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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 22ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/3/3އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ސަތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާ . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ސަްބ ގަިއ  9:30ކޮމިޓީތަުކގެ ަބއްދަލުވުންތަްއ ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  މިއަދު -4.1

 .3ކޮމިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި  އިޖްތިމާޢީަގއި  9:30. 2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ުސވާލު ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  -5.1

ްއވާ ސުވާލު. މި ފުރުޞަތުަގއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާ ކުރަ

ނޑު މިހާރު  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ށް ސުވާލުކުެރއްވުމަށް. ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްަޗންގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަ

ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއގަިއ މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަްށ 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

. އަުޅަގނޑު މި ސުވާލު ކޮށްަފިއ ވަނީ މާލޭގެ މަގުތަުކަގއި، އަދި ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ސީ.އެޗް.އެސް.ސީ ދޮށުަގޔާިއ އަމީނިއްޔާދޮށުގަާޔއި، ޗާންަދނީ މަގުގަޔާއި މި ހިސާބުަގނޑުަގއި ތޮއްޖެހިގެން، އަިދ 

މާޒުނުކުރައްަވއި އެތާނަގއި އެތައް ބަިއވަރު ސްކޫލް ބަންދުތައް ވެސް އޮންނައިރު، އެހެންވިަޔސް ސްކޫުލ ބަންދުތަކަށް އަ

މަގުތަކެްއގެ މަަސއްކަތް ހިންަގވަމުންދިޔައިރު ކުދީންނާއި ެއ ތަނަށް ބަލައިދާ ބެލެނިވެރިްނގެ ފުރާނައަށް ގެންލުންވާހާ 

މިދެންނެިވ  ޮއގަސްުޓަގއި ކޮށްފަިއވާ ސުވާލެއް. އޭރު 6ހާލަތެއްގައި އެތާނެގ ކަންތަްއތައް ދިޔައިމަ. އެހެންނަމަވެްސ 

ކަންތައްތަކަށް، މާލޭގެ ަމގުތަުކގެ ކަންަތއްތައް ގޮސްަފއިާވއިުރ އެީއ ެއއްެވސް ހާލަތެްއގަިއ ތިޔަ ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުފުުޅވާ 

ކަމަކަށް ެވވަަޑއިނުގެްނ، އަިދ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ުސވާލުކުރީމާ ެއއަށް ޖަވާެބއް ެދއްވާ ކަމެއް ކަުމގައި ވެސް 

 ެނ، މިއަދު މި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެްއވުމަށް މަނިކުފާނު އެޖެންޑާކުރެްއވީ ީކްއެވތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ. ދެކެވަަޑއިނުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ފުރުޞަތުގައި ިނޒާމީ މަްއސަލައެއް ފާހަަގކުރަްއވާފަެއއް 

ޔާަސތާ ސުވާލެއް ކުަރްއވާފައި އޮތީ. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެއީ މަޖިލީހުގެ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ރި

ނުޑ އިޙްތިރާމާެއުކ  ރިޔާސަތަށް ސުވާލުަތކަށް ޖަާވބުދީ ހެދުމަކީ ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގަިއ ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫްނ. އަުޅގަ
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ިރ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށް ސުވާލުކުެރްއވުމަށް ދަންނަވަން. މައްޗަްނގޮޅީ ުއތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރާ. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރެވިަފއި ަވނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އދ. ގެ ކޯޓުން ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރު

ނިންމާފަ. ސަރުކާރުން ބުނަނީ އެއަށް ޢަމަލެއް ނުކުރާނަމޭ. ަރއްޔިތުން މި ބުނަނީ، ޖީ.އެމް.ާއރު އެގްރީމެންުޓގައި ވެްސ 

ްޤވާމީ ކަންކުރީމަ މިހާހިސާބަށް ވެްސ އިންވެްސޓަރެއް މި ާރއްޖެައށް ނައިމަ އެ މީހުންނަށް ދަތިވެއޭ. އަދި ަބއިނަލްއަ

މުޢާހަދާތަކާ ގުޅިގެން އެއަށް ޢަމަލުނުކުރާނަމޭ ބުނީމާ ދެން ރައްޔިތުންނަށް ވެދާނެ ދަތިކަމަކަށް ވިސްނައި، ރަްއޔިތުން 

އެްއވާނަމޭ ބުނީމާ އަނެއްާކެވސް މަގުތައް ތޮއްޖެހެނީ ރަްއޔިތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން އެ ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤު 

ދައްކުވަންތޯ؟ އެހެންނޫނިއްާޔ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް މި ލިބޭ  ބޭނުންކުރީމަތޯ، އެ ވާހަކަ މިތާ

އަސާސީ ޙައްޤުަތއް ނިގުޅަިއަގތުމަށް އޭގައި ާވިގވެރިވެ ވާަހަކދައްކާނެ ތަޅުމަކަށް ހެއްދެވުަމށްތޯ މި މައްސަލަ މިއަދު މި 

މިާހރު ރައްޔިތުން ެއއްާވ ވާހަަކ ބުނީމާ ކުއްލިައކަށް މަގުަތއް އެޖެންޑާކުަރއްވާަފއި ވަނީ. އެެހން ސުވާލު އުފެދޭ. ެއއީ 

 ތޮއްޖެހޭ ވާހަކަ އެޖެންާޑއަށް ެގންނެވީމަ. ޝުކުރިްއޔާ.
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައިަގއި ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް ފާހަގަކުަރްއވާފަެއއް

ނުވޭ. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މައްޗަްނގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީގެ އަރިހުން 

އަޅުަގނުޑ ވަރަށް އިޙްތިރާމާ އެްއކޮށް އެދެން؛ މިއަުދގެ ުސވާލަކީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުެވގެން 

ވީމާ، އެޖެންޑާކުެރިވފައި މި އޮތީ. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ސުވާލުކުަރއްވަްނ ފޮނުވާފައި އޮްތ ުސވާލެއް. އެހެން

ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމަށް ވަްނޏާ އެގޮތަށް އިޝާރާތްކޮށްަލއްވަނިކޮްށ ވެސް އެކަން ަހމަޖެހިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، 

މެންަބރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށް  އަޅުަގނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ަމއްޗަްނގޮޅީ އުތުުރ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި

 ސުވާލުކުެރއްވުމަށް. 

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ، މާލޭެގ ގިނަ މަގުތައް އެތައް ުދަވސްތަކެއް ވަންދެން ބަންދުކުަރއްވަމުން ގެންދަވާތީ ޓްރެފިކު 

ޔިތުންނަށް އާއްުމ އުނދަގުލަކަްށވެ އެ ަޝކުާވތައް ލިބެމުންދާތީ ޙައްލުކުރަްއވަން މަނިކުފާނު ކުރައްވަީނ ބާރުވެ، ރައް 

 ަގއި. ެއހެންވިޔަސް މިހާރުވެސް...ަގސްޓުއޮ 6ކޮންކަމެއްތޯ؟ މި ސުވާުލކުރެިވފައި ވަނީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނުޑ ދަންނަާވލަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  `. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާލުެގ ަޖވާބުަގއި އަުޅގަ

ލްޤައްޔޫމުގެ ސިާޔސަތަކީ ަރއްޔިުތންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކީަގއި ހުރިހާ ކަމެއް، ދިރިއުޅުުމގެ ޔާމީން ޢަބްދުهللا ޢަބްދު

ހުރިހާ ކަމެއް މަގުފަހިކޮށްދިނުން. މާލޭގައި ވެސް ރަްއޔިތުްނ ފަސޭހަކަމާ އެީކގައި ހިނގާބިގާެވ، ދުްއަވއި، އަދި ހުރިހާ 

ޓަންކުރެްއވުން. ެއ ސިާޔސަތުގެ ދަށުން މާލޭެގ މަގުތަާކިއ ކަމެއް ވެސް އެގޮުތގެ މަތީްނ ހަމަޖެހިގެންދާނެ ގޮތަށް ބައް 

ޕާކުތަކާއި މައިދާންތައް ެއގޮަތށް ބައްޓަންކުރުމަށް މަސައްަކތްތަކެއް ކުރެވެމުންދަނީ. އާދެ! އެގޮތުން ގިނަ މީހުންނަށް، 

ނުކުމެ ހިތްފަސޭހަކޮށްލެވޭނެ  ޚާއްޞަކޮށް ޢާއިލާތަކަްށ، ކުަޑކުދީންނާއި އެކި އުމުރުފުރައިެގ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކީ

ސަރަހައްދުތައް ޤާއިމުކުރުމަީކ ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންާދ ކަމެއް. އެގޮުތގެ މަތީން ޖުމްހޫރީ މައިދާނާއި އިސްލާމީ 

މަރުކަޒު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ހިނގާފައި އުެޅވޭ ސަރަަހއްދެއް ޤާއިމުކުެރިވގެންދިޔައީ. އޭގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ ނަފާ 

ޚާއްޞަކޮްށ ކުޑަކުދިން އެ ސަރަހައްދުަތކުަގއި، ާޚއްޞަކޮށް ބަންދު  ؛ނިގެން އެބަދޭ. ވަރަްށ ގިނަ މީހުންހަމަ ފެ

ތުންނަށް ވެސް އެކަުމގަިއ ހުރިހާ ރައްޔި ތުަތއް ހޭދަކުރަމުންދޭ. އާދެ! މިއީއެީކގައި ވަގު ދުވަސްތަުކގައި އުފާވެިރކަމާ

. ކަން ފެނިެގން އެބަދޭ ވަރަްށ ސާފުކޮށްށް ޭބނުންވާނެ ކަމެއް ވެސް އެކަމަކަމެއް. ހުރިހާ ަރއްޔިތުން  ވާފައިދާ

އްދުގެ ބަެއއް މަގުަތއް ހައެ ަސރަ ގޮތުން ލަޙަތަށް އިސްކަންދިނުމުގެއެހެންވީމާ، މިކަމަށް އިްސަކން؛ މި މަޞް

ޅަކަށް ޓަަކިއ އްަދކަށް ހެދިގެންދިޔަ. ެއއީ ހުރިހާ އެންމެންގެ ރަނގަގެންދިަޔ. ހިނގާފައި އުޅޭ ސަރަހަބަންދުކުރެވި

ދިޔަީއ ބައެއް މަގުތައް ބޭނުންކުރަމުން ކުރުމުގެ ކުރިން އެ ސަރަޙައްދުގެކަމެއް. އާދެ! ޭއެގކުރިން، ބަންދުކުރެވުނު 

އެީކގައި ކުޑަ ދުވަްސކޮަޅކަށް ކޮްނމެވެސް ވަަރކަށް ދަތިތަކެއް  ދުއްވަން. އެހެންނަމަވެްސ ބަންދުވުމާ

 ،ގަބޫލުކުރަްއވާނެ ކަމެއް. ނަަމވެސް ެއކަމަށް އެޖެސްޓުވެ ހާ ބޭފުޅުން ވެސް ކުރިމަތިވެގެންިދޔަކަން ެއއީ ހަމަ ހުރި

ދުްއވާ އުޅަނދުތަުކގަިއ  ،މިހާރު ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ގަބޫލުކުަރްއވާނެ އެްއެވސް ދަތިކަމެއް ނެތި ދުއްވާފައި

ވެސް ފާހަަގކުެރއްވި ކަްނކަމަށް ބަލާއިރުގައި ރުގެ ސުވާލުކުެރއްވުުމގެ ކުރިންދަތުރުކުރެވޭކަން. އާދެ! އިްއަޒތްތެރި މެންބަ

ނޑިފައިވާ ުސވާެލއް. އެ ދުަވސްވަރު ތަންޮކެޅއް ދަތިކޮށް މިކަން އޮތް.  މިހާރު މި ސުވާލަކީ އޭގެ މުޢާލާތް ކެ
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ވަރަށް  ،މިހާރު އަުޅަގނޑު ދެންމެ ދެންނެވި ފަދަިއން ހުރިހާ އެންމެން ވެސް މިކަމަށް އެޖެސްޓުވެ  ،އެހެންނަމަވެސް

މަގުތަކަށް ގެންނަ ައޅުަގނޑުމެން ؛ އެީކގައި ދަތުުރކުަރމުން އެބަދޭ. އަދި މާލޭެގ އެެހން ދިމަދިމާލަށް ވެސް ހަކަމާފަސޭ

ބަދަލުތަކަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަން ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި ކުރާ ކަމަކަށް ާވއިރުަގއި އެ ބަދަލު ގެންަނ 

ީޅގައި ދެ ގޮތް. އަުޅަގނޑުމެން މައްޗަްނގޮ ީބއަތުަގއި ެވސް އެކަން ވާނެނެ. އެއީ ޠަދަތިތަެކއް ދިމާވެދާ ވަގުތު ފަހަރުަގއި

ގޮތަްށ ބަދަލުކުރިން. އެވެސް އެ ދެ ގޯޅީަގއި އުޅޭ ހުރިހާ ރައްިޔތުން އެކަމަށް ބޭނުންވެގެން.  މަގެއް ހިނގާފައި އުޅޭ

ނޑުމެން އެ ބޭފުޅުްނގެ ސަޕޯޓު ލި ކަމެއް.  ޔުމުން މިކަމަްށ ހޯދައިގެން ކުރިއެއިން ކޮންމެ ގެައކަށް ގޮްސ އަުޅގަ

އެ ގޯޅިަތކުަގއި އުޅޭ ހުރިހާ އެންމެން އެކަމަށް ވަރަްށ  ،ފެނޭ. ހުރިހާ ގޭގޭގެ  އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ފައިދާ މިހާރު އެބަ

ވަނީ. އެހެންވީމާ، ެއ ގޯޅިތަަކކަށް ވެހިކަަލކަށް ޝްރޫޢަކަށް އެކަން ވެސް ވެފައި އުފާކުރޭ. ވަރަށް ކާމިޔާބު މަ

 ވާވެސް ީމހަކަށް އުނދަގުލެްއ ވެސް ވަންނާކަށެއް މީހުންނެއް ުނެވސް އުޅޭ. އަދި އެ ގޯޅިަތއް ބަންދުވެގެންނެއް އެއް 

ނޑު ކުރިން ކުިރއަށް މިމާ، ސަރުކާރުން ކަްނތައްތައް ކަމަކަށް އެނގިަފއެއް ނެތް. އެހެންވީ ވެްސ ގެންދަނީ އަޅުގަ

ނުޑމެން މިގޮތަށް ވިސްނަިއގެން ފަދައިން ރަްއޔިތުންނަށް އޭގެ ފަސޭ ދެންނެވި  ހަކަާމއި ފަިއދާ ލިބޭނެ ގޮތަށް. އަުޅގަ

ދަނީ. މިހާރު ދުވާލު ގަޑީގަިއ  ކުރުުމގައި ެވސް ހަމަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަމުން މިީރޓު މަސައްކަތްކޮންކް މަގުމަތީގައި

ަބލާފައި އެންމެ މީހުން މަދުވާ  ތަށްގޮ ގިނަ މީހުންނަށް އޭަގއި ފައިާދވާނެ އެންމެ ،ގިނަ މީހުންނަށް އޭގެ ދަތިވާެނތީވެ

ވަނީ މަގުތައް ބަންދުކުރުމުގެ އުސޫލު  ރޭަގނުޑގެ ވަކި ަގޑިއަކަށް މިހާރު އެ މަސައްކަްތ ކުރުމަށް ވެސް މި ،ގަިޑއަށް

ޫގ ލިބޭ އުނދަ ޚާއްޞަކޮށް ބަންދުވެެގން ކުރީގައި އެ ،ބަދަލުކޮށްފަ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ދުވާލު ގަޑީގައި ބޮޑެތި މަގުތައް 

ންކްރީޓު މަަސއްކަތެއް ޚިލާފު ބޮޑު ކޮ ްނކްރީޓު މަސައްކަތެްއ، އާަދޔާމިހާރަކު ނުލިބޭނެ. މިހާރު ދުވާލުވާއިުރގައި ޮބޑު ކޮ

ނޑު އެ މަސައްކަތް ހިނގާ ަސރަހަމިހާރު ނުހިނގާނެ ދުވާލަކުެއއް. ދެން އެ ރޭނޫނިއްޔާ  ނުޑ ގަ އްދުގައި ހަމަ އަުޅގަ

އަށް، ގިަނ އެއް މީހުންނަށް ދިމާވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ މީުހންނަށް، މެޖޯރިޓީވެސް ގަބޫލުކުރަން ދަތިތަކެްއ ބަ

ނޑުމެން މާލޭގެ މަގުތައް މިދެންނެވި މީހުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ގޮތަށް ބައްޓަން މިހާރު. އަޅުގަ

ވިފަ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ޕްރޮފެޝަނަީލ ވަނީ ބޭރުެގ ކޮންސަލްޓެްނޓެއް ވެސް ގެނެ އިތުރަށް މަގުފަހިކުރުމަށް މި

 ކުަރނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުތައް ަތންފީޛުކުރުމަށް މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަިއގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ކޮަޅކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. އަޅުަގނޑު އިތުރު ސުވާަލށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތު އަުޅގަ

 މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށް.އިްއޒަތްތެރި އުތުރު ދާއިާރެގ  އަރުވަނީ މައްޗަންޮގޅީ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 އުތުރުދާއިާރގެ ެމންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން: މައްޗަންޮގޅީ
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 ކަމަށް ން ވަނީ ހާމަ ކުރަްއވާފަ. އަިދ މާލެއަށް ވާޭރވެހިއްޖެގެ އާބާދީ މާެލއަށް ގެންނަ ވާހަކަ ސަުރކާރު 70ރާއްޖޭގެ %

ފެންނަނީ.  ތަން މި ގޮތަށް ޮއންނަ ރައްޔިތުންނަށް ިހނގާބިާގވެ ނޫެޅވޭ ،ވަންޏާ މަގުތަްއ މުޅިން ެފންބޮޑުވެ

އްވޭނެޯތ އަަވސް ފިޔަަވޅެއް އެޅު  ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި މަނިކުފާނު އްސަްށ ވެްސ ދުްއވާަފއެއް ނޫެޅވޭ. މިއެްއޗެ

ނޑުނީމަ ޖަވާބުދެްއވިހެން އެކަންޢާ. އެެހންނޫނީ މި ސުވާލަށް މުވޭސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން ވެސް ަރއްޔިތުްނ  ލާތް ކެ

 . ކުރަްއވަނީ ުސވާލުކުރަން ބޭނުންވޭތުއްލުކުީރމަ އެކަން ެއގޮތަށް ކުރިއަށް ެގންދަންތޯ ގަސްޙަ ނުކުމެ އަމިއްލައަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ.  ަވޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ގެންދަނީ ހަމަ  ސަރުކާރުން ކަންަތއްތައް މި .އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަްނނަވާލަން

ނުވާކަން ހަމަ ބޮޑު ބޮޑުވާ ގޮތަކަށް ިމހާރު ފެންދެ! މާލޭގެ މަގުަތއް މީގެ ކުރިން ފެންރައްޔިތުންނާ ުގޅިގެން ކުިރއަްށ. އާ

ހަތަރު ދުވަސް ވަންދެން ިކރިޔާ ވާޭރކޮެޅއް ވެހިާލއިރަށް ރައްވާނެ. ކުރީަގިއވިްއޔާ ދެިތންވެސް ގަބޫުލކު  ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ތެރޭަގއި ފެން  ގެމިހާރު ދެތިން ގަޑިއިރު  ،އެހެންނަމަވެސްފެންބޮޑުވާ ސަރަހައްދުތަެކއް މާލޭގައި ޮއވޭ. މަގުަތކެއް އޮވޭ. 

ނޑުމެންގެ ަމޝްރޫޢު އަދި ނުނިމޭ. މަޝްރޫޢުގެ ދެ ނަޑކަށް ނިމުނީ.  ބައިކުޅަ އެއް  ހިނދޭ. އަޅުގަ ބައި ގާްތގަ

ކަމެއް ސްޓްރޯންގް ވޯޓަރ ޑްރެނޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް އެްއކޮށް ނިމޭއިރުގައި  އެހެންވީމާ، އެ މަޝްރޫޢުެގ ހުރިހާ 

ނުޑމެން ބޭނުންވަނީ އެއަށްވުރެ ގެ އިރު ްއިވއްޔާ ގިަނެވގެން ގަޑިެއއްހާރާދަކުރެއި  ތެރޭަގއި ފެން ހިނދިގެންދާނެ. އަޅުގަ

ގެންދެވެނީ ހަަމ  ަކންކަން މި ިއމުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިޤާއް މާލޭަގއި ތަސް އަވަހަށް ފެން ހިނދޭނެ ނިޒާމުވެ

އެކީގަިއ  ޔާމީހުންގެ ލަފަ އެ  .އެީކގައި ރާ ފަންނީ މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާކު އަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކޮްށގެން އެކަންކަން

ކުރުމާިއ ެއއްކާުނ އެބަ ކުރިއަށްދޭ. ާކނުތައް ސާފު މަސައކަތްތަްއ މި ކުިރއަށް ގެންދަނީ. މިހާރުވެސް އެ ަމސައްކަތް

މިހުރިހާ މަސައްކަތްތައް މިހާރުެވްސ  އިމުކުރުމާއިޤާތައް ޕުންޕަ ،ޕައިޕްތައް އެޅުމާއި  ،އަނެއްކާނާ ގުުޅވޭނެ ގޮތްތަާކއި 

މަސައްކަތްަތއް  ގެްނދަން. އެ ން ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް އެބަށްދޭ. އެހެންވީާމ، އެގޮުތގެ މަތީއެބަ ކުިރއަ

 ށް ގެްނޮގސް ނިންމާނަން. އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ޘްމާނަށް ފުރުޞަތުޢުމެންބަރު ޖަމީލް  ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ. ގެމަނަފުށީ ދާއިާރގެ
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 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ގެމަނަ

ތަކުލީފުތައް ރަްއޔިތުންނަށް  ،މަގުތަުކެގ މައްސަލަ އެަބއުޅޭ. އުނަދގޫހަމަ ެވސް އި ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ަރށެއްގަ 

ފުށީގެ މަގުހެދުމުގައި އަންަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ވަޒީުރގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް އެބަ ދިމާވޭ. ޚާއްަޞކޮށް ގެަމނަ

ުރއްތަެކއް އިްނދައިގެން މުޅި ނިޒާމު ހަލާުކިވ ުކަގއި ދުވާރުަމތީގައި ފެންފޯއްމާލޭގެ މަގުތަ ،ބޮޑަށް ބޭނުންވާނެ. ުސވާލަކީ

ެއްއވެސް ޙަޤީޤަތެްއ  ވާހަކަ. މިކަމުގެ އްސަލަޖެހުނުރުަދމާގެ މަށް ފެނާއި ނަަދްއކާ. ޚާއްަޞކޮ ވާހަކަ ބަެއއް މީހުން އެބަ

މި ޖެހުނީ ސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްލަންމިނި ގސިޓީ ކައުންިސލުން ކިހިނެއްވެގެންތޯ ހަުއސިން ؟އެބައޮތްތޯ

 ޝުކުިރއްޔާ.  ؟މަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ަވޒީރު. 

 

 އުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހަ

ސް އަދި ޔަލޭގެ ަމގުތަުކގެ މަސައްކަތަށް ވިމާ ،ލާނީއިެގ ސުވާުލގެ ޖަވާުބގަިއ ދަންނަވައާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ކައުންސިލުން  ،ނުކުރެވިަރކަށް މަޝްަވރާ އާ ެއއްެވސް ވަެވސް ކުރިން ދިޔައީ މިނިސްޓްރީ  ބެހޭ ކަންތައްތައް ބިންތަކާ

މުންނަށް އްއާ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ދަތިތަކާއި ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި. އެކަުމގެ ސަބަބުން  އަމިއްލައަށް ނިންމަމުންދިޔަ

ތަްއ ފުރިހަމަކޮށްގެން ގާނޫނީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ތްއައުނދަގޫތައް ދިމާވާތީ ސަރުާކރުން އެއޮންނަ އިޖުރާ

ނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ުމ މައިދާންތަކާއި ބިންތައް ބެލެހެއްޓުން މިއްވަނީ މަގުތަކާއި އާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށް މިހާރު މި

ގެންިދޔައީ މިނިސްޓްީރއާ  ކްލިނަރީ ކަންތައްަތއް، ސް ޔަގައި މާޭލގަިއ ގަްސ އިންދުްނ ވިރު ބަދަލުކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، އޭ

ކަންތައްތަްއ  އެއެހެންވީމާ، މިހާރު . ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ގެއްލުންތަެކއް ވެަފއި މަޝްވަރާނުކޮށް. ޭއގެ ސަބަުބން

އެކީަގއި ކަންތައްަތްއ  ޔާވެސް ލަފަ ގެންދާނީ މިދެންނެވި ފަދައިން ފަންނީ ބޭފުޅުންގެއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުަގނޑުެމން 

 ބަލާފައި އޮންނަ ގޮތަށް. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 މިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޢާރު އަޙްަމދު ޝުކުރިއްާޔ. ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްރި މެންބަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ
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ައޅުަގނުޑ  ވާލާ ގުިޅގެންކުަރްއވާފަިއވާ ސުކޮށް ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މާލޭގެ ަމގުތަުކގެ ދަތިަކން ފާހަގަ ޝުކުރިއްޔާ 

ވެިރކަމާއެކު ޙަންނަށް މިހާރު ގަބޫުލކުރެވޭ ސުލްލާނީ ސިާޔސީ ަހރަކާތް ހިންގުމުަގއި އަުޅަގނޑުމެއިދަންނަވަ

ނޑުމެން ދޫދުޙުކަން. އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި ހެދިފައިވާ  އްއެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ގާނޫނެ  ތަކެއް ާވކަން އަުޅގަ

ހަމަ  ކަންކަން . މިވެސް ކުަޑއެްއ ނޫން އްޔިތުްނގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާވަރުފާހަގަކުރަން. އެކަުމގެ ޝަުކވާ ރަ

ަކނަޑއެޅިފައި ހުންނަ  ،ުނވަތަ އެ ސަރަަހއްދު ؟ދަ ހޯދައިގެން ެއކަން ުކރައްވަނީފަރާތްތަކުްނ ހުއް ކިހާވަރަކަށްތޯ އެ

ނުވަތަ އެފަދަ  ؟އޮތްތޯ ކުރެވިަފއި އެބަށް ފާހަގަ ސަރަހައްދުތަކެްއގައި އެކަން ކުރަމުންދަނީ ކިހާވަރަކަށްކަްނ ވަޒީރަ

 ވާނެތޯ؟ ދީނުކަންތަކަށް ހުއްދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ަވޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ހުންނަ ސް އަދި ހުސްކޮށް ޔަމަގުތައް ވި ލާނަން. ވައިުލގެ ޖަވާުބަގއި ދަންނަްއވި ސުވާއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެ

ނޑުމެން މިސް ބޭނުންޔަބިންތައް ވި ނަޑއަޅާފަ. އެ އުސޫލުތަކާ ކުރުުމގައި އަުޅގަ އެްއގޮތަށް  ވަީނ އުސޫލުތަކެއް ކަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ވެސް ދެމުންދަން. ައޅުގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުމުން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހުއްދަ

ނުަނގާ ތަންތަން ބޭނުންކުރަމުންދާކަން. އެކަމުގެ ަޝކުވާ ވެސް ހަރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހުއްދަފަ އެހެންނަމަވެސް ބަެއއް

ކަމަށް  ޑޭނއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ހަދާފައި ހުންނަ އުސޫލުތަކާއި ަގވާިއދުތަކުގެ ބާރު ކެ

 ޑުމެންނަށް ޝަުކވާލިބޭ. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްލކެވުން:ރި

 އަރުވަން.އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް ފުރުޞަތު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތަން  ދުވަސް ވަންެދން ބަންދުކޮށްގެން އެމަސް 6ހުރި މޮނިުއމެންޓް  ތީގައިކުރިމަ ޝުކުރިއްާޔ. ަވޒީރު. ސަލްޓަންޕާކު

ތަން ތަާޅ  ދުވަހު އެ  ޖެހިގެން އައި  ދެ ދޫނި ޖަހާފައި ހުޅުވުމަށްފަހު، ހުޅުވުމަްށފަހުއަށް  26ޖުލައި 

 ހިސާބަށް ވިސްނާ ިސޔާސަތަކީތޯ؟ ޔާރުކާރުގެ ިސޔާސަތަކީ ނޭަފތުކުރިެއީއ ސަ .ސުންނާފަތިކޮށްފައި ވަނީ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ަވޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑު ދަންނަވަކާ ނުއެއް ގުޅޭ. އެޢަ މައުޟޫ ގެއްާޔ. އާދެ! ސީދާ މިައދުގެ ސުވާލު ޝުކުރި  .ލާނަން އިހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

 ޔާވެްސ ލަފަ ގޮތެއްަގއި ސަުރކާރުން ކުރިއަށް ާރވަިއގެން ކަންަތްއތައް ކުިރއަށް ގެންދަނީ. ފަްނނީ ބޭފުޅުންގެ ލަމުޖު

ނޑުމެން ކުިރއަ .އެީކގައި ތައް ށް ގެންދާނަން. ތަންތާނގައި ޕާކުއެހެްނވީމާ، ެއގޮުތން ކުރެވޭ ކަންތައްތައް ައުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިއަްށ ގެންދަނީ މިދެންނެވި ގޮތަްށ ޔައްޓުން ވިތައް ބެހެމޮނިއުެމންޓު ،ސް ޔަހެދުންތައް ވި ްސ އަުޅގަ

 ރާވަިއގެން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ދަށް ފުރުޞަތުއޫފަރު ދާޢުދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަ ޝުކުރިއްާޔ. އުނގޫފާރު

 

 :ދު ވާހަކަދެއްެކުވންއޫފަރު ދާޢުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ބޮޑު މެންޑޭޓެއް ސަރުކާރުން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްރި ރައީްސ. އަޅުގަ

ގެންދަވާ ބޭފުޅެްއ. ބަނދަރުތައް ހެދުމުގެ ގޮތުން ތަކެއް ދައުލަތަށް ކުރަްއވަމުންހަވާލުކުރަްއވަިއގެން ވަރަށް ިގނަ ޚިދުމަތް

ނުޑ ދަންނަވާލިން ވޭމަސަްއކަތުގެ ތެރެ  ްނދެވޭރުގައި ކުރިއަށް ގެހައަ މި ވެސް އި ތުވެިދޔަ ދައުުރގައިްނ އަުޅގަ

ަހވާލުކުަރއްަވއިގެްނ ގެންެދވި.  ޅުުދއްފާރުގެ ބަނދަރު މަރާމާތުުކރުމުގެ މަސަްއކަތް ބަަޔކާހުއަޅުަގނުޑގެ ާދއިރާެގ 

 ެދއްިވދާނެތޯ؟ލަޑަށް ސާފުކޮށްޯތ އަޅުަގނންމެ ފަހުގެ ސްޓޭޓަސްައކީ ކޮބައިމަސައްކަތުގެ އެ މިހާރު އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ފަހުން އެހެން  ެއކީ އެދެނީ އެކަާމ ގުޭޅގޮތުން ުނގުޅޭތީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ ޢާއާދެ! މިއަދުެގ މައުޟޫ

 ފުރުޞަތެއް ދެއްވުމަށް. ުޝުކރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަ އަލިފުށީ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށީ

އަނގޮޅިތީމު ބަނދަރު  ،ޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ ވަޒީރު. އަުޅަގނޑު ުސވާލުކޮށްލަން ބޭނުންަވނީޝުކުރިއްާޔ ިއއް

އެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ  ،އެހެންނަމަވެސް މިހާތަނަށް މަސައްކަތް ނުފެށި އޮތީމަ ،ން ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިމަރާމާތުކުރު

މެންބަރަކަށް ދާއިރާގެ ެއއް ޕްރޮޖެކްޓަށް ފުރުޞަތުދިންއިރު ކޮންއިރަކުންތޯ؟ އެހެން މިދެންނެވީ ޕީ.ޕީ.އެމުން ކޮންމެ 

ހިމެނިފައި އޮތީ. ެއއީ ހަމައެކަނި އެ  ބަޖެޓުަގއި އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން އަނޮގޅިތީމު ބަނދަރު ހިމަނައިދޭން. އެގޮތުން

 ސް ައޅުަގނޑު އެކަމާ ބެހޭދާއިރާަގއި އުޅަނދުފަހަރަށް ަވދެ ނުކުމެ ނުހެދޭ ރަށަށް ވާތީ. އޭެގއިތުރުން މިދިޔަ އަހަރު ވެ

ެވސް ބައްދަލުުކރި. ވަޒީރު ވިދާުޅވި މިދޔަ ައހަރު ސަރވޭ ޓީމެއް ެވސް  ންގޮތުން ަވޒީރަށް ދެންނެވިން. ކައުންސިލު

ނޑު ވަރަށް އެދެން އެކަން... ، ފޮނުއްވައިެދްއވާނަމޭ. އެހެންީވމާ  އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް 

 . ދޭނަންއާދެ! މިއަދުގެ ުސވާލާ ނުުގޭޅތީ އަޅުަގނޑު އެހެން ފަހަރަކުން ޖަވާބު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މަދުމަނިކަމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙް

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

މާލޭެގ މަގުތަްއ ، ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ ވަޒީރު. ަވޒީރުެގ ވާހަކަފުުޅގައި ވެސް ފާހަަގުކރައްަވއިފި

ކަމަށް. މި ޕްލޭންގެ ތެެރއިން ާމލޭގެ މަގުަތކަށް ކިާހވަރެްއގެ  ގުުޅއްވާ އަލުން ރީިޑޒައިންކުރުުމގެ ްޕލޭނެއް ގެން 

ބަދަލުތަކެއް ގެނެވޭނެތޯ؟ އަިދ މި މަސައްކަަތކީ މިީއ ކިާހ މުއްދަތެްއގެ ތެޭރގަިއ ޢަމަލީ މަސައްކަްތ ނިންމުމަށް 

 އަމާޒުކުަރއްވާަފއިވާ ޕްލޭެނއްތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު. ވަޒީ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން މިހާރު މި ވަނީ ބޭރުގެ ފަރާތެްއ  .އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާުލގެ ޖަވާުބގައި ދަންަނވާލަން އަުޅގަ

ކަންަތން، އެ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ސާރވޭ ޓީމު ރާއްޖެ ައއިސް  ކޮންސަލްޓެންޓެްއގެ ގޮުތގައި ވެސް ހަޔަރކޮށްފަ. އެ

މަސައްކަތްތައް ވެސް މިހާުރ ވަނީ ކޮށްފަ. ައޅުަގނޑުމެްނ ބޭނުންވަނީ މާލޭގެ މިހިރަ މަގުތަކުގެ ަމއްސަލަ ދާއިމީ 

 ކް ފްލޯރ ފަސޭހަކުރުމަށްއަދި ޭއގެއިތުރަށް ްޓރެފި ،ޙައްުލވެގެންދާން. ަބއެއް ަމގުތަުކގައި ތާުރއެޅުން ވިޔަސް  ގައި ގޮތެއް 

އެގޮތުން ، ޓަކައި ަމގުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ވެްސ ކޮންސަލްެޓންޓުގެ މެންޑޭުޓގެ ތެރޭަގއި ިހމެނޭ. އެހެންވީމާ

މި ގަބޫލުކުރެވެނީ. މިއަންަނ އަޅުަގނޑަށް އޮތްތާ ފެނިެގންދާނެ ކަމަށް  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ކުރިއަށް

ނޑުމެން މިހާރު އަހަރުގެ ބަ ޖެޓަށް ވެސް ައޅުަގނޑުމެން މިކަމާ ގުޅޭ މަސަްއކަތްތަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ހިމަނަން އަޅުގަ

ތެރޭގައި ީމގެ ގިނަ މަަސއްކަްތތަކެއް ފެނުމުގެ ފުރުޞަުތ  ގެކުރިއަށް އޮތް އަހަރުދުވަހު ، އޮންނާނީ ފޮނުވާފަ. އެހެންވީމާ

 . އޮންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިފާޢަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކުަޑކުދިންނަށް ބަެއްއ  ،އް ބަންދުުކރެވިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. ާއދެ! މާލޭގެ މަގުތަ 

އަޅުަގނޑުމެންގެ ާދއިރާަގއި ވެްސ ބައެްއ މަގުތަަކކީ މިގޮތަްށ  ،ހިނދު މަގުތަކަކީ ހިނގާ މަގުަތކަކަްށ ހަދަމުންދާ

ނޑުގެ ގެ ހިމެނޭ މަގަކީ ވަރަްށ ހިމަ މަގެއް. އެހެްނވީމާ ؛ވަރަށް ިމފަދަ މަގެއް ައޅުަގނޑުމެން  ،ާޚއްޞަކޮށް އަުޅގަ

 އްޔިތުން އެދެން ެވއްޖެ ކަަމށް ވަންޏާ ކިހިނެތްތޯ ކަންތަްއ ކުރަންޖެހެނީ؟ ޝުކުރިއްޔާ.ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:
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ނޑުމެން ވަރަށް މަރުޙަބާ އިޖަވާބުަގއި އަުޅަގނޑު ދަންނަވައާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ  ލާނަން. އަުޅގަ

ކިޔާނެ ކަމެއް ރަްއޔިތުން ިއސްވެ ެއކަހަލަ ކަމަކަށް އެުދން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޓީމު ގޮސް ޯގޅީަގއި ހުރި ހުރިހާ 

އްލުކޮށްދޭނެ ކަަމކީ ޙަޑުމެން މު ކަމަކަށް ައޅުަގނއްގެައކުން ސަރވޭ ފޯމު ފުރާ ހަދާފައި އެ ބޭފުޅުންނަށް އެންމެ މުހި

އްލެއް ގެނެވުނުހާ ައވަހަކަްށ ޙަ ކުރާނެ އެހެން ޖާަގއެއް ަހމަޖައްސައިދިނުން. އެކަމަށް އެ ޯގޅީަގއި ހުރި ވެހިކަލްަތއް ޕާކު

، ހިނގާފައި އުޅޭ ގޯޅިައކަށް ބަދަލުކޮށްދޭނަން. އަދި އެގޮތަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ ،އަޅުަގނޑުމެން ގޯޅި 

ނޑުމެން އެކަުމގެ ޢަމަލީ  ،ޓީއަކުން އެދުނަސްސި ނޑުމެންަނށް އިޝާރާތްކޮށްލެްއިވޔަސް ައޅުގަ އަދި ނުރަސްމީކޮށް އަުޅގަ

 ން ުކރާނަން. ކޮށްފައި ެއގޮތަށް ޕާިކންގ އޭރިޔާ އެހެން ދިމާލަކު މަސައްކަތް، މިދެންނެވިހެން ސަރވޭކުރުުމގެ މަސައްކަތް

އަހާފައި ެއ  ންކުރެ ގޯީޅގެ އަހުުލވެރިން ،ކުރެ ގެންދާނަން. ެއވެސް ރައްޔިތުން ށްހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަ

ނޑުމެންނަްށ ހަމަޖެއްސޭތޯ ފުރަތަމަ ބަލާނީ. އެހެންވީމާ ެއކަން ، ބޭފުޅުންނަށް އެންމެ ރަނގަުޅ ދިމާލެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕެޑެސްޓްއްލުވިހާ އަ ޙަ ލުކުރެިވގެންދާނެ. އެގޮތުން އަޅުަގނޑުމެްނ އަން ގޯޅިައކަށް އެ ގޯޅި ބަދަރިވަހަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޓާގެޓުކުރަނީ މިއަހަރު އަދި މަދުވެގެން ެއއް ސަރަހައްދު ، ވެސް ބޭނުންވޭ މާލޭގެ އެހެން ދިމަދިމާ އަުޅގަ

 ނަިއޒް އޭިރޔާއަކަށް ހެދޭނެ ކަމަށް. ރިޓްސްއެގޮތަްށ، މަދުވެގެން އެއް ަސރަހައްދު ޕެޑެ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ހިމެނޭ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ަވޒީރު އަރިުހން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އިސްލާމީ މަރުކަޒު

ކަމަށް ބަލާއިުރގަިއ  ޗާންދަނީމަގު ބަެއއް ސަަރހައްދަކީ ދެކޮޅަށް ުދްއވޭ ަސރަހައްދު، އި އްދު ބަންދުކުރަްއވަހަސަރަ

އްލުކުރަްއވަްނ ޙަ އެކަން ، . އެހެންީވމާއިނގޭތޯ އްވާ މީހަކަށް ވާތީ ވަަރށް ތާށިއަޅުަގނަޑކީ ެވސް ވެހިކަްލ ދު

އަދި  މަނިކުފާނު .އްސެއް ދުްއޭވަވރެއް ނުވޭއެއްގޮަތަކށްވެސް އެްއޗެ ން ތޯ؟ މިހާރު މަގު ހަނިކަމުއްކުރަނީ ކިހިނެތުސްގަ

ސްތަޤްބަލުގައި ގެންނަވަން އްލު މުޙަކަމަށް ވިާދޅުވިަޔސް. ެއކަމަށް  ފްލޯރ އޮތް ވަރަށް ފަސޭހަކޮށް ޓްރެފިކު 

 ނަށް ދަތިވާ...ގޮތަށް ބާއްަވވަނީޯތ؟ އެއީ ހަމަ ވަރަށް ރަްއޔިތުން ތޯ؟ މިހާރު އޮތްއްކުަރއްވަނީ ކިހިނެތުސްގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.
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 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

އެންމެ  މަގުތަކުގައި ޓްރެފިކް ފްލޯރއަށް މަގުފަހިވާނެ .ވާލުގެ ޖަވާުބގައި ދަންނަވާަލންއާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސު

ސަރުކާރުން މިހާުރ ، ކުރާނެ ޖާގަ ހަމަޖެހިގެންދިއުން. އެހެންވީމާއް ކަމަކީ ޕާިކންގ އޭރިާޔސް. ޕާކުމު އަނެއްމުހި

ގ އުޅެނީ ޕާކިން ކޮށް މިއަންނަ އަހަރު ބަޖެޓަށް ޕްރޮޕޯސްކޮށްގެން މިޞަޚާއް .ސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން މި ދަނީމަ

އް ބިންތައް ހަުއސިންގ ކުރަން. ެއނގިަވޑާިއގަންނަވާނެ، މާޭލގެ ބައެތަކުަގއި ޤާއިމުއްދުހަނިޒާމުތަކެއް މާލޭގެ އެކި ސަރަ 

އި އަިދވެްސ ޔާ ހުރި. ެއކަހަލަ ބިންކޮޅުކޮުޅގަ ތެރެއިން ހުްސެވގެން ދައުލަތަށް ލިބިފައި ެވސް އެބަ ގެޕްރޮޖެކްޓު

ކުރެވޭެނ ޮކށް ސައިކަލް ޕާކު ޞައްޚާ  ؛ވެހިކަލްަތއް ،އިްމކޮށްޤާަތއް ދިމަދިމާލުގައި ޕާކިންގ ސިސްޓަމު ފަސޭހަވާނެ

އެީއ ، މަތި ފުޅާވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާކުރަންޖެހޭވަރު މަދުވެ މަގުއިދޭން. އޭރުްނ މަގުމަތީގައި ޕާކުގޮތްގޮތް ހަދަ

މު ކަމެއް އްފްލޯރއަށް ވަރަށް މުހި އްލުވާނެ ަކމެއް ނޫން. ޓްރެފިކުޙަގޮތަށް އެންމެ ކަމަކުން  ހަމައެކަނި މިދެންނެވި

ކުރަްނ މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ން އެބަ ވަރަށް މަސަްއކަތްައޅުަގނޑުމެ، ންގ ހަމަޖެހިގެންދިއުން. އެހެންވީމާޕާކި

އްލުކުރުމަށް ބޮޑެތި މަސަްއކަތްތަކެއް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ޙައެީކަގއި ޕާކިންގ  ފާސްވެގެްނ އައުމާ ށްއަހަރައަންނަ މި

 ވުރެ މާ ބޮޑު އެދެވޭ ނަތީޖާ ފެންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން.    ރަށްކުރާނަން. އޭގެން ވަރަށް ރަނގަޅު، މިހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ  ައރިހު ގެ. އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރު އްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރުޝުކުރިއްާޔ އި 

ފޫޓަްށ  400ފޫޓު ބަނދަރު  300 ،ަފއިނު ަބނދަރުގެ މަސައްކަތް  ސުވާލަީކ، ައޅުަގނުޑގެ ދާިއރާގައި ހިމެނޭ ރ.

ކުރުުމގެ ފޫޓު އިތުރު 100ތުރުކޮށްދޭން އެ ވިާދޅުވި އި، ކަ މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ. އެހެްނވީމާބަދަލުކޮށްދޭނެ ވާހަ

 ތޯ؟ ޝުކުރިއްާޔ. އްމަސައްކަތް އޮތީ ކިހިނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނޑު އެދެނީ އެހެްނ ފުރުޞަތަކުން ތި ސުވާލުނުުގޅޭތީ  ޢާޟޫއު އާދެ! މިއަދުގެ މަ  ުކރެއްވުން.  އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

. ތެދެއްމެ، މާލޭގެ ވަރަށް ގިނަ މަގުތައް ައޅުަގޑުމެންނަށް އެބަ ސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ޭއގެ ނަތީޖާ ވެސް. މަގުަތއް ެހދިގެންދާ ފެނޭ ބަންދުކުރާ ުޑގެ ތަން. އަޅުަގނ ތަން. އަދި އަޅުގަ

ހިސާބުން ސޯޝަލް  ންދުކުރެވިފަ. ައއި.ޖީ.ެއމް.އެޗާކޯސްޓުން މި ވަނީ ބަ އްދެއް ެވސްޓްހަ ސުވާލަީކ، ވަރަށް ބޮޑު ސަރަ

ްއޔާ ަގނޑުމެންނަށް ވިދާޅުވެެދްއވިައޅު ެރއްތަނުގެ ތަޞަްއވު ހިސާބަށް. މިއީ ޮކންކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓެއްތޯ؟ މި ސެންޓަރާ

 ވަރަށް ރަނގަޅު. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެން

އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލުަގއި ތި ފާހަގަކުރެްއިވ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ވަރަށް ބާރަށް 

 ގައިއް މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުރަހައްދެފަދަ ސަ ކުރިއަށްދޭ. މާލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި މޫދަށް އެރެވޭ ގޮތަށް އޮތްއެބަ 

 ގުިޅގެން ބަެއއް މަގުަތކަށް މި ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ަވގުތީ ްއ މި ކުރިއަްށގެންދެވެނީ. އެއާ އިމުކުރުމުގެ ކަންތަޤާ ވެސް 

ނުޑމެން ބޮގޮތުން ގެނެވިފަ ގޮތުން.  ބަންދުކޮށްފަިއ މި ވަނީ ވަގުތީ އްޑުތަކުރުފާނުމަގުގެ ސަރަހައްދެ. އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ފާހަގަކުރެވޭއެހެ ެދ ، ޚާއްޞަކޮށް ސްކޫލަށް .ގެ ސަބަބުން ދަތިތަކެއް ދިމާނުވޭއޭ  ،ންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އިން އެއްވެސް ސަރަހައްދަކަްށ އެއަދި ހޮސްޕިޓަލު އެބަ ހުރި.  ،ހިނގުމުގައި  ރަނިޝާއިޢާސްކޫލެއް އެބަ ހުރޭ ކަނބާ

. ހައްދުގަިއ އިންތިޒާުމކޮށްފަމި ވަނީ ކަންތައްަތއް އެ ސަރަ  ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ދަތިތަކެއް ދިމާނުވާ

ަމގެްއ  ކުރެިވގެން ހެދޭ އާީރރޫޓު ،ގެްއ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު މަ ޖެކްްޓ ނިމޭއިރުގަިއ އަލުން އާއަޅުަގނޑުމެން މި ޕްރޮ

ގޮތަށް.  ތެޭރގަިއ ހިމެނޭވެސް ދާނެ. އާދެ! އާޓިފިޝަލް ީބޗު ހެދިެގން މި ދަނީ މިދެންނެވި މަގު އޭގެ ހުޅުވިގެން ،ހެދި

ޮގތަށް، މާލޭގަިއ އަދި މާލެއަށް  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވަރަށް ހިްތފަސޭހަ ވަރަށް ގިނަ މީހުންަނށް އޭެގ ފައިދާ މިދެންނެވި

ކަށް ހިތްހަމަޖެހޭނެ ތަނަ ،ޒިޔާރަތްކުރާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް، ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހިތްފަސޭހަ

ނޑުދޮށް، ީބޗުމިދެންނެ  . ޝުކުރިއްޔާ. ބޫުލކުރެވޭގަކަމަށް  ވެގެންދާނެ ވި ގޮ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ުސވާލަކީ، މާލޭގެ މަގުތަުކގައި ޝުކު ހި ދުްއވާ ުދއްވާ އެްއޗެ އިމާލޭގަ ،ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. އަުޅގަ

 ދިއުން އެއީ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށްށްފައި ހުއްޓާ ްސިޓކާ ޖަހަމުންދާކޮޕާކު ،ކުރާނެ ޖާގަ ނުދީމީހުންނަށް ޕާކު

 އްުލވެގެން ހިނަގއިދާނެތޯ؟ޙަހަކަށް އެކަން ތެއް ކުަރްއވަންތޯ؟ ކިހާ އަވައްލުކުރުމަށް ިކހާ މަސައްކަޙަެއކަން  ،ވާތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ސްޓިކާ ޖެހުމުގެ ކަންތައް އެއީ މިނިސްޓްރީްނ  .ންނަވާލަންވާލުގެ ޖަވާުބގައި ދައާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސު

ނޑަށް ޖަވާބުނުދެވިދާނެ. އެހެްނނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު ކުީރ  ކުރިއަްށގެންދާ ކަމެއް ނޫންީވމަ އެކަމަށް ސީދާ އަުޅގަ

ޑުމެން ވަރަށް ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ައޅުަގނއިމުޤާތައް ޕާކިްނގ ސިްސޓަމު ،ސުވާލެްއގެ ޖަވާުބގައި ދެންެނވި ފަދައިން

ތެރެއިން އަޅުަގނުޑމެންނަށް ބޮޑެތި ކަންތަކެއް  ގެބަޖެޓު ގެގެންދާނަން. މި އަހަރު ދީގެން ކުިރއަށް  އިސްކަމެއް

ިވގެން މިހާރުވެސް މި ދަނީ. ސަރަހައްދުތައް ފާހަަގކުރެ ،ނުކުރެވުނަސް ައޅުަގނޑުމެން މިހާރުވެސް ޕްލޭންތަކެއް ކުެރވި 

 ކޮށްދޭނަން. ޝުކުރިއްާޔ. މެން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ކްރިޭއޓުނޑު ކުރާނެ ޖާގަތައް އަުޅގަޕާކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަނިކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއި

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު

ނޑު ފުރަތަމަ ޝުކުރު ދަންނަވާލަން ހުޅުމާލެ ފެރީ  .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަީޒރު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

ގުިޅގެން ވަރަށް ބޮޑަށް  ީކގައި ގެނެސްެދއްވި ބަދަުލތަކާއެ ވެސް ހަމަ ވާހަކަެދއްކުމާ  މިނަލް ސަރަހައްދަށް އަުޅަގނޑުޓާ

ވިއިުރގައި އަނެްއކޮޅުން އާޓިފިޝަލް ީބޗުްނ ހިސާބުން ފެށިގެން ލުއި  އެ ސަރަހައްދު ުލއިެވއްޖެ. ެއހެންނަމަވެސް، އެ
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ކުރެވޭ ސަރަހައްަދކަށް ބަދަލުވަމުން ެއއްވެސް އި މިހާރު އެ ދަނީ ައނެއްކާ ޕާކު އެީކގަ ފެށިގެން ކާނިވާ ސަރަަހއްދާ

ނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ އުމުރުން ދުަވސް ގަާވއިދެއް ޭޅ އުކުމެވީ މީހުްނނާއި ކުަޑކުދިން ނިނެތި. އެ ސަރަހަްއދަކީ އަުޅގަ

ފަހަރު  ތަނަށް ޮކންމެވެސް ޙައްެލއް ގެނެސްެދްއވުން އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދިވެސް ހަމަ އެއް އެ ،ތަނަކަށް ާވއިރު

 އިން ފެށިގެން...އޮފް މޯލްޑިވްސް  ކުރު ދަންަނވަން، ބޮޑުަތކުރުފާނުމަގުގެ ޭބންކުވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ

ހައްދަށް ފާހަގަކުރެްއވި ސަރަ . ތިވާބުަގއި އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަންއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ޖަ 

އަށް ންެރވޭ އެބަ ހިނގާަފއި ުއޭޅ ފަރާތްތަކަށް އަދި ޖޮގިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ފާަހގަކު ؛ރުއަހަވެސް ބަދަލުތަކެއް މި 

މިަކހަލަ ކަންތައްތަުކގަިއ ނުުކންނަ ފަރާތްތަކަށް ދަތިވާ މައްސަލަތަކެްއ އެބަ ހުރި.  އިނުކުނަން ފަރާތްތަކާ

ނޑުމެޙަމި ދަނީ އެކަަހލަ ކަންތައްތަްއ  އަޅުަގނޑުމެން ން ބޭނުންވަނީ އްލުކުރުމަްށ މަސައްކަތްތަެކއް ފަަށއިގެން. އަުޅގަ

 ؛މު ކަންތައްތައް އްމުހި ،ވުމާއި މިކަހަލަ ކަންަކމަށްަކލް ދުއްސްއާއި މިކަހަލަ، ަބއިމާލެ ވަށައިގެން ހިނގުާމއި، ޖޮގިން

ޫނނިއްޔާ ހަށިަގނޑަށް ަފއިދާާވނެ ކަންކަމުަގއި ނުކުންނަ  ،މު އެްކސަސައިޒްަތއް ކުރުމަށްއްއެއީ ވަރަށް މުހި

، ކުރެވިގެންދާން. އެހެންވީމާިއމުޤާ ތައް ސަރަަހއްދު އިބޭނުންކުެރވޭނެ ގޮަތކަށް މާލޭގަ ެއކީަގއި ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާ

ނޑުމެން  ން. ޝުކުރިްއޔާ. ނަގެ މަސަްއކަތްތައް ކުރިއަްށގެންދާއެކަންކަމަށް ިއސްކަންދީގެން ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފއިާވ ަވގުުތ  ހިސާބުން ވަީޒރުންނާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަވީޒރު. އާދެ! މި ސުވާލުކުރުމަށް މިއަަދށް ކަ

ފަހަރު މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުންސިްނގ އެންްޑ  ކަމުަގއި ދަންނަވަން. މި ފުރުޞަތުަގއި އަދިވެްސ ެއއް ހަމަވީ

 ކޮަޅކަށްފަހު( މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް ޝުކުރު ަދންނަވަން. )ަވގުތު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ.

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު. .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރްފަކުރަންޖެހޭ ބިލު.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.1

ށް އިސްލާުޙގެނައުމުެގ ބިލުެގ ( އަ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ެނގުމުގެ ގާނޫނު) 2011/10ގާނޫނު ނަންބަރު 

ށް ( އަނޫނުގާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ެޓކްސް ނެގުުމގެ) 2011/10ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުން. ާގނޫނު ނަންބަރު 

 އިސްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. 

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު  ވިލިނގިލީ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.2

ށް އިސްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ( އަ މަސްތުވާތަެކއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2011/17ނަންބަރު؛ 

 މުގެ ބިލު. ށް އިސްލާުޙގެނައު( އަމަސްތުވާތަެކއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2011/17ގާނޫނު ނަންބަރު؛ 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  -7 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 ،ްށ އިސްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ( އަމަޢާފްދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު) 2010/2ގާނޫނު ނަންބަރު  -7.1

ަގއި  2015 އޮްކޓޫބަރު 6ނިންމެިވ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯްޓ  އިކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރަްއވަޤައުމީ ސަލާމަތުގެ 

ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެއްެވސް އިސްލާޙެއް ލިބިފައެއް

ދޫ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ގުރައި ،އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްިރރުޤަހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ 

ރިޟާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ނިޒާީމ މައްސަލައެްއަގއި ހުޅުހެންޭވރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބޭރުކޮށްފަިއާވ އިްއޒަތްތެރި ރަ އީސް، މި ދަުއރު ފެށުނީއްސުރެ ފަށައިގެން މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ކޮމިޓީއަުކން އަޅުގަ

ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިްއޔެަގިއ މީޑިޔާަގއި ވަރަށް ބޮޑަްށ  ކަމަކަށް މަޖިލީހުގެ މި ފްލޯރގައި އިޢުލާންކޮށްފަެއއް

ނުޑ ބޭރުކޮށްފަިއވާ ވާހަކަ. ޤަކުރެްއވި ދެންމެގައި ތި ފާހަގަ  ،ފާހަގަކުރެިވގެން ހިނަގއްޖެ އުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ައުޅގަ

ނޑު ޮއޅުންފިލުވަން އެބަ ބޭނުންވޭ.  މީޑިޔާއަށް އެފަދަ ވާހަކަަތއް ދީގެން ކޮންކަމެްއ، ކޮންބަަޔުކ ކުރާ ކަމެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑު ދަނީ މަޖިލީހުގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ  ކޮންމެ  .ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރަކަށް ވާތީވެއަދި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ައޅުގަ

ގެ މެންބަރަކަށް ވާތީ. އެއީ ވަކި ޕާޓީައކުން އެއް މެންބަރަކު ވެސް ކޮމިޓީގައި ިހމެނެންވާތީވެ، އަުޅަގނޑަކީ ެވސް ކޮމިޓީ



18 

 

ގަެނވޭނެ ބޭނުންވާ ަވގުތެްއގައި އަުޅަގނޑުގެ އަބުރަށް އަަރއިގަންަނ ގޮތަށް ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަްށ ވަންޏާ އެއީ ބަަލއި

ގޮުތގައި އެމް.ޑީ.ީޕަގއި ތިބި މީހުންނަށް އަޅުަގނޑާ ހެދި ވަރަށް ކަންަތއް  ކަމެއް ނޫން. ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ

ލުގައި އެހެން މީހުންގެ ހާމީހުންނަށް އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ލީޑަރު ސަލާމަތްނުކުރެވިގެން އުޅޭ  ބޮޑުެވގެން އެބަ އުޭޅ. އެ

ކަންކަން  ގެނުތަކާއި ަގވާއިދުަތކާއި ުއޫސލުތަކާ ޚިލާފަށް މިތާ އެތެރޭގައި ފާޑުފާޑު ގަެނގެން ގާނޫ އިފަހަތުން އަޅަ

ނޑަށް އެނގޭ ރައީްސ މިއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް  ނޑު އެކަން ކުށްވެިރކުރަން. އަޅުގަ އިޢުލާންކުރަމުން ގެންދާތީ އަޅުގަ

ނަޑށް ވަރަށް  ރަްއޔިތުންގެ  .ބޮޑު ިނޒާމީ މަްއސަލައަކަްށވޭކަމަށް ބަލައެއްުނގަންނާނެކަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑު ައދާކުރަމުންގެންދާ މަޤާމަކާ ގުޭޅގޮތުން ހިތަށް އައިހާ އެއްެޗއް ބޭނުންތަކެްއގަިއ  މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑު އެދެން މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ކިބައިން ވެސް.    ކިޔަމުންގެންދާތީ ެއކަން ހުއްުޓވާލަން އަުޅގަ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ނެންގެިވ ނިޒާމީ 

ަގވާއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތުން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއގެ ގޮުތގައި ބަަލއިގަެނވޭކަްށ  ،ގައި ދަންނަވަންޖެެހނީއި މައްސަލަ

ނ ގެ ދަށުން ހުށަހަޅުްއވާ ރިޕޯޓް 7 ުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ އިސްެވ ަދންނަވާލި އެޖެންޑާ އައިޓަމުނެތޭ. އަުޅގަ

ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  ،އުީމ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓގެ މުޤަްއރިރުޤަހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް 

 ރިޟާއަށް. 

 

 ހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާ

މަޢާފްދިނުމާއި އަދަުބ ލުއިކޮށްދިނުުމގެ ) 2010/2ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަްނބަރު . `

މި އިސްލާޙަކީ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހެޅުއްިވ  ؛ށް ގެނައި އިސްލާޙު ( އަގާނޫނު

ނޑުމެން ކޮމިޓީން ދިރާސާޮކށް އިސްލާޙެއް. މީގެ މި ތަޅުމުން ފާސްކޮށްފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ،ކުރިން ައުޅގަ

އެ މަނިކުފާނަށް  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އެ ބިލުގައި ހުރި ބައެއް ކަންތައްތައް ،ޓަކައި ފޮނުވުމުން ކުރުމަށްގުތަސްދީ

ަގިއ އެކަންކަން އަލުން ފާހަގަޮކށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލުމުން ެއކު ގަބޫލުފުޅުނުކުރެްއވޭ ބަެއއް ކަންތައްތައް ހުރުމާ

ނޑުމެން މި މައްސަލަ، މި ބިލު ނިންމާފަ އަޅުަގނޑުމެން އަލުން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށްފައި މި ވަނީ . މިހާރު އަޅުގަ

ނުޑ މި ބިލު މި، ނުފެންނަ ކަމަށް. އެހެންވީމާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވަނީ ިމ ބިލު ފާސްކުރަން މަތީން  ގޮތުގެއަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ޓަކައި ހުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިްއޔާ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



19 

 

 ޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށާއި އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީެގ އިއްޤަތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

އްރިރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ އެހެން އިްއޒަތްތެރި އިްއޒަތްތެރި ނައިބު މުޤަ

ސްގެ ވަގުުތ. ހުގަިޑއިރުގެ ބަ 1ލަ ރިޕޯޓަށް ކަނޑަެއޅިފައި ވަނީ ޖުމުމެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި 

މިނެޓު  7އަށް ސިކުންތު. ުޖމްހޫރީ ޕާޓީ 29 މިނެޓު 14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ  59 މިނެޓު 28ށް އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަ

މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްުނާވ  3އަށް ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީ 18ނެޓު މި 3އަްށ ސިކުންތު. އެން.ޑީ.އޭ 15

 މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 އަށް. هللاޒަތްތެރި މެންބަރު ީއވާ ޢަބްދުއަރުވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ބެހޭ ބިލެއް  ނޑުމެންނާ ހަމައަށް މަޢާފްދިނުމާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުްނ އަޅުގަ

 ރައީސް، ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާރުގެ އަދި ކޮމިޓީން ވެސް މި ބިލު ބޭރުކޮށްލަންވެގެން ހުށަހަޅާއިރު އިއްޒަތްތެރިހުށަހަޅާފައި 

ގާނޫނުން ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މާފުދިނުމުގެ ބާރު ފުރިހަމައަށް ލިބިވަޑަިއގެންވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވެސް އޮތް

ބަންކީ މޫން ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޮގވާލާފައި ރައީސް މުޙައްމަދު  މިދިޔަ ހަފްތާގައި އދ.ގެ ެސކެޓްރީ ޖެނެރަލް

ނަޝީދަށް ކްލެމެންސީ ދެއްވާށޭ. ރައީސް ޔާމީނަށް ގޮަވއިަލއްވާަފއި ވަނީ. ހަމައެހެންމެ، އޭގެ އެއް ުދވަސް ކުރިްނ 

ރައީސް ނަޝީދު ، އދ.ގެ ވަރކިންގ ގްރޫޕް ޮއން އާބިޓްރީ ޑިޓެންޝަނުން ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގޮަވއިލާފައި

ވަގުތުން ަވގުތަށް ދޫކޮށްލާށޭ. އަދި ޭއގެ ބަދަލު، ހަްއޔަުރގައި އެ ހިނގި ުދވަސްތަުކެގ، ބޭއިންސާފުން ހައްޔަުރގައި 

ހިނގި ދުވަސްތަުކގެ ބަދަލު ވެސް ރަީއސް ނަޝީދަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އދ. ގެ ެސކެޓްރީ 

ނޑުމެންނަށް ިމ ޖެނެރަލް ގޮަވއިލެްއވުމުން  ދިެވހި ސަރުކާރުން ވިދާޅުީވ، އެީއ ދޮގެކޭ. ޮގަވއެްއ ނުލައޭ. އެަކމަކު އަުޅގަ

ނޑައެޅިގެން އދ. ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވެބްސަިއޓުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.  މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ ހަމަ ކަ

ޓްރީ ޖެނެރަލް. ވަރކިންގ ގްރޫޕުން ަރއީސް ނަޝީުދ ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާުޅީވ އިުތރުފުޅު ހައްދަވަީނއޭ އދ. ެގ ސެކެ

ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލުމުން ައނެއްކާެވސް ދުންޔާ ަމއުމޫން އިްސވެަވޑަިއގެން ވިދާުޅވީ، ިދވެހި ސަުރކާރަކުން، 

ދިވެހިރާއްޖެއަކުން އދ. ގެ ޮގވާލުންތަކަކަށް ބޯލަާބކަށްނުޖެހޭނޭ. ތިމަންނާމެން އދ.ގެ ޮގވާލުންތަެކްއ 

ނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އދ.ގެ ޮގވާލުންތަާކއި ތަންފީޛުކުރާ ކަށްނުޖެހޭނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ދިވެހިރާއްޖެ ސޮއިކޮށްަފއިާވ މުޢާހަދާތަކުގައި ބުނާ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާމު އދ.ގެ ގޮވާލުންތަކަށް އަުޅގަ

ޕްރޮސެްސގަިއ، ވަރިކންގ ގްރޫުޕގައި ހިނގައިިދޔަ ތަބާވާންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރކިންގ ގްރޫުޕެގ އެ 

މަސައްކަުތގައި ސަުރކާރުން ބުނެފައިވަނީ ތިމަންނާމެން ހުށަހެޅި އެއްެވސް ޕޮއިންޓަަކށް ވަރކިންގ ގްރޫޕަުކްނ 

 ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނެތޭ. އެހެންވީމާ، ތިމަންނާމެން ނުޖެހޭނޭ އެ ގޮވާލުން ތަންފީުޛކުރާަކށް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.
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ވަރކިްނގ ގްރޫުޕގެ ރިޕޯޓް ެނރެންދެން، ވަރކިްނގ ގްރޫޕުްނ ދިރާސާކޮށްފައި ރަީއސް ަނޝީދު މިނިވަންކުރަންޖެހޭނޭ 

ކަމަށް ގޮވާލަންދެން ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ފުރިހަމައަށް އެ ޕްރޮސެސްގައި ބަިއވެިރވެފަ. ޝެރީ ބްލެއަރގެ އޮމްިނާއ 

ަގނުޑގެ ޮޑިކޔުމެންޓެއް ވަނީ ވަރކިްނގ  111ން، ޚިދުމަތް ހޯދައިގެން ސްޓްރެޓެޖީ ކިޔާ ކުންފުންޏެްއ ބޭނުންކޮށްގެ

ޕެރެގެރާްފގައި ވަނީ  23ގްރޫޕަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ ހުށަހަޅައި، އަދި ވަރކިްނގ ގްރޫޕުން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި 

ނުޑމެންނާ ހަމައަށް ގެނެސްފަ. ޕަބް ލިކާ ހަމައަށް ގެނެއްސަ. ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ޕޮއިންޓުތައް ފުރިހަމައަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ އެ ިކޔައިލީމާ ސަރުކާރުްނ ދެއްިކ ވާހަަކ ރަނގަޅަްށ ައޑުއަހާފަިއވާކަން. ިއއްޒަތްތެިރ 

ރައީސް. ޙަޤީޤަތުަގއި މައްަސލައަކަށްވީ ެދކޮޅު ބަލާފައި ަވރކިންގ ގްރޫޕުން ނިންމީ، ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އެންމެ 

ވެސް ެއްއވެްސ އަސްލެއް ނެތް ކަމަށް. ަވރކިންގ ގްރޫޕުން ނިންމީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން  ނުކުތާއެްއަގއި

ހުށަހެޅި ހުރިހާ ނުކުތާތަކެއް ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ކަމަށް. ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފުވެިރ ޝަރީޢަތެއް ނުލިބޭ ކަމަށް. 

ންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ވަނީ ނިގުޅަިއގަނެފައިކަން. އަިދ އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާުރގެ ދަށުން ރައީސް ނަޝީދަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭ

ރައީސް ނަޝީުދގެ ހަްއޔަރުަގއި އެްއވެސް ގާނޫނީ އަާސސެއް ނެތް ކަމަށް ވަރކިންގ ގްރޫޕުން ނިންމާފައި ވަނީ. 

ިއ އޮރެންޖާ 2ސަރުކާރުން އދ.ގެ ޮގވާލުމަށް ބޯނުލަބާނޭ ކަމަށް ެއ ބުނަނީ، ސަރުކާުރ ބުނި ގޮތަށް ކަްނ ނުދިޔައިމަ. 

އައިޕެެޑްއގެ ގޮތުން ކޯނީ ހިންގި ގޮތަށް އެ ނުހިންގުނީމާ ދުންޔާ މައުމޫން އެ ވިދާޅުވަނީ އެ ބަލައިގަންނާކަށްނުޖެހޭނޭ. 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަނިކުފާނަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް 

ބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އދ.ގެ ޮގވާލުންތަކަްށ އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެންެނވި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ގިނަ މެން

އަޅުަގނޑުމެން ތަބާނުވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން މި ޖެހެނީ މުޅި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖަސްިޓސް ސިސްޓަމުން ބޭރުވާން. 

ނޑުެމން އެބަ ބޭރުވާންޖެހޭ. ައއި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުން ބޭުރވާންޖެހޭ. ޔުނިވަރސަލް ޑެ ކްލަރޭޝަން ޔޫ.އެން ޗާޓަރުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭުރވާންޖެހޭ. ވިއެނާ ކޮންވެންޝަނުން އަޅުަގނޑުމެން ބޭުރވާންޖެހޭ.  އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްްސއިްނ އަުޅގަ

މިހެންގޮސް އެތަްއ، ައޅުަގނުޑމެން ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ އެތަްއ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާހަދާތަކުން އަޅުަގނޑުމެން ބޭުރވެގެްނ 

ނޑުމެން އދ.ެގ ޮގވާލުމަށް ތަންފީޛުނުކުރާަނމޭ ބުނެވޭކަށް. އިްއޒަތްތެރި މެނުވީ ދިވެހި ސަުރކާރަކަ ށް ނެތް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭރުވާން  ނޑުމެްނގެ ބައިނަްލއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުން އަުޅގަ ރައީސް. އދ. ފަދަ ޖަމުޢިްއޔާތަކުން އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު ފަށައިފިއްޔާމު ވަރަށް ބިރުެވރި ފައްތަރަކަށް އަޅުަގނޑުެމން އެ ދަ ނީ. ދިވެހި ަރއްިޔތުން، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަެކއް ނޫން. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުްނ  އިންވޯުކކުރަން އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަކަާކއި އެ މުޢާހަދާތަްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ. ދިވެހިރާއްޖެ އދ. ފަދަ 

ނޑުމެންނަށް ދަތިކުރުމުެގ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ. ޢަބްދު ނޑުމެން ތަބާނުވާ ކަމުަގއި ވަންޏާމު ައޅުގަ هللا ގޮވާލުންތަކަށް އަުޅގަ

ޔާމީން ވެރިކަމުަގއި ހުރުމަށް ޓަކައި ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް، ބޯހަރު ކަމުގައި، އަިނޔާވެިރކަމުގައި ދާީތވެ ިއއްޒަތްތެިރ 

ފަދަ އަނިޔާވެރިކަަމާކ ކުރިމަތިލާން މި ޖެހެނީ. ދަތިކުރުމުގެ ފިަޔވަޅުތައް ރައީސް، ިދވެހި ރަްއޔިތުްނނަށް މި



21 

 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅާން މި ޖެހެނީ ސަރުކާރުން ކަންކުރާ ގޮތުން. އދ.ގެ ެސކެޓްރީ ޖެނެރަލާއި ވަރކިންގ ގްރޫޕާިއ 

ނޑުމެ ން ތަބާެވ، މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް އަދި އެހެންެވސް، ޔޫރަުޕގެ ިއއްތިހާދާއި އެހެްނވެސް ގޮވާުލންތަކަށް އަުޅގަ

ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަންކޮްށ، އަދި ސިޔާސީ އެހެން ހައްޔަރީން ެވސް މިނިވަންކޮށް، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ިމ 

ސަރުކާރުން ނަގަހައްޓާން ެފށީމާ ދިވެހިރައްޔިތުން މި ައނިޔާވެރިކަމަާކ ކުރިމަތިލާކަށްުނޖެހޭނެ. މި ބިރުވެރިކަމަކާ. 

ނޑުމެންނަށް ައންނާނެ ބިރުވެރިކަ ދަތިކުރުމުގެ ނޑުމެން ވެއްޓޭނެ ހާލަތާފިޔަަވޅު އަަޅިއގެން އަުޅގަ  މާއި، އަުޅގަ

ޢިއްޔާަތކުެގ ެވސް ބޭރު ަޤއުމުތަކާއި ބޭުރގެ ޖަމު ސަރުކާރުން މިއަދު ނުޖެހޭނެ ދިވެހިން ކުރިމަތިލާކަށްއަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން ތަންފީޛުގޮވާލު ނޑުމެން ތަންފީޛުކޮށްފަިއވާ މުޢާއްޔާ. ބޭރުގެ އަޅު ކުރަން ފަށައިފިންތަކަށް އަުޅގަ ހަދާތަކަށް ގަ

 ...ޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ދިވެހި

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްމާނަ

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލު ޢުމަނަގެ

ބެހޭ ކޮމިޓީން ހުށަހެޅުއްވި ިމ  ޅިގެން މިދިޔަ ޤައުމީ ސަލާމަތާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދާދި ދެންމެއަކު ހުށަހެ

ނޑުމެްނގެ ނުޑ އެދެީނ އަުޅގަ ދިޔުން. ދެން މިގެންމިއަުދެގ ވޯުޓގެ މަރުޙަލާަގއި ގޮަތކަށް ނި ރިޕޯޓް އަުޅގަ

ްއގެ . ޤައުމެްއގެ ރައީސެ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ މީ މަދުން ނޫނީ ނުވާނެ ކަމެއް ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން

ޅަށް ވިްސނިވަަޑއިގެން އަދި ާޚއްޞަކޮްށ މަނިކުފާނު އަމިއްލަފު އެ ދޫކޮްށލަން ބޭނުންވާ ހިނދު، އަތްމައްޗަްށ ބާރުތަކެްއ 

ދޭތެރޭަގއި  ރެއިްނ ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކާ ހެދިފަިއ އޮންނަ ޝަރުޢީ ިނާޒމުގެ ތެިއ ގާނޫނީ ލަފަޔާ

އޮތީ ފޮނުްއަވއިދެްއވާފައި ިމ  އަެނއްާކ އަނބުރާ އަުޅަގނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހަށް މި ނެވުމަށްފަހުަގއިވިސްނާަވޑަިއގެން

ކުަރްއާވ ގޮތަކީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އްކަތްތަސްދީގުނުކޮށް. އެހެްނވީމާ، މީ ޙަޤީޤަތުގައި ޤައުމުތަުކެގ ވެރިން މަސަ

ހަލަ ކަންތައްތައް ވެްސ ކޯޓުގެ ތަުޅއެުޅވުމާއި، މިކަ މްަގއި، މިސާލަކަށް ުސޕްރީބާރުތައް ލިބިަފިއ ނެތްއިރު، ފެނިގެންދިޔަ

ނޑުމެންގެ ާރްއޖޭގައި އެބަހުރި ނޑުމެންގެ ިމކަހަލަ ބިލެއް، ހިނގާަފއި އެބަހުރި. ެއހެންވީމާ އަުޅގަ ކޮްށ ާޚއްޞަ، އަުޅގަ

ގިނަ  ރައްޔިތުންނަްށ ލިބިދޭންޖެހޭ ވަރަށް ަގއިބާރުތައް ދޫކޮށްލާއިރު، ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަތްޕުޅަްށ ދޫކޮށްލާއިރު

ނޑުމެން ގާނޫނުތަކެްއ މިޙައްޤުތަކެއް މަޙުރޫމު ެނއް ނޫން. ކޮށްގެންހަދަނީކީ ވަކި ރައީސަަކށް ޓާގެޓު ެވގެންދޭ. އަޅުގަ

ގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ވިޔަސް ައޅުަގނޑުމެން މި ނިޒާމު ކަމުަގއި ކު ޤައުމުެގ ވެރިކަމަށް އައިކޮންމެފަދަ ރައީސަ
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ނޑައެޅިަފިއ އޮންނަން އެބަބޮޑަށް ރައްކާތެރި ވަރަށް ، ޖެހޭ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ކުެރޭވނެ ގޮތްތަކެއް ކަ

. ދެންމެ މެންބަރަކު އެ ތައްހުރި މައްސަލަ ވެފައިގެ ތެރޭގައި ވެސް ދިމާއަޅުަގނޑުމެްނގެ މިހާރުގެ މި ނިޒާމު

ނޑުމެްނގެ މި ސަރީޔަ ނޫނިްއޔާ ،ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާގެ ތެރޭަގއި ަރީއސް ނަޝީދުގެ، ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ުތގެ ައުޅގަ

ކުރަްނވާނެ. ގެ ތެރެއިން އެ ސާފުވަންޏާ ޝަރުޢީ ނިޒާމު މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި ެއއްވެސް ކަހަލަ މައްސަލަެއއް އުޅޭ ކަމަށް

ރައްޔިތަކު ވެސް ނޭދޭ. އެއްެވސް ރާއްޖޭގެ  ވާކަށް ައޅުަގނޑުމެން ވެސް ނޭދެން. މި އެމަނިކުފާނަށް ދެރަ ގޮތެއް

ކަންަތއް ކުަރްއވަނީ. ޙަޤީޤަތުަގއި  ަމނިކުފާނާ ދޭތެރޭގަިއ އެ  ސަރުކާުރން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ މި ،އެހެންނަމަވެސް

ިއއްޒަތްތެިރ  ކޮން ަޤއުމެއްެގ ވެިރއެއްތޯ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ކަންތައް؛ ތެރޭގަިއ ވަރަށްދޭ މަނިކުފާނާ  ޖަލުގައި ވެސް އެ

ޔޭނެ ގޮްތ . ނޫސް ކިނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެއްވާފަކޮީފ ބޮވޭ ރައީސް ހުރީ އެޕާޓްމެންޓެއް ހަމަޖައްސައިދެއްވާފަ.

 ކަންތައްތަކަކީ ސަރުކާރުން އެ . މިތް ހަދައިދީފަހަމަޖައްސައިދެްއވާފަ. ކުޑަުކަޑ ޕާކެއް ހަދައިދީފަ. ކަސްރަތުުކރެވޭނެ ގޮ

ނުޑ ރައީސަމަނިކުފާނަށް މަގުފަހިކޮށްދީފައި ހުރި ކަންތައްތައް. މި ބޮޑަށް  ށް ވަރަށްކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 ކޯޓުގެ މަރުޙަލާ ނިމިގެންދާއިރު ވެސް އެ  މްގެ ސުޕްރީމަނިކުފާނު ޝުކުރުވެިރވަން. ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑު އެދެނީ އެ

މަނިކުފާނަށް ެއ ޙައްޤު ލިބިދިނުން. ެއކަމަުކ  ވަންޏާ އެ  ކަމަށް މަނިކުފާނުގެ ެއއްެވސް ޙައްެޤއް ނިުގޅަިއގެންފައި އޮތް

ނޑުމެންގެ ރިސޯޓުދަްއކަ ވާހަކަ ދެރަ ކަމަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މީޑިޔާގައި ިމއަދު ވެސް އެ ތަުކެގ މުންދަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެ. މަންޒަރުތައް ދައްކަމުން ނޑުމެްނގެ ފަތުރުވެރިްނެގ ްނގެ ރާއްޖޭގެ ރީތި މަންޒަރުތައް ދައްކަމުން. އަުޅގައަުޅގަ

 މިކަމުެގ އަީޑަގއި މި  ،. ަޙޤީޤަތުގައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްހިތުގައި ބިުރވެރިކަން އުފައްަދނީ މަންޒަރު ދައްަކއިގެން

ނޑުމެން ަޤއުމަށް ހެޔޮއެޭދ ބައެއް ނޫނޭ.  އެބަތިބި އިނގޭތޯ ެއކިެއކި ޖަމާޢަތްތަކުެގ ތިބެނީކީ، މި ތިއްަބވަނީ އަުޅގަ

ޮއތް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން  މި ރެއް ޚަރަދުކޮށްގެން މި ޤައުމުގައިއެިކއެކި ދީންތަކުގެ މީހުން އެތައް މިލިއަން ޑޮލަ

ވާތީ މި ޤައުމަކަށް  އީ ސަތޭަކއިން ސަތޭަކ މުސްލިމުރާއްޖޭަގިއ މި ކުރާ މީހުން. މިލުމަށް ޓަކައި މަަސއްަކތްނައްތާ

މި ރާއްޖެއަށް އެހެން ދީން ގެނައުމަށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރާ މީހުން.  ،ރާއްޖޭގެ މި އިސްލާމްދީން ފުހެލުމަށް ޓަކައި

ނޑުމެން ކުރުމަށް ަތއްޔާަރްއ ތިބި މީހުން އެބަިލއަން މިލިއަން ޑޮަލރެއް ޚަރަދުއެތައް މި  ިދވެހި ގެތިބި. އެަކމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެންރައްޔިތުން މިތިބީ ހޭލާ ނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުގަ  ގެ ގާނޫނާއި، އަޅުަގނޑުމެން  ހުރި ހެދިފައި ގެ. އަޅުގަ

. ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ނުކުރާނަން ބޭރު އެއްެވސް އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީާއއި މި ޤާނޫނުއަާސސީން އަތުން ހަދާފައި މި

ބޫލުކުރޭ މެހެއްޓުން. އދ.އިން ވެސް ގައަބަދުމެ ދެރާއްޖެ މިނިވަންކަންމަީތ  މި  ،އަޅުަގނޑުމެން އެދެނީ

 ބޭފުޅުންގެ ޝުޫޢރުތައް ފާޅުކުރަްއވާނެ. އެ ބޭފުޅުން ވެސް އެ ކަމާއި އެ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއް

އެްއވެސް ހާެލއްަގިއ  ،ދިޔައިރުަގއި ވެސް ިވދާޅުވިހަްއޔަރުކުރަމުން އިނގޭތޯ ޤާޟީޝުޢޫރުތައް ބޭފުޅުން ފާޅުކުރެްއވި 

އެަތއް ހާސް  ،ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ދޫކޮށްލާށޭ. އަދި ރައީސް ނަޝީދު ޚުދު ވިދާޅުވި ތިއީ

ބޮޑު އަދަެބއް  ބޮޑު ގޯހެކޭ. މީގެ ސަބަބުން ތިމަންނައަށް ވަރަށް ބަޔަކު ކުރިމަތީަގއި ތިމަންނަައށް މި ކުރެވުނީ ވަރަށް
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މީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ، ދަނީއޭ. އެހެންވީމާ ހެްއގައި ހުެރވޭނެ ގޮތްަތކެއް ހަމަޖެހިގެން މިލިބިގެންދާނޭ. ޖަލުގައި އެތަްއ ދުވަ

 ސީދާ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ވާހަަކެއއް މީ. އެ، ބޮޑު ގޯހޭ މި ހެދެނީ. އެހެންވީމާ ތިމަންނައަށް ކުރެވޭ އެންމެ

ނޑު ، ފަިއ އޮްތ ކަމެްއ މީ. އެހެންވީމާވެތުްނގެ ކުރިމަީތގަިއ އިޢުތިރާފުމަނިކުފާނު ވެސް ޚުދު އެތަްއ ހާސް ރައްޔި އަުޅގަ

ނޑު ވެްސ މި ނޑުގެ ާދއިާރގެ ރައްޔިތުން ވެސް އެދެނީ ، ވެސް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް އެދެނީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ުނގެ މަނިކުފާ އެ ،ކޯޓުގެ މަރުޙަލާ ނިމިެގންދާއިރު މްުސޕްރީ، މަނިކުފާނުގެ ސަީރޔަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމިގެންދާއިރު އެ

ވަންޏާ އެ ޙައްޤެއް ފޯރުކޮށްދިނުން. އަދި އަޅުަގނޑު ވެސް އެދެނީ އިތުރަްށ  އެްއވެސް ޙައްެޤއް ގެއްލިަފއި އޮތް ކަމަށް

 ކޮށް އެ ން. އަދި ޚާއްޞަމަނިކުފާނަށް ޖަލުގައި ހުންނަވާއިރު ވެސް އިތުުރ ފުރިހަމަ ކަންތައްތަކެއް ކޮްށދިނު ވެސް އެ

ުކރެވޭނެ ގޮތްތަާކއި މިހެންގޮސް ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ގޮތްތަކާއި، ަކސްރަތުއެރެޭވނެ  މަނިކުފާނަށް މޫދަށް 

ކުރެވިަފއިާވ އި ޖަުލތަކުަގއި ހައްޔަރު ރާއްޭޖގަ މަނިކުފާނު އެކަންޏެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ފުރިހަމަކޮށްދިނުން. އެ

ވަިކ ގޮެތއް ހަދަިއގެްނ  ސް. ަވކި މީހަަކށްކަންތައް ކޮށްދޭންވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މި

ނޑުމެން އާދަިއގެ ރަްއޔިތެއް ކަމުަގއި  ،އަމީރެއް ިވޔަސް، ސަީފރެއް ިވޔަސްކަމަކުނުދާނެ. ރައީސެއް ިވަޔސް،  އަުޅގަ

ޖަލުގައި ހުންނައިުރގައި  ،ކަމުަގއި ިވަޔސް ދަމުޙައްމަދުގެ ދަިރ ޢާއިޝާފުޅު ކަމުަގއި ިވަޔސް، ކަތް، ވިޔަސް 

 ނޑުމެން ސަރުކާރުން ކޮށްދޭ ކަންތައްތައް އެންމެން އެއް ުއސޫލަކުން ހަމަހަމަކޮށް ކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އެއަޅުގަ 

ކަންތައް  ވަންާޏ ޖަލުގައި ތިބޭ އެހެން މީހުންނަށް ވެސް އެ ގޮތް ހައްދަވާ ކަމަށް ކުރެވޭމަނިކުފާނަށް ކަސްރަތު

ނޑު އެދެނީ ، ދަނީ. އެހެންވީމާ އުޅެމުން އެ ކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ހަމަ ކުދި ގޮޅިތަުކަގއި ވަރަށް ހާލުގައި  އަުޅގަ

 މަނިކުފާނުެގ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ ނިމިގެންދާއިރު އެ ދިޔުން. އެކަންަތއްތައް ަޙއްުލވެގެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި

ރިްއާޔ ދިޔުން. ޝުކުެއ ޙައްެޤއް ފުރިހަމަވެގެން ވަންޏާ ކަަމށް ެއއްެވސް ޙައްޤެއް ެގއްލިފައި އޮތް މަނިކުފާނަށް އޮތް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ އިްއޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަނިކަށް. މެންބަރު މޫސާ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު

 ވާަހކަ  ގިނަ ެއއްޗެހި ިހތުގައި އަަޅއިގެން މި ގިނަ ދުވަސް ެވއްޖެ ވަރަށް ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ވަރަށްޝުކު

ދައްކަން މަޖުބޫރުކުރުވަނީ ވެސް ވަކި  އެހެންނަމަވެސް، މިައދު މި ވާހަކަނޑު ހުންނަތާ. ދައްކާލަން އަުޅގަ

ސް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަްށ ވެ ލަތްތަކަކަށް. ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލަކީ ހަމަގައިމުހާ
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ދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނަީކ އަވުެރ ހަމަ މާ އެހެން ގޮތަކަށް ޮއތް ބިލެއް. މަޢާފްދިނުމާއި  ވަރަށް ބާރުތަކެއް ދޭންވާ

ލަމުން ބުނަން ހަކަ ދަންނަވާކަމުަގއި ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު މި ވާ  އޭަގއި ަވކި ބައިތަެކއް ހަމަޖެހިގެންވާ ބިލެއް

އެމް.ޑީ.ޕީެގ މިހާރު ލީޑަރޝިޕުން ރައީްސ ނަޝީދު ސަލާމަތްކުރަން ބޭނުންނުވާ ވާަހކަ ައޅުަގނޑު ވަރަްށ  ،ބޭނުންވަނީ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމެއް  ޔަޤީންކަމާ އެީކގައި މިތަނުަގިއ ދަންނަވަން ކެރިދާނެ. އަޅުަގނޑު މިއީ އެމް.ޑީ.ީޕަގއި ހުްއޓާ

 ލައްކަ ފަސް  އިން ފެށިގެން ަރީއސް ނަޝީދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެވރިކަމުގައި ެއއް 2012ފެބްރުައރީ  8ންދިަޔއިމާ ވެއްިޓގެ

ެއއްވެްސ  ހާސް ވޯޓު ހޯދުމާ ހަމަޔަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލީޑަރޝިޕުަގއި ހުރެގެން ތިޔަ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތުގައި ހުއްޓާ

ސަރުކާރާ ވާހަކަދައްކަމުން  ،ދު ތާށިވިޔަނުދީ މަސައްކަްތކުރަމުންގޮތަކުން ތިޔައިން މައްސަަލެއއްަގއި ރައީސް ނަޝީ

މީހުންނާ  އެ ،އޭރުަގއި އޮތް ބަާޣވާތުެގ ސަުރކާރުގެ ތެޭރގައި މިހާރު އެމް.ީޑ.ޕީއާ ކިތަންމެ ވަަރކަށް ުގޅިެގން ތިއްބަސް

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަމުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަލާމަތަށް މަސަްއކަތްކުރަމުންދިޔަ އެަކކު. އެހެ  ންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތެރެއިން ބޭރުުކރުމަށްފަހުގައި މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލީޑަރޝިޕުން ރައީްސ ނަޝީދު ސަލާމަތްކުރާކަށް 

ނޑު ވަރަށް ޔަޤީްނކަމާ ރައީސް ނަޝީދަީކ  .ފާނަންއި ެއކީ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވަ  ބޭނުމެއް ނުވޭ. އަުޅގަ

މުރު ހޭދަކުރަން ޖަލުގައި އިންނަންޖެހުނަސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކަްށ އުތިމަންނާގެ މުޅި  ؛ބޭފުޅެއް އަބަދުވެސް ވިދާުޅވާ 

ނިކަމެތިވާ ކަމެްއ ތިމަންނާ ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނޭ. އެކަަމުކ، މިއަދު ފާޅު ބޮުޑކޮށް އެމް.ީޑ.ޕީގެ ިއސް ސަފުަގއި ތިބި 

އި ާރއްޖެއަށް ދަތިކުރުުމގެ ފިަޔވަުޅ އަޅާނެ ވާހަކަ ެދއްކީމަ އެީއ ަރއީސް ނަޝީުދގެ ނަމުގަ  ،މީހުން ދިވެހި ދައުލަތަށް

އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ވާަހކަެއއް ނޫން. އަދި ރައީސް ަނޝީދު އެދޭނެ ވާހަކަެއއް ެވސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، 

ރައީސް ނަޝީުދ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން އޮތީ ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމަށް ޓަކައި ލިބުނު ފުރުޞަތުގެ ތެރޭަގއި

ދިޔަ ކަންަތއް ައޅުަގނޑުެމން މިތިބީ ބަލަހައްޓައިގެން. އިގެނެސް ގެޔަށް ލުމަށްފަހުަގއި މިތާ އެތެޭރގައި ހިނގަ 

ތަނަށް ވަނުމަށްފަހުގައި  ސަރުކާރުން ބޭނުންވި އެްއޗަަކށް ވޯޓުދޭންެވގެން އެންމެން ތްރީލައިން ވިޕް އަަޅއިގެން މި

ތަނުގައި އޮތް ކަމެއް. މި ބިން މިލްކުވެރިކުރުމާިއ،  ޮއޅުވާިލކަން ވެސް ެއއީ މި ،ކަމާއި ސަރުކާރަށް އެކަމުން ދޮގުހެދި

ތަނުގައި ލެވުނު ވޯުޓަގިއ އެންމެން އެއްބަްސވެފައި އޮތީ ސަރުކާރަށް ބަރާބަރަށް  ގޮތުން މި އަމިއްލަކުރުމާ ބެހޭ

ނޑަށް ހީވާ ނުވަތަ އެމް.ޑީ.ީޕއާ  ،ތުން ެއއްބަސްވެަފއި އޮތީ ގޮ ވޯޓުދޭން. ސަރުކާާރއި ރަީއްސ ނަޝީދާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ދޭތެރޭގައި ެއއްބަސްވެަފއި އޮީތ ރައީސް ނަޝީދު މުޅި އުމުރަށް ބަންދުގެ މުއްދަތު ގޭގަިއ ބަންދަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު 

އެހެން ގޮތަކަްށ  އެކަން ،އެހެން ގޮތްތަެކއް ހަމަޖައްސަްނ. އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ ފަހު ަވގުތު ެއކަން ވެްސ އޮުޅވާަލއި

ްއާޔ ކޮންމެވެސް ގޮެތއް އެަބވޭ. ބަދަލުކޮށްގެންދިޔައީ. މިކަމާ ުގޅިގެން ެއއްެޗއް ބުނެފާނެހެން ހީވާ ަވގުތުތަެކއް އަުތވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނާއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުންނަށް  ،އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ނޑަްށ ކޮންމެ ފަހަރަުކ އެްއވެސް ކަމަކާ ނުލަިއ މަުޑމަޑުން އިން .ނގެން އެބަ ބޭނުންވޭއެ ވެސް އަުޅަގނުޑގެ  ދާއަުޅގަ

ނަޑކީ އަބަދުވެްސ ރައީސް ނަޝީދާ ވަރަށް ަކިއރިން މަސައްކަތްކުިރ މީހެއް.  .ނަމުގައި މި ވާހަކަ މި ަދއްަކނީ އަުޅގަ
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ދަތިކުރުމުެގ  ،ސް، އެމް.ޑީ.ީޕެގ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނިކަމެތިކުރަންއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ހެޮޔއެދޭ މީހެއް. އެހެންނަމަވެ

ފިޔަވަެޅއް ެއޅުމަކީ ައޅުަގނުޑމެން އެއްެވސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރަކު ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެްއ ނޫން. އަޅުަގނޑު އެދެްނ 

ކުެރެވން ހުރި ކަންކަން ކުރަން. މިހާރުވެސް ރައީސް ނަޝީުދ ދޫކޮށްލުމަށް ޓަކައި ސަުރާކރާ ވާހަކަދަްއކަިއގެން 

 އްޭޖގައި އަިއްސ ކުރެވޭނެ ކަެމއް ނެތް. މިރާ ޔޫ.އެންައކުން ނުވަތަ ފިލްމުކުޭޅ މީހުންނަކަށް ނުވަތަ ޖޯޖްކްލޫނީއަކަށް މި

ނޑުމެން ދެ އަހަރުދުވަހުގެ ބަޣާވާތެއް  ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަކުން ެއިއރެއްަގއި ކުރެވެން އޮތް ކަެމއް އޮތީ. އަުޅގަ

ތަނަކަށް ބަޔަކު  ދިޔައިުރގައި ސަރުކާާރ ދޭތެރޭގައި ނުނިންމާ ކަމެއް އިތުރަކަށް ނިންމާކަށް މިއަދަކު މިންނިމިގެ

 އެމް.ޑީ.ޕީގެ މިއަދުގެ ލީޑަރޝިޕަކީ ަކނޑަެއޅިގެން ރައީސް ނަޝީުދ ހަލާކުކޮށްލަން ތިބި ބައެއް، ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ

 ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން މި ބަހުސްކުރަމުންދާ ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކު  2010/2ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިއަދު އަޅުގަ

ނުކުަރްއވައި ގުދީސްމި ގާނޫނު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ތަ (؛ދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުއަމަޢާފްދިނުމާއި )

ނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ ވާފަަލއްއިފޮުނއްވަ  ވަނީ މިކޮޅަށް އަނބުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި . ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާރުެވސް އަުޅގަ

ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަޮއވޭ. ކަން މިހެން އޮތްއިރު ގޮތުަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ބަެއއް ކުށްތަކަށް މާފު 

ކަމެކޭ މިއީ ލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ވިސްނާ

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް  .ކޮންމެ ދައުލަތެްއގައި ވެްސ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަްށ ރިޢާަޔތްކުރުމުގެ ބަޔަށް ިމއީ އަުޅގަ

 އިޤުތިޞާދީ ގޮތުން އާ  ،ކުރިއަުރވައި  ،ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަމެްއ ދޭންޖެހޭ ބައެއް. ޤައުުމ ތަރައްޤީކޮށް

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އުސްމިންތަކަކަށް ގެންދިއުމަްށ މި ސަރު ކާރުން ވަރަްށ ޮބޑަށް މަސައްކަްތކުރާކަން އެީއ އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކޮގތުގަިއ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ަބއި ވެްސ  ގަބޫލުކުެރވޭ ކަެމއް. ހަމަ ެއާއ އެްއވަރަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނ ރައްޔިތުންގެ ޝަުކވާތަްއ ވުރެ ފުޅާކޮށް އެބަ މަސައްކަްތކުރަްއވަންޖެހޭ.  ކުރިއަށް ގެންދަވަން މިހާރަށް

ޖެހޭ. އެއީ ަރއްިޔތުންގެ ޝަުކވާައކަށް ވާެނ  ޖެހޭ. އަޑުިއވެން އެބަ ވުރެ ބޮޑަށް އަުޑއެހެން އެބަ ވެސް މިހާރަށް

ހަމަ ހުރިހާ  ؛ރައްޔިތުންގެ  ،ނަމަ. އެގޮތުން ދަެބއް ދެވެމުންދާއައެްއވެސް މީހަކަށް ނުޙައްޤުްނ ނުވަތަ ބޭއިންސާފުން 

ނޑަށް ހީވަނީ ގަބޫލުކުރަްއވާނެ ކަެމއްހެން މިއީ ރަ މްރާން ޢިއިޚް ދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައައްޔިތުން ވެސް އަުޅގަ
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މަސް މިހާރު މިވީ ޖަލުގައި  5 ،ވަންދެން ތުން ޙުކުެމއް ކުރުމަކާ ނުލައި އެހާ ިގނަ ދުވަސްސަީރޔައެްއވެސް 

އެއީ ައޅުަގނުޑ ، އެއް އުސޫލަކުން. ެއހެންވީމާ ނާމީހުން ޙުކުމްކޮށްފައި ތިބޭ ،ހުންނަވާތާ. ހަމަ ކުށްކޮށްފައި

ދެކޭގޮުތގައި ދިވެހި ެއއްވެސް ރައްޔިތަކު ގަބޫލުކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން އެގޮތަށް އެްއވެްސ މީހަކަށް ނޭދެވޭ ގޮތެއްގަިއ 

ޖަލުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު  ދަބެއް ލިިބގެންދިއުން. އެީއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަެއއް މެްނބަރުންގެ ފަރާތުން އެބަ ިއވޭއަ

ނޑު އަވެސް މިއީ ޙަޤީޤަުތގައި ެދވޭ ވަރަށް ބޮޑު  ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، ޖަަލށް ލުން ަދބެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

 ދަެބއް ކަމުަގއި އަޖަލަށް ލާފައި ހުރުން އެއީ ނުަޙއްުޤން ދެވޭ  ،ފާހަގަކުރަނީ. ޖަލުގެ ފެންވަުރ ކިތަންމެ މަތިވިޔަސް 

ނޑު ހަމަ ުއއްމީދުކުަރން މިހާރަށް، ަދބަކަށް ެވގެންދާނެ. އެހެންވީމާއައީ ވަރަށް ބޮޑު އެ  ،ވާނަމަ ވުރެ ބޮޑަށް މި  އަުޅގަ

ދައުލަތުން އިންސާނީ ޙައްުޤތަކުގެ ކަންކަމަށް އިތުރަްށ ސަމާލުކަންދެއްަވއި ރައްިޔތުންގެ ޝަކުވާަތއް އިތުރަްށ 

 . ކަމަށް. ޝުކުިރްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް އައްަސވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަުޑއްވަރީ

 އަޙްމަދުމަނިކަށް.  މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު

 

 ެކވުން:އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއް ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު މަޑުއްވަރީ

ްށ ( އަދަބު ުލިއކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުއަމަޢާފްދިނުމާއި ) 2010/2ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ވެސް ތާީއދުކުރާ ނިންމެވުމެއް ކަމުގަިއ  ކޮމިޓީން މި ގާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން މި ނިންމެވިނިންމެވުމަކީ އަުޅގަ

އި އެންމެ ފުރަތަމަ މި ގާޫނނަށް އިޞްލާޙު މި ހުށަހެޅިެގންދިޔައީ ވެސް ހަމަ އެންމެ ދަންނަވަން. އާދެ، ޙަޤީޤަުތގަ 

ތޭރިތަުކގެ ފަހަތުގަިއ  ،ދަކީ ޖަލުތަކުަގއިޤްޞަކަުމގައި ައޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ. މަ ދެއްަގއިޤްޞަރަނގަޅު މަ

ނޑުމެންގެ ުޒވާން އާބާދީގެ ތެރެއި ން ޖަލުތަކުގެ ތޭރިތަކުގެ ފަހަތުގައި ގިަނ މިތިބަ ކުށްވެރިންނަށް ނުވަތަ އަޅުގަ

އެ ޒުވާުނންނަށް މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު  ،މަލުކުަރންޖެހިފައިވާތީވެއްޔާތުެގ ދުވަސްތައް ތަޙަހައަދަދެްއގެ ޒުވާނުން 

ގަާވއިދުތަުކގެ  ،ގޮތްތަެކއް ފަހިކޮށްދިނުން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެިއން ވެސް

ނޑުމެން ފާަހގަކުރަންޖެހޭ ދަުބ ލުއިޮކށްދިނުމާއި އަދި މާފުއަތެރެއިން ެވސް  ކޮށްދެވޭެނ ގޮތްތަްއ ހުރިކަން މިީއ ައުޅގަ

ނޑުމެން ފަހިކޮށްދީފި އުސޫލުތަކެއް ކަމަށް މީެގ  ،ވާނަމަ ކަމެއް. މި އުސޫލުތައް މިއީ އެްއވެސް ޙައްެދއް ނެތި އަޅުގަ

ދާެނތީވެ މިއީ ައޅުަގނޑުމެން އޮވެ ފުރުޞަތު  ޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ނެގުމުގެނަޖާއިޒު ފައިދާ ައޅުަގނޑުެމންގެ މު

ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ނުކުތާއެއް. އާދެ، ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި އިޞްލާޙު މިގޮތަށް އަނބުރާ 

ނޑުމެްނގެ މި ސިސްޓަމު މަޖިލީހަށް އައި ައއު އް އޮްތކަން ދަްއކުަވއިދޭ، ންޑް ބެލެްނސެތެރޭގައި ޗެކް އެ ގެ މަކީ ައުޅގަ
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ކަން. މަޖިލީހުން ނިންމުންތަކެއް ނިންމަފާނެ. އަދި މަޖިލީހުން ގިނަ އަދަދެއްގެ، ވަތަ އެކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެއްނު

މަޖިލީހުގެ ގިނަ އަދަދެްއގެ މެންބަރުން ވެސް އެްއގަލަަކށް އަރާފާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ޙަޤީޤަތުގައި މަޖިލީހުން 

ެއގްޒެެކޓިވް ބްރާްނޗްަގއި ތިއްަބވާ ބޭބޭފުޅުްނ  ،މައެްގޒެކެިޓވް ބްރާްނޗަށް ދިޔައި ންމުމެއް ނިންމާފައި، ދެންނި

ގާނޫނީ ގޮތުން ޙުްއޖަތްތަކެއް ނެރުއްވާަފއި މި ކަންތައްތަެކއް ނިންމަވަނީ.  ،އެކަންކަމާ ދޭތެރޭަގއި ވިސްަނވާފައި

ންގެ ތާއީދާެއކީ މިކަްނ ަގނޑުމެންެގ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ގިނަ މެންބަރުއެހެންވީމާ، މީގެން ޙަޤީޤަުތގައި އަދި ައޅު

ފަހުގައި ރަީއސް އަނބުރާ މިފަދަ އިޞްލާޙެއް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވެީވމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެްނ ނިމިގެންދިއުމަށް

ނޑުމެންގެ މި ސިސްޓަމުދޭހަވެގެން އިމުވެފަިއ ޤާނިޒާމެއް ކަން ބެލޭނެ ފުރިހަމަ ގެ ތެރޭަގއި މި ހިނގާ ކަންދަނީ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭއޮތް ޙަޤީޤަތުގައި އަދަބު ލުއިކޮށްީދގެްނ  ،ކަން. އާދެ، މި ނުކުތާ ފާހަގަކުރުމާ އެކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ ތަކަށް ަޙއްލެއް ތެރޭަގއި ުހރި މައްސަލަ ގެއަދި މާފުކޮށްދީގެން އެކަނި ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މުޖުތަމަޢުނެނުގެނެވޭ ގައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ޙައްލުގެެނވޭީނ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމާ އަދި ތެރޭ ގެ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޒުވާން ޖީލު އި،މާފުކޮށްދިނުމާ އެކީގަ މުންދާ ޒުވާން ލިބިގަންނަ ،ކުރަމުންދާނުވަތަ އަދަބު ތަންފީޛު ައުޅގަ

ކުުށގެ ތުހުމަތުގަިއ . މާނައަކީ ޙަޤީޤަތުގައ ކުށްމެކޭނިޒަމެއް ވެސް ެއކަށައެިޅގެންކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ޖީލު ރިހިބިލިޓޭޓު

ގައި ޖެހި، މި ކުުށެގ އި ުތވާތަކެތީެގ ވަބަޖަލުގައި ގިނަ ުދވަސްތަެކއް ހޭދަކުރަމުންދާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނަކީ މަސް

ތެރޭގައި ވަރަށް ޮބޑު ބަެއއް ޤީޤަތުަގއި ީމގެ. އެެހންވީމާ، ޙަތެރެއަށް ޣަރަޤުެވގެން ޮގްސފައިވާ ޒުވާނުންތަެކއް

ފަހުގައި މަށް ފަހުގައި ނުވަތަ ނުކުތުމަށްއެބަޖެހޭ މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި. ޖަލުން މާފުކޮށްދިނު  އަމާޒުކުރަން

ބެލެހެއްޓޭެނ ތަކެްއ ނުވަތަ ުޒވާނުން ެއކަށީެގންވާ ގޮެތްއގައި މު ޕްރޮގްރާމުއްަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަަރށް މުހިއަޅު

މެކޭނިޒަމެއް، ނިޒާެމއް އެަކށައަޅަން. މިފަދަ ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން މެނުވީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މައްސަލަތައް 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭގަ ޙައްލުކުރެިވގެންދާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު  ،ބޫލެއް ނުކުރަން. އާދެ، ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

 ،ދީގެން ވަކި ބޭފުޅަކަށް މާފު ،ދިޔަ ބަހުސްގެ ތެރޭަގއި ބަެއްއ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަްއވައިފިމި މަޖިލީހުގައި މި ކުރެިވގެން

 ކުރަން.ަވިކ ބޭފުޅަކު ޖަލުން މިނިވަންކޮށްދީގެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ެތރޭ މައްސަލަ ޙައްލު ؛ވަކި ބޭފުޅެްއގެ ކުށް

 ވެފައި ހުރި އެންމެ ބޭފުޅަކު ޖަލުން މިނިވަންކުރުމަށް ޖަލުގައި ހައްޔަރު މެން ވަާކލާތުކުރަންޖެހޭނީހަމައެކަނި އަޅުަގނޑު

ޮގވާލުންތަކަށް އިލާޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން މި ގޮވަވާމީ ޖަމުޤްއަތެްއގައި ދުނިޭޔގައި ބައިނަލް ގޮ ޓަކަެއއް ނޫން. އަދި ޚާއްޞަ

ނޑުމެން މިއަށް ވުެރ ބޮޑަށް ަސމާލުކަންދޭން ވަކާލާތުކުރުުމގަިއ  މަށްކަޖެހޭ. މި ކަން އެބަ އިޖާބަދިނުމުގައި އަުޅގަ

ނުޑމެން ވިސްނަގޮތުަގިއ މިއަށް ބޫުލކުރާގައަޅުަގނުޑ  ނޑުމެންގެ  ފިކުރުކުރަން އި ވުެރ ބޮޑަށް އަުޅގަ އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ

ށް ކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަަސ މި ރާއްޖޭގައި ދީނީ މިނިވަންކުރިމަތީގައި ަނވީޕިއްލޭ ިކޔާ މީހަކު މި ރާއްޖެއަށް އައިއް 

ށް ބުނެ، މަރުެގ ނުވާނެ ކަމަށް ަވކާލާތުކޮށް، އަތްަކނަޑއިގެން ނުވާނެ ކަމައްދުޖެހިގެންހަްށ، މި ާރއްޖޭަގއި ވަކާލާތުކޮ

ޢިއްޔާއެްއެގ ވާލި. މިވެސް ހަމަ ދުނިޔޭގެ ޖަމުކަމަކަށް ގޮެނ ކަމަށް ބުނެ، މި ހުރިހާ ކަންނުވާކޮށްގެންއަދަބު ތަންފީޛު
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ނޑުމެން އާނބަސް ން ގެންދެވި ޭބފުޅެއް. އެ އަރމެއް ުނވަތަ ބްރާންެޗއް ތަމްސީލުކުރަމު  ކަންތައްަތކަށް ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް އާނބަނޫން. އެކަންތައްތަ ؟ބުނަންވީތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނުބެނެވޭނެ.  ހެއްކަށް އަުޅގަ

ކުރަން  ކަންކަންބޫލުކޮށްގެްނ އަުޅަގނޑުމެންގެ ދީނީ ހަމަތަުކގެ ތެރެއިން ގަނޑުމެންނަކީ ވަިކ އުޫސލުތަކެއް އަޅުގަ 

ލާއިރަށް އެއީ އިމާޢަތަކުން އަދި ގޮާވލުމެއް ގޮވަ ޢިއްޔާ ޖަބޭނުންވާ ބައެއް. އެހެންކަަމށްވާނަމަ ދުނިޔޭގެ ޖަމު

ވަކާލާތުކުރުމަީކ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ، އެކަމަށް ޛުދައުލަތުން ތަންފީ ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުން

ނޑުމެން އުސޫލުތަކެ  ވާނެބޫލުކޮްށގެން ގައަޅުަގނޑުމެން  ންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ދުނިޔޭގެ ބޫލުުކރަގައް ނޫން. މިއަދު އަުޅގަ

ޒުގަދަ . ދުނިޭޔގެ ނުފޫއިޤައުމުތަުކގެ ނުފޫުޒގެ ދަށުގަ މި ހިނގަނީ ދުނިޔޭގެ ނުފޫޒުގަދަ ޢިއްޔާތައް ވެސް ޙަޤީޤަުތަގއިޖަމު

އުމުތަކުގެ އަމިއްލަ މަޞްަލޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި. ޢިއްޔާތަކަށް ނުފޫޒު އެބަ ފޯރުވާ އެ ޤަޤައުމުތަކުން މިފަދަ ޖަމު

ބޫލުކުާރ ދީނީ އުސޫލުތަކެްއ ނުވަތަ ގަޑު ަބއެްއ އެަބ އޮޭވ ެއ ބަޔަކު ތެރޭަގއި ިހމެނޭ ވަރަށް ބޮ ގެމި މަޞްލަޙަތު

ރެއިން ބޫލުުކރާ އިސްލާމްދީނުގެ މަިތވެިރ އުސޫލުތަްއ ައޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެގަނޑުމެން މި އަޅުގަ 

ކަމާ ދޭތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަިއ ފިކުރުކުރަންޖެހޭނެ. އދ.ިއން ިމ ކަން، ނައްތާލުމަށް. އެހެންވީމާ

ލާއިރަށް އެކަންކަަމކީ ދެ ލޯ އި ިވޔަސް ހަމަ ގޮވާލުމެއް ޮގވައަދި އެހެން ޖަމާޢަތަކުން ކަމުގައި  ،ކަމުގައި ވިަޔސް

ނޑުމެއިމަރަ ނޫން. ެއ  ކުުރމަށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރެވޭެނ ކަންތައްތަެކއްއެ ޮގވާލުންތައް ތަންފީޛުންނަށް ލާފައި އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ދައުލަތުންގޮވާލުންަތއް ތަންފީޛު ިއ ން ވިސްނައަޅުަގނޑުެމންގެ ސަރުކާރު ،ކުރުމުެގ ކުރިން އަޅުގަ

ނޑުމެން މެން ަވކާލާުތކުަކމަށް އަޅުަގނޑުއްތަެކއް އެބަހުރި. އަދި އެ ކަންފިކުރުކުރަންޖެހޭނެ ކަންތަ ރާއިުރގައި އަުޅގަ

ނުޑ ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތްތަކެއް އެބަހުރި. ވިސްނާަލންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެގަވެސް  ބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފަިއވާ ކުރާއިުރަގއި މިކަންކަމުގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނ ވަކާލާތުަކމާ ދޭންގޮުތގައި މި ކަ ބޫލުކުރާގަ

ނޑު  އިދޭތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަ ކަންތައްތަކާ ގޮތުގައި މިފަދަ އެއްެވްސ  ބޫލުުކރާގަފިކުރުކުަރންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ސަރުާކރުން ނޑުމެންގެ ،ގޮވާލުމަކަްށ ޢަމަލުކުރުމުގެ ުކރިން އަުޅގަ  އި ަދއުަލތުން ވަރަށް ބޮޑަްށ ވިސްނަ  އަުޅގަ

ނޑު ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމީ މަޞްލަޙަތަށް ވަރަށް ،މެންެގ ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތަށްފިކުރުކުރާނެ. އަުޅގަ

 އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ބައްލަވާނެ. ޝުކުިރއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް.

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:
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އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަދަބު ުލއިކޮްށދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މި ހުށަހެޅުނު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް 

ސަުރކާރުން ދެންމެވެސް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުްނ  ،ވަނީކޮށްލަން ޭބނުންނުޑ ވެްސ ފާހަގަވާހަކަދަްއކަމުން އަުޅގަ

ގެ މެންބަރަކު އިސްލާމްދީނުގެ ވާަހަކ މާ މަތިވެރިކޮށް އިނގޭތޯ. ހުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ،ސަުރކާރުގެ  ،ވިދާޅުެވއްޖެ

ނޑަށް ފެނުނީ އިސްލާތަން އަ ދެފުށްކެހެރި ގޮތަކަށް މުޅިން ވެސް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ގުޅުަވއިގެން.  މްދީނާޅުގަ

ހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ނުދީ ައއީ. ދިވެގޮތުން ިދވެހި ސަރުކާރުން ޯވޓު ބެހޭ މެފަހުން އދ.ަގއި މަރުެގ އަދަބާއެން

ނޑުަގއި މުޅިން އެހެން އިއޮޅުވަ  ލާ މިންވަރު. ދުނިޔޭގެ ކުރިމައްޗަށް ޮގއްސަ މުޅިން ެއހެން ވާހަކައެއް. ރާއްޭޖގެ ފަސްގަ

ވަނީ  މި ވަގުތުން މި ވަގުތަްށ ވެސް ރައީސް ނަޝީދު މިހާރު މި ސަރުކާރުން އެ ،ައޅުަގނޑު މި ޮގާވލަނީ ވާހަކަެއއް.

ކުރުމަށް. އދ. އިން ބަްނކީމޫން ެއ ަވގުތަށް ެއ މަނިކުފާނު މިނިވަންރަހީނުކުރައްވާފަ. އެހެންވީމާ، މި ވަގުތުން މި 

އަހަރު ޖަލުގައި ހުކުމެއް ކޮށްފައިވާ ބޭފުޅަުކ  13ރިސްޓް، ގޮވާލަނީ، މި ސަރުކާުރގެ ނަޒަރުަގއި އެންމެ ބޮޑު ޓެރަ

އިދިޮކޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ބޮޑު ޖަާމޢަތް. މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ  ކީ މުިޅ ދުނިޔޭގައި ޓެރަިރޒަމާދޫކޮށްލުމަށް. އދ. އަ

ގޮުތގަިއ  ގެޓެރަރިސްޓެއް  ސަރުކާރު ަނޒަުރގައި ގެ ޖަމާޢަތް. އދ. އިން ިދވެހިރާއްޖޭ ޤައުމުތަކެއް ަބިއވެރިވެަފއިވާ ބޮޑު

ަވނީ. އަދި އދ.ގެ ކަމާ ބެހޭ  ދެކޭ ބޭފުޅަކު މިނިވަންކުރުމަށް އިއްޔެ ވެސް ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް އަންގަވާަފއި އެ

ލާފައި ސަރުކާރަށް. އަދި ެއވަރަކުްނ އިމިނިވަންކުރުމަށް ޮގވަވަނީ މި މައްސަލަ ބަލައި، އެ ބޭފުޅާ  ކޮމިޓީތަކުން އެ

ވަނީ  ވެސް ދެއްވުމަށް އެ އްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރުމަށް ޙައްޤު ބަދަލުހަމަނިކުފާނު ނުޙައްޤުން  ން. އެފުދުނީކީ ނޫ

ނޑުމެްނގެ މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް އެއީ ދައުލަުތގެ ެއއް ބާރުގެ ގޮުތގައި އިގޮވަ  ލާފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނގަޅު ބޭބޭފުޅުން ވެްސ، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގަިއ އަދި މި ރާްއޖޭގެ ޝަރްޢީ ކޯޓުތަކުަގއި ތިްއބަވާ ރަ ،އޮންނައިރުަގއި

ނުޑގެ މުާގބޭ ،ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ވެސް ިވސްނަވަންވީ  މި ކުރައްވަނީ. ދުނިޔެއަށް  ކީއްތޯ މިއަދު އޭޝިާޔގެ މި ކަ

ވަނީ ފުޅުނަކީ ޓެރަރިސްޓުންނަށް ހަދާފައި މި ބޭފުޅާ މި ބޭނުންިއ، މި ބޭފުޅާގެ ނަޒަރުަގއި އެހެން އެންމެންވަގޮންޖައްސަ 

ވެްސ ކުަރއްވަީނކީ ނޫން. އެންމެންނަށް އެބަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވެިރކަމުަގއި ަގދަބާރުން ހުންނެވުން. މި ނޫން އެްއކަމެއް 

ކަން. މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެންމެ ބޮޑު ފުއެނގޭ ރައީސް ނަޝީުދގެ މައްސަލަައކީ ގަރުނުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭއިންސާ

ގުނު ޝަރީޢަތަކީ އެ މަނިުކފާނުގެ ޝަރީޢަތް. ެއއީ އެ ަމނިކުފާނުގެ މަްއޗަށް ެއކަނި ގޮތުަގއި މި ިހން ގެބޭއިންސާފެއް 

ޓިކް ޕާޓީްނ ޖޭަގއި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރެކުރެވުނު ޝަރީޢަތެއް ނޫން. ކުރި ޝަރީޢަތެއް ނޫން. ެއީއ ދިވެހިރާއް

ހާހަށް ވުެރ  5ލައްކަ  1އެ މަނިކުާފނަށް  އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ލީޑަރުގެ މަްއޗަށް ކުެރވުނު ޝަރީޢަތެއް. ެއއީ

އަދި ެއއަްށވުރެ ެވސް ގިނަ ާތއީދު މިހާރު ލިބިވަަޑއިގެންފަިއވާ ބޭފުެޅްއެގ  ،ގިނަ ޯވޓުދެްއވާ ރަްއޔިތުންެގ ތާއީދު

މީދުގެ މަްއޗަށް ކުެރވުނު އްރާއްޭޖގެ ޑިމޮކްރަީސއަށް އޮތް އު މައްޗަށް ކުެރއްވި ނުަޙއްޤު ޝަރީޢަތެއް. ެއއީ މި 

ރީޢަތެއް. އެހެންވީމާ، އެ މަނިކުފާނަކީ އެކަނި ބޭފުޅަކަްށ ނުވަނީ. އެހެންވީމާ، އދ.ިއން އެ ޮގވާލަނީ އެ މަނިކުފާނު ޝަ

ނޑުމެން އދ.އަށް ގޮންޖަހާފައި އަިދ  ،މިނިވަންކުރުމަށް. މިއަށް ބޯލަނބަންޖެހޭނެ. ދެން މިއަށް ބޯނުލަނބާ އަޅުގަ
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ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންނަކަށް ލިބޭނެ މޮޅެއް ހަމައެއާެއކުަގއި ދުނިޔެއިން ބާކީެވގެން އޮ  ވެގެން އަުޅގަ

މި ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަްއ  އިމިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރާ  ،ކުރުމަށް ޓަކައިމިކަން މި ރާއްޖެ ޑިސްޕްލިން ނޯންނާނެ.

ނޑުމެން އެ މަސަްއކަތް ުކރާނެ. ޓަކައި ފިޔަވަޅު  ކުރުމަށްޑިސްޕްލިން ނޑުމެން އަޅަން  އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ ރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރާ ނެ. ެއއީ މި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަޤއުމީ މަޖިލީހުން ވަނީ މި ނިންމުން ނިންމާފަ. އަޅުގަ

ކުރަްއވާ ޔާމީން ޖޭގައި މިހާރު ވެރިކަންމަތް ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި. ެއއީ މި ރާއްއްދިވެހިރާއްޖެ މި އު

ކަންޏެއް ނޫން. އެީއ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަާލމަތަށް ޓަކައި. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ސަލާމަތަަކށް އެ

ނޑި މަތް އްކަންތައްތަކުން މުޅި އު  އެ ؛ޔާރުގެއިން އެ ހިންގާ ނާއިންސާފުރައްޔިތުންގެ މަްއޗަށް މި އޮްތ ބަރަހަނާ ފަ

ހިންގާ ކަމެއް.  ގައިވެސް ނޫން. މުޅި ދުނިޔޭމެއް ކަ ންގެ މަްއޗަށް ވާޖިެބއް. މި އާސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން، އދ.އަށް ގޮންޖަހައި އަދި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން މި ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ބަިއވެިރވެފަިއާވ  އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެން ޚި މުއާޙަދާތަކާ ކުރާ މަލުޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ހިނގާ ކަންތައްތަްއ. މުޅި ދުނިޔޭގައި ޢަލާފަށް ޚިލާފަށް ކަ

މި ހަމައަށް  . އެހެންނަމަވެސް، ފަހު މިނެޓާއަޅާނެ. ައޅުަގނޑު ަބލަން ތިބޭކަންތައްތައް. ފިަޔވަުޅއަޅާނެ. ފިޔަވަޅު 

ކަންތައްތައް އެ މަނިކުފާނު  ގެ ވެިރޔަކު ދެމިހުންނަވަްނ ބޭނުންފުޅުވާނެ ނޫންތޯ. އ25ެރާއްޖޭަގއި ތާއީދެއް ނެތް %

އެުކގައި އޮންނާނެ.  ނޑުމެން އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މިކަން ކުރުމުަގއި ހަމަ ސާބިތުކަމާކުރަްއވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ 

ރގެެޓޑް ރައީސް ނަޝީދުގެ ަވކީލުން، ބޭރުގެ ވަކީލުން ވެސް ެއ މަސައްކަތް އެބަ ކުރަްއވާ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ޓަ

ނޑައެޭޅ ަވކި ސެން ޝަން އަާމޒުކްސެން ިވއްާޔ ސަުރކާރާ މެދުަގއި ައޅަމުންދާނެ. ތަކެއް އިރާދަކުެރއްޝަންކްކުެރވިގެްނ ކަ

ނޑުމެން ޤާ ،އްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްުޤވާއަޅުަގނުޑ މި ދިވެހިރާ ނޫނުއަސާސީަގއި ަބޔާންކުެރވިފަިއވާ މިންވަރަށް އަުޅގަ

ލުކުރާނެ. ދާތަކުގައި ަބއިވެިރވެފަިއ ވާތީ އެގޮތަށް ޢަމަޢާހަވާމީ މު ޤްއައަޅުަގނޑުމެން ބައިނަލް އިންސާފު ހޯދައިދޭނެ. 

އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މި ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުކުރުވާނަން. އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ަރއީސް ނަޝީދު 

ލުގައި މްރާން ޖަޢިފާއިތުވެދަނީ ޝައިޚް  ދުވަސް މިހާރުމަސް ފަސް އިތްކުރާނަން. ޙައްޤުން ކަމަކާ ނުލަސަލާމަ

ނެތި ބޮޑު  ތެއް ކުރުމެއްސަރީޔަޒައްެރއްގެ މިންވަރަށް ވެސް ނެތި. އެއްެވސް ެތއް ކުރުމެއް ސަރީޔައޮންނަތާ. އެްއވެސް 

އަނިާޔވެރިކަން  !އަދަބު ެއ ދެނީ. ނިަކން ބައްލަވާވަުރެގ  ނެތި ހުކުމެއް ތެއް ކުރުެމއްސަީރޔައަދަބެއް 

ސަރުކާރުގެ ވެރިޔާ ދެްއވާ ހައްދުފަހަނައަޅައި ޮގއްސަ ޮއތް މިންވަރު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނާވ 

ނުޑ ގޮވާލަން. އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ  އަނިޔާ. އެހެންވީާމ، ރައީްސ ނަޝީދު ދޫކޮށްލެއްވުމަށް މި ވަގުތު ވެސް އަުޅގަ

ވަނީ  ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަްށ މުޅި ދުނިޔެއަށް އެ ކުރާނަން. އދ. އެމަސައްަކތް ކާމިޔާބުމި އަޅުަގނޑުމެން 

މަކީ މުިޅ ރައީސް ނަޝީދަށް މި ކުރެވޭ ހުކު ވެސް ވިާދޅުިވ ފަދައިންކުރިންރައީސް ނަޝީދު  .ސާބިތުކޮށްދީފަ

ެތއް. ެއއޮތީ ެއކަން އެގޮތަށް ވެފަ. ސަރީޔަގޮތް ޭބޒާރުެވގެންދާނެ  ދުނިޔެއަށް މި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމު އޮތް

ނޑުމެން ަގއި ިފޔަވަޅު . މި ސަރުކާރާ މެދުދެން އޮތް ޢަމަލަކީ މި ފިަޔވަޅު އެުޅން ،ދެން އޮތް ފިަޔވަޅަކީ  އަޅާނެ. އަުޅގަ
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ނޑުމެން ހާސިލުކުރަން މިން އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ މިނިވަންރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތު އުޅޭ  ކުރާނެ. އަޅުަގނޑުމެން އަުޅގަ

 ަޢދްލުއިންޞާފް ޤާއިމުކުރުމަށް. ޝުކުރިއްާޔ. .އަށް ހެޔޮ ވެިރކަމެއްޞަދު ހާސިލުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖެމަޤް

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ކާށިދޫ ދާއި ޝުކުރިއްޔާ ރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ލް ނަސީމަށް.ޞަފައި

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ޞަކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައި 

ށް ުހށަހެޅިފައި އޮތް ިއޞްލާޙު. ( އަދިނުމުގެ ގާނޫނުމަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިޮކށް) 2010/2ގާނޫނު ނަންބަރު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފާހަގަކުރެވިފައި ވަނީ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މި ވަނީ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލާ ގޮތަށް. 

ނީ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ އަޅުަގނޑު މީަގއި ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ ހަމަ އެންމެ ޕޮއިންޓެއް. މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައި މި ވަ

ނޑަށް  ބޫލުކުެރވެނީ އިނގޭތޯ. ކޮްނމެގޮތެްއވިޔަސް ޕީ.ޕީ.އެމުން ނުވަތަ މި ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ގަފަރާތުން ކަމަށް އަޅުގަ

އް ހޯދައިދިނުމުެގ ޔެވަރެްއގެ ބޭނުމެއް އޮެވގެން. ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ަރއްޔިުތންނަށް ލު ހުށަހަޅާފައި ވާނީ ކޮންމެވެސް 

ނޑު  ކަމަށް  މީތި ބޭރުކޮށްލާ އި. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފަ މަޤްޞަދުގައި ުލކުރަނީ ގަބޫވަންޏާ އަޅުގަ

. ކޮންމެވެސް ެއއްސިފަެއއްަގއި މި އިޞްލާުޙވެގެން ީމގެ ފަސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަށް އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮެތއް ނޫނޭ

ނުޑ  ހަމައެކަނި އެންމެ  ،ައޅުަގނޑުމެންގެ ކަންބޮުޑވުމަކީ ވަކި މީހަކަށްނުކުރަން  ބޫލެއްގަލިބެން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކަންބޮުޑވުމަކީ ހަމަ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަމީހެއްގެ މައްޗަށް އޮތް ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަ  ށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ވަންޏާ  ކަމަށް އަަދބެއް ލިބޭ ،ރައްޔިތުން. އެްއވެސް ަރއްޔިަތކަށް ނުޙައްޤުން ކަެމއް ެއީއ އަުޅގަ

އަހަރު  14ނުވަތަ  ިއ،އަހަރު ުކރީގަ 20ެވސް ދައްކަން ހުރި ވާހަކަަތއް ވަަރށް ގިނަ. މީގެ  ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެން

އޮްތ  އިވެސް ެއ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ. ެއއީ ނުޙައްޤުން ކަމެއް ކޮށްފަ ކުރިން ހިންގާފައި އޮތް ކަމަަކށް ވިޔަސް މިއަދު

އެބަ ހުރި. މީހެއްގެ އަތަށް  އިޏާ އެ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީގައި ކަންަތއްތައް ހިނގާފަކަމަށް ވަން

އަހަުރެގ ޙުކުމް އެބަހުރި އައިސްފަ.  15، 14 އި،ކަމަށް ބަލާފަ އެްއޗެއް ނާރަނީސް އެ އެްއެޗއް އެރި ކަމަށް ސާބިތު

ެވސް ހިނގާފައި އެބަހުރި. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެން  އްތައްއެބަހުރި. މިހިރަ ކަންތަ ވެސް ރިޕޯޓުތަކާ ެއއްޗެހި

ނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި ގޯސްކޮށް ކަމެްއ ހިނގާފައި އޮތް ކަމަށް ވަްނޏާ އަބަދުވެސް ކުރިއަށް އޮތްގަ  ބޫލުކުރާ ކަަމކީ އަުޅގަ

ނޑު  އިތާނގަ އި ުދވަހުން ދުވަހަްށ ގޮތުގަ  ބޫލުކުރާ ގައެ ކަންަތއްތައް ރަނގަޅުވަމުންދާނެ ކަމަށް. އަދި އަުޅގަ

ކޮށް ދިވެހި ޞަޚާއް ،ވެސް ވާންޖެހޭނެ. މީގައި މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ މަޤްޞަދަކަށް ވާނީ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު

ރައްޔިތުން އަދި ދިވެހި ޒުވާުނންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެންދިއުން. އަބަދުވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުން 
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ުޒވާނުން ބެލެހެއްޓޭނެ މެކޭނިޒަމެްއގެ ވާހަކަ.  ،ފޯމުތަކުން އަޑުިއވެމުންދަނީ ޒުވާނުންނަށްެއކިެއކި ޕްލެޓް، ވެސް އަުޑިއވޭ

ނުވަތަ އެއަށް  ،އެ މެކޭނިޒަމް ޭރުވމަށް ޓަކައި ،. އެހެްނނަމަވެސްެވއްޖެއެ ކަންަތއް އަުޅަގނޑުމެން ރާވަން، އެހެންވީމާ

ށް ހުށަހަޅާފައި މިހާރު މިއަދު މި  ބުނެވެނީ މިއީ ެއްއގޮތަކަްށވެސް ބޭނުންާވ އެހީތެރިވުމަށް ޓަަކއި އިޞްާލޙެއް މިތަނަ

ބޫލެއް ނުކުެރވޭނެ. ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެގޮތަކަށް ެއކަމެއް ގައެްއޗެއް ނޫނޭ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވި ޕޮއިންޓަކީ  އިއަޅުަގނޑު ހަމައެކަނި މީގަ، ކޮންމެވެސް ގޮތްަތކެއް ހޯދެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މަޖިލީހުގައި ކުރެޭވ މަޝްވަާރގެ އަީލގައި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އިްޞލާޙެއް ހުށަހެޅެންޖެހޭނެ. އަދި 

ނޑުމެންނަށް ފަހުން އެ މީހަކަ ަކމަށް ހަމައެއާެއކު، އެްއވެްސ ފަރާތަކަށް ނުޙައްޤުން އަދަބެއް ދޭ  ށް ެއ ވަންޏާ ެއ އަުޅގަ

، ހޯދައެއް ނުދެވޭނެ. ބަދަލު ހޯދައެއް ނުދެވޭނެ. މީހަކަށް ލިބޭ އަނިޔާެއއްގެ ބަދަލު ހޯދައެއް ނުދެވޭނެ. އެހެްނވީމާ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ މުހިއްމީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމީ  އެްއވެސް ހާލެްއގައި އެފަދަ ަކންތައް ހިނގަިއގެންނުވާނެ. ައޅުގަ

އެ ކަންަތއް ، އިހިތްދަތިކަމާ ކަށްއިލާއަ ޢާޤައުމުެގ އެއްެވސް  ްށ،ސް ރައްޔިތަކަލަޙަތު. ޤައުމުގެ އެްއވެ ޞްމަ

ނޑުމެން ީދގެންނުވާނެ. ެއހެންވީމާ ؛ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ނޑު މިއަދު ސަރުކާރަށް، ެއކަން އަުޅގަ  ވެސް ޮގވާލަން  އަުޅގަ

 އިއެުކވެރިކަމާ  އި،ހުއްޓާލަ ވަންޏާ ެއ ކަންތައް ައޅުަގނޑުމެން ކަމަށް އެފަދަ ކަމެއް ހިނަގވަމުންދާ ،އޮތީ

ނޑުމެންނަށް އެހެން ބަޔަަކްށ  އެއްަބއިވަންަތކަމާ ެއކު ައޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމުެގ ކަންތަްއ ދާ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ކަންތައް ކުިރައށް ގެންދާ . ވަންޏާ ބަޔަކު ވަންނާކަށްނުޖެހޭނޭ ކަމަށް ފުރުޞަތުނުދީ އަޅުގަ

ހަތާިއ ނުވަތަ އެިކއެކި ގޮތްގޮުތެގ ސޭށް މިއަދު ދިެވހިރާއްޖެއަށް ތަފާތު އެކި ފަރާތްތަކުން އެިކއެކި ނައަޅުަގނޑުމެންނަ

ަވކި އެްނުގންތައް އަްނގަންޖެހެނީ ގިނަ ަފހަރަށް ފުރުޞަތުދެވޭތީ. އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ބޭރު ދުނިެޔއާ  ،މެސެޖު ފޮނުވައި

ނޑުމެންނަށް  އިދިމާވާ ޮކންމެ ބޮޑު ކަމެްއގަނުލާ އުޅެވޭނެ ަބއެްއ ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް މިހާތަނަށް އަޅުގަ

އާ. އެންމެ ަކއިރިން އިންިޑއާގެ އެހީތެރިަކން އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާން އިންޑި  ؛އޮތީ ބޭރުގެ ދުނިޔޭގެ ފެނިފައި މި

 އްކާ ަޗއިނާގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭ. ައނެއެބަ ވެސް  އެބަހުރި. އަދި އެާއއެުކ، އެައށްވުރެ ދުރު ޤައުމުތަކުގެ އެީހތެރިކަން

ނޑުމެންނަށް ިއންތިހާއަށް ލިބެމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ ނޑުމެން ، ވެސް އަުޅގަ ބޫލުކުރަންޖެހޭ ގަިމއަދު ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދިވެހި މި ކުޑަ ޤައުމަށް ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާ ނުލާ އުޅެވޭކަށް ނެތް. އެހެންވީމާ މިއަދު ، ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ ފުރިހަމަ މުސްލިމުން ައޑުއަޅުަގނޑުމެން  ނޑުމެން ކުާރ ކޮންމެ ކަމަކީ އަުޅގަ  ގެ ވެސް ައހަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ފާޑުފާޑުގެ މެސެޖު ފޮނުވަިއ  ހަމައަށް ގޮތުަގއި ތިބެގެން ރަނގަޅު ޢަމަލުތަކަށް ހަދަންވީ. އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނާ

 ޖެހޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. ފާޑުފާޑުގެ އެންގުންތައް އަންާގކަށް އެްއވެސް ބަަޔކަށް ނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. 

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

ވެސް ވާހަކަެދއްކުމުަގިއ  `. މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓުގެ މަްއޗަށް ާވހަކަދެއްކުމުަގއި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު

ރކިން ްގރޫޕުން ނިންމާފައިވާ ކަމެްއގެ ުނވަތަ ވަ ،މިހާރު އދ. އިން ނިންމާފައިވާ ކަެމއްގެ މައްޗަށް ،ގެންދާފައި ވަނީ 

ނޑު މިކަމުަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އދ. ޭއ ައޅުަގނޑުމެން ިދެވހިބަހުން މި ކިޔަނީ ެއކުވެިރ މައްޗަށް. އަ ުޅގަ

އަދި  ،ޢިއްާޔއަކަށް ިކޔާ ނަެމއް. އދ.ގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްކަމެްއ ދޭންޖެހޭނީދައުލަތްތަކެްއގެ މަްއޗަށް ބިާނވާ ޖަމު

ނޑައަޅާފައި ޮއތީ ވެސް އެ ޤައު ޤްލާލުގެ މަްއޗަށް ބުރަވެ ހުރެ ކަންކަްނ ޤުމެްއގެ މިނިަވންކަމާއި އިސްތިދޭންޖެހުމަށް ކަ

އިސްތިޤްލާލުގެ މަްއޗަށް.  އިމިނިވަންކަމާ ވެސް އިސްަކންދޭންޖެހޭނީ ނިންމުމުގެ މައްޗަށް އެންމެ ފުރަތަމަ

ލަތެއްކަން އދ.އަށް ވަރަްށ އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްެޖއަީކ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލުގެ މައްޗަށް އޮތް މިނިވަން ދައު

ނޑުމެްނގެ ވަކި  ނޫުނއަާސސީއަާކއި ވަކި ގާނޫނުތަެކއް ޤާރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ގާނޫނުތަުކގެ ެތރެއިން މީހަކު ކުށެއް ކަމަށް  އޮތް ތަނެއްކަން ވެސް އދ.ައށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ައޅުގަ

އެކަުމގެ ޙުުކމެއް ައއީ ޭއގެ މަރުޙަާލެގ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ  ،ަކނަޑއަޅާފައި ުކށެއް ކުރީމާ ގާނޫނުަގއި

 ނިންމަވާފައި އޮތީ އުސޫލުތަކާ  އދ.އިން އެ މައްސަލަ ބަްއލަވާފައި ދަށު ކޯޓުން އެކަން ،މަރުޙަލާއިން ކަމުގައި ވަންޏާ

ނޑައަޅާނީ. އދ. އިން ވެސް ަކނޑަައޅަންޖެހޭނީ އަޅުަގނުޑ ގޮތެއް ންޏާ އދ.ިއން ނޫން އަސްލު ވަ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަ

ނިންމުމަށް.  އިފުވެފަިއ ހުރި ކަްނތައްތައް ބަލަ ޚިލާ ޙަލާއަކަށް ޮގސް މި އުޫސލުތަކާދެކޭގޮުތގައި ެއއަށްވުރެ މަތީ މަރު

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓު،  ،ތް ތަނެއް ކަމަށް ހަދައިޕްރީމް ކޯޓަކީ ނެއަުޅގަ

ނޑުމެން އދ.އިން ވަ  އި ނޫނުއަސާީސގަޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ  ށްކަގެ އިސްިތޢުނާފީ މަރުޙަލާ ކަމަރކިން ގްރޫަޕކީ އެއީ އަުޅގަ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ،ކަމުަގިއ ވަންޏާ އެންމެ ފުރަތަމަ އދ.އިން ބައްަލވަންޖެހޭނެ ނޯވޭ. އެހެންެވއްޖެ

 ކަމުަގއި ވަނީ  މަތީންތޯ؟ އެހެންވެއްޖެ ތީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެހުށަހަޅާފައި އެ އޮ

ނޑަައޅާފައި  އިއދ. އިން އަދ.ގަ، ކުރަންޖެހޭނެ އދ.އިން. އެހެންވީމާއެގޮތަްށ ޢަމަލު ،ނަމަ ންނަ މުޢާހަދާތަކާއި، ހުކަ

ނަޑއަޅާަފއި  ޚިލާފަށް ކަންތަްއތަކެއް ނިންމަވާފަިއ ެއއަްށ  ޔާމަާކއި ހަގާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަހުންނަ އދ. އިން ކަ

 ގެއި އދ.ގެ  މުޢާހަދާތަކާއި އަދ.އަދި ގޮވާުލމަކީ އެއީ ގާނޫނީ ހަމައެއް ޫނން. އދ.ގެ ޗާޓަރުތަކާ  ،ޢަމަލުކުރާށޭ ބުނެ

ރެގެން ދަންނަވަން. ޚިލާފަށް އަންގާފައި އޮތް އެްނގުެމއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކެރިހު އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކާ

ެއ  ،މި ޤައުުމގައި ގާނޫނުތަކެއް ހުރެފައި  ،ިދވެހިރާްއޖެއަކީ މިނިވަން ދައުލަތަކަްށ ވެފައި ،ސަބަބަކަށް ވަނީ

ނަޑއްތުކުރަންޖެހޭއިުރގަިއ ރައީސް ނަޝީދު އޭނަެގ މައްޗަށް އިްއވި ުޙކުމް، ޙަގާނޫނުތަކުަގއި މަރު ލާތަެކްއ ކަ
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ރކިން ގްރޫުޕ ވެހިާރއްޖޭ ހައިކޯަޓކީ އަދ.ގެ ވަދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓަށް ނުގޮސް ދި ޓެރަރިޒަމްގެ ުޙކުމުގެ މަްއޗަށް 

ނަޑއަޅައި  ކަމެއް އަސްލު  ޤައުމުތަކަށް ުހރި ބިރުވެރި ނިންމުމަކީ ދުނިޔޭގެެއގޮތަްށ އދ. އިން ނިންމި ،ކަމަށް ކަ

 މަށް ކަ ނިންމެވި ނިންމުމެއް އިއްަސވަައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާގނޫނުތަކަށް ގޮންޖަދައްކުަވއިދިނީ. 

 ،އ.ދ ައކީ އެުކވެރި ދައުލަތެއް ކަމަށް އި،ަކންތައްތައް. އެހެްނވީމާ، ެއގޮަތށް ނަހައްދަވަ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަމޭ އެ

އި އްާޔގެ ތެެރއިން ކޮންމެ ދައުލަަތކަށްމެ އޮންނަންޖެހޭ މިނިވަންކަމާޢިއެ ޖަމު ،އްޔާއެްއ ކަމަށް ބެެލވޭ ހިނދުޢިޖަމު

ނޑު ގަބޫލުކޮށްގެން ހުރީ ޙަޤީޤަތުގަިއ  އިއިޞްތިޤުލާލުގެ މަްއޗަށް ވާަހަކފުޅުދައްަކވަ އެކަމަށް ރިޢާޔަްތކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ށް ކަމަށް ަކނޑަެއޅިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަ އީއެ ،ވެސް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޯކޓަކުްނ އެގޮތަށް ނިންމެވީމާ

ކަންަތއް  ުނވަތަ އެ ގައިއެ މަރުޙަލާތަުކގަިއ ހުރި ކަންތައްތަްއ ފޮލޯކުރުމަށްފަހު ،ައކަްށ ގޮސް އެއަްށވުރެ މަތީ މަރުޙަލާ

ނޑައްުތކުރުމަށްފަހު ސް،ދެން އެއަށްވުރެ މަތީ މަރުޙަލާތަކަށް ގޮ ގައިނިންމުމަށްފަހު ދެްނ  ގައިދެން އެ މަރުޙަލާތައް ކަ

ުކއްލިައކަށް މިތަނަށް ައއި ވަކީލަުކ ެއއީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ،ސް އައިްސ އަސްުލ ގޮެތއް ަކނަޑއަޅާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެ

ގާނޫނުތައް އެންމެ މޮޅަށް ދަންނަ މީހުން ކަމަށް ހެދިފައި، ރައީސް ނަޝީދުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީުމގައި ގާނޫނު 

އިގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިކންގ ގްރޫޕަކަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަރގެ ވަ.ދަންނަ އެއްވެސް މީހަކު ނެތް ކަމަށް ދެކިގެން އދ

. ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ އދ، އިއ.ދ އިން އެކަން ކުަރއްވަ  އިގާނޫނުތަކަށާއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ގޮންޖަްއސަވަ 

ނޑު ގަޫބލެއް ނުކުރެވޭ. އ.ދ އަކަށް ެއކިއެކި މުއި ހަދާތަކުން އެބާުރ ޢާން އެކަން ކުެރިވގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ.  ަފއި ނުވޭ. ައޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ ވަރަށް ކެރިހުރެގެން އެއްޗެހިތައް ދިރާސާކޮށް އްދެއްވާފައެ 

އުމެްއގަިއ ހުންނަ ގާނޫނުތަކަށާއި ެއ ޤަމު އިސްކަމެްއ ދޭންޖެހޭނީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު އްއިން އެންމެ މުހި. އދ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަެގ މަރުޙަލާތައް އުމެްއގައި ހުންނަ ކޯޓުތަކު ޤަ ނަޑއްތުކޮށްަފއިވޭތޯ. އަުޅގަ ވެްސ  ކަ

ނާފުކުރުމަށް ޓަކައި އޭަނއަށް ފުރުޞަތު ޢުރައީސް ނަޝީދަށް އަންގަންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތި

އްޖޭގެ ަހއިކޯުޓގަިއ ލިބިގެންވޭތޯ. އެ ފުރުޞަުތެގ ބޭނުންކޮށްގެން ެއ އުސޫުލތަކާއި ހަމަތަކާ އެްއގޮތަށް ދިވެހިރާ

ނާފުކުރުމަށް އަސްލު އަންގަންޖެހޭނެ ދައުލަތަށް. ުނވަތަ ދައުލަުތގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަްނގަންޖެހޭނީ. ޢުއިސްތި

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަިއޯކޓުން ނިންމުމަށްފަހު ދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޭޓ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓ 

ނަޑއަޅަ ރދެން އ.ދގެ ވަ ،ނންމުމަށްފަހު ދިވެހިާރއްޖެައށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަަވޅުއަާޅ ، އިކިްނގ ގްރޫޕަކުން ގޮތެްއ ކަ

މީހުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވެސް ނަޝީދުގެ ވަކީލުން އައިސް އެ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭނީ. ފުރަތަމަ ދިމާލަކަށް ދަންޏާ އެ

 ،ން ރައީސް ނަޝީދަށް ޙުކުމެއް ކުރެވިފައިާވކަން ސާބިތުވި ހިނދުގާނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީ

ދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންނަށް، ދިވެހި ދައުލަތަށް ބިރުދައްކާފައި އެ ދިަޔީއ ތިމަންނަމެން ދަތިކުރުމުގެ 

ނޑު ކަންކަން ކުރެްއވީ ފިޔަވަުޅއަޅާނަމޭ ކިޔާފައި ޮގްއސަ އެކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކާަފިއ އެގޮތަށް އެ . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އިސްަނގަިއގެން ިދވެހިރާއްޖެއަށް ބިރުެދއްކުމާއި  ކަށްއްޔާ އ.ދ އިން ަވކި ބަޔަކު ވަކި ަކންތަކަދެކޭގޮުތގައި ވެއްޖެ 
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މި ކުރައްވާ ކަްނތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އ.ދެގ  ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށާއި ރައީސުންނަށް ބިރުދެއްކުަމށް

 ޚިލާފަށް އ.ދގެ ުއސޫލުތަުކގަިއވާ ކަންަތއްތަކާ ،އ.ދގެ މުޢާހަދާތަކުަގއިވާ ކަްނތައްތަކާއި  ،ކަންތައްަތކާއި ޗާޓަރުަގިއވާ 

ނުޑ އދ ނުޑ ފާހަގަކޮށް، އަުޅގަ މިކަހަލަ މައްސަލަތަކުަގިއ  ،އަށް ގޮވާލަން .ކުރަްއވާފަިއވާ ކަމެްއ ކަމަްށ އަުޅގަ

އެ  ަގއިއެކަމެއް  ،ސާީސއާއި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވާފައިނޫނުއަޤާގާޫނނުތަކަށާއި  ތްތަކުަގއިމިނިވަން ދައުލަ

އެ ގާނޫނުތަަކށް ބާރުދިނުމަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކުމަށް. އެްއވެސް ހާލެްއގައި  ،އުމަކަށް ލިބިގެންވާ ގާނޫނުަތކުގެ ބާރުތައް ޤަ

ޓެހި މީހަކަށް އްއުުމގައި ނުވަތަ ރަ ޤަ ހުންގެމީ މީހެއްގެ ވަކީލުްނނަކީ އެއީ އެ އެ ،ވަކި ފަރުދަކު ެއއީ ކުށެއް ޮކށްފައި

ގޮތެއްގައި ބޭުނންކުރުމަށް އޮތް ފުރުޞަތެއް  ގޮތެްއގަިއ، ނަހަމަ ވުމަކީ އެްއވެސް ހާލެްއގައި އ.ދގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު

 ކަމާއި ގޮތް. ދިެވހިރާއްޖެއަކީ ގާނޫނުތައް ތަްނފީޛުކުރާނެ ތަނެއް ކަމަށް ވެގެންނުވާނެ. ެއއީ އަޅުަގނޑު ދެކޭ

ިދވެހި ، އެބައޮތް ކަމާއިޤާނޫނުއަސާީސއެްއ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި  ،ދިވެހިރާއްޖެއަީކ ގާނޫނު ޮއތް ތަނެއް ކަމާއި 

ނގޭ. އުޅެމުންާދ ބައެއްކަން އެބަ އެ ަގއިއެކީ  ރައްޔިތުންނަކީ ވަކި ގޮތަކަްށ ތަބާވެގެން ވަކި މިނިވަްނކަމަކާ

ވެސް ދެޮކޅު ބައެްއ  އް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ެއްއވެްސ ބަޔަކާއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ެއްއވެސް ދައުލަތަކާ ދެކޮޅު ބައެ 

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ވަޑަިއގަންަނވަނީ، ޢަބްދު ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީهللا ނޫން. އަޅުގަ

 ...ވަަޑއިގަންަނވަނީ ހަމަ އެކަމަށް ކެރިހުރެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއް  މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރިއަރުވަނީ  ާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް. 

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދަުބ ލުއިކޮށްދިނުމާއި މަޢާފުދިނުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ވެސް އައިޝުކުރިއްޔާ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މި ގާނޫނަށް ބަދަލުގެންނަން މަސައްކަތްކުރަމުން  ބެހޭ ގޮތުން އެްއޗެއް ބުނެާލިއރުގައި އަުޅގަ

ްށ ބާރަށް ކުރިއަްށގޮސް ތިންހަތަރު ލާފަިއ ވަރައިދިޔައިރުަގއި އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް ވެްސ ހިމެނިވަަޑއިގެން، އަވަްސއަުރވަ

ތަން. ުކއްިލއަކަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު އަނބުރާ ފޮނުވީމާ ހަމަ  ތެރޭަގއި މި އިޞްލާުޙ ފާސްވެގެންދިޔަ ހުގެދުވަ

ިތމަންނަމެންނަށް މި އިޞްލާޙު ރަނގަެޅއް ނޫނޭ. ބަދަލުކުާރށޭ ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، މި  ،އެބޭފުޅުން ެއ ވިދާުޅވަނީ

ޖެހޭނީ. އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފަހަރެއްަގިއ ށޭލައިގަެނވޭކަށް ނެތޭ. މި ބަދަލުކުރާބަ

އަަދބު ލުއިކޮށްދިނުމާއި މަޢާފުދިނުމުގެ ގާނޫނަށް ބަދަލެއް ގެނެސް ރައީސް ނަޝީދު  ،ދަންނަވާފައެއް ުނވާނެ

ނޑު ހަަމ މި އ.ދ އިން ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް ތަބާވެ، ދިވެިހ  ،ށް ޮގވާލަންަވގުތަ ަވގުތުން މި ދޫކޮށްލުމަކަށް. އަުޅގަ
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ވަގުތަށް ދޫކޮށްލުމަްށ. އަދި ހަމަ މި ނޭވާަގއި  ަވުގތުން މި ރައީސް ނަޝީދު މި ިއ،ސަރުކާރުން ެއއަށް ބޯލަނބަ

ރުކާރަަކްށ ދިވެހި ސަ ،އ.ދ އިން އެ ނިންމެވި ނިންމުމުގައި ވިދާޅުވެަފއި އެބަވޭ  .އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން

މަލެއް. މީހަކު ބަންދުކުރަން އަމުރުކުރި ކަމެއް ޢަރިޒަމްގެ ކޮށްދެވިފަެއއް ނެތޭ ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ެޓރަ ސާބިތެއް

ގޮތެއްަގއި  . ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަރަށް ފާޅުމުގައިވެސް ސާބިތުކޮށްދެވިަފއެއް ެނތޭ ދިވެހި ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅު

ކިންގ ރގޮުތގެ މަތީން، އެއަށް އ.ދގެ ވަ ެގ ބަޔާނުގައި ވާހާފުސަ 111ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި  ދަނީ އެވިދާޅުވަމުްނގެން

ނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސަ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ  ށްގްރޫޕުން ރިޢާޔަތްކޮށްަފއިނުވާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

އ.ދ އިން އެ ނިންމެވި ނިންމެުވމުގައި ިދވެހި ސަރުކާރުްނ  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ބައްަލާވފައިވާ ކަމުަގއި ވާނަމަ

. އެހެންވީާމ، ދެންމެ ބޭފުޅުން ވަނީ އެ ބަޔާން ނެރުއްވާފަ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ރިާއޔަތްކޮށް އެ ،ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކަށް

ގެ ސުޕްރީްމ ަމށް ދިވެހިރާއްޖޭވުރެ މަތީ ތަނެްއ ކަ އަށް .ދއ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަަކދައްކަވަމުން ވިދާުޅވެއްޖެ

ނޑު ގަބޫލު ހުރިކޯޓާއި ދެން  ކުރާ ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތުން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ތަންތަނަކީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ދިވެހި ސަރުކާރުން، ދިވެިހ ދައުލަތުން ެއއްބާރުލުންދީ  ،ފާސްކޮށްގެން ޮސއިކޮށްަފއިވާ މުޢާހަދާތަކަށް އަޅުގަ

ވަނީ.  ކިްނގ ގްރޫޕުން އެ މައްސަލަ ނިންމާފައިރވާތީ، އެއަށް ބިނާކޮށް އ.ދގެ ވަ މަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށްޢަށް އެއަ

ނޑުމެން ހަމަ މި ނޭވާގައި އަިދވެސް ެއއް  ވަގުތަށް ރައީސް  ވަގުތުން މި ހަމަ މި  .ފަހަރު ގޮވާލަން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަމަޖެހުމެއް ެގންނަން، ފީޛުކޮށްގެ އެ ނިންމުން ތަން ދ.އ އި،ނަޝީދު ދޫކޮށްލަ

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މިމަސައްކަތް ، އިބޮޑާަދއްކަ  ،ދަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަުރކާރުްނ ގޮތްދޫނުކޮށް ކުރުމަށް. އަުޅގަ

 ކުރަމުން ގެންދާނުކޮށް މަސައްކަތްމަލުޢައެ ބުނާބުނުމަށް  އި،މުތަކާ ެވސް ރައްޓެހިކަން ަކނޑާލަ އުޤަ ދުނިޔޭގެ އެހެން 

ނޑު ވެްސ  ތަން. އެހެންވީމާ، ިމކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުަމށް ޓަކަިއ އަުޅގަ

ންމޭނެ އަްށ މިކަން ނުނި .ދއ ،ވަރަށް ބިރުގަނޭ. ައޅުަގނޑުެމން ކިތަންމެ ވަރަކަްށ ވާަހކަދެއްކި ކަމުަގއި ވިޔަްސ ވެސް 

. ސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލަން ނިންމާފަ. އދއޮީތ އ.ދ އިން ރައީ ަކމުގައި ިވޔަސް މިއަދު އެ ދިޔަށް ވާހަކަދައްކަމުންކަމަ

 ވަނީ. އެ ކޮށްފައޭ އެޚިލާފަށް ރައީސް ނަޝީދަށް ޙުކުމްއިން އެ ބުނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަކާ ެވސް 

ުދވަހުގެ ތެޭރގައި ގޮސް  19ރީޢަވުމަށް ޖާގަ ެވސް ނުލިބޭ ގޮތަށް ރާސްލާފަިއ މަނިކުފާނުެގ ކުށުން ބަ އެ ،މަނިކުފާނަށް

މަކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިާވ ކަމެކޭ. ވުކޮށް، ަޖލަށްލާފައޭ ވަނީ. ޖަލަށްލާފަިއވާ  ޓެރެރިޒަމްގެ ުޙކުމެއް

ނޑު ާރއްޖޭގެ ަރއީސުފަހަރު އަޅު އެހެންވީމާ، މިހާރުން މިހާރަށް ދޫކޮށްލާށޭ. އަދިެވސް ެއއް هللا ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުގަ

ވަގުތަށް ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްިވ  ވަގުތުން މި މި ،ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ގޮވާލަންޔާމީ

 ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



37 

 

އިްއޒަތްތެރި  އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ  އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 .ޙަށްފަލާ މެންބަރު އިބްރާހީމް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް 

ްށ ( އައަދަބު ުލިއކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު މަޢާފުދިނުމާއި) 2010/2ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އަތްޕުޅަށް ފޮނުވުމަށްފަހު  ،ޙު ގެނައުމުެގ ބިލެްއ މި މަޖިލީހުން އެއްފަހަރު ފާސްކޮށްއިޞްލާ

ނޑު  .އައިއްސަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އަނެއްކާ އެނބުރި މި ބިލު މި އަުޅގަ

ަވިކ  ސް ަވކި ބާވަތެްއގެ ކުށްަތއްއިކޮށްދިނުމުެގ ގާނޫނުގައި މިހާރުވެ ކުރާ ގޮުތަގއި މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުގަބޫލު

ނަޑއްތުކުރުމަްށފަހު އެ ކުށްތަކަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދެވޭ ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ބާރުލިބިގެްނވޭ.  ،މިންވަރަކަށް ކަ

ނޑުމެންނަށް އެނިގގެން މި އީ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަިއ ދިޔަ އެހެންނަމަވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާްސކުރާ ކޮންމެ ފާސްކުރުމަކީ   ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޮބޑު މެޖޯރިޓީއެއް އޮތް ކަމުަގއި ވިަޔސް އަުޅގަ

ކުފާނުެގ އަތްޕުޅަްށ މަނި އެ ،މަނިކުފާނަކީ ކުރަްއވާނެ ނިންމެވުމެއް ނޫްނކަން. އަދި އެގު ދީ ސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަ

މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި  .ނޫންކަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް  ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުެޅއް ެވސްތަކެއް ބޭނުންފުޅުވެ ހުރިހާ ބާރު

ވަިކ  ،ވަރަށް ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެްއކުމުގެ ބަދަުލގައި ވަިކ ބޭފުޅަކަށް އަމާުޒކޮށް

އްކަަވއިފި. ިއއްޒަތްތެރި ވާތީ އެކަމާ ބެހޭ ގޮުތން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަފުޅުަތްއ ދަ ކުެރވިފައިބޭފުޅަކު ޖަލުގައި ހަްއޔަރު

ނުޑ ގަބޫލު  .ރައީސް ވަކި ދީެނއްެގ  ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ؛ތަޤިއްލުސްިއ ދިވެހިރާއްެޖއަކީ ިމނިވަން މުކުާރ ގޮުތގައަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޤަ މައްޗަށް ތަބާވެތިބި މިނިވަން  ވަިކ  ވަކި ދައުލަެތއް، ަވކި ކޯޓުަތކެއް، އުމުގައިޤައުމެއް. އަުޅގަ

ޮގތުގައި ދުނިޭޔގެ ެއއްވެްސ ކުރާ އަޅުަގނޑުމެްނ އަޅުަގނޑު ގަބޫލު  .އިމުކުރެވިފަޤާމުއައްސަސާަތކެއް ވަނީ 

ނޑުެމން ކޯޓުތަކުން ނިންމާއްޔާއަކުން ޢިޖަމު ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ހައްޔަރުކުރެިވފައިވާ މީހުން ދޫކޮށްލުމަކަށް އަުޅގަ

ނުލެވޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ކުިރމަތީގައި ރައީސް ނަޝީަދކީ  ވެސް ބަަޔކަށް ޮގވަެއއް އެއް 

ަރއީްސ ނަޝީދުގެ މައްސަލައަކީ  .ނޯންނާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުށްވެިރއަކަށް ނުވާނެ ެއްއެވސް ގޮތެއް

ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހެކިވާނެ. ރައީސް ނަޝީދު އަވަްސއަުރވާލަިއގެން ނިންމާފައިވާ މައްސަަލއެއް ނޫންކަން ވެސް 

 އްޔާތަކުން ވެސް އޭރު އެޢިއަދި ދުނިޔޭެގ އެހެން ަޖމު ،އިން ެވސް .ދވެިރކަމުަގއި ހިންގެވި ކުށަކީ އ މަނިކުފާނުގެ  އެ

. ފަލަްއވާއިވަނީ ޮގވަ  ޤާީޟ ަވގުތުން ވަގުތަށް ޫދކޮްށލުމަށްهللا ޢަބްދު ،މަނިކުފާނު ހައްޔަރުކުެރއްިވ ބޭފުޅާ

ވަންދެން  މަނިކުފާނު ބޭުނންފުޅުވާހާ ދުވަހެއް ހަމަ އެ އިެއއަށް ގޮންޖައްަސވަ  މަނިކުާފނު ވަނީ އެ ،އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންނަށް ވަރައިއިްއޔެ ނޫސްތަްއ ބަލަ .ޤާޟީ ހައްޔަުރކުަރއްވާފަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްهللا ޢަބްދު ށް ލީަމ އަުޅގަ

ާލއިރު ެއކަން އިލުދޭން ގޮވަކުރީތީ ޭއގެ ބަދަރައީސް ނަީޝދު ހައްޔަރުއިން  .ދސާފުކޮށް އެބަ އެނގިގެންދޭ. އ
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ނޑުމެންނަށް އިއްޔެ ނޫސްތަކުްނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަނީ ވަަރށް ހެއްވާ ކަމަކަށް. ވަރަްށ ބޮޑު ޖޯކަކަށް. އަުޅގަ

ބަދަލަކަްށ އެިދ ކޯޓަށް މިލިއަން ރުިފޔާގެ  5ފެނިގެންދަނީ އޭެގ ޙަޤީޤީ ައނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުން ދައުަލތާ ދެކޮޅަށް 

ތިކަމެއްތޯ؟ ބޮޑު ނިކަމެ ީމ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭ ކިހާ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ހުށަހަޅާފައިވާ ބޮޑު ަމއްސަލަެއއް.

ދެއްކެވި ފަދައިން މިހާރު ހުރި ޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުަގއި ވަރަށް ގިނަ ިއއްމިތާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރަށް ީރއްޗަްށ ކުދިކުދި ކުށް ކޮށްފަިއވާ ަފރާތްތަކަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދެުމން އެބަދޭ. އަދި ހަމައެާއއެކު ގާނޫނުތަކުން ވަ

ދޫކޮށްެލވެްނ ، އި ކޮށްފަިއވާ ކުށުގެ ާބވަތަށް ބަލަ ކުދިން ޒުވާނުންނަށް ެއކުދިންގެ މުްސތަޤުބަލު ނުގެއްލޭނޭ ގޮތަށް އެ 

ދެްއވާ. ނީ، ދޫކޮށްަލމުން އެބަ ގެްނގޮސްވަދި ދިވެިހ ދައުލަތުން ރިއްޔާ އަހުރިހާ ބަޔަކު ރައީުސލްޖުމްހޫ ތިބި

ވެރިކޮށް ެއކަންކަމާ ވާހަކަފުޅުަދއްަކާވ ޖެހެނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރު ކުށް އެުކ ދަންނަވާލަންޔާ އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަ

ޫބލު ވެސް ނުކުރާހާ ދަރަޖައަށޭ. ދައްަކަވނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޭފުޅުން އެ ވާހަކަފުޅު

ކުރެވިަފއިާވ ބޭުފޅެއް ކަމުަގއި މިތާ ަބއެއް ގޮުތގަިއ ހައްޔަރު  ގެއަީކ ެވްސ ކުށެްއ ނެތް ބޭފުޅެއް هللا މްރާން ޢަބްދުޢި

އުމަށް ޤަމި هللا ްމރާން ޢަބްދުޢިަގނޑުެމން މާޒީއަށް ޖެހިލާފައި ބޭފުޅުން ސިފަކުރަްއވައިފި. އެހެންނަމަވެސް ައޅު

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތން ހޮވާފައި ހުރި ރައީސަށް  ،ކަާމއި ފަދަ އެތައް ވާހަކަތަެކއް ދެއްކި ރިވާނުރައްކާތެ

މަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުން ވެްސ  ފަދަ އެތައް ވާހަކަތަކެއް ދެްއކެިވކަން ޕޯޑިއަްމތަކުން އެ ނުރައްކާވާ

ކުާރ ގޮތުަގއި ޝަރުޢީ ނިޒާމުެގ އަީކ ވެސް ައޅުަގނޑު ގަބޫލުهللا ދުމްރާން ޢަބްޢިވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެހެްނވީމާ، އެނގި 

. ކުރަްއވަމުންގެންދަވަނީގެންދަވާ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަްނފީޛުކުރަްއވަުމންމަނިކުފާނު  ތެރެއިން އޮތް ޙުކުމެްއގެ ތެެރއިން އެ

ނޑު ގަބޫލު  ތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މި ތަޅުމުގައި ކުރާ ގޮތުަގއި ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް ރައްޔިއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލު  ެދއްެކވުމަީކ ހަމަގައިމުެއްއވެސް މެްނބަރަކު ވާހަކަފުޅު އިްއޒަތްތެރި ކުރާ ކަެމއް ނޫން. ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ވެ ގޮވާލުން އެ ގޮވާލި  އިކިންގ ގްރޫޕުން ނިންމަރވަ .ގެދސް ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލުމަށް އއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލު ވެސް ތަބާނުވުމަށް ިދވެހި ސަރުކާން. އެކަމަށް އެްއގޮތަކަށް ރިކުރަކުށްވެ ގޮުތަގއި  ކުރާރަށް ގޮވާލަން. ައޅުގަ

. އެކަން ކުެރވެންޏާ ކުެރވޭނީ ހަމައެކަިނ ރީްއޗަށް އެއަްށ ޖަވާބުދެްއވާފަމިއަދު ދިވެހި ސަުރކާރުން ވަނީ ވަރަށް 

. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ެވސް މިއަދު ދެއްވި ވަނީ ދަންނަވާފަ ށް ދައުލަތުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޯކުޓން ކަމަ

ނޑުެވސް ކޮމިޓީން  ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ރާ ވާހަކަ ކުނިންމާފައިވާ މި ރިޕޯޓަށް ތާއީދުދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 ން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.އިލާނަދަންނަވަމުން ނިންމަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި 1އަށް ބާކީ އްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީ ޝުކުރިއްާޔ އި   އަލިފުށީ  އަުރވަނީ މިނެޓު. އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި
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  ެކވުން:ާވހަކަދެއްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  އަލިފުށީ

ތަނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިގެން ައއީ ކޮންމެވެސް ަވގުތީ އުފަލަްށ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ކުރިން މި

ނޑިގެްނދިޔައި ޓަކައި، ވަގުީތ ބޭނުމެއް ފުއްާދލުމަށް. އެހެންނަމަވެސް އެ އެއީ ބޭނުން ނެްތ  މާޭބނުން މިހާހިސާބުން ކެ

ެގ ދަށުން ވަަނ މާއްދާެގ )ނ( 29މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ުލއިކުރުމުެގ ގާނޫުނގެ  ،ޮއތް މަކަށް ހަދަނީ. އޭުރވެސްކަ

ނުވަތަ ބަިލ  އި،މީހެްއގެ ުއމުރަށް ބަލަ ން. ހަމަ އެގޮތަށް އެވެށްެވރިންނަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔއަށް ކުްށވެރިން ދޫކޮށްލުމުެގ  އިބަލަ އިންސާނިއްޔަތަށް ، އިަވގުާތއި ހާލަތަށް ބަލަ، އިހާލަށް ބަލަ

ނިންމެވުމަކީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް އިން އެ ނިންމި .ދހާރު ރައީސް ނަޝީދާ ގުޅޭގޮތުްނ އބާރު އެބަ އޮތް. ދެން މި

އެުކ  އާ.ދނެވީ އެމއް ނެތް. އެހެން މިދެންއޮތް ކަ ވެސް ކުރާނެ ޖާަގެއއް އް. ެއއަކަްށ ެއއްވެްސ ަވކާލާތުކުރަންޖެހޭ ކަމެ

ހިާރއްޖެއިން އެކަމާ މާއްާދއަާކ ވަނީ ދިވެ 6 ގެޔޫ.ޑީ.ެއޗް.އާރު  ހެދިފައިވާ މުޢާހަދާގެ ދަށުން ންއުމުޤަ  މި؛ ކުރެވިފައި 

އެެހންވީމާ، މި ިދވެހިރާއްޖޭެގ  .މާއްާދއަކާ ވަނީ ޚިލާފުވެފަ 5ޕީ.އާރުެގ ސީ.. ހަމަ ެއގޮތަށް ައއި.ސީ.ޚިލާފުވެފަ

 ނަ މާއްދާގެ...ވަ 93ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މިލަންދޫ ދާއިރާގެއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް.

 

 އްެކވުން:މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެ

( އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު މަޢާފުދިނުމާއި) 2010/2ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު އިޝުކުރިއްޔާ 

ނޑުމެން  ނިންމެވި އިސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައުމީ ޤަ، ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުއަ ޮގތުގެ ރިޕޯޓަށް އަުޅގަ

ބިޔަވެ،  ވުރެ އަމިއްލަ ފަރުދަކު މާ އުމަށްޤަމައެކަނި މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ ހަބަހުސްކުރަމުންދާއިރުގައި 

ނޑު ހިތައްައރާ ސުވާލަކީ މިއަދު ރަ. ތަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ބޮޑުވެފަިއވާ ީއސް ނަޝީދު ބަންދުގައި އިނީަމ އަުޅގަ

ކަމެކޭ. ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ހެއްވާ ހާވާގޮވާލުަމކީ ހާދަލާ އިއިން ބަދަލުދޭން އެ ޮގވަ .ދއ

ނޑަށް  ވާމިދެންނެވީ ހާދަހާ އުުމގެ ޤަނޫނީ މި  ،އުަމށް ޓަކައި ޤަިމއަދު މި  ،ދެންނެޭވ ސަބަބަކީމި ހެއްާވ ަކމެކޭ އަުޅގަ

ރ ްކޗައުމުގެ އިންފްރާސްޓްރަޤަ އުމުގައި ހުޅުޖަހާފައި، މި ޤަަގއި މި  2012ފެބްރުއަީރ  8ަގއި ކަންތަކު

ނުޑކޮށްލާފައި، މި  ނޑުފު ބޭފުޅުންެގ  އުމުގެ ޭޑޓާބޭސްތައް އަންދާ އަޅިއަށް ހަދާފައި ިދޔަ ބަޔަަކށް ހަމައެކަނި އެޤަ ފު

ވުރެ ޮބޑުވާެނ  އުމު އަމިއްަލ ފަރުދަކަށްޤަ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މި  ،ވަނީ. ނޫން ޙައްޤު ެއކަނިތޯއޭ މިތާނގައި މި



40 

 

ނޑުމެންނަށް މި ާވހަކަތައް މިގޮތަށް ދެްއކެނީ. ެދން އޮތް އަނެއް ސުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، އަ ވާަލކީ ުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިްނ ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ކޮށްލަން އަޅުަގނޑު މި ބޭފުޅުންނާ އަދި މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ިއއްޒަްތތެރި އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭ މީހުންގެ  ދެ މްރާނާޢިޝީާދއި ަގިއ ހަމައެކަނި އޮތީ ނަބޭނުންވާ އަނެއް ސުވާަލީކ އަުޅގަ

ނޑުމެން ލާނީއުމީ މަޞްލަޙަތު ކޮޤަ ؟މަޞްލަޙަތުތޯއޭ ނޑު ؟ންތާކަށްތޯއޭ ައޅުގަ މެްނ އާދެ! މިގޮތަށް އަުޅގަ

ޭބފުޅުން ފައި ހިއްަލވަިއގެން  ގެ ފަރާތުން ައޅަން އެ .ދުއމަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިަޔވަުޅ އޤަ  ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު މި

ނޑު ހިތަކު ވަރަށް ފޯރީގައި ބޭފުޅުން  އުމުަގއި ނޫންބާވައޭ އެޤަމި  ،އަރާ އަނެއް ސުވާލަކީށްރަމުންދާިއރު އަޅުގަ

ނޑުމެންޤަޅުން ވަޒީފާ އަދާކުރަްއވަީނ މި ޭބފު ދިރިއުޅުްއވަނީ. ނޫނީ އެ  ،އުމަކު ނޫންބާވަޭއ. ހަމައެކަނި އަުޅގަ

އުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ޤަތެރި ރައީސް. މި ނޫން، އިްއޒަތް ވާނީ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުންނަށްތޯއޭ އެ ދަތިތައް

އުމުގެ މަޞްލަޙަތާިއ ޤަލަޙަތު ދަމަހައްޓަންޖެހޭނެ. މި އުމީ މަޞްޤައިްސކުރަންޖެހޭނެ އެއްޗެްއ.  ވުރެ ފަރުދަކަށް

ނޑުމެން ނޑައަޅާނީ މި އުމުގެ ޤަމި ، އި ެގ ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ދަމަހައްޓަސިޔާދަތާއި އަުޅގަ އުސޫީލ ހަމަތައް ކަ

ކޮށްަފއި ވަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެްނ ޔަންއްޢަޓަކައި ރަްއޔިތުން ސަރުާކރެއް  އުމުގެ ރަްއޔިތުން. ެއކަމަށްޤަ

ނެ. އަބަދުވެސް ސަުރކާރަށް ބޯލަބަންޖެހޭނެ. ގަވާއިދުތަާކއި ުއސޫލުތަކާއި ގާނޫނުތަކަށް ެވސް ކިޔަމަންތެރިވާންޖެހޭ

ނޑައެހެންވީމާ، އެ އުސޫުލގެ ަމތީ ނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްގެ ން އަުޅގަ ްށ ދެންނެވޭީނ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ލާޒިމު ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ނިކުމެ  މައްޗަށް ވެސް ގާނޫނާއި ަގވާިއދަށް ބޯލެނބުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިކުމެ މި ރުމާއި އަކުއުުމ ހަލަބޮލިކުރާޤައަޅުަގނޑުމެން ނިކުެމ  ،މަގުމަތީގަިއ ލަާވ ހަޅޭާކއި އުުމގަިއ ޤަުޅގަ

ބޭފުޅުން ދެކޭ  ދިއުން ކަމުގައި އެކުރާ ދުއްޕާނަކީ ހަވީރު ޕާކަށްދާމިތިބަ އިއްޒަތްތެރި ލޮބުވެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑުމެންނަށް ބަލައިގަެނވޭނެ ކަ މެްއ ނޫން. ކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ ދެަރވަުރ ކަމެކޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މީ އަުޅގަ

ނޑު ކަމަށް ވިޔަސް .ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް  އެއީ ދިވެހި ރައްޔިެތްއ  ،ޅެއް ކަމަށް ވިޔަސްެއީއ ކޮންމެ ބޭފު ،އެއީ ައޅުގަ

އޮންނަ އުސޫީލ  އެ އިބޭފުެޅއްެގ އަދަބު ަކނޑަައޅަ ކަމަށް ވަންޏާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގާނޫނާ ޚިލާފުވީމާ ދިވެހިރާއްެޖއަށް އެ

ނުޑ  .ދންދާނީ. އެީއކީ ކޮންމެހެން އވިގެން ކަންކަން ުކރެހަމަތަކުގެ މަތީ އިން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

 ިއ،އަުޅަގނޑުމެންގެ މިނިވަންކަަމކާ ިއ،ވެސް ވަކި ިސޔާތުގެ ބާރުތަަކކާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ގަބޫލެއް ނުކުރަން.

ވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި  މުަގއިއުޤައް ވެސް މި ޚުޞެައޅުަގނޑށުމެންގެ އިްސލާމީ ޝަ އިނީ ރޫަޙކާޠައަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަ

ނޑުމެން ބަިއވެރިާވ  .ރައީސް އަުޅގނޑުމެްނގެ ަކންތައްތައް ނިންމަން ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންަތއްތަްއ އަުޅގަ

ނޑުެމންޖަމު ބޭފުޅުން  ބޭފުޅުނަކީ ވެސް އެ ހުރިހާ އުސޫލީ ހަމަތައް ނިންމާކަށްނުޖެހޭނެ. އެ ގެޢިއްޔާތަކުން އަުޅގަ

އި ޔާ ލަޙަތު އޭގެތެޭރގައި ހިމެނޭ ގޮތަްށ ކަންތައްތަުކގައި ލަފަޞްއަޅުަގނޑުމެްނގެ މަ ،ިޅގެންއަޅުަގނޑުމެންނާ ގު

މަޝްވަރާކުރެވޭ ބަެއއްގެ ގޮތުަގއި  ،ކަމަށް އެުކވެރިކަންމަީތ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެްނދަންޖެހޭނެ ،އިރުޝާދާއި

ހަމައެކަނި  ،ވެސް ދެކޭދެކުމަކީ މިއަދު ހުރިހާ ބޭފުޅުން .ކަމެއް އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ .ދެކެންވާނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް
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ބޭފުޅުން ހަމައެކަނި ނޫސްކޮންފަރެންސެއް ނޫނީ  ރކިން ގްރޫޕެްއގެ ގޮުތގައި އައިސް މިތާނަގއި އެއދ. އިން ވަ

ނޑުމެން އެންމެން ޑިޕެންޑުވެގެން އެއިއެބޭފުޅުން މީޑިއާަގއި ޖަހަ ންދާތީ. ވާހަކަތަކަށް ޮގވަމު ލާ އެއްަޗކަށް އަުޅގަ

ތޭ ޙަލަޞްއުމީ މަޤަ ،އިންސާނީ ުއސޫލުތަކޭ ،ތަކޭޤުއްޙައަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އިންސާީނ   .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނުޑމެން މިއަދު މި ސަރުކާރުން މިކުރާ ކަންތައްތަކަކީ  އުމު އާރާސްތުކޮށް ޤަމިައދު މި  ،ގޮވަމުންދާއިުރަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމަކުރީމުބައްޓަންކުރުމަށް ކުެރވޭ ކަންަތއްތައް އުމުގައި ެއތައް ހާސް ބިލިއަން ރުފިޔާ ޤަމި  ،. އަުޅގަ

 8އުމުގެ މިހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ޤަވަަރށް ރީތި އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރތަކާއި އަދި މުޅި  ،ޚަތަދުކޮށްގެން ހަދާފައި

ވެްސ  ދުށް ދުވަަހކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ލޮލުން ތަން އަނދާހުލިެވގެންދިޔަ ،ައޅިއަްށވެ އި،ގަިއ ހުޅުޖަހަ 2012ފެބްރުއަރީ 

ނޑުމެންނަކީ ވެސް ނީ ރޫޙަކާއި ދިވެހި ވަންތަކަމާ ޠަވެސް ވަ އައި ދުވަހެްއ. އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ކަރުނަ ިއ އަޅުގަ

ނޑުެމންނަކީ ،ވާތީ ވެސް އޮންަނ ބަޔަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަިއޑެންޓިފިޭކޝަން ކާޑެއް އުމުަގއި ޤަވެސް މި  އަުޅގަ

ނޑު ބޭފުޅުންނެއް އުމުގެ ިހއްސާާވ ބަޔަީކ އެޤަސާވާ ަބެއއް. ހަމައެކަނި މި ހިއް ެވސް  ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވެސް  ބޭފުޅުން އެ އި،ވެސް ފުންކޮށް ިވސްނަމެން ކަންތަކާ ދޭތެރޭގައި އަުޅަގނޑު ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނީ މިއަދު މި 

 . ޓަކައި ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށްކަމަށް އިލްތިމާސްކުރަމުން. ޝު ވިސްނަންޖެހޭނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ގިލީނއަރުވަނީ ވިލި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް. މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަ

 

 ސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙު ގިލީނވިލި

 ޙު ލާޞްށް އި( އަފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުޢާމަ) 2010/2ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނުން 

 އެ ،ަޓކަިއ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވުމަށްފަހު ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އަރިހަށް ތަސްީދުގކުރެްއވުމަށް ފޮނުވުމުން ގެނައުމަށް

އޮތީ ފޮނުވާފަ.  ޓަކައި މި އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ބިލު ދެވަނަ ވިސްނުަމކަށް މެންބަރުން ވިސްނުމަށް ގެފާނުމަނިކު

 ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ މެދުގައި މަޝްވަރާކުެރވި ،އުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުންޤަބިލު  މި ،އެހެންކަމުން

އުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ޤަވަނީ  މަށް މިހާރު މިއްވުގޮތަށް ބޭތް ނު އޮއެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްާލޙު ފާސްނުކޮށް ގާނޫ

މިއީ ހަަމ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެްއކަން އަޅުަގނުޑ މި ފުރުޞަތުަގއި  .ނެތް ކޮމިޓީން ނިންމާފަ. އެްއވެްސ ޝައްެކއް

ަވކި ފަރުދެއްެގ ފާހަގަކޮށްލަން. ދިވެހިރާއަޖޭެގ އެއްވެސް ގާނޫނެއް ވަިކ ފަރުދެއްގެ މައްޗަށް އަމާޒުކުެރވިގެން 

ތު ޙަލަޞްމު މައްއާ  ޓަކައި އެްއވެސް ގާނޫނެްއ ހެދިގެންދިއުމަކީ އެއީ ދިވެހިރާއަޖޭގެ ތު ހިމާޔަތްކުރެއްވުމަށްޙަލަޞްމަ

ނޑުމެން  ގެއްލޭނެ ކަެމއް ތުގެ ތެރޭަގއި ޙަލަޞްއުމީ މަޤަކަމަށް މި ުފރުޞަތުގައި ފާަހގަކޮށްލަން. ަހމައެއާެއީކގައި އަުޅގަ
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 ކައި މިފަދަ ބިލުތައް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެްއވުމުަގއި ިވސްނަންޖެހޭ މިންވަރަކަށް ވިސްނުމަކީ ޓަ ހިމެނުމަށް

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ިއ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ބިލު އަނބުރާ ފޮނުއްވަ  ،ކަމެއް. އެެހންކަމުން މުހިއްވެސް މު

ނޑުމެން  ނުންޤީތަކަީކ ހަމަ ޔަގެނެސްދެްއިވ ނުކުތާ ސަމާލުކަމަށް އެ ވިސްނަންޖެހޭ އާެމދު ފުންކޮށް އެ ވެްސ އަުޅގަ

 ،ކަން ެގއްލި މަކަމަކީ ކުށްވެރިްނގެ ެމދުގައި ހަމަހަ މު ެއއް ހިއްތެޭރގަިއ އެންމެ މުއް. އޭގެކެ ކަންތައްތަ

ން ބޭރުވެގެން ޗެކް އެްނޑް ބެލެންސް ސިސްޓަމު ؛ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ކުއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަދަ ބޭފުޅަރަ

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން. ހަމަ ކަމަށް ގައިދާނނއުމުގެ ނިޒާމު  ހިޤަ ގެ އެއާއެީކގައި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން މަންދޫބުންއަޅުގަ

ެގ މުކަމިފަދަ ކަން ،ޓަަކއި އދ. އިން ގަރާރުތަެކއް ފާސްކޮށްފަިއާވ ކަމަށާއި އްކުމަށްދެތެރޭގައި ަރއްޔިތުންނަށް ބިރު 

ނޑުމެން ިއ،ކުރެވޭ މަސައްަކތުގަ ޓަކައި މި ކުރުމަށްހަލަބޮލި އުމުޤަތެރޭގައި  ނޫން.  ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ަނށްމިއީ އަުޅގަ

ނެްތކަން ދު އެއްެވސް ފިޔަވަެޅއް އަޅާފައިއުމީ މަޖިލީހަކުން ދިވެހިރާއްޖެއާ މެޤަ ގެއދ. ،ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން މި

އިން ނެރޭ މެންޑޭޝަންތަކަީކ އެއީ މުިޅ އދ.ރެކަގްރޫަޕކުން ނެރޭ  ގެ މި ފުރުޞަތުގަިއ ފާހަގަކޮްށލަން. އދ.

ގެ ޗާޓަރާ އެްއގޮތަށް އަހަރު ވަންެދން އދ. 50ކީ އްޖެއަނުދާނެ. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާމެންޑޭޝަންގެ ގޮުތގައި ެވގެންކަރެ

 ގެމި ރާއްޖޭ ،ންއުމެއް. އެހެންކަމުޤަކަމާ އެީކގައި ދިދަ ނެގިފަިއވާ މިނިވަން އިގަ އދ. ،ވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުަގއި މިނި

 ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލް ދެމެހެއްޓުމަކީ ދިވެހިންގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާއެއް. މި މަޖިލީހުގެ ހިމާޔަތާއި މި

އުމާ ދޭތެރޭގައި ޤައުމަކުން ލިިބގެނެްއ ނުދާނެ. މި ޤަރެއްިވއްާޔ އެފަދަ ޖާަގެއއް މި ކުސް ފުރިހަމަ ޒިންމާެއއް. ިއރާދަވެ

 ،ގެ ހުރިހާ ޗާޓަރަކާ އެްއގޮތަށްއުމަކީ އދ.ޤަމި  ،ސް ޔަވި އިނުރުހުން ފާޅުކުރެްއވި ކަމުގަ ބަޔަކު ކިތަންމެ 

ނޑުަތކާބައިނަލް ތަކާއި އަދި އިންސާނީ ޤުއް ޙަ އިންސާނީ  ،ެއްއގޮތަށް ގިނަ ކުިރެއރުންތަކެއް އަްގވާމީ މިްނގަ

އުމެއް. ަސއުތު ޭއޝިއާ ޤަމުންދާ ާދިއރާއާއި އެހެނިހެން ދާއިރާތަުކން ކުރިއެރުން ހޯދަ ޙީއްޞި ،ދުޅަހެޔޮކަމާއި

އްޖޭގެ މިފަދަ ހަރަކާތްތަކާ ދަނީ ހޯދަމުން. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާ އޭޝިއާ ބައްރުްނ ކުރިއެރުންތަކެއް މި އިޅައަފަހަނަ

ބަރުމާެގ  ؛އިންސާނީ ޙަްއޤުތައް ެގއްލިފަިއވާ ،އުމުތަުކގަިއ ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާއި ޤަބަލާއިުރ ދުނިޔޭެގ އެހެްނ އަޅާ

ތަކުން ނުބަލަންވީ. ކީއްވެޯތ ގެ މަަސއްކަތު ގުރޫޕު ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ކީްއވެތޯ އދ. ނާ ދޭތެރޭގައި ހިންގާފަިއވާމުސްލިމުން

ކޮބައިތޯ  ؟ަތކުން ނުބަލަންވީމަސައްކަތު ގުރޫޕުގެ ސާ މަރާލީމާ އދ.ގެ އިނދިޮކޅު ފަރާތްތައް ދަންޖައްގްލަދޭޝްބަނ

ޖޭަގއި ހިނާގ އިނދިކޮޅު ހަރަކާތްަތކުެގ ެތރޭގައި ިމއީ މުޅި ދުނިެޔއަށް އެހެްނވީމާ، ިދވެހިރާއް ؟ކީޖެހުނު މައްސަލަތަކަ

އި ރައީްސ ނަޝީދުގެ ގަ އިަފނޑިޔާރު ރަހީނުކޮށްލި މަްއަސލަ އި،އދ. އިން ަފނޑިޔާަރކު ަވގަށްނަގަ  އިހަކަށްދުވަހު

ެއއްޗެިހ  ނެރުނު ބަޔާންތަކާމަސައްކަުތގެ ގްރޫޕްތަކުން  އެ  ،ބަޔާންތަާކއި ،ޮގވާލުންތަކާއި އިން ގޮވާެލްއވިމައްޗަށް އދ.

އެބަހުރި ފެންނަން. އެހެންވީމާ، މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިުތން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އެްއެވސް ސަބަބެއް ނެތް މިފަދަ 

ުތގަިއ ޚުކުރަްނވީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތަހުރިހާ ރައްޔިތުން މިއަދު އުފާ މިދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މަސައްކަތްތަުކގަިއ. އެހެންކަުމން

ފޮރިންގ  އިަގއުމު ބޭރު ދުނިޔޭގަ  ،އަމާންކަމާއި ،އުމަށް ހަމަހަމަކަމާއިޤަހެވި ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަީކ ހުންމިވަގުތު 
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އުމަީކ ޤަ  ވެސް މި އުމުތަކުންޤަ އެ  ،ކުރާވެސް އިޙްތިރާމު އުމަކީޤަ މި ންއުމަކުޤައެ ހުރިހާ  ،ޕޮލިސީގައި ހަމަހަމަކަމާ

ދަނީ  އުމަކީ ފަޚުރުވެރިވާ ަޤއުމެްއގެ ގޮުތގައި މިއަދު މިޤައަދު މި މި ؛ބަލައިގަންނަ ފަދަ ސިޔާސަތެްއ އެކަށައަޅާަފިއވާ

ދަނީ  މި  ން އުމުޤަންތައް އިންތިހާ ދަރަޖައަށް މި އިޖްތިމާޢީ ކުރިއެރު އިތިޞާދީ ކުރިއެރުންތަކާޤްފެންނަމުން. އި

ނޑުމެން މިފެންނަ މަންޒަރަކީ ބައެއް ފަރާތްތަުކން ރައީސު ،އެހެންކަމުން .ފެންނަމުން މި  ގެލްޖުމްހޫރިއްޔާމިއަދު އަުޅގަ

ނިކުފާނުގެ ހަށިޮކޅަށް މަ އެ ،ދެމުންކުފާނުެގ ފުރާނަފުޅަށް ގެއްލުންމަނި ތަން. އެ ދާހަސަަދވެިރވަމުން ަޓކައި ކާމިޔާބީއަށް

ނޑުމެން މި ުކރަމުން މިމަސައްކަތް  ނުމަށްދިގެއްލުން މަސައްަކތުގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ތަޖުރިބާ  ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ން ޓަކައި ހުރިހާ ރައްޔިތު އުމު ކުރިއެރުވުމަށްޤަ. ޖެހޭ އެބަ  ވާންއުމު އެއްަބއިވަންތަ ޤަ . ޤައުމު ޖެހޭ ހޯދަން އެބަ

ނަޑކަށްވާން އެބަ އުމު ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ޤަފުރުޞަތުގައި.  ނުވާނެ މިދީގެން. ބައިބައިވުމަށް ފުރުޞަތުޖެހޭ އެކަިތގަ

ިމގޮތުަގިއ  ،ވެސް މި މިނިވަންކަމާއި ރަށްއަހަ 100ކުރިއަްށ އޮތް މި ަޤއުމު ރައްޔިތުންެގ ކަމެއް. އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ 

 . عليكموالس الم ނުޖެހޭނެ. ެވސް ރައްިޔތަކު ކަންބޮުޑވާކަށްދާނެ. ެއއްކުރިއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މިރަށް. ޢާމެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

 ފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު އަނުބރާ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާލި ޢާކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޝު

ނޑު ޝުކުރު ކަމަށް ގާނޫނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މު ހިއް މިފަދަ މު ،ނީ. އެހެދަންނަވަން ޓަކައި އަުދގެ ސަރުާކރަށް އަޅުގަ

ކު ަކންކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެްއ މީރުކަން އަދި ެއންމެ ޢަދުލުވެރިކަމާއެތުންނަށް އޭގެ ފޮނިރައްޔި އިއެންމެހަ

ވާފަިއާވ ލައް އިހަުރގައި މި މަޖިލީހުން އެކުލަވަ ވަނަ އަ 2010 ،ކުރެވިަފއި އޮންނަންޖެހޭނެ ގާނޫނެއްކަން ފާހަަގކޮށްއިމުޤާ

ނޑު ދެކެން. އާެދ! މާމު ގާނޫނެއް ކަމު ހިއްވަރަށް މު ވެސް  ދިނުމަކީ ހަމަގައިމުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްފުގައި އަުޅގަ

ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ގާޫނނެއްގެ ދަށުން ކުެރވޭނެ ކަެމްއ ގޮުތގެ މަތީ ވަނަ މާއްދާގަިއ ވާ 115އަސާސީގެ ނޫނުޤާ

ށަހެޅުނީމާ ތަނަށް ހު . އަިދ ހަމައެއާެއއްކޮށް މިފަދަ ބިލުތައް މިފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައޮތީ ވަރަްށ ސާއެ ކަމަށް  ނޫން

ނުޑ އެބަ ފާހަގަކުރަން.  އުމީ ލޯބި މިތާ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފެންނަމުންދާކަންޤައަޅުަގނޑުމެްނގެ މި  އުމީ ޤަ އަޅުގަ

ނޑު މި ސިފަކުރަނީ ދިވެހި ދައުލަތަކީ މިނިވަން ދައުލަ ތްބޭލޯ ނޑުމެން މި ތެއްއަޅުގަ ހާރު މި ކަމަށް އަޅުގަ

ވަނީ  ވެސް އެނގޭ މިންވަރަށް މި އަސާސީން ވަރަށް ސާފުބަހުން ެއންމެ ކުޑަކުދީންނަށްނޫނުޤާޢަމަލުކުރަމުންދާ 

އަސާސީަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ނޫނުޤާއެއާެއއްކޮށް މިދެންނެވި  . އަިދ ހަމަ ލިޔެވިފަ ،ބަޔާންކުރެވި 
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ނޑުމެން އެަބ ފާހަގަކުރެވޭ. އެގޮތުަގއި ބާބެއް ލިެޔިވފައި ބާބެއްގެ ތަށް ގުބާެބއްގެ ޮގތުގައި އަޅުަގނޑު މިވަ  ވާކަން އަުޅގަ

ނުޑ މި އަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ނޫނުޤާވަނަ ބާބަކީ  13ވަަނ ބާބު.  13 ފާހަގަކޮށްލަނީ މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަ

ގާނޫނުތަްއ ވަނަ މާއްާދގައި ރާއްޖޭަގއި ހަދާ  268ަވނީ  ކޮށްފައި މިކުރުމުގެ ބާބު. އަދި މި ބާބުގައި ބަޔާން މާނަ

 އިލާޒިމުކުރާ އެންމެހަ ންއަސާސީނޫނުޤާ އިވާ ގޮުތެގ މަތިންނޭ. މި ބަޔާންކޮށްފަ  ގައިއަސާސީނޫނުޤާ ހަދަންވާނީ މި 

ތަ ގާނޫނަކުްނ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ހަދާ ކޮންމެ ގާނޫނެއް ުނވަ އާއަސާސީ ނޫނުޢާ މި، ަކމަށާއި ކުރަންވާނެކަންކަން ފުރިހަމަ

 ބާރު ނުހިނގާނެ ބައެްއގެ ކަމަށް. އަދި އެފަަދ ގާނޫނެއް ުނވަތަ ގާނޫނެްއގެ ކަށް ވެސް ވާނީ ބާތިލު ެއއްޗަ  ބައެއް

ނޑު  ކަމެއް ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ ބާތިލު ށްއަސާސީއާ ޚިލާފަނޫނުޤާމި އަދި ކަމަށާއި  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. އަުޅގަ

ެއއްވެްސ  ،ހަދާއެއްޢާނޑުމެން ގައިުމވެސް ެއްއެވސް މުގަ ައޅު ،ކުރާ ވާހަކައަކީ  ދަންނަވާލެވޭތޯ މަސައްކަތް މި

ނޑުމެންގެ މި  ކޮށްަފއެްއ ނޯންނާނޭައޅުަގނޑުމެްނ ސޮއި ގައި ހަދާއެއްޢާމު ނޑޭނޫނު ޤާައޅުގަ ގޮތަކަށް.  އަާސސީގެ ބާރު ކެ

ނޑުމެންހަދާތަކުގައި ޮސއިޢާއެހެންވީމާ، މުނޯންނާނެ.  ހަދާއެއްޢާއެްއވެސް މު ނަކީ ަސއްތައިން ކޮށްފައި ވާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ހިފަހައޓަންޖެހޭ އުމުގެ ތެރޭގަ ޤަ އަޅުަގނޑުމެންގެ  ،ކަށް ވީހިނދުއުމަޤަ މުސްލިމުސައްތަ  ވަކި ކަހަލަ  އި އަުޅގަ

އުމާ ދޭތެޭރގައި ދަތިކުރުުމގެ ފިަޔވަޅު ޤަރާތްތަކުން އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ވާތީ. އެހެންވީާމ، ބޭރުގެ ފަ އުސޫލުތަެކއް

ނުޑ މިއަލާ އިމި މަޖިލީހުން ގޮވަ އިޓަކަ އެޅުމަށް ތްތަކަށް އެހެންވީމާ، އެފަދަ ފަރާކަމެއް.  ދު ހިތާމަކުރާޮގވާލުމަކީ އަުޅގަ

ދިނުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުން ނުކުރެވިގެން ހަމައެކަނި ޤައުމުގެމާޔަތްހިލަޙަތު ޞްތިމާމެންގެ އަމިއްލަ މަ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންލާއިނިޔަތުގައި އެ ގޮވަ  ގެ މިނިވަންކަްނ ކޮންމެ އެްއޗެއް ދުލު  ޮގވާުލމަކީ، މި މައިކަކީ އަުޅގަ

މެދު  ކަންކަން ބަލައި އެ ފަރާތްތަކާއެ  ،ލަތުގަިއ ޭބނުންކުރެވޭ ެއްއޗެއް ކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް ހާބޭނުންކުރެވޭނެ 

މި  ،އެޅޭނެ އުސޫލުަތކެއް ަރއްޔިތުން ނިކުމެގެން ެވސް ެއބަ ހޯދަންޖެހޭ. އެހެން އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާ ކަމަކީފިޔަވަޅު 

މުގެ ކުރިއެރުާމއި އުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާެތރިކަމަކީ ހަމައެކަނި އެކަކަްށ ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން. އަދި ޤައުޤަ

ތަހުޒީބަކީ ެވްސ ހަމައެކަނި އެންމެ މީހަކަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން. އެއީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ  ތަރައްޤީާއއި

ުދގެ ސަުރކާރުން އެ ކުަރއްވަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްުޓވުމަށް ޓަަކއި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަެމއް. އެހެންވީާމ، އަ

ނޑުމެންގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ  ކިތަންމެ ވަރަކަްށ ދަތިކުރުުމގެ ފިަޔވަުޅ އެިޅކަމުަގއި ީވނަމަވެސް މި މަޖިލީހާއި ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ސަރުާކރުން އެކުރާ ތަރައްޤީގެ މަ ަސއްކަތް ކުިރއެރުވުމަށް ޓަަކއި ރައްޔިތުން ބޭނުންކޮށްގެން އަުޅގަ

 ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަެތއް ކުރާނެކަުމގެ ޔަޤީންކަން ެދމޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  75ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުން ގަވާއިުދގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 2010/2ނޫނު ނަންބަރު ގާން ގޮުތގެ މަތީ އެ މާއްދާެގ )ށ(ގައި ވާ ،ވަނަ ަނންބަރުގެ ދަށުން 3މާއްދާގެ )ހ(ގެ 
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ަވނަ ކިޔުން ިއްއވަން. އެޖެންާޑ  3ްށ އިްޞލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ( އަނޫނުގާއަދަބު ލުއިކޮްށދިނުމުގެ  މަޢާފުދިނުމާއި)

އިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދާީނ ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި އަ -8އައިޓަމު 

 .الم عليكمالس  و. އިގ1:30ަމެންދުރުފަހު 

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  10:25ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. .8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަންކަމަށް ވޯޓަށް  ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ،8ކަމަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން .الم عليكمالس  

ނެގުމުގެ ކުިރން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިެދއްވުމަށް ިއދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. އެހުން. ވޯޓު

ދުވަހުގެ މަަސއްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ  ،8.1 އެޖެންޑާ އައިޓަމު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ލަން ޮއތީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ން މިއަދު އެއް ވޯޓަށް ދަންަނވާއައިޓަުމގެ ދަށުކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ިމ 

 2010/2އަރުވަން. ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަން. ގާނޫނު ނަންބަރު ށްލަދެްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްކާޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮ

 ގެ ބިލު ފާްސކުރެްއވުމަށް ފެނިވަަޑއިނުގަންަނވާ ށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމު ( އަދަބު ލުއިކޮްށދިނުމުގެ ގާނޫނުއަމަޢާފްދިނުމާއި )

މެދު އިްއޒަތްތެރި  ކުރެއްވުމާނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކަމަށް ނިންމަވައި އެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވިއ 

 ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 55    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 46    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:



46 

 

 06 ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯ

   47     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 47        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 85ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ނެގުނުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 46. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 55ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 6މަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކ1ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .47ލަ؛ . ޖުމ24ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 47ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ށް ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިުލ ނު( އަދަބު ލުއިޮކށްދިނުމުގެ ގާނޫއައި މަޢާފްދިނުމާ) 2010/2ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގޮތަްށ  ކަމަށް ނިންމަވަިއ އެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވައި ނިންމެވި ސްކުރެްއވުމަށް ފެނިވަަޑއިނުގަންނަވާފާ

ދަބު އަމަޢާފްދިނުމާއި ) 20100/2ގުޅިގެްނ ގާނޫނު ނަންބަރު  މިގޮތަށް ފާސްވުމާ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

މަކަށް ޔާތް މަޖިލީހުގެ ނިާޒމުގެ ތެރެއިން ނިމުހަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ިބލުގެ ( އަ ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު

 އަީއކަމުަގއި ދަންނަވަން.

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަަވން. ކޮމިޓީތަުކގެ މަސަްއކަތް ެވސް ބާރަށް ކުިރއަށް އެބަދޭ. 

ނޑުމެންނަށް މި ދިަޔީއ ކޮމިޓީައކުން ވަރަްށ ައވަަހށް މަސައްކަެތއް ނިންމަަވއި  ެވގެން މިފާހަގައަދު ވެްސ އަުޅގަ

ތަން. ދެން  ގުޭޅގޮތުން މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމެވި ނިންމެވި ރިޕޯޓާ ނޑުމެންނަށްއަޅުގަ 

 ގައި.  9:00ނު ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދު 2015 ބަރުއޮކްޓޫ 12ގެ ޖަލްސާއެއް އޮންާނނީ މަޖިލީހު

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


