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 (ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަރަ ތޭ ދައުރުގެ ފުރަތަމަރުގެ ވަނަ އަހ2019ަ

 (ދުަވސް ބުދަ) 2019 ލުއެޕްރީ 17

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهآى علو الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއޒަތްެތރި  22ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ  ޖަލްާސއަށްމި ވަގުތު ސާގެ ހާޒިރީ ިއއްވުން. ޖަލް

 

 .ން ރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ްއެކވުން:ދެރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 . ންކުރު ޢުލާންޑާ އިއެޖެންދުވަހުގެ 

 .2019/1/13އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  3 ައށް 2019/9 ން ފެިށގެންއި 2019/7 ރުޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަ -3.2

އަށް ހުރި ަޔއުމިއްޔާަތއް. ވަނަ ޖަްލސާ 9އިން ފެށިގެން ވަނަ ޖަްލސާ 7ރަތަމަ ދައުރުގެ  ފުުރގެވަނަ އަހަ 2019އެއީ 

ޞްލާޙެއް ރުމަށްފަހު އެއްވެްސ މެންބަރަކު އިކުއިޢުމި ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓަގއި ޝާ

ތަކަކީ މަޖިލީހުެގ މި ޔައުމިްއޔާ ،ންމަތީ ުނވާތީ، ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮުތގެހުށަހަޅުއްވާފައި

 ނިންމައިފިން. ށްބޫލުކުރާ ަޔއުމިްއޔާތަކެއް ކަމަގަރިޔާސަތުން 
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 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި އައިޓަމުގެ ދަށުން ކަމެްއ ނެތް.އެންގުްނ. ރިޔާސަތުން އަްނގާ  -4

 

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކު . 5

 

  ވުން:ވާހަކަދެްއކެ  ތުންޔާސަރި

 .ން ހުށަހަޅާ ކަންކަންކޮމިޓީ -5

ގެ ިބލު، ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްެވވި ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކަްށ ރައީ -5.1

ެއ  ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަށް،ވަގުތީ ކޮމިޓީން އެ ބިލު ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތެގ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް 

ރިރު، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ޤައް ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮްއވެވި ވަގުތީ ކޮމިީޓގެ މު

  އަރުވަން.އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދަށްރަޝީ

 

 ްއެކވުން:ވާހަކަދެ ރިޔާޟް ރަޝީދުމެންބަރު ދާއިރާގެ  ވިލުފުށީ

ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބުކަން ކޮށްފަިއވާ ރައީ ދެންމެ ރައީސް  ފާހަގަކުރެްއވިހެން،ސް. ރި ރައީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

މި ބިލަކީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް މީެގ   ؛ބިލު ގެރައްކާތެރިކަމުއިނާޔަތާިއ ދޭންޖެހޭ މީހަކަށް 

ދެވަނަ ފަހަރު. ތަންކޮެޅްއ މިީއ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ  ށް މި ބިލުމި މަޖިލީހަ ،ކުރިން ވެްސ ވެަފއިާވ ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް

ގެ މަސައްކަތް މުޅި ބިލު ؛އޭރުގައި ވެސް މި ބިލު ވަނީ ،ކުރީަގއި ވެސް މި ބިލު ވަނީ ހުށަހެޅިފަ. އެހެންނަމަވެސް

ގެ މަސައްކަތް ފަހުން މި ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިެގން މި ބިލު ،ވަނީ. އެހެންކަމުންނިންމައިނުލެވި

ކުެރވުނު މަސަްއކަތުގެ ތެެރއިން މި ބިލު ވަީނ އަުޅގަނޑު ވެސް ހިމެނިގެން އަދި ޮކމިޓީގައި  ޓަކައި ެނގި ަވގުތީކުރުމަށް

ވެސް ދައުލަތުން މިފަދަ ރައްކާތެރިކަން ދައުލަތަށް ެކްއ ކުރުމަށްފަހުގައި، އަދި މިހާރުދިރާސާތަ ބޮޑު ވަރަށް

ބޭފުުޅންނަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލުތަުކގަިއ ވެްސ ކަންކަްނ އެކުެލވިފަިއވާ މިންވަރަްށ ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މިފަދަ 

ނާޔަތްަތއް ކަނޑަެއޅިފައިވަނީ. ެއގޮތުން، ަބއެްއ އި އިބިލުގަކުރެވިދާނެ މިްނވަރަށް މި އަދި ދައުލަތަށް ވެސް މިކަްނ 

 ކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް ދޭ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބކަން ފާހަގަކުަރއްވަފާނެ މީަގއި ަރއީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ބިލު މީގެ ކުރީ  ހާސް ރުފިޔާގެ ވާހަކަ އޮތީމަ ހާދަ ބޮޑު އަދަދެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި 35ނާޔަތްތަުކގެ ތެރޭަގއި އި

ދައުލަތުގެ ފުޅަކު  ބޭކުރާބިލުތަކާ އަޅައިބަާލއިރުަގއި ތަފާތުތަކެއް ހުންނާނެ. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބުަކން 
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މި ފައިާސއެްއ ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ މި ބިަލށް ގެނެވިަފއިާވ ރަނަގޅު  ،ަނމަ އެހެން މަޤާމެއް އަާދކުރާ

ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފަިއާވ  ،ެއއީ އަިދވެސް މީގައި މިނޫން އެހެން ބިލުަތއް ެވސް އެބަހުރިއިޞްލާޙެއް. 

އެހެްނ މަޤާމެއް އަދާކުރާ ކަމަށް ަވންޏާ ޑަބަލް ޕެންޝަން ނޫނީ ލަތުގެ ދައު ، ެއ ބޭބޭފުޅުންއެހެންނަމަވެސް ؛މީހަކަށް

ނުދާނެ. އެހެންވީމާ، ކަމަކަށް ވެގެން ށް ކުޅަދާނަގޮތަށް އޮތުމަކީ ދައުލަތަ ނާޔަތެއް ލިބޭއިޑަބަލް މުސާރައެއް ނޫނީ 

 ުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ޭބނުންވާ ކަމެއް. މިސާލަކަށްއެކަން އެގޮތަށް ީމގަިއ ބަާޔންކޮށްފައި އޮްތކަން ެއއީ ހަަމ އަ

ނަމަވެސް، އެ  ެނވިގެންއެހެން މަޤާމަކަށް ވަަޑއި ނަމަެވސް، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވަަޑއިގެންެނވި

 ،ން އޮތީގައި ދެއެއާެއކު ަހމަ ާނޔަތެއް ލިބިގެނެއް ނުދާނެ. ދެންއިދެމިހުރިހާ ދުވަހެްއގަިއ މިދެންނެވި  އިމަޤާމުގަ

ކަންތައްަތކެްއ އަސާސީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓު ފޯރުކޮށްދިނުމާ، މިކަހަލަ ވަރަށް އާދައިގެ  ،ޚިދުމަތް ދިނުމާއިގެ ވީ.ައއި.ޕީ 

ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބުކަން ކޮށްފަިއ ގަުޅގަނޑުމެން ެވސް . އެއީ އަހުރީ

ވަރަކަށް މީހުން  ގާތްގަނަޑކަްށ ތިންހަތަރު ،ތަކެއް އެބަތިބި. ގިނަ މީހުންޭނ މިދެންނެވީގިނަ މީހުން ށްތިބި ވަރަ

. އެއީ ކޮންމެގޮެތއްިވޔަްސ އި ލަތެއްގަހާއުނދަގޫ ނީ ަވރަށް ދަތިއެބައުޅޭ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން މިއަދު އެ އުޅުްއވަ

ން ކުޑަކޮށް އުނދަޫގވެދާނެ. ހަމަ އަންނަ ދުވަހު މަގުމަތީ ހިނގައި އުޅެއެފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުންނަ ބޭފުޅަކު ޖެހިގެން 

ތެރޭގަިއ، ަވކި މުއްދަެތއް  އެކަން އޮންނާނެ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ މުއްަދތު

މު ކަމެއް. ހަމަ މީަގިއ އް ވަރަްށ މުހިމިފަދަ ބޭބޭފުޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަކީކަނޑައަަޅިއގެން ނަމަވެްސ 

ލަތެއްަގިއ މީގައި ހުރި ޚިދުމަތްތައް ހާނޫނުތަކާ އަަޅއިބަލާއިރުަގއި އޮންނާނީ އެ ބޭފުޅަކު ބޭނުންވެއްޖެ ގާއެހެން 

 ؛ކަށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީކުރީމަ އެ ޚިދުމަތް ދޭން. މިސާލަރިކުއެްސޓު، ލިބޭގޮތަށް

ދަތުރުފަތުުރެގ  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އަދި އެްއގަމުގެއެ ޚިދުމަތް ކަމަށް ވަންޏާ  ސެކިއުރިޓީ ވެސް އެ ބޭފުޅަުކ އެދިއްޖެ

 އެހެން ބިލުތަކާ އަޅައިބަލާއިުރގަިއ . އެހެންވީމާ، މި ބިލަކީވާނޭކަން ކޮށްދޭންއެލަތެއްަގއި ހާޚިދުމަތް ވެސް އެދިއްޖެ 

ގޮުތގަިއ  ބޫލުކުރާގަ މާއްދާތައް އެކުެލވިފައި މިހިރީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު  ބިލުގެްށ މިގޮތަކަ ބޮޑަށް ތަފާތު ވަރަށް

ނާޔަތާއި އިލިބޭ  ބޭފުޅުންނަށްފައި ތިއްބަވާ ކޮށްގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްއެުކގައި ަދއުލަތަށް މިހާ  ޝަރަފުވެރިކަމާ

ނާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަެމއް އިހުންނަށް ވެސް މިފަދަ ަނއިބު ރައީސްކަން ކޮށްަފއި ތިބޭ މީ ،ރައްކާތެރިކަުމގެ ތެރެއިން

ދިޔައިުރގައި ެވްސ ދިޔައިރުަގއި، މި އަދި ދިރާސާކުރަމުންމި ބިލު ބަހުސްކުރަމުންއޮންނަންޖެހޭނެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން 

އެީއ ކަމެއް ކަމަށް.  މުއް މިފަދަ ބިލެއް އޮތުމަކީ މުހި ،ބޫލުކުރެވުނު ގަނަ މެންބަުރންނަށް އިްއޒަތްތެރި ގި

ގިަނ  ،ތެެރއިންވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައި ހުރި ބާރުތަކުގެ  102ސީގެ ޤާނޫނުއަސާ

ރެްއގަިއ އޮންަނ ވެރިކަެމއްެގ ދެވަަނއަްށ ެއއިާނޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަްނ ދިންއިރުަގއި ަދއުލަތުގެ އިފަރާތްތަކަކަށް 

ކަމެއް މިއީ. އެހެންވީމާ،  އް ނެތި މަޤާމަށް ބަލައިގެން ކުރަންޖެހޭމީހާއަށް ބެލުމެދައްަކނީ. މިއީ  މީހާގެ ވާހަކަ މިހުންނަ

ޅިަފއި ނަމަވެްސ، ެއ މީހަކަށް އެފަދަ ސަާލމަތާއި ރައްކާތެިރކަމެއް ލިބޭެނ އުސޫލެްއ ކަނަޑއެ ކޮންމެ މީހަކު ހުރި
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ކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމަެއަކނި އޮންނަނީ ހަވަނަ މާއްދާގަިއ  128މު ކަެމއް. ާޤނޫނުއަސާސީެގ އްއޮތުމަކީ މުހި

 ކޮށްފައިވާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބިލު  ނުގެންގޮސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލަން، މިހާރު ބަހުސަކަށް ވާގޮތަށް ވާހަކަފުޅު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ރިްއާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި  ުޝކުޮބޑަށް އާދެ! ވަރަށް ؟އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ނިމުނީތޯ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާށޭ!

ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަ. މި ބިލަށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙްއ  2019 އެޕްރީލު 15 ރިޕޯޓު ވާނީ

ޓާިއ މިނެ 22ގަިޑއިރު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  1ޖުމުލަ  ނީމަށް ކަނަޑއެޅިަފއިވައްވު ބަހުސްކުރެލިބިފައެއް ުނވޭ. މި ރިޕޯޓަށް

ސިކުންތު.  26ޓާއި މިނެ 14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  43ޓާއި މިނެ 16ކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސި 47

ީޓއަކަްށ ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަާވ ޓު. ވަކި ޕާމިނެ 3ޓާއި ެދ ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ މިނެ 3އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

މަށް ންނެވުދެއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގެފުޅުއާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަ ޓު ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ.މިނެ 3ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުަވއިަލން.

 މަނިކު.މެންބަރު މޫސާ

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް މަނިކުމޫސާދާއިރާގެ މެންބަުރ ހުޅުހެންވޭރު 

 އަދި މަރުޙަބާ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމަށް ހޮވިވަޑަިއގަތީމަ. އަދި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ހޮވިަވޑަިއގެންެނވި ގެ ތެރެއިން ކުެރްއވި މެންބަރުންއެއާެއކީަގއި ައޅުގަނޑާ ެއކީަގއި މި މަޖިލީހުގައި މަަސއްކަތްހަމަ

ބޮޑަްށ ހިތްވަރު. ައޅުގަނޑު މި ބިލަށް ެއއްެޗްއ  ވޭ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ ވަރަށްހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ. ނުހޮ

ިދޔަ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގައި .ބޮޑު ކަމަކު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޖެހުނީ ވަރަށްހަމަ މި ތެދުވަންދަންނަވައިލަން 

ޙައްޤުން އަދަބު ދިންކަމުގެ ނުގިނަ މީހުންނަށް  ވަުރގެ ތެރޭަގިއ ރާއްޖޭގައި ތިބި ސިޔާީސ ވަރަށްސިޔާސީ ޮއއި

ހަމަ ަސރުކާރު ބަދަލުވުމާ އެީކގައި އެ  ، ހަްއޔަރުކޮށްގިނަ މީހުންތަކެއް ވަރަށް ކަިއ،ގިނައިން ދައް ވާހަކަތަެކއް ވަރަށް

އުޅެނީ،  ޫދކޮށްލައިފި. އަުޅގަނޑު މިއަުދ ދަންނަވައިލަން މި އުަޅއިހުރިހާ މީހުން ކުރި ކަންތައްތައް ކޯޓުތަކުން ނި

ބޮޑު  މާއަުޅގަނުޑގެ އިބު ރަީއސްކަން ކުަރއްވާަފއި ހުރި ބޭފުޅެކޭ އަޙްމަދު އަދީަބކީ ވެސް. ހިރާއްޖޭގެ ނަ ދިވެ

ގާތްމީހެއް ެވސް ނުވެސް ނޫންމެ. އެަކމަކު ދަންނަން. އެކަމަކު ައޙްމަދު އަދީބުގެ މައްސަލަ  ،ރައްޓެއްެސއް

ފުން ކޯޓުން ސާއިން؟ ކުގެ ތެރޭަގއި ނުބައި ކަމަަކށް އޮތީހަމައެކަނިތޯއޭ ރައީސް ޔާމީާނއި ސަރުކާރުން ކުރި ކަންތަްއތަ

އިންސާނެއް ެވއްޖެްއޔާ، މި ރާއްޭޖގެ ނައިބު ރައީްސކަން ކޮށްފަިއ  ؟ހަމައެއީޯތއޭ  ؟ކުރެވިފައި އޮތް ކަަމކަށް އޮތީ 

އަޙްމަދު  ،ބޭނުންވޭ ނާ ދޭތެރޭ ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ގެންގުުޅްއާވށޭ. އަޅުގަނޑު މިއަދު ދަންނަވައިލަން ންހުރިއްޔާ އެންމެ
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ކުރިން  އްޔާ ަރއީސް ޔާމީންނޫނިހެންކުރައްވާށޭ. އެއަލުން މުރާޖަޢާ ޏާކަމަށް ވަން އޮތްވެްސ އަދީބުގެ ަމއްސަލަެއއް 

ކަމަކީ ރަނގަޅު ކަންކަން. ހުރިހާ ކުރަްއވާފައި ހުރި ހުރިހާ ކަމަކީ ނުވަތަ އޭުރގެ ފަނޑިޔާުރެގއިން ކުރަްއވާފައި ހުރި 

ކަމެއް  އެކަމަުކ މިއަދު ހުރިހާ މީހުން ހުރިހާ ؟ކީފަސާ. އެހެންނޫނީ ކޮބައިޯތ އިންއިނީ ޖަލުގަބެންޖެހޭއެންމެން ވެްސ ތި

 ބޮނޑިވަރަކަްށ އެންމެ ީމހެއްގެ ބޮލަށް ޖަހާފައި އެންމެން ވަރަށް ރީތިކޮށް. އެންމެ ންއެކަތިފަހަރު  ،ގެނެސްކޮށްފައި 

ދޫކޮށްލާފަ. ދެން ޔާމީނުެގ ވާހަކަ. އެމަނިކުފާނު ވެސް މިހާރު ހުރީ  ފަހުން އެންމެ ބާރަށް އިދިކޮޅު މީހުން ގޮވީ ރައީސް

ތަނުަގއި ދެންމެ ދެކެވިގެންދިަޔއިަމ އެއީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ނައިބު  މި ގެ ވާހަކައް އީސެމިހެންވީމަ އިނގޭތޯ ނައިބު ރަ

ފަށް. ސާހެނީ އިންނަންޖެފު އޮންސާކިތަންމެ ކުޑަޔަސް. އިން ،ރައީސްކަން ކޮށްފައި ހުރި ބޭފުޅެއް ކިތަންމެ ހަގަސް

ެވއްޖެ ިމ  ނޫން. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ުދވަސް ކީއަ ބޭަހކަށް ފޮނުވައިދިނީބަލިވެގެން ވެސް ކުީރއަީކ ނޫން.  އްއިސްތިޢުނާފެ

ފާިއ ސާތަންތަނުގަިއ މީޑިއާަގއި ަދއްާކއިރު އިންަނތާ. އެކަމަުކ މިކަހަލަ ފުރުޞަތެއް ލިބުނީމަ އިން ވާހަކަތަްއ މި

އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ  ،ބޫލުކުރަންގަގޮތަށް ޮއންނަންޖެހޭނެ އެއްޗެއް. އަޅުގަނޑުމެން ކީ އެކަމަހަމަހަމަ

ތަނުަގއި ެދން ފެށޭނީ ރަސްކަމެއްކަްނ  މި .ވެގެންއެކު ބާރު  3އަންނަނީ  މިިމއަދު  .އިގަނުޑވަރުގަ ރާހަކު

ްއވެސް ގޮެތްއ ނެތް. މިހާތަނަށް އިދިކޮޅު އެ ރާއްޖޭގައި ބޭްއވޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނޭގ. އިދިކޮޅު ޕާޓީެއއް މި

އަެނކަކަްށ  ،ހިތާވެގެން އުޅޭ ދެ މީހުން. އެކަަކށް ރައީސްކަން ،ދެ ޅިޔަނުން ،ދެމަފިރިން ،ޕާޓީ ހެދިފައި ހުރީ ދެބެއިން

 ،ން ައނެކަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން. އެކަކަށް މެޑަމްކަ ،މިނިސްޓަރުކަން. އެކަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން

އިިދކޮޅު ޕާީޓއެްއ  އިޖޭގަ ނީ. އެހެންވީމާ، ިދވެހިރާއްއުޅެ ކަން. ިމކަހަލަ ގޮތަކަށް އުފެދިގެން މި ޑްއަނެކަކަށް ަހޒްބަން

 އިއިލީ މުސީބާތާޢާ ،ބޭނުންވާ މީހުންއިދިކޮުޅ ޕާޓީ އުފައްދަން  އިރާއްޖޭގަަވންޏާ  ކަމަށް ވަން ބޭނުންބާއް

ވަރަްށ އި ޖޭގަ ހިްނގަން އެބަޖެހޭ. ެއއީ ދިވެހިާރއް އްޅު ާޕޓީއެއިިދކޮ އިޖޭގަ ރާއް ބަލާވެރިކަމުން މިންޖުކޮށްގެްނ މި

ގަނޑުމެން ރައީސް މައުމޫުނގެ ވެިރަކމުގެ ތެރޭގައި އަޅު  ،ވަރުގަދަ ވިރާސީ ރަސްކަމެއް ހިނގަމުންދިޔަ ދުވަސްވަެރއްަގއި

ގެން އޮންނާނީ އެކަން ހަތަރު މީހުން ތިބެ މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި އްކޭތީ،ނުކުތީ. މިއަދު އަނގަފުޅާކޮށްަފއި އެވާަހކަ ދެ

ކަންތައްަތްއ  ބުނާ އަސާީސަގއި މިހާރު އެނޫނުޤާ ،ަގއި ބަަދލުކޮށް 2008ކޮށްގެން ަރއީސް މައުމޫނުެގ ވެރިކަން 

މިއަދު ބޮޑު މެޖޯރިީޓ ، ައށްނޑު ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގައަޅު  ،. ެއކަމަކު މިއަދު އިންސާފު ދޭން ބުނާ މީހުންއްސަގެނެ

އިބު ރައީސުންގެ ތެރެއިން ވަިކ ނައިންސާފު ދޭން ބުނާ މީހުން ރާއްޖޭގެ  ،ންނަވާލަނީބޭފުޅުންނަށް މިދަ ހޯއްދެވި

އަޙްމަދު  ،ވިދާޅުވަނީ  ދެން ކުރީގެ ރަީއސް އެ އޭ؟ގޮތަށް ހަދާފައި އެ ވާހަކަ ދައކާއިރު ީކްއެވގެންތޯ ބަޔަކަށް ވަކި

ެޕކޭ. ެދން މިހެން ވާހަކަދެއްކީމާ، ނިްއޔާ އަޅާަފއި ހުރި އެއަދީބަކީ ތިމަންނަ ޔާމީނު ަކއިރިއަށް ލީ ޕަޕެެޓކޭ. ނޫ

އެހެންނޫނިއްާޔ  ގެންނާށޭ. އިބު ރަީއސްކަން ކޮށްފިއްޔާ އިންސާފުެގ މައްަޗށްނަ  ،ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަްނ އޮތީގައަޅު

ފަކީ. އެހެންވީމާ، ނޫނީ ޖަރުމަނަށް. އެއީނޫންތޯ އިންސާ ،ވެސް ގޮޅިއަށް އަނެްއކާ ށޭމަނިކުފާނު ވެސް ވަޑަިއގަންަނވާ

ެއކަނި ހަމަ ،އޭުރގެ ފަނޑިޔާރުން ކުރެްއވި ކަންތަްއތަކުގެ ތެެރއިން ،ެރްއވި ކަްނތައްތަުކގެ ތެރެއިންރައީސް ޔާމީން ކު
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ބޭފުޅާ އެކަނި ވަަގކީ  . އެހެން ހުރިހާ މީހުން ސާފުވީ. އެއެކަނި ންމެ ކަމެްއ. އެއީ އަޙްމަދު އަދީބުގޯސްކޮށް އޮތީ އެ

ނުދާނެ ރައީސް. އެހެންވީމާ، ކަމަކު  އްއެގޮތެ އެކަމަކު  ެވސް. ހުރިހާ އެއްޗަކީ ،ވެސް އަކީ .ޕީ.އާރު.ސީ އެމް.އެމް ،ވެސް

ްނ ރައީސްކަނައިބު ދަނީ  ވެސް މި އަުޅގަނޑުމެން !ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކަން ކޮށްދެއްވާ މި !ެދއްވާއިންސާފު ހޯއްދަވައި

އި ކަމެްއ. އެއްެވސް ކަމެއް ބޭނުމެއް ނެތް. ،މާދަމާ ވެސް އަތުގަ ތް ދައުލަތުގެ އެްއވެސް. ކޮންމެހެން ބޭނުމެއް ނެކޮށްފަ

ކަންތައްަތއް ހިނގާަފިއ  އިާރއްޖޭގަ ގަނޑު މިދެންނެވީ މިހުރި އެއްެޗއް ވިޔަސް ގެންދަާވ. އެކަމަކު އުސޫލަކީ ިމއީ. ައޅު

ނޑު އޮންނާނެ ބިލެްއ ގައަޅު  ،ށްމި ދަންނަވަނީ މި މަޖިލީހަ ،ަތއްޔާުރވަނީ ނޑު މިގަޖޭަގއި މިއަުދ އަޅުހުރި ގޮތް. ާރއް

ގެ މައްސަލަ ފިކިންދިވެހިރާއޖޭގެ ހިއުމަން ޓްރެ ވާމީ ސަމާލުކަމަށްގުވަނީ ބައިނަލްއަ އްޔާރު ތަ . އަޅުގަނޑު މިއަދު މިލާފަ

 ،ެއމެރިކާ މީހުން އެދިގެން ،ގެންނަން. ގެންނާނަން އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ. ެއއީ އެމެރިކާ މީހުންނާ ގުިޅގެން

ތަނުގައި އެ ބިުލ  ން މިކޮްށގެތެރޭަގއި ސްޕޮންސަރ ގެވަނަ އަހަރު  2012އެދިގެން  ންވާމީ މުޖްތަމަޢުބައިނަލްއަގު 

 މި  ،ަގނޑު ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި އާދޭސްކޮށްފިންގެ ބިލު. އަޅުންގެންގުޅުނީ ައޅުގަނޑު. ހިއުމަން ޓްރެފިކި

ކުރާެލއް ގަދަކަމުން. މީހުން މިތަނުގަިއ ވިޔަފާރިބޭރުނެތޭ  ޞަތެއް ކުރާ ެއއްވެސް މީހަކަށް ފުރުމަސައްކަތް  އިރާއްޖޭގަ 

 ކު ސަ. އެކަމައް ސަރުކާރު ައއި ގެ އޮތީ ޑިޮމކްރެސީ ލާފަށް ުއޅޭލެއް ގަދަކަމުން. ބައްަލވާ މިއަުދ މިގަާވއިދާ ޚި

 އެ ތަކަށްގޮސް ބޭނުން ގޮތަކުން ފިލައިގެންމީހުން ގުރޫޕު 50ވީ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް. ދުވާލަކު  ންހަރާން ހަރާމު

އިުބ ކަމެްއ ެބލޭކަށް ނެތް. މިއީ ނަެއއްެވސް  ،ނުދިނަސްމީހުންނަށް މުސާރަ ދިނަސް . އެހެްނވީމާ، އެއުޅެނީ

މިދަންނަވަނީ.  ތީދައްަކވަނީ. ރައީސް އެްއޗެއް ިވދާޅުވެދާނެ ވާހަކަ މި މި މަވީ ރައީސުންނާ ގުޅިަފއި ހުރި ކަންތައް

 !ދަމާށޭ އިންސާފުގެ މަގުން ހިންަގވާ  ،ވެސް ވާހަކަައކީ ހަމަ އޮތްހާންނަވާލަން ގަނޑު މިއަުދ ހަމަ ދަ އެހެންވީމާ، އަޅު 

އަށް ެވސް ރާއްޖޭގައި ލަގަން އެމް.ޑީ.ޕީ އޮތީ. ހެޔޮނުވާނޭ އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް ނެތި މި އިންތިހާބެއް ނިމިފައި މި

 އޮތީ އެ ދު ުހރިހާ އެްއޗަކަށް މި. ިމއަނުވާނެގަނޑަްށ އެްމ.ޑީ.ޕީ އިނގޭތީ މިދަންނަވަނީ. ދޫކޮށްގެންދޫކޮށްލާކަށް. އަޅު 

މިއަުދ  ކު ކުރެވޭނެ. އެކަމަވެސް ވަކި  ްއޗެްއ ހަދާނީ. މިައދު ފަނޑިޔާރުންބޭފުޅުން. ދެން އެމީހުން ބޭނުން އެ

ވެްސ މީހުން  . ފަނޑިޔާރުން ގޯހީ. އެހަކީއް ނޫން ގޯގެއެ ގެ ެވސް ރަނގަޅުާވމން އެބަޖެހޭ. ފަނޑިޔާރުފަނޑިޔާރު

ިތ އޭބައިގެން ނޭރުން ފައިތޯ. ުދއްވާަފއި ދާ އިންޖީނެއް ެވސް ގޯްސވީމާ އަެނއްކާ އިންޖި އިނގޭކުެރވޭނެރަނގަޅު

ވެސް ތިބި އި ޭގގަ ގަނޑަށް އެނގޭ. ފަނޑިޔާރުއަޅު  ގޮތް މިއަދުގެ ވިސްނުން ހުރި ކު ގޮތަށް. އެކަމަ ކުރާރަނގަޅު

 ،ނެރެފައިންމެން ދަމާ މަޖިލީހުގައި ތިބި އެތުްނގެރައްޔި ،އެ ޭބފުޅުން ބޭނުންވާ މީހުން ލާފައި ،ފައިނެރެއެންމެން ދަމާ

ބޭފުޅުން  ވެސް އެ މުގައި ތިބި އެންމެންގެ ތެެރއިންކަ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަ ،އެބޭފުޅުން ބޭނުންވާ މީހުން ލާފައި

 ،އްޖެ ރާވެހިދިންނާނީ އަނެްއކާެވސް އޮ ؟ ކިހިނެއްތޯންނާނީަތްއގަނޑަކަށް ވީ. ދެން މިތާ އޮ ބޭނުންވާ މީހުން ލީމަ އެއް

ަރށް. އެކަން ެއގޮތަށް ކުރާކަްށ ނޫންތޯ އޭ. ވަރަށް ރީތިވާނެ ންނާނީ ކިންގްޑަމް ޖަހާފަޖަހާފައި ފަހަތަށް އޮ މަހަލްދީބު
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ގެ މެންބަރުންނަކަށް ވެސް. އެކަން ކޮށްފާނެ ކަްށ އެމް.ޑީ.ޕީއިތުބާރެއް ނުކުރަމޭ އެގޮތަ ވެސް ގަނޑުމެންޅުއަ .ނޫން

 ... އިތުބާރާއެކު  ންރަްއޔިތުދިވެހި  ަމކުކަމަކަށް. އެކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް ޝަރީފް. ރު ޝުކުރިއްާޔ. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ސްކަން ކުަރއްވާަފއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް އިނާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަްނ ރައީ އިބުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނަ

ދިރާސާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަްށ ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން މިހާރު ކޮމިޓީން  މުހިއްމުދިނުމަކީ 

ކީ ވެްސ މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް. ޑށަގަނއަޅު  ،ބިލު ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނުޑ ހުށަހަޅަން.  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ގޮތް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ސާފު. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ދިޔައި ހިނގަކަން ސްގެ މަރުޙަލާގައި ކޮމިީޓގައި ހު، ބައެހެންވީމާ

އްެބވި ަފއި ތިކަން ކުަރއްވާފަނޑިޔާުރކަން ކޮށްފައި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަދި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަްނ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ސަފުޅުންގެ ކަރާމަތާއި އިްއޒަތް ސަލާމަތްބޭ އެ ،ވެސްނަށް ފުޅުންބޭ

 ެވސް  އިރު އިހިސާބަށް އަ ގެ މައްސަލަ މިން އިބު ރައީސުހުރެ ނަ ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ. ކޮންމެވެސް ސަބަަބކާ

ާއ ކަމަީކ މިއަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހަޤީޤަތުގައި މި. ފައިލާ ދާނުން ކައްސަނއޮތީ ހަ

 ،ނަމަވެސްނީ. އެހެންއްސަ ޮއންނަންވާފެށިގެން މި ގާނޫނު މިގޮތަށް އައި  ޢަމަލުކުރަްނ ފެށި ދުވަހުން ށްއައަސާސީނޫނުޤާ

ވަނީ.  މި މައްސަލަ މިހެންގޮއްސަ މި ންދާންނެތިގެނނުލެިވގެން ނޫނީ ހައިކޮންމެވެސް ބަެއއްގެ އިހްމާލުން ނުވަތަ ބަލަ

ރުފިާޔގެ  35000ޭބފުޅަކަށް  ފަިއވާކުަރްއވާނައިބު ރައީސްކަން ކުެރވޭ. ދެން ދުއީއަޅުގަނޑަށް މި ބިލަށް ވަރަްށ ތާ

 ނަމަވެސް ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ަގއި ައޅުގަނޑު ކުަޑކޮށް ޚިޔާލު ތަފާުތވި މައްސަަލއެްއ ެއއީ. އެހެންއި މި މައްސަލަ ؛ރަމުސާ

ރުފިޔާ ދިނުމަކީ އެކަށީގެްނވާ މުސާރައެްއ ކަމަށް. އެއަށްވުރެ ކުަޑކޮްށ  35000ވެސް  އެފަދަ ބޭފުޅަކަށް ،ވެވުނީ ބުރަ

ގޮސްފަެއއް ުނވޭ. ްށ ފާސްވެގެން ވެސް އެގޮތަދިޔައިން ކޮމިީޓގައި. އެހެންނަމަކުރަމުންކާލާތު ގަނުޑ ވަ ދިނުމަށް އަޅު

ދިނީ. ށް ދޫޅު ވިސްނުމެްއަގއި ކަމަށް ގަބޫލުކޮށް އަޅުގަނޑު ވެސް އެއައެހެންވީމާ، ގިނަ ބޭފުޅުން ބުރަވާނީ ރަނގަ

މަްއސަލަ ހުށަހަޅަމުން ކޮމިޓީގެ  ،ވެސްނަމަެދްއކިދާނެ. އެހެންވަރަްށ ގިނަ ގޮތްގޮތަްށ ވާހަކަ ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އަދާކުރާ މުއްދަުތގެ ތެޭރގަިއ  ދައުލަުތގެ އެހެން ަވޒީފާއެްއ އަާދކުރާ ނަމަ އެ  ،ަފދައިން ރު ވެްސ ވިދާުޅވިއްރިޤަމު

. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނުގެ ގާނޫނު ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހޭ. ގޮތަށް އޮންނާނީ ޕެންޝަން ނުލިބޭނެ 

ދަންނަވާލަންޖެހޭ. އެއީ މި ނުކުތާ އަުޅގަނޑުެމން މި ބިލުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ެވސް ވާހަކަ  ތެޭރގައި މި އިގެލަމި މައްސަ

ވެްސ  ށް އައުމުންޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު ވުޖޫދަ ،ސްގޮއޮތުމާއެކު. އެއީ ޑަބަލް ޕެްނޝަން ލިބޭ މީހުން ގިނަވެެގން
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ތެރޭަގއި ަދއުލަތަށް  ގެ ވިއްަސކަްށ އަހަރުފަނަރަ، އެިކއެކި ނަންނަމުަގއި ެދވޭ ެޕންޝަން ގިނަެވގެްނގޮސް ކުިރއަށް އޮްތ 

 ،ނެއްހާ ރުފިޔާ ހުރުމުންއަބިލި 11 އިފަންޑުގަރު ގާތްގަނޑަކަްށ ޕެންޝަން އެ ބުރަ ނުއުފުއްލޭ ހިސާބަްށ ދާނެ. މިހާ

ޑަަބލް ޕެންޝަން ދީ ދައުލަތުގެ  ހިސާބުތައް ކުރީމާ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރިައށްދާ މަންޒަރު ނުފެނުނު ނަމަވެސް

 ނުވަތަ ފަނަރައޮތް ށް ޖެޓަކަްށ ކުރިއަދައުލަތުގެ ބަ ،ނަމަކަވަރުނުކުރާ މިްނަވރު ކަވަުރކުރަމުންދާ ކަމަށް ވާ ބަޖެޓުން 

މެންބަރުން ނުވަތަ ދިވެހި ސަރުކާރު  ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެވިއްަސކަށް އަހަރު ތެރޭގަިއ އޮބި

 އި މިއަދު، މާދަމާ ނުވަތަ ވެރިކަމުގަ ކީ،ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު މިއަދު ކޮނޑުައޅަިއގެން ތިބި މީހުން ވިސްނަންވާނީ

. އެއީ ިމއަދު ަވޒީފާ އަދާުކާރ ނެހޭ ވެސް ރަްއކާތެރިކުރަންޖެއް ޖީލުގެ ޙައްޤުތަ އޮތްއަހަރަކަށް ނޫން. ައންނަން  5ބަ މިތި

 ،އެ މީހުންެގ އުމުރު ހަމަވެގެްނ ޕެންޝަން ލިބެންވާއިރަްށ ޕެންޝަން ނުލިބޭ ގޮތް ވެއްޖެ ނަމަ ،ޒުވާނުންނަށް

ފަރާތްތަުކގެ.  ވިބެ އްގަިއ ތިަގއި ދައުލަުތގެ އެިކއެކި ަވޒީފާސަުރކާރުމިހާރު  ،ޙައްޤުތައް އެ ގެއްލެީނ ހަމަ މިއަދު

މިހާުރެގ ޖީލުތައް މުސްތަޤުބަލުގަިއ  ،މާޔަތްކޮށްހިކަންކަން  ، މިީއ ވަރަށް ފުންޮކށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއެހެންވީމާ

 ،މަށް މި މަޖިލީހުންނާއިތްކުރުމާޔަހިޕެންޝަން ލިބެން ތިބި މީހުންގެ ޕެންޝަންގެ ރައިޓްްސ ނުވަތަ ޙައްޤުތައް 

. ޖެހޭިތއްބެވި ބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަްށ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަން ހިންަގވަން ިދވެހި ސަރުކާރު ،ތޯރިޓީންނާއިޕެންޝަން އޮ

 މު މަތިވެރި މަޤްޞަދެްއގައި އް ވަރަށް މުހި ،ކަާމއި މު ާމއްދާެއއްއްއަީކ ވަރަށް މުހިމި ގާނޫނުގެ ިމ މާއްދާ ،އެހެންކަމުން

ރަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، އެކި ނަންަނމުގައި ޕެންޝަނާއި ެޕކޭޖު  ައޅުގަނޑު ފާހަަގކުލިޔެވިފަިއވާ މާއްާދއެްއކަން

ިއތުރު އެކިެއކި ނަންނަމުގައި ، ދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް ންމުބޭރުން ޕެންޝަން ލިބެ ލިބުމުގައި ޕެންޝަން ގާނޫނުގެ ލިބޭ

ވާހަކަ ިދެވހި ދައުލަތުގެ ސަމާުލކަމަށް  ލާޙުކުރަންޖެހޭޞްސް އި . އެކަން ވެހުރި ކަމެއްލިބުމަކީ ހިތާމަޕެންޝަން ލިބޭ

 މި ނުކުތާ ފާހަގަކޮްށލީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ،ގެނައުމަށްޓަަކއި ައޅުގަނޑު މި ވާހަކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު.ޑަހުވާދޫ ދާއިރާެގ ކުމެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މިދިޔަ ރިޕޯޓަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ނައިބުކަްނ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ކޮމިޓީ  ،މި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ލެވޭ ބިލެއްއި ަމއްޗަށް ެއކުލަވަ ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތުގެ ކޮށްފައިވާ ބޭފުަޅކަށް

. އަދި މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއްގެ ވަގުތުޔަ އެ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅިގެންދި ،މަރުޙަލާގައި ނިމި

އުމުަގއި އެަބ ޤަމެން މި ލަން ބޭނުން. އަުޅގަނޑުދެތިން އެއްެޗއް ަދންނަވާހައިޞިއްޔަތުން އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ 

މީރުަކން އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ނޫނުއަސާސީގެ ފޮނިޤާމި  ،ލެވި އިނޫނުައސާސީެއއް އެކުަލވަ ޤާ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އާ
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ެގ ފުރިހަމަކޮށް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެންމެ ބޮޑު މަްސޫއލިއްޔަތެްއ އަާދކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ މި ރައްޔިތުން 

ނޫނުއަާސސީެގ ޤާމު މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި އްެވސް ވަރަށް މުހި ހަމަގައިމު ،ޅުގަނޑު މިދެންނެވި ކަމަކީމިހެން އަމަޖިލިސް.

ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއި މި  128ނޫނުއަސާސީެގ ޤާއޮތީ.  ވަނަ މާއްާދގެ ގޮތުަގއި މާއްދާއެްއ ހިމަނާފައި މި 128

އެއީ ަދއުލަތުެގ  ،ވެރިނުެވ އެ މަޤާމުން ވަިކެވއްޖެ ނަމަށް ކުރަްއވާފަިއވާ މީހަކު ކު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކން ،ވަނީ

އިނާޔަާތިއ  ،މާޔަތާއިހިއެކަީށގެްނވާަވރު  ،މާޔަތާއިހި ،ޤަދަރާއި ،އެންމެ މަތީ ވެިރޔަކަށް ޭދންޖެހޭ އިއްޒަާތއި

އްދާގައި ވަރަށް ޖެހޭނެ ކަމަށް މި މާއި އޮންނަންރައްކާތެރިކަން އެއީ ަޙއްޤެއް ކަމަށް. އެ ޙައްޤު ގާނޫނުަގއި ކަނޑައެޅިފަ 

އަުޅގަނުޑމެން އެްއވެސް މީހަކަށް މި  ،ޮއތް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ހިތާމައަކީސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އެބަ 

ދާެގ ވަނަ މާއް 127ވެސް  ނެތް. އޭގެ މަތިން ހަމަގައިމު އް ކޮން މާއްދާެއއް ކަމެއް ބަލައިެލވިފައެ  ތީމާއްދާގެ މަތިން އޮ

ހުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުެގ މަޤާމު ނުވަތަ އެބަ އިކަނަޑއަޅާފަިއ އެ ާމއްދާގަ  ގޮތުަގއި ާމއްދާެއއް

ިވޔަސް އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި އެ މަޤާމުަގއި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނައިުބގެ މަޤާމުަގއި ހުންނަ ބޭފުަޅކު

ކުރުުމެގ  ނުވަތަ ޖިނާޢީ ދައުވާެއއް ،ވާނަމަށްަފއިދޭތެރޭަގއި ގޯސްކޮށް ކަމެއް ކޮ ކާބޭފުޅަ ހުންނަވާ ަވގުތުަގއި ވެސް އެ

 މީެގތެރޭގައި އުފައްދާފަިއވާކަން. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމައަީކ ހުވިސްނުން އަުތވެއްޖެ ނަމަ އެކަން ކުެރވޭނެ ރޫ

ފެންނަނީ  ފަރިތަކުރަމުންދާ ތަނެއް ނުފެނޭ. ކޮބައިތޯ؟ މިއަދު ައޅުގަނޑުެމންނަކަށް މި މާއްދާތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިޔާކަމުެގ މަޤާމު ނިމުނީމަ އެކަން  ގުުޅވަިއގެން އަުޅގަނޑުެމން ކޮންމެވެސް ޒާތީ މައްސަަލައކާ

ނު ވެސް މަނިކުފާ ގައިމުހަމަ ،ތަން. ދެން އެންމެ ބޮޑު ނުކުތާއެއްގެ ގޮުތަގއި އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަނީ ކުރަމުންދާ

ށްޓަކައި. ކަމު މަޤްޞަދައްއޮތީ ވަރަށް މުހި އިުރގައި މިއިލިައސާސީަގއި މި މާއްދާ އެކުަލވަ ނޫނުޤާންނަވަިއގެން އިތިތާ 

 ،ޤަދަރާއި ،އެ ބޭފުޅުންގެ އިްއޒަާތއި ،ދައުލަތުގެ ހައިބަތު ވަރުދަަގުކރުމަށްޓަކައި މިފަދަ މަޤާމު އަދާކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުން

، އެ ތަރިަކ  ތަރިކައެއްގެ ގޮތުަގއި. އެހެންވީމާއުމީޤަ އެ  ،ރަްއކާތެރިކަމުަގއި ބަހައްޓަނީ ،އިނާޔަާތއި ،މާޔަތާއިހި

ގޮތަށް ދުލުން ވިޔަްސ، ސިކުނޑިން ިވޔަްސ  ވާއުމަށް ނިކަމެތިޤަ ގޮތަްށ ނުވަތަ  ުނރައްާކވާ ށްއުމަޤައަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އްާދެގ ވަނަ މާ 128ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދެންނެވި ވެނީ މިއެ ކުރެ ،އަދި ވިސްނުމުން ވިޔަސް ކަެމއް ކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ

ވެސް މިފަދަ ގާނޫނުތައް  ، އަުޅގަނޑުމެން ހަމަގަިއމުގޮތުގެ މަތީން ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ އެއްގޮްތވާހާ ރޫ

 އަޅުގަނޑުމެްނ ިމފަދަ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންނަށް ،ގެންދާއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭހެދި

ވެސް އޭނަެގ  ހަމަގައިމު ؟ވޭތޯ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހާސިލު . އެ މަޤްޞަދުކަން މި ކޮށްދެނީ ކޮން މަޤްޞަދެއްަގއިތޯމި

 ތަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޙަލަޞްމައުމުގެ ސުލްޙަ ޤަ ނުވާނެ. އަދި ެނ އެްއވެސް ަވގުތެއް އަިއގެން ޓޭއުމީ ލޯބި ނެއްޤަ ހިތުގައި 

ން ކީ މިނޫން ގޮތްގޮތަށް މިކަޔަވެސް ނެއްިޓގެންނުވާނެ. ެއހެންނަމަވެސް، ހިތާމަގޮަތކަށް ވިސްނުން އެއް ހުރި

މާޔަާތއި ހި ،އިނާޔަާތއި ؛އަށްވުރެ ތަންކޮެޅއް ހަރުަކށިމި، ައޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވަން މިީއ ކުރަމުންދާކަން. އެހެންވީމާ

ދަ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުގެ ވެސް، އެފަ. އެހެންނަމަރައްކާތެރިކަން ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ދޭން ތައްޔާރު
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 ،ނަމަނޫންމައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގާނޫނުަގއި މީަގއި ރައްކާތެިރކަމެއް ަރއްޔިތުންނަށްޓަަކއި އެބަ ހޯދަިއދޭންޖެހޭ. އެހެން

ލާީނ އިގަނޑު ދަންނަވަ، އަދިެވސް އަޅު ހެންވީމާގައިުމވެސް ބޭނުމެއް ނެތް. އެމިދެންނެވި މާއްދާގެ ހަމަ ނޫނުއަސާސީގެޤާ

މަޤާމުގައި  ،ނަމަމެއް ވާދޭތެރޭަގއި ޚިޔާލުތަާފތުވު އާވެސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުަގއި ހުންނެިވ ބޭފުޅާ މިއަދު

  ؟ޮއތޭ. ކޮން ބޭފުޅަކުތޯއޭ ކުރީހުންނަވަނިކޮށް އެކަން ކުރުުމެގ ފުރުޞަތު މީގެތެރޭގައި އެބަ

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 މެންބަރު. އާދެ! އިނގުރައިޫދ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް

ހަރަށް ވަނަ ފަ 3ރި ރައީސަށް ވެސް ހަމަ އިްއޒަތްތެ އަުޅގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ައޅުގަނޑު ެއއްެޗްއ  ،ދާއިރާގެ ގޮނޑި ާކމިޔާބުކުރެްއވި ކަމަށްޓަަކއި، އެކަމަށްޓަަކއި މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން ގިލީމާމި

އްޔާގެ ނައިުބކަން ކޮށްފައިވާ ބޭފުޅަކަްށ ދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިލާނަން. މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންއިދަންނަވަ

އެއާއެްއކޮށް ފަހުެގ ނުޑ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. ހަމަހޭ އިނާޔަތާއި ރައްކާެތރިކަމުގެ މި ބިލަށް އަޅުގަދޭންޖެ

ކަންތައްަތއް  ދޭތެރޭގަިއ ހިނގާފަިއާވ ބޭއިންސާފުގެ  ދިޔަ ަބއެްއ ބޭުފޅުންނާކުރެިވގެން ަކންތާރީޚެއްަގއި ނައިުބ ރަީއސް

އެ މައްސަލަތައް އަލުން ަނގައި އިންސާުފވެރި ގޮަތކަށް  ،ން މުރާޖަޢާކޮށްއަދި ކޯޓުތަުކގައި އަލު އާއަލުން ޕީ.ޖީ

މިއަުދ  ،ގޮެތްއގައި ނައިބު ަރީއސް އަޙްމަދު އަދީބު ޞައެކަންކަން ކުިރއަްށގެންގޮސްިދނުމަށް އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން. ޚާއް

އިންސާުފވެރި  ،ޓުަތުކގައި ބަަލއިެއ މައްސަލަތައް އަލުން ކޯ ،ދާ ވޭނާއި ކެކުޅުމަށް ލަވަމުން އެ މަނިކުފާނު އުުފއް

މި ބިލަށް  .މަނިކުފާނަށް ވެސް ހަމަ ހޯދައިދިނުމަްށ އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ޝަރީޢަތެއް އެ 

މި ލިބުނު ކުޑަ ަވގުތުކޮުޅަގއި ެއއްެޗއް ގެ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިުތންތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަުމން އަޅުގަނޑު ހަމަ 

ދިަޔ އިންތިޚާެބއް. އިދިޔަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބަކީ ހިތާމަވެރި ގޮަތަކށް ހިނގަލަން ބޭނުން. ނިމިގެން ދަންނަވާ

ދޭތެރޭގައި ހުރީ ވަރަށް  ޓާވާދަކުރި ކެނިޑޑޭ  އަޅުގަނޑާ ،އަުޅގަނޑުގެ ދާއިާރގައި އަޅުގަނޑާއި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދޭތެރޭގައި  ގެއަޅުގަނޑުމެން  ،ވޯޓު އޮްތއިުރގައި  49 ލުތިއި އޮތް ވޯުޓގައި ބާ އް. އަުޅގަނަޑށް ގުނާފަގެކުޑަުކޑަ ފަރަ

ކޮމިޝަންގައި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އަލުން  ސްންޝައުޅެނީ ފަސްދޮޅަހަަކށް ވޯޓު. އެހެންނަމަވެސް، އިލެކް ގުފަރަ

. އަުޅގަނުޑ ދީފަދުމުން ވެސް، ތަކުރާރުކޮްށ އެދުމުން ވެސް ެއކަން ވަނީ ނުކޮށްދިނުމަށް އަުޅގަނޑު އެ އިގުނަ

ނުޖެހޭ ވަރަށް ާތކުންތާކު ،ނިމިެގންދިޔަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބަކީ ވަރަށް ބޭއިްނސާފު، ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ލޮުބވެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަނާޑއެކު  އިންތިޚާބެއް ކަުމގައި. ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަނުޑ ދާއިރާގެ

އަހަުރގެ  5ދަންނަވަން. ނިމިގެން މިދާ އަޅުގަނޑުެގ މި  ތެރިކަާމއެކު ުޝކުރު ޞްތަށް ވަރަްށ އިޚްލާކޮށްދެއްިވ މަސަްއކަ
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ގެން ދާއިާރގެ ެއއްކޮށް އަދި ައޅުގަނުޑގެ ބަްސއަހައި  ދައުރުަގއި ައޅުގަނޑުެގ ދާއިާރގެ ލޮބުވެިތ ރަްއޔިތުން އަުޅަގނޑާ

ރަުށގެ ލޮުބވެތި ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް  5ގަނޑު ދާއިާރގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮށްދިން ހުރިހާ މަސައްކަތަށްަޓކަިއ އަޅު 

 ޝުކުރެއް ޞަފަހަރު މަސައްކަތްކޮށްެދއްވި ހުރިހާ ބޭފުުޅންނަށް ޚާއް އެްއކޮށް މި އަުޅގަނޑާ ،ނަވަމުންޝުކުރުދަން

ްށ ވަރަްށ ސާފުކޮ ނޫނުއަސާސީންޤާގޮުތގަިއ  މި ބިލަކީ ިމއީ ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ .އީސްދަންނަވާލަން. އިްއޒަތްތެރި ރަ 

ވަރަށް  ،ބުނޭ ނައިބު ރައީސްކަން ކުރާ ބޭފުަޅކީ ަޙޤީޤަތުގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއެކޭ ެއއްފަދައިންކޮށް އެބަޙަޞަރީ

ގޮތުަގިއ  ނޫނުައސާސީ ބުނާޤާ ،މު މަސްއޫލިްއޔަތުތަެކއް އަދާކުރަމުންދާ ބޭފުޅެއް. ސަބަބަކީ އްމުހި

ނުކުެރވޭ ފަަދ އަށް އެ މަްސއޫލިއްޔަުތ އަދާދަނިކޮށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރަމުންދާކުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ދަުއރު އަ

ަގއި އިެރއްމަސްއޫލިްއޔަތު އުުފއްލަވާ ބޭފުަޅކީ އެ އުުމެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުގެ ޤަލަތެއްަގއި ހާކޮންމެ 

ވަނަ  2008އުމުގަިއ ޤަމި  .ފެނިގެންދިޔަ ރު ޒަހުންނަވާ ނައިބު ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދާދި ފަހުން އެ މަން

ުގޅިގެން އޭރުެގ ނައިުބ ރަީއސް  ތިޢުފާދެްއވުމާސްށް ަވޑަިއގެންނެވި މުަޙއްމަދު ަނޝީދު އިއަހަރު އޭުރގެ ވެރިކަމަ

 އަުޅގަނޑު  ، އެއީޒިންމާތައް އަދާކުރެްއވި. އެހެންވީމާއުުމެގ ޤަރިހަމައަށް ވާުލެވވަަޑއިގެން ވަރަށް ފުހަ ވެރިކަމާ

ަނއިބު ރައީްސކަމުގެ ދައުުރގައި އެ މަޤާމު  ،ވިޔަސްއި ހުންނެގޮތުަގއި ކޮންމެ ޭބފުޅަކު ނައިބު ރަީއސްކަމުގަ  ގަބޫލުކުރާ

ކަމަށް   ރައްޔިތުންނަށް ޣައްދާުރުވމެއް ނެތި އަާދކޮށްފިގާނޫނީ ގޮތުްނ ެއއްެވސް ކަަހލަ ކުށެްއ ނެތި، އެްއވެސް ަކހަލަ

ދިނުމަކީ އަޅުގަނުޑ  ރައްކާތެރިކަންބުނާ އިނާޔަތާއި ބޭފުޅަކަށް މި ބިލުގައި ނައިބު ރައީސްކަން ކުރާ  ވަންޏާ

ނިންމާލަމުން އީސް، އެާއއެކު ިއއްޒަްތތެރި ރަފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ކަެމްއގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. ހަމަ

ވީ މި ވާލުެވވަަޑއިގެން ހަމަނިުކފާނު  ޤާމާރައީސްކަުމގެ މަމަޖިލީހުެގ  ަރއްޔިތުްނގެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވޭ

. ކަށް ައޅުްއވަވާފަޔަ ހަމަ އި،ޙަީޤޤަތުގައި މި މަޖިލިސް މި ވަީނ ވަރަށް ބޮޑަްށ ފުރިހަމަކުރައްވަ ކުޑަ ުދވަސްކޮުޅ ތެރޭަގއި 

ަގއި ނލު މިތާއި ދުވާޔާ އް ރެއެތައް ބިލެ  ހުރި އެތައްއުމަށް ފައިދާޤަތެޭރގައި މަނިކުފާނު މި  ގެއްދަތުމި ކުރު މުއަދި 

މަނިކުފާނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،މަސައްކަތްކުަރއްަވިއގެން ނިންމެވިކަން އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް 

އީސް، ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރަ  ތެިރކަމާއެކު ޝުކުރުޞްލާްއޔަތުން ވަރަށް އިޚުސި ހަމަ މެންބަރެއްގެ ހައި

ގޮތުަގިއ  ޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކުރާ ބޭފުޅަކީ ވެސް ައުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާތުންގެ މަން، ރައްޔި ކޮށްލަން ބޭނުފާހަގަ

ވަގުުތ  ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ޒިންމާތަކެއް ބޮލުއަޅަިއގެްނ މަސައްކަތްކޮށްދޭ މީހެއް. އެހެންނަމަވެސް، މި

މަގުމަތީގައި  ،އެ މެންބަރަކު ދިއުމަށްފަހު ،ށްފަހު އަދާކުރުމަކަންގެ މެންބަރުމަޖިލީ ގޮތުން ރައްިޔތުންގެ ގާނޫނުތައް ހުރި

ދުވަހު އަހަރު 5ލަތެްއގައި. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ހާޖެހެނީ ހަމަ ވަރަށް ބިރުވެރި ޙަޤީޤަތުގައި މި ުއޅެން

މާޙައުލުގައި  ގުމަތީގެމަ ، ސަބަުބންއް ދިމާވުމުގެއެަތއް ކަމެނުވަތަ އެއަްށވުރެ ދިގު ދައުެރއް އަދާކުރާއިުރަގއި އެތައް 

 ، އަުޅގަނޑު ހަމަ. ެއހެންވީމާވޭމެންބަރުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިދިމާވެދާނެ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަންތައްތައް ވެސް 

ޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ދަުއރު ނިމުމުގެ ކުރިން ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ޮގވާލަން، ރައްޔިތުްނގެ މަ
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ބިލެއް ުޅންނަށް ވެސް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އިނާޔަާތއި ރަްއކާތެިރކަން ހޯދައިދިނުމުގެ  ބޭފުރައްވާ ބަރުކަން ކުމެން

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ މިތަނުން ފާސްކުރުމަށް. އަުޅގަނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަްށ ހަމަ ޝުކުރު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  :ކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން ވާހަ

 މެންބަރު. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު.ތްތެިރ ޔާ ިއއްޒަޝުކުރިއް އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ނަޑއެިޅގެން ނައިބު ކަބިލެކޭ. މި ބިލުގައި މު އްއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ މުހި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ޖެހޭ ކަނޑަެއޅިފައި އޮްތ އިާނޔަތަކީ ިމއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ހަމަ ެދއްވަން ސަށް ދެްއވަންރައީ

މަށްފަހު މުއްދަތު ހަމަވު ،މު މަޤާމެއް ފުރުއްވުމަށްފަހުއް އެްއޗެކޭ. ަނއިބު ރަީއސަީކ ވެސް ަދއުލަތުގެ މުހި

ތައް ފުރުއްވުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ އެފަަދ މަޤާމު ،މެން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭނޑުގަގެންަދވާނީ. އަދި އަޅު ންމަސައްކަތްކުރަމު

ަދއުރު ހަމަކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަްށ ވެސް ިއއްޒަާތއި ޤަދަރާެއކު އުޅެވެންޖެހޭނެކަން އަުޅގަނޑު  ނޫނިއްޔާ  ،ކުރަްއވާ ރިޓަޔަރ

ން، މީަގއި ލަކު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނުމާއެޑު ހިމެކޮމިީޓަގއި ެވސް އަޅުގަނ  ބިލު ދިރާާސކުރި ަވގުތީގަބޫލުކުރަން. މި

ނަމަ މިދެންނެވި އެލަވަންސެއް  ޖެހިަވޑަިއގެންފިދައުލަތުގެ އެހެން މަޤާމެއް ފުރުއްވަން ،ހިމެނިފައިވާނެ ހަމަ

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން . މިހާރު ރަބަދަލެއްނަންޖެހޭ ގާނޫނަށް ގެން ،މު ކަމެއްއްލިބިވަޑައިުނގަންނަވާނެ. މިީއ މުހި

ނުބައްދަލު  އާދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ،އޮތުމަށް ބަލާއިރުގޮތަށް ގާނޫނުގައި އޮންނަ ރަްއވާފައި ބޭފުޅުންނަށް އިނާޔަތް ލިބޭކު

ރުފިާޔގެ  50000 ންނަ ގޮތުން ެވއްޖެއްޔާބޮޑު އަދަދެއް ދެޭވކަން ވެްސ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. މިހާރު ގާނޫނުގައި އޮ

ރުފިޔާ އެބަ  175000އިތުރަށް އޮފީސް ހިންަގަވން ަނވާ. ޭއގެގަންވަަޑއިރުފިޔާ އެބަ ލިބި 75000 ،އިތުރަށް

އިތުރަށް ޮއފީސް ހިންގުމަށް އިމާރާތަކާިއ ލަ މަހަކަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ. އޭގެ ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ.  ލައްކަ ރުފިޔާ ޖުމު

ގެ ރައީސުންނަްށ ފިޔާ ކުރީއްހާ ރުލަްއކައެ  4ނޫނީ  350000. ޒަުފން ލިބިވަޑަިއގަންނަވާއިތުރަށް މުަވއްއަދި މީގެ

 ަގއި ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ. މިއީ ހަމަ ގާނޫނުގައި ޞައްޙަކޮްށ ލިޔެގެން މިހާރުވެސް ލިބިމުންދާ އެއްޗެއް. މީ

ށް. މިހާރު ގޮތަކަ ޑައިގަތަސް މި ކެނޑޭދައުލަތުގެ އެހެްނ މަޤާމަކަށް ވަ ނޯވޭގަބޫލުކުރަންޖެހޭ މި ގާނޫނުގައި 

އެބަ ަވޑަިއގަންނަާވ.  ންކުީރގެ ރަީއސު ށް ވެސްަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަ ،ގަކުެރވޭނަށް އެބަ ފާހައަޅުގަނޑުމެން

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ލިބިވަޑަިއގަންނަާވ  ،ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ލިބިވަަޑިއގަންނަާވއިރު 4އެހެންނަމަވެސް، މިދެންނެވި 

ނުކުެރވޭ  ން. އަުޅަގނޑަކަށް ގަބޫލެއްފެއް ނޫއިންސާަވޑަިއގަންނަވާނެ. ިމއީ އް ވެސް މުސާރަާއއެކު ލިބިއިނާޔަތްތަ

ލެވޭނެ އެްއޗެްއގެ ޮގތުގައި. މީަގއި ވިސްނަންޖެހޭ އިލާއިުރ ކިރައިބައަޅުގަނޑުމެން އަޅަ  އާއި މިއާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ
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ށް ފުޅުންނައް ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ބޭބައެކަތައް ދެއްކުން އަންނަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ވާހަމިއަށް ބަދަލު

ދައްކަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މި ވާހަކަ އެބަ  ޫގވެަވޑަިއގަންނަވާނެ ިމ ވާހަކައުނދަ

. މި ވާހަކަ އެބަ ަދއްކަން ހަމައަށް ައޅުގަނޑު  ހިސާބުން ފެިށެގން މިއަދާ ދައްކަން. އަުޅގަނޑަށް މިކަން ފާހަގަކުރެވުނު

އަދި ުޒވާން ބޭފުޅުން އީސުން އެބަ ވަަޑިއގަންނަވާ. އަހަރުން ރަ 5އަހަރުން  5ންޖެހޭ ގަކޮށްލަ މީަގއި ފާހަ ،އެހެންވީމާ

 ދިހަބާރަ ތެރޭގައި ެވސް.  ގެ އަހަރު  20އޮތް ބޭފުޅުން ހަމަ ތިއްބަވާނެ ކުރިއަށް  މި ވަޑަިއގަންނަވަނީ ވެސް. މި

ކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑު ލާޙުޞް އިއަުޅގަނޑުމެން  މި ؟ނީ އަުޅގަނޑުމެން ތޯ ދޭއްރައީސުންނަށް މި އަދަުދ ިކހިނެ

 އީ ވާހަކަދެެކިވގެން މި ،ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެިވގެން 19ގަބޫލުކުރަނީ 

 ،ކުރިހެން އަޅުގަނުޑ ކުރިންވެސް ފާހަގަ ،ފާހަގަކުރަންޖެހޭލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ގޮތުަގއި. މީގައި ހަމަ ޞްއި

. އެައކަށް ެވސް ނެތް ހުރަހެއް. އަުޅގަނޑުމެްނ ންއިގަންަނވަނީ ކުީރގެ ރަީއސުމި ވަޑަ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

ގާނޫނުތަްއ  އިގޮތަށް ރާއްޭޖގަ އާިއ އެމެރިކާ ގާނޫނުަތއް ކޮޕީޮކށްގެން އެ ގާނޫނުތައް ހުރިނޫުނއަސާސީ ޤާއެމެރިކާގެ 

ކުރީގެ ރަީއސުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނޫން.  ކުރެވެނީ އެގޮަތކަށްމީަގއި ޢަމަލު ބައްޓަން މި ކުރީ. އެހެންނަމަވެސް،

ފުށު  ލިބިވަޑަިއގަންަނވަންޏާ ތައްމިދެންނެވި އެލަވަންސް ،އެހެނިހެން މަޤާމުތަކަށް ވަޑަިއގަންނަާވއިރު ،ވަަޑއިގަތުާމއި

ެއ  ،ން ތިބޭއިރުވެ ތިބި އެތައް ހާސް ރައްޔިތުނު ކަންކަން ފުރިހަމަހަމަ އަސާސީ ،ރަްއިޔތުން އަރާ. އަދި ރާއްޭޖގެބައެ

ބޮޑެތި ނާރާހާ ހިތަށްމަދު ބަަޔކަށް ައޅުަގނޑުމެން  ،ފުރިހަމަނުވާއިރު ،ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ކަންކަން ނުލިބި

، ން. އެހެންވީމާގޮތަކަށް ހިނގާ ަކންކަމެއް ނޫ އީ އިންސާފުވެރިމި ،އަދަދުތަކުން ފައިސާ ދައުަލތުން ދޭނަމަ

ތްކޮށް ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ. ނައިބު ރައީސުންނަށް އިނާަޔތް ކަނޑައެޅުމަށް އަުޅގަނުޑ ޔަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ރިޢާންކަމިކަ

އަށް ޖުމްހޫރިްއޔާރައީސުލްއި ގަ  2009/9 ތީ،އޮ މި ގާނޫނު ފާްސޮކށްފައި މި ގޮތުން ެވއްޖެްއޔާ ރައީސަށް ގަބޫލުކުރާ

ލުކުެރވޭ ޮގތުން ވެއްެޖއްޔާ މި ގާނޫނު ގަބޫ  ފާސްކޮށްފައި މި ވަނީ. އޭުރ އަުޅގަނޑަށްލިބޭ އިނާޔަތްތަުކގެ ގާނޫނު

ކުރީގެ ަރއީސަށް އެ ަވގުތު  މާެވރިކަން ބަދަލުެވގެން ައއި އިވަނީ އޭުރގަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި 

ީރގެ ަރއީސަްށ އެލަވަްނސް ދޭންެވގެން މި އެްއވަރަކަށް ނޫީނ ެއއަށްވުެރ ގިނައިްނ ކު ސާ ަގއި ހުންނެިވ ރައ2009ީ

ެގ ރައީސް ރުއޭ ،.އާރު.ީޕެގ ލީޑަރަށްޑީ .އާރު.ޕީަގއި ވީމާއޮތީ ޑީ ެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ. އޭުރ މެޖޯރިޓީ ތުންރައްޔި

 އްހާ ރުފިޔާ ރައީްސ މައުމޫނަށް ދެއްވަްނވެގެން ލަްއކައެ  4 ،ރައީސް ނަޝީދަށް ވުރެ ޮބޑު އެލަވަންެސއް ދެްއވަންެވގެން

އޮތީ. މިއީ ހަމަ ޞައްޙަކޮށް މިކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތް. އެހެންނަމަވެްސ،  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކަްނ ނިންމާފައި

ގެން އައިސް ިމ އަޑުތައް ިއވި ން.ވާހަކަެދއްކި މިހާރު ބަދަލު އެބަ އަންނަންޖެހޭ. މީގައި އަުޅގަނޑުމެން އޭރުވެސް

 ހަތަރުނެ. ނޫނިއްޔާ ތިންބޭރއީސުން ތި  15ތެރޭގައި  ގެ ވަަރކަށް އަހަރު 15 މި ،އަޅުގަނޑުމެން ހިތަށްއެރި ހަމަ

މިދެންނެވި  ،ހަމައަށް ނުދެކެވި  . އެހެންނަމަވެސް، މި ވާހަކަ ިމއަދާ. އެހެންވީމަ، މިއެއް ނުދެވޭނޭރައީސުން ތިބޭނޭ

ރައީސުން  2އުެރއް ނިންމާފައި ތިބި އަހަރުގެ ދަ 2 ،. އަދި މީގައި ފާހަގަކުރަްނޖެހޭލިބެމުން މި ދަނީ ރައީސުންނަށް
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، މިކަންކަމާ ވާަހކަދައްަކްނ ވެސް އެބަ ލިބިަވޑަިއގަންނަވާ މި. އެހެންވީމާ ނަށްޭބފުޅުން ވާ. މިބަ ތިއްވެސް އެބަ 

ގޮތުން  ބެހޭ ރަނގަޅު ގާނޫނާރަނގަޅު ގާނޫނު.  ހަދަންޖެހޭނީ ތަނަށް އައިސް ޖެހޭ. ގާނޫނުތައް ހަދަން މިއެބަ

 ނެނުލާ ދޫކޮށްެލވޭއިއަޅަ ަނށްއީ އަުޅގަނޑުމެންރަްއިޔތުންނަށް ފައިދާހުރި ވާހަކަތަކެއް. މި  ވެސްދައްކަންޖެހޭނީ

 ވެގެން މިރަްއޔިތުންނަށް ބޮޑު އިހުމާލެއް  ގެއަޅުގަނޑުމެން ނަމަ، އިފިނުލާ ދޫކޮށްލައިއަޅަ އީކަންތައްތަެކއް ނޫން. މި

އިޞްލާުޙ  އަށްމި ދެކެިވގެންވަނަ މަޖިލީހުގައި މިކަމާ ވާހަކަ 19އްޔާ ގޮތުން ވި  ގަބޫލުކުރާ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަނީ.

 ތެިރ ރައީސް.ްއޒަތްއިޝުކުރިއްޔާ  އަުޅގަނޑު މިކަމާ ައޑުއުފުާލނަން. އެހެންނޫންނަމަ،ންނަންޖެހޭނެ. އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދުްއޒަތްތެރި އިނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ދުގެ މެންބަރު ޢަބްނިލަންދޫ ދާއިރާ

އަުޅގަނޑަށް ވެްސ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އިވަަބރަކާތުހޫ. ތަޢާލާ هللاޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު އްސަލާމްއަ `.  

ދަށުން އަތްމީގެކުީރގައި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އަންނަންޖެހޭ ބިލެއް. ކޮންމެހެންވެސް  ބިލަކީ ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން މި

ކުރަްއާވ  ަޓކައިމަށްވުއެޅު ކަށްޔަމިކަން ހަމަ ހުންރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީ ިމއަދު، ނަމަވެސްއޮތް ކަެމއް  ސްފައިގޮ

ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  ،އަދި ޚާއްަޞކޮށް ަރީއސްހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ އަުޅގަނޑުމެން ަހމަ  ށްމަސައްކަތަ

މަަސއްކަތްޕުޅާ އެްއކޮށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ކުރައްވާ  ން މަނިކުފާނު ތިހުފަ ވަޑަިއގެންނެވި ގެ މަޤާމަށްރައީސްކަމު 

ގަބޫލުކުރެޭވ އަޅުގަނޑަށް  .އްޒަތްތެރި ރަީއސްއި. ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަރިސްކުރަން. ޚާއްަޞކޮށް މަނިކުފާނަށް

ގެ ތު ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ދައުލަހުރި ގޮތުން ޕެންޝަން ވަރަށްަވކިން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުަތއް ަވކި ،ގޮތުން

ގިނަ.  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ޓަަކއިށްޝަން ހާމަނައިޒްކުރުމަންމުއައްސަސާަތކުން ދެއްވަމުްނ އެބަދޭ. ޕެ

ރާއްޖޭގައި ދާނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައި ހުރި ޤައުމުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލިޔަސް 

ޭއގެ  .ޕެންޝަން ދެވެމުންދާ މަންޒަރުިނޒާމެްއގެ ތެރެއިްނ  ޑްވަރަްށ ހާމަނައިޒް ކޮށް  ވަރަށް ތަފާތު ނިޒާމާމިއޮތް 

އްާޔ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވި އް.ނިޒާމެން ވަކި އްޔާ ޖުޑިޝަރީބަދަލުގައި ރާއްޖެއިން މި ފެންނަނީ ޖުޑިޝަރީ ވި

ްއޔާ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުން ވަިކ ސަސާަތކުން ވިއައްނިވަން މުނޫނިއްޔާ މި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަކި ނިޒާމެއް

ނިޒާމު މުޅި  އިތުރުންއޮންނަނީ. ހަަމ އޭގެ  ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުެރިވގެން ޭއގެތެރެއިން ޕެންޝަން ދެވޭ އުސޫލެއް މި

ޤާއިމުކުެރވިފަިއ  މުޅި ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ަކވަރުކުރާނެ ޕެންޝަންގެ ސްކީމެއް ވެސް ރާއްޖޭަގއި އިރު،ކަވަރުކުރާ 

މެންނަށް އަޅުގަނޑުޕެންޝަން ދެވެމުންދާ ތަން  ޕެންޝަން އޮފީްސ މެދުވެރިކޮށް އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން .ބައޮތްއެ

ަދުއލަތެއްގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަމަށް  ،ރި ރައީސްްއޒަތްތެއިކަމަށް ވަންޏާ ފެނޭ. ދައުލަތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ބަލާ އެބަ
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 ،ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންހުރި އެތައް ޚިދުމަތްތަކަކަށް ގޮތެްއގައި  ޚާއްޞަ ަކމެއް މިއީ. ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރާ

ޕްރޮޑަކްިޓވް ށް ހޭދަވާ ފައިސާ ނޮންކަރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ ގެެނސްދިނުމަށް ޓަކައި ކުރަން ހުރި އެތައް މަސައްކަތަ 

ން މެދުެވރިވާ ސަބަބުތަުކގެ ތެރެއިން ުދވާްއގައި ޚަރަނެތް ގޮތެ ލާބަނޫނިއްޔާ ަރއްިޔތުންނަށް ސީދާ  ،ގޮތެްއގައި 

މުސްތަޤުބަލުގައި ާރއްޖޭެގ  ،ެވގެންދާނެ ިދއުންުކރެވިގެންޑްސަބަބެއް މި ކަމަކީ ވެސް. އެހެންވީމާ، ހާމަނަިއޒް

. ބޫލުކުެރވޭގަ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ދެވެމުްނދާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުާޅުކރަން ލިބޭ ފުރުޞަތަކަށް ެވެގންދާނެ ކަމަށް

ަދއުލަތުެގ  ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުންގަ އެހެންވީމާ، އެ ކަމަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިސްނަންގަަވއިގެން އަުޅގަނޑަށް 

އިުބ ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ނައި ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގަިއ ކުަރން ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށް ފެނޭ. އޭެގއިތުރުން ވެސް 

ފާިއ ސާކައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ އިންނުމަށް ޓަރައީސަކަށް ޕެންޝަން ފޯރުކޮށްދި

ބޫުލކުރެވޭ. ގަހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމުެގ ތެރެއިން ކުެރވޭ މަަސްއކަތެއް ކަމަށް ެވސް ައުޅގަނޑުމެންނަށް 

ފު ސާއި އިންލާއިރުގަދާ ބައްޓަމަށް ބަމި ދައުލަތް މިހާރު  ،އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ

ދަނީ. ދާ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ށްއަާފ ދިމާސާުފގެ މަގުން އެއްކިާބވެ ނާއިންސާއިންމުން، ގެއްލެ

ބިުރވެރިކަްނ  މި ބިލުގައި ހަމަ ޙަީޤޤަތުގައި ވެސް .ދާލަތުެގ ބިލުޢަ އިންތިޤާލީ ލަްއވާއިބައްަލވަ  ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި

ާފއި އަދާލަތު އަުޅގަނޑުމެން ސާއް މި ބިލުެގ ތެރޭަގއި ހިެމނޭ ކަންތައްތަެކއް. އިންލުަތކެ ހުރި ވަރަށް ބޮޑެތި ބި

ރީާޢއިން ޛަމިފަދަ އެތައް ބިލުތަކެްއގެ  ،ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަްތކުަރމުންދާއިރުގައި އަުޅގަނޑުމެްނ މި ބިލުން

ވައްދާ މަންޒަރު  ތައްނަލްތެރިކަުމގެ ސިގުރައްކާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ިހތްތަކަށް ނު

ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް މިއީ. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ  ،އްޒަތްތެރި ރައީސް އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މި 

 އި ީރގައިން ފެށިގެނެއް ނޫން. ޭއގެކު 2012ޖެނުއަރީ  1ނޫނިއްޔާ ާރއްޖޭގެ ކަންތައްތައް ބަލަން މިއީކީ  ،ތެރޭގައި 

މި ަކންތައްތަކަށް ވެިރވާ ގޮތަްށ  ،މިސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ހިނގާނެ ކަންތައްތަާކއި ،އި ހުރި ކަންތައްތަކާއި ހިނގާފަ

 އީއެހެންނޫނިއްޔާ މި ރުން.ފާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުސާެލިވެގން ކަންތައްތައް ބެލުން އެއީ އިންއިކޮމިޝަންތައް އެކުަލވަ

ލުމަށް ޓަަކއި ކުެރޭވ އިެއއްލަ އި ކި ބައެްއގެ ލަފުަގއި ހިފަވަްއ، ވަިކ އަމާޒުަތކެ ،ންވަކި ަބޔަކަށް ާޓގެްޓކޮށްގެ

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އިނުދާނެ. ެއ ދެން އެންމެ ބޮޑު ނުރައްަކލަކީ މަސައްކަތަކަށް ނޫނިްއޔާ އަިދ މި ކަމެއް ެވގެން

ނޑުމެން ތި ބާރުތަެކއް ދީފައި އަުޅގަފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ައޅުގަނޑުމެން ކުރާއިރުަގއި ބޮޑެސާއިން

. ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކަްށ ދީފަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ެއބައޮތް ޕާޓީެއއްގެ އެކްިޓވިސްުޓންނަށް މި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ޢައްޔަން

 ން ރިޔާސަތުތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަންތަކަކީ  ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް ބަލަިއފިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީއި

ތަކެްއ ިޓއުޝަންން. އެ ބާރުތައް ގާނޫނަކުން ދިނުމަށްފަހުގައި އެކަން ކުރާނެ އިންސްޓިާޅ ކޮމިޝަންތަެކއް ނޫ ޑައަކަނ

ޔާސަތުން ކަނޑައަޅާީނ އިންކުއަރީ ކޮމިޝަނެއް. އެ . ރިހުރޭށްފައި އެބަ ޤާއިމުކޮ ތަކެއްަގއި ވެސް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމު

ނުވަނީ ގާނޫނުން ްއޔާ އެ މި ފޮޤީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮެވއްޖެގައި ތަޙްތަކެްއ ބެލުމަށްފަހުކޮމިޝަނުން ބަލާ ކަން
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ރާއްޖޭގައި މިކަން ޤީޤީ އިދާރާތަކަށް. އެއާ ތަފާުތކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ހުންނަ ތަހް ކަނޑައަޅާަފއި

ޒަތްތެިރ އްއި  ގެން.ވިދަނީ ހުޅު މިފަތެއް ާރްއޖޭގައި އުފެދުމުގެ ދޮރު ގާސަ އިަވރަށް ނުބަ .މަންޒަރު ބައްޓަންވަމުންދާ

ސް ސަރވިސް އިތުރަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލި އަުޅަގނޑުމެން  ާބވައޭައރަނީ ކީއްެވގެންއަުޅގަނޑު ހިތަށް، ރައީސް

ބާޭއ ކީްއެވގެން ؟ނުކުރަންވީކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އިތުރަށް ވަުރގަދަ-ބާއޭ އެންޓިީކއްެވެގން ؟ނުކުރަްނވީވަރުގަދަ

އޮތް ގާނޫީނ  ްށގެން ނޫނީ ރާއްޖޭަގއި މިކޮއެ ތަންތަން ވަރުގަދަ ؟ނުކުރަްނވީވަރުގަދަުތރަށް އިލް ޓަރ ޖެނެރައުޕްރޮސިކި

ނުދާނެ.  އްުފރުޞަތު ލިބިގެނެ ާޤއިމުކުރުމުގެ ރާއްޖޭގައި ފު މިސާ، އިންކަމާއިނިޒާމާިއ ހަމަހަމަ ، ގާނޫނީއޮނިގަނާޑއި

ނާޔަތެއް ދޭނެ އިނޫނިއްޔާ މިފަދަ  ،ޝަން ދިނުމަކުންެޕން އިބު ރައީސަށްއެހެންވީމާ، ހަމައެކަނި އަުޅަގނޑުމެން ނަ

މަގަށް ބަދަލުކޮށްގެްނ  ގެފުސާއިން ،ރާއްޖެ މިދާ މިސްރާބު .މަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުނިމޭސްކުރުބިލެއް ފާ

ަވކި ަވކި ،އަުޅގަނޑުމެން މިތާ މިތިބަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ،ނޫނިއްޔާ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުްނނަށް

އްޒަތްތެރި ަރއީސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުުރ އި ޓަކައި ފު ލިބޭނެ މަގެްއ ނެތް. ދެްއވި ފުުރޞަތަށްސާފަރުދުންނަށް އިން

 ދަންނަވަން. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ދެވަަނ  ؛މަނިކުމޫސާ މެންބަރުއްޒަތްތެިރ އި  ދާއިރާގެ  ހުޅުހެންޭވރުއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އި ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ 

 ފުރުޞަތު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މަނިކުމޫސާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

 ދުވަސްކޮޅު  މަޖިލީހުގެ ފަހު ،މި ބަލަނީ  ހޯދޭތޯތިެނއް ވެްސ ފުރުޞަތު ،އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދޭއް ވެސްއި ޝުކުރިއްާޔ 

 އިކައިީރގަ  މި މަޖިލީހުގެ މި މައިކު ،އެކަމަކު  .ިއންނަވާނެ ެވސް މަނިކުފާނު އަދި ކުރިައށް އޮތް ދައުރުަގއި .ވީމަ

އް ކޮށްފައި އޮތް ކަމެްއ ތަކެމަަސއްަކތް ބޮޑެތިވަރަށް . ވަރަށް ޮބޑު އުަފލެއްއި ލިބޭ ާޔތުގަހަ މަކީއްކާލުދަ ހުއްޓި ވާހަކަ

ދަންނަވަން.  އަުޅގަނޑަށް ުފރުޞަތު ދެއްވީތީ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އިއެއްެޗއް ހީނުކުރައްވަ  ށްބޮޑަ މާ  ،ވީމަ

މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ މާއްދާގައި އެބައޮޭވ  ،ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ބިލާ 

ެވއްޖެ ން އެ މަޤާމުން ަވކިގާނޫނީ ހަމަތަުކގެ ަމތީ  މަޤާމުަގއި ހުރި މީހަކު ކުްށވެރިނުވެ އިުބގެެގ ނަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ެއއްެވސް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިހާތަނަށް އަދިެއއް. އިނގޭތޯ ،މާނަކުރަނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ  މެންއެ ތަންޮކޅު އަޅުގަނޑު . ނަމައޭ

، ޓަަކއި ކުރުމަށްނޫނުއަސާސީގައި އެ މީހަކު ވަކިޤާނުުކރޭ.  ެކއްތްއިބު ރައީސަކު ކުށްވެިރވެގެެނއް ވަނަ ރައީސަުކ،

ވީމަ އެ މީހަކު  ހަށް ދީފައި އޮންނަ ބާރެއްތުތަެކއް ކަނަޑއަޅާފަިއ ހުރިއްޔާ އެއީ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީއައިޖުރާ

ެމއް ކަމަްށ ގާނޫނީ ހަމަތަކުން އޭަނ ބޭރުކުރުމަކީ އެއީ ކުށްވެިރެވގެން ކުެރވޭ ކަ ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ގެނެސް
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ގޮތުން  އިބު ރައީސަކު ައޅުގަނޑު ހަނދާންވާުނވާނެ އިނގޭތޯ. ެއއީ މިހާތަނަށް ދެ ނައަޅުގަނޑުމެން މާނަކޮށްގެން

ކަމަށް ބެލެވޭނީ ޖިނާީޢ  އޭނަ ކުށްެވރިވި .އެއީ ކުށްެވރިވެގެެނއް ނޫން. ންއެ ީމހުން ވަކިކުރި ން އަޅުގަނޑުމެންތަނުމި

ޖިނާޢީ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން އޭނަ ވަކިކޮށްފިްއޔާ އެކަްނ  ،މައްޗަށް ތަޙުޤީޤެއް ކުރެިވެގން އޭނަގެ  ،މަތެއް ކުރެވިގެންހުތު

އެކަމުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް  ، ވެސް މަޤާމުން ވަކިކުިރއިރުސް އެއީޔަޖަލަށް ގެންދިޔަ އަދި ަވކިކުރާ ފަހުން ޭއނަ. ވާނީ

 ާމއްދާ މާނަކުރާނެ ގޮތެއް މި ވިސްނަނީއެ ނާޔަާތއި ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު އި އަށްއޭނަޏާ ވަން

ބައެއް ބޭފުޅުން މި ތަނުގައި  .ެޓކްސް ޕޭަޔރުންގެ ފައިސާ ދެނީ ؛ރަނގަޅު .ފައިސާ ދިނުމުގައި ންދައުލަތު

ތަނުގައި  މި ނަށް ޓަކައިވާ. ރަްއޔިތުން ވާހަަކ އެބަ ދައްކަ ކަހަލަ ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިުރގައި ވަަރށް ހިތްދަތިވާ 

ތުްނެގ ރަްއޔި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުަގއި ހުންނަ މީހާ ވިޔަސް ،ތަނުގައި ހުންނަ މީހާ މަސައްކަތެއް ކުރަން މި

ޤާމެއް އެހެން މަ، ސްހުންނަ މީހާ ކަމުަގއި ިވޔަ އި ފަނޑިާޔރުކަމުގަ، ވިޔަސްމުގައި ުހންނަ މީހާ ކަންބަރުމަޖިލީހުގެ މެ

 ތަނުގައި  މި މުއްދަތުގައި އަުޅގަނޑު މި ދޫކުރަނީ މި ، އްޔާ ނޯވޭ. އެހެންެވއްޖެއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އަދާކުރެޭވކަށް 

 ަތކަށްގޮކޮންމެ އަދި ބޫލުކޮްށގެން މި ުހންނަނީ ގަޅުގަނޑު ކަމަށް އަ އަހަރު ރައްޔިތުންނަްށ ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ފަނަރަ 

ކިޔާ  ނުގަންނަ މީހުން ތިބޭނެ. އެއީތާ ޑިމޮކްރަސީއޭ މިަބލައި މީހުންނާއި ބަލައިގަންނަ ޚިދުަމތް އިޭއގަ. ދެްއކިޔަސްވާހަކަ

މަޤާމުގެ ހައިސިްއޔަތުން ދައުލަތުން ކުރި އަދާ އަޅުގަނޑުމެން ،އެްއޗަކީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ނިކުމެގެންދާ ދުވަހު

ކޮންަކހަލަ އިސްލާމީ ދައުލަތެއްޯތ  މިއީދެން  ޏާމަށް ވަންއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެްއެޗއް ީދފިއްޔާ އެކަމާ ކަންބޮުޑވާ ކަ

 ންނޫ ބޫލުގަދަޤާތު ފަންޑުން ވެސް އެްއޗެއް ދޭން ޞަ ؛އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލިބޭ ؟ ެއއަށް ކިޔަްނވީ އަޅުގަނޑުމެން

، ބޫލުކުރަންގަެއކަމަކު ައޅުގަނޑު ވެސް  ؟ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި  ދެއްތޯނުދާނެ ކަމަކުއެެހނެއް ހުން އެބަތިބި. އެކަމަކު މީ

ަކމުގައި ހުންނަަވިއގެން ޭއގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އި،އިގަ ދެއްެކވި ވާހަކަ ދެންމެ އެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާުރ އި

އެނިގވަަޑެއްއ ހިސްޓްރީ އެ މެންބަރުންނަށް މީގެ  !ފުކުރަްއވާތިމާ ؛ކުދީންނަށް އެކަމަުކ އެ. ބައިފަޅި ނަންަގވާ

އަުޅގަނޑުމެން  ،އަުޅގަނޑާ އި މަނިކުފާނާ އިއޭރުގަ  ،ނިންމީނު އިުބ ރައީސަކަށް އެްއޗެއް ދޭން ނަ އި. އޭުރގަ ނެނުގަންނަވާ

އިބު ނަ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ފަހާލި ކޯޓެއްސީދާ ރައީސް މައުމޫނަށް  ،މިތަނުގައި ތިބެގެން ގާނޫނު ހެދިއިރުގައި ހެދީ

ަވނަ އަހަރު ރައީސް މައުމޫނު ވަިކވެަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭކަން  2008ންނާނެ ނޫންތޯ. އެއީ ނާ ެއއަށް ރައީސްގެ ވާހަކަ

ދި ގާނޫނު ހެ  އިނިން އެއެދި ައޅުގަނޑުޭއގެ ފަހުން ހެދީ.  .އެނގިގެން ހަދަމުންގެންދިޔަ ގާނޫނެއް އިމާ ކުރީ ބަިއގަ

އިބު ރައީސަުކ ނަ އިގަ ދައުރުދިގު އުމޫނުގެ ެއއީ ރައީސް މަ ޅެ.އިބު ރައީސަކު ނޫއެހެންވީމާ، އޭަރުކ ނަކޮމިޓީގަިއ. 

ކުރަްއވާ.  ނު އެކަންއެނގިަވޑަިއަގންނަވާތީ  އިމާ ކުރީގަ މަނިކުފާނަށް  އެ .ބަޣާވާްތކޮށްފާނެތީ . ެއއީގެންގުުޅްއވާނު

ށް ނަ، ރައީސް މައުމޫނުކުރައްާވ. ެއހެންވީމާ މަކުްނ އޮތް. އެކަސް އެކަން ކުރެވެނޫނުއަާސސީގައި ވެޤާއެހެންވީމާ، އޭރު 

އިބު ަރއީްސގެ ވާހަކަ ނައީ. ދެން ފަހުން ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ނައޭުރގެ އޮތް ކޯެޓއް ގޮތަށް އޮތީމަ  ފައިފަހާ

.ީޕެގ މެޖޯރިޓީ މިތާ އޮންނަނީ. އާރްޑީ.، ވިަޔސްއެޅުއް ކިތަންމެ ބާރު ލާންއަށް ވަަޑއިގަންަނވާފައި ވެސް ޭއތި އެ
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ިއ ބޭފުެޅއް ނޫން ވަޙީދަީކ. ެއކަން އިނގޭ ރަީއސް އޮފީސް ތެޭރގަ ވާ ސް އެހާ ހިތްޕުޅާއަނެއްޮކޅުން ރައީްސ ނަޝީދު ވެ

ދެން ސިއްރު  އީމި . ކޮްމޕިއުޓަރަށް ފެންފުޅި އަޅާލި ާވހަކަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަުޑިއވޭތީވެ ،ގޮތާއި  ކަންތައް ހިނގި

އެހެންވީާމ،  އްރު ވާަހކަ. ސި! މި ހުންނަނީވާތިނުކުރައް ފުޅުބޮޑު ެއއްެޗއް ހީ ރައީސް މާ .ންނަނީ އިނގޭތޯހު ކަ މިވާހަ

ވަޙީދަށް މާ ވަހަރެއް ތިަލވީ.  ،ގޮަތކީ އެހެން ހުއްޓާ ވީ  .އް ގަންނަވާ ވަޙީދެނު ރައީސް ނަޝީދު ެވސް ބޭނުންފުޅުވެަވޑައި

ެއކަްނ  ބަޣާވާތެއް. އެކަމަކު  މަ ބޮޑުހަައޅުަގނޑުގެ ަނޒަރުަގއި  .ޑަިއގަތީމަން ވަިކވެވަ މުއެއީ ަރއީސް ނަޝީދު ވެރިކަ 

އަުޅގަނޑު ހަމަ  ،މިދެންނެވި ގޮތަށް ކަންަތއް ކުާރއިރު ،ދެން ސުވާަލކީ ވީ. މަވެސް ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ަމްއޗަށް ައއި

 .ހަމަ ސުވާލެއް ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ކުރިންވެސް ދެންނެވި ވާހަކަ އަދިވެސް ތަކުރާުރކުރަން ބޭނުންވަނީ. އަުޅގަނޑު

. މިހާރުވެސް ހިންގަވާށޭ ކަށް ެވއްޖެ ސިޓީެއއް ފޮނުާވފަޔަ ފަހަރަކު އިޝްތިޝާރީ ލަފަ މަނިކުފާނު ކުރިންވެސް ެއއް

 ިއ،އަޙްމަދު އަދީބުގެ މައްސަލަތައް ފިަޔވަ ،ލަމާއިވެގެން ސޮއިކޮށްލާފައި ސިޓީެއްއ ފޮނުވަ އަޅުގަނޑުމެން ދެމީހުން

ބޭފުޅާ ެއކަނިތޯ  ަގއި ނެރުނު އެހެން ހުރިހާ މީހުން އެ ތިބީ ސާފުވެފައިތޯ؟ އެ 2017ީރ ވަރުފެބު 1ޓުން މް ކޯސުޕްރީ

ށް އަދިމާ އަުޅގަނޑުމެންނާ !ނަހައްަދވާށޭ  !ވާތީ. އެެހން ނަހައްދަވާށޭ ބު ރައީަސކަށްއިނަ އެއީ  ތީ؟ގޯްސވެފައި މި އޮ

 ދެން ދެންމެގައި ތި ވިދާޅުވީ ؛ކުރުމަކީ ޙައްޤަށް މަސައްކަތް  ިކޔަސް، ކޮންމެ އެއްޗެއްކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެްއކިޔަސް 

މައްސަލަ  ީޑގެ..ައއިޑީެވގެްނތޯ އެފް.ކީއް ؟ހަމައިން ީކއްެވގެންތޯ ފެށެނީ އ2012ާކޮމިޝަންތަކުން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަ. 

ލި މަްއސަލަ .ެއސް.އެލް ދިރުވާކީއްެވގެންތޯ އެމް ؟މޯލްޑިވްްސގެ މައްސަލަ ުނބަލަނީ ކީއްެވގެންތޯ ެއއަރ ؟ނުބަލަނީ

ދާނީ. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ  ކަމަކަށް ތި އިންސާފުވެރިނޫންޯތއޭ މީ އެ ހުރިހާ އެްއޗެްއ ބަލައިގެން އައީމަ ؟ނުބަލަނީ

ިދވެހިރާއްޭޖެގ މުއައްަސސާތަކާިއ ދައުލަުތގެ މުައއްސަސާަތއް ހުއްާޓ ޭއގެ ބޭރުން ކޮންމެހެން  ،ލުކުރަންގަބޫ

އޮތީ އަުޅގަނޑު ކުރިްނ  ޖަހާފައި ކަްނކަން ބެލުމުގެ މާނައެއް ނެތް. ިމއަދު މިއިހަދަިއގެން ައރުވަކޮމިޝަންތަކެއް 

 !ވަަޑއިގަންަނވާއިްއޒަތްތެރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުން ވިސްނާ .ރުވެފަގޮތަށް ރަސްކަމަކަށް ބަދަލުވާން ތައްޔާ ދެންނެވި

ވަރަށް ފަހަރެްއގައި ެވދާނެ އޭގެ މީހަކަށް. ނެ. އަުޅގަނޑު ވެސް ބޭތިބަޔަކު ކޮންމެވެސް އުފުލަންޖެހޭނެ މިކަމަށް އަޑު

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޭދޫއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

  ވުން:ވާހަކަދެއްކެ އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ބަހުސްަގއި އަުޅގަނުޑ  ދޭތެރޭ، ގެ މައްސަަލއާިއނާޔަތްދިނު ސުންނަށްނައިބު ރައީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ަވކި  .އިންސާފުވެރިކަމާެއކު ންއުސޫލުހަމަ މިކަން ުކރެވެންޖެހެނީ ހަމަ އިރާއްޖޭގަ  ،ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ
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ފެހިފަިއވާ ކޯޓަކަށް ވެްސ ވެގެންުނވާނެ. ދެންމެ ހަމަ ކުރެވިަފއި، ހަކަށް ބަްއޓަންިދ ވަިކ މީުނވާނެ. އަތަފާތުވެގެން މީހަކު

މަނިކު، މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ ވާހަކަފުުޅގައި ހަމަ ވަރަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ

 ހަދައިގެން އަޅުގަނުޑމެން ގާނޫނެއް ،ކުރަންޖެހޭނެރަނގަޅު ވާހަކަފުޅުތަެކއް ިވދާޅުވެއްޖެ. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލު

އަންނަންޖެހޭނެ ވަރަށް އިންސާުފވެރިކަމާެއކު.  ، އެލިބޭއިރު ހިމާޔަތާ ،ރައްކާތެިރކަމާއި ،ގާނޫނެްއގެ ތެރެއިން އިނާޔަތާއި 

ން ކޮށްފަިއވާ މީހުންނަށް ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަލިބޭ ގޮތަކަްށ. ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި 

ތޯ، ނޫނިއްާޔ ނީޅުންނަށް އެބަ ލިޭބ އިނާޔަާތއި ަރއްކާތެރިކަން. ޭއގަިއ ނޯވޭ އަމިއްަލއަށް އިސްތިޢުފާދިނޫނީ ބޭފު

ނޫނިއްޔާ ދެ ދައުރު ހަމަކުރިތޯ.  ،ައހަރުގެ ޓާމެއް ހަމަކުރިތޯ 5ތޯ، މިހެން ބެލުމެއް ވެސް. ނޫނިއްޔާ މުން ވަކިވީޤާމަ

އޮތީ. އެހެންވީމާ، ކީްއެވގެންތޯއޭ ރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސްކަން ކޮށްފައި  ގޮތަށް މި ތެރިކަްނ ލިބޭއި ރައްކާއިނާޔަތާ ހަމަ

މުތައް ދޫކޮށްލާފައި ޤާނޫނީ ނައިބު ރައީސުން އެ މަ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން، ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް

ގޮތަށް ދޫކޮށްލަންޖެހެނީ.   ިތބޭނބާ ކަނޑަންއި އަްތގާިޑޔަލުަގއި ކުރުބޭފުުޅން ގޮސް ަމގުމަތީގަ  އެ  ،ވަަޑއިގަންަނވާއިރު 

ޚާއްަޞކޮށް ރައްޔިތުްނގެ އެއީ ބޭފުޅުން އެ ތިއްބެވީ.  ދަރާއި އިއްޒަާތއި ޝަރަފުަގއި އެޤަމުތަކެއް. ޤާދަރުވެރި މަޤަމިއީ 

ކަށް ހައިިސއްޔަތު ހަމަ ސާލަމި  ،ންނަވާއިރު އިމުގައި ޤާމަޖިލީހުގެ ރައީސް، ނައިުބ ރައީސް. މަނިކުފާނު ިތ މަ

 !ނުކުރަްއވާތިމުން ވަކިެވވަަޑިއގެންނެވީމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެއްެޗއް ހީފުޅުޤާމަ ،. އެހެންނަމަވެސްއެަކއްެޗއް

ވެސް މަިނކުފާނަކީ ރާއްޖޭގެ ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  ތަފާތުވެދާނެ. މަނިކުފާނު ވަޑަިއގެންނެިވއިރު

މަށް ވަޑަިއގަންނަވާއިރު ޤާކަމަކު ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ ތި މަ ބޭފުޅެްއ، ހަމަ ތަނަވަސްކަން ހުރި. އެއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ

އެކި ައހުލުވެރިންނެއް ނޫން.  ކުރަްއވާނީ ތަނަވަްސކަމުގެ  ހުގައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ ނައިބު ރައީްސކަމާއި ަރއީްސަކން

ްއވަނީ ކުރަ  ވެސް ރާއްޭޖގެ ނައިބު ަރއީސްކަންންވީމާ، ލިބޭ. އެހެ މުތައް އެބަޤާގިންތީަގއި ހުރި ބޭފުޅުންނަށް މަ

އިލާއެއްގެ ޢާރާއްޖެތެޭރގެ ހަމަ ފަގީރު  ހަމައެކަނި މާލޭގެ ބޭފުޅުންނެއް ވެސް ނޫން ތިއްބަވާނީ. މާލޭގައި ދިރިއުުޅއްވާ

ޅަކަްށ ލިބެީނ ވާ ބޭފުކުރައް ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިޚްތިޔާރު هللا ިއބު ރައީސްކަން ލިބިދާނެ. ބޭފުޅަކަށް ވެްސ ރާއްޭޖގެ ނަ

ރަްއޔިތުންގެ ތެޭރގަިއ ގޮސް ވަިކެވވަަޑއިގެން ވަކިެވގެން ނޫނީ މުން ޤާވީމާ، ެއ ބޭފުޅަކު މަތައް. އެހެންމުޤާމަ

މުގެ ނާޖައިޒު ފައިދާ ނަންގަަވއިެގން ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަާނިއ ޤާއެ މަ ،ތްތެރިކަމާއެކު ދިރިއުުޅްއވަން ބަލާއިރުނަޒާހާ

ބޭފުޅެްއގެ އަުތގަިއ  އެ ،ަވޑަިއގަންނަާވިއރު ކުރައްވާަފއިދޫމު ޤާއެ މަ އްކޮށްއެ ، ާތހިރުކަމާ ނެތިރެއިންފަސާދައިގެ ތެ

މު އާދަިއގެ އްދާއިރު، ަމގުމަތީަގއި އާ ކޮށްފައި ތައްކަންތައް ރަ ރެންޓާއި މި ހިމި ގެނުހުންނާނެ މާލޭގައި މިހާރު

ަރއްވާ ބޭފުޅުްނ ކުޑު މިދަންނަވަނީ ގާނޫނުތަކުން ވެރިކަންނގަހާލަތުގައި ދިރިއުޭޅވަރަށް ލާރިއެއް. އެހެންވީމާ، އަޅު 

މުތަކުަގިއ ޤާމަ ،ެއތަންތާނގައި ،ތްތެރި ވެރިކަމެއް ކުރާށޭ. ކުާރއިރުކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަިއގެ ތެރެއަށް ނުދާށޭ. ނަޒާހާ

އްބަވާއިރު ތިމަންނާމެންނަށް މުގައި ތިޤާބޭފުޅުންނަށް މަ މުތަކުން ވަިކވެަވޑަިއގެންދާއިރު އެ ޤާތިއްބަވާ ބޭފުޅުން އެ މަ

ނޫނިއްާޔ  ،ކުރުނބާ ވިއްކަން  ނޫނީ ،ާގޑިޔަުލގައި  އިގޮސް އެްނމެ އާދައިގެ ހާލަތަށް ބަނދަރުމަތީގަ އެނބުރި އަނެއްކާ
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އެކަްނ އްކޮށް އެ ތްތެރިކަމާންނަންޖެހޭ ހާލަތަށް އަންނަކަން އެނގެންޏާ ކިހިނެއް ަނާޒހާއި އަނބު ިވއްކަން އެތާނަގއި 

އުމުތަކުަގއި މިކަހަލަ ޤަޕޫރު ކަަހލަ މިސާލަކަށް ސިންގަ ،އުމުތަކަށް ބަާލއިރުެގ ޤަޭއޝިއާ ުޅގަނޑުމެންއަ ؟ކުރަްއވާނީ

 މުއްދަތު  މުގެޤާފަސާަދއިެގ ތެރެއަްށ ނުގޮސް މަަވއްކަމާއި ނުވެ، ނޫިނއްޔާ މުތަކުގައި ިތއްބަވާ ބޭފުުޅން ކޮރަޕްޓްޤާމަ

ންެވ، ކަަށވަުރވެފައި ޤީޔަ ،ޮއވޭ  މި ހުރިހާ ެއއްެޗއް ،ރިކަމާިއ މުާސރައާކާތެބޭފުޅުންނަށް ިއނާޔަތާއި ރައް  ހަމަކުރަނީ އެ

ކަންތައްތަްއ ފުރިހަމަވެފައި ުހންނާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ،  ވެްސ ދިރިއުޭޅވަރަށް މި  ދޫކޮށްލައިގެްނދާއިރު ގެންމު ނިމިޤާމަ

މި ހުރިހާ އިނާޔަތަާކއި  ،އީދުކުރަން ތާ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަރާއްޖޭަގއި ވެްސ މިކަން ުކރަން އެބަ

ވަރަށް ބޮަޑްށ  ،ކަން މި ބޭފުޅުންނަށް ގާނޫނުތަކުން ކަށަވަރުކޮްށދޭންޖެހޭ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްރައްކާތެރި

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫޑު ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ގަނމެންބަރު. ދެން އަޅުޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

  .ށްނަޢީމަ އަނާރާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ދިނުމާ ބެހޭ އިޞްލާޙަށް  އާދެ! ނައިބު ރައީްސކަްނ ކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް އިާނޔަތްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ޤީޤަުތގައި ވެސް ަދއުލަތް ހިންގުމުެގ ނިޒާމު ހަރުދަނާވާންޖެހޭ. ޙަެއއީ  ވެސް ތާއީުދކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ޅުގަނޑުއަ

ގޮތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް.  ތުން ޚަރަދުކުރާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ އަުޅގަނުޑމެން ވިސްނަންޖެހޭ ،އަދި ދައުލަތުގައި 

ެއއީ  ،ނައިބު ރަީއސްކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަަކށް އިނާޔަތެއް އޮތުންތަކާއި ރަީއސްކަން ކޮށްަފއިވާ ފަރާތް ،އެގޮތުން

ވެރި، ޢަދުލު ،ވިސްނަންޖެހޭ އެއްަޗކީ އެކަީށގެންވާ  ކުމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ެވސް ފާހަގަކޮށްލަން. އެކަމައްމުހި

ޤަތުގައި ަދއުލަތަށް ޤީޙަސް ގެން ވެ ބޮުޑވެ ވާންޖެހޭ އެ އިނާޔަތް. މާ އިންސާފުވެރިކަާމއެކު ެދވޭ އިނާޔަތަކަށް

 .ތަން މުސާރައިގެ ފަރަގު ވަރަށް ބޮޑު ލިޔަސް މިފެންނަނީއިވާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ބަލަ ގެއްލުންތަެކއް

ކުާރ  ބޮޑު. ދައުލަތުގަިއ އެބައުޅޭ މަސަްއކަތްގުވަރަްށ ފަރަތައް ގެ މުސާރަދައުލަތުގެ ެއކިެއކި މުއައްަސސާތަކު

މީހުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮުތގައި ނުލިޭބ  ރުފިޔާ އެ ފަސް ހާސް ީމހުން އެބައުޅޭ މަހަކަށްހުން. މަސައްކަތުމީމަސައްކަތު

ާނޔަތްތަުކގެ އިވެްސ ނުލިބޭ މީހުން. އެހެންވީމާ، ަދއުލަތުން މުސާރައާިއ  ނާޔަތްަތއް އެްއކޮށްގެންއިމީހުން. މުސާރައާއި 

 ކުޑަކުރުން. އެންމެ އާއްުމ ގުހަމަ މުސާރައިގެ ފަރަ ،މެއް މިއީކަ މުއްަވރަށް މުހި އޮނިގަނޑު ެއކަށަައޅާއިރު

ެއކު ުއޅެވޭެނ އި އަބުުރވެރިކަމާކަމާއިްއޒަތްތެރި ،މީހާ ވެސް އުފަލުަގިއ އުެޅވޭނެ ފަދަ މުސާރައެއް ހަމަޖެހިގެންރައްޔިތު

 ،އެގޮތަށް  ކޮށްލަން. ހަމަަކމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަ މުއްމުސާރައެއް ދިނުން ެއއީ ދައުލަތަށް ވަރަށް މުހި
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 ަޙޤީޤަތުގައި އެހެން އެިކއެިކ ގުވެސް މިހާރު ފަރަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންގެ މުސާރައަށް ބަލާިއރު

ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނިޑއަކީ  ،ފެންނަނީ. ގައިމުވެްސ އަޅުގަނޑު ނޭދެން ަތން މި ށް ބޮޑުމުތަކުގައި ވަރަޤާމަ

މުެގ ޤާގިނަ ަރއްިޔތުން އެދެނީ ހަމަ މަގަންނަ ގޮނިޑއަކަށް ވާކަށް. އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރެއިން  ވެސް ަފއިސާ ދީފައި 

މުތަކުގަިއ ތިބުން. ެއކަން ޤާލަތުގެ ެއކިެއކި މަ ން. ދައުއުމަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރެވޭ މީހުން އެކި ތަންތަނަށް ދި

ވެގެން. ރަްއޔިތުންނަށް  ކަށްނަކީ ވެސް ފުދުންތެރި ބަޔަ ކުޑަކުެރިވގެން. ރައްޔިުތން ގުރަނގަޅުކުެރވޭނީ މުސާރައިގެ ފަރަ

މުސްތަޤުބަލުގައި  ، އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް ުއޅެވޭނެ މަގު ތަަނވަްސވެގެން. ައޅުގަނޑު އުއްީމދުކުރަނީންލިބޭ އާމްދަނީ

. ައިދ ންވަރުކުރެއްވުންނަހޫ ވަތަޢާލާ މިޙާސުބުهللا ތިކަން ލިބޭނެ ގޮތްތައް ގަފާވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިުތންނަށް އުފާ

 މުސާރަަތކެއް ލިބުން. ޝުކުިރއްޔާ.  އެކަށޭނަ ، ކުޑަކުެރވިގުދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ިނޒާމުެގ ތެރެއިން މުސާރައިގެ ފަރަ 

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 އެމް.ޑީ.ޭއގެ ަވގުތު ،ންމެ. ހަމަެއހެއާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ަވގުތު ވަނީ ހަަމވެފަ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ. އާދެ،  ދެން ވާތީމެންބަރަުކ އެދިަވޑަިއގެންފައި ދެ . އެހެންީވމާ، އިްއޒަތްތެރި ވަނީ ހަމަވެފަވެސް 

ގުޅިގެން ދެން އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން މި  ނިުމނީ. ނިމުމާ  އިދައްަކވަވާހަކަފުޅު އަނާރާމިހާރު ތު ޕާޓީން އަދާލަ

ފަރާތަކުްނ  ެއއްވެސް ްއގެޕާޓީއެ  އޮތް ަވގުތު އި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގަންނަވަން އެިދވަަޑއިގެންަފއިބަހުސްގަ

މި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމަށް ދަންނަވަން.  މެންގެޅުގަނޑު ނެތް. އެހެންވީމާ، މިހިސާބުން އަ އެދިަވޑަިއގެންފަެއއް

އެ މާއްދާގެ )ށ( ަގިއާވ  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3)ހ(ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ 75ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ،ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އޭދަފުށީ ،މަތީން ގޮތުގެ

ހުން ން. މި ބިލު މަޖިލީވަނަ ކިޔުން އިްއވަންތިކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލުގެ ނައިބު

 ދަންނަވަން. ވެސް ަގޑީަގއި އޮންާނނެ ވާހަކަ ފާސްކުރުމާ މެދު ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ  އަްށވާ، 5.30ިއން ފެށިގެން  5.2 ދެން އޮތީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު ނަންބަރު -{5.2}

ޮއޑިޓު ރިޕޯޓު  29 ން. ިމދެންނެވިއުގެންދިގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ރިޕޯޓު  އޮޑިޓު 29ނިންމަވާފަިއވާ  އިދިރާސާކުރަްއވަ

ތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ހުރިހާ އިއްޒަތް ،މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑުކުރުމަށްފަހު ،ަގއި ވާނީ 2019ޗް މާރި 21

ވެްސ  ޮކންމެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓަކަށް ގެކޮމިޓީ ނުވޭ. މާލިއްޔަތު . މި ރިޕޯޓުތަކަށް ެއއްވެްސ އިޞްލާެޙއް ލިބިފައެއް ދަންނަވާފަ

ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ  43މިނެާޓއި  22ިޑއިރު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގަ އެއް ލަކަނޑަެއޅިފައި ވަނީ ޖުމު އްވުމަށްބަހުސްކުރެ

 ދެ  މިނެޓާއި ތިންިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  26މިނެޓާއި  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  43މިނެޓާއި  16ޕާޓީއަށް 

ިއއްޒަތްތެރި ކޮންމެ  ެވަވޑައިުނގަްނނަވާމިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތް ތިންސިކުންތު. އަދާލާތު ޕާޓީއަްށ 

ވޯލްްޑ  -5.2. 5.2 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ނަންބަރު ،އޮތީ ފުރަތަމަ މި އެންމެ ،އެހެންކަމުން .މިނެޓުތިން މެންބަރަކަށް 
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ވަަނ  2011ގެ "މެނޭޖުމަންޓު ޕްރޮޖެކްޓު ލްމަންޓަންމޯލްޑިވްސް ެއންވަޔަރަ"އެހީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ  ލޯނު ގެބޭންކު

ގޮުތގެ ރިޯޕޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް  ނިންމެވި  އިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްވަ  ،ުޓ ރިޕޯޓުއަހަރުގެ އޮޑި

ށް ނާޝިދަ އަޙްމަދު މެންބަރު ތްތެރިއިްއޒަ ދާއިރާގެ ޮކމަންޑޫ ،އްރިރު ޤަެދްއވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުއިހުށަހަޅުއްވަ

 އަުރވަން. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ނާޝިދު ައޙްމަދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

 ލްމަންޓަމޯލްޑިވްސް އެންަވޔަރަ"ެއހީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ލޯނު  ގެވޯލްޑް ބޭންކު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ގޮތަށް  ނިންމެވިއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓު ރިޯޕޓު 2011ގެ "ޓުމެނޭޖުމަންޓު ޕްރޮޖެކް

 އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި ގެންެނވުމަށް އިްއޒަތްދެްއކެވުމަށް އެދިަވަޑއިއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅު

ިއއްޒަތްތެރި ހުޅުހެްނވޭރު ދާއިާރގެ އާެދ، )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މެންބަރުންނަށް

  .މަނިކުމެންބަރު މޫސާ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މަނިކުމޫސާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

 ،ވެަފއި އަހަރު 15ގެ މަިޖލީހުގައި ނޑު ހަމަ ވަރަށް ހިތާމަކުރަން ރައްޔިތުންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ދަނީ.  އަހަރުވެަފއި މި 5މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަުމގައި  ،އަދި ހަމަ އަނެއްކާެވސް ތަުކރާރުކޮށް ދަންނަވަން

ކަމެއް. މިހެން  މި ރިޕޯޓުތައް ހުރި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި މަޖިލީހުގެ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެްއގޮތަކަްށެވސް ނުދެނެހުރިން

ވަނަ ައހަރުން ފެށިގެން މިހިސާބަށް  2007ބުނީމަ ވަރަށް ހައިރާންވާނެ. މިކަމަށް ފާޑުވެސް ކިޔާނެ. ސުވާލަކީ 

 އަީއ. ެއކަމަކު ެއއްކޮށް މި އެއީ ކޮންބަެއއްެގ ސަބަބުންތޯއޭ؟ ހުރިހާ ެއއްެޗއް  ރީހު މަަސއްކަތްަތއް ުނނިމި ަގއިރުއިއައި 

ޓަކައި ިއސްނަންގަަވއިގެން މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ެއަކންކަން ނިންމެވުމަށް ،ގަނޑު ވަރަށް އުފާުކރަންައޅު ވެސް

އޮޑިޓަރ  ނަށްއަުޅގަނޑުމެން ،ެއީކގައި ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީއެކަންަކން ކުރަްއވާތީ. ދެން ެއއާ ގައިރައީސްެގ ދައުރު 

ވެސް ފަހަރެއްަގއި މިހެން  ޚިލާފު މީހެއްގެ ގޮތުަގއި. އެހެްނވެގެން ޔާކުރެވެނީ ވަރަށް އާދަ ފަ މިޖެނެރަލް ސި

ެއއްކޮށް އެއިެރއްެގ  މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެޖޯރިޓީއަކާރައްޔިުތންގެ  ،ެއއްކޮށް  ވަރަކާދިމާވެދާނެ. ކޮންމެ ސިޔާސީ އޮއި 

ގެންދާކަން އެއީ ން ކަތިލަމުންފާޢުކުރުމަށް އެކި ސިޔާސީ މީހުމު ދި ޤާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކަށް ހުންނަ މީހާ އޭނާގެ މަ

ވެސް އެކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ. މިހާރު ހުންނެވި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  ފަހަރު  މި .ޙަޤީޤަތެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް
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  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިައކުންތިާމގެ ބޭފުޅެއް ކޮްއކޮ ނުވަތަ ބޭބެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާ ވާހަކަވަރަށް ގާތް

އޭރު ތަނަށް ކުރިމަތިލައޭ.  ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު އެ ގެކަމެއް ފެމިލީބޭފުޅުންނަށް ހީވެފައި އޮތީ ކަންނޭނގެ  ނޭނގޭ. އެ

އަހަރު ކުީރގަިއ  ދެ އިިއރުގައިދޮންވެގެން އަ  އްއެކަމަކު ަހމަ މިކަމެ ،ހުއްޓާ އަޅުގަނޑު ހުރީ ނުލާން ނިންމައިގެން. 

ރިޕޯޓެްއ ކުއްިލއަކަށް ިނކުމެއްޖެ.  ޏާ ބެހޭކުންފުންރިން ހިންގަމުްނގެްނދާ ސްބަްތވާ އަޅުަގނޑުގެ ދައަޅުގަނޑު ނި

ވެްސ  ސް ތެރޭގައި ވެސް ީމހުން އެއްޗެހި ނެރެންެވސް ދެން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ މި މަޖިލި އެހެންވީމާ

ށް ކަންނޭނގެ. އި ހުރީ އެކަހަލަ ގޮަތކަްއޗެހިތައް ހިފެހެއްޓިފަބިރުގަންނަނީ ކަންނޭނގެ. އެެހންވީމާ، މަޖިލީހަށް އައި އެ 

މު ވާހަކަެއއް އެބައޮތް. ދައުލަތަށް ލިޭބ އްއަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުގައި އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލަށް ދަންނަވާލަން އޮތް ވަރަށް މުހި

ން. ފައިސާ ދޫކޮށްލަ ހަކަށް އެކޮށްފާނެ މާދަމާ އަޅުގަނޑު ނުވަތަ އެހެން މީކޯޓުން ޙުކުމް ،ގެ ަފއިސާޕޭޔަރުން ޓެކްސް

ޓު ސޯ ރި އަށްޓު ހަދަްނ އުެޅގެން އޭނަސޯެޓއް ނަގަިއގެން އެ ރިސޯނަން. މީހަކު ރިއިފާ އަުޅގަނޑު ދަންނަވަމިސާލަކަށް

 ،ފަހުން އޭނަ ބުނެފާނެ އަހަރު ދިހަ ހުރެ ދެން ނެހެދުނީ. އެކަމަުކ ޭއގެ  އޭނަގެ ކޮންމެވެްސ ކަމަކާ، ނެހެދުނީ

ނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަްށ ިރޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަތިމަހެއް އިނެދގެ އަ ނެހެދުނީ އޭރު ހުރި ޓުޓުސޯއަޅުގަނޑަށް ރި

އެކަން ހިނގައިގެން އެބަދޭ. ދައުލަތަްށ ލާރި ދޭންޖެހިފައި ހުންނަ  ވެސް ފަހުން ދާދި .ލާރި ހާޖޫރިމަނާގެ ގޮތުަގއި މި

ދައުލަތުެގ  ،އްގެ ސަބަބުން ހިނގާ ކޮންމެވެސް ކަމެތެރެިއން ގެއެިކއެކި މީހުންގެ ފައިސާ ކޯޓަށް ދިޔައިމާ ކޯޓު

ނޯންނާނެ މި  ގައި އެނިގަވޑަިއގަންނަާވނެ އަުޅގަނޑުމެން ދައުލަުތެގ ބަޖެޓު މި ފާސްކުރަނީ. ާފސްކުރާއިރު  ؛ބަޖެޓުން

 ،ސްިވޔަލް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ ވަަނ ައހަރުގެ މައްސަަލއެްއގެ ަފއިސާ  2008މީހުންނަށް ފައިސާއެއް ެދވޭކަްށ. މިސާލަކަށް 

އަހަުރގެ ބަޖެުޓގެ ކަންަތްއ އެ ނިމުނީ. އެ އަހަުރގައި އެ  ނިމުނީމައެ އަހަުރގެ ބަޖެޓު  ސް ޔަވި މީހަކުއަދި ކޮންމެ 

ފައިސާ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފިނޭންސް  އަންނަ އަހަރަށް އޮންނަނީ އެ ހިނގާފައި ހުރި ކަންކަން އެ ނިމުނީ. ދެން

ދީގެން ނޫުހގަިއ  ކޮންމެވެސް ކުންފުންޏަކަށް ލާރި ފަހުން ޓެންޖެންސީ. ދާދިކޮން ،ގޮަތކީ މިނިސްޓަރު މި ހައްދަވާ

 އިކަމެްއގަ  ބާއްވާށޭ މިވެނި ަފއި ؟ ކޯޓުަތކަށް އަންގާއޭވާހަކަ. އެކަމަކު އެހެން ނެރެވޭނެތޯ އަުޅގަނޑު ދެކުނިން އެ  އޮްއވާ

 ޔާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަފއިސާ ދޭށޭ. ނެތިއް އެޏާ ކަމަށް ވަން މިވެނި މީހަކަށް ފައިސާެއއް ދޭން ޖަހާފައި ބަޖެޓުގައި އޮތް 

ކަމަކަށް ހުންނަ  އަނެއްއާއި މީހުންގެ އާސަންދަ އެ ،ން ދީފައި ހުންނަ ފައިސާރުޔަޕޭެޓކްްސ  ،ނިކަމެތި ރައްޔިތުން

ިރވެރިއަކަށް ނުވަތަ ުކންފުންޏަކަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ދީގެން މީހެއްގެ ބަހައްޓާަފއި ވިޔަފާފައިސާއިން ނަގާ

 ، މިހާރުެވސް ނުކުރެވޭނެ. ެއއީ މިހާރު އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން ނޫން. ޙުކުމެއް ކަމެއް މިއީ ކުރެވޭނެ ދަރަންޏެއް ފިލުވަން.

ދައުލަތަށް ދިމާވާ  ންނާނީންޖެންސީ ބަޖެޓުގައި އޮއެގޮތަށް ހިންގާފައި ހުރި މައްސަލަތައް ބަލަން. އެއީ ޮކންޓި

ން ފާސްކުރާއިރު ވަކި ުއސޫލެއް. މެން މިތަނުއަޅުގަނޑު ންޖެންސީގައި ވެސް އޮންނާނީއަދި ކޮންޓި ށް.ކަންކަމަ

ކުރީ ޒަމާނެއްަގއި ހިނގާފައި އޮތް  ކުންފުންޏަކަށް މާއެވެިނ  ،އޭގެތެެރއަކު ނޯންނާނެ މިވެނި ކުންފުންޏަކަށް

 ށް. އެަކމަކު ދިވެހި މުޅި ދައުލަތް އޭގެ މަްއޗަށް ޒިންމާވާންޖެހޭކަންމާވާންޖެހޭ ކަމަމައްސަލަެއއްަގއި ދައުލަތުން ޒި
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ގަިއ 19ޫބލުކުރާ ގޮތުން ބޮޑު ގައަޅުގަނޑު  . މިކަން އެަބޖެހޭ ހުއްޓަން.ނީކަންކަމަށް ފައިސާ ބަޖެޓުަގއި ޖަހައިގެން ދެވޭ

ަބއިަގއި ިމ  އެހެންވެގެްނ ކުރީ އަށްވުރެ ޮބޑުވެްސ ވެދާނެ.މިއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ނޫނީ  ،މިކަން ނިމިގެންދާނެ ކަންނޭނގެ

، އަުޅގަނޑު އެ ވާހަކަ މި ޮގވައިލީ. ދެން އެހެންވީމާ ؟އެހެންނޫންތޯ ރައީސް .ށޭނީތާ ދެން ފެ 19ގޮަވއިލީ. ބޮޑު 

ވެްސ ހިނގައިދާނެ. ބަޖެޓު ފާސްނުކޮށް ހަމައެކަިނ  ފަހަރެއްގަިއ ެއއްެވސް ބަޖެެޓއް ނުވަަތ ރިޕޯޓެްއ ނުފެނި

އް ވާނެ. ދައުލަުތގައި ހުރި ަފއްކާ ޮގތެ ްއޔާ ވަރަށްހުށަހެޅިދާނެ. އެހެންވެއްޖެ ބަޖެޓު ރާަރކުންގަ ގެރައީސިލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 .ކަންތައް ބަހައިލީމަ އެ ނިމުނީތާ އެ މީހުންނަށް ،ގެނެސް ށް ވަދެ މީހުންގެ އަތުން ނަގައިގެންއައެްއޗެްއވިްއޔާ ޭގގެ

. އެހެންެވގެން އަުޅގަނޑު އެ ވާހަކަ މި ދަންނަަވއިލީ. އަހަރަކަށް ކަްނނޭނގެ މި ތައްޔާުރވަމުންދަނީ 5އެކަހަލަ 

ސަބަބުން ކޮންމެވެސް މީހަކު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އުޅެނީއޭ. ހަރެއްގައި ހީކޮށްފާނެ އަުޅަގނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަިއގެ ފަ

ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ނޫން. ައޅުގަނަޑކީ  މިހާރުވެސް އެކަހަލަ ކަންކަްނ އެބަ ހިނގާ އަރިއަރިމަތިން. އެއީ ަމއްސަލަެއއް

ހަމަޔަށް  މެންނާންމާފައި އަޅުގަނޑުނިންޖެހޭ މީހެއް. އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ކަންކަން  ވެސް މި ދެންނެވި ގޮތަށް ވާަހކަދައްކަ

ވަނަ އަހަރުގެ ވާަހކަެއއް މިހާރު މި ދައްކަނީ  2007ވެސް އެކަމުގެ މުޢާލާތް ކެނޑުނީމަ.  މި ގެންނަނީ ގައިމު

ނީ ކަންކަން ދަން އެ ގެންހާ ފައްކާތޯ. ެއކަމަކު، ިމ ދަންނަވާ ގޮތަށް ކޯޓުަތކު ކިތޯ. ަގއި. ކިހާ ފަްއކ2018ާ

ދޭތެރޭގައި  މީހެއްގެ ދޭތެރޭގައި ނުވަތަ ސަރުކާުރގެ މުއައްސަާސއަާކއި ިވޔަފާރި ކުންފުންޏަކާ ނިންމަމުންނޭ. ދެ

މާ ެއއަްށ ކުރީާޔގެ މަސަްއކަތްރުފި 5000އަދި ކޮބައިޯތ  .ންވާ ބަދަލުގެ ލާރިހިނގާފައި ހުންނަ މުޢާމަލާތަކަށް ދޭ

ސަތޭަކ  އެީކގައި ެއއަށް ފަސް ފިްއޔާ ދަރަންޏާޔާގެ މަަސއްކަތެްއ ކޮށްން ރުފިއަާޔ ފަސް މިލިނިއްނޫ ،ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ 

ްށ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން. އެކަމެއް ެއގޮތަކަށް ނުކުރެވޭނެ ރައީސް. ކޯޓަކަ ދިވެހި ޖެހެނީ ން ރުފިޔާ ދޭން މި އަމިލި

ަދއުލަތުގެ ބަޖެުޓަގއި ެއވަުރގެ ތަނަަވސްކަމެްއ  ،ަވއިލަންގޮ ސްތަކަށް ވެކުެރވޭނެ. އަުޅގަނޑު ކޯޓުވެސް އެ ޙުކުެމއް ނު

ފިސިްޓ ދަނީ ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން ޑެ ރާއްޖެ މި ހުރިއްޔާ ވޭތޯ. ވޭތުވެިދޔަ ާގތްގަނޑަކަށް ވިއްަސކަށް އަަހރު މި

ރު ކުރާކަްށ އަހަމި  ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަކަށް ވަޢުދެއް ވެސް ނުވެވޭނެ ؛ވެސް ބަޖެޓުގައި. އެކަަމކު ކޮންމެ މީހަކު

އެކަމަުކ،  މިހާރު އޮތް ބަޖެޓުގައި ހުރި އެްއޗެހި ފިޔަަވއި. ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ިއތުރު ވަޢުދެއް ނުވެވޭނެ 

 30ތަުކެގ ހިސާބުކުރާއިުރގަިއ މިފަހަރު މިދިޔަ އިންތިޚާބުެގ ތެރޭަގއި ރަީއސް ވަޢުދުވެަވޑަިއގެންނެިވ ވަޢުދު

ރައީސް ބައްލަވާ މިހާރުވެސް. އެއީ ކޮަރޕްޝަން. އެކަން ނުކުރެވޭނެ ންނާނީ އި އޮފަގޮސްށް ނަށްވުރެ މާ މައްޗައަބިލި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދޭ . މެން މި ދެނީއެގޮަތކަށް. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ފާސްކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ. ައޅުގަނޑު

އޮހުުރވަިއގެން ކުރާ މަސަްއކަތުން ފާރިވެރިން ދާވިޔަގެ ާރއްޖޭ ،އީައކީ. ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޓެްކސް ޕޭޔަރުންއެ ނޫން އެްއޗެއް 

މެންބަރުންގެ ކެމްޕޭނަކަށް  ،ލިބޭ ފައިސާއިން ދައުލަތަށް ދައްކާ ލާރި އަމިއްަލއަކަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކެމްޕޭނަކަށް 

ވެސް، ެއކަން ހިނގަނީ ނަމަން ބޫުލ ކަމެއް ނޫން ެއއީައކީ. އެހެގަައޅުގަނޑުމެން ކަށް ބަހާލައިގެން ެއކަމެއް އެގޮތަށް ކުރާ

ގައި އެކަްނ  19 ހުްއޓަން. ބޮޑު ރާއްޖޭގައި މިހެން. އޮބިނޯންނަވަރަށް ހިނގަނީ މިގޮތަށް. އެކަމަކު، އެކަން ެވއްޖޭ މި
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ވެސް މީހަަކްށ  ްނގެ މަޖިލީހުގަިއ ދައްކާ ވާހަކަގަިއ ހުއްޓުމަީކ ރައްޔިތު 19ހުއްޓޭ ގޮތަްށ އަުޅގަނުޑ ބޭނުން. އެީއ 

ނިމުނީތާ. އެއީ އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ިމ   ބުނީމަ ދެންޖޭހަމައެކަނި ބަޖެޓު ފާްސވެއް  ،ބަށް ގޮސްފައި ސާ ހިއަޑުީނވޭ

އުޅެނީ.  ދަންނަވަން މިބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ވާަހކަ  ،ރާއްޖޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެ ނިޒާމު ދުއްަވިއލީ ،ދަންނަވަނީ

 ،ކަމަށް ހޮވާ މީހަކާއި ތޯ؟ އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާން ެވގެއަޅުގަނޑުމެން އެ ނިޒާމު މިތަނުން ދުއްވައިލީ ީކއް

އަަޅއިގެން ތިބެ ވޯޓުލާީތ މިތާ އެތެރެއިން ހޮވާފައި އެންގީމާ ކަތީބުން ފޮށިމަތީ ބަނޑު ަވޒީރުކަމަށް ހޮވާ މީހަކާބޮޑު

 ..ން.ނަތަނަށް އަން ލީ. އޭތި އަނެްއކާ އަނބުރާ މި އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ހުއްަޓއި 

 

 ކަދެްއެކވުން:ހަ ވާރިޔާސަތުން

މެންބަރަކު އެބަ ތިއްެބވި މި ބަހުްސަގއި  3މެންބަރަކު،  2އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި 

ަވގުތު  ގޮތަށް މި ގެންދާޖަހާއިރު މަޖިލިސް ކުރިއަށް 11. ދެން އަުޅގަނުޑ ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަން އެިދވަަޑއިގެންފަ

 . ންޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުދެ! ވަަރށް ބޮއާ ން.މެދުކަނޑައިލާނަ

 

 ]އަށް 11:01އިން  10:29 ސްވަގުުތކޮޅު:ހު

 (ޤާސިމް އިބްރާހީމް ންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސްތުގައި އި)ރިޔާސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަށައިގަންނާނަން. އަުޅގަނޑު ގެންދަންކުިރއަށް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު މަސައްކަތް އާދެ! ައޅުގަނުޑމެން `. 

ރަތަމަ ބޭފުޅަކަްށ ފު ތް ަބިއވެރިެވވަަޑއިގަންަނވަން އެިދވަަޑިއގެންފައި އޮމި ބަހުސްގައި  ާލއިރު،ތުއަރުވަން ބަފުރުޞަ

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ.  ،އޮތީ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ފޭދޫ ދާއި

ގޮތުން. ައޅުގަނުޑ  ހޭބެ ަތކާޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިހާރު މި ބަހުސްކުރެވެމުންދަނީ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު

އައިސްގެން އުޅޭ ތަނަށް  އިްއޔެައކު މި ، ރަީއސް، މި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް މިއީ މިއަދަކުރިތްތެޒަންނަވާނީ އިއްދަ

ގެން މި ވެ ންތިޚާބުވަަނ އަހަރު އި 2014 ،އެްއޗެއްެސއް ނޫން. އަުޅގަނުޑމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުީވއިރު

ލިސް ތެރޭގައި ފުނިޖެހިފައި ޖި ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުަތއް ވެސް މަ 2009، 2008 ވެސް ރުއިމަޖިލީހަށް އައި

ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުތައް ބަލައި މި  އިައޅުގަނަޑކީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގަ ،ޚާބުވެގެން ައއިސްހުރީ. އަޅުގަނޑުމެން އިންތި

ތަްއ އެގާްތގަނަޑކަށް  ،ރަނގަޅަށް އިނގޭ ށްވަރައަުޅގަނޑަށް ހަމަ  ،ހިނދު ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށްވީ
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ަގިއ ރޭ ތެއޮތް. މީގެ ައއިއިުރ ވެސް  ބުެވގެންތެރޭގަިއ އަުޅގަނުޑމެން އިންތިޚާ ހުގެމަޖިލީ މި ޮއޑިޓް ރިޕޯެޓއް ސަތޭކަ

ފް އޮ ަވނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ 2009 ،އޮތީ ިމއަދު ވެސް ހުށަހެޅިފައި މިިއ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގަ ވެސްމިހާރު

، ތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާތް ގެ އެްއޗެއް ިއއްޒ2009ަ .ހުށަހެޅިފަ އޭިވއޭޝަުނގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ވެސް މިއަދު ސިވިލް

އިްނ  2008ހިގެން އުޭޅ ެއއްެޗއް ނޫން. ޖެފުނި ،ވާލުެވގެން ދިާމވެގެން ހަ މަޤާމާ އީ މިއަދު ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް،މި

.  ރިޕޯޓުަތއް މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ހުރީމިއަިއއިރު ވެސް  ންމަސަްއކަތްކުރަމު އިކުގަ ފެށިގެން އޭުރގަިއ ކުީރގެ ދަުއރުތަ

 ،ނުބެލި ހިއެ އެްއޗެ ،ެކއް ހިނގާފަިއާވިއރުތައެތަްއ ކަންތައް ،ޚިޔާނާތްތެރިވެދައުލަތުގެ ފަިއސާާއއި މުދަލަށް 

ހީގެ ތެރެއިން މައްސަލަތައް ހުރި އްޗެއެ އައިސްަފއި ހުރި ށްއަތެރެ ހުގެއަދި މަޖިލީ ،ހުރި ގޮތަށް ހުރެކުރިއްސުރެ 

ތަކުގަިއ . މި ރިޕޯޓުން ވެްސ ފޮނުވިފަސާތަކަށް ފޮނުވަބެހޭ މުއައްސަ ކަމާކަންއެ އިކޮރަްޕޝަނާ-ރިޕޯޓުތައް ވަނީ އެންޓި

ން ޓީކޮމިމި ރިޕޯޓުތައް މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީން ނެގި ސަބް  ،ކަށް އަލިައޅުަވއި ތަލަސަހިރީ ކުދިކުދި މައްސަލަތައް. އެ މައްމި

ްއުސރެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭރުެގ ވީގައި އިންތިޚާބު  2014އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމާފައި ކުރީއްސުރެ ހުރީ ،ފާސްކޮށްފައި

މިހާރު ތި ކުރައްވާ މަަސއްކަތަށް  ނުފޮނުވައި ހުރުމުގެ ސަބަުބން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްމި ޅުމަށް ތަމަޖިލީހުގެ ރައީސް 

 30މި ކަންތައްަތއް ނިންމަަވއިދެއްވާީތވެ. ކޮންމެ ދުވަހަުކ  ،އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން މާއަޅުގަނޑު ހަމަ އިޚުލާޞްތެިރކަ

އެކު ހަމަ ދަންނަވައިލަްނ ބޭނުންވާ އެހެން ވާހަކަެއއް މިއާން މިހާރު. އަޅުގަނޑު ހަމަމުނިންމަދަނީ  އިން މި 40އިން 

ރަމުންދިޔަ އި ބަހުސްކު ކުރީގަ ރިޕޯޓުގެ ، މި ގައި ރީ މީގެ ކު ،ރަމުންދިޔަހުސްކުބަ. އަުޅގަނޑުމެްނ ދެންމެ ތް އެބައޮސްވެ

އަދި ނައިބު  ންނަށާއިހުުތގެ ވެިރކަންުކރާ މީލަރު އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަުމންދިޔައީ ދައުގެ ތެރޭަގއި ވާަހކަދެއްިކއި ބިލު

ގެ ތު ދައުލަްސ، ރައީރި ިއްއޒަތްތެނި ީކއްެވގެންތޯ ކަ. ހަމައެވާަހކަ ނާޔަުތގެއި ކަން ކުރި މީހުންނަށް މުސާރައާއިރައީސް

 ޞްތެިރވާން އެަބޖެހޭ. ތެދުވެރިވާން އެބަޖެހޭތެރޭގައި. އިޚުލާވެރިކަންކުރާ މީހާގެ ވާހަަކ އަންނަންޖެހެނީ މީގެ

 . ހަމައެކަިނ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓގެ ވާހަކަ ކަށްޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަޢާކަންކަން ނިންމާއިރު ރި އަޅުގަނޑުމެން.

 އޮތީ މި  މި މިކަހަލަ ވާހަކަތައް. ރާއްޭޖގައި  މި ހުންނަނީ ސް ވެގަިއ ޕޯޓުތަކުނެ. މި ރިިނމޭނު ދައްކަިއގެންނެްއ މިކަމެއް

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިީއ  އޭތިން ބާރު އޮންނައިރު ީކްއެވގެންތޯ އި ިރޔާސީ ނިޒާުމގަ ؛ނިޒާމުގެ

ފަނޑިޔާރު ކޮބައިތޯ؟ މި  ަތމައް؟ ދައުލަތުގެ އު އިތޯބަލިސް ކޮރައްޔިތުންގެ މަޖި؟ އެއް ބާރު. ކޮަބއިތޯ ދެވަނަ ބާރު

އް. ތަރުބާމަ ދައުލަތުގެ ހަ ެވސްއީ ވެގެންޯތއޭ؟ މިއް ންވީ ކީބެނުލި މާޔަތާހި، ނާޔަތާއި، ރަްއކާތެރިކަމާއިއިބޭފުޅުންނަށް 

މައެކަނި ެއކެްއެގ . ހަސްއިއްޒަތްތެރި ރައީ ނޫންތޯ މާޔަތާއި، ރަްއކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭނެހިނާޔަތާއި، އި ތިން ބާރަށް މި

 ން ައއުިއގެން މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެން އައި ވަކި މީހަކަށް ފަހާފައި އޮތް ކޯޓެއްގެ ގޮތުަގއި މީތި ބާއްވަ ،ވާހަކަދަްއކާފައި

ން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅެންޖެހޭނެ ދައުލަތުގެ ތި ،ންލަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު ހަމަ ގޮވައިބަނިމުމަކަށް ގެންނަން އެ

ްށ މީތި އެކަނި ރައީސަނާޔަްތ ވެސް ލިބޭ ގޮތަށް. ކީްއވެގެްނތޯ ހަމައިމާޔަތާއި، ރައްކާތެިރކަމާއި، ހިގެ ވެރިންނަށް ރުބާ

ވާހަކަތައް ވެްސ ކަހަލަ  ރައޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަުކގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހި ،އެހެންވީމާ؟ ންނަންޖެހެނީއޮ
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 ،ނޫނުތަާކއިގާޓަކައި ދައުލަުތގެ ނިާޒމުގެ ތެރެއިން ވަކި ކަންަތއްތަެކއް ކުރުމަށް ،ށްޔަކަބަ ަވކި ،ވަނީދައްކަން މަޖުބޫރު

ެގ ްއކަންޖެހެނީ. ދެން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުދަގޮސްފައި ހުރީމަ ެއ ވާހަކަތައް އުސޫލުތައް ހެދިގެން ،ގަާވއިދުތަާކއި

ތަކަކީ މަްއސަލަެއއް ހުރި ވާފައި މިހިރަ ިރޕޯޓުނު ފޮމުން ފާްސކުރަންޅުހުގެ ތަލީރިޕޯޓުަތއް މަޖި، މި ރު ވާހަކަދަްއކާއި

ނީ އިދާރީ ގޮތުން ންނަގަިއ މި ހުތަކު ގިނަ ރިޕޯޓު ތެރޭަގއިގެނޭ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ރިޕޯޓުަތކަކީ މީ ރިޕޯޓުތަކެއް ނޫ

ކޮށްފައި ހުރީ. އް ތަކޮށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަުކގެ ތެރެއިްނ ޚަރަދުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަނު

އެންގުންަތްއ ގާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަން ޓަކައި ކަމާޔަތްކޮށް އެކަން އިޞްާލޙުކުރުމަށްޢާ، އެ ކަންތައްތަކަްށ ރިއެހެންވީމާ

 ،ރީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވައިލަން ބޭނުންވޭމިހިެއކު މި ރިޕޯޓުތައް ފާސްކުރަން މި ތަޅުމަށް ފޮނުވާފައި އެންގުމާ

ެއ ވާހަކަަތއް ވެްސ  ؟ކަމަށް ފާސްކުރެވުނު އޮޑިްޓ ރިޯޕޓުތައް ފައިސާއަށް ިޚޔާނާތްތެރިވި ގެ މުދަލާއިތު އުލަކޮބައިހޭ ދަ

ަދއްކާނެ   ވާހަަކއެއްއެނޫންތޯ؟ ެއީއ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ. މިތާނގައި ވަރަށް ގަަދޔަށް ދައްކަން އެބަޖެހޭ

މި ކަންަކން ހުރި މި ކަންކަން ކުރި  ،ނާޤާބިލުކަމާއި ކަާމިއ،ތްންނެ، ކައެްއވެސް މީހަކު ނެތް މިހާަރކު. އެހެްނވީމާ

ވަަނ އަހަރު  2008ުކރިން ެގ އުމުަގިއ އަުޅގަނޑުމެން އަ ބޫލުކުރާ ގޮތުގައަޅުގަނޑު ެއއީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް 

ެރވިފައި މިހާ ޒަމާނަްށ ކުކުމިތާ ޕާ ،ކަމެއް ނަގަންޖެހޭރިކަންކުރި މީހުން ޒިންމާއި ައދި އޭރު ވެހާމިތާނގައި އޮތް މަޖިލީ

ނޫނިއްާޔ  ،މަޖިލީހުގައި ބަރާަބރަށް ކޮންމެދުވަހަކު ގަިޑއަށް އައިްސ ހާޒިރީމި ައޅުގަނޑުމެން ؟ ހުރީ ކީްއވެގެންޯތއޭ

 ތިން މިދިޔަ ދައުރުގައި މި މަޖިލީހަށް އެއްގޮތަކަްށވެސްދައުރު މި ނިންމާލަނީ.  ކޮށް،ތަޅުމުގައި މަސައްަކތްމަޖިލީހުގެ 

ތަނަށް ފޮނުވާފައި މިތިބީ.  ކޮށް މިން އިންތިޚާބުއްބައި ުދވަހަށް ވެސް ނާންނަ މެންބަރުން އަނެއްކާ ރައްޔިތުއެ  ޅަބައިކު

ނުކުރަނީއޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ރައްޔިތުންގެ ނިންުމމަށް ކަލޭމެން އިޙްތިރާމް ،އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ެދއްކީަމ ބުނާނެ

ެޗއްާސއި އެއްކާ މި މީހުން ނިން ން. އެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމޭކުރަރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އިޙްތިރާމް

ންތޯއޭ ނޫރުން ންތޯއޭ. އޭދެއްކޭެނ ނީ ށްެއ ވާހަކަ ައޅުގަނޑަންތޯއޭ. ެއ ވާހަކަ ދެްއކޭނެ ނޫ އުޅޭ ގޮތާ ،ބޯއެްއޗެއްާސއި

ދަްއަކނީ. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް ކަމި ވާހަ. އެހެންވީމާ، ވިސްނާނެަރއްިޔތުން އެކަމާ ދޭތެރޭ  ،ރައްޔިތުން ނިންމާއިރު

 ،. އެަކމަކު އެ މީހާ ކާެއއްަޗކާއި މިތަނަށް ވަޑަިއގަންނަވާނެނިންމާ މީހާ ކުރަމޭ. ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެން އިހްތިރާމް

 ނުނެއްންޖެހޭމި ވާހަކަ ދެްއކުމުގެ ުފރުޞަތު އޮންނަ ،ނާންނަތޯއާ ،މިތަނަށް އަންނަތޯއާއި ،ުއޅޭ ގޮަތކާއި  ،ބޯއެްއޗަާކއި

ޖަހާއިރު  9ހެނދުނު  އަންނަނީ ފޮނުވާ މީހާ ފައިކޮށްމެންބަރުންނަށް. މިތަނަށް އިންތިޚާބު ހުގެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

އެ މީހާގެ ޒިންމާ ންތޯ. ކުރަން އެބަޖެހޭ ނޫނޫންތޯއޭ. އެ މީހާ މިތާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި މަަސއްކަތްމިތަނަށް އަންނަން

 ޮބޑު އެްއޗެްއ ކަމަށް ވާހަކަދެްއކި އީރުފިާޔ އެ  ހާސް 85 ؛ހާސް 85އި މިދަްއކަނީ ގަމިތާތޯ. ދެން ންއަދާކުރަންޖެހޭ ނޫ

ންތޯއޭ. ނުވާނެ އެކަމެއް. ެއ މުސާރަ. ކުޑަކުރަން ހުށަހަޅަންވީ ނޫ ލަބަލަބޭފުޅުން މާދަމާ މަޖިލީހަށް އައިއްސަ ުކޑަކޮށް

 ބޭފުޅުން...
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ!  !ތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! ަވގުތު ހަމަވެގެްނ މައިްކ ކަނޑާލަންޖެހުނީ. އާދެ! މާފުކުަރއްވާ ޒަިއއްިރއްާޔ އާދެ! ޝުކު

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު

މަޖިލީހުން ފާސްކުރަމުން  އެްއޗެހި އެރިޕޯޓުތަކެއް ހުށަހެޅިގެން ގިނަ ށް ރަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ވަ

ކީްއވެގެންތޯ މިހާ ގިަނ  ،ދެން މިކަމާ ގުޅިގެން އާއްމުންގެ އިންތިހާއަށް ަކންބޮޑުވުން އެބަހުރި. ސުވާލަކީ ދަނީ.  މި

  ނިމެން ދަނިކޮށްތޯ ފާސްކުރަން މި އުރުދަ ގެހުމަޖިލީ ،އަދި ކިރިޔާތޯ ؟އައީތަނަށް  ދުވަސް ވެފައި ހުރި ރިޕޯޓުތަކެއް މި

މިހިރީ ރައްޔިތުންގެ ކަންޮބޑުވުންަތއް.  ؟ނުކުރެވިދިަޔއީ ،ނުކުރަނީ އޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ފާސް ކީްއވެގެންތޯ މި ؟އުޅެނީ

. ހެންވެސް ކިޔާނެ މަޖިލީހަށް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ފާޑުއެބަހުރި މި  ވެސް ކިޔުންަތއްބޮޑެތި ފާޑުއަދި މިކަމާ ވަރަށް 

 ،ކިޔާނެ ަރއްިޔތުންގެ ކަންކަާމ ބެހިގެން ށް ވެސް ފާޑު އައަދި ެއ މީހަކީ އަޅުގަނޑު ަކމަށް ވިޔަްސ ައޅުގަނާޑ ދިމާ

ވިޔަސް ވެސް ަރއްޔިތުްނ  ށް ކަމައަދި އެީއ މަނިކުފާނު. ެއކަމާ ހަވާލުެވގެން ކަންކަން ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަްނޏާ ނޫނިއްޔާ

ހިސާބަށް މިކަްނކަން  ސަްއކަތުަގއި ތިބޭ ކަަމށް ވަންޏާ ފާޑެއް ުނކިޔާނެ. ާފޑުކިޔާމަ ލައަިމއް މެންކިޔާނެ. އަުޅގަނޑުފާޑު

ވަނަ އަަހރު އަދި މި ޤާނޫނުއަސާސީ  2007ދަނީ  ފާސްކުރަމުން މިއޮތީ. ައޅުގަނުޑމެން މިތަނުން  ގޮއްސަ މި

އޭުރގައި  ،ަގއިވަނަ އަހަރު 2007 ނީަނގަންޖެހެކުރީގެ ެއްއޗެހި. އެހެންނަމަވެސް، މިކަުމގެ ޒިންމާ ގެ ވެސް ވުމުފާސް

 އަތުެވއްޖެ. އްހެަވނަ މަޖިލީ 18އަތުެވއްޖެ.  އްހެވަނަ ަމޖިލީ 17ޭއގެފަހުން  ؟ތޯނަ މަޖިލިސްވަ 16އޮތް 

 2015ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އެބަހުރި މިހާރު  ،އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން މިހާރު މި ފާސްކުރަމުންދާ އެްއޗެއްަސކީ

ވަނަ އަހަުރ  2015. ވަނަ އަހަރު 2015 ވޭ.އިކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް މި ބިލުތަކުަގއި ެވސް ނިންމާފަ އިވަނަ އަހަރުގަ 

 ތޯ؟އެީއ ކާކުގެ މަްސއޫލިްއޔަތެއް ؟ނުކުރީވާލަކީ ީކއްެވެގންތޯ އެޖެންޑާކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްތައް ިނންމާފައި ސު

ގެ ގަާވއިދުަގއި އެބައޮތް ވަރަްށ ހުމީހަކަށް ވެސް މަޖިލީނަ ން ަރއީސަކަށް ހު އިމަޖިލިސް ހިންގުމުގަމި ކުރުމަކީ އެޖެންޑާ

ެގ ހުމަޖިލީ ،ގޮތުން ވާވަނަ މާްއދާގައި  2ގެ ަގާވއިދުގެ ހުމަޖިލީގެ ރައީސަީކ ހުގިނަ ކަންތައްަތކެްއ ހަމަޖެހިފަ. މަޖިލީ

 އެްއގޮްތވާ  ންމުންތަކާ ނިހުގެމި ގަާވއިދުގެ މަތީން މަޖިލީ އިނެތި ޤާނޫނުއަސާސީއާ  ރައީސަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހުމެއް

މަޖިލީހުގެ އެންމެހަިއ  ،ކޮމިޓީތަާކއި ،މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި ،ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާއި

 ކަންކަން ނުކޮށް އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ހުރި މީހަކު މިންކަން ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ވެިރޔާއޭ. ކަ

 ހުގައިވަނަ މަޖިލީ 18ހިނގާ އުފެދޭ ވަރަްށބޮޑު ސުވާެލއް. ދެން އަުޅަގނޑުމެން ހަނދާންކޮށްލަން އީމި ؟ތޯއޮތީ

ހިނގާ  ނޭ މި މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑިމުޑުދާރު މަޖިލީހޭ. މިރައްޔިތުން އެބަ ބުޮގތް.  ކަންތައްތައް ހިނަގއިދިޔަ

ގަނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަުޅ ވާހަަކއެއްހެން. އަޅު. ވަނަ މަޖިލީހަކީ 18ބުނީ ޭއ  2018 .ވަނަ އަހަރުގެ މަޖިލީހ2018ޭ
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ދުވަސް މިތަނުން ދިޔަ ގޮތް. ެއއް ައހަރު ިދޔަނުލަމާހިނގާ މިތަނުން ކަންތައްތައް ވެގެންއިއަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންނައްތަ

ނުޑ ޅުގައަ  ެއހެންވީމާ، މީގައިނުކުެރވި. ޖަލްސާތައް ނުބޭއްވި. މިތަނަށް މެންބަރުން ނުވަދެވި. މިކަންކަން އެޖެންޑާ

ދުވަްސކޮޅު ތެރޭަގއި މިކަންކަްނ  ކުޑަ ވީ ސް މަނިކުފާނު ހަވާލުވެގެން މިހަމަގައިުމވެ، ވަރަށް ޝުކުުރވެރިވަން 

ތިޔަ ކުރަްއާވ  މަނިކުފާނަށް ސިޓީެއއް ދަްނނަވަިއގެން މި މަަސއްކަތްތަްއ ނިންމާލުމަށް ކޮށްދިނުމަށް އަުޅގަނޑު އެޖެންޑާ

މިކަުމގެ  ،އަދި ކޮންެމ ގޮތަކުން ިވޔަސްންބަރުން ވެސް މި މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން މެ ރިމަސައްކަތަށް. އަދި އިްއޒަތްތެ

މި މި މަސައްކަަތކީ ނިންމާލަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް.  ިވަޔސް ޒިންމާ ނަގަިއގެން އަދި މިކަުމގެ އިލްޒާމް ނަަގިއގެން

ހުރި ރިޕޯޓުތައް ެވއްޖެ  ަމއްަސލަ .ތައްޕޯޓުރި ރިޕޯޓުތަކަކީ ކުރިން ވެސް ެދންނެވިހެން މީގައި މަްއސަލަެއއް ނެތް

. މިަކންކަން ތަޙްޤީޤުކުރާ ބަަޔކު އިފުލުހުންގެ އިދާާރގަ. އިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް އިދާާރގަ. ޕްރޮސި އިއިދާރާގަ ތަޙުޤީޤީ 

. މުދެއްކީަކ ހަވެސް އަުޅގަނޑުމެން ެއކަހަލަ ރިޕޯޓެއްެގ ވާ . އޭ.ސީ.ީސަގއި ެވއްޖެ. ިއއްޔެ ައޅާނެކޮށްފައި ފިަޔވަޅުތަޙުޤީޤު

 ތިބޭ ބަޔަކު އެ ކުރަންވާ ސްޓައިލެްއގަިއ އެކަން ކުރޭ. އެކަްނކަމަށް ެއއިރެްއަގއި އިކޮމިޓީގަގެ ހު، މަޖިލީއެހެންވީމާ

އެކަން ބަލާފައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  ،ނުހޮވަްނވީ ،ެއކަންކަމުގެ ތެެރއިން ކޮންބަެއއްތޯ މަޖިލީހަށް ހޮވަންވީ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

ހެންވީމާ، މިކަން ސާފުކޮށްލަންދިނުމަށް އެ އި ކަމަށް.ޮއތީ އެ މީހުންގެ ނިންމުން ނިންމާފަޔިތުން ރައްސް މިފަހަރު ވެ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ކުރާނަމޭ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށްއަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުޑަުހވަދޫ  ،ދެްއކެވުމަށް އެދިަވަޑއިގެންފަިއ އޮތީއާދެ! ދެން ވާހަކަފުޅު. ބަރުންއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެ

ވަގުތަކު ނެތް. ދެން އަނެއްާކވެސް ހުޅުހެންވޭރު  މިރު މިޢާ މިރު. އަޙްމަދު ޢާދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ން.ވައަރު ޑު ގަނދެވަނަ ފުރުޞަތު އަޅު ށްމޫސާމަނިކަދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު

ފަހުގައި އަުޅގަނުޑ ކޮމަންޑޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާަހކަފުޅަށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ަޑކީ ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަނޅު ހިނގައްޖެ. އަވާހަކަިއަގއި އެްއޗެއް ދަންަނާވލަން ވަރަށް ފުރުޞަތު ބޮުޑެވގެން

ގޮތުން  އަދި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު އޮންނަ އިއާ އެހެންނަމަވެސް، ާޤނޫނުއަސާސީމެއްގައި ހުިރ މީހެއް. ޤާޒިންމާދާރު މަ

އެކު ދަންނަވަން. ަރއީސް ރައީސް ހަވާލުކުާރ ކަމެއް ުކރަން އޮންނަނީ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

 ކަންފުރާވަަޑއިގެންެނވި ޙްގެ ދައުރު އަުޅގަނޑު ކައިރީ އެކަހަލަ ކަމެއް ބުނެަފއެއް ނެތް. ގިނަފަހަރަށް މަސީޙުމަސީ

އެްއސެވީަމ  ަގއިބޭފުޅުން ކައިރީ ގައި ތިއްެބވިމިދަންނަވަނީ. ސެކްރެޓޭރިއެޓު  ށްތެދަ ވަރަށްވެސް އެނގެނީ ނޫހުން. 

 .އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޝުކުރުވެިރވަން ށްޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ރައީސަމަ ށް ޚިލާފަޔާއެކަަމކު އެއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. 
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ދައުލަުތގެ ބާރުތައް  ،އް ވެސް ނޫން. މައްސަލައަކީޙެއަކީ ވެސް މަސީއުޅެނީ މައްސަލަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި

ެޑްއ ންމު ެއއް ސާރައީ ރިއްޔާއާިއ، މަޖިލީހުގެ ހޫއުއްތަމަ ފަނޑިޔާާރއި، ރަީއސުލްޖުމްގޮތް.  މަސްހުނިކޮށްލީމަ ވާ

ވަަނ  19ފެށޭ ގޮތަށް. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މި  އަނދެގެން ހިނގަްއެވއްޖެއްާޔ އަދިވެސް އަންނާނީ މިކަްނ މި

ަބއިންދަން. އެކަްނ  ގައިކަމުމަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުނުކުރާ ެމންބަރަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ސަރުކާރަށް ތާއީދު

ށް ެއައރޕޯޓު ދޭންވެގެން ހިނގައިިދަޔ ކަންތައްތައް ިއްއޒަތްތެރި ެއއީ ޖީ.އެމް.އާރަ. ވަނީއަޅުގަނޑަށް އެނގޭތީ މިދަންނަ

އޭރުގައި ކިާހވަރެއް ުކރިންތޯ އެކަން ކުރިޔަނުދޭްނ ހުންނާނެ. ހަނދުމަފުޅު ންރި މެންބަރުއަދި ިއއްޒަތްތެ ރައީސް

ަރއީސް ޔާމީްނ  ،އެކަން ކޮށްލީ. އެކަމަކު ސް ވެގެްނނަންވެގެން. އެންމެފަހުން އޭެގ ބޭރުންބަދަލުމާލިއްޔަތު ގާނޫނަށް 

އްވާަފއި ެއކަން އިލަ ދެ ބޭފުޅުން ވާހކަފުޅުދައްަކވަ ޙާމަސީ ،ލަްއވާފައިއިށް ގުޅުްއވަ ޙަކަންކަން ކުރަްއވަންވީމާ ަމސީ

 ސްން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. އެއީ މަޖިލިސް ޑާޓީެވގެންނެްއ ނޫން އިނގޭތޯ. މަޖިލިތަ ދިޔަވެގެންއެގޮތަށް 

ތަނުގައި ތިބި މީހުން ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ މިތާ  މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި އިިދކޮޅަށް މި ްސވެގެންނެއް ނޫން. މަޖިލީހުގެގޯ

 ނާޔަތާއިާއއި މުސާރައެތެރެއަށް ވަދެ އެ އަޑު ުއފުލާކަށެއް. ކޮމިޓީައކަށް ވަަޑިއގަންނަވާކަެށއް. އެ ބޭފުޅުން ވެސް 

ކޮމިީޓއަްށ ހަމައެކަނި އެލަވަންސަްށ ވަނީ. ވަދެަވޑަިއގަންނަވަނީ ންގަނަ ކޮމިޓީ އެލަަވންސް؛ ނަގަިއގެން

މުަޤއްރިރު ެވސް ނުފޮނުވާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ކަމެްއ ސޮއިކޮށްަލއްވަން. ަބއްަލވާ ިމއީ ދޮެގއްތޯ. 

ރައީްސގެ ބޮލަށް އެކަްނ ބު އިނުވަތަ ނަ  ،ނުވަތަ ަރއީސް ޤާސިްމގެ ބޮލަށް ެއކަން ،ގެ ބޮލަށް އެކަންޙުމަސީނިމުނީމާ 

ކުރަން ހުވާކޮށްގެން ތިބި މީހުން. މިއަދު ކަމެއް ނެތް. އެންމެންނަކީ ވެސް ރަްއޔިުތންނަށް ޚިދުމަތް އި ދާނެޖަހާފަ

ބައެއް މީހުން އެބަހުއްޓޭ  ،ކަންކަން ކުރަން އިނޭގތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ވެެގން މިއެންމެން މިއަންނަނީ ވަޢުދު

. އި ރައްޔިތުްނގެ ލާީރގަ ؟ީދގެން ކަންކަން ކުރަން. ކާކުތޯ އެކަާމ ުއޅެނީނާނަމޭ ތިމަންނަ އަތުން މުސާރަ ންއަ ތިމަންނަ

ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެްނނަށް އެނގިފައި އޮތް ގޮތުން  ިމައދު މި ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މާލޭގައި ދިިރއުޅޭ މީހަކަށް

 ންނަވާފައި ންތިޚާބުވެވަަޑިއގައި ގެޮދރު ނެތް މީހުން މިފަހަރު އިގަ ލޭވެއްެޖއްޔާ މާލޭ މީހުންނަށް ވުރެ ގިަނއިން މާ

ހާސް ރުފިޔާއަށް. ކަރަންުޓ ބިލަށް  35ދިރިުއޅެވޭެނ ގެެއއް މި ލިބެނީ  އެްއކޮށް އާއިލާޢާ ތިބި. ާއއްމުން އާަދއިެގ އެބަ

ހާސް ރުފިޔާ.  5ދަށް ރަޚަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ. ެކއުމުގެ  12ސަތޭކަ ރުފިޔާ. ފެންބިލަށް އަންނާނެ  5ހާސް  3އަރާނެ 

މަޖިލީހުގައި ހެދުން ލާން ވެސް މަހެއްގެ މައްޗަށް ހާހެއްހާ މަހެއްގެ މައްޗަށް.  ސް ދާނެޔަ ށް ދެމަފިރިއަކު ކެ ކޮިއގެއާދަ

 ތިބޭ ނޫނިއްޔާ ިތބޭނީ އަުޅގަނޑުމެން މިހެންނުހުރެވޭނެ. އެ ތަނަށް ައއިސް ނުކޮށެއް ރީތި ިސފައެްއގައި މިރަދުޚަރުފިޔާ 

ދަނީ. ނޭނގޭނެ  އަހަރު މި 15 ގަމީހުގައި ހުރެފައި ހުސް ހުދު ގަމީސް ލާތީ.މަހު ވެސް އެއް  އީ ހަތަރުއެ .ށްފާޑަ

ނުފެންނަންޏާ ރަނގަޅަށް ދޮވެލަިއގެން ައއިމަ. ދެން ދާއިާރެގ  ން ދާާވކަންދެދުވަހު އެއް ގަމީސް ލިަޔސް. ގިުރވާ

ހާސް ރުފިޔާ  ޗަށް ވިއްަސކަށްނާނެ މަދުވެގެން މަހެއްގެ މައްންނުހުހަމަ އެއްވެސް މެންބަރަކު  ؛ރަދުކުރަންޚަމީހުންނަށް 

ލިބޭ މުސާރައިގެ ތެރެއިން. ދެން  ނުކުރާ. ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ އެްއވެސް މެންބަރަކު ނުހުންނާނެ އިނގޭތޯރަދުޚަ
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އެ ވިދާުޅވަނީ  ؟ދަނީހޯ ހިެއްއޗެ އަްށ ކޮންތާުކން ލާރި ހޯދައިގެންތޯ މި 19އެޖެންޑާ  އިވަނަ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހ19ާ

ކުރާނެ ދައުލަތުން ަވއްކަން ޏާ ކުޑަކޮށްފި ކަމަށް ވަން ށޭ.ބައްަލވާ  ުކރާނަމޭ. ކުޑަކުަރއްވަ މެން މުސާރަ ކުޑަތިމަންނަ

ތަނުގައި ބޭިތއްބީމާ  އެކަމަކު މިވަރަށް ލާރި ދީަފއި މި !ކޮންމެވެސް ތަނަކުން. ތެދަށް ވާހަކަދަްއކަމާ ހިންގަވާ

ހުރިހާ  މި ،ތަނުގައި ފާރުހެދިއްޔޭ ކިޔައި  މި އި،ލަވަ އްއްެޗއްކޭ ިކޔައި ހަޅޭއަނެއްކަ  ޙޭ،މަސީ  ،އޭޓީ ޕާއަޅުގަނޑުމެންގެ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން އޮންނާެނ  ،ދުވަސް މިތާ އެތެެރއަްށ ނުވަދެމަސް 18ކަމެއް ކޮށްބަހަްއޓާފައި 

ގަދަވެސަލާމަތުން ޮކޅަށް  ! މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީ ބައްލަވާކު މަ އިދިކޮޅަށް ވެސް އުޅެފަ. ެއްއކޮޅަށް ެވސް އުޅެފަ. އެކަ

 އިއަނބިމީހާ ފަދަ މީހަކަށް ބޮޑުކަމެއް ނުޖެހެންޏާ އިންނާނެ މަޖިލީހުގަ ،އިާލގެ މީހަކަށް ބޮޑުކަމެއް ޢާހުރެވެންޏާ ނުވަތަ 

އެްއގޮތަކަްށވެްސ އްސަލައަކީ މަ މާ،އެހެންވީމާ، ެއގޮތަްށ އުޅެގެން ވާނީ. އެހެންވީ! ކޮންމެ ގަޑިެއްއގައި ވިޔަސް. ބައްލަވާ

މިދަންނަވާ ، އެކަމަުކ މައްސަލައަކީ ނުދައްކަން. ވާހަކަ ޙުގެ ކޭ އަޅުގަނޑު ނުބުނާނަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ މަސީޙެމަސީ

މިހާރު މަނިކުފާނު ތި އިންނަވަނީ. ައޅުގަނޑަްށ އެނގޭ  ؛ައދި ރައީސް ޤާސިމް ވިޔަސް  ،ވިޔަސް  ޙްގޮތަށް. މަސީ

ވަރަށް ރަނަގޅަށް ޤާނޫނުއަސާސީން މި  ،ނޫނުއަސާސީ ކަމެއް ނުކުރާނެކަން. އެއީ ޤާ ހާހުރިނާ ސަރުކާރުން ބު

 ހަދާތީ މަނިކުފާނު ނޫޅޭ  ންރާއްޖޭަގއި ުއސޫލުތަކެްއ ެއބައޮތް ކަނަޑއެޅިފަ. ޮއއްާވ ޭއގެ ބޭރުން ކޮމިޓީަތކު

ރި. ފާޑިކިޔުން ވެސް އެބަހު ށްެއކަމަ ށް.ކަްސެގން އެ ފާސްކުރާ މިތަނަށް ގެނެމަނިކުފާނަށް ވީ މީހަކު މަޖުބޫރުކޮށްގެން 

ކީްއކުރަންތޯ މިއަދު ކޮމިޝަނެއް ހަދަންވީ؟ . ހަމަ ސުވާލު އުެފދޭ ކަމެއް އެއީ އެކަމަކު ީކއްކުރަންޯތއޭ އަުޅަގނޑު ވެސް

 ުކ،އެކަމަ. އެއަށް ބާރުދީފަ. އިލާފައޮތީ އެކުލަވަ  ނުޖެހޭ. ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާތަެކްއ މިކޮމިޝަނެއް ހަދާކަށް

ތިއްބީމަ އަޅުގަނޑުމެން އެކަްނ ބޭ އިމިތަނުގަ އިށްދީފައަުޅގަނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކޮ ؛އްޔިތުންގެ މަޖިލިސްރަ

މި ދައްކަނީ މިއަދު ވާހަކަ ކަންތަކުެގ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ނުކުރެވި ހުރި  2007ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ.  މަ އޭގެނުކުރީ

. ހޮވިގެން ައއިސްފަ ށްވެސް މިތިބީ ަމޖިލީހަ ޭއގެތެރެއިން ގިނަ ީމހުން މިއަދު ވާ!ލަަބއް . ެއކަމަކުއިއެީކގަ ހިތާމަޔާ

 އިރު އިންނައި ތަނުގަ  ތި މަސީޙާ އި،ދުވަްސ މިތާ ެއތެރެއަށް ނުވަދޭ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑާ މަސްއަށާރަ 

ތާޅަފިލި ޖަްއސަިއގެން  އިީރގަ އި. ކަ . ކަންފަތަށް ައޑުނީވޭ މިހާރުެވސްއެަބހުރި ލަކުނު އިއަޅުގަނޑުމެން ބޮލުގަ 

، އެގޮތަކަށް ނޫން. ދެން އެހެންވީމާ ވީމަ.  ަވކި މީހަކަށް ޑިމޮކްރަސީ އީއެ އެއީ. ޑިމޮކްރަސީނޫންތޯ ލެވީ. އްހަޅޭ

ވެސް ސަުރކާރުން އި ކުިރއަށް އޮްތ ތަނުގަ ،ވެްސ ުއއްމީދަކީ އެއީ. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ގެ އަޅުގަނޑު

ގެންދިއުމަށް ކަންކަން ކުރިއަށް  އެ ،ކޮށްމަސަްއކަތް އިއެީކގަ ދައުލަުތެގ ކަންކަމުގައި ޒިންމާދާރުކަމާ މާއި،ންކަކަ ވާފޮނު

މިދެންނެވީ ފުރަތަމަ ކަނަޑއެިޅގެްނ  ؛ށްމިތަނަ އި ެހއްދެވިހާ ފޮިނ ކަނޑާފަން ކަމަށް ވުން. މެންބަރު ނެމަސައްކަތްކުރާ

ތަނުން ލިބޭ މުސާރަ ފިޔަވައި.  މި ،ދިރިއުޅެން އެއްކޮށް އިލާއާޢާދަދު  އަހޭނެމީހަކަށް މާލޭގައި ޚަރަދުކުރަންޖެ

ނަރަކަށް އުެޅވިދާނެ ކަންނޭނގެ. އެކަަމކު، އާދައިގެ ވަރެްއގެ މީހަކަށް އަމިލި ،އެހެނެއްނޫން ވަރަށް ބޮޑު މަހުޖަނަކަށް

ކު ނޫޅެވޭނެ. މިހާރަ އެއްނުލިބިރުފިޔާ  ސް ހާވަރަކަށްޑިހަައށްމަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ލިބިގެން އައިސް މިތާ ނޫޅެވޭނެ 



32 

 

ފޮންޏެއް ކަނޑާނެ ކަމެއް ނެތް. އެހެންނޫނީ ޖެހޭނީ ވަްއކަންކުރަން. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ރަނަގޅަށް 

 އިމިތާ ނުވެފަ .އަޅުގަނުޑ ހަމަ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ޝުކުރުވެިރވަންހިންގަން.  ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ރާވަިއގެންކުރިއަށް 

  އެބަ ކުރައްާވ. ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ކުަރއްާވ.  ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތްއ މަނިކުފާނުރިހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު.  ،އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ބްރާއި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ބަެއއް  އިމިތާނގަ ދެންމެހަމަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ރިޕޯޓުތަކަށް ވާހަކަަދއްާކއިރު ައޅުގަނޑުމެން 

 ރައްޔިތުންގެ  ،ްއކެވީތީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރަނީދެމަސީޙްގެ ވާހަކަ މެންބަރުރި އިްއޒަތްތެން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

. ކުވަނަ އަހަރަ 2009 .ވަނަ އަހަަރކު 2008 . ވަނަ އަަހރަކު 2007 ނެތް އްހުގެ ރައީސަކަށް މަީސޙެޖިލީމަ

މި އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަތކުަގިއ  ؟އަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރެްއވީ  2014ސް ގޮފެށިގެން ންއި 2008 ބޭފުޅެއްތޯކޮން

މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓެގ  އިންތޯއޭ އޭރުގަ ގެްއވެ ކީ، . އެހެންވީމ2011ާ، 2010، 2009، 2008، 2007 ހުރިއެބަ

؟  އައީއޭުރގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް މި އެއްޗެިހ ނުފެނި މިހާހިސާބަށް ،ާއއިރައީސަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާ

 12، އަހަރު 11މިދިޔަ  ،ހުރިހާއޮތް  މި 2010، 2009، 2008، 2007، ފެށިގެން މިހާތަނަށް އަިއއިރު އިން 2014

ނޫން  ގެެނއްަމއްސަލަތަެކއް އުޅެ  އިއޮޑިޓު ރިޕޯޓުަތއް ިމހާރު ކުއްލިައކަށް ފެންމަތިވެެގން ނިންމަންވެއްޖެ. މީގަ ގެރުއަހަ

އަދި މަޖިލީހުން  ،އަްށ ފޮނުވުމާރިޕޯޓުތައް ިނންމަން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ޓުއުޅެނީކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޮއޑި މި

، މިކަން ުކރަމުންދަނީ މީގެ ވައްކަމާއި  ،ވާީތވެ އޮންނަ ކަމަކަށް އިނުގަނޫގާތަޅުމުން މި ފާސްކޮށް ނިންމުމަކީ 

ިއވާކަން ަރއްޔިތުންނަށް މުއަްއސަސާތަކަށް ޮފނުވާފަ ފަސާދައާއި ކޮރަޕްޝަން ހުިރ އެްއެޗއް ވެއްޖެްއޔާ އެކަްނ ބަލާ

ެއ  ކަމެއް ހުރެގެން ގެވަތުކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ އެބާ މި  އަދުމި ގައިއެނގެން އެބަޖެހޭ. މިތަނުރަނގަޅަށް ވަރަށް 

ފާސްކުުރމެއް ނޫން. މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުންއަރާ ކަމަކަށް ވާތީެވ، ރައްޔިތުން މިކަމާ  އިއެްއޗެހިތައް ބަލަ

އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ެވެގން މިއުޅެނީ މި މަޖިލީހުން މިކަން ނުކޮށްގެނެއް ނޫން. އުޅެނީ.  ކަންބޮޑުެވގެން މި

ވެްސ  އިރު ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުއި ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހަށް އަ  2014، އައިއިރު  މަޖިލީހަށް  މިމެން. އަޅުގަނޑުފަފުނިޖެހި

 މަޖިލީހުގައި މިތާ އޭރު ތިއަހަރު  . ފަސްއިގަނތާ އޮތްވެސް އޮީތ  ގެ ޤާނޫނުތުއަޖިނާޢީ އިޖުރާ .އިނގަތާ އޮތީ އޮތް

 ތަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. ލިންދާވެސް ބި ދަނޑިހުރި ދިދަ ފުަރަގހުގައި ތިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ 

 ބޮޑު. ވަނަ މަޖިލިސް މާ ކަންތައްސަތާރަ ކަށް ވެގެންދިަޔއީ.ހަމަޖިލީ ރާބުޚަ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް ނޫންއަށާރަ

 ފައި އުޅުނުހެން މެންބަރުން އުޅުނީ. އަޅުގަނޑުމެން ދެކުނިން. އެ މަންޒަރު ބަލާ ތެރޭގައި މުސަޅާއި ބުަޅލާ މިތާ
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އިރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ެއ ދިޔައިރު އަުޅގަނޑުމެން މިތާނގައި މަަސއްކަްތކުރާވަނަ މަޖިލިސް ކުރިއަށް އަށާރަ

ވަނަ މަޖިލިސް އަށާރަ އެހެންނަމަވެސް، ވަނަ މަޖިލިސް. އަށާރަ  ކަށް ދިަޔއީގޮތަ ކަންތައްތައް. އެއަްށވުރެ މާ ލުއި

އަހަރު ވަންދެން  ދެ ،އަހަރު ވަނީ. އެެހންނަމަވެސް، މިތާނގައި ޮދޅު އިފަސްގޮ ހުއްޓުމަކަށް ނައިސް މަަސއްަކތް ކުރިއަށް

ޖެހޭ އިއްޒަތްތެިރ އްކަން އެބަވާހަކަ ދަމި މެންބަރުން ތިއްބެވީ.  ންިއގެވަގަންޒިރުނުވެ މަޖިލީހުގެ މުސާރަ ނަހާމަޖިލީހަށް 

 ތިން ،އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ނަމަވެސް ހެންއެ ބާރު ވަކިވެފައި ޮއންނަ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު މި ދައްަކނީ ތިންރައީސް. 

މާދަމާ ޕާޓީގެ  އި،ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޅިޔަނު ޮޕލިހަށް ލާފަ ،އުޅެނީ. މިއަދު ދައުލަތުގެ ވެރިޔާ ބާރު ބަދެވެން މި

 ރު ބާ ތިން މަިއއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަނއިބު ރައީސް އައި ނައިބު ރައީސް 

 ތިން މައެރީ ކަށްނައިބު ރައީސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަ ޕާޓީގެ ވެރިަކންކުރާ މީހާގެ އި ަޤއުމުގަ ؟ ިކވީތޯއޭވަ

ބާރު  ތިން؟ ބާރު ވަިކވީތޯއޭ ތިންމަ ރަކަށް ދިަޔއިއުއްތަމަ ަފނޑިޔާ ،ޅިޔަނު ނޫނީ ނޫނިްއޔާ ބޭބެ  ؟ބާރު ވަިކވީތޯ

މި  . ބާރު ވަިކެވފައިވާ ިރޔާސީ ިނޒާމެއް މި ޤައުމުަގއި އޮްތ ވާހަކަ ތިންނީ ިމ އަންނަ ގައި ނޫނުގާ ؟ނީތޯއޭދެވުބަނ

ޑަިއގަންނަާވ ވެރިކަމަށް ވަ އެހެންނަމަވެްސ، މި ނިޒާމު ނަޒާހާތްތެރިކުަރން ޖެހޭ މިައދު މިތާނގައި. ވާހަކަ ދަްއކަން އެބަ

ޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އޮންނާނީ. މިތަނުން މަ ގެަޤއުމީ މަޖިލިސް ރައްޔިތުން  އެމް.ޑީ.ޕީގެމާދަމާ  ިއ،ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެންފަ

ިއއްޒަތްތެރި ތި ގޮނީޑގަިއ އިންނަވާީނ  ؟ފާސްކުރާނީ ޤައުމީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ެއްއޗެހި. ކޮބައިޯތ ތިންބާރު ވަިކވެފަ

ބާރު  ންތި ؟ތިންބާރު ވަިކވީތޯ ؟ރެއްތޯއެ ޕާީޓގެ މެންބަނޫިންއޔާ  ،ނައިބު ަރއީސްތޯއެމް.ޑީ.ީޕގެ ރައީސްތޯ ނޫނިއްާޔ 

ވާހަކަެދއްކިދާނެ ެވރިކަން ބޭނުންވީމަ ކޮންމެ ގޮަތކަށްވެސް. މިއަދު ކަރަންުޓ ެކނޑުނީމަ މި ދައްކަނީ އެހެން  ؟ވަިކވީތޯއޭ

އަށް ، ރަްއޔިތުން ކަރަންޓު އަމިއްލަ . ތިއީ މަސްެވރި ރަށެކޭ. އެހެންވީމާމަްސވެރިން ތިބޭނޭ އިވާހަކަެއއް. ތި ރަށުގަ 

މިދިޔަ  !ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. ބައްަލވާ އިނީ މިގޮތަށް ވާހަކަ ވެިރކަމުގަ ކަދައް. މިއަދު އުފައްދާނޭ

 ދިޔަ ފަސްއަހަރަކީ ދިވެހި ތާރީުޚގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީ އެްނމެ ބާރަށް ކުރިއަށް ނިމިދިޔަ ަފސްފަސް އަހަރަކީ، 

ވެސް  ވަްއކަންކުރާ މީހުން ،އެހެންވީމާ  ޑުަގއި ދިޔަީއ.ސްޕީޓު ރޮކެ ،ުޑން މި ދަންނަވަނީއަ ވެސް ބާރު މިއަދު އަހަރު.

 ގޮުތގައި  ބޫުލކުރާގައަޅުގަނޑު  .ވަރަށް ދިަޔއިރު. އެއީ މައްސަލަެއއް ނޫންއެަގއި ތަރައްޤީ ކުރާނެ ބާރު ސްޕީޑުވަްއކަން

ޖެހޭ. ވެސް ބަލަން އެބަ ނޑުގަ  ތަރައްޤީެވގެންދިޔަ މިންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ާރއްޖެނުކޮށް މިކަން ކުރަން އެބަވަްއކަން

ަގށް ގޮވީ. ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ވަ އި، ޓުވިާޓގަ އި. ފޭސްބުކުގަ ނޫން ކުރި މީހުންނަކަށްތިބީ ވަްއަކން އިވަގަށް ޮގވާފަ

ތަން.  މެއް ކުރިމިއިން އެއްެވސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ަވއްކަްނކޮށްގެން ޙުކުނުފެނޭ އަޅުގަނޑަކަށް  ން މިހާތަނަށްމަޖިލީހަކު

އަނެްއާކ  އިމިހާރު އެ ތިބީ ވަޒީފާ ދީފަމީހުން ޕީ.އާުރ.ސީގެ ަފއިާސ ވަގަށް ަނަގއިގެން ަސސްޕެންޑުކުރި ން..އެއެމް

 ؟ނުކުރެވޭ މީހުންތުހުމަތު؟ ިއއްޔެ. ސޮއިކުީރ. މި ރާއްޭޖގަިއ ނެތީތޯ ނަޒާހާތްތެރި މީހުން އިމަޤާމުތަކަށް ލާފަ

ޓަކައި ތިމަންނާމެންގެ ށްމެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަ ށްލީހަމަޖި މި؛ 19، އެޖެންޑާ 2019 މަޖިލިސް، އެހެންވީމާ

އަނެްއކާ މަޤާމު ދީފަ. އިއްޒަތްތެރި  އެންމެން ގެންގޮސްނަޒާހާތްތެރިކަން ދައްކަންެވގެްނ ބަޔަކު ސަސްޕެންޑުކުރީ. އެިތބީ 
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އެކަށީގެްނވާ ބޭފުޅަކީ  މެއެންންނަން އިސަކަށް ރައީމި މަޖިލީހުގެ  ނޫން. މާދަމާ  މިއީ މިކަން ކުރަންާވ ގޮތެއް .ރައީސް

އެްއކަލަ ކުރަންޏާ ނިކަން ގޮތުަގއި. މަނިކުފާނު ތިހިރީ އިންތިޚާބުވެފަ. ތިންބާރު ވަކި ތިއީ އަުޅގަނޑު ޤަބޫުލކުރާ

ދޭންވީ ނޫންތޯ މަޖިލީހުގެ މަނިކުފާނަްށ ނިކަން ވޯޓުަލއިގެން ނަޒާހާތްތެރިކަން އޮތިްއޔާ ެއ ޕާޓީގެ މެންބަރުން 

ތިމަންނާމެން ޕާޓީ  ،އިކަްށ ލާފަރައީސަ ހުގެ ިކވާނެ. އެކަމަުކ، ތިމަންނާމެން ޕާޓީގެ މީހާ މަޖިލީ ވަރުންކަން. އޭރައީސް

، ތިމަންނާގެ އިމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކަށް ލާފައުތިމަންނާމެން ޕާޓީ މީހާ ހި ،އިމީހާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް ލާފަ

 ..ށް ލީމަ ކޮބައިތޯ.ކަތަނަތިމަންނާގެ ޅިޔަނު އަެނއް  ،އިޅިޔަނު ޕޮލިހަށް ލާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވުން އެދެން. ްއކެދެމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ން ކޮރަޕްޝަން ނައްތަން. އިއްޖެކަމަކަށް ހަދަން. ރާ ސާފުތާހިރު ރިޕޯޓުގައި އޮތީ ރާއްޖެ .ވާހަކަދައްކަނީރިޕޯޓަށް 

މި ވާަހކަ ވަނީ. މި ރިޕޯޓުަގއި ނޫންތޯ  އިުމކޮށްދޭން. މި ވާހަކަ ޤާފަސާދަ ނައްތަން. ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް އިންސާުފ 

އްޔިތުން މިކަްނކަމަށް ިދެވހި ރަ ،މި ދައްކަނީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް އެދެން

ދުވަހު،  30ނޫން. ކޮންމެ މަހެއްގެ ގަެއއް 19ކުރަީނ ހަމައެކަނި ައޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް  ؛ށް ފާރަވެިރވެޑަ ބޮވަރަށް

 ކުރާނީސައްކަތްމަޖިލިސް މަ ހޮވިަފއި އޮތް ކުރިއަށް ކުރަން. އެހެންވީމާ، އަށް އަުޅގަނުޑމެން މަސައްކަތް 30އިން  1

 ވަނަ ުދަވހު. އެއީ.... 19 ކޮންމެ މަހެއްގެ

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަތުޔާރި

 ނަށްބަހުސްގައި ބަިއވެރިެވވަަޑއިގަންަނވަން އެދިަވޑަިއގެންަފއިވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވަުގތު  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މި

 ވެސް ގަީޑަގއި އޮންނާނެ ވާހަކައަދުގެ ވޯޓުމި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މި ،ނިމުނީ. އެހެންކަމުން އިފުރުޞަތުއަރުވަ 

 ދަންނަވަން. 

ވަނަ އަަހރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންްސ ޮއޑިޓް  2009މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިިވލް އޭިވއޭޝަން އެންޑް ކޮމިުއނިކޭޝަންގެ  -5.3

ްއވުމަށް މާލިއްޔަތު ދެއިގޮތުގެ ރިޯޕޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ  ނިންމެވި އިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ 

 ށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދައިްއޒަތްތެރި ގެ ރާކޮމަންޑޫ ދާއިމުޤައްރިރު، ކޮމިޓީގެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ



35 

 

ވަަނ  2009މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިިވލް އޭިވއޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝު

ިމ ގޮތަށް އިްއޒަތްތެރި  ނިންމެވި އިިޑޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްވަ  އޮންސްއަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަ

 މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި ތްތެދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންެނވުމަށް އިއްޒަމެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުޒަތްެތރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްއާދެ! 

ން މިހާރު މި ރިޕޯޓުތަކަކީ މާލިއްޔަތު އިލާނަމެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! އަުޅަގނޑު ދަންނަވަ

ދެން ވަނީ.  މި ނިންމަވާފައި ކަމަށް ނެތް ރިޕޯޓުތަކެއް މައްސަލަެއއް  ،ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވެސް ިވދާޅުވި ފަދައިން

ވެސް މަޑުޖައްސަވަމުްނ  ންމައްސަލަެއއް ނެތީމާ އޭރުގައި ތިއްެބވި ރައީސު  އިގަ ގޮތުހިްތވާ ކުރާއަޅުގަނޑު ގަބޫލު

ތައްތަަކކީ ކަން މި ،މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއި އޮންަނ ގޮތުން ،ގެންގޮސްަފއި އޮތީ ކަމަށް ެވދާނެ. ދެން އެހެންނަމަވެސް

އާދެ! ިއއްޒަތްތެިރ  ؛ތު ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރުޔަލިއްއާދެ! މާ ؛މަޖިލީހުގެ ފްލޯއިން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމަށް ވާތީ

ބަިއވަރު ރިޕޯޓު ނިމިފައި މަޖިލީހުގެ ފްލޯއަްށ  މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު އަޅުގަނޑަށް ސިީޓއެްއ ފޮނުާވފައި މިހާ

މެން ނޑުގައަޅު މައްސަލަ  އެ ގުޅިގެން ގުިޅގެން، ިސޓީއަކުން އެްނގެވުމާ އަުޅގަނޑަށް އެންެގވުމާ ނުގެނެސް ހުރި ވާހަކަ

ކުިރއަށްދަނީ. އެއީ މި މަޖިލީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބެއް ކަމަށް ވާީތ މި ނަގަިއގެން ައވަހަށް އެ މަަސއްކަތާިއގެން 

އެއް ނެތް ރިޕޯޓުތަކެއް ކަމަށް ވަންޏާ މީގަިއ މައްސަލަދެން އަޅުގަނޑު ުކރީގައި ެވސް ދަންނަވާލިހެން އެކަން. 

އޮންަނނީ އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން  އެހެްނނަމަވެސް އިޝޫ މި .ންނޭނގެކަ ތްބޮޑު އިޝޫެއއް ނެ އަނެއްހެން މާ

ާޔ މެދުގައި ވާހަކަދަްއކާފައި، އިޞްލާޙެއް އޮތިއް  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެ ރިޕޯޓުތައް ހާމަކޮށްފައި، އެ ރިޕޯޓުތަކާ

ލާފައި ވާތީ އިރުޞަތު ހުޅުވަ ފު . އެކުރަންޑިބޭޓް  އިމައްސަލަިއގަ އޮިތއްާޔ ހުށަހަޅައިގެން ބަދަލެއްއްޔާ ނޫނި

އެ ކޮމިޓީގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަާވ  ،ވަނީ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މެންބަރުންނަށް އެ 

 ނޑުބާއްަވއިގެން އެާހެވސް އޯޕެންކޮށް ގެންދިއުމުގެ ޭބނުމުގައި ކަމަށް އަުޅގަ ންވިސްނުމެންބަރުންނަށް ފެނިދާނެ ކަމަށް 

ދަނީ  އަުޅގަނޑުމެން މި އޮތީ. އެހެްނވީމާ، އެ ފުރުަޞތުެއ ކުރަނީ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގައި އެކަން ހިމެނިފައި ބޫލުގަ

ެއ ނޫން.  ށެއްންމެހެން ބަހުސްަގިއ ބަިއވެރިާވކަ. އެހެންވީމާ، ެއ ާވހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލީ. ައޅުަގނޑު ކޮއިނގޭތޯ

ންނަ ރިޕޯޓަށް އޮއެކީަގއި ުހށަހެޅިފައި  ޒަތްތެރި މެންބަރުން ކެތްތެރިކަމާއިއް ން ފުރުޞަތު ހާމަކޮށްލީ. އަޅުގަނޑު އެދެ

ޔާސީ ކަމަކަށް އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުިޅއްޔާ ހަމަ އެގޮތަށް ވާަހކަފުުޅ ގެންގޮސްެދއްވުން. ެއްއގޮތަަކށް ވެސް ސި

 އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އާެދ! ޑަށްބޮ ދެްއވުން ައޅުަގނޑު ވަރަށްހައްދަވަިއގެން ެއގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ނުގެން

އަށް އަޅުގަނޑު މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު ުކޅުދުްއފުށިދެްއކެވުމަށް ވާހަކަފުޅު

 .އަރުވަންފުރުޞަތު
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

މި ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުތަުކެގ ވާހަަކއަކީ ހަމަ އަބަދުވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ދަްއކަމުން ތެިރ ރަީއސް. ޒަތްއްޝުކުރިއްާޔ އި 

ޖެހޭ ވަރަށް ދިޔަ ސަބަބު އަޅުގަނޑުމެން އެބައަންނަ ވާހަަކއެއް އިނގޭޯތ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓުަތއް މިހާ ބަިއަވރު ފުނިޖެހިގެން

 ،ކަަމކީ މް ލިބެނީ މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީ ބާްއވަން. އަެނއްރޫކޮިމޓީހު ވަހަފްތާއަކު ދެދު  ،ަކމަކީ ބޮޑަށް ދެނެގަންނަން. ެއއް

ކޮމިޓީއަށް އެބަ ާއދޭ. އެހެންވީމާ، މާލިއްޔަުތ ކޮްނމެ އަހަރަކު އްހާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ސާހެސަޭތކަ ފަން އަހަރު ނިމޭއިރުގައި

 ސް. ޕަބްލިކުން ިއއްޒަތްތެރި ރައީ  ނޫމެއްކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތަށް ބަލާއިުރގައި މި ދެބައި ވަކިނުކޮށް ިމއީކީ ކުެރވޭނެ ކަ

އެަކއުންޓްސް ކޮމިޓީެއްއ ހަދައިގެން ނޫނިްއޔާ ޮއޑިްޓ ރިޕޯޓުތައް ނިންމަންޖެހޭ  އި ޕަްބލިކުކޮމިޓީައކާފައިނޭންސް 

ށް ގޮތަކަށް ނުނިންމޭނެ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދެން ހަމަ އެނގިލައްވާނެ މިދިޔަ އަހަރަކީ ހަމަ މަޖިލިސް ނުބޭއްވި ވަރަ

ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުތަަކކީ  ލިސް މެދުކެނޑިގެންދިޔަ އަހަެރއް. އެހެްނވީމާ، ޭއގެ ކުީރ ައހަރުތަކުގެމަޖި ވަންދެން  ދުވަސްގިނަ

ނިންމަންޖެހޭނެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތް އެަވރަށް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން  ވެސް މިދިޔަ އަހަރު

އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީގައި ނިންމަންޖެހޭ. އަށްވުރެ ގިނަ  200ހުރި އެބަސް ިދޔައީ. އަިދވެ އިއެކަން ހިނގަ

ެއއްކޮްށ އެ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓަގއި ހިމެނޭ  މެއް ނޫން. އޮިޑޓް ރިޕޯޓެއް ައއުމާކަ އް ނިންމުމަކީ ެއހާ ފަސޭހައޮޑިޓް ރިޕޯޓެ 

ލޫމާތެއް ހޯދުމަށްފަހު ޢުެއކަމުގެ ުހރިހާ މަ، ކޮށްއަދި އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބޭފުޅުްނ ެވސް ހާޒިރު ،ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް

ނިންމޭ  ަގއިތެރޭގެ ލާފައި ބަިއގަިޑއިރުއިންވީމާ، ހަމަ ރިޕޯޓު ހުޅުވަމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ނިންމެނީ. އެހެ

ށް ހަމަ ކުރިއަށް ކަމަމި އެހެްނީވމާ،ކަމެއް. އެްއޗެއް ނޫން އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކީ. ވަރަށް ބައިވަރު މަސަްއކަތް އެކުެލވިގެްނވާ 

 އަުޅގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ވަނަ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާފައި 19އޮތް ތަނުގައި 

ައުޅގަނޑުމެންނަކަށް މި އޮޑިޓް  ފައިނޭންސް ކޮމިޓީއަކާއި ޕަބްލިކް އޮޑިޓް ކޮމިީޓެއއް ހަދައިގެން ނޫނިއްޔާ ޕަބްލިކު

ނިންމޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަްނ. ހަމަ ވަރަށް ބައިވަރު  ހަކަށްޖެހޭ ދުވަމަންންނިރިޕޯޓުތައް 

ެއއްހާ ރިޕޯޓު. ވަރަްށ އިސައްތަދުހުރި . އަދި ނުނިމި އެބަމިފަ ންއްކަތްކޮްށގެން ތި ރިޕޯޓުތައް ވެސް ތި ހުރީ ނިމަސަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

  

  ވުން:ްއކެ ދެރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 .މަނިކުމޫސާ މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރުމެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަނިކުމޫސާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

އޮތް   މި ހާރު މި އަޅުގަނޑުމެން .ހުރިމަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީ ހަދާފައި އެބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ގެ ދަށުްނ 19ކޮމިޓީތަްއ ހުންނާނެ. އެއަީކ ކޮންމެހެން އެޖެންޑާ ނޫނުއަސާސީެގ ދަށުން ކަްނކަން ކުެރވޭވަރަށް ޤާ
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ފަހުން ހަދާފަިއ ހުރި ކޮމިޓީތަކުެގ ތެރޭަގއި  ނޫނުއަާސސީ ވުޖޫދު ކުރިޤާ ހަދަންޖެހޭ އެއްޗެްއ ނޫން. ައޅުގަނޑުމެން

 ކޮމިޓީގެ އެލަވަންެސްއެގ ައދި ،ކޮމިީޓއަށް މުޤައްރިރުން ލާފައި  ،. ކޮމިޓީ ހަދާފައިނެންނާޖަވާބުދާރީކުރެވޭނެ ކޮމިޓީ ހު

ހިސާބަކަށް  ކުރި ނަމަ މިއެ މަަސއްކަްތ  ގެންބެހާސް ރުފިޔާ ދިނުމަށްފަހުގައި ރޭގަނޑާއި ުދވާލު ތި 20ގޮތުަގއި 

މެންބަރު އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް ޕަބްލިކް  ރިތްތެއަުޅގަނޑު ވެސް ިއއްޒަ !އެކަްނ ގަބޫލުކުރަްއވާ ،ނާންނާނެ. އެ ވާހަކަ

މި މަސައްކަތް  ކޮމިޓީ އިތުރަށް ހެދުމެއް ނޫން. އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ ؛އާއި ދެންެވސް ހުރި ކޮމިޓީފައިނޭންސް ކޮމިޓީ

 ަގއި މުނުވަތަ ސަރުކާރަށް އުނދަޫގކުރު މުަގއިކުރުސަރުކާރަްށ ޖެއްސުންބޭނުްނވަނީ. މިސާލަކަށް  އިކުރަން އައުން ޭއގަ

ްއޔަުތ އޮންނަ ފަރާތަކުން ިވޔަްސ އަދި މައިނޯރިޓީ ވިޔަސް ގެ މުޅި މެޖޯރިޓީ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިހުމަޖިލީ

 މައިކު  ،ިކޔުމާއި ތިބެގެން ކޮމިޓީަތކުަގއި ލަވައެއްފަރާތަކަށް އަރާފައި ކޮިމޓީތަކަށް ނުހޮވުނީމާ، ކޮމިޓީތަކަށް ވަދެ

އްބަން އުުޅްއވާނެ ކަމެއް ތުންނަށް ފެނިފައި ހުރި ކަންކަން. މިއަދު އެ ެއއްޗެިހ އޮޔިރައްިމީއ  ،ލެވުމާއްހަޅޭ ،ބިންދުމާއި

 ވަންނައިރުަގއި ކޮމިޓީ  ދީފައި ކަށް އެަލވަންސްނޯވޭ. ކޮމިޓީއަ ނެތް ކޮންމެހެން. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ކުރާ ޤަދަރެއް

އެކަން ކުރާކަށެއް  ކުންވަނަ މަިޖލީހަ 19ވީ ނެދެން. އެހެންވީމާ، ަވކި ކޮންމެހެްނ މިނޯވޭ  ކުރާ ޤަދަެރއްގަިއ ތެރޭ

ކުރާ ގޮތުަގިއ ނުޖެހޭ. އަމިއްލައަށް ޒިންމާ ނަންގަވަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުހަކަ ދައްކާކަށްކޮންމެހެން އެ ވާ

ން ނުމިތަމަސައްކަތް  ނުވާނެ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ކުރާމިހާރު ހުރި ކޮމިޓީތައް ބަދަލުވެެގން އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ

ދީފައި ހުރި ކަންކަްނ  ންކުރަީކގައި މަަސއްކަތް އެ ންކަމާއޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް މިނިވަގޮތަކަށް. ކޮމިޓީއަކުން ކުރާ 

ގެންނަނީ މުޅިން އެހެން ބޭނުމެއްގަިއ. ޭއގެ މާަނ  މި ށްނިމުނީމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ އި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ކުރަްއވަ

ށިގެން އަންނަީނ ވަނަ ާމއްދާަގއި ބުނާ ދައުލަުތގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ފެ 4ސީެގ ސާނުއަނޫޤާނުލަންވީ. އެީއ އިއޮޅުްއވަ 

ތިމަންނަމެން ބޭނުންވާ  ،ދީފައި މި ބުނަނީ . އެ ރައްޔިތުންނޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ބަޖެޓެއްރައްޔިތުންގެ ކިަބއިންނޭ

ފާނެ ކަެމއްެގ އިގައި ހިނގައެކަން ކުރުމުގެ ެތރޭ ށޭ.ދޭެއްއގޮތަށް ކޮށް ދާޢުކަންކަން މަނިކުފާނު ެވވަަޑިއގެންނެވި ވަ

މޭ މި ކިޔާ އެއްޗަީކ ޖަވާބުދާރީކުރު ،ލައިލަތުގެ ފައިސާައށް ވެދާނެ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން އެކަންކަން ބަސަބަބުން ދައު

ލަމާނީ ރު ބައުޅެނީ މިެވގެން ތަން ބައްޓަންވާން ގޮތަށް މިާހރު މުޅި މިތަނުން ކުރާ ކަމެއް. އެކަަމކު އެ ވިދާުޅވާ

އަިދ  ކޮމިީޓއާ !ފުކުރައްވާތިމާ  އި؛ކް ފައިނޭންސް ކޮމްޕެނީއާ ކުރާ އުސޫލަށް. އެގޮތަށް ޕަބްލި  ތައްނިޒާމެއްަގއި ކަން

ލީމަ އެވީ. ަދއުލަތުެގ އިހުރިހާ އެއްެޗއް ބަދަލުވެފައި އޮިޑޓަރ ޖެނަރަލްގެ ބޭނުން ދުއްވަ  އެ ،އޮޑިޓް ކޮމިީޓއާ

 ތައް ޤީޤަތްޙަެދކެ ބިރުންނޭ.  ން ތިބީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްމީހުބި މުއައްސަސާަތކުަގއި މިއަުދ ތި

ކުރަން ތެޭރގަިއ ސަރުކާރުން ބޭނުންާވ ޮކންމެ ގޮތަކަށް ޙުކުމް  ދުަވސްއަހަރު 5 އިިދޔަހިނގަ މި !ގަބޫލުކުރަްއވަަބއްލަވާ

ބޭފުޅުންެގ ކޯރަމް އޮވެަފއި،  އެ އިގަފަނޑިޔާރުންނަށް މަޖުބޫރުކުރަނީ ވެރިކަުމގެ ފަރާތުންނޭ. މިއީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު

 .އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ !ވަނީ. އަދިެވސް ވާނީ އެހެން. ބައްަލވާ ޓީ ޮއންނާތީ އެހެންބޭފުޅުންގެ މެޖޯރި އެ

 ކު ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާބިލިއްޔަުތކަން ނެތިގެނެއް ނޫނޭ. އަޅުގަނުޑ ވެސް މިއީ ފަނޑިޔާރުގެއަްށ ފާޑުކިޔާ މީހެއް. އެކަމަ
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 ގެންގޮީޅގައޭ. ފުރާުޅން ޓިނު ނަގަިއގެން ވަދެކުޑަ އޮތީ ކުފާނު ޤާބިލުަކން ހުރި ކަމަށް ދެއްކި ފަނިޑޔާރު ނި މަފަނޑިޔާރު

ގެންދިޔަ ވާހަކަ އެންމެނޭ ދެއްކީ. އެހެންވީމާ، މާދަމާ ެވސް ރައީސް ޞާލިޙަށް މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ފުލްކޮށް 

 މީހާއަކީ ވެސް ފަނޑިޔާރު މަޖަހާ ހިސާބަށް ދިޔައިގަނޑުއް ތަތަނުގައި ލިބިފައި، ރައީސް ޞާލިޙްެގ ފަރާތުން މި 

މުޅި  އޭނަގެ  ގެންބޮއެ ވެސް ަކިއގެން އިންސާނެކޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެން ގޮތަށް އިންސާނެކޭ. އޭނަ

ހަރު މިތާ އަ 15 ާދނީ. އެއީނިކުމެގެންފައޭ މިތަނުން . އަުޅގަނޑު ިމއަދު ރޮއިޔޭހަޔާތުގައި އޭނަ ކުރި މަަސއްަކތަކީ އެ

މަނިކުފާނު ންނަމަވެސް ކުރާ ައސަރެއް. ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްުކރުމުގައި ފަނިޑޔާރުނޫން. އެހެ . ނުހޮވިގެނެއްޚިދުމަތްކުރީމަ

ސަބަބުންޭނ   ަކމެއް ނުކުރުމުގެ. އެކަމަކު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުިވ ގޮަތކަށް، ވިދާުޅވިހަރޭެއކަން ކުރަވެސް އިނީ 

ީވ ކަމެއް ނޫނޭ. އަމިއްަލއަްށ  ްސެވގެންފު ގޯޞާުދލުއިންޢަ. އެއީ ނެރެ އެއްަލއިލަނީއިނު ދަމަކުފާނިމަފަނޑިޔާރު

ރުކޮށްގަތީމަ، ނިކުމެގެން ރޭިއ ލަވައްވެރިކަމުަގއި ހުއްޓާ ވަަށިއެގން ބަޔަކު މީހުން ހަޅޭ ނުނެގެނީ.ތިމާމެންނަށް ޒިންމާ 

 ލީމަ މިއަދު މި އިއޮހޮރުވަ  ލޭނީމޭ ބުނެފައި، އެތައް ަބއެްއގެ ފާދިޢުފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތިމަންނަ އިސްތި ،ރައްާކވެފައި

ެވގެން އެ ތިބީ  އަުޅގަނޑުމެްނގެ މުޅި ަހޔާތް ދިަޔއީ އެމް.ޑީ.ޕީަގއި. މިއަުދ އަތްޖަހާފަިއ އެންމެން !އޮތީ ބައްަލވާ

. ެއއީ ހިރީވެަފއި މި ކަށްާދރައްޣަ ގައި.އިން ގޮނޑި ނަަގިއގެން. އަޅުގަނޑުމެން ވާހަަކެއއް ައިއތޯ މީހެއްގެ ކައިރީ 190

ުނވާނަމޭ. މި މަޖިލީހުގައި  އްދާރެއްޣައަޅުގަނޑު  ަގއިދިވެިހރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ  ކުއެކަމަ  ؟ކޮބައިތޯ

ދަނީ. މިއީ އިންސާނުން. މިއަދު އެއްކަލަ ބާޣީންނާއި  ކޮށްފައޭ ނިކުމެގެން މިމަސަްއކަތް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީ

އިގެން. އެަކމަކު ރީކޯ މޫސަމެން ރައީސް ޖަހައިގެންނޭ މަޖިލީހަށް ވައްދަބީ ކިހިލި ތި އެހުރިހާ މީހުން ،ންނާއިޒީޣާ

ަގއި ެވސް، ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ވެސް މި ރާއްޭޖެގ އެަކމަކު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަުރކާރު އި؛ޔާމީންގެ ސަރުކާުރގަ 

އަިދވެސް އަޅުގަނޑުެގ ނޭވާހުްއޓަކާ. ިމ  ންނުދޭނަލާކަށް ފުުރޞަތެއް އިވެރިކަން ަދއުލަތަކުން ބަޣާވާްތކޮށްގެން ވައްޓަ 

ށް ދޭކަށް ވެސް އަުޅަގނޑު ނުދޭނަށް ފުރުޞަތެއް. ކައުމަޤަގެ އެންމެ ތަންކޮޅެްއ ެވސް އިންިޑއާ ީކއްކުރަން ެއއް އުމުޤަ

 ޔަ ތި ،ތެއް ނުދޭނަން. އެކަމަކު ދަންނަވަން، މިދެންނެިވ ގޮތަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު މިަދންނަވަނީ މި ރިޕޯޓަށްޞައެ ފުރު

ކު އަޅުގަނޑުމެން ނުތިބޭނަން މިތާ ން އިޚްލާޞްތެރިވޭ. މިކަން ފެންނާނެ.ނުޖެހޭނެ. މީހުއެްއވެސް ކޮމިޓީެއއް ހަދާކަށް

 ،ްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާއި އެަކމަކު މިކަން ފެންނާނެތެރޭަގއި.  ގެ އަހަރު ފަސް ވާހަކަދަްއކާކަށް ިމއަންނަ

ޮކމިޓީތައް ހުންނާނެ މަޖިލީހުގައި ބަރާބަރަށް. ސައި ވެސް  .ލާޞްތެރިވާށޭޚްއި މީހުންއަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ 

 ކުަރންވީ މީހުން މަސީޙް ވިޔަސް،. ެއކަން ނުކުާރންވެގެން އުޅެނީ. ެއކަން ވެސް އެހެރީ އަޅާފަ ރާތެއްމާއި ،ހުންނާނެ

. ުޝކުރިްއޔާ ވިޔަސް ސާ މޫލްޣަފޫރުދުްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް ވިޔަސް، ީރކޯމޫސަ ވިަޔސް، އަދި ޢަބްއި

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާިއރާގެ ހުޅުހެންވޭރުއިބު ރަީއސް އަދި މަޖިލީހުގެ ނަ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

މާރާތް އިއާ   އައިސް މިހިރަނަށްތަމިދަންނަވާލަްނ އޮތީ، ައޅުގަނާޑު އަުޅގަނޑު  ށްދެއްކެވި ވާހަކަުފޅަ މަނިކުމޫސާ

 އްވުުމގެ ފުޅުންގެ ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކުރެ ތި ބޭ، އި ހުރި ވަރާކޮމިޓީތަކުެގ ދަތިކަން  .ދަނީ ހުޅުވޭތޯ މަސަްއކަތްކުރަމުން މި

ން ހުރެ އެކަން ައވަްސކޮށްދޭެއކީ އެނގި ވަގުތު ނުލިބޭކަމާ މަށް ޅުގަނޑު މިތަނަށް އައުމާ އެީކަގއި އެކަކުރިން ވެސް އަ 

 ގެންދާ ުދވާލު ކުރަމުން ެވއްދުމުގެ ކަންތައް ހަަމ ރެޔާއި  ގެެނސްގަނޑު ސަުރކާރުަގއި ދަްނނަވަިއގެން ފަރުނީޗަރުއަޅު

 އިނގޭތޯ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ހިނގާނެ އުޅެނީ އަދި އެކަން ނުހިގަިއެގން މި .ވާހަކަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން

ކޮމިޓީތަުކގެ ދަތިކަްނ އޭރުން . ވިދާުޅވި ވާހަކަ ކުރެވިފަިއވާޓެްނޑަރއެ  ރުވެސްހާމި .ވަރަށް ޔަޤީންކަން އެަބއޮތް ކަމަށް

 މަނިކުާފނުގެ ޒަޢާމަތުަގއި ކޮށްދެްއވި އިދަންނަވަން. އަދި މި މަސައްކަތްކޮށްެދއްވީ ކުީރގެ ރަީއސާ ށްކަމަ ފިލައިގެންދާނެ

! ދެން އަުޅގަނޑު އެދެން އަދިެވސް ެއއްފަހަރު ދެއާ މަސައްކަތްތައް ހަމަ އިޚްލާްޞތެރިކަމާއެކު ުޝކުރު އަދާކުަރން.

ިއ މަސައްކަތްކޮށްދެްއވުމަށް. ދަްއކަވާފަ މި ރިޕޯޓްތަކަށް ވާހަކަފުޅު ިއ،މި ސިޔާސީ ބަހުސަކަށް ނަހައްދަވަ ،ދަންނަވާލަން

ެއ  ދެންނެވިން ނޑުީތވެ އަޅުގަހުރީމިހާރު މި މައްސަލައެްއ ނެތް ރިޕޯޓްތައް ކަމަށް މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި 

ޅުގަނޑުމެން ޢިބުރަތް މާޒީވެދިޔަ ތަނުން އަ ،ކަންތައްަތއް ދިޔަ ގޮތް އީ.ދިޔަނުކުރެވި ބޭފުޅުންނަށް އެޖެންޑާ

އަޅުގަނޑު  ށްކަމަ ބޮޑުއަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހިއްމުކަން  ންހާސިލުކޮށްގެން މުސްތަޤުބަލު އަރާސްތުކުރަން މަސައްކަްތކުރު 

ދެއްެކވުމަށް އިތުރު ބޭފުޅަކު ވާހަކަފުޅު ށްޕޯޓަރިމި ވެސް ދެން  އަނެއްކާހަމަޑު ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނ

މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދު  ،އާދެމި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް ނިމުނީކަމުގަިއ ދަންނަވާލަން.  ނެތީމައެދިަވޑަިއގެންފައި

 ދަންނަވަން.ވެސް ވޯޓުަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ 

 ލިއްޔަތުރިޕޯޓު މާވަނަ އަހަުރެގ އޮޑިޓް  2013އަދި  2012 އޭޝަން އޮތޯރިީޓގެވި އޭ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް -5.4

މި ިރޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ޓް. ގޮތުގެ ރިޕޯ ކުރަްއވައި ިނންމެވިސާކޮމިޓީން ދިރާ

  އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތުއަރުވަން. ށްދަކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިމުޤައްރިރު، 

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވަނަ އަހަުރގެ  2013އަދި  2012  އޭިވއޭޝަން އޮތޯރިީޓގެމޯލްޑިވްސް ިސވިލް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސ

 އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ށްގޮތަ ނިންމެވި ކުރައްަވއި ސާކޮމިީޓން ދިރާ ލިްއޔަތުމާރިޕޯޓު އޮޑިޓް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އްޒަތްތެިރ އިދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންެނވުމަށް އްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުއި އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

 ؛ނެތީމަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަަޑިއގެންފައިޒައް އި ސް އަރުވަން. އާދެ! ެއްއވެމެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތު

 .އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިާރގެ ފޭދޫމާފުކުރައްވާ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ވަނަ އަހަރުެގ  2013އަދި  2012  ޭއިވއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެމޯލްޑިވްސް ސިވިލްްއޒަތްތެރ ރަީއސް. އިޝުކުރިއްޔާ 

ކޮމިޓީަގއި ވެސް ައޅުގަނޑު ހިމެނޭތީވެ ހަމަ ނިންމެވި  އިކުރައްވަ ސާދިރާ ޮކމިޓީން ލިއްޔަތުމާ ރިޕޯޓުއޮޑިޓް 

 ރިޕޯޓެއް ނޫން. ރިޕޯޓް ވަނީ ތަނަށް ފޮނުވި މި ރިޕޯޓަކީ ވެސް މައްސަލަތަެކްއ ހުރެގެން މި ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

 ގާނޫނުަގއި އޮންނަ ކަމަކަށް އީ. މިން ފާސްކޮށްފައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅާފަމިޓީކޮ ،ން ފާސްކޮށްފައިއަޅުގަނޑުމެ

ގޮތުން ހަމަ ައޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކަން ބޭނުްނވަނީ. މިީއ  ބެހޭ ލަްސވުމާެދން މި ލަސްވި. އޮތީ މިފޮނުވާަފއި  ވާތީ

އެ ވާހަަކ  .ނިކުފާނުގެ މައްސަަލއެއް ވެސް ނޫންމަ. ސަލަެއއް ވެްސ ނޫންދުގެ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ ުމޤައްރިރުގެ ަމއްމިއަ

ަރއްޔިތުްނގެ ވަނަ ސަތާރަވަީނ  އި މިފަ. މި ރިޕޯޓްތަްއ ފުނިޖެހިގެން އަިއސްނީއަޅުގަނޑު ަދއްކާލަން ހަމަ ޭބނުންވަ

ބަށް ވެސް މި ރިޕޯޓްތަްއ އެިހސާ 2014، 2013، 2012، 2011، 2010، 2009، 2008، 2007 .ސުރެމަޖިލީހުން

ނޑުމެން އިންތިޚާބުވެގެން އައިްސގެން މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި މަަސއްކަތްކުރަމުން މި ރިޕޯޓްތަްއ ގަޅު. އަރީމިހި

ފޮނުވަިއގެން މި  ހަމައަށް މިއަދުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާފައި މިއަދު މަނިކުފާނާ 

ނޑުމެން މި ރިޕޯޓްތަކަށް ވާހަކަދަްއކާއިރު ައޅުގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަްނ ގަޅުނިންމާތީވެ ހަމަ ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަ

 ފައިސާ ވަންނަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ށްދައުލަތަ ،މައްސަލަތަްއ ހުރެގެން އިބޮޑަށް މީގަ އެބަޖެހޭ މި ރިޕޯޓްތަކަށް ވުރެ 

ށް ގޮތަާމލިއްޔަތަށް ެގއްލުންވާ ގެ ބަލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. ދިވެހިރާއްޖޭ ެއއީ ރަްއޔިުތން ބޮޑަށް  ؟ކޮބައިހެްއޔޭ

. އެ ވާނީ ދައުލަތުގެ ުމައއްސަސާތަކަށް ފޮނުވާފަ މެންހިންާގފައިވާ މައްސަލަަތއް ައޅުގަނޑު ސާދަފަ ކޮރަޕްޝަނާއި

ެއކި އް ބޭފުޅުން ހަމަ ބައެފެށިގެން މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގިއ  އިން 2008 އެ ފަިއސާއަށް ވީ ޮގތެއް ނޭނގެ. ،ވާހަކަ

ހަމައަްށ  ވެސް ަކމެއް ރައްޔިތުންނާމިއިން ެއއް  .ެދއްެކވިވާހަކަފުޅު އިމަތުކުރައްވަ ހުށް ތުކަްނކަމަ ކި އެގޮތްގޮތަށް

އޮންނަނީ ހުސް  ސިުކނޑީަގއި މިރައްޔިތުްނގެ ، ފަސާދަ ،ނުފެނޭ. މުޅިން ވެސް ވައްކަން  އްތަނެ ތަކަށް ވެގެންދާޙަޤީޤަ

މިހާރު ވަގު ނޫްނ ަވގެއް.  އީ މި ،އް ީއ ަވގެއެ ،އްަވގެ  އީނަނީ މިބު މިފެނުނަސް ވަްއކަން. ދިވެހި ކޮންމެ ރައްިޔތަކު 

އެޅޭ ތަނެއް ނާދޭ. އެކަން  އް ފިޔަވަޅެ  ކުންތަނަެއއްވެސް މީހަކާ ދޭތެރޭ އެްއވެސް  ،ގައި ނެތް. އެކަަމކުމީހަކު ރާއްޖޭ

 މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި  ރާގެއި ދާ ހުޅުހެންވޭރު ،އިުބ ރައީސްްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ ނައިދެންމެ  ،ދިމަވާ ސަބަބަކީ

 އިކުުރވަޔާރުން ޖަވާބުދާރީްނެގ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފަނޑި ަސބަބު. ސަބަބަކީ، ަރއްޔިތު އެ ވިދާޅުވި  މަނިކުމޫސާ

ދައުަލތުގެ ތިން ބާރު އެއްބާރަކަްށ ވީމަ ދިމާވާ މައްސަލަ މި  ،ބޭރުންކުރެވޭ މަސައްކަތްތަުކގެ ޒިންމާދާރުކުރުމަށް 
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މީހާ ގޮަތކަށް ނިންމައިފިއްޔާ ކޮންމެ ސަރުކާެރއް އޮތަސް ފަނޑިޔާރު މާ، ފަނޑިޔާރުެގއިން ވަކިވީހެންދިމާވަނީ. އެ

ާގީޟ هللا ޢަބްދުވަަނ އަހަރު އިންތިޚާުބވި ސަރުާކރުން ވެސް  2008 އޮންނަނީ ޖަލުގައި. އަުޅގަނަޑށް ފެނިގެންދިޔަ

 ކާރުގައި ވެސްންކުރެވުނީ. މިދިޔަ ސަރުނު ބޭބާރުތަކުގެ ނިޔާ އިްއވީމަ ެގއިންޖަލަށްލީ ތަން ވެސް. ފަނޑިޔާރު

ޕާޓީތަކުގެ ވެރިން ވެސް ޖަލަށް ލެވިގެންދިޔަ ތަން. ލެވިގެންދިޔަ ަތން. ފެނިގެންދިޔަ ފަނޑިޔާރުން ޖަލަށް އަޅުގަނޑަށް

 ސް . މަޖިލިސް ވެދާނީކަންތައްތަްއ ވެްސ ކުިރއަށްގެ ތަކުރިޕޯޓުލު ައއިްސގެން މި ، މި ކަްނކަމަށް ޙައްއެހެންވީމާ

 އަުޅގަނޑު މި ދައްކާ ވާހަަކއަކީ ރިޕޯޓްަތއް ފުނިޖެހުނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ ން؛މިކަން ކުރަ ވީމާ،ދެވޭނީ. އެހެންކުރިއަށް

 .ރައީސް އްޒަތްތެރިއި މައްސަލަ އޮންނަ އިދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިޒާުމ ގަޑުބަުޑވެފަ ،ސަބަބަކީ ންޖެހޭރިޕޯޓްތައް ފުނިޖެހެ

އަބަުދވެސް އޮންނަނީ  .ހިނގަންޖެހޭ ބާރެއް ކޮށްއް އެ މިނިަވންކަމާ .އެްއ ބާރު ންބާރުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މި ތިން 

 އެކަކު ބޭލީމާ އަނެަކކު ލަނީ.ލަނީ.  އެއް ފަޓުލޫނެއް މިންޑެއް ޫނނީ ެއއް މު. އޮންނަ ސަރުކާރެްއގެ ފައިބުަޑށް ވެއްޓިފަ

ފަޓުލޫނު  އޭަނގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ،ލަނީބަ މަވީދާންމީހާ ފަނޑިޔާރުެގއަްށ ފަނޑިޔާރު އެކަުކ ބޭލީމާ އަނެކަުކ ލަނީ.

ލަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެސް. ދަނީ. އެ ގަމީސް  ެގއަށް މިފަނޑިޔާރުބޭލިތޯ. އޭތި ލައިގެން 

 އިރުކުރިުއމުތަކަށް ގޮސް ދަތުރުޤަ ގެބޭރުަގނޑުމެން ރާއްޖޭގެ މިހެންވެގެނެއް މިކަމެއް ނުވާެނ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅު 

 ، މި ނިމިގެންދާ މަޖިލީހުގައިަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  18މީގެ ކުރީަގއި ރަީއސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާުރގައި މި 

 ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް އެކައުންްޓ ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީ ނޫނިއްޔާރާއްޖޭަގއި  ؟އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކީ ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ

 .ކުރެވޭނީރުންނޭ ޖަވާބުދާރީޖެހޭނީ އޮޕޮޒިޝަން ޕާޓީގެ މީހެކޭ. އޭ ންނަން ހުކަށްމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ުމގައްިރރަ

ޖެހޭނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ންއޮތީ ހިސޯރުކޮށްފައޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ހުންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މި

އެ ޕާީޓގެ  ،ުރކާރު ިހންގާ ޕާޓީ މީހާސަ ،މީހެކޭ. ސަރުކާރު ހިންާގ ޕާީޓގެ މީހާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ކޮށްފައި 

ުއއްަތމަ ފަނޑިޔާރަކަށް ސަރުކާރު  ގޭަގއިފަނޑިޔާރު  ،ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކޮްށފައިއިބު ރައީސް ރައް ނަ

 ށްކަޔަ ސްގެ ވެރިއޭަނގެ ޮކއްކޮ ިޑފެންސް ފޯ ،އޭަނގެ ޅިޔަނު ޕޮލިހުަގއި ހުރެފައި ،ހިންގާ ޕާޓީގެ މީހާގެ ޮކއްކޮ ުހރެފައި

އި އުމެްއގަ ޤަކޮން  އޮތީނޫނިއްާޔ މި ޑިމޮްކރަސީ  ؟މިއީހޭ ަޗއިނާަގއި އޮްތ ޑިޮމކްރަސީ ؟ވަނީ ރީމަ ކޯއްަޗކަށްހޭ މިހު

ޓްތަކުގެ ާވހަކަ ދައްކާއިރު ީކއްެވގެންހޭ ޓް ރިޕޯދަނީ. މިއަދު މި އޮޑި ނޑުެމން ދައްކަމުން މިގަވާހަކަ އަޅު  މި ޔޭ.ހެއް

. ބާރު ެއއްވެަފއި އޮންނާތީ. އަނެްއކާެވސް މިކަން މިއަްށވުރެ ބޮޑަށް 3  އުޅެނީގެންވެނުާފސް ؟އުޅެނީ ފާސްނުވެގެން މި

. އެީއ ޔިތުންގެ ަމޖިލިސް އޮންނާނީ ެއއަށްވުެރ ބޮޑަށް ގަޑުބަުޑވެފަވަނަ ރައް  19 ،ތަނަށް އަންނާނީ މިއަދު މި

 . އެ ކުރާނީޕާޓީން ވެރިކަން އެ މަޖިލިސް. މީ އުޤަ ގެ ތެރޭގައި އޮންނާނީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށްވުރެ ބޮޑަށް ެއމް.ޑީ.ޕީމިތާ

އިބު ނައްރިރުންނަށް ތިބޭނީ. ޤަމު އެއްގެކަށް ހުންނާނީ. އެ ޕާޓީގެ މީހުން ހުރިހާ ކޮމިޓީކު މިތާނގެ ރައީސަމެންބަރަޕާޓީ 

 ހުރިހާ ދެން. އްރިރުންނަށް ތިބޭނީ. ދައުލަތުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ތިބޭނީ. އެހެންވީމާ، އެ ޕާޓީ ބޮޑީ. އެ ޕާޓީ މޮޅީޤަމު

 ؟އި އެޅޭނީބަެއއްގެ ބޮުލގަކޮންދެން  ؟ވެސް އެ ޕާޓީން ެދން ކުރާނީ. ދެން ކޮންބައެްއގެ ބޮލުގައި އެޅޭނީ ވަްއކަމެއް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ދެްއކެވުމަށް ަދންނަވަން.ށް ވާހަކަފުޅުރިޕޯރޓަ ، މިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:މްހީފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާ

 ގެ ވަްއކަމުގެ ވާހަކައޭ. ންާނނީ އެމް.ޑީ.ޕީން އޮމިދަންނަވަނީ ދެން މިރާއްޖޭގައި ދަްއކަ ،އެހެންވީމާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 . މޫސާރު އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ. ކުޅުުދއްފުށީ އުުތރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ިނންމައިފި. ރައްޔިތުން ބުނެިފ ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ގޮތް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަރއްޔިތުން ގޮތް 

 65ނާނީ ހަމަ ރިޔާސީ ނިޒާމޭ. މަޖިލީހުގެ  އޮގައިމާނީ ނިޒާމެއް ނޫން. ދިވެހި ރާއްޖޭލަބަރުޖޭަގއި އޮންނާނީ ދިވެހިރާއް

މިތާ ހިންގާކަށް ވެްސ  ހަޖަގައެމް.ޑީ.ޕީ ޑި ރަްއޔިތުން ދިނީ ވައްކަންކުރާކަށް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި ނގޮ

އް ތަޢުދުވީ ވަ އެ ވެރިކަުމގަިއ ރައްޔިތުންނަށް ،ކޮށްޢުލިޙުގެ ވެިރކަން ދިފާޞާމް މުޙައްމަދު ނޫން. ރައީސް އިބްރާހީ

ކުރި ގާނޫނުތައް ބަދަލުތިބެ ލައްަޕއިގެްނ  އަނގަ އި،ހަދަކަން އޮޅޭ ގޮތަށް މިއަދު މިތަނުގައި ގަުޑބަޑުފުއްދަން ދިނީ. އެ

ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ވަރަށް ސާފު. އެ ނިންމުމާ މީހުން ދެނެއް ވާހަކަ

ދާނީ. ގެ ތެރެއިން ކުރެިވގެންނުްނވާ ކަންަތއްތައް މި ސަުރކާރުދާނީ. ރައްޔިތުން ބޭންމުނގައެްއގޮތަށް މި ސަރުކާރު ހި

 ކީނުދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީއިވަނަ މަޖީލީހުގައި ހިނގަ 19 ،މަޖިލީހުގައި އެނޫން އެްއވެސް ކަމެއް މި 

ށްޓަަކއި ނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެކަން ކުރުމަދާންތްތެރި މަޖީލީހަކަށް ވެގެކުރާނެ މަޖީލީހެއް ނޫން. އެއީ ނަޒާހާވަްއކަން

ީވ ރައްޔިތުންނަށް  ޙުލިޞާމް މުޙައްމަުދ ދިނީ. ރައީސް އިބްރާހީ ޑިނގޮ 65އަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އޮތީމާ

ގެ ބޭނުން ބާރު، ގަނޑުމެންނެއް ބާރު ލިބުނީމާއޮތް އިތުބާެރއްެގ މައްޗަށް ރައޔިތުން ެއކަްނ ކުރީ. އަޅު ށްވަޢުދުތަކަ

މިއަދު އަނގަފަޅަިއގެްނ  ، ހިފާނެ ބައެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ. ހަޑިކޮށް ކަންތައް ކޮށްފައި ނާޖައިޒު ގޮުތގައި

 ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި  ،މާދަމާ ވަރަށް ސާފުކޮށް  އި،މިައދާ އި،ދަްއކާއިުރގަިއ ރަްއޔިތުންނަށް އެނގޭ އިްއޔެއާ ހަކަވާ

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ކާ މަޑުން ތިބިްއޔާ މާ ރަނގަޅުވާނެ ގިނަ ވާހަކަ ނުދައް މީމާ، ދެން މާނިން ތް ވަގުތު ަރއްޔިތުން ގޮ

މް ދުތައް ފުއްާދނެތީ. ރައީސް އިބްރާހީޢުވަނަ މަޖިލީހަށް މެޖޯރިޓީ ރައްޔިތުން ދިނީ ރައްޔިތުންގެ ވަ 19ރައީސް. 

ނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެކަްނ ެރވޭކު ބޭނުންާވ ގޮތަށް މި މަޖިލިސް ހިނގާނެތީ. ެއކަން ޙްލިޞާމުޙައްމަދު 



43 

 

އުމުގައި ިޚޔާނާތާިއ ޤަޔާުރެވގެން. މި އްމެންބަރުން އެތިބީ ތަ 65ވަނަ ަމޖިލީހުގައި ތިބި  19ރުމަށްޓަކައި ކު

އަުޅަގނޑުމެން ކުރާނެ ކަމެްއ ނޫން  ކުރާކަްށ އަުޅގަނޑުމެްނ ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެީއކީވަްއކަން

ގެ ޞާލިޙުމަދު މް މުޙައްއިްބރާހީ ،ދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައިޢުކު ރަްއޔިތުންގެ ވަްތތެރިކަމާއެނަޒާހާރި ރައީސް. ތްތެޒައިއް 

 ،ބިރުވެރިކަމާ ެއއްކޮށް ،ގޮަތށް ކުރާނީ. އެކަން އޮޅޭގަނޑުމެން މަސަްއކަތްވެރިކަން ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކަިއ އަޅު

ން ވާހަކަދެއްކުުމގެ މާނައެއް ދެ ޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނީމާ ގޮތަށް ރައް ދޭރައްޔިތުންގެ ހިތުަގއި ބިރުެވރިކަން އުފެ

 ނޯންނާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ުފރުޞަތަށް. ދެން ރި ރައީސް ތެއިްއޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓަށް ޕޯ ރިވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބޭފުޅުން ހުރިހާ ގަނޑު އެދެން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅު

 މިރު. ޢާ ގެްނގޮސްދެްއވުން. ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ގޮތަށް އެބަ ދެެކވޭ. ތް ގޮތަެކއްގެ ވާހަކަ ވަރަށް ތަފާތު ިގނަޓްއާދެ! އޮިޑޓް ރިޕޯޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ޓުގެ ވާހަކަ ރަްއޔިއޮޑިޓް ިރޕޯ ،ގަނޑުމެން ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީައޅުކު އެކަމަ

އެހެން އަޅުގަނުޑ  ؟ގަނޑުމެން ކިތައް މީހުންނަށްތޯއޭ ފާހަގަކުރެވެނީގޮތުަގއި އަޅު  ގެދިރާސާކޮށް ބަލަންޖެހޭ އެއްޗެއް

ކުރުުމގެ ކަތްވަނަ ދައުަރކަށް އަނެއްކާ މަސައް  3ވެސް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  ގަނޑު އަޅު  ،ކަމަކީވި ނެމިދެން

 ރިހުފައި ލިބިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ެއ ކޮމިޓީަގއި މަސައްކަތް  ،ާދއިރުގެ ވާގިފުާޅެއކު ތަނަވަްސވެގެންهللاފުރުޞަތު މާތް

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވިފައި ދިަޔއިުރގައި އަޅުގަކުރަމުންވެސް ަމސައްކަތް މުއިގަނޑަކީ ެވސް. އެ ކޮމިޓީގައި ހަމަގަ މީހެއް އަޅު

ލުމަށްފަހު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މާލިއްޔަތު ގާނޫނާ އިވައޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފޮނު، ޓްޓް ރިޕޯޮއޑި ،ބޮުޑ ެއއްަޗކީ އެންމެއޮތް 

ނަ ކަންތައްތައް ރަނގަުޅކޮށްލަން ން ހުބާވަތުގެ ކަންކަމާ ިޚލާފަށް ކުރެވިފައި މި ،އުޫސލާ ގެނުވަތަ ޕްރޮކިއުމެންޓް

ނޑު ދަންނަވާީނ އް ނޯޭވ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ. އެޅޭ އެްއވެސް ފިަޔވަޅެ ލަނީނަސޭހަތް ދީފައި ނިންމާ ފަިއ،ކޮށްލާއިޝާރާތް

  މިކިާހވަރަކަށްތޯ އަުޅގަނޑުމެންދާއިުރގައި ތަނުން ފާސްކުރެިވގެން ޓްަތއް ިމގޮތަށް މިހެން ގެނެސް މިމި އޮޑިޓް ރިޕޯ

އަުޅގަނޑަށް  މުެވސްކުެރވިފައި އޮތީ. ައޅުގަނޑަށް ގައިއްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްޙަޓްަގއި ހުރި މައްސަލަތައް ޑިޓް ރިޕޯއޮ

ތެޭރގައި ކުރެވުނު މަަސްއކަތްތަކުގެ ތެެރއިން އެކަން ފާހަގަކުރެވިަފއެއް ނެތް. ދެން ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް އޮޑިޓަރ އޭގެ

 މަށް ތިމަންނަމެންނަށް އެކަ ،ރުވެ އެންމެ ގިނައިްނ ޝަކުވާ ކޮށްފައި އޮންނަނީޒިހާ ތަނުގެ ކޮމިޓީައށް ޖެނެރަލް މި

ކަމަށް.  ޖެހޭނެބޭފުޅުންނަށް އެ މަސްއޫލިްއޔަތު ތަންކޮެޅއް ބޮޑަށް ލިބެން ނޫނީ ގޮތުން އެޅޭނެ ފިަޔވަޅެއް ނެތްކަން. ގާ އެ

ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ގާނޫނެްއ  ،ޖެހޭރަންކުެއކަމެއް ނުުކރެވޭނެ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލު ،އެހެންނަމަވެސް
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ގޮތުަގއި  ގެގާނޫނެއް ެއއްބަފާްއކޮށް ހަމަ އެއްބަނޑުއެާއއެ ؟ވުޖޫދުވެފަިއވޭ. ކިހާވަަރކަށްޯތ އެ ގާނޫނު ތަންފީޒުވަނީ

 ބަކަށްސަބަހޭ ވެްސ މިއަދު އެަބ އޮންނަންޖެހޭ. އެެހން އޮންނަންޖެ ދައުލަތުގެ މަްސއޫލިްއޔަތަށް ޒިންމާވާ ގާނޫނެއް

ށް އެބަ ކުރަންޖެހޭ ަކމެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދަުއލަތުގެ މާލީ ކަންކަމަ ،މިއަދު އެކަމެއް ުނކުުރމުގެ ސަބަބުން ،ވަނީ

ޓްތަކުން އެަކން ފާހަގަވެފައި އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އޮޑިޓް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަެކއް ލިބިގެްނދޭ. އޮޑިޓް ރިޕޯ

 ،ދަންނަވާނީކަމެއް ނެތް. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު  ން ރަނގަޅުކޮށްލާށޭ. ކުރެވޭ ެއއްވެސްކަމި ،ޖެނެރަލް މި ލިޔެލަނީ

 މި ން ސާސީއަނޫނުޤާ އްކުރުމަށްޓަކައި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލެރުދަނާހަލަތުގެ މާލީ ކަންކަްނ މިއީ ވަރަްށ ބޮޑު ޖޯެކކޭ. ަދއު 

ކުރުމަށް ެއ ދާއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަލި މަސްއޫ ގެރަލް. އުފައްދާަފއި އޮންނައިރުަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެ އޮތީ އުަފއްދާފަ

ދެންމެ ހަމަ ބައެއް  ؟ތޯވޭއޮޑިޓަރ ޖެނެނަލް ކިހާވަރަކަށް ދޫކޮށްލެ ނޑުމެންނަށްއަޅުގަންްސ މަސްއޫލިއްޔަުތގެ ލަިއސަ

ލުމަށް ބުރު ކަތި އައްގެނުމަށްޓަކައި ކޮންމެވެްސ މީހެިސާޔސީ ބު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

 ނަށްއަޅުގަނޑުމެން ށްޔިތުންނާ ހިސާބަދަނީ. އެހެން ނަހައްދަވާށޭ. ދައުލަތުގެ މާލީ ކަންކަން ރައް ކުރެވޭ ގޮުތގައި މި

އެކަމެްއ  .ީޤޤީ ބޭނުމަކީ އެއީޙަޓުގެ ވަރަށް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް އެބަ ގެނެސްދޭންޖެހޭ. އެެހންވީމާ، ޮއޑިޓް ރިޕޯ

އާ ސަރުކާރުަގއި ދައުލަތުގެ ، ފެށޭ  ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުަގނޑު ހަމަ ގޮވާލަންކަށްނަޑުމެންގަނއަޅު

ނުކުރުުމގެ ޒިންމާވާ ާގނޫނެއް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. ތިމާ އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ އަދާ ށްލިއްޔަތަމަސްއޫ

 ނަގަންޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  ބަ  އެޒިންމާ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަަތށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައޅުގަނުޑ ނޫން.  ކީްސގަިއ ބަިއވެރިވީ ހުގަނޑު ބަފުެޅއް. އާެދ! އަޅު ޒިންމާ ނަގާ ވާހަކަ ިތއީ ވަަރށް ރަނގަޅު ވާހަކަ

 އަުރވަން. މަނިކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހު

މަޖިލީހުން ކަންކަން ނުނިންމާ ހުރެގެން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާފައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޖިލީހުގެ  މަ މިއަޅުގަނޑުމެން ،އައީ. އެއީ ގަތަުރަގއި އޮތް މައްސަލަެއްއގައި  ވެސް މި ފަހަރު  އަޅުގަނޑުމެން މި

ރައިޓްސް ކަުއސިލަށް  ހިއުމަން ،ޒިރުކުރި ހާދެން ތިބި މެންބަރުން އެއްކޮށް  ރީ ޖެނެރަލާއި އަުޅގަނޑާރެޓަސެކް

ރައްޔިތުންގެ  ބުނީ، އަޅުަގނޑުމެން ؟ހޭ ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުންއިކުރަނީ ކޮބަޒިުރކޮށްފައި ސުވާލުހާ. ގެއައި.ޕީ.ޔޫ

އެކަމުގެ ވާހަކަ ދެްއިކ ުރގައި . އޭހަރޭބަންދެއް ނުކުރަމޭ. ސަރުކާރާ ސުވާލުކުރަ ންމީހުމަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން 

މައްސަލަ  ،ބޭފުޅުން ބޭނުންވީ ފައިލް ބަންދުކުރަން ކުރާށޭ. އެމީހުންނާ ސުވާލު ތިބީ މިހާރު ސަރުކާރުގައޭ. އެމީހުން އެ

 އި އަސާސީއާ ނޫނުޤާތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ޔިރައްނުވާނޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގަނޑުމެން ބަންދުކޮށްގެން. އަޅުނިންމާފަ
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ވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ގަރާެރްއ ފާސްކުރަްއވާފައި ާރއްޖޭގެ ގުތަކަށް ަބއިނަލްއަ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ބަންދުނުކުރެވޭނެ ގޮ

ހަމަ  ،ނަވަނީންމިދަައޅުގަނުޑ އެހެން  ހަރޭ.ނުލަްއވައިދެްއވާށޭ. އެނޫން ގޮަތކަށް މިކަން ހުްއޓަމައްޗަށް ލާޒިުމކޮށް

އެކަނި އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުން ސައްކަތް ކުރާތީވެ. މެންބަރުން މިއަދު ހަމަެވސް އަުޅގަނުޑމެން މި މައި ޤީޤަތުގަޙަ

އިނގޭތޯ.  ންޓްކުރާ ބަޔަކަށްޒެ ބައިނަްލއަުގވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ިދވެހިރާއްޖެ ރެޕްރެ އެަބވޭއަުޅގަނޑުމެން  ހޮވުނީމާ

މާމޮޅު ވި ވާހަަކއެއް.ދަންނަވާލަން އެބައޮތް ކުޑަުކޑަ  އަށް. އަޅުގަނޑު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާވެޒިރު ހާށް އެިކއެކި ކޮމިޓީތަކަ

ިދމާޔަށް އަނގުރު އަލިފާނޭ.  ،ާމދަށް ފުރޮޅިގެން އެދަނީރި ،ވަނީ  ކުން ައޔަތީ، ތިމާމެްނ ކިބުރުވެިރ މިނަސަބަ

ެރއް ުނވެއޭ. މިހާރުެވސް ޭއގެ ަރއީސްކަން ދޭނެ ތެޅޭވަ ނަގާަފއި މިތާ  ިޑ ލިބިގެން ަކކާރިނގޮ 65ޤީޤަތުގައި ިތ ޙަ

ވަރަކަށް  4ތަނުގައި މައިނޯިރޓީގަިއ ތިބެގެން  އޭ މާދަމާ މިކުަރއްވަނީތޯ ތެޅިފޮޅެނީ. ތިޔަ ހީފުޅު މީހަކު ނެތިގެންނޭ

ޞަތު ދޭންޖެހޭނެ ނީ. މި މަޖިލީހަކީ އިދިކޮޅު މީހުންނަށް ފުރުނެތޭ ބު ދެއްކީމާ، އަނަގފުޅާކުރާނެ ކަމެއްވާހަކަމީހުން 

. ދައްކާފަނާނެ ވާހަކައޮންތަނުގައި  ވެސް މިއި އިރުގަމީހުން ތިބި 4ަވނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2004ތަނެއް. އަުޅގަނޑު 

ވަަނ  3ކޮށްފައި ތަނުގައި އަުޅގަނޑުމެންނާެއުކ މަސައްކަތް މިއަޅުގަނޑުމެންނާެއކު އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  އެހެންވީމާ،

އެއަްށ  .ބަރަށް އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީންިއއްޒަތްތެރި މެ !ންނަާވއިރުަގއި އެއަށް ާޖގަދެްއވަްއޗޭދައުރަކަށް ަވޑަިއގަ

ަރއީސް  ،ގާޫނނުތައް ފާސްކުރަން އަނގަުނފަޅާ ތިބިއިރުަގއި ދާުޅވިވި ިތޔައެާއއެީކގައި ދެން ހަމަ !ޖާގަދެްއވަްއޗޭ

 ،ން ެއއްބަސްީވ ބިން ވިްއކުމުގެ ގާނޫނަށްތޯ އެމް.ޑީ.ޕީނޫންޖަލުަގއި ިއންދާ ގެއަށް ގެންނަ މަތިން ނަޝީދު ރާއްޖޭގެ

 ގަނޑުމެންކުރިމަީތަގއި. މިއަދު އަޅު  ގެޤީޤަތް ރައްޔިތުންޙަ ނުލަްއވާއިގެްނނަން. އޮޅުވަ އަސާސީއަށް ބަދަލުނޫނުޤާ

މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ަވކިކުިރއިރުަގއި ހަމަ މި  ންއަނދިރި މީހުންކަމަށް ނަހައްދަވާށޭ! ހަމައެާއއެީކަގއި ދެ ނަިއބު ރައީސު

މެޖޯރިޓީ  !ބައްަލވާ ،މާިލްއޔަތު ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނަިއއިުރ، މިވެނި ޤާނޫނަކަްށ ބަދަލުެގނައިއިރު؛ ކޮށްފައި ހުރި ކަންކަން

ބޭފުޅުން  65ބޮޑަށް  ކޮންމެހެން މާކިތައް ވޯޓުޯތ ދީފައި އޮތީ. މިއަދު  ންފާސްކުރިއިުރަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ލިބިގެން ވޯޓު

އެކަމުގެ ފޮނިކަނާޑނެ ކަމެއް ނެތް. އަުޅގަނަޑކީ ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕގަިއ ުއޅުނު މީހެއް. އެހެންވީމާ،  ހޮވިގެން

ދަނީ، މިހާރުގެ ވާހަކަފުުޅން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީ، ިމއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި

ޮބޑު ިހތާމައެއް. އެހެންވެއްެޖއްޔާ  ެއއީ ވަރަށްްތކަން. ދަނީ މައިނޯރިޓީއަށް ދެން މިތާ ޖާގައެއް ނެފެންނަމުން

ހިސާބަށް ކުޅެން އެނގޭނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެ ޖާގަ އޮންނާނެ. މަގުމަތީ އޮންނާނެ ޖާގަ. މަގުމަތީ އިމަގުމަތީގަ

ުރަގއި އެހެން ޕާޓީތަކުެގ އެެއއް ނޫނޭ. މޭގައި އަތްޖަހާފައި އެހެން ވިދާޅުވާއި ،ގޮއްިސއްާޔ. އެކަމަކު މިދައްާކ ވާހަކައަކީ 

ބޭފުޅުންނަށް އަމިއްަލއަށް  ްއޔާ އިީނ ޖަލުަގއޭ. އެ ތަނަށް ވަދެ އެ ވާހަަކއެްއ ނުދެއްކި މީެހއް ވި މީހުން ވެސް މި

އެބައެްއ  ؟ހުރިހާ ކަމެއް އެހެން މީހުންނަށް ކުރެވޭނެތޯ ތަނަށް ވަނީ ފާރުމަތިންނޭ. އެ  މި. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ފަލަ މީހުންތާ ވަރުގަދަކޮށް އުޅޭނީ. އަުޅގަނޑުމެްނވަރުގެ ނިކަމެތިން ގެންގޮްސ ހުންނަވަރުންތާ ވާނީ. މަސްގަިއގައި ވަރު 

ބުނި ތަނެއްަގއި ަކއިގެން އިށީނދެ،  ،އެްއޗެއް ހަދަިއގެން ބުނި ހެންވީމާ،ޖަލަށް ލީމަ އަޅައިލާނެ މީހަކު ނުހުންނާނެ. އެ
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ޔާމީން هللا އީްސ ނަޝީދު ޖަލުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ޢަބްދުރަ ،އެހެން މިދެންނެވީ ؟ކާކުތޯ އެހެން ނޫޅެނީ

ތެޭރ ހިނގައިދިޔަ ކަެމއްގެ  އި ތަނުގަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ދަންނަވައިެގން އަޙްމަދު އަދީބުމެންގެ ނަިއބު ރައީސްކަމުަގއި މި

ދޮެގޭކ  އީކަމަށް. މި  ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ރަނަގޅަށް ދެނެހުރީމޭ ރައީސް ނަޝީދު ގޭެގ ބަންދަށް ގެނައީ އެ ބިލަށް ވޯޓުދޭ

. އަްއސަވާ! ދެން އިކަމުގަލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރު މިހާރު އެހެރީ ރައީސްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާނުކުރޭނެ ބުނާކަށް. 

ގެންދަނީ ދާއިާރގެ ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ބޭނުންކުރަމުންވާހަަކއެއް ަދއްާކކަށް. ެއހެންވީމާކޮން

އޮޑިުޓ  ،ގެ އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ަޙއްޤުަގއިތޯ ޫނނީ އަޅުގަނޑު އަިމއްލަ ޙަްއޤުގައިތޯ؟ އެހެންވީމާޙައްޤުަގއިތޯ، ތިމާމެން

ުނާވނެ. އަުޅގަނޑު އެހެންެވގެން ތް އޮުޅވާަލއިގެންތަނުަގއި ވާހަކަދަްއކާނެ ކަެމއް ނެްތ. ޙަޤީޤަ މިރިޕޯޓު ނުނިމިގެން 

ންނަނީ. ޅެމެއް ވިއްޔާ އޮއަޅުގަނޑަށް އެނގޭ އެްނމެ  .އިލީހަމަ ރީތިކޮށް ދަންނަވަ ޅެންބައިތަކުން ެވސް .މިދެންނެވީ

އުޅެީނ  އެމިއަދު ވެސް  ހަރޭ.ނުކަނޑަމޮުޅ ނަސަބަކުން؛ ފޮނި. ވިމާމި ދިނީލަަބިއތެއް ކިޔާ ،ތަންކޮޅު އެހެންވީމާ، އެ

 ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އޭނޫންތޯ؟ ރައީސުލްތަނުެގ ރައީސަކަށް އަންނަނީ، އަމިްއލަފުޅަށް ނިންމަންވީ ޕާޓީތެރޭގައި ާކކުތޯ މި

ރައީސް ނަޝީދަކަށް ނުލިބޭ.  އެއްވާ މީހަކު ލާންޖެހޭ. މެޖޯރިޓީފުޅުބާރެއް ނެތް. ރައީްސ ނަޝީދު ބޭނުން

އެނގޭނެ ެއކަުކ  ންއަުޅގަނޑަްށވުރެ ބޮޑަށް އެކަ ؟ އޮުޅވާލަންވީއަޅުގަނޑުމެނަށް އެނގޭ ެއަކން. ކީއްކުރަންތޯ

ަތކީ، ގޮ ބޫލުކުރާގަމިކަން ހިނާގނެ ގޮތް. ެއކަމަކު ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑު . ރެއިންނުހުންނާނެ ބޭރުގައި ހުރި މީހުންގެ ތެ

ޕާޓީތަކުގެ ތެރެައކުން  އިްޒކުރާނީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްކަމާއި، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަޤާމުތައް ކޮމްޕްރޮމަ

ޅުަވއިލުމުގެ ފުރުޞަެތއް އޮންނަންޖެހޭނެ. ޙައްޤު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މިތަނުގެ ހު ،ނޫން. އޯޕަންކޮށް އެންމެނަށް

 އެ ޕާީޓގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީމަ ދެން ނަގައިފިއްޔާ ިތޔަ  ،ގެނެްއސަ ކަށްއޮންނަންޖެހޭނެ. ވަކި ޕާޓީއަުކން މީހަކު ރައީސަ

ބޮޑެތި ކަންތަްއ ހިނގާނެ.  ެއއަށްވުެރ މާ ،ަވއްކަމެްއ ނޫންއި ވަނަ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގަ 19 ވިދާޅުވާ 

ޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުިމއްޔަާތއި އަުޅގަނޑުމެންގެ މުޅި ހުރިހާ ކަމެއް ނިގުޅިގެން ހިނގައިދާނެތީ އަުޅގަނޑުމެން އަ

ަދއްކަީނ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރުކޮޅުން މި ވާހަކަތެދުވެަފއި ިއރުއިބިރުގަންނަނީ. އެހެންެވގެން ިމއަދު ހަމަ ތެދުވެ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިޕޯާޓ  ަދއްާކއިރުިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން މި ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅު ވެސްމ، އާދެ! އަުޅގަނޑު އެދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ދޭތެރެ މެދުތެރެއަށް ވަދެ ދައްަކވާިއރު ނުޑ ތިބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދެްއވުން. ދެން އަުޅގަގުޅުންހުރި ވާހަކަފުޅުަތއް ގެްނގޮސް

ބަލަނީ. ތިބޭފުޅުންގެ ޝުޢޫރުތަްއ ފާޅުކުރުުމެގ  ވެސް ކެތްތެރިކަމާެއކު އިނދެވޭތޯ މި ހާތަނުކުރަްނވެގެން ަހއްއުނދަގޫ

ަވކި ހިސާބަކަށް ދަންޏާ ދެން  ޚިލާފަށް ފުރުޞަތު ދެވޭތޯ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު އެދެން އެހެންނަމަވެސް ަގާވއިދާ
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ދެން  ފަިއ،އަރުވާަހނދުމަފުޅުކޮށް، އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ޖެހޭނީ އަުޅގަނުޑގެ މުގުރުބުރި ބޭނުންކުރަން. އެހެންވީމާ

 ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އޮތީ، ތުލުސްދޫ އް އަރުަވން މިފުރުޞަތެއަޅުގަނޑު 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން:ވަޙީދު އިބްރާހީމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ތުލުސްދޫ 

 ބޫުލކުރާ ގަނިމުމަކާ ހަމައަށް އަންނައިުރގައި އަޅުގަނޑު ެވސް   ދައުރުމަޖިލީހުގެވަނަ ރައްޔިުތންގެ  18`. 

 ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީވެ، ރަްއޔިތުންނަށް ދިއުމަކީ ރަނގަޅުރެވޭ ބަހުްސގައި ަބއިވެިރެވގެންގޮތުަގއި މި ކު

ދިއުމަީކ ފަދަ ގޮތަަކށް ކަންކަން ެވގެނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތްތައް އޮޅޭ

ްއަގއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްކުަމކީ ގޮތެ މިކަން ވެގެްނވާނެ ޮގތެއް ނޫން. ޚާއްޞަ އެީއކީ

ބާރުަތއް  ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ކުރުުމގެ ޖާގަ ކަމާެއކީ މަސައްކަތްއެުކވެރި ގޮތަށް ކޮންމެ ބާރެއް އަެނއް ބާރުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ނުހިންގޭ ،ވަކިކޮށް 

މިއޮތީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަާސސީން ވަަރށް ސާފުކޮށް ބަޔާްނކޮށްދެްއވާފަ. އަުޅގަނޑަށް އަުޑިއވިެގްނ 

 އިރައްޔިތުން ކަނަޑއަުޅއްވަ  ،ންޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ަބޔަންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި

ޖެހެނީ އިންތިޚާުބވެގެން ުހަވއެއް ކުެރިވގެންދާން ،ެވގެންންތިޚާބުކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކު ވެސް ޢައްޔަން އި

ގޮަތކަށް ނޫން. ރައްޔިތުން ބުނާ  ޖުމްހޫރިއްޔާ ބުނާހާޖެހެނީ ރައީސުލްނޫނު ހަދަންގާން. މި ގޮުތގެ މަތީ ވާނޫނުަގއިގާ

މި މަޖިލިސް ދެން  ،ދަނީ އެކަމު މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވގެން މި މަކީ. ވެރިކަގޮތަށް. ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ ބާރު 

ދާނީ ކުެރިވގެންނޫުނތައް ބައްޓަންގާ ހުގައިހިނގަމުންދާނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަނޑަައޅާ ގޮަތކަށޭ. ދެން މި މަޖިލީ 

ނޫނީ ނިޒާމާއި ގާދިެވހިރާއްޖޭގެ  ،ހޭނީދުތައް ވާންޖެޢުދުތަކެއް ފުއްދުުމގެ ނިޔަުތގައޭ. އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ ވަޢުވަ

އެހެންވީމާ، ދާއިރާތަްއ އެކަމެއް ނުކުރެޭވނެ. ން . އެއަްށވުރެ ބޭރަކުންގޮތުގެ މަތީ ވާޢަތުގައި ޝަރީ އިސްލާމީ

 ،ކުރުމުެގ ބޭނުމަކީއް ޢައްޔަންހެގޮތަށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީ ރާއްޭޖގެ ނިސްބަތްވާމުޅި ދިވެހި ،ކަނޑައަަޅއި

ސަރުކާރު ހިންގަންވާ ގޮތް ކަނޑައަޅާނީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން. ސަރުކާރަކުންނެއް ނޫން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިްސ 

ނޑައަޅާނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުން. އާދެ! މި ވާހަކަތަކަީކ ގޮތް ކަ  ގަްނވާގޮތް ކަނަޑއަޅާނީީކ. ކޯޓުތައް ހިންހިންގަންވާ 

ވާތީވެ އަުޅގަނޑު ެދން އަންނަ ފުރުޞަތެއްގައި އެ ވާހަކަތައް ފުރިހަމަކުރާނެ  ށްވާހަކަތަކެއް ކަމަމު އްވަރަށް މުހި

އްޖޭގައި ޝަރުޢީ މި ދިވެހިރާ. ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލާނަންވާހަކަ ދަންނަވަން. ނަމަވެސް، ވަގުުތކޮޅު ނިމެން

ފަނިޑޔާރަކަށް އިްނނަންޖެހޭނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ދަންނަ މީހެއް. މިއީ މިކަން އޮންނަންޖެހޭ ގޮތް. އެކަްނ ކޯޓެްއގައި 

އިސްލާީމ  ،އެަބއޮތް ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ވަރަށް ސާފުކޮްށ ބަޔާންޮކށްފައިއެނގޭނެ ިދވެހިރާއްޖޭެގ 

ޖެހެނީ ނޫނު ހަދަންގާ ނޫނެއް ނެހެދޭނެ ކަމަށް.ގާިއސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފަށް އެްއވެސް  ، ޚިލާފަށްޔާމި .ޝަރީޢަތް

ެވއްޖެއްޔާ އިސްލާމީ ޝަރީޢަްތ ނުދަންނަ ބަޔަކު ެއކަހަލަ  ށްން ކަމަގޮތުގެ މަތީ ޝަރީޢަތާ ެއއްގޮްތވާ އިސްލާމީ
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ނޭނގި ވާ ހިނދު ވެސް ފުލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާވެސް ިއސްއަނެްއކާ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އްޔާކެއް ހަދަންވެއްޖެ ނޫނުތަގާ

 ...އެފަދަ ބޭބޭފުޅުން ،ތަނުަގއި ކޮމިޓީެއއް އުަފއްދަން އެބަެޖހޭ މިގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ޅު . އެހެންވީމާ، އަހިނގައިދާނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނުައސާސީަގއި އޮންނަން ގޮތުެގ ޤާ ެދ،އާ !ފުކުރައްވާމާދެްނ ވަގުުތ ހަމަވީ އިނގޭތޯ. ބަރު، މެންއާދެ، އިްއޒަތްތެރި 

. އާދެ، ނޫންތޯވެްސ ރަނގަޅުވާނެ ންނޫނުއަާސސީ ބަދަލުވީމަ އެކަޤާލާއިރުަގއި ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލައި އަށްވާހަކަ

 އަށް.هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ިމ އަރުވަނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ

 އި އޭޝަން އޮތޯރިޓީެގ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓުެގ ބަހުސްގަ މޯލްިޑްވސް ސިވިލް  ،`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ

ޔިތުން މަޖިލިސް ރައް  18ައޅުގަނޑުމެްނގެ ިމ  ،ފާކުރަންވަރަށް އު  ހަމަ ފުރަަތމަ އަުޅގަނޑު އެންމެކާއިރު ދައް ވާހަކަ

 ހުރި ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް  2007ދިއުމުގެ ކުރިން މި ރިޕޯޓްތައް މިތަނުން ފާސްވެގެންދާތީ. ނިމިގެން

ހުރެ  މެވެސް ސަބަބަކާ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ، ކޮންއުފާިދއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ ދޭތެރޭ ގެންނިމިރިޕޯޓްތަކެއް 

 ދުަވސްތަކެްއ ވަންދެން މިތަނުން ނުނިމި. ގިނަ ،ޒަމާންތަެކއް ވަންދެން ގިނަވަރަށް  ރީހިޓްތައް މިނަމަވެސް މި ރިޕޯ

ދިއުްނ ެއީއ ދިއުމުގެ ކުރިން މި ރިޯޕޓްތައް ނިމިގެންހުރުމަށް ނިމުމަކަށް ައއިސް މި މަޖިލިސް ިނމިގެންހުއްޓާ ެއ ހުރި

ގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ލިބޭ އުފަލެކޭ. އަދި ފަޚުރެކޭ. ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު 18ބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑު ގަ

އެާއއެީކގައި މަނިުކފާނު ރިޔާސަތާ ހަވާލުވުމަްށފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ކަންކަން އިޞްލާުޙކޮށް އަދި ހަމަ

ދަންނަވަން. ދެްނ ސާބަސް  އި ައޅުގަނޑު ހަމަ ައއްސަރިބަހާހަމަ ޓަކައި ތިޔަ ުކރައްވާ މަަސއްކަތަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް

ދުލްޣަފޫރު ބްއުތުރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަ ކުޅުުދއްުފށީ ،ބޭނުންވަނީގަިއ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ކީ އެާއއެ

ނިންމައިފި.  ރައްޔިތުން ގޮްތ ނިންމައިފިއޭ. އާދެ، ރައްޔިތުން ގޮތް ،ވިާދޅުވެއްޖެ  ގައިމޫސާގެ ވާހަކަފުޅު 

ަގއި. އެ މަޖިލީހުގައި  2019މެިއ  28 ވަނަ ަމޖިލިސް ނިމެނީ 18ނަ މަޖިލީހުގައި. ވަ  19އެީއ  ،އެހެންނަމަވެސް

ވާހަކަދެްއކުމުގެ އިޚްތިޔާރު ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އަދި އޮންނާނެ. އެއަކަށް އަދި ރައްޔިތުން ގޮތެްއ 

ޖިލީހުގައި އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދާ މަހިނގަމުންނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މިހާރު ނުނިންމާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ 

އިސްލާމީ ުއސޫލުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް  ،ވެސް އެ މެންބަރަކު ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކައެއް ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން

މެން ހަމަ ައޅުގަނޑު ގައި ތެުދވެ ެދއްކީމާނުބަރަކު މިތަތްތެރިކަމުގެ ވާހަކަ އެމް.ޑީ.ޕީ މެން ހާދެއްކޭނެ ކަމަށް. ަނޒާ

ނުވަތަ  ލެވުނު ސަރުކާރުއިނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އެކުަލވަ ޤާއާދެ، މި ފެހި  ؛ނޫނުއަސާސީޤާހައިރާންވޭ. ފުރަތަމަ 

ައއިސްގެްނ ވަނަ އަހަރު. އެ ސަރުކާރު  2008. އްއިންތިޚާބުެވގެން އައި ސަރުާކރު އެއީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުާކރެ
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 ގަނޑުމެންަނށް ފެންނަން އެބަހުރި ތާރީޚުގެ ފޮތްތަކަށް ބަލައިލީމަ.އަދު ވެސް އަޅު ކަންތައްތައް ކުރި ގޮތް މި 

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާމެން  . އެ ގޮތް އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެތްތެރިވީ ކިހާވަަރކަށްކަްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭހާނަޒާ

ދޮރާށި ައވަށްޓެރި ތޯ ދިވެހިާރއްޖޭގެ މައިތްތެރިވެގެންހާށް ކިހާވަރަކަްށ ނަޒާކަކިހާ ބޮޑަ ،މަލެއްވީ އިފަދަ ބޭބޭފުޅުން ބައްލަވަ

 ން ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު 17 އޮތްއޭރު  ،ކުންފުންޏަކަށް ިވއްކާލީ. ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުންިވޔަފާރި އުމެްއގެ ޤަ

ނޫނަްށ އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ތިެބގެން މާލިއްޔަުތގެ ގާ ،ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރުމޫސާ ވެސް އިންނަަވއިގެ 

ދީގުުނކުރަްއާވ ސްއެ ތަ ،ޮއްއވާ  އިން ފޮނުްއވާފަގެނެސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހަށް ތަސްދީގުކުރައިޞްލާޙު

މަ މަނަކަށް ހުރި ބޭފުޅަކު ސޮއިނުކުރެްއވީރޕޯޓް ކޮމްޕޮނީގެ ޗެއަރގައި ސޮިއކުރަްނ ބުނީމާ އޭރު އެއައެގްރީމެންޓު 

 އްޔަންކުރައްަވިއގެންޢަ ށްމަޤާވަުރގެ ބޭފުޅަކު އެ މަަވގުތުން ސޮއިުކރައްވާ  އި،އެމަނިކުފާނު ވަގުތުން ވަިކުކރައްވާފަ 

އުމަްށ ، ޤަންތޯްތކަމެއްެގ ދަށުހާގެ ނަޒާދޮރާށި ިވއްާކލީ އެީއ ކިހާވަެރއް ަމއި ގެ ަޤއުމުގެއަުޅގަނޑުމެން  އި،ސޮއިކުަރއްވަ 

ސް މި ސުވާލުތައް އުފައްދާނެ ބޭފުޅުްނ ދު އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުނުކުރިޔަ ކިހާވަރަކަށް ހެޔޮއެިދވަަޑިއގެންތޯ މިއަ

ައޅުގަނޑުމެންގެ އި އެއާެއކީަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެިރާވ ދިރާގުގަަގއި އަންނާނެ. ހަމަދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚު

މަންފާއެްއ ާކއި ޔަށް ކިހާަވރެއްގެ ލާބައުމަޤަ ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ިވއްާކލީ އެއީ ދިވެހި ސާއެ ހިއް ،މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އޮއްވާ

ހަމަ މި  ްނ މާދަމާގެ ނުކުމެދަރީޅަތްތެރިކަމެއް އޮެވގެްނތޯ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާެއއީ ކިާހވަރެްއގެ ނަޒާ ،ހޯއްދަވަންތޯ

ރޭގައި ދާެނކަމާ ދޭތެއުފައްަތއް ލުލުގައި ތިެބގެން މި ސުވާއަދު މި ވާހަކަދައްކާ މާަޙއު ގަނޑުމެން މިޅު އަ ،މައިދާނުގައި 

ބޭފުޅުން   ވިްއކާލިއިރު އެާއ ދޭތެރޭގައި ތިސާއްހި ފެން ކުންފުނީގެކަމެއް. ދިވެރި ން އެއީ ުބއްލުވިސްނާ

އުމަށް ކިާހަވރެއްގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދަން ކަމެއްތޯ. ެއއީ ެވސް ހަމަ ޤަެއއީ  ،ވިސްނާަވޑަިއގެންނެވީ ކިހާވަަރކަށްތޯ

ގަިއ ނވާހަކަނުދަްއކައިިފއްޔާ މާދަމާ މި ތަންތާ ކަމެއް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވާހަކަދައްކާލަންޖެހޭ 

ނޫން. އެމް.ީޑ.ޕީގެ ސަރުކާުރގެ ތެރޭަގއި  ތިބެ ވާހަކަދައްކާ މީހުން އެ ވާހަކަ ދައްކާނެ. ިމއީ ސުވާެލއް އޮތް ކަމެއް

 510 ،ނުންލިއަމި 715 ،ރިޕޯޓްތައް ނެރުއްވިިއރުވަޒީުރކަންކުރެްއވި ުވޒާރާތަުކެގ އޮޑިޓް  ،ކުރެއްވި ބޭފުޅުން ވަޒީުރކަން

އް ނޭނޭގ ެއހެރީ ވީނުވީ ގޮތެ  ،މިލިއަނުން 13 ،މިލިއަނުން 12 ،މިލިއަނުން 95 ،މިލިއަނުން 211 ،މިލިއަނުން

އޮޑިޓަރް ޖެނެރަލް ހުންނަވައިގެން ނެރުއްިވ ކުރި އްޔަންޢަތި ބޭފުޅުން  ،ތި ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރު އޮެވގެން .ކަމަށް

ނޫނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރުން  ،ވަަނ މަޖިލީހުން ކުރި ކަމެއްތޯ 18 ގެއަުޅގަނޑުމެން އި ފާހަގަކޮށްފަ. އެއީރިޕޯޓްތަކުގަ 

 ؟ެވަވޑަިއގެންފައި އެ ފަިއސާ ހޯްއދަވަން ކުރި މަސައްކަަތކީލުކޮބައިތޯ ތި ބޭފުޅުން ސަރުކާރާ ހަވާ ؟ކުރި ކަމެއްތޯ

ްއޔިތުން މަޖިލީހުން އެކިއެިކ ރަ ،ން ބޭނުންވަނީުޅގަނޑު ދަންނަވާލަަގއި އައެކީ ހަމައެއާ ؟ތޯ ކޮންތާކު ތްތެރިކަން ވީހާނަޒާ

ަރއީުސލްޖުމްހުރިއްޔާކަން ކުރުމުގެ ނޫނުއަސާީސގައި ޤާ ،ގެންދާއިރު ގޮތުަގއި ެހދި ވާހަކަ ދައްކަމުން  ގާނޫނުތައް ނަހަމަ

ގަނޑަށް ހީވަނީ ތިބޭފުޅުން އަޅު ؟ްއވިތޯކިަތއް ބޭފުޅުން ވޯޓުދެ ،ންއުމުރު ކަނއެޅި ބިލަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކިަތއް ބޭފުޅު

ގައި ބިްނ ިވއްކުުމެގ ގާނޫނަށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ކިަތއް ކީ އެއާއެ މޫސާ ވެސް ެއއަށް ވޯޓުދެްއވިހެން. ަހމަ ހަމަ ޢަބްދުލްޣަފޫރު
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ގަިއ މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭ  ،ދަްއކާިއރު ހަކަ ެއ ވާ ގޮނިޑ ލިބިގެން 65މިއަުދ ތި ބޭފުޅުންނަށް  ؟ދެްއވިތޯބޭފުޅުން ވޯޓު

. ހަމައެކަިނ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންެގ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އޮތް ކަމެއް އެއީ ން ވެސް ހަމަ ވިސްނާލު

ެގއިން ބޭނުން ގޮަތކަްށ ްނ ސަލާމަތްވެޭވކަށް ނެތް. ފަނޑިޔާރުއިތި ބޭފުޅުންނަކަށް އެއި، ކޮނޑުަގއި އެ ޒިންމާ ައޅުވާފަ 

. ކުރި ކަންތައްތައް ިމއަދު ވެސް ފެންނަން އެބަހުރި އިުރގަކާފުޅުންގެ ސަރުތި ބޭ ،ކުރާ ވާހަކަަދއްާކިއރުއްތައް ކަންތަ

ސިމް އިބްރާހީމް ޤާގާނޫނެްއގެ ދަށުންތޯ އޮނަރަބަލް ، ހެދިފައި ޮއތް ކޮންމާއްާދއެްއގެ ދަށުންތޯ ސީގެ ކޮންނޫނުއަސާޤާ

ކްރިމިނަލް ރު އޭ ؟ޑރ. ޖަމީލް ހައްޔަރުކުރީ ؟ޢަބްދުލްގައްޔޫމް ހައްޔަރުކުރީޔާމީން  ؟އޭރު ގެްނގޮސް ހަްއޔަރުކުރީ

 ގެްނގޮސް  އޮްއވާ ވަގަށް ނަަގއިގެން އިމުޙައްމަދު ރޭގަނޑު ދަންވަރު ގޭގައި ނިދާފަهللا  ޢަބްދުޟީޤާކޯޓުގެ އިސް 

  ؟ކަމެއް ހުރެގެންތޯތްތެރިހާއެކަހެރިކުރީ އެއީ ކިާހވަރެްއގެ ނަޒާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ވަނަ ފުރުޞަެތްއ  2 ،އަުރވަން މި އޮތީޅުގަނުޑ ފުރުޞަތުގުުތ ދެން އަ ަވގުތު ަހމަވީ. އާެދ، މި ވަ !ފުކުަރއްވާއާދެ، މާ

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ.

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

މަޖިލީހުަގިއ އް މި ޤެއްޙަިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންާވ ޝުކުރިއްާޔ 

ކަލޭމެން  ،ތަަނކަށް ނާދޭ. ދެން ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވިދާޅުވޭ  ވަަނ މަޖިލިސް އަދި މި 19ވާހަކަދެްއކުން. 

ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަދައްކާނެ ފުރުޞަތު އަދި ،ން ދެން ވާހަކަދައްކަންޖެހޭނެ ސަބަބަބެއް ނެތޭ މިހާރަކު. ނޫ

ޮކބައިތޯއޭ މިދިޔަ ދައުރުަގއި  ،ކީދައްކަނީ. އަުޅގަނޑުމެން ދައްަކން ބޭނުންވާ ވާހަކައަންވީމާ، މި އެބައޮތް. އެހެ

އެ ބޭފުޅުން  ؟ދިކޮޅު މީހުންނަށް ވާހަކަދައްކަން ފުރުޞަތު ނެތީތޯއޭއި އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޚާބުެވެގން އައިމާ

ަރއްޔިތުން  ؟ޅުވީހުއަނަގ ުކގެ ވާހަކަދަްއަކން ކަންަތއްތަ ށް ކުރާ ނޭެދވޭއަދިމާ ކީްއވެގެންޯތއޭ އޭރުަގއި އޮތް ސަރުކާރާ

 ،އޮތީ. ރައްޔިތުން އިވެްސ ހޮވާފަ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުهللا އޮީތ. ރައްޔިތުން ރައީސް ޢަބްދު އިފަސް ބަސް ބުނެވެއޭރު

 ކަދެއްިކ ބޭފުޅުންމިތާ އެތެޭރގަިއ ހަމަ ވާހަ ،. ެއހެންނަމަވެސްދިން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ވެސް ސަރުކާރަށް ގެ ރައްޔިތުން

ވަނ  19 އެެހން ފަރާތަކަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ތޯއޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަދިނޫންހަމަ ވާހަކަދެއްެކވީ

ކަ ވެްސ ދައްކާނަން. ގޯްސ ހަ ވަނަ މަޖިލީހުގައި އެ ސަރުާކރުން ކުރާ ކަންތައްަތކުގެ ވާ 19 ،މަޖިލީހުގައި ދެވުނަސް

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި ދެންމެ ވަރަށް ސާފުކޮށް ފޮނަދޫ ދާއި ،ވާަހކަނުދެއްިކަޔސްވާަހކަ. އަޅުގަނޑު  ފިްއޔާ ގޯސްކަމެއްކޮށް

ސީގެ ރަީއސް ޢަބްދުއްރަޙީމް މިހާރު ޕީ.އެން. ގަިއ؛ާވހަކަފުޅު ގެޕީ.ޕީ.އެމްގެ ނައިުބ ރައީސް ޢަބްދުއްރަޙީމް ،މެންބަރު

 ްއޔަރުުކރި ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަހަ އިވާހަކައާ ައތް ބޭނި ތަކަށްކުީރަގއި އޮތް ސަރުކާރުތަކުން ކޯޓު ،ވިދާޅުެވއްޖެ
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ވަނަ  2009އެހެން ކަމެްއގަިއ އުޅުނީ އޭުރ.  އިޮއޑިޓް ރިޕޯޓްަތއް ަބހައްޓާފަ ؟ކަމަކީތްތެރި ހާނަޒާ ވެސް. ކޮބައިޯތއޭ

ޑުމެން މިއީ އަދި ައޅުގަނ. 2013، 20012މިއަދު މި އޮތީ  2011، 2010، 2009، 2008، 2007 ؛ އޭރުއަހަރު

ށް. އެހެންވީމާ، މި ގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓަކަ 2013، 2012ދެން މި ވާހަކަދައްކަީނ  އިންތިޚާބު ވެސް ނުވަނީސް. މިހާރު

 ،ުކރެއްވީ. މި މަސައްކަްތ ޭއރު ކުރަްއވަން ބާރުައޅަން އެހެން ކަންތައްަތކޭ އި،ޑިޓް ރިޕޯޓްަތއް ބަހައްޓާފަ އޮ

އަުދެގ އިއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ މިދެއްކި ބޭފުޅުން ޖަލަށްލީ. އޭގެތެރޭަގއި ދާރީކުރުވަން މި ރިޕޯޓްތަކުގެ ވާަހކަބުޖަވާ

 64 މިއަދު މަޖިލީހުގެ އި،. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން އޭރު މި ގޮތަށް ކަންތައްަތއް ކުަރްއވާފަރައީސް ވެސް ހިމެނޭ

ކުރާނެ ގޮުތގެ ވާހަކަ  މެން ކަންތައްތިމަންނާމެންނާ ބާރު ލިބުނީ ދެން ތިމަންނާ ،ވެރިކަްނ ިލބުނީމާ ،ގޮނޑި ލިބުނީމާ

ން ގޮތް ނިންމައިފިއޭ. މިހެން ބުނީމާ މިއީ ވަރަށް ނުދައްކާށޭ. ކަލޭމެން މައިތިރިވެގެން ތިބޭށޭ. ރަްއޔިތުކަލޭމެން 

ވާހަކަ މި ދައްކަނީ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ވަރަށް ބިުރވެރި ވާހަަކއެްއ. އަުޅގަނުޑމެން  ބިރުވެރި ވާހަަކއެއް.

މި ދިނީ  ށްއަ 19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ަރއްޔިތުްނ އެޖެންޑާ  19މެއް. ންނަށް ހަނދާންކޮށްދޭން. މިއީ ކުރަންޖެހޭ ކަރައްޔިތު

ވަަނ މަޖިލިސް އަންނައިރަށް އެ  19 ،ށްމި މަޖިލީހާ ހަމައަ އޭ؟ުޅ ކަހަލަ ގޮތަކަށްތޯމިއީ އަލާއުއްދީުނގެ ޮވއްކޮ

ނެނގޭނީ ރަނގަޅު ނެގީމަ  އިއޭގެތެރެއިން އަތްބާނާފަ ؟ންވީތޯއޭބޭފުޅުންގެ ހުރިހާ ވަޢުދުތައް ދުމަށް އަރައިގެން ދާ

ތިަލ މިނެއް ނޭނގޭ ެއއްެޗއް. ޭއގައި އޮތް  ،ައކީ ޭއގެ ފުންމިނެއް 19އެޖެންޑާ  އެްއޗެއްތޯ ނޫނީ ނުަބއި އެްއެޗއްތޯއޭ.

 ތްތެރި ރައީސް، ިދވެހިވިްއކި މީހުނަކަށް ވެސް ނޭނގޭ. ވަރަށް ސާފު. އިްއޒަ 19އެެޖންޑާ ނެތް އެްއޗެއް  ،އެްއޗެއް 

ތައް  ެއ ރަށްތަުކގަިއ އަސާީސ ޚިދުމަތްން ކަްނތައްތައް. ހުރިހާ ރަެށއްގެ ަރްއޔިތުން ވެްސ ތިބީރައްޔިތުން ވަރަށް ބޭނު

އަީޑގަިއ ެއ ބޭނުންވެފަ. އަުޅގަނުޑ ނިސްބަތްވާ އައްޫޑ ސިޓީ ފޭޫދގެ ަރްއޔިތުން މިއަދު ވެސް ތިބީ ެފނުތެރޭގައި. ފެނު 

އޮތީ. ލުގައި ހާ މަގުތައް އެ އުޅެނީ. ނުކައިިއގެން . ކައްކަ ށުގައި ފެންބޮޑުވެފަ. ގެތަކަށް ފެން ވަންނަނީރަ ޅިތިބީ. މު

ފްލެޓް އެރަުށގަިއ  100ގައި އެބައޮތް. މި ސަރުާކރުން މިހާރު ފާސްކުރި ބަޖެޓު  އްކިފައިސިންގާ ބިލެއް ހި މާ ވަށާރަށް

އިން ނޫންތޯ. އެ  ވަަރށް މޮޅެއް 19އެ ވާހަކަެއއް. އެޖެންޑާ  ގައި ނެތް 2019 ،ގަިއ އޮތްގެ ބަޖެޓު  2018އަޅަން 

ެއ  .އޮތް ބަޖެޓުަގއި އިަގއި ފާްސކުރެވިފަ 2019 މިހާރު ގެ ދަށުން.19ޖެންޑާ ހެދުމުގެ ވާހަަކެއއް ނެތް އެރަށެއްގެ ަމގު

 600 ،ހެންނަމަވެސްސިޓީތަކުން ހިލޭ ކިޔަވަން. ފޭދޫ ކުދިން ވެސް ބޭނުން. އެރކުދިން ވެސް ބޭނުން ޔުނިވަ ރަށްށުގެ

ހިލޭ ކިެޔވޭ ގޮތަްށ  ޓޤ ިޑގްރީއަށްފަސް ސިޓީންރއަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވައާިއ ސިޓީރއުމީ ޔުނިވަ ޤަމިލިއަން ރުފިޔާ 

ކޮންމެ  ،އެ ކުދިން ޖެހެނީ ހިލޭ ކިޔަވަންޯތ މާލެ އައިސްގެން ؟ދަރިވަރުން ފޭދޫގެ ގެކޮބައިތޯ އަްއޑޫ ސިޓީ ،ހެދިއިރު

ވެްސ  މެންއަޅުގަނޑު ؟ލޭ ިކޔެވޭތޯތަނެއް ކުށްޔަށް ހިފަިއެގން މާލޭގައި ތިބެގެން ހި އި ީދފަރުފިޔާ 12000ކުއްޖަކަށް 

 އި  ފޭދޫގަ ވެްސ އަުޅގަނޑުެމން ވެސް ބޭުނވޭ ނު ވެސް ޮއންނަން ފޭދޫގައި. ރަސްރަނި ބަގީާޗއެއް ބޭނުމޭ ރަސްފަން

އިރު ވެސް ިމ ވަނަ މަޖިލިސް ނިމިގެންދާ 19. މި ކަމެއް ނުވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؟އޮންނަން. ކޮބައިތޯ ވަޢުދުތައް

ތެރޭގައި  ހުގެވަނަ މަޖިލީ 19ފެންނާނީ އަޅުގަނޑު ުއްއމީދުނުކުރާ ކަންތައްތަކެއް ްށ އަޅުގަނޑަ ނުވާނެ. ކަމެއް
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ރީ މި ކަންތައްތައް ުހއްޓުވަން ކު ،ފެނިގެންދާ މަންޒަރު. އަުޅގަނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ދަންނަވާނަން އެ ދުވަހު

މަަސއްކަތްކުަރްއވާެނ  ިރކަމާ ެއއްކޮށްތެޞްލާދެކޮޅަށް އިޚް ނިކުންނާށޭ. އަުޅގަނުޑމެން ރާއްޖޭގަިއ މި ކަންކަމާ ށްސަފަ

ހުގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީ 19ންނެވީ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މަނިކުފާނު އިއް ބޭފުޅުން މިއަދު މަޖިލީހުގައި ރަީއސަކަށް ތި އެ

ަގއި ތުްނގެ ދިފާޢުުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަްނ ގިނިަކންޏާ ވެސް މި މަޖިލީހުަގިއ ރައްޔިއަ ރީ. ހިތި އި ވެފައިންތިޚާބު

އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނަން ފަހަތުގައި. ައޅުގަނޑު ރަީއސް  ފާނަށް ވީ ހާލެއްގައި،އި މަނިކުމަނިކުފާނާ ންއުފުލައަޑު 

އްވާެނ ކަމަށް ތްތެރި ވެރިކަމެްއ ކުރަ ނަޒާހާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިަޙށް ދަންނަވަން. ައޅުގަނޑުމެން ުއއްމީދުކުރަން

 ..ލިބުނަސް.ރިޓީއެއް މެޖޯހުގެ ބޮޑު ަވނަ މަޖިލީ 19މަނިކުފާނު. އެހެންވީމާ، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ، ތުލުސްޫދ ތު. ޞަދެވަނަ ފުރުއަށް هللاޒަތްތެރި ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުިއއް  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ

. މިނެޓުގެ ވަގުތު 3 އޮންނަނީ ށްކަމިނިވަން މެންބަރަ ،އެބައޮތް. އެހެންނަމަެވސް އިމެންބަރު އެިދވަަޑއިެގންފަރާގެ ދާއި

 ޕީ.ޕީ.އެމްެގ' ވަނީ ނިމިފަ. ދެން ޕާޓީެގ ތެރެއިން އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާތީ ޕާީޓެގ ވަގުތު އޮތީމާއެ 

ތްތެރި މެންބަރު ިއއްޒަ ދާިއރާގެ ނޑު މި ފުރުޞަތުައރުވަނީ. އާދެ، ފޮނަދޫަރއީސަްށ އަޅުގަ ދެ، ޕީ.އެން.ީސގެއާ

 .ފުރުޞަތު ދެވަނަޢަބްދުއްރަޙީމަށް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ަކ ހަކަމުގެ ވާތްތެރިހާނަޒާ ،ވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ 2ތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ހަމަ އިްއޒައާދެ، ޝުކުރިްއޔާ  

ުޅގަނޑު ދައްކާލަން ހަމަ ބޭނުންވާތީ. ކޮންެމވެސް ވަަރކަށް ހަމަ އެ ވާހަކަ އަރު އިއިހަމަ އަޅުގަނޑު ފަށަިއގެން އަ 

 ،އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ވެސް ނޫސްތަކުން އެބަފެނޭ މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ލިބުނު

އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން ން ރުފިާޔއަށް ވީ ގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަްށ. ބިލިއަ 1.8 ތެރެއިން ލަތަށް ލިބުނު ފައިސާގެއުދަ

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ވެގެންދާނީ އެ ަފއިސާއަށް ީވ ގޮތެއް ހޯދުން ކަމަށް. ެއީއ ވަނަ ރައް  19

އެ ވާހަކަ މި ދަންނަވާީލ.  ވަނީ. އެހެންވީމާ،ދައްކަވަމުން މި ގެންދަތްތެރި ވާހަކަ މި ބޭފުޅުން ހާވަރަށް ނަޒާ

ަގިއ ކީ އެ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް އެ ޯއގާތެރިކަމާ ،ނުންވަނީއެއާެއކީަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭހަމަ

މިހާރު އެ ކިޔާ އިންތިޤާީލ  ޏާ،ވަން ކަމަށް ެއކީަގއި މަސައްކަތްކޮށްެދްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބަެއއް ތެރިކަމާޞްއިޚްލާ

ވަިކ ؟ ކުރަްނވަންތޯއޭއިން ފެށިގެން ކަންތައްތައް ަބއްލަވަން މި އުުޅްއަވނީ ކީއް 2012ޖެނުއަރީ  1 ޢަދާލަތުގެ ދަށުން

އޮީތ  ހިފާފައި އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ބޭފުޅުންެގ މުޅި އަމާޒު  ؛ތަރީޚެއް ޖައްަސަވއިގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް

ވަނަ  19އް ބެލުން. ެއއީ މައިގަނޑު ގޮތެްއގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ތައްތަދިަޔ ކަންއިރީަގއި ހިނގަ ވަފެބުރު 7
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ިމއަދު މި އޮތް ސަރުކާރު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. އެހެން ކަންަތްއތަކެއް ކުެރވިދާނެ ކަމަކަްށ  ،ތުންގެ މަޖިލީހާއިރައްޔި

 ވާހަކަދެްއކުމަކީ ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީައކަށް ތެރިކަމުގެތްހާނުކުެރޭވ. ނަޒާ ނުކުެރވޭ. ކުރާނެ ަކމަކަށް ވެސް ގަބޫލެއް ގަބޫލެއް

ތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ދެެނވަަޑއިަގންނަވާ، އެންމެ ރަނގަޅަްށ ޤީޤަޙައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ނޫން. ެދންމެގަ އެހާ ރަނގަުޅ ކަމެއް 

ތެރި ނައިުބ ތްއިްއޒަގެ މި ަމޖިލީހު ،ދެނެވަޑަިއގަންނަވާނެ ބޭފުެޅއް ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ވެސް ގަޫބލުކުރެވޭ އެއް ބޭފުަޅކީ

އެމަނިކުފާނު ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް އެ ބޭފުޅުން  .ކުނިތްތެރި  މެންބަރު މޫސާމައިއްޒަހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ  ،ރައީސް

ވަނަ  2008ތަނުގައި ވިާދޅުވެދެްއަވއިފި.  މި ކަންތައްތައް ކުަރްއވާނެ ގޮތާިއ އެ ބޭފުޅުން ކަންތައްތައް ުކރެއްވި ގޮތާ

 ދިޔަ ގޮތް ވެސްއިއުމުގައި ކަންަތއްތަްއތައް ހިނގަޤަސަުރކާުރން މި ގެ އެމް.ީޑ.ޕީ ޔައި އުފެިދގެންދިހިރާއްޖޭގަ އަހަރު ދިވެ

އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެއް ބޭފުޅެއް އޮނަރަބަލް މޫސާމަނިކަކީ. އެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ެއ 

ސަރުކާުރ  ،ންދިޔަ ގޮތުންކީ އޭރު ކަންަތއްތައް ހިނގަމު ވާހަކަ ެއ ދެއްެކވީ. އަޅުގަނޑުމެންނަ މަނިކުފާނު

ތުން މަޖިލީހުގައި ތިބި މީހުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު އޭރުެގ ވަނަ ރަްއޔި 17ޖަވާބުދަރީކުރުމުގެ މަސަްއކަތްުކރަން 

ވެަވޑަިއގެްނ ލުހަވާ ތާލައުގެންދިޔަ ގޮތް. އަދި އޭުރ އެމް.ޑި.ޕީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދަސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުަރމުން

ގަނޑުެމން އަުޑއެހީމު. ގާނޫނީ އިމުެގ ގެންދިޔަ ވާހަކަފުޅު ވެސް އަޅު ންނެވީ ރައީސް މުަޙއްމަދު ނަޝީދު ދައްަކވަމުންހު

ެއ  ،ވިދާުޅވެ ޗާޓުން ބޭރުން ކަންތައްތައް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ،އްޔާ ގާނޫނުން ބޭރުންތެރެއިން ކަންތައްތައް ނުކުެރިވއްޖެ

ތް. މިއަދު މި އައީ ޙަޤީޤަން ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ދުށީމު. މިއީ ފެންނަން އޮތް ތައް އެ މަގުން ކުެރްއވި ތަކަންތައް

ލަތަކަށް ިމ އައީ. މިއަދު ކަންޮބޑުވާްނ ހާރައީސް، އެައށްވުރެން ގޯސް ތްތެރި އިްއޒަލަތަކަށް. ހާ ގޯސް އެއަްށވުރެ

ތިބޭނަން ބޭރުގައި ބަލަން. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ  އެބަޖެހޭ. ކަންބޮޑުވާ ހިސާބަްށ ދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން

ކަްނ ނެތޭ. އެ  ކާނެ ކަމެއްކަލޭމެން ވާހަކަދައް އިވަނަ މަޖިލީހުގަ 19އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ރައްޔިތުން ބުނެފި 

ނޫން.  ކީއަށް ދިޔައީގަބޫލުކޮްށގެން މި ތިބީ. އޭެގ މާނައަކީ އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ މައިދާުނން ދުރަ

ޅުގަނޑުމެން ތިބޭނަން އަ ؛ ނެތް.އަުޅަގނޑު އެދެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ަވގުތު އޮިތއްޔާ އިތުރަށް  ؛ހަމައެކަނި ރައްޔިތުން

ތްތެިރ ިއއްޒަލަތެއްގައި ދެންމެަގއި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ހާއުމަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ޤަމި  .ންނާ އެީކގައިއިތުރަށް ރައްޔިތު

ގައި ކުރަންޖެހޭ ޤު އްޙަރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި ނެތަސް ަރްއޔިތުން  ،ސާމަނިކު ވިދާުޅވިހެންމެންބަރު މޫ

އިނޭގތޯ. އެކަމަާކ ދޭތެރޭަގއި ުސވާޅުއުަފއްދާނެ ކަމެްއ ނެތް. ގެންދާނަން އް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންމަސައްކަތްތަކެ 

. އުމުތަކަށް މުޅި ރާއްޖެ ވިްއކާލެވިދާނޭޤަ ިއގެން ައަވއްޓެރި ތަނަށް ވަޑަ  ގޮނިޑ ލިބިގެން މި 65ޅުނުކުރައްވާތި ފުހީ

ނެއް ވެސް ޖާގަެއއް ނުދޭނެ. ޖާގައެްއ ނުދޭނަން. ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޑުމެންއަޅުގަށް ކައެކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. އެކަން ުކރާ

ަރއްޔިތުންނެްއ  ،ަކމަށް ވިޔަސްދިޔަ ގޮނޑި ެއ ވީ ގޮތަކުން ލިިބގެން 65ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު އަިދ ތިބޭފުޅުންނަށް 

ޔިތުްނނާ އެީކގައި އަުޅގަނޑުމެން ނުތިބޭނެ. ރައް ގޮތެއް ހަނދަންދެން ބަލަހައްޓައިގެނެއް  ހާއުމަށް ބޭނުންޤަމި 

ސަލާމަތްކުރާނަން. ރައްޔިތުންގެ  އުމު ސަލާމަތްުކރުމުގައި ައޅުގަނޑުމެންޤަނާނަން. ނުކުމެ އަޅުަގނޑުމެންގެ ނުކުން
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ިއގެން ލަދޭތެރޭަގއި ބިރުން ގޭގައި ރަޖާ ފަސް މީހަކު ތިބުން އެއީކީ އަުޅގަނޑުމެން އެކަމާޅުމުގައި ހަތަރުމަޖިލީހުގެ ތަ

ުއމަށްޓަކައި މަަސއްކަތްކުރީމު. ޤަލަތުަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި ހާ ނުރައކާތެރި ނޫން. މިއަްށުވރެން ތިބޭނެ ކަމެއް

ނުވަތަ މި  ންއުމުގެ ތާރީޚުޤަކުރަްއވާ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދެން މި ވެސް ހީފުޅުނުއަދި ވެސް ކުރާނަން. އެްއޮގތަކަށް

 ..އުމުން.ޤަ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ަވގުތު ހަމަވީ އަށް އޮތް ޕީ.އެން.ސީ އިށާމަމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެްއެކވުމަށް ޕީ.ޕީ.އެތްތެރި މެންބަރު. ިއްއޒައާދެ، 

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވަގުުތ  ،ެއއް ނެތް. އެހެންަނމަވެސްމިތާ ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަ އަދި ޕީ.ެއން.ސީ !ފުކުަރއްވާއިނގޭތޯ. މާ

هللا ސަޢުދު ތްތެރި މެންބަރުިއްއޒައުތުރު ދާއިރާގެ  ތިނަދޫދެން  ދެ، އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުންއާ ؛ތެރެއިން މަނިކުފާނަށް

 އަރުވަން. ޙިލްމީއަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ސަޢުދުމެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ދޫ ތިނަ

 އް.ކީ ަވރަށް ކުރީގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓެމިއަދު މި ވާހަކަެދކެވެމުންދާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަ  ދެ!ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާ

 އެީކގައި މި  ވުމާ އަހަރު ކުީރގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކަށް 8ށް ކަީމގެ ގާތްގަނޑަ  ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓެއް. 2011އެއީ 

ދޭތެރޭގައި  ކާއްތަކަންތައަުޅގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ  ،ފުންކޮށް ވިސްނައިލާއިރު އަުޅަގނޑުމެން ދޭތެރޭަގއި ކަންތައްތަކާ

 އެބަޔަކު ބޭނުން  ،އި ގައެކީ  ގެ ބާރު ލިބުމާލަން. ޙަޤީޤަތަކީ ކޮންމެ ބަޔަުކ ވެސް ވެރިކަމު ތަންކޮޅެއް ޮޕޒިޓިްވކޮށް ވިސްނާ 

ތަން އަޅުގަނުޑމެންނަށް ފެންނަމުންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ  ޅޭންގުގެ އް ފަތެސަގާއް ހެދުމުގެ ގޮތެ

ކަމަށް.  އެގޮތަށް ުނކުރާނެެއކަްނ  ންޝަނެްއެގ ވެރިކަުމގެ ތެރެއިން ވެިރކަންކުރާ ފަރާތަކުކޯލި ،އުއްމީދުކުރަނީ

މެންނަށް މި ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުދަކޮށް ދައްކާ. އެހެންގަތްތެރިކަމުގެ ވާހަކަ ަވރަށް އަޑުލާފައި ވަރަށް ބާރު ހާނަޒާ

ތަން  ވަނަ މަޖިލީހަށް ހޮވިގެންދިޔަ 19އެތައް ބަޔަކު ތިބި ސްފައި ތްތެރިކަން ފޫގޮހާޒާއެގޮތަކަށް ނޫން. ނަ ފެނުނީކީ

މެންގެ ކުރިމަުގ އަުޅގަނޑު، ިވޔަސް  މެން ދެކެފީމު. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަދި އެގޮތަްށ އެކަން އޮތްކަމުަގއިގަނޑުއަޅު

ބުމަކުން ލިގިނަ ގޮނޑިަތކެއް  ނުވާނެ މާވެސް ބަލަިއގެންކަމަށް އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. އެްއގޮތަަކށް ޅަށް ދާނެރަނގަ

ނުވާނެ. އަޅުގަނޑު  އެކަހަަލ ގޮތަކަށް ދާނެ ކަމަަކށް. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާވެންތައްތައް އަދި އެބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮަތަކށް ކަ

ވޭުތވެދިޔަ ސަރުކާުރތަކުން ލިބުނު ފިލާވަޅުގެ ައލީގައި ރައީސް އިބްރާހީމް  ،ންރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރަވަހަމަ 

ރަކަށް ކަންތައްތަކެއް ޯގސްކުރަން ވަކިތަންމެ  ކުއުމު ގެންދަވާނެ ކަމަށް. ބަޔަޤަ  މިށްމުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރަނގަޅަ

ންދަވާނެ ގެތު ުނދެއްަވއި ކުރިއަށް ވިޔަސް އެ ފުރުޞަށް ކަްތކުރި ކަމަ އެންމެ ކައިރިން މަސައް ،ސްޔަމަސައްކަތްކުރި 

 ވަޢުދާ  ހުދާއި ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެއްފަަހރު ވެްސ އަރަކުރަށް ބޮޑަށް ުއއްމީދުވަކަމަށް އަުޅގަނުޑ 
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 ގޮތް ތި ބޭފުޅުން  މެންބަރުންނަށް ހެދި  12މެންގެ ޚިލާފުވާނެ. ވާނެ. އަޅުގަނޑު ވަުޢދާދާއި ހުއަ ްއޔާޚިލާފުވެއްޖެ

 މަގަށް އެޅުވުމުަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި ޤުރުބާނީތަކެއް ޤައުމު ހަމަ މެންބަރުންނަކީ މި 12 ގެއަުޅގަނޑުމެން !ވިސްނައިަލއްވާ

ޒަތްތެރި ިއއް  ހުރި ބޭފުޅަކު މަދުން ނޫނިއްޔާ ައޅުގަނޑަކަްށ ނުފެނޭ. މިއީމަވެްސ، އެކަން ހަނދާންވީ ަބއެއް. އެހެންނަ

މުގެ ުމސްތަޤުބަލަށް ބަލާއިރު މިއީ ިއސްދަށަށް ޖަހާލަންޖެހޭ ކަހަލަ މެންގެ ަޤއުއަޅުގަނޑު ރައީސް، ހިތާމަވެިރ ކަމެއް.

އަދި އަޅުގަނޑުެގ  ، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަމުން އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީންމިކަ ،މަލަދުވެތި ކަމެއް މިއީ. އެހެންވީ

 ީއސް. ޤައުމަށް ެހޔޮ ބަދަލެއް ފެނިގެންދިއުން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ ދުޢާއަކީ ވެސް މި

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަރިޔާ

މި ނިމުނީ.  އިއަރުވަ ހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ހުރިއެދިވަަޑިއގެންފައި ތިއްބެވި ދެއްެކވުމަށްވާހަކަފުޅު ށް މި ބަހުސަ !އާދެ

ތިން  ،ތުއެއީ ތި ބޭފުޅާގެ ވަގު !ކަމަށް ދަންނަވަން. އާދެ ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނިމުނީމި ރިޕޯޓުގެ އެހެންކަމުން، 

މި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް ! ތެރެއަށް ފައްަތއިގެން އަުޅގަނޑުމެން ގެންދަީނ. އާދެތިން މިނެޓުގެ ، ންނަނީ. އެހެންވީމާމިނެޓު އޮ

 ަގޑީަގއި ޮއންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.އެހުން މިއަދުގެ ޯވޓު

ޑިޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ ަވނަ އަހަރުގެ ާޚއްޞަ އޮ 2012ޑު ަކުއންސިލުގެ އިދާާރގެ ފުވައްމުލަކު މާދަ -5.5

 ،ޓީގެ މުޤައްރިރު ހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިލީ މަޖިރިޕޯޓް މެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓް. މި ދިރާސާކުރަްއވައި ނިން

 އަުރވަން. ރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއިންޑޫ ދާކޮމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެން

ވަަނ އަހަރުގެ ާޚއްޞަ ޮއޑިޓް  2012އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ފުވައްމުލަކު މާދަުޑ ަކުއންސިލު އިދާރާގެ ޝުކުރިއްާޔ އި 

 އްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮަތށް އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.ރިޕޯޓް މާލި

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއިގެންެނވުމަށް އިއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅު !އާދެ

 މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަން. ހުޅުހެންޭވރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު. 

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ  ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކުހުޅުހެންވޭރު

ގޮތުން  ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިާވ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ބެހޭ ފުވައްމުލަުކގެ ކައުންިސލާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ކު ބޭނުން މެންނަކަށް މިހާރަމާލޭަގއި އަުޅގަނޑު  ،ދެންނެވީ އަުޅގަނުޑ އެހެން މި ،އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލަން ޮއތީ
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ން މަހަކަށް ދެވޭކަށް ވެސް ނޯވޭ. އެކަަމުކ، ދެންމެގައި އަުޅގަނޑަށް އަިދ ބިލެއް ނުފެނޭ. މަޖިލީހަށް ފުރައިގެ ދިމާލަކުން

 ،ތުތަުކެގ ތެރޭަގއިސަސަުރކާރުެގ ސިޔާ ގޮތުން ނޫހުގައި އޮތް ވާހަކައެްއ މި ބަލައިލީ. އާ ބެހޭ ވަދެފައި އޮތް ބިލަކާ

ފީެއއް  ،ނަގަިއގެންއްދަހުވެސް މި ޖެހެނީ  ްނޮކޅު އަޅަން ަމސް ބާނަން ބުޅީގައި އެތެޭރގައި ގ19ެއެޖެންޑާ 

 ގައި ހުރިހާ ޒަމާނު ތުން ކާންޯބން މިޔިމި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައް ،ދައްކަިއގެން. ައޅުގަނޑު ުސވާލުކުރަން ބޭނުން

ހެނީ ޖެ ލަން ވެސް މިއް ެއއްިއ ގޮނޑުދޮށުަގއި ނަނެގައެކީ   ައމިއްލަ މިނިވަންކަމާއްކަތްކުރަމުންދިޔަ މަސަ

ދަނީ. އެއީ  އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކާތެރި ކަމަކަށް ައޅުގަނޑުމެން މި ޏާނަގަިއގެން. އެއީ ތެދެްއ ކަމަށް ވަންއްދަހު

ދިޔަދިަޔއީުނން ގޮސް ކަނޑުަގއި އުޅޭ މަސްތަކަށް ވެސް މިިނވަންަކން ދީފައި ކާބޯތަކެތިން ވެސް ޖަޒީރާވަންތަެވގެން

ޙަޤީޤަުތގައި  .ސުވާލުކޮށްލާފަ ެގ ބޭފުޅުންނ19ާބޭނުން މި ބިލު ބަލައިލަްނ އެޖެންޑާ  އަޅުގަނޑު ؟ޖެހެނީތޯދާން ދުރަށް

މުނިފޫހިފިލުވަން  ުނޖެހޭ. ކާކުތޯއްދަ ަނގާކަށްހު މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ކުރާ މަސްވެރިކަމަށްވެސް މި ދަންނަވަނީ. އެކަމަުކ، 

ންމެ ސް ެއއީ ކޮކުޅުން. މަކުޅުްނ، ަލވަކުޅުން، ފިލްމުީކ ޑްރާމާން ކުރާ ކަމަމުނިފޫހިފިލުވަން މީހު ؟ކުރަނީމަސްވެރިކަން

ގެން އިންސާނާ ކޮޅަްށ ބޮއިސް ބާނަިއގެން ބާބަކިއު ހަދައިގެން ނުވަތަ ައނެކައްެޗއް ހަދައިގެން ަކއިެގންވެށް ކަގޮތަ

 "ޒިކީ މަސްފޫހިފިލުވަން ބޭނުންކުރާ މިއުމުނި"ހުންނަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް. އޭގެ ތިއަރީ މުޅިން ތަފާތުެވއްޖެ މިހާރު. 

ތާނގަިއ ޖަޒީރާވަންތަ ދިރިއުޅުމަީކ  އްޔާ ކުިރއަށް އޮތްއް ައުޅގަނޑު ނުދެކެން. އެހެންެވއްޖެންނަ އެއްޗެހުއެހެން 

 ގެ މަޖިލީހުގެންވަނަ ރަްއޔިތު 19، ވިްއޔާ ކަމަށް ވަނީ އުުޅން މަތީަގއި ހުސްފަޔާިށވެލި ކިާޔ ކަ  މިފްލީ ަލއިވެއޮޓަ

ނުލައި އުޅެހެރޭ. ފޭލި  ބޫޓާ ަފއިވާާނއި  ،ދެން ތިބި ރަްއޔިތުންނަށް އަންގަފާނެ ،މެންބަރުން އެކަނި ފަިއވާނަށް އަރާފައި

 ރަނަގޅު ވޭދަމާ ރޮއްޖަކަްށ ފޫގަޅަިއގެން ފަހަތަށް ގުދުވެގެން ހިނގާ ގޮތަށް. އަުޅަގނޑަޖަށް ހިއެއްނު ،އަނދެގެން

ރިކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަްސވެ ޔަސްބޭފުޅަކު ބައްޓަްނުކރި ދަނީ. ެއީއ ކޮންމެ މި ހެނެއްށްގޮތަ

އެހެން ބަަޔކު  ،ނަށް ލިބެންޖެހޭނެ އެއްޗެއް. ބޭރު ބަޔަކުމެން ާވ ކަނުޑގަިއ ހުރި މަސްވެރިކަމަކީ އަުޅގަނޑުވަށަިއގެން

ވައިލީ ވަރަށް މުހިއްމުެވގެން. ގަނޑު މިހާރު މި ވާހަކަ މި ދަންނަކުރަންޏާ ރަނގަޅު. ައޅުއައިސް މަްސވެރިކަން 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި . ބަރުން ވެއްޖެ ބޭރުކޮށްލާފަންމެ ވަރަްށ ގިނަ އިްއޒަތްތެރި ،ތަނަށް ހުށަހެޅި ބިލެއް އަޅުގަނޑު މި

ތޯ. ފިލަިއގެން އުޭޅ ދޭޝް މީހުންނަށް އިނގޭގްލަފިލަިއގެން ުއޅޭ ބަނ ،މިއަދު މި ދަންނަވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް

. ށްމީހުންނަ ނެގޭނީ ެވސް އެ އްދަ ހު އިނގޭތޯ. ތު ހޯދައިދޭންެވގެން ކުރާ ކަމެއްތޯ މިއީ މީހުންނަށް ފުރުޞަ ގްލަދޭޝްބަނ

 ެއއް ދަންނަަވއިލާނަން މި އޮޑިްޓ ރިޕޯޓާ ކަހާސް ަބޔަކު ފިަލއިެގން އެބައުޅޭ. އަުޅގަނުޑ ހަމަ ކުޑަުކޑަ ވާހަ އެތައް

ދިސާ އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާން އެބަހުރި. ހާދިޔަ ނިކަމެތި އި ަގއި ހިނގަ ވެިދޔަ ކަންތަްއތަކުަގއި ރޮހިންޔާގުޭޅގޮތުން. މާޒީ

 ،ހަނދާން އެބަހުރި. އިއްެޔަގއި އަޅުގަނުޑމެންނަށް އަޑުއިިވގެންދިޔައީ  ފަލަސްޠީނު މީހުންނަށް މިއަދު ވެގެން އުޅޭ ގޮތް

ބޭނުންވާވަރަްށ  ،ން އެތެރެކޮށްމީހުކި ބަެއްއގެ ބޭނުމުަގއި ބޭރު. ވަ މީހުން އެތެރެކުެރވިދާނޭއަޮތޅަށް ބޭރު އަްއޑު

ްއޔާ ައޅުގަނޑުމެންގެ މާޔަތްކުރަން ޭބރުގެ ޤައުމަކުން މިތަނަށް ައތުވެއްޖެހިމީހުންގެ ޙައްޤުތައް  އެތެރެކޮށްފައި އެ
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ަލއަށް ސަުރކާރުެގ އަުޅަގނޑު އަމިއް ،ެވސް މި ދަންނަވަނީ ދުއަަޒތްތެރި ރައީސް. މި އް މިނިވަންކަން ެގއްލުނީ އި

ވެސް ހޯދައިގެން  ގެންގުޅޭ ިފލައިގެން އެ ވާހަކަ ދެއްީކ. ެއންމެ މީހަކު އަޅުގަނޑު މީހުން 150ޒާރާތަުކގައި އެިކއެކި ވު 

އާދަިއގެ ިވއްސަކަށް މީުހން ގޮަވިއގެން އުޅޭ މީހަކަށް  ،ސަރުކާރަށް ނުގެެނވުނު. ެއއީ އަދި އަުޅގަނޑު ކަހަލަ ނިކަެމތި

އުޅެނީ.  ޑެތި ކުންފުިނތަކުން ފިލައިގެން އުޅޭ މީހުން ބޭނުންވަރަކަށް އެނޑު. އެކަމަކު، ރާއްޖޭގެ ބޮލިބިފައި ހުރި ލަ

ައޅުގަނޑު ހަނދާން އެބަހުރި ޕާކިސްތާނުން  ؛، ވަކި ަބޔަުކ ރާވަިއގެންއެކަމަުކ، ެއއްވެސް މީހަކު ުނހޯދޭ. އެހެންވީމާ

ްއޔާ ހަނދާންވާ ގޮތުން ވި ގައި އަުޅގަނޑު  1979ން. ދާގެ ހަނތުދުނު ގޮްގލަދޭޝް އުފެބައެއް ރޫިޅގެން ގޮސް ބަނ

އެ  ،ނުކުެރވުނީމާ ގައިއުފެދިގެންދިަޔއީ. ބައެއް ޤައުުމތައް އެބަހުރި އެ ޤައުމުތަކުން ބޭނުންވާ ކަންކަން އެ ޤައުމުތަކު

އިލީގަްލ އިިމގްރަންޓުންގެ ގެްނ ޤައުމުތަކުން އެހެން ަޤއުމުތަުކގެ މީހުން ެއ ތަންތަނަށް ައރުވަިއގެން މަޖުބޫރުކުރުަވއި 

މާޔަްތކުރުމުގެ ނަމުަގއި ބޭުރގެ ސިަފއިން އަުރަވއިގެން ަޤއުމުތަްއ ހިއް ތަ ދެން އެމީހުންގެ ޙައްޤު ،ފައި ބާަގއި ަބއިތިއްގޮތު

ދަންަނވަނީ ރުގަނޭ. ހަމަ ޙަީޤޤަތުގައި ވެސް މި ފާނެތީ ބިއިއަޅުގަނޑުމެްނގެ ރާްއޖޭގައި އެކަހަލަ ކަެމއް ހިނގަ  .ހިފާފި

ޓަށް ށްނުވަތަ ކުޅުދުއްފު ތޮޅަށް ބޭނުންވާވަރަށް ނުަވތަ ފުވައްމުލަކަށް ބޭނުންވާަވރަށްއަ އަޅުގަނޑު ބިރުގަނޭ. އަްއޑު

ހާސް ހަކަށް ފަންސާ ،ގްލަދޭޝް މީހުން ނުވަތަ އެހެންެވސް ޤައުމެްއގެ މީހުންނުންވާވަރަށް ފިލަިއގެން ުއޅޭ ބަނބޭ

މީހުން މުޒާހަރާއަކަްށ  އެ ،ކުމެ ކަމެއް ކުރަންދޭތެރޭގައި ދެން މިތަނުގެ ފުލުހުން ނު މީހުްނނާ އެ ،މީހުން އެއްކޮށްފައި 

ަބ އެރިަޔކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޮކންމެ ވިޔަފާރިވެ ؟ނޫޅެވެނީ ކީއްެވގެންތޯ  ؟ނުކުންނަ ބޮނޑީގައި ކިހިނެއްޯތ ސަލާމަތްކުރާނީ

ންނާނެ. ނަށް ބަޖެޓު ދީފައި އޮންލުހުރުފިޔާ. ފު އްސަ އަށް ހާސް، ުނވަ ހާސްތަނަށް އެއިން މީަހކު ގެނެ  ދައްކާ މި

 .ނޫނޭ ބުނަނީ ތިމަންނާމެންގެ ޒިންމާއެއް  ންއެކަމަުކ، ފުލުހުން ބުނަނީ ތިމަންނާމެންގެ ޒިންމާއެއް ނޫނޭ. އިމިގްރޭޝަނު

މީހުން  ޭއެގ ކުރީަގއި ވެސް އެ ،ޭރގައި ވެސް ތެސް ވަދުއަހަރު 5. މިދިޔަ ހިނާގ ކަމެްއ ނޫނޭ ކުމިއަދަ މިއީ

ނުލިޔަސް އިސް ހެޔޮ. އަޅަނަނުދިމީހުންނަށް މުސާރަ އެ ؛މާޔަތްހިގެ ޙައްޤުތައް މީހުން . އެްނކުރަނީގެނެސްގެން ަވއްކަ

ދެން މުސާރަ ނުދެވޭ ކުންފުނީގެ  ،ހެޔޮ. ދެން ނޫސްވެރިން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އެއްޗެއް ބުނީމަ

ން އެކަހަލަ ވާހަކަތަެކްއ ަދއްަކއިގެ އްއެއަުޅގަނުޑ ކުރީަގއި ވާހަކަ  ،ށް ައިއސް މުޒާހަރާކޮށްތަނަމި .ވާހަކަދަްއކާ

ިވޔަފާރިވެިރންގެ ވާހަކަެއއް ނޫން މި ދައްކަނީ. މި ދައްކަނީ ޤައުމިއްޔަތުގެ ވާަހކަ. ޤައުމު  ދިޔަ.ންއަުޑއިިވގެ

އި، މިނިވަންކަމާއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ފެއްާސއި، ރަތާ  ޓަކައި ކޮށްފާނެ ކަމެއްގެ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުެމންގެބަދަލުކުރުމަށް

ޑުމެންގެ އިްސލާމްދީން ގެއްލިދާނެ ވާހަަކ މި ދައްކަނީ. މިީއ ނުރައްކާެތރި ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ިމ އަުޅގަނ ،ހުދާ

. 15ނޫންތޯ. ޖީ.ެއސް.ޓީ އަދި އެއަށް %ރުިފޔާ. ރަނގަުޅވާނެ 50ދަންނަވަނީ. މަސްބާނަން ބުޅީަގއި އެްނކޮޅު ެއޅުމަށް 

 ރި ރައީސް. ރަނގަޅުވާނެ. ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެ
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  .هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއިއްޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.  !އާދެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ސިލުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކައުން !އާދެ

ވެްސ  ފަހަރު އަޅުގަނޑު މި ،ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ިރޕޯޓުގެ ބަހުސްަގއި ައޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަަވއިލަން އޮތީ

ްނގެ ތަނުން ފާސްެވގެންދާތީ. އަުޅގަނޑުމެ ަބރިއަށް ައއިްސ މިމި ރިޕޯޓުަތއް ހަމަ ބަރިއޭ ވަރަށް އުާފވެ  .ދަންނަވައިލަން

ދަނީ މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސަތުގައި. މީގެ ކުރިން ފާސްނުވެ ހުރި  ވެގެން މި މި މަޖިލީހަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު މަޖިލީހަކަށް

 މެންބަރު މޫސާމަނިކު ދެންމެގަިއ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި ،ދަނީ. ދާއިރު އެތައް ރިޕޯޓުތަެކއް ފާްސވެގެްނ މި

ައންނަނީ. ޖަޒީރާވަންތަ ދިވެިހ ިރން ދަންނަވަމުން އައި ވާހަަކ މިހާރު މި ކުރިމަތިވަމުން އަުޅގަނުޑ ކު ،ވިދާޅުވިހެން

ގޮތަކަށް  ދަނީ. ޖަޒީރާވަންތަ ޤައުމެްއގައި މީހުން ދިރިއުޅޭނެ ގޮތް ދެންމެ ކުޑަ ޤައުމެއް ބިނާވާން ތައްޔާުރވަުމން މި

ގައި ހުރި  19 މޫސާމަނިކު އެ ސިފަކޮށްދެްއވީ. އެޖެންޑާ ގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުއަޅުގަނޑުމެން

އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ، ހިނދު ނުރައްކާތެރިކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސިފަވެގެންދާ 

ދެން ެއ ރަނގަޅަްށ އޮޅުންފިލުަވއިނުދީ  ،އްކަން ނޭނގި އަކީ ޯކއްޗެ  19ދުއްަވއިގަންނާނީ ކިާހވަރަކަށްާބވައޭ. އެޖެންޑާ  

ވަނަ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަނަވަސް އަޣްލަބިއްޔަތެއް އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  19ދެްއކި ބިރެްއގެ ސަބަބުން ދެއްކި ނުފޫޒަކާއި 

ރެ މިހެން ދަންނަވާ ލިބިގެންދިޔައިމާ އެކަމުެގ ަސބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ޯރ ދުވަސް އަޅުގަނޑު މިއަދު މިތާ ހު

 ނުވެ ފެނިގެންާދނެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޙުތިރާމާ ލަހެއް .ބާއްވާ ނޯޓުކޮށްލަްއވާފައި ،ކަމަށް

ުކރީ. ރައްޔިތުން ވަރަށް ގިަނ ރަްއޔިތުން ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދެްއގަިއ މިކަން  .އެީކގައި ަރއްޔިތުންނަށް މި ަދންނަވަނީ

ކީ މީގެ އަނެއް ފަރާތުަގިއ ޔަ. އެހެންނަމަވެސް، މީގެ ހިތާމަސިލުވެދާނެ ަކމަށް މި ކަންތައްތައް މި ކުރީހާއް ކަންތައްތަކެ 

ން. އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްެވގެްނވާ އުމިިނަވންކަން ގެއްިލގެންދި ،އޮތީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤަުއމުގެ އަުޅވެތިކަން

އް އޮތް ކަމެްއ ން. މި ކަންކަން ހިނގާނެކަމީ މިއީ ޝައްކެއު ންދިއިސްލާމްދީން ނޫން ދީންތަކަށް މިތަނުގައި ޖާގަ ލިބިގެ

 ،ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމހާތަނަށް މި ސަރުކާރު އައިިއރު މިހާތަނަށް މި ސަރުކާރުން ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަާއއި

 65އި އެ ބޭފުޅުްނގެ ކޮށްފައި ހުރި ކަންަތއްތަކަށް ބަލާއިރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ކުރިއަްށ އޮތް ތާނގަ

އެީކަގއި.  ަޑިއގެން އެ ވަަޑިއގަންނަވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރެޭވަވރުގެ މެޖޯރިޓީއަކާބޭފުޅުން މިތަނަށް ވެދެވަ

މި ޤާނޫނުައސާސީގެ ބަހުސް މަނިކުފާުނ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް، ައޅުގަނޑުމެން މިހިރަ ގެލެރީތަކުަގއި ތިބީމު

ޮގތުގަިއ ވަރަްށ ގިަނއިން ހަމަ  ގެ މީހެއް މިތާ ކުރެވެމުންދިޔަ ުދވަްސަވރު. އޭރު އަުޑއަހާ ރިޔާސަތުަގއި އިންނަަވއިގެން 

ކޮންމެ ދުވަހަކު އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ުހއްޓާފަިއ ައއިސް ގެލެރީއަށް ވަންނަ އެަކކު ައުޅގަނޑަީކ އިނގޭތޯ. އޭރުަގިއ 

ްށ ަހކަ އަުޅގަނޑުމެން އަުޑއެހިން. މަނިކުފާނަށް ރަނގަޅައެމް.ީޑ.ޕީގެ މެންބަރުން ދެއްިކ ވާމިތާނގައި ބަހުްސގައި 
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ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ިމއޮންނަ ދިެވހި ދައުލަތުގެ ދީނަީކ އިސްާލމްދީނޭ އޮންނަ މާއްދާ އެހެްނ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ކޮންމެހެން ހިމަނަންނުޖެހޭ ކަމަށް ަވކާލާތުކުރެްއިވ ބޭފުޅުން ތިއްބެިވ ނޫންތޯ؟ ތިއްބެވި ނޫންތޯ؟ 

ވެސް އެ ބޭފުޅުން އެ  ސް ެއ ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. ިމއަދުވެ ސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވަނީ ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް. މިއަދުނި

މީހަކު ބޭނުން  ނުލައި އެ ނޫންތޯ ެއއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގާ މީހުން އެއް މޭޒުދޮށަށް ގެންނަންވީއޭ. ބިރަކާ ވިދާޅުވަނީ

ކަ ދައްކަމުން އިްއޒަތްތެިރ . މިއަުދވެސް އެ ަދއްކަނީ އެދަނީ ފާޅުަގއި އެ ވާހަ ކުރުމުގެ ޖާގަ ދޭންވީއޭ ށްމީހަކަ ކަމެއް އެ

ގެ ދަށުން އެއީ. އެޖެންާޑ 19ދަނީ އެޖެންޑާ  ޖަހަމުން އެރައީސް. ހަމައެާއއެީކގައި ކީިރތި ރަސޫލާއަށް ފާޅުގައި ހަޖޫ

އެ ބޭފުޅުންެގ  ، ދެންއެީކގައި  ބަރުންނާމެން 65ތަނަށް ވަަޑއިގެން  ހިއްޕަަވިއގެން މި 19ގެ ދަށުން. އެ އެޖެންޑާ 19

ނޫނީ ދެން  ،ވެގެން ދެން ކަްނތައްތައް ކުރަން ފެށީމާ މާލެ ކައިީރގައި އޮންނަ ތިލަފަޅު އެކަންޏެއް ނޫންސަރުކާރު އޮ 

ެގ . އަްއޑުއަޮތޅު އެކަްނޏެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެންއޮންނަ ފަޅެއް އެކަންޏެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން އަތުން ެގއްިލގެންދާނީކީ

ކަންޏެއް ނޫން އަުޅގަނޑުމެން އަތުން ެގްއލިގެންދާނީކީ ިއއްޒަތްތެިރ . ބޮުޑތިލަދުންމަތި އެއަތުން ެގއްލިގެންދާނީކީ

ބާރަ ހާްސ ސިފައިން ގެނެްސގެން ކޮންަކމެއް ބަލަހައްޓަންތޯ ޖެހެނީ؟ ެޓރި ޤައުމުތަކުގެ ދިހައްރައީސް. މި ޤައުމަށް ައވަ 

ޔަން ފެށީއްސުރެ ވެސް. ާރއްޖޭެގ ސް އެތައް އަހަެރއް ެވއްޖެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ލިހާ ދެ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚު

ރަްސކަމާއި، ރަނިކަމާއި، ބޮުޑަވޒީރުކަމާިއ މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން  .ވެރިކަންކަން ކުރަމުން އަިއްއސިއޭ އިނގޭތޯ

ތަެކއް ދިެވހިރާއްޖޭގައި އޮތް ކަމަކަށް އައިސްފި. ައޅުގަނޑުމެްނެގ ދިފާޢީ ބާރަށް ނުބެލެހެއްޓޭވަރުގެ ކަންަތއް

ބޫެލއް ނުކުަރން. ވަރަށް ފަޚުރުވެރި ދިފާޢީ ބާރެއް އަުޅގަނޑުމެްނގެ އޮތީ. މި ޤައުމަށް ދިމާވި ކޮންމެ ގަން އަޅުގަނޑުމެ

ނުަގއި ފުލުހުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަނދާ ކަމަކުން ޤައުމު ސަލާމަތްކުެރއްވީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ފަޚުުރެވރި ސިފައިންނާއި

ޑިޔާ މީހުންނެއް ނޫނޭ ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރީކީ. ދިވެހި ސިފައިްނ އައީ. ޙަޤީޤަތުގައި އިން  3ބަރު ންނޫންތޯ ނޮވެ

ތަނަށް އިންޑިޔާގެ  ފަހުން މި ބޭރުގެ ެޓރަރިސްޓް ޖަމާޢަތް ބަލިކުރި ،ފަހުން ކުރީ. ދިވެހި ސިފައިން ބާޣީްނ ބަލިކުރި

ޓަކަިއ މެން އެބޭފުޅަކަށްވެސް އަުޅަގނޑު ހީވާން. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. މިއަދުސިފައިން އައީ އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެ

ކޮންކަެމްއ ބަލަހައްޓަންތޯ މިތަނަށް ފަޚުރުވެރިވާ ޙުަސއިން އާދަްމ ނޫންތޯ މީގައި ޙަޤީޤީ ބަަޠލަކީ. ދެން މިއަދު 

އި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ އުޅެނީ ދެންމެގަ މި ؟ޓެރި ޤައުމުތަކުން ސިަފއިން ގެނެސް ބާލަންވީއްއަވަ 

މިތާނގައި ައޅުގަނޑުމެްނެގ ޤައުމު ބައިބަިއކޮށްލަންތޯ؟  ،އެހެން ޤައުމެއް  ، ވިދާޅުިވ ފަދައިންމެންބަރު މޫސާމަނިކު

ވެސް އަދި އޮްނނާނެ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި ޕާޓީގެ ަވގުތު މި ރިޕޯޓުަގއި.  އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު އެދެްނ ހަމަގައިމު

އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް  . އެދެން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްންވީމާ، ައޅުގަނޑަށް ަވުގތު އިތުރުކޮށްދެްއވުން އަުޅގަނޑުއެހެ

އަދި އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމައިލުމުެގ ކުރިްނ ހަމަ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  ،އެީކަގއި މި ދަްނނަވަނީ ތިރާމާއިޙް

ވަަނ  18 ވަނަ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހާއި 17ބޭނުްނ. އެއީ  ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން

އްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ެއ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ަވާކލާތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑަށް ެދއްވީތީ. އަދި ރަ
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މެންބަރަކު  ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރައްވަން އެ ބޭފުޅުން އާ 19ހަމައެއާެއކީަގއި 

އެކީަގއި ދަންނަަވއިލަްނ   ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު އިޚްލާޞްތެރިަކމާހޮއްެވވީތީ އެ މެންބަރަށް ވެްސ އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާ

ތިކަމާއި ފަހިކަމޭ. ގައަުޅގަނޑު އަަބދުވެސް އެދެނީ ދިވެހި ޤަުއމަށާއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާިއރާއަށް ފާ ،ބޭނުންވަނީ

ގެ  19 ތިބެންޖެހޭ. އެޖެންޑާ ވަރަްށ ބަނަ ދުވަސްތަކެކޭ. ރައްޔިުތން ވަރަށް ބޮޑަށް ހޭލާ އެބައެކަމަުކ، ކުރިއަށް އޮތީ 

ާވން އެބަޖެހޭ. ވާން އެބަޖެހޭ  ކަށްހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ޙުސައިން އާދަމަ ،ިހނދު ނުރައްކާތެރިކަން ކުރިމަތިވާ

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ަރްއޔިތުންނަށް ދަންނަވައިލަން  އިނގޭތޯ. ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ތަޅުމުަގއި ނެތަސް އަުޅގަނޑު

. ސާބިތުވެ އެބަ ހުރީމޭ. ަޤއުމީ މަސަްއކަުތގަިއ އަުޅގަނޑު ސާބިުތވެ އެބަ ުހރީމޭ އެީކގައި ތިޔަ ބޭފުޅުންނާ ،ބޭނުންވަނީ

ތަކު އަުޅގަނުޑ ތިޔަ ބޭފުޅުން އެިދވަަޑއިގަްނނަވާ ގޮަތކަށް މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރަން ނިކުންނަންޖެހޭ ކޮންމެ ަވގު

ސިާޔީސ  ،ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުހޮވުނޭ ކިޔާފައި  ،ެއގޮތަށް ޮއއްަވއި 19ނިކުންނާނަމޭ. އެޖެންޑާ 

 !އެކު މި ދަންނަވަނީ. ދުރަށް ވަޑައިުނގަންނަވާތިއަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަްށ އިޙްތިރާމާ ތި!މައިދާނުން ދުރަށްވަޑައިުނގަްނނަވާ

ކަށް. ެއއީ ޤައުމީ ޖިހާދަކަށް. ދީނީ ޖެހެނީ ވަރަށް ނުަރއްކާތެރި ހަނގުރާަމއަ ނޑުމެން ތަްއޔާުރވާން މިއެއީ އަުޅގަ

ފަހަރު  މިީއ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ެއއްެޗްއ. ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ެއއްެޗއް. މިހެން ސަތޭކަ 19ޖިހާދަކަށް. އެޖެންޑާ 

ންނަކަށް ބަޔާނެއް ނުކޮށްެދވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބުންޏަސް މީގައި ހުރި ނުރައްކާތެރިކަެމއް އަުޅގަނޑުމެ 

ލަތު ތި ބޭފުޅުން ހާމި ޤައުމުގެ  ،ީވއިރު މަސްދުވަސް 4ގެން މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ވެިރކަމެއް ފެށިގެން އެހެންވެ

ގެއްިލގެން ުއޅޭ ކޮންކަެމއްތޯ ކުރެވުނީ؟ ކޯން ޕްރޮޖެްކޓެއްތޯ ހިންގުނީ؟ ލިބުނު ލާރިން އެއްބައި  !ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ

އެްއޗެހި މިއަދު ނަހަދާނެ  ވެިރކަމުަގއި ތިބެގެން ހަދަން ބުނި އެއަރޕޯޓުތަކާގެންދަނީ. ައޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކަމުން 

، އަުޅގަނުޑ މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނުޑ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ .ކަމަށް ބުނަމުން އެ ގެންދަނީ ފާޅުގައި

ގިލީ ދާއިާރގެ ާކވެސް މާމިވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ތަމްސީލުކުރައްވަން އަނެއް 19ފާނު މަނިކު ،އުފާކުރަން

 ެއކަނިއިމަނިކުފާނު އެކަނިމަ ،ކޮށްދެްއީވތީ. މަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑަށް ޔަޤީންރައްޔިތުން އިންތިޚާބު 

ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވާެނަކން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވިޔަސް މިތާނަގއި މި ޤަުއމުގެ ޙައްޤުަގއި ވިާދޅުވާންެޖހޭ 

. އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ ބޭރުގައި ކުޅިފަސް ބަަލން. ބޭރުގައި ކުޅިފަސް ބަަލން އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އުފާކުރަނީ

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވެރިކަުމގައި ރަނގަުޅ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިލަން ބޭނުންވަނީ

 ،ހަނދާން ނެތިއްޖެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އެ ޢުދާ ޚިލާފުވެއްޖެ.ނުކުަރއްވާށޭ. ވަކަންތައްތަެކއް ވެދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު

 ވަނަ އަހަރު  2018 އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ެއްއ ބޭފުޅަކީ މަނިކުފާނު. ރާްއޖޭގައިެއކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް 

އީ . މިއިގަ ެއކީ އްވުމާލެެއްއބާރު އިަވރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރިކަމާ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރު ާޤިއމުވެގެންދިަޔއީ ޤާއިމުެވގެންދިޔަ

މިއަުދގެ  ،ކެމްޕޭނު މަސައްކަތުަގއި ޫނޅުވެނު ނަމަވެސް  އިގަމަނިކުފާނަށް ވަަޑއިގެން އެ އިންތިޚާބު  .ޙަޤީޤަތް

ަމނިކުފާނުގެ ލޮބުވެތި އަނބިަކނބަލުން ކުރެއްިވ މަސައްކަްތ އަުޅގަނޑުމެން ދުށީމު. ެއ  ،ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު
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ދާދި ފަހުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން  ންއަޅުގަނޑު ދުށި ،އިރުަވޑަިއގެންެނވި އިއެކީގަ  މާ ްއވުރުލެެއއްބާ އިއެހީތެރިކަމާ

ރައްޔިތުްނގެ  ،ދެއްކި އެއްބަްސވުންތަެކްއ. އެ އެއްަބސްވުުމގައި އޮްނނަ ގޮތުން އިކޮންފަރެންެސއްގަ ނޫސްބޭއްވި 

ނުދެްއވާ. ދެން ެއ  ސާއްހިއެްއ އޮތް. އެ ސާއްހި އަށް ދޭންޖެހޭެވސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އިމަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގަ 

ވެސް ނުދެްއވާ.  އްސާެއއްހިވެސް ހުރި. އެ  ސާއްހިހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ދެްއވަންެޖހޭ  އިކޯލިޝަންގަ 

ހުރިހާ  ގެމަނިކުފާނު އެމްޑީޕީ ތިމަން ،އަުޅގަނޑުމެން އެހީ ރައީސް ޞާލިޙް އެންމެ ފުރަތަމަ ވިދާޅުވި އަޑު 

މަނިކުފާނު ތާއީދުކުރަްއވާނީ ކޯލިޝަނުގެ ކެނޑިޑޭޓުންނަށޭ. ޭއގެ ކުޑަ  ތާއީދެއް ނުުކރައްވާނަމޭ. ތިމަންޑިޑޭޓުންނަށްކެނ

މަނިކުފާނު ތާއީދުކުރަްއވާނީ އެމްޑީޕީ ތިމަން އޭ.އަށް މެޖޯރިޓީ ލިބެންޖެހެއެމްޑީޕީ ،ވިދާޅުވީ ދުވަސްކޮެޅއް ފަހުން 

 ވަޢުދުތައް މިހާރު އޮޔާ ހިނގައްޖެ. މިހާރު އޮތީ އަމިއްލަ ވީ ގައިގާތު  ގެން، ރައްޔިތުކެނޑިޑޭޓުންނަށޭ. އެހެންވީމާ

ގެ ދަށުން މި ޤައުމަށް  19އެޖެންާޑ  ،. އެނޫން ެއއްެޗްއ ނެތް. އެހެންވީމ19ާެއއް. އެ ވިދާުޅވާ ެއޖެންޑާ އެޖެންޑާ

ނެތް. އެ ބޭފުޅުންެގ ވެިރކަން  ކަމެްއ ނެހުރި ކަމެއް ކުެރވިދާނެ ކަަމށް އުއްމީދުކުަރްއވާރަްއޔިތުންނަށް ލާބަ ،ހުރިފައިދާ

ަޓަކއި އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް މަގުފަހިވާ އެ ބޭފުުޅންގެ ޝާނާއި ޝައުކަތަށް ،ޓަކައިދެމެހެއްޓުމަށް

އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުަރއްވާނެ. ެއއްވެްސ ކަމެއް ނުކުަރްއވާނެ. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިާޒުމ  Iގޮތަށް ނޫނ

ވަރަށް އެންމެން އަުޅގަނޑުމެން ކަމީ ެއއީ ުސވާެލްއ އޮތް ކަމެއް ނޫން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ިމއީ މިއަދު ލާނެއިފުނޑަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ިނޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ނިޔަުތގަިއ ބޭރުން ފަނޑިޔާރުްނ  ންޖެހޭ ކަމެއް.ބޮޑަށް ިވސްނަ

 ނުކުރެވޭ. ދުިނޔޭެގ ނިސްބަތުން ރާއްޖެއަީކ ޢިލްމީ ބޭފުޅުން ބޫލެއް ގަ ށްގެންނަންޖެހޭ އެްއވެސް ސަބަެބއް ައޅުގަނޑަކަ

ބޭުރގެ ަޤއުމަކަްށ ކިަޔވަން ދިވެހި ދަރިވަަރުކ ވަަޑއިގެންިފއްޔާ އެނބުރި  ،ތިއްބެވި ތަެނއް. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ

ދާއިރާގައި ިމއަދު . ޝަރުޢީ ތްވަނަ ހޯއްަދވަިއގެން. މިއީ ފެންނަ އޮތް ޙަޤީޤަ 1 އަންނާނީ އެ ޔުިނވަރސިޓީައުކން

ޤާބިލު ދަރިން. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ  ،ާދިއރާގެ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރައްަވިއގެން ތިއްެބވި ޢިލްމީއެ  ންދުނިޔޭބޭރު ތިއްބެވީ

ފުުރޞަތު ދެއްވީމަ ިދވެހިރާއްޭޖެގ  އެ އި،އެ މިނިަވންކަން ދެއްވާފަ ިއ، ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުެގ ޖާގަ ދެްއވާފަ

ކަމީ ސުވާލެއް އޮތް ކަެމއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ފަހަރެއްަގއި އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުާވ ނާވާނެމު ހަރުދަޝަރުޢީ ނިޒާ

ބޭނުންވަނީ. ކީއްކުރަން ދާލަތު ގެންނަން ޢައިންތިޤާލީ ، ނުކޮށްފާނެ. އެހެންވީމާ ޝަރުޢީ ނިޒާމު މަސައްކަތްގޮތަށް 

އޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިން ބާރުގެ އެބަ އިނޫނުއަސާސީ. މީގަ ތީ ފެހި ޤާއޮ މި ؟ދާލަތެއްތޯޢަގެންނަ އިންތިޤާލީ 

އަުޅގަނުޑ  އަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރީމަލިއްޔަތު ވަރަށް ރަނަގޅަށް ކަނޑަައޅާ ބަޔާންކޮށްފަ. މި ޤާނޫނުއަސާސީއޫމަސް

ނޑުމެން އެންމެން . އަޅުގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ދާނީ ހަމަމަގަށް އެޅެމުން. ރަނގަޅުވަމުންގަ

ވަނަ  19ދާ އަޑު. އެކަމަުކ، މި ފެށެން އުޅޭ ގެންއަުޑއެހީމު ބިމުގެ ޤާނޫނުއަާސސީއެްއ ނެތިގެން ވާހަކަދަްއަކމުން

އޮތް. އެހެން ކުޅޭކަުމެގ ބިރު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެްނ ހިތުގައި އެބަ އާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ިމ ޤާނޫނުއަސާސީ

ހެނީ ދެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ދެ އެއްެޗއް. އެއް ބޭފަޅަކު ވިދާޅުވަނީ މި ރާއްޖެއަށް ކަމުދަނީ ރިޔާސީ މި ޖެ ދަންނަވާލަން
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 އާ، މި ޤާނޫނުއަސާސީ ޖެހެއޭ. އެހެންވީމާވެިރކަމުގެ ިނޒާމު ބަދަލުވާން އެބަ ނިޒާމޭ. އަނެއް ބޭފުަޅކު ިވދާޅުވަނީ

 ..ހިާރއްޖޭގެ.ންމެ ދިވެގެނީ. ހަމަ އެކުޅޭނެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް  މިނެޓުގެ ަވގުތެއް އެ ބޭފުޅާ 3ވޭ. އިގެންަފއި އެބަޑަ އަދި އެހެން ބޭފުޅަކު އެދިވަ ންޕާޓީ  ތި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ަވޑަިއގެން.ނެވި އެދިންދީދީ އެބަ އިއިބްރާހީމްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެީއ ފޭދޫ ދާއިރާގެ  ؟ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުތޯ

  ؟ގެންދަވާނީޯތއޭ ވާހަކަފުޅުހުރިހާ ވަގުތެއް ދަންދެން މަނިކުފާނު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު

އަރުވަން ައޅުގަނޑު ބޭނުން. އެހެންނަމަވެސް، މި ފުރުޞަތުވާހަކަދަްއކަން ޕާޓީގެ ހަމަ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތެއް  ،ޖެހެނީ ބައެްއ ބޭފުޅުން މިތާނގައި ވާހަކަަދއްކަމުންދައްކާލަން ވާހަކަ

ކަން އަުޅގަނުޑ ނޯންނާނެ ކަމަށް ދޭހަވާ އިބާރާތުން ވާހަކަެދއްކީމަ އޭތީ އަުޅގަނޑު ބަަލއިނުަގންނަން. އެ

ވަނަ ަރއްޔިތުންެގ  18މަޖިލީހެއް ނޫން. މި ހިނގަމުން ދަނީ ނަ ވަ 19އަދި  ކީބަލައިނުގަންނާތީ. މި ހިނގަމުންދަނީ

މަޖިލީހުގައި ރައްޔިުތން ތަމްސީލުކުރުމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި މެންބަރުން ރަްއޔިތުންގެ ވަނަ  18މަޖިލިސް. މި 

ލީހުގައި ައޅުގަނޑުމެން ަރއްޔިތުްނ ނިންމި ގޮތެްއގެ ސަބަބުން ިމ މަޖި ަގއިައށް އޮތް ކަެމއްމިތާނގައި މި ތިބީ. މާ ކުރި 

ނުދެއްކޭނެ ސަބަބެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވެގެން މިއަުދ ތަންކޮޅެއް ގިނަގިަނއިން  ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ

ނޑުމެން މިތާ ދައްކާަފއި ްއޒަތްތެރި ަރީއސް މިއަދު މި ވާހަކަ އަގައުޅެނީ. އި ޖެހިގެން މިދަްއކަންވާހަކަ

އެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވާނެ.  ން ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ދެއްިކ ވާހަަކއާޔިތުމާދަމާ ދިެވހި ރައް މާނުކުމެގެންދިޔައި

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުހުގެ  19މިއީ ސުވާލެއް އޮތް ކަެމއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނިމިދިޔަ 

ރަްއޔިތުންގެ ގޮތް  ،މެން މި. ރައްޔިތުންއަޅުގަނޑުދޭތެރޭގައި ކަންބޮުޑެވގެން އެކަމާ ބިރުން ތެޅިފޮޅެނީކީ ނޫން  ނަތީޖާއާ

ރައްޔިތުްނ  ލެްއަގއިހާން އަބަދުވެސް. ެއއްވެސް ނަނިންމާނީ. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އިޙްިތރާމުކުރާ

 ކު މަްނ އަުޅގަނޑުމެްނ މަގުމަްއޗަށް ނިކުމެ ހަޭޅކެއް ނުަލވާނަން. ެއކަހަދައިގެގޮތަކަށް ނިންމީމަ ެއއާ ެދކޮޅު

ސް ކަމަށް ހު. އެއީ ބިލެްއގެ ބަންއުފެދޭ ކަންަތއްތަކެއް ުހރިއްޔާ އެ ވާހަކަ ދަްއކާނީ ިއނގޭތޯ. އެ ވާަހކަ ދައްކާނަވާލުސު

 ،ވޯޓުީލ ހުރިހާ ފޮށްޓެއް ގުނާފައި އަށްއިރާ މާވަށު ދާ ،ފޮށިަތއް ގުާނފައިލީ ދާއިރާގެ ވޯޓުވިޔަސް ަދއްކަންޖެހޭނެ. މާމިގި

ތޯ އަުޅގަނޑުމެން ގެންފޮށި ނުގުނެންޏާ އެ ވާހަަކ ކީްއވެ ލީވޯޓު  އަށްފޮނަދޫ ދާއިރާ ،ޏާ ނުގުެނންފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި

 ފޮށި 69ެއވާހަކަ ދަްއަކންޖެހޭނެ. މާވަށު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްނތިޚާބުގައި ޯވޓުލީ  ؟އްކަންވީނުދަ

ންވާނެ. ވެސް ގުނެ ފޮށި އަުޅގަނުޑ އެދުނީމަ 99 ވޯޓުލީދާއިާރއަްށ  ފޮނަދޫ ،ވަންޏާ އެމްޑީޕީން އެިދގެން ގުނޭ ކަަމށް
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ޖެހިފަ. މިކަމާ، އޮތީ މައްސަލައެ ވަންޏާ  އުފެދޭ ކަންަތއްތަކެްއ. މި ނުގުނޭ ކަމަށްނުގުނޭނެ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ސުވާލު

ގެ ދާއިާރގެ އަުޅގަނޑު  ،އަުޅގަނޑު މި ދެންނެވީ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ްއކާނަން އިނގޭތޯ. ެއހެންވެގެން މިއަދުދަވާހަކަ

ވެސް އަުޅގަނޑަށް އި ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަނޑު ުޝކުރުވެިރވަމޭ އަުޅގަނޑަށް ދެ  ދައުރު ދެއްވީތީ. އަދި މި ދައުރުގަ 

ުޝކުރު އަދާކުރަމޭ އަޅުގަނޑު. އެހެންނަމަވެސް، ޓަކައި ތާއީެދއް ެދއްވި. ެއކަމަށްޑު ބޮއެ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއވި ވަރަްށ 

ޕީޕީއެމަްށ ، ގޮތެއް  ައށް ވަކިއެްމޑީޕީ ،މުއަްއސަސާއަކަށް ވެފައި  މުސްތަޤިއްލު ީއ މިނިވަންކޮމިޝަން އެ ސްއިލެކްޝަން

. ނެ ދަްއކާގެއްލިފަ. އެ ވާހަކަ ނަޒާހާތްތެރިކަން އެ އޮތީ ވަިކގޮތެއް އޮންނަ ކަމަށް ވަްނޏާ ީސއަށް.އެން.ޕީ، ގޮެތއް ވަކި

ވެސް އެ ވާހަކަ  އިކަ ދައްކަންޖެހޭ އެހެން މަރުޙަލާތަކުގަާވހަ ވެސް ނޫން. އެ ހަމަެއަކނި މިތާކު ކީއެ ވާހަކަ ަދއްކާނީ

 . އެއީ ދުވަހު ހުރެދާނޭއެްއވެސް ބޭފުޅަކު އެްއވެސް މަޤާމެއްަގއި އުމުރު! ދައްކާނެ. އެްއގޮތަކަްށވެސް ހީފުޅުނުކުރައްވާ 

ވެގެން ވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭ ކަންދިމާވާ ގޮތުން މަޤާމުަގއި ހުއްޓާ އޭނަގެ އުމުރު ހަމަ އިރެްއގަ ކަމެއް ނޫން. ފަހަ ވާނެ

 ނޫނީ ، ބަދަލުވަމުން. މާދަމާ ފެށޭެއއީ މުޅިން ތަާފތު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ދުނިޔެ އަބަދުވެްސ ދާނީވުްނ،  ގޮތް

މެންބަރުން ތިބުމަކީ  65ނުަވތަ  64 އެމްޑީީޕގެ ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި 19ެފށޭ ގައި  28މަހުގެ  މިއަންނަ

ށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިލްުކވެގެންދާނެ ކަެމއް ނޫން. ރަްއޔިތުން ވަރަށް ގާތުން ބަލާެނ އުމުރަދުނިޔެ

ތިބޭެނ ގޮނޑި ދިނީމާ އެ މީހުން ކަންތައް ކުރަނީ ކިހިެނއްތޯ. ޔަޤީްނ. ރައްޔިތުންނެއް ނު 65ގޮނޑި ުނވަތަ  64

 ބިނާކޮށް ދެން ރައްޔިތުން ނިންމާ ނިންމުން ނިންމާނީ.  . އެ ކަންަތއްތައް ުކރާ ގޮތެްއގެ މައްޗަށްއެއްނިދާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަނިކު. ސަލަެއއް ުހޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާމައް އާދެ! ނިޒާމީ

 

 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ

 ޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހު

 ވާހަކަަދއްކަން އޮންނަ ފުރުޞަތަށް ށްމެންބަރުންނަ، މައްސަަލއެއް މި ނެގީ  ރައީސް. އަުޅގަނޑު ނިޒާމީއިްއޒަތްތެރި

އެ ދަްއަކވަީނ  ފުޅުހަކަވާޕީޕީއެމްެގ ޕީޖީ ލީޑަރެއް ނެތް. މިހާރު  ިގގެންވުރެ އިތުރަށް ދާތީ. އަުޅަގނޑަށް އެނ

މަޖިލީހަށް މައްސަަލ  އިމީހެއް. ފަހަރެއްގަ  ސިޓީ ފޮނުވިން ން ކެނޑެ އެމު.ޕީ.ޕީ ވެސް ޕީއެންސީގެ ަރއީސް. އަުޅގަނޑަކީ

ވެސް ެއ  އަުޅގަނޑު .މި ދެއްކެނީރަކަށް ވާހަކަ ކާކު ޑިަސއިުޑކޮށްގެންތޯ މިހާރު ބޭނުންވަ، ވެދާނެ. އެހެންވީމާނައިސް އޮ 

ނޫން.  ެއއް ޮއވެގެެނއްމައްސަލަ ށްންކޮށްލަން ބޭނުންވާތީވެ. ެއްއގޮތަކަްށވެްސ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަފުރުޞަތު ބޭނު

ްނ އެމު.ޕީ.ވެސް އޮންނާނީ ޕީ ދައްަކވަނީ. ައޅުގަނޑުވާހަކައެ މިހާރު  އެންމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ޕީެއންސީގެ ލީޑަރުކަން

. ޕީޖީ ލީޑަރަކު ނުވަތަ އިލެކްޝަނުން އެކަންކަެމއް ހަމަޔަކަށް ނޭޅެކެނޑެން ސިޓީ ފޮނުވާފަ. އަދި މަޖިލިސް ތެރެއަކުން 
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އެ  އުމުރަށްޔެދުނިތާ ،އަޅުގަނޑު ެއދޭނަންކުން ދެން ފަހަރަ ޏާއަކަށް އަމިއްަލއަްށ ޑިސައިުޑކުރާ ކަމަށް ވަންނެތި ކުއްލި

ުޑަކމުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޮ ލެއްއޮތް ދައްކާލަން. އެ ވާހަަކ ދަންނަވަންވެގެން. ހަމަ ވާހަކަދައްކާހިތް ވާހަކަ

 ވަންދަ ށް ހުރަސްީވއަީކ ނޫން. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ ެއްއގޮތަށް މަޖިލިސް ގެންއަުޅގަނުޑ އެ ދޭތެެރއަ ކުރިއަށް ގެންދަވާތީ 

 ރައީސަްށ ހަނދާންކޮށްލަދިނުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވާލީ. މަޖިލީހުގެ އަޅުގަނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފާހަގަކޮށްދެއްވި ކަންތައް. ތި  އިގަ މައްސަލައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ނިޒާމީއާދެ! 

، އަދި އަބްދުއްރަޙީމަކީ ެއއް ނެތް. އެހެްނވީމާރަޖިސްްޓރީކުރެވިފަ އިީޕެއންސީ މިތާނގަ، އަދި އެހެންނަމަވެސް

އިސިއްޔަތުން މިތާނަގއި ހަރަކީ މިހާރުވެސް ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރެްއެގ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ؛ މިހާރުވެސް

 އިވިފައި އޮތީ. ިލޔެކިޔުުމގެ ކަންތައްަތއް ހަމަނުޖެހޭތީ ކަންނޭނގެ. ދެން އިލެްކޝަނުން މިކޮޅަށް ނާންގަވަ ކުރެރީރަޖިސްޓް

ނައިބު ދަީނ. ދެން މަޖިލީހުގެ އޮންނަ ގޮތުން ެއކަން ައޅުގަނޑު ކުރިއަށް މި ގެން އިމިތާ ަގވާއިުދގަ ިއ،އެީކގަ އޮތުމާ

ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  ނެތީމަ އަުޅގަނޑު ހަމަ އެއިސާފުެވަވޑަިއގެންފަ ދިއެކަން އަ ނެވީަމ ވެސްަވޑަިއގެންވެ ށް ކަރައީސަ

 އިފިން.ބަލަވެސް ނިންމޭތޯ  ވެސް އަދި އެކަން އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވައިގެން ެއކަން ދެން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

މަނިކުފާނު އަޅުގަނުޑ އެ ، މާދަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީ އެހެން މި  ހަމަނުޖެހޭތީންނަމަވެސް، އަދި އެކަްނކަން އެހެ

އޮތޭ. އެ ފުރުޞަތު އެބަ  އިވެސް އެދިަވޑަިއގެްނފަ ެވސް. އެހެން ެމންބަރަކުއި ވެސް ދަންަނވާލައިިފން ކުރީގަ  އެވާހަކަ

ދެން  ވަނީ.ގެންދަކުރިއަށް  އި ވެސް އާެއކޭ ވިދާުޅވެފަ  އެހެން ދަންނަވާލީމަ  ؟އެްގޒޯސްުޓވަންދެން ގެންދަީނތޯއޭ

ވެސް ދެން މީގެ ށް މަނިކުފާނަދެން . މަިއޝާރާތްކުރެްއވީރުޞަތު ދެއްވި ކަމަށް ވެސް އިބްރާހީމްދީދީ އެ ފު

ން އަުޅގަނޑު މަޑުަމޑުން ވަްނދެޒޯސްޓު ހުރި އިނގޭތޯ. ހަމަ އެގްވަރަށް ބަިއަވރު ރިޕޯޓު އެބަ ،ލިސްޓުތައް

އަޅުގަނޑު މި  ދެން މިހާރު  . އާދެ!އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ންދަވާގެއާދެ! ކުރިއަށް ދޭނަން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ. ގެންގޮސް

ޖަހާއިރު ައޅުގަނޑުމެްނ  1ަގޑިއިރަށްފަހު މެދުކަނޑާލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  ގޮތުން ދޮޅު ގަާވއިދުަގއި އޮންނަ ހުގެ މަޖިލީ

 މިހާހިސާބަށް ގެންދެވި ވާހަކަފުޅު  ،އަނެްއކާވެްސ. އެހެްނވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަސައްކަތް ފަށަިއގަންނާނަން

ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑު  ންޖަހާިއރު ވަޑަިއގަންނަވަ 1، އަުޅގަނޑު ުފރުޞަތު އަރުވާނަން ރަންކުކޮންޓިނިއު

 .މެދުކަނޑާލީ

 

 ]އަށް 13:00އިން  12:30 ސްވަގުުތކޮޅު:ހު

 (ޤާސިމް އިބްރާހީމް ންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސްތުގައި އި)ރިޔާސަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކައުންސިލު ޑުފުވައްމަލު މާދަ ،މި ގެންދަނީ ކުރިއަށްމެދުކަނޑާލުމަށްފަހު މަސައްކަތް އާދެ! އަުޅގަނޑުެމން `. 

މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވިއ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް.  ވަނަ އަހަރުެގ ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު 2012އިދާރާގެ 

ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا ަކވަމުންދިޔަ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދައްއާދެ! އެހެންވީާމ، ކުީރގައި ާވހަކަފުޅު

 ގެްނގޮސްދެްއވުމަށް ދަންނަވަން.ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

އޮޑިުޓ ޑު ކައުންސިލުގެ ދިޔައީ ފުަވއްމުލަކު މާދަންވާހަކަދައްކަމުއަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ގަިއ  19އެޖެންޑާ ެގ ވާހަކަ. 19އެޖެންޑާ  ،އަޅުގަނޑު އޭރު ދަްއކަމުންދިޔަ ވާހަަކއަކީރިޕޯޓަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ޯބވަޅުެއޅި ލިބާހާއި މަށް ވިާދޅުވާއިުރ، ހިނަގއްޖެ ކަގޮތުން ކޮހިނޫރު އަނގޮިޓާއއި ރޮލެކްސް ގަީޑގެ ޒަމާން ާމޒީެވގެން ވާ

ތެލިދޮންނަން ފޭލީގެ ޒަމާން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަކަމުގެ ިސގްނަލްތައް ޭދން ފަށައިފި. 

ވަންތަ ޤައުެމްއ ބިނާކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ޖެހޭ ޖަޒީރާއަތިރިމައްޗަްށ ކަނިޑކިބުރި އަނދެގެން ދަރިޖަހަިއގެން ާދން

ބުރީގެ ފުަރތަމަ ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި  25މަސައްކަތުން  ބުރަ، އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފި. ފަށައި

ޓެރި ޤައުމަކަށް ދީފިކަމުގެ ވާހަކަތައް ފެންމަތިވާން ފަށައިފި. ކުރީގައި ެވްސ އްޤާއިމުކުރި ދަރުމަވަންތަ ހަސްފަތާލް އަވަ

ޓެރި އްއަވަ  އޭގެ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ޕްލޭންތަކާ އަނެއްކާ އަލުން އަނބުރާ ށް ދޫކޮށްލި އެއަރޕޯޓުޖީ.އެމް.އާރަ

ގެ ދަށުން 19ބޫުލކުރާ އެޖެންޑާ ގަހިއްސާކުރަމުންދާ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި. މިއީ އަޅުގަނޑު  ޤައުމެްއގެ ކުންފުންޏަކާ

ވަަނ  18 ގެއަޅުގަނޑުމެން ،ކަމަކީ   އުފާކުރާއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑުމެންހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް. 

ހުރި އެތަކެއް  ނުނިމިއަުޅގަނޑު ކުރިްނ ވެސް ދަންނަވާލިހެން މީގެުކރިން ، ދާއިރުނިމިެގންރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

ވަަނ  19މީދުކުރަނީ އްދާއިރު ައޅުގަނުޑ އުއޮޑިޓު ރިޕޯޓުަތއް ނިމިގެންާދތީ. އެ ޮއޑިޓުތަްއ ރިޕޯޓުތަްއ ނިމިގެން

ައއި ސަރުކާރުން ޚިޔާނާތްތެރިވެަފއި  ގަިއ އުފެދިގެން 2008އާދެ!  ؛.ޕީގެ ސަުރކާރުންރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި އެމް.ޑީ

ށް މީދު. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑައްއެީއ އަޅުގަނޑުމެްނގެ އުމަސައްކަތްތަކެއް ފަށާނެ ކަމަށް. ހުރި ފައިސާ ހޯދުމުގެ 

ކަމެއް ނުކޮށް އަުޅގަނޑު މިދެންނެވި  ްއވެސްއޭގެން އެކަން. ކަމެއް ނުކުރާނެ  ެއއްވެސް ންޔަޤީންކަމަކީ ޭއގެ އޮތް

އެހެްނ ފަތް ސަގާދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަރިކަތައް ވިްއކާލުމާއި  ،ކަން ވިްއކާލުމާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން

ދިނުމުގެ ގަނޑުމެންގެ މާތްވެގެްނވާ ދީން ނޫން ދީންތަކަށް ފުރުޞަތު ައޅު ،ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮަތކަށް ބަދަލުކުރުމާއި

ަކން. މިއީ ދެބަސްވެވެންނެތް ޙަޤީޤަތެއް. މިއީ މިހާތަނަށް ކުރާނެގެ ނަމުަގއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފު 19އެޖެންޑާ 

ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ  19ންޖެހޭ ވާހަކަތަެކއް. އާދެ! ބޫލުކުރަގަމިކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތަްށ ބަލާއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

އެްއ ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ން ނެރުނު ސަރކިއުލާައއި ދުވަްސވަރު އޭ.ީސ.ސީ ކުރިމަތިވެގެންމަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 
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 ބޭނުންވާ ބަޔަކު ންނަމެން ތިމަރަށްރަށަށް ވަޑަިއގެން އެކަން އެހެން އޮްއވައި ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ހަނދުމަފުޅު

އް ބަލާނެ މުއައްސަާސއެއް މިއަދު ރާއްޖެއަކު ނެތް. ިމ ވަޢުދުތަ  ވީބޭނުން ކަމެއް ޮކށްދޭނަމޭ ވިދާޅުވެ ،ދޭށޭއިހޮވަ

މި ދާއިރާގެ ބިން ހިއްަކއިދާނަމޭ. މިވެނި ރަށެއްގައި މަގު ހަދައިދޭނަމޭ. އެވެނި  ،ދޭށޭއިދާއިރާއިން މިވެނި މީހަކު ހޮވަ

ކިހާވަެރއްެގ  އާިއެގންނެވި ވަޢުދުތައް ެއއީ ެއ ސަރކިއުލާރަށެއްަގއި މިވެނި ކަމެއް ުކރާނަމޭ ވިދާޅުވެ، ވެަވޑަ

ކަމެއް. މިއީ  ފުށުއެރުމެއް އޮތް ކަމެއްތޯ ބަލާނެ މުއައްސަސާެއއް މިއަދަުކ ނެތް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ

އިންސާުފވެރި މިނިވަްނ  އުފައްދަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ނިމިދިޔަ އިންތިާޚބަކީއަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ ދޭތެޭރގަިއ ުސވާލު

މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ މަޖިލީހުން ވެސް ބަލަން އެބަޖެހޭ.  މި  އަުޅގަނޑުމެންއިންތިޚާބެއްތޯ މިއަދު

މި  ،ކުރަން. ހާޒިރުކޮށްކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ހާޒިރު ސްކޮމިޓީއަށް އަުޅގަނޑު ޮގވާލަްނ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިެލކްޝަން 

ބައި ވޯޓުފޮށިަތއް ނުގުނުނީ ކީްއވެގެންތޯ އޮޅުންފިލުވަްނ އަނެއް  ،ބުަގއި ބަެއްއ ވޯޓުފޮށިތައް ގުަނއިނިމިދިޔަ އިންތިޚާ

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލަށް ޓަކައި މިއީ މި ޤައުމުގެ ތާރީޚަށް .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއެބަޖެހޭ. 

ެއ ދާއިާރެގ  ،ންިއތުމުގެ މަތީތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ޝުޖާޢުގެ އެދިަވޑަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ބާރަށު ދާިއރާގެ ިއްއޒަތް

 ެއއީ ނީވޯޓުފޮށިތައް ނުގުނޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ އެިދވަަޑިއގަތުމުގެ މަތީން މާވަށު ދާިއރާގެ ފޮށިތައް ގުނު

 ...މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން އެބަޖެހޭ ބަލަންޚްތިޔާރަކުންތޯ އި ސީއަށް ލިިބގެންވާ ކޮން .އީ

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އްެކވުން އެދެން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ހުށަހެޅިފައި އޮތް ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދެ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

، އެ ރިޕޯޓުެގ . ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްށްޑު ަކއުންިސލުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓަމާދައަޅުގަނޑު މި ވާހަކަަދއްކަނީ ފުވައްމުލަކު 

ހަމައެކަނި އެންމެ ކަމަކަށް ނޫން. ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް  އޮޑިޓު މާނަކުރަންވާީނކީ އަްނނަނީ.  ތެރެއިން މި ވާހަކަ މި

ހާ ނިމިދިޔަ އިންތިޚާބުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ވޯޓުލީ ހުރި  ،އެގޮތުން އޮޑިޓުކޮށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. 

ން އެބަޖެހޭ. ބައެްއ ދާއިރާތަުކަގއި އަޮތުޅގެ ވޯޓުެގ ނަތީޖާ ލިބެންދެން މާލޭގެ ފޮށި ނުގުނާ ބެހެއްީޓ ޓެއް ޮއޑިޓުކުރަށްފޮ

ނުދިނީ ކީއްެވގެންތޯ އެަބ އި ގުނަ ުސވާލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެ ފޮށި އަލުން ގުނަން އެދުނީމާ ކީްއވެގެންތޯ

ފައި ޕާ. ފުއްބޮޑުތަނުން ބަލިވެއްޖޭ ވަރަށްމީހަކު  އަރާވަަޑއިގެން މިވެނިީސގެ ިއސް ބޭފުޅުން .އީސުވާލުކުރަންޖެހޭ. 

އިްއޒަތްތެރި އުަފއްދަން އެބަޖެހޭ. ުސވާލުްތތެރިކަމާ ދޭތެރޭގައި ހާއޭނަގެ ނަޒާ ،ނިކުތް އެންމެ ދިޔައީ ކަޓަިއެގންނޭ ބުނީމާ

މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން  ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ 18އަުޅަގނޑުމެންގެ މި  ކުރަންެޖހޭ މައްސަލައެއް. އަދިރައީސް، މިއީ ތަޙުޤީޤު

ހަމައަށް އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  އ28ާއަންނަ މަހުގެ  އަދި އެ މެންޑޭޓް މި ހަވާލުކުރި މެންޑޭޓް ނިމުމަކަށް ނާދޭ. 



67 

 

. އާދެ! އަުޅގަނުޑމެން މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްެތރި ނައިބު ރައީސް އޮނަރަބަްލ މޫސާމަނިކު، ހުޅުހެންވޭރު ބޫލުކުރަނީގަ

ބޮޑަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވާހިތުން އުޅުްއވާީތވެ، މިހާހިސާބުން  އްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ވަރަށްދާއިރާގެ އި 

 ،އެހެންނަމަވެސް  .އެރުވުުމގެ ގޮތުން. އަުޅގަނޑެއް ނޫންރުޞަތުއަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ މި ނިންމާލަނީ އެ މަނިކުފާނަށް ފު

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެން  ގަ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން. ވަރަށްޖާ  އެރުވުމަށްރިޔާސަތުން އެ މަނިކުފާނަށް ފުރުޞަތު

 އިށީނދެލާނަން. ަވގުތު އަންނަ ރިޕޯޓަކަށް އަުޅގަނުޑގެ ބާކީ ވާހަަކއާިއގެން ކުރިައށްދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، މި

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރަށް.ޢާކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ، ތީއަުރވަން އޮދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

އިދާރާގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑު ހަމަ  ަކއުންސިލު  މާދަޑުއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޝުކުރިއްޔާ އި 

އަުޅގަނޑުމެން ެވްސ ހަމަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ގިނަ ކައުންސިލުަތކުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތައް  ދަންނަވައިލަން އޮތީ، ވަރަށް

 ހަމަ ނިސްބަތްވާ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން ބަލައި ދިރާސާކުރީމޭ. މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮުތން ވެސް އަޅުގަނޑު

ނުވާފަިއ އޮީތީކ. ސާފު ރިޕޯޓުތަކެއް ނޫނޭ ހަމަ ސާފު ރިޕޯުޓތަކެއް ނޫނޭ ފޮދަންނަވައިލަން އޮީތ، ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުގައި 

ކަހަލަ ކަންތައްަތްއ ފުރިހަމަނުވާ ވާހަކަ ޮއޑިުޓ  ަބއެއް ،އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ބަހުގެ މާނައަކީ، ަބއެއް ިލޔެކިޔުންަތއް

 ވާހަކަދެއްެކޭވ ގޮތުން ބެހޭ ަވގުތަީކ ކައުންސިލުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓަކާ  މި ގެ. މިއަދުހުރިއި އެބަރިޕޯޓުތަކުަގއި ބަޔާންކޮށްފަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  ،ވަގުެތްއގައި އަުޅގަނޑުމެން ެއބަ ހަނދާނަށް ގެންނަންޖެހޭ

 ،ތަެކްއ ދީފަ. އެހެންނަމަވެސްޞްތިޞާޚްނޫނުން ވަކިކަހަލަ އިގާއޮތީ  ޓަކައި ކައުންސިލުަތކަށް މިހިންގުމަށް

ނުާވކަން މި އޮިޑޓު ރިޕޯޓުތަކުްނ ގޮތަށް ަބއްޓަންކުެރވިފައި ކަތްަތއް އެންމެ ފުރިހަމަކައުންސިލުތަުކގެ ފަންނީ ަމސައް

ންީނ ކައުންސިލުަތކަށް ފަ މާލީ ކަންކަން ކުރުމުގައި ންވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އޮިޑޓު ރިޕޯޓު

ެއއާެއއްކޮށް ހަމަ އަދިތަކުން ފާހަގަވާްނ އެަބހުރި. އެހީތެރިކަން އިންތިހާއަްށ ޭބނުންވެފައިާވކަން މި އޮޑިުޓ ރިޕޯޓު

 ،ހިނދު ބޫުލކުރާގައަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަންކަން ކުރަންޖެހޭނެ އަމިއްލަ ބާރު ަކއުންސިލުތަކަށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

އުންސިލުތަކުން ކަގޮުތަގއި އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި  ގެއް ނޭ މާ ކުރީ ޒަމާނުގެ ސީލިންގެވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެ

އިޚްތިޔާުރ ލިބިގެްނވާ ކަެމއްެގ ގޮުތގަިއ މާލިއްޔަުތ ަގވާއިުދގެ ތެެރއިން ހުއްދަކުާރ ، ނުވަތަ ޓެންޑަރަށް ުނގޮސް 

 ގެކަކަށް އެކަމުަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުވެސް އެ  ހަަމގައިމު އީމިންވަރުތަކެއް އެބަހުރި. އެ މިންވަރު އަުޅގަނޑު މި

ން ކުރި މީހެއް. ެއގޮތުެގ މަތީވާހަކަދައްަކއިގެން އެ މަތިކުރުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތް ން ރެއްެގ މަތީއެަތއް ފަހަ ަގއިއަރިހު
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ކޮށް މިހާރު މާލިއްޔަތު ަގވާއިދަށް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފަ. ޭއގެތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ މަސައްކަތް 

ލާނުކޮްށގެން ކުރިައށްގެންދެވޭ މަޝްރޫޢުތަުކގެ ލައަށް އިޢުކައުންސިލުތަކުން ުނވަތަ ަވިކވަކި މުައއްސަސާަތކުން އަިމއް 

ކަމަށް، ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް  ުނގެންދެވޭނެކުރިއަށްމިލިއަނަްށވުރެ ބޮޑުނުވާ މަޝްރޫެޢއް  1.5ތެރޭގައި 

 ކަހަލަ ވެސް ބައެއްަވނީ މަތިކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، މިހާރުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބަޔާންކުރުން  ނުގެންެދވޭނެކުރިއަށް

އެންމެ ޒިންމާދާރު އަުޅގަނޑުެމންނަކަށް  ،ންނަ ޖާގަަޓކައި ކައުންސިލުތަކަށް ދީަފިއ އޮޚަރަދުތައް އެކަން ކުރުމަށް

ޓަކައި ަކއުންސިލުތަކުގެ އޮޑިުޓ ވެސް މިކަން ކުރުމަށް ގައިގޮތުަގއި މިކަންކަމެއް ނުކުެރޭވ. އެހެންވީމާ، ކައުންސިލުތަކު 

ރެިވގެން ޮއޑިޓަރ ެޖނެރަލް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްަތއް ެއއަށްވުރެން ތަންކޮެޅއް އިމުކުޤާ ކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް

 ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުންނަމަ އިުމކޮށްދޭންޖެހޭ. އެހެންނޫންޤާ ރަނގަޅަށް ކުެރވޭނެ ިނާޒމެއް އަުޅގަނޑުމެން 

ޓު ރިޕޯޓެއް ހެދުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ، ޑިއޮއިސްރާފުެވގެންދާ ފައިސާތަެކްއ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ހޯދައެްއ ނުދެވޭނެ. 

ބޫލުކުެރވެނީ. ގަެވސް  ޓަކައި ކުރެވޭ މަަސްއކަތެއް ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑަށް ގައިމުދެވަނަ ފަހަރު އެކަން ވިޔަުނދިނުމަށް

 ޓުއަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އޮޑި ،އެހެންނޫނީ ކޮބައިތޯ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް. އެހެންނަމަވެސް

މިއަުދ  ،ރިޕޯޓުތަކުން މިކަންތައްތައް ަޙއްލުެވގެންދާ ތަނެއް. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސޭ

ޓަކައި ަޤއުމީ މަސައްަކތެއް އެބަ ކުެރވެންޖެހޭ. އަދި ޤައުމީ މަސައްކަެތއްގެ ގޮތުަގިއ މި ދައުލަތުގެ އިސްރާފު ުކަޑކުރުމަށް

ނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީެގން ކައުންސިލުތަކުން ެވސް މިކަންކަން ޕްރޮކިއުމެންޓުގެ ފަން ކައުންސިލުތަކަށް ވެސް 

 ...އްގޮތެއްަގިއ އެކަން ކުެރވޭނެ ނިޒާމެ ހަރުދަނާ ނޫނާއި ަގވާއިުދެގ ތެރެއިންގާމާލިއްޔަތު  ،ތެެރއަށް ފެތިގެން އުސޫލުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޙީދު އިބްރާހީމް.  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދުތުލުސްދޫ  މެންބަރު. ރި ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެއާދެ! 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން:ވަޙީދު އިބްރާހީމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ތުލުސްދޫ 

 ،ކުރީ ބުރުަގއި އަުޅގަނޑު ވާހަކަ ދެންނެިވ ނިމުނު ހިސާބުން ފަށާއިރުގައި އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ ދެ،އާ`. 

ޓަކަިއ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ިމ ބެލުމަށްނޫނުތައް ހެދެމުންދާއިރުަގއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފުވޭތޯ ނުވަތަ ނުވޭތޯ ގާ

ޖާގަ ހޯދަންޖެހޭނެ.  ،ދިރާސާކުރެވޭނެ މަގުތެރެއިން މިކަން މަޖިލީހުގެ  ،ކޮމިޓީއެއް ނަަގއިމަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވަކި 

ބޮޑު އިސް ާވޖިބަކަށް ވާންޖެހޭނީ އަޅުގަނުޑމެންގެ މި ޤައުމުގެ އެންެމ  ހުގެ އެންމެއަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ

ިއ ވަރަށް ސާފުކޮށް ވަނަ މާއްދާގަ 10އިސް މަސްދަރަކީ ކޮބައިތޯ ެބލުން. އެގޮތުން ބަާލއިރުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޫނުގެ ގާއިސްލާމްދީނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދިެވހި ދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްާލމްދީންކަން. އަދި ،ބަޔާންކޮށްފައި އެަބއޮވޭ 

އިސްލާމްދީނުެގ  އިިދެވހިރާއްޖޭގަ ވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް،)ށ(ގައި  މައިގަނޑު މަސްދަރުކަން. ަހމައެހެންމެ
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ލީމީ ތަޢުަގއި ޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ކިބައިކަމަށް. ރައް ނޫނެއް ނުހެދޭނެގާ ޚިލާފު ެއއްެވސް  އަސްލަކާ

ހަދާ ނޫނުގާމި މަޖިލީހަކީ ޝަރުޠަށް ބަލާއިރުަގިއ ނަމަވެސް، އިސްވެ އަުޅގަނޑު މިދެންނެވި  ޝަރުޠެއް ނެތް

މު ކަމެއް. އެކި ފަންނުގެ ބޭފުޅުން އްމަކީ އެއީ ވަރަށް މުހިއެނގުނޫނު ހަދާއިރުގަިއ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ގާމަޖިލީހެއް. 

ނޫނަކުން ގާ ފަދަ ރިޕޯޓުތައް  ކަމެއް. އަޅުގަނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުމުއްމި މަޖިލީހުގައި ތިބުމަކީ ވަރަށް މުހި

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އެ ރިޕޯޓުަތއް މި މަޖިލީހަށް އަނެްއކާ ފޮނުވުމަީކ ެއީއ  ،ވާލުކޮށްހަ ނެރަލާ އޮޑިޓަރ ޖެ

އެީކަގިއ  ހިނދު، އެ ރިޕޯޓު އައުމާ އޮންނަގޮުތަގއި ބަޔާންކޮށްފައި  ގެ ނޫނުަގއި އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެއްގާ ގެއެބޭފުޅުން

ނޫނާ ގާ މާލިއްޔަތު ،އޮތީ ިކހިނެއްތޯޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައި އެ އޮޑިޓު ރި، މި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއަކަށް ވާންޖެހޭނެ

ށްލާ ހަމައެކަނި ފާސްކޮ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ކުރީަގއި ވެސް ވިދާޅުިވހެން ހަމައެކަނި ؛ގޮތުގެ މަތިންތޯ އެްއގޮތްވާ

ގައި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާ މަޖިލީހުން ފާސްވުމުގެ ަތއްގަނޑެއް ޖަހައިލުަމކުންނެއް އަދި އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮތު  ،ރިޕޯޓަކުން

އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން މި މަސައްކަތް ކުރުމުގަިއ ޒިންމާދާރުވާްނ އަދާވީީކ ނޫން. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މަޖިލީހުގެ 

 ،ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ބަހުސްތަކެއް ކުެރވެމުންދާއިރުއެހެންވީމާ، ޮއޑިުޓ އެބަޖެހޭ. 

ކަންތައް  ޢާޔަތްނުކޮށެއް އަޅުގަނޑުމެން ރިޕޯޓުތައް ާފސްކުރަމުންދިއުމަކީ ެއއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މިމިކަންކަމަށް ރި

ނުވާ މިްނވަރަށް ވާނެ. ަޝކުާވއަށް ޖާގަ ދީގެންނުރަނގަޅަށް ބައްަލވަން އެބަޖެޭހ. ޝަކުާވކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮެވގެން

ެއކި  އިއޮޑިޓު ރިޕޯޓުަތކުގަ  އެހެންވީމާ،އުފުލަންޖެހޭނެ.  އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެ.

އަދި މިއަދާ ހަމައަށް ހުރި ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ވެސް މިތަނަށް  ރިޕޯޓުތަކާވަރަށް ކުރީ އަހަރުތަކުގެ  ،އަހަރުތަކުގެ 

އެއްެޗްއ  އައިސްަފއިާވއިުރގައި އެ ރިޕޯޓުތަކަށް ފުރިހަމަ ނަޒަރަކުން ބަލައިނުލައި އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެ

ތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ. އާދެ! އަޅުގަނުޑ އެއީ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތްދިއުމަކީ ފާސްކުރަމުން

މަށް ފުރިހަމަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމިއަދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެކޭގޮުތގައި 

ން ދިވެހި ގޮތުގެ މަތީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ކޮންމެ ޤާނޫނަކާ އެއްޮގތްވާ ،މާނައަކީފުރުޞަތެއް އޮންނަން އެބަޖެހޭ. 

 ...ަހމައެހެންމެ އަދިސަރުކާރުން ވެސް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންވާން އެބަޖެހޭ. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ  ، ވަގުތު ހަމަވެގެން ނިންމާލަންޖެހުނީ އިނގޭތޯ. އާދެ! ދެން ފޭދޫއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއާދެ! 

ށް އަޅުގަނުޑ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަ ،ދެއްެކވުމަށްފަހުދީދީ ވާހަކަފުޅުއިބްރާހީމްމެންބަރު 

 ނަ ުފރުޞަތު. އަރުވާނަން. ދެވަފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދީދީއިބްރާހީމްދާއިރާގެ މެންބަރު ފޭދޫ 
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ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ަވނަ އަހަރުގެ  2012ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކަުއންސިލުގެ އިދާރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ގޮތުން މާލިއްޔަުތ  ުޅގަނޑު ހިމެނޭމި ޮއޑިޓު ރިޕޯޓަކީ ވެްސ ހަމަ އަ ،ގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންނަވައިލަންޏާ ރިޕޯޓާ ބެހޭ

ކަމަށް   މައްސަލައެއް ނެތްއެްއވެސް ، ކޮމިޓީން ނެގި ސަބް ކޮމިީޓއަކުން ައޅުގަނޑުމެން ދިާރސާކޮށް ބެލިއިރު

ރިޕޯޓެއް. އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ރިޕޯޓުތައް އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަށް  އޮިޑޓް ދައްކާފަިއވާ

 އެހެނިހެން އޮޑިޓުތަކާ  ،ތަޅުމުގައި މި ވާހަކަ ދައްާކއިރު ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ގެހުމަޖިލީގެނެސްގެން 

ދައުލަތުގެ ފައިސާާއއި މުދަލަށް  ،ފަދައިން ސް އެބަހުރި. ކުރިން ވެސް ދެންނެވިބެހޭ މައްސަލަތައް ވެ

ލާފަ. ެއއިން ެއްއވެްސ އި އެކި ދިމާތަކަށް ޮފނުވައެަތއް ޮއޑިޓު ރިޕޯޓެއް އަުޅގަނުޑމެން ވަނީޚިޔާނާތްތެރިވެފަިއވާ އެަތއް

ބިިލއަން ރުފިޔާ،  1.8އޮތީ  ނޫސްތަުކަގއި މި އެްއޗަކަށް ޖަވާބުދާީރވާނެ ފަާރތެއް އަދި މިހާތަނަކަށް ނުފެނޭ. މިއަދުގެ

 ިލއްޖެ ގޮތެއް ނޭނގި ގެއް ދުވަސް ތެރޭަގއި ވީނުވީ  150ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާ މި ސަރުކާރުން  އެއް ހާސް އަށް

ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ މިއަށް ޖަވާބެއް ދޭން މިހާރު.  ،ކަމަށް. އަުޅގަނޑު ނުދަންނަަވން ބަޔަކު ނެީގއޭ. އެހެންނަމަވެސް

 މިލިއަން ުރފިޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ީވނުވީެއއް ނޭނގި ގެއްިލއްޖެ 12ދުަވސް، އޭގެ މާަނއަީކ ދުވާލަކަށް  150

ވަނަ  19ޑެތި މައްސަލަތައް. މިއީ އަނެއްކާ އަންނާނެ އޮިޑޓު ރިޕޯޓުތަކެއް ބޮ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިއީ ަވރަށް

ޖެހިދާނެ. އެހެންވީމާ، ބަލަންއަންނަ މަޖިލީހަކުން އަނެއްކާ ތެރޭަގއި މި ނުބެލި ދެން  ގެއަހަރު 5މަޖިލީހަށް. ދެން އެ 

ރުފިޔާ ދައުލަތުން ެގއްލިގެންދިަޔއިުރ  ސަޭތކަ ެއްއ ހާސް އަށް މި މައްސަލަތަކުެގ ވާހަަކ އަުޅގަނޑުމެން ދަްއކަނީ. މި

ކޮށްދިނުމަށް. ބޭސްފަރުވާމުިޅ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނނަށް  ،ދެއް ައއްޑޫ ަރއްޔިތުންނަށްޢުމި ސަރުކާރުގެ ވަ

 ބޭސްފަރުވާ ނުެވގެން ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް... އުޅެނީ ައއްޑޫ ަރއްިޔތުންނަށް އަދިވެސް މި ،އެހެންނަމަވެސް

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ށް ވެސް ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ވަގުތު ހަމަވީ. ހުޅުހެންވޭރު އާދެ! މިހާރު

ބަހުްސގަިއ  ދަްއކަވަން އެދިވަަޑއިގެންފައި ތިބީއެުރވޭަކށެއް ނެތް. އާދެ! ދެން މިހާރު ވާހަކަފުޅުއަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތު

މި ބަހުސްަގިއ  ،ނެތީމައްޒަތްެތރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، އިލްހާމް އަޙްމަދު ަވޑަިއގެންދަނގެތީ ދާއިާރގެ އި 

 އަުޅގަނޑު މިހާރުއެކީަގއި  ނެތުމާބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަން އެހެން އިތުރު ޕާޓީއަކުން ވެސް އެދިވަަޑއިގެންަފއި

ގަީޑަގއި އޮންނާނެ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން ިމއަދު ވޯޓު މި ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ިނމުނީކަމުގައި ދަންނަަވއިލަން. 

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚާްއޞަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު  2012ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލު އިދާާރެގ  -5.6

ހަޅުއްވައިެދއްވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޯޕޓަށް މަޖިލީހަށް ހުށަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި

   އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތުއަރުވަން.ނާޝިދަށްދު ންބަރު އަޙްމަ މެްއޒަތްތެރި، ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ އިމުޤައްރިރު
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ައޙްމަދު  ނާޝިދުދާއިރާގެ މެންބަރު ކޮމަނޑޫ 

ވަނަ އަހަުރގެ ޚާއްޞަ  2012 އަތޮޅު ކައުންސިލު އިދާާރގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ. ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ތަށް އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.ގޮ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއްއޒަތްތެރި ޝުކުރިްއޔާ  .ދަންނަވާަލން ެމންބަރު. އަުޅގަނޑުއިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ިއއްޒަތްތެިރ ުޝކުރިްއޔާ އާދެ، 

ވުމަށް އަުޅގަނޑު ފުރުަޞތު ހުޅުވާލަން. އާދެ! އޭގެ ދެއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގެްނނެޓަށް ވާހަކަފުޅުމި ރިޕޯމެންބަރު. 

ޓުތަކަށް ރިޕޯ ހުރި ހުަށހެޅިފައި ،ދައްަކވަން ފުރުަޞތު އެރުވުމުގެ ކުރިންވާހަކަ .ނޑު ދަންނަވާަލންކުރިން އަުޅގަ

މަށް ްއވުކުރެސްހުާރތަކަށް ބައިބަހުސްކުރައްވާށޭ. ދެން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދަގއި އެބަުހއްޓޭ ތިބޭފުޅުންނަށް އެކިެއކި ދާ

ގެންެދވޭނެ އުސޫލުަތއް. ވައްަދއިގެން ުކރިއަށް ވިއްާޔ ތަފާތު ގޮްތގޮތަްށ މައްސަލަތައް ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅުއްަވއިގެން ނޫނީ

 ނަށް މި ތަން ފެނުނީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އިގަންަނވާއެ ުއސޫލުތަްއ ދޫކޮށްލައްވާަފއި ޭއގެ ބޭރުްނ ވަޑަ  ،ްއވާއެހެން އޮ

މުކަން އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އްކޮށްލުމުގެ މުހިމެން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވެސް ސުވާލު ަގނޑު މެދު އަޅުވޭ މަސަްއކަތާކުރެ

ތަން. ކޮްނމެ މައްސަލައެއް ނަަމވެސް  ދާދާއިާރއިން ބޭރުެވގެން ،ބައަޅުގަނޑަށް އެބަފެނޭ ދެން ވަރަށް ައޑުިއވޭ އެ

 ޔާއި ގެންދާނަން ރެކޮށްގެްނ ކުރިއަށްިފްއޔާ އަުޅގަނޑު އެޖެންޑާ ދަވައިތަނަށް ވައް ބޭފުޅުން މިގޮތަށް ތި ގަާވއިދުަގއި އޮތް

ނުންކުރަން. އާދެ! މިހާރު ފުރުޞަތު ބޭ ނޑުއަޅުގަ . އެެހންވީމާ، ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަންއިނގޭތޯ ވެސް ދުވާލު

 މަނިކު. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ

 

 ެކވުން:މަނިކު ވާހަކަދެއްހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ

 .ގަނޑު ދަންަނވާލަންޅު ޓާ ބެހޭ ގޮތުްނ އަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީެގ އޮޑިްޓ ރިޕޯ

ކުރަނީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނުވަތަ ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ގަނުޑމެން ހަދައިގެން އޮޑިޓްޓްތަކެއް ައޅުޓް ރިޕޯއޮޑި

ށް ނިސްބަތްވާ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ވެސް. މަވެސް އެބަތިބި ޕީ.ޕީ.އެ އިދުންމަތީގަޓަަކއި. ތިލަފިލުވުމަށްއޮޅުން

އެ  ،ންބަރުން ތިބޭއިރުގައިބޮޑެތި ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މެއަށް ނިސްބަްތވާ މެންބަރުން ވެސް. އެމް.ޑީ.ޕީ

ރޭަގއި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރިން ވެސް ތެގެގަނޑުމެން މިތަނުން އެބަ ފައިސާ ދެން. އޭޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން އަޅު

ޖަހާފައި އޮތުމެްއ ނޫން.  އިބަލަންޖެހޭނެ ކަންކަން ވެސް ހުންނާނެ. އަޅުގަނޑު މިދަންަނވަނީ ޕާޓީތަުކގެ ފައިސާ ީމގަ 

 ކުރާކޮށްގެން ޕާޓީަތކަށް ދޭ ފައިސާ ބޭނުންގަނޑު ކުރިން ދެންނެވި ގޮތަްށ ޕާޓީތައް އޮޑިޓް އަޅަ  ،ރާއްޖެ  ގަނޑުމެންގެއަޅު

ޕާޓީތަްއ ހެދިފައި މިހިީރ  އިާރއްޖޭގަ  .ލާނަންއިނުޑ ހަމަ އަދިވެްސ ތަކުރާުރކޮށް ދަންނަވައަުޅގަ އި،ގޮތެްއ ނުބަލަ
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ށް، ދެބެއިންނަށް، ދެ ޅިޔަނުންނަށް، ދެމަފިރިންނަށް. މި އުސޫލު ދޫކޮށްލާފައި ރައްޔިތުން މިސާލަކަށް ދެބަފައިންނަ

އިންތިޚާުބގަިއ  ގ2013ެގަނޑު ށް ނާކާމިޔާބުވީ. އަޅު އި ޕީ.ޕީ.އެމަނިމިދިޔަ އިންތިޚާބުގަ .ފާނަންއިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ 

އަޅުގަނޑު އަމިއްަލއަށް  މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ނާކާމިޔާބުވީމާ އިަގިއ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއަޅުގަނޑު ހުރީ އެމް.ޑީ.ޕީ

ނުދިޔަ. ވެސް މީހަކު ދުަރކަށްެއއް  ހުރި މީހެްއެގ ހައިސިްއޔަތުން. އެހެން ަގއިލީޑަރޝިޕް ޖެހުނީދީފަިއ ދުރަށްއިސްތިއުފާ

ބޭފުޅުން އަނެްއާކ  އެ ކުމަދެްއކެވި. ެއކައެންމެން ވާހަކަދެްއކިން ދުރަށް ޖެހެން. ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ވާހަކަފުޅު

ަދއުލަތުގެ ަފއިސާ ޮއޑިޓްކޮްށ  ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ ގަނޑު ދަންަނވާލަން މިއަޅު  ކުކުރެްއވީ. އެކަމަ އިތުރަށް އާ 

 ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް މިގޮތަށް ަވކި ބަަޔކަށް ،ނޑު ގޮވާަލން ބޭނުންގަށް އަޅުޖެނެރަލަ އިރުަގއި އޮޑިޓަރބެލެހެއްޓޭ

 ގަނޑު ވަރަށް އަދަބުވެރިކަާމއި. އެއީ އެެހން ހެދީމާ މިއަދު އަޅުހެރޭބަޔަކަށް ނުދެ ވަކިރެދަލިނުކޮށްދެހެރޭ. 

ޢަބްދުއްރަޙީމަށް ވެްސ  ،އެހެންނަމަެވސް. ވީނެކަމުގައި ހުންގެ ރައީސް މިައދު ޕީ.އެން.ސީ ،އިހްތިރާމާއެކީ އެދެން

. އެތައް ށޭޫދކޮށްލަްއވާ ،ން ދަންަނވަށް ވެސް. ަރީއސް ޔާމީނަޕީ.ޕީ.އެމް ދޫކޮށްލަްއވާށޭ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން

ށް އެހެން ކަމެއް ކޮށްފަިއ ތިމާ އަމިއްަލއަ ހުރިހާ އިދަރަނިތަކާ ެއއްޗެހި ަދްއކަ ންބައެްއގެ ނަމުަގއި ލިޭބ ލާރި

 ބަލު އެބައޮތޭ. ޕީ.ޕީ.އެމް ހިންގަން ބޭނުންވާ ގުއިގަންަނވާށޭ. ސިާޔސީ މުސްތަނުހުންނަވާށޭ. ފެއިލްވީމަ ދުރަށް ޖެހިވަޑަ

ަގއި ރައީސް ނަޝީދު ޑު ދަންނަވާލަން. އެމް.ޑީ.ޕގަނޕީ.ޕީ.އެމް ހަވާލުކޮްށލާށޭ. އޭގެ މިސާލެއް އަޅު  ބަޔަކާ

ދޫކޮްށލާފައި ކޮންމެވެްސ ގޮތަކުން  ކު އުޅުުނއިރު ެއކަމެއް ުނވި. އެކަމަ ންމާނެއް ވަންދެހިއްަޕިއގެން ކިތަންމެ ޒަވަކި

 ލިޙާ ޞާމް މުޙައްމަދު އިްބރާހީ .ދުރަށް ވަަޑިއގެން ދުރުގައި ހުންނެވީ އެކީަގއި ނަމަވެސް ޕާޓީގައި ހިންގުންެތރިކަމާ

ކޮންމެ ރައީސަކު ވެރިކަމަށް  ކު ެއކަމަވުނީ އަނެއް ފަހަރު. ދިޔައީ މިއަދު ވެިރކަމަށް ާއދެހަވާލުކުރީމާ ނަތީޖާއަކަށް ެވެގން

ނިންމޭނޭ. މިހާރު އަނެއްކާ  މިކަމެއް ނުއަޅުގަނޑަށް ދެ ދަުއރު ލިބިގެން ނޫނީ ،ބުނޭދުަވހު  އަރާ ދުވަހު ނޫން އަނެއް

 .ހެރޭކެހުވަފެން ނުދެ ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ އެއެއަށް ައޅުގަނޑު  ކުފަށައިފި. އެކަމަ ިކޔަން އެ އަޑު

ވެސް ހަވާުލކުރަނީ. މައިދައިތައަށް ވެްސ  ބެއާއިއްޔާ ބަފަވެސް ދެނީ. ނުވެްއޖެ މީހާއަށްއްޔާ އަނބިނުވެއްޖެ އަށްފިރިމީހާ

 އެަތއްކޮށްގެން  އެތައް ބަޔަކު ސިޔާސީ އެަތއް މަސައްކަެތއް ،ގަނޑުމެން އެންމެންއް ނޫނޭ. އަޅުދެނީ. މިހެނެ

 މި  ށްގޮތަ ހިފާވަކިޭއގައި އި ނިމުނީ ލީޑަރަކަށް ގެންނަ މީހާ އަރަވެ ޖެހެނީ.  ކޮޅަށް މިޓީެއްއ ޕާ ރުބާނީއެއް ެވގެންނޭޤު

އިގެން އުޅުނު ަގއި ހިފަހައްޓަމިސާލެއް ދަންނަވާނަން. ރައީސް މައުމޫން ޑީ.އާރު.ޕީ  ގަނޑު ޭއގެ އަެނއް އޮތީ. އަޅު 

ށް .އާރު.ޕީ ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމަދޫކޮށްލަްއވާފައި ޑީ  ތިއް ނުލިބުނު. އެކަަމކު އޭރުމެއަކަށް ުކރިއެޒަމާނަކު ޑީ.އާރު.ޕީ 

ހުރިހާ މީހުން  ަފއި ރައީސް ޔާމީން އެފަަހރު ނެރުނީމާޤީޤަތަކީ ޑީ.ާއރު.ޕީ. ރަނގަޅު އޮިޑޓެއް ކުަރއްވާޙަ ،ބަދަލުކޮށްފައި

ން ދުރަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕު ވެސް . އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މަނިކުފާނުރަިއގެން އޭތި ލިބުންއެްއގަލަށް އަ

ތަޤުބަލެްއ ރާއްޭޖގެ ިސޔާސީ މުސް ނޫނިއްާޔ މި. ވަރަށް އަަދބުވެރިކަމާެއކު މިދަންނަވަނީ. އެއީ އެހެންވަންއިގަންނަ ވަޑަ 

ދަނީ. ސިާޔީސ ކަންކަމަކީ މާޔޫްސެވގެންދާ  އެތައް ބަަޔކު ާމޔޫސްެވގެން މި .ދަނީ ވެެގން މިނެތި އެތައް ަބޔަކު ހަލާކު 
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ހިންގަނީ. ދައުލަތް ހިންގަނީ  ގަނޑުމެން މިދައުލަތް އަޅު  ،ނޫނޭ. އެއީ އަަބދުވެސް އާާލކޮށް ކުިރއަށް ކަންކަމެއް

އެއީއަކީ. ކަމެއް ނޫން  ނެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެކަނި ކުރާސަރުކާރު ހިންގަން ތިބޭ މީހު 

ދެމިއޮންނާނީ އިދިކޮޅަށް  އި  ގޮުތގަދައުލަތެްއގެ ޓިކްޑިމޮްކރެ ،ގޮުތގައި  ގެއިސްލާމީ ދައުލަތެއް  ،މި ދައުލަތް

ހުަގިއ ފައައުމަށް 19އަދު ެއޖެންޑާ ަދއްކާނެ މީހުންނާ ތިބެގެން. އެކަމުން މިވާހަކަ ޅަށްއެްއކޮ އިދަްއކާނެ މީހުންނާވާހަކަ

ން ނިންމައިފިއޭ. އި 65ވެްސ ނުބުނާށޭ. ނުކުމެގެން ރަްއކާާވށޭ.  މިތަނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޑއިވެނީ އަނގައިން

. ެއީވ ތީދީފައި އޮމީހުން ވޯޓު 35ލިއިރު %އިނުޑމެން ބަލަގަން ނިންމިއިރުަގއި ޕޮޕިއުލޭޝަންގެ ވޯޓިން އަޅު އި 65

ތޯ. ުނވަތަ އިިދކޮޅަށް އެ މީހުން ނުދެނީމީހުން ވޯޓު އެ އެ ބުނީ؟ ނެއްދެން އަެނއް ަބއި މީހުން ކިހި ؟ކޯްއޗަކަށްތޯ

އުމަށް ޤަދިޔައިއްަޔކީ.  ގެން މި ބެއް ނޫން ނިމިޚާޔާސީ އިންތިރިކަމެއް.  އަދި އެހެންޑި ނުލިބުމަކީ ނއެތިބީ. މެޖޯރިޓީ ގޮ

ނީ ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ ލީޑަރޝިްޕގެ ިތްއބެވި ބޭފުޅުން ހަމަ މިއަދުން ނޑު އާދޭހާެއކު މިދަންނަވަައޅުގަ ،ވެދާނެ ގޮތަކަށްަޓކައި 

ކުަރއްވާަފއި ިއދިކޮޅު ޕާޓީއެްއގެ ގޮތުަގއި ދެްއވާށޭ. ދެއްވާފައި ޕީ.ޕީ.އެމް ެވސް ރަނގަޅުމިއަދަށް އިސްތިއުފާ

. އަބަދުެވސް ނުތިބޭ ެވގެންއަށް ލިބޭ ުކރިއެރުމަކީ ެއއީ. މާޔޫސް . އެއީއޭ ފޯިރައކީ. އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރޭނުކުންނަ

މަސައްކަތް އެ ށް ވެސް ލިޙަޞާމް މުޙައްމަދު ގަނުޑ ސެލިއުޓުކުރަން އެކަމަށް އިބްރާހީއަޅު  !ކުރާތިމަސައްކަތް

އެހެން ވާހަަކއެއްތާ. އެއީ އަދި  ނާނެ. ދެންފޮޅަިއގަންއިތަޅަ ނިކުމެ މީހުން  މާދަމާ އެކު ކުރެްއވީތީ. ދެން އެކަމަ

ޮއޑިޓް ރިޕޯރްޓ  ،ނޑު ހަމަ  ދަންނަވާލަންގަވެސް ތިބި ރަްއޔިތުންނަށް އަޅު  އިތިލަތުންމަތީ އުތުރުބުރީގަ

އުތުރުބުރީގައި ތިބި ޕީ.ޕީ.އެމް މީހުންގެ ޙައްޤުގައި ދަުއލަތުން ޕީ.ޕީ.އެމް ހިންގަން  ތިލަދުންމަތީ ،ދާއިރުަގއިނިމިގެން

. ހަރޭ ނުދަ ލާ ޖަހާފައި އެކަމާ ދުރަށްއި. މިއަދު ހުރިހާ ކަމެއް ބޮލަހަރޭހުރި ގޮތެއް ބަލަ ދީފައި ހުރި ފައިސާއަށް ވެފައި

މިފަހަރު  ؟ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ކިހާ ރީތިތޯ .ގަނޑުަބއްަލވާ ައޅު ނެ.ސިޔާސީ ކަްނކަމުަގއި އަބަުދެވސް އާކޮށް ުނކުމެވޭ

ނަމަ  ލީކުރިމަތިއަޅުގަނޑު މިފަހަރު  ނެއްނޫންތޯޤީޖެހިލީ. ޔަ ނޫނޭ. ހަމަ ރީއްޗަށް އެއްަކއިިރއަށް ކީވެސް ނުހޮވިދާނެތީ

 .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްހުންނާނެ  ނުެވސް ގަނޑަްށވުރެ ވަކި ކުިރން ހޮވޭނެ މީހަކުަކން. އަޅު އި ހޮވިފަންނާނީ ގަނޑު ހުއަޅު

، މީހުން އެއްަކއިރިއަށް ޖެހިލީ. ފަހަރެއްގައި ވެދާނެިއހަށް ވެސް މިފަހަރު އި ތުގަޤަޤީޙައެކަމަކު އަުޅގަނޑު ހަމަ 

ކުޅިގަނޑު. ހުްސ  ކުޅޭ ލަން މިއިބަލަ ފައިރިވެވެރިކަމަށް ތައްާޔރުވާށޭ. އެހެނެއް ނޫން. ހަމަ ކެތްތެ ފާނެއިކިޔަ

ވެސް ހަށް ޓެހިން. މަޖިލީއްެވސް ރަ ޓެހިން. ެއއްކޮޅަށް އްޓެހިން މިއަންނަނީ ހުރިހާ ކަމެއްަގއި. އިދިކޮޅަްށ ެވސް ރައްރަ

މާއެުކ ެޓއްސެއް. ެއްއވެސް ީމހަކާ ޖެހެވޭކަށް ނެތް. އެހެންީވމާ، މަޑުން ކެތްތެިރކައްޓެހިން. މަނިކުފާނަކީ ވެްސ ރައްރަ

ޓަކަށް ވެސް ިމއަދު . ހުރިހާ އޮިޑޓް ރިޕޯންދަްއކާނަވާހަކަ އެީކަގއި  އިހްސާސްތަކާ ގެސް ރައްިޔތުންހުރީ. އެހެން ނަމަވެ

 ކުރެްއވިްއޔާ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދަްއކާނަން މިއަދު އިރާދަ ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ . ދެން އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު

 . އަށްއިބްރާހީމްދީދީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

 ޞަވަނަ އަހަރު ޚާއް 2012ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިުލގެ އިދާާރގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ޑިްޓ ރިޕޯޓަކީ ެވސް ހަމަ ކުރިްނވެްސ އަުޅގަނޑު ދެންެނވި ފަދަިއން މައްސަލަެއއް ނެތް އޮމި ހަމަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓް. 

. އެހެންނަމަވެސް،  ތަޅުމަށް ފޮނުވާފަރިޕޯޓެއްގެ ގޮުތގައި ބަލާަފއި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ދިާރސާކޮށް ނިންމާފައި

ެދއްކުަމކީ ރަނގަޅު ކަަމކަށް ނުވޭ.  ، މި ރިޕޯޓުތަކުގެ ވާހަކައިމައްސަލަތައް ހުރި ރިޕޯޓުތަކުެގ ވާހަކަ މިތާަގއި ނުދައްކަ 

ބެޭހ  މާހުރި ކައާއި މުދަަލށް ޚިޔާނާތެއް ވެފައި އެތައް ރިޕޯޓެއް އެބައަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ ފައިސާ 

ތެރޭ ދޭ ެތއް ނޭނގެ. އެއިން ރިޕޯޓަކަށް، އެކަންަކން ކުރި މީހުންނާގޮ . އެ ރިޕޯޓުތަކަށް ވީފަރާތްތަކަށް ފޮނުވިފަ

 ،އި އާފަސާދަ، ތަނެއް ެވސް ނުފެނޭ. އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ވައްކަމާއި  ފިޔަވަެޅއް އެޅޭ

ނޭނގޭ ވާަހކަ. މިއަދު ހަމަ އަޅުގަނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން، ދެންމެ  ަދއުލަތުެގ ފަިއސާއަށް ވާނުވާ ،ޚިޔާނާތާއި

ވީނުވީ ގޮތެއް ނޭނުގނޭ. މި ސަރުކާރަށް ލިބުނު  އަށްން ރުިފޔާއަމިލި 1800އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅަށް ފުރިަހމަނުވީ. 

އެ ފައިސާއެްއ   ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގއި. އެަކމަކު މިހާރުަރއީސް ވިާދޅުިވއޭ މި އަދަދަށް ފައިސާ ލިބިްއޖޭ އަށް،ފައިސާ

، މި ދެން އަނެއްކާ އިރުކޮަޅކުން މި ނެތޯ. ނޫސްތަކުގައި މި ހުންނަނީ. އަޅުގަނޑު ދައްކާ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ

ބަލާނެ ދުވަހެއް ނާދޭ. ހަމަ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ވާަހކަ  އި،މި ހޯދަ އެްއޗިހީގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓެއް ައންނާނެ. އައިސް

 .އަިއ.ީޑގެ ވާހަަކ ވެސް ހަމަ ިމގޮތަށް ދިޔަ ާވހަކައެއް. އަބަދު ހުސް ވާހަކަ ޕީށް ިދޔަ ވާހަކަެއއް. އެފް.ވެސް ހަމަ މިގޮތަ

ހަމައަށް އަންނަންޖެހޭ  މިއީ ަރއްޔިުތންނާ ،ހޯދައި  ،ނުދައްކާ ރަްއޔިތުންގެ މުދަލާިއ ފައިސާއަށް ވާުނވާ ގޮތް ަބލައި

. އަްއޑޫ ރައްޔިތުން އެ ުއޅެީނ ތުން މި ތިބީ ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންވެފަދައްކަނީ. ރައްޔި އެްއޗެްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މި

. ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުން ދައްކާ ގޮތުން ސިންާގ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަ ނިމިފަ. އެހެރީ ބޮޑު ޚިދުމަްތ ނުލިބިފަޙީޒަމާނުއްސުރެ ޞިއް

ހޮސްޕިޓަލް ހިްނގޭ  ،ވުރެ. އެހެންނަަމވެސްބޭނުންވާ ވަރަށް  މާ ގިނަ ފައިސާ ވެސް ޚަރަުދކުރެވިފައި ވަނީ އެ ތަނަށް

 ވަނަ މަސް. ިމއީ އެޕްރީލު 5ްނ ފުރުނު ދުވަސް މިއަަދކީ. ޤުުދވަސް ވީ އިއްތިފާ 150ގޮތެއް ުނވޭ. މި ސަުރކާރަށް 

މީހާ މަސް ފުރުނީ ަސރުކާރަށް. ައއްޑޫ ަރއްޔިތު 5ވަނަ ުދވަސް މިއަދަީކ. އިއްތިފާޤުން މި ވާހަަކ މި ދައްކަނީ.  17

ދަނިކޮށް ދެ ބޯ ޖެހުނަސް މާލެ ގެންނަން މި ޖެހެނީ އެކްސްރޭގަނޑު ނަގަން. ހިނގާފައިމީހުން މަގު 2ވެސް  ދުމިއަ

ކުރާއިރުަގއި ރަްއޔިތުންނަްށ ސީޓީ ސްކޭނެއް ނުހެދިގެން، އެމް.އާރު ނުހެދިގެން. އެކަމަުކ ސަރުކާރުތަކުން ގޮސް ކެމްޕޭނު

މިވެނި ކަލޭމެންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު މިވެނިދުތަކޭ މި ވަނީ. ޢުތި ވަދުތައް ަވނީ. ހާދަހާ ބޮޑެޢުވަރަށް ބޮޑެތި ވަ

ޚިދުމަތްތަކެއް ތިމަންނާމެން ފޯރުކޮށްދޭނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއިން ެއްއވެްސ ކަހަލަ ޚިދުމަތެއް ނުލިބި 
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ތަނަށް މި  އައިްސ މިގަިއ އަެނއްާކވެސް ބަޔަކު  19އަހަރު ެވގެން މި ދަނީ. އަނެއްާކ އެެޖންޑާ  5 ގެއަޅުގަނޑުމެން

ޭވ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ާދއިރާތަުކގެ ރަްއޔިތުންނަށް މި ވަންނަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުން އެބަ

 ށް އެ ފައިާސއަ ،ަފއިސާއިްނ ޚަރަދުކޮށް ގެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ބަޖެޓު ކަނަޑއަަޅއިގެްނ، ބަޖެޓު

ސްކުރާއިރު ިމ ކަންތައްަތއް ހު  ނޭނިގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުަތކެްއ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވަިއގެން ެއއަށް ބަނުވީ ގޮެތއްޚަރަދުވީ

 އައްޑޫ  ،ށްނުވެގެން މި އުޅޭ ސަބަބުތަކެއް ބަލަން. އަޅުގަނޑު ޮގާވލަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަ

ދެްއވާށޭ. އިދުތައް ުފއްދަވަ ޢުކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ިމ ވަދެްއވާށޭ. މަނިއިދުތައް ުފއްދަވަ ޢުރައްޔިތުންނަށް މަނިކުފާނު ވީ ވަ

ައްއޫޑ  ކަށް އަްއޑޫ މީހުން ނުހައްދަވާށޭ. ކޮންމެ ސަރުކާރަުކން ވޯޓު ބޭނުްނވީމާައޅަން ހަމައެކަނި ބޭނުންުކރާ ޓޫލަވޯޓު

ފުދޭ މީހުން ތިބި ތަނެއް. ފުއޮތް. ބޮޑު ތަަސްއރަރައްޔިތުން ގޮސް ވޯޓު އޮްއާސލަން ބޭނުން މި ކުރަނީ. އާާބދީއެއް އެބަ

 ނުލާ. ވަޒީުރކަމަށް ވެސް ލައްަވެއއް  އެކަމަކު ދައުލަުތގެ މުއައްަސސާތަކަށް މީހުން ނަގާއިރު އައްޑޫ މީހަކު ލައްަވއެއް

، އެހެންވީމާ ؟ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ މި ވަނީައއްޑޫ މީހުން ނުފެނޭ.  ސަރުކާރުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާއިރު ނުވޭ.

ޖެހޭ މި ވާހަކަތައް ދައްކަން. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އައްޑޫ ރަްއޔިތުންނަށް ްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން އެބައި

ޖެހޭ އުމުގެ ވެރިޔަކަށް ޮގސްގެންހެން. މިކަން ކުރަން އެބަޤަކަމެއް ކުރެވޭނީ ައއްޑޫ ރައްިޔތުން ދެކެ ލޯބިވާ މީހަކު 

ނޫނިއްޔާ މި ކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. ދިވެހި ަރއްޔިތުން މި ސް އެއް ަބޔަކު. ެއހެންކޮންމެވެސް އެއް ޒަމާނެްއގަިއ، ކޮންމެވެ

. ވަިކ ތަނެއް ނެތް ތަފާތުކުރުމެއް. މި ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންވެފަ ،ހަމައަށް ތުރާކުނުން ފެށިގެން އައްޑު އަތޮޅާ ތިބީ ހއ.

ވަްއކަންކުރާ  އިންބޭ އާމްދަނީ ގިަނ ވާހަކަ. މިއުމަށް ލިޤަވެިރކަން ޭބނުންވީމަ ކެމްޕޭން ތެރޭަގއި ކޮންމެ ފަހަރަކު 

 ވަގަށް ބަަޔކު ނަާގ ވާހަކަ އެބަ ދައްކާ. އެކަމަުކ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އައިްސެގން ވެސް އަުޅގަނޑަށް މި ވާހަކަ. މި

އް އޮތް . ދެން މިއީ ޙަޤީޤަތެދުވަސް ތެރޭގައި ގެއްިލއްޖޭ 150ން، އަމިލި 1800ށް ނަފެންނަނީ ނޫސްތަކުގެ ހެޑްލައި

 އުމަކު. އަެނއްކާ ދެން މި ޤަވާހަކަެއއް ކަެމއް، ތެދު ވާހަަކ ކަމެއް، ޮދގު ވާަހކަ ކަމެއް ބަލާ މީހެއް ވެސް ނެތް މި 

 80، 70އުމީ މަޖިލިސް ކަހަލަ ތަނެއް. ސަބަބަކީ ޤައޮތީ ކުރިއަށް އޮތް ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލިސް. މިއީ އެމް.ީޑ.ޕީގެ 

އުމީ މަޖިލިސް މެންބަރުން. އެތަނުން ނިންމާ އެއްޗެްއ ޤަ ގެ މެންބަރުންނަކީ އެމް.ޑީ.ޕީމެންބަރުން ވީމަ ދެން އެ ހުރިހާ 

މިތާގައި ރައީސަކަްށ  ؟ތަން ވާނީ  މިއްކިހިނެ ؟މިތަނުން ނިންމާނީ. ކޮބާ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގައި ވަކާލާތުުކރާ މީހުން

ބޭފުޅުންގެ ބޭފުޅެއް. ހުރިހާ  ންނާނީ އެފަނޑިޔާރަކަށް ހު ބޭފުޅުންެގ ނައިބު ރައީސް. ުއއްތަމަ ވެސް ހުންނާނީ އެ

ޖެހޭނީ ، ދެން ރަްއިޔތުންގެ ައޑު އަންނަންބޭފުޅުްނގެ މީުހން. އެހެންވީމާ މިނިވަން މުއަްއސަސާތަުކގަިއ ތިބޭނީ އެ

ޖެހޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ މަގުމަތީގައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަމަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ވިސްނާވަަޑިއގަންނަވަން ެއބަ

ތަނަށް އައިސް މިތިބީ  ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އިްޙތިރާމް އެބަ ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން ވެްސ މި

ޖެހޭ ނޫންތޯ. އަޅުގަނޑު މި ދޭތެރޭގަިއ ވެސް ބަޔަކު ވިސްނަން އެބަ  ދިވެހި ރައްޔިތުން ނިންމައިގެން. އަޅުގަނޑުމެންނާ

ޖެހޭ ހޭ ނޫންތޯ. މިކަން ކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ކަންތައްަތއް ނިންމަން ވެސް އެބަޖެެވސް އަުޑއަހަން އެބަ ދައްކާ ވާހަކަ
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ދާންޖެހޭތީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ަދއްކަނީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި މަިޖލީހުން ނުކުމެގެން ،ނޫންތޯ

. ޭއގެ ކުރިން ވެސް ދައްކަމުން ައއި ވާހަކަ. އަހަރު ވެސް ދެއްކި ވާހަކަ 5ދައްކާ ވާހަކަަތކެއް ނޫން. މިއީ މިދިޔަ 

. އެހެންނަމަވެްސ، ވަނަ މަޖިލީހުގައި ެވސް ދެއްކި 16. މި ވާހަކަެދއްކި ބަަޔކު ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ ވެސް 17

ެއ  ވަނަ އަހަރު ައއްޑޫ ަރއްޔިުތންނަށް ބޭސްފަރުވާކުރެވޭ  1940އް ނުކުެރވޭނޫންތޯ. ިޚދުމަތެއް ނުލިބޭނޫންތޯ. ޒެތަންފީ

މަސް  5ިއރު މި ވެރިކަމަށް އި ވަނަ ދުވަހަށް އަ 17 ވަަނ އަހަރުގެ މިހިސާބަށް އެޕްރީލު 2019ތަނުން. މިއަދު 

 އަދިވެސް ހޮސްޕިަޓލް އިމާރާތްކުރެވިފައި ޚިދުމަެތއް ނުލިބޭ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  އިރުފުރުނު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ޢާމިރު.އިްއޒަތްތެރި  ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ. ޝުކުރިްއޔާއާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 އާދެ! ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އަތޮޅު ކައުންސިުލގެ އިދާރާގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓާ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

މާލީ ކަންަކން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރާ  ބަެއްއ ކައުންސިލުަތކަކީ ،ނަވާލަން އޮތީގުޭޅގޮތުން ައޅުގަނޑު ވެސް ަހމަ ދަން

 ،ކަމަކީ  ކައުންސިލުތަެކއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިމދިޔަ ދުވަސްަތކުަގއި މި ެފނިގެން ދިޔަ އެއް 

ކަން ިމ ސިފަކުރަނީ ރަްއޔިތުންގެ ތަން. އަުޅގަނުޑ އެ  ނުޖެހޭ އަދަބެއް ލިބިގެންދާ ރަނގަޅަށް ކަންަތއް ކުރީމަ ިލބެން

ކުރި މީހެްއެގ ދުވަުހގަިއ މަސައްކަތްވަރަކަށް އަހަރު 10ެވސް މި ވީ  މަޖިލީހުގައި ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގިއ ހަމަގައިމު

މާލީ ވަޒީުރ  ސުވާލުކުރީމާ މާލީ ވަޒީރާ ންނަ ބަޖެޓު ކުޑަެވގެން އްޔަތުން. ަބއެއް ަކއުްނސިލުތަކަށް ދީފައި އޮސިހައި

ބަޖެޓަށް ވުރެ މަދުން ޭބނުންކޮށްފައި ހުރީމަ ެއވަރު  ތްއެ މީހުންނަށް ދީފައި އޮ  ،ކޮމިޓީަގއި ަޖވާބުދީފައި ހުރިއެބަ

ިއނގޭތޯ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އެނގިފައި ހުިރ  ކުެރއްިވ ވާހަކަކުޑަބަޖެޓެއް ބޭނުންނުވާނެތީވެ ަބޖެޓު 

އުންސިލުތަުކން ހަމަ ކުރިންވެސް އަޅުަގނޑު މިދެންނެވިހެން މާލީ އެާއެއކު އަނެއްަބއި ކަ ކަންތައްތައް. ދެން ހަމަ

ކަންކަމަށް އަހުލުވެރިނުވުމުގެ ސަބަބުން ހިނގާފައި ހުންނަ  އޮތް މިފެންނަން އެބަކަންކަމުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

އިސްާފރުގެ ވާހަކަ މި ދަންނަވާލަނީ. ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑު އަނެްއކާވެސް ހަމަ އިނޭގތޯ. ހަމަ އޭގެ ކަންތައްތަެކއްގެ ވާހަކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި  ،އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

 އާ ވަނަ ާމއްދާ 235ވަނަ މާއްާދއިން ފެށިގެން  230 އި،ވަނަ ާބބުގެ ގޮުތަގއި ބާބެއް ކަނަޑއަޅަ  8ނޫނުއަސާސީަގއި ޤާ

ަވނަ މާއްދާގަިއ މި ބަޔާންުކރަނީ ލާމަރުކަޒީ އިދާރާތަކަްށ  234 ،ީވއިުރގައި މެދުގެ ވާހަކަތަެކއް ަބޔާންކޮށްފައިދެ

ވެސް ދައުަލތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަިއގެން ފައިސާ ދޫކުރަންވާނޭ. އަިދ  މަތީން ކޮންމެ އަހަރަކު ގާނޫނުަގއިވާ ގޮތުގެ

ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބާރު ލާމަރުކަޒީ އިދާރާތަކަށް  ،މަތީން ގޮތުގެ  އެްއގޮތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނާ
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މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހަމަ  ،ވަަނ މާއްދާގައި މި ބަޔާންކުރަނީ 235. އަދި އޭލިބިގެންވެ 

، އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް އަދިއެއް ހަމަ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް އެ ފަރާތަށް އޮތް ބާރުތަކެއްގެ ވާަހކަ. އެހެންނަމަވެސް

ރިސޯސް އިތުރުކޮްށެގން ދިވެހި ދައުލަތަށް މާލިްއޔަތު އިތުރުކުރުމަށް ުނވަތަ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި ނުފެނޭ 

 ނޫނުއަސާީސގައި ވަރަށްޤާތަެނއް.  ހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި މަސަްއަކތްކުރެިވގެންދާ ތަނެއް. އަދި އެ ފުރުޞަތު ތަނަސްވި

ގާނޫުނގައި ަވކި ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި، ޙަޤީޤަތަކީ ކައުންސިލުަތކަްށ  ،ހިތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިސާފު ބަހުން އެްއޗެ

ތަނުގައި ރަްއޔިތުންެގ  ކުރުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑު މިއިމުޤާހަރުދަނާ ނިޒާމެއް  އެކަން ކުެރވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ނެތް.

މަތީން މަސައްކަތްކުިރން. ދެންމެވެސް އިއްޒަތްތެިރ  މަށްޓަކައި ތަފާތު އެތައް ފަހަރެއްގެއަހަރަށް ހެދު 5މަޖިލީހުގައި 

 އަިއއިރު ތަނަށް ވުޖޫދުވެގެން ބެހޭ ގާނޫނު މި ވިދާުޅވި ިސަޔސީ ޕާޓީތަކާއެ ޕާޓީއެްއގެ އިސް ފަރާތަކުން  ،މެންބަރަކު

ކުރަންޖެހޭ ގޮތެއްގެ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަނޑު އެއްގޮތަށް ނުދައްަކއިިފ ނަމަ ކަން  ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮވެފައި ޙުކުމާ

ނޫނުއަސާސީެގ ޤާާކަކށްތޯ ފެނުނީ  ،. އެހެންނަމަވެސް، ޕާޓީތަކުގެ ަފއިސާ ެހޔޮ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރަމުންދާއިރުންހުށަހެޅި

 ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ވާހަަކ ނޫންކަން. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ތީ ވަނަ ާމއްދާަގއި ހަމަެއކަނި ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮ 30

ހުރި. ކޮން ދައުލަތަކުންތޯ އެކަީށގެންާވ ޢިއްޔާތައް އެބަޒިންމާދާރުކަމާެއކު ހިންގަމުންދާ ކުލަބު ޖަމު  ،ންގަމުންދާހި

  ؟ބޭފުޅުންނަށް ިއޖުތިމާޢީ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި ފޯރުކޮށްދިނީ ގޮތެްއގައި އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރަކު އެަބ  2ސްގައި ަބއިެވރިވެަވޑަިއގަންނަވަން އަދި އިްއޒަތްތެރި ހުއަުޅގަނުޑ ދެން މި ބައާދެ! މިހާހިސާބުން 

، ދެން މިހާރު ދިާމއަށް ދާން. އެހެންވީމާ ޖެހޭ ވޯޓާހަމައިން އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަ އ1:30ާތިއްބެވި. އެހެންނަމަވެސް، 

މި ރިޕޯޓަށް  ށްމެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދައިއްޒަތްތެރި  ގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާ ،އޮތީ އަުރވަން މިއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

ދެ ބޭފުޅުން  ތިފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް. ދެން  .ބޭފުޅަކަށްެއއް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް 

އާދެ!  .މަނިކުފާނު އިންނެވީިތ ކޮށް ޞަޚާއްމިހާރު  ؛ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ޖެހޭނީ ދަްއކަވަން ބޭނުންފުޅު ވާހަކަފުޅު

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަން ބޭނުންފުޅިްއާޔ 

ވާހަކަ ، އެ އެހެންވީމާއެހެންވެއްޖެްއޔާ މި ރިޕޯޓަކަށް އަޅުގަނަޑކަށް ވޯޓަކަށް ޭނހޭނެ.  ކަށް ނެތް.ވަގުތު ެއއްކޮށް އެރުވޭ 

 ށް އަޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ މި ރިޕޯޓަ ނެތިއްޔާ ؟ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށގެންދަވަން ބޭނުންފުޅުތޯ މަނިކުފާނުލާފައި އިދަންނަވަ

ވޯޓަށް އަހާލަން ތައްޔާުރވާތީ.  ގަިޑ ޖެހުނީމާރިޕޯޓަކަށް ދާން. މިހާރު ވޯޓު ނަލާފައި ދެން އަންމައިސް ނިންހުބަ

އާދެ! ދެން ިމހާރު އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތެއް މި ިރޕޯޓަށް ވެސް؟  ކަވަން ބޭނުންފުޅުތޯވާހަކަފުުޅދައް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ށް ނުނިންމުނީ އަދި ވާހަކަ ނުނިމޭތީ. ، މި ިރޕޯޓު އަުޅގަނޑުމެންނަ ަގޑި ޖެހުނީ. އެހެންވީމާޓު، ވޯނޭރުވޭނެ. އެހެންވީމާ

 ސް ނުނިމޭތީ.ހުބަގޮތަކަށް ނޫން އަދި ިމ ނިމުނީ.  ގަނޑުމެންނަށް އަދި ވޯަޓށް އެހޭއަޅު 5.6، މި ބާްއވާނީ. އެހެންވީމާ
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 ށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަ . 6

 

  :ހަކަދެްއެކވުންވާ ރިޔާސަތުން

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮނޑިކޮޅުތަުކގަިއ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  !ދެްއވާއިވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަވަ  ،އާދެ! އެހެންވީމަ

އާދެ! އިްއޒަތްތެރި  )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(  ދަންނަވާލަން.ެޗކްކޮށްލަެދއްވުން އެދި ނދެވަަޑިއގެން ާކޑުކޮޅުަތއް އިށީ

ވޯުޓ  5މިއަދު  ން.ކޮށްލަދެްއވުން އެދި ދަންނަވަމެންބަރުން ގޮނޑިކޮޅުތަުކގަިއ އިށީނދެވަަޑއިގެން ާކޑުކޮޅުަތއް ޗެކު 

 އޮތް އިނގޭތޯ. އެބަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާދާއިާރގެ އި އޭދަފުށީ ،އޮތީ ދެން ފުރަތަމަ ވޯޓަކަށް މި

 އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިުބކަން ކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިުލ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ

 ދެްއވުން އެދެން.މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް ވޯޓު ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ  ނިންމެވި

 

 ]ޓުދެްއވުންވޯ[

 

 ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 49    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 32    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 12    :މެންބަރުންގެ އަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން

 02 ަބރުންގެ އަދަދު: ށް ވޯޓުެދއްވި މެންމަން ބޭނުންނުވާ ކަވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭ

   44     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 44        ޖުމްލަ:

 ސް ފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85އަދަދު؛ ލަ ޖިލީހުގެ ޖުމު. މަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނުންނައާދެ! މި ދަ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 32. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 49މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. 2 ންގެ އަދަދު؛ިވ މެންބަރުެދއްކަމަށް ވޯޓުނުންނުވާ ބޭވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން  ެނތް. 12ންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު

 އެހެންކަމުން، .44. ޖުމްލަ؛ 23. ފާްސކުުރމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 44؛ ންބަރުންގެ އަދަދު މެަގއި ބަިއވެިރވިވޯޓު

ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބކަން  ،ްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާދާއިރާގެ އި އޭދަފުށީ

މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  ގޮތަށް ނިންމެވި އިކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަުމގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ 

އިނާޔަތާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ނައިުބކަން ކޮށްފައިވާ ީމހަކަށް ދޭންޖެހޭ "ނަން، މިގޮތަށް ފާސްވުމުން މި ބިލުގެ 

 ދަންނަވަން. ަގއިއްޖެ ކަމު" މިގޮތަްށ ބަދަލުވެރައްކާތެރިކަުމގެ ބިލު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން

 ޖްމަންޓް މެނޭޔަރަމަންޓަލް ލްޑިވްސް އެނަވަގަމުންދާ "މޯ ދަށުން ހިންގެއާދެ، ދެވަނަ ވޯޓް. ވޯލްޑް ޭބންކުގެ ލޯނު އެހީ

ށް ގޮތަ ނިންމެވިްއވަިއ ކުރަސާ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާމާ ރިޕޯޓު ވަަނ އަހަރުެގ ޮއޑިޓް  2011ޕްރޮޖެކްޓު"ގެ 

 .އެދެން ކަށް ވޯޓުދެްއވުންތަޑަިއަގންނަވާ ގޮރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަތްތެ އްޒައިމެދު  މާްއވުސްކުރެފާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 52    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 45    ން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދި

 00    ދު:ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ ވޯނުފެންނަ ކަމަށް

 00 ރުންގެ އަދަދު: ބަ ނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންކަށް ވޯޓުދޭން ބޭގޮތަވަކި 

   45     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 45        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ހަކަދެްއެކވުން: ވާރިޔާސަތުން

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ދަދު؛ ލަ އަގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމެއަކު ނެގުނު ވޯޓު ންދަންނަވާލަނީ ދެ އާދެ! މި

 ށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު. ނުފެންަނ ކަމ45ަ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 52މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ؛ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު ކު ނެތް. ވޯުޓގައިރަޓުެދްއވި މެންބަކަމަށް ވޯދޭން ބޭނުންނުވާ ވޯޓު. ވަކި ގޮތަކަްށ ނެތް

 ދަށުން ގެވޯލްޑް ބޭްނކުގެ ލޯނު އެހީއެހެންކަމުން،  .45ލަ؛ . ޖުމ23ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 45

 ރިޕޯޓު ވަަނ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް  2011 ޕްރޮޖެކްޓު"ގެ ޖްމަންޓް މެނޭޔަރަމަންޓަލް ލްޑިވްސް ެއނަވަގަމުންދާ "މޯހިން

 އްޖެ.ސްވެފާ ހުންމަޖިލީ ށް ގޮތަ ނިންމެވިއްަވއި ކުރަ ސާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރުެގ  2009ގެ ޭކޝަންން އެްނޑް ކޮމިއުނިފް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންވަނަ ވޯޓު. މިނިސްޓްރީ އޮއާދެ، މިއަދުގެ ތި

ތެިރ ޒަތްމެދު އިއް މާްއވުފާްސކުރެ ގޮތަށް ނިންމެވި އިރައްވަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކު  ކޮމްޕްލަޔަންސް

 ން ެއދެން.ތަކަށް ވޯޓުދެްއވުގޮ ވަޑައިގަްނނަވާންނަށް ފެނިމެންބަރު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 54    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    :ދިން މެންބަރުންގެ އަދަދުވޯޓުފެންނަ ކަމަށް 

 00    ދަދު:ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަށް ނުފެންނަ ކަމަ

 01 ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ތަކަށް ވޯޓުދޭން  ގޮވަކި

   47     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 47        :ޖުމްލަ

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ން ރިޔާސަތު

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ ުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުންމެއަކު ނެގުނު ވޯދެ މި ދަންނަވާލަނީއާދެ! 

 ކުމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަ. ނުފެންަނ ކ47ަެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  .54 މެންބަރުންގެ އަދަދު؛

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންެގ . 1ރުންގެ އަދދު؛ ބަވޯޓުދެްއވި މެން ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް

ން ފް ސިވިލް ޭއިވއޭޝަމިނިސްޓްީރ އޮއެހެންކަމުން،  .47؛ ލަ. ޖުމ24ު. ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 47އަދަދު؛ 

 އި ރައްވަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކު ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަަޔންސް 2009ގެ ކޭޝަންއެންޑް ކޮމިއުނި 

 ސްވެއްޖެ.މަޖިލީހުން ފާ  ގޮތަށް ނިންމެވި

 

 ން:ން ވާހަކަދެްއެކވުސަތުރިޔާ

ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިްޓ  2013އަިދ  2012ލްޑިވްސް ސިވިލް ޭއވިޭއޝަން އޮތޯރިޓީެގ މޯވަނަ ވޯުޓ. ރުހަތައާދެ، މިއަުދގެ 

 މެންބަރުންނަށް ރިމެދު އިްއޒަތްތެ މާްއވުސްކުރެ ގޮތަށް ފާ ނިންމެވި އި ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ

 .ދެއްވުން އެދެންިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުވަޑަފެނި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 55    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ދު:ން މެންބަރުންގެ އަދަދިނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

 01 މެންަބރުންގެ އަދަދު: މަށް ވޯޓުެދއްވި  ކަދޭން ބޭނުންނުވާވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު

   50     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 50        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ދެްއެކވުން:ކަރިޔާސަތުން ވާހަ

. ާހޒިރުވެ ިތއްބެިވ 85ލަ އަދަދު؛ . މަޖިލީހުގެ ޖުމްޖާގުނު ވޯުޓގެ ނަތީންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެ ދައާދެ! މި

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 55. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 55މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ެގ ވެިރވި މެންބަރުންަބއި. ވޯުޓގައި 1؛ ދުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަވޯޓު ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ންތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭނެ

ލްިޑވްސް ސިވިލް އޭިވއޭޝަްނ މޯ، އެހެންކަމުން .50ލަ؛ ޖުމު .26. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 50އަދަދު؛ 

ގޮތަްށ  ނިންމެވި އިވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ 2013އަދި  2012އޮތޯރިޓީގެ 

 ޖެ.ލީހުން ފާސްވެއްމަޖި

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އިދާާރގެ ގެކައުންސިލު، މާދަޑު ަވއްމުލަކުފު. މިއަދުގެ  ވޯޓުޓު. މިއީ އެންމެ ފަހުސްަވނަ ވޯއާދެ، ދެން މިއަދުގެ ފަ

ސްކުރެްއވުާމ ގޮތަށް ފާ ނިންމެވި އިކުރައްވަ ވަނަ އަހަުރގެ ޚާއްަޞ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީން ދިރާސާ 2012

 ން. އެދެ ވޯޓުދެްއވުން ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް  ފެތްތެރި މެންބަރުންނަށްމެދު އިއްޒަ

 

 ]ންވޯޓުދެްއވު[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 55    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 00    ދަދު:ގެ އަވޯޓުދިން މެންބަރުން ނުފެންނަ ކަމަށް

 01 އްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެ ންށް ވޯޓުދޭން ބޭނުވަކި ގޮތަކަ

   49     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 49        ޖުމްލަ:

 ފާސް        :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ތިއްބެވި  . ހާޒިުރވ85ެލަ އަދަދު؛  ޖުމުނަތީާޖ. މަޖިލީހުގެގެ ކު ނެގުުނ ވޯޓު މި ދަންނަވާލަނީ ދެްނމެއަ ދެ!އާ

ކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރ49ަ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 55މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންބަރުންެގ އި ަބއިވެިރވި މެުޓގަ. ވ1ޯ އަދަދު؛  ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެމަށްކަޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯ

 ގެކައުްނސިލު، މާދަޑު ަވއްުމލަކުފުއެހެންކަމުން،  .49ލަ؛ މު. ޖ25ު. ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 49އަދަދު؛ 

ގޮތަށް  ނިންމެވި އިކުރައްވަ ވަނަ އަހަުރގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާ 2012 އިދާރާގެ

 އްޖެ. މަޖިލީހުން ފާސްވެ

 

 ނިންމުން 

 

 ވުން:ްއކެ ސަތުން ވާހަކަދެޔާރި

ކުރަނީ މަިޖލިސް މިހާހިސާބުން ނިންމާލަން. އެޖެންޑާަގއި މަސައްކަތް ގަސްތުއާދެ! އެހެންކަމުން ދެން މިއަދު އަޅުގަނޑު 

ވާ ހޯމަދުވަހު ހެނދުނު  2019 އެޕްރީލު 22ާއދެ! ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ؛އެހެންނަމަވެސް. ހުރިއެބަ
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