގާތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިކޮނޮމިކް 



15 

 

ަގއި ެއންމެ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރެްއވި ބޭފުޅަކީ އެ ބޭފުޅާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ސެކްޓަރ ޑިވެލޮްޕކުރުމު

ގޮތުަގއި އިޚުލާޞްތެިރކަމާ ެއކު މަސައްކަްތކުރެިވއްޖެ ކަމަުްށ ވަންޏާ، ހަމަ އިޚުލާޞްތެރިކަމުގެ ުސވާލު މި އަންނަނީ. 

އްީޤ ހަމަ އިހުނަުށް ވުރެ އިތުރުވެގެންދާނެ. މި ރާއްޖެއަުށް މި ކުރެިވއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ތަރަ

ކުޑަ ދުަވސްކޮުޅގެ ތެޭރގަިއ، ވޭތުވެިދޔަ ދެ އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭގައި މި އޮތީ ތިރީސް އަހަރު މި ރާއްޖެއަުށް ނާންނަހާ 

 ޔިތުން ބޭނުންވޭ...ތަރައްޤީގެ މަަސއްކަތްތައް ެފްއޓިފައި މި އޮތީ. އެ މަޝްރޫުޢތައް ނިންމާލުމަުށް ޓަކައި ރައް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހިތަދޫ މެދު އަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަުށް. 

 

 ކަދެއްެކވުން:ހަވާއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ  ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހިތަދޫ މެދު

ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަުށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިެބްއގެ މަޤާމުަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ޖިހާދަކީ هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނުކރައްަވއި މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަުށް ފޮނުއްވާފައި މި ވާ ޮއނަރަބަލް ޢަބްދު

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ވަރަުށް އާދަިއގެ މަޤާމުތަކުން ފެުށިގެން ސަރުކާރުގެ ވަރަުށް ިއްސ އަޅުގަ

މަޤާމުތަކުގައި، ތަފާތު ދާއިރާަތކުަގއި، ާޚއްޞަކޮުްށ ފައިނޭްނޝަލް ސެކްޓަރގަިއ ވަރަުްށ ތަޖުރިބާކާރު މަސައްކަތްަތކެްއ 

ކުރާ ގޮުތގައި އެ މަނިކުފާނަކީ މާތްވި އިސްލާމް ީދނަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިއްތަވަިއ ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅެްއ. ައޅުަގނޑު ގަބޫލު

އަޚުލާޤު ރަނގަޅު މަޑުމައިތިރި ބޭފުޅެއް ކަުމގައި ގަބޫލުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިުބެގ 

ން ދިނުމަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑގެ މަޤާމަުށް އެ މަނިކުފާނު ޢައްޔަންކުރުމަުށް މަޖިލީހުން ރުހު

އަުށް ބިރުވެތިވެ، ގާނޫނާިއ هللا ވަނަ މާއްދާއަުށް ުޙރުމަތްތެރިކޮުށްހިއްތަވަިއގެން  117އިލްތިމާސަކީ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ތްތަކެއް ކުެރއްވުުމގަިއ ގަާވއިދުތަކަުށް ޙުރުމަތްތެރިޮކުށްހިއްތަވަިއ ދިވެހި ަރއްިޔތުންނަުށް އިޚުލާޞްތެރި ިޚދުމަ

 ދެމިހުންނެވުމަުށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޭދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރު

 އިބްރާހީމްދީދީއަުށް. 

 

 ވުން:ކަދެއްކެވާހައިބްރާހީމްދީދީ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ފޭދޫ
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ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު މި ހުުށަހެިޅ ބަހުސްކުރެވެމުންދަނީ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިަބކަުށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއިވ ނަންފުޅަުށް މަޖިލީހުގައި ރުުހން ހޯދުމަުށް. އެހެންވީމާ، މި ނަންފުޅަކީ އަުޅގަނުޑ ވެްސ 

ވަރަުށް ކަަމުށް އެކަުށީގެންާވ، ޤާބިލު ބޭފުޅަކަުށް ވާތީވެ އަުޅގަނޑު ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަކަުްށ ، ވަރަުށް ތާއީދުކުރާ

ޖިހާދަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ދިމާވެގެްނ هللا ޢަބްދު

ރައީސަކަުށް ޢައްޔަންކުރާ މީހާގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަމާ ދޭތެރޭގައި ދިމާވެގެްނ  މި އުޅޭ މައްސަލައަީކ، އަުޅަގނޑުމެން ނައިބު

އުޅޭ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެ ބޭފުޅެއްގެ ޚިދުމަތާ ދޭތެރޭ ވެސް ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަަލއެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

ރާއްޖޭގަިއ މި ދިމާވި މައްސަލަތަކުަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ ަމއްސަލަައީކ، އަުޅގަނޑު ބަލައިާލއިރު، މިހާތަނަުށް ދިވެހި

ބަލައިލާއިރު، ދިރާާސކުރާއިުރ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން ބަަޔކު އަބަުދވެސް އަުޅގަނޑުމެން ޤައުމުގެ ވެރިކަމާ ތޮޅެން މި 

 ކުރާ މަސަްއކަތެްއގެ ތެޭރގަިއ އެ ހުންނަ ނައިބު ަރއީސަކަުްށ ވަްސވާސްީދގެން ނައިބު ަރީއސް ފަސާދަކުރުމަުށް ކުެރވޭ

އި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ވެރިކަން ަވއްޓާލަން ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއާ 

ވަނަ މާއްދާ އަބަދުވެްސ. އެ މާއްދާ މި ފެންނަނީ.  123ތެރެއިން ނައިބު ރައީސަުށް މި ފެންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނައިބު ަރއީސް ވެސް އެއީ ކިތަންމެ ރަނަގޅު، ކިތަްނމެ ޢިލްމީ، ކިތަންމެ ޤާބިލު،  އެހެންވީމާ، އެ ާމއްދާއަުށް ބަަލއިގެން

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަުށް އެ މީހާގެ ހިތާއި އެ މީހާގެ އެތެރެ ފުުްށ هللا އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ މީހާގެ ބޭރު ފުުށް. 

ވަރަުށް އިޚުލާޞްތެިރަކމާ އެއްކޮުށް ރަނގަޅު ޤާބިލު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ތަނަުށް ނަންފުޅު ފޮނުއްާވއިރުމި ފެންނަނީ. 

ބޭފުޅެއްގެ ނަން މި ފޮނުއްވަީނ އަބަދުވެސް. ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ރުހުން ދޭން ބަލައިލާއިރު މި 

އްދާއިން މި ވަނަ މާ 123ފެންނަނީ މިގޮތަުށް. އެހެންނަމަވެސް، ދެން އެ ހިސާބުން އެ ބޭފުޅަކާ ދިމާއަުށް އެ ބޭފުޅާއަުްށ 

ކަންކަން ލިބޭކަން އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރެއިން ވެރިކަން ަބދަލުކޮުށްލަން، ނޫނީ ވެރިކަން ވައްޓާލަން މަސަްއކަތްކުާރ 

މީހުންނަުށް ފެންނަން އޮންނާތީވެ، އެ މާއްދާ ހިފަިއގެން އެ ބޭފުޅެްއގެ ަކއިރިއަުްށ ޮގސްގެން ޤައުމު ފަސާދަކޮުްށ، 

ކަންކަން ކުރަންުއޅުމުގެ ނަީތޖާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ނައިބު ރައީސުން ބަދަލުެވގެންދާ  ފިތުނަފަސާދަ އުފައްދައިގެން މި 

މަންޒަރު. އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމއަދުެގ މި ނައިބު ރައީސާ ދޭތެރޭ ވެސް ެއގޮތަުށް ކަންަތއްތަްއ 

ބޭފުޅުންގެ ހުންާނނީ އެކިވަރަުށް މިކަހަލަ އެދުްނ.  ކުރަން ބަޔަކު ދިމާކުރާނޭ. މަސައްކަތްކުރާނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެކި

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ހުުށަހަޅާ ނަން ކުރިއަުށް އޮތް ތާގައި މި ދައުރު 

ލުކަމާއި ހިތްވަުރ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިއަުދގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ ެއއްކޮުށް މަަސއްކަތްުކރުމުގެ ޤާބިهللا ނިމެންދެން 

ހުންނާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުރެވޭީތވެ މި ނަންފުޅަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު މި ކުރަނީ. އަުޅގަނޑުގެ އެދުމަީކ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ފަާސދަކުރަން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން މިކަން ހުއްޓައިލާފައި އަުޅގަނޑުމެން ޤައުމާއި ވަޠަނަުްށ 

އްޔިތުންނަުށް ޓަކައި ކުިރއަުށް އޮތް ާތގައި ިމގޮތަުށް ގުިޅގެން މަސަްއކަތްކުުރމުގެ ހިތްވަރާއި ޤާބިލުކަން ޓަކައި، ިދވެހި ރަ

 އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެއްވުން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތު މި ޞައަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުސިކުންތު.  28މިނެޓު  2އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ބާކީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަުށް. هللاީއވާ ޢަބްދު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގަލޮޅު އުތުރުއަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا އީވާ ޢަބްދު ާދއިރާގެ މެންަބރު ގަލޮޅު އުތުރު

ކުިރމަތީގައި މި އޮތް ނަންފުޅު،  ރަީއސް. އަޅުގަނޑު މާ ވަގުތެއް ޭބނުމެއް ނުވޭ. އަޅުގަނޑަުށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ނައިބު ރައީސްކަމަުށް މި އޮްތ ނަންފުޅު ހަމަ ހުރިހާ ޝަރުތެއް ވެސް ހަމަވާ ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ވެސް ފެންނަނީ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފުރަތަމަ ޝަރުތަކީ، ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ވެސް ލިޔެަފއި އޮތީ ވިދާުޅވިްއޔާ ވިދާުޅވި ގޮަތކަުށް ކަން 

ން. ބުނިއްޔާ ބުނިހާ ގޮތެއް ހަދަިއގެން އިންނާުށޭ. އެ ޝަރުތު ހަމަގައިމު ެވސް ހަމަވޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކުރެްއވު

ޔާމީން ވިދާުޅވިްއޔާ ހަމަ ވިދާޅުވި ގޮަތކަުށް ކަން ުކރައްވާނެކަން ޔަޤީން. ޤައުމު ޮކންމެ ހާލަތެއްގައި ޖެހުނަސް هللا ޢަބްދު

އްގައި ޖެހުނަސް، ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުން ކިތަންމެ ަފގީރުިވޔަސް، ިނކަމެތިވިަޔސް ވެސް، ަޤއުމުގެ އިޤްތިޞާދު ޮކންމެ ހާލަތެ

ހަމަ ވިދާޅުވި ގޮެތއް ހައްދަވާނެ ނަންފުޅެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މި އޮތީ. އެ ޝަުރތު ހަމަވޭ. ދެވަނަ ކަމަކަުށް، 

ޔާމީނަުްށ هللا ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ދެވަނަ ޝަރުތު ވެސް ަހމަ ހަމަވޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެީއ، ަރއީސު

ބިލިޔަނުގެ ކޮރަޕްޝަންެގ  1.2ކުރިމަތިކުރެވިފަިއވާ ހުރިހާ ޚިޔާނާތުގެ ހުރިހާ ތުހުމަތެއް، ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތާއި، 

ތުހުމަތާއި، މަނީ ލޯންޑްރިންެގ ތުހުމަތުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑަުށް ނަންފުޅު އަންނަ އެްއ ނަން މި އޮތީ. އެއީ މިހާރު 

ބު ރައީސްކަމަުށް ކުރިމަތިުކރައްވާަފއި މި އޮތް ނަން. އެހެންވީމާ، އެ ޝަރުތު ވެސް ހަމަވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނައި

މިހާރު ކިރިޔާ، ހަނިކައްޗަކަުށް ބަލައިލިޔަސް، ވަްއކަޅިން ބަލައިލިޔަސް ެވސް މިހާރު ގެންގޮސް ވެސް ޖަލަުށް ލެވޭވަރުެގ 

މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ ޝަރުތު ވެސް ހަމަ ބަރާބަރު. ފުރިހަމަވޭ. އިއްޒަތްތެރި  ނަންފުޅެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ުކރިމަތީގައި

މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީއިން ނިންމައިގެން މި ތިބީ މިއަދު ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެން 

ވެސް ވަިކކުރާ ދުވަުހ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ  ނުޖެހޭނެ ކަމަުށް. އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްކާނީ މި ނަންފުޅުދައްކާކަުށް

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އުނގޫފާރު އަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 ޖަޢުފަރު ދާއޫދަުށް. 
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 ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއޫދު  ޖަޢުފަރު ދާއިާރގެ މެންބަރުއުނގޫފާރު 

ރައީސް. މިއަދަކީ ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ވަރަުށް ޚާއްޞަ ދުވަހެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނުޑ ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ އާދެ، 

 ،ފަހު ވެސް ފާހަގަކުރަނީ. އެއީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަުމެގ މަޤާމު ދުވަސްކޮޅެއް ވަންދެްނ ހުސްވެފައި އޮތުމަުށް

މެދު  ޅުްއވާަފއި ފޮނުއްވި ނަންފުޅަކާމަނިކުފާނުގެ ނައިބެއްގެ ގޮުތަގއި ކަނޑައަ  ޔާމީން އެهللا ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުރައީސު

 ،ދަނީ. އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެސް އެނގޭނެ ފަދައިން ގޮތެއް ނިންމުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ބާއްވާ ބަހުސް ކުރިއަުށް މި 

ފަުށައިގެން  ުތވެދިޔަ އެަތްއ ޒަމާނަކުއްސުރެވަރަުށް މަތީ މަޤާމުތަކެއްަގއި ވޭ ޖިހާދަކީ ސަރުކާރުގެهللا އޮނަރަބަލް ޢަބްދު

މަނިކުާފނު ވަރަުށް އިސް މަޤާމުތަކެްއ ދައުލަތުގައި ފުުރއްވާަފއިވޭ.  ބޭފުޅެއް. އެ ސައްކަތްކުރަމުންދާ ވަރަުށް ޤާބިލުމަ

ކަން ކުރަްއވާފަިއވޭ. އަިދ ގެ މެންބަރުސަރވިސް ކޮމިޝަނު  އެމް.އެމް.ޭއގެ ގަވަރުނަރުކަްނ ކުރައްވާަފިއވޭ. ސިވިލް

ިކޔަަވއިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުަރއްވާަފއިޭވ.  އިުށް މަތީ އިންސްޓިޓިުއޝަންތަކެްއގަރާއްޖޭަގއި ހުރި ވަރަ މި ،އިތުރުންމީގެ

 ނުގެ ޢިލްމަުށްއާމަނިކުފާނަކީ ކީރިތި ޤުރު އެ، އެނގިގެން ހާމަވެގެްނ މި ދިޔައީ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަދި ދާދި

އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ، ބޭފުޅެްއގެ ގޮުތަގއި. އެެހންވީމާ ދީނަުށް ވަރަުށް ލޯބިކުރައްވާ ިއސްލާމް ،ވެސް ވަރަުށް ލޯބިކުަރއްވާ 

ސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމެއްގައި ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަުމގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާ ބޭފުެޅއްެގ  ގޮތުަގއި ސައްަތއިން

 މަނިކުފާނުގެ ކަމުަށް އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން ގަބޫލުކުރާ ވަރަުށް ގިނަ މާތް ސިފަތަކެއް އެކިބަިއގައި ހުންނަންޖެހޭނެ 

 ،ވަރަުށް ޚުލްޤު ހެޔޮ  ،އެހެން ިއއްޒަތްތެރި ބޭފުުޅން ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި ފަަދއިން، ކިބަިއގައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ 

ފަހަރު  ކުރި ދުވަސްކޮޅުެގ ތެރޭގައި ވަރަުށް ގިނަ މި އެއްކޮުށް މަސައްކަތް އަުޅގަނޑު ެވސް މި ސަރުކާރާ ދިއަ ،ރަނގަޅު

އްދުތަކަުށާއި އަުޅގަނުޑެގ ދާއިރާގެ ރަުށްރަުށަުށް ވެސް ހަޚާއްޞަކޮުށް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަ ވަިކން ،ބައްދަލުވެ މަނިކުފާނާ އެ

އިގެން ވަރަުށް ގިނަ ސަރުކާރުން ކޮުށްދެްއވަންޖެހޭ އެިކއެކި ކަންތައްަތއް ކުރުުމަގއި ވަރަުށް ޚާްއޞަ ސަމާލުކަެމއް ދެްއވަ 

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ައޅުގަނޑު ގަ، ބޭފުެޅއް. އެހެްނވީމާ ވަރަުށް ގާތުން ކުަރއްާވފައިވާ ކަތްޕުޅުތަެކއް އަޅުގަނުޑމެންނާމަސައް

މުޅި ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ވެސް  ާޔގެ ަނއިބުކަމަުށް ގެަނއުމަކީޢިލްމީ ބޭފުޅަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ،މިފަދަ ޤާބިލު

ރު އަދާކުރަން. ޝުކުބޮޑަުށް  ވަރަުށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަުށް އުާފވެރިކަެމއް. އެކަމަުށް ަޓކައި އަޅުގަނޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް 

 ވަނަ މާއްާދގައި މި  122ނޫނުއަާސީސގެ ޤާނޫން.  ގިނަ ވާަހކަެއއް ދަްއކަން އޮްތ ކަމެއް މާ ،ގިނަ ބަހުެސއް އާދެ! މާ

ހޫރިއްޔާ ކަމުގައި ވިޔަސް އެ މަޤާމަުށް ރައީސުލްޖުމްގޮތަކަުށް ހުސްވި މަޤާމު ކޮންމެ  ގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ،ބުނަނީ

އަދި އެ މަޤާމަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްަޔންކުރާ މީހަކަުށް ރައްޔިތުންެގ  ،ވާނެ ކަމަުށާއިން ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރަ

ނޫން ގޮތަކަުށޭ ދޭނީއެކޭ  ެފންނަ ،މަޖިލީހުން ރުހުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަުށް. ރުހުން ދިނުމުގައި ވަކި މީހަކު ނުޖެހޭނެއެކޭ

ބޮޑަުށް މި ނަންފުޅަުށް  ކަެމއް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ައޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ . އެހެންވީމާ، މިއީބުނަނީ

  ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅަގނޑުގެ ރުހުން އޮންނާނެ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. ވަރަުށްމިއަުށް އަދި  ،ކޮުށްތާއީދު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ަގއްދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަހާރު ފުރު މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ދަުށް.ރަޝީ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

 ވާ އެ  ވާފައި މިއް ރައީސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ފުރުޞަތަކަުށް އެދުނީ މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުޝުކުރިއްާޔ 

ވާތީ އަޅުގަނޑަުށް ވެސް ފެންނަ ފޮނުްއވާފައި ދެްއވުމަުށް ޓަކައި ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަންގަަވއިންނަ ނުގެ ނައިބަުށް ފެމަނިކުފާ

ދޭތެރޭގައި ެއްއޗެްއ  ދުގެ ޤާބިލުކަމާހާޖިهللا ކަުށްެވސް ައލްފާޟިލް ޢަބްދުއެްއޗެއް ދަންނަވާލުމަުށް. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެއްގޮތަ 

ބޭފުޅާއަުްށ  ޭބފުޅާގެ ނައިބަކަުށް ބޭފުޅަކު ަޢްއޔަންކުރަްއވާނީ އެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ،ސަބަބަކީ ނެތިން. ދަންނަވާކަުށް

ނާޤާބިލުކަން  އިޤާބިލުކަމާމީަގިއ އެންމެ އެކަުށީގެންވާ ބޭފުޅާ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ.  ،އެންމެ ޤާބިލު

 ބޭފުޅެްއގެ ޢަމަލު ހުންނަ  ިޓގެްނ އެހިސާބުން ފެއްަވޒީފާ ހަާވލުކުރެވޭ  ުށްބޭފުޅަކަ ުށް ފެނިގެންދަނީ އެމެންނައަޅުގަނޑު

 ޮއތީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ޢައްޔަްނކުރީމާ އެ  ތަޖުރިބާވެފައި މިއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މާޒީގަ  .ގޮތަކުން

 އި އުމުެގ މަޞްލަޙަތުަށް ނުބަލަޤަ ،އަމިއްލަ އެދުމަުށް ނޫނިއްޔާ ،ުށް ޓަކައިމަޞްަލޙަތަބޭފުޅެއްެގ އަމިއްލަ 

އްވާތީ ައޅުގަނުޑމެންނަުށް ބޭފުޅަކު ވަކިކުރަންޖެހޭ ހާލަތު މެދުވެރިވެގެން ދެ ބޭފުޅަކު މާޒީގެ ކުރު މުއްދަތެްއެގ ކުރަ މަސައްކަތް

ސް ދު ވެހާޖިهللا އޮތީ ޢަބްދުވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާހިތްއޮތީ. އެހެން ތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން ަވކިުކރަންޖެހިފައި މި 

އަުށް ވަފާތެރިެވ އަދި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،އުމަުށާއި ދިވެހި ސަރުކާރަުށްޤަވެސް  ޅާބޭފު އެިއ، އަމިއްލަ އެދުން ދުރުކުރަްއވަ

 ހަމަ ކުރީގެ އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރި ފަދައިން އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އެ ،ަރއްވާނެ ކަމަުށް. އެހެންނޫންނަމަކުމަސައްކަތް

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ތަުށް ދާންޖެހިދާނެ ކަމަުށް ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ެވސް މި ނަމަުށްހާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މިލަންދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞައަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ުށް.ޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު ޙަސަން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު ދުމުފީ ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ވެްސ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ަނއިބު ރައީެސއްގެ ޚިދުމަތް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ދުގެ ނަންފުޅުަށް ހާޖިهللا ވާ އޮނަރަބަލް ޢަބްދު އަނެއްާކވެސް ހުުށަހެޅިފައި މި ފަހުން އްަސވީދުވަްސކޮޅަކަުށް ގޮ ދުކެނޑިފައިމެ

ހަމަ ފުރުޞަތަކުަށް އެދިލީ. އާދެ! އިްއޒަތްތެިރ  ްއެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާތީކޮުށްލުމުގެ ގޮތުން ޮކންމެވެސް އެތާއީދު ހަމަ
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ހަމައެކަނި  ،ދަކީ އަުޅގަނޑުެމން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެދިދިޔަ ސަރުކާރުތަުކގައި ހާޖިهللا އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ޢަބްދުރައީސް، 

ސަރުކާރުތަަކކަުށް ވަރަުށް ިޚދުމަތްތެރި މަސައްކަތްތަެކއް ޮކުށްދެއްވާފަިއވާ ބޭފުެޅކޭ. އަިދ  މި ސަރުކާރު ނޫނަސް އެތައް 

ވެސް  ކަމެއް ފަރާތުން ބޭނުންވާނެ ހަމަ ހުރިހާ  ގެބޭފުޅެއް ލާއިުރގައި ރަްއޔިތަކަުށް އެ އިލުކަމާ ދޭތެރޭގައި ވާހަކަ ދައްކަ ޤާބި

ބޭފުޅުެގ  އެކުރީގައި ހުންނެވި މަޤާމުގައި ވެސް  ! މީގެކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަން. އާދެފުދިދާނެ ބޭފުޅެއް

ބޭފުޅަކަުްށ އެްއވެސް  ،ލާއިުރގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީއިގޮތަުށް ަބލަ ބޭފުޅާގެ ޢަމަލުތައް ބަްއޓަންކޮުށްފައި ވީ އެ  ،ޢަމަލުތައް

ކަމުަށް ޙައްލެއް  ނީ މިއުޅެ ކަމަކާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި އެވެނި ،ކަމަކާ ދޭތެރޭ މިވެނި އިކުރިމައްޗަުށް އަރާފަ 

ެދއްވާނެ ބޭފުޅެކޭ އެއީ. އިކަމެްއަގއި އޮތް ޙައްލު ހޯްއދަވައެ ،ލަްއވާ ވަރަުށް އެހީތެިރވެ ުށްބިގެނޭ ވިދާޅުެވއްޖެްއޔާ ެއކަމަކަނުލި

 ޖެހުން މީގައި ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅުގައި އަދި އޮޕޮޒިޝަްނަގއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުުޅގައި ފަހަރެއްގައި ހިތްހަމަނު

ނޫނީ އަުޅގަނޑުމެން  ،ވެސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ޝުޢޫރުތަކެއް ވެސް ހިނގާފައި ހުެރދާނެ. އެކަމަުކ މިއަދު ޕޯިޑއަެމއްަގއި

ގަބޫލުކުރުމަކީ ެއީއ  މަކުން އެީއކީ ޙަޤީޤަތެްއ ކަމަުށްވާހަަކ ޮއއްސާލު އެ ާލއިުރގައިއިމްބަރ ތެރޭަގއި ވާހަކަެއއް ދައްކަޗެ

ވެސް ހުންނާނެ.  ގޯސްތަެކއްވަރެްއގެ  ކޮންެމވެސް އްގެ ިކބައިަގއިވަންޏާ އިންސާނެ  ކަމަުށް ވަރަުށް ދަތިކަމެއް. އިންސާނެއް 

 ލާފައި އިމީހެއްގެ ވަުށަ  ގެންދަނީ އެަފހަރަުށް އިންސާނެއްގެ ކިބައިްނ ނޭދެވޭ ސިފަތައް ފެނި ވެސް މީަގއި ގިނަ އެކަމަކު

ދުގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު ހާޖިهللا އެކަމަކު ޢަބްދު ތީ.ގެންދާދައްކަމުންދުނިޔެ ރަންހާއަުށް މީެއ ތިބޭ އަޢުވާނުންގެ ކިަބއިން 

ރިހާ ބޭފުޅުންނުަށް ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ހު ކަމާނުދާނެއްލަ އެދުން ބޮޑުކަމެއް ފެނިގެންމިފަދަ އަމި ،ދަންނަވަން އޮތީ

އީ މީެގކުރީަގިއ . އެ ރޭނެނުދާނެކަުމގެ ަޔޤީންކަން އަރުވަން. ނޫނީ ޔަީޤންކަން ދޭން އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ ކެވެސް ފެނިގެން

ވާީތ  އޮތް ބޭފުޅަކަުށް ެއއްވަރަުށް ޚިދުމަތްތެރި މާޒީ ،ރުވެރިޚުދުގެ ހަޔާތުގައި ވަރަުށް ފަހާޖިهللا ޢަބްދު ،ދަކީހާޖިهللا ޢަބްދު

އޮތް ގާނޫނީ ސަރުކާރަުށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުފެދިފައި މި  އިއަޅުގަނޑަުށް ދެންނެވޭނީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށާ 

ދަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ވެސް މި ނަންފުޅަުށް ހަމަ ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާނެ ހާޖިهللا ބޭފުޅެކޭ ޢަބްދުވަފާތެރިވާނެ 

އަދި ވޯޓު ެވސް ދެްއވާނެ ވާހަކަ ހަމަ އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަުށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ  ،ވާހަކަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ާދއިރާގެ  އިސްދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަމެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

 ުށް. އިބްރާހީމަ ރަޝީދު އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިސްދޫ
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ރައީސް. އާދެ! ނައިުބ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި  .هللاالم على رسول الس  الة والص   لحمد هللا .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ވަުރގެ މީހަކަުށް ވާންޖެހޭނެ. ކޮުށްދެއްވޭސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަުށް ޚިދުމަތްމިއަދުގެ ނައިބު ރައީސަކީ މިއަދުގެ ަރއީ ،ރައީސަކީ 

 ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކުެރވޭ. ެއއް  ަކމެއް ނައިބު ރައީްސގެ ކިބަިއަގއި ހުންނަންޖެހޭނެ ދެ .އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު

ެއއީ  ކަން.ވުން. ުނވަތަ ހިންގުންތެރިމީހާގެ މަސަްއަކތުގެ ސްޕީޑު އަަވސް ކަމަކީ އެ ކަމަކީ އިޚްލާޞްތެރިކަން. އަެނއް

 ކުރަމުންގެންދަވާވަރުބަލިކަެމއް ނެިތ މަސައްކަތް  ،ހިްނުގންތެރި ،މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކީ އިޚްލާޞްތެރި

 ކަން ނައިބު ރައީސް ނުދެކެންއްޔޫމް. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު ޤަބްދުލްޢަ ޔާމީންهللا ރިްއޔާ ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫ

 ނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ މީހަކަުށްެއގޮތަުށް ދެކޭކަުށް .ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަުށް މީހާ ވެިރކަން ކުރެވުނީމާ ދެން އެ

ން. ބޮޑަުށް ޭބނުންވަނީ އިޚްލާޞްތެރިކަ މެއް ލިބުަނސް ބޭނުންވަނީ ޤާބިލުކަމުެގ އިތުރަުށް އެންމެވެސް ކޮންމެ މަޤާ

ކިތަންމެ މޮޅު މީހެއް  ،ވިޔަސް ކިތަންމެ ތަޢުލީމީ މީހެއް ،ވިޔަސް ޔާ ިކތަންމެ ރީތި މީހެއްއިޚްލާޞްތެރިކަން ނެތިއް

އަޅުގަނުޑ  ކަމުން،ނާޅާ ގަހެކޭ ހަމަ އެްއގޮތްާވނީ. އެހެންރި މޭވާވިޔަސް އޭގެ ބޭނުމެއް ނޯންނާނެ. އެއެކޭ ހެދިބޮުޑވެފައި ހު

 ޔާުތގައި ހަދި ތަޢުލީމު ުއގަންނައިދިނުމުގެ އަ، ވެސް  ޔާުތގައިހަޖިހާދަީކ އަުޅގަނޑުގެ ތަޢުލީމީ  هللاދެކޭގޮުތގައި ޢަބްދު

އި ގަ ދޭތެރޭ މާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަޚްލާޤާވެސް އަުޅގަނުޑގެ ވަރަުށް ާގތް އެކުވެރި އަޚެއް. އެ މަިނކުފާނުގެ ޤާބިލުކަ

هللا ނުޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުުކރަން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ވަިލއްޔުލްއަމްރު ޢަބްދުއަޅުގަނޑުމެން ޝައްުކކުރާކަުށް 

ވަރަުށް ޤާބިލު ބޭފުޅެކޭ އެއީ. ެއކަމަުށް  ،ގެ އަިރހުގައި މަސަްއކަތްކޮުށްލަން ވަަރުށް އަޚްލާޤު ރަނގަޅުޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން

ވެސް ކިޔަން. އަުޅގަނޑު ދާއިާރެގ  އަދާުކރަން. އަދި މަރުޙަބާ ރަުށް ުޝކުރުޓަކައި އެ މަނިކުފާނަުށް އަުޅގަނޑު ވަ

ރައްޔިތުންގެ ނަންފުޅުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ނައިބު ރައީސަުްށ އަޅުގަނޑުމެން މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން 

އި ުއފާވެރި ރޯޝަނީ ދުވަސްތަެކއް އުއްމީދުކުރަން، އަުޅގަނޑުމެން ޤައުމު ހިންގުމުގައި ާފއިތުވިިދޔަ ދުވަސްތަުކގެ ބަދަލުގަ 

 އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގެނެސްދެްއވާނެކަމުަގއި. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ާދއިރާެގ  މެްނބަރު. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

 ުށް. އަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއިްއޒަ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

މި ހޯދާލީ މިއަދުގެ އަުޅގަނޑުމެން މި  އް އަެނއްާކވެސްސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ފުރުަޞތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

ވެްސ  ނާަވރަުށް އަުޅގަނޑުމެން ،ހުުށަހެޅިފައިވާ ނަންފުޅަކީ ގެ ަނއިބުކަމަުށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ހުުށަހެޅިފައިވާ ނަންފުޅަކީ

 ފަިއވާވާ ބޭފުެޅްއ. އަުޅގަނޑުމެންގެ އަތޮޅުތަުކެގ ރައްޔިތުންނާ ވެސް ވަރަުށް ގާތް ުގޅުމެއް ާބއްަވވާވަ ާބއްުގޅުމެއް ގާތް 
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ފޭދޫގެ ރައްޔިތުންނަުށް އެ މަނިކުފާނު މާލީ ވަޒީރަކަުށް  ގެ އަުޅގަނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ ، ބޭފުޅެއް. އަްއޑޫ ސިޓީ

ކަމާ އެކު އެ ރަުށަުށް ވެސް ވަރަުށް ހިތްތިރިއި ހާދިސާގަ ދަތިއުނދަގޫ ހުން ދިމާވި ފަ ދާދި ހުންނަވަނިކޮުށް ފެންބޮޑުވެގެން

 ިއ،ބައްަލވަ ލުހާަޑއިގެން ިދވެހި ރައްޔިތުންގެ ޭގގެއަުށް ވަ ފެނުެގ ތެރޭގައި އެ މަނިކުފާނު އެ އި،އްވަ ޒިޔާރަތްކުރަ 

ކަން ފާހަގަކޮުށްލން. ައޅުގަނުޑ ހަމަ އެ ކަތްކޮުށްަފއިވާީތވެބެއްގެ ގޮތުން ވަަޑިއގެން މަސައްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަންދޫ 

ވެސް އެ މަނިކުފާނު  ފަހުން ނައިބު ރައީސްކަމާ ަހވާލުެވވަަޑިއގަތްފަހުން އެ މަނިކުފާނު  އެންމެ  ،ފަހުން އަދި ހަމަ ދާދި

ފުަވއްމުލަުކގެ ޒިޔާރަެތއް. އަދި އަްއޑޫާއއި  އަުށް ކުެރއްވިކީ އަްއޑޫ ސިޓީތަރާއްޖޭގެ އަޮތޅަކަުށް އެންމެ ފުަރތަމަ ކުރި ޒިޔާރަ

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮުށް ފަުށްޓަވައިެދއްވުުމގެ ގޮތުން ެއ މަނިކުފާނު ވަޑައިގެްނ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިަބަކުށް ހުންނަވައިގެން ވަަޑިއގެންދެއްވި ކަމަުށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑު ހަމަ ފަުށްފުަށުން ހަމަ ޝުކުރު 

ދިޔައީ. މި ނައިބު ރަީއސަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެ  ލިބިެގން ނަުށް ވަރަުށް ބޮޑު  ފަޚުރެއްންދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެ

ވަނީ. ދެން މިހާތަނަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އި ވެފަ  ކަމުގައި  ވަރަުށް ޤާބިލު ބޭފުެޅއް ،ވެސް ވަރަުށް ދަްނނަ ރައްޔިތުން

ާވ މައްސަލަތައް ދިމާނުވާނެ ބޭުފޅެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެން ަނއިބު ރައީސުންނަުށް ދިމާވެަފއި ،ރާއްޖޭަގއި މި ދިމާވެފަިއވާ

ވާހަކަުފޅުދެއްެކވުމުަގއި އެ ހުންނަ  ،ހިތްމަޑުކަމާއި  ،އުއްމީދުކުރަނީ މި ބޭފުޅާއަކީ. އެއީ މި ބޭފުޅާގެ ކެތްތެިރަކމާއި

ފަ. ފެނި ެވސް ވަނީ ގަނޑަުށްތައް އަޅު ޒާޖުމައިތިރި މިްނގުޅުްއާވ މަޑުއަދި ކަްނކަމުގައި އެ ބޭފުޅާ  ގެ ،އިބާރާތްތަކާއި 

އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ގިނަ ަކންކަމުގައި މިހާތަނަުށް ދައުލަތުގެ އެިކއެކި ުވޒާރާތަކަުށް އަުޅގަނޑު ޒިޔާރަްތކުރަން ލިބުނު 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުމަުށް އެންެމ  ،އެްނމެ ރަނގަޅަުށް ކަމޭހިތާ، އިތަވަހިތްގާތްކޮުށްފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑަުށް ެއންމެ 

ވެްސ، ވަރަުށް  ވަނިކޮުށްއިނިންމާފަ ގަޑި  ންނަުށް އެ މަނިކުފާނު ރަސްމީއަދި ވަގުުތ އަުޅގަނޑުމެ ،ދެއްވާ ުށް އިޖާބަރަނގަޅަ

ވެްސ ވޭ.  ަވގުތު ދެްއވާފައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ރަސްމީ ގަީޑގައި ހަވީރު ަގޑިަގޑީގަ 

ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޑުމެން މިއަދު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ަރއީިމއަދު ައުޅގަނ އެކަމަުށް ޓަަކއި ަރއްޔިތުންގެ ނަމުގައި، އެހެންވީމާ

ައޅުގަނުޑ ، އިރު ޖިހާދުގެ ނަމަުށް އަުޅގަނުޑ ތާއީދުކުރާهللا އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޢަބްދު ހުންނެވިަނއިބުކަމުަގއި ، އިބަކަުށްނަ

ކަމުގެ ފުރިހަމަ ނެކުރާހިތުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެއްޮކުށް، އުފަލާ އެއްކޮުށް މި ނަން ބަލައިގެން މި ނަމަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު

 ޔަޤީންކަން އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ދެން. އަދި ހަމަ އަޅުގަނުޑެގ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުަގއި އެ މަނިކުފާނަުށް މަރުޙަބާ 

 ވެސް ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

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

 އަޙްމަދު މުބީނަުށް. 
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 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޗަުްށ ވެސް ފުރުޞަތަކަުށް އެދުނީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމައް އާދެ! އަުޅގަނޑުސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

ރިއްޔާ ބޭފުޅަުކ އީސްކަުމގެ މަޤާމަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރާއްޭޖގެ ނައިބު ރަ ،ގުޭޅގޮތުން މައްސަލައާމި އޮތް  ހުުށަހެޅިފައި

އަުޅގަނޑުެމންގެ ރުހުން ހޯދުމުަށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް އެ ނަންފުޅު ފޮނުވާފައިވާތީވެ.  އިއްވަ އްޔަންކުރަ ޢަ

މުަށް އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނޑުެމންނަުށް ނައިބު ރައީސްކަ ،ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އާދެ! އަުޅގަނޑު

ލިކަުމގަިއ އިންކޮޅުަތކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަކަ ަވގުތު ދިވެހިާރްއޖޭގެ އެކި މި ،ވާ ޭބފުޅަކީ ޢައްޔަންކުެރއްވިަފއި މި

އެ ފަރާތަކަުްށ  . ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާޝަނޭހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު އޮޕް ވީނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަން އޮތް

ގޮސްފަިއވާ މަދު ދުވަްސކޮުޅ ކަންކަން ހިނގާ ދިޔަ  އިުތވެގެްނ މިކޮުްށ ާރއްޖޭގެ ތާރީުޚގަިއ ފާޞަާޚއް ،އިތުބާރުކޮުށް

ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން. އަޅުގަނޑު ކަމުގައި ައޅުގަނޑު   ދުވަސްތަކަުށް ބަލާއިުރގައި ިމއީ ވަރަުށް ރަނގަޅު ނަމެއް 

ފަރާތްތަކުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް  ނައިބު ރައީސަަކުށް ގެނައުމާ ހިސާބުން އިދިކޮޅު އޮނަރަބަލް ޖިހާދުގެ ނަން  ،ބޫލުކުރާހިތްއޮތީގަ

ކީ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ޖިހާދަ ވެސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އެ ވާހަކަ ހަމައި މާޔޫސްެވގެންދިޔަ ޙަޤީޤަތުގަ 

ގޮތުން އުފެދިފައި އޮްތ ވެރިކަމެއް ބަދަލުކުރަން ިމ  ގާނޫނީ ،މި ބޭފުުޅން މި ޤައުމުގެ ކަންތައްަތއް ،ވަރަުށް މަޑުމައިތިރި

ކުރާ މަސަްއކަތަުށް ެއޅިގެންދިަޔ ވަރަުށް ޮބޑު ހުރަހެއް ޙަޤީޤަުތގައި. މި ބޭފުޅުން ވަރަުށް ބޮަޑުށް އިންތިޒާުރކުރަމުން ައިއ 

ީމގެކުީރގަިއ  އި،ގަީޑގައި ަބއްދަލުވުްނތައް ބާއްވަ ތަނަުށް ގެނޭތޯ. މި ބޭފުޅުންނާއެކު ރޭގަނޑު  މި ބޭފުޅުން އެދޭ ފަދަ މީހަކު މި 

ގޮތްތަކަުށް އަލުން އަނބުރާ ިމކަން ގެންދެވޭތޯ ވަރަުށް ބޮޑަުްށ އިންތިޒާރުކުރަމުން އައި.  ރިހު ސަގޮއްހިނގާ  ކަންކަން

 އަދި މިއަދު އުފައްަދއިގެން ުށް،ހުމާ އެކު އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކައެހެންނަމަވެސް، އޮނަރަބަލް ިޖހާދުގެ ނަން މިކަމަުށް ހަމަޖެ

އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އެބަ ފެނިގެންދޭ،  ލިބިގެންދިޔަ. މިއަދުއް ވަރަުށް ބޮޑު މާޔޫސްކަމެ  ުށްޝަނަޣައިރު ގާނޫނީ ކޯލި އުޅޭ

 ހުރި  އިއޭގެތެެރއިން އެއް ބޭފުަޅކީ އަުޅގަނޑުމެން އެފަދަ މަޤާމަކަުށް މީގެކުރިން ގެނެސް ވަރަުށް ހިތި ތަޖުރިބާތަކެއް ކޮުށްފަ 

 އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ،ސްތަނަުށް ގެނެ ޖިހާދުގެ ނަން މި ައދު ދިވެހި ރައްޔިތުން އުފާކުރޭމި، އެއް ފަރާތް. އެހެންވީމާ

އަޅުގަނޑު ، ދޭ. އެހެންވީމާބޮޑަުށް އިންތިޒާރުކުރަމުން ެއބަ މިކަން ނިމިގެންދާ ގޮތާ މެދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަރަުށް

ޮއތް ހިސާބުން ދުނިޔޭގެ އެިކ  ކޮުށް ދިވެހިރާއްޭޖގައި މިހާރު މިޞަ ވެސް، ަވކިން ޚާއް ދަންނަވާނީ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން

 ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ެމއްޓަކައި ވަރަުށް ބޮޑު އެހީތެރިކަ ކަުށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ މައްސަލަތަކުން އަރަިއގަތުމަުށްޤައުމުތަ

ބޫލުކުރަން. ގަވެސް އެބަ  ކަުމގައި އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ކޮުށް މި ސަރުާކރަުށް ކޮުށްދެވޭނެ ބޭފުޅެއްޞައަދި ޚާއް

މަ އެ  ާވހަކަ ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތަކަުށް އެދޭނަމޭ. އަުޅގަނޑު ިމ ހަމަ އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތަުށްއެރީ ހަ، އެހެންވީމާ

އުން. ގެންދިވެންފުޅު މި މަޖިލީހުން ފާސްމި ނަ އިއުއްމީދުކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެްނެގ އެންމެންގެ ރުހުމާއި ތާއީދާ އެކުގަ 

 ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ 
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި އައިޓަުމގެ ދަުށުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ިމއަުދ  ސްހުހިސާބުން ބަ ންބަރު. މިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެ

 ދަންނަނަަވން.ވެސް  ގެ ވޯޓުގެ ަވގުތުަގއި އޮްނނާނެ ވާހަކ1:30ަ

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންދާނީ ގެމުގެ ދަުށުން މަސައްކަތް ކުިރއަުށްވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މި އައިޓަ ،6 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .العالمين رب   هلل والحمد. ަގއ1:30ި

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  09:55ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް  ވޯަޓުށް، 6ގެންދަން ކަަމުށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ކަތް ކުރިއަުށް ދަންފަޅީގެ މަސައް މި .عليكم المالس  

ިއއްޒަތްތެިރ  )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ުށް އިާދރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.މަވޯުޓ ރަނގަީބލު ޖައްސަަވއިދެްއވުވޯޓަުށް އެހުން. 

 ...އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ކާޑުބަެއއް ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮުށްލެއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން.  މެންބަރުން 

 ެއއްެވސް ކާޑުޮކޅުތަްއ ޗެކުކޮުށްެލއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަުރވަން. އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

ނެތީ  އާދެ،ން. ކޮުށްލަދެްއވުމަުށް ެއދި ދަންނަވަރީޑުނުކުރާ ކަމަުށް ވަންާޏ އިޝާރާތް ކޮޅުގެ ކާޑު ރެއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 .އިލާނަންވޯޓަުށް ދަންނަވަ އަޅުަގނޑު  އާދެ،. ކަމަުށް މި ބަލަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަުށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބުކަުމގެ މަޤާމުަށް  122ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަންފުޅު ޖިހާދުގެ هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު، 1015ދަފްތަރު ނަންބަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަްނކުރަްއވާފަިއވާ 

 މާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.ފާސްކުރުލީހުން މަޖި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 51    ުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަ

 12    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        މްލަ:ޖު

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމުލަ އަދަދު؛ 

ނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެނ51ް. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 64އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ަބއިެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ 12

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ އެހެންކަމުން،  .63. ުޖމުލަ؛ 32. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 63އަދަދު؛ 

، 1015ދަފްތަރު ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބުކަުމގެ މަޤާމަުށް  122ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ލީހުން މަޖިތުންގެ ރައްޔިނަންފުޅު ޖިހާދުގެ هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބާރަުށް މަަސއްކަތް ކޮމިޓީތަކުގެ ދަންނަވަން.  ޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ ޝުކުރުއިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް 

ނަ ިބލުތަކެއް ހުރި ކަމަުށް ވެސް އި އެކަުށޭމިޓީތަކުގަ ކޮއަިދ  ކުރިއަުްށގެންދަވާކަން ވެސް ައޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކުެރވޭ.
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ކޮމިޓީތަުކގެ މަަސއްކަތަުށް ާޖގަދޭން އަުޅގަނޑު  ުށް ޓަކައި ޖާގަދޭން ބޭނުްނވާ ތަނުަގއިމިކަމަދި އަ އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ.

 ދަންނަވަން.ޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު އި ވެސް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަުށް ބޭނުންވާ ވާހަކަ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




