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 ( މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ، ރައީސްރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ  ވަނަީވސްތޭެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސް( ހޯމަ) 2022 މާރިޗ  28

 

 ޙަމްދ  ޞަލަވާތް .  1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނަކަތ ން  މިއީ ރޭވަ  ވަނަ ދ ވަސް.    25  ންމަހ   ޝަޢ ބާންވަނަ އަހަރ ެގ    1443  ދ ވަސް.  ހޯމަވީ    2022  މާރިޗ   28  މިއީ

. ިމ  ަގއިޖަލްސާ  ވަނ23ަވަނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ ެމން އިށީނދެ މި ތިބީ،  ވަނަ ދ ވަސް.    3

  ،ކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ  8ސަލާމ ަގއި    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  30  ށް ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިއްބެވީ ޖަލްސާއަވަގ ތ   

 . އެބަވޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  4  ގައިފ ޅ ރަސްމީ ދަތ ރ އަދި 

 

   ންދ ވަހ ގެ އެޖެންޑާ އިޢ ލާންކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  .23/ 1/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެންޑާ މިއަދ 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ގަރާރ    .4

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 .ޖެހޭ ަގރާރ ކ ރަންމަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ  -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

  އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނާއި  ،ފައިވާ ހ ށަހަޅ އްވާ هللاޢަބްދ ީއވާ    ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ަގލޮޅ  އ ތ ރ   -4.1

ތަރައްޤީ  ދިމާވާއަންހެނ ންެގ  ައދާކ ރ މ ަގއި  މެންބަރ ންެގ މަސްއޫލިްއޔަތ   ކޮމިޓީތަކ ެގ  ދަތިތަކަށް   އަށް މަސައްކަތްކ ރާ 

އަންހެނ ންެގ   އަންހެން ކައ ންސިލަރ ންނާއިމަ ކިޔ ން އިްއވ ން.  ހ ށަހަޅާ ަގރާރ ެގ ފ ރަތަ  ހައްލެއް ެގނައ މަށް ޮގވައިލައި

ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ެގނައ މަށް    އަށް މަސަްއކަތްކ ރާ ކޮމިޓީތަކ ެގ މެންބަރ ންެގ މަސްޫއލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ަގއި ދިމާވާތަރައްޤީ

 . ހ ށަހަޅާ ަގރާރ   ޮގަވއިލައި

 

 އެންގ ން   ޔާސަތ ން އަންގާ ރި .  5

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ނ ވާފައިާވ ސ ންަގޑި އިޢ ލާންކ ރ ން.  ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ކޮމިޓީން ފޮ   153އްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ރަ  -5.1

އަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމ    2022މޭ   31  ،ތ ތައް ހާމަކ ރ މ ެގ ބިލ ހަލަސްމަމާލީ ައދި އެހެނިހެން  ؛ ޔަތ  ކޮމިޓީމާލިއް   -1

މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ ،   އިްއޒަތްތެރި  ެގއިރާވަށ  ދާމާ  ، ވަނީ  މި ސ ވާލ  ކ ރައްވާފައި މިަގއި ވަނީ ސ ވާލެއް.    6

ކޮމިއ ނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ޔޫތ ،  އޮފް  އަލްފާ މިނިސްޓަރ  މަޚްލޫފާއެމްޕަވަރމަންޓް  އަޙްމަދ   ަވޒީރ   ޟިލް   .

ވިދާޅ ވެފައި  އާލާސްކަންފ ޅާ ވަނީ  ހެޔޮ   ،އ ޅ އްވާތީވެ  ވަޒީރ   އެހެންވީމާ،  އަންާގފަ.  އިދާރާއަށް  މަޖިލީހ ެގ  ެއކަން 

ނަން. މި ސ ވާލ  އެޖެންޑާކ ރާ ،ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން މި އެޖެންޑާ ައއިޓަމ ހާލ ކޮޅ ަގއި  

އްޔާ ހަދާނެ ޮގތް އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ވަޒީރ  ބޭފ ޅަކ   މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ަގއި މަޖިލީހ ެގ މެންބަރަކ  ހާޒިރ ނ ވެއްޖެ

ަގވާއިދަކ ނ ވޭ. އެހެންވީމާ، އެ ސ ވާލ މިއެ ސ ވާލ  ދެ  ،ނަމަ  ހާޒިރ ެވވަޑައިނ ެގންފި   ، ނޯންނާނެ ކަމަކަށް މަޖިލީހ ެގ 

   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ސ ވާލ  ދެމި އެބަ އޮތް. ވަޒީރ ެގ ަމއްޗަށް އޮތް ނޯޓިސް ވެސް ދެމި އެބަ އޮތް.

 

 އްލި މައްސަލަ ކ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ބިފަ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި މ ެގ ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑަށް ެއބަ އޮތް ކ އްލި މައްސަލަެއއް ލިޔ  އަށް ދި  7އެޖެންޑާ ައއިޓަމ   

 ކ އްލި މަްއސަލަ ހ ށަހެޅ އްވ މަށް.  ށްޝިޔާމަ އަޙްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނައިފަރ ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

މިލިޓަ  .` އިންޑިއާެގ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ތިބ މާޝ ކ ރިއްޔާ  ރާއްޖޭަގިއ  މަހ ެގ    ރީ ސިފައިން  މި  ދެކޮޅަށް 

ބޭްއވ ނ  ސ ލްޙަވެރި  25 މާލޭަގއި  ދ ވަހ   އެތަ   އިހ ތިޖާޖ ގެ ވަނަ  އަމ ރަށް  އިންޑިއާެގ  ބައްތެރެއިން ސަރ ކާރާއި  ކ  ޔަ  

ފަރާތްތައް  ، އަނިޔާދެމ ންދާތީ  ހައްޔަރ ކޮށް ޮގވަ   އެ  ދޫކޮށްލ މަށް ސަރ ކާރަށް  މިހާރަށް  ހ ށަހަޅާ ކ އްލި    އިލައިމިހާރ ން 

ަވނަ ދ ވަހ  މާލޭަގއި ބޭއްވ ނ     25ދެކޮޅަށް މި މަހ ެގ    މާރީ ސިފައިން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބ މައްސަލަ. އިންޑިއާެގ މިލިޓަ

ތެހ އި އަމ ރަށް  ރެތިޖާޖ ެގ  އިންޑިާއެގ  ދިވެހި ސަރ ކާރާއި  ހައް  17އިން  ބަންދ ކޮށް، މީހަކ   ޖަލ ަގއި  ދޫނިދޫ  ޔަރ ކޮށް 

އްޔިތ ން އިންތިޚާބ ކޮށްފަިއާވ  ރަ   ،ތެރޭަގއި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނާއިއޭެގ،އަނިޔާކޮށްފަިއވާ ހިނދ     އިއަޅ ވަބިޑި

މީހ ން   9  ،ނިއި ދެކޮޅަށް އަޑ އ ފ ލި އެތައް ދިވެހި ރައްޔިތ ން ހިމެރީ ސިފައިން ތިބ މާޓަތްތަކާއި އިންޑިާއ މިލިފަރާ

އާިއ  ވަނަ މާއްދާ   27އ ޅ މާއި ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ެގ މިނިވަންކަމަކީ ޤާނޫނ ައސާސީެގ  އެްއވެ   ،އަދިވެސް ބަންދ ކޮށްފަިއވާތީާއއި 

ައސާސީ    32 ލިބިދީފައިވާ  ރަްއޔިތ ންނަށް  މާއްދާއިން  ހަނިކޮށް  ގ އް ގަ އެ    ، ވާއިރ    ށްކަގަ އްހަވަނަ  ތައް 

ފަރާތްތަކާ  ، ާއއިނިގ ޅަިއަގނެފަިއވާތީ ތިބި  ބަންދ ކޮށްފައި  އަނިޔާވެރިކޮށް  ޖަލ ަގިއ    ، އާއިޢަމަލ ކ ރަމ ންދާތީ  މެދ  ވަރަށް 

ދޭ ކާބޯތަކެތީެގ    ޖަލ ތެރޭަގއި ބޭރަށް ހިންގ ން ފަދަ ބަލިތައް ފެތ ރެމ ންދާއިރ  ތަނ ެގ ސާފ ތާހިރ ކަމާއި އެ ފަރާތްތަކަށް

އިންޑިއާ ސިފައިން    ، ެގ ޝަކ ވާތައް ލިބެމ ންދާތީއާއިސް ވަރަށް ދަށ  ދަރަޖައިަގއި ހ ރިކަމ ވެ ފ ތާހިރ ކަމ ެގ މިންަގނޑ   ސާ

ރާއް ޮގވަމ ންދާއިރ ޖޭބޭލ މަށް  ރައްޔިތ ން  ކަންކޮޅ ތަކ ން  އެކި  ޚިޔާލ    ،ެގ  މިނިވަންކަމަށް ފާޅ ކ ރ މ   ެއއްެވއ ޅ މާއި  ެގ 

ހާލަ  ،ހ ރަސްނޭޅ މަށާއި ރަނަގޅ ކ ރ މަށާއިޖަލ ތަކ ެގ  އި  ،ތ   އިންޑިާއެގ  ހ ސ ލްޙަވެރި  ސަރ ކާރާއި  ތެރެއިން  ތިޖާޖ ެގ 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖލީހ ގެ   ިއލައިއަމ ރަށް ހައްޔަރ ކޮށްފައި ތިބި އެންމެން މިހާރ ން މިހާރަށް ދޫކޮށްލ މަށް ސަރ ކާރަށް ޮގވަ 

 ޝ ކ ރިްއޔާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ށަހަޅަން. ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މި ކ އްލި މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ  ހ   170ެގ  ދ ާވއިަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވޯޓ  މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  އެދެން.  ެގޝ ކ ރިއްޔާ  ޖަްއސަވައިދެްއވ ން  ރައްޔިތ ންެގ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    ރަނަގބީލ  

ގަވާއިދ ެގ   ދަށ ން    170މަޖިލީހ ެގ  މާއްދާެގ    ޝިޔާމް  އަޙްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ނައިފަރ ވަނަ 

ންނަާވ  ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގ  ގ ޅޭ  މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރ މާ  ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކ އްލި މައްސަލަ

 ން އެދެން. ދެްއވ ޮގތަކަށް ވޯޓ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[
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 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 34    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 03    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 26    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    29     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 15      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ނ ވޭސްފާ       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަޖިލީހ ެގ   ޝިޔާމް   170ރައްޔިތ ން  އަޙްމަދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ   ބެހޭ  މަޖިލީހ ަގިއ ބަހ ސްކ ރ މާ  ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ކ އްލި ަމްއސަލަ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން.   3  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވީ  34؛ . ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވ87ީ  ކީއަދަދަ

ކަމަށް   ވޯޓ ނ ދެްއވާ  26ނ ފެންނަ  ޮގތަކަށް  ވަކި  މެންބަރ ން.  ވޯޓ ަގިއ    ިއްއޒަތްތެރި  ނެތް.  މެންބަރަކ   ިއއްޒަތްތެރި 

ވޯޓ . އެހެންވީމާ، މި ކ އްލި މައްސަލަ   15  ރ ން. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވަނީިއއްޒަތްތެރި މެންބަ  29  ބައިވެރިެވވަޑަިއަގތީ

 ބަހ ސްކ ރ މަކަށް ފާހެއްނ ވި.  
 

 . މައްސަލަ 7
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން މަޑ ްއވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    179ރަްއޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    -7އެޖެންޑާ ައއިޓަމ   

މި މައްސަލަ ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވ މަށް މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި   ؛ޝަރީފް ހ ށަހަޅ އްވާ މައްސަލަ   މެންބަރ  އާދަމް

 މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަން. ަމޑ ްއވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން އާދަމް ޝަރީފް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ެއކަން  އިތ ރ ފ ޅ ހައްދަވާފަިއވާތީ  ބޭފ ޅަކ   ަވޒީރ ންެގ  މަޖިލީހ ަގއި  ރަްއޔިތ ން  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ 

  ލައި ހ ށަހަޅާ މައްސަލަ. ވަޒީރ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރަކާ އިފިޔަވަޅ އެޅ މަށް ޮގވަ   ،ސަރ ކާރ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގނައ މަށާއި

ވަނަ 98ރަކ  ކ ރާ ކޮންމެ ސ ވާލަކަށް ތެދ ބަހ ން ޖަވާބ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަ 

ރީ  ޝިއަޮގތ ން ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ޖ ޑީ  ގ ޅޭ  ކޯޓ ތަކ ަގއި ަމއްސަލަތައް ލަސްވ މާ  ،މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ވީހިނދ 

ވ މ ަގއި މެންބަރ ން ކ ރެްއވި ސ ވާލ ތަކަށް ޖަވާބ ދެއްވަމ ން،  ވަނަ ދ ވަހ  ބޭްއވި ބައްދަލ    2022ފެބ ރ ވަރީ    17ކޮމިޓީން  

އެފަދަ ފަރާތްތަކ ން   ،ތަޙ ޤީޤ ކ ރާ އެހެން ފަރާތްތަކ ަގއި ވެސް އެބަތިބި ކަމަށާއި  އިޯގސްހަދާ ފަރާތްތައް ފ ލ ހ ންެގ އިދާރާއާ

 ތ  ވިދާޅ ވ މާފްޢަ ެގނެރަލް ިއބްރާހީމް ރިޯގސްހަދަނީ ރޭިވެގން އިންތިޒާމ ވެެގން ކ ރެވޭ ކަެމއްެގ ޮގތ ަގއި ކަމަށް އެޓަރނީ

ފޮނ އްވި هللا މްރާން ޢަބްދ ޢިގ ޅިެގން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރަކ  ލިޔ މ ން ކ ރެްއވި ސ ވާލަކަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ  

  އަދި މި ޖަވާބާ   ،އާއި ޖަވާބ ަގއި، ަގސްތ ަގއި ޯގސްހަދާ ބަޔަކ  ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ަގއި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅ ެވފައިވާތީ 

ވާ ކަމަށް މަޖިލީހ ެގ ރިޔާސަތ ން ފާހަަގކ ރައްވާފައިވާތީ، ރަްއޔިތ ން ގ ޅިެގން ކޮންމެވެސް ެއއް ވަޒީރަކ  އިތ ރ ފ ޅ ހައްދަ 

މްރާން ޢިތ  ނ ވަތަ ހޯމް މިނިސްޓަރ   ފްޢަމަޖިލީހ ަގއި އިތ ރ ފ ޅ ހެއްދެވ މ ެގ ސަބަބ ން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ރި

ކަމަށް  މިކަން ސަރ ކާރ ެގ ސަމާލ   ،ޚިލާފ ވެފައިވާ ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭތީވެ   ޔާވަނަ މާއްދާ  98ޤާނޫނ އަސާސީެގ  هللا ޢަބްދ 

  މެދ  ާގނޫނީ ފިޔަވަޅ އެޅ މަށް ސަރ ކާރަށް   އެ ަވޒީރާ  ،ޚިލާފ ވެފަިއވާ ވަޒީރ  ދެނެަގނެ  ޤާނޫނ އަސާސީއާ   ،ެގނައ މަށާއި 

 ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށ ން މި މައްސަލަ ހ ށަހަޅަމެވެ. ޝ ކ ރިްއޔާ.  179ލައި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ އިޮގވަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އެދެން.   ،އަޅ ަގނޑ  ޖައްސަަވއިދެްއވ މަށް  ރަނަގބީލ   ަގވާއިދ ެގ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    ވޯޓ ެގ  މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ 

ދާއިރާެގ  179 މަޑ ްއވަރީ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މައްސަލަިއއްޒަތްތެރި  ވަނަ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ޝަރީފް  އާދަމް    ، މެންބަރ  

 ދެްއވ ން އެދެން.  ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ  ގ ޅޭ މަޖިލީހ ގައި ބަހ ސްކ ރ މާ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :
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 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 38    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 18    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 13    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    31     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  16      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް    ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން  179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ  

ލަ އަދަދަކީ  ޮގތ ން ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ   މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސްކ ރ މާ ގ ޅޭ   ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ަމއްސަލަ

ނ ފެންނަ   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވޯޓ ދެްއވައިފި.  18  ފެންނަ ކަމަށް  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން.  38  ތިއްބެވީ ހާޒިރ ވެ  .  87

ނ ދެްއވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިެވވަޑަިއަގތީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ   13  ކަމަށް

ފާ  31 މެންބަރ ން.  ބޭނ ންވަނީ  ިއއްޒަތްތެރި  ފާސްެވއްޖެ.   16ސްވ މަށް  ބަހ ސްކ ރ މަށް  ަމއްސަލަ  މި  ވީމާ،  ވޯޓ . 

 އަރ ވަނީ މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

އަދި މި މައްސަލައަށް ތާއީދ ކޮށްދެްއވި ކަމަށް ޓަކަިއ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ    ބޮޑަށް  ! ވަރަށްޝ ކ ރިއްޔާ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ  މިައދ  ހަމަ ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން.  އިރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ތިޔަ އެންމެހަ

އަދި    އި،މަކަރ ހަދަ  ިއ،އްޔިތ ންނަށް އޮޅ ވާލައެ ޤައ މެްއެގ ވެރިކަމ ަގއި ތިބޭ ބަޔަކ  ރަ  ،ޤައ ެމއް ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެއ ވެރިކަންކ ރާ ތަނެްއެގ ެވސް  ،  އެ ޤައ ެމއްެގ ވެސް   ދެން  ،ވާނަމަ  ހަދަންވެއްޖެ ކަމަށްކޮށް މި މަޖިލީހ ަގއި ދޮގ ޞަޚާއް

ވާނެ    ރާބ ވ މަކީ އެއީޚަމ ޅި ތަން    ،ރަްއޔިތ ން އެ ސަރ ކާރަކާ މެދ  އޮންނަ އިތ ބާރ  ެގއްލި  ،މ ޅި މަސްލަހަތ  ެގއްލި

ދިޔައީ މި  ފެނިެގން  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއަދ   މަޖިލީ  ،ކަމެއް.  މި ސަރ ކާރ ެގ  ހ މި  ގ ޅިެގން  މައްސަލަތަކާ  އެކި  ެގ 

ެގ ރިޔާސަތ ން ެވސް ހ ކޮށް މަޖިލީޞައަދި ޚާއް  ، ށް ވެސް ަގބޫލ ކ ރެވިހަހެއްދެވިކަން މި މަޖިލީވަޒީރ ންތަކެއް އިތ ރ ފ ޅ 
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  ،އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ފެނިެގން މި ދިޔައީ   ހައްދަވައިފި ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރަްއވާ ހާލަތ ަގއިތ ރ ފ ޅ ކޮންމެވެސް އެްއ ަވޒީރަކ  އި

ައޅ ަގނޑ މެން މިއީ ސީރިައސް މައްސަލައެއް ކަމަށް  ަގބޫލ ކ ރެވޭކަން.    ެގމި މައްސަލައަކީ  މަޖިލީހަށް ވެސް އެބަ  މި 

ހެއްދެވ މަކީ  ަގއި އިތ ރ ފ ޅ ހ  ޮގތެއްަގއި މި މަޖިލީ ޞަން، ޚާއްސަރ ކާރ ެގ ަވޒީރ ން، ދައ ލަތ ެގ ވެރި؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމ ެގ ތެރޭަގއި މަސަްއކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ ގ ޅ ން    ،އެއީ ޭއެގ ޒާތ ަގއި ވެރިކަން ަވރަށް ބޮޑަށް ބަލިކަށިވެ

ކެނޑި  އެާއއެކީ   ،އެްއކޮށް  ހަމަ  ތެރެއަދި  ސަރ ކާރެްއެގ  އެ  ކަންތައް   އިން ަގިއ   ަވޒީރ ންެގ  ހިނާގ  ސަރ ކާރ ެގ  ތައް 

ޮގތ ން   ަގބޫލ ކ ރާ  ައޅ ަގނޑ   މަްއސަލަިއަގިއ  މި  ކަމެއް.  ހާމަވެެގންދިޔަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނޭނޭގކަން  ވެސް  ލެވެލްަގއި 

ޗޮިއސެ އެންމެ  ހަމައެކަނި  އޮތީ  މަޖިލީރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  މި  އެއީ  ބެހޭހ އް.  ކަމާ  މި  ޮގތ ން    ަގއި 

ޔާއި ދައްކާ ވާހަކަިއެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފަިއ އެ ވަޒީރަކ  ަވކިކ ރެއްވ ން  ޢ ހ ަގއި މި މަޖިލީހ ން ނެރޭ ރަފަވަކާލާތ ކ ރ މަށް

ނ ޖެހޭ. ވަޒީރ ންނަކީ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. މި މަޖިލީހަކ ން ކޮންމެހެން އެ ވަޒީރަކ  ވަކިކ ރާ ހިސާބަކަށް ދާކަށް

ބޭފ ޅ ންތަކަކަށް ވާތީއާ ެއކީަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ން މިއަދ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ،    ކ ރާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އަްއޔަން

ވަނަ މާއްދާާއ    98ައސާސީެގ  މި ޤާނޫނ   ،ރޫޙ ަގއި  ައސާސީެގހ ރެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ޤާނޫނ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ަގޓ 

  .ކަމަށް ަގބޫލ ނ ކ ރެވޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ ންމީދ ކ ރަނީ  ނަގޅ  ކަެމއްޚިލާފ ވި ވަޒީރަކ  ކެބިނެޓ ަގއި ބެހެއްޓ މަކީ އެއީ ރަ

ދާއިރ  ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ން ސަރ ކާރަށް ލާޒިމ ވާނީ ކޮންމެެވސް   ވެސް އެ ހާލަތަށް  އަށްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

  ، ށް ިވޔަސް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެއް ވަޒީރަކ  މަޤާމ ން ވަކިކ ރަން ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ. ވަކިކ ރި ކަމަ

މި ކަންކަން އިންތިހާއަށް    ،ހެދ މާއި ލ މާއި ދޮގ އިމި ސަރ ކާރ ން އޮޅ ވަ   ،ސަރ ކާރާ މެދ  ރައްޔިތ ން ވަމ ންދާ މާޔޫސްކަމާއި

ރައްވާ ސ ވާލ ތަކަށް  ެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކ ހ މި މަޖިލީއޮންނަކަން މިއަދ  މިއީ ރައްޔިތ ން ަގބޫލ ކ ރާ ޙަޤީޤަތެއް.  

މަޖިލީ އިތ ރ ފ ޅ ހ މި  ދިޔައިމާަގއި  ހިސާބަށް  ޚާއް  ، ހައްދަވާ  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް   65ކޮށް  ޞަ އަދި  މެންބަރ ން 

ހެއްދެވ މ ެގ ވިސްނ ން އެ އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރ ކާރ ެގ ތެރޭަގއި  އިތ ރ ފ ޅ  އިރ  ވެސްލިބިވަޑަިއަގންނަވާފައި އޮތް 

، ސަރ ކާރ ން ކ ރަމ ންދާ ކަންތައްތައް އެްއ ބަޔަކ  އަނެއް ބަޔަކަށް ނޭނޭގ ހިސާބަށް މި ކަންތައްތައް ގ ޅ ން ކެނޑިފައި 

ލާފަިއ  އިމިއިްއޔަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ މި ތަނ ަގއި ވާހަކަދައްކަ ؛ ދިޔައިމަ ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ަވޒީރ ން   ،މިއަދ  ސ ވާލ  މި އ ފެދެނީ  ހިތ ަގއިއް. ރަްއޔިތ ންެގ  ވ ރެ ސީރިއަސް މައްސަލައެ  އެކަނި ދޫކޮށްލާ ވަރަށް

އިތ ރ ފ ޅ އިތ ރ ފ ޅ  ކ ރިމަތީަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  ދޭތެރޭަގއި.  ރައީސް   ދެން  ހެއްދެވީމަހައްދަަވއިފިކަމާ    ، އިއްޒަތްތެރި 

ރ ން ވެސް ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ކޮށް ސަރ ކާޞައަދި ޚާއް  ،ވަކާލާތ ކ ރައްާވއިރ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ގައި

ހެދި މީހާ މަޤާމ ން ވަކިކ ރ ން. ަވކިކ ރ ން  ޯގސް،  މި ސަރ ކާރަށް އިތ ބާރެއް ހޯދ މަށް ޓަކައި ވެސް ކ ރަން އޮންނާނެ ކަމަކީ

ރައީސް  އި ފިޔަވަ އިްއޒަތްތެރި  ނ ކ ރެވޭ.  ަގބޫލެއް  އަޅ ަގނޑަކަށް  ކަމަކަށް  އޮންނާނެ  ޮގތެއް  ތަނ ން ؛ އިތ ރ   މި 

ވަރަށް އ ނދަޫގ މެޝިނެްއ    ލާއިރ  އަޅ ަގނޑަށް ހަމަނައިކަމާ ދޭތެރޭަގއި ބޮޑަށް ވިސްއެ ؟ބޭފ ޅެްއތޯހެއްދެވީ ކޮންރ ފ ޅ އިތ 
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  ،ރަީއސް ވެސް ވިދާޅ ވި ފަދައިން   ،ހެއްދެވީ ދެނެަގންނަން. އެހެންނަމަވެސްވެސް ނެތީމަ ކާކ ކަން މި ތަނ ން އިތ ރ ފ ޅ 

ކަމ ަގއި ކޮންމެެވސް އެއް ަވޒީރަކ  އިތ ރ ފ ޅ  ެއބަ ހައްދަވާކަން އެއީ އަޅ ަގނޑ  މި  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅ ވި ފަދައިން

ންވާ ކަެމއް. ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ެއއީ ކޮން ބޭފ ޅެއްކަން ކަށަވަރ ނ ވާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ދެ ބޭފ ޅ ން ީގހިތ ން ޔަ

  ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ތެރޭަގއި ރަްއޔިތ ންނަށް މި ސ ވާލ  އ ފެއްދޭ ހިސާބަށް ދިޔައިމާ. މީެގވެސް ޖެހޭނީ ވަކިކ ރަން

ނޫން ޮގތެއް އޮންނާނެ ކަަމކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއްނ ކ ރެވޭ. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަކޮޅ  ކ ރ ކޮށްލާނަން.  މި

މިއަދ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެބަ ޖެހިވަޑަިއަގންނަަވއޭ މި ދެ    ، ކ ރ ކޮށްލަމ ން ވެސް ދަންނަަވން އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންވަނީ

ޮގތ ން ބޮޑ    ތެރެއިން ެއްއ ބޭފ ޅަކ  ވަކިކ ރަްއވަން. ނ ަވތަ މި ކަމާ ގ ޅޭނ ން ވެސް މީެގީގބޭފ ޅ ން ވެސް ނ ވަތަ ހަމަ ޔަ 

ަގއި ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ދިޔަ ޮގތެއް ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ އިހިނގަ   ކަންމި  ، ތަޙ ޤީޤެއް ކ ރައްަވިއެގން ނަމަވެސް

 ދަންނަވާނީ. މި ފ ރ ޞަތ  ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތ ރ  ބަހ ސެްގ ފ ރ ޞަތ . ަގލޮޅ  އ   ،ހ ޅ ވާލަނީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   

 هللا.ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އީވާ ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: هللا ޢަބްދ  އީވާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ަގލޮޅ 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް  ؛ ޝ ކ ރިއްޔާ  ަމޑ ްއވަރީ ދާއިރާެގ 

އަޅ ަގނޑަށް ނ ވިސްނެނީ    ،ހ ށަހެޅ އްވި މައްސަލައަށް އަޅ ަގނޑ  ފެއްސަށް ފިތީ. އަޅ ަގނޑ  ފެއްސަށް ފިތި ސަބަބަކީ

އީސްެގ ހަިއސިްއޔަތ ން ެގ މެންބަރެއްެގ ހައިސިއްޔަތ ން އަދި މި މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރަހ އަޅ ަގނޑަށް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީ

ރަްއޔިތ ންެގ   ކަނޑައެޅިެގން  މިއީ  ނ ވިސްނެނީ.  އަޅ ަގނޑަށް  ޮގތެއް  ބ ނެވޭނެ  ނ ބަލާނަމޭ  މައްސަލަ  މި  އަޅ ަގނޑަށް 

ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  މައްސަލަިއަގއި  މި  ކަމެއް.  ގ ޅިފައިވާ  އިމްތިޔާޒާ   ، މަޖިލީހ ެގ 

ބ ނަނީ  98  އަސާސީެގޤާނޫނ  މާއްދާަގއި  މަޖިލީހަށް  ،ވަނަ  ވަޒީރ ން   ،ރަްއޔިތ ންެގ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ 

މައްސަލައަކީ ވާހަކަފ ޅ  އ ޅޭ  މި  ދިމާވެެގން  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ކަމަށް.  ބަހ ން  ތެދ   ކޯޓ ތަކ ަގއި    ،ދަްއކަވަންޖެހޭނީ 

ވަނަ ދ ވަހ  ބޭއްިވ     ކޮމިޓީން މި ފެބ ރ ވަރީރީޝިއަޮގތ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ޖ ޑީ  މައްސަލަތައް ލަސްވ މާ ގ ޅޭ

އިދާރާއާ ފ ލ ހ ންެގ  ފަރާތްތައް  ޯގސްހަދާ  ޖަވާބ ދެއްވަމ ން  ސ ވާލ ތަކަށް  ކ ރެްއވި  މެންބަރ ން    ، އިބައްދަލ ވ މ ަގއި 

ވިދާޅ ރާ  ކ ތަޙ ޤީޤ  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ވިދާޅ ވި.  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ކަމަށް  އެބަތިބި  ވެސް  އިދާރާތަކ ަގއި  ީވ  އެހެން 

ނެތޭ. ފ ލ ހ ންެގ ތެރެއަކ  ނެތޭ.   ،ތިބި ކަމަށް. ނަމަވެސް ހޯމް މިނިސްޓަރ  ވިދާޅ ވީ  ަގއި ޯގސްހަދާ ބަޔަކ  އެބަތ ަގސް

މ ޅި ދ ނިޔޭަގއި ވެސް، މ ޅި ދ ނިޔޭަގއި ވެސް ފ ލ ހ ންެގ    ،ނގޭ ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެނަށް ވެސް އެ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 
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  ، ނޭގ. މަސްތ ވާތަކެއްޗާ ގ ޅޭ ކަންކަމާއިަގއި ހަމަ ޯގސްހަދާ ބަޔަކ  އ ޅޭކަން އެތ  ސް ަގސްއިދާރާަގއި އަދި ކޯޓ ތަކ ަގއި ވެ 

ަގއި ޯގސްހަދާ ފ ލ ހ ން މ ޅި ދ ނިޔޭަގިއ  ތ  ކަހަލަ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކ ަގއި ަގސްމި  ،އާ ގ ޅޭ ކަންކަމާއިހިއ މަން ޓްރެފިކިން

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ވަރ  ވާހަކައެްއ. އަޅ ަގނޑަށް ނ ވިސްނެނީނ ކ ރެވޭނޭ ދޮގ   ެއއީ ހަމަ އެއީ ދެން  ނޭގ.ވެސް އ ޅޭކަން އެ

ނޭ ހަދާ މީހ ންނެއް ނޫޅޭކަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފ ލ ސް އޮފީހ ަގއި އެކަހަލަ ޯގސްޔަހޯމް މިނިސްޓަރަށް ކިހިނެއްތޯއޭ ކ އްލި 

ކަމަކަށް ެއއް  ވިދާޅ ވީ  ،ބ ނެވޭނީ.  ކަމަކަށް؟ ބައްލަވާފައިތޯއޭ  ކ އްލި   ،ދެަވނަ  ނ ބ ނެވޭނެ.  ކަޔަނ ބަލާ  އެހެނެއް  ށް 

ރައީސް  މަނިކ ފާނ ؛ އިްއޒަތްތެރި  ހަނދާންވަނީ  ރައީސް ؛އަޅ ަގނޑަށް  ވިދާޅ ވީ   ،ިއއްޒަތްތެރި  މީެގ    ،މަނިކ ފާނ  

އަހަރ ފަސް ވިދާޅ ވީކ   ވަރަކަށް  މަނިކ ފާނ   ވެރިކަމ ަގއި  ޔާމީނ ެގ  ރައީސް  އެބަ  ،ރިން    އޭ އ ޅެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ނިސްބަތ   ވިދާޅ ވީމާން.  އެކްސްޓްރީމިސްޓ ން  މިނިސްޓަރ     މަނިކ ފާނ   ހޯމް  ޤައ މ     ތި  ،ވިދާޅ ވީއޭރ ެގ  އ ޅެނީ 

ތްކ ރަންށޭ. ހަމަ އެކަހަލަ ކަމެއް، ެއކަހަލަ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑަށް ވެސް މި ސިފަަވނީ. ކަމެއް ރަނަގޅ ކ ރަން ޙަފަޟީ

 ބަދަލ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި  ތްކ ރަންށޭ ކިޔ މ ެގޙަޤައ މ  ފަޟީ  ،ރަންށޭ ކަށް އެ އ ޅެނީ ސަރ ކާރ  ބޭޒާރ ކ ޔަ ކ އްލި  ،މީހަކ  ބ ނީމާ

އޮތިއްޔާ    ،ރައީސް ޯގހެއް  ނެެގހެއްޓޭނީ  އިތ ބާރ   މަސައްކަތްކ ރ ން.   ރަނަގޅ ކ ރާނަމޭރައްޔިތ ންެގ  ެއއަށް  ކިޔާފައި 

ހިނާގނޭ ބ ންޏަކަސް މީހަކ   ، މި ފ ލ ސް އޮފީހަކ  ކަމެއް ނ  މި ސަރ ކާރަކ  ޯގހެއް ނ ހިނާގނޭ  !ހޫންއ   ،ކަށްޔަ ކ އްލި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މިވަރ  ވާހަކައެްއ    ، ންީގއަޅ ަގނޑަށް ޔަ؛ ަގބޫލެއްނ ކ ރާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ވިދާޅެއްނ ވާނެ މީަގއި ޙަޤީޤަތެއް ނެތިއްޔަކާ. އެހެންވީމާ، ޮމޅ އިތ ރީ ހޯމް މިނިސްޓަރ  ވިދާޅ ވ ން ތަޙ ޤީޤ ކ ރަްއވާނަމޭ. 

 އަދި ތަޙ ޤީޤ ކ ރަްއވާފައި އޭެގ ނަތީޖާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެްއވ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްތެރިއާދެ!   ފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި    ،އަރ ވަނީމެންބަރ .  ދާއިރާެގ  ބިލެތްދޫ 

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމަށް. ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ .

 

 ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  

ވަޒީރ ންެގ މަޖިލީހަށް ޖަވާބ ދާރީވާއިރ ަގއި   ،ވެސް ކަންބޮޑ ވާ މައްސަލައެއް   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ 

ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ސަރ ކާރ ަގިއ   ކޮށްެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން. ހަމަގައިމ   ވެސްދޮގ  މަޢ ލޫމާތ  ދިނ ން އެއީ އެްއޮގތަކަށް 

ތަނަކަށް ނ ެގނޭ. މަޖިލީހެއް ނ ބާއްާވ.   ތަނަށް އަިއސް. އެއީ ވަޒީރަކ  މި  ެއއް ނެތް މިްއވެސް ވަޒީރަކ  ދޮގ ހަދާފައެ

ދޮެގއް ވެސް ނަހަދާނެ. މަޖިލީހެއް ވެސް ނޯވޭ. މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން ދެބައިކ ޅަ އެއްބައި ތިބެނީ   ،އެހެންވީމާ

ނ ވާނެ  ދެން ހީކ ރައްވަިއެގން  ،. އެހެންވީމާލީހެްއ ނ ހިނާގ. މަޖިލިސް އޮންނަނީ ބޮޑ  ތަޅ އަޅ ވާފަޖަލ ަގއި. އެހެންވީމާ، މަޖި

ނ ބައި ވިސްނ ެމއްަގިއ    ވެސްއަނެއްކާ   ހީެވެގންޮގތަށް    ދެރަ ކަމަކީ ފިތ ނައެއް ؛ދަންއްމިއީކީ އަނެްއކާ ވެސް ފިތ ނަެއއް އ ފަ
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ިމއީ ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ   ،ކަމ ަގއި ވިޔަސް  އެހެންނަމަވެސް، ނ ބައި ވިސްނ މެްއަގއި މިކަން ކ ރި  މަ.މިކަން ކ ރީ

  . ެގ ތަފާތަކީ ވެސ19ްއެއީ ެއޖެންޑާ  ފެއްސަށް ފިތީ.  . އަޅ ަގނޑ ވެސް  ދިނީައޅ ަގނޑ މެން ވޯޓ   ވާތީ  ރަނަގޅ  ކަމަކަށް

ަގއި މި ކ ރަނީ.   ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އައީ ޤައ މ  އިޞްލާޙ ކ ރަން. އެ މަސަްއކަތް އަޅ ަގނޑ މެން މިތާޙަޤީޤަތ ގައި

މި އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ަގއި  މެންބަރ ންެގ  ތިބެ   ސަރ ކާރ ެގ  ޮގތ ަގއި    ،ތަނ ަގއި  މެންބަރ ންެގ  ހިންާގ  ޕާޓީ  ސަރ ކާރ  

ިއއްޒަތްތެ ކ ރަނީ.  މި  މިކަން  ތިބެ  މިތާ  ރައީސްއަޅ ަގނޑ މެން  ދެއްކެވީމާ ؛ރި  ވާހަކަެއއް  ދެ  ަވޒީރަކ   ދެން    ،ދެ 

ފާރަލަ އެކަމަށް  މެންބަރ ބަލަންޖެހޭނެ.    އިއަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އީވާ   ، ދެންމެަގއި  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި 

ކ ްއލި  ،ވިދާޅ ވިހެން އެއީޔަބަލައިނ ލާ  ވާހަކަދެއްކ މަކީ  ދިފާޢ ކ ރަން  މި    ކަށް  ނޫން.  ޮގތެއް  ރައްޔިތ ންެގ  ރަނަގޅ  

އަޅ ަގނޑ މެން   ކޮށްެގން  މަޖިލީހ ަގއި  ހ ވައެއް  ތިބެނީ  ދައ ލަތާއިމި  މަންފާއަށް   ،މ ޅި  ލާބަޔާއި  ރައްޔިތ ންެގ  މ ޅި 

އް  މާޔަތްކ ރ މަކީ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވިސްނ މަކަށް ވެެގނެ ހިމަސައްކަތްކ ރަން. އެހެން އޮންނައިރެްއަގއި ަވކި ފަރާތެއް  

ބޫލ ކ ރާ  ަގވެސް    މިއަދ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން  ، ކަންކަން ހ ރިކަން އެއީ  ސް ތެރޭަގއި އެނ ވާނެ. ފ ލ ސް އޮފީ

، ޖެހޭނައިބ  އެޮގތަށް ވިދާޅ ވީމާ ައޅ ަގނޑ މެން އެކަން އެބަ ފ ންކޮށް ވިސްނަން  . އަދި ޚާއްޞަކޮށް ބަންޑާރައްޙަޤީޤަތެ

ތަނ ަގއި    ހޯްމ މިނިސްޓަރ  ވަޑައިެގންނެވީާމ އެ ސ ވާލ ތައް މި  ،ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ދެން އެއާ ވިދިެގން އޮންނަ ދ ވަހ 

  ، ޅިެގންފައި ެއހާ ކ ރ ކޮށް އެްއވެސް ަމއްސަލައެއް ނެތޭ ވިދާޅ ވ ން ެއއީކަށް ތެޔައަމާޒ ވާއިރަށް ކ އްލި އަމާޒ ވެެގންދާނެ.  

އަޅ ަގނޑ މެން    އަށްމާ، ިމ މައްސަލަބޫލ ކ ރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީަގހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ވެސް  

މަށް ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާނެކަން  ކަ  ފ ންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭނެ. ދެން ފަހަރަކ ން ވެސް މިކަހަލަ ކަމެއް ައއިސްފި

އެްއޮގތަކަށް  އެއްޗެއެނެގންޖެހޭނެ.  އެކަހަލަ  މިތަނަށް  މެންބަރަކ   އެްއވެސް  ވިސްނ މ ަގއި  ފިތ ނަކ ރ މ ެގ  ހި  ެވސް 

ޝަރީފްހ ށަހެޅ  އާދަމް  ނޫން.  ޮގތެއް  ރަނަގޅ   އެީއ  ހ ށަހެޅ ްއވ މަކީ    ، މަކީ  ހ ށަހެޅ އްވި  އެ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި 

 ، ރަނަގޅ  އިންޓެންޝަނެއްަގއި ހ ށަހެޅ ްއވި ހ ށަހެޅ މެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް  ،ވިސްނ މެއްަގއިޅ   ޙަޤީޤަތ ަގއި ރަނަގ

ރަނ ބަނ  ވެސް  ހ ންނަވަިއެގން  ވިސްނ މެްއަގއި  ހ ށަހެޅ އި  ައޅ ަގނޑ މެން  ަގޅ   ހ ށަހަޅައިފިއްޔާ  ބޫލ ކ ރާނެކަން  ަގމެއް 

އި  ެއކީަގއި. ރައްޔިތ ންެގ ލާބަޔާ   ތިބޭނީ ރައްޔިތ ންނާމަޖިލިސް ދެމިމި    ދިޔައީ. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ެއ    މިތަނ ން އެނިގެގން

މައްސަލަެއއް މައްސަލައަކީ ސީރިއަސް  މި  މަސައްކަތްކ ރަން.  ދެކެން.  ޮގެގ  މަންފާއަށް  އަޅ ަގނޑ   މ ގެ  ނިންމާލ ތ ަގއި 

އެއް ހަމަ އަދިވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރ ކާރެއްަގއި ވިޔަސް  ލަމިކަހަލަ މައްސަ  ،ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން އޮތީ  ކ ރިން

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވާހަކަ. ބަލާނެެއ މައްސަލަ އައިސްފިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 
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. ވެލިދޫ  ށްޝަފީޤަهللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ   ،އަރ ވަނީއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

އިްއޒަތްތެ ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް.  `  މިއާދެ!  ރި  ހ ށަހަޅ އްވާފައި  ޝަރީފް  އާދަމް  މެންބަރ   ާވ    ިއއްޒަތްތެރި 

އެ މަނިކ ފާނ  މި މަްއސަލައިަގއި ލިޔ އްވާފައިވާ ހ ރިހާ އިބާރާތްތަކަކަށް ައޅ ަގނޑ     ،މައްސަލައަށް ައޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރީ

އަދި ނޫން.  މަނިކ   ތާއީދ ކ ރާތީކީ  ހ ށަހަޅ އްވަމ އެ  މައްސަލަ  ވާހަކަފާނ   ހ ރިހާ  ދެއްކެވި  އަޅ ަގނޑ   ޔަން  ވެސް  ކަށް 

ޤާނޫނ އަސާސީެގ   އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ބ ނާ  99ތާއީދ ކ ރާތީކީ  މި  މާއްދާަގއި  ދިފާޢ ކ ރަން   ،ބ ނ ންވަނަ  އެކަން 

ކ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ނ ވަތަ އެ މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީއަ   ،ަވނަ މާއްދާަގއި މި ބ ނަނީ  99އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންވާތީ.  

ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ރައްޔިތ ންެގ   ،އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކ ރ މ ެގ ބާރ  އެ މަޖިލީހަށް ލިބިެގންވެއޭ. )ހ( ަގއި މި ބ ނަނީ

ބަސް ދިނ މަށާއި ން ހެކިމަތީ  ޒިރ ވެ އެ މަޖިލީހ ން ކަނޑައަޅާ ޮގތެްއެގހާމަޖިލީހަށް ނ ވަތަ އެ މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީއަށް  

މި މާއްދާަގއި  ބަޔާންކ ރާ ފަދައިން ރައްޔިތ ންެގ    .ން ބޭނ ންވާ ކޮންމެ ލިޔ މެއް ހ ށަހެޅ މަށް އެންގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން

މީހަކާ ކޮންމެ  ސ ވާލަކަށްމެ  މަޖިލީހ ން  ކޮންމެ  އެނިގ  ،ކ ރާ  މީހަކަށް  ތެދ ބަހ ން    ެއ  ރަނަގޅަކަށް  އެންމެ  ހ ރި 

ފެބްރ އަރީގައި     16ކޮިމޓީެގ ބައްދަލ ވ މެްއަގއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް  ރީ  ޝިއަވެސް އިން ޖ ޑީ  އާދެ! އަޅ ަގނޑ .  ދޭންވާނޭޖަވާބ 

ނިޒާމ ެގ ތެރޭަގއި   ،ނިޒާމ  ރަނަގޅަށް އެނިގެގން  ،އެ މަނިކ ފާނ  ިވދާޅ ވަނީ ؛ވިދާޅ ވަނީ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިލާނަން

ން ެގންދެވޭ. ެއ ޙަޤީޤަތް އަޅ ަގނޑ މެއަށް ހޯލްތައް ހޯދައިެގން ަގސްތ ަގިއ އެކަމ ެގ ނިޔަތެއް ބާއްަވއިެގން އެބަ ކ ރި ހ ރި ލޫޕް

  މަނިކ ފާނ    އެބޫލ ކ ރަން. ރާަވއިެގން ފ ލ ހ ންެގ ތެރެއިން ބައެއް މީހ ން ތަޙ ޤީޤ ތައް ަގޑ ބަޑ ކ ރަމ ންދާ ކަމަށް  ަގއެބަ ޖެހޭ  

ިމ    ،އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ  ކަ ވިދާޅ ވީމާ އެކަން އެޮގތަށް ކ ރާ ވާހަ އް. މީަގއި ފ ލ ހ ންެގ ބައެއް ފަރާތްތަވިދާޅ ވީ  އެދ ވަހ 

އިއްޒަތްތެ ސ ވާލަމަޖިލީހ ެގ  އޮތް  ކ ރަްއވާފައި  މެންބަރަކ   ޖަވާބ ދެްއވަރި  އަބަދ ވެސް   މ ންށް  މިނިސްޓަރަށް  ހޯމް 

ކީ މ ޅި މ އައްސަސާެގ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެ ހ ރިހާ ފ ލ ހ ންެގ ވާހަކަހެން. މި ދައްކަނީ  ވަނީހެން އެ ދައްކަނީހީފ ޅ ފ 

  ، ތެރޭަގިއ ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ ޮގތ ެގ ވާހަކަ. ެއ ވާހަކަ ވިދާޅ ވީމަ މިނިސްޓަރ ވިދާޅ ވަނީ   ެގމ އައްސަސާ 

އެޮގތަށް  ފ ލ ހަކ   އެއްެވސް  ނ ހިނގައޭ.  ެއޮގތަކަށް  ދޭހަވީ ؛އެކަން  އެޮގތަކަށް   ،އަޅ ަގނޑަށް  ފ ލ ހަކ   ެއްއވެސް 

އަޅ ަގނޑ މެން   ،ކައިން. އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ މިޮގތަށް ދައްކަން ބޭނ ންވަނީމަލ ނ ކ ރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ެގ ވާހަ ޢަ

ދައްކަމ ނ19ްއެޖެންޑާ   އަޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތްކ ރަމ ންދިޔައިރ   ތާއީދ ހޯދ މަށް  އިންތިޚާބ ަގއި  ދަށ ން    ދިޔައީ، ެގ 

ކ ރާނަ އަޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތް  ފާރަވެރިވ މ ެގ  އަޅ މޭސަރ ކާރަށް  އެޮގތަށް  އާދެ!  މި.  ކ ރިއަށް  ދަނީ   ަގނޑ މެން 

ާވިގވެރިވަމ ންހާވާިގވެރިވާންޖެހޭ    ސަރ ކާރަށް އެޮގތަށް  ހާފާރަވެރިވާންޖެހޭ    ، ލަތްތަކ ަގިއ  ފާރަވެރިވަމ ން.  ލަތްތަކ ަގއި 
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   ގ ޅ ން އޮތް މައްސަލަ އަޅ ަގނޑަށް ފެނޭ ކަމާ  ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައި މި  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް މި

ކ ރިއަށް މައްސަލައިަގއި  މި  އިތ ރަށް  ހ ށަހަޅަިއެގން  ކޮމިޓީއަކަށް  ކަމެްއ  ޔ ދިހ ރި  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ން. 

ކ ރިމަތިލާންޖެހޭ. އަދި ެއޮގތަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންާވ   ެއކަމެއް އޮތް ޮގތ ެގ ޙަޤީޤަތާ ،އިޞްލާޙ ކ ރަން ބޭނ ންާވ ނަމަ

މަސައްކަތެްއ   ރަނަގޅ ކ ރ މ ެގ  އެކަން  ށް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށްބޫލ ނ ކޮަގއެ ޙަޤީޤަތް    ،ވެސްނަމަޮގތް ނޫން ކަމަށް ވީ

 ނ ކ ރެވޭނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  އަރ ވަނީ ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 އިބްރާހީމް ނަސީމްއަށް. ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މްިއބްރާހީމް ނަސީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ތ ލ ސްދޫ

ހ ށަހަޅ އް މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔާ    ވާފަިއވާ މައްސަލައަށް 

ެއ    ނ ބައްލަވައި  ހ ށަހަޅ އްވާ ބޭފ ޅެއްެގ މޫނަށް  ،ލަން ބޭނ ންވަނީ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާވެސް ވާނީ ތާއީދ ކޮށް ވޯޓ ދީފަ 

  ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކަށް  ތާއީދ ކ ރަނީހެއްޔޭ   ،ާއދަމް ޝަރީފް  ،އަޅ ަގނޑަށް މެސެޖެއް އައިސްފި  !މައްސަލައަށް ބައްލަވާށޭ

ނަސީމް އެްއޮގތަކަމިހާރ   މަސަްއކަތަކީށް .  ކ ރާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މަޖިލީހ ަގއި  މި  ނޫން.  އެހެނެއް  ޤައ މީ    ، ެވސް 

ެއޮގތަކަށް ކ ރިއަށްދަނީކީ ނޫން. ހ ށަހަޅާފައި   ،ތާއީދ ނ ކޮށްފައި  ،މަސައްކަތެއް. ެއއީ ަވކި ބޭފ ޅަކ  ހ ށަހަޅާ ތާއީދ ކޮށްފައި 

 ...ހ ންނަ މައްސަލަތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  އާދަމް ޝަރީފްެގ ރިޔާސީ ޓިކެޓާ ގ ޅޭ މައްސަލައެްއ   މަޑ ްއވަރީ ؛މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި

 ފައި ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ޅިމި މަޖިލީހަށް ހ ށަހެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މްިއބްރާހީމް ނަސީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ތ ލ ސްދޫ

ެގ  ސެޖ އެ މެ  .ޖެއް އައި ވާހަކަ އެ މައްސަލައަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރީމާސެއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިލީ އަޅ ަގނޑަށް މެ

ހައްދަާވ ވާހަކަ އިނޭގތޯ. މިއީ އަސްލ ަގިއ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން  ވަޒީރ  ބޭފ ޅ ން އިތ ރ ފ ޅ  ވާހަކަ. ދެން

ވ މ ެގ ޮގތ ން  ޅ ެގ ދަށ ަގއި ތިއްބެވި މ ވަްއޒަފ ންނަށް ރަނަގއެ ވަޒީރެއް   ،ވެދާނެ   އިބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް. ފަހަރެއްގަ 
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ނ ވަނީ ކަމެއްކަން ފަހ މ   އިރ  ވެސް ބަެއއް ަވޒީރ  ބޭފ ޅ ންނަށް މި ކ ރެވެނީ ކޮންކަށް ެވއްޓޭނދަވަޅަ ާގނޫނީ ބޮޑ  އަ

ެގންދި  ަމގ ން  ނ ރަނަގޅ   މ ަވއްޒަފ ން  އެީއ  ނޫން.  ވެސް  ރަނަގޅ ވ މެއް  މ ވަްއޒަފ ންނަށް  ެއއީކީ  ން. ޔ ކަމަށް. 

ަގއި ކަންކަން ތ ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ތެރޭަގއި ހަމަ ަގސް  ، ެއނޭގން ކަށަވަރ ކަމާ ެއއްކޮށް އެބަީގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ ޔަ

މި ހ ރިހާ ކަމެއް ނ ފެންނަ ކަމަށް    .ވެސް އެބަ އ ޅޭކަން  ަގއި ކޮރަޕްޓްވާ ބަޔަކ  ތ ހަމަ ަގސް  ،ޯގސްކޮށް ކ ރާ ބަޔަކާއި 

ެގ ޚާދިމ ން ތިބެންެވއްޖެއްޔާ  އަނަގމަތީަގިއ ޓޭޕްއަޅަިއެގން ައޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ން   ،ނީވޭ ކަމަށް ހަދަިއެގން   ،ހަދައިެގން

ރައް މި  ބޭލޭނީ.  ސޯޓ   ވަޒީރަކާޔިއަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ެގ  ފަހަރަށް   ތ ންެގ  ދެތިން  ާގތްަގނޑަކަށް 

  ޑެޑްލައިންތަކެއް މި މަޖިލީހ ެގ މި ތަޅ މ ަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ބެހޭ ޮގތ ން  ދާއިރާެގ ކަންތައްތައްތަކާ  ،ސ ވާލ ކޮށްފިން

ފަ ތާރީޚެއްަގއި  މިވެނި  ކަމެްއ  މިވެނި  އެބައްއިންނަަވއިކޮށް  ޖަވާބ ދެއްވާފައި  ކަމަށް  އެހެންނަ  ޓަވާނެ  މަވެސް، ހ ރި. 

ކ ރި ނ ދެވޭ  ކަށްޔައެކަންކަން  ދާއިރާތަކަށް  ތިބެނީ  މި  މެންބަރ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ިމހާރ   ބަެއއް ހާނ ދޭ.  ލަތ ަގއި 

ކީއްވެތޯދާ ތަންފީައޅ ަގނޑ ؟ އިރާތަކ ަގއި.  ނޫން.  ކ ށަކ ން  ކ ރިއަށްޛީމެންެގ  ކަންކަން  އިދާރާތަކ ން  ޮގތަށް.  ެގ  ންދާ 

ޖަހާ  ބަޖެޓ ަގއި  ދީފައިައޅ ަގނޑ މެ  ،އިފައަޅ ަގނޑ މެން  ބަޖެޓ   ދެން    ،ން  ބ ނީމާ  ބ ނަނީ.  މި  ކ ރަން  ކަެމއް  މިވެނި 

އްދަވަނީ. ދެން ހަމަ ވެސް އަދި އިތ ރ ފ ޅ މާ އަޅ ަގނޑ މެން ސ ވާލ ކ ރީ އިދާރާތަކ ން އެކަން ކ ރިއަށް ނ ދިޔައިޛީތަންފީ

ވަޒީރ  ބޭފ ޅ ން ތެދ  ބަހ ން ވަޒީރ  ބޭފ ޅ ން ލައްަވއި    . އެހެންީވމާ،ނޑ މެންއަޅ ަގ  ކ ރިމަތިލާން މި ޖެހެނީ  ރައްޔިތ ންނާ

ަވއިލަން ކ ރަން ދަސްކޮށްދޭން އަޅ ަގނޑ  ގޮ ޛ  ރަނަގޅަށް މިކ ބަޖެޓ ަގިއ ހ ންނަ ކަންތައްތައް ތަންފީ  ،ވަހާކަދަްއކ ވަންށާއި

އިސްނަންަގަވއިެގންރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ  ޕްރޮްގރާމެއް  ެގ  ހިންގަވައިދެްއވ މަށްކޯ  ،ޓްރެއިނިން  މިތާނަގިއ  އެހެން   ހެއް 

ތާނަގއި ރަނަގޅ ވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ     އޮތް  ބޭފ ޅ ން ކ ރިއަށް  ކަންތައްތައް ވެސް ތިޔަ ކ ރަްއވާ ޮގތަށް. އޭރ ން ަވޒީރ 

 ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ބޫލ ކ ރަން. ަގ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

އަރ ވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މޫސާ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ސިރާޖަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ސާ ސިރާޖްމޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ދޫފޮނަ

ރީފް ހ ށަހެޅ އްވި މައްސަލައަށް ޝަ   ރައީސް. މަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  

   ސ ާވލ ތަކަށް ޖަވާބ ދާރީވާއިރ ގައިޒިރ ވެހާރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް މީހ ން    ،ވެސް ތާއީދ ކ ރަން. ސަބަބަކީ  އަޅ ަގނޑ 

ން އަދި އޭެގއިތ ރ   ،ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ަގިއ ވެސް  އަދިތެދ ބަހ ން ވާހަކަދެއްކ މަކީ ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ވެސް  
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ކަނޑައެޅިެގން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ ކަމެއް. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ރައްޔިތ ންެގ    އި ެވސްަގއިމްތިޔާޒާ ބެހޭ ާގނ ނ 

 ،ސަބަބަކީ  .ތެދ  ބަހ ން ހ ރ މަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް  ،މަޖިލީހަށް ވަޒީރަކ  ވަޑަިއެގން ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ސީދަލަށް

ކަންކަން ވަޒީރ ންެގ  މަޖިލީހަކީ  އެންެމ    މި  އަދި  ،ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވ މާއި   ަވޒީރ ން  ،ރައްޔިތ ންެގ  ކަންކަމ ަގއި  ބާވަތ ެގ 

ވަޒީރ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ދައްކާ ވާހަކަިއަގއި ެއޮގތަށް ހަމަނ ޖެހޭ     ،އިސްކޮށް މަސަްއކަތްކ ރާ ތަން ކަމަށް ވެފައި

 ދައ ލަތް ހިންގ މ ަގއި ހ ރަސްތަކެްއ  ށްޮގތަބަޔާންކޮށްފަިއވާ    ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ،ނަމަ  ކަމ ަގއި ވަނީ  ދޮގ ހަދާ  ، ވާހަކަ

  ވަޒީރ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރަކާ   ،ވަނީ ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި  98ކ ރިމަތިވާނެތީވެ. ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރަކ  ގ ޅިެގން ރަްއޔިތ    ތަކާތ ލިއްޔައޫމަސްއެ މީހަކ  އަދާކ ރާ    ނ ވަތަ ސަރ ކާރ ެގ އެްއވެސް ފަރާތަކާ

އެނިގ މީހަކަށް  އެ  ސ ވާލަކަށް  ކޮންމެ  ސާފ ކޮށް    ކ ރާ  ކަމަށް.  ޖަވާބ ދޭންވާނެ  ތެދ ބަހ ން  ރަނަގޅަށް  އެންމެ  ހ ރި 

އައިސްފައި ރ ވަޒީ ވާހަކަ  އޮތްއިރ ަގއި    ،ންެގ  ބަޔާންކޮށްފައި  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ކަމަށް  ޖަވާބ ދޭންޖެހޭނެ  ތެދ ބަހ ން 

މިއަޅ ަގނޑ މެން ފެނިެގން  ޖ ޑީޝި  ،ދިޔައީ  ނަށް  މަޖިލީހ ެގ  ވަރަށް  އަރައްޔިތ ންެގ  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ކޮމިޓީަގިއ  ރީ 

 ، ަގިއ ޯގސްހަދާ ފަރާތްތައް ހ ރި ކަމަށްތ  މަސްތ ވާތަކެތީެގ މައްސަލަތަކ ަގއި ކަނޑައެޅިެގން ަގސް  ،ސާފ ކޮށް ފާހަަގކ ރެްއވި

ތިބޭ އޮފީހ ަގއި  ފާ  ށްކަމަ   ފ ލ ސް  ޖެނެރަލް  ރައްޔިތ ންެގ ހަަގކޮށްފައިއެޓަރނީ  ކަންބޮޑ ެވެގން  ގ ޅިެގން  އެކަމާ  ވަނީ. 

. ވީދެއްބ ދެންނެވ މ ން ވަރަށް ކ ރ ކޮށް އެފަދަ ބައެއް ނެތް ކަމަށް ޖަވާލ ސ ވާ  ށްމަޖިލީހ ެގ މެންބަރަކ  ހޯމް މިނިސްޓަރަ

ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނ އަސާސީަގިއ    ދޮގ ހަދާކަމީ އެއީ ސާފ އެހެންވީމާ، ކަނޑަެއޅިެގން ކޮންމެވެސް ެއއްފަރާތެއް ީމަގއި  

މިއާހާމިފަދަ  ޮގތަށް  މި ބަޔާންކ ރާ   ގ ޅ ންހ ރި ކަންކަން    ލަތްތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނެ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން 

  ، އިތ ރ ން ރިއަށް ބެލ މަށް ައޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. އަދި ޭއެގ، މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަކަށް ހ ށަހަޅައިެގން ކ ކ ރަން. އެހެންވީމާ

ބޫލ ކޮށްެގން ނޫން ޮގތަކަށް ކަންކަން އިޞްލާޙެއް ނ ކ ރެވޭނެ. ައޅ ަގނޑަށް ަގކަމެއް ޯގސްވީމާ އެކަން ޯގސްވެއްޖެކަން  

 ނައިބަށް ސަރ ކާރ ެގ އިދާރީ  ތ ެގ ބަންޑާރަދައ ލަ  .ބ ދައ ލަތ ެގ ބަންޑާރަ ނައި  ކީފެންނަ ތަނ ަގއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލަ

  އެކަން ޯގހޭ ދެންނެވީމާ ައއިސް  ދައ ލަތ ެގ ބަންޑާރަ ނައިބ     ،ފެންނާތީވެހިންގ މ ެގ ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގިއ އެކަން ހ ރިކަން  

ބޮޑަށް   އަޅ ަގނޑ ަގއަޅ ަގނޑަށް  މީގައިަގބޮޑަށް    ބޫލ ކ ރެވެނީ،  ވެސް  ބޭނ ންވަނީ  ދައ ލަތ ެގ  ހަދާނީ  ތެދ   ބޫލ ކ ރަން 

ހޯމް    ،ޑާރަ ނައިބ  ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަށް މީެގކ ރިން ވެސް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާހަަގކ ރި ފަދައިންބަން

އަޅ ަގނޑަކަށް މި  އިތ ބާރެއްއް  ށް އަޅ ަގނޑެ ކަމިނިސްޓަރަ ެއއީ  ކަންކަން    އިހޯމް މިނިސްޓްރީަގ ؛ކަންކަން   ނޯވޭ.  ދާ 

ދައ ލަތ ގެ މި ހ ރީ.  ހ ރި ވިސްނ މ ަގއި    ހަމަވެސް އަޅ ަގނޑ ެގ  ނ ަގނެވޭ. ކ ރިންވެސް އަޅ ަގނޑަކަށް ބަލައެއްއެްއޮގތަކަށް 

ފާހަަގކ ރާ ކަމަށް  އޮތް  ޯގސްކޮށް  އެކަން  ނައިބ   ވަޒީރ ންެގ    ،ނަމަ  ބަންޑާރަ  އެއީ  މަްއސަލައެއް.  ސީރިައސް  އެއީ 

ނަމަވެސް ހ ންނެވި  ެއއީ  ،މަޖިލީހ ަގއި  ނައިބަކީ  ބަންޑާރަ  ރެ  ،ދައ ލަތ ެގ  ދައ ލަތް  ަވޒީރ ންެގ ރެޒެންޓ ޕްމ ޅި  ކ ރަން 
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އެކަން ބަލައި ކ ރިައށް    ންމަޖިލީހ ެގ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަކ   ،މަޖިލީހ ަގއި ހ ންނަ ފަރާތެއް. އެހެންވީމާ، އެކަން ބަލައި 

 . ެއކަން ހ ށަހަޅަމ ން ކ ރ ކޮށްލާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ  ،ެގންދިއ މަށް އެދޭތީވެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ފ ރ ޞަތްިއްއޒަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  މެންބަރ  ތ ތެރި  އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ކާށިދޫ  އަރ ވަނީ 

 ޖާބިރަށް. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . هللا ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ދޫކާށި

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ން  ަގވެސް އަޅ ަގނޑ     ޓޮޕިކެއް. ހަމަގައިމ   އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް އިންޓްރެސްޓިން

ތެދ   ވެއްޖެއްޔާ އެއީ ވަޒީރަކ   ހަދާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ވަންޏާ  ކަމަށް  އެކަން  ޢިއިޚް  ޝަ  ،ހ ރެއްޖެ  މްރާން. 

ވެސް ރައީސަށް  އިްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހ ެގ   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  މި  ވެސް،  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ރާއްޖޭެގ  އަދި 

ެގ ޕާޓީަގިއ  ފާނ މަނިކ   އެ  ،މްރާންޢިއިޚް  ދީެގން ޝަ  މެންބަރ ންނަށް ވެސް، މި މަޖިލީހ ން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ވޯޓެއް

ދެން ކޮމިޓީތަކަށް ހ ށަހެޅޭ   ނީ.  އިފާސްކޮށްފަިއ    އިނީ.އެ  މި މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްފައި    މެންބަރަކ  ނެތްއިރ ަގއި  އެްއވެސް

ނޫން މިހާރ  މި   އެހެނެއް  ން.ކ ރަޑ  ެއ ކޮިމޓީން މައްސަލަ ބްރިޭގ  ، ންނާނެމައްސަލަތަކ ަގއި ކޮމިޓީތަކ ަގިއ ވާޖިބެްއ އޮ

ރައީސްއޮޕަރޭޓްވަމ ން އިްއޒަތްތެރި  ވެއްޖެްއޔާަގޅ ަގނޑ   އަ  ؛ދަނީ.  ޮގތ ަގިއ  ބޮޑެތި  ފަހަކަށް  ، ބޫލ ކ ރާ  ވަރަށް  އައިސް 

ހ ރި. މި އިއްޒަތްތެރި   މައްސަލަތަްއ އެބަެވސް  ދަނީ. އޭެގތެރޭަގއި ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގއި    ދިމާވަމ ން މި  އްސަލަތައް ޤައ މާމަ

ހ ރި. ހ ރިހާ ކަމަކީ ވެސް   ލަތައް އެބަ ހ ރި. ޕާޓީތަކ ެގ ތެރޭަގއި ވެސް މައްސަ  މަޖިލީހ ަގއި ވެސް މައްސަލަތައް އެބަ

އ ފަންކ ރި  ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހިފައި ޤާނޫނ އަސާސީ  ކަންތައްތައް.  ސާދަ  ހ ރި  އަހަރ ފަހ ން  ވެެގންދިޔައިރ ަގިއ    ފަނަރަ 

ެއ    ފަތ ެގ ޮގތ ން ހ ރި ކަންތައްތައް.ާގހ ރި. އެއީ ސަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި އ ފަންވެފައި ހ ރި އާދަކާދަތަކެއް އެބަ

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ން ަގކަންތައްތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން ނެއްޓިދާނެ. ަވގ ތ  ނަާގނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީާމ، އަޅ ަގނޑ   

ޮގތަކަށް    ތޯއޭނާ  ،މީނާތޯ ދޮގ ހެދީ  ،ވަޒީރ ކަމ ެގ މަޤާމ ން ވަކިކ ރާއިރ    ،ވަޒީރަކ   ،ވެއްޖެއްޔާ މި ދެގ ހެދީ ސާފ ނ ވާ 

، މްރާނ ތޯޢި  އިޚް ޝަ  .ހެދީ ވެސް ނޭނގ ނ ދިޔައީ ދެންމެ. މިތަނ ން ކާކ ތޯ ދޮގ   މިމައްސަލަެއއް ހ ށަހެޅިެގން  ތަނަށް  

އަޅ ަގނޑ     އަށް. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަތްނެ  އް ނ އެއް ބަންޑާރަ ނައިބ ތޯ މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތަކ ން ސާފ ކޮށްދީފައެ

ންކަމ ެގ މަްއޗަށް ވާހަކަދައްކާއިރ   ކަ މި ؟ކޮބަިއތޯ ދޮގ ހެދި ޮގތަކީ ؟އިރ ަގިއ ކޮބައިތޯ މީެގ ޞައްޚަ ޮގތަކީރާރޭޓްކ ޑެލިބަ

މި މަޖިލީހ ަގއި މި ވާހަކަދައްކާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިޔާއަށް ޒީރަކަށް  ދައ ލަތް ހިންގ މަށް ޓަކައި ހ ރި ވަ

  މަށްރ ން ކަނޑާލ އޮތް ބާރެްއ ނޫން. ވަޒީ  ށްރަީއސް. ެއއީކީ މި މަޖިލީހަ  ،ވަޒީރ  ކަނޑާލަން  ތާނ ޖެހޭނެތްތެރިވާކަށްސޭހަނަ
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ޖައްސަން  ތ ރާ  ،ން ވަދެެގން ކަންތައްތައް ކޮށްދޮރާށި. ވަލ ނެ އޮންނާ  ޓަކައި މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ރަސްމީ އ ސޫލ 

ިއއްޔެަގއި    ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް،    ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަންށް ކަމެްއ ނޫން. ވަރަ  ކޮށްއ ޅޭ ޒާތ   އ ޅ މަކީ އަޅ ަގނޑ 

. އެކަމަށް ޓަކައި ރާއްޖޭެގ  ކިޔަން ދިވެހި ރައްޔިތ ން ނ ނިކ ތީކތީ   ންޑިއާ އައ ޓ ޮގވައިލ މަށް އިއަޅ ަގނޑ މެން ޮގވައިލި 

މީެގއެންމެހައި ރައްޔިތ ންނަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އަ ައއ ޓޭ ކިޔަިއެގން ނ ކ ންނަންޖެހޭ   ދި  ފަހ ން އެއްެވސް ޤައ މެއް 

ޮއވެެގންނ ވާނެ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ެއކަންސަބަބެއް  ކޮށްެގންނ ވާ  .  ަގބޫލ ކ ރަނީ  ނެ.  ެވސް  ކަންކަން    ެގރާއްޖޭއަޅ ަގނޑ  

ކަންތައްތައް. ސިފައިންެގ   ހޭނެ. ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގއި ވެސް ހ ންނާނެ އ ނިޖެރަނަގޅ ކ ރ މ ަގއި ފ ލ ސް ެވސް ރަނަގޅ ވާން

ތެރޭަގއި ވެސް ހ ންނާނެ އ ނި ކަންތައްތައް.    ހ ެގމި ރާއްޖޭެގ ަވޒީރ ންެގ މަޖިލީ  . ތައްކަންތައްއ ނި  ތެރޭަގއި ވެސް ހ ންނާނެ  

ކ ރަންޖެހޭ   ބާރަށްވެސް  މަކީ  ދެއްކ  އިޞްލާޙ ކ ރަން މި މަޖިލީހ ަގއި ވާހަކަ  ،އެކަންކަން ައޅ ަގނޑ މެން ރަނަގޅ ކ ރަން

ހިތްވަރާ ެއއްކޮށް    .އަދި އެީއކީ ޯގހެއް ެވސް ނޫންވެސް ނ ވާނެ.    ހ އްޓިޔަދީެގން  .ނ ވާނެ ެއ ކަންތައްއްޓާލައިެގންކަމެއް. ހ 

ޮގސް ވަރަށް   މިކަހަލަ ކަންތައްތަކ ަގއި ބަހ ސްކ ރަން ކޮންމެ ދ ވަހަކ  އަޅ ަގނޑ މެން ތެދ ެވެގން ނިކ މެެގންޮގސް ެގއަށް

މި މަސައްކަތްކޮށްފައި  މަޑ މަޑ ން  ،ދަނީ  ބ ރަ  ނަތީޖާ  މަސައްކަތ ެގ  ބ ރަ  އެ  ވެސް.  ދ ވަހަކ    ،މަޑ ންމަޑ   ،ކޮންމެ 

ިމއަދ  ސަރ ކާރ  އޮވެ   މިމަޑ މަޑ ން     ޅ.   ،ރާއްޖޭަގއި ފެންނަންމ ންދަނީ. އިންތިޚާބ ތައް ބޭއްވ ނ . އިންތިޚާބ ތަކ ަގއި 

ނެތީތާ ެގ އިންފ ލ އެންސް  ސަރ ކާރ   ،ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ޭއެގ މާނައަކީ އެ    އަތޮޅ  ކ ޑަކ ޑަ ރަށެއްަގއި ޮގނޑި ނ ލިބި

. އިދިކޮޅަށް  . އެހެނެއް ވެސް ނޫން މިހާރ  މި އޮތީކީތާޮގނޑި ެގންނާނެ  ފައިކޫއްތާދަމާ  ،އެހެންނަމަކ ރީަގއި އޮންނަ ޮގތަށް.  

 .. ، ައޅ ަގނޑ .ވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންވީމާއެބަ  ވޭ. ކ ދި ޕާޓީތަކަށް ވެސް ކާިމޔާބ އެބަ  ވެސް ކާމިޔާބ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ ންޝ ކ ރިއްޔާ  އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ އިއްޒަތްތެރި  ެގ  2022ފެބ ރ ވަރީ    16  ،ނަށް 

ދައްކަވަމ ން ނަިއބ  އަލްއ ސްތާޛ  އިބްރާހީމް ރިފްޢަތ  ވާހަކަފ ޅ   ވަނަ ބައްދަލ ވ މ ަގއި ބަންޑާރަ  2ޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީެގ  

ފާހަަގކޮ  ،ވިދާޅ ވެފައިވަނީ  ބޭނ ންއަޅ ަގނޑ   ރޭވިެގން  ،ށްލަން  ހަމަ  މަްއސަލަތަކ ަގއި  މަސްތ ވާތަކެތީެގ    ،ޚާއްޞަކޮށް 

ނޫނިއްޔާ ދަޢ ލަތ ެގ ކަމާ   ،ނޫނިއްޔާ ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގއި   ، އިންތިޒާމ ެވެގން ވެސް އެބަ ތަޙ ޤީޤީ އިދާރާތަކ ެގ މެދ ަގއި 

ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން    ، މ  ރަނަގޅަށް ެއނިގެގންހަދާ މީހ ން. ހަމަ ނިޒާބެހޭ އެހެން ތަންތަނ ަގއި ވެސް އެބަ ތިބި ހަމަ ޯގސް

ނިޔަތެއް ބާއްަވއިެގން އެބަ ކ ރިައށްެގންދޭ. ޔައ މިްއޔާަގއި ވަނީ  ަގއި އެކަން  ތ ތައް ހޯދައިެގން ހަމަ ަގސްހ ރި ލޫޕްހޯލް 

 ނައިފަރ   ، ނީއަރ ވަނައިބ  ވިދާޅ ވެފަިއވާ ވާހަކަ އަކ ރ ން ައކ ރަށް. ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   ބަންޑާރަ  ،ވަޒީރ  

 ށް.ޝިޔާމަ އަޙްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

 މައްސަލަެއއް ހ ށަހަޅަިއެގން   މެންފ ރަތަމަ ކަމަކަށް ައޅ ަގނޑ  ؛އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ަމއްސަލަ

ސަރ ކާރ ެގ ވަޒީރ ން. ބޮޑ  ސޯބ  އެނބ ރޭ  ވަތަ  ނ    ،ހަދާ މިންވަރ ނ ޖެހޭ ކަންނޭނެގ މި ސަރ ކާރ  ދޮގ ޕްރޫވްކޮށްދޭކަށް

ކ   އަހަރަޮގތަކަށް ކ ދި ސޯބ  އެނބ ރޭނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަކަށް ހ ންނެިވ ބޭފ ޅަކ  ެވސް ކޮންމެ  

އިތ ރ ފ ޅ . އެހެންވީމާ، ދެން ވަޒީރަކ    ތަނަށް ވަޑަިއެގން އެ ހައްދަވަނީ ހ ސް އަހަރ  ފަށަންވެެގން މި ،ކޮންމެ އަހަރަކ 

ތިބި    އްމިއީ ދޮގ  ވިްއކަިއެގން އައި ސަރ ކާރެްއ. ދޮގ  ވިްއކަިއެގން ސަރ ކާރ  ހިންާގ ަވޒީރ ންތަކެ  ؛ހެއްދެވީމައިތ ރ ފ ޅ 

ކީ. އަޅ ަގނޑ  ދެރަވޭ މަޑ ްއވަރީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މި ކަންތައް ޕްރޫވްކޮށްދޭން ސަރ ކާރެއް މި ސަރ ކާރަ

ރަީއސް އިއްޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅ އްވީތީވެ.  ޢަބްދ ޢި ؛މައްސަލަެއއް  މިهللا، މްރާން  މިނިސްޓަރ   ވަޑައިެގން    ހޯމް  ތަނަށް 

  ވާ    މ ޒާހަރާެގ ކަންތައްތަކ ަގއި ވެސް ހެއްދެވީ އިތ ރ ފ ޅ . މިޑޭެގ  މޭ ؟ހެއްދެވީހާޒިރ ކޮށްެގން ކިތައް ފަހަރ ތޯ އިތ ރ ފ ޅ 

މި ކަންތައްތައް    ،މިއަދ  ވެރިކަން ކ ރާ ސަރ ކާރ ަގއި އިސްކޮށް ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން ވެސް މިކަން ކަަމށް ބާރ ދީ  ، ޮގތަކީ

 އިްއޔިތ ންެގ ކ ރިމަތީ ދޮގ ހަދަ ރަ ؛ހަދަންދޮގ   .ްއވާތީ ަވޒީރ ންނަށް ވެސް މި ކަންތައް ކ ރަން ފަސޭހަެވެގން މި އ ޅެނީކ ރަ

އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަށް  ބެލޭނެ  މައްސަލަ  މި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންެވެގން  އ ޅެނީ  މި  ފަސޭހަެވެގން  އޮޅ ވާލަން 

އެއް    އިެގންމީދ ކ ރަން. ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި ޮގތަށް ކޮމިޓީއަށް ިމ މައްސަލަ ފޮނ ވަންއ 

ރނީ ައޅ ަގނޑަކަށް ނޭނޭގ ެއޓަ ؛ތަނ ން ވަކިކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ޖެހޭ މި  ހަދާތީެވ އެބަދޮގ   މަވެސްވަޒީރަކ  ނަ

 ، ތޯهللاޢަބްދ މްރާން  ޢިހަދަނީ.  ދޮގ    އިންނީ ކާކ ތޯ އެންމެ ިގނަތަނ ން ބަލަންޖެހޭ   ދޮގ ހަދާ މީހ ން ހ ސް. މި  .ޖެނެރަލް ކަމެއް

އަޅ ަގނޑ   ލ ން  ރ ންެގ މަްއސަލަތައް ވެސް މި މައްސަލައާ އެކީަގއި  ނޫނީ ދެން ތިއްބެވި ވަޒީ  ،އ ސްތާޛ  ރިފްޢަތ ތޯ

  17ވަނަ ދ ަވހ  ބޭއްވި މ ޒާހަރާަގއި    25  ،ދ ވަހ   މި ދައްކަނީ މިދިޔަ ހ ކ ރ  ؛ވަރަށް އެދެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވަނަ   27  ހައްގ   ފާޅ ކ ރ މ ެގ  ޚިޔާލ    ،ގ އްހަމީހ ން ޤާނޫނ އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރ ކޮށްފިއޭ. ޤާނޫނ ައސާސީން ލިބިދޭ  

ެއއްެވއ ޅ މ ެގ    32ލިބޭ.  މާއްދާއިން   އެބަލިބޭ  މާއްދާއިން  ރައީސްގ  އްހަ ވަނަ  ިއއްޒަތްތެރި  އެހެންނަމަވެސް،   ؛. 

ދެ މެންބަރ ން އެންމެ ނ ރައްކާތެރި މ ޖ ރިމ ންހެން    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނ ނީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ދެ މެންބަރ ން

އަޅ ވާފައި އެލ ވާފައި ހ ރި ފޮޓޯތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެނ ނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ކ ރިމަްއޗަށް ބިޑި  ،ފައި ވާއަޅ  ބިޑި

ައށް އިންޑިއާ ސަރ ކާރ ން ިމ هللاމްރާން ޢަބްދ ޢިނޫންތޯ.  ދެރަވަރ  ކަންތައްތައް ިމ ހ ންނަނީ. މި ކަންތައްތަްއ ބަލަންވީ

   .. އަންަގނީ ކަންކ ރަންވާ ޮގތް.އިންޑިއާ ސަރ ކާރ ން މި  ،އަންަގނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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މި މަޖިލީހ ެގ    ،ކަންބޮޑ ވީ   ކ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އެތައް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި،  

ކަރާމާތާއި މަޖިލީހ ެގ  އަދި  ިއއްޒަތާއި  ، ދަރާއިޤަ  ، އިމްތިޔާޒާއި  ނިޒާމާ  ،މަޖިލީހ ެގ  ވެރިކަމ ެގ   ިއ،ދިވެހިރާްއޖޭެގ 

 ގ ޅިފަިއ އޮތް ކަމެއް މަޖިލީހ ެގ ކ ރިމަްއޗަށް  ޔާހަމ ޅި ައޅ ަގނޑ މެން ދިރިއ ޅ މ ެގ ތަރަ  ިއ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނީ ނިޒާމާ 

 . މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނައިފަރ . ކ ރީކަން ބަހ ސްކ ރ މަށް މި މަޖިލީހ ން ދެންމެ ފާސްއައ މ ން އެ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގ ޅ ންހ ރި ވާހަކަެއއް ދެކެވޭތީވެ   އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ  މަޖިލީހާ  މެންބަރ ން    ،ހަމަ  ދެ  މަޖިލީހ ެގ 

ވޭތ ވެދިޔަ   24ހައްޔަރ ކ ރެވިެގން   އަޅ ަގނޑ   ،އީަގޑިިއރ   ގ ޅިން.  ސެކްރެޓޭރިއެ  ،މަޖިލީހަށް   މި  ފާއިތ ވެދިޔައިމާ  ޓަށް 

 ؛މ  ރައްޔިތ ންންތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާމަޖިލީހ ން ކ ރި ކަމެއް ނެ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ކަމެއް ނެތް  މަޖިލީހ ން ކ ރި

  ހަތްޚިޔާލ  ފާޅ ކ ރީ.  ؟ ތިބީ ހައްޔަރ ގައި. ކޮންކަެމއްތޯ ކ ރީ  ތިބީ ހައްޔަރ ގައި. އަދިވެސް އެ  އެތައް ރައްޔިތަކ  އެ

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރައްޔިތ ން އިންތިޚާބ ކޮށްފައި ތިބި މީސްމީހ ން އޭެގތެރޭަގއި  ؛ދ ވަސް ދެދ ވަސް،  ތިންދ ވަސް، 

ސް  ޔަދޮގ ހެދި  ،ސްޔަހެދިތެދ هللا މްރާން ޢަބްދ ޢިމިހާރ ން މިހާރަށް    ،އަޅ ަގނޑ  މި ޮގވާލަނީ  ، އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން  .ތިބި  އެބަ

ޖެހޭ ދޫކޮށްލައްވަން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި    މިހާރ ން މިހާރަށް އެ ބޭފ ޅ ން އެބަ  ،ޖެހޭ މި ކަންތައް ަގބޫލ ކ ރަން  އެބަ

 ވަން.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފ ރ ޞަތ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ އަރ ވަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ 

 .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ އަށް. ފަހ މީ އިމްތިޔާޒ  މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީމާފަންނ  އ ތ ރ  

ކަމެްއ   ސީރިއަސް ބޮޑެތި މަްއސަލަތަކ ަގއި ސީރިައސް  ،ރަީއސް. އަޅ ަގނޑަށް މި ފާހަަގކ ރެވެނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވެސް އެ    ،ހ ށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައަކީ   .ން ބަެއއް ސަރ ކާރ ެގ ެވސް ަވޒީރ ންކަނ ެގންގ ޅޭ 

 ؛ނައިބ  ދެއްވި ސްޓޭޓްމަންޓެއް  ދައ ލަތ ެގ ބަންޑާރަ  ،ކާރ ެގޖ ޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީަގއި ސަރ ކ ރާ  ކޮމިޓީއެްއެގ މ ޤައްރިރ ކަން  

ބަންޑާރަ ވާހަކަފ ޅެއް  ސީރިއަސް  ފާހަަގކ ރެއްވީ  ވަރަށް  ތަޙ ޤީޤ ކ ރާ ބޮޑެތި.  ނައިބ   އެބަ  މައްސަލަތަކ ަގއި  ބޮޑެތި 

ބާއްވަ  ލޫޕްހޯލް  އެކިއެކި  މ ަވއްސަސާތަކ ން  ބެހޭ  ކަމާ  ބައެއް  ދައ ލަތ ެގ  އެބަ  ދޫކޮށް  އިއިދާރާތަކ ންނާއި  ލަިއެގން 

ވަރަށް ކަންބޮޑ ވާ ާވހަކަފ ޅެއް. އެހެންނަމަވެސް،    .ެވސް އެބަ ވާކަމ ެގ ވާހަކަފ ޅ   ޮގތް  މައްސަލަތަކ ެގ ތެރެއިން މީހ ން ދޫވާ
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  ބޮޑަކަށް ބަންޑާރަ   ވަނީ. މާ  ޚިލާފ  ވާހަކަފ ޅެއް ދައްކަވާފައި   އާހޯމް މިނިސްޓަރ  މި ރައްޔިތ ނެްގ މަޖިލީހަށް ވަޑައިެގން އެ 

  ންނަިއބ  ވާހަކަފ ޅެއް ދެއްކެވިކަ  ނޫނިއްޔާ ބަންޑާރަ  ިއ،ވާހަކަފ ޅ ތައް ސީރިއަސްކޮށް ވެސް ނ ނަންަގވަ  ވިއްކެނައިބ  ދެ

ދައ ލަތ ެގ    ،ކަމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ އެންމެ ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މަކީދެއްކެވި ވާހަކަފ ޅ   ވެސް ނައިސް ހ ންނަވަިއެގން  ށްސަމާލ ކަމަ

މިކަހަލަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ  މި ހާމަެވެގންދަނީ،  ގ ޅ ން ވެސް ނެތްކަން    ވ ޒާރާއާ ދެމެދ ެގ  ވ ޒާރާއިން އަނެއް   އްތެރޭަގިއ އެ 

މި ރާއްޖެއިން އަތ ލަިއަގނެވޭ ިގނަ އަދަދެއްެގ މަސްތ ވާތަކެތި    ،ގ ޅިެގން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއނޭގ ވަރަށް ބޮޑ  ޙަޤީޤަތެއް 

ޮގތެްއަގއި  ހަމަ  ،ޚާއްޞަ  މައްސަލަތަކ ަގއި  ބާަވތ ެގ  މީ  އެ  ވެސް  މައްސަލަެއއްަގއި  ޮގތް    ލެވޭހިފަހައްޓާ  ހަކ އެންމެ 

ކިލޯއިން. އެކަމަކ  ިމއިން ކިލޯ  300،  200،  100އ ޅެނީ އިނޭގތޯ. ރެޑްހޭންޑ ކޮށް މި އަތ ލަިއަގންނަނީ    ނ ވެެގން މި

އ ޅެނީ. ައޅ ަގނޑ މެން   ހަްއޔަރ ކޮށްލެވޭ ތަން ނ ފެނިެގން މި  ،ބާވަތެްއެގ މައްސަލައެްއަގއި ީމހަކ  ހައްޔަރ ކޮށްލެިވެގން

ކަންބޮޑ ވޭ ބޮޑަށް އެބަ  ވަރަށް  މި  .ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން  ހަޤީޤަތަކީ  ،ވަނީ   ކިހިނެއްތޯ  އެބަކ ރޭ. އެނޭގ    ،މި ސ ވާލ  

ދިމާތަކަކ ން ބެހޭ ؛ކޮންމެވެސް  ކަމާ  އިދާރާތަކާއި   ދައ ލަތ ެގ  ޖެނެރަލާ  ،ތަޙ ޤީޤީ  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ނޫނިްއޔާ    ، އިދެން 

 ށް ތ ހ މަތ ކ ރ މ ެގ ޖާަގ އެބަމަ އޮތް މިާއ ގ ޅ މެއް. ނެޓްޯވކެްއ އެޅިފައިާވ ކަ  ވެސް ހިސާބ ތަކަކ ން އެބަކޮންމެ   ިއ،ކޯޓ ތަކާ

  ނެ ނައިބ . އެހެންވީމާ، މިއީ ސީރައަސް މައްސަލަެއއް. ބަލަންޖެހޭ  ވީ ބަންޑާރައްއޮތް. އެކަން އިތ ރަށް ޔަީގން މި ކޮށްދެ

 އަންނަންޖެހޭނެ ޒާތ ެގ މައްސަލައެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ދައ ލަތް  އިއެލަރޓަށް މ ޅި ސަރ ކާރާ  .މައްސަލަެއއް

ރައީސް ނަޝީދ     ،ކަމަކީ   ސީރިއަސްކޮށް ނ ނަާގކަމ ެގ ެއއްބަެއއް ކަންކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން  ބައެއް ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

  އި ރޭޒަރ ފ ށްތަްއ އަރަ ތައް ނޫނިްއޔާ  ަވޒަންރައީސް ނަޝީދ ެގ ހަށިކޮޅަށް    ،އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ބޮމ ެގ ހަމަލާގައި

ފަރާތްތަކ ންއެނދ މަތިވެފައި  ބެހޭ  ކަމާ  ދައ ލަތ ެގ  ކޮމިޓީއަށް  ަމއްސަލަތަކ ަގިއ  އެ  ސަލާމަތީ  ބަެއއް ؛ވަނިކޮށް  ބަެއއް 

ނޫނި ފ ލ ހ ން  ވަކިވަކި  ވިދާޅ ވ ން   އްޔާޚިދ މަތްތަކ ން  ކަމަށް  ނ ފޮނ ވާނެ  ހަމަ  ،ސިފައިން  ރައްޔިތ ންެގ  ެއއީ  ަގއިމ  

ަވކިަވކި ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ    ،ލާޒިމ ކޮށްފައި ޮއވޭ  އިމަޖިލީހ ެގ އިމްތިޔާޒަށް އަރަިއަގތ ން. ޤާނޫނ އަސާސީަގ

ޖެހޭނެ ެގނެވެން  ، ެގ މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީއަށްރައްޔިތ ން ،  ޮގތަށް ެގނެވޭނެ ކަމަށް  މ ައއްސަސާތައް ހ ރި  އަދި   އިކާފަރާތްތަ

ެގ . ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  އެ ހަމަލާމ ންސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ ނިންމ   ،ކަމަށް. އަދި އެކަން އިތ ރަށް ޔަީގންކޮށްދީފަިއވާނެ

ދ ަގިއ  ބަލި އެނ  އި،ޮގތ ަގއި ހ ންނަވަ  ެގއް ސެއަދި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީ  އިެވވަޑައިެގން ހ ންނަވަކަށް ޔަޝިކާރަ

  ބޭރ ކޮށްލި   އިޖަހަ މައްސަލަ ކޮޅ ފައިންގ އް ހަެއ     ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ އްެވވިރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިމްތިޔާޒާ  އިއޮންނަވަ 

ކަމެއް. ހަމަ ޤާނޫނ އަސާސީ އަންޑަރމައިންކ ރަމ ން ެއ   . ވަރަށް ހިތާމަހ ރި އްބަވާބޭބޭފ ޅ ން މި މަޖިލީހ ަގއި އެބަ ތި

ނ ތިބެވޭނެ.އެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،ެގންދަނީ ބަލައިެގން  ސީރިއަސް    .ައޑ އ ފ ލަންޖެހޭނެ  ޮގތަށް  މައްސަލަތަކަކީ  މި 

 ޮގތ ަގއި ދައ ލަތ ން ނަަގންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ެގ  މައްސަލަެއއް
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަޅ ަގނޑ  މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މިހާރ    މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ މާވަށ  އަރ ވަނީ   

 .މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާވަށ ށް. ސަޢީދަ މ ޙައްމަދ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ޑ ރަާގ ގ ޅ ަވއިެގން    ،ދެކެވެމ ންދާއިރ   ވާހަކަ  މި  ،ކ ރާ ވާހަކަޑ ޑ ބަ ރަީއސް. ތަޙ ޤީޤ ތައް ަގ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

މަސަްއކަތް  މިހާރ  ރައީސްރަނަގޅ ކ ރަން  ިއއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރެވޭ.  އަޅ ަގނޑަށް  ކަމަށް  ތެރޭަގިއ   ؛ކ ރާ  ފ ލ ހ ންެގ 

އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެއީ ޑ ރަާގ ގ ޅ ން ހ ރި ކަމެއް ކަމަށް    ،ކަމަށް ވަންޏާކ ރާ  ޑ  ޑ ބައެްއވެސް ބާވަތެްއެގ ތަޙ ޤީޤެްއ ަގ

މިއީ  ؟ނ ވަތަ ހަރާބ ނ ކޮށް އޮންނާނީ  ނ ކޮށް އޮންނާނީޑ ޑ ބަދެން އެއާ ގ ޅިެގން އެހެން ކޮން ތަޙ ޤީޤެއްތޯ ަގ  ،ވަންޏާ

ށް  ތެރި ރައީސަޅިެގން ރަނަގޅަށް އިްއޒަތްޑިސެންބަރ ަގއި ހަމަ ކަނޑައެ   23ހޯދަން. ދެން  ވަރަށް ސާފ  މައްސަލައެއް ޖަާވބ 

ިވދާޅ ވީ އަޑަށް ލެވ ނ   ، ވެސް އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ ހާ ބާރެްއ ލާފައި ރައީސް މ ޙައްމަދ  ހޯމް މިނިސްޓަރ  ނޫންތޯ 

ވިދާޅ ވީ.  ފަހަތ ން ހިނާގ ކޮންމެ މީހަކީ ލާދީނީ މީހެކޭ. މި ހޯމް މިނިސްޓަރޭ އެހެން    ާއއި،ރސް ލޯވަފޮނަޝީދާއި އޭނާެގ  

ހާލ    ؟ތަނަށް ނ ވަދެ ކީކޭތޯ ވިދާޅ ވީ  ޮގްއވާލަިއެގން ހޮސްޕިޓަލ ަގއި އޮްއވާ އެަގއި ބޮން މޭ  6މަނިކ ފާނ ، މަނިކ ފާނ   

ަގއި ަމގ  ަމއްޗަށް ނިކ މެ އަތަށް ލެވ ނ ހާ    2015ޑޭަގއި    ތަނަށް ނ ވަދެ. މޭ  އ ޅެނީ އެ  ހެން ޯގހެއް ނޫނޭ. އޭރ  މިއްއަނެ

.  މި ރަީއސް ޔާމީނަކީ ހ ރިހާ މަރެއްެގ ފަހަތ ަގއި ހ ރި މީހެކޭ ކިޔައިެގން އޭނަ ނޫންތޯ ހަޅޭއްލެވީ ލަިއެގން  ކަރ ދާހެއް

ނާަގިއ ކެމެރާ  ޚާޮގޅީެގ މަތީަގއި ފާ  ހ ރި  އަޅ ަގނޑ މެން ެގންޮގސް ބައިތިއްބާފައި ؛ހަށިަގނޑ  ފ ރެންދެން ދޮގ . އެހެރީ

މިއީތޯ   ؟ަގއި މީހ ންެގ އޮރިޔާން ބަލަންތޯ ކެމެރާ ހަރ ކޮށްފައި މިހިރީތެރޭެގ  ނާޚާމްރާނ  ެގނައި ިއޞްލާޙ . ފާޢިހަރ ކޮށްފަ.  

އެޖެންޑާ   ޮގތަކީ  19އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ހިއ މަން ؟ތަފާތ ވާ  މިއީރައިޓްސެ  ކޮން  ފަނޑިޔާރެއްެގ   ؟އްތޯ  ަގޑިޖެހެންވާއިރަށް 

ަގޑިއިރ     8އްެގ ކ ރިމައްޗަށް ެގނެސް  ޓެއް ކަހަލަ ތަނެށްކޮބަކަރި  ،ޟީ ކ ރިަމއްޗަށް ެގންނަންޖެހޭނޭ ބ ނީމަޤާ  ،ކ ރިމައްޗަށް 

ބ ނީމަ ކޯޓ .   ކޯޓަށޯ މި ެގނައީ. ކޯޓޭ  !މިއީ ކޯޓޯ؟ ތިބީ  އެލާފައި  އިމީހ ން އަތ ރަ  17ޑީަގއި  ނޮގ  ވަންދެން ޕްލާސްޓިކ 

  ެއއް އަތަށް ލަިއެގން މާ ތަފާތ ވާނޭ. ހޯމް މިނިސްޓަރޭ ހ ރީ. ބަޣާވާތޭ ބ ނި މީހާއޭ ހ ރީ ހޯމް   19އޮތީ އެޖެންޑާ    ދެން ތި

؟ މްރާނ ތޯޢިތ ތޯ،  ޢަފްހެއްދެވީ ރިއެމް.ޑީ.ޕީ ވެސް ހަމަ ހަނ . ދެން އިތ ރ ފ ޅ   ،މިނިސްޓަރަކަށް. އެކަމަކ  މަނިކ ފާނ  ވެސް

ކޮށް ލެކްޓ ކ ރެވޭނެ ެއއްޗެއް ނޫން. ފ ލ ހ ނެްގ ތެރޭަގއި ެއކަން ޯގސް ސިއީ  މި ؟ކ ރީ ކޮން ތަޙ ޤީޤެއްތޯކ ރީ، ޯގސްރާބ ޚަމި  

ދައްކަނީ. ދެން    ކޮށްފައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މިޤެއް ވެސް އޮންނާނީ ޯގސްކ ރަންޏާ ކޮންމެ ތަޙ ޤީ

އެއީ ފޫޅ ަމއެކޯ.    ،އިންޑިއާ މީހަކ . މިހާރ  އެ ބ ނަނީ  ،ތެރޭަގއި  ެގމީހަކ  އ ޅ ނީ ނިކ މެެގން މ ޒާހަރާ  އްކޮށްހަމަ މިއާއެ

ފިލަިއެގން ފ ރަަގހ ން ހިނަގމ ން،    އި،ަގސްަގހ ގަ  ؟ވަނީ  ށް އޭނަ މ ޒާހަރާ ތެރޭަގއި މީހެްއެގ ިވހ ން އޮތީތޯ ފޫޅ މައަކަ
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ކޮން ފޫޅ މަެއއްތޯ   ؟ކޮބައިތޯސަބަބަކީ  ކަށް ވާންޖެހޭ  ޔަކެމެރާ ހިފަމ ން، ފ ލ ހ ންނަށް އަމ ރ ކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި އޭނަ ފޫޅ މަ

ކޮޅަށް  ކޮޅ  ؟.ޑީ.ޕީ މިއަދ  ކޮބައިތޯރ ނ ަގއި ހ ރިހާ މޮޅެއް ހޯދަން އައި އެމްަގވަނަ   21 ؟ތެރޭަގއި އ ޅެންވީެގ  އެއް މ ޒާހަރާ

ނ ޖެހޭ ހިސާބ ަގއި. ހަކ ރ  ކިލޯއެއް  އޮތް ދ ަވނީ. ފިޔާ ކިލޯއެއް އަތ   މި  ކޮޅަށް ބެހިލައިެގންއަޅާލީމަ މެންބަރ ން ދެހަކ ރ 

 . ތެރޭގައި.. ގެ ވިްއކައިފި ެއޗް.ޕީ.އޭެގ ކޮިވޑ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ތި ދިމާވި އަނިޔާވެރި ޮގތ ެގ ސަބަބ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ވެސް  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ޑިއެްއަގިއ ބައިންދަވާފައި  ނއަދި ޮގ  ،ަގޑިއިރ  ޮގޅީަގއި އިންނަވަންޖެހިވަޑަިއަގތ މާއި   24ފަޅައިެގންދޭ. ތި ވިދާޅ ވީ  ހަމަ ހިތް

 ތި ކަންކަމަށް. ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން.   ފަޅައިެގންދޭއަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ ހިތް ؛އިނ މާ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން ވާހަކަދެއްކެވ ން: 

ނީ ވަޒީރ ން. އެހެންވީމާ،  ންނައޮ   ކ ރާ ޮގތަށް މިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާ ައއްޔަން 

އަދި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    ،ވަޒީރ ންނަކީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ބޭނ ންފ ޅ ާވ ޮގތަކަށް، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ހިތްޕ ޅާވާ 

ށް ކ ރަްއވާ މަސަްއކަތ ަގއި ެއއްބާރ ލ ން ލިބިދޭނެ އެސެޓްތަކެްއެގ ޮގތ ަގއި ނ ވަތަ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކ ރަްއވާ މަސަްއކަތަ

 ، އަންނަ ޮގތަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަން ހިނަގމ ން މި  ،ފަސޭހަކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި އަްއޔަންކ ރާ ބައެއް. އެހެންނަމަެވސް

އެޮގތަކ ން ބޭފ ޅ ންކޮޅެއް  ތިއްބަވާ  އެނބ ރިެގން  މިހެން  ހާލިވަޅަށް  ރޯނަށް،  ނޫނިއްޔާ   ކެްއޗަށް،  މިޮގތަކ ން 

އެބަ މަޖ ބޫރ ވޭ  އެރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ހިތްހަމަޖެހ ނަސް   ބޭފ ޅ ންނާ    ނ ޖެހ ނަސް،   މެދ  

އަްއޔަން  ޮގތ ަގއި  ރަީއސްވަޒީރ ންެގ  ިއްއޒަތްތެރި  ިމއީހެން.  ؛ކ ރަްއވަން.  މައްސަލައަކީ  ދިމާވާ  ހީވަނީ  ައޅ ަގނޑަށް 

ވަޑަިއަގންނަވަ އެނބ ރި  ކެއްޗަށް  އެނބ ރިވަޑައި އިބޭފ ޅ ންނާތިްއބަވާ  ިއެގން  އެހެންވީމާ،  ރޯނަށް  ތިއްބަާވ  ،  ެގން 

ަގހާއެއް ނ ފެންނާނެ. ަގހާއެއް ނ ފެންނާނެ. ޙަޤީޤަތ ަގިއ    ށްވަޅަށް އެނބ ރިވަޑައިެގން ތިއްބަވާ ބޭފ ޅ ންނަބޭފ ޅ ންނާއި، ކާލި

އެހެން  ވާ މިއީ.  ބ ނަނީ  ،ނަމަެވސްޮގތަކީ  މި  ކޮންމެ ސ ވާލަކަށް    ،ޤާނޫނ އަސާސީ  ކ ރެވޭ  މަޖިލީހ ަގިއ  ރައްޔިތ ންެގ 

ކ ރާ މީހަކ  ވިޔަސް، ތެދ ބަހ ން ޖަވާބ ދޭންޖެހޭނޭ.  ޒީރ  ބޭފ ޅަކަށް ިވޔަސް އަދި ސަރ ކާރ ެގ މަސްޫއލިއްޔަތ  އަދާވަ  ؛ވަޒީންެގ

ހެދ މަކީ މިއީ އާދަިއެގ  ދޮގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގިއ  މަޖިލީހަށް ދޮގ  މަޢ ލޫމާތ  ދިނ މަކީ،  އެހެންވީމާ، ރައްޔިތ ންެގ  

ޓް އޮފް ކޯޓ ، ނ ވަތަ މްކޮންޓެ  ،ވާނަމަ  ދައިފި ކަމ ަގއިހަކޯޓެްއަގއި މިޮގތަށް ދޮގ  ؛ކަމެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ލިމަންޓ  ނ ވަތަ ހައ ސްެގ  ލެވޭނެ. ދ ނިޔޭެގ ބައެްއ ޤައ މ ތަކ ަގިއ ޕާއިޖަލަށް ފޮނ ވަ  އިކެނޑި ކަމަށް ބަލަކޯޓ ެގ ޙ ރ މަތް

 ، އް. އެހެންނަމަވެސް ރ މަތް ކަނޑާލ މަކީ އެ ވެސް ހަމަ ޖަލަށް ލެވޭ ކަމެޙ ެގ ލިމަންޓ މްޓް އޮފް ހައ ސް ނ ވަތަ ޕާކޮންޓެ
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  ،ނެތް. އެހެންނަމަވެސް  އްއޭެގ އަދަބެއް ކަނޑަެއޅިފައެ   ،ހެދި ނަމަވެސް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ދޮގ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  

އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް.  ސީރިއަސް ކަެމްއެގ ޮގތ ަގއި  މި މައްސަލައަކީ ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް.  

އެ ޙަޤީޤަތަކީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަޖިލީހ ން ދިވެހިރާއްޖޭަގ  ،ނޭގ  ރައްޔިތ ންެގ  ަގބޫލ ކ ރަނީ،  އަޅ ަގނޑ މެން  ިއ 

ފާނެ ބަޔަކ  އިަގއި ޯގސް ހަދަތ  ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގއި ވެސް ހަމަ ަގސް  ،ރައްޔިތ ންެގ ެގއިން ަގބޫލ ކ ރަނީ   ،ަގބޫލ ކ ރަނީ

 ހާހަށް  3ންވީމާ،  ތިބޭނެ ކަމަށް. އެހެންވެެގން ނޭޝަނަލް އިންޓެްގރީތީ ކޮމިޝަން ކިޔާފައި ކޮމިޝަނެއް އޮންނަނީ. އެހެ

  ،ަގއި ވެސްތ  ހަދާ މީހ ން ތިބޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަގސްވ ރެ ިގނަ މީހ ން ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގއި ތިބޭ ތަނެއްަގއި ޯގސް

  ހަދާ މީހ ން ނ ތިބޭ އެްއވެސް ޮގތަކަށް ޯގސް  އިއެތަނ ަގއޮޅިެގން ވެސް ޯގސްހަދާ، ޯގސްތައް ހަދަމ ންދާނެ މީހ ން ތިބޭނެ.  

  އްދަވާ ެއއީ ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ހަ  ،ވާނަމަ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ  މިނިސްޓަރަކ  ވިދާޅ ވާ ކަމ ަގއި  ކަމަށް އެްއވެސް

 ވ ނ ވިދާޅ ވެމާ ހަމަ  ހ ންނެވީވަޑަިއެގން  ކަށް އެނބ ރިޔަނޫނިްއޔާ ވަކި ސިޔާސީ މަގ ސަދެއްަގއި އެހެން ދިމާ  ކޭ.އިތ ރ ފ ޅެ

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   ވާހަކަެއކޭ. ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވަނީ ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ 

 ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ށް. ޢާމިރަ އަޙްމަދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢާމިރ  އަޙްމަދ ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ސް މަްއސަލައެއް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހ ށަހެޅިފައިާވ މައްސަލަައކީ ވަރަށް ެވސް ސީރިއަ

ެއއާެއކ   ދެކެން ހަމަ  އަދި  ފަށަމ ން  އަޅ ަގނޑ .  ވާހަކަ  ފ ލ ހ ންގެ   ،ލާނަންއިދަންނަވަެގ  ނ ވަތަ  ފ ލ ހ ން  ދިވެހިންެގ 

  ކ ރ މަށް ޓަކަިއ ހެޔޮިއ ބޮޑ ރައްޔިތ ންެގ ކ ރިމަތީަގ  ރާދަތިރާމާިއ ޤަހ އިތަނަށް ކ ރަންޖެހޭ    މ އައްސަސާ ހިމާޔަތްކޮށް އެ

މަޖިލީހ ން   މަޖިލީހޭ. މި  ރައްޔިތ ންެގބޮޑ ތަނަކީ މި    ވާނަމަ އެ ނިޔަތް ވާ އެންމެއި  ނިޔަތެއް ެއްއވެސް މ ައއްސަސާއެްއަގ

ެއ    ،ކަމަށް ވަންޏާ  ވަނީ  އަދި ކ ރަމ ންދާ ކަމަށް  ނ ދޭނެ.ކަޔަެވސް އެ މ ައއްސަސާއަށް ނިކަމެތިވާ ކަެމއް ކ ރި   ގައިމ ހަމަ

ޑެވޭ ޮގތަށް ސިފަކޮށް  ނކެއީ ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާެގ ޙ ރ ަމތްއެ ވާހަކަ ދެއްކ މަކީ އެ ވާހަކަ ދަްއކަން ވެސް ދައްކާނެ.  

، އަކީ އ ޅޭ މައްސަލަ   ކ ރިމަތިވެެގން  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް.  ދައްކާ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ  ހަރ ކަށި އިބާރާތ ން ކ ށްވެރިކ ރަން

އ ޅޭ މައްސަލަެއއް. ެގން  ގ ޅިެގން ައޅ ަގނޑ މެނަށް އ ފެދި  ނައިބ  ދައްކާފައި ހ ރި ވާހަކައާ  ބަންޑާރަ  މިތާނެގ ކޮމިޓީއެްއަގއި

އޮތީ  ަގބޫލ ކ ރާހިތް  އަޅ ަގނޑ ނައިބ   ބަންޑާރަ  ،އަޅ ަގނޑ   ވާޖިބ   އަދާކޮށްފައިވާ  ހައިސިއްޔަތ ން  ފ ރިހަމައަށް    ެގ 

ނ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ  ) ؛ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( ަގއި   133  ،ޔާންކ ރޭއެބަ ބަ  އިަގބޫލ ކ ރަމޭ. ކަނޑައަޅިެގން ޤާނޫނ އަސާސީގަ 
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ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް ކަމ ަގިއ  ވާހަކަެއއް އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވާލަނީ. މި ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ޕްރޮސި

ނައިބ  ކަމަށް. ހަމަ   ންޑާރައެހެން ކަންކަމ ަގއި ކޯޓ ަގއި ދައ ލަތް ތަމްސީލ ކ ރާނީ ބަ  ،ކަނޑައަޅާފަިއވާ ކަންކަން ފިޔަވައި 

މާއްދާެގ މި  ބަޔާންކ ރަމ ން  ބީދާއިން  އެބަވޭ  މި  ބަޔާންކޮށްފައި  ަގއި  މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކާިއ  ނަ  ބަންޑާރަ،  )ޅ(  އިބ ެގ 

ނަށެވެ. އެއިން ކަމެްއަގިއ އިތ ރ  ެއއްވެސް  ހަމަެއކަނި ޤާނޫނ ައސާސީާއއި ާގނޫ  އޭނާ ތަބާވާނީއި  ވާޖިބ ތައް އަދާކ ރ މ ގަ 

އިބ ެގ  ނަ  ހެއްެގ ނ ވަތަ އިދާރާއެްއެގ ބާރެއް ނ ވަތަ ނ ފޫޒެއް އޭނާެގ މައްޗަކަށް ނ ހިނާގނެެއވެ. ެއހެންވީމާ، ބަންޑާރަމީ

މިއައިސިއްހަ ަގބޫލ ކ ރަނީ ދ ޔަތ ން  ައޅ ަގނޑ   މަޖިލީހަށް ދައ ލަތ    ،  ރައްޔިތ ންެގ  މި  ައޅ ަގނޑ މެން  ހާލަތ   އެ  ެގ 

ނޫން.    ނައިބެއް  ނައިބަކީ ހަމައެކަނި ސަރ ކާރ ެގ ބަންޑާރަ  ސަލަެއކޭ. ބަންޑާރަ ސް މައްރިއައެއީ ވަރަށް ސީ   ،ހާމަކޮށްދިނީމާ

ގ ޅޭ ކަންކަމ ަގއި ވެސް މާދަމާ ވެސް    ނައިބަކީ މި މަޖިލީހާ  ނައިބ . ބަންޑާރަ  ނައިބަކީ ދައ ލަތ ެގ ބަންޑާރަ  ބަންޑާރަ

ނައިބ ެގ ހައިސިްއޔަތ ން   ންވީމާ، ބަންޑާރަން ތަމްސީލ ކ ރަން ހ ންނަ ފަރާތް. އެހެކައެ  ،ނަމަ  ޝަރ ޢީ ކޯޓަކަށް ދާންޖެހިއްޖެ

ވިދާޅ ވީމާ ވާހަކަެއއް  އަނެއްކާ   އެއާ  ،މިވަރ ެގ  މަގ ޅިެގން  މިނިސްޓަރ ެގ  ހޯމް  އެއަށް ޤާެވސް  މީހަކ   ހ ރި  މ ަގއި 

ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ  ބަހެއް.  ެއއީ ވަރަށް ޒިންމާޒާރ ކަން ކ ޑަ   ،ޖަވާބ ދިނ މ ެގ ޮގތ ން ެއކަމެްއ ނެތޭ ވިދާޅ ވީމާ

ައޅ ަގނޑ މެން   ، ެވސް ހަމަ ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެްއވި ފަދައިން  ދެންމެ  ،އެނގޭ   ވެސް އެބަ

މަޖިލީ  މި  އިންސާނ ން.  ތަފާތ ހ މިއީ  ހަމަ  ެވސް  ތެރޭަގއި  ކަންތައްތަެގ  ހަމަ  ތަފާތ   ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތެރޭަގއި  ކ ެގ 

ތިބެދާނެ.   މީހ ން  އެ  ސ ވާލ އ ފެދޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ތިބީމާ  ތިބެދާނެ.  ވެސް  މ އަްއސަސާތަކ ަގއި  އެ  ން ތަތަންއަދި 

  ،ވެސް އެނގޭ   ން ހަދާފައި މި ހ ންނަނީ. އަޅ ަގނޑަށް ހަމަގައިމ ތަންތަޝަންތަކާއި  ޖަވާބ ދާރީކ ރ މަށް ޓަކައި އެކިެއކި ކޮމި

ޒާތީ ހަމަ  ތެރޭަގއި  ބަހައްޓައި  ފ ލ ހ ންެގ  ވިކްޓިމެ ޢަމަލ ކ ރަމ ންެގން  ކަންތައް  ޭއެގ  ވާކަން.  ފ ލ ހ ން  ބައެއް  އް ދާ 

ހައްޔަރ ކ ރ މ ަގއި ވެސް ނ ވަތަ ޓްރެފިކ ެގ ަގވާއިދާ ޚިލާފ ެވެގން   އިއަޅ ަގނޑަކީ. މަގ މަތިން ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ހިފަހައްޓަ

އެޮގތް ހަމަ  ެވސް  ކަންތައްމި ހިފެހެއްޓ މ ަގއި  އ ޅޭ. ރަނ  ޮގތަށް  ފ ލ ހ ންތައް  ހަމައެކަނި   އެަގޅަށް  ކ ރާ  ބޭފ ޅ ންނަށް 

ބެހޭ ާގނޫނ . އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށް އަޅ ަގނޑ  އެބަ ޮގވާލަން ހޯމް   ކ ރެވޭ ާގނޫނަކަށް މި އޮންނަނީ ޓްރެފިކާޛ ތަންފީ

މ ެގ ވ ހ އްޓ ޚިލާފ  ޢަމަލ      އާންމ  އިޖ ތިމާޢީ މިންަގނޑ ތަކާއަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްފައިވާނޭ   ،މިނިސްޓަރަށް

ވެސް ރާއްޖޭގައި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެްއވެސް ރައްޔިތަކަށް ހަމަގައިމ   ،ކޮށްދީފި ކަމަށް ވާނަމަޛ  ނޫނ  ތަންފީާގާގނޫނެއް. އެ 

.  . އެހާވެސް ފ ރިހަމައަށް އަޅ ަގނޑ މެން ހަދާފައި އޮތް ާގނޫނެއްއެކ  ދިރިއ ޅޭކަށް އ ނދަގ ލެއްނ ވާނޭ  އޮމާންކަމާއަމާން

 މި މަޖިލީހ ން... ،ޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީއެހެންވީމާ، އަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .މ ޙައްމަދ  ވަޙީދަށް. 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ 

ހ ށަހެޅިފައިިމވާ މައްސަލައިަގއި އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރީ ވަރަށް މ ހިންމ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  `.  

އަޅ ަގނޑ މެން   ހަމައެއް  ާގނޫނީ  މ ހިންމ   ވަރަށް  އަދި  އ ސޫލީ  މ ހިންމ   ވަރަށް  އަދި  .  ތީ ހިފަހައްޓަންޖެހޭއަޚްލާޤީ 

،  ޚަލީފާކަމާ ހަވާލ ެވވަޑައިެގން ފ ރަތަމަ ދެއްވި ޚ ތ ބާަގއި ވިދާޅ ވަނީ   ،މ ސްލިމ ންެގ ފ ރަތަމަ ޚަލީފާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އަޅ ަގނޑ މެން   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  "ދޮގ ހެދ މަކީ ޚިޔާނާތެކެވެ.  ،ތެދ  ބ ނ މަކީ އަމާނާތެކޭ"   ب خيانهكذوال  ةانمدق أص  أل 

ރ ަގއި އިޤާނޫނ އަސާސީައށް ބަދަލ ވެެގން ައއި  ފެހިން  ޤާނޫނ ައސާސީ  ނޫ  ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީ

 ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހެއްެގ ޮގތ ަގއި   ، މި ޤާނޫނ އަސާސީ ކަނޑައެޅި އެންމެ ބޮޑ  އެއް ބަދަލަކީ 

ވަކިކޮށް  މަޖިލީހ ން  މި  މެންބަރ ންތައް  ތިބޭ  އަްއޔަންކޮށްފައި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  %   ،އެކަށަެއޅ ން.    100ސީދާ 

ަވކިކ ރ ން. އަޅ ަގނޑ މެން މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަކަށް މި މަޖިލިސް ހެދ ން. އެއާއެކީަގިއ ދައ ލަތ ެގ ބާރ ތަކ ެގ އިން 

ކެން ކ ރި  އަންނަންވެެގން  ވާހަކަައކީމަޖިލީހަށް  ދެއްކި  ބާރަށް  އެންމެ  ދައ ލަތެއް    ،ޕޭނ ަގއި  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވަނިވި 

  ވަނަ މާްއދާަގއި ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެބަ  98ތްތެރި މަޖިލީހެއް ގާއިމ ކ ރާނަމޭ. މި ޤާނޫނ އަސާސީެގ ހަގާއިމ ކ ރާނަމޭ. ނަޒާ

ނީ ވެސް ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ  ،ންޖެހޭނީ ވެސްއޮތް މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް އައިސް ކޮންމެ މީހަކ  ވެސް ޖަވާބ ދާރީވާ

ކަމަށް ހަދަންވެެގން އަޅ ަގނޑ މެން   އެއީ ނ ވާ ކަމެއް  ،ތެދ ބަހ ން ކަމަށް. ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން މި ތަނ ަގއި މީހަކ  ދޮގ ހެދީމާ

ދިޔައިމާ ހިސާބަށް  ވިޕްނެރޭ  ރަތްޖަހަން  ކަމަށް  އެ  ގ ރޫޕ ން  ޕާލިމެންޓަރީ  ރަ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އެީއ    ،އީސް އިްއޒަތްތެރި 

ނޫން   އްޔެއްއި ނޫން އަޅ ަގނޑ މެން އ ފައްދަން ބ ނި ތަފާތ  މަޖިލީހަކީއެއް. އެ  އްޔެއްއި އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވާ ކަެމއް. އެ

އ ފައްދަން ނަޒާ  އަޅ ަގނޑ މެން  މަޖިލީހަކީ ހަބ ނި  އެތްތެރި  ބ ނި    ްއޔެއްއި.  އ ފައްދަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫން 

އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ކަންބޮޑ ވޭ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން ބަެއްއ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  . ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވަނިވި ދައ ލަތަކީ

ދޫކޮށްލާފައި މި  ބޭފ ޅ ން ހަމަ  ޖަވާބ ދާރީވ މ ެގ  ތިއްބަވަ   ،ދެންނެވި  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވަން  ރަނަގޅަށް    އިވަޒީރ ން  ހަމަ 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްަގއި ވެރިކަމަށް   ، ނިޒާމެްއަގއި ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން މިހާރ  މި އޮންނަ ވާދަވެރި ސިޔާސީ  ވަޑަިއެގންރޯފިލާ

ވަ އަންނަނީ  ކަމަށް   ދ ވެެގންއ މި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ހޮވަނީ.  މި  ކެނޑިޑޭޓަކ   ރިޔާސީ  ފަރާތ ން  ޕާޓީއެްއެގ 

ދަންެވެގން.  ދ ތައް ފ އްއ އެ ވަ  ،ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ވަޒީރ ން ކަނޑަައޅަނީ  115  އައ މަށްފަހ ަގއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

 ަވޒީރަކަށް ޕާޓީެގ  ާގތ  އެބަ ދައްކައޭ ރަށ ެގ ތަރައްޤީ ހ އްޓޭނޭ  ްއޔިތ ންރަ  ވަޑަިއެގން ރައީސް  މެންބަރ ން ރަށްރަށަށް

އެ ހަމަ   ، ބ ނާ އ ސޫލ ށްފިއްޔާ ރަށް ފަޅ ވާނޭޙަމީދަށް ތާއީދ ނ ކޮهللا ދ ބްނ ދީފިއްޔާ. ޢައެތެރޭެގ އިންތިޚާބެއްަގއި ޯވޓ  
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ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް މިއީ. ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް މިއީ. މިކަހަލަ ކަންކަން  އެނބ ރި މި އަންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އަނެއްކާ  

މޮޑެލަންެވެގން    ޕާޓީެގ ައާގއި ިއތ ބާރ  ވެްއޔާ  އަހަރ ން ނަާގ ކޮޅަށް ޖެހި  ސޯޅަސަތާރައަޅ ަގނޑ މެން މިދިޔަ    .އިނޭގތޯ

އ ޅެނީ މަސައްކަތްކ ރަމ ން   .މި  ރައީސްމިތަބަެގން  އިއްޒަތްތެރި  ކަންބޮ ؛ެގންދަނީ.  ވަރަށް  އެކީ    ޑ ވ މާއަޅ ަގނޑ ެމން 

މެންބަރ     ހަމަ ؛އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވެލިދޫ  ހަމަ  ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  ފޮައޅ ަގނޑ   ދާއިރާެގ  އަދި  ނަދޫ 

ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި   ކޮންމެހެން ވެސް ބަލަންޖެހޭ   ށަހަޅައިެގންހ    ކަން ކޮމިޓީއަށްށަހެޅ އްވި ފަދައިން މިއިްއޒަތްތެރި އެ ހ 

ވަކިވެފަިއވާ  ދައ ލަތ ެގ މި ބާރ ތަކ ެގ އިން  ،އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނެ ؛ފާހަަގކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ވެސް  އަޅ ަގނޑ 

ައޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނެއިން ަވޒީރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން    ،ވަކިވ ން ހިފަހައްޓަން.  ރ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ވެސް، 

ތެދ ވެރިކަމާިއ އަމާނާތްތެރިކަމާ  ހ ވަޔާ   އްބެވިށްެގން ތި ކޮ  މެންބަރ ން ވެސް މަތީ  ެއކީަގއި މަސަްއކަތްކ ރ ން  ެއއްޮގތަށް 

ކަންބޮޑ ވޭ ައޅ ަގނޑ   ނ ކ ރެިވއްޖެއްޔާ  އެކަން  ކަށަވަރ ކ ރަން.  ތަޅާލަންވެެގން    ،ދެމިތިބޭކަން  މަޖިލިސް  މި  މާދަމާ 

ައނެއްކާ ކިހިނެއްބާއޭ މިތަނ ން ވިޕް  ޅ މެއް އައިމާހ ށަހެ ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ    ނެރޭނީ.އެއަށް  އެހެންވީމާ، މި 

ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. މި މައްސަލަ ކޮންމެހެން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ން ބަލަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއް.  

ޚްލާޤީ ޮގތ ން ެވސް އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ޝ ކ ރިއްޔާ  އަ  ،ނޫން  ހަމައެކަނި ާގނޫނީ ޮގތަކ ންނެއް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ    މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ 

 ނައިބ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް   މި މައްސަލައަށް ބަލާިއރ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ބަންޑާރަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ހޯމް މިނިސްޓަރ ެގ   ހާޒިރ ވެ ނ ވަތަ ރައްޔިތ ން ކ ރިމަތީަގއި ދޮގ ހަދާފަިއވާ ކަމަށް ނ ވަތަ އިތ ރ ފ ޅ ހައްދަވާފަިއވާ ކަމަށް

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ސާބިތ ވޭ.  ސީރިއަ ؛ބަހ ން  ވަރަށް  ބަންޑާރަމިއީ  ދައ ލަތ ެގ  މައްސަލައެއް.  ނައިބ    ސް 

ވަގ ތ    ދައ ލަތ ެގ ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް މި ؛ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހާޒިރ ވެ  ،ށްއިތ ރ ފ ޅ ހައްދަވާ ކަމަށް ރަްއޔިތ ންނަ

ހ ރީ އަދާލަތ  ޕާޓީެގ މެންބަރެއް. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ ބަޣާވާތްކ ރ މ ަގއި އެންމެ ިއސްކޮށް ހ ރި މެންބަރަކީ ހޯމް 

ދާދި އަދި  އޮފް ސްޓާފަކަ  މިނިސްޓަރ ކަން.  ޗީފް  އޮފީހ ެގ  ރައީސް  ނަޝީދަށް  ފަހ ން  ރައީސް  ވެސް  މީހަކ   ހ ރި  ށް 

އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ  ؛ގ ޅ ން  ބަހ ން ވަނީ ވާހަކަދައްކާފަ. އަދި ޮގްއވާލި ބޮމ ެގ ހާދިސާއާ  ރައްދ ކޮށް ވަރަށް ހަޑިހ ތ ރ 
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މ ެގ  ބޮ ،ލި ބޮން. ރައީސް ނަޝީދ  އަވަހާރަކޮށްލަންވެެގން އެ ގޮއްވާކަންގ ޅ ން މިހާރ  ހ ރިވަރަށް ބޮޑަށް  އެ ފަރާތްތަކާ

ސް  ވަރަށް ސީރިއަ ؛ގ ޅޭކަން އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަށަވަރ ވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ހާދިސާ ހަމަ ސީދާ އެ ފަރާތްތަކާ

ރަ  ދިވެހި  ބާރ ތައްމައްސަލަެއއް.  މަނިކ ފާނ   ށްހޯދ މަ  އްޔިތ ންެގ  ކަނޑިނޭޅި  ޓަކައި  މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާއިރ ަގިއ   

ރ ވެފަ. ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލިސް  ހިސޯއޮތީ  މަޖިލިސް ޤައ މީ  ެގޕީ އެމް.ޑީ. ،ފެނޭ ޤައ މީ މަޖިލިސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ

އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ދޭ    40ރައްޔިތ ންނަށް ބާރ  ހޯދައިދޭން. %  ، އޮތީ ސަރ ކާރ ެގ އަތްދަށ ވެފަ. މަނިކ ފާނ  މަސައްކަތްކ ރެއްވީ 

. އެހެންނަމަވެސް،  ޮއއްަވއި މަނިކ ފާނ  ނ ކ މެ ހ ރިހާ ޮގނޑިތަކެއް ރައްޔިތ ންނަށް ހޯދައިދެްއވީ  ޮގތަށް  ޮގނޑިތައް ދޭ  ،ތަށްޮގ

އޮތީ ފ ނޑ ފ ޑ ވެފަ.    ސީ މިއެ ޮގނޑިތަްއ މި ވަނީ ސަރ ކާރ ެގ އަތްދަށ ަގއި. ޖަވާބ ދާރީކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ނެތް. ޑިމޮކްރެ 

ރައީސް  ހާލަތ ން  ައޅ ަގނޑ  ؛އިްއޒަތްތެރި  މި  ކިހިނެއްތޯމެންނަށް  އެބަ   ؟އަރައިަގނެވޭނީ  މަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ މެން 

އޮތީ ހަކ ރ ަގނޑަށް ޮގސް ހ ސްވެފަ. އިްއޒަތްތެރި   މެންބަރ ން މި  .ކ ރަންޖެހޭ މި ކަންތައްތައް ހައްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި

  އެވަރ ެގ ބޮޑ  ޒަޚަމެއް ށް  މަނިކ ފާނަ  .ޑަށްޮގތް އަޅ ަގނ  މެހިަގނޑެއްހެން ެއނބ ރެނީ. މިއީ ދައ ލަތް ސިފަވާ ؛ރައީސް

ހޮސްޕި  އެ  ،ދީފައި އެޑްމިޓްޓަވަގ ތ   ދެްއކީކޮލ ަގއި  ވެސް  އޮތްއިރ   މަނިކ ފާނާ ؛ށްފައި  ހ ތ ރ ބަހ ން    ހަމަ  ދިމާލަށް 

 ؛އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ  ޒާރާތަކ ން ނ ކ ރޭ.ވާހަކަދެްއކ ން ނޫން ކަމެއް ސަރ ކާރ ެގ މި ދެންނެވި، ސަރ ކާރ ަގއި ތިބި ވ 

 މިއީ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ  ށް. ޢަލީ ޢާޡިމަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމް

މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް ހ ށަހެޅި މައްސަލައަށް   ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  މަޑ ްއވަރީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

   ވީތީެއއް ށްއޭަގިއ އޮތް ބަސްތަކަކީ މ ޅިން ރަނަގޅ  ބަސްތަކަކަ  ،ލިޔ ން  މ ޅި ލިޔ މ ަގިއވާ  މި ކ ރީކީ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ 

ކަރާމަތާއި   ނޫން. މަޖިލީހ ެގ  އަރަިއެގން  ،އެހެންނަމަވެސް،  އިމްތިޔާޒަށް  މަޖިލީހ ެގ  އަދި    ، ކަމަށް  ވާފައި ޙ ރ މަތާިއ 

އެ ވިދާޅ ވާންޖެހޭ ބަސްތައް ތެދ ބަހ ން ވިދާޅ ނ ވާ ކަމަށް ަގއި އެ ބ ނާ ަވޒީރ ން މަޖިލީހަށް ވަޑައިެގން  ޤާނޫނ އަސާސީ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވެސް ފެންނާތީވެ، އަޅ ަގނޑ  މި މައްސަލައަށް ތާއީދ ކޮށް މި މައްސަލަ ބަލައިަގންނަން އަޅ ަގނޑ   

އިއް  ތާއީދ ކ ރީ.  މަޑ އްވަރީ ؛ޒަތްތެރި ރައީސްވެސް  މީެގ ކ ރިން    ފަހަރެއްަގއި ވެސް  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

ޤާނޫނ އަސާސީއާ ލާއިންސާނީ،  ކ ރީެގ    ކ ރެްއވި  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫން.  ވެސް  ދައްކާކަށެއް  ވާހަކަ  ކަންކަމ ެގ  ޚިލާފ  
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ދައްކާ. ކ ރީ ސަރ ކާރ ން ިމހެން ހެދީ. ކ ރީ ސަރ ކާރ ން   ލާ ވާހަކަ އަބަދ ވެސް އިވާހަކަތަްއ ޙަޤީޤަތ ަގއި ދެްއކ ން ހ އްޓަ

މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ،ނ ލާ ދ ރަށް ޖެހިލަން މި ދަތިވަނީއިމިކަން މިހެން ކ ރީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވާހަކަ ދަްއކަ

ބާއްވާފައި ކޯޓަށް ެގނައިލެްއ  އިދިކީއްޔަށް    ،، ކެމެރާ އެ ތަނ ަގއި ހަރ ކޮށްފައިމެންބަރ  ވިދާޅ ވެއްޖެ ޖަލަށް ެގންޮގއްސަ

ޙަޤީޤަތ ަގއި އެީއ. އެ   ،ލަސްކަމ ން ފެށި ފަރާތަކީ  ދަްއކާތީވެ. އެ ކަންކަން  ވާހަކަ  ެގނައި  ކޯޓަށް އެންމެން އެއްކޮށް 

ވާހަކަ   މި  ބަލައިެގންފައި  މައްސަލަ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންެވެގން،  އަޅ ަގނޑ މެން.  އައީ  ނިންމ މަށް  މި ކަންކަން 

ތަފާތ .    19މަޖިލިސް    ޖެހެނީ. އަޅ ަގނޑ މެން އަީއ އިންސާފ  ރައްޔިތ ންނަށް ހޯދައިދޭނެ ވާހަކަ ދައްކަިއެގން.ދައްކަން

އެނެގނީ ތަފާތ ކަން މި  މަޖިލިސް  މި  ދައްކަން   ،އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަ  އޮތް ސަރ ކާރެްއެގ  ހިއްސާ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ކެރި  ތެދ ވެ،  މިތާ  ޯގސްމި    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތެރޭަގއި  ސަރ ކާރ   ފަށާތީވެ.  ދައްކަން  އޮތްކަން    ވާހަކަ  ކަމެއް 

ތަނަށް ފޮނ ވި ސަބަބ .    އަޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަކަ މިތާ މި ދައްކަނީ. އެއީ ރަްއޔިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި  ،ަގބޫލ ކ ރެވޭތީވެ 

  ެގ ާވހަކަ ދައްކަން. އެ މީހ ންނާ އ ނދަޫގތަކ ރައްޔިތ ންނަށް ދިމާވާ ދަތި  ،ތަނަށް ފޮނ ވީ  ރައްޔިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި

ދޭތެރޭަގއި ނާއިންސާފ ކޮށް ކ ރާ ކަންތައްތަކ ެގ ވާހަކަ ދަްއކަން. އެހެންވީމާ، ކަމެްއ ރަނަގޅ ކ ރެވޭނީ ޯގސް ކަންތައްތައް  

ނ ބ ނަން ވެސް  ފަހަރެއްަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ަގބޫލ ކ ރެވިެގން.  ހ ރިކަން  ތެރޭގަ   ،އެކަމ ަގއި  އޮފީހ ެގ  ފ ލ ސް  އި  މ ޅި 

ތެރޭަގއި ިގނަ މީހ ންނަކީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ރަނަގޅ   ިވޔާނ ދާ، ނ ބައި ސިފައިންނެކޭ، ފ ލ ހ ންނެކޭ. ޭއެގ  ،ތިބީކީއެއް ޯގސް 

  ،މަދ  މީހ ން ކ ރާ ކަންކަމ ެގ ސަބަބ ން. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ހ އްޓ ވެން އޮތީރަނަގޅ  މީހ ން ޯގސްވަނީ  މީހ ން.  

ތަނަށް، މި މަޖިލީހަށް    ދައ ލަތ ެގ ކަންކަން ހަވާލ ކޮށްފައި ތިބި ވެރިން މި  ،ހިންަގން ތިބިޙަޤީޤަތ ަގއި މި ކަންކަން  

ކަމަށް ަގބޫލ ކ ރެިވެގން. އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ    ކަންކަން ޯގސްކޮށްދާ  ،ނ ލަިއެގންއިނ ހަދައިެގން، އޮޅ ވަ ވަޑައިެގން ދޮގ 

ހެދި ފަރާތަކީ  ،  މިކަމ ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި ދޮގ އިލަ ބަލަވެސް ތާއީދ ކ ރަނީ ވަކި ކޮިމޓީއަކަށް ފޮނ ަވއިެގން މި މަްއސަ

ދައްކާލީ.  ކ ރާތީވެ ިމކަމަށް ތާއީދ ކޮށް މި ވާހަކައަޅަން ައޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅ    ، އެ ފަރާތަކާ އި ކޮބައިތޯ ބަލަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި   ދާިއރާެގ ހަނިމާދޫއަރ ވަނީ  ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ 

 އަށް. މޫސާ ޢަބްދ ލްޣަފޫރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މޫސާ ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ
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ފ ލ ހ ންެގ މަސަްއކަތ ން ވަރަށް ިގނަ އަދަދެްއެގ މަސްތ ވާތަކެތި މިައދ  އެބަ އަތ ލަިއަގނެވޭ. ެއ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މަސްތ ވާތަކެތި އަތ ލަިއަގތ މ ަގއި ފ ލ ހ ން ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތަށް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޢ ރީފ ކ ރަން އިއްޒަތްތެރި 

ތަޙ ޤީޤ  މަރ ޙަލާއާއި ޝަރީޢަތ ެގ މަރ ޙަލާަގއި ކީްއވެެގންތޯ ކީ،  ސ ވާލައޮތް  ރިމަތީ މިއަދ   ކ   ެގރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން

މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން  ؟އެއީ ފ ލ ހ ންެގ މައްސަލައަކ ންތޯ ނޫނީ ފަނޑިޔާރ ންެގ މައްސަލަައކ ންތޯ؟ އެ މީހ ން ދޫވެެގންދަނީ

އެ ޖަލްސާަގއި ހޯމް މިނިސްޓަރ  ިވދާޅ ވި ބަހެްއަގއި ހިފަިއެގން   ޙަޤީޤަތް ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއ ދ ވަހ 

ހޯމް މިނިސްޓަރެއް ނެތް އެްއވެސް ބޭފ ޅަކ  ކ ރި ޯގސްކަމެއް ދިފާޢ ކ ރާކަށް. ހޯމް    ،އަޅ ަގނޑ މެން އ ޅ މ ެގ ބަދަލ ަގއި 

އަދި   ،ތެރޭަގއި އެބަ ތިއްބެކޭ   ފ ލ ހ ންެގ  ،އަކަށް މިއަދ  ނ ބ ނެވޭނެهللا މްރާން ޢަބްދ ޢި  މިނިސްޓަރ ެގ މަޤާމ ަގއި ހ ރެ

އެ ބޭފ ޅަކ  ަވޒީފާއިން    ،އީސް. އެފަދަ ބޭފ ޅަކ  ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގއި ހ ރި ނަމަނެތެކޭ ވެސް ނ ބ ނެވޭނެ ިއްއޒަތްތެރި ރަ

މިއަދ  މި    ށްނަވަކިކ ރ މ ެގ އިޚ ތިޔާރ  ހޯމް މިނިސްޓަރަށް އޮންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން

ޅިެގންވާ މައްސަލައަކީ އެ ސ ވާލ ކ ރ މ ަގއި ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ބ ނެވ ނ  ވާހަކަެއއްެގ ަމއްސަލަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ހ ށަހެ

ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ޤައ ެމއްަގއި ވެސް ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގއި ޯގސް ކަންތަްއ ކ ރާ މީހ ން އ ޅޭނެ. އެހެންވީމާ، ފ ލ ހ ންެގ  

ޯގސްކަމެއް މީހަކ     ތެރޭަގއި  މިނިސްޓަރ  ކ ރާނެ  ހޯމް  އެހެންނަމަވެސް،  ނ ބ ނެވޭނެ.  ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ނެތެކޭ 

އިޚ ލާޞްތެރިކަމާ ެގންދަވަނީ  އޮޅ ވާލ މ ެގ  ަގއިެއކ   މަސައްކަތްކ ރައްވަމ ން  ަގސްތ ަގއި  ކަނޑައެޅިެގން  ހަމައެކަނި   .

ނ ކ  ަގބޫލެއް  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑަކަށް  ކަމަކަށް  ބ ނި  ބަހެއް  އެންެމ  ނިޔަތ ަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  ރެވޭ. 

ދަނީ. މިޮގތަށް ވިދާޅ ވ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   މަނިކ ފާނ  ބައްލަވަމ ންނޭ މިތިމަން  ،ރަނަގޅ  ޮގތަކީ ހަމަ ތިބެދާނޭ

ކަންކަން ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި ހޯމް މިނިސްޓަރ     ، އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑަށް ީމަގއި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދ ކ ރެވޭ

އިޚ ލާޞްތެރިކަމާވަ މަސައްކަތް   ރަށއ  ފެންނަނީ އެކ   މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެކަން    ، ކ ރަްއވަމ ންެގންދަވާކަން. 

ވެސް ފ ލ ހ ންެގ    އަތ ލަިއަގނެވޭ ތަކެްއޗާެއކ  ފ ލ ހ ން ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތ ން. ހަމަގައިމ   ،އަތ ލަިއަގނެވޭ ޑްރަގ ންނާއި 

އެޮގތަކަށް އެ ޑްރަެގއް ރާއްޖެއިން މިއަދ  އަތ ލައެއްނ ަގނެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި    ،ތެރޭަގއި ބަޔަކ  ޯގސް ހަދަން ތިބި ނަމަ

މިއިން ެއއްެވސް   ،ދިޔައިރ ަގއިރައީސް. އިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކ ން ވާހަކަދައްކާއިރ ަގއި ފަސް ައހަރ ެގ ވެރިކަމެއް ނިމިެގން

ދިޔައީ ހިނާގނެ ޮގތަކަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މ ޅި ކަމެއް ފެންމައްޗެއްނ ވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަންކަން ހިނަގމ ން

މިވެނި   ،ފ ލ ހ ންެގ މ އައްސަސާ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަިއެގ ތެރޭަގއި ބާއްވާފައި މިއަދ  ނިކ މެ، ެއެވނި ކަމެއް އެހެނޭ އޮތީ

 ކ ރަމ ން މިން މަސައްކަތް އެ ބޭފ ޅ ން ކިޔަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ލަދ ަގންނަންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެ  ކަމެއް މިހެނޭ އޮތީ

މަސަްއކަތް ވެސް  މިނިސްޓަރ   ހޯމް  އަދި  މ ައއްސަސާއެްއެގ  ދަނީ  ރަނަގޅ   މ އައްސަސާއަކީ  ފ ލ ހ ންެގ  ކ ރަމ ންދަނީ 

އެކ  ޤައ މަށް އިޚ ލާޞްތެރި    ޮގތ ަގއި ހެދ މަށް. އަދި ފ ލ ހ ންެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް ިގނަ ބޭފ ޅ ންނަކީ އިޚ ލާޞްތެރިކަމާ

  އްހަދާ ފަރާތެކަނޑައެޅިެގން ޯގސްރަމ ންެގންދާ ބޭފ ޅ ން. އެ ބޭފ ޅ ން އެ ކ ރަމ ންެގންދާ މަސައްކަތ ަގިއ  ޚިދ މަތެއް ކ 
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ްއޔާ އެ ބޭފ ޅަކ  އެ މަޤާމ ން ވަކިކ ރެވޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރަކ  ވެސް ެއ  އްޖެފާހަަގކ ރެވި 

، އަޅ ަގނޑ  ިމކަމ ަގއި ކަނޑައެޅިެގން ހޯމް  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންކަމ ންބޭފ ޅަކ  ވަކިކ ރާކަށް އިންކާރެްއ ނ ކ ރާނެ

ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި    .ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  މިނިސްޓަރ  ހެއްދެވީ ބޮޑ  ދޮެގކޭ ދަންނަވަން އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް އ ނދަޫގ

 .ރ ޞަތަށްފ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކ ރަނީއޭ.  ތިޞާދ ، ޙަޤީޤަތް އިޤ ދާޅ ވީ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިނިގރޭސި ކ ރީެގ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރަކ  ވި

މިނެޓ . އިތ ރ     3ަގޑިއިރ ެގ ދެން ބާކީ އޮތީ    އެއްޮގތ ން ބަހ ސްކ ރަން އޮތް    ގ ޅޭ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މައްސަލައާ

.  ސައިެގ ަވގ ތަށް މެދ ކަނޑާލަނީމި  އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ  މިހާރ     އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އެދިަވޑަިއެގންފައި ވެސް ނެތ މާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 { އަށް 11:02އިން  10:18 ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ :}

 هللا(މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 8

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން   -8.1އެޖެންޑާ ނަންބަރ     ،މި ދަންފަޅީފައި އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ެގންދަން އޮތީ

. މި ބިލަށް  ކ ންފ ނީެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް  ،ދ ވާފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިސްމާޢީލް އަޙްމަދ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

ން ވ ދެއް ވަގ ތ  އިންނެިވއްޔާ ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑަިއެގން  ދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއަގންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  މިފ ޅ ވާހަކަ

ވަގ ތ  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން އެދިަވޑަިއަގންނަވާ ެއްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތް.   އެދެން. )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( މި

ޖަހާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި   12ޖަހާއިރ  ފަށަން.    12ެވސް  ލާފައި އަނެއްކާ އިމެދ ކަނޑަ  ،މި ަގސްތ ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ   

 ދާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ.  މަސައްކަތާިއެގން ކ ރިއަށް

 

 { އަށް  12:07އިން   11:03  :މެދ ކަނޑ އްަވއިލެއްވ ން}

 هللا(މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވީ
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 ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން .  8

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޗެކ  ކާޑ ކޮޅ ތައް  މެންބަރ ން  ެއދެން.އިްއޒަތްތެރި  ވޯޓ    ކޮށްލަދެއްވ ން  ަގާވއިދ ގެ ؛ މިއަދ ެގ  މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ 

ދާއިރާެގ  179 ަމޑ ްއވަރީ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މެންބަރ ވަނަ  ޝަރީ  ިއއްޒަތްތެރި  ަމއްސަލަ  އާދަމް  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ފް 

މ ޙައްމަދ     ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ދާއިރާެގ  މަށް ވެލިދޫ  ގ ޅޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ ދިރާސާކ ރ މަށް ރައްޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ެގ ކަމާ  

ޅ މާ ށަހެއަޙްމަދ  ޝިޔާމް ތާއީދ ކ ރެްއވި ހ   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ދާއިރާެގ  ޝަފީޤް ހ ށަހަޅ އްވައި، ނައިފަރ   هللا ޢަބްދ 

 ންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން. އިއްޒަތްތެރި މެމެދ  

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ޝަފީޤްهللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ  މެންބަރ ދާއިރާެގ ވެލިދޫ   ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :ހ 

 ައޙްމަދ  ޝިޔާމް މެންބަރ ދާއިރާެގ ނައިފަރ   ްއވި މެންބަރ :ތާއީދ ކ ރެ

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 32    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 09    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 13    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    22     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  12      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ނ ވޭފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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އަދަދ  މެންބަރ ންެގ  ތިއްބެވި  އަދަދ . 32؛ ހާޒިރ ވެ  މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ ދެްއވި  ކަމަށް  ކަމަށް  . 9؛ ފެންނަ  ނ ފެންނަ 

ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ޯވޓ ދެްއިވ މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގިއ  ވަކި ޮގތަކަށް  . 13؛ ންެގ އަދަދ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ 

 . އްނ ވި ހެފާ. 12؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 22؛ ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ  

 

 ން ނިންމ  
 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ރޭވިފައި މަސަްއކަތް  ކޮމިޓީ  ދަންނަވަ   ހ ރި  މިއަދ ެގ  ަގިއ    10:30.  ކޮމިޓީ  ލާމަރ ކަޒީޖެހިއިރ ،    10ނަން.  އިލާޮގތް 

ރ ކޮމިޓީ. މިއަދ ގެ ހިއ މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަޖެހިއިރ ،  11 ންޑް ކްލަިއމެޓް ޗޭންޖ  ކޮމިޓީ.އެންވަރަންމަންޓް އެ

  އަންާގރަވާ    2022މާރިޗ     29މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ދެން  ރަން ހ ރި މަސަްއކަތް މި ނިމ ނީ.  ތަޅ މ ަގއި ކ 

 ޖަހާއިރ .  9ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ  

 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 3/28/2022 9:13:06 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Kulli massala ah bahuskurumah_MP.Ahmed Shiyam

Results

Present: 35
Eligible to vote: 34

Yes: 3
No: 26

Abstain: 0
Voted: 29

Not Voted: 5

VOTE - 1 / 2    [Document created: 3/28/2022 9:13:51 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru No
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru No
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu No
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru No
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu No
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu No
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu No
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo No
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru No
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo No
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo No
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo No
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru No
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo No
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi No
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Not Voted
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli No

VOTE - 2 / 2    [Document created: 3/28/2022 9:13:51 AM]



Overall Voting Result 3/28/2022 9:23:23 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Rayyithunge Majleehuge gavaid ge 179 vana maadhaage dhashun, MP
Adam Shareef hushahalhuvvaafaiva massala ah bahuskurumah

Results

Present: 39
Eligible to vote: 38

Yes: 18
No: 13

Abstain: 0
Voted: 31

Not Voted: 7

VOTE - 1 / 2    [Document created: 3/28/2022 9:24:08 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu No
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo No
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Not Voted
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo No
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru No
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes

VOTE - 2 / 2    [Document created: 3/28/2022 9:24:08 AM]



Overall Voting Result 3/28/2022 12:07:18 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Rayyithunge Majleehuge gavaid ge 179 vana maadhaage dhashun, MP
Adam Shareef hushahalhuvvaafaiva massala ah MP Mohamed Abdulla
Shafeeq hushahalhaafaivaa hushahelhun faaskurumah

Results

Present: 49
Eligible to vote: 48

Yes: 9
No: 13

Abstain: 0
Voted: 22

Not Voted: 26

VOTE - 1 / 3    [Document created: 3/28/2022 12:08:02 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
14 Eva Abdulla (MDP) Galolhu Uthuru Not Voted
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Not Voted
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Not Voted
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu No
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi No
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Not Voted
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Not Voted
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Not Voted
35 Abdulla Shaheem Abdul Hakee... Kanditheemu Not Voted
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru No
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru No
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo No
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Not Voted
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru No
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Not Voted
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo No
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 3/28/2022 12:08:02 PM]



ID Name Organisation Result

83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 3/28/2022 12:08:02 PM]




