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 (އްމަދު ނަޝީދުމުޙަ ރައީސްރައީސް،  މަޖިލީުހގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ަވނަސްޅީ ނަާވެގ ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު 19

 (ދުަވސް ހޯމަ) 2019 ަބރުއޮކްޓޯ 7

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

  މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىل عو هللا لوسر ىعل المالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިްއޒަތްތެރި  5ސަލާމުގައި ތިއްބެީވ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން.  32ހާޒިރުެވަވަޑއިެގން ތިއްެބީވ  ަވުގތު ޖަލްސާއަށް މި

ަވނަ  19 އީމި . ތްނެމި ަވުގތަކު މެންބަރަކު ތެރި އިްއޒަތް ެއްއެވސްމެންބަރުން. ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްަގއި އިްއޒަތްތެރި 

 4ތަ ނަކަތުން ހިދުަވސް.  ހޯމަީވ  2019 ޮއކްޓޯބަރު 7 މިއީޖަލްސާ.  ނަަވނުވަ  ސާީޅސްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

 ަވނަ ދުަވސް. 1441ފަރު ޞަ 8ަވނަ ދުަވސް. 

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . 2019/49ދުެގ އެޖެންާޑއަކީ އޖ/އަމި

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ކުއްލި މަްއސަލަ، ެދ  ަވނީ ކުއްލި މަްއސަލަެއއް ހުށަހެޅިފަ. މިއަދުެގ މަަސއްކަތްތަުކެގ ތެެރއިން އެންމެ ފުރަތަމަ މި

 މަޑުއްަވރީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އެއީ  ޅުއްިވހުށަހެ ފުރަތަމަ މައްސަލަ ،އެހެންނަމަެވސް އްސަލަ ހުށަހެޅިފައިޭވ.މަ

  ދާއިާރެގންއެ މަްއސަލަ ހުށަހެޅުއްުވމަށްފަހު ޭއެގފަހުން ނޮޅިަވރަ އާދަމް ޝަރީފްމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ 

ކަްށ ލްާސއައެއް ޖަ އަނެއްާކެވސް މައްސަަލއެްއ ހުށަހަޅާފައި އެަބޭވ.هللا ޝީދު ޢަބްދުމުޙައްމަދު ނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ުގރުއަތުން އެކަން ނިންމަން. އޮންނަނީ  މީަގއި ަގވާއިުދަގއި މިކުއްލި މައްސަަލއިެގ ދެ ަމްއސަލަ ހުށަހެޅިފައިާވ ނަމަ 

މައްސަލަ ނަންަގަވްނ އަމީންޢާއްމު އަރިހުަގިއ ދާއިާރެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މި ކުްއލި  މަޑުއްަވރީ 

 މެ. ެވސް މުާވހަކަ ދެއްކީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރާ ެއއަށްފަހު މަޑުްއަވރީ އެދިަވޑަިއެގންފަިއޭވ. އަދި ައުޅަގނޑު

ށް އަުޅަގނޑުމެްނ ން ކޮންމެެވސް ެއއް މައްސަލަައކައިމިއަޅުަގނޑު ހިތުން އެްއޮގތަކީ ުގރުއަތަށް ދިޔުން. އަނެއް ޮގަތކީ 

އަުޅަގނޑަށް  ،ސަލަ ކުއްިލ ަކމަށް ބެލެޭވނީމައްމި  ،ނިންމުން. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ފެނުމުގައި މި މައްސަލަތައް ހުށަހަޅުްއާވފައި ިތއްބެިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ިވދާޅުިވ ސަބަބުތަކަށް ަޓކަެއްއ ފެންނަ

ަވނަ އަހަރުަގއި  2015ަގއި،  2015ތެރި މެންބަރުންނަށް މައްސަލަ ކުއްލި ކަމަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަަވނީ ނޫން. އިއްޒަތް

 ؛ފަހުން އައިސް އޮކްޓޯބަރު މަހުަގއި ަވނަ އަހަރުެގ އެންމެ 2019ލިޔެަފއިާވ ާވހަކަތަެކއް، ނެރެފައިާވ ރިޕޯޓެްއގައި 

ން ނަޒަރަކުން މި މައްސަލައަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލެޭވތީެވ. މުޅިން އެހެފެނުމުގައި ކުއްލި ާވނީ އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ

 ޞަދާ މައްަސލަ ހުށަހަޅާފައިާވ މަޤް .ޞަދުަގިއ މަްއސަލަ ކުއްިލުވން އެކަީށެގންަވނީ މީެގ މަޤްއަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތު 

ުގޅޭ އިތުުރ  މާ، މިކައި ަވުގތު ނެތުމުެގ ތެެރއިން އަނެއްކާ އަލުން އަނބުރާ ެގނުަވ ުގޭޅޮގތުން. މި މައްސަލަ މި

މި ަވުގތު އުފެދިފައިާވީތެވ، އެީއ ކުއްލި ބު ްނ އެދޭ ސަބައުަފއްދާުގޅޭ އިތުރު ާވހަކަަތއް  ބަހުސް، އަދި މިކަމާ

ެއއްޮގަތކީ މި ދެ މައްސަލަިއެގ ތެރެއިްނ ނަާގނެ މައްސަަލއެްއ ބެލުމަށް  ނަށްމައްސަލަެއއް. އެހެްނީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން

އި  ޙަޤީޤަތުަގ، އެ މެންބަރުއިއަރުވަ މަޑުއްަވރީ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު ،ކީޮގތަ ުގރުއަތުލުން. އަެނއް

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  އެދިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކީ ޮކބައިތޯ އަުޅަގނޑުމެން ރަނަގޅަށް އޮޅުންފިލުުވން. މަޑުްއަވރީ

 މެންބަރު.

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާެގ މަޑުއްަވރީ

 ން.އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ބޭނުމީ މައްސަލަ އަނބުރާ ެގންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އެހެންީވމާ، ައުޅަގނޑުމެންނަށް ސާފު މިއަދު ުކއްލި މައްސަަލއެްއެގ ޮގތުަގއި 

މިހާރު  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ކުއްިލ މައްސަލަ. ައޅުަގނޑު މުނޮިޅަވރަ ަވނީ  ހުށަހެޅިފައި މި
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ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްުވމަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް   މުމި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ނޮޅިަވރަ 

މި ަވުގތަކު ނޫން މައްސަލަ ުހށަހަޅަން،  ލިބިަވޑަިއަގންނަާވނެ. މިނެޓުެގ ފުރުޞަތެއް 7މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްުވމަށް 

މިނެޓުެގ ފުުރޞަތެއް ލިބިަވޑަިއަގންނަާވނެ.  7އެއީ ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުއްުވމަށްފަހު  !ކުރައްާވފުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މާ

 .ނީލިބިަވޑަިއަގންަނާވޯވޓަށް އެހުމަށްފަހު، ދެން   ،އެއީ މަްއސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: هللاޢަބްދު ނަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ންނޮޅިަވރަ

ދެޮކޅަްށ ހުށަހަޅާ ކުއްލި ަމއްސަލަ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  މްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމާަގއި އިސްލާދިެވހިރާއްޖޭ

 ާވެގންާވ އިސްލާްމދީން ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ަވނަ މާއްދާގައި ިދެވހި ދައުލަތުެގ ދީނަކީ މާތްެވ 10ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

އިްނ ެގ ނަމުގައި އެމް.ޑީ.އެން"ލްޑިްވސްލައިޭޒޝަން އިން ދަ މޯ ސްމަންޓް އޮފް ރެޑިކަމިނަރީ އެސެރިލިޕް"ހިނދު، 

ން ނަްއސު ކީރިތި ުޤރުއާނުެގ ޞައްޙަ އި،ެގ ުކޅަދުންަވންތަކަމާއި އެ އިލާހުެގ ަވޙީ ބަސްފުޅާهللاނެރުނު ރިޕޯޓުގައި މާތް

ކަރާމާތަށް  ،ޤަދަރާއި ތުެގ ްއޔަޞި ޞަޚް ،، ކީރިތި ރަޫސލާެގ އަބުރުފުާޅއިއިއުަފއްދަމެދު ސުާވލު ފަިއާވ ކަންކަމާސާބިތުެވ

 ،ދެޮކަޅށް ލިޔެފައިާވ އެއް ާވހަަކއަކީ  ކާއްތަން އަިއސްފައިާވ ކަންތައްސުއިހާނެތިކޮށް ހިމަނާފައިެވެއެވ. ޤުރުއާނުެގ ނަ

. މޭނުކުެރޭވނެ ާވހަަކތަކެއް ކަމަށް ބުނެފައިުވސައިންޓިފިކް ޮގތުން ަގބޫލުރާޖުެގ ދަތުރުފުޅަކީ ޢުރަސޫލާެގ އިސްާރއާއި މި

. ޖަހާފައިެވއޭހަޖޫ އިމެދު ސުާވލު އުފައްދަ ކުރާ ަބއެއް ކަްނކަމާމުސްލިމުން ަގބޫލު ،އިޤީދާއާ ޢަެގ އަސާސްތަާކއި ނުދީ

ދޫ ރައްކާތެރިކުރުމުެގ ޮގތުން  ،ހަާދފައިާވކަުމެގ ެއއް މިސާލަކީސުންނަތުން އައިސްފަިއާވ ަކންތަކަށް ރިޕޯޓުގައި ދެކޮޅު

ެއއީ ޑިމޮކްރަީސެގ އުސޫެލްއ  ، ރިޕޯޓުަގިއ ބުނެފައިަވނީ އެ  .ިއާވ ޙަދީޘޭއަންަގާވފަ ނުބެހުމަށް ނުބެހޭ ކަންތަކާ ތިމާއާ

ޚިލާފު ކަންތައްތައް  ތަޢާރުޟުާވ ކަމެްއ ކަމަށް. މި ނޫން ެވސް އިްސލާމްދީނާ ފާޅުކުރުމުެގ މިނިަވންކަމާ ކަމަށްާވ ޚިޔާލު

 ކުްއލި މައްސަލަ. ޝުކުރިްއޔާ.ދާެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ަވަނ މާއް 170ީވމާ، މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  .އެ ރިޕޯޓުަގއި ހުއްޓޭ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރިހުން އެދެން ޯވޓުެގ ރަނަގބީލު ޖެހުމަށް އަމީންޢާއްމު  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު

ކޮޅުތަުކގައި އިށީނދެަވަޑިއަގތުން އެދެން. ޑިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޮގނ )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( ޖައްސަަވއިދެްއުވމަށް.

 މުޙައްމަދު  މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ ނޮޅިަވރަމް ،ަވނަ މާއްާދެގ ދަށުން 170ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވިއދުެގ 

ށް  ންނަރުންބަމެދު އިްއޒަތްތެރި މެ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ުކއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެްއުވމާ هللاޢަބްދު ނަޝީދު

 ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެއްުވން އެދެން. 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[
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 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

  هللاމެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު  ދާއިރާެގންނޮޅިަވރަ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 57    މެންބަރުންެގ ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި 

 55    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   55     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 28      ދަދު:ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަ

 74        ޖުމްލަ: 

 ފާސް              ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

. 57؛ ކީހާޒިުރެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. 87؛ ކީއަދަދަމެންބަރުންެގ ލަ މުނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖު

ށް ުނފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ ެމންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގަތކަ  .55؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ ެމންބަރުންެގ އަދަދު

ށް މަުވފާސް . 55؛ ކީމެންބަރުންެގ ައދަދަ ަވޑަިއެގންނެިވކު ެވްސ ނެތް. ޯވުޓގައި ަބިއެވރިވެ ޯވޓުނުދެްއާވ މެންބަރަ

 ީވާމ، މި ކުއްލި މައްސަލަ ބަލަިއަގނެިވއްެޖ. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(. 28؛ ނީަވބޭނުން

 

 ްއެކުވން: ާވހަކަދެރިޔާސަތުން

ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ ށް. މެންބަރައިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނޮޅިަވރަމް އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުަވނީ 

 .މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: هللا ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުންނޮޅިަވރަ

ޯވޓުދެްއިވ ހުިރހާ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ަވރަްށ ބޮޑަށް. ައޅުަގނޑުމެން މި  މި މައްސަލަ ަބލައިަގންނަން ޝުކުރިއްޔާ 

އޭރު  ؟ަވނަ އަހަރުތޯރަސަތާ ،ަވނަ އަހަރުތޯ 2016 ،ަވަނ އަހަރު ނިކުތް މައްސަލައެްއތޯ 2015މިއީ  ؛މައްސަލަ
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 25 !ބަލާ .ރިޕޯޓު ކުތްަވނަ އަހަރު ނި 2015ަމއްަސލައަކީ. މިީއ  ެގެއއް ނޫން މީއެ ؟މިހާރު ސަރުކާުރތޯ ،ސަރުކާރުތޯ

ަގނޑު  124ަވނަ ައހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްފަހު ނިކުތް ރިޕޯޓު  2018 ަގނޑު. މިއީ 25 !ަލއްާވއިބައްަލަވ ަގނޑު.

ޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައި މި ަވނަ އަހަރު މި ރި 2015ދެ ރިޕޯޓުަގއި ަވރަްށ ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް. ޙަޤީޤަތުގައި  .މީގައި

ޕޯޓު  ފުލް ރި ނުހިމަނާ ރިޕޯޓެއް ޕަބްލިޝްކުރީ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ފެނޭ. އެކަމަކު މީެގންަތއްތައް ރިޕޯޓުެގ ބައެއް ކަ

އެއީ ހަމަ  .އަުޅަގނުޑ ނުބުނާނަން މިނިަވން ފިކުރެކޭ. . ލާދިނީ މެޝިނަރީތަކަށްނީ ފޮނުާވފަމެޝިނަރީތަކަށް ަވ ބޭރުެގ

ެވސް  ހަމަ އެޮގތަށް ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރު .ފިކުރެއް ޖެހޭސީދާ ލާދީނީ ފިކުރު. އެ ފިކުރަކީ މިތަނުން ނައްތާލަން

ނުދާނެ. ދެން އެ ސަރުކާރުން މި  ނުލާ މި ޤައުމު ކުރިއަކަށްއިފިކުރު ނައްތަ އެ ދެ . އެބަޖެހޭ މިތަނުން ނައްތާލަން

ހަމަ   ؟ނުހިލުނީ އޭރު ކީއްެވބާ ހިލިެގން.އްޖޭގައި އުޅެނީ މި ރާ މިހާރު މި ކަމެއް މި  ؟އިތޯ ބޭނުމަކީ ކޮބަ ؛ސަރުކާރުން

އޭރަުކ ސް ބޭފުޅުން ވެ އެްއކޮޅަށް ާވހަކަދައްކާ  ،މިކަމާ ެދކޮޅަށް ާވހަކަަދއްކާ ބޭފުޅުްނ ެވސް ،ތިބޭފުޅުން ެވސް

ކުއްލި  މެންމިއަދު މިކަން މިޮގތަށް އައީމަ އަޅުަގނޑު .ާވހަކަެއއް ދައްކާކަށްނުކެރުނު އެއްެވސް  ށްމިކަމަކަ

މަްއސަލަެއއް މި  ަވނަ ައހަރު ެވސ16ް ،ނަ އަހަރު ެވސް ވަ  2015 . މީެގކުރިންޅީހެހުށަމި ޮގުތަގިއ ެގ މައްސަލަެއއް

ލާދީނީ  ،ނޫނު ފާސްީވމަ ބޭނުންީވާގޤީޤަުތގައި ޓެރަިރޒަމްެގ ޙަނޫސްތަކުަގާޔއި އެްއޗެހީަގއި މި ަވރަކަށް ނެތް. 

މައްސަލައެއް . ާވކުރޭދަޢުއަޅުަގނޑަްށ   ނޫނުެގ ދަށުންާގޓެރަރިޒަްމ  ؛ނޫނުާގ ެގޓެރަރިޒަމް ،މީހުންތައް މި ކަންތައްތައް

ދެކޮޅަށް   ދީނާއިސްލާމް. ލާށޭ މި ޤައުމުންއިށޭ. ލާދީނީ މީހުން ނައްތައިލާބުނަނީ އެ މީހުން ނައްތަ އަޅުަގނޑު މި .ނެތް

ރިހެނުން  އަންހެނުންނާއި ފި ،ލާއިކަމަށް މި ޮގަވހަމަހަމަ .ލާށޭއިރެއިންބޯ ކުލައިެގ މީހުން ނައްތަ ،ާވހަކަދަްއކާ މީހުން

ޮގާވލި ކަމަށް ހަމަހަމަ ންހެނަކަށް އޮންނަ ކޮންމެ ޙައްޤަކާއި ފިރިހެނަކަށް އޮންނަ ކޮންމެ ޙައްޤަކާއަ ،ކަމަށްހަމަހަމަ

ެގ ަނއްތާލަން ފަސޭހަާވނެ. އެހެންީވމާ، އޭ ކުރިން ކަތުރު ފަނިތައް ިގނަުވމުެގ މި ޙަޤީަޤތުގައި . ފަރާތްތައް ނައްތާލަންީވ

ހަރުކަށި ފިކުރު އަންނަނީ ލާދީނީ މީހުންެގ މި ބުނާ ؛ ށްހި ުއއްަމތަނުލައިފިއްޔާ މުޅި ިދެވއިއްތަކުރިން މިތަނުން މި ނަ

 ނަންތަކެއް  ެގޚުން އި އެަތއް ޝަތްސަބަބުން. އެ މީހުންނަށް ހަގަީގތުަގއި ފިަޔަވޅު ނޭޅޭތީެވ ިމ ފިކުރު. މީގައި އެަބއޮ

ދަޫގެވފަ. ބައެއް ނަވނީ އު ހާރު މި ދަތުރުކުރަން މި މާބޭރަށް ދިޔައި ންޚުްނނަށް ރާއްޖެއިއިަގއި. އެ ޝަ ޕޭޖު 59

ސިޓީން ޕީ.އެޗް.ޑީއަށް ިކޔަަވްނެވެގން އެ ފުރުޞަތު ލިބުނީމަ އެ ރޝޭޚުންނަށް މެލޭޝިއާެގ އިސްލާމިކް ޔުނިަވ

 އީ މަ ސީދާ މިމަ. ހަތީގައި އެ ބޭފުޅާެގ ނަން އޮރީ މި ރިޕޯޓުހެއެ އިފުރުޞަތަށް އެ ބޭފުޅާއަށް ކިޔަަވން ނުދެިވފަ

އިސްލާމްދީން މިތަނުން ނައްތާލަންެވެގން ެއކަމުެގ ނިޔަުތަގއި ބަޔަކު ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް. ދިެވހިރާއްޭޖގައި ިމ 

 ެގ ަވއްކަްނކުރާ މީހާ ،ަގބޫލުނުރާކަމާއި ތައްޘްދީޙަ ސްެވ ކަމުަގއި  ރައީސްނު ރު ހިތްަވރުދޭ. މަނިކުފާހާކަންތައްތަކަށް މި

މިއަދަކު މި  ކަށް ފިަޔަވޅު އެޅުނުނަމަެވސް މި ކަންތައްތަރު ލި. އެހެންީވމާ، އޭާވޮގ ކަނޑަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށްއަތް

މަނިކުފާުނ  ށްކަމާއި އެ ކަންތައްތަކައަހަރުެގ ކުދިން ކައިެވިނކުރަންޖެހޭނެ 9ކަންތައްތަކެްއ ނުދާނެ. މި ހިސާބަކަށް 

މި  ނީމަ މިއަދު މި ހިސާބަށް މި ކަންތައްތައްޅުނޭފިޔަަވޅު މާ އަޅުަގނޑުމެނަށް މި ކަންކަ. އޭުރ ސުާވލު އުފެއްެދިވ އޭރު
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ދައްކާކަްށ  މި ާވހަކަހިސާބަށް  އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ،ނަމައޮތް  އިައޅާފަީވމާ، އޭރު ފިަޔަވޅުދިޔައީ. އެހެން 

ރީ އެ ކަށް ހުޑިފެންސް މިނިސްޓަރަ އާދަމް ޝަރީފްތޯ ،ތޯ 2017 ،ތޯ  2016ތުގައި. އެހެންީވމާ، ޙަޤީޤަ ެވސް ނުޖެހޭނެ

ތުގައި. އާދަމް ޝަރީފް ލާދީނީތޯ ދެއްކުމުެގ ބޭނުމެއް ެވސް ނެތް. ފިޔަަވޅު ޙަޤީޤަނެތް  ދެއްކުުމެގ ބޭނުމެއް ހަކަާވ

 އި،ހިެގން މި އުޅެނީ. އެހެންީވމާ، އެ ކަްނތައްތަކަށް ފިަޔަވޅުައޅާފަޖެނޭޭޅތީެވ މި މައްސަލަ އަޅަންޖެހޭ ަވުގތު ފިަޔަވޅު

ދީނާ ދެކޮޅަށް  ތުގައި އެބަޖެހޭޙަޤީޤަ ިއ،ށް ފިޔަަވުޅއަޅާފައެ ބަަޔކަ އިކުށްެވރިކޮށްފަ ހާރަށްރުން މި ހާއް މިމި ކަންތައްތަ

އައިްނެޑންޓިޓީން ކަނޑާލަން ެވްސ. ކީްއެވތޯ ެއ ކަންތައްަތއް  ކުރާ މީހުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ މި ކަންތައްތައް

ދިެވހި ރައްޔިތަކަށް ަވންޏާ.  ޖެހޭނޭންާވ ށްކަމަ ސްލާމެއްެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަބުނޭ އި ދި  ؟ނުކުރެެވންީވ

އެ  ދީނުން ބޭރުާވ ހިސާބަށް ދިޔައިމާ .އްޔިތެްއެގ ޮގުތަގއި  ދިެވހި ރަޭވއޮުގޅުން ހިންާގ މީހާ ެވސް އެބަ  ޖިންސުންއްއެ

ނޫންތޯ. ތި ތައް ކޮށްދޭްނީވެވެގން މި ކަންަތއް ތިޔަ ހުރިާހ ބޭފުޅުން ؟ނުލެެވްނީވއިކަންތައްތަކުން ީކްއެވބާ ކަނޑަ

 އެ ްއާވއޮ އިދިެވހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނުަގއި ެއ ޮގތަށް ބުނެފަ ތައްތައް ކޮށްދޭންީވނޫންތޯ.ނބަލުން ެވެގން ެވސް މި ކަންކަ

ތަނަކަްށ  މީހުން ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރުުކރަންީވނޫންތޯ މި ކަންތައްަތއް. މިނިަވންކަމާެއކު ުއޅެން ެއ މީހުން ބޭނުންާވ

. އެހެންީވާމ، މި މި ކަންތައްތަުކގައި ނޫންތޯ ނެތެއް އް ހެން ހަލާކުކުރާނެ ކަމެޮކންމެަގނޑު ފަސް މި  .ންީވދާ

މެންބަރުންެގ އަރިހުން.  87މިތާ މި ތިއްބެިވ  ދޭހާއެކު އެދެންަވރަށް އާ ން އަޅުަގނޑު ދޭއަަޅއި  ކަންތައްތަކަށް ފިަޔަވޅު

ެއ  ،އޭރުތޯ ،ރުތޯހާމި އި،ނުކުތްއިަރކާ މެހެންީވމާ، މި ހުރިހާ ކަަމކާ އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަތިލާންީވ. ކޮންއެހެން

 އިމާތްެވެގންާވ އިސްލާމްދީނަށް ޖޯކުޖަހާފަ ެގނޫން ކަންނޭނެގ ބަހުސްކުރަންީވކީ. މި އޮީތ އަޅުަގނޑުމެން ށްކަންތައްތަކަ

ސް ހަމަ އެެދން އަުޅަގނޑު ެވ މަށްިވސްނަިއެގން އެ ކަންތައްތަްއ ކޮށްދިނު ށްކަްނތައްތަކަ އެއެހެންީވމާ، މީގައި. 

ފަރާތުން ެވސް މި ކަންތައްތަކަށް އެދެން. މެން ދާިއރާެގ އެންމެންެގ އަދި އަުޅަގނޑު .ްއޔަތުން ެވސްސިިއއްހަ އަމިއްލަ

ހުެގ މަޖިލީ ،އަރިހުން ެވސް ގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  !އްލުކޮށްދެއްާވށޭޙަރަށް އެހެންީވމާ، މި ކަންތައްަތއް މިހާރުން މިހާ

އަދި ސިފައިންނާިއ ފުލުހުންެގ އަރިހުން ެވސް   ،ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރުެގ އަރިހުްނ ެވސް ،ރައީސްެގ އަރިހުން ެވސް

ެވސް އަަވަހކަށް. ހާެވެގްނާވ އަދަބު ިދނުން ީވޤުއްޙައަަޅއި އެ މީހުންނަށް އެދެން މި ކަންތައްތަކަށް ފިޔަަވޅު 

އަޅަންޖެހޭ ަގީޑަގއި ފިަޔަވުޅ ފިޔަަވޅު ުރަވނީތުއި އެހެންނޫނިއްޔާ ހަރުކަށި ފިކުުރ ެވސް އިތުރުާވނެ. އެއީ ހަުރކަށި ފިކުރު

ަވނީ އެހެންެވެގން ކަމަށް.  ތި ބޭފުޅުން ެވސް އެބަ ަގބޫލުކުރޭ އެ ކަންތައްތައް އެހެން ؛ނޭޅޭތީ ކަމަށް މިހާހިސާބަށް

ަގޅުކޮްށެގން ނުދާނެ. ީވމާ މި ހުރިހާ ކަމެއް ރަނ ހިސާބަކަށެއް މި ކަންތައްތައް މި އެޅޭަނމައްޔާ ފިަޔަވޅު އްޖެ އެހެންެވ

 ިއެގން ުކރިއަށްދެޭވނީ. ޝުކުިރއްޔާ ަވަރށް ބޮޑަށް ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް.ދެންހުރި ކަންތައްތަކަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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އަޅުަގނޑު މިހާރު މި   ެލިވފަ.އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު މި ަވނީ ބަހުސްެގ ަވުގތު ހުޅުވަ  ޝުކުރިއްޔާ

 . ހީމް ޝަރީފަށްރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާއި ދާ ފުރުޞަތުއަރުަވނީ މަރަދޫ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެުވން:

 ހާ ރަނަގޅު ކަމެއް ދިްއކޮށް ހެދުމަކީ އެއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އެއް ބަޔަކު އަެންއ ބަޔަކަށް އިނިގލިޝުކުރިއްޔާ 

 ބެހޭ އިދާރާތަކުން ފިޔަަވޅު ލަތުެގ ކަމާއު ދިމާީވމާ ދަަގއި މި ބާަވތުެގ ކަްނަކންއަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތު ނޫން.

ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. ާއދެ! އަޅުަގނޑު މިއަދު މި  އަޅަން ެވސް ާވނެ. އަޅުްއާވނެއަޅަންާވނެ. ފިަޔަވޅު 

ލަުތެގ އުދަ ،ހިސާބަށް އައިސް  ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް މި އްސަލަދިނީ މި މަޯވޓު މައްސަލަ ބަލައިަގންނަން

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .ަޓކައިެބްއލެުވމަށް އިލްތިމާސްކުރުމަށް ،ނަމަނުެގންދަާވ ކަމަށް ާވއިދާރާތަކުން ބައްަލަވމުން

ޫހނުާވ ޮގތަށް ެއްއެވސް ބަޔަުކ  އްޝުޢޫރުތަ އިއިުހސާސްތަކާ ެގދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންެގ ސާފު އަޣްލަބިއްޔަތު 

ނޫން އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި. އަދި އެ ރިޕޯޓަކީ ދިެވހިާރއްޖޭެގ  ކަެމއް ާވނެޕޯެޓއް ނެރުމަކީ ޮކށްެގންއެްއެވސް ރި

އެ ރިޕޯޓް މި ރާއްޖޭގައި  ،ނަމަ  ތުން އިސްލާމްދީަނށް ފުރައްސާރަކޮށްފައިާވ ރިޯޕޓެއް ކަމުަގއި ަގބޫލުކުރާިގނަ ރައްޔި

ައޅުަގނޑު އެ ިރޕޯޓެއް ނުިކޔަން. ޭއަގއި އޮތީ  ނޫން. ކުރަްނ އޮތް ަކމެއް ިގދު ބަހުސެއް އެއީ މާބޭންކުރަންޖެހޭނެ. 

ެގ އެިކއެކި މީިޑއާތަކުންނާއި ަވސީލަތްތަކުން ފާޅުކުރަމުންދާ ރާއްޖޭ  ،މަެވސްނަކަމެއް ުނެވސް އެނޭގ.  އެހެން ކޯްއޗެއް

ކަމަށް އެބަޖެހޭ ަގބޫލުކުރަން.  ލުކުެރޭވކަށް ަގބޫޔަަދ ޮގތަކަށް މީހުންެގ ތެރެއިްނ ިގނަ ބައެފަ ،ޚިޔާލުތަކަށް ބަލާއިރު

ެއ  ،ނަމަާވ ށްަގބޫލުކުރާ ކަމަ ޮގތަށް ެއ ރިޕޯޓް އޮތް ކަމަށްުކ އެ ޔަާރއްޖޭެގ ރަްއޔިުތންެގ ތެރެއިްނ ިގނަ ބަ  ،އެހެންީވމާ

ޔަަވޅެްއ ޮގތަްށ އަޅުްއަވންޖެހޭ ފިދިެވހިރާއްޭޖެގ ާގނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުަތކާ އެއް  ،ލަތުެގއު ދެން ދަ ،ރިޕޯޓް ބޭންކޮށް

ދިެވހިރާއްޭޖަގއި ޑިމޮކްރަސީ އެބައޮތް.  ،ތެދުފުޅެއް .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެޅުްއުވމަކީ 

ން. ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ ެގ މަތީނޫނުައސާސީަގއި ބަޔާންެވެގްނާވ ޮގތުޤާޑިމޮކްރަސީ އޮތީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ  އިއްޖޭގަ ދިެވހިރާ

ން. އެހެްނީވމާ، ނޫނުއަސާސީ ތަންދޭ ޮގތެއްެގ މަތީޤާއަދި ދިެވހިާރްއޖޭެގ  އިތާ ޝަރީޢަިއސްާލމީ ،ާގނޫނުތައް ެވސް އޮތީ 

 ، މާސްކުރަން ބޭނުންަވނީތިއަުޅަގނޑު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އިލް ؛މި ކަންކަމުެގ މައްޗަށް ރިޢާަޔތްކޮށް އެްއެވސް ބޭފުޅަކު

އަދި  ،މެންެގ ބައެއް ކަމަށް ިވޔަސް އަުޅަގނޑުއެއީ އަދިޮގތަށް ޢަމަލުނުކުރެއްުވމަށް.  ެގއްލޭތު ޙަލަޞްއުމުެގ މަޤަ

ިވޔަްސ މިކަހަލަ ކަންކަމުން  މަށްކަ އަދި ަވކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްނުާވ ބަެއއް ،ަބއެްއ ކަމަށް ިވޔަސް  ެގދިކޮޅު ޕާޓީ އި

ރި އިްއޒަތްތެ ދެކެން.މު ކަމެއްކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ންމަސަްއކަތްކުރުަމކީ މުހި ެވރިކުރުމަށްއުމު ެއކު ޤަ ،އެކަހެރިެވ ތިބެ 

ނިޔޭެގ ދުތުގައި ޙަޤީޤަ ބައިބައިުވން އުފެުދނީމަ. ، އުފެދިނައުމުގައި ފިތުޤަ ނެތިދަނީ ،އުމުތައް ހަލާކުވެ . ޤަރައީސް

ތަާޅފޮޅުންތައް މި ހިނަގނީ ެވސް ޚިޔާލު ތަފާތުުވންތަކުެގ  ،ބޮޑެތި ހަނުގރާތަމައް ހިނގައި އުމުތަކުަގއިޤަބޮޑެތި 

ފެށީމަ. މި ކަންކަމުެގ  ފިކުރުތައް އަންަނން ބަޔަކަށް ަގބޫލުނުކުރެޭވ އިން އެށް ައއިޑޮޮލޖީެގ ތެރެތެރޭގައި. ޚާްއޞަކޮ
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ކުރާއިުރގައި ެވްސ އެއް ބަަޔކު އަެނއް ބައެްއެގ  މައްޗަށް ަވރަށް ފުންކޮށް ރިާޢޔަތްކުރަންޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން ކަންކަން

 އްޔިުތންެގ ތެރެއިން ިގނަ ބަެއއްގެ ރާއްޖޭެގ ރައިޙުތިރާމުުކރަންޖެހޭނެ. ެއއް ބަަޔކު އަެނއް ބައެްއެގ ޝުޢޫރަށް  ،ށްޤައްޙަ

ތިރާމުކުރުމަކީ ަވރަްށ ހުއި އެ ޮގްތ ަގބޫނުކުރާ ފަރާތްތަކުން ެވސް ،ޝުޢޫރުތަކަށް ެއހެން މީހުން ެވސް އިސާސާހުއި

 ...ދެކެން ށްމަކަ ކުރަންޖެހޭނެ ަކމެއް އަދިރަނަގޅު 

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ މަކުނުދޫ ދާިއރާެގ

 މުޙައްމަދު ރާޢީއަށް.

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން:ޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާ

ކިަޔަވން.  ތް ރަސޫލާއަށް ޞަލަާވމްދުކުރަން. ކީރިތިއަްށ ޙަهللا `. . ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މަޖިލީހުެގ ރައީސް ެވސް ެއ ރިޕޯޓް ކުށްެވިރކުރި. އަިދ  ،އަުޅަގނޑު ެވސް ޚުދު ކުށްެވިރކުރިން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ދީނާ ޚިލާފުއިސްލާމް ؛ރަނަގޅު. އި އޮތީބެހޭ މުައއްސަސާތަކުން ެވސް މިހާރު ކުށްެވރިކޮށްފަ  އިތުރުން ކަމާއޭގެ 

ނޫން. ަވކި ބޭފުޅަކު  އުމެއްަގއި ނުހިނާގނެ. އިސްލާމްދީން ދިފާޢުކުރާނީކީ ަވކި ޕާޓީއަުކންނެއްޤަމެއް މި އެްއެވސް ކަ

އެމް.ޑީ.ޕީައކުން ެވސް ނޫން. އަދި ނޮޅިަވރަމް ދާއިާރެގ  ،އަދާލަތަކުން ެވސް ނޫން ،ނޫން. ޕީ.ޕީ.އެމަކުން ެވސް ޫނން

ނެ. ްއާވެގ ދީން ޙިމާޔަތްކުރައެކަލާނ ،ެގސްކަނލާނރަ. ާމތްނޫން ދެއް ެވސްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނަޝީ

އިތުރުން އަުޅަގނުޑ ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ކުށްެވރިުކރަން އެ ބޭފުޅާ ޕޮޕިއުލަރިޓީ ގެ ދެއްާވނެ. އޭ ސާބިތުކަންށް ަގނޑުމެނައަޅު

ނަމަ. ާވ މަށްކަ މި ބަހުސްކުރާ އިެގންޅަކުއްލި މައްސަަލއެްއެގ ޮގތުަގއި ހުށަހަ ،ހައިކުރަންެވެގން މި މައްސަލަ

ޗެއް ނުކިޔަން. އަުޅަގނޑަށް އެ އެއް  ،ތެރިކަމެއް ނެތޭ މި ބުނާ ސަބަބަކީޞްއިޚްލާެއީއ، ތެރިކަމެއް ނެތް. ޞްއިޚްލާ

 ފެނުނު ހުރިހާ މުއައްސަސާތަުކން، ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން...

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ާވ ރިޔާސަތުން

 މައްސަލަެއއް. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނައިފަރު ދާއިރާެގ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:
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 ،ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިތާނަގއި މަކުނުޫދ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ާވހަކަފުޅުދައްަކަވމުން ޝުކުރިއްޔާ 

ުކއްލި މައްސަަލ  ،އުަފއްދަަވއިލުޔަތާ ދޭތެރޭގައި ުސާވންބަރު ނަޝީދުެގ ނިނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެ

 ،އޮތް ޮގާތއި  އިކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅެނޭ ޖާަގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުން އެބަދޭ. ކުއްލި މަްއސަލަ ހުށަހަޅާފަ .ހުށަހެޅޭނެ

މައްސަަލއެއް. ށް ަވންޏާ ެއއީ އުަފއްދަާވ ކަމަނޫނީ އެ ނިޔަތާ ދޭތެރޭަގިއ މިތާނގައި އެހެން ބޭފުޅުން ސުާވލު

 ތަންދޭތީ މި ާވހަކަ ހަމަ ދަންނަާވލީ. އަށްމި ނިޒާމީ މައްސަލަ  ންހެންެވެގން އަުޅަގނޑު ހަމަ ަގާވއިދުއެ

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ާވ ރިޔާސަތުން

ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ  .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަކުނުޫދ ދާއިރާެގޮގުތަގއި ބަލައެއްުނަގނެޭވ.  ެގނިޒާމީ މައްސަލައެއް 

 .އެއް ންބަރުެގ ނިޒާީމ މައްސަލަތްތެރި މެއިްއޒަ

 

 ނިޒާމީ މައްސަލަ()

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދު ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު

ބަެއްއ ބޭފުޅުން ނިޒާމީ މައްސަލަ  ،ާވހަކަ މެދުކަނޑާލައި  ދަނިކޮށް، މެންބަރުން ާވހަކަދައްކަމުންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އީ ިނޒާމީ މައްސަލައެްއެގ ޮގުތގައި އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކުރަން. މަޖިލިސް ހޫނުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެ ނަގައި މި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު.  ރިއްޔާޝުކު

 

 މުޙައްމަދު ރާއީ ާވހަކަެދއްެކުވން: ރާެގ މެންބަރުމަކުނުދޫ ދާއި

 .ތޯއިނޭގެއއީ ިވ މެންބަރަކީ ޅުޔާމީން ެވރިަކމާ ހަާވލުާވނެ ކަމަށް ިވދާ هللا ަގއި ޢަބްދު 2023އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، 

ން. އުފައްދަނޫންތޯ ސުާވލު ރަނަގޅެއް  މާ ެވސް ނުލާ ިވދާޅުީވ. އެހެންީވމާ، އެ ބޭފުޅާ ެއންމެ ފުރަތަމަ އިރާދަ 

ބޭފުާޅ  ނުލަިއ އެ! އިރާދައާ ރަްސކަލާނެގ. ީވިޑއޯ ރެޯކޑިންތައް ބަލާބުަގއިާވ ކަންތައްަތއް ދެެނޮވިޑެގންާވނީ މާތްޣައި

ޫނންތޯ ލާދީނީ. މިކަހަލަ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ަވއްދަިއެގން ިވދާޅުެވަފއި ހުންނާނީ. އެހެންީވމަ، ައޅުަގނޑުމެން ނޫނެއް

އިތުރުން އްސަލަ އަުޅަގނުޑ ުކށްެވރިކުރަން. އޭގެ  ޓެްގ ކަނޑަންެވެގން ުކރާ މައަޅުަގނޑުމެންެގ ބޮލަށް ލާީދނީ

ުކޑަުކަޑ  ،ޑުނަގ 25އެކޭ ނެރުނީ. އޭރު ފުހާސަ ،ޑުގެ ނަގ 25ަވނަ އަހަރު  2015 ،ދެން ިވދާޅުީވ ؛ަތކުންމުއައްސަސާ



10 

 

އަޅުަގނޑުެގ ސުާވލަީކ  ؟އި ލާީދނީ، ކޮންބަޔެއްތޯ ީމަގކަމަކުން ައއި ކަންތައް ިމއަުދ ނުބެލީމައޭ ބޮޑުީވ. އެހެންީވމާ

 ގެ ްއ ނުނިކުންނާނެ. ސަރުކާރުއެ ފުހާސަ 100މިއަދު  ،ނަމަ ދުަވހު ފިަޔަވޅު އެޅި މަ ދޫކޮްށލީ. އެީވ ޑުނަގ 25އެއީ. 

ެވެގން ކުރަންއުމު ހަލަބޮލިޤަބަންދުކުރަންީވ ނޫންތޯ. ދެން މިއަދު މިތަނަށް ެގނެސްެގން މުޅި  ންމުއައްސަސާަތކު

ލިހުން ެވސް އެބަ ބަލާ. މަޖިލީހުން ެވސް ބަލާނެ ބަލަންޖެހުނީމަ. މިކަހަލަ ހުރިހާ  ކުން އެަބ ބަލާ. ޕޮމުއައްސަސާތަ 

، މި އިއްޒަތްތެިރ އުމު ފަސާދަކުރަން މިކުރާ ކަންތައް ހުއްޓާލަން އަުޅަގނޑު އެދެން. ެއހެންީވމާޤަކަމެއް ލަިއެގން މުޅި 

  ެވސް  ަވނަ މަޖިލިސް ފެށުނު ފަހުން މުޅިން 19ޭބފުޅުން.  ނީ އެސް މިކަހަލަ އެްއޗެހި ވައްދަމަޖިލީހަށް އަބަދުެވ

 ެވެގން ލާދީނީ ާވހަކަ މިތާ އެތެރޭަގއި ދައްުކަވން  ެއަކހަލަ އެއްޗެހި ވައްަދއިެގން އެކަހަލަ މުޅިން ެވސް ،ވައްދާނީ

.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން ެވްސ ނީ އިސްލާމްދީނުގައި. އެމްައޅުަގނޑުމެން ތިބޭ ނަން.ނުދައްކާކަަމކު އެއުޅެނީ. ައޅުަގނޑުމެން 

އުމަކުން ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން.  ޤަަކށް ލާދީނީ ކަންތައްތައް ކުރާކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ޕީ.ޕީ.އެމަ އިސްލާމްދީނުގައި.

ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި  އަދި ހަރުކަށި ފިކުރަކަށް ެވސް ފުރުޞަތަށް ެވސް ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. ަވރަށް

 ރުޞަތަށް. ރައީސް ދެްއިވ ފު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. ފަޠީސައިން މުޙައްމަދު ލަޙުމެންބަރު 

 

 ކެުވން:ާވހަކަދެއް  ޠީފްސައިން މުޙައްމަދު ލަޙުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ަވރުެގމިއަދަކީ އަުޅަގނޑުމެން ހެިވފަިއ އަތްޖަހަން ތިބެންޖެހޭ ،. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،އުޅެނީ އަުޅަގނޑުމެންެގ މާތް ނަބިއްޔާ މި ދުަވހެއް ނޫން. ެއއަށްުވރެ ޮބޑަށް އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ަކންބޮޑުެވެގން

ދެޮކޅަްށ  ކާދެކޮޅުހަދާ ބަަޔކު ނެރުނު ރިޕޯޓައެކަމަށް  އި،އަށް ހަޖޫޖަހަަވަސއްލަމަ ލައިޙިޢަ هللاއްލަ ޞަމުޙައްމަދު ރަސޫލު 

އަުޅަގނޑުމެން  ިއ.ލާމީ ޙިދާޔަތުަގސްއި ންީވއަުޅަގނޑުމެން އުފަ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތިބީދަްއކަން ތެދުެވ މިާވހަކަ

ނޫން.  އާދައިެގ ާވހަަކެއއްމިީއ ކުރި ާވހަކަ. ފުރައްސާރައަަގނޑުމެންެގ ނަބިްއޔާއަްށ  ،ާވހަކަައކީ ން މި އުޅޭދައްކަ

ުވުމެގ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ކުިރން ެވސް މިދެންނެިވހެން އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުންގެ އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ

 އްގައި ެވސް އެއޮތީ. އެހެްނކަމުން މިތަނުގައި ެވސް އަދި ކޮންމެ ތަނެ ދާ ބިނާެވފައި މިޤީޢަޮގތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ިވޔަސް ށް މަާވހަކަ ދެއްކި ކައެ މިތާ ތެރޭގައި  ،ށްދައްކާ ދޫކޮށްލާނެ ާވހަަކެއްއ ކަމަާވހަކަ ދެެކެވންޖެހޭނެ. އެީއކީ ނު

ިއއްޒަތްތެރި ދިެވހިާރއްޖޭެގ އިސްލާމްދީނަށް ޓަކަިއ ޤުރުބާންާވން.  އެކަނި ެއކަކަށް ުހއްޓަސް ައޅުަގނޑު ތެުދާވނަމޭ

 އް ހެދުމުގެ ޢިއްޔާތަޖަމު ،އޮތީ ބުނެފައި  މިދިެވހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނުގައި ،އުޅޭ ާވހަކައަކީ  ލަން މިރައީސް. ދަންނަާވ
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 އިސްލާމީ އަސްަލކާ ،އޮތީ ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބުނެަފއި މި 19 ،އޮތީ ކަނަޑއެިޅެގން ުބނެފައި މި އިާގނޫނުގަ 

ދައްކަނީ އާދައިެގ  މި .. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްޖެހޭނޭންއިެލެވއުވަ  އެއްޢިއްޔާޖަމުއެ ާވނަަމ  ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމުަގއި

 ބޭފުޅުން ތި ޓެރަރިސްޓުން ކަުމަގިއ ހަދައިެގން ތި އްކެތަދީނީ ޢިލްމުެވރިން އި ތިބިއުމުަގޤައް ނޫން. މި ތަކެ ާވހަކަ

ކަމުަގއި އޮތް ކިތަންމެ ބޮުޑ މެޖޯރިޓީއެއް އިތަނުަގިއ. މިތަނުަގ އުޅުްއަވނީ. އެޮގަތކަށް ނުކުެރއްޭވނެ މިކަެމއް މި

ުނަގިއ އާެވހިން. ދިެވހިންނަކީ ިއސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް. ސީދާ ޤުރުދިެވހިންނަކީ ދި ،ީވނަމަެވސް 

ދާއަކީ އިސްލާމީ ޤީޢަ. އަުޅަގނުޑމެންެގ ާވނެ ެއކަންކަްނ ބަޔާންކޮށްދެއްާވފަ ކަންކަްނ. ހަދީޘްގައި ކަނޑައެޅިަފިއާވނެ އެ

 ބޭނުންާވ ބޭފުޅުން ތިެއކު ކެތްތެިރކަމާހުރިހާ ދަުވހު މިތަނުގައި  ދައްކަނީ. މި ާވހަކަ މި ާވތީ މި ޤީދާ ކަމަށްޢަ

ންެގ ހުިރ އިްސލާމްދީނާއި ދިެވހީ ،ތިބީ. އެހެންނަމަެވސް ށްދާން ުފރުޞަތު ދީެގން އަުޅަގނޑުމެން އައެކު ކުރިއާ ތަރައްޤީ

ތަނުގައި  މި .ރި ރައީސްނުޭވ. އިްއަޒތްތެާވނަމަ އެ ފުރުޞަތު ދޭކަށް ބޭނުމެއް  ކުޅެލަން ބޭނުންާވ ކަުމގައި ޔާލެ

އާޚިރުަގއި  ،ބޭފުޅުން ބޭނުންާވ ޮގތަށް ާވަހަކދެއްކުމުެގ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެހެންނަމަެވސް ޖެހިދާނެ. މިތަނުގައި ތިޖޯކު

 ަގނޑު އަޅު  ،އެހެންނަމަެވސް؟ ނީައޅުަގނޑަށް ކިހިނެއްތޯ އިނޭގ ؟ނީކަންާވނެ ޮގތް ތިބޭފުޅުންނަށް ކިހިނެއްތޯ އިނޭގ

 ،ުއޅެނީ ދަންނަަވން މި .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްމަތީަގއި ދެމިހުންނާށޭ.  ެގދާޢަޤީނުޑެގ ސީާދ މިހިރީ އަޅުަގ

 ތަނުަގއި މި  ަވކި މީހަަކށް ތާއީދުކޮްށެގން ާވަހކަދައްާކކަށް ނޫނޭ މި ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ާރއްޖޭަގއި ަވކި ިފކުރަކަށް

ށް އެ ިނޔަތް އޮންނާނެ ކަމަކަށް ެވސް ކީ. އެޮގތަ އުއްމީދުކޮްށެގން މިހިރީމައްސަލަ ހުށަހެޅިެގންދާނެ ަކމަށް އަޅުަގނޑު

ފަރާތެއްެގ  އެ ،ތަނުގައި ުކއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ އަޅުަގނޑު ަގބޫލެއް ނުކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި

ަވޅި ޖަހަިއެގން ެވސް ހާެގ ަކރަށް ދެން ހުރި މީތެދުެވ މީހަކު ެވްސ އެ  ،ާވނަމަ ކުރާ ކަުމަގއިއަނިޔާ  އަށްމައިމީހާ

ޤުރުބާްނާވން  ޓަކައި މިއަދުދީނަށް  ތެދުެވ ހުއްުޓަވން މަސަްއަކތް ކުރާނެ. އެބީދައިން ައޅުަގނޑުމެން އެކަން

 ެވްސ ކުރާނެ ޖުދެކޮަޅށް އިހުތިޖާ ތަކާ ަދއްކާ ފަރާެދކޮޅަްށ ާވހަކަ ިމއަދު ިމތަނުގައި. އަދި އެކަމާ ންކުރާނަމަސައްކަތް

 .ޓަަކއި. އަދި ދަންނަާވލަން..ރުޞަތަށްއީސް. ުޝކުިރއްޔާ ދެްއިވ ފުތެރި ރަްއޒަތްއި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިސްލާމްދީނުެގ ދިފާޢުގައި  ،ތަނުގައި ނުހިާގ އިނޭގތޯ  މި .ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ސާސީ ަވރަށް ސާފު. ދިެވހިރާއްޭޖެގ އް. މި ދެިވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަ ސެބަހު ބޮޑަށް ތިބީ ކޮންބަޔެއްތޯ ބެުލމަށް ހިނާގ

ގައި ސާބިތުެވ ތިިބ އިސްލާމުން. މިއީ ދިެވހިރާްއޖޭެގ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލިސް. ރައްޔިތުންނަކީ މާތްެވެގްނާވ ިއސްލާމްދީނު

ނޑު މިހާރު މި . ައޅުަގ ނުހިނާގއްކުރެްއިވ ބަހުސެމަޖިލީހަކު ތި އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ތިޔަ އިޝާާރތް މި

 ށް. އަރުަވނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމަފުރުޞަތު
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 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް ާވހަކަދެއްކެުވން:

 ޞަޚާއް ،ޚިލާފު ކާާވ ަކންތައްތަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މުޢުޖިޒާތަކީ ާއްއމު ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާ

، ކީރިތި ރަސޫލާެގ ކިޔަނީ. އެހެންީވމާ ތެޭރަގއި ހިމެނިެގން އަންނަ ކަމެއް. އެހެންެވ މުޢުޖިޒާތް މި ތަެކއް އޭެގކަންތައް

ޖެހޭ. ލޮލަށް ނުފެންނަ  ކުރަންއި މިޢުރާޖުެގ ދަތުރަކީ އެއީ މުޢުޖިޒާތެއް. ެއކަން އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުއާ އިސްރާ

ަވެއއް ލޮލަކަށް ނުފެންނާނެ. އޮއިަވެރއް ލޮލަށް  ؛ޖެހޭ ކަންތައްތައްކުރަންލުުޅަގނުޑމެން ަގބޫތައްތައް ެވސް އަކަން

އަޅުަގނޑުމެން މުސްލިމުން ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ،ނުފެންނާނެ. ރަހައެއް ލޮލަށް ނުފެންނާނެ. އެހެންކަމުން

ިއ އާ ްއ. ެއކަހަލަ ކަމެއް އިސްރާއުނދަޫގ ކަންތައްތަ ންކުރަ އްަތއް ަގބޫލުއަުޅަގނޑުމެންެގ ބުްއދިއަށް ކަންތަ އެބަހުރި

 ފާޑުކިޔުމަށްފަހު ދެން  ށްނަމާދުެގ ފެށުމަރަކީ އެއީ އަުޅަގނޑުމެްނެގ ނަމާދުެގ ފެށުން. ތު ދަ މިޢުރާޖުެގ ދަތުރަކީ. އެ

ސަފު ެވްސ  ރަތަމަެގ ފުމިެވނި މިސްކިތެއްނަމާދުގައި ެވސް  މެންދުރު ެގތިބެެގން ލިޔަނީ މިެވނި ދުަވހެއް  ގައިޓްިވޓާ 

އް. އެކުރާ ބަދަންނަަވންތޯ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދިެވހިންނަކީ ިއސްލާމްދީނަށް ލޯބިކިިރޔާއޭ ފުރިފަ. އޮތީ ކިރިޔަ

 އޮންނާނީ !ދު ނަމާދު. ބައްލަާވއީ ،މިސާލަކަށް ހުކުރު ނަމާދު ،ކޮންމެހެން ޖަމާޢަތުގައި ކުަރންޖެހޭ ނަމާދުތައް

ކަމެްއ  . އެކަމަކު އެހެން ނަމާދުތަކުގައި ުލއިފަގައި ެވސް އޮންނާނީ ކުާނ އަޅާތީމަ ފުރިފަ. މަުގ ތައްތްމިސްކި

ޖަމާޢަތަށް ސީދާ ނޭރިދާނެ. އެކަމަކު އެހެން އެ ިވދާުޅާވ ބޭފުޅުން  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އެބައޮތް. އެހެންކަމުން

ކިތައް މީހުންތޯ  ލަބަލަ އެތާަގއިޑުކޮށްން މަރު ނަމާދުަވންދެޞްރި އޮތިއްޔާ އަ މެންދުރު ނަމާދުގައި ސަފު ނުފު

ހަޖޫޖެހުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރާ  އި، ިމޒާތުެގ ކަންަތއްތަކަށް ފާުޑކިޔަ ފައިބަނީ ުގނާލަން އަޅެ. އެހެންީވމާއިއަރަ

ީތަގިއ މަ ެގީގދާޢަނޑުމެން މި ސްލިމުން. އަުޅަގެވެގންާވ އިސްލާމްދީނުަގއި ތިބި މުމާތްކަމެއް ނޫން. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ 

ުނާވނެ. އަދި ައޅުަގނުޑ އުފާކުރަން ައޅުަގނޑުމެންެގ ީދނަށް ފުރައްސާރަކޮށްެގން ތިބެންޖެހޭނީ. އެއްެވސް ާހލަތެއްަގއިދެމި

ޓަަކއި ުއފާކުރަން. އެހެންނަމަެވސް، ލެއް. އެކަމަށްފާމި ރިޕޯޓް އަނބުރާ ެގންދިޔައީތީ. ެއއީ ރަނަގޅު  އެމް.ޑީ.އެްނެގ

ިއ ަގނުއިސްލާމްދީ .ބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫންަގސާަރކުރުމަކީ އަުޅަގނޑު އްނެ ކަްނތައްތަުކގައި ފުރަާވނު ފުރައްސާރަކޮށްެގން

ެއނިމަލް ރައިޓްސް ައއިްސެގްނ ، ހިއުމަން ަރއިޓްސް ،އި ަގކުަރންޖެހޭނީ. މިނިަވންކަމުެގ ނަމުަތއް އޮތް ޮގތަްށ ކަންތައް

ީނ ެވދެ ްށ އެ އަލީމަ އޭނަ ޖަލަށް. ށްފަސް އަހަރަރުތަީނ ހަޖަލަށް ެލެވސް ެވއަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވއްކަންުކރާ މީހާ 

ެގންދަނީ. އޭަނ ތިެވެގންދަނީ. އޭަނެގ ވަޒީފާ ެގއްލިނީ ޢަމަލެއް. އޭަނެގ ާޢއިލާ ނިކަމެސާލާއިން  .ކަެމއްަވރަށް ނިކަމަތި

. ތަށްލިައކަށް ނިމޭ ޮގއްކު  ،ޮގަތކަށް  އޮތީ ަވރަށް ލުއި އެކަހެރިެވެގންދަނީ. އޭެގ ބަދަލުގައި އިސްލާމްދީނުަގއި އެަކން 

އޭނަެގ ދަރިންނަކަށް އޭނަ . ެވެގނެއް ނުދާނެ ވަޒީާފއެއް ނުެގއްލޭނެ. އޭނަެގ ޢާއިލާ ަކއިރިައކުން އޭނަ މަޙްރޫމުެގއޭނަ

އިސްލާމްދީނުަގިއ އޮތް ޮގތަށް ރުޖޫަޢާވން. އެބަޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެން  ،އް ނުދާނެ. ެއހެންީވމާނެގެއްިލެގން

ތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑަށް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް އިްއޒަތް ޮގ ނަގޅުާވނީ އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިރ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެ ދެކުނު އަރުަވނީ ަމއްޗަްނޮގޅީޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު

 ށް.  ޚައިތަމަމެންބަރު އަޙްމަދު

 

 ުވން:ދެއްކެ ހަކަާވ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ

ްށ މި ކުއްލި މައްސަލައަ ،އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންަވނީ ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑުޝު

ރުޞަތު ދެއްުވން. ނިމެންދެން އެ ފު އިއްކަ ހަކަދަ ާވސްންނަށް ެވރުބަނުންފުޅުާވ ހުރިހާ މެންބޭބަހުސްކުރަން 

  ށް ރުންނަބަެގ ޮގތުން ެއހެން ހުރިހާ މެންމުއޮތީ. ނަމަެވސް، މިކަ ރުކަން މިކަމަށް މި ަގިޑއި  1އަޅުަގނޑަށް އިނޭގ 

މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ހުށަހެޅިެގންދާ ކުއްިލ  ެވސް އެ ފުރުޞަތު ދެްއަވްނ އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. ާއދެ!

އްސަަކއަކަށް ބެެލޭވ ކަހަލަ ކުއްލި މައްސަލަެއއް މަކުއްލި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިވާދޅުިވހެްނ ސަލައަކީ ޙަޤީޤަުތގައި މައް

. ެއކަމަކު، ނަމަެވސް އަުޅަގނުޑ ސްފައިއަ  ތީޕޭޖުެގ ރިޕޯޓެްއ ބެސް އޮ 31ހަރު ަވނަ އަ 2016ސް ނޫން. ެވ

ޓެރަރިޒަމް ާގނޫނު އައުާމ -މިފަހަރު މި އެންޓި  ،އޮތީ ެވފައި މިމިކަން ފެންމަތި ،ާވަހަކއަކީ ދަންނަާވލަން ބޭނުންާވ

 އެަބޔަކު   ހީެވެގން މި ދިޔައީ އެހިސާބުންންނަށްހުއެއް މީބަ ން ހެެއއްކޮށް ޓެރަިރޒަމް ާގނޫނު ައއުމާ-އެްއކޮށްނޭ. އެންޓި

ނޫނު އައިއިރު އެ ާގ ރަރިޒަމް ާގނޫނުޓެ-. އެންޓިދާނޭ އެއްެޗއް ެވސް ކީ ހާބަޔަކަށް ބޭނުން އިމިއުންީވއޭ. އެ

 ހަަގކުެރވޭ އަުޅަގނޑަްށ ފާ ރެއް ައޅުަގނޑަކީ ެވސް.ބަކޮމިޓީެގ މެން ތްސްކުރަންެވެގން މިކޮޅުން ުރހުން ދޭންެވެގން އޮފާ

ބި ލާދީނީ ކަމަށް ތި ،އެ ިޑމާންޑަކީ. އޮތީ ޑިމާްނޑަކަށް ސަޕްލަިއކުރުން ށް މިރަށް ބޮޑަަވޮގތުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި މީަގއި 

އަުޅަގނޑުމެންެގ  ،ާވ ޮގތަކީ އި މީަގއި ަގބައެއް. އަސްލު ޙަޤީޤަތު ނީ މާ ދީނީެވެގން ތިބޭޕްލައި މި ކުރަބައެއް. ސަ

ތީ. ަވރަށް ޮބޑަށް ހަމަނުޖެހުން އުފެދިފައި އޮ ކަންަތއްތައް އުފެދިފައި މި އިރަތާޮބޑަށް ނަފުރޭގައި ިމކަމުަގއި ަވރަްށ ތެ

 ަވނީ ދީނާ އިދިކޮޅަށް ާވހަކަދަްއކަްނ ސްފައި ެވސްން ޭބރަށް ޮގއިއްޖެއޮތީ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރެއިން ބަޔަކު ރާ މި

އެއީ އަުޅަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ކަމަށް ެވްސ ެވދާނެ.  ްށ ނޫންޅަޙަޤީޤަތުަގއި ދީނާ އިިދކޮ ބަޔަކު އެކަން ކުރަީނކީއެ. ފަށާފަ

ކުރަމުން އެބަދޭ.  އެ މަސައްކަތް އުމުތަކުން ެއސައިލަމް ހޯދަން ެވސްްއ ޤަަބއެއްެޖއްޔާ ޮގތުން ެވ ލިބިފައި އޮތް

 އަދި މި ދެ ހަކަަދއްކާ ބަޔަކާ. ާވ އެއްކޮޅަށްށް ާވހަކަދަްއކާ ބަޔަކާިއ، ދީނާ އޮތީ ދީނާ އިދިކޮޅަ މިކަމުގައި މި

 އި،ޔަްށ ަވޅިެއއް ެވސް ޖަހަަގ ކުންނަ މީހަހުހަނުގރާމަިއގައި މެދުެތރޭގައި ާގ ބައިމީހުންެގ ތެރޭަގއި މި ހިނ

ްއކޮށްހެން. މިކަމުެގ އެ ުހރުމާ ްއ ލަިއެގންެގ ޓީޝާޓެކުަލއިހިނަގމުންދޭ ެއއް  އެބަ ހަލަ ކަެމއްއެހެންނޫނީ އެކަ

ްސ ެވަގއި ތިބޭ މަދު ަބއެއް ެވެގން އެބަދޭ. އަސްުލ ޙަޤީޤަތުގައި ެއއްޮގަތކަށްރޭތެިވކްޓިމްްސއިންނަށް އަުޅަގނުޑމެންެގ 

. ކަށް ދެްއކިެގްނާވނެ ކަމަކަށް މިތާކުޔަަހކަެއއް ެއއްެވސް ބަ ބޫެލއް ނުކުރަން ދީނާ ޚިލާފަށް އެއްެވސް ާވަގއަޅުަގނޑު 
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މާތު ލިބިފައި ފިަޔަވޅު ެވސް ެއޅެންާވނެ. މަޢުލޫ އިަގބަޔަކާ ދޭތެރޭ ނުާވނެ. އަދި އެންދީނާ އިދިކޮޅަށް ާވހަކަަދއްަކިއެގ

. އަދި އޭތި އިޞްލާޙުކުރަްނ ފަހުން އަނބުރާ ެގންޮގސްމީއެންެގ މި ރިޕޯޓް ަވނީ އެބައި.ތުން ވެއްޖެްއޔާ އެމް.ޑީ ޮގ އޮތް

ގައި މިކަން އެ ރިޕޯޓް ނެރެިވެގން ެވސް ނުާވނެ ޙަޤީޤަތުގައި. އެއީ ައޅުަގނޑު ދެޭކޮގތު  ނަށްމީހުން . އެެވސް ބުނެފަ

ދެކޮޅަށް އެްއެވސް ާވހަަކއެްއ  ަވަސއްލަމައާ ޢަލައިހިهللا ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ ،ދީނާ ިއދިކޮޅަށް .އޮންނަންާވނެ ޮގތަކީ

ދިސާ ހިނގައިެގންިދޔައިރު އޭރުެވްސ ސޯޝަލް މީޑިއާަގއި ހަމަ ހާާވނެ. ަވރަށް ފަަހކުން މި އަލިފާނުެގ ނުންކެިވެގދެ

ލަތެއްަގިއ ހާެއއްެވސް  ،ލަތެްއަގއިހާށް. އެްއެވސް ޅަެވެގންިދޔައީ ފާުޑފާޑުެގ ާވހަކަަތއް ދީނާ ދެކޮސަރކިއުލޭޓް 

ސޯޝަލް މީޑިއާަގއި ހުރި ، އިހޭނެ. ފޭސްބުކާޅު ެވސް އެޅެންޖެތެރޭަގއި ފިޔަަވދޭ އަދި އެ ަބޔަކާ ނުާވނެ.ދެކެިވެގން

ސަރިވސް ދިނުން   ންއައި.ެއސް.ޕީ ންކުސްތަ.އެސް.ޕީ ޏާ އައިންެވރެކަން ނުކުއެޖެހޭނެ. ންޕޭޖުތައް ބްލޮކް ެވސް ކުރެވެ 

 . ރި ރައީސްޒަތްތެއް ލާށޭ. ޝުކުިރއްޔާ އިއިޓައްހު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރު ބަާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން އަރުަވނީ ިވލިނިގލީމިހާރު މި ފުރުޞަތު ބަރު. އަޅުަގނޑުމެންއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އި 

 ށް. ސައިނަސަޢުދު ޙު

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ދާއިާރެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ިވލިނިގލީ

ަވނަ  10ީކ ދައުލަތުެގ ދީން. އަ ދާަވނަ މާއް 10ެގ ނޫނުައސާސީެގ ޤާޖޭ ރި ަރީއސް. ދިެވހިރާއްތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ނޫނުއަސާީސެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާ ކީއްދާގައި ަބޔާންކުރަނީ ދިެވހި ދައުލަތުެގ ދީނަކީ އިސްާލމްދީނޭ. އިސްލާމްދީނަމާ

މިތާނަގިއ  ިއ އަޅުަގނޑުމެންޔައާއަޅުަގނޑުމެން ކޮށްެގން ތިބި ހުަވ .ރި ރައީސްމަސްދަރޭ. ިއއްަޒތްތެމައިަގނޑު 

ަމ ދިމާަވމުންދާ ކަންތައްތަކުެގ މަްއޗަށް ިވސްނާލީ  އަުޅަގނޑުމެން މިއަދުލިއްޔަުތެގ ބުރަކަންހޭ މަސްއޫދާކުރަންޖެއަ

 .ޤައުމަށް ދިމާަވމުންދާކަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ތާނަގިއ މި ށް އޮތްއަަވރަށް ބުރަ މަސަްއކަތްތަެކއް ކުރި 

އުޅެީނ  ކެއް ނޫން މިތަތައްންެގ ކަ ބެޭވ ޒާތު ތިެގން ހާލައިޯއކޭ ޖަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ކަމެއް ަވރިހަމަކުރާ އުސޫލުން

 މި ތައްތުސަލާދީނީ ސިޔާ .ންކޮށް ިވސްނަން އެބަޖެހޭފުން. ިދެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން މިއަދު ަވރަށް ެގހިނގައި

އަހަރެްއެގ ސް ހާ މުންދާ ކަމެއް ނޫން. މިއީ އެތައްމިއީ ިމއަދަކު ކުރަ ؛ަކއި ޒަމާނުއްސުރެ ޓަމުަގއި އަަށެގންނެުވމަށްޤައު

ދަނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ތެރޭގައި ެވސް މި ދުނިޭޔގައި ފެތުރެމުންދާ ފަލްސަފާއެއް. މި ފަލްސަފާ ރާއްޖެއަށް އަމާުޒެވެގން މި

ކުރެިވަފއިާވތީ. ކް ސާސީ ލޮއަނޫނުމި ޤާ، ޔާންކޮށްބަ ށްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ދިެވހި ދަުއލަތުެގ ދީނަކީ އިސްލާމްދީން ކަމަ

ަވީނ  ކުެރޭވ ަމސައްކަތް މިހާރު މިޓަކައި ލާދީނީ ިސޔާސަތުތަްއ ފެތުރުމަށްއި ރާްއޖޭަގމި .ީއސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

 ެގއަުޅަގނޑުމެން  ،ެގންކަމަށް ދެކި ންމެ ކަމެއް ކުރުމަކީ އެއީ ަވރިހަމަ ކަމެއްކޮ. މިހާރު ޮގސްފަހައްދުފަހަނައަޅާ



15 

 

ން ރިދަމާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ދަމާ  ،އްޔާފިމަކޮށްމަސްއޫލުެވރިން މިތާ ތިބެެގން މިޮގތަށް އެ ިވސްނުން އެ ަވރިހަ

ދިދަިއގައި ތް ންކޮށްފައި އޮޔާ ބަ ، މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ދިދަައކީެގއަންނަންވާއިރަށް ިދެވހިރާއްޖޭ 

މެން ދިުއމަކީ ެވްސ ެއކަށީެގްނާވ ކަެމއް. މިއަދު އަުޅަގނޑުހަނދުފަޅި މާދަމާ ކްރިސްޓިައން ލޯޯގައކަށް ބަދަލުެވެގން

އް މިއަދު މި ކަންކަން ޔަތެއަޅުަގނޑުމެްނެގ މަސްއޫލިއް  .ރި ރަީއސްޒަތްތެއްނުާވނެ މި ކަްނތައްތައް. އި ރިހަމަކޮށްެގންަވ

ުސާވލުތަެކއް އެބަ ުއފެދޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ؛ރަންޖެހޭ ކަންތައްަތއްޓަކައި ކު ހުއްޓުުވމަށް 

ުކެގ ތަމިއަދު ލާދީނީ ކަންތައް ،ުނހިފެހެއްޓޭ. އޭެގ ނަތީޖާައކީ ؟ތޯޓޭބަ ހިފެހެއްތައް އެއިސްލާމްދީނުެގ މަތިެވރި އަާސސް

ރި ދަނީ. އިްއޒަތްތެ ދު މިއަޖެހިލުންާވ ހިސާބަށް މި  ޗަށް މިއަދު ދައުލަުތެގ ާބރުތަކުން މި ކަންކަމާ ކުރިމަިތލާންއްމަ

މި  ނީ، އަނެއް ބަަޔުކ ރެސިސްޓް އުފެދިެގންކަާވހަކަދައްއެއް ބަަޔކު ޮގތުން  ނީދީ އިހައްދުފަހަނައަޅަ  .ރައީސް

 ލަތަކަށް މިހާދަނިޑަވުޅަގިއ ަވރަްށ ނުރައްކާތެރި ާދ ނާޒުކު  ެވއްޓެމުން މި މި ިދެވހިރާއްޖެ ،އަންނަނީ. އެހެންީވމާ 

ލަން ހި ހުރިހާ ދަރިން ދިެވހި ތަރުޖަމާ މިއަދު އަޅުަގނޑު ޮގާވެވދި ،ހަކަރާޖުެގ ާވޢުމިއި ދިެވހިން އިސްރާއާދަނީ. 

މާ ކޮންމެ ރެއަކު ނިަދން އޮންނަމުން ެވސް ޖަހާށޭ. ޖަރާޖުެގ ިދެވހި ތަރުޢުމި އިއިސްރާއާ  ،ެވހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްދި

ރާޖުެގ ިދެވިހ ޢުމި އިސްރާއާމި އި  ންހުނީ މީލާދީ ،ބިރުަގންނަ ފަދަިއން ޖިންނި ޝައިޠާނުން ުކރުސިއަށް އެއީ

ެގ ކުރަން އުނދަޫގާވނެ. ދިެވހިން ނުން ެވސް ހަޖަމުޤީހަމަޔަ ށްއުޅޭ ބައިަގނޑަ ތަރުޖަމާއަށް ދިެވހިންެގ ތެރޭގައި މި

ަގިއ ރު ަގނޑު މަސްދަޓަަކިއ ކުރީެގ މި ފަލްސަފާތައް ދިެވހިން އިސްލާމީ މައިޢަޤީދާ ަވރުަގދަކުރުމަށް

ން ދިެވިހ ލަޮގާވ އަލުން އަނބުރާ ހިފަހައްޓަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައިހިފެހެއްޓުންތައް ހިފެހެއްޓި

ޖަމާޢަތް އުާވލަން. ާރއްޖޭެގ މި ފަސްަގނުޑަގިއ މިފަދަ ލާދީނީ  އެ "އެމް.ޑީ.އެން"މިހާރަށް  މިހާރުން ،ސަރުކާރަށް

ބުރާ ނބިުތވެއްޖެ. އެ ރިޕޯޓް އައަދު ސާމިމިއީ ރޭިވެގން ހިނާގ ކަމެއްކަން  ،ސިޔާސަތުެގ ާވހަކަތަެކއް ބިނާކޮށް

ެއ  .ކޮށްފަޗެލެންޖު ށްއާަގއި މިަވނީ އެ ކަންކަމަޑިފަހަރަކު ތަކުރާރުކޮށް ޯސޝަލް މީ ތައްެގންދިއުމަށްފަހުގައި ެވސް އެ

 ނަށްމިއީ އަުޅަގނޑުމެން .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އެ ކަންކަުމެގ މައްޗަށް ާވހަަކދައްކާފަ ،ކަންކަމުެގ މަްއޗަށް ބާރުދީ

ން ަވރިހަމަކޮށްެގން މިއަދު ެއީއ ކަން މިފަދަ ކަންންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެަވލަތަކަށް މިއަދު މި ހާރަން ދަތި ބޫލުކުަގ

ޔަށް ހަމަ ކަމަށް ެދކޭ ކަމަށް ަވންޏާ މާދަމާެގ ުމސްތަޤުބަލު އަުޅަގނޑުމެންެގ ދަރިންެގ ދަރިންނާ މައްސަލަެއއް ނޫން

ޭރަގިއ. އުމު އޮންާނނީ ލޭއޮހޮރުުވމެްއެގ ތެޤަ ކުެގ ތެރޭގައި. މިއުމު އޮންނާނީ ބޮޑެތި ބައިަބިއުވންތަޤަ ދާއިރު މި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރި މެންބަރު އަރުަވނީ ަވއިކަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެމިހާރު މި ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 ޙުސައިން ޒިޔާދަށް. 
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 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޙުސައިން ޒިޔާދުަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ،ރަީއސް. ހުށަހެޅިފައިާވ ކުއްލި މައްސަލައަށް ާވަހކަދައްާކއިރު ައޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަން ްއޒަތްތެރިއްޔާ އިޝުކުރި

  ކީރިތި ރަސޫލާ ނޫން  ކަމެއް ަގބޫލުކުރާނެ ޮގުތގައި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ެއްއެވސް ދިެވހި ރައްޔިތަކު  އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރާ

ްށ އިހާނެތި ބަހެއް ބުނާ އަޑު ައހާކަށް އެއްެވސް ރައްޔިަތކު އެކަލޭެގފާނަ ،އިޖަހަޖޫހަ ޢަލައިހި ަވަސއްލަަމއަށްهللا ޞައްލަ

ެވްސ  ކަމެއް ކުރާއިރު މީަގއި ޮކންމެ ،ނުކުރާނެ. އެހެންނަމަެވސް، މީަގއި ައޅުަގނޑު ފާަހަގކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ަގބޫލެއް

 ހުރި ހުރިހާޕޯޓުަގއި ެގ ރިެއންކުރަން. އެމް.ޑީ.އޮންނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ެވސް މިަކން ކުށްެވރިއެބަ ނިޔަެތއް އޭަގއި 

ދޭތެރޭަގިއ  އެކަން ކުށްެވރިކުރަން. މިކަމާ އިދާއިާރެގ ނަމުަގާއއި އަުޅަގނުޑެގ ައމިއްލަ ނަމުަގއަުޅަގނުޑެގ  ،ކަމެއް

ހާރު އޮތީ ޕޮލިހުން އެ މައްސަލަ ބަލާނެ ކަމަށް މިައޅަމުން. ދަނީ  މިހާރުެވސް ތައްހުރި ފިޔަަވޅު ސަރުކާރުން އެޅެން

 . އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާލާފައިއޮތީ ޮގވަ އެެއކަން ެބލުމަށް  އިއިސްނަންަގވަ  މިކް މިނިސްަޓރު. އިސްލާބުނެފަ

މިކަްނަކން ބަލަމުން. މީގައި އެހެން  އި،ޮގތުަގއި ސަރުކާރުން މިހާރު ދަނީ މިކަންކަމަށް އެޅެންހުރި ފިޔަަވޅުަތއް އަޅަ 

ފަށް އެދިއްޖެ. އަޅުަގނުޑ ބޭފުޅުން މާ އެ އި،އަނބުރާ ނަަގކަމެއް ހިނިގ. ރިޕޯޓު ެވސް  އެއްތަފާތު  ފަހަރުފަހަރާ 

. އޮތީ އެަކންކަން ދާންާވ މަުގން ޮގްއސަ. އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަން ލާގައި މިޙަޮގުތގައި ފުރަތަަމ މަރު ަގބޫލުކުރާ

ނޫްނ  ކަމެއް އެީއކީ އަުޅަގނުޑ ބަލައިަގންނަ ބާރާތްތަކާިވފަިއ ހުރި ާވހަކަތަކާއި ޭއަގއި ހުރި އިކެޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މިދެ

 ،ކަމެއް  ެވސް ަގބޫލުކުރާ އެއް ގައިމުސް. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑުމެން އަދި ހަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަވެ  ފަހަރެއްގައި

ނެތް.  ކުރެޭވކަށްއްރުސިބަޔަކު. ެއކަން އަުޅަގނޑުމެްނނަށް  ބޭ ތިޮގސް އިޮގުތން ހައްދުފަހަނައަޅަ ރާއްޖޭަގއި އެަބއުޅޭ ދީނީ

މަުގމަތީ މީހުން މެރުމަކީ  ިއ،ޮގތުން ހައްދުފަހަނައަޅަ ނެތް. ދީނީ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ަގބޫލުުނކޮށް ތިބެޭވކަށް

ޑުމެން މި އަުޅަގނއެބައުޅޭ. ހިސާބަށް ޮގސް ތިބި މީހުން  އެ ،ފަހުެގ ހައްލު ކަމަށް ނިންމާފައި އެއީ އެންމެ

ހަމަ  .ޮގސްފަަވިކެވެގން އަހަރުކުރިން އަުޅަގނޑުމެްނނާ 7މީެގ  ވެއްޖެ، ެގ މެންަބރަކު ެވސްއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހު

 ެގއްލިފައި  ށްފުރާނަ އަޅުަގނޑުމެންނަމިއަދު އެ ުއފެއްދީނުން ރަތު އުފެއްދިމިހެން އުފެދުނު ޚިޔާލު ތަފާތުުވމެްއގައި. ނަފު

ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ހުއްޓުަވންޖެހޭ. ހަމަ  ތީ މިޮގތަށް. މިކަން ދަރިެއއް. މުސްތަޤުބަލު ެވސް އޮަވނީ. ދީނީ އަުގހުރި މި

 ދީން ަގބޫލުނުކުރާ ބަޔަކު ،ދީނަށް ނަފްރަތުކުރާދިެވހިރާއްޖޭަގއި އެަބުއޅޭ އިސްލާމް ،އެ ނޭާވަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން

އްލުކުރަން ނިކުންނައިުރަގއި ޙައް ންނަަމެވސް، އަުޅަގނޑުމެން ކަމެނޫން. އެހެ ހަދަނީކީައޅުަގނޑު ެދކޮޅު ެވސް. އެކަމަކާ 

އެކަމަުކން ރެކެން މަސައްކަތްކުރުމަީކ  ،އެަކމުން ސަލާމަތްާވން އި،ެއއްެގ ބޮުލަގިއ އެ ބަދުނާމު އަޅުވަ ބަ ކަމެއް ަވކި

 ޑަކީ މުސްލިމެއް. އަުޅަގނޑު އެއީ ޯގހެކޭ އަޅުަގނޑު މިދަންނަަވނީ. އަުޅަގނަޑކީ ެވސް ެއމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރެއް. އަުޅަގނ

ނުދޭނެ. ިގަޔކަދެކޮޅަށް އެަވރުެގ ޖަރީމާއެއް ހިނ ގައިމު އަުޅަގނޑު ހުއްޓަާކ ދީނާދީން. ހަމަަގބޫލުކުރަނީ އިސްލާމް

 ގެ ބަސް ބުނާނެ. އެކަމަެގ ދިފާޢުަގއި ައޅުަގނޑާއި ައޅުަގނުޑެގ ދާއިރާ އަުޅަގނުޑެގ ޙައްޤު .އަޅުަގނޑު ނިކުންނާނެ
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ކުރަމުންެގންދާ މިއަދު ސަރުކާރުން މިކަމާ ބެހޭ ޮގތުން  ،ލުކުރަންޖެހޭެވސް ނިކުންނާނެ. އަޅުަގނޑު ަގބޫ އެންމެން

ހުރި  މަސައްކަތް ެއއީ މީެގކުީރަގއި އޮތް ސަރުކާރަކުން ކުެރޭވަވުރެގ މަސައްކަތްަތކެއް ނޫން. ެއންމެ އަަވހަށް އެޅެން

 މީއީ ،އަޅުަގނޑުމެންން ަގބޫލުކުރަން. ހަމަ އެހެން ދަނީ. އަޅުަގނޑު ެއކަ ހުރިހާ ފިޔަަވޅެއް އަޅަމުްނ އެ

ން ަވުގތު ނޫހުަގއި ސް މިކަން ކުށްެވރިކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ކީޔަކޮންމެ މީހަކު ކުރި .ޫނން އެއްއިން ކުރީމައެމް.ޑީ.އެން 

 ރަސޫލާދީނަށާއި ސްލާމްގައިމުެވސް އަދިއެއް ނުދެކެން އެ ދަރަޖައަކަްށ އިލިޔެފައި އޮތް ކޮމެންޓެއް. އަުޅަގނެޑއް ހަމަ

ޖަހާފައި ހުތުރު ބަހުން ލިޔެފައި އޮތް ނަހޫ ަވޠައާާލއަށް ހަޖޫޙާސުބުهللا  އަށާއިހި ަވަސްއލަމަަލއިޢަهللا ޞައްލަ

ބަަޔކު ެއއްެޗްއ  ޖެހެނީކީ ަވކި ދެކޮޅަށް ތެދުަވން މި ދީނާއިސްާލމް މެންައޅުަގނޑު؟ ާވހަކަ ެދއްކީ ކާކުތޯ ކޮމެންޓެއް. އެ

 ދީނާ ކާފަރަކަސް ،ލާދީީނ މީހަކަސް ؛ހަކުންޖެހެނީ. ކޮންމެ މީދިފާޢުަގއި ނިކުންނަ ެގީދންނޫން. އިސްލާމް ބުނެެގނެއް

 ެއއް...އެމް.ޑީ.އެން ،ދެކޮޅަށް ާވހަކަަދއްކާ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން ތެދުާވނެ. އެއީ ަވުގތު ނޫހެއް 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިވ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި ޑަިއެގންފައި ިތްއބެފުރުޞަތަށް އެދިވަ  ؛ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް ފުރުޞަތު

. އެހެންނަމަެވސް، އަދި ތާއީދެއް ނުލިބޭ. އެރުުވމަށް ަވުގތު އިތުުރކުރުމަށް ަވނީ ހުށަހެޅިފަމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު

 ށް.އަޙްމަދަ އިސްމާޢީލް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ ދުާވފަރުއަރުަވނީ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ާވދު

ދިޔުން. އިހައްދުފަހަނައަޅަ  ،ބޮޑު އެއް ަމއްސަލަައކީ ރާއްޖެއަށް ދިމާެވެގން ުއޭޅ އެންމެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހާރު މި

 ކޮޅަށް. މި ތަރުޖަމާކުރެެވނީ އެއް  ިގނަ ބޭފުޅުންނަށް މި ދިޔުން މި ލަފްޒު އެކަމަކު އަުޅަގނޑުމެންއިހައްދުފަހަނައަޅަ

އެންމެ ދައުލަތެްއ އެބައޮތް. . އަނދިރި ދެ ދައުލަތް ޮގސްފަހައްދުފަހަނައަޅާ އޮތީ މިހާރު ރާއްޖޭަގއި ދެކޮޅަށް ެވސް މި

އިްނތިޒާމުެވެގން ހަރަކާތް ހިންާގ  ،ެވސް ދެކޮޅު ބަަޔކު ދީނާޖޭަގއި އިސްލާމްރާއް ނޫން. ދެ ދައުލަތް އެަބއޮތް. މި

ކޮްށ އަީކ މިކަން ހަމަ ސިލްސިލާން. މިއީ ޙަޤީޤަެތއް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.އެަވނީ އުފަންެވފަ އެްއ މިޢިއްޔާޖަމު

މިއީ ބިރުހުރިކަމެއް. މިކަން  .ޒަތްތެރި ރައީސްމީެގ ހަރަކާތްތައް އަުޅަގނުޑމެންނަށް ފެނިދިޔަ ޖަމުޢިއްޔާއެއް. ިއއް 

ނޑުމެންެގ ނޑުމެންނެއް ނުތިބޭނެ. އަުޅަގނޑުމެން މިކަން ހުްއޓުަވންޖެހޭ. އަުޅަގމިޮގތަށް ދާން ދޫކޮށްލަިއެގްނ އަުޅަގ

 19ނޫނު ޖެހޭ. ޖަމުޢިއްޔާތަކުެގ ާގ ުވޖޫުދަގިއ އޮންނާކަށް ުނެވސް ިމ ޖަމުޢިއްޔާ މިހާރު ،ޮގތުްނ ނަމަ ާގނޫނު ބުނާ

. މިއީ އަޅުަގނުޑެގ ޚިޔާލު. އުާވލެެވންޖެހޭ މި ޖަމުޢިއްޔާ ،ފިޔަަވޅު އެޅި  އަށްަވނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުން މި ޖަމުޢިއްޔާ

ފާޑުފާޑުެގ ާވހަކަތައް ދަްއކަން ފުރުޞަތު ދެިވެގނެްއ  އިޖަހަ ދީނަށް ހަޖޫއާއި ިއސްލާމްއަޅުަގނޑުމެންެގ މާތް ރަސޫލާ

މެން  ދެންހުރި ކަންކަމުގައި މަޑުން ތިބެިވދާނެ. އެކަމަކު މިފަދަ ކަންކަމުގައި ައޅުަގނޑުއަުޅަގނޑުމެންނަށްނުާވނެ. 
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ހަަމ  .ެވސް ައޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނެކަން މިއަދުލާލައިެގން ނުތިބޭއްދީ

ެގންދާ ފަރާތްތަކުން ދެކިލައްާވ ޮގުތަގިއ ދީްނ ހަރުކަށި ޮގތެްއގައި ޭބނުންކުރަމުންއެާއއެްއޮގތަށް އިސްލާމް

ދަށުން އުފެދިފައި ހުރި ބައެްއ. ޑިމޮކްރަސީ އުފެދިެގން ޭއެގ  ބޭއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ެވސް ީދނުން ބޭރުެވފައި ތި

 ،ިރެވީކ އަޅުަގނޑުމެން މެދުެވޔަތިބި މީހުންނަކީ ެވސް ދީނުން ބޭރުެވފައި ތިބި ބައެއް. ނަމަެވސް ހިތާމަމުތަކުގައި ޤާމަ

ބޭފުޅުން ބޭނުްނ  ލާލު އެބަޭވ. އެބޭފުޅުން މަންފާއެއް ހޯދަންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެ ހަ މި ދައުލަތް މެދުެވރިެވ އެ

 ،ޮގތުން ދީނުަގއި ޚިލާފު އުފެދިފައި ހުރި ކަންތައްަތއް ގެ މިސާލެއް ؛ނަމަ މަލުނުކުރާޢަޮގތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން 

މަލުކުރީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަީކ ޢަޮގަތކަށް  ފާތު ކަންތައްތަުކަގިއ އަުޅަގނޑުމެން ަވކިބޭކަލުންެގ މެދުގައި ރަުޢޔު ތަދަންނަ

އެއަްށުވރެ ާމ  ،ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން ދަންނަ ދީނަކީ ޑުމެން ދަންނަ ދީނަކީ އެީއއެއްލާދީނީ ބަޔަކަށް އެަބޭވ. ައޅުަގނ

 . އެ ދީނުގައި ަވކިކަެމއް ކުރަން އަންަގާވފައި އޮތްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އުޅެން ފަސޭހަ ދީނެއް ،މާ ފަސޭހަ ،މަތިެވރި

ޒަމާނާ އެއްޮގތަްށ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށް ެވސް އޮންނާނެ. ެގ ފުރުޞަތު ންކުރުމު ާވ ކަންކަޚިޔާލު ތަފާތުކަމެއް ފިޔަަވއި 

ށް އަުޅަގނޑުމެން ން އޮންނަ ުފރުޞަތުތަކަމިހިރަ ކަންކަން ކުރަާއއި މިހިރަހޭލުންތެރިެވެގން ައއިސް ޭބސްފަރުާވ

ަކށި ބޭފުޅުންެގ ކަްނކަން ހުރި ހަރު ތުންޮގ އެކަްނކަން މަނާކުރަން އެަބުއޅޭ. ެއއީ ދީނީ ީވމާ، ަބއެއް ބޭފުޅުން އެޓެންޑު 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ؛މިންަވރަކީ. އެހެންީވާމ، އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ރައީސް، ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

ެވސް ހަރުކަށި  ދެކޮޅުން .ުވމޭރާއްޖޭަގއި މިހާރު އޮތް އެްނމެބޮޑު މައްސަލަައކީ ހަރުކަށި  މި  ،ންަވނީފާހަަގކޮށްލަން ބޭނު

ރައީސް އިބްރާހީމް  ،ސަރުކާރުން މި ،ބޮޑު ޔަޤީންކަމަކީ  އިތުރުކުރުމޭ. އަޅުަގނޑު މިއަދު އޮތް އެންމެތައްމަލުޢަ

އެކު މިކަންކަމަށް ފިަޔަވޅު ައޅުްއާވނެ. މިރާއްެޖ ކުމަތްެތރިކަމާއި ޙިލިޙް ަވރަށް ިވސްނުންތެރިކަމާޞާމުޙައްމަދު 

ރާއްޖޭަގއި ދެަވނަ ބަާޣާވތެއް  ދޭނެ. މިއިއޮާމން ތަނަކަށް ހަދަ ން،އޮމާ ،ާރްއޖެއަކީ އަމާން ކޮށްދެއްާވނެ. މިސަލާމަތް

ެވހިންނަށް އެބައޮތް. ެދްއިވ ްއކާ މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތެއް ނުދޭނެކަުމެގ ޔަޤީންކަން އަުޅަގނޑުމެން ދި ކަންނަން ެގ

 ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޕޯޓަލުެގ ނިޒާމުން އޮތީ ެގއްލިފަ ުގިޅެގން ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެންެގުވމާ މެންބަރު ތްެތރިިއއްޒަ ދާއިރާެގ ނައިފަރު

 މަށް. ޝިޔާ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ ނައިފަރުއަރުަވނީ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން:މްޝިޔާ ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

އަމިްއލަފުޅަށް އެކަން ފެިނަވަޑއިެގން އަުޅަގނޑަށް ފުރުޞަުތ  ،ޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިްއޔާ އިއް ަވރަށް ބޮޑަށް 

ނޫން.  އެކަންޏެއް ެއއް ދެއްީވތީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީްސ ދެލިކުރެިވފަިއ އޮތީީކ ހަމަެއކަނި އިހަށްދުަވހު ނެރުނު ެއސް.އޭ.ޕީ
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މާ   ،ރަނަގޅަށް އަދި އެއަްށުވރެ މާ .މތީބުކުރެިވފަނަންބަރު ތަރު ،ަވނީ ދެލިކުރެިވ މިެވސް ޤާނޫނުއަސާސީ 

. އަޅުަގނޑުމެން އުޅެްނާވ ޮގްތ އާޔަތްތައް ނަންބަރުކުެރިވފަ ،ހުރީ ދެލިކުރެިވފައި  ނުަގއި މިއާޤުރު ފުރިހަމައަށް ކީރިތި

ަގނޑުމެން ހަދާ ޅު އަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްުނގައި ެއބަ ބަޔާންކޮށްދޭ. އާކީރިތި ޤުރު ،އި ފުަގހަސްަވރަށް ސާފުކޮށް އެ މު

ާގނޫނެއް ހަދަންޖެހޭނީ އިސްާލމްދީން އެއީ މަިއަގނޑު މަްސދަރުކަމުގައި ބަަލއިެގން. އަުޅަގނޑުމެން ހަދާ ާގނޫނެއް މި 

ދެންނެިވ ބީދައިން.  ހުރީ މި އެ ާގނޫނުތައް ހެދިފައި .ފުން ބޭރުެވެގންނުާވނެ. ާގނޫނުތައް އެބަހުރި ހެދިފަސަދެންނެިވ 

ރީތުންތަކެއް ައއިްސ އިފުިތެވެގްނާވ ބޮޑެކަހަލަ  ންޑީ.އެައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެމް.އެހެންނަމަެވސް، 

އެމް.ޑީ.ެއން.އަކީ މިހާރުން މިހާރަށް   .ތަން. ިއއްޒަްތތެރި  ރައީސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެެރއަށް ެވރިެވަގންނަ

 ،ޚިލާފު ދަކީ އަުޅަގނޑުމެންނާަގނޑު މަޤްޞަޢިއްާޔެގ މައިޢިއްޔާއެއް. އެ ޖަމުލެިވަފއި އޮންނަންޖެހޭނެ ޖަމުއިއުވަ 

މިއަދުްނ  .ޚިލާފު މަޤްޞަދުތަކެއް ިއސްލާމްދީނާ .ޚިލާފު މަޤްޞަދުތަކެއް ބޫލުކުރުންތަކާަގ ރާބޫލުކުަގއަޅުަގނޑުމެން 

 ޖެހޭނީ ޢިއްޔާ ހިންަގން މިއަދު ތިބި އިސްެވރިން. ައދި އެ ޖަމުންޖެހޭނީ އުިވފަޢިއްޔާ އޮންނަދެންނެިވ ޖަމު މިއަދަށް މި

ދެންނެިވ  މި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މި ސަރުކާރުން .އްޒަތްތެރި ރައީސްހައްޔަރުކުެރިވފައި ތިބެން. އި

ލަތުެގ އެހެން ބޮެޑތި ރައީްސ އޮފީހުންނާިއ ދައު ،ޢިއްޔާެގ ބޭބޭފުޅުންނަްށ އެިކއެކި މަޤާމުތަްއ ދީ ޖަމު

ތަން. މި ބޭފުޅުންެގ ފިކުރުތަްއ  އެީކގައި މަަސއްކަތްކުރާ ފުޅުންނާމުއައްސަސާަތކުންނާއި ބޮޑެތި މަޤާމުތައް ދީ މި ބޭ

ތަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ޓަކަިއ މަސައްކަތްަތއް ުކރާތެރެއަށް ެގނައުމަށް ޖުހަކުދިންެގ ަތޢުލީމީ މަންޅަ އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ޝަންތައް އަުޅަގނޑުމެން ކޮމެންޑޭމި ރިޕޯޓުގައި ހުރި ރި ، ލީމައިމި ރިޕޯޓު ބަލަ .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ފެންނަނީ.

އުފެދޭ ޖީލުތައް ހަލާކުކޮށް  ،މި ޤައުމުގައި ޖީލުތައްއެނޭގ މި ބޭފުޅުންެގ މަޤްޞަދަކީ ކޮބައިަކން.  އެބަކިޔާލީމަ 

 ނަށް ުޅަގނޑުމެންެވސް އަެކއް ޓަަކއި ދީފައިހުރި ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކުރުމަށްތަބާޓެހި ފިކުރުތަކަށް އްމާ ބީރަ އިސްލާމްދީނާ

އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް. ދިެވހިރާއްޭޖެގ  މިއީ  .ފެނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޓުން އެބަރިޕޯމި 

ނު ރޭގައި ތަންކޮެޅއް ނުޭވ. ނަސީބަކުން މަިނކުފާއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަމާ އަދި އެްއެވސް އެްއޗެއް ިވާދޅެ

ެވްސ  ތަންކޮެޅއް ެދރަަވރުކޮށް އެ ްޓީވޓު  .ކޭ ިވދާޅުިވެއއްޗެ  ޮގތުން ބެހޭ ކަމާ ދަންކޮށްލާފައި މި ރިޕޯޓު ކުށްެވރިކޮށް މި

  ބެހޭ  ޞާލިޙަށް މި ރިޕޯޓާރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްަމދު  ،ައޅުަގނޑު މިހާރުން މިހާރަށް ޮގާވލަން .އޮތީ އެހެންނަމަެވސް

ކަމާ ުގޅުންހުރި މަނިކުފާނު އެަބޖެހޭ އެއްެޗއް ިވދާުޅަވން. އަދި ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ މިޮގތުން ެއ 

ޔޫތު މިނިސްޓަރު   .ޢިއްޔާ އުާވލެެވްނ އެބަޖެހޭ. މި ޖަމުއްތަނެ  ެވސް އެދެޭވ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ މިނިސްޓްރީތަކުން

 އެއްކޮށް  އުނާޢަފަހުން ފިރު އެންމެ .ޮގސްނަށް ފޮޓޯނަަގން ތަންތަ ދެންހުރިބޮލީުވޑާއި  .އޮތީ ބޮލީުވުޑގައި ފޮޓޯނަަގން

 .  ނަާގފައޮތީ ސެލްފީ ެވސް އެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:



20 

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ 

ންނޭ ބުނި ެގ ދެަވަނ ދަރިهللاފުލުސް އޮފީހުން. ދެން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ މިހާރުެވސް ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް

 ށް ފެނޭ ައޅުަގނޑަ .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ؛ންަޤއުމުަގއި ފިތުނައުފައްދަ މުޅި ،އަުޑަގދަކޮށްލައިެގން މި ތަނަށް  މި ބަޔަކު

 . ރިހުކަންތައް އެބަޖެހޭ ަވރަށް ިގނަ ަވރަށް ބަިއަވރު މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެންެގ އެބަހުރި. ަރއްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭން

 ންނޭ ބުނެދެަވނަ ދަރިهللا  ،ޔާމީނާ ؛މިކަހަލަ ،މީނައާއި ،އި ޤާސިމާ ؛ދަިއެގންއްކޮންމެ ދުަވހަކު މި ފިތުނަ އުފަ

ފެނުނީ. ދެން މިނޫން  ާވ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އް ޮކށްފައި އޮކަުޅަވކަރު މިސްކިތް ޕާރުސަލް މިސްކިތެއް ިވއްކާލަްނ، 

ކޮންމެެވސް އެހެން ޮގތަކުން އަުޅަގނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިކަްނ . ފެނޭ ނުަކށްސަކަރާތެއް މިތާ އަުޅަގނޑަ

ަރއްޔިތުން  ގައިތުސްަގއުޅެނީ ހަމަ  މި .ަވރަށް ބޮޑަށް ބިކަެވފަރައްޔިތުން މިހާރު ތިބީ  .ން އެބަޖެހޭެގންދަކުރިއަށް 

 މިކަމެއް މިޮގަތކަށް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ތޯކުެރޭވ ކަމެއް ބިކަކުރަން. އަެނއްާކެވސް ބަާޣާވތްކޮްށެގން ކޮންމެެވސް

ނު ކުށްެވރިކޮށްފި. ދެން  މަނިކުފާބައްލަާވ! އެބަ އެ ކަންތައް ތަޙްޤީޤު އެބަކުރޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުކުރެޭވނެ. 

 .އް ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލައެމިއީ  ؟ދުަވހަކު އަޅުަގނޑުމެން މި ޖަހަނީ ސަކަރާތެއްތޯ މިތަނަށް އައިސް ކޮންމެކޮން

އަޅުަގނޑަށް . ހަމަ ިމކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް. ހަމަ ކަނޑައެިޅެގން ިމއީ މުނާފިޤުކަމުން ނުާވނެއެޖެންޑާ ކުެރިވެގން

 .. ސަރުކާރުންެވސް އެބަ  ބައްަލާވ އެ ަކންތައްތައް.މިހާރު ،ޔަޤީންކުރެވޭ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކަމަްށ  ެއއްއިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ. ނިޒާމީ މައްސަލަ ،ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ތްއަރުަވނީ ނައިފަރު ދާއިާރެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުެގ ބާކީ އޮހާރު މި ފުރުޞަތުބަލައިަގެނޭވކަށެއް ނެތް. އަުޅަގނޑު މި

 ިސކުންތަށް. 30

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:މްޝިޔާ ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

  ެގ ފުލުހުން ؟ންެގ މުއައްސަސާއިން މި މައްސަލަ ބަލާނީފުލުހު ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކިހިނެއްތޯކުޝު

ެގން ިމ ނުށް ކެރިަވަޑއިެވެގންތޯ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙައޮތީ ުގޅިފައޭ. ކީއް  އާޢިއްޔާ މި ޖަމު އިމުއައްސަާސއާ

  ؟ެގންތޯން އުފަްއދަން ކެރިަވަޑއިނުެގން މި އުުޅއްަވނީ ީކްއެވއުޅުްއަވނީ މިކަމަށް ަވކި ކޮިމޝަނެއް ތަޙްޤީޤުކުރަ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ެގ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް. މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޢީ ާވހަކަދެއްެކުވން:މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާ މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ

ުހރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކީ  ަވުގތު މި ޤައުމުަގއި މި ،ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުޅަގނޑުމެންެގ ަރއީސުއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ލަޙަތަށް ޞްމަ ެގޤައުމުޮގސް ނުޖެހޭނެ. ކޮންމެ ދިމާާވިއރަށް ފުންމައިެގންބޭފުޅެއް އިނޭގތޯ. ކޮންމެމާ ޙިކުމަތްތެރި 

 އެނިގަވަޑއިނުަގންނަާވ ންަތއް ބަލަމުން. ެއކަްނތައްކަ އެ ދަނީ މުައއްސަސާަތކުންަދއުލަުތެގ ، . އެހެންީވމާނެބަލާ

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ހެން. ބޭފުޅަކަށް އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ ހުންނެީވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިޔާމު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ތެރި މެންބަރަށް.  އިްއޒަތްސިކުންުތ ނައިފަރު ދާއިރާެގ  15އަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:މްޝިޔާ ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

 ުނަގންނަާވނޭ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅަގނުޑ މި ދަންނަަވނި ފުލުހުންެގ މުައއްާސައކަށް ކެިރަވަޑއެއް

  ..މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ބެހޭ މައްސަލަެއއް.  ފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާމާ

 

  މައްސަލަ()ނިޒާމީ

 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ 

. ކަމެއް ނޯންނާނެ ނުލަފާރިންނޭ ބުނުމަށްުވރެ ނުބައިދަެދަވނަ هللا އިްސލާމްދީނުގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ެވސް އެ  މި އުއްމަތުެގ މާތްނަބިއްާޔ އިސްލާމްދީނާއިެގން މި ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްީވ ،ެވސް  އިސްލާމްދީން ފޮނުއްީވ
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،  ކިަޔއިެގްނ ޝިރުުކކުަރން ފެށި ހިސާބުން. އެކަަމކުއަށް ެދަވނަ ަދރިއެކޭهللا  ނެ.ހެދި. ދެަވނަ ދަިރއަުކ ނުާވ ސަބަބާ

  ...މީހުންެވސް އެބައި ދުަވހު އެ

 

 ކަދެްއެކުވން:ން ާވހަރިޔާސަތު

ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ، ޝުކުރިއްޔާ 

ކަށް ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް. ނިޒާމީ މައްސަލައަ  .ދަންނަަވން ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފަންނު މެންބަރު. މާ

މީ މައްސަލަެއްއ ނެިގމާ ައޅުަގނޑު އަރުަވްނ ނިޒާ .ޒާމީ މައްސަލަ. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުނިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ަނއިފަރު ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ނުނެންެގޭވނެ.  ނިޒާމީ ަމއްސަލަައކަށް، ނިާޒމީ މައްސަލައަކަށް  .ެވސް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް

 .ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:މްޝިޔާ ައޙްމަދު ބަރުންމެ ދާއިރާެގ ނައިފަރު

 ުނަގންނަާވނޭއެއްޑަ ަވކޮިމޝަނަރަކަށް ހުންނެިވ ބޭފުަޅކަށް ކެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. މިއަުދ ޕޮލިސް

 އްކޮމިޝަނެ  ކަށް. އެެހންެވެގން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އުފައްދަަވންީވދަންނަަވނީ މި މައްސަލަ ބައްލަާވ އަޅުަގނޑު މި

މް ހުށަހެޅުއްިވ އިތަޚަ ެދކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިކަމަށް. އަޅުަގނޑު ތާއީދުުކރަން މައްޗަންޮގޅީ

 ތުރުކުރުމަށް. މަށް. ެއއީ ަވުގތު އިއްުވހުށަހެޅު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނޫގފާރު ދާއިއަރުަވނީ އުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 މުޙައްމަދު ަވޙީދަށް. 

 

   ާވހަކަދެްއކެުވން:މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދުއުނޫގފާރު ދާއިާރެގ 

ތިބަ މާތްެވެގންާވ ަގނޑުމެން އީާމެވެގން މިިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅު `. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

ޚުދު  ،ޤީދާއަށްޢަބިލިއަން މީހުންެގ  ބިލިއަން މީހުން ތަބާެވެގްނ ތިބި ދީނެއް. ދޮޅު އިސްލާމްދީނަކީ ދުނިޔޭެގ ދޮޅު 

ލަތެއްގައި އެްއެވސް ހާޖޯކުޖެހުމަކީ އެްއެވސް  ،ރުމަކީފުރައްާސރަކު ެގ ޢަޤީދާއަށްއަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ މައިްނބަފައިން

 ދަންަނަވން ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެްނ ޅުަގނޑުއެާއއެީކަގިއ އަ ނޫން. ހަމަ ކަށް ބަލަިއަގނެޭވެނ ަކމެއްމިންަވރަ

ނުެގ ކިަބއިން ކާބަފައިން ޒަމާުނއްސުރެްނ އީމާެވެގން މިތިބަ މާްތެވެގންދާ އިސްލާމްދީނުަގިއ އަބޫހުރައިާރެގފާ

ބައިމީހުން  ފާފައިން ިތޔަ 7އެންމެ ޮބޑެތި  .اتقبموال سبعو البتنجا  ؛ޙަދީޘެއް ދީޘްކުރަްއާވަފއިވާ ކީރިތިރަސޫލާ ޙަ
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ރިންނެްއ ދެަވނަ ދަެގ هللا ކުރުްނ. ޝަީރކުއަށް هللا  باهللاك رلش  ا ފާފައަކީ، ތް ފާފައިެގ ފުރަތަމަދުރުހެލިާވށޭ. އެ ހަ

އެ ބޭފުޅުން. ދެން މި   ތިއްބެީވ ންަވއްސަ ރުގައި އަތްޖަ ލްއަމްރު ާވހަކަެދއްިކއި މި ރާއްޖޭެގ ަވލިްއޔުކިޔާފައި ނޫނޭ 

 ޒަތްތެރި ަރއީސް. ން. އިއްރު ހެދުހުސި حروالس  އޮންނަނީ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ަވރަން ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުނޮޅި

ކުރާ މަނިކުފާނު  ވައްކަން  ،އެ ާވހަކަ ދަްއކާއިރު  އޭ ުބނެެގންކުރި ކު  ދަރިންނޭ ބުނެެގން ޝަރީެގ ދެަވނަهللاމިއަދު 

ބީ  ތި  ދުަވހު އަތްޖަހަން . އެނަށް ފުރައްސާރަކުރިއާޤުރު .ށް ފުރައްސާރަކުރިޘަޙަދީ  ބުނެ،މީހުން އަތްކަނޑަން ނުޖެހޭނޭ

. ހަމަ  މައެއްނުޖެހޭނެ މިތާކުއޭ ކިަޔކަސް އަިދއެއް ހަ  ،އޭ! އިލާެވސް ޮގވަ  ާވހަކަމެންބަރުން. އެކަަމށް އެ 64މިތިބަ 

ިތއޭ  .މި ކަން ކުރަނީ އޭލެކަ ؛ާވނީ މިކަހަލަ ހަމަ ދީނަށް ފުރަށްސާރަކުރުމަށޭ. މިސްކިތަށްހަމަ  ެވސް އެކަންތައްަތއް

 .. ތިއޭ ލާދީނީ މީހުންނަކީ. .ހުންނަކީމީ ރަކުރާަވުގންނަީކ. ތިއޭ ދީނަށް ފުރަްއސާ

 

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 ކި ެއްއޗެއް ައޅުަގނޑަށް ނުދެންނެިވުގޭޅޮގތުން ވަ  އާދެ! ނޮޅިަވރަމް ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއާ

އަުޅަގނޑު އަެނއްާކެވސް ފުރުޞަުތ މެންބަރު އަމިއްލަފުޅަށް ތަޅުްނ ދޫޮކށް ނިކުމެަވަޑިއެގންފި.  ަވނިކޮށް އެ އިްއޒަތްތެރި

 ޫގފާރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. މި އަރުަވނީ އުނ

 

   ާވހަކަދެްއކެުވން:މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދުއުނޫގފާރު ދާއިާރެގ 

 ،ެގންޓެރި ަޤއުމެްއެގ ފާދިރީއަުކ ެގނެސް އްއަކީ ިސހުރުހެދުން. އަަވބޮޑެތި ފާފައިެގ ދެަވނަ ފާ ފަ  ،ރައީސް އިްއޒަތްތެރި 

އިނޭގތޯ އަސޭލާ ކިާޔ  ެވސް ދެްއާވފަިއ ހުރީ ެގ މަޤާމެއްަގއި އަދި ސަުރކާރުމު ދިން ާވހަކަ ދަްއކަާވއިރުޤާދެން މަ

ުޅަގނނޑު  ދައްކާކަށް ނެތިން. ޤިބުލައަށް ފުރަސްދީެގން އެ ުކރެއްިވ ކަންކަމުެގ ާވހަކަ އަ ،މީހަކަށް. ބަރަހަނާކޮށް ހުރެ

މީހުން މި   ސާޅީހަކަށް .ތުުލކުުރންަގއެއް ލެއްިވ ފުރާނަ ށް ތެރިކޮތްއަށް ޙުރުމަهللا އަކީ ފަތިންަވނައަށް އެންމެ ބޮޑު ފާ
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ޔަތީމުންެގ މުދާ  ،ކެއުން ުތލުެވެގން ހިނަގއްޖެ މިދިޔަ ެވރިކަމުގައި. ހަމަ އެޮގތަށް ރިބާ ަގނުލާ  ރާއްޖޭަގއި ޙައްޤަކާ

މަށް. ކަ ތީމުްނެގ ޙައްުޤެވސް ހިމެނޭޢިލްމުެވރިން ިވދާުޅޭވ ަދުއލަތުެގ ފައިާސަގއި ޔަ .ތެރި ަރއީސްއިްއޒަތް .ކެއުން

ެވސް އަަރއިަގތުން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެްއެވސް ބަަޔުކ  ަވއްކަމަކީ ޔަތީމުންެގ ަޙއްޤަށް ކުރާ ދައުލަތުެގ ފައިާސއިން

މައްސަލަ  ަވނަ އަހަރު ނިކުތް ރިޕޯޓުެގ 2015ންޖެހޭނެ. އެކަން ބަލަ ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައި އޮެވއްޖެްއޔާ

ނޫން. ރާއްޖޭެގ ަވިލއްޔުލްައމްރަކަށް ހުރި މީހާ ދީނަށް    ޏެއް ޔާ އެކަންޢިއް ޖަމުންޖެހޭނެ. ހަމަ އެއާއެީކަގއި މިބަލަ

 ދިލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަެވސް ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ބެލުމަށް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސު ދެްއކި ާވހަކަަތއްފުރައްސާރަކޮށް 

ރާ އަންހެން  ސް ފައިސާ ދީފައި ބޭނުންކުށް ޮގންކޮކަ ޮގާވލަން. އޭނާ ބުނީ ބެދައުލަތުެގ މުައއްސަސާތަކަށް އަޅުަގނޑު

  ހުޅުމާލޭ  ތިމަންނާ .ޭއނާ ބުނީ .ހަލާލުާވނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނޫނޭ. އްންނެއެއީ ހިލޭ އަންހެނު ކުދިންނަކީ ނުަވތަ

ެގފާނުެގ ހުނޫ .އޭނާ ބުނީ .ޒަތްތެރި ަރީއސްނޫނޭ. ިއއް ތަރައްޤީކުރަީނކީ ަވކި ަބޔަކަށް މަދީނާ ހެދިހެންނެއްދެަވނަ ފޭސް 

 ،އޭނާ ބުނީ .. އިއްޒަްތތެރި ރައީސްހީހީފަ ،ތިބީ ތިމަންނާމެންނޭ މިއަދު. ފާޅުގައި މި ދެންނެީވ ނާކޮޅު ދުއްަވން މި

. ހާނޭެވްސ ނާ  އެްއޗެއްތޯ ބަލަނީ ކާކުހެްއޔޭ. ޚުުދ އަންހެނުންންރާހަލާލު އެްއޗެއްތޯ ހަފޮއްެޗއް ދީިފއްޔާ އެީއ ފައިސާ

 .... ިއއްަޒތްތެރިަހކަލިްއުޔލްއަމްރު ދެއްކި ާވމި ދައްކަނީ ރާއްޖޭެގ ަވ

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ؛ނީމިާހރު މި ފުރުޞަތު އަރުަވ ،އަރުަވނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

ން. އެކީގައި ދަންނަާވލަ ތިާރމާހުެވސް އި ރިހުއަޅުަގނޑު ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އަ

މި މަޖިލީހުގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ާވހަކަފުޅުދެއްެކީވމާ،  ކީަގއިއެ ކަމާއި އަދި ކުޅަދާނަކަމާބަލާޣާތްތެރި

އި އިއްޒަތަްށ ރާމުކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތގައި މި މަޖިލީހުެގ ޤަދަރާހުތިެވސް އެކަމަށް އި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން

 ލްޔާސް ލަބީބަށް. އިއަރުަވނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޞަތުއް.  އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުމެކަބޭނުންތެރި

 

 ން: ާވހަކަދެްއކެުވްލޔާސް ލަބީބްއިމެންބަރު ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ 

 ލިތޯކުއް އްލިަމއްަސލައަށް ބަލާއިރު މި`. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ިމ ހުށަހެޅިފައިާވ ކު

ގައި ދެމިއޮންނާނެ. އެކަން މި ޤައުމު ،ކީ. މާތްެވެގްނާވ އިސްލާމްދީން މި ރާއްޖޭގައިސަހުނޫން ބަ އެއެއް، ނޫންތޯ

އަޅުަގނޑަކީ ައއްޫޑއަށް ނިސްބަްތާވ  ؛ނޫން. މި ރާއްޖޭަގއި ައއްޫޑަގއި  ޫނން. ަވކި މީހެއް ކުރަްއާވނީ ަވކި ބޭފުޅެއް

 ،އަޅަިއެގން ޅިއްއިނިގރޭސިން އަިއސް ައއްޫޑގައި ފަ. ންއައީ އައްޑޫ ފެތުރިެގން  . ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިސްާލމްދީންމީހެއް

ެވސް އަްއޑޫ މީހުން ތިބީ  އިރު ޗާޗު އަަޅިއެގން އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނެއްގައި އަޅުކަންކުރަން ތިބި

ެވސް ދިެވހިން ތިބީ ދިެވހިންގެ  ރުކަރަށް ރާއެޅިއި ެގދިެވހިންމަތީގައި. ޕޯުޗގީޒު މީހުން ރާއްޖެ އައިސް  ެގއިސްލާމްދީނު
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ުޅަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ އަޅުަގނޑުމެން ތިބީ ކޮން ންެގ ޮގތުަގއި. އަދިެވހިން ތިބޭނީ ދިެވހީ ،ައޅުަގނޑުމެން .ަގއިޮގތު

ޖެހޭ ކަންތައްތައް ދީނެއްަގއިކަން. މި ރާއްޖޭަގިއ މާތްެވެގންާވ އިސްލާމްދީްނ ދިފާޢުކުރުމުގައި އަޅުަގނުޑމެން ކުރަން

އިޚުންތަެކއްެގ ާތކިހާ އަޅާލަިއެގން ތިެބ ނަމުގައި ޝަ  ެގ. އެއީ އިސްލާމްދީނުޅުަގނޑުމެން ކުރާނަންއަ

ނޫން. ެއ  މަދު ަވކި ބަަޔކު ިނކުމެ ކުރާ ކަެމއްތިބި،  ުގޅިފަިއ  ފަހަނަޅާފައިާވ ދުނިޭޔެގ ޓެރިސްޓު ޖަމާޢައްތަކާހައްދު

 އުނޫގފާުރ ދެންމެ ؛ކުރީެގ ރައީަސކަށް އިންނެިވ. އެ އުޅެނީ ޑުމެންނަށް ސާފުކުރަންއުޅޭ ކަންެވސް އަޅުަގނމީހުން 

 މެންބަރު ިވދާޅުވެއްޖެ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ކުރެްއިވ ކަންތައްތަުކެގ ާވހަކަ. އަުޅަގނޑުމެންނާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި

ނެިވ ކިއުރިީޓއަށް އިންޔާމީން ޭގަގިއ ސެ ،އިންނެވި އެކީ ޔާމީން އަުޅަގނޑުމެން ޖަލަށްލާފައި ތިބޭއިރު ޖަލުގައި 

 ،ދެެގންނާއި ނއި ބަރަހަނާގައި ެއ ިވދާުޅިވ ޮގތަށް ؛ހަާދ ޮގތް ރުހުންމެ ރެއަކު ދަްނަވރު ސިއެސް.ޕީ.ޖީ ުކއްޖެއް. ކޮ

ކޮެނެގން ކުރި ކަންތަކުެގ ާވހަަކ  ނާއިތެޭރގައި އެްއޗެިހ ކައްަކިއެގންއެތާ ވައްަދއިެގްނނާއި، ެގއަށް މީހުންޭގ

ނެިވއިރު އެ ބޭފުޅާ ޚިލާފު ކަންތައްތަތަކީ. ަވލިްއޔުލްއަމްރަަކށް އިން . އެއީ އިސްލާމްދީނާޔައިދިންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކި

ިއ ދީނީ ޢިލްމުެވރިންެގ ތާކިހާ އަޅަިއެގން އިސްލާމްދީން ނަމުަގ ެގކުރެްއިވ ކަންތައްތަެކްއެގ ާވަހކަ. އިސްލާމްދީނު

ުގިޅެގން މި ކުރަްއާވ ކަންތައްތަކަކީ މި ާރއްޖޭެގ  އްތަކާދޭ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަ މަލާހަޓެރަރިސްޓު  ،ބަދުނާމުކޮށް

ޔަސް އެކަެމއް ިވބްދުލްޤައްޔޫމު ކިތަންމެަވރަަކށް ބޭނުން. ޔާމީން ޢަކަމެއް މި ޭބފުޅުން ކުރާ ެވރިކަން ބަދަލުކުރުުމެގ

ތްކުރާނީ ޔަމާހި ެވސް ނުކުެރޭވނެ. މި ރާއްޖޭެގ އިސްލާމްދީންއް ބަދަލެ މެއްނުކުރެޭވނެ. މި ރާއްޖޭެގ ެވރިކަ

ކުރާ  ަވމުން. އަޅުަގނޑުމެންރަނޑުމެން. މި ރާއްޖޭެގ ެވރިކަން މި ދަނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ މިސްރާބަށް ކުއަޅުަގ

އެކީ މި ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުން. އަުޅަގނޑުމެންެގ  އިސްލާމީ ަޤއުމަކާ ކަތޭއިން ސަސަޭތކަދިެވހިރާއްޭޖގައި  ،ކަމަކީ

ށް މި ރާއްޖޭގައި ހަމަޖެހުމާއެކީ މާތްެވެގންާވ އިސްލާމްދީނުެގ ރިެވތި ރިންެގ ދަރިންނައަުޅަގނޑުމެންެގ ދަ ،ދަރިންނާއި

އްޖެ ތަަރއްީޤކުރުން. ެއ މަސަްއކަތުަގިއ ދިނުން. މި ރާއިދައެކީ މި ަޤއުމުަގއި ރިެވްއޗަށް އުެޅޭވނެ ޮގތް ހޯލުތަކާ އުސޫ

ެގންނަާވ އެްއޗެއް ނޫން. މިއީ މި ބޭފުޅުން  ،ންެވސް އޮންނާނެ. އެީއ އެ މީހު އިސްާލމްދީން .އަޅުަގނޑުމެން އުޅެނީ

އް ޫނން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމު ތަރައްޤީކުރަން އެނޭގ. ޅޭ އެްއޗެެގންުގތަނުގައި  ަވކި ބޭފުޅަކު ެގނެސް މި

އިސްލާމްދީނުެގ ރީތި  ،ހުރިހާ އެއްެޗއްެގ ތެރެއިން. އަޅުަގނޑުމެން ދީނުން ބޭރުނުެވ މި ކްރެސީއާދީނާއި ޑިމޮ

 މުން. ކަމާ އެ ދަނީ ބައްލަަވތުން ފަރާމަށް މިތިބީ ތައްޔާރަށް. މި މައްސަަލ ދިެވހި ސަރުކާރުެގ ެއކީ މިކަން ކުރުސޫލާއު

 ެވސް ބައްލަާވ ާވހަކަ ިވދާޅުެވަފއި އޮތީ. ފުލުސް އޮފީހުން .ަވނީބައްލަަވން ދަންނަާވފައި  މައްސަލަ އެ  ޒާރާތަކުންބެހޭ ުވ

 ކޮންކަމެއް...

 

  ދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ



26 

 

ދާއިާރެގ އަރުަވނީ ހެންޭވރު ދެކުނު އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު ިމހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމަ

 

 :ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެުވން

ނޮިޅަވރަމް ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް ޝުކުރިއްޔާ 

މަޖިލީހަކު ދެ ދީނުެގ ބަޔަުކ ނެތް.  މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މި ،ލަހުށަހެޅުއްިވ ކުއްލި ަމއްސަ

ީޓެއއްެގ ޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ނެތް. އެްއެވސް ޕާއިދިކޮޅަށް ބަހުސްކުރާނެ ެއްއެވސް އިއް  މި މަޖިލީހަކު އިސްލާމްދީނާ

ރައްޔިތުްނ ފުރަތަމަ އުޅެމުން އައީ  ެގޖޭރާއް ެމން މި އަދި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުާވ ނަމަެވސް. އަުޅަގނޑު

ުގ ެއއީ ޙައް  އި،ކަމާރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުން އިސްލާމްދީން ބަލައިަގތީ އިސްލާމްދީނުެގ ފުރިހަމަ އިސްލާމްދީނަކަށް ނޫން. މި

ެވރިރަްސަކނލާނެގ ކަމަށް ަގބޫުލކޮށްެގްނ. އަުޅަގނޑުމެންެގ ަރސޫލާ  ަތއާލާއަީކ އަުޅަގނޑުމެންެގ هللا އި،މާދީން ކަ

ަރސޫލާ ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން  އަކީ އެންމެ ފަހުެގصل ى الل ــــه عليه وسل م ރަސޫލާ  ކޮށްެގްނ.ރަސޫލެއް ކަމަށް ަގބޫލު 

 ރަބަހެއް ބުނާކަށް ނެތިން.ެވްސ ދެކޮށް ދީނަށް ކުޑައި  ންުތަގއި މިތިބީ އަުޅަގނޑުމެއީމާންެވ މުސްލިމުންެގ ޮގ ،ަގބޫލުކޮށް

ތަކުން ނޫނީ  ޢަމީހަކު ތިބި ޖަމާ ދެތިންނެރިފަިއާވ ރިޕޯޓެއްަގއި ރާއްޖޭަގއި ަރޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބޭފުޅުން އެކަމަށް މާފަްށ  އެ  ،ާވނަމަ ހުރި ކަމަށްއްޔާއަކުން ނެރިަފއި އޮްތ ރިޕޯޓެްއގައި ނުރަނަގޅު ބަުހރުަވ ޢިޖަމު

އެބަސްތައް ކުށްެވިރކުރަން. ެވސް  އަޅުަގނޑު ބެހޭ ފަރާތުން އެކަން ބަލަންޖެހޭ. ސަރުކާރުެގ ކަމާ  އެދެންޖެހޭ.

ން ދިެވހި އިދިެވހިރާއްޖޭަގ މި ،ރައްޔިތުން ރާއްޖޭެގ ޖެހެނީ މިނޭާވަގއި ައޅުަގނޑުމެން ދަންނަަވން ހަމައެއާެއކު އެ

ށް  ފަންސާހަކަ ،ށްސާޅީހަކަތަނުގައި ތިބި  ވިއްޔޭ. މި އަހަރު 866ހާރު ަވނަ އަަހރުއޭ. އެފަހުން މި 1153ސްލާމްީވ އި

ޝިޕް ރއަހަރުެގ ހައެްއކަ ނޫނީ ދޮޅަހަކަށް މީހުނެއް ނޫނޭ އިސްލާމްދީން ކޮނޑުއަޅަިއެގން ިއސްލާމްދީނުެގ އޯނަ

އިސްލާމްދީން މި ރާއްޖޭަގއި މީހުން ނެތް ހާލަތެއްަގއި  ، އެނަކީމީހުން  އެ މީހުން ެގނަިއ އެްއޗެްއ ކަމަށް އެ  ނަަގިއެގން

 ،ރީ ދުއްާވ މީހުން އުޅޭހެން ހެދުން އަޅައިެގންލޮކަރާޗީ ،ތު ނަާގލަންޙަލަޞްނެތް ކަމަށް ދެއްކުމަށް ރާއްޖޭެގ މަ

ންޖަރު ޚަދަށަށް  ނުގައި ބެލްޓުމަ ޔަ އި،ޓެއް ނުކަނޑަ ށްޖީ އުޅޭހެން ގައިން ިއސްތަޕަންޖާބުަގއި ަސރުދާރު ޕާކިސްތާނުެގ

އެހެން ބިރުދައްކަްނ އުެޅެގން ިއސްލާމްދީނުަގިއ  ،ބަނޑަްށ ަވިޅ ހަރަން ،ކަނޑަންއަތް  ،އި ން ބޯކަނޑަޖަހާލައިެގން މީހު

މަތިެވިރ  ތިެބނީ އިސްލާމްދީނުެގ އަހަރު ކުރިްއސުރެ އަުޅަގނޑުމެން މި 866މީެގ  ިތބީ. ތިބި ބައެއް ނޫނޭ މިތާ މި

އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބިރު   ާވބު ލިބިލިބިއޭ.ދީނުެގ މާތްކަމުަގިއ ސަ އެ ،ފަހައްޓައިެގން ސޫލުތަކުަގއި ހިމާތް އު

ބެހޭ ހުރިހާ   މި ރާއްޖެއަކުން އިސްލާމްދީނެއް ނުފޮހެޭވނެ. މި ރާއްޖޭެގ ިއސްލާމްދީނާ ދައްކަން ުއޅުްއާވނެ ކަމެްއ ނެތް.

ރަްއާވޯތ ން ކުްނ. ސަރުކާރުން ެއކަން ެއ މިނިސްޓްރީ މިނިސްޓްރީކަމެއް ނިންމާނީ ރާއްޖޭެގ އިސްލާމިކް

އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް.  މީހަކު ިމކަމާ 2އެެހންީވމާ، ަވކި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްަލާވނެ. އެކަން ހިންަގާވނެ.
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ްއޔާ ތިދެއްެވން އޮ ޕީ.ީޖ ލީޑަރު ނެތީމައި މިނިޓެއް އިތުރަށް އަުޅަގނަޑށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 ދީޘުން އެނިގފަިއ އެަބއޮތް.ޙަ ނަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުންނާއި ރަސޫާލެގ އަުޅަގނޑުމެންއަުޅަގނޑު އެދެން. ދެއްުވން 

ފައިސާ ލިބުނު ކޮންމެ ޮގތަކަށް އެއީ ހަލާލުކޮށް ލިބުނު  ، މީހުން ބުނާނޭ އެ ޒަާމނެއްަގއި އެ ،ޒަމާނެއް އަންނާނޭ

 ...ަވރިހަމަ އެ. އޭނުޖެހެހޯދި ޮގެތއް ބަލާކަށް އެ ،ތޯ އްނު އެްއޗެކޮށް ލިބުންހަރާ ،އެްއޗެއްތޯ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަޅުަގނޑު މިހާރު މި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުއްލި މައްސަލަިއގައި ހަމަ ތަރުރީބަށާއި ަވުގތަށް ހިފަހައްޓަން އެަބޖެހޭ.

 .އަށްތްތެރި ެމންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަރުަވނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަފުރުޞަތު

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ާވހަކަެދއްެކުވން:

އަުޅަގނުޑެގ ބަރުދަނަށް  ،ެވސް ައޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންަވނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެންމެ ފުރަތަމަ

ެވސް އަުޅަގނުޑެގ  ނަމަެވސް ހަމަގައިމު ންޖަރު ދިއްކުރިޚަ  ުޑެގ ކަރަށްަގނއަޅު  ،ިވަޔސް ރަން ހުށަހެޅި ކަމުގައި

އަުޅަގނޑުެގ  ،އެފަދައިން ހަމައެއާއެކު ހަމަ ެވސް ނުހުންނާނެ. ދާއަށް ހަމަ ުގޑުމެއް ެގނެޭވނެ ހަމަ އެކަކުޤީޢަ

  ީވނަމަެވސް އަުޅަގނުޑ ދީނީ ންޖަރެއް ދިމާކުރި ކަުމަގއި ޚަކަރަށް  ،ީވނަމަެވސް  ބަރުދަނަށް ރަން ހުށަހެޅި ަކމުގައި

ދީީނ  .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ަވއިލެންޓް މީހަކަްށ ނުހެދޭނެ. .ފަހަނައަޅާފަިއާވ މީހަކަށް ބަދަލެއް ނުކުެރޭވނެޮގތުން ހައްދު

ެވސް ދީނަށް ބަދުބަސް ބުނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން  ނޫނިއްޔާ އެނިގތިބެ ނޫނިއްޔާ ނޭނިގތިބެެގން ، އިލްމު ނުލިބި ތިބެ

 ،ސްެވ ކޮންމެ މީހަކަށް ްއެވސް ބަޔަކު ަގބޫލުކުރާނެ ކަެމއް ނޫން.އަިދ އެްއެވސް ބަޔަކަށް އެ ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން.ަގބޫލު

ްނ މިކަން މިހެ މުކަން ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ާފހަަގކުރަން.ންއެންމެ މުހި ެވސް އެބަެއއްެގ ދީނަކީ ބަޔަކަށްކޮންމެ 

ަވަނ  2016ރިޕޯަޓކީ  ކުރެޭވ މައްަސލައިެގމިއަދު މި ބަހުސް ، ބޭނުންޭވފާހަަގކުރަމުން އަުޅަގނޑު ހަަމ ފާހަަގކޮށްލަން

ޕޯޓް އަނބުާރ ރި އެ ،ަވނީ އެކަމަށް މާފަށް އެދި އަހަރުެގ ރިޕޯޓެްއކަން. އަދި ިމ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތުން މިހާރު

އެުކަގއި  ބަިއެވިރުވމާ ލްމުެވިރންެގޢިދީނީ  ،ހުރި ނުރަނަގޅު ކަންަތއްތައް ަރނަގޅުކޮށް  އޭަގއި ،ެގންޮގސް 

. ެވސް އަޅާފަ . ހުށަަވނީ މި މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފަ. ސަރުކާރުން ެވސް ބުނެފަ ރަނަގޅުކުރާނެ ާވަހކަ

އޮްތ  . މީެގ ކުީރަގއި ަވނީ ނެރެފަެވސް  ބެހޭ ނޫސް ބަޔާން ެވްސ ެއކަމާ އެުކަގއި ފުލުްސ އޮފީހުންއަދި ހަމައެއާ 

ކުރަމުން މިޮގތަށް ދާއިރުަގއި މިއަދު މީެގ ކުރީަގއި  ސަރުކާރުން. މިކަމެއް މި ކުރަމުންދަނީ ސަރުކާރުން ނުކޮށް އޮތް 

ކުރާ   ލްމުވެރިންނާއި ސިޔާސީ މީހުންނާއި އެނޫން މީސްމީހުން އެޮގތަށް ތިއްބާ މިއަދު މިކަން ޢިތިބި ހަނު ،ތިއްބެިވހަނު

މެދު އަޅުަގނޑުމެްނ  ތަކާ، މިާވ ގޮ އެހެންީވމާ ެއަކން އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮްށލަން. ބަޔަކީ މި ސަރުކާރު.

ހަމައެއާއެކުަގިއ ؟ ނުޖެހޭތޯމެދުގައި އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނާަކށް ފުންކޮށް މިާވ ޮގަތކާ އަދި މާ ؟ތޯިވސްނާކަށްނުޖެހޭ
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ކީ މީހުންނަ ތިއްެބިވ ނޫހުެގ ފާނުެގ ަނއުކޮުޅގައި މި ،މެންބަރު ފާހަަގކުރެއްިވ ފަަދއިން ިއއްޒަތްތެރި  ،މުޙައްމަދު ަވޙީދު

 ދީނީ އިލްމުެވރިން ،ހަމަ ހަނު ކުރަްއަވއިފި.ކު ެވިރކަންޔަޕިންކު ކުލައިެގ މީހުންނޭ ިވދާޅުިވ ެވރި ،ންނޭތިމަންނަމެ

ނަމަ ެއއީ ހަލާލު ބަެއއްެގ ޮގުތަގއި ކަމަްށ ާވ ބެންކޮކަށް ޮގސް ފަިއސާދީެގްނ ކަމެއް ކުރާ ެވސް. އެނޫން މީހުން ،ެވސް

 ޔާނާތާޚިަވއްކަާމއި  ރި ެދަވނަ ދަރިންނޭ ިވދާުޅެވ ާވހަަކދެއްކެިވ.ެގ ެދަވނަ ދަهللا .ޢީ ކަމެކޭބީޠަޔާނާތަކީ ޚި .ސިފަކުރި

ެވސް ިތއްބެީވ  ލްމުެވރިންޢިހަމަ ދީނީ  އިންތިާހއަށް ެގންޮގސްަފއިަވނީ. އިދުލު ނަާގލަޢައިންތިހާއަށް. އަިނޔާެވިރކަމާއި 

ޓެރަރިޒަމް -އެންޓި ؟ނުޖެހޭތޯމެން ިވސްނާަކށްމެދު އަޅުަގނޑު ކާމިާވ ޮގތަ ،އެހެންީވމާެވސް އަދި.  ހަނު. އެނޫން މީހުން 

ެގ ރިޕޯޓްނުކުންނަން އުޅޭކަމުެގ މް އަަވހާރަކޮށްލި މައްސަަލއިއަފްރާޝީ .ރއަދި ޑ ުގިޅެގން ާގނޫނު ފާސްުވމާ ،ލޯ

 ޮގތަކާ ާވ މި ދާން ފެށީމާހަމަައށް  މުމަކާއްޔޫމްެގ މަްއސަލަިއެގ ޝަރީއަތްތައް ނިޤައަދި ޔާމީން ަޢބްދުލް ާވހަކަދެްއކީމަ

ސުާވލުކުރަން. ރިޟްާވން ަވނީ  ނުޖެހޭތޯ އަޅުަގނޑުެމން ހިތާއިހިތުން އެބަމެދުގައި ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނާކަށް

 މެދު ޮގަތކާ ާވ މި .ޮގސްުގޅުަވިއެގން ލާފައި ދީނާއިަވނީ އަނިާޔެވރި ޮގެތއްަގއި މަރަ . ޔާމީން ރަޝީދުލާފައިމަރަ

 ުގިޅެގން މައްސަލައާ . މިައޅުަގނޑުމެން ކަންބޮެޑއް ނުޭވތޯ  ؟އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްނުެޖހޭތޯ ށްއަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާކަ

  ..ންޖަރު ތޫނުކޮށް މީެގ ކުރީަގއި.ޚަެވސް މިހާރު 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ނުކުތާއެއް.ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުެގ ނިޒާމީ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ެގ މެންބަރު ައޙްމަދު  ދާއިރާނައިފަރު

ިވދާޅުޭވ ރައީސް ޔާމީނުެގ  ދައްަކާވއިރު އެބަ ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ާވހަކަފުޅު

ިވދާުޅީވ.   އެުއޅޭ ަކހަލަ ޮގތަކަށް ަގނޑެއް ހިންަގންކަންަތއް ތަނުގައި ހިސާބަށް ދާތީެވ މި ނިމުމަކާޝަރީޢަތް 

. އެހެންކަމަށް  ތް ނިމޭނެ ޮގތްޢަމަނިކުފާނަށް އެނިގަވަޑިއަގންނަަވނީހެން ޝަރީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހީަވނީ އެ

 . އަރާއަނެއްކާ އެކަަހލަ ކަމެއް އުޅެނީާބއޭ އެބަ ހިަތށްޮގތުން.  ަގބޫލުކުެރެވނީ ިވދާޅުިވ އަޅުަގނޑަށް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަުޅަގނޑަށް އަުޑިއުވީނ  ،ނަމަެވސް އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުން  ނިޒާމީ ނުކުތާއަކަށް ނުިވރި މެންބަރުއިްއޒަތްތެ

 އެީއ ަވުގތާ  ،އެހެންނަމަެވސް .ުގޅޭޮގތުން ިވާދޅުިވ ާވހަަކއެްއ ައޑެއް ީނޭވ ޮގތުން ިވދާުޅިވ ާވހަކައެއް. ޮގތާ  ުގޅޭ ަވުގތާ 
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އިްއޒަތްތެިރ  ސް.ީވނަމަެވްސ ނިޒާމީ މައްސަލަައކަށް މަްއސަލަ ނުީވ ކަމަށް ުގޭޅޮގތުން ުގޭޅޮގތުން ނަމަެވސް އަދި ޮގތާ 

  މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ.

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ާވހަކަެދއްެކުވން:

 .ދަނީ ފާޅުަގއިޮގަވމުން މީހުން މެރުމަށް  ރައީސް. މި މައްސަލަތައް މިހާރު ފެންމަތިެވފައިާވއިރުަގއިއިްއޒަތްތެރި

  ލާނެ މީހުން މި އިންޖަރު ބަނޑަށް ހަރަޚަ ކުރި ޮގތަށް މިެވނި ޒަމާނެއްގައި މިެވނި މީހަކު އެަކން ،ންޖަރު ތޫނުކޮށްޚަ

 ...ކާ މެދުޮގތަ މިވާ  ،ރީރުކުރަމުންދޭ. އެހެންީވމާޤުކޮބައިޯތއޭ ިވދާޅުެވ މީސްމީހުން އެބަ ތަ ،ަވުގުތަގއި ނެތީ

 

  ުވން:ދެްއކެ ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ  އުތުރު އަރުަވނީ މަްއޗަންޮގޅީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް. މެންބަރު 

 

  ާވހަކަދެްއކެުވން:މުޙައްމަދު ރަޝީދުމެންބަރު ދާއިާރެގ  އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

މިއީ ހަމައެކަނި އާދެ.  ،އް ންެވސް ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެމެހެއާދެ، މިއީ ހަމަ ކޮން ީއސް.ރަ އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

ޏާ ބަލަންޖެހޭނެ.  ށް ފުރައްސާރަކޮށް، މި ބާަވތުެގ ކަންތައްަތއް ކުރަންށް ެވެގންނެއް ނޫން. ދީނަްނއައެމް.ޑީ.އެ

ުމގައި ނުެގ ެވރިކަޔާމީ ލަތައް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައްއަުޅަގނޑު ހަމަ ހައިރާންަވނީ މިއަދު މި މައްސަ  ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި

 ލަިއ،އިަގއި އެއްލަ ނަޢަށް އޮއްާވ، ސަޖިދައަްށ އޮއްާވ ހަރަމުގައި، ރުކޫ ޔައީ މިސްކިތުަގއިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދި

ރު ހާހޫަރ ސިހު .އީސް ރައިއްޒަްތތެރިރޭ ޖެހި ތަން. ކޮބައިތޯ ހަނުހުރުން. ހުރިހާ އެންމެ ހަނުހުރީ ބަންދުކޮށް ޕެޕަރސްޕް

ންދިަޔއިރު އޭނަ ޮބޑު ރިޕޯޓެްއ ނެރެެގ އެމްަބސީން ަވޒީފާ ދީެގން ށްެގ މީހަކަމުން، މަޤާމު ދީ، ެއިވދާުޅާވހެން ބޭރުހަދަ

ނުލަފާ  ވައި ދިަޔއިރު ެވސް ހަމަ ތިބީ ހަނު. އެދުަވހު މާ ެގ ެދަވނަ ދަރިންނަށް ޮގهللاބީ ހަމަ ހަނު. ެވސް މީހުން ތި

އް. އެކަމަކު މިއަދުެގ މި ރުންބާއޭ އަޅުަގނޑު ހިތަށް މި އަރަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ނުަގނޭ ބިރެހުރީމާ ބި ޖަނަާވރު ެވރިޔަކު

ން ންކަކަން މި އުޅެނީ މިކަން ެވސް ބަލަމުން. އަުޅަގނޑު ުބނަިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ެއކަންهللا ސަރުކާރުން އެ ދަނީ 

އެ މުައއްަސސާއިން ެވސް އެބަހުރި ހަަމ  ދިއަޅުން ެވްސ، ށް ތިއްބެިވ ބޭފު ، އެ ދުަވހު ޕޮލިސް ކޮމިޝަރުންނަބަލާއިރު

ންީވޯތއޭ ައޅުަގނުޑެގ ޅުައޅަަޔަވާސއަށް ފިއައްސަހަމަ އެ މު ފަ. ެވސް ނެރެކަނޑައެިޅެގން ދީނާ ޚިލާފަށް ރިޕޯޓުތައް

 ހޭ ކާ ބެ ކަންަތއްތަެގ ަވލިްއޔުލްއަމްރު އެ ކުރެްއިވެއދުަވހު ކަން ކުރަންީވ.ައކީ. ހަމަ އަޅަންޏާ ައަޅންީވ. އެކަންާވހަކަ

ސުރެ ފެށިެގން ެއކަން ފައްޓަންީވ ފަށައިެގން ނިކަން ރަނަގޅަށް މި ރަންޏާ ެވސް ހަމަ މިހާރުއްކުޮގތުން، އެކަން 

، އަުޅަގނޑަށް ާޣާވތެްއ ކުރުމަށްޓަކައި . އާދެ، ބަަވންީވށްެގންދަ ތައްތައް ެގންދަަވްނީވ، ބާރަށް ކުރިއަކަން
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ެއއީ  ޭވ ާވހަކަ.ފުރައިެގން ނުދެ ޅުއްިވއިރު ބަެއއް ަޝއިޚުންނަށް މި ޤައުމުންހެށަހު ފާހަަގެވެގންދިޔައި މި ރިޕޯޓް

ޖަރީމާތައް  ހިންަގން އުޅޭ މީހުންނަށް ންނަށް ނުފުރި އެިއޚު، އެ ޝަ އެހެްނީވމާ ސަލަ.ޅޭ ަމއްން އުމި ޖެހިެގ އަސްލު

 ..އުޅޭ ަބޔަކު ުގިޅެގން.ދެން މިތާނަގއި  ،ާވނަމަ ނުހިންޭގ ކަމަށް

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން: ތުންރިޔާސަ

 ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްެގ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. ފަރެސްމާތޮޑާ

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ާވހަކަދެްއކެުވން:

ެވސް  މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ނިޔަތަކަށްނީ މި އިއްޒަތްެތރި ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެޮގތުން ައޅުަގނުޑ  .ކަމުގައި ުގޅުންހުރި ކަންކަން ހުރި ކަންަކމާ އިނެރެފައިާވ ރިޕޯުޓަގ އިންއެމް.ޑީ.އެންާވނީ 

ބޭނުމަކީ  އޭކޮބައިތޯ ؟ތު ދަންމާލަނީުގވަ ކީްއެވެގންޯތއޭ  ،ކަމަކީ އުޅޭ ަގބޫލުކުރަނީ މިއަދު އަުޅަގނުޑމެން ނުެވެގން މި

 ؟ދިއުމުެގ ބޭނުމަކީދާބަލަނީޭއ ބުނަމުންަވުގތު ދަންމާލައިެގން މިޮގތަށް ބަލަނީއޭން ސަރުކާރު

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 ދަންނަާވލަންޖެހޭ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްެގ ޮގުތގައި ބަލައެއް ނުަގެނޭވ. އެހެންަނމަެވސް

  އުުތރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ުސރެ ފެށިެގން. މައްޗަންޮގޅީންއި 2015ޔައީ ދެމިެގންދި

 

 އުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ާވހަކަދެްއކެުވން: މައްޗަންޮގޅީ

  .އޮިތއްޔާހަމަ ކުށްެވިރކުރަން. އޭަގއި ޯގހެއް  ެގ ރިޕޯޓުއެމް.ޑީ.އެން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އާދެ! 

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ނުކުންނާނީ މައްޗަންޮގޅީ އްނިޒާމީ ނުކުތާއެ ؛ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު

ށް ހިސާބަ އަުޅަގނުޑ އެ  "އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަްއޗަންޮގޅީ"މެންބަރު އިތުރު ބަހެއް ިވދާުޅީވމަ. 

އުތުރު ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި  ްނޮގޅީ، އަުޅަގނޑުމެން މައްޗަންނެިވތަނާ ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ނަްނަގަވއިފި. އެހެްނީވމާދެ
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މިކަމުަގއި ޮގެތއް  ،އަުޑއަހާލުމަށްފަހުގައި ޭއަގއި ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް ޭވތޯ ނުަވަތ ނޫންތޯމެންބަރު ދައްކަާވ ާވހަަކއެްއ 

 ރު.އުތުރު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ެވސް އިނިގެގްނދާނީ. މައްޗަންޮގޅީ ޔާމެންނަށް ކިރިެވސް އަޅުަގނޑު ނިންމާން

  

 އުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ާވހަކަދެްއކެުވން: މައްޗަންޮގޅީ

މީަގިއ  ؛ރާތުންޅު ފައިދިކޮ ހަމަ ސީދާ ބަޣާާވތެއްއީ މި .ކަމެއް ނޫން އުޅެނީ ހަމަ ބަޣާާވތެއް ރާަވން. އިތުރު އާދެ! މި

ންެގ ތެރޭގައި އެބަތިބި މީެގ އެތައް ބަޔަކު. މި ކޯލިޝަ ން.ޤީ އްޔޫމް. ހަމަ ޔަޤައެންމެ އަޑީަގއި ހުންނާނީ ޔާމީން ޢަބްދުލް

 ނޫނިްއޔާ  ،ކަށްޔައޮތީ ކަނަޑއެޅިެގން ރަސޫާލެގ ދެަވނަ ދަރި މި؟ އުޅެނީ ކޮން ދީނެއްެވެގން މިމިއީ ބަޣާާވތެއް ކުރަން. 

އްސަލައެއް މަ ،އޯކޭހަމަ ެވސް  ދިޔައިރުެވސް އެބަތިބި. ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަމުން ކަށް ޮގިވިއރުޔަނަ ދަރިެގ ދެަވهللا

ނުކުެރޭވނެ. ދެން ބަޣާާވތެއް  އިގަ ޤައުމު ުއެޅނީ. މިއަދަކު މި ާވހަކަެއއް ނުދެްއކުނު. ބަޣާާވތެއް ކުރަން މި ނެތް.

ދާކަށް ތެޅޭނެ އްާވވަ  ށްބޮޑަ މާ މެއް ނެތް. ކޮންމެހެންާވހަކަަދްއކާނެ ކަޓެްގ ޖަހަިއެގން ހޭލުންތެރި. ހޭޝް އެއަްށުވރެ މާ

، ދެން ނިޒާމީ ނުކުތާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެެހންީވމާ ހޭލުންތެރި ޒަާމނުގައި އެކަންކަެމއް ނުކުެރޭވނެކަމެއް ނެތް. 

  ުޝކުރިއްޔާ. ބޮޑަށް ަވރަށް !ދެން ނަާގ އްޔޫމް ރާާވިއެގން ކުރާ ކަެމއް މިއީ.ޤަނަާގ. ޔާމީން ޢަބްދުލް

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

އުތުރު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ  މައްޗަްނޮގޅީ ،އެހެންނަމަެވސް. ރި މެންބަރުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެ

 ާވހަކަ ނިމިއްޖެ. ފަރެސްމާތޮާޑ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ާވހަކަދެްއކެުވން:ޑާ ދާއިރާފަރެސްމާތޮ

ގައި ނެރެފައި އޮތް ރިޕޯޓެކޭ.  2015ެގންދަަވނީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަނިކުާފނުެވސް ތަކުރާރުކޮށް ިވދާުޅަވމުން ތި

ހަމައަށް  ނާަގނޑުމެންކުރިން ނެރެފައި އޮތް ިރޕޯޓެއް ކަުމަގިއ ީވނަަމެވސް. އަޅު  ޭއެގ މާ  އަޅުަގނޑަށް ހެޔޮ

މިއީ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހަކަށްދުަވހުއިދާދި އައީ  ހަމައަށް ތިލަެވެގން މި  އަުޅަގނޑުެމންނާ ،ކަންބޮޑުުވންަތއް

ތަކުރާރުކޮްށ  ،އޭމި ަވކާލާތުކުރަނީ. ކީްއެވެގންތޯ އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުުވން އޮތް ކަމަކީ. މިކަމާ

ލާފު ކަެމްއ ޚި އަސާސީއާއުޅެނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ާޤނޫނު މިތެރޭގައި ފިަޔަވޅު ނޭިޅެގން ދޭ އާ އްޔާޢިޖަމުއެ  ،މިދަންނަަވނީ

ފިޔަަވޅު ނާޅުއްަވއިެގން އުޅެނީ  ާވހަކަެދއްެކީވމަ އިކޮށްެގން އަދި ފަހުން މާފަށް އެދިފައި އެއަށް ޖަދަލުކުަރއްވަ 
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ދު މި  އައާރާއި ބާރު މި ންީވ. ތިބޭފުޅުންެގ އަުތގައި ދެްއތޯތްޖަހަސަކަރާހީ .މަާލމާތްކުރަންީވ ،ރަނަގޅު ؟ކީްއެވެގންޯތއޭ

 އުޅެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ދަންނަާވލަން މި ،އޮތީ. އެހެންނަމަެވސް ަވުގތަށް މި

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

މި ބަހުސްެގ ތެރޭަގިއ  ުނަގނެޭވ. އަދި އަުޅަގނޑުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއެގ ޮގުތަގއި ބަލައެއް

ނެތް. ެއއީ އެ ރިޕޯުޓ  އްނޫން ޮގތަކަށް ދެންނެޭވަކށެ 2015ތްތައް. އާދެ! ޙަޤީޤަެގްނދަނީ ފާހަަގކުރަމުންޔާސަތުން ރި

.  މިނެޓު  6ަގއި ބަހުސްކުރުމަށް ދެން ބާކީ އޮތީ ޢުއަޅުަގނޑުމެނަށް މި މައުޟޫ ގައި ަކމުން 2015ނެރިފައިަވނީ 

ކުރުމަށް. އިތުރު ެގންދަން ަގޑިއިތުރަށް ކުރިއަށް  .ެގންދަންބަހުސް ކުިރއަށް  ޓަްށ އަހާނަންއަޅުަގނޑު އެއަށްފަހު ޯވ

 .ޡިމަށްޢާއަރުަވނީ މެދުހެންޭވރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ޡިމް ާވހަކަދެއްކެުވން:ޢާމެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

ތަޅުމަށް ހުށަހަޅައިެގން ބަހުސްކުެރޭވނެ  ތުގައި މިއަދު މި މައްސަލައަކީ މިޤީޤަޙަރަީއސް.  ްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ އި

މަޑުަމޑުން ނިޒާމީ މައްސަލަައކަށް ، އަުޅަގނޑު ހިމޭނުން ،މައްސަލަެއއް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑެއް ނުދެކެން. އެހެންނަމަެވސް 

 ދެޮކޅަށް މި އެއް ކަަމކީ ައޅުަގނޑު މިއާ ،ކީ. ެއްއ ބޭނުމައިކަޓަބޭނުމަކަށް ާވހަކަ ނުދެްއކީ ދެ ހަދައިެގން މި

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް ެވދާނެތީެވ. ދެަވނަ  ،ނަމަ ހަދައިފިެގންދިއުމަށް ދެކޮޅުބަހުސްގައި ބަހުސް ކުރިއަށް 

ުތގައި  ަގބޫލުކުރާ ޮގކަމެއްތޯ ައޅުަގނޑުކުރަނީ ކޮން ކުރަން މަސައްަކތް މި މި މީހުން ،އަސްލުަގއި ިމެވރިން ،ކަމަކީ

މި ދައްކާ ާވހަަކއަކީ  ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަާވލަން. އާދެ! އެންމެ ފުރަތަމައިުނން އަޅުަގނޑަށް ހީާވ ޮގތުން މި 

އަުޅަގނޑު ބޭނުމެްއ ނޫން އަޅުަގނޑު ިކޔާކަށް އެ  ؛ފުރައްސާރަކުރާ ާވހަކަ. ފުރަްއސާރަކުރާ ާވހަަކ އެންމެ ރަނަގޅަށް

އީސް ިވދާުޅެވދެްއަވން. މަެވސް، އަޅުަގނޑު ބޭނުން މިީއ ފުރަްއސާރަކުރުން ނޫންތޯ ިއއްޒަތްެތރި ރަާވހަކަތަެކއް. އެހެންނަ

 ...ދުަވހު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މި ާވހަކަެދއްކިށްފަހު( ަވުގުތކޮޅަކަ)

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް.

 

 މައްސަލަ(މީ )ނިޒާ

 

  ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް 
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ރައީސް. އަުޅަގނޑު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް މި ނެީގ ސީދާ މަޖިލީހުެގ ަގާވިއދާ ޚިލާފު ކަމެއް ދެންމެގައި  އިްއޒަތްތެރި

 ާވހަކަފުޅުދެްއކެިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިތާ ކުރެއްީވީތެވ. 

 

  ހަކަދެްއެކުވން:ތުން ާވރިޔާސަ

ޮގުތަގއި ބަލަެއއްނުަގނެޭވ. ަޔއުމިއްާޔއަށް ޓަަކިއ  އަޅުަގނޑަށް އެފަދަ ކަެމއް ފާހަަގެއއް ނުިވއޭ. ނިޒާމީ ނުުކތާއެްއެގ

އެއީ ަނއިފަރު ދާއިާރެގ  .ނުާވީތެވއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ތިޔަ ިއްއެވިވ ޓޭޕު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުެވފައި

ުނާވތީެވ އަލުން އިއެތަނަށް ަވނުމުްނ ޔައުމިްއޔާަގއި އެ ާވަހކަތަްއ ސާފުެވފަރި މެންބަރުެގ ނިޒާީމ ނުކުތާއެއް އިްއޒަތްތެ

 އަނބުރާ އެ ައޑުއަހާލުމަށް އަުޅަގނޑު އެދެން. 

 

  ާވހަކަދެއްކެުވން: މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

 ހަޅަމުން ިވދާޅުީވ...ން ިވދާޅުީވ، މި މައްސަލަ ހުށަރައީސް. މި މަްއސަލަ ހުށަހަޅަމު އިްއޒަތްތެރި

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ...އިްއޒަތްތެރި ނައިފަރު ދާއިރާެގ

 

  ާވހަކަދެއްކެުވން: މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

 ފުރައްސާރަކުރާ...

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ރި...ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ

 

  ާވހަކަދެއްކެުވން: މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު.  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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  ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް 

މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދު ަތންނުދޭ ކަމެއް މި މަޖިލީހުެގ  ،ގެއްލޭ  ނިޒާމު ރަީއސް. އަުޅަގނުޑ ހަމަްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ އި 

 . ަގާވއިދުަގއި ނޯންނާނެ ެއޮގތަކަށް. އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުަގއި ކުެރޭވތީެވ އެ ާވހަކަ ިރާޔސަތުެގ ސަމާލުކަމަށް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަރު، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދު އަޅުަގނޑަށް ެވސް ެއނޭގ. އަދި މަޖިލީހުެގ ނިޒާމު  ރިއިްއޒަތްތެ

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް ނަންަގަވއިފި. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރެގ އެެހންީވމާ، ބަލަހައްޓަނީ އަުޅަގނޑު. 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަްށ  ، އެީއ ކޮން ާމއްދާެއއްެގ ދަށުންތޯ. އެހެންނަމަެވސްހިތްޕުޅުގައި ަވނީ އެ ާވނީ ޯގސް ކަމަކަށޭ

ނުކުެރްއޭވ. ޙަޤީޤަތުގައި އެހެން ފާހަަގނުކުރެްއެވނީ އެކަމާ ުގޅޭ ެއއްެވްސ މާއްދާއެއް ނެތިެގން. އަދި  ފާހަގައެއް

ނެްއާކެވސް އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ ދަނީ. އަ ުނކޮށްދެއްާވ ކޮން ކަމެއްތޯ ިނާޒމާ ނުުގޅި މިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގ

ަގިއ ާވ ބަސްތައް އަުޅަގނޑުމެްނ ެރކޯޑިން  މެދު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަޔއުމިއްާޔއަށް ޓަަކއި ހެންޭވރު

 އަުޑއަހާލަން ބޭނުން. 

 

  ާވހަކަދެއްކެުވން: މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށްަފއި ހުިރ  ،މި މައްސަަލ ހުށަހަޅަމުން ިވދާުޅިވ ރަީއސް.ިއްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ 

ބަލައިލަންޖެހޭ. މި ޤައުމުެގ ެވރިކަންކޮށްަފއި ހުރި  މެން، ފުރައްސާަރއަކީ ކޮަބއިތޯ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުާވހަކަ. އެހެންީވމާ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. )އޯިޑއޯ .މީހުން މަސައްކަތްކުރަނީއެ މިއަދު  ިމ ާވހަކަ ދިފާޢުކުރަން .މީހަކު ދެއްކި ާވހަކަ މިއީ

ެވްސ ެގ ެދަވނަ ދަރިންނެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި هللاއަުޅަގނޑުމެްނނަކީ  ؛އަުޑއިްއެވުވން 

އޭެގ ފަހަތުަގއި  އިރުގަ ދިޔައިަދއްކަމުން  މި ާވހަކަެދއްިކ ދުަވހު، މި ާވހަކަ .ތިބި ފަދަ އިންސާނުން( އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

ތެރެއިން ެއއް މެންބަރަކީ ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ެގނޫނީ އޭެގ ކުރިމަީތގައި އަތްަޖހަން ތިބި ދެ މެންބަރުން

މެންބަރު. ދެން ހުރި މެންބަރަކީ އިސްލާމްދީނުެގ ދިފާޢުަގއި ކޮންމެ ކަމެއް ިވޔަސް ނުކުމެ މޭ ދިއްކުރާނެ ކަމަށް 

 ިވދާޅުެވ...

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ސަތުން ޔާރި

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ނިޒާމީ... 
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  ާވހަކަދެއްކެުވން: މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި...

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ާވހަކަދެއްެކުވްނ:އިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ރު ދާނައިފަ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ސީދާ ކަނަޑއެިޅެގން 

 އިތުރުފުޅެއް އެ ހެއްދެީވ. އަުޅަގނޑު އެ ިވދާުޅާވ ޖަލްސާއަުކ ނީންނާނެ.  

 

  ން:ްއެކުވހަކަދެރިޔާސަތުން ާވ

ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއެގ ޮގތުަގއި ބަަލއިަގެނޭވކަށް ނެތް. ހެންޭވރު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

 މެންބަރު.  

 

  ާވހަކަދެއްކެުވން: މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ފޮްއެޗއް ފައިސާ ؛ްއެވުވން ައުޑއި ާވަހކަ. )ޯއޑިއޯމީހަކު ބުނި އަނެއް އެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ 

 އަށް އަދި އެ ލިބޭ ަފއިސާ ޭއެގ އެކަީށެގންާވ ރަނަގޅު އަދަެދއްެގ ފައިސާ ؟ އްޖެއްޔާ ޭއގައި ނުހިފާނީ ކާކުތޯލިބި

އިފަުރ ެވސް ހަމަ ނަ ( މި ާވހަކަެދއްިކއިރުޯހދި ފައިސާެއއްތޯ އްމީހާ ކުރެން އަހާނެތޯ ކިހިނެ ވެއްެޖއްޔާ އެ ަފއިސާ ދޭ 

 ؟ޓަަކއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިންނެީވ އިންެނިވޮގތަށް. ކީްއެވެގންތޯ މޭ ދިްއކޮށްފައި ނުނިކުތީ ދީނަށްދާއި

  ؟ދެކޮުޅނުހެދީ އާކީްއެވެގންތޯ މި ާވހަކަ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނުކުތާއެއް. ެގ ނިޒާމީ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ 

 

 މީ މައްސަލަ(ޒާ)ނި
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  ާވހަކަދެްއކެުވން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ޖަދަލުކުރުމަކަށް ނޫން.  އުޅެނީ އެއް މެންބަރަކު އަނެއް މެންބަރަކާ ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން މިއިްއޒަތްތެރި 

ަވރަްށ ފާޅުކަން ބޮޑު ޮގތެއްަގއި  ،ރައްސާރަކުރިއެ ާވހަކަ މި ދެއްކީ އިސްލާމްދީނަށް ފުމިތާގައި އަޅުަގނޑުމެން 

 ގެ އަުޅަގނޑުމެން  ެގންފުރައްސާރަކުރި ރިޕޯޓެްއެގ ާވހަކަ. އެ ދެންނެިވ ާވހަކަތަަކކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޭރު އަުޑއިވި 

ޒަތްތެރި ަގއި ދައްާކނެ މެންބަރުން، އިއްއެތެރޭ އެ ާވހަކަ މިތާ ،ނަމަބޭފުޅުން ެގންނެިވ ތިއްބެިވ  މަށް މިސަމާލުކަ

ބަހުން ާވހަކަދައްކަން، ، ކަނަޑއެިޅެގން މިތަނުަގިއ ތެދު އެ ާވހަކަ. އެހެންީވމާ މި ދަްނނަަވނީރައީސް. މިހާރުެވސް 

، މިފަދަ ބޭބޭފުޅުން  ހުށަހަޅާފައި ދޮުގހަދަން އެއްބަސްިވ ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ. އެހެންީވމާ އަށްއަމިއްލަ

ނެތް އެކަން ބަލަިއަގންނާކަށް.  އް މުޖުތަމަޢެިދެވހި ،ދެއްކި ނަަމެވސް ކިަތންމެ ާވހަކަެއއްމިތަނުގައި ތަކުރާރުކޮށް 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ބަރު އަރިހު  ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއެގ ޮގތުަގއި ބަލައެްއނުަގނެޭވ. ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ތާއަކަށް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނުނެންެގޭވނެ. އަނެްއކާެވސް ހެންޭވރު މެދު ދާއިރާ  ދަންނަަވން އެބަ ޖެހޭ ނިޒާމީ ނުކު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

  ާވހަކަދެއްކެުވން: މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހަމަ މި ާވހަކަ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ މެންބަރު ޝިޔާމް އަދިނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ 

، މިައދު ޖަްއސަަވްނ ބާރަށް. އެހެންީވމާތަކުރާރުކޮށް ދަްއކަމުން ރައީސް ޔާމީން ދިަޔއިުރަގިއ ތިއްބެީވ އަތް

އެއް ނޫން ިމ ތިބެންީވަކމުެގ ާވހަކަ އަޅުަގނޑުމެން އެކަމާ ދެކޮުޅނުހަދައިެގން އެ ާވހަކަނުދެްއކީމަ ދޫކޮށްލާފައި 

 ެއއް. ދައްކަނީ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުނައިފަރު ދާއިރާެގ، ނައިފަރު ދާއިރާެގ، ަނއިފަރު ދާއިާރެގ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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  ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް 

ހުޅުހެންޭވރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރީގައި، ދެންމެަގއި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިްއޔާ 

ާވހަަކ  ނެންނާދެަވނަ ޖަލްސާަގިއ ެވސް އަޅުަގނޑު ނީ ،ކުޑައިުރކޮެޅއް ކުރިން ާވހަަކފުޅުދައްަކަވމުން ިވދާުޅިވ

އެންމެ ބޮުޑ ޚިޔާނާތެްއ  ،ީދބުދައްާކއިރުަގއި އަޙްމަދު އަ ެގ ާވހަކަ އިނޭގތޯ. ފައިސާ  ދަންނަަވން. އަދި ދަންނަަވން 

އޮތީ އަޙްމަދު އަދީބު. އަޙްމަދު އަދީބު މި މަޖިލިސް   ފަހުެގ ތާރީޚުގައި ީވ އެެކްއެގ ޮގުތަގިއ މި ،ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ވީ 

މަޖިލިސް ތެރޭގައި އިދިކޮުޅ  ތެރޭަގިއ، މި މަޖިލިސް ތެޭރަގިއ އޭުރަގިއ ައޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރު އޮތްއިުރަގއި މި

 ...ކަށްޚިލާފަށް ހުށަހެޅުނު ބިލުތަ އާޚިލާފަށް ނޫނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ން ބޮޑެތި ބިލުތަކަށް ާގނޫނާމެންބަރު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ސެއް ޙަޤީޤަުތަގިއ ހުބަުގޅޭ  ކުރީެގ ނަިއބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބާ .، ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ުދ ދާއިރާހެންޭވރު މެނުެވސް ހިނާގ. 

 

  ާވހަކަދެއްކެުވން: މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

މި ަވުގުތކޮޅު ކޮންމެެވސް ަވރަކަްށ  ށްޮގތުގައި އަުޅަގނޑަ ބޫުލކުރާަގޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު 

 ...  ޮގުތަގއިބޫލުކުރާަގލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވުގުތ  ެގ ަވުގތު ހިހަފަްއޓަމުން. އެއީ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް ާވހަކަދައްކަންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުނީ އަޅުަގނޑު މި ދަ

ން. މިހާރު ލިބިަވޑަިއަގންަނާވނެ. ނިޒާމީ ނަާގ ަވުގތުތަަކކީ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުެގ ަވުގތުެގ ތެރެއިްނ ދާ ަވުގެތއް ނޫ

ހެންޭވރު މެދު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި  ،ންެގީވދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް މި ނެ އޭދަފުށީ

މިހެން މިދެންނެީވ އެނޫން ބަސްތަކެއް އަދި ؟ ުގޅިެގންތޯ ުގޭޅޮގތުްނ އެ ިވދާުޅިވ ބަސްތަކާ މެންބަރުެގ ަވުގތާ

 ިވދާޅުެވަފއެއް ނެތް. 

 

  ާވހަކަދެއްކެުވްނ: ައޙްމަދު ސަލީމް މެންބަރު ރާެގދާއި އޭދަފުށީ

 ަވންީވނޫންތޯ. އިނޭގތޯ. ދެއް  ނާުރާވކެއް އިމަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އޭދަފުށީ

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ާވހަކަދެއްކެުވްނ: ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް އޭދަފުށީ

ޮގތުން ލާފަިއ  ުގޅޭ އަދީބާ ކީ މި ދައްކަނީ މ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ ިވދާޅުެވއްޖެްއޒަތްތެރި ރައީސްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އި 

، ީކއްެވެގންތޯ ޮގތުން ެވސް ލާފައި އޮތް މައްސަލަެއއް ޫނން. އެހެންީވމާ ބެހޭ އޮތް މައްސަލަެއއް ނޫނޭ. މިީއ ޔާމީނާ

 ޝުކުރިއްާޔ. ؟ ީވޔާމީންެގ ާވހަކަ ެދއްެކެވން

 

  ްއެކުވން: ާވހަކަދެރިޔާސަތުން

ސްެގ ތެޭރގައި އެަބ ހުުގޅޭ ާވހަކަތަެކއް މި ބަ ަގިއ ާވ ލާދީނީ ާވހަކަތަކާ އެމް.ޑީ.އެންެގ ރިޕޯެޓއް  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ާވދަެވރި ފަރާތްތަކުން ފާހަަގ މި ކުރައްަވނީ ކުީރެގ  ށްއަހިމެނޭ. ދެން ާވދަެވރި ފަރާތްތަކުން އެ ާވހަކަ 

ެއބަ ދައްަކާވ ޖަމުޢިއްާޔއަކުްނ  ، ެއއްބަަޔކުއްަކާވފަިއ ހުރި ލާދީނީ ާވހަކަަތކެއް. އެހެންީވމާަވލިްއޔުލްއަމުރަުކ ދަ

 ބޭފުޅުން ދެކޭޮގތުަގއި ލާދީނީ ާވހަކަތަކެއް ހުރެެގން. ދެން އެ ާވހަކަތަކާ ފާހަަގކޮށްފައި ހުރި ާވހަކަތަކެްއެގ ތެރޭގައި އެ

ެގ ަވިލއްޔުލްއަމުުރ ކުރީ ،މޮްކރެޓިކް ޕާޓީން އެބަ ފާހަަގުކރޭްނެގ ޑިާވދަެވރި ާވހަަކއެްއެގ ޮގުތަގިއ ދިެވހި ރައްޔިތު

ތައް އެހެން ަވނިކޮށް ެއއަށްުވރެ އެހެން ޮގަތކަށް ހުރި އެ ާވހަކަ ،ދައްކަާވަފިއާވ ާވހަކަތަެކއް. ައދި ސުާވލު އުފައްަދަވނީ

ށް މި މަޖިލީހުގައި މި ދުަވހު މި  ކޮޞަ ަވކިން ޚާއް ،އެއްޮގތަށް ހުރި ާވހަކަތަެކއް  އާއެ ާވހަކަތަެކއް ނުަވތަ ހަމަ

 ުގޭޅޮގތުން. ހެންޭވުރ މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  އާެވނީ ކޮން މަޤްޞަެދއްަގއިތޯފާހަަގކުރެ

 

  ާވހަކަދެއްކެުވން: މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ަވނަ އަހަރުެގ  2012 ،ދާ މަންޒަރަކީ ނަމުން މިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިައދު ފެން

ކުރީކޮުޅގައި ފެންނަމުންދިޔަ މަންޒަރުތަކެއް. ދިެވހި ރަްއިޔތުން ސަލާންޖެހުން ނައްތާލުން، ދިެވހި ރައްޔިތުން މީހުން 

ހަދަން ިދެވހި ަރްއޔިތުން މިހާރަށްުވރެ އަރާުމަގއި ުއޅެޭވެނ ޮގެތއް  ކައިިރއަށް އާދޭްސކުރަން ނުާދ ޮގތް ހެދުން،

 މަސައްކަތްކުރުމުން... 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޭވ. އަުޅަގނޑު މަޑުަޖއްސާލަްނ ނަްނަގާވަފއި އެބަ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ 

ބަ ބޭނުންޭވ. މިހާުރ އެއް އެމަޝްަވރާ ުގޅޭޮގތުން އަުޅަގނޑު ައމީންއާންމު އަރިހުން ޖެހޭ. އެއީ ަވުގތު އިތުރުުކރުމާއެބަ
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ސަށް. ދެން ހުަގޑިއިރު ޮއންނަނީ މީެގ ބަ 1، ނީ. އެހެންީވމާަވުގުތ އިތުރުކުރަްނ ަވުގތު ާގތްަގނޑަކަށް ައއިސް މި ޖެހު

ްސ ހު. އަޅުަގނޑު ބަގަޑިއިރު މި އޮންނަނީ 1ގަޑިއިރު އޮންަނނީ. ނިޒާމީ މައްސަލަ ފާހަަގކުރާކަށް ނޫން  1ސަށް ހުބަ

ނެ ާވހަކަ ދަންނަަވން. ެގންދިއުމާ ުގޭޅޮގތުން ޯވޓަށް އެހުމުެގ ރަނަގބީލު ސަިއެގ ފަހުން ޖަހާުގތު ކުިރއަށް އިތުރަށް ވަ 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ މައްސަލަ. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ުވން:ާވހަކަދެްއކެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ތު ހިމެނޭ ާވހަކަެއއްދެއްެކީވމަ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު އެދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަލަޞްމަ ެގއަޅުަގނޑު

  ތަުނަގއި ެދއްކުމަށް.  އަރިހުން ީވިޑއޯ ެވސް މި

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހަދާ ޒާމީ ނުކުތާއެއް. ާގނޫނުއަކަށް ނި ޒާމީ ނުކުތާނެނެްގީވ ނި ތިޔަެވސް  އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ 

މެންބަރަކު  އްމަޖިލިސްތަކުގައި އެ ބާަވުތެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއަށް ފުރުޞަތު ނުދެެވނީ އޭރުން ޒުާވބަކަށް ބަދަލުާވތީެވ. އެ 

ދެން ހުރިހާ . ންިވިދެގން އަނެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެްއެޗްއ ިވދާޅުާވ އެްއޗެއް ިވދާޅުީވމަ ހަމަ ސީދާ އެއާ

ހަދާ ހުރިހާ މަޖިލީހުގައި ެވސް އޮންނަނީ އެދެނީ އަދި ާގނޫނު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވްސ ާވހަކަަދއްަކަވން ައޅުަގނޑު

، ހެންޭވރު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ދައްކަާވ ާވހަަކއެްއެގ މަްއޗަށް ނިޒާމީ ނުކުާތއެްއ ރިޔާސަތާ. އެހެްނީވމާ

 މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޭވރު . ހެންއުފެދޭނީ

 

  ާވހަކަދެއްކެުވން: މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ީޓީވތަކުން ަވރަށް  ސްެވނުން ހަމަ ޔަޤީ މި ާވހަކަ އަުޑއަހަމުން، މި ާވހަކަ ބަލަމުން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 ...ރުއަހަ 18. އެހެްނީވމަ، ިގނަ ބަޔަކު ދާނެ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް.  މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ާވހަކަދެއްެކުވން:މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ 

ޅި ރާއްޖެ ބަލަމުންދާނެ. ްނ މުށް ޔަޤީަމއްސަލަ އަޅުަގނޑައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަުދ މިތާ އެތެރޭަގއި މި ކުއްލި 

ާވހަކަދަްއކާލަން  މިތާ އެެތރޭަގިއ އަުޅަގނޑުމެްނެގ މެްނބަރުންނަށް !ދާއިރު ހުރިހާ ރަްއޔިތުން ެވސް ފާހަަގކުރާތި

 އެ ާވހަކަ ބޭފުޅުންެގ ލާދީނީކަން ބޮޑުީވމަ. އެހެންނޫންނަމަ ބަރާބަރަށް  ނުދެނީ ސަބަބެއް އޮތީމަ. އެފުރުޞަތު

، އަޅުަގނޑު އެ ކަންަތއްތަްއ މެންބަރުން ދައްކާ ާވހަކަަތކެއް. އެހެންީވމާެގ ޓުާވނެ އަޅުަގނޑުމެންނުހުއް ާވނެ.އަުޑއައްސަ 

 ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.ފުރުޞަތު ދޭށޭ އެ ާވހަކަދަްއކަން.  ނަށްކުށްެވރިކުރަން. އަުޅަގނޑުމެްނެގ މެންބަރުން

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ހެންޭވރު މެދު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ  . ހެންޭވރު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ންބަރުތެރި މެްއޒަތްއި ޝުކުރިއްޔާ

މެންބަރުެގ ަވުގތު ހަމަވެއްޖެ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ސަޔަށް މެދުކަނޑާލަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ސަޔަށް ހުއްޓާއިރުަގއި 

ޭވ ފުރުޞަތަށް. އަިދ މި ަވނީ ަވުގތު އިތުުރކުރުމަްށ  އެބަންފައިަޑިއެގރި ަވރަށް ިގނަ މެންބަރުން އެދިަވއިްއޒަތްތެ

 ، ަވުގތު އިތުރުކުރުމަށް ނެޭގ ޯވޓު ނެޭގނީ ަސއިެގ ަވުގތުެގ ފަހުން. ޝުކުރިއްޔާ.ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފަ. އެހެންީވމާ

 

 {އަށް 11:06އިްނ  10:28 :ސްަވުގުތކޮޅުހު}

 (ީޝދުޙަްއމަދު ނަމު  ސްރައީ ސް، އީަމޖިލީހުެގ ރަ ؛ ސަުތގައި ިއންެނީވ)ރިޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުންެގ އަރިހު އިްއޒަތްތެރި ެގ ރަނަގބީލު މިހާރު މި ޖަހަނީ. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( `. އަުޅަގނޑުމެން ޯވޓު 

ން ެއޮގތަށް ދިޔައީ ކައެ ،ކުޑަ ތަންކޮެޅއް ަލސްީވ އިއަޅުަގނޑު ދެންމެ މަޖިލީހަށް ަވނުމުގަ  .ލާނަންއިއަޅުަގނޑު ދަންނަަވ

އެ ސަފީރު އަްލަވދާޢު  ،މުއްދަތު ހަމަެވން ރާްއޖެއަށް ކަނޑައަޅާަފއި ހުންނަާވ ސަފީރުެގ ޕިއަން ޔުނިއަނުޔޫރަ

އަދި އާ ސަީފރެއް ޔޫރަޕިއަން ޔުިނއަންެގ  ވައިމަށް ަވޑަިއެގންނެީވ. އެހެންީވމާ، އެ ސަފީރު ަވަޑއިަގންނަ ްއުވކިޔު

ަވޑަިއެގްނ  ތަނަށް މި ނީރިްގމޮ ިޓްވ މެޑަމް ންޓެީވ ޔުިނއަންެގ ހައި ރެޕްރެޒެނެ. ސަފީރު ިވދާޅު ކަނޑައެިޅެގންދާ ފަރާތުން

މަސައްކަތްކޮށްެދއްާވނެ ، ުގިޅެގން އެ ބޭފުޅާ ކޮށްދެްއާވނެ ަކމަށް ުދަވހު ދެއްެކިވ ާވހަކަތަކާ އަދި އެ އިކުރައްވަ ތަޤުރީރު

މިހާރު މިއަދު   ފޯރަމް ބެހޭ  ނިއަންެގ ކަމާރަޕިއަން ޔުުގޅިެގން ޔޫ  ކާތަނުގައި ިވދާޅުިވ ާވހަކަތަ ކަމަށް މި

 ،ންެގ ިވޔަާފރިެވރިން ރާއްޖެ އައިސްއެ ޔޫނިއައަދި  . ހިނަގން ފަށާނެ ކަމަށް މާލޭގައިއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ރާނެ އި މަޝްަވާރކުޮގތުން ދިެވހި ިވޔަާފރިެވރިންނާ ުގޅޭ ިވޔަފާރިތަކާ  އެހެންެވސްމަސްެވރިކަމުެގ ިވޔަފާރިއާއި އަދި 
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މިއަދު އަޅުަގނޑަށް  ؛ންނަާވލަްނ ބޭނުންދަ ،ެއއީ އަުޅަގނޑު ލަސްިވ އެއް ސަބަބު. ހަމައެއާެއކީަގއި ،އެހެންީވމާ ކަމަށް.

ެއހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑަށް  ؛އާލް އޭޝި. މިދެންނެިވ ހޮޓެަވތު ލިބިފަޢު އެްގޒިިބޝަނަށް ދައާއޮތް ހޮޓެލް އޭޝި

ަވުގތު ހޭދަކުރުން  އެުކގައި އަުޅަގނޑު ދުށީ މި މަޖިލީހުގައި މިއަދު މި ންދާތީއާސަލަ ހިނަގމުމިއަދުެގ ުކއްލި މައް

އަުޅަގނޑަްށ އެތަނަށް  ،ފަށް އެެދންއިން މާެގ ބޭފުުޅންެގ ކިބަ އާމު ކަމަށް. އަޅުަގނުޑ ހޮޓެލް އޭޝި ންމުހި

މައުރަުޒަގއި  ، އެެއގްޒިބިޝަން ކުން އެޤައުމަ 45 .ނަ ބައްަދލުުވންަވފަނަރަެގ އާ ެއއީ ހޮޓަލް އޭޝި .ނެތުނީތީެވދެެވން

އެކި ާބަވތުެގ ތަކެތި ުނަވަތ  670 ،ހުރޭ. އަދި ހަމައެއާެއީކަގއި ސްޓޯލް އެތަނުަގއި އެބަ 160މިފަހަރު އެބަ ބައިެވރިޭވ. 

ކެަޓަގރީެއއްަގއި  22ޝެފުން ަކއްާކ މީހުން  450މައުަރޒުަގއި އެބަ ފެންނަން ހުރޭ. އެީއ  އެ  ،ކެއުން އެތަނުަގއި

ކީ ެއގްޒިބިޝަނަ  އާއޭޝި އުމަކުން އެބަ ަބއިެވިރޭވ. ޮހޓަލްޤަ 15ޖަޖުން  24ިއ މިކަމުގައި ޙަޤީޤުތަގ .ކެތިާވ ތަދާފައިހަ

 ؛އަދި ޚިދުމަތްތަކާ އެ ހޯޓާތަކަށް ބޭނުންާވ ސާމާނާ ،ޓު ހިންުގމާއި ސޯރި ،ގައި ހިނާގ ހޮޓާއާމިހާރު މި އޭޝި

ުޅަގނޑު އަ. ެއގްޒިބިޝަންޮގތުން ހިނާގ ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ ޮބޑު  މާ ުގޅޭމި ކަންކަ .އޭެގތެޭރަގއި ާޚއްަޞކޮށް ެކއްުކން

ފަށް އެދުމުެގ ޮގތުން މި ަވރަށް މިއަދު މި ކަމަށް މާ ެޖހުނީ އެތަނަށް ދެެވން ނެތިެގންހާރުކުރަންއިސްތިއެ ަވރަށް 

  މި ާވހަކަ މިދެންނެީވ. )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު(ނޑު އަޅުަގ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދު  ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަ ،ަވނަ މާއްދާެގ ދަުށން 170ެގ ަގާވިއދު އްޔިތުންެގ މަޖިލީހުރަ

ުކއްލި މައްސަަލއަްށ ާވހަކަފުޅުދަްއކަަވން އެދިަވަޑއިެގންފަިއާވ މެންބަރުންނަށް  ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވهللا ނަޝީދު ޢަބްދު

 ދެކުނު ދާއިރާގެ  މަްއޗަންޮގޅީުގތު އިތުރުކުރުމަށް ަވ ސަލައިެގ ބަހުސްގެ ނިމެންދެން މި މައް އިއަރުވަ ފުރުޞަތު

ތާއީދުކުރެްއިވ  ަނއިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޝިޔާމް، އިހުށަހަޅުއްވަ  މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް އިްއޒަތްތެރި

 ޯވޓުެދއްުވން އެދެން.މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގަތކަށް  ހުށަހެޅުމާ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅި  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:
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 48    ދު:ބަރުންެގ ައދަތިބި މެންހާޒިރުެވ 

 47    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   47     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 24      ާވ އަދަދު:ފާސްުވމަށް ބޭނުން

  47        ޖުމްލަ: 

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

؛ ކީ ާހޒިރުެވ ިތްއބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. 87؛ ކީއަދަދަމެންބަރުންެގ ލަ ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމު ދެންމެ

ަވިކ އް ނުދެއްާވ. ޯވޓެ އެއްެވސް މެންބަރަކު ނުފެންނަ ކަމަށް . 47؛ ބަރުންެގ އަދަދުއްިވ މެން. ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދ48ެ

 ދިއުމަށް. ކުރިއަށްެގންމެންބަރުން 47 ޑަިއަގތީެވަވނެތް. ޯވޓުގައި ބައިެވރި މެންބަރަކު ެވސް  ނުދެްއާވޮގތަކަށް ޯވޓު

 ދާނެ.ށް. އެހެްނީވމާ، މި ކުއްލި މަްއސަލަ ކުިރއަޯވޓު 24؛ ނީނުންަވބޭ

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

ތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރަށް. އަރުަވނީ މަތިެވރި ދާއިރާެގ އިްއޒައަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

މި ދެން އަޅުަގނޑު  ،މެންބަރު ަވޑަިއަގުތމުންިއްއޒަތްތެރި މަތިެވރި ދާއިާރެގ  !ފުކުރަްއާވމާ )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 ށް.ސަލީމަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީ އަރުަވނީފުރުޞަތު

 

 ާވހަކަދެއްކެުވްނ: ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. އާދެ! އެމް.ޑީ.އެންެގ ފަރާތުން ނެެރފައިާވ ރިޕޯަޓކާ ުގޅިެގން މި 

އް ކަމަށް ޢެޟޫއުމު މަންމުހި ޮގތުން އަޅުަގނޑު އެްއޗެއް ދަންނަާވލަން ބޭނުންީވ ުގޅޭ ލައާސައްލި މައްހުށަހެޅުނު ކު

ްސާވ ޮގތަށް މީއިދީނާއި އަދި ކީރިިތ ރަޫސލާއަށް ުކޑަމި ރިޕޯުޓގައި އިސްާލމް !އާދެ .އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުެރޭވތީ

ަގނުޑެގ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ޅުއަދި އަ  .ކުށްެވިރކުރަން އަޅުަގނޑު ދައްކާފައި ހުރި ާވހަކަތައް ެއންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން 

އެްއެވްސ  މިއީ ތުރާކުނު ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ ފަރާތުން މިކަން ަވރަށް ބޮޑަށް ކުށްެވިރކުރަން. އާދެ!، އުލިަގމު، ހޯރަފުށި

އަދި ދިެވހި  އި ިވންދާެގއްިޔތުންދީނަކީ ދިެވހި ރަހާލެއްގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލައިަގެނޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އިސްލާމް
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ށް ފުރައްސާރަކުރުުމެގ ޮގތުން ބުާނ ޮގތަ ްސާވމީއިމު ދީން. އެ ދީަނށް ކުޑަންުގޅިފައިާވ މުހި ތިބުމާރައްޔިތުންެގ ދެމި

ނުކުާރނެ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އަދި ދާއިރާއިން ަގބޫލުެމންެގ ކުރާ އެްއެވސް ކަެމއް އަުޅަގނޑު ،އެްއެވސް ާވހަކަެއއް

އެުކގައި ދިެވހި ސަރުކާުރެގ  އްސަލަ ފެންމަތިުވމާމި ރިޕޯޓުެގ މަ ،އަުޅަގނޑު ުއފަލާއެކު ފާހަަގކޮށްލަން ަގއިއާެއކީހަމައެ

ެގންދަާވކަން އާދެ! ފުލުހުންެގ ފަރާތުން މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤުކުރަްއަވމުން .ެގންަދާވ ފިޔަަވޅުަތއްފަރާތުން އަޅުއްަވމުން

. އިސްލާމިކް ިމނިސްޓްރީން މިކަމަށް ފިޔަަވުޅ އަޅުްއަވއިފި. މި މައްސަލަ ފަހާމަެވ ަވނީ މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު 

ަވީނ ނިސްޓްރީން ެވސް މި . އަދި ހަމަެއއާެއކުަގއި ޔޫތުފުލުހުންނަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ަވނީ ހުށަހަުޅއްާވފަ

ހަރަކާތްތެރިަވމުންދާކަމީ  މިކަުމަގއި  އްސަސާަތއްހޭ މުއަބެ ަދއުލަތުެގ ކަމާ . ޮގތުން ބަޔާެންއ ނެރުއްާވފަ މިކަމާ ުގޅޭ

މިކަުމަގިއ  ިއ،ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން ުއއްމީދުކުރަނީ މި ަކންތައް ބައްަލަވ އަޅުަގނޑު ނުހަނު އުފަާލއެުކ ފާހަަގކުރާ

ުޑ ަގނައޅު އި،ގަ ެއކުާވނެ ކަމަށް. ހަމައެއާއަޅުްއަވންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ީވހާެވސް ައަވހަކަށް ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން އަޅުއް 

ަވަނ  2015ނަމަެވްސ ިވ ދުަވހު ފެންމަތިދާދި މިދާކަށް އަދި  މި ރިޕޯޓަކީ މި މައްސަލަ  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވ

 4އިތުެވދިޔަ ރިޕޯޓެއްކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުބާރުކުެރޭވ މަސްދަރުތަކުން އެނެގން ެއބައޮތް. މި ފާ ތްނިކުއަހަރު 

ނުލާ އަދި އެކަުމަގިއ އިހުރި ާވހަކަަތކަށް ައޅަ އި ރިޯޕޓުަގ  އި،ބަލައިނުލަ އި މި ރިޕޯޓުތެޭރގަ  ެގދުަވހުރުއަހަ

ދެކެޭވ  އިޟޫޢުަގއުމި މަ ،މު ސުާވލެއްންަވރަށް މުހި އީއެ  ؟ނުެވ ތިބީ ކީއްެވތޯޒިންމާާވންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ޒިންމާ

ެއހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ިދެވިހ  ކުަރއްާވ.އެބަ ފާހަަގ ކަންއެ ާވހަކަތަުކެގ ތެޭރގައި އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ތަކުރާރުކޮށް

ެވސް އަުޅްއަވންޖެހޭ  ތަކުެގ މަްއޗަށްއެ ފަރާތް ިއ،ސަރުކާރަށް ޮގާވލަން ެއކަމުަގއި އިހުމާލުިވ ފަރާތްތައް ހޯއްދަަވ

 ކާރަކީ ސަރު އޮތް މިިމހާރު . އަޅުަގނޑަށް ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް ާރއްޖޭަގއި ފިޔަަވޅުތަެކއް އެުޅއްުވމަށް

މާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަްތކުރާނެ ހިދީން ން އިސްލާމްއިސްލާމީ ުއސޫލުެގ މަތީ ،ދީނުެގ ތަރަހައިެގ ެތރޭަގއި އިސްލާމް

 .ދީނީ ހޭލުްނތެރިކަން އިތުރުކުރުުމެގ މަސަްއކަތްކުރާނެ ސަރުކާެރއްކަން ،ޤީދާ ަވރުަގަދކޮށްޢަ އަދި ދީނީ  .ސަރުކާރެްއކަން

ދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް އިސްާލމް އި،ސްލާމީ ޤައުމެްއެގ ޮގތުަގއި ދަމަހައްޓަ ތަ އިސައް ތައިންދިެވހިރާއްޖެއަީކ ަސއް

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  . ދެއްިވ ފުުރޞަތަށްސަރުކާރެްއކަން ނެނުދޭމި ފަސްަގނޑުން ޖާަގ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ކެލާއަރުަވނީ ތުއަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 ށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްާރހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ
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މި ކުއްލި މައްސަލަ ިމ މަޖިލީހުެގ ސަމާލުކަމަށް ެގންނެީވތީ ނޮޅިަވރަމް ދާއިާރެގ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ިމ މައްސަލައަީކ ޙަޤީޤަތުަގއި ދަންނަަވން.  ރު މުޙަްއމަދު ނަޝީދަށް އަޅުަގނުޑ ޝުކުރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ަވރަށް  އަށްަގއި މި މައްސަލައަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ަވަރށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައި، އަދި ޚާއްޞަކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާ 

އްލި މައްސަލަ ކުރިއަށް ށް ޯވޓުދީ، މި ކުރާރު ބަލައިަގތުމަަގއަޅުަގނޑު ެވސް މި ބޮޑަށް ބަހުސްކުރަމުން އެބަދޭ. 

ދެކޮޅަށް، އިސްލާމްދީނަށް  އިސްލާމްދީނާ  ދިނީ އަުޅަގނޑު މި މައްސަލަ ކުްށެވރިކުރާީތެވ.ެގންދިއުމަށް ޯވޓު

މިފަދަ އިބާރާތަކުން ފުރައްސާރަކުރުމަށް އެްއެވްސ ދިެވހި އެއްެވސް ރަްއޔިތަުކ މުސްލިމެއްެގ ޮގތުަގއި ހުރެެގންނެއް 

. ެވސް ނުދޭ އަދި މިޮގތަށް ޖާަގ އެހެންީވމާ، ަގނޑުމެން ރުހޭނެ ކަމެްއ ނޫން.އްަގއި ބަޔާްނކުރުމަކީ އަޅުރިޕޯޓެ

ުމަވމުންދާ ލާދީނީ މައްސަލަތައް މި ކުއްިލ އްއަުޅަގނޑުމެްނެގ ތެރޭގައި މިހާރު ފަހަކަށް އައިސް އާ ކުއެއާއެ މަހަ

. އެއް ޖިއްސުން ހެންރިހަމަެވެގން ދިޔައީސްަވނީ ަވރަށް ފުއަޅުަގނޑަށް ހީހިމެނުން ނަމަ  މައްސަލަތަކުެގ ތެރޭަގއި

ަގނޑުމެން ކުރަމުންެގންދާ ބަެއްއ ާރއްޖޭަގއި އަޅު  އްކޮށްން. ހަމަެއއާއެ ެއއް ޖިްއސުން ުގޅުން ހިްނުގ ،އިނުން މީހުންނާ

ަގިއަގިއ ެގ ނުންފިރިހެ، ަގއި ަގއި  ެގަގނޑުމެންކަންތައްތައް. މަސާޖުކުރުން، އަޅުަގނޑުމެން ހިލޭ އަންހެނުން އަޅު

ރު ލާދީނީ ކަންތައްތަކެްއ ކަހަލަ އެތައް ބައިަވ މި އްޮކށްދަނީ. އަދި ހަމައެއާއެކުރަުމންއަތްލަިއެގން މަސައްކަތް

އެއާއެކު ޭވތުެވދިޔަ ސަރުކާރުން ަވރަށް ފާޅުކަން އެހެންީވމާ، ހަމައަޅުަގނޑުމެންެގ މުޖުތަމަޢުަގިއ ފެތުރެމުން އެބަދޭ. 

 ހުްއދަާވ ހިސާބަށް އެ ބޭފުޅުން ާވހަކަ ދައްަކާވފައި ހުރީ. މި އެ ހުރި ަވަގށް ެގންނަ ފައިސާބަކޮށް ބުނެފައި އެބޮޑު

 އަޅުަގނޑަށް ހީވޭ މި މައްސަލަ  ،ދިޔަ ނަމަމި ކުއްިލ މައްސަލައިަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހިމެނިެގންކަންތައްތައް ެވސް 

 150ދަނީ ލިޔަސް އަުޅަގނުޑމެންނަށް ފެނިެގންއިނޫސް ބަލައަުޅަގނޑު މިއަދު  އްކޮށްހަމައެއާއެ  .ހެންފުރިހަމަެވެގންދާނެ

، އިހިތަރުމަތްތެރިކޮށްޙުއަޅުަގނޑުމެން ދީނަށް  ހުރި ކަމެއް.ރާއްޖެއަށް އެެތރެކުރެުވނު ޚަބަރު. މިއީ ހިތާމަ  ކިލޯެގ ޑްަރުގ

އެކަމަކު އެ މީހުން ޖުތަމަޢުގައި އިންސާނުން ތިބެެގން. އަޅުަގނޑުމެްނެގ މު ދީން ދިފާޢުކުރުމަށް ތެދުާވނީ ެވސް

ތަނެއް  ުވނުކުރެ ކުރަން މަސައްކަތްެވރި، ދީން މަތިން ކުރަމަރައިެގން، މީހުން މަރައިެގން ދީނަށް ޚިދުމަތް

 ކަމެއް. މި ކަންތައްަތްއ ންރާ ހައިސްލާމްދީނުގައި ެވސް ނުަޙއްޤުން މީހުން މެރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. 

. މި ކަންތައްތަްއ ތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން އާެއޭކ  މައްސަލަތަުކަގއި ހިމަނަންޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެންެގ ުކއްލިއެބަ

ިވއްސަކަށް، ދިޔަ ރިޕޯޓެއްަގއި ެވްސ ބުނާ ޮގތުން ނުާވނެ. ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި އިިވެގންެގންބުނެ

ރިޕޯޓަށް ާވހަކަދައްކަން މި  ،ންރިޕޯޓު ހުށަހެޅިެގަގނޑުެމންނަށް މި އަޅު ފަންސަީވހަކަށް މީހުން ނުޙައްޤުން މަރާފައިޭވ.

އަޅުަގނޑުެމންެގ ތެރޭގައި ހުރި ދީނީ  މިއީ ، ެއހެންީވމާ ބޭނުންފުޅުާވ ފަރާތްތަކުން މި މައްސަލަތަކެއް ނުނަާގ.

ޮގތުގައި ެވސް އަދި އެހެން  ެގކުއްލި މައްސަލައެއް  ެޖހޭއެބަ ެވންކުރެ އެޑްރެސް ކަށްތައް. މި މައްސަލަތަމައްސަލަ

 ަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.އި ެވސް. އެހެްނީވމާ، ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވމައްސަލަެއއްގަ 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ެގދާއިރާ މެދު ފުަވއްމުލަކުއަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު

 .އަށްމުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރެގ މެދު ފުވައްމުލަކު

އާދެ! އަުޅަގނުޑ ެވްސ އެމް.ޑީ.އެންެގ ފަރާތުން ިއސްލާމްދީނަށް ކުޑައިމީްސާވ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

އާދެ! ކުރަން. ރިޕޯޓު ހަރުކަށި އިާބރާތުން ކުށްެވރި މި ޮގތަށް، ރަސޫާލއަށް ފުރަްއސާރަކުރެޭވ ޮގތަށް ލިޔެަފއިވާ 

ޭވނެ ރިޕޯޓެއް ކަމަކަށް ަގބޫލެްއ މެދު ދާއިރާެގ ެއއްެވސް ަރއްޔިތަކު މި ރިޕޯަޓކީ މިއީ މިޮގތަށް ނެރެ ފުވައްމުލަކު

 ލިޔެަފއިވާ ނުކުރޭ. އެހެންީވާމ، ައޅުަގނޑު މި ރިޕޯޓު ަވރަށް ހަރުަކށި އިބާރާތުން ކުްށެވރިކުރަން. އަދި މި ރިޕޯޓު 

އޮތް ން އެބަހުމިހާރު ައޅަމުންދާކަމީ އަޅުަގނޑު އުފާުކރާ ކަމެއް. ޕޮލި ފިޔަަވޅުތައް ސަރުކާރުން ފަރާތްތަކަށް އަޅަންޖެހޭ

އިްސލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެކަން   ؛ކުރަމުންދާ ާވހަކަ. އަދި ސަރުކާރުެގ ވުޒާރާ ބަޔާނެއް ނެރެފައި އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު

ކުރަނީ މި މައްސަލަ މީދުއްށަހެޅިފަ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނުޑ އު ހުަވނީކުރުމަށް ތަޙުޤީޤު ،ކުރުމަށް، އެ މައްސަލަ ބެލުަމށް

ންދާނެ ކަމަށް. އާދެ! އަދި މި ހިނދުަގިއ ންތަްއ ކުރި ބަަޔކަށް ލިބެންޖެހޭ އަދަބު ލިބިެގކަ ޅަށް ބެލި، މިރަނަގ

ކަން. މީހުންތައް އޮތްދިޔުްނ އެބަ އިމި ދިެވހިރާއްޖޭގައި ހައްދުފަހަނައަޅަ  ،އަޅުަގނޑު ހަނދާންކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ

ކަން. ނަމަެވސް ެއއީ އެކަންތައްަތއް ހިނަގމުްނ އެބަދާ، ނަމުަގިއ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރެިވ ެގލެިވ، ދީނު އިމަރަ

އަޅުަގނޑު ަގބޫެލްއ ނުކުރަން. އޭެގ ސަބަބަކީ  މަކަށްކަ މަލެއް ޢައެއްެވސް ުގޅުެމއް ހުރެެގން ހިންާގ  އިސްލާމްދީނާ

ކުރެިވފަިއާވ ކަންތައްތަަކކީ ެއއީ ކަނޑައެިޅެގން ނަހީ ެގމީހުންނަށް އަނިޔާކުރުމުމެރުމާއި  އިސްލާމްދީނުގައި މީހުން

 ކަންަތއް ުކރިޔަސް އެީއކީ އިސްލާމްދީނާ  ކަންތައްތައް. އެހެން ެއކަން ޮއތް ހިނދު އިސްލާމްދީނުެގ ނަމުގައި ބަޔަކު އެ

ހަމަ  އިސްލާމްދީނަކާ އެއީރެިޑކަލަިއޒޭޝަްނ  ށްފަިއާވފާހަަގކޮ އެްއެވސް ުގޅުމެއް ހުރި ކަމެއް ނޫން. މި ރިޕޯޓުގައި

ހިންާގ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް.  ޔަކުނުފިލާ ތިބެ ކުރާ ބަ. ެއީއ އިސްލާމްދީން ރަނަގޅަށް ތަންދޮރުއެްއެވސް ުގޅުމެއް ނެތް

 ޓު ލިޔެފައިތަށް އެ ރިޕޯެގން ެއޮގދިޔުުމެގ އަސްލެއް ކަމަށް ދެކިއިހައްދުފަހަނައަޅަ ެއއީ އެހެންީވމާ، އިސްލާމްދީން

 ން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަަތށް.އޮތުން އަުޅަގނޑު ަވރަށް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްެވިރކުރަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އޭދަފުށީއަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.މަސަލީ އަޙްމަދު
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 ާވހަކަދެއްކެުވްނ: ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އޭދަފުށީ

ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރަށް  ހަމަ . އާދެ! އަޅުަގނޑު ެވސްއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދެންމެ  ދެން މައްސަލައެއް. ަދންނަަވން. އެއީ މި ކަހަލަ މައްސަލަތަކަކީ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ  ަވރަށް ޝުކުރުއަޅުަގނޑު 

ލާނަން. އެއީ މީހުން މެރުމުެގ ާވހަކަ. އިދެއްެކިވ ާވހަަކއަށް ައޅުަގނޑު ެވްސ އެްއޗެއް ދަންނަވަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ނޯންނާނެ. މިއީ ސާުފކޮށް އެނެގން އޮްތ ެއއްެޗއް.  މެއްނުލާ މީހުން މެރު މީހުން މެރުމުގައި އިސްލާމްީދނަކު ޙައްޤަކާ 

ޅުަގނޑުމެންެގ އެންމެ މާތްެވެގންާވ މައްާކއާއި މަްއކާަގިއ ނުލާ މެރުމަކީ އަ ޟްރަތުަގއި މީހަކު ޙައްޤަކާޙަެގ هللاމާތް 

 ުވރެ މަށްދިޔުމި ހުރިހާ ތަނެއް ުފނޑުފުނޑުެވެގން އިއާ މަސްޖިދުއްނަަބީވ ،މަސްޖިދުލްއަޤްޞާާއއި ،ހުރި ޙަރަމްފުޅާއި

 އި ، އިސްލާމްދީނުގަ . އެހެންީވމާމަކީނުލައި މެރު މީހަކު ޙައްޤަކާ ،މެއްޟްރަތުަގިއ ބޮޑުެވެގްނާވ ކަޙަެގ ެވސް އެކަލާނ

އިްސލާމްދީނުެގ ނަމުގައެއް ނޫން  އޮތީ ަވރަށް ސާފުކޮށް އިނެގން އިނޭގތޯ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޮގތް މި އޮތް

ރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން ަވުގތު ތިބި އިްސލާމްދީނުން ބޭރުގައި. އިްއޒަްތތެ ީއ އެ އަކީ. އެމަލު ހިންަގނީޢަހަރުކަށި 

ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ިވްސނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުންކަން.  އެންމެ ފުރަތަމައިނުން 

ން ހުންނަންޖެހޭ. އެންމެ ަގނޑުމެާވއިރުގައި އަޅުަގނޑުމެން މުސްލިމުން ެގންުގޅޭ ހަމަތަކެއް އަޅު  މުސްލިމުންނަށް

إِنَّ   .ޔަތް ަބއްލަާވއާ ަވނަ  19މްރާން ސޫރަތުެގ ޢިއާލް ،ދަންނަާވލަންޖެހޭ ާވހަކަައކީފުރަތަމަ ެވސް އަުޅަގނޑުމެްނ 

اَلم   سإ ِ ِه اْلإ ، އެހެން ދީނެއް ނެތް. ޟްރަުތަގއި ދީަނކީ އިސްލާމްދީނެެވ. އެހެްނީވމާޙަެގ هللاމާތް  ۗ الِد يَن ِعندَ اللَـّ

ލާއިުރަގިއ އިދީން. އެހެން އާޔަތެްއގައި ބަލަ ދީނީ އިސްލާމްޟުރަތުަގއި ޙަެގ هللا އޮތީ ިއސްލާމްދީން.ކަށް ، ދީނަންީވމާއެހެ

ދީނެއްެގ ޮގތުަގއި އިސްލާމްދީްނ  ފެންނަނީ، ާލއިރުަގިއ އަޅުަގނޑަށްއިަވނަ އާޔަތަށް ބަލަ 85މްރާން ސޫރަތުެގ ޢިއާލް

، މާ ހެންީވެވ. އެނުުކރެޭވ ހުއްޓެ ޟްރަތުަގއި ަގބޫލުޙަެގ هللاހާ އެކަން ފިޔަވައި އެހެން ދީނެއް ަގބޫލުކޮށްފި މީ

ދީން.  އުޅެނީ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންދީނެއް ނެތް. އޮތީ އިސްލާމް އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑު އޮޅުމެއްެގ ތެރޭގައި މި

ހާ ފޮތްތަކެއް ެވްސ ަވީނ ޮގއްސަ. އެހެން ހުރިެވޚުއިސްލާމްދީން ައއުމަށްފަހު މަންސޫ ްނ،މި ދީ ަވނީ ދީންތައް އެހެން

ހަސަަދެވރިކަާމިއ  ،ެވެގން ުއޅޭ ޮގަތކީ ުޅަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި މި، އަޮގއްސަ. އެހެންީވމާެވޚުމަންސޫ

ކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންާވ ސިލުހާ މީހުންެގ އެދުންތައް  ޮގސް އެއްބަަޔކު އަނެއް ބަޔަަކށް އެއަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުެވެގން

އަިމއްލަ ެއދުމުެގ ާވހަަކ ައޅުަގނޑުމެން   ރައީްސ.ރިދަނީ. ިއްއޒަތްތެކުރުމަށް ޓަަކއި ކަްނކަން ކުރަމުންސިލުހާދު ޞަޤްމަ

އަހަުރ  950ލައިހިއްސަލާމް ޢަނަން. މިތަނުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ބޭފުޅަުކ ނޫހުެގފާނުެގ ާވަހކަ ދެްއކި. ނޫހު އިލާދައްކަ

. ށް މަދު މީސްކޮޅެއްށް ކިޔަމަންީވ ަވރަލައިހިއްސަލާމަޢަ ހުްއިވއިރުަގއި ނޫކުރެލުކަން ކުރެްއިވ. ރަސޫކުެރްއިވ. ެވރިކަން

މީހުން އެރުމުެގ ތެޭރަގިއ  އި،އެްނމެން ކާފަރުީވ. ކޮންމެއަކަްސ ނޫހުެގފާނު ނާކޮޅު ބަންނަވަ  ަވރަށް މަދު މީސްކޮެޅއް.

އެ ނާޮކޅަށް ެވްސ ސް ިއބިލީ ،ތާނާއިޝަ މީހުން އެރުމުެގ ތެރޭގައި ެއއްކަލަ  ެގ ނަުއކޮޅަށްލައިހިއްސަލާމްޢަނޫހު 

 ، އޭ!ބުނަނީ އިބިލިްސ ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު އިބިލިސް ކައިީރގައި މި ނަ ހިފެހެއްޓީ.ެގ ތެރޭަގއި އޭއުޅުނު. އުޅުމު އަރަން
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ުކރިއިރުަގއި އީމާްނީވ މަދު މީސްކޮޅޭ. ކޮްނޮގތަކުންހޭ ކަޭލ އަހަރު މަސައްކަތް  950ކަޭލެގފާނު ތިމަން، ކަލޭ. އިބިލީހޭ

ނަ އިންސާނުން ކަމެއްެގ ތެެރއިން ތިމަން 5ތިމަންނަ  ، އޭނަ ބުނީ ؟މީހުން ހަލާކުޮކށް ތި ހަދަނީ އިފުރައްދަމަުގ

. ކަމެއް ކިޔަެއއް ނުދެޭވނޭ 2ދީފާނަމޭ. އަނެއް އިކަމެއް ކަލޭެގފާަނށް ކިޔަ 3ެތރެއިން ހަދަމޭ. އޭެގއި ފުރައްދަމަުގ

އް ބޭނުެމްއ ކަންތަކެ 3ެވްސ ތި ކަިއރީގައި ބުނާށޭ އެްއޮގތަކަށް  އޭނަ ،އަންނަނީ ަވޙީ ބަްސފުޅު މި ެގهللاއެަވުގތު މާތް

ކަންތައްތަުކެގ ާވހަކައޭ. ދެން ކޮންމެައކަސް  2ތަކުެގ، ބުނަން ނޫޅޭ ކަން 2ބުނާ ތި މަންނަ ބޭނުންަވނީ . ތިނޫނޭ

ކަން ކިޔައިދޭން. . ދެން ކޮންމެއަކަސް ޝައިތާނާއަށް ޖެހުނީ އެމިފަހަރު ދޫނުކޮށްލާނަމޭ ނޫހުެގފާނު ިވދާޅުީވ

  ލިބުނު...؟ ލިބުނު ލަނޑަީކ ކޮބައިތޯއޭ ށްއަަލއިހިއްސަލާމަ އާދަމް މެގ ބައްޕަކިޔައިދޭންޖެހުނީމާ އޭނަ ބުނީ ކަލޭމެން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އި ހަމަ ކުއްލި މައްސަލަިއގަ  ،ދޭންޖެހޭނެކަން އަޅުަގނޑަށް ެވްސ އިނޭގ. އެހެންނަމަެވސް ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ަވުގތު ހަމަވެއްޖެ.  !ާވުކރައްފުބޮޑަށް މާ ަވރަށް، އެހެންީވމާމަ. ދަނީ ަގޑިޖެހުނީ ކަނޑަމުން އިނޭގތޯ މިކަނޑަމުން

ތިބީ. އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި  އަޑުއަހާ ހިތުން މި ށް އަހާންތިއިމެން ތި ާވހަަކ އަޅުަގނޑު ،އެހެންނަމަެވސް

މެންެގ ޅުަގނޑުަވނަ މާއްދާ އަ 62ސުލޫކީ ކަންކަން، ެއއީ  -18ރަންޖެހޭ. މެންބަރުންނަށް އެބަ ނުކުތާއެއް ފާހަަގކު

އްދާ މާ ނައިފަރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ެވސް އަދި އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ެވސް މި ަގާވއިދުެގ.

މާއްާދ ފާހަަގެވއްޖެ  ަގނޑަްށ އެއަޅު  ،ދޫކޮށްލަްއާވފަިއަވނީ. އެހެންނަމަެވސް އި ނުދެްއަވށް ފާހަަގކޮށްޑަނއަޅުަގ

ުގިޅެގން އިތުުރ  ދާ ާވހަކަައކާކަމުންއްދަ -ަވަނމާއްދާެގ )ނ( 62 މޮގތަކީ ާވއިން. މީގައި އަޅުަގނޑުމެންެގ އިދާރާ 

ހިފައިފި. ެއކަމެއް އެީއ ކުރަން އެންމެ ރަނަގުޅ  ؛ނަމަ ފަިއާވއިފަމަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އިތުރު ަވސީލަތެއްެގ ބޭނުން ހި

ކުރަްއަވއިފި.  ؛ކޮށްފި ނަމަޟު އިޢުތިރާެއކަމަށް  ފެިނަވަޑިއެގންފި. ؛ފެނިެގންރަކަށް މެންބަ ނޫން ކަމަށް  ކަމެއް

 އަުޑއެހުމާ ، އަުޅަގނޑަށް ޖެހޭނީ ޓޭޕު. އެހެންީވމާކުރުމެއް ނެތި ނަާގ ޯވޓަކުން އެކަން މަޖިލީހުން ނިންމިދާނޭބަހުސް

 އި  އިްއވަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ،ނީ މާއްދާ އަމާޒުަވ ުގޭޅޮގތުން ޯވަޓކަށް އަހަން. މި

ުގޅިެގން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އިތުރު  ދައްކަމުންދާ ާވހަކައަކާ ،ަވނީ ކަން. އެއީ މީގައި މިނިންމުމަށްފަހުގައި

އެކަމެއް ެއއީ ކުރަން އެންމެ  ،ނަމަާވ ހިފާ ކަމަށް، ާވނަމަ ހިފާ ކަމަށް ،ާވނަމަ އިާވ ކަމަށްަވސީލަތެްއެގ ބޭނުން ހިފާފަ

، ަވުގތުން ޯވޓަށް އަހަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންީވމާ ،ކަމަށް މެންބަރަކަށް ފެނިަވޑައިެގންފި ނަމަ ރަނަގޅު ކަމެއް ނޫން

، . އެހެންީވމާއިފަހިފަ ވަނީަވސީލަތެއްެގ ބޭނުން މިހާރު  އެ ،ަވނީ ަވނީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންފައިއިހިފަ

ސުލޫީކ  އި މާއްދާަގ މިިވަޔސް ޮގެތއް ކޮންމެުގޭޅޮގތުން މިކަމާ  ،ޑުމެންެގ ކުރިމަީތަގިއ އޮތް ުސާވލަކީއަޅުަގނ

 ހުރި ޮގތް އިނެގންޖެހޭ ކަމަށް. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގުތަގިއ ހުމާއްާދަގިއ މިބުނަނީ މެންބަރުންެގ ރޫ މި ؛މައްސަލަެއއް

ަގނުޑ މަލުކުރާނީ އަޅު ޢަ ދެން އިތުރަށް އަޅުަގނޑު މިކަމުގައި ެވފައި އޮތީމާދާ ތިބޭފުޅުންނަށް ސާފުމާއް މިހާރު މި
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އަރުަވނީ ބާަވތުެގ މައްސަލަެއއް ދެން ދިމާާވ ފަހަރެއްަގއި. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު މި  ،ން އަންނަހިތުން ދެ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  އާދެ! މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ށް.ފަޠީލަ ސަންޙަހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ބެހޭ މައްސަލައެއް.  ނިޒާމާ

 

 މީ މައްސަލަ(ޒާ)ނި

 

 ރިޤް ާވހަކަދެއްެކުވން:ޠާމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

އްސަލަައކީ ނިޒާމީ ކުރެްއީވ ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ނެންެގިވ ނިޒާމީ މައާދެ! ތި ަގބޫލުފުޅު 

 ން.  އެދެުވމަށްއްޔާ ެއކަން ރިޔާސަތުން އިޢުާލންކޮށްދެއްްނވެއްޖެ މައްސަލަެއއްކަން. އެހެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތިެހން ިވދާޅުީވމަ. ަނއިފަރު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް  ،ކަެމއް އަދި އެަބޭވ 2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މީަގިއ 

 ނެ އްަސާވބޭފުޅުން އަޑުއަ  ތި ،ފަހަރު ތަކުރާރުކޮށް 3 ،ފާހަަގެއއްޮގަތކަށް  ކޮށް އެ އޮތްޞަ ާޚއް ،ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް

ުނަވތަ ދެްއެކިވ  ކުރުމޭ ނިޒާީމ މައްސަލަައކީ ޭޓޕްެގ ބޭނުންއެ ؟ކީނިޒާމީ މައްސަލައަ ކޮަބއިތޯއޭ އަޅުަގނޑު އެހިން 

ރާރުކޮށް އަަހއިެގން ެވްސ ފަހަރު ތަކު 2ެވސް ާވހަކަތޯ ނިޒާމީ މައްސަަލއަކީ. އެ އަުޅަގނޑަށް އެކަން ހަަމ އެްއޮގތަކަށް 

ެއއްތޯ. ައޅުަގނުޑ މިހާރު މި ަމއްސަލަފާހަަގނުީވ. ނެންެގީވ ކޮން އަުޅަގނޑުމެންނަށްނިޒާމީ މައްސަަލ  ނުީވމާސާފު

 ށް.  ފަޠީސަން ލަޙަެހންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާުޛ އަރުަވނީ ހެންޭވރު ފުރުޞަތު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ފްޠީސަން ލަޙައިާރެގ މެންބަރު ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާ

ާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިސްލާމްދީނަށް ެވސް އަިދ ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ެވްސ ރިއްޝުކު

ެވސް  އެފަދަ ެއްއެވްސ ކަމަކަށް ހިތްަވެރއް ންރައްޔިތުްނެގ ޑިޮމކްެރޓިކް ޕާޓީ އަިދ ދިެވހިކޮށްެގންުނާވނެ. ފުރައްސާރަ

ެގ ަވޙީ ބަްސފުޅުތަކުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް هللاތެރި ރައީސް. މާތްތްޒަނުދޭނެ އަދި އެ ފުރުޞަެތއް ެވސް ނުލިބޭނެ. ިއއް 

ކުރުމަީކ ކުރުމަީކ. ޝިރުުކެގ ބަސްތަްއ ބޭނުންނުފުއްސަާވނެ ފާފަެއއް ކަމުގައި ޝަރީކު ،ނެގން އޮންނަ ކަމެއް ެއއީއެ

ަވތަ ދެަވނަ ދަރިން ތިބޭ  ނު ާވކަން  ެގ ދެަވނަ ދަރިކަލެއްهللاނުފުއްަސާވނެ ފާފައެއް.  އެއީ ،ކުރުމަކީ ެއޮގތަށްއަދި ަގބޫލު

 .ެނތިން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑު ާވހަކަ ަތކުރާރުކުރާކަށް  ކަމަށް ާވހަކަދެްއކުމަކީ އެފަދަ ބަސްތަކެއް. މި

ކަްނކަން ފާހަަގކޮށް ކުއްިލއަކަްށ ޢިއްޔާައކުން ނެރެފަިއާވ ރިޕޯެޓއްަގިއާވ ަވނަ އަހަރު އަމިއްަލ ޖަމ2015ު

ހުރެކަން އެއީ އަުޅަގނޑުމެްނ  ހުރެކަން އަދި ކޮން ސަބަބުތަކާ އުޅެނީ ކޮން ސަބަބަކާ ކު މީހުން ފެންމަތިކޮށްެގން ބަޔަ
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ައފްރާޝީމްެގ މައްސަލައިަގއި ަޙޤީޤަތްތައް ހޯދަން އެބަޖެހޭ.   .ރލަންޖެހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޑއިމިއަދު ބަލަ

ޖެހޭ. ހަމަ  ފަރާތްތަކާއި ދޭތެޭރަގިއ ފިޔަަވޅު އެޅެން އެ ،ނެ ަގމައްސަލަިއަގއި ޝާމިލުަވީނ ކޮން ފަރާތްތަކެއްތޯ ދެނެ އެ

ޮގތް ނޭނޭގ ޮގތަށް މަރާލެިވފަިއާވ  .ކުރެެވންޖެހޭއެީކގައި ރިްޟާވންެގ މަުރެގ މައްސަލަތައް. މަްއސަލަ ެއބަ ތަޙުޤީޤުއެއާ 

ބަޖެހޭ. މިއީކީ ުގޅުން ން އެެވސް އަުޅަގނޑުެމންނަށް އޭެގ ޙަޤީޤަތްތައް ހޯދެ ކުެގތަމަްއސަލަ މައްސަލަ އެަބޭވ. އެ 29

ެވސް އަުޅަގނެޑއް ުނދެކެން. މިއީ ހީލަތްތެރި ރޭުވމެއްެގ ތެރެއިން ދެެކެވމުންދާ  ގައިމުކަމަކަށް ހަމަ ނެތް ކަންކަމެއް

 އިުގޅިފައިާވ ފަރާތްތަކަކީ ދިެވހިރާއްޖޭގަ  ޖަމާޢަތްތަކާ ީކަގއި ޓެރަރިސްޓްިދމާކޮށް. ހަމައެއާއެ ތަކާަވުގތު މި ާވހަކަތަެކއް

. އަޅުަގނުޑ ަވނީ ފާސްކޮށްފަބަޔެްއކަން ެވސް ސާފުޮކށް އެބަ އިނެގންޖެހޭ. ޓެަރރިޒަމްެގ ާގނޫނު މިހާރު ކޮން

އެީއ ސީތައް ުކރައްާވނެ ކަމަށް. ހަނުގރާމަައށް ފޮނުާވ އެޖެންުގތަސްދީ ާގނޫނު  ކުރަނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެއުއްމީދު

ދޭތެރޭަގިއ  ފަރާތްތަކާ ޑުމެންނަށް އިނެގން ބޭނުންާވ މަޢުލޫމާތު. އަދި އެަގނޅުއަ އެއީ ަކން ތަންތަންހިންާގ  ކުކޮން ބަޔަ

ރިޕޯޓްަގއިާވ ކަންކަން ެއއީ  ފިޔަަވުޅ ެވސް ެއޅެންޖެހޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެ މަިތން  އެ ާގނޫނުަގއިާވ ޮގުތެގ

އެކަން އެބަ  ،ނަމަ ކުރާކަތް އް ަބޣާާވތެއް ޭރުވމުެގ މަސަ ،ތް ހުއްޖަތެއް ކަމަށް ދެކިސަރުކާރު ަވއްޓާލަން އޮ

ޢިއްާޔއަކުން ނެރެފަިއާވ ރިޕޯޓެްއަގިއާވ ކަްނކަން ފާހަަގކޮްށ އެއީކީ ކުރެޭވެނ ކަމެއް ނޫން. އަިމއްލަ ޖަމުޖެހޭ. ހުއްޓާލަން

ސަރުކާރު  މި ިއ،ން، ދަްއކުަވިއެގން ބަޣާާވތެއް ރާަވދެްއކިެގ ކަމަށް ސަރުކާރުން އޭަގއި ބައިެވިރުވމެއް ާވ އެއީ މި

ޖެހޭ. ހޯމް މިނިސްޓަރު އެބަ އް އެބަ ުހއްޓާލަން ެއކަން ކުރާ ަފރާތްތަޏާަވން ކަމަށް ކުރާމަލުޢައްޓާލަން ަވ

ދެންނެވި  މޭރުމުން މި ަގިއާވ މައްސަލަ ބައްލަާވން. އެމް.ޑީ.ެއންެގ ރިޕޯޓުއްލަަވމައްަސލަތައް ބަ ޖެހިަވޑަިއަގންނަާވ މި

 ްއާވ ކަމަށްބަާޣާވތެއް ރާަވްނ އުޅު  ،ްނ އަދި ުކރީަގިއ ހުންނަަވިއެގންހޯމް މިނސްޓަުރ އިސްނަންަގަވއިެގމައްސަލަތައް 

ިއ އެާއއެީކގައި މި ދެންނެިވ ޓެރަރިޒަމާ ުގޅިފައަދި ހަމަ ބޭފުޅުްނެގ މައްަސލަތައް ެވްސ އެބަ ަބއްލަަވންެޖހޭ. ަވންޏާ އެ

އެީކަގއި އެބަ  ންެގުވމާނެހޯމް މިނިސްޓަރުެގ އިސް  ،ރުެގ މައްސަލަތައް ޚާއްޞަކޮށް ހުރި މައްސަލަތަކާއި މަ

ަވނަ  ފަހަރަށް ބަޣާާވތްކޮށް ސަރުކާރު ވައްޓާލުުމެގ ފުރުޞަތެްއ ނުލިބޭނެ. ަވރަށް ބޮޑަށް  2ބައްލަަވންޖެހޭ. 

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝު

 

  ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ހަނިމާދޫ ދާިއރާެގޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާ

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. 

 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ާވހަކަދެއްެކުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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ްނ އިންއެ.އެމް.ޑީ ،ތުން އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ދަންނަަވން އޮތީޮގ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ރިޕޯޓާ ބެހޭ 

. މިީއ މޭއަޅުަގނުޑެގ ދާއިާރެގ ރަްއޔިތުންެގ ފަރާތުން ަވރަށް ބޮޑަށް ކުށްެވރިކުރަ އި އަޅުަގނޑާ ރިޕޯޓް ާވނެރިފަ

ިއްއޒަތްތެރި  އަުޅާވތީމި ސަުރކާރުެގ ބޮުލަގިއ މިކަން  ،ކީޔަ ން ފުންކޮށް ިވްސނަންޖެހޭ ކަމެއް. މީެގ ހިތާމައަޅުަގނޑުމެ

ކުރާކަްށ  ީވ ސަުރކާރަުކންނެއް އަދި ިވހޭ ކުދިންނަށް މިަވރު ކަމެއް  ސްުދަވ 20ދުަވހާިއ މަސް 10ރައީސް، 

އިނޭގތޯ. މިފަދަ ރިޕޯޓުތައް ނެރުމަކީ އަދި ތުގައި ތިބޭނީ އުޅޭނެހެންނެއް ހިއެއްުނޭވ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ ޅަފަ

ނޫން އިނޭގތޯ. މިދިޔަ ދިުގ  ެމއް ނިމޭނެ ކަ ފަށް އެދުމަކީ ެއ ހިސާބުން އެކަންހު އެއަށް މާއަދި ެއ ރިޕޯޓް ނެރުމަށްފަ

ހުންެގ ފިކުރު ހިސާބަށް މި މީ ެޔޭވފިކުރެއް ައއިްސެގން މިހިސާބަށް އައިސް ރިޕޯެޓއް ލިމި އުުމގައި ޤަމި ގައި ތާރީޚު

މި  .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ލެޭވކަށް ެނތްއިނިންމަ ކަން އެ ނެއް ނެރުނު ރިޕޯޓާ ހިސާބުން ،ެވސް މި ިދޔައީ. އެހެންީވމާ 

އުސް ބޭފުޅުން. އަދި މިހާތަނަށް އެްއެވސް ބޭފުޅަކު ނެތް ޮގތުން ަވރަށް ފުންނާބު  ތިބި ހަމަ ދީނީރުަގއި އެބަސަރުކާ

ންޖެހޭ  ޅަޮގތުން އަ ބެހޭޮގތުން. ޭއެގ މާނައަކީ ސަރުކާރުން މި ކަމާ  މި މައްސަލައާ ުގޅޭ އިމުން އިސްތިޢުފާދީފަޤާމަ

ެގއަށް ަވޑަިއަގންނަަވްނީވނޫންތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ހޯމް   އިތިޢުފާދީފައިސްމަ ނަ  އަޅަމުންނޭ ދަނީ. ނާޅާ ހަރުދަނާ ފިޔަަވޅު

އުސް ބޭފުެޅއް. ެއ ބޭފުާޅ ެވސް ހަމަ ސަުރކާރުަގިއ މިނިސްޓަރަކީ ެވްސ ހަމަ ދީނީ ޮގތުން ަވރަްށ ފުންނާބު

ންނަީނ އަުޅަގނޑަށް ފެއެހެންީވމާ،  ެގންދަނީ.މުންްއކަތްކުރަސަޓަަކއި މަރުމަށްހުންނަވައިެގން މި ކަްނކަން ރަނަގޅުކު

މުންދާ ކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ޅައަޅަންޖެހޭ ފިަޔަވޅު ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅަށް އަ  ޮގތުން މިކަމާ ބެހޭސަރުކާރުން ހަމަ 

ަގނޑުމެން ޅުއި ުފރުޞަތުދިނުމަކީ އައުމުަގޤައިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް މި  ،ަގބޫލުކުރަނީ. މި ކަންކަމަކީ 

ފިޔަަވޅު މި  ހަރުކަށިއަޅަންެޖހޭ ނޫން. އެ ކަންކަންކުރާ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ާގނޫނުން  ކޮށްެގްނާވނެ ކަމެއް

 ،ކުރާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް  ކުރަން ިމ ސަރުކާރުން އެކަންންޤީޔަ މެންންޖެހޭނެ. ައޅުަގނޑުޅަސަރުކާރުން އަ 

ހަޖޫނުޖަހާ ހަމަ އެއް  ،އެ ހުރިހާ ކަެމއްކޮށް ދީ، ދީނީ އެަތއް ައނިޔާއެއް ރުަގއި ލާކާިތެވދިޔަ ަސރުޭވ ކީ މިޔަހިތާމަ

 ؟ަބޔަކު ނެތީމަ. އެދުަވހު ީކްއެވެގންތޯ އެ ާވހަކަ ނުދެްއކުނީއެ އަުޑ އުފުލާނެ ކަމެއް ެވސް ނެތް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 ،ކިނުދެއް  އެއްެއއްެވސް ާވހަކަ  ،ނޭޅިއެްއެވސް ފިަޔަވެޅއް  މަށް ކަންކަުތގައި ދީނާ ދެކޮުޅ ޢަމަލުތަކަކީ. އެޙަޤީޤައެއީ 

 ކީ ެއއީެވސް ެވިރކަމާ ކުޅެން އެ ާވހަކަތައް ިތލަކޮށްެގން އުޅުމަކީ އި މިއަދު އަނެއްކާ ބަހައްޓާފައެ ދުަވހު ތިބެ

ކުާރކަްށ  ސް ކަމެއްނޫން. މި ސަރުކާަރކުން އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު އެްއެވ އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރާނެ ކަމެއް

މި  އިރާދަކިރެްއިވއްޔާ .މެއް ެވސްައޅުަގނޑުެމނަށް ސާފު ހުރިހާ ކަ .ރައީސް ނަން. އިްއަޒތްތެރިދޭފުރުޞަތެއް ނު

 ެގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންާގ ރައްޔިތުންނަށް ފަހިާވނޭޤީކުރިއަށް. ސަރުކާރުްނ ތަރައް ބާރަށްސަރުކާރު ދާނީ ހަމަ ބަރާބަރަށް 

ނަށް ފެންނަނީ. އަޅުަގނޑު ދީނީ ޅުަގނޑުމެންމަންޒަރު އަ ފެށީމާ ދެން ނުކުމެ ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދާކަންތައްތައް ކުރަން

ްއާވށޭ. ހަމައެކަނި ރިޕޯޓް އަނބުރާ ކުރަ މަސައްކަތް ާވލަން ތި ބޭފުޅުން ރަނަގޅަށްލްމުެވރިންނަށް ެވސް ޮގޢި

އުމުން ދާން އެބަޖެހޭ. އެކަމަކީ ދީީނ ޤަ  ެވސް މި މި ލާދީނީ ފިކުރު ،މި ފިކުރު ެވސް .ެގންދިއުމުން ެއކަން ނުފުދޭ
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އެ ކަންކަން ހުއްުޓުވމަކީ އެ ކަންކަން ހުއްޓުަވއި  މަސްއޫލިއްޔަތެއް. ެގން ކުރައްަވންޖެހޭ ކަމެއް. ދީނީ ބޭފުޅުންބޭފުޅު

އި އިެގ ތެޭރަގހަމައެކަނި އިސްލާްމދީނުެގ ތަރަހަ ،ޮގތަށްނެ އުމުަގއި ނޯންނާޤަސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނެއް މި އި

ލްމުެވރިން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް، އެ ޢިމި ގައުމުެގ ދީނީ އް ބިނާކުރުމަކީ ކެތިބޭނެ ރައްޔިތުން ތަ

ބޭފުޅުން   އެހިސާބުން އެ އި، ނެރުނީމާ ނުކުމެ ާވހަކައެއް ބުނެލާފަީވހާތަނަށް ނުކޮށް ތިބެ ރިޕޯޓެއްމިކަންކަން 

ންޖެހޭނެ.  ސްނަ ފުންކޮށް ިވއަުޅަގނޑުމެން  .އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ނޫން އްލުާވނެ ކަމެއް ޙައެއީ މިކަން ހަނުތިބުމަކީ 

 އަންނަ ކޮންމެ...

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރޖެންޑަ ،ާވތީެވ ުއމީ އަންހެން ކުދިންެގ ދުަވސް ކަމަށްޤަޮއކްޓޯބަރަކީ  11މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ކުދިން ިމ  2ން އަންހެން ވާ ޒު  ،ލިހާ ުގިޅެގން ހިންާގ ެއއް މަަސއްކަތަކީ މަޖި އިާކރާމިނިސްޓްރީއާއި އަދި ސަރު

މަސަްއކަތްތައް ކުރެްއުވމުަގއި އެްއ ެގންަދާވ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީާސއި އަދި މަޖިލީހުެގ އަމީންާއއްުމ ކުރަްއަވމުން

ލީހުން ހިންާގނީ މާދަމާ. އަޅުަގނުޑ ްއކަތް މަޖިއެ މަސއެހެންީވމާ، ދުަވސް ެއކީަގއި އެ ކުދިން އެހީތެރިެވދެްއާވނެ. 

! އަުޅަގނޑު ފުކުރަްއާވ. މާށްފަޢަފީދާއިާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙަސަން  ފުށީ ފުރުޞަތުއަރުަވީނ ިވލުމިހާރު މި

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމަށް. هللا އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު ރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގމިހާ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މްކީ ޙަމް ޢަބްދުލްހީޝަهللا ޢަބްދުއިރާެގ މެންބަރު ދާ ނޑިތީމުކަ

ޟްރަތުގައި ދީނަކީ އިސްލާމްދީން. އަދި މި އުއްމަތުެގ މާތް ނަބިއްޔާ ޙަެގ هللا . މާތް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ްށ މަތީގައި ަވރަ މި ދީންބޫލުކޮށްެގންފުރިހަމައަށް ަގ މެންަގނޑު ޅު އަކީ އަޢަލަިއހި ަވސައްލަމަ  هللاމުޙައްމަދު ޞައްލަ

އި އުޅޭ ޭޝޚަކަށެއް ަވަގކަށް ނުނެޭގނެ. ދާއެއް މި ރާއްޭޖަގޤީޢަދީނީ  . އަޅުަގނޑުމެންެގމިތިބީ ށްސާބިތުކަމާ އެްއކޮ

ކަމަކަށް ުގޑުމެއް ނުެގެނޭވނެ. އަުޅަގނޑުެމން މި ތިބި ސާބިތު ،އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރާ ަގބޫލުކުރުމެއް 

ކީ އެމް.ޑީ.ީޕ މެންބަރުން. އަޅުަގނޑުމެން ޑުމެންނައަުޅަގނ ، ލާީދނީ ޮގިވދާނެ. އެހެންނަމަެވސް ނާ ދިމާއަށްއަޅުަގނޑުމެން

މި ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަށް  ،މާޔަތްކޮށްހި ާރއްޖޭަގިއ އިސްލާމްދީންމި .ޕީ މެންަބރުންެގ ޮގތުަގއި.  ެވސް އެމް.ޑީތިބޭނީ

އް އަޅުަގނޑުމެންެގ ނެންމެން. އަުޅަގނޑުމެންެގ ބޮލުަގއި ޮކންމެހެ ައޅުަގނޑުއުެމއްެގ ޮގުތަގއި ހަދައިދޭނީޤަމިއީ އަމާން 

މި  ،ކަމެއް ެނތް. އަުޅަގނޑުމެންެގ ދާއިާރެގ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް  އުޅޭނެނީ ެޓްގ އަޅުާވކަށްދީނިސްކުރީަގއި ލާ

 މި ދީން ަގބޫލުކޮށްެގންޑުމެްނނަކީ މަ އަުޅަގނައޅުަގނޑުމެން ނިްއކުރި ބަލައިލީ އެނޭގނެ އްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ެވސް ރާ

އަދި މި ސަުރކާުރ  !ބޫލުކުރާ ަގބޫލުކުރުްނތަކަށް ުގނޑުން އަުރާވލަން ނޫޅުއްވާ . ައޅުަގނޑުމެން ަގބި އިސްލާމުންކަންތި

ޓަކައި މި ކުރާ ކަންކަން އަުޅަގނޑުމެނަކަްށ ަވިކ ކަމެއް ަވކި ޮގަތކަށް ެގންދިއުމަށް ވައްޓާލުުމެގ ބޭނުމުގައި
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އޮތް ެއއްެޗއް. އެ ރިޕޯްޓ  އި ނެރެފަ ރީގައިމާ ކު؟ . ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދަންނަަވންތޯނުަގެނޭވނެބަލައެއް

އަޅުަގނޑު މިއަުދ ؟ ދީނަށް ކިހާ ހަޖޫ ޖެހިތޯއިސްލާމްއޭރުަގއި ހުރި ެވރިީމހާ  ؟ދަންނަަވންތޯ ދިަޔއިރުަގއިނެރެިވެގން

ަފއި ސް ޔާމީން އޭރުަގިއ ދީނާ ބެހޭ ޮގތުން ދައްކާރައީ .ާވލަންމިނިސްޓަރަށް އަޅުަގނޑު ޮގ ،އަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ޅުަގނުޑ ދިނުމަށް. އަުޅަގނޑު ޕޮލިސް ކޮިމޝަނަރަށް ެވސް އަ އިއަޅަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަަވޅު  އިހުރި ާވހަކަތައް ބަލަ 

ރި  އްކާފައި ހުޚިލާފަށް ދަ އަދި މިރާއްޭޖެގ ދިފާޢީ ބާރުތަކަށް އަޅުަގނޑު ޮގާވލަން ރަީއސް ޔާމީން ދީނާ .ޮގާވލަން

 .ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ާވންޖެހޭނެ. ހަމައެކަނި އެއްަބއެްއެގ ާވަހކަެއއްމަކަމެއް ހަމަހަ ހުރިހާ އި،ާވހަކަތައް ބަލަ 

ދެކޮޅަށް  ދީނާއިސްލާމް ހޫނުާވނެތައް ދެއްކީާމ އަޅުަގނޑުމެން ލޭދީނާ ބެހޭ ޮގތުން ޚިލާފު ާވހަކަ

ތޯ. ެއ ލިން އިނޭގިރޕޯޓު ކިޔާއަުޅަގނޑު ަގނޑު ަޙޤީޤަތަށް ެވސް އަޅު ،ޕޯޓު ނުާވނެ. އަިދ އެ ރިދަްއކަިއެގންާވހަކަ

  ފަިއ ތިބި މީހުން އެބަތިބި މި ނަމަ ޙަޤީޤަތަށް ެވސް އެ ރިޕޯޓު ެއބަ ދިމާޭވ. ހައްދުފަހަނައަޅާ ޮގތުން ރިޕޯޓުގައި ބުނާ

 އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދީނަށް  ތިބީ. ެވްސ ހައްދުފަހަނައަޅާފައި ރާއްޖޭަގއި. އެ ާވހަކަ އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނަނީ. ދެއަތަށް

ާރއްޖެ ފިތުނައަށް  މި އި،ތުުލއާއްމު ހިްނގަ ަގރާއްޖޭަގއި  . އަދި ދީނުެގ ނަމުަގިއ މި މީހުން ތިބީެވސް ހަޖޫ ޖަހާ

ރާއްޖެއަްށ  ހައްޔަރުކުރަންީވ. މިއި ެވސް ހިފަ . މި ދެބައި މީހުންެވސް ތިބީ ްއކަތްކުރާ މީހުންވައްޓާލަން މަސަ

ެވސް އަުޅަގނޑުމެްނ  ނުޭވ ދީނީ ާތކިހާ އަަޅއިެގން އްއަުޅަގނޑުމެން ބޭުނމެން ޭބނުންަވނީ. ަގނޑުމެއަމާންކަން އަޅު 

ޮގަތކަްށ  މީހުންނަށް ސުަވރުެގ ަވކި އެ ދައްކަިއެގން އަދި ކަމަށް ކުފުރުެގ ބިން އީމި އި،އުމުން ފޮނުާވލަޤަމި ދަރިން 

ުޅަގނޑުމެން ނޭދެން.  ޖީލު ފަނާކޮށްލާކަށް އައި ައޅުަގނޑުމެންގެ އުމުގަ ޤަ ދައްކަިއެގން ދީން ހަތިޔާަރކަްށ ހަދައިެގން މި 

ދީން އިސްލާމް ،ރާއްޖޭގައި މި އުއްމަތަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންަވނީ ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތަކެްއ ކޮށްެގން މި

 ...މި ދީން ހިމާޔަތްކުރަނީކީ ؛އުމުަގއި އުެފދިެގންޤަ ލުކޮްށެގން ތިބި ޞާލިޙް ދަރިންތަކެއް މިަގބޫ

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ކަނޑިތީމު ާދިއރާެގ ާޔ. ޝުކުރިއް

 ށް.  ޢާމިރަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ުކޑަހުަވދޫއަރުަވނީ ފުރުޞަތު

 

 ެކުވން:ާވހަކަދެއް ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ކުޑަހުަވދޫ

ންބޮުޑެވެގން އުޅޭ ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ިގނަ ަރއްޔިތުްނތަކެއް ކަ ަވުގތު މި ދެ، މިތްތެރި ރަީއސް. އާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

ޮގތުން މި މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލަެއްއ ހުށަހެޅި ކަމަށް ޓަަކއި ނޮިޅަވރަމް ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ުގޅޭ މައްސަލައަކާ 

ޮގތުްނ  ނު ަވުގތުަގިއ މިކަމާ ުގޅޭކުްއލި މައްސަލަ ހުށަހެޅު ކުުރ ދަންނަަވން. އާެދ، މިރަށް އަޅުަގނޑު ޝުމެންބަ

މި   ނީމާތްޮގތަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ާވހަކަެދެކޭވ. އަދި ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް ިމ މައްސަލަ ހުށަހެޅުަވރަށް ތަފާތު ޮގ
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 އަުޅަގނޑު ަވރަްށ ދެްއެކިވ ާވހަަކ ެވސް އީސްއި ިއއްޒަތްެތރި ރަޓަކަ ލާާސައކަށް ދިޔުމަށްޚުމައްސަލަިއެގ ކުރު 

ހުރިހާ ާވހަަކތައް ެވސް ަރއްޔިތުން އެބަ  މި ،ނަގޅަށް ައޑުއަަހއިފިން. ައޅުަގނޑުމެން ަގބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީރަ

ެވްސ ޢާ މުރާޖަ އިލަެވސް ބަ ގައިމުރައްޔިތުން ހަމަ  ،ްތ ނިންމާނެކަންއަުޑއައްަސާވކަން. ރަްއޔިތުން މީަގިއ ޮގ

ެވސް ހިމެނޭ މަޖިލީހަކަށް  ބޮުޑ ހެއްކެްއެގ ޮގުތަގިއ އަުޅަގނުޑ ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަނީ ައޅުަގނޑު ކަން. ޭއެގ އެންމެކުރާނެ

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް. އެއަށްފަހުއޭ  ީވތީެވ، މި މަޖިލީހުެގ ތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ޑްރާމާކުޅުން ހުއްޓާލަން އެބަޖެހޭ އެންމެ

  ށް ދީނުެގ ހުދޫދުެގ ތެރޭގައި މި ދުސްތޫރަެގްނާވ އިސްލާމްކޮށްފައިާވ މާތްެވ ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނުޑމެންއަޅުަގ

 ،ެވެގންދާނީ. އެހެން މިދެންނެިވ ކަމަކީ ކުރެޭވ ބަޔަކަށް އެްއޮގތަށް އެކަން  ޔާހިތުމަށް ކޮށްފައިާވ ހުވަ ރުމަތްތެރިކޮށްޙު

ލަ މައްސަލަތައް  މިކަހަެވްސ ހަމަ ކަމަކުަގބޫލުކުރޭ. އެެއބަ ކަމަށް  ޮގތުން ނުތަނަަވސްކަން އުފައްދަން މާ ުގޅޭމިކަ

 ފަރާަތކަށް އަމާޒުކުެރިވެގން ނުަވތަ ަވކި ކަމަކީ މިއީ ަވކި ެވސް ޯވޓުދީފައި ބަަލއި އެަބަގނޭ. އަދި ހަމަ އެާއއެްއކޮށް މި 

އަުޅަގނުޑ  ކަމެކޭ ެދކެޭވ. ެއއީ ހިތާމަހުރި އްެގ ޮގުތަގއި ސިފަޮކށް ާވހަަކ އެބަބައެްއެގ ބޮުލަގިއ އެުޅުވމަށް ުކރެޭވ ކަމެ 

ޓެހި ކަންތައްތަެކއް ބަަޔުކ އް ބީރަ ދީނާމި ިދެވހިރާއްޖޭަގއި އިސްލާމް ،ުއޅޭ މައްސަލަައކީ ދިމާެވެގން މި ދަންނަާވނީ.

ންނަށް ނެރެފައިާވ ރިޕޯޓެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެ އައިސް އެމް.ީޑ.އެްނެގ ފަރާތުންމިފަހަކަށްކުރަމުންދާކަން. ޚާއްޞަކޮށް 

ޮގުތން ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ ެވސް ަވރަށް ސާފުބަހުން   ުގޅޭީވމާ، މިކަމާ ކެއް. އެހެންފާހަަގކުރެޭވ ކަންތައްތަ 

  ނުޖެހޭނޭ ާވހަކަތަކެއް އެ ރިޕޯުޓަގއި ާވކަން. ައޅުަގނޑު ހަމަ މުސްލިމުންެގ ޮގތުަގއި ތިބެ ދައްކަން ،ިވދާޅުެވއްޖެ

. އޮތީ ކުްށެވރިކުެރިވފަ ހޭ ޮގުތން އެއެ ރިޕޯޓާ ބެ އަދާކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް މަނިކުފާނުެގ އެ ބަސްފުޅަށް ޝުކުރު

އެހެންކަމަށްާވނަމަ ދެން މި މަޖިލީހުެގ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތަފާތު ޮގތަކަށް ތަފާތު ބަސްތަކެްއ 

 ،އްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިަވަނ މާދިހަނޑު މަސްދަުރ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ީދނުެގ މަިއަގުނާވނެ. އިސްލާމްނެރެިވެގން

ަވނަ މާއްދާަގއި  268 އި،ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮްށފަ 274ކަން ޤާނޫނުއަސާީސެގ ނައަކީ ޮކބައިލާމް ދީނުެގ މާއިސް

ެއކަމަކީ  މަށް،ކަ ކަމެއް ނުކުރެޭވނެ ޚިލާފު އެްއެވސް ިޚލާފު ނުަވތަ ޤާނޫނުއަސާީސއާ  ދީނުެގ ައސްލަކާއިސްލާމް

ހަމަ  މިއަދު މި ޖަމުޢިއްޔާ ން އެްއއަަޑކުން ންމެއެ ،ަގނޑު ދަންނަާވނީނަމަ އަޅުއެހެންެވއްޖެ ލުކަމެއް ކަމަށް.ތިބާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޭ ީކްއެވެގންތޯ ؟ނުާވންީވިއއްތިފާޤު އޭޖެހޭނެ ކަމަށް ަގބޫލުޮކށް އަޅުަގނޑުމެން ކީްއެވެގންތޯ އުާވލަން

އި އެބަ މަޖާ ނުަގއި ަބއެއް ހާލަތުގަ ތަ ާވހަކަދެއްކެނީ. މިައޅުަގނޑުމެންނަށް  އިބުނާ މީހުން ދިފާޢުކޮށްފަ ސްމި ބަ

އުޅެނީ ދީނީ މައްސަލައެއް.  އެހެން ނަހައްދަާވށޭ! މި ؛ށްއަދިމާ ެވސް އެބަޭވ. އަދި ބައެއް ހާލަތުގައި ބަަޔކާ ކަމަކަށް

 ދީނާ އިސްލާމްެވ، ީވތީ ންނަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމުން ކަމަށްއެންމެ ެގއަުޅަގނުޑމެން ،އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ދައްކަނީ.  ާވހަކަ މިާވ ޮގތަށް ބަަޔކު ާވހަކަދައްަކއިެގން ެއކަން ކުްށެވރިކޮށް މެތި ނިކަދީނަށްއިސްލާމް ،ޓެހިއްބީރަ

ެވސް އަުޅަގނޑުމެންެގ  ގައިމު ހަމަ އެްއެވސް ހާލެްއަގއި އަުދެގ ސަރުކާރުެގ ބޮުލގައި ެއއްެޗްއ އެުޅުވމުެގ ިވސްނުމެއް
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ކަމާިއ ތެދު ތެރިސަްއކަތަކީ ފުރަތަަމ އިޚްލާޞްމަޖިލީހުެގ ތެރޭގައި ުކރެޭވ މަ އަުޅަގނުޑމެންނެތް. އެހެންީވމާ، 

 ...ާވނީްށ ާވންޖެހޭނެ. ހުށަހެޅި އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުެގ ނިޔަތަކަށް ެވސް ާވންކަމެއް ކަމަ ކުރެޭވނިޔަތުގައި 

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ިއރާެގ ދޫ ދާދިއްއަރުަވނީ ރު މި ފުރުޞަތުއަޅުަގނޑު މިހާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 ށް. ަވޙީދަهللا ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ަވޙީދުهللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ންކަްނ އިސްލާމް ދީާނއި ދެކޮަޅށް ކުރެޭވ ކޮންމެ ކަަމކަށް ިދއްދޫ ދާއިާރއިން ެއކަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ،ިޑޑޭޓްކެން ެގނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ  .ތްތެރި ރަީއސްއިއްޒަ ުކރަން.ގައި ކުްށެވރިއި މާނަފުރިހަމަ

ރާއްޖޭަގިއ  މަނިކުފާނު މި ޖޯރިޓީ ދިނީ އެޑިޭޑޓު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ދިއްދޫ ދާއިރާއިން މެރިޔާސީ ކެން

ކަންކަން  ދިެވހިރާއްޖޭެގ .ތެރި ރައީސްޒަތްއިއް ކަމަށް ޔަޤީންާވތީ. އި ހިމާޔަތްކުރާނެ ދީން ފުރިހަމަ ޮގތުގަ އިސްލާމް

ނުާވ އެްއެވސް ާދއިރާެއްއ ނެތް. އެކަްނކަން އަތުްނ ނައްޓަިއެގންޮގްސ މުޅި ާރއްޖެ  ބޮއްސުންލަިއެގންޮގްސ ެއކަން

 ަގއި ާގނޫނު ފުރިހަމަ ރާއްޖޭ މި ިއ،ށް އަޅުަވމަަގހަލާކުެވެގންދިަޔއީ ހުރިހާ ޮގަތކުން. އެހެންީވމާ، ެއކަންކަްނ ހަމަ

ެދކޮޅަްށ  އެކަންކަމާ ،ބިރުން ުކރާ މަސައްކަތަކީ އެކަްނކަމާ ކުރާެނކަން ެއނިގެގންދާތީެވ މިއަދު މިޒުޮގތުަގއި ތަންފީ

ފައި ހުރި ރާއްޖޭގައި ހެދި މި .ދައްކަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް މިއަުޑަގދަކޮށް  ާވހަކަ މާ މިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން މިއަދު 

ީކ މައުޟޫޢަމި ކުރާޭނ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޮތް ަބހުސެއް ނޫން ޒުމަނިކުފާނު ތަންފީފުރިހަމަ ޮގުތަގިއ އެާގނޫނުތައް 

އުުމަގިއ ޤަެވސް މި  ހިމާޔަތްކުރާ ާގނޫނު ެގ ދަށުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ދީނީ އެއްަބއިަވންަތކަން 94/6އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން 

ދީނޭ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ދީނަކީ އިސްލާމް  ބުނަނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގނެ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކުރާޒުފުރިހަމައަށް ތަންފީ

  ޝުކުިރއްޔާ.ަވރަށް ބޮޑަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ ފުނަދޫއަރުަވނީ މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

   .ށްޝާހިދަ ދުމުޙައްމަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ޝާހިދު އްމަދުޙަ މު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފުނަދޫ
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ކުރިމަތިެވފައި އޮތް ުދަވހެއް.  ަމއްސަލަައކާއްސާސް ޚަ`. މިއަދު ިމއީ އަެންއކާެވްސ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް 

ދު ޅުަގނޑު ހިތުން މިއަކަމެއް. އަ އްސާސްޚަމި މައްސަލައަކީ އެްއޗެއް ނުބުނެ ދޫކޮށްލެޭވ ަވރަްށުވެރ މާ 

އަދި  އަށްލާތަޢާސުބުޙާނަހޫ ަވهللا ދީނަށާއި އުމެއްގައި ިއސްލާމްޤަލިމު ސަތޭކައިން ސަތޭކަ މުސްފާހަަގކުރަންޖެހެނީ 

 ،ބުނެ ބަސްއަށް ނިސްބަތްޮކށް ކުޑައިމީސް ޢަލައިިހ ަވސައްލަމަهللا ޞައްލަނެގ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު އެކަލާ

. އެކަން ުކރާކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް  ނޫންކަމެއް ަގބޫލުކުެރޭވނެކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހެން ހެދުމަ އި،ޖޯކުޖަހަ

ރައްޔިތުން މިކަމާ ސާފުސީދާކޮށް  އަުޅަގނޑު ނިސްބަތްާވ ފުނަދޫ ދާއިރާެގ އެންމެއަޅުަގނޑާއި ނުދެޭވނެ. ފުރުޞަތެއް 

ން އެންމެން މިތިބީ އް ކުރަން އަުޅަގނޑުމެކަމެ ދީނުެގ ދިފާޢުގައި ކުެރެވން އޮތް ކޮންމެހަދާ. އިސްލާމްދެކޮޅު

ބުނޭ ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ ،ންޖެހޭއާދެ، މި ނޭާވަގއި ފާހަަގކުރަީދެގން. ޮގުތގައި  ެގއަްއޑަނަެއއްމޭ ޅުަގނޑުމެންެގ އަ

 މި  އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ؛މިީއ އަުޅަގނޑުމެންެގ ކަމެއް ކަމަށް. ނޫން ،ނިސްބަތްކޮށް ށްޮގތުން ައޅުަގނޑުމެނަ ސިޔާސީ

އައި މީހުން.  ދިފާޢުކުރަން މަސައްަކތްކުރަމުން ދީންށް އިސްލާމްއަށް މިހާތަނަފުރިހަމަ  ރާއްޖޭަގއި އެންމެ

 މައްސަަލެއްއ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތްފެދިފައި އޮއުގައި  2015މި މައްސަލައަކީ  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

. ށްޑުމެންނަަގނއަޅު  ،ސަރުކާރުން ޖެހުނީ މިތިލާންދަން ކުރިމަހޯ މި މައްސަލައަށް ެވސް ަޙއްލު ތް.އޮފެންނަން އެބަ

 ނެދެރަާވ ،ތިާވނެހޯދައިދޭނަން. އިސްލާމްދީނަށް ނިކަމެ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި މަްއސަލައަށް ަޙްއލުهللا އަޅުަގނޑުމެން 

ދިެވހި  ،ނެތިންހަނދާ ،ނުެލިވއިޅައަ ،ގައި މިކަން ފެށި 2015ކަމެއް މިތާކު ނުހިނާގނެ. އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ 

އްިވ މީހުން މިއަދު ސަރުކާުރ ރިޕޯޓް ަރއްކާކޮްށެގން ބޭ  އިތި ފޮރުަވއޭ ،ކަމަށް ަލއެއް ނޫންރައްޔިތުންނަށް މިއީ މައްސަ

ަނށް ނިސްބަތްކޮށް އިނިގލި ންމި މައްސަލަިއގައި އެ ބޭފުޅުއަުޅަގނޑުމެންނަށް ބަދަލުުވމުން މި ާވހަކަ ދައްކާތީ 

 ލުއަށް ޙައްލަމި މައްސަ ެވސްކަށް ނުބުނެޭވނެ. އޭރުއަކު މައްސަލަެއއް ޮއތް ކަމަމި، ންނޫންނަމަޖެހެނީ. އެހެންކުރެެވދިއް

އޭުރެގ  ،ެއނިގަވޑަިއަގންނަާވނެނަމަ.  ފިަޔަވޅުައޅަން މަސައްކަތްކުެރުވނު ،ރަންކުމި މައްސަލަ ބަލައި ތަޙުޤީޤު ،ންދަހޯ

ނެތް. މިއަދުެގ މި ފުޅެއް. ކުެރުވުނ ކަމެއް ން ބޭޅުނެްގ ތެރެއިހަމަ އެ ބޭފުއިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަކަށް ެވސް ހުންނެީވ 

ރުކާރުން  ސަ އިްސލާމްދީނަށް އަޅުަގނޑުމެން ުކރާ ލޯތްބަކީ މި މައްސަލަތައް ބަލަން މި ،ރުކާރުެގ ރީތިކަމަކީ ސަ

ެގ މި ސަރުކާރުން ިތއްބާ އަުޅަގނޑުމެން ކިޔާޔަ ކިކިޔަން  ނުކުރޭުނކުރޭ ،ޮއެވ އިމަސައްކަތްކުާރކަން. އޭރު ނުުކރައްވަ 

ން މާއި ލޯބިރާތިހުމައްސަލައިަގއި ެއބަޖެހޭ އި ުރކާރަށް ައޅުަގނުޑމެން މިސަންީވމަ، ދަނީ. އެހެމުންން ކުރަމިކަ

 ވި ަވުގތަްށ އަުޅަގނޑަށް ދަންަނަވން ފެންނަ މިންަވރަކީ. ދެއް  ލަިއަގއި މިސަދޭން. އާދެ! މިއީ ިމ މައްބުހީތަރު

 ށް ޝުކުރިއްޔާ. ތަފުރުޞަ

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ތުން ރިޔާސަ
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ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުަވނީ ިވލުފުށީއަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުމެންބަރު.  ތްތެރި ިއއްޒަޝުކުރިއްާޔ 

 ށް.  ޙަސަން ޢަފީފަ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު ިވލުފުށީ

ަގނޑުމެްނެގ ދީނަީކ ޅު އަންޮގތު  ޑުމެްނެގ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާަގނޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅު 

ިމ ދީނުގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ   އެ ޖެއެތަްއ އަހަރެއް ވެއް 800މާތްެވެގްނާވ އިސްލާމްދީން. އަޅުަގނޑުމެން 

ނޫން ިމ ާވހަަކ  ކުމަތީަގއި ތިބޭާތ. މިއަދަ ެގބޫލުކޮްށެގްނ އެ ޢަޤީދާ ަގ ަރއްިޔތުން އެ ދީންލޮބުެވތި އްޖޭެގ ެވހިރާދި

ނެރުނު ރިޕޯޓެއްެގ މަްއސަލަ މިއަދު ަވނަ އަހަރު  2015ަވނަ އަހަރު ނުަވތަ  2016ދައްކަންޖެހޭނީކީ. މިއީ 

 ތޯ އޭުރެގ ިއސްލާމިކްއުފައްދަނީ. ކޮބައިމި ސުާވލުމެން ސިލުކުރަންތޯ އަުޅަގނޑުހާަކމެއް ހުށަހަޅައިެގން މިއުޅެނީ ކޮން 

ިއސްލާމްދީނަށް  ؟ެކިވ ާވހަކަކުފާނު ދެއް އަދި އެމަނި  ހުންނެިވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރުަގއިބައިތޯ އޭކޮ ؟މިނިސްޓަރު

މުގައި އޭރު ހުންެނިވ ޭބފުޅާ އެތައް ތަެނއްަގއި އެކި ކަމުެގ މަޤާޔާ ަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްރު ނޫންތޯ އޭސާރަކުރުންއްފުރަ

ންނެއް އަންހެން ކުދިންނަީކ ެއއީ ހިލޭ އަންހެނު ނަެގން  ާވހަކަެދއްެކީވ. ބެްނކޮކަށް ޮގސް ަފއިސާ ީދެގން ށް ތަތްޮގޮގ

 ؟ކީްއެވތޯ އޭުރަގއި ތި ބޭފުޅުްނ އެ މަްއސަލަ ނުނެންެގީވ؟ ކަން އޮންނަ ޮގތަކީނޫނޭ. އެއީތޯ އިސްލާމްދީނުަގއި އެ 

ރައްާވލެްއ ިއސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އޭރުެގ ހަމަ ؟ކީްއެވެގންތޯ އެްއޗެކޭ ބުނަން ކެރިަވޑައިުނަގތީ

 ންރާހަ ލާލު ފައިސާތޯ ނޫނީހަ ެވސް އެްއޮގތަކަށް  ފައިސާ ލިުބނީމާ އެއީތި އަދަދުން ނޫނިއްޔާ ބޮޑެ ؟ބޮޑުކަމުންތޯ ެއއީ

ެއއީތޯ  ،ންހަކަދެެކުވމަށް ނިސްބަތްާވ ޮގަތށް ާވކަ އަށް ދަރިން ލިބޭهللا ނޫނިއްޔާ  .ނުޖެހޭނޭސާތޯ ބަލާކަށްފައި

ކުރިއަުރަވްނ  އިސްލާމްދީންޅަށް މްދީނާ ެއއްކޮލާމަންތެރިުވމަީކ ނޫނިއްާޔ އިސްއިސްލާމްދީނުެގ އުސޫލުތަކަްށ ކިޔަ

ތަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިެގން ީކއްކުަރްއަވންތޯ ތި  މިއަދު ސިޔާސީ ބޭނުމެއްަގއި މިޮގތަްށ މި ؟މަސައްކަތްކުރުމަކީ

އަހަުރ ަވނަ  2012 ކެކި އަުރަވއިެގން ކަންތައް މިހެން ހުށަހަޅައެިގން ރައްޔިތުން ރެްއީވތޯ މިހީފުޅުކު ؟އުޅުްއަވނީ

 ؟ފުޅުކުރަްއަވިއެގންތޯ ތި އުޅުްއަވނީހީ ެލޭވނެ ކަމަށް. އެހެން އިއަދު ސަރުކާރު ވައްޓަ ޮގތަށް މި ރު ވައްޓާލިސަރުކާ

އިނޭގތޯ. ިތ  ކުރަްއަވއޭމަސަްއކަތްަބ  އެ ބޭފުޅުން އެމިއަުދ ެވސް ހަމަ އްޓާލަންވަ ނެްއ. އާދެ! ސަުރކާރު ނުާވނެ އެހެ

ބަޣާާވތެއް ނުކުރެޭވނެ މިއަދަުކ  ބަޣާާވތެއް ކުރަން. އްާކެވސް ހަމަްއަވނީ އަނެމަސައްކަތްކުރަ ހަމަ ތިޅުން ފުބޭ

އިސްލާމްދީން   ޑަށްރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީނާ އެންމެ ބޮ ރާއްޖޭގައި. މި އިސްލާމްީދން އޮންނާނެ މި  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ.

ފަރާތުން. ޓިކް ޕާީޓެގ ެގ ޑިމޮކްރެދިެވހި ރަްއޔިތުން ގެ ުޅަގނޑުމެންމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުާރނީ ެވސް އަހި

ަވއްކަންކުރުން ެއއީ ދީނީ ؟ ތި ކުރަނީ ކަމެއްތޯއުޭޅ މީހުން ކޮން އަޅުަގނޑުމެންެގ ބޮުލަގިއ ލާީދނީ ޓެުގ އަުޅަވިއެގން މި

ެގ ބޮޑެތި އަދަދުން ދައުލަތު  ؟ކަނީކީްއެވތޯ ަވއްކަމުެގ ާވހަކަ ނުދައް  ؟ކުރުން އެީއ ދީނީ ކަމެއްތޯަވއްކަން ؟ކަމެއްތޯ

ެގ ޑުަވން މިއަދު މި ފާރުއެކަންތަްއ ފޮ ؟ނީެވެއީއ ދީނާ އެްއޮގތަށްތޯ އެ ަމސައްކަތްކުރެ ަގށް ެނީގމާ ފައިސާ ވަ 
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އަދި  .އިސްާލމްދީން ދެމިއޮންނާނެ ރާއްޖޭަގއި އްާވެނ ކަމެްއ ނެތް. މިކުރަ ސައްކަތްމައްސަލަތައް ހުށަހަޅަިއެގން މަ

ބަރުން. ންރި މެންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓެގ އިްއޒަތްތެތުޔިިދެވހި ރައް ،މާޔަތްކުރާނީ އަޅުަގނޑުމެންހި އިސްލާމްދީން

 ރި ރަީއސް. ތެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތްތެރި މެންބަުރ ާދއިރާެގ ިއއްޒަ އަރުަވނީ ބިލެތްދޫއަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ޒަތްތެިރ މެންބަރު.ޝުކުރިއްާޔ ިއއް

 ށް. އަޙްމަދު ޙަލީމަ

 

 އިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ާވހަކަދެއްކެުވން:ދޫ ދާބިލެތް

ތައް އެންނަތާ މިހާރު ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން އޮ މިރި ރައީްސ، ޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއް

ކުޭރ ބައެމަސައްކަތް  ެގ ތެރެއިން ަބޔަކު ަވރަްށ ބުރައަހަރުތަކެްއެވ ހިނަގއްޖެ. ެއހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުމެން 

ޓަކައި. ޚާއްޞަކޮށް އަުޅަގނޑުމެންަނށް މިކަން ފާހަަގކުެރުވނީ ލާމްދީން ނޫން އެހެްނ ޮގެތއް ހޯދުމަށްއިސް

ފަިއ މި މަސައްކަތް ކުރަްއާވަވރަްށ ބޮޑަްށ  ތުެވދިަޔ ދުަވސްތަުކަގއިޭވ އިދިކޮުޅ ިސޔާސީ ފަރާތްތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނާ

 ؛ނުިޒޔާރަތްކޮުޅގައި ޭބއްިވ ުމޒާހަރާއެްއަގއިލޮފުރަތަމަ މިކަން ފާހަަގކުރެުވނީ  މެއެންމެްނނަށް އަުޅަގނޑުއެބަހުރި. އެއީ 

 ބޮޑު ދީނީ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، މާމިނިގލީ  ށް ޚަރަދުކުރެއްީވ އެންމެޑަެއންމެ ބޮއޭަގއި ދީނީ މުޒާހަރާއެއް. 

އެކޮުޅކޮޅުން  ތީއޮ ަގއިއިރުހުރިލާފައި ތިކޮޅު ބަނދެސް އެޮކޅުކޮޅުްނ ފޮެވދަތް ހާ ޝަދާއިރާެގ މެންބަރު ހުންނެީވ

، އަނެްއކާ ދިޔަދިަޔއީނުން. އެހެންީވމާބޮޑުެވެގން  އެކޮޅުކޮޅުން ދީނީތީލިޔެިވފައި ނިތްކުީރގައި ެވސް. ޝަހާދަތް ެވސް އޮ

 ސް ެވ ަވރި ހާއާޅަހުއްތުެގ އަނބިމީ. މައްލާއިފިތްބަކާ ެވސް އިނދެލަނންނަންީވމަ މީހެއްެގ އައެ ބޭފުޅާ މީހަކާ އި

 ކަ އެކަަމކު، އެ ބޭުފޅުން ނުކުމެ ދީނީ ާވހަ ؟ދީނީ މިންަގނޑު ހުރި މިންަވރު !ނުކުރަނީސް އިނދެފި. ބައްަލާވ

 ތްބަާކ ެވސް އިންނަންީވމަ އިންނަނީ. ނދައްކަަވނީ. މީހެްއެގ އަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރި މެްނބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް. ިއއްޒަތްތެދޫ ދާއިރާެގ ބަރު، މަހިބަ ރި މެންތްތެޒަދޫ ދާއިރާެގ އިއް އިްއޒަތްތެރި، މަހިބަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްެކުވން:މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް 
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  ލަޙަތާޞްހުންެގ ޒާތީ މަމީ ،ށްފައިާވނެ ަގވާއިުދަގިއ ަވރަށް ސާފުކޮށް އެތައް މާްއދާއެްއގައި ފާހަަގކޮ ހުގައިއާދެ! މަޖިލީ

ދަްއކަަވމުންާދ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަކަދެްއކުމަށް. ިމހާރު ާވހަކަފުޅުާވށް ޢަޟޫ އުށާއި އަދި މަމަނުބެހު

 ންދެން ކައިެވނިފުޅުތަކަށް ދާ އަދި އެ ބޭފުޅާގެ  އިރި މެންބަރުންެގ ޒާތާދަްއކަަވމުން މިތާނެގ އިތުރު އިއްޒަތްތެާވހަކަފުޅު

 ރީ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ާވތީ ފާހަަގކު ސަަލައކަށްމީ މައްެވސް ނިޒާ އިހެމުންދާތީ މިއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތަުގބެ

 

  ސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާ

ޮގތަށް  ރި މެންބަރު ކައިެވނިތަކުެގ އަދަދު އޮޅޭްއޒަތްތެތްތެރި މެންބަރު. ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަޝުކުރިއްޔާ އި 

 ތިރާމާއެކު އެދެން. ހުަގނޑު އިނުކިޔުްއުވމަށް އަޅު 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން:ންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް އިރާެގ މެބިލެތްދޫ ދާ

ކޮންމެ މެޗެއްެގ ތެރެއިްނ  ރެފްރީެއއް. އަުޅަގނޑަށް އޭރު ނިދާކަށް ނޯެވޭވ. ކީތަޅަހުއްމައްލާ، ީވމަ މީހެއްން ކުޅުފުޓުބޯޅަ

، ންީވމާެގންނޭ. އެހެއުޅެނީ އިނދެ ރިެއްއ ނުކުރަމޭ. އެކަމަކު، މިދަނޑުމަތިން ެވސް އެބަހުރި އަދިެވސް ައޅުަގނޑު ަވ

އަުޅަގނޑަށް ަވރަށް ާސފުކޮށް މިކަން އެނޭގތީ. މަްއލާ ޅަހުއްތު ަވރިނުކުރަނީސް  ،މި ދައްކަނީ ހަކައަޅުަގނޑު މި ާވ

ީކ ރި ަރއީސް. ިމއީތްތެުކ ހޯދިފައި ިއއްޒަޔަފިރިދެ ިދެވހި އަންހެަނކަށް  ،ތީ އޮ، އަންހެނަކަށް އެއިނީ. އެހެްނީވމާ

ަދއްކަން. ކޮންމެހެން މި ާވހަކަ ދީނުެގ ާވހަކަޮގތެއް ނޫން. އެކަމަކު އެ ބޭފުޅާ ހުެރދާނެ އިސްލާމް  ދީން އޮތްއިސްލާމް

 ދޭތެރޭގައި މައްސަލަ ދީނާނެިގަފއި އޮތް އިސްލާމް ިބންަވޅު އިހިތުގަ ރަްއިޔތުންެގ ތެރެއިން ދަްއކާ ރާއްޭޖެގ ދައްކާ

 މަރު އެީއ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޢުދަމް ޝަރީފް އާމިއަދު . ަވްނ ފެށީމަން މި ާވހަކަ ދަްއކަބޭފުޅު މި ށީ ފެންނުކުންނަ

ތަނަށް  ެއއް މިަމޑުްއަވރީ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އައިސް ފުރަތަމަ ުކއްލި މައްސަލަ ؛ކުރީެގ

 .ެވސް ނުކުމެފައި އޮތީ  މި ރިޕޯޓެއް ކަމުަގއިއެ ަމނިކުފާނުެގ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ަގއިހުށަހެޅުއްވިއިރު 

އެ ބޭުފާޅ  .އަުޅާވފައި އޮތް ބޭފުެޅއްދެން އޮތީ ެޓުގ .ހުށަހެޅުއްީވ މިއަދު އަިއސް ކުއްިލއަކަށް މިތަނަށް ،ނަމަެވސްއެހެން

ެޗއް އެއް ށްއެ ބޭފުާޅ ނުކުމެ މިތަނަ .ބޭފުާޅއަކީާދއިރާެގ ނޮޅިަވރަމު  މި އިންނެިވ ލާރި ދީެގން އުުޅއްާވ ބޭފުެޅއް 

 ނެއް ދޮރެއް އިނެގނީކީ ނޫން. އްަކަވނީ. ތަެގ ާވހަކަ ދަާފޑުފާޑު އިހުށަހަޅުއްާވފަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ  ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު،

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު،
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 ސަލަ()ނިޒާމީ މައް

 ާވހަކަދެްއކެުވން: هللاދު ޢަބްދުދު ނަޝީމުޙައްމަބަރު ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ މެން

 ..، ެއަވރުެގ ބޭފުަޅކު.ނުލައި ބަނޑުއަާޅލައިެގން ހުންނެިވ ބޭފުޅަކު  ރިސޯޓު ފެނާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތެިރ ެގ އިްއޒަތްަވނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާނޑު ހިތަށް އަޅުަގނޮޅިަވަރމް ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އިއްޒަތްތެރި  ،މިހާރު

 ނެންެގީވ. ތާުގޅިެގންނޭ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކު އާިވއްކާ ާވހަކަ  އަުޅާވފަިއ، އަދި ޑްރަގު  ޓެުގމެންބަރު

ްއ އަޅުަގނޑަކަށެ  ފާހަގައެއް ، ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއެގ ޮގުތަގއި . އެހެންީވމާއެ ާވހަަކއެްއ ނޫން ިވދާޅުީވކީ ،އެހެންނަމަެވސް

މާަވށު ާދއިރާެގ . )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( ބިލެތްދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ްއޒަތްތެރިދާއިރާެގ އި  މަހިބަދޫނުިވ. 

ނިޒާމީ މައްސަަލެއއް ނެންެގޭވނީ ދެެކެވމުންދާ  .ެވސް ދަންަނވައިފިން އިއަޅުަގނޑު ކުރީގަ  .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ؛ނުނެޭގނެ. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އްއެމީ މައްަސލަނިޒާ ުގޅިެގން މީ މައްސަަލއަކާނިޒާ ށޭ.ައކަާވހަކަ

، ދެން ނިޒާމީ ނަންަގާވނީ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އެއްެޗއް ިވދާޅުީވމާ 

މި މަޖިލީހުެގ ިނޒާމު  !އްސަަވއްޗޭއަ އަޑު  !އައްަސަވއްޗޭއަޑު  މެންބަރުއްޒަތްތެރި )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( މަހިބަދޫ ާދއިރާެގ އި 

ެއއްޮގްތާވ  ެގންދާނީ މި މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުަތކާމުންބަލަހައްޓަނީ އަުޅަގނޑު. ައޅުަގނޑު މި މަޖިލީހުެގ ނިޒާމު ބަލަހައްޓަ

 ، ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.އެހެްނީވމާން. ޮގތުެގ މަތީ

 

 ކެުވން:ކަދެއްާވހަ ޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދޫބިލެތް

ނެންެގީވމަ  ެގ މައްސަލަނިޒާމީ ނުކުތާއަރާ ސަޢީދު އެކަމަކު ައޅުަގނުޑ ހިތަށް ،ޚާްއޞަކޮށް. ާވނެ އިނޭގތޯނދަގޫ އު

  ...މިއީ ރާއައަޅުަގނޑު ހިތަށް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ބަރަށް. މާަވށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ށުމާަވ

ފުރުޞަތު ދެއްަވމުން  އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑަށް ބޮޑަށް ފާހަަގ ހަމަ ާވތީރައީސް ޝުކުިރއްޔާ އިނޭގތޯ. 

އި ބޯކޮށް ދީފަ، ފުރުޞަތު ހަމަ ރަނަގޅަށް ދީފައިފިއްޔާ ތިދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރަުކ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނަަގއި 

، ތަން. އެހެްނީވމާ ދެއްާވ އިފުޅު ސްޕީެޗއް މިތާނގަ އެހެން މެންބަރަކު އެއްެޗއް ިވދާޅުވާއިރަށް އިންޓްރަޕްޓުކޮށް އަމިއްލަ
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ކޮށް މިކަްނ ތަންކޮޅެްއ އިންސާފުެވރި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއީ އެްއެވސް ަގާވއިދެއް ުހއްދަކުރާނެ ކަމެއް ނޫން

 ކުރަން. ދެން ަގާވއިދެްއެގ ތެރެއަށް މިކަން ލަންޏާ ލާނީްވ. ސްިތމާލްނޑު އިެގންދިއުމަށް އަުޅަގ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދު ިވދާޅުީވމަ އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނެ މަޖިލީހުެގ ރައީްސ 

. ެގންދިއުން ެއއީ އަުޅަގނުޑެގ މަސްއޫިލއްޔަެތއްއަށް  ބަހުސް ކުރިޭއެގތެރޭގައި މަޖިލީހުެގ. އްތައްކުރަންޖެހޭ ކަންތަ

 އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.ބިލެތްދޫ ދާ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

 .ކުެރްއިވަޔސް..މަސައްކަތްރަން ކުމެ ފުރައްސާރަންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބޭފުުޅން ދީނަށް ކިތަ

 

  ްއެކުވން: ާވހަކަދެރިޔާސަތުން

 ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަަކދެއްކެުވން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

ެދއްކުމަކީ ާވހަކަަޔއި މަލެކޭ ކި ފިނިފެންކަށްއްޖޭެގ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަދިެވހިރާ .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މާަވށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ސަޢީދު ަވނީ   ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް .ކުރުން އިނޭގތޯދީނަށް ފުރައްސާރައިސްލާމް

 މަށް އް ކައްޗެ އެ  . އެހާ އުފާ ލިބޭށް ިވދާުޅެވފަކަމަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކުރީެގ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީނަކީ ފިނިފެންމަލެއް

 އިނޭގތޯ.  ަފއިިވދާޅުެވ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ބިލެްތދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

 އިން ރާަވިއެގން މި ާރއްޖެ ލީޑަރުން ެގ އިސް ޕާޓީާއއި ޖުމްހޫރީ އި ޕީ.އެން.ސީމާޕީ.ޕީ.އެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 ދީން ފޮހެލަން... އިސްލާމް
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި މާަވށު ދާއިރާެގ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

ކީ ތެޔޮ ބިޑިއެއް ޮގތަށޭ އަުޅަގނޑަްށ  އަނދުން ޙުސައިނަ އިންނެވި ންީވތޯ މިނަަވައޅުަގނޑު ދަން. ތްތެރި ރައީސްއިްއޒަ

އެކަހަލަ ާވހަކަ އަޅުަގނޑަކަށް ނުދެްއކޭނެ ިއނޭގތޯ. މިހާރު އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ހަމަ ރީއްޗަްށ . ފެންނަނީ

ޕާޓީެގ  ަރއީްސެގ ޒަތްތެރިިއއްނަޑއެިޅެގން ފުރުޞަތު ދެްއަވނީ ަގއި ހަމަ ނުހުއްޓުވައި ކަހުއްޓުަވންޖެހޭ ހާލަތްތަކު

ތަފާތެއް ނުޭވ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއކި  ނަާވރައެޖެންޑާ  މީހުންނަށް ބޭނުން އެއްޗެއް ކިޔަން. އެހެން ހެދީމަ 

ރާ   . ދަޅު ފެންނާނެދަޅުބިޑި ފެންނާނެ. ބިޔަރު  ބައެއް މީހުންނަށް ތެޔޮ .ޮގތަށް ފެންނާނީ މީހުންނަށް އެކި އެއްޗެހި އެކި

މިއަދު  ؟ސް ތި ެގންދަަވނީތޯ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މަޖިލިއްކިހިނެެވސް ފެންނާނެ.  ނިފެންމާ ންނާނެ. ފި ފެ ފުޅިފުޅި

  ފުރުޞަތު... ކުރެޭވ މައްސަަލއަށްބަހުސް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ުޅަގނޑު ދާޅުީވ އަިވ. ކުރައްަވނީތިލުލަފުޅަށް ތިޔަ ބާިވދާޅުިވ ާވހަކަފުޅުތައް ައމިއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ 

ތަނަށް  މި ބޭފުޅާ ދެންމެ ޔަ ތި  ،ދޭ ާވހަކަ. އެހެންނަމަެވސްއެހެން މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ާއއިނުދޭ ާވހަކަފުރުޞަތު

 . ޮގތުން ޅޭުގ އެހެން ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަކާ ،ތިޔަ ދެއްެކިވ ާވަހކަފުޅުތައް އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތެދުވަންނަަވ

 .  މެންބަރު ޒަތްތެރިިއއްދޫ ދާއިރާެގ ތްބިލެ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: މްއަޙްމަދު ޙަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ދޫބިލެތް

ނުކުރެިވެގން ުއޅެނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ދީން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެން އެ ދިމާަވނީ އިނޭގތޯ އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަޖަމު 

 ކުރަން... ރިހާ މަސައްކަތެއްކުރަން ކުެރެވން ހުރި ހުރައްކާ

 

  ެކުވން:ހަކަދެއް ސަތުން ާވރިޔާ

 .މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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  ހަަކދެއްކެުވން:ާވ ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

 މަލަކާންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފިނިފެ ؛މާަވށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ސަޢީދު ފިނިފެންމަލެއް

ފިނިފެންމަލުެގ އަރާމާއި ލޯތްބަކީ އަންހެން   ،މަލެކޭއެކަން ކުރާތީ ފިނިފެން .ހަމަ ސީދާ ފިރިހެންކުޅި ކުރުމަކީރުްއަވއެ

 .ހަމަ ސީދާ ދަނޑިފައްތަރުލުން ؟ާވހަަކއެއް ިމތާ ދައްކަނީކުދިންނަށް މީހުން ދީ އުޅޭ އެއްެޗއް. ދެން ކޮން

 

  ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

 ތްތެރި މެންބަރު...ެގ ިއއްޒަދޫ ދާއިރާލެތްބި

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

 ަވންޏާ ކަމަށް ކުރާދީނަށް ެއަވރަށް ުފރައްސާރައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަރއީްސ އެހެން ެއ ދިމާަވނީ އިނޭގޯތ އިސްލާމް

  ...ތިބެން ޓަިއެގން ހައްަވރަށް އުނދޫގާވނެ މިތާ ބަލަ ށްއަޅުަގނޑުމެންނަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ 

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ކުޑަހުަވދޫ

މި  ނޑުމެންއަުޅަގ .ކަށްެދ ނުކުާތއައްަސލައެއް މި ެނީގ އަުޅަގނޑު ހަމަ ނިޒާމީ މަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 . ޚިލާފުނުާވ ކޮންމެ ާވހަކައެއް މިތާ ދެއްކޭނެ ކަމަށް އަސްލަކާ ދީނުެގ ަގއި ބަޔާންކުޭރ އިސްލާމްޤާނޫނުއަސާސީ

މި ާބަވުތެގ  ،ކަމަކީ  ދެން އަނެއް  ؛ޮގތްތައްމިކަންކަން ކަނޑައެޅުމުަގއި ެވސް ައޅުަގނޑުމެން ވެއްޖެ  ،އެހެންނަމަެވސް

ކޮޕީއެއް ައޅުަގނޑުމެްނ   ހާޑުއެކު ބަލައިލެޭވނެ ޮގތަށް ަގވާއިުދެގފަސޭހަކަމާމެންނަށް އަޅުަގނޑުމަ މައްސަލަތައް ދިމާީވ

ކުރުމަށް ފަސޭހަެވެގންދާނެ ގައިމުެވސް ަގާވއިދުެގ މާއްދާތަކަށް ރިޢާަޔތްކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލިބޭނޭ ޮގތް އޮތުމަކީ ހަމަ

 ިރއްޔާ. ޝުކު ކޭ.ކަމެ

 

  ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

ކޮޕީއެއް އިރާަދކުރެްއިވްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ޒަތްތެރި މެންބަރު ަގވާއިުދެގ ހާޑް ޔާ އިއް ޝުކުރިއް

 ބޭފުޅުންނަށް ަގވާއިދު ޕާޓީެގ ަސއިޓުންނާއި  ަވުގތު ތި މި. މަްއޗަށް ަވރަށް ައަވހަށް އަޅުަގނޑު ފޮނުާވނަންމޭޒުކޮޅު
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 ޕޯޓަލުންނާއި މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުެގ !ކުރައްާވަވަރށް ބޮޑަށް މާފު !ާވކުރައްފުމާ .ސޮރީ. ން ފެންނި ަވޑައިަގންަނާވނެލުޕޯޓަ

 ޝަނާކްސާރޗް ފަން ޙަޤީޤަުތގައި ބަެއއް ބޭފުޅުންެގ ނަަޒރުގައި. ސައިޓުން ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވނެެވބް

 .  މެްނބަރުއްޒަތްތެރިއި  . ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގބަލަން ފަސޭހަެވެގންދޭ އެީކގައި ސޮފްޓު ކޮޕީ އޮތީމަ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

 އް އިދިކޮޅު ފަރާތްތައޮތީ  ދަކަށް ެވފައި މިޤްޞަބޮޑު މަކުރުމުެގ އެންެމ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ދީނަށް ފުރައްސާރަ

ކޮޅުަގއި ލޮނުޒިޔާރަތް   .ަވނީ ހަނދާންއަޅުަގނޑު ށްކަމަަވނަ ައހަރު 2011 ބަރުންޑިސެ 27ެއޮގތުން . ންެވރިކަން ހޯދަ

ހާދަތް ކޮޅުން ޝައެކޮޅުދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މާމިގިލީ ،އަުޅަގނޑު މި ދަންނަާވ ބޭފުޅާ ށްއަބޭއްުވނު މުޒާހަރާ

ރުމަށް ކުރައްސާރަފު  ށް މީހުންދީނައިސްލާމް ދެޭކޮގުތަގިއ މި ރާއްޖޭގައި އެ ދުަވހަކީ އަުޅަގނޑު ؛ބަނދެފައި ހުރި ދުަވހު

ބޮޑެިތ  .ދިޔައީހުރިހާ ދުަވހު އެަކން ހިނަގމުން ައއި މަސަްއކަތްތަެކއްެގ ފެށުން. އެޮގތަށް މި މަށް ކުރެެވމުންކުރުމަުގފަހި

 ..ބޫލު.ަގކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން  އްކުރި މީހާއަކީ ސުމާޓް މީހެަވއްަކންަވްއކަންތައް ކުެރުވނީމާ 

 

  :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 ؛އެްކސްޓްރާ ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ަވރަށް ސާފުކޮށް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ .ތެރި މެންބަރު އިްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ

ާވ ންކަނޑަ ،ށް ަގޑި ބައްލަާވަފއިަގޑި އިތުރަށް ދެނީ. އަމީންޢާއްމު ަވރަށް ރަނަގޅަަގޑި ރެފްރީ ބަލައިެގްނަކން އިތުރު

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާލެހުޅުއަރުަވނީ ފުރުޞަތު މިހާރު މިުޅަގނޑު . އަަވުގތު ަގނޑި ކެނިޑެގން އެ ދިޔައީ

 .ށްނިޔާޒަ ޢަލީ

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ޢަލި ނިޔާޒްދާއިރާެގ މެންބަރު މާލެ ހުޅު

ށު ާމަވހެން. އަުޅަގނޑުެގ ކުރިއަށް ނޑަށް ހީަވނީ މި ސިސްޓަމުެގ މައްސަަލއެއްއަުޅަގ .ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

 .ތީތްތެރި މެންބަރު ކުރިން ފިއްތަާވފައި އޮެގ އިްއޒަދާއިރާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރެގ ާމަވށު !ކުަރއްާވމާފު !ކުރައްާވމާފު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު
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ލަ ކުއްލި މައްސަލައެްއެގ ޮގުތގައި ލީ ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ މި މައްސަދު ހަމަ މިއައަުޅަގނޑު . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

  ކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން މުޅި ދައުލަތް ހިތާމަމިއަދު . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ަވރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަަވން

ކުާރ . ެވރިކަންވަނީ ފެއިލްެވފަ މިއަދު މިރު ްއދަސް ދެ ބާޤައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދައުލަުތެގ އެންމެ ބޮޑު އެންމެ މު

 ހައްޔަރުކޮްށ އެމް.ޑީ.އެްނެގ ެވރިން މިއަދު ،އެހެން މި ދެންނެީވ .ހަދާ ބާރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބާރު އަދި ާގނޫނު

ން ގެ ށް މިކަން ނުކުެރިވއަރާ ަރީއސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަ. އަުޅަގނޑު ހިތަށް ޖެހޭނެއެމް.ޑީ.އެްނ ުއާވލެެވން

ށް ެވްސ އަދި ޚުދު މަޖިލީހުެގ ރައީސަ. އުޅެނީ ީކއްެވެގން ާބވައޭނުކުރެިވެގން ުކށްެވރި. ެގން ާބަވއޭީކްއެވ އުޅެނީ

 ންނަަވން...އަޅުަގނޑު ދަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ ކުނުދޫ ދާއިރާެގ މަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދޫމަކުނު

ހައްޔަރުކުރަްނީވމަ . ކުމަތްތެރި ބޭފުޅެއްޙިކީ ަވރަށް އަުޅަގނޑުމެންެގ ަރީއސަ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 .ނުޖެހޭނެއް ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބުނެދޭކަށެތަނު މި. ކުްށެވރިކުރަްނީވމަ ކުށްެވިރކުރާނެ .ކުރާނެހައްޔަރު

ެގ ހަމަ މި ބުނާހެން މި ާވހަކަތައް ރަނަގޅަށް ަދއްކާލަންީވމަ އަުޅަގނޑުމެން ،އޭެގއިތުރުން ައޅުަގނޑަްށ ފާހަަގކުެރެވނީ

ލުފުލުން ނަގައި މި ބޭފުޅުން ދައްކަްނީވމަ ހަމަ ބޭނުން އެއްޗެްއ ނުދީ ނިޒާމީ ނުކުތާ ފުމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު

 . ޝުކުރިއްޔާ. ނީދިއެހެންީވމަ މިކަން ފާހަަގކޮށްލަ  .ނުދޭނަންކަށް ކުިރއަން އެޮގތަެއކަ އަުޅަގނޑުމެން  .ކިޔަންީވ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .  މެންބަރުްއޒަްތތެރި އި ދާއިރާެގ މާަވށުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

 ...ބިލު މިތާޓެަރރިޒަމްެގ -ސް ޗުއްީޓގައި އޮްއާވ އެންޓިމަޖިލި، ރި ރައީސް ތްތެއިްއޒަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

   .ކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ކުޑަހުަވދޫ

ެގ ަވނަ މާްއދާެގ ހަަވނަ މާއްާދެގ )ފ(56އްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ  ރަ ނެީގ އް މިއެ ނިޒާމީ މަްއސަލަ އަޅުަގނޑު

ކަމަށް ަވރަށް ސާފުކޮށް   ނުދެޭވނެއެކު މަޖިލީސް ދޫކޮށް ދަށުން. މެންބަރަކު ާވހަކަދައްކާ ނިމުމަށްފަހު ހަމަ ނިމުމާ 

އެހެްނކަމަށް ާވތީެވ އެކަން ނިޒާމީ  ކުރެއްީވ ކަންތައް ރުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަބިލެތް ،އެހެންނަމަެވސް. ބަޔާންކޮށްފައި ޮއޭވ

 ށްލީ.މައްސަލަެއއްެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮ

 

  ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

 ؛ބާަވތުެގ ކަމެއްއެ  މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫބަލައިެގންފިން.  ނިޒާމީ މައްސަލައެްއެގ ޮގތުަގއި

ަވަޑިއެގންނަާވ މެްނބަރުން ތަންކޮޅެއް ިގަނއިން މެޮގނިޑ ދޫޮކށް ނުކު ޮގތުން ޢީބީޠަ ރިޔާސަތަށް މި  !ކުރައްާވމާފު

ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ޙަޤީޤަތަކީ .ނީއެ ާވހަކަ އެޮގތަށް ދެްނނެުވއޮޅުަމކުން ފެންނާތީެވ އަުޅަގނޑަށް 

ތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަރިހުގައި ނަން ބިލެހުން އެދޭ ރި، އަުޅަގނޑު އަމީންޢާއްމު އައެހެންީވމާ .މިފަހަރު

 އެ ފާހަަގކުރެއްިވ ނިޒާީމ ކުޑަހުަވޫދ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ެވސް އަދި އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ ަވށުމާރުަވނީ އަތުފުރުޞަމި ެވސް އަނެއްކާ  . އަޅުަގނޑު މިހާރުކުރެްއުވަމށްތިރާމުހުނުކުތާއަށް އި

 .  ށްމެންބަރަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

އަދި  .ދިޔައީކުރަމުންބަހުސް ށް ޓެރަރިޒަމް ބިލަ- ޗުއްީޓގައި ޮއއްާވ އެންޓިސްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަޖިލި

އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ެވސް ފާހަަގއެްއ ދިޔައީ. ެއއިރު އެ ާވހަަކެއއް މުން ހޭދަކުރަެވސްަވރަށް ިގނަ ކޮމިޓީ ަވުގތުތަްއ 

ީލ  މި ުކއްލި މައްސަލަ ލުމުން، ރުމިއަދު ނޮޅިަވރަމް ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ،ނުކުރައްާވ. އެހެންނަމަެވސް 

މުހިންމީ ަވުގތާއި ހާލަތެްއ  އި މީަގ. ހަަގކުރީ ފާތު ނުުގޅޭ ާވހަަކއެއް ިވދާުޅީވމަ އަުޅަގނޑު ިމހެން މިކަންަވުގާތއި ހާލަ

 މި ރިޕޯޓު ނެރުނީމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ އެ ރިޕޯޓު ބޭންކޮށްފައި ެއކަން ކުރި ބަޔަކު  .ނޫން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ން.ލުަމށްޓަކައި ސަުރކާރުން ަވުގުތން އެ މަސައްކަތް ފެށުނުަވތަ މައްސަލަ ބެ، ަވުގތުން ާގނޫނުެގ ކުރިމަްއަޗށް

  ...ަތކުންލަ ަވސީ އެއްެވސްތަން އެކަން ނުފެނުނީމަ އެކަން އެޮގތަށް ކުރި މެންނަށްއަޅުަގނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 . ބަރުމެންިއއްޒަތްތެިރ މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ 

  

 މައްސަލަ()ނިޒާމީ 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަކުނުދޫ

ިއއްޒަތްތެިރ ، ދައްަކާވތީވެ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް އޮިޅަވަޑއިަގންަނާވނެ ޮގތަށް ާވހަަކފުޅުަރީއސް.  ޒަތްތެރިިއއްޝުކުރިއްާޔ 

އަޅަމުން މުއައްސަސާތަކުން ފިޔަަވޅު  .ބަލަމުން އަންނަނީމަ ދުަވހުން ފެށިެގން ކަންތައް ހަމަ ފުރަތަ މި . މެންބަރު

ދާނީ ރާްއޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ރެިވެގންޮގތަށް ކުއްތައް އެތަ ދެން އަުޅަގނޑު ދެކޭޮގުތގައި އެކަން .އަންނަނީ

 . ނީ އިނޭގތޯ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށްދިއެންެގުވމުެގ މަތިން. ސާފުކޮްށލަ

 

  ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

 . މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާަވށު

 

 ެކުވްނ:ދެއްާވހަކަ ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

 މި  އީްސެގ ނައިބަަކށްތޯ މިހާރު މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމި އިއްޒަތްތެރި ރަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ؟ަވނީ

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ޔާސަތުން ރި

 ެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  އިރާެގދާ މަހިބަދޫ

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޠާރިޤް ޙްމަދުއަ ންބަރުމެ ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ަވނަ މާއްދާ،  61 ކީބެހޭ ަމްއސަލައަ ަގވާއިުދެގ ނިޒާމާ ގެ އަޅުަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ ަމްއސަލައެްއ މި ނެީގ މަޖިލީސް 

ުކ ރަކަމަށް މަޖިލީހެުގ ސަމާލުކަމަށް މެންބަ ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ދިާމވެއްޖެ ، )ނ( ަގއި މި އޮންނަނީަވނަ މާއްާދެގ61

ދީ  ނުމަށް ފުރުޞަތުމަޖިލީހުެގ ރައީސް ިނޒާމީ މައްސަަލއެްއ ނެިގ މެންބަރު ެއކަމެއް ަބާޔންކޮށްދި، ނަމަ ފަިއާވެގނެސް

 މަ،އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކަށް ނިސްބަތްާވނަން ނިންމުިނންމާ ޮގތުންއެ  .ާވނޭއެކަމާިއ މެދު ެއަވުގުތ ޮގެތްއ ނިންމަން

ދިޔަ އެ މެންބަރަކު ކުރަމުންނަމަ،  މަޖިލީހުެގ ރައީސް ނިންމަަވއިފި ށްމަކަ ފުނުާވލާޚި ނިސްބަތްިވ މެންބަރަކު ނިޒާމާ 

. ނުާވނޭކޮްށެގންށް ކަންތައްަތއް ެދން އިތުރަދިޔަ ުރ ކުރަމުންއެ ނޫން ހާލަތެްއަގިއ އޭ .ެގންދެިވދާނޭއް ކުރިއަށް ކަމެ
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 .ނިންމާލަނީާވހަަކއެއް ަދއްކާފައި  ފެންނަ އަށްބެހޭ މައްސަލައެއް ަނާގފަިއ އެ ބޭފުޅާ ިނޒާމާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އް ތުން ޮގތެ ޮގ ބެހޭ )ނ(ަގއި އެބަބުނޭ ަވުގތުން ެއ މަްއސަލައާ ،ސް ަވުގތުން އޭެގއިތުރަށް ިއްއޒަތްތެރި ަރއީ

ނޫންތޯ ެވްސ  އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްތޯ ދަނީ ތި ށްމައްސަަލއަ ހަމަ އަނެއް  . އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްނިންމަންާވނޭ

 އަޅުަގނޑު އެދެން.  ތުމަށްހިރުަމތްތެރިކޮށްޙުަގވާއިދަށް  ، އިްއޒަްތތެރި ރައީސްންީވމާމާ. އެހެނިންނު

 

  ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

ތެިރ ޮގތް. އަދި ިއއްޒަތް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ތިޔަ ިވދާޅުެވދެްއީވ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުަގއި ކަން ޮއތް ؛ސަލަނިޒާމީ މައް

ހަމަ ސީދާ އަކުރުން  .ެވްސ މި ެގންދަނީ މަލުކުރަމުންޢައަުޅަގނޑު  ،ންނަަވން އޮތީަގނޑު ދަަގއި އަޅު ރިހުމެންބަރުެގ އަ

، އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުެގ ނިޒާމީ މަްއސަލަ ދާޅުިވ ޮގތަށޭ. އެހެންީވމާއަކުރަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ިވ

 .ނެތުނީޒާމީ މަްއސަލަ ބަލައިެގެނެވން ެވސް ނިމެންބަރުެގރި އިރާެގ ިއއްޒަތްތެބަލައިަގެނޭވކަށެއް ނެތް. މަުކނުދޫ ދާ

 . މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާަވށު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

 ...ދެންނެީވއަުޅަގނޑު މިހެން މި  ؟ކިހާ ަވުގެތއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ބާކީ އޮތީ

 

  ެކުވން:ދެއް ޔާސަތުން ާވހަކަރި

 ...މެންބަރުިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާެގ މަކުނުދޫ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަކުނުދޫ

 ެއ ބޭފުޅާ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް ހަމަ ިކޔޭނެިކަޔންޏާ ހަމަ ހަމަ ެއކޮޅުން ބޭނުންހާ އެްއެޗއް ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ަދއްާކއިރަށް ހަމަ އިރުކޮުޅކޮޅުން ފުންމައިެގްނ އަުޅަގނޑުމެން މެންބަރުންެގ ާވހަކަ. ދަނީ އެޮގތަށޭކުރަމުންމަލުޢަ ެވސް

ކޮށްނެްއ. މިތާ މަޑެއް ންއެހެން ބުނީމަ އަޅުަގނޑުމެން ނުތިބޭނަ .ނިޒާމީ ނުކުތާެއކޯ ،އެކޯ ތެދުެވ ނިޒާމީ ނުކުތާ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ން:ކަދެްއެކުވހަޔާސަތުން ާވރި

 . މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާަވށު
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 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

އެ ާވހަކަ  .ހިންމުަވނީ ާވހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތު ހޯދަން އިނޭގތޯމަޖިލީހުެގ ނިޒާމު މު .ރައީސްއިްއޒަތްތެރި 

ޓެރަރިޒަްމެގ -ސް ޗުއްޓީގައި އޮްތއިރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެންޓިލިމަޖި ،ނީނަަވދާއިރު އަުޅަގނޑު މި ދަންދެކެެވމުން

  ދިޔައީ.ބިލު މިތާ ބަހުސްކުރެެވމުން

 

  ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

 . ތްެތރި މެންބަރުއިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 :އްެކުވންކަދެާވހަ ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އިހަަވންދޫ

ަގވާއިުދެގ ހާޑް ކޮޕީއެއް ނެތީމަ ނަންބަރު ދަންނަާވލަން ތަންކޮޅެއް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން އަޅުަގނޑު އަުތަގއި

 ފުރުޞަތުއިްއޒަތްތެރި  ،ެވސް ން ހަމަ މައިކު ނުޖައްސާއެމް.ޑީ.ޕީ ނޫން މެންބަރު  ،އެހެންނަމަެވސް .ަވުގތު ދަތި މި

ދޭ. އެމް.ޑީ.ީޕ  ރަީއސް އެބަ ފުރުޞަތުހަކަެއއް ދައްކަން ިއއްޒަތްތެރިބޭނުން ާވދައްކަން  އިމި ފްލޯަގ އެހެން.ނުދެނީ 

އަުޅަގނޑު ަވރަްށ  މަކީރކޮށް މިކަން ެގންދެުވންކޮޅެއް ފެއައިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތަ މެންބަރަކަށް އެ ފުރުޞަތެއް ނުދޭ. 

 ބޮޑު އެދުމެއް އިނޭގތޯ. ޝުުކރިއްޔާ.

 

  ން:ުވޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ ރި

  ސާފުކޮށްދޭން ބޭނުން . މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ށުމާަވ

އެހެން އަުޅަގނޑު އެަބ  ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް ބަަލއިަގީތމާްނ. ސާފުކޮށްދޭ ބޭފުޅާއަށް ންދާ ޮގތް ތިމަލުކުރަމުޢައަޅުަގނޑު 

އަރުަވނީ. މި ފުރުޞަތު އިެވސް އަލުން ައނބުރާ ަވކި އެއްެޗއް ނުދަންނަަވެނއްކާ ުރގައި އަނައިނުަގންދަންނަަވން. ބަލައި

ޮގުތަގއި އަުޅަގނެޑއް  ެގކުރުމަކީ އެހާ ބޮޑަށް އަދަބީ ކަމެއްބޮޑަށް އިޝްތިހާރު މާ  ާވހަކަދެން ކަމެއް ބަލައިނުަގންނަ

 .ނުދެކެން. މާަވށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު ރުބަމެން ރާެގދާއި މާަވށު
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ދިޔައީ. ދެތިން ކުރިއަށް މިތާ ރިޒަމްެގ ބިލު ޓެރަ-ޗުއްީޓަގއި ޮއއްާވ މި ަތނަށް އެންޓި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މަޖިލިސް

ޑުމެްނ  އަުޅަގނއިރުލާފައި މި ާގނޫނު ފާސްކުރިއިއޭރު ހަމަ ައަވސްއަުރވަ  ،ދިޔަ. އެހެންނަމަެވސްސެޝަން މިތާ ކުރިއަށް

 ދާ...ެގންހިނަގމުންމި އަދު މި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް.ކެލާ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްާރހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ

ބެހޭ ނުކުތާއާ ބެހޭ  ހުށަހެޅި ނިޒާމާ މެންބަރު އްޒަތްތެރިއިާރެގ އި ދާ އިހަަވންދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 .އިނޭގތޯ ދަްނނަާވލީ ެގންއްާވީތެވ. އެހެްނެވޮގތުން ރިޔާސަތުން ެއއްެޗއް ނީ

 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތެރި އިްއޒަތް ދާއިރާެގ ލާމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ސާފުކޮށްދިނުމުެގ ތެރޭގައި އަުޅަގނޑު ހިތުން ކެ

ހިތުގައި އުފެދިފައިާވ ުސާވލަށް ެވސް ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ފިނިކަމެއް ލިބިފައިާވނެ. މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރުެގ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

ެވމުން ދިޔައީ ޗުއްޓީ ތެރޭގައި. އޭރު އަުޅަގނޑުމެން ބަހުސްކުރެލު މިތާ  ބިރިޒަމްެގޓެރަ-އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެންޓި

އެހެން ފާހަަގކުރި ސަބަބަީކ އެީއ . މި ބިލުެގ ނާާޖއިޒު ފައިދާ ަނަގިއެގން ސަުރކާރުން މިކަން ކޮށްފާނޭ ،ފާހަަގކުރިން

 ވައްޓާލަން ބަޔަކު ަގކުރައްާވ ސަރުކާރުހަަވަރށް ބޮޑަށް އެބަ ފާ  ާވހަކަފުޅުގައިެގފުފީޢައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން 

ދިޔައީ. އެހެްނީވމާ، އެ ބިުރ އި އެކަެމއް ހިނަގއުޅެނީއޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހޯމް މިނިސްޓަރުކަމުަގިއ ކަންނޭނެގ 

 ... އޮތީ ކަމަށް ެވދާނެ. މިއަުދެގ ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުރީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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  އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. ރާެގއިނުގަރއިދޫ ދާއި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާެގ އިނުގަރއިދޫ

ކުރީ. މާަވށު ާދިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އިޞްލާޙުެވެގން މަޖިލިސް ަގާވިއދު  ހުރިހާ މެންބަރުން ަވރަށް ސާފުކޮށް 

 ރީ ހި ކުަރްއާވފައި ތިަގސްތުްއޗަށް ކިަތްއ ނިޒާމީ ނުކުތާތޯ މަޖިލިސް ރައީސް ދެްއަވްނ މަ ދުާވލެްއެގ

 ސާފުކޮށްލަދެއްަވއިފިްއޔާ ަވރަްށ ރަނަގޅު.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތްތެރި ޒަބަރު. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ަމހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިއް މާަވށު ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެން

ަދއްަކާވނީ.  . ނޫން. އެ ާވހަކަަތއް ެވސް އަުޅަގނޑާާވނީާވހަކަަދްއކަ ުކރައްާވނީ. އަުޅަގނޑާ މުޚާތަބު މެންބަރު ރިޔާސަތާ

ާވހަަކއެއް ުނދައްކަާވ. އެންމެ ޖަޒުބާުތަގިއ  ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަކާެއއް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު އަނެްއ  ؛އެއް ބޭފުަޅކު

އަުޅަގނުޑ އަޑުއަހާނަން. އަުޅަގނޑަްށ، އެންމެ އެންމެ ބޮޑަށް  !ާވހަކަދައްަކާވ ުޅަގނޑާ އަ ެވސް އަބަުދެވސް

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.އަހާނަން. މާަވށު ދާއިރާެގ  ައޑު  ެގނުަގތީމަ ެވްސ އަޅުަގނޑު ތި ބޭފުޅުންހިތްހަމަޖެހިަވޑައި

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

 ުއޅުން ކަމަށް ތި  ަގއިހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެީވތީ ބަޣާާވތުއެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ މިއަުދެގ  ށްްއޒަތްތެރި ރައީސައި

 ؟އެހެންީވމާ، ިމފަދަ ބޭފުޅަކު ހުއްޓާ ކިހިނެއްތޯ މި މައްސަލަތައް ބެލޭނީ. ބޭފުޅަކު ާވ އެއްހުރިހާ ބޭފުޅުން އަޑުއިްއަވ

 ...ސަލައަކީ އްިވ މައް  އެ ފާހަަގކުރެިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޙަސަން ޢަފީފު ،ކުެރއްވި ަގމިއަދު ޙަސަން ޢަފީފު އެ ފާހަ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އާދެ!. .ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ބިލެތްދޫ

 

 އްސަލަ()ނިޒާމީ މަ

 

 :ުވންާވހަކަދެއްކެ ޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ
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ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ  އިރަނަގޅުާވނެ މިދިޔަ ަސރުކާރުގަ  މި ަވުގތު ހޯމް މިނިސްޓަރަކަްށ ހުންނެިވ ބޭފުޅާެގ ާވހަކައަްށުވރެ މާ

ބަހުން އެއްޗެިހ  ހުތުރު ށްރަށް ަވއަދިމާ ޤާސިމާނަމަެވސް ސްލޮޓެއްަގއި ެވިރކަމަށް ަވަޑއިަގންަނާވފައި، އެހެން

 ށްޓްަގއި ހުންނަަވިއެގން ފަހުން ޕީ.ޕީ.އެމަލޮޭގ ާވހަކަ ިވދާުޅެވފައި، ހަމަ އެ ސްނޭނިވދާޅުެވަފއި، ޤާސިމަށް ތަންޮދރު

ހި ކިޔާކަށް. އަުޅަގނުޑ ަވރަށް ށް ެއަވުރެގ ެއްއޗެ އަދިމާ ަރނަގޅެްއ ނޫން ކަންނޭނެގ ާޤސިމާ ަވަޑއިެގންެނީވ. އެހެންީވމަ

 ށް...އަދިމާ ންޏާ. އެްއޮގތަކަށް ެވސް ޤާސިމާ ަވދޭތެރޭަގއި ހިުތގައި އެކަހަލަ ެއއްޗެހި ިކޔާ ަކމަށް ދެރަޭވ ޤާސިމާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ސިމް ިއބްރާހީމް. ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާ ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މާމިިގލީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :ާވހަކަދެއްކެުވން ޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ކުރެޭވ ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުަގނޑު ަވރަްށ ތަނުގައި ހުތުރު ބަހުން މުޚާތަބު ށް މިއަދިމާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރާމިިގލީ މާ

އަދި އެ ބޭފުޅާ ކައިީރަގއި ަވޒީފާ  ކީއިލްތިމާސްުކރަން، އެ މަނިކުފާނަހިތްދަތިާވނެ. އެހެންީވމާ، ައުޅަގނޑު ސަޢީދަށް 

 ...ީވމަ އަދާކުރި ބޭފުޅެއް

 

 ތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ސަރިޔާ

 މާަވށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢީދު، މާަވށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ށް އެްއެޗއް އަދިމާ ރަން ޤާސިމް އިބްރާހީމާސްކުއަުޅަގނޑު ަވރަްށ އިލްތިމާ ؛މާަވށު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

 ިވދާޅުނުާވން.

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު
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ޖެހޭ ބަލަން. އަޅުަގނޑުެގ ތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރަނަގޅަށް ހުރީ އެބައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ބިލެ

 މިއަދު އަުޅަގނޑު މި ދައްކަީނ ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް... ؟އިބްރާހީމްެގ ނަން ެގނައީމް ާވހަކަިއަގއި ކޮންއިަރކުތޯ ޤާސި 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ކުޑަހުަވދޫ

 ރަީއސް. އާދެ! އަުޅަގނޑު ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ފަހަރު މި ނެީގ، ނިޒާމާ ބެހޭ  ތެރިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސެގ ސަމާލުކަމަށް ެގނައުމަށް ލައެއް ނެުގމަށްމައްސަލަިއެގ ތެރެއިން. އެއީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަ

ނަަގން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް  ެއއް ނިޒާމީ މައްސަލަ ،ނީަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައި ަބޔާންކުރަ 61މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ 

. އެކަމަކު ިނޒާމާ ބެހޭ އަޑުން މިހެން ބުނުމަށްފަހުާވނަމަ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލއެްއ ހަރު

ޑު ަގނނުކުތާއެްއ، ިނޒާމާ ބެހޭ ކަެމއް، ިނޒާމާ ބެހޭ އުސޫލެްއ މިހެން ބުންޏަސް އެ ފުރުަޞތު ދެމުންދާތީެވ އަޅު 

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެީގ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިބަލައިެގންފިން. މާަވށު ދާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަ 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

 ...ެވސް ނޭނޭގ ނުދެކެޭވ ާވހަކައެއް ަވަރށް ތަފާތު. ދެކެޭވ، ތަފާތުހަމަ ަވރަށް  19ާޑ ން، އެޖެރައީސް އިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 އިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އިހަަވންދޫ

 މަތުކުރައްާވހުތުތްތެރި ަރީއސް. މާަވށު ދާއިާރެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު އެބަ އްޒަޝުކުރިއްާޔ އި 

ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް އެހެން ކޮންމެެވސް ކަމެއް ކޮްށެގން އުޅޭ ކަމަށް. އަުޅަގނޑަށް 

ެގންދެޭވނީ އޭެގތެެރއިން ކޮން މެންބަރެއްޯތ ރަނގަޅީ، ހަމަިއގައި ހުރީ އަށް ފެނުމުގައި މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ކުރިފެންނަ

 ންކުރުމަށްފަހުގައި. އެހެންީވމާ، ެއކަން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްެގ ސަމާލުަކމަށް ޓަކައި ދަންނަާވލީ.ޤީޔަ އަޅުަގނޑުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ މާއްދާަގއި މަޖިލީހުެގ  61ންނަާވެނ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ ިއަގމިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގަވޑަ

، އެއީ ަތކުރާރުކޮށް އެކަްނ އިއޮތް އެްއެވސް ިނާޒމީ ނުކުތާއެްއ ައޑުނާހަރައީސަށް އިޚްިތޔާރު ލިބިދީފައި އެބަ 

އެއީ ައޅުަގނޑު  ،ސްމަެވން. އެހެންނައުދިެއއްެވސް ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް ައޑުނާހާ ކުރިއަށް ،ެގންދަާވ ނަމަކުރަްއަވމުން

ހުރިާހ މިންަވރަކުން  ކުރާ ޮގތެްއ ނޫން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނަޑށް ީވތުސްަގމި މަޖިލިސް ހިންަގން  ،ކަންތައް ކުރަން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ެވސް ނިޒާމީ ނުކުތާ އަރުާވނަްނ. ޙަޤީޤަތުގައި ޮގތް ނިންމަނީ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން. ތިޔަ 

ެގންދަާވ މަލުކުރައްަވމުން ޢަެވްސ އަިދ  ެގންދަާވ ާވހަކަފުޅުތައް ތެިރ މެންބަރުން މި ތަނުަގިއ ދަްއކަަވމުން ތްހުރިހާ އިއްޒަ

އަހަމުން، ަބްއލަަވމުންެގންދަާވނެ. ނިންމުން ެވްސ ރާއްޖޭެގ ިއއްޒަތްތެރި ަރއްޔިތުން ަވރަްށ ކަނުލާ ައޑު ޮގތްތައް

 ެގ ރައްޔިތުން. މާާވށު ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މެންބަރު. އްޖޭފަހުެގ ނިންމުން ނިންމާނީ ރާ އެންމެ، ނިންމާނީ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

 ...މާަބއެއް މީސްމީހުން ެވްސ ބަލަން. އެހެންީވބޭރު ދުނިޔޭެގ ތިބި ަވށަިއެގން އެބަ މަޖިލިސް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،

 

 ެކުވން:ދެއް ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

 . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު ދެންނެިވ ާވހަަކއަކީ އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ޯވޓު ޙައްެޤއް ނުާވނޭ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

ތްތެރި  އިްއޒަރާެގނީ. ެއއީ އިހަަވންދޫ ދާއިއާދެ! ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، އެ ާވހަކަ ދަންނަަވން އަުޅަގނޑު މި އުޅެ

 ތި ބޭފުޅުން ނޫންތޯއޭ ބުނަނީ އެއްެވސް... ،މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ެލއްުވން އިނިންމަވަ  އިދައްކަވަ މާަވށު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މާަވށު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާވހަކަފުޅު 

 އެދެން.

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ރާެގދާއި މާަވށު

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ތި ިވދާޅުިވ ޮގތަށް ދިެވހި ލޮުބެވިތ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަާވލަން ބޭނުން

 ެގ ތަޅުމުަގއި ދެެކެވމުންދާ ާވހަކަތަްއ...ލީހުރައްޔިތުން މި މަޖި

 

 :ންރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

 މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަކުނުދޫ

ޔާ ދެނެއް ނުކުރޭނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ؛ރައީސް، ކޮންެމެވސް ެއއްޗެޭކ ކިޔަިއެގން ދީނޭ، ބަޣާާވތޭ، އެްއޗެކޭ ިކޔަިއެގން

ސަރުކާރު ވައްަޓއެއް ެލޭވނެ. އެމް.ޑީ.ޕީ އިނުަވއްޓައަހަރު ތެރެއަކު  5ާލކަށް. އިއިބޫ ސާލިޙްެގ ސަރުކާރު ަވއްޓަ

ެދްއކިޔަކަްސ ެވްސ ނުެވއްޓޭނެ. ާވހަކަމިތާ  ެގނެްސެގން ެގ ެއއްޗެހި ފާޑުާފޑު ؛ނުލެޭވނެ. ހަމަ ޯވޓަކަށް ޮގސްެގން

 ކުިރއްޔާ. ޝުަވރަށް ބޮޑަށްލެޭވނެ. އިނުވައްޓަ ސަރުކާރެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.މާަވށު ދާއިރާ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާަވށު

މިއީ އަބަދުެވސް ސަރުކާުރ ެވއްޓޭ ާވހަކަ މި ކިޔަނީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަކުނުޫދ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ހާދަހާ ބިރެކޭ މި ަގންނަނީ.؟ ެވެގންތޯއް ކީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ބަރު.ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން
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 މައްސަލަ()ނިޒާމީ 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ތު ހަމަެވެގން. ިއއްޒަތްތެރި މާަވުށ ުގޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑަށް ރަނަގބީލު ޖެހި އަޑު އިުވނު ަވ

 ދާއިރާެގ...

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  އެއީ ރަނަގބީލު ޖަހަނީ އިޝާރާތަކަށް. ދެ ރަނަގބީލު ޖަހާނެ. ؟ ނޫންތޯ ދޭމިނެޓު  1ރަނަގބީލަށްފަހު އަދި 

ރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑަށް ތްތެ . މާަވށު ދާއިރާެގ އިްއޒަަވނީަރނަގބީލު ެވސް ޖެހިފައިތޯ  2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، 

ުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ، އަމިއޮތީ އިތުރު ފުރުޞަތު އެުރިވފަ. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ 

ބާރަށު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ ކަށްފަހު( )ަވުގތުކޮޅަ  އަށް.هللا ބާރަށު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ލާފަިއަވނީ. އިކަްއސަން ގެއްިލފައިަވނީ، އިެއއީ ހުޅުމާލޭެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުެގ ފުރުޞަތު މި !ޑުކޮށްލައްާވމަ މެންބަރު

 އެހެންީވމާ، ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒު.

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލެ

 ާވހަކަދަްއކަން މި ެގ ތެެރއިން އަުޅަގނޑަށް ީއސް. ަވރަްށ ބަިއަވރު ިނޒާމީ މައްސަލައި ރަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި

ހުރިހާ   ،ކަށް އެޅުމަށް އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަެވސްޔަފާެނ ހަމައިނީ. އެހެންީވމާ، ފުދޭަވރަކަށް ަވުގުތކޮޅެއް ނަގަ ޖެހު

ޢިއްޔާެގ ފަރާތުން ނެރެފަިއ ޖަމު ، އެ.އެްނެގ.ޑީަވނަ ައހަރު އެމް 2016ފަށް އެދެން. އާދެ! މެންބަރުންެގ ކިބައިން މާ

ހުރި. ތުން މިއަދު ހުށަހެޅުނު ކުއްލި މައްަސލައިަގއި ައޅުަގނުޑ ފާހަަގކުާރ ބައެއް ކަންކަން އެބަޮގ ުގޅޭ އޮތް ރިޕޯޓަކާ

ދޭތެރޭގައި  ތަކާޮއތް ރިޕޯޓެއް މިއީ. އެ ރިޕޯުޓަގއި ހުރި ކަންނިކުމެފައި ަވނަ އަހަރު  2016އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް 

ކަންޮބޑުަވން. އަދި އަުޅަގނޑު ނިސްބަްތާވ ާޕޓީން ެވސް ކަންބޮުޑޭވ. އަދި އެންމެން ެވސް ކަންބޮުޑޭވ. ައޅަގނޑު ެވސް 

 ކަންބޮުޑޭވ... ކުރާ ސަުރކާރުން ެވސް ެއކަމާކާރަކަށް ިނސްބަތްާވ، ތަމްސީލުއަޅުަގނޑު އެ ސަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ރާެގދާއި ފަރެސްމާތޮޑާ
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 ސަލަ()ނިޒާމީ މައް

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

 ،ެގންަދާވ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ދަންނަާވލަންހަކަދަްއކަަވމުންާވަގއި މިހާރު އެކީ ތިރާމާ ހުޅުަގނޑު ަވރަށް އިއަ

ކުިރ އްމުއާިރޕޯޓު ބޮޑުތަނުން  ކުރީކޮުޅގައި އެހަރު ކުރެްއީވ. މި އައްމުއާ ޑަުކޑަ ތަންކޮޅެއް ކު  ެގ އެ ރިޕޯުޓގައ2016ި

 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އިލަން. ޝުކުިރްއޔާ ާވހަކަ ދަންނަާވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދާއިރާެގ  ހުޅުމާލެނު. ނުެވސް ނުފެއޮތް ކަމަކަށް އަޅުަގނަޑަކށް ހަމަ އެއްޮގަތކަށްތީަގިއ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް 

  .މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލެ

ބަލައިަގެނޭވެނ ެވސް ހަމަ އީ އެ  ްއޔާމު ކަމަކަށް ނުާވ ކަމަށް ެވއްޖެންމުހި ުގތަކީ އެހާމި ރިޕޯޓު ނެރުނު ަވ އާދެ!

 . މެއްކަ

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

 . މެންބަރުއިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާެގ ތީމުނޑިކަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢަބްދުލްޙަކީމްޝަހީމް هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ދެ ރިޕޯޓެއް  ،ޅަމުން ފުރަތަމަ ެވސް ިވދާުޅވީ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި މެންބަރު ހުށަހަ .ީއސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒތްތެރި ރަ

ޕޯޓެއްެގ ޮގުތަގިއ ަވނަ އަހަރު ނެރުނު ރި 2016ހާެގ އެއީ ފުސަ 124 ތީތޯ. އެއީ ފުަރތަމަ އޮނޭގދެއްކެިވ އި

އިނޭގތޯ. ދެަވނަ އަށް ނެރުނު ރިޕޯުޓ  ހާ ކަމަށް ިވދާުޅީވފުސަ 25 ތީނޭގތޯ. ެދަވަނ ރިޕޯޓެއްަގއި އޮފާހަަގކުރެްއީވ އި

 ރިޕޯޓުގައި އަސްލު ތްަގއި ނެރެފަިއ އޮ 16، ެވސްއިނޭގތޯ. އެހެްނނަމަ ރަނަގޅު ކަމަށް އެ ބޭފުޅާ ެވސް ިވދާޅުީވ

 ޮގތުަގއި ފާހަަގކުީރ. ެގ އަޅުަގނޑު ނިޒާމީ މައްސަަލެއއްމައްސަލަ އުޅޭީތެވ އޭތި އަުޅަގނޑު ހަމަ އެޮގތަށް ފާހަަގކުރީމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  .މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހުޅުމާލެ
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 ާވހަކަެދއްެކުވން: ޢަލީ ނިޔާޒްރު ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަ

ަވނަ 2016މިދަންނަަވނީ ަސބަބެއް އޮެވެގން. އާދެ! ސަރުކާރުން އެ ކަމަށް ސާމާލުކަން ދީފައިާވ ކަމަށް އަޅުަގނޑު 

އި އޭުރަގިއ ެއކަން ސަުރކާރުން އެްއެވްސ ކަމެއް ކޮށްފަެއއް ުނޭވ. ަޙޤީޤަތުަގ އޮތް އިުރަގއި އޭރުަގއި އަހަރު ނިކުތް

ފާުޅކުރުމުެގ  ލުެވސް އެބަހުރި. ޭއރުަގިއ އޮންނަނީ އެހާ ޮބަޑކަށް ޚިޔާ ަސބަބުތައްބަިއަވރު  މާިވއެހެން ދި

އެުކ ޔާންކަމާއި މި ކަންކަމުެގ ބޭނުން އެއްެވސް ބަޔަކަްށ ހިފޭ ޮގތަކަށް ނޫން އޮތީކީ. އަުޅަގނޑު ހިތާމަމިނިަވ

އެ ބޭފުޅުން އޭރުަގއި ރިން ާވހަކަދައްކަާވިއރުގައި ެވމުޢިލް ،ޚުންއިމިއަދު އެކަމާ ކަންބޮޑުެވެގން ދީނީ ޝަ ،ދަންނަަވން

 ،ނަމަ ހިތްޭވ އޭރު ެއޮގތަށް ެއކަން ކޮށްފިއަުޅަގނޑު ހަމަ ޔަޤީނުން ދެކޭކަމަށް ެއއް ސަަބބެއް އެކަން ނުކުެރއްިވ 

އީސް،  ރައިްއޒަތްތެރިާވނަމަ އެއީ ދެރަ ކަމެއް. ދާންޖެހިދާނެތީ އެކަމެުގ ބިރަށްޓަކައި. އެހެން ަކމަށް  ޖަލަށް

ުވމަށްޓަަކއި މި ދީްނ ކުރިއެރު ަގިއ އޮީތ އިސްލާމް 3.6ެއކްޝަން ޕޭލޭންަގއި އޮީތ  ސްޓްރެޓެޖިކްސަރުކާރުެގ 

ާގްތަގނޑަކަްށ  .އޮތީ މުޅިްނ އެ ާވހަކަށް އަ 238އިން  226ހާ ނަންބަރު ފުސަރުކާރުން ކުރާ ކަންތަުކެގ ާވހަކަ. ސަ

 މަށްންކަށްަޓކައި އަދި ެއކިެއކި ކަމަުވދީން ކުރިއެރުސްލާމްއި ެގ ތެޭރގައި ަވހުދުއަހަރު 5ހަރަކާތެއް އެަބއޮްތ  75ލަ ޖުމު

ރަކާތްތައް ހަދިނުމަށްޓަކއި ބަިއަވރު ެވރިންނަށް ހޯދައިިގނަ ފުރުޞަތުތައް ޢިލްމު މަށްަކއި މި ކަންކައަހުލުެވރިކުރުމަށްޓަ

އަދި ކަނަޑއެޅިެގްނ  .ސަރުކާުރެގ ސިާޔސަތު މި އެހެންީވާމ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަނޑަެއޅިެގން އެަބ އިނގޭ . އެބަހުރި

ދީން އެކި ޮގތްޮގތުްނ ކަށް ެވްސ އަދި އިްސލާމްކުުރމަދީނަށް ފުރައްސާއެބަ އިނޭގ ސަުރކާރުން އިސްލާމް

އެމް.ޑީ.ީޕެގ  ؛ން ެވސް. ދެން އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީން ީކްއެވހޭ މި ކަމަށްކައުނަގއިނައިދިނުމަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްަތއް ކުރާ

ނަީޝދު. ރައީސް ނަޝީދު ަވނީ ަވުގތު އެމް.ީޑ.ޕީެގ ރައީަސކީ ރައީސް  މި .ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެއް ނޫން ސަކީރައީ

އެމް.ޑީ.ީޕެގ ޕާޓީެގ  ،. އަޅުަގނޑުމެންެގ ާޕޓީެގ މެންބަރުންނަށް ދަންނަާވލަންމިކަމުގައި ކަންޮބޑުުވން ފާޅުުކރައްާވފަ

 ތުަގއި ކުރުމެއް. އަުޅަގނޑުމެންެގ ިސޔާސަ ކަންކަންޚިލާފަށް  ނާދީސިޔާސަތަކުން ދުަވހަކު ެވްސ ނޯޭވ އިސްލާމް

  ދީން ނޫން އިސްލާމްކަމެއް  ެވސް ޚިލާފު އްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީއާއަދި އެއީ ރާ  .ދީން ކުރިއެރުުވންސްލާމްއޮންނަނީ އި

  ދީނާ  އިސްލާމްހުސްެއހެންީވމާ، ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު މި ބަ . އެހެން ދީނެއް ކުރިއަރުަވން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ެވސް

ަރއްޔިތުްނެގ ތެޭރގައި ހުރި ކަންބޮުޑުވމެއް ޮއޅުންފިލުުވމަށްޓަަކއި ކުާރ  ؛އެްއކޮޅަށްތޯ ދެކޮޅަށްޯތއެްއ ޫނން އަުޅަގނޑުމެން

މިތަނުގައ މި ާވހަކަ ދެްއކުމުެގ ފުރުޞަތު ެވސް އެްއެވސް ބަަޔކަށް ޮއެވެގްނާވެނ  ނަމަނޫންބަހުސެއް މިއީ. އެހެން

 ށް.  ަގބޫލެއް ުނކުރަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަނޑުކަމަކަށް އަުޅަގ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ށް.ޒަރީރަ ޙަސަން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާެގ މަތިެވރިއަރުަވނީ ފުރުޞަތުމި ނޑު މިހާރު ޅުަގއަ
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 ާވހަކަެދއްެކުވން: ޒަރީރު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަތިެވރި

ދީނަށްޓަަކއި ެއންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަްތކުިރ އިސްލާމްޙަޤީޤަތުަގއި ދިެވހިާރއްޖޭަގިއ އްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ރިޝުކު

އިސް ިދެވހި ދައުލަތުެގ ސަރުކާރަކީ ރަީއސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުެގ ސަރުކާރުން. އާެދ! އެމް.ޑީ.ޕީ ފުރަތަމަ ުވޖޫދަށް އަ

ިއސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއެއް ުހޅުިވެގންދިޔައީ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ފުރަތަމަ ެގ މި ޤައުމު ،ހަާވުލެވ ސަރުކާރު ހިންުގމާ

ނޑުމެން އަުޑއެހިން ޅުަގއަިވތާ. އަހަރު ވެއްޖެ މި ޤައުމު އިސްލާމު  އަށް ސަތޭކަ ،ެވރިކަމުަގއި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އޮތް ުކަގއި ކޮޓަރިކޮޅުތަ އިލަ ފި ބިރުން ،ން ދީނީ ދަރުސުތައް ދިނުމަށް ނުކުޅެދުންތެރިެވއެ ބޭފުޅު ންެވރިދީނީ ޢިލްމު

ދަރުސްތަްއ  ދީނީެގއަށް ރައްޓެހިން ެގނެސްެގން ެވރިއެއް ެއ ބޭފުޅާ ދީނީ ޢިލްމު ،ޚަބަރު. އަުޅަގނޑުމެން ައޑުެއހިން

 މިއީ މި ޤައުމުެގ ހާލަތު އޮތް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މުޅި ދިރިއުޅުން ހަލާކުކޮށްލި ާވހަކަ އިލަ ޖަލަށް  ދިނީމާ އެ ބޭފުޅާ

ެވރިންނަށް ެވސް އެ ބޭފުޅުންނަށް  ހަާވލުެވ ދީނީ ޢިލްމު ެވރިކަމާރާއްޖޭެގ ނަޝީދު  ތް. ރައީސް މުޙައްމަދުޮގ

ޙަޤީޤަތުގައި ދީނީ ދަރުސްތަްއ ދިނުމުެގ ފުރިހަމަ މިނިަވންކަން ދިނީ. އޭެގ ނަތީޖާއަކީ މި ޤައުމުގައި މިްސކިތްތަްއ 

ަރމުން. މި ޤައުމުަގއި ދީނީ ދިަޔއީ އަ ށްމިސްކިތަ ކު ިގނަ ަބޔަ .ަނަވމުންިގ ދިޔައީ ފިސާރި ރަނަގޅަށް 

ާރއްޖޭަގިއ  .ތްތެރި ރައީސް، މި ޙަޤީޤަތެއް އޮުޅަވެއއް ނުލެޭވނެހޭލުންތެރިކަންދިޔައީ އިންތިހާައށް ބޮޑުަވމުން. ިއއްޒަ

.ޑީ.ީޕެގ މްއެ އީމި .ެވސް ކުރަމުންދަނީ އެްމ.ޑީ.ޕީން އިސްލާމް ދީނަށްޓަކަިއ އެްނމެ ބޮޑު މަސަްއކަތެއް ިމައދު

 ދީނެއް މި  ދީން ނޫން އެްއެވސްނޫޅޭ އިސްލާމް ަގއިއެްއެވްސ ހާލެއްަގއި މި ޤައުމުެގ އެްމ.ޑީ.ޕީ .ސިޔާސަތަކީ ެވސް

 ލަން ނާޖާއިުޒ ފައިދާތަކެްއ ހޯދަން ސިާޔސީ ޮގތުން ކަމުެގ ޙަޤީޤަތް ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅާވ .ެގންނާކަށް ށްޤައުމަ

. އާދެ! އާސީނުކަރަ  ާގތް ުގޅުމެްއ ބޭއްީވފުޅުންެގ ެވރިކަމުގައި އެންމެބޭ  މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. ތި

އާދެ! ޗައިާނއަކީ މުސްލިމުންނަށް މިއަދުެވސް އަދި އިއްެޔެވސް އެންެމ އިހާނެތިކޮށް ކަންތައްތައް  ،ސީނުކަރައަކީ 

ތި  .ަވކިން ބަންުދކޮށްފަ .ފަން މުސްލިމުންތަެކއް އެަބއޮތް އެކަހެރި ކޮށްއަކުރަމުންދާ އެްއ ޤައުމު. ެއތައް މިލި

ކީއްެވތޯ އެ ާވހަކަަތއް ؟ ކޮބައިތޯ ކަންބޮޑުުވންތައް؟ ބުނިންތޯ ެގ ެވރިކަމުަގއި ެއްއެވސް އެްއެޗއްފުޅުންބޭ

މިތާ ކޮންމެހެން ސިޔާސީ   ކަށް ލާއިއްޔިތުންނަށް ސިޔާސީ މަންފާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކަންކަން އޮުޅވަ ރަ ؟ނުކުރަނީސާއްހި

އާދެ!  ؛އަުޅަގނުޑ މިޮގތަށް ފާަހަގކޮށްލަން ބޭނުން .ތްތެިރ ރަީއސްޅޭނެ ަކމެއް ނެތް. ިއއްޒައު މަށްޭގމުތަކެްއ ކުޅު

 .ގައި ަވރަށް މަޝްހޫރުިވއާ ބޭފުޅާ ކުޅުްއީވ ނޯޓީ ފިލްމެއް ސޯޝަލް މީޑި އެ ޔާރަކުނޑިފަެގ ޕްރީމް ކޯޓު ރާއްޖޭެގ ސު

 ިވދާުޅވި  ުޑެވެގން. ފުލުސް އޮފީހަށް ެގންދިޔައިމަބޮ ރައްޔިތުންެގ ޝަުކާވ އިންތިހާއަށް .ހޯދީ ޓޮޕް ޗާޓުން ަވނަތައް 

އުޅޭ ަބއްލަާވށޭ އެހަރެ ތަނާއި މިހިަރ ތަނާއި ދެން މިހިރަ ތަނާ.  މިހާރު މިހާދަހާާވ ވައްތަރޭ.  ާވނޭ ނޫ ،ކަމަށް ަވނީ

 ،ރާއްޭޖަގއި  ދުމިއަ .ހާދަހައްޔޭ ވައްތަރީ. އެކަމަުކ، މިއީ ައުޅަގނެޑއް ނޫނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެން ތިމަންނައާ

އިން އެީއ ޞައްޙަ ީވޑިޯއއެއްތޯ ނޫްނތޯ ބަލައިލަން ނަަގނީ މަދު ޛަރީޢާނިޔޭގައި ކުރިއަރާަފއިާވ ެޓކްނޮލޮޖީެގ ދު
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ައދަބެއްތޯ އެ ބޭފުާޅއަށް ދިނީ. ކަން ހާމަކުރަްއާވފަ. ކޮން އެއް ަޞއްޙަ ީވިޑއޯ  އީކުންތުކޮެޅއް. ފުލުސް އޮފީހުން ަވނީ އެ ސި

 ؟ލްމުެވރިންން. ކޮބައިތޯ ެއއްކަލަ ދީނީ ޢިޝަޑަބަލް ޕްރޮމޯ ؟ލިބުނީ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ިއރާެގޞަތުއަރުަވނީ ބާރަށު ދާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރު

 .އަށް هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު

 

 ުވން:ކެ ާވހަކަދެއްهللا ބަރު އަހްމަދު ޢަބްދުންބާރަށު ދާއިރާެގ މެ

އަދި މު ންތުގައި ެވސް ަވރަށް މުހިޙަޤީޤަ. އަުޅަގނޑު މިއަދު މި ބަހުސްކުރަމުންދަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ަވނަ އަހަރު  2016 އެއީ މިައދު މި ބަހުސްކުރެޭވ ރިޕޯޓަކީ  ީވންނެހަމަ އެހާމެ ބޭނުންތެރި މައްސަލައެްއަގިއ. މިދެ

ޮގތުން މިއަދު މި ާވހަކަަދއްަކާވ އެްއެވްސ ބޭފުޅަކަށް އަދި  ސް ެއ ރިޕޯޓާ ުގޅޭެވނެރެުވނު ރިޕޯޓެއް ކަމަށް ީވނަމަ

މަ އެއްެވސް ާވހަަކއެްއ އޭރުަގއި ަވޒީރުކަންކުެރްއިވ ބޭފުޅުން މިއަދުެގ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް ެވްސ ހަ

އްެވސް ާވހަކަފުޅެއް ިވދާޅެއްުނިވ. މި  އެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ެވސް ިވދާޅުާވން ކެިރަވަޑއެއް ުނަގތް. އަދި އޭރުެގ

ސަރުކާރުން މި ދެންނެިވ ރިޕޯޓާ ުގޅޭ މައްސަލަ ފުލުސް އޮފީހުން ތަޙުޤީޤުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅީމާ ދެން މި  

ފާ ނަަގން ނޫނީ ފައިދާ ެދއްކީމާ އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ އެީއ އެހެން ަބަޔކު ކުރި ކަމެްއެގ ނާޖާިއޒް މަންތައްާވހަކަ

 މަސައްކަްތކުރަްއަވނިްއޔޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރާއްޖޭަގިއ އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ަގންނަ

އެމް.ޑީ.ޕީާއއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރުން އަބަދު ެވސް އަުޑއުފުލަމުންދޭ. އަދި  ،ދީނަކަށް ޖާަގނުދޭނެ ކަމަށް ބުނެ

ޮގތުން ދަރުސްތައް  ފެހެއްޓުމެއް ނެތި ބޭނުންހާ ާވހަކައެއް ދިާނ ބެހޭ ހިށްތިބި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި

ދިނުމުެގ ނަމުަގއި ދިނުމާއި އެ ކަންކަން ކުރުމުެގ ޖާަގ ހުޅުާވލަދިން ޕާޓީެގ ާވހަކަ މި ދެއްކެނީ. އިސްލާމްދީނަށް ނަސްރު

ޫނން. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެ  އްދުމަކީ އެއީ ކުރެޭވނެ ކަމެ ފަސާދަ އުފެއްަބއިބަިއކޮްށ ފިތުނަ ެގ ނަމުގައިދީނު

މި ޖާަގދީެގން ތިބެޭވކަށް ނެތް. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން މި ކަމުން ސަލާމަތްާވން އެބަޖެހޭ. 

ކުރާ   ފަދަ ކަންކަންފަސާދަ އުފެއްދުމުެގ ޮގތުން މިފިތުނަ މާޔަތްކުރުމުެގ ޮގތުންހިތު ޙަލަ ޞްރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންެގ މަ

 ...ިއެގން ނޫނީން އެބަޖެހެއޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިފަދަ ފިަޔަވޅުައޅަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅު އަޅަތެރޭ އަނާ ދޭމީހުން

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ނިޒާމީ މައްސަލައެްއ.ނައިފަރު ދާއިރާެގ 

 



80 

 

 ޒާމީ މައްސަލަ()ނި

 

 މް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ޙްމަދު ޝިޔާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ ނައިފަރު

އަުޅަގނޑުމެންނަކަްށ  ދަށަށް ލައިެގން ތިްއބަކަސްޅުައދި ފޫކޮ އިގައި ރިޕޯެޓއް ލިޔެފަ 2016އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ީރ މަހު އަދި މަނިކުފާނު އެއްެޗއް ިވދާޅުުވަމކީ ސަރުކާރުން ަވދިޔައީ ފެބުރުއް ފެންނާނެ. އެ ރިޕޯޓެއް އާއްމުެވެގންއެނު

ހުެގ ރައީސަކަށް ުވން ކަމަކަށް ނުާވނެ. ެއީއ މި މަޖިލިަވުގތު އެއްެޗއް ިވާދޅު ހިންާގ ޕާޓީން މި ނުަވތަ ސަރުކާރު

އްޔާ ރޭަގއި ިވދާުޅުވމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގޫބލުކުރަނީ. ސަރުކާރުން އެްއެޗއް ިވދާުޅވެއްޖެ ހުންނަވައިެގން ިވދާޅުވި 

 ކުރަނީ.އަުޅަގނޑު ަގބޫލު. އެ ޮގތަށް ެގ ަފރާތުންޖޭ.ޕީެގ ޖަަގހަިއަގ ޖޭ.ޕީެގ ލީަޑރު އެ ިވދާުޅީވ ސަރުކާރު 

 

  ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

ިވޔަްސ ެވްސ  ށްސަލައެްއެގ ޮގުތގައި ބަަލއިނުަގނެުވނު ކަމަބެހޭ މައް  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތިއީ ިނޒާމާ

އެ ބޭފުޅާ ިވދާުޅާވ  ،ފުޅެއް. އެެހންީވމާބޭަފއިާވ ޕާޓީތަކުެގ ިއއްތިހާދުެގ އިްއޒަތްތެރި ޖޭ.ޕީެގ ލީޑަރަކީ ުގޅި

އަރުަވނީ ބާރަށު ދާއިރާެގ ޙަ ާވހަކަފުޅުަތއް. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުާވހަކަފުޅުތަަކކީ ސަރުކާރުެގ ޞައް

 އަށް. هللا ޙްމަދު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

 ..ރުކާރުެގ.މިާހރު މި ހިނަގމުންދާ ސަ ،ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ސަރުކާރު ދެ!އާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ބެހޭ މައްަސލައަކީ ދެެކެވމުންދާ އަސާީސ  ނިޒާމާ ،މެންބަރު، އަުޅަގނޑު މި ދަންނަާވ ާވހަކައަކީ ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ!

 ޅިެގން ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނަންަގަވނީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. އެީއކީ ބަހުސާ ުގޅޭ ކަމެކޭ. އަސާީސ ބަހުސާ ުގ

 ޒާމީ ނުކުާތއަކަށް ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއ ނުނެޭގނޭ ނި ނޫން. އެހެންީވމާ، ާދ ުގޅޭ ނުކުާތއެއްސީ ،އަސާސީ ބަހުސާ ުގޅޭ

 އިތާއެއް. ެއހެންީވމާ، މިހާރު ނަންަގަވއަޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ބަހުސާ ުގިޅެގން ނިޒާމީ ނުކު

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށްއިްއޒަތްތެރި، ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ އި ޅުަގނޑު މިހާރު މީދޫ ދާއިރާެގތި ހުންނެީވ ބަހުސާ ުގޅިެގން. އަ

 ފުރުޞަތުއަރުަވން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްލޔާސް ލާބީބް ާވހަކަދެްއކެުވން:

ަވނަ އަހަރު  2015ފާހަަގކުރަނީ ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު ނިޒާމީ މަްއސަލައެްއެގ ޮގުތަގއި މި ޝުކުރިއް

ރިޕޯޓް ހޯމް   ަވނަ އަހަރު ޖަމުޢިއްޔާެގ އަހަރީ 2016އްޔާައކުން ނެރުނު ރިޕޯޓެއް. މި ރިޕޯޓް ޢިޖަމު ،ޓެއްޕޯނެރުނު ރ

 ؟ތޯންައޒްލީ ،އުމަރު ނަޞީރުތޯ ؟ބޭފުޅެއްތޯކޮންންނެީވ އި ރީަގއިންޖެހޭ. އޭރު ހޯމް މިނިސްޓްޅަށަހަހު ށްމިނިސްޓްރީއަ

ޔާމީންެގ އޮތީ.  އިާވފަ އްބަޑަށް ަލއިެގން ބާކައަތްޕުޅަށް ލައިެގން  ެގންތޯ އެ ރިޕޯޓް ހޯްމ މިނިސްޓަރުކީްއެވެގ

ނޑުމެން މިއަދު އެަކްނ ައޅުަގ ؟ކީއްެވތޯ މި މައްސަލަ ނުބަލާ ސަރުކާރުން މި ރިޕޯޓް ފޮރުވައިެގން ޖީބަށް ލައިެގން އޮތީ

 . އޮތީ ކީްއެވެގންތޯ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއޭރު މިކަން ނުކޮށް ،ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނޫން. ބާރަށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

ެއ  ޭވަވރަށް ސާފު އެބަ  އޮތީ އެއް ާވހަކަތަެކއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދަންނަަވންހަމަ އާދެ! ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، 

ދެންމެ ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ިވދާޅުީވ ހެދި ޮގތް. އޭުރެގ  އިރިޕޯޓަށް ހެދި ޮގތް. އެ ރިޕޯޓް އޭަގ

 ރިޕޯްޓ މަތީަގއި ުފޅުން އެދެންެވްސ އެކަމާ ުގޅުންހުރި ބޭބޭ ،ރާޓަޔާާއއި ހޯްމ މިނިސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ަވަޑިއެގން ސިއްރުކުަރއްަވއިެގން ިތއްބެީވ ހަމަ. ިމއަދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަުރ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުްއީވމަ އިށީނދެ

ުއޅުނަކަސް ދެން ނުފޮރުޭވނެ. އެކަްނ ފޮރުަވން .އްއެއީ ިމ ސަރުކާރުން ކުރި ކަެމއް ެއއީ. ެއއީ މި ސަުރކާރު ިއސްނެުގމެ

ނުކެރުނު ދިޔައިުރ އަނަގއިން ބުނަންއިސްާލމްދީނުެގ ނަމުގައި މުޅި ިދެވހި ދަޢުލަތް ކާލައިެގން .ސްތެރި ރައީއިްއޒަތް

 އެބައޮތް. ކަންބޮޑުުވން މުެގބަޔަކު މިއަދު ތެދުެވ އިސްލާމްދީނޭ ކިޔަިއެގން ާވހަކަެދއްކީާމ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު.  ފަރެސް މާތޮޑާ ދާއިރާެގ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ާވހަކަދެްއކެުވން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު
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ނާުޅއްާވ ަވުގުތ ފިަޔަވޅުރުކާރުން ިމއަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ތަކުރާުރކޮށް އަުޅަގނުޑ މި ދަންނަަވނީ ކީްއކުރަންތޯ ސަ

 ައސްލަކާ ޚިލާފަށް ާވހަކަެދކެވޭ  ެގއިސްލާމްދީނު އި ބުނެފަތްަގވާއިުދަގިއ ަވރަށް ސާފުކޮްށ އެަބއޮ ؟ދަނީނަންަގަވމުން

އްމަދު ޙަ. އެހެންީވމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޖެހޭނެ ކަމަށްނަމަ ަވުގތުން ަވުގަތއް އެ ަޖމުޢިއްޔާ އުާވލަން

ނޫން. އިްއޒަތްތެރި  ބަލަިއަގންނާނެ ކަމެއް ައޅުަގނޑުމެން އަނގައިން ެއްއޗެްއ ިވދާޅުނުެވ ހުންނެުވމަކީ ޙްޞާލި

 ރައީސް، މަނިކުފާނު ބަޔާނެއް ދެއްިވ. ަވރަށް ރަނަގޅު.

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

 . ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް ދަންނަަވން ަގނެޭވ. އަިދ،ނު ބަަލއެއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ޮގުތގައި 

ަސރުކާރެއް ހިނާގ ޮގްތ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް ެވސް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ. ެއްއެވްސ  ،އް ހިނާގ ޮގތް ލަތެއުދަ

ންކަްނކޮށް  ކަށް ަވުގތުން ަވުގތަ ،ައޅައި  ފިޔަަވޅުށް ަވުގތުން ަވުގތަ ތަނަކު ެރއްަގިއ ެއއްެވސް އި އެްއެވސް ،ބޭފުޅަކު

ލަތް ހިނަގމުން އުަލތެއް. މި ދައުލަތަކީ ާގނޫނީ ދައުޑުެމންެގ ދަނިންމައެއްނުލާނެ. މި ސަރުާކރަކީ ެވްސ އަދި އަުޅަގނ

 ރު.އިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަދާާގނޫނީ ތަރަހައެްއެގ މަތީަގއި. ބާރަށު އަންނާނީ 

 

 ން:ާވހަކަދެއްެކުވهللا ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

 .ދައްކަންޖެހޭ ުޅނުކަމުގައި ިވޔަސް އަުޅަގނުޑމެން މި ާވހަކައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ ިކތަންމެ ަވރަށް ހުއްޓުަވން އު

 ފާސްކުރީމާ ިރޒަމްެގ ާގނޫނުޓެރަ-އެންޓި ަގނޑުމެންޅުއަޅުަގނޑުމެނަށް މި ފެންނަނީ މިކަމާ ކަންބޮޑުެވެގން އަ

މި ދެންނެވި  .ސްތަން. އިއްޒަްތތެރި ރައީ އް ކޮޅުކޮޅު މައްޗަށް ާބރުބާރަށް ދުާވތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަަވޅުެއޅޭނެ ފަރާތްތަ

މިދެންނެިވ ރިޕޯޓް ސިއްުރކުިރ ހަމަ ެއކަން ހާމަެވފަ. އަދި އަުޅަގނޑު އެދެން ަވނީ   މިައދުސްއޮތަ އިރިޕޯޓް ފޮރުާވފަ

ަގޅަްށ ތަޙުޤީޤުެވެގންދާނެ. އަދި ނރަ މައްސަލަ ާވ ޭބފުޅުންެގޅު ރުން އެ ިވދާންނާ ދޭތެރޭ ތަޙުޤީޤުކުރަން. އޭމީހު

 .އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކުރާނެ ކަމެއް ނެތް.  ންދެން އަޅުަގނޑުމެ އް އެޅޭނެ. އެކަމާ ކަންބޮޑުިވޔަސްންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތަޅެއެ

 ންތައްދުކޮށްެގން ަވްއކަތަކަްށ ތާއީންއިރުގައި އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ތިއްބެީވ ަވްއކަހުްއދަނޫންދީނުގައި ަވއްކަންކުރުން 

ެވިރެވެގން އިނޭގތޯ. ެއ ަވއްކަުމަގިއ ބައި އިނޭގތޯ ްއކަދަްއކާފޮރުަވިއެގން ޭއެގ މަީތގައި ހުރިހާ ާވހަކަެއއް ދަ

ކަން ހުއްދަީވ އެްއެވސް ަސބަބެއް އަުޅަގނޑަކަށް ނޭނޭގ. ގައި ަވއްދީނޭ ކިޔާއިރު އިސްލާމްދީނުއަދު ދީނޭމި އެހެންީވމާ،

ންާވނެ. މި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޅެ އެ ފިަޔަވޅު ފުޅުންެގ މައްސަލަ ެވްސ ތަޙުޤީޤުކުރެެވންާވނެ.ބޭ ތިއްެބިވ އި ަވްއކަންކުރަްއާވފަ

އެ ލާރި ލާދީފަ.  ށްޒާނާއަޚަތަނަށް ދައްކާފަ. ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ  ތިބެންޖެހޭނީ ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ލާރި މި

 ނަޞްރުދެމުން. އިސްލާމްދީނަށް ރީތި ޮގތުަގިއ ީޕެގ ސަުރކާރުން އަބަުދެވސް ދާނީ އިްސލާމްދީނަށް.އެމް.ޑީ.ާއއި އެމް.ޑީ

. މިއަދު ެވސް އަުޅަގނޑުމެްނ ތްތެރިަވމުން. މިއަދު ެވސް މި ފެންނަނީ އެކަންހަސޭމުރުކުރަމުން އަދި ނައުޅެން އަ
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މެ ންފަސާދަ އުފައްދަން މި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންެގ މެދުަގއި ކިތަެގންދަނީ އެ މަސައްކަތް. ފިތުނަކުރަމުން މި 

ެއކަމުެގ ާވހަކަދަްއކަިއެގންނެްއ  ،ަރއްިޔތުން އެެއއް ބަލަިއަގނެކުރިަޔކަްސ ދެން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަވރަށް މަސަްއކަތް

 އިނުލާލޫުޓަވދުަމތްކުރާ މީހުންނަށް. ެވރިކަްނ ދޭނީ ޚަޒާނާ ނުދޭނެ. ެވިރކަްނ ދޭނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚި ެވރިކަމެއް 

މު  ޤާ މަޤުއްޙަށް ނައެ ބޭފުޅުން ރަްއޔިތުން ބައިތިއްބާނެ. އަދި އިކޮށްފަރާތްމީހުން އެއްފަލާ އިމީހުންނަށް. ލޫޓުަވ

ން އިރާދާކުެރއްިވއްާޔ ރައްޔިތުން ދޭނެ. އެއީ ޖަލުެގ ޮގޅިތައް. ދެން ކަންބިުޑެވެގން އުޅުްއާވނެ ކަމެއް ނެތް. އަޅުަގޑުމެ

ެއޅޭނެ.  ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅު  މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާނެ. ތަޙުޤީޤުކުރެިވެގންދާއިރުަގއި ިމ ދެންނެިވ

ަވރަށް ބޮޑަށް  !ަލއްާވއިދެން ތިއްބަާވނެ ތަނެއް ިވސްނަަވ ދަްއަކަވންއެ ދައްކަާވ ާވހަކައެ ބޭފުޅުން އެޭޅއިރުަގއި ފިޔަަވޅު 

 ކުރިއްާޔ.ޝު

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

ަގއި ންދުރަށް މި މެދުކަނޑާލަނީ. މެންދުރަށް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހުމެން މެ. އަޅުަގނޑުންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

ިގނަ. އެހެންީވމާ، މި އޮތް ތަރުތީބުްނ  ބެިވ ބޭފުޅުންން އެދިަވަޑިއެގން ތިއްޟޫޢުަގއި ާވަހކަދައްކައުެވސް މި މަ

 ެގންދާނަން. މެންދުރަށް އަޅުަގނޑުމެން މެދުކަނޑާލީ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ފުރުޞަތުައރުަވމުން

 

 {އަށް 13:04އިްނ  12:31 :ުތކޮޅުސްަވުގހު}
 (ދުޝީ ނަަމޖިލީހުެގ ަރއީސް، ރަީއސް ުމޙަްއމަދު ؛ ީވރިޔާސަުތގައި ިއންނެ )

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު

. ހެޅިފައިާވ ކުްއލި މައްސަލަިއެގ ބަހުސްށައަުޅަގނޑުމެން ެމންދުރަށްފަހު ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ ހު` 

ބެިވ މެންބަރުންެގ ތެރެއިްނ އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުުރޞަތުއަރުަވނީ ފޭދޫ ާދއިރާެގ ަޑއިެގްނ ތިއްާވހަކަދަްއކަން އެިދަވ

 . ށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދަ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ާވހަކަދެއްކެުވން:

ފަިއާވ ރިޕޯޓް އިން ނެރެއެމް.ޑީ.އެން އިިއަގ މައްސަލަރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިާވ ކުއްލިޝުކު

ފު ާވހަކަތައް ހަރުކަިށ ލާަގިއާވ އިސްލާމްދީނާ ޚިއަޅުަގނޑުެގ ދާއިރާ އަދި އަުޅަގނުޑެގ އަމިއްލަ ނަމުގައި އެ ރިޕޯޓު

އެ  މަށްފަހު،ނެރެހާމަކުރު ަވނަ އަަހރު 2015 ތެރި ރައީްސ، މި ރިޕޯޓަކީ އެއީިއއްޒަތްއިބާރާތުން ކުށްެވރިކުރަން. 

ޮގތުން ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުަވންޖެހޭ  ަތކުެގ ާގނޫނު ބުނާއްޔާޢިއެކީަގއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖަމު އަހަރުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓާ
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ރު ެވްސ އަދި ހޯްމ މިނިސްޓަ ،. އޭުރެގ ސަުރކާރުންފޮނުިވފަ ރިޕޯޓް ަވނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް  ރިޕޯޓެއް. މި

އެފަދަ ކަންތައްތަެކއް  ،ުނޭވ. އެހެންަކމުންދޭތެރޭގައި ެއްއެވސް ފިަޔަވޅެއް ައޅުްއާވފައި ޯޕޓާލްއަމުރު ެވސް މި ރިްއޔުަވލި

އަދި އޭުރެގ  ރާ ހޯްމ މިނިސްޓައި އޭުރެގއްޔޫމާޤަޔާމީން ޢަބްދުލް .ބޭފުޅުން ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދީެގން ިތއްބެިވ އެ

ހަރުކަށި އަދަބު  އިނޫނީ އިމުެގ ތެރެއިން  މިކަންތައް ބަލަާގ އިއަޅަ މިައދުން މިއަދަށް ފިޔަަވޅު ށްސަރުކާރުެގ ަވޒީރުންނަ

ދިނުމަށް އަޅުަގނޑު ޮގާވލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަުދ ދިމާެވެގން މިއުޅޭ މަްއސަަލއަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް މި 

ިވއްޖެ. ޔާމީން ކުރެެގ މައްސަލަެއއް ކަމުގައި ައޅުަގނެޑއް ަގބޫެލްއ ނުކުރަން. މިއަދު ކުނޫޒު އެކްޓިޭވޓް ޕޯޓުރި

އުުމ ޤަމި  އި،ާވހަކަެއއް ދައްކަ  ެވެގން އުޅުނު އެްނމެން އެތަނަށް ޖަމާެވ މިކުރަން އްޔޫމްެގ ފަހަތުގައި ަވއްކަންޤަޢަބްދުލް

މަސައްކަތުެގ  ކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަެކްއ ފަށައިފި. މިސަރުކާރު ބަދުނާމު މިއަދުެގ، ހަލަބޮލިކޮށް ދިެވހި ސަރުކާރު

ެވސް ބަާޣާވތެއް ކުރުމުެގ މަސަްއކަތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިދެވހި ެގންދަނީ އަނެއްކާ މިއަދު އެ ހިްނަގމުންއަލީަގއި 

އިން ެއއްެވްސ ފަރާތަކުްނ ުވނުއިުރގައި މިމަުގމައްޗަށް އުކާލެ  އި އުމުަގިއ ކޮށާލަޤަ އެތައް މުސްލިމުންނެއް މިއެތައް 

ދަނީ މިއަދުެގ ނުޭވ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ހުރިހާ ކަެމއް ކުެރެވމުންއިސްލާމްދީނޭ ކިަޔއިެގން ާވަހކަެއއް ދަްއކާފައި

ޕާޓްނަރެްއެގ ޓަކައި. އަުޅަގނޑު މީގައި ހިތާމަކުރަނީ ސަރުކާުރެގ ކޯލިޝަން ެވސް ަވއްޓާލުމަށްސަރުކާރުން އަނެްއކާ

ތީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ސިމް ިއބްރާހީމް މިއަދު މި މަސައްަކތުަގިއ އިްސެވ ހަރަކާތްތެިރވާ ޤާޮގތުަގއި ހުެރެގން 

ދުަވހު ެވސް އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޓަކައި މޫުދަގިއ ހަރަކާތްތެރިވިއިުރގައި އެއްފިނިފެންމާ ުގނުމަދަތްދޮޅި ވިއްދަިއެގން 

މުެވރިއަކަށް ނުަވތަ އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަުރކާރުެގ ެއއްެވސް ބޭފުަޅކަށް ެއކަން ތެރެއިން އެްއެވސް ދީނީ ޢިލް

ސް ނުެކރުނު. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުށްެވރިކުާރކަށް ެވ

ޚުން ނެރެެގން އިޓިޭވްޓޮކށްެގން ޝައުމުަގއި ކުނޫޒް ެއކްޤަަގިއމުެވސް ދެނެއް އިތުރަކަށް މި ހަމަ .ނުދެޭވނެ އްފުރުޞަތެ

  ނުދޭނަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.ބަޣާާވތެއް ކުެރޭވކަށް ނޯންނާނެ. އެފުރުޞަތެއް ައޅުަގނޑުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތްތެރި މެންބަރު އަރުަވނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 .  ށްޙަކީމަޣަނީ ޢަބްދުލްޢަބްދުލް

 

 ޙަކީމް ާވހަކަދެއްކެުވން:ޢަބްދުލް ޣަނީކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް

ށް ައޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ޢަޟޫއުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު ހުށަހެޅިފައިާވ ުކއްލި މަ

އި އަުޅަގނުޑެގ އަމިއްަލ ޔާާވ ރިޕޯޓް ހަރުކަށި އިބާރާތުން އަޅުަގނޑުެގ ދާއިާރެގ ނަުމގަ އެމް.ޑީ.އެްނއިން ނެރެފައި 

ކުރުމަށާިއ، ބުޠަޚާމީސްކޮށް މުއި ކުްށެވރިކުރަން. އަދި އަޅުަގނޑުމެން އެްއެވސް ިދެވހި ފަރުދަކު ރަސޫލާއަށް ކުޑަ ނަމުގައި
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 އާއި ިދެވހިދިެވހިރާއްޭޖެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ކަން އިސްލާމްދީނަށް ހަރުކަށި ަބސްތައް ބުނުމަށް ފުރުޞަތެްއ ނުދޭނެ

 ަވުގތު އަޅުަގނޑު ެވސް އެޮގަތށް ަގބޫލުކޮށް މި ،ނދުލަތް ަގބޫލުކުރާ ހިއުރައްޔިތުން އަދި ދިެވހި ދަ

 ެގކާރު އަދުެގ ސަރު ލެވޭއިުރގައިއިބަލައަހަރު ތެރޭގައި  ގައި ނެރެފައި އޮތް ރިޕޯޓަކަްށ މި 2016ދަްއކަމުންދަނީ. ާވހަކަ

 ، މިސަރުކާރުން މިކުރަމުން. ެއހެންީވމާޮގތުން އެކަީށެގްނާވ ޮގތުަގިއ މަސައްކަތް  ދަނީ ެއކަާމ ުގޅޭ  މުއައްސަސާަތކުން

އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނެގ  ،މައްސަލައަށް ހައްެލއް ހޯދަިއދިނުމަށް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ަގބޫލުކުެރޭވ. އެހެންކަމުން

ކުރުމަށް. ކު މަަސއްކަތްމެންބަރުން ެވސް މިތިބީ އިްސލާމްދީނުެގ ހިމާޔަތުގައި ސަރުާކރާއެމަޖިލީހުެގ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހުރިހާ 

 ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.  ތަށް ަވރަށްދެއްިވ ފުރުޞަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އަރުަވނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް.  

 

 ން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވ

ކުރުމަީކ ދީނަށާއި އަދި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެްއެވސް ބަަޔކު އިްސލާމް

ކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަިދ އަޅުަގނޑު ކުށްެވރި ބާރާތުން އިބަލައިަގެނޭވނެ ކަމެއް ނޫން. މިކަން އެންމެ ހަރުކަށި 

ހުއްުޓަވން ާގނޫެނއް މަލުތައް ޢަޅަން ައޅުަގނޑު ޮގާވލަން. ހަމައެއާިއއެުކ މިފަދަ އަމިކަން ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިަޔަވޅު 

ށް އިސްލާމިްކ ބެހޭ ބިލެްއ ީވ އެންމެ ައަވހަ ާގނޫނާ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ެވްސ އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. މި

ލަން. ައޅުަގނުޑެގ މަޢުލޫމާތު ކުށް ދިނުމަށް ެވސް އަުޅަގނޑު ޮގާވއިން މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް ފޮނުަވމިނިސްޓްރީ

ން. އެފަދަ ާގނޫނަކުން އެފަދަ ެގްނދަާވ އިސްލާިމކް މިނިސްޓްރީ  ކުރަމުން އެބައް މިހާރު ފަރުމާނަމަ މިފަދަ ބިލެނޫން

 އެ  ޙައްޤު އަދަބު ެވސް އި،މިނަށް ބަލަމަލުކުރާނެ ޮގތް ކަނޑަެއޅިެގންާދނެ. ކުށުެގ ކުޑަޮބޑުޢަމެދު  ކުރާ ފަރާތްތަކާމަލުޢަ

 ، މޯލްޑިްވސް ޕޮިލސް ސާރިވސްއަށް ެވްސ މި. އެހެންީވމާއައުމުންމިފަދަ ާގނޫނެްއ ުވޖޫދަށް  ރާތްތަކަށް ދެމުންދާނެފަ

 އިއްެގ ަމއްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނިންމައެ މިކަން ކުރި ބަ ،ކުރަްއާވ ތަޙުޤީޤު ައަވސްކޮށް ބޭފުޅުން  މައްސަލަިއގައި އެ

އުމިއްޔަތު ޤަެވހި ާވލަން. އިސްލާްމދީނަކީ މި ގައުުމެގ އަިލަގދަ ދަންމަރު. ދިޝަރީޢަތަށް ފޮނުުވމަށް ެވސް އަޅުަގނޑު ޮގ

ރަްއޔިތަކަށް ުނެވޭވެނ  ބިނާެވފައި އޮތީ ިއސްލާމީ ބިންަގލުެގ މައްޗަށް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މުސްލިމަކަށް ނޫނީ ދިެވހި

ޔިތަކު ެވސް ހަނދާން ބަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަމަށް  ނޫނުއަސާސީގައި ބުެނފައި އޮތީ މިހެންީވމަ. މިކަން ކޮންމެ ރައްޤާކަމަށް 

ލާޒިމް ކަމެއް ކަުމގައި ދަންނަަވމުން އަޅުަގނުޑެގ ާވަހކަކޮުޅ އީ އެ ން މަލުކުރުޢައެޮގތަށް  ،ޑު ަގބޫލުކޮށް ެވސް ައޅުަގނ

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ލާނަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށްއިނިންމަ



86 

 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއއްޒަތްތެރި  އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު އަުރަވނީ ކުޅުުދއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިއް

 . މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދަށް

 

   ވާހަކަދެއްެކުވން:މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރެގ

 މި އަދި  ރި ރައީސް. ިއސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ކޮންމެ ޢަމަލެއް ކުށްެވިރކުރަން.. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެهلل الحمد. هللا بسم 

ދުއްފުީށ ޅުޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޮކންމެ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނަން. މިއީ ކުރިކުރުމަށްމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެހިދީން 

ލާމްދީނުެގ  ނިޢުމަތަކީ އިސްނަށް ލިބިފައިާވ އެންމެ ބޮޑު ންންެގ ަޢޒުމް. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑުމެތުރައްޔި

ތަފާތަކީ ނަމާދު.   މުސްލިމާެގ، އާއިމާސްލިމެން ތިބުން. އެނިގލަްއާވނެ ޣައިރު މުލުެވރިންެގ ޮގުތަގއި އަުޅަގނޑުހުއަ

ނަމަ ދެްނ  އޭނާ ަނމާދު އަޅައިފި ،ލިމެއްެގ ޮގުތަގިއ ހުރެނާޅާ މުސްއުޚްތާ ނަމާދު ަވރުން މުސްލިމު އަޚާ،ހަމަކަށަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު ންކަމަށްީވހިނދުގައި އިސްރާާއއި މިޢުރާޖުެގ ޭރ ހެސްލިމުން ބޭރުގައި. އެނަނީ މުއެކަމެއް އޮން

ންެގ ެވިރ އަޅުަތކު ،ސުބުހާނަހޫ ަވތަޢާލާهللا  ަވޙީ، އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތަކީ ނަމާދު. އެއީ އެ ޭރަގއި ސީދާ ބަސް

هللا ރަސޫލު އް ރަޙުމަތުެގ ނަބިްއޔާ މުޙައްމަދު، ހުެގ ނަބިއްޔާ އެ އިލާހުެގ އަޅުތަކުންނަށް އެ އިލާ އެ އިލާޙު ،ރައްބު

 ހިނދު އަޅުަގނޑުމެން މި  އެްނމެ ބޮޑު ނިޢުމަތް. އެހެންކަމަށީްވ އެކަލޭެގފާނަށް ދެްއިވ ަލމަޢަލައިޙި ަވަސއްهللا ޞައްލަ

 ،ޑުމެންނަށްތްކޮށް ރަްއާކތެރިކުރުމަށް. އެހެންކަމަށްީވިހނދުގައި އަުޅަގނޔަމާހިތިބީ އެ ދީން މަތީ ެއ ދީން 

ައޅުަގނޑުމެން  އްއިސްލާމުންނަށް، މުސްލިމުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް އެްއެވްސ ބަޔަކު ކުރާ އެްއެވސް ުފރައްސާރައެ 

ދު މި މަޖިލީހުގައި ެވސް މި ކުރަީނ އަމި .ންރަނޑުމެން ކުށްެވރިކުއް އަުޅަގމެދި އެފަދަ ކޮންމެ ކަބޫލެއް ނުކުރަން. އަަގ

 ފަލަސްޠީނުެގ ރަްއޔިތަާކއި  ؛އަުޅަގނޑުމެން ަވރަށް ކަންބޮޑުާވ ަމއްސަލަެއްއަގއި  ،އެފަދަ ބަހުސް. އެނިގަލްއާވނެ

ތި ބޭފުޅުންގެ   ،ނީއިސްާރއީްލ މީހާ ފަލަސްޠީނު މީހާ ކުރެން އަހަ އިސްރާއީުލެގ ރައްޔިެތއް ކުެރުވނު ބަހުސެއްަގއި

 ުކޑަކޮށް ިގނަ ؛ޞުރު އަ ން މެންދުރާއިނެއްތޯ. ދެންނެުވނީ ަވރަށް މަދޭ. ހަމައެފަދައިތް ކިހި ނަމާދު ޖަމާޢަ ފަތިސް

ނެއްތޯ. މުސްލިމު މީހާ ބުނީ ަވރަށް ިގނައޭ. ިވދާުޅީވ ކުރު ނަމާދު ކިހިކަމަށް. ޮގްސ ނިންމާލީ ހުކުރު ދުަވހުެގ ހު

ަގތުމުންނޭ. އި ަވޑަ ެވސް ފަދައިން ފަތިސް ނަމާދަށް ަކން އަންނާނީ ހުކުރު ނަމާދަށް ދާިގނަ  ކަލޭމެންެގ ަގދަކަމާއި

ނާނެ ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން މުސްލިމުން ކުރުމަށް  ން ، އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެރެއަށް މަސްލަޙަތު އަީވމާއެހެން

ަނކޮށްެގން މެނުީވ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ިގ ،ނަމާދުެގ ޖަމާޢަތްތައް ބޮޑުކޮށް ،ދަންނަަވން. އަދި އަުޅަގނޑުެމންެގ ޖަމާޢަތް

، އަުޅަގނޑުމެްނެގ މެންެގ އެކުެވިރކަމެއް ނޯންނާނެ. އެހެންީވމާތެރޭގައި ސުލްޙަމަސަލަސްކަްނ ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑު

އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަން އަދުެގ  .ީވންތީބުކުރަހުރިހާ ކަމެއް ައޅުަގނޑުެމން ތަރުްނ އެުކެވރިކަން އޮންނަ ފަދައި
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ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މާޔަތްކުރުމަށްހިއިސްލާމްދީން ތު، އަދުެގ ަސރުކާރުން ޞަފުރު  ހުރިހާ ކަމަކަށްދަފަމިސަރުކާރުން 

ރުެގ ކަމާ ކާނީ ސަރުދަާވ ހުރިހާ ކަމެއް ދެެކެވމުންދިޔަ ާވހަކަތަކުަގއި ރައްދު  ،ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެ. އަދި ބަހުސްކުރެިވ

ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ަވމުން. އެހެންކަމުން، ސަރުކާރަށް ރާތަކުންާނއި އަދި އިދާރާތަކުން ބަލަޒާބެހޭ ުވ

 ޒަތްތެރި ރަީއސް. ޔާ ިއއްއްޝުކުރި

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ ޮތއްޑޫ ާދިއރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު

 ށް. ނަޔާޙަސަން ޝި

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން

ަވރަްށ  އަކީލަ މިދާ ކުއްލި މައްސަ ންހުށަހެޅިެގ ރި ަރީއސް. މިއަދު މި މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުން  ،އެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުންަވނީލަ ސީ މައްސަސާޚައް

ދިުއމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ަވރަްށ ންެވެގ ންމި ކަންކަން މިހެރުެވެގންދާ ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަަގކުރެޭވ. އިތު

ޚިލާުފ ކަންކަން އަުޅަގނޑު ެވސް  ހުރި ދީނާއުޭޅ ރިޕޯޓުަގއި  ފެންމަތިެވެގން މި ކަމެއް. އަދިހޭ ރަންޖެ ހިތާމަކުށްބޮޑަ

ހަރު ަވނަ އަ 2015 ،ބޭނުންަވނީފާހަަގކޮށްލަން  .ސްއީޒަތްތެރި ރަ އްއި ބާރާތުން ކުށްެވރިކުރަން. އިހަރުކަށި  ހަމަ

އް ނިމުމަށްފަހު  ރެކޮންމެ އަހަ ،ނާނެންތަފްސީލުކޮށް އޮ ަވރަށް ބެހޭ ާގނޫނުގައި އްޔާތަކާޢިނުކުމެެގން އުޅޭ ރިޕޯޓެއް، ޖަމު

ށް ފޮނުަވންޖެހޭނެ ަކމަށް. އަޅުަގނޑަށް ލިބިފަިއާވ އެފެާއޒަ ނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްމިހަރީ ރިޕޯޓް އަފާއިތުެވދިޔަ އަހަރުެގ 

ކޮށް މި ރިޕޯޓާ ބެހޭ ލުސީަތފް ޢިއްޔާއިން ަވރަށްިއ މި ޖަމުޕޯޓުގަ ަވނަ އަހަރުެގ އަހަރީ ރި 2016 ،ނަމަ ންލޫމާތުޢުމަ

ހިމަނާފައިަވނީ. އަޅުަގނޑުެގ ުސާވލަީކ، އޭރު  ޓުގައިުރެގ އަހަީރ ރިޕޯހައެ އައަށް އްސަލަ ަވނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީމަ

 ދޭތެރޭ  ހޭ ފަރާތްތަކާމިކަން ބަލައި ފިޔަަވުޅ އަޅަންޖެ ؟ޓެންްޑނުީވކީްއެވެގންތޯ އޭުރެގ ސަރުކާުރން މި މައްސަލައަށް އެ

 ،މި ރިޕޯޓުަގއި ެއބަހުރި ހަރުކަށި ިވސްނުން ،ފާަހަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ .ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ ؟ުޅްއީވފިޔަަވޅު ނޭ

. އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ހަަގކޮށްފަންތައް އެބަހުރި ފާނަެގ މީހުންތަކެއް ރާ ކަތްކުމަސައް ޅާފައިާވ ިވސްނުމަށްހައްދުފަހަނައަ

ން ޤައުމުތަކަށް ޖިހާދުެގ ނަމުގައި ކަނޑި ހިފަިއެގން ނިހެސީރިާއއާއި އަދި އެހެންޖެހޭ ަކމެއް. ކުރަިފކުރު އިިވސްނަ

ސް ެވ. އެކަން ނޫން ނުުވމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިަގންނާނެ ކަމެއްހަނުގރާމަކުރާ ނަމުގައި މީހުން ތަންތަނަށް ފޮ

 .ންޖެހޭ ކަންކަންރާްއޖެއިން ދާ ކަީކ މިތަދިއުާމއި ހަރުކަށި ފިކުރުއިފަހަނައަޅަން. ހައްދުރަކުްށެވރިކު އަޅުަގނޑު

ިރ ޒަތްތެއްދާންޖެހޭނެ ކަމެއް އިންހަމައެއާެއކީަގއި ދީނަށް ފުރަްއސާރަކުރުމަކީ ެވސް މި މުޖުތަމަޢުެގ ތެރެއިން ނެތިެގ

ެގ ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.އެން ،ހުރި ކަންކަމަށްރާރުގައި ަގމި  !ރައްާވތިކުފުމާ ؛އަުޅަގނޑު ެވސް ހަމަ މި ކޮމިޓީ. ރައީސް
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 ފަހަނައަޅާފައި ހުރި ކަންކަމާ ބެހޭނަށް ފުރައްސާރަކުރުމާއި އަދި ހައްދުދީޭއގައި  ،ކަްނކަން ރާފާހަަގކު މި ރިޕޯޓުގައި

ފާހަަގކޮށްލަން  .ްއޒަތްެތރި ރައީސްަގކުެރޭވ ކަންތައްަތކެއް. އިހައަުޅަގނޑަށް ފާ މިއީ ަގއިރުހަކަަދއްާކއިޮގތުން ާވ

 ޔާމީން هللا ޅުގައި މީޑިއާ ކުިރމަތީގައި ޢަބްދުފާނުެގ ސަރުކާރުަގއި ަވރަށް ޔާމީهللا އީސް ޢަބްދުރަނުންަވނީ ބޭ

ސް ެބލެންޖެހޭ ކަންކަން. އަދި  ެވ. ެއ މައްސަލަތަކަކީ  ފުރައްސާރަޮކށް އޮތީ ާވހަކަދައްކާފަށްދީނައިސްލާމް

. މި ާގނޫނު ފާސްކޮށްފަ ހުން ލީަވނީ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިނޫނު މިހާރު ާގޓެރަިރޒަމްެގ -ހަމައެއާެއކީަގއި އެންޓި

ރަން. މި ާގނޫނު ރި ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް އަޅުަގނޑު ިއލްތިމާސްކުއްޖޭެގ ިއއްޒަތްތެރާ ހިތަސްދީުގކުރުމަށް ދިެވ

އް އެބަ ހިންަގންޖެހޭ. ތަހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްރަންޖެޓަކަިއ ކުކުރުމަށްޒުހުރި ކަންކަން ތަންފީން މިކޮށް މިހެޒުންފީތަ

މިނިަވންކަމާ އެކީަގއި ހަމަޖެހިެގން އީ ހަރުކަށި ފިކުރުތައް އެްއކިބާެވެގްނ އެބަ ާވންޖެހޭ. މި އިދިއުމާ އިހައްދުފަހަނައަޅަ

އާިއ، ބަިޑއާިއ، ލަޓިބުރި އުފާެވރިކަާމއެކީ ާޢއިލާތަކާެއީކ ދިރިއުޅޭ ޤައުަމކަށް މިޤައުުމ އެބަ ާވންޖެހޭ. މިޤައުމަީކ ަކނޑި

 ކުރުމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ންމި ކަންކަ  ،ޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެްނީވމާއް ުނާވނެ އިއުޅޭ ަޤއުމަަކށްެވެގންނުކުމެއިެގން ހިފަ

ަވނަ 2012ެވސް ދީނީ މީހުން ދައްކާނެ ބިރަކަށް އަުޅަގނޑުެމން ޖެހިލުމެއް ނުޭވ. އަޅުަގނުޑމެންނަށް އިނޭގ އެްއޮގތަކަށް 

 ނުކުމެ މި ހިންިގ ކަންތައްަގނޑު. އޭރުެގ މޭސްތިރިން މިއަދު ެވސް މި މަޖިލީހުގައި ބަުރެގ ނަމުގައިންޑިސެ 23 އަހަރު

 ..ޑިސެންބަުރ. 23އެބަ ތިއްެބިވ. އަުޅަގނޑު ދަްނނަާވލަން އޮތީ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތެިރ މެންބަރު އަރުަވނީ ިދއްަގުރ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. އިކްރާމް ޙަސަނަ

 

 ދިއްަގރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެުވްނ:

ން ޅު. އެ ބޭފުށްފަ ބޭފުޅުން އަދި އެބަތިބި ިރކުއެސްްޓކޮއްރިން ބައެ ރަީއސް. އަުޅަގނުޑެގ ކު ރިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ްއީވީތެވ ޝުކުުރ ދަންނަަވން. ދެކަމަުކ، އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތުއެ ަވުގތުަގއި. މި އެބަ ތިއްެބވި  ަގއިފްލޯ ެވސް

 އަޅުަގނޑު ެވސް...

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މިހާރު މި  ނުން. އަޅުަގނޑުބޭއެަކން ރަނަގޅުކުެރޭވތޯ ބަލަން  ،ނަމަާވ ފައި ާގނއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިފަދަ ކަމެއް ހި

ތެރި ތްެގ އިްއޒަރާއަރުާވނީ ކެންދޫ ދާއިނަމަ އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ތްތެރި މެންބަރު މަޑުކުރައްަވއިފިއިްއޒަ

 ށް.  ރު ޢަލީ ޙުސައިނަމެންބަ
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 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ާވހަކަެދއްެކުވން:

 ،އެހެންނަމަެވސް . ިގނަށްހަކަ ަވރަ ެގން ދައްކަންހުރި ާވުގޅި  މި މައްސަލައާ. ސްރި ަރއީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ަވރަށް  ންތަކާއެހެން ދީ ކީ ދުނިޭޔަގިއ ހުރިއިސްލާމްދީނަ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް . އަޅުަގނޑު ކުުރކޮށްލާފައި ދަްނނަާވނަން

ތް މަރުެވދާން އޮ ދީނެްއގައި ަބޔަކު ުއޅެނުަގއި ހަމައެކަނި ހުރި އުސޫލުަތކަކީ ހަމައެކަނި ތު ދީނެއް. އިސްލާމްދީތަފާ

ޫނން މުސްލިމުން އިސްލާމްދީނާ ދޭތެރޭަގިއ ދެކެނީ. އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި ަދއުލަތެއް  ޮގުތަގެއއް ތަެކއްެގއުސޫލު

 .ފަެވސް އިސްލާމްދީނުގައި އެަބއޮތް ބަޔާންކޮށްދީ ނެ ޮގތްހޭރަންޖެކުއް ތަ ނާކުރުމާއި، ދައުލަތެއް ހިްނުގމުަގއި ކަންތައްބި

ދައުލަތް  މެ ަވަރކަށް ބަަޔުކ ކިތަންމެ ޒަމާންތަކެއް ަވްނދެން ެވސް ދީނާއިންކިތަ ،ައކީކައުޅޭ ާވހަ  ދަންނަަވން މި

ުނެވފައޭ. އަދި އަުޅަގނޑަކަްށ  ަވނީ މިައދާ ހަމަޔަށް ެވސް މި ސް އެކަންިވޔަ ކަމަށް ަވކިކުރަްނ މަސައްކަތްަތކެްއ ުކރި

ަވނަ އަހަުރ  1924އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ސް. ާވނެ ކަމަކަށް ެވ ން އެކަންބޫލެއް ނުކުރަަގއަުޅަގނެޑއް  ،އްނުވޭ ހިއެ

ުރަގއި އަލްަބއްނާ ޞްހުޑް ނަމުގައި މިަވނަ އަހަުރ މުސްލިމު ބްރަދަރ 1928އޭރު އޮްތ އިސްލާމީ ޚިލާފަތު އުިވޮގސް 

 ރުެގ ެވރިކަމަށް ޒަމާންތަކަކަށްފަހުޞްއަހަރު މިަވނަ  2011ހުޑް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު ެގނައި މުސްލިމު ބްރަދަރ

ޝަނޭ. ހަމަ އެޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އު ދަ ސޮލިޒްއިސްލާްމ އި ެވސް ޮގަވމުންދިޔައީ ހުޑްއައި. މުސްލިމް ބްރަދަރ

ތުލުއާއްމު ެވްސ ަގެއ ބޮޑު  .ބާަގިއ ހިނިގ އިންސިޑެންޓުފެނިެގންދިޔަ މުރުޝީެގ ެވރިކަން ވެއްިޓެގން ރާ

 ެވސް  މީހުން ޮގިވ ާވހަކަތައް އެ ،ންދިޔަ މީހުންނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔަ. އެތަނުަގއި މަރުެވގެ އަޅުަގ

އް އުމުތަކުގައި ޕޯލެޤަެވސް ދުނިޔޭެގ ިއސްލާމީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިިވެގންިދަޔ. ދަންނަަވން މިއުޅޭ ާވހަކައަކީ މިއަދު

 އިސްލާީމ ހުރިހާ ނަށް ެއބަ އެނގޭ ފިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންއިންޓަިވއު ަނަގއި  ،ަހދައިފިއްޔާ  އްރިސަރޗެ  ،ޔާހަދައިފިއް

 އިންސައްަތއާ 70އަްށުވރެ ިގނަ މީހުން ާގްތަގނޑަކަްށ  60އުމުތަކުަގއި %ޤަމެޖޯރިޓީ ިއސްލާމީ  ،އުމުތަކެްއަގއި ޤަ

 ިއސްލާމީ ރީޢަތުެގ އަސްުލެގ ައސްުލތަކުެގ މަްއޗަށްޝައުމުތަުކަގިއ އިސްލާމީ ޤަާގތްކުރާ މީހުން ބޭނުންަވނީ އެ 

ޓަކަިއ ދީނާ ކަން. އެހެންީވާމ، ދީނާއި ަދުއލަތް ަވިކކުރުމަށްން އިުމެވފައި އޮންނަޤާއް ރީޢަތްތައް ބިނާެވފަިއާވ ެވރިކަމެޝަ

ަވީނ ދީނުގައި ޓަަކއި ކުރެޭވ މަސަްއކަތަކަށް ކާމިާޔބެއް ނުލިބޭނެ. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ިއސްލާމްސިޔާސަތު ަވިކކުރުމަށް

އި އަދި އިޖުތިމާޢީ އްޔާ ޖުތަމަޢުެގ ކަންކަން ހިންުގމުގަ ިއ މުްއޔާހުރިހާ ކަންކަަމަކށް ދައުލަތެއް ހިންުގުމަގ ދިރިއުޅުމުެގ

. ދީނުގައި ކަނޑައަުޅްއާވފަަވނީ އިސްާލމް ެވްސ މި ކަނަޑއަޅާނޭ ޮގތްތައް  އި އިޤްތިޞާދީ ސިާޔސަތުތައް ރާަވ

 ލާ ރަސޫދީނުެގ އިސްލާމް ،ދެކޮަޅށް ދީނާއި އިސްލާމްމި ަވޠަނުަގ ،އުމުގައިޤަމި  ،ނީއެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ދަންނަާވ

ކޮްށ އެއްެވސް ާބަވތެްއެގ އެްއެވސް ާވހަކަެއއް ދައްކާކަށް ދެކޮޅަށް ފުރައްސާރަ އާޢަލައިހި ަވަސއްަލމަهللا ޞައްލަ

 . ޝުކުރިްއޔާ ދެްއިވ ުފރުޞަތަށް. އެްއެވސް މީހަކަށް ޖާަގެދިވެގްނނުާވނޭ
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  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

އި އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރާިއްއޒަތްތެރި  ރާެގދާއި މާމިިގލީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ޯވޓަށް އެހުނީ  .ލިސްޓުަގިއ ނެތިެގން ބޭފުޅުންެގމެންބަރުެގ ޝަކުާވއެއް އެަބޭވ. އެބޭފުޅުންެގ ނަން ާވހަކަދައްކާ 

ތުރުކުރުމަށް. އެހެންީވާމ، ދައްކާ ނިމެންދެން ަވުގުތ އި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ާވހަކައޭރުަގއި އެދިަފއި ތިބި

 ަވުގތު  މި ށްމަޖިލީހުެގ ރައީސަށް މިދެންނެިވ ކަންތަކަފަހު( )ަވުގތުކޮަޅކަށް އެދިަވޑަިއެގންފައި ތިއްެބިވ މެންބަރުން ތިބީ. 

. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުަތއް ހުރީ އެޮގތަށް ށްކަމެްއ ނެތް ކަމަށް މަޖިލީހަ ކުރެެވން އޮތްއިތުރަށް 

 ށް. ޝަރީފަ އާދަމްއަރުަވނީ މަުޑއްަވރީ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާެގ މަޑުއްަވރީ

ެގ ޮގތުން ނުަވތަ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުފުރަތަމަ އިސްލާމް އަޅުަގނޑު ެވސް އެންމެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ކަމަށް ޓަަކިއ  ދިޔަރާއްޖޭަގއި ޝާޢިުއކުރެިވެގން ޮގތަށް ިލޔެިވަފއި އޮތް ިލޔުމެއް މި ކުެރޭވފުރައްސާރަ ށްދީނައިސްލާމް

 އެކަން ައޅުަގނޑު ާދއިރާެގ ުހރިހާ މެންބަރުންެގ ނަމުަގއި ުކށްެވރިކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް...

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ހެންޭވރު މެ ،އެއްނުކުތާޒާމާ ބެހޭ ނި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންޭވރު

ަވޒީރު ބޭފުޅަކަށް  ؟ލިޔެފައި ެއއްެޗއް ޮއތީމާ އެކަނިތޯ ކުށްެވރިކުރަްނޖެހެނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ެއތައް ާވހަކަަތކެއް ދެްއކިއިުރ ޮގތުން  ުގޅޭ ދީނާއަށް އިސްލާމްނެެހއްދެވި އްޔޫމް ހެއްދެިވލްޤަޢަބްދު ންޔާމީ އިނދެެގން

ފަށް ޓަކައި މާދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ،ޓަކައިބޭފުޅުންނަށްހަމަ ދާއިރާެގ ؟ ނުކުަރްއަވނީ ކީްއެވެގންތޯކުށްެވރިއެކަން 

ަވކި ެއއްެޗއް ލިޔެފަިއ ހުރީމާ އެކަމަށް އެކަނި  އިކަެމްއަގ ހެންީވމާ، ަވކިއެއެދެންޖެހޭ ކަންތައްތައް މިހިރީ. 

އިްއޒަތްތެިރ  ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަމަށް މި މަޖިލީހުެގނަމަ އެއީ އަުޅަގނޑު ަގބޫުލކުރަނީ  ކަމަށް ަވނީކުށްެވރިކުރާ 

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 . މަޑުއްަވރީ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާެގ މަޑުއްަވރީ

އުީމ ޤަދީނަށް ބަދުބަސް ބުނުމަކީ އެއީ ރުމަތް ކަނޑާލުމަށް ނުަވތަ އިސްލާމްޙުދީނުެގ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އިސްާލމް

 އް ބާަވތުެގ ކަންތައްތަ  ކަމެއް. އެހެންީވމާ، މި އުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާާވނެޤަ  ކަމެއް. ރާއްޖޭެގ ުގޅުންހުރި ޙަތާމަޞްލަ

ހުށަހެޅިެގންދާތީެވ، މިއަދު ޮގތުަގއި ނަަގންޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން މި މައްސަލަ  ެގއަޅުަގނޑުމެން ސީރިއަސް މަްއސަލައެއް 

އުމީ މައްސަލައެްއެގ ޤަްށުވރެ ބޮޑަށް މިއީ ށް ނިސްބަތްކޮށް ދައްކާ ާވހަަކއަކަމިއީ ހަމައެކަނި މިއަދުެގ މިސަރުކާރަ

ޓަކައި ުނަވަތ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ެއބަ ދެނެަގންނަންޖެހޭ. ދިެވހިރާއްޖޭގައި އެހެން ދީންތައް ފެތުރުމަށް

ެވްސ  ކުރިން ހަރުފަންސާސް އަ ،ެވސް ކުރިން ދީނަށް ބަދުބަސް ބުނުމަކީ މިއީ މީެގ ސާޅީސް އަހަރުއިސްލާމް

ންތައްަތއް. ެއހެންނަމަެވސް، މިހާ ފާޅުކަން ބޮޑު ޮގތެއްަގއި މިހާރު މިކަންތައްތައް ާވން ފެށީމާ ދިޔަ ކައިހިނަގ

ދީނުަގއި ަޙއްޤުަގއި މަސައްކަްތކުރަން ތިބި ބަޔަކު ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ޚާއްޞަ ޮގެތއްަގއި އިސްލާމް

 ،ކަމެއް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެާއއެުކއެުކގައި ިވސްނަންޖެހޭ ދާއިުރގައިނޫެނއް ތައްޔާރުކުެރިވެގންދެކޮޅަށް ާގ ޓެރަރިޒަމާ

ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ކަމެއް ބަންދުކުރުމަށް ހުރިހާރާއްޖޭަގއި ލާދީނީ ފިކުރުތައް ފެތުރުމަށް މަުގފަހިާވނެ 

ކަމެއް.  ނެހޭޖެކުރަން ިވސްަނިއެގން އިރަށް ދުރާލަމަސައްކަތްކުރުން. މިއީ އަުޅަގނޑު ދެކޭޮގުތގައި އަުޅަގނޑުެމން ަވ

ނޫން.  ކަމެއް ދާމިއީ މިއަދަކު އިްއޔެައކު ހިނަގމުން ދަނީކީހިނަގމުންާރއްޖޭަގއި މިކަންކަން  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކުރަމުންދާ ކަންތައްަތއް. ީދެގން  އެހީކަނަޑއެޅިެގްނ ހުރި ަވިކ ޖަމާޢަތްތަކަކުން ިމއީ ބޭުރެގ އެހެންނަމަެވސް، 

ބޭުރެގ ެވސް ަވނީ އެ ރިޕޯޓު ތަްއާޔރުކޮށްފައި ،ިއފި ކަމަށް ަވންޏާ އެނިގަވަޑިއަގންނަާވނެރިޕޯޓަށް ބަލަ ެގއެން .ޑީއެމް.

 އި މެންނަށް އެބަ އެނޭގ އަުޅަގނޑުމެންެގ ދިެވހިރާއްޭޖަގއުމަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދީެގން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުޤަ

މަސައްކަތްކުާރ މީހުންތަކެއް ތިބެެގންކަން  ތައް ފެތުރުމަށްއި އެހެން ދީންދިެވހިރާއްޖޭގަ  ިއ،އިސްލާމީ ަވހުދަތު ނަާގލަ

ޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އުުމެގ މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޓަކައި އަ ޤަ ެގކުރަނީ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެންމިކަން މި

 ،އްކަތްކުެރުވނު ފަދައިންމަސަިދޔުމުެގ ފިކުުރ ނައްތާލުމަށް އިާރއްޖޭަގއި ދީނީ ހައްދުފަހަނައަޅަ  މިއަޅުަގނޑުމެންެގ 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ާރއްޖޭަގއި ލާދީނީ ފިކުރު ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އަޅުަގނުޑމެން އެންމެން އެކުެވެގން 

ނުަވތަ އަުޅަގނޑުމެން  ،ބިރުަގންނަ ފަދައިންމަލަށް ށް މީާހ ރަތްިގނިދުިމއީކީ ފަހަރެއްަގއި ެވސް  މަސައްކަތްކުރަން.

ޫނން. އެއަްށުވރެ ޮބޑަށް މިީއ  ކަމެއް  ޖެހޭކުރަން ހުޅުޖެހި މީހާ އަށްާވ ފަދައިްނ މިކަންއްަގއި މިސްކިތު އެްއެވސް ހާލެ 

ރާއްޖޭގައި ލާދީނީ ފިކުރު   އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން މިޮގތުަގއި ނަަގިއެގން އަުޅަގނޑުމެން  ެގއުމީ މައްސަލައެއް ޤަ

މިކަމާ ުގޅޭ ޮގތުން  ަހދައިެގން ދިރާސާެއއްޚާއްޞަ ކަާމ ބެހޭ މިއަުޅަގނުޑ ސަރުކާރަށް ޮގާވލަން  ؛ޓަކައިނައްތާލުމަށް
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ތުގެ މިއީ މި ސަރުކާރަށް ލިބިފައިާވ ރަނަގޅު ުފރުޞަތެއް. މި ފުރުޞަ .ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ުކރުމަށް

 ަވންޏާ... ކުރެވިއްޖެ ކަމަށްށް މިކަން ރަނަގޅަ  ކޮށްެގންބޭނުން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު.  އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުެގ، ފޭދޫ ދާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

ންމާ ކަން ކުރެއްިވ ޭބފުޅަކު ނަންަގަވންޖެހޭ ޒިއުމުެގ ޑިފެންްސ މިނިސްޓަރުޤަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިެވހި 

 އިދިެވހި ރައްޔިތުން ބަުދނާމުާވ ޮގތަށް ާވަހކަދައްކަ  ،ިމއަދު މި މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރު ބަދުނާމުާވ ޮގތަށް އިނުނަންަގަވ

އް ފަތުރަން އުޭޅ ާވހަަކ އުމުަގއި އެހެން ދީްނތަޤަަބޔަކަށް ޚަރަދުކޮްށެގްނ މި  ެގއުމުޤަތަކުން މި ބޭރުެގ ޖަމާޢަތް

ާވހަކަތަެކއް މިފަދަ ޮބޑަށް ހިތާމަކޮށްފިން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ިމއީ ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް. ދެއްކީމާ އަުޅަގނޑު ަވރަށް 

 ދެްއިވ ފުރުަޞތަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ާވީތެވ. ަގަވންޖެހޭ ބޭފުޅަކަށްމި މަޖިލީހުަގއި ނުދެއްކޭނެ. ެއއީ ޒިންމާ ނަން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ންބަރު. މަޑުއްަވރީ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާެގ މަޑުއްަވރީ

މީހުންނަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަސްތުާވތަކެތި ބޭނުންކޮށްެގން އެކަމުެގ ފަރުާވ ލިބި އަދި އެ ިވްއކާ 

މީގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ  ،ާވނެ. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ ަކމަކީމިކަހަލަ ާވހަކަ ދެއްކީމާ އުނދަޫގ

ައޅުަގނޑުމެންެގ ާރއްޖޭަގިއ ލާދީނީ ފިކުރު ނައްާތލުމަށް ކުރެޭވ މަަސއްކަްތ  އުމީ މަޞްލަޙަތު އިްސކޮްށެގންޤަ

 ކުރުން. އެކަމަްށ...ުގޅާލަިއެގން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އަތާައތް

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު

 . އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ާވހަކަދެއްެކުވން:އިނުގަރއިދޫ 

ބަދުނާމުނުކޮށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ކުއްލި  ްއެގޅެމި މަޖިލީހުގައި ެއއް ބޭފުޅަކު އަެނއް ބޭފުއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ލި ދިްއކޮށްފަިއ ޮގތުން ާވހަކަަދއްކަްނީވ. އެްއ ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭުފޅަކަށް އިނިގ ޚަްއސާސްކަމާ ބެހޭެގ މައްސަލައި 

ެވސް، އެހެންނަމަ .ެވސް ނޫން. މި ރިޕޯޓު ހަމަ ކުށްެވރިކުރަން އަުޅަގނޑު އެކަން ކުރުމަކީ އެހާ ރަނަގޅު ކަމެއް

 ޕޯޑިއަމްތަކުަގއި ލާދިނީ ވެއްޖެ މި ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނާ ދިމާއަށް ލާދީނީ  ވިއްަސކަށް އަހަރު ،ފަނަރަަވރަކަށް

ެވސް   ެވސް ހަމަ އެކުރައްާވ ކަމަކީ ހަމަ ޤައުމު ފަސާދަކުރުން. އެ މީހުން ބޭފުޅުން. ެއ ތާކުރަމުންދާ ޓްީވޓުތަުކގައި

 ،ާވލުެވ ތިބި  ހަ އަދި މި ރިޕޯޓު ނެރުނުއިރުަގއި އޭުރެގ ދައުލަތާ. ބޫލުކުރަންަގނޑު ކަމަށް އަުޅަގ ބަންދުކުރެެވންޖެހޭ

ކީއްެވެގންތޯ އެބަ ަބލަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޢަމަލުނުކުރީއެ ރިޕޯޓަށް ޒިރުކޮށްފައި ހާ ުވޒާރާަތކުަގއި ތިބި މީހުން 

ކުރެއްިވއްޔާ މި ޤައުުމ އިާރދަފުޅުهللا  .ތިބީމި ެގންށްތިލަ ސާބިތުކޮމާތްެވެގްނާވ އިސްލާމްދީނުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ފައި

ިއސްލާމްދީނާއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ އަބަދުެވސް މާތްެވެގްނާވ ޕާޓީައީކ ެވސް އެޮގތަށް. މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރެޓިކް  އޮންނާނީ

ތެރި މެންބަރަށް ްއޒަތްކަްނ މަޑުްއަވރީ ާދއިާރެގ އި ބައެއް ތިރާމުކޮްށެގން އަބަދުެވްސ ޕާޓީ ހިންާގހުކަންކަމަށް އި

 ...ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުަވން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޑުއްަވރީ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 މަޑުއްަވރީ ާދއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްެކުވން:

ީހަވނީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަބަދުެވސް ހަނދާންކުރަންޖެހޭނެހެން   ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑަށް

އަމިއްަލއަށް ައޅުަގނޑުމެން މިއީ ތިމަންނަމެންނަށް ދައްކާ ާވހަކަައކަށް ހެދުމުެގ  ުގނީމާންމެ މައްސަލަެއއް ނިމިކަހަލަ ކޮ

ން. އަޅުަގނޑުމެން ނަްސއަްށ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްަނންޖެހޭހެބަދަލުގައި ައޅުަގނޑަށް ީހަވނީ މީެގ ކޯބިޒް

ޖެހުނީމަ ދެން   ފިކުރުެގ މީހުންނާ އިދިއުމުެގދުފަހަނަޅަބިރުަގންނަންޖެހެނީ ލާދީނީ ފިކުރުެގ މީހުންނާއި ދީނީ ހައް

ފައި ހުރި ކަންތައްތައް ތި ބޭފުޅުން ތަޖުރިބާކުރެއްީވަމ ާގމި ޤައުމުގައި ހިނ .ޤައުމުަގއި ހިނާގ ކަންތައްތަކަށް

 އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ. 

 

 ތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަ
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 އަރުަވނީ މާމިިގލީ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މާމިިގލީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ާވހަކަދެއްެކުވން:

ބާަވތުެގ ކުއްިލ މައްސަަލއެްއ  ްއެގ ދަށުން ނަމަެވްސ މިން ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލައެރު ދެއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ިމހާ

ަގާވއިދު ެގ އަުޅަގނޑުމެންހުށަހެޅިެގންދާއިރު އެބަޖެހޭ ައޅުަގނޑުމެންެގ ޝުޢޫރު ފާުޅކޮށްލަން. އަުޅަގނޑަްށ ހީަވީނ 

ކަމަށް   ނެޭވ ނޭދެބާ ދެން އިތުރު ބަޔަކަށްފައި ތިއްތަނެއް ނުދޭހެން މިކަހަލަ ކުއްލި މައްސަލައެއްަގއި ަވކި ބަޔަކު އެދި

އެީކަގިއ  ޔާއަުޅަގނޑު ރައީސްެގ ިއޒުނަ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފެންނާތީ ޯވޓެއް ެނުގން އަޅުަގނޑުމެން ަގާވއިދު ތަންނުދޭ

ާވ ކަން ލިބިެގން ފުރިހަމަ މިނިަވން އި ިދެވހިރާއްޭޖަގ އިލާނަން. ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދެަވނަ ާމްއދާަގއިއަޅުަގނޑު ދަންނަވަ 

ްޤރާތީ ޖުމްހޫރީ އަދި ޔުނިޓަީރ ެގ މައްަޗށް ބިނާކުރެިވފަިއާވ އަމިއްލަ ެވރިކަމެްއ ެވިރކަންކުރާ ދީމިއިސްލާމީ އުސޫލުަތކު

އޮތް  އިއުޅޭ ޤަރާރުަގއި ނުަވތަ ކުއްލި މައްސަަލއިގަ  ހުށަހެޅިެގން މި ،ދައުލަތެކޭ ބުނެފައި އެަބޮއޭވ. އެހެންީވމާ

ޓަކައި ލިބިފައިާވ ހުރިާހ ން ކުށްެވރިުކރޭ. ހަމަ އެކަމަށް ކުރުމަށް ނޑުމެން ދިެވހި ރައްޔިތުަގކަންތައްތައް ައޅު

، އަުޅަގނޑު ޭރަގިއ . ެއހެންީވމާފުރުޞަތުތަކެއް ދައުލަުތެގ މުއައްަސސާތަކަށް ޤާނޫނުއަާސސީގައި ަވނީ މަތިކޮށްފަ

، . އެހެންީވމާިމކަމުަގިއ ބުނެފަ ދެޭކޮގުތގައި ުޅަގނޑުއަދެއްކި ާވހަެއއްަގއި އަޅުަގނުޑ އޮންނާނީ ަވރަށް ތަފްސީލުޮކށް 

ށް ފުރުޞަތު ނުލިބުނީތީ އަޅުަގނޑު ދެން އަޅުަގނޑަ .ލާނަމޭއިއަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ ެއ ާވހަކަ ދަންނަވަ 

ާވަފއި ްނަގދެންނެީވ އެ ބާަވތުެގ ޯވެޓއް ނަމަނިކުފާނު ެދކެ ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް މީގައި ނެތް. އެހެން މި އެްއޮގތަކަްށެވސް 

ޮގތުަގއި މިބާަވތުެގ ކުއްލި މައްސަލަައކީ ަވރަށް  ޫބލުކުރާަގއަުޅަގނޑު  ނަމަެވސް،ިވދާުޅީވމަ. އެެހންއޮތް ާވހަކަ 

، ެއހެން އަންނަ ކަމެއްަގއި އެ ީތ ހުށަހަޅަނީ ކުއްލި މައްސަލަެއއްެގ ޮގތުަގއި. އެހެންީވމާާވ މައްސަަލއަކަށް އްސާސްޚަ

ނުލިބިެގންދާތީ އެ ާވހަކަ ދަންނަާވލަންެވެގން އަުޅަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ސްގޮ ިގެގން ނބާަވތުެގ ޯވެޓއް ނެ

ނޫން އިނޭގތޯ.  ަވކި ބޭފުޅަކު ދެްއކެިވ ާވހަަކއަަކށް ބިނާކޮށްެގން ެއއްެޗއް ދަްނނަާވކަށެއް .މި ފުރުޞަތުެގ ބޭނުންކުރީ

 . އާދެ! ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ޔާސަތުރި

ދާއިާރެގ  އަރުަވނީ ފުވައްމުލަކު ދެކުނުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު

ކުރީަގއި ަވރަށް ިގނަ  ެޓުވމުެގއްފެ  ްއކަަވންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒަށް. އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ާވހަކަދަ
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ުފވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ  )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( ! މެންބަރުން ަވޑައިެގން އެބަ ތިއްެބިވ. ަވްނނަާވޒަތްތެރިއިއް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒު  

ހިމެނޭ ބަސްތަކެްއ  ،ލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަާވ ޮގތަށްއި ިއސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކީރިތި ރަސޫލާއަށާ

ނެރެފައިާވ ރިޕޯޓު ފުވައްުމލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ އެންެމހައި ރައްޔިތުންެގ ނަމުަގއި  .ޑީއިން ހިމެނޭޮގތަށް އެމް.އެން

ަވނަ އަހަރު  2015 ކުރިން މާ ،އަުޅަގނޑު ާފހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ އާެއކުއެ. ައދި ހަމައަޅުަގނޑު ކުްށެވރިކުރަން

 ؟ދައްކަމުންދާންޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯމި މަޖިލީހުގައި މި ނެރެފައިާވ ރިޕޯޓެްއެގ ާވހަަކ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން 

ބަޔަުކ  ޓަކައި ަވކި މުަގއި ހަމަޖެހުން ނާަގލުމަށްަޤއު ،ޤައުުމަގިއ ހަމަނުޖެހުމާއި. ދަންނަަވންތޯ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

ފެންނަމުންދާ ކަމެއް. މި ން އަބަދުެވސް ހުޅުމަކީ މިއީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ސިޔާސީ މަސްރަކު  ކާޑު ތިެބެގން ދީނީއިސްެވ

ެވްސ  ންޓެއިރެއއްޮގަތކަށްެވްސ އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިަގންނާެނ ކަމެއް ނޫން. އަދި އަުޅަގނުޑމެން އެންޓަކަންތައްތަކަކީ 

 ،މާ ކުރީ ޒަމާނެްއަގއި  ަވރު މަަސއްކަތްަތކެއް ުހއްޓާއިނޫން. މަޖިލީހުން ކުރަންހުރި ބަ ކުރަން ބޭނުންާވ ކަންަތއްތަެކއް 

އެ ާވހަކަތައް ދަްއކައި  އި،ަވނަ އަހަރުެގ ނެރުނު ރިޕޯޓެއް އޭރުަގއި ތިބި މީހުން ނަަގންޖެހޭ ޒިންމާތައް ނުނަަގ 2015

 ނެ ބަަލއިަގންނާ ެވސްށް ތަކަާވހަކަ ދެއްކުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން އެްއޮގ ޓަކައި މިހާރު މިނަާގލުމަށް ޤައުމުަގއި ހަމަނުޖެހުން

  ކީރިތި އެާއއެްއކޮށް ައދިެވސް ެއއްފަހަރު މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ ދީނަށާއި ާވހަކަެއއް ނޫންކަމުަގއި ދަންނަަވން. އަދި ހަމަ

ޓަަކއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާަރކޮށް ިހމެނޭ ކަންތައްތަްއ އަުޅަގނުޑ ކުށްެވރިކުާރ ާވަހކަ ދަންނަަވްނ. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް

 ދަންނަަވން. ޝުކުރިްއޔާ.  ކުރުޝު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ އަރުަވީނ މަހިޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިާހރު މި ފުރުޞަތުއާދެ! 

 ޤަށް. މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރި

 

 :މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤު ާވހަކަދެއްެކުވން

ފުރައްސާރަކޮށް މި ނެރުނު ރިޕޯޓު   ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އިސްލާމްދީނާއި އަދި ރަސޫލާއަށްޝުކު

ރިޕޯޓު ކުށްެވިރކޮށް މިތާ ިމ  އަދި .ތާއީދުކުރަން ށްކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅި މެްނބަރަ ކުށްެވރިކޮްށ މި މަޖިލީހަށް

މަޖިލިސް  .ރައީސްދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި  ރުންނަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރުތްތެިރ މެންބަާވހަކަފުޅުދަްއކަާވ އިްއޒަ

ރި ަރއީސް މަޖިލީހުގައި މެދު ހެންޭވރު ިޚލާފަށް އިއްޒަތްތެ ަގާވއިދުަގއި ީމެގ ކުރިން ަޢމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކާ
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ލާނަން. އިައޑުިއްއަވ ޮކޅު މި ޯއޑިއޯތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު ދެއްާވަފއިާވތީ އަުޅަގނޑުދާއިރާެގ އިްއޒަ

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ،ަގވާއިދު އޮތް ޮގތް އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލިން. ަގވާއިދު އޮތް ޮގތަކީ މިހާރު  !މަޑުކުރަްއާވ ،އާދެ! ނިޒާމީ މައްސަލައެއް

އެހެން އޯިޑއޯެއްއ  ،އަުޅަގނޑު ެދންނެިވންަގާވއިރުަގއި ބެހޭ މައްސަލައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނަން ނިޒާމާއާދެ! 

ުގިޅެގން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް   ދަްއކަމުންދާ ާވހަކަައކާ ،ާބަވތުެގ މެޝިނެްއ މެދުެވރިކޮށް ެއއްެޗއް ނުަވތަ އެ

އީ ކުރަން އެކަމެއް އެ .ޕަަވން އެ އެދިަވޑަިއަގތީއްމިހާރު މެންބަރަކު ހި ؛ާވނަމަ ކަމަށް އިތުރު ަވސީލަތެްއެގ ބޭނުންހިފާ

 ާވނަމަ  ކަމަށް ާވކޮށްފައިޟުއިޢުތިރާކަމަކަށް  ކަމަށް މެންބަރަކަށް ފެނެިގން އެ ނޫން އެންމެ ރަނަގޅު ކަމެއް

 . މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނެތި ނަާގ ޯވޓަުކން އެކަން މަޖިލީހަށް ނިންމިދާނޭކުރުމެއްބަޙުސް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:ދާ  ފަންނު މެދުމާ

 ިގނައިން އެތެރެކުރާ ރާއްޖެއަށް އެންމެޓަނުން ޓަނުން އޫރުމަހާއި ބަނުގރާ ިދެވހިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 ...ބޭފުޅާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެގންދަން ެއއްެވްސ އެ ޯއޑިޯއ ކުރިއަށް ؛އް އެަގއަދި ފާހަކުާތ ނު ުގޅޭ އާކުތާމިހާރު ނިޒާމީ ނު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ްއ ނުކުރޭ. )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު(ޟެއިޢުތިރާނީ. އަދި ނަމަ ޯވޓަކަށް ައހަންޖެހޭ ކޮށްފިޟުއިޢުިތރާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

 ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 މް ާވހަަކދެއްކެުވން:ހީޝަދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ނު ހެންޭވރު ދެކު

 އޯޑިޯއއެއް. ފަހުން. ތަނުަގއި ެދއްުކން މީެގ މި ެއއްތަނުގައި އެްއެވްސ ީވިޑއޯ އަޅުަގނޑު އިޢުތިރާުޒކުރަން ެއ ީވިޑއޯ މި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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މަހިބަދޫ   .ށްމި އަހަންޖެހެނީ ޯވޓަކަ ،ނަމަ ެގންދަން ބޭނުންާވއާދެ! އެހެންީވމަ، އިތުރަށް ައޅުަގނޑުމެން އެކަން ކުިރއަށް

 ެގންދަން އެިދަވަޑއިަގންަނާވތޯ. ކުރިއަށް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އޯޑިއޯ 

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤު ާވހަކަދެއްެކުވން:

 ދާޅުެވަފއި އޮތީ ީވިޑއޯެއއް ތްތެރި މެންބަރު ިވނެންެގިވ ިއއްޒަމައްސަލަ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ދެންމެއަކު ނިޒާމީ 

 ...ަގނުޑެގ ާވހަަކއަކީއަޅު  އަުޅަގނޑު ީވޑިޯއއެއް އަުޅަވިއެގން މިތާކު ނޫޅެން. އެހެންީވމާ ެގންދަން.ކުރިއަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވރަށް  ެވސް އޮތް ޮގތްނިޒާމު  .ނޭގތޯނޫން އި މިއީ ދެން އޮޅުންއަރާ ކަމެއް ،މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

 ،ތަނުގައި . ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އޯޑިޯއއެއް މިކީެވސް ނޫން މި މައްސައަ ފަސޭހަ. އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް

ޮގތަކީ އެްއެވސް ިއއްޒަތްތެިރ  ތްއޮ ޮގތުން ަގވާއިުދގައި މި ތަނުގައި ނަންަގަވން އުުޅއްާވީތެވ ެއކަމާ ުގޅޭ މި ެއއްއޯިޑއޯ

ޮގތުން އިންކާރަށް  ޮގަތކުްނ ޯވޓަކަށް އެހުން. ެއއީ ެއަކމާ ުގޅޭ އެކަމާ ުގޅޭ ،ނަމަ ކުަރއްާވމެންބަރަކު އިންކާރު

ނޫން. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ  ކަމެއް ޮގުތަގއި ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޭ ެގިނޒާމީ މައްސަލައި  އިންކާރުކުރުން އެއީ

 ރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެ

 

 މީ މައްސަލަ()ނިޒާ

 ން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ާވހަކަދެްއކެުވން:ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައި

ޖެއްސީަމ  ައޑުެއއްެގ ތަުނގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އޯިޑއޯ މިސް ެވ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހެނދުނު ސެޝަންަގއި

 .ީވޮގތަކަށް ނޫން ޢަމަލުފުޅުކުރެއް ފާނު ތިއިންކާރުކުރެއްީވމަ މަނިކުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ތެދުެވ ހަމަ އެ މޭރުމުން 

  ..ން ނޫންަކން.ންސާފު، އިއެހެންީވމާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއަުޅަގނޑު ޭއެގފަހުން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މިތާ ަވޑަިއެގން 

ަގއި އޮތް ނޑު އޭެގފަހުން އެ މާއްދާއިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޅުަގ ،ޭއެގފަހުން މާާވހާ ކަްނަކން މިއީ.ނިއިންނަާވތީެވ ދި

. ކެނިދކުޅުދޫ ތަނުގައި ަވނީ ދައްކާފަ އެްއޗެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ސާފުެވެގން އެ ާވހަކަ ަވރަްށ ތަފްސީލުކޮށް މި

 ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ކެނދިކުުޅދޫ ދާއިރާެގ  ()ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހުދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ސާ ާވހަކަދެއްެކުވން:ޢީއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ކެނދިކުޅުދޫ ދާ

ާފސްކުރުމެއް ނެތި ިއއްުވމަށް  ،ނުލާ ކުރަްއާވ ޯއޑިއޯ މަޖިލީހުެގ ެމންބަރުންެގ ޯވޓަކާއިއްުވމަށް މަސަްއކަތް  މިހާރު

 އަޅުަގނޑު އިންކާުރކުރަން. 

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

ޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ މިހާރު އަ ،ނަމަ ނޑުމެން ކުރިއަްށ ެގންދަން ބޭނުންާވއާދެ! މިހާރު އެ އޯިޑއޯ އިުތރަށް އަޅުަގ

ނަމަ  ެގންދަަވން އެދިަވޑަިއަގންނަާވޯވޓަކަށް އަހަން. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިތުރަށް ކުރިއަށް

 ނުްނ. އަޅުަގނޑުމެން އެނެގން ބޭ

 

 ކަދެއްެކުވން:ާވހަ މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް

ހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރައީސް މެދު އި ހެނދުނު ދަންފަޅީަގމިއަދު އި އަޅުަގނޑު އެދެން މަޖިލީހުަގ

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އެ  ށްއިތުރަށް ިއްއުވމަ ޯއޑިއޯޮކޅުއެ އަދި  އި،ޔާމީންެގ އޯިޑއޯކޮެޅއް މިތާނަގިއ ިއއްވަ 

 ..ިޑއޯކޮޅު.ފަިއާވތީ މިހާރު އަޅުަގނޑު މި ޕްލޭކުރާ އޯއިްއޒަތްތެރި މެނމްބަރަށް އަންާގ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އޯިޑއޯ  ޯވޓަކަށް އަހާފައި ނޫނީ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ލަްއަވން.އިކަނޑުއްވަ  އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މިހާރު ތި ޖެހޭނީ

 މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދު އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގވި ޯއޑިޯއެގ  ަވުގތު އެ  ައޅުަގނޑު ދަންނަވައިފިން އެއީުނެގންދެޭވނެ. އަކަށްކުރި

ފަހަރަށް އެ  ތިން ،ފަހަރަށް އަުޅަގނޑު ތަކުރާުރކޮށް ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ާގތުގައި ދެ ،ނަމަ

ަމއްސަލަައކީ ެއ  ؟ކީކޮބައިޯތއޭ މަްއސަލައަ ؟ ކޮބައިތޯޭއ ނިޒާީމ ނުކުތާއަކީއިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޅުަގނޑު އެހިން

މާއްދާއިްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މަްއސަލަ ފާހަަގީވމާ އަޅުަގނޑު ފާހަަގެވަފއި އަދި އެ  ކަމަށްއޯިޑއޯެގ މައްސަލަ 

އަޅުަގނޑު މިހާރު މި  ،އަރުަވނީ، އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުުނެގންދިޔައިމުސް. އެހެންީވމާކުރިއަކަށް

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ؛އިރާެގ އިްއޒަތްތެރިއަރުަވނީ ދިްއަގރު ދާ ފުރުޞަތު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް

ިއާވ ޮގތުން ޯވޓަކަްށ އެހުމަށް ނޫންތޯ ަގވާއިުދަގެގންދަްނ ފެނޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑު މި ޯއޑިޯއ ކުިރއަށް

 ެގންދާނަން. ައޅުަގނުޑެގ ާވހަކަ ކުިރއަށްއެދެން. އޭެގފަހުން 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން. މަހިބަދޫ  )ަވުގުތކޮޅަކަްށފަހު( ޯވޓުެގ ރަނަގބީލު ަޖއްަސވައިެދއްުވން އެދެން. 

 މެންބަުރެގ ާވހަކަފުޅުަގއި އިތުރު ަވީސލަތެއް ބޭނުންކުރެްއުވމަށް އެިދަވަޑއިަގނެ އަދި އެ ަވސީލަތް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި

ކޮށްފައިާވތީެވ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ ޟުތިރާޢުއިދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޅުދޫ ޮގތުން ކެނދިކު ުގޅޭ ބޭނުންކުރުމާ

ކަމުން މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޮގތެއް ނިްނމާން އޮތް އިެގ ދަުށން ޯވޓަށް އަހަަވނަ މާއްާދެގ )ނ( 62

ޮގތުން މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ  ުގޅޭ ބޭނުންކުރައްާވން އެއެިދަވަޑިއަގންނަާވ އިތުރު ަވސީލަތް ބޭުނންކުރުމާ

 ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން.

  

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުެގ 

 65    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 10    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 54    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   64     ޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވ

 33      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ: 

 ނުޭވސްފާ       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ޅުދޫ ޓު. ކެނދިކުޮގތުން ނެުގނު ޯވ ުގޅޭ އިތުރު ަވސީލަެތއް ބޭނުންކުރުމާ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.

 ؛ލަ އަދަދަކީއުަފއްދަާވ. މަޖިލީހުެގ ޖުމުެވސް އެބަ ުސާވލު ޮގތުން ުގޅޭ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ފަހުން ަވސީލަތާ

މެންބަރުންެގ  އިތުރު ަވސީލަތެއް ބޭނުންކުރުމަށް ެފނިަވަޑއިެގންެނިވ. 65؛ ކީ ޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. ހ87ާ
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ަވިކ މިކަމުަގއި . 54؛ އިތުރު ަވސީަލތެއް ބޭނުންކުރުމަށް ފެނިަވޑަިއނުެގންނެިވ މެންބަރުންެގ އަަދދަކީ. 10؛ ކީއަދަދަ

މަށް  ުވފާސް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން. 64 ކު ނެތް. ޯވޓުަގިއ ބައިެވިރީވމެންބަރަ ފެނިަވަޑއިނުަގންަނވާ ޮގތަކަށް 

  ކުުރމަކަށް ފާހެއްނުިވ. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިތުރު ަވސީލަތެއް ބޭނުން ީވމާ،އެހެން .33 ނީބޭނުންަވ

 ެގންދެުވމަށް އެދެން. ހިއްޕަަވމުން ކުރިއަށް ނުލާ ފުރުޞަތުެގ ޭބނުން ަވސީލަތާ

 

 އަޙްމަދު ޡާރިޤް ާވހަކަދެއްެކުވން: މެންބަރުމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ 

ދިޔައީ ކުރިން ފެނިެގން ކޮްށ މިޞަ ޚާއް އަޅުަގނޑަށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެްނނަށް 

ރަސޫލާއަްށ  އިހުރި ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް މީެގ ކުރިން އިސްލާމްދީނާ ޚާއްސަކޮށް ރާއްޭޖެގ ރައީސްަކން ކުރައްާވފައި

ރި ބިުލކަން މިތާނގައި ތިއްެބިވ އެމް.ޑީ.ޕީެގ އިްއޒަތްތެޤާފުރައްސާރަކޮށް ދެއްެކިވ ާވހަކަތައް އަުޑއެހުމުެގ 

 ނެތިެގންދިޔަކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބިލުކަންޤާ ،ނަށް ހަޖަމުނުެވެގންމެންބަރުން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  . ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ަވޙީދު ާވހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދު އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ މެންބަރު

 ލާފު ާވހަކަތަކެއް ޚި ތާޙަޤީޤަ ބެހޭ ނުކުތާއެއް އަޅުަގނޑު މިނެީގ ކަނޑައެިޅެގން . ނިޒާމާއާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކުޅުންތެރިން އޮބިއަަޅއިެގން ަރއީްސ ހުރިހާ މަހިބަދޫގައި އިދިޮކޅު  .ދާތީެވ ޔައުިމއްާޔއަށްޓަަކއި ހަމަ ނޯޓުކޮށްލުމަށް

ސީދާ  ތާ ާވހަކަދައްުކވާއިުރަގއި ެއމް.ޑީ.އެންެގ މި ރިޕޯޓާޯގލު ޖެއްުސިވ ބޭފުޅުން އިނޭގތޯ މިހާރު މި 7ލައްާވ ޔާމީނު 

 ކޮށްފަިއ އޮތް ރިޕޯެޓކޭ.ޢުޝާއި ަގއި 2016އާިއ  2015ިމއީ ހަމަ ީސދާ  ،ުގޅުންހުރި ބޭފުޅަުކ އެަބއޮތް ސާފުކޮށްދީފައި

 ނުކުންނަހާ އެއްޗެްއ އެމް.ީޑ.ޕީެގ ޒިންމާެއއް ނޫން ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ސިާޔސީ ބައެއް ީވމަ

ތިެބ  އިނުބައްލަަވ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަާވ ބޭފުޅުން އެ އެއީކީ. އެކަމަކު ދަުއލަތުެގ އިންޓެލިޖެންސާއި މި ބެލުން

ޖަހާ ސަކަރާތް ހުއްޓުަވންޖެހޭ   ން މިދަނޑިަވޅުގައި މީތި ނަަގިއެގ ކުއްލިައކަށް މި ،ދަނޑިަވޅުަގއި  ކުއްލިައކަށް މި

 ސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޡާރިޤް ާވހަކަދެއްެކުވން:މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ 

، އަކީ ާރއްޖޭެގ ތާރީުޚަގއި އެްނމެ މޮޅެތި ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެިރން އުފެދުނު ރަށް. އެހެންީވމާމަހިބަދޫ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 ،އެމް.ޑީ.އެންާއއި ،ިގަނ ާވހަކަދަްއކާނެ ކަެމއް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އެމް.ޑީ.ޕީ.ާއއި ފުޓުބޯޅައޭ ިކޔަިއެގން މާ

ހިންދާ ޝަމިއީ ހަމަ ސީދާ  ިގނަ ާވހަކަެއއް. ނެތް މާކު ދެްނ ޔަްއޗެއް. މިމިއީ ެއކަ ހިންދާއާއި މި ސަުރކާރާޝަ

މްރާނު ޢި އިޚްޖެހޭނީ އެމް.ޑީ.އެްނ ުއާވަލން ނުަވތަ އިސްތިއުފާދީފަިއ ެގއަށްދާން. ޝަ  ހިންދާ ސަރުާކރުޝަ. ސަރުކާރު

 ބަޣާާވތްކުާރ އްާވ ެއއީެގން އެތާ ހުންނެިވ ކަމަށް ިވޔަސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ފާހަަގކުރަ ެވ ދީނީ ބޭފުޅަކަށް

އެއީ ބަޣާާވތުެގ ލީޑަރޭ.  ން،އެމް.ޑީ.ޕީ  އްަވނީފާހަަގކުރަ ހުރިހާ މެންބަރުން ތިިއއްޒަތްތެރި މިތާނގައި ތިއްބެިވ  މީހެކޭ.

މިހާރު މި ދިމާެވެގން ުއޭޅ  މިހާރު މިތާނގައި ިތއްބެިވ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނަށް އެއީ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ތިއުޅެނީ ެވރިކަން  ދަނީ. ކަން ަގބޫލުކުާރކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގެވެގްނ މިެވއްޓިާދނެ ކަމެއްމައްސަލައަކީ ެވރިކަން 

 ހުރި އެއްެޗއްތޯ  ިމއީހަމަ އަރާއިރަށް ފައިަބއިެގްނދާ ޮގތަށް ؟ވައްޓާލަންށޭ. އެހާ ފަސޭހައިން ެވއްޓޭ އެްއޗެއްތޯ މިއީ

 ؟ކޮށްފައިޢުއެމް.ޑީ.ެއންެގ ރިޕޯޓް ދިފާ ށްލާފައި ދާންތޯ ތިއުޅެނީައނެއްކާ ދޭތެރެމެދުން ދޫކޮ އަހަރަށް ހޮީވމަ 5އީ. މި

  އިސްލާމްދީނާ  ޞާލިޙްމް މުޙައްމަދު ކޮަބއިތޯ ރައީސް އިބްރާހީ؟ ދައްކާ ާވހަަކއަކީ މިއީ ނޫންތޯ ކުރާ ކަމަކީ. މިީއތޯ ތި

 . އޭެގަފހުން އެމް.ޑީ.އެންެގ ރިޕޯޓް. އެކޮމިޓީ ނިދާފަޮކމިޓީ ލިއިބެލުމަށްޓަކައި އެކުަލވަ ދެކޮޅަށް ހިންާގ ހަރަކާތްތައް 

އެމް.ޑީ.އެން ުއާވލި ހިސާބުަގނޑުަގއި ަވނަ އަހަރު  2015 ،ަވނަ އަހަރު  2016އައީ. އަުޅަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ 

ކަމަށް  އްޔާ އުާވލިޢިޖަމު ޕޯޓްތައް ހުށަހަޅާއިުރ އެެވސް. މިެވސް އެބަ ސާފުކުރަންޖެހޭ ނޫންތޯ. އެމް.ޑީ.އެން ރި ޚަބަރު

ފަހުން އެމް.ީޑ.އެން އައިްސެގން އުޅެނީ ، އޭެގއެެހންީވމާ ެވސް އެބަބުނޭ އޭރުގައި. ރެޖިސްޓްރާ ؛ބުނާ

ކޮށް މިއަދުގެ ޢުހަދާއިުރ އެ ދިފާ އިދެކޮޅު ާވހަކަތައް ފަތުރަ ާއއި އަދި އިސްލާމްދީނާެވެގންތޯކިހިނެއް

 . ބޭފުެޅއް ކޮމިޝަނަރަކީ އެމް.ޑީ.އެންެގ ޕޮލިސް ،ހަދަނީ ކީއްެވެގންތޯާއއިކޮށް ޢު އެ ދިފާ ރިއްޔާރައީސުލްޖުމްހޫ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :އަޙްމަދު ޙަލީމް ާވހަކަދެއްކެުވން ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު
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، އަުޅަގނުޑ އެހެންީވމާ ދައްކަވާއިުރަގއި އަުޅަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ. ލާފު ާވހަކަޚި ތާޙަޤީޤަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ލާފު ާވހަކަޚި ތާޙަޤީޤަ ން ބޭރުން ކަނޑައެޅިެގންޢުމައުޟޫ ެގނައީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް މަނިކުފާނުެގ ސަމާލުކަމަށް މި

ތުަގިއ މި ސަރުކާުރ ޙަޤީޤަައީކ މި މައްސަލަ އްކަަވނީ. މި ސަރުކާރުން ަދނީ މި މައްސަލަ ަވރަށް ރަނަގޅަށް ބަލަމުން.ދަ

 .ެވސް އިންނެިވ އެ މަްއސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ އައި ބޭފުޅާ ެވސް ނޫން. މިތާނަގއި އެބަ އޮތްއިރު ިނކުތް މައްސަަލއެއް 

ަމުޑއްަވރީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  އިންނެިވ  މިދާސީެވސް. އެއީ   ަމއްސަލަ ބެއްެލިވ ބޭފުޅާުގިޅެގން އެ މި މައްސަލައާ

ހިފައިެގން  އިއިގަ އެންމެ ފުރަތަމަ މި މައްސަލަ މަރަކީ މި މައްސަލައިެގ ތެރޭގައިޢު. އާދަމް ޝަރީފް ބަރު ޝަރީފްމެން

މި ރިޕޯޓް  ނުކުރަްއަވން އެންެގީވމާ ބޭފުޅާއަށް ަވކި ިހސާބަކުން މިކަން އެ ބޭފުޅާ. އެހެންނަމަެވސް އައި 

ެވްސ  ކުރެޭވ ޮގތުގައި މި ރިޕޯޓް ހެދުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް، އަޅުަގނޑަށް ލަފާއެހެންީވމާ މަޑުޖައްސާލަންޖެހުނީ.

  ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ކޮށްފައި އޮންނާނީ މިދިޔަ ަސރުކާރުން.

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ބަދޫ ދާއިރާެގ މަހި ެވސް އެްއަވުރެގ ދެ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިން. ައޅުަގނޑު މިހާރު ބޭފުޅުންނަކީ މި މިހާރު ހަމަ ދެ

 .ށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 

 ރިޤް ާވހަކަދެއްެކުވން:ޠާމެންބަރު އަޙްމަދު މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ 

ލާކަށް ނުަވަތ އެމް.ޑީ.އެްނެގ ހަރަކާތް ހުއްޓުާވކަށް މި ސަރުކާރަކަްށ އިއަޅުަގނޑު މިދަންނަަވނީ އެމް.ޑީ.އެން ުއވަ 

އަނިބކަނބަލަީކ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ.ޑީ.ެއންެގ ބޭފުޅެއް. ކަމަކީ ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރަކީ އެމް . އެއްނުކެރޭނޭ

 ...އެމް.ޑީ.އެްނެގ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް.އިނުގަރއިދޫ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :އަޙްމަދު ާވހަކަދެއްެކުވންޙަސަން ދާއިރާެގ މެންބަުރ  އިނުގަރއިދޫ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް މި މަޖިލީހުގައި އޮޅޭ ޮގތަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ދައްކަާވ ާވަހަކފުޅު އިއްޒަތްތެރި ރިާޔސަތުން އެބަޖެހޭ ހުއްޓުަވން. މި ޤައުމު ފަސާދަކުރުމަށްޓަކައި  މެންބަރު އެ
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ހުރިހާ ުވޒާރާތަކަްށ  ޕޯޓުރި އެ ދަނީ ސަރުކާރުން މި ން.ަގނޑު ަގބޫލެއް ުނުކރަމިތާނގައި ާވަހކަދެއްކޭނެ ކަމަކަށް އަޅު 

ެއއީ އަޅުަގނުޑެގ  ކުރަމުން. އެަވރު ނޭނޭގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި މަޖިލީހުގައި އިނުމަކީޙުޤީޤުފޮނުަވިއެގން ތަ

 ކުށެއް ނޫން. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ރިޤްޠާ އަޙްމަދު ެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުބަރު. މަހިބަދޫ ދާއިރާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 ރިޤް ާވހަކަދެއްެކުވން:ޠާމެންބަރު އަޙްމަދު މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ 

އަޅާކަށް ުނކެރޭނެ. ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަީކ އެމް.ޑީ.އެންެގ ބޭފުެޅއް. ދެކޮޅަށް ފިޔަަވޅު  އެމް.ޑީ.އެްނއާ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ......

 

 ތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަ

 ަކށްފަހު(  ކަނޑިތީމު ދާއިާރެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު. )ަވުގތުކޮޅަ  ،އިްއޒަތްެތރިކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :ާވހަކަދެއްެކުވން ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުދާއިރާެގ މެންބަރު  ކަނޑިތީމު

މިއަދު ކޯއްެޗކޭ  ހުސްކޮށްފައިނުބަލައި މިދިޔަ ދަުވސްތަުކގައި މުޅި ޤައުމު ކައި ހަރާމެްއ ހަލާލެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އްޔާއަކުން ނެރުނު ެއްއޗެއް އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ ކަމަށް ޢިއެމް.ޑީ.ޕީ ބޮުލގައި ލާދީނީ އަޅުަވއިެގން އަދި ަވިކ ޖަމު ؟ކިޔަންތޯ

އެަކމެއް ެއޮގތަކަށް ނުކުެރޭވެނ  ެވިރކުރަން.ދައްކަން މިތާނަގއި ކުރާ ަމސައްކަތް ހަރުައޑުން ައޅުަގނޑު ހަމަ ކުށް

ން މި ރާއްޖޭގައި ަރއްޔިތުންނަްށ އެމް.ޑީ.ޕީ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ

 ،މި ޕާޓީަގއި ތިީބ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ފައި އޮތް ިސޔާީސ ޕާޓީއެއް.ފުދިކޮށްދޭ ފުރިހަމަ ތަަސއްރަފުެވރިކަން

ނަަގހައްޓަންތިބި މެންބަރުން. އެހެންީވމާ، މި ޕާޓީެގ ބޮަލކު ނޭޅުޭވނެ ބަޔަކު ކުރާ ކަމެްއ.  އިސްލާމްދީން މި ޤައުމުގައި

  ..ބޭނުން.، ައޅުަގނޑު ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން އެހެންީވމާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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)ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު( ނޫން. ނޫން.  ؛ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ  ، މަހިބަދޫ ،ންބަރު. މަހިބަދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ 

ބަހުސްެގ  ؛ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް އުފެދޭނީ ފުރަތަމަ ،ދަނީ މުން މިރުންނަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވމެންބައިްއޒަތްތެރި 

ީނ ާވ ޒާމީ މައްަސލައެއް އަންނަންޏާ އެ ޮގތުން ނި  ުގޅޭ  ުގޅިެގނޭ. ިނޒާމީ މައްސަަލއަކާ  ފުރަތަމަ އަސާސީ ބަހުސާ

 މީަގއި ހުއްޓާ ނިޒާމީ ނުކުތާ އަސާސީ އެ ައސާސީ ބަހުސް ހިނަގހިނާގ ،ޒުާވަބކަށް. އެހެންީވމާ، އަާސސީ ބަހުސް

 .މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ ޖެހެނީ.ނެެގން

 

 ރިޤް ާވހަކަދެއްެކުވން:ޠާމެންބަރު އަޙްމަދު މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ 

 ...ންހިންދާ ސަރުކާރުެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝަަވރަށް ކެތްތެރިކަން ުކޑަ 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ. ކެނދިކުޅުޫދ  ކެނދިކުޅުޫދ ދާއިރާެގ ކެނިދކުޅުދޫ ދާއިާރެގ ،ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރެގ

 ށްފަހު()ަވުގުތކޮޅަކަދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :ާވހަކަދެއްެކުވންއަޙްމަދު ޢީސާ ދާއިާރެގ މެންބަރު  ކެނދިކުޅުދޫ

  ...އުލެއްޙަހުށަހެޅޭނެ މާ އަޅުަގނޑަށް ނިޒާމީ މައްސަލަަރއީސް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  .ންީވެގންަދާވށްހަމަ ކުރިއަ .އޮތީ ކުތާެގ ަވުގތު މިހާރު މިކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަްށެގނދެުވން(

 :ާވހަކަދެއްެކުވންއަޙްމަދު ޢީސާ ދާއިާރެގ މެންބަރު  ކެނދިކުޅުދޫ

ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ  ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ެއއްެގ ޮގތުަގއި މި ފާހަަގކޮށްލަނީރައީސް އަުޅަގނޑު ިނޒާމީ މައްސަލަ

އެމް.ޑީ.އެްނެގ  ަވރަށް ިގނަ ފަހަރަށް ފާހަަގކުރައްަވއިފި ެއއް ކަމަކަށް ރިޤްެގ ާވހަކަފުޅުަގއިޠާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ދެަވނަ ކަމަަކށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ށް.ކަމަކަެމއް ރިޕޯޓަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އޭަގއި ބަިއެވރިާވ 

ށް  އަދިމާ އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރާކަނޑިތީމު ދާ ަވނަ ކަމަކަށް 3އް ކަމަށް. އަދި އަނބިކަނބަލުން ބައިެވިރާވ ކަމެ
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 އެބަޮއވޭ . މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދަގިއ ަވރަށް ސާފުކޮށް ާސއްލާއޭ ިވދާޅުެވ ،ބުކުރަްއވައިފިޠަޚާ ހަޑިހުތުރު ބަހުން މު ަވރަށް

 . އިނޭގތޯ މެންބަރުެގ ދާއިރާއިންނޭ  އެބުކުރަންޖެހޭނީ ޠަޚާަވންޏާ މު ބުކުރާ ކަމަށްޠަޚާމެންބަރަކަށް މު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( ކެނދިކުުޅދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ...ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ ،ދާއިރާ ކަނޑިތީމު ކަނޑިތީމު

ނިޑތީމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ކަ ،މަހިބަދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާ ަބލައިަގނެ

ިވދާޅުެވފައި ދެން ިވދާުޅެވލަްއާވނީ  ކަނޑިތީމު ދާއިާރެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އެހެން ިވދާޅުވާއިުރަގއި މެންބަރުެގ ނަން

 . މެންބަރު އިއްޒަްތތެރި ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް.هللا ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:ރިޤް ޠާރު އަޙްމަދު މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

މިއަންނަނީ މިހާތަނަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ލާފައި  ެވސް ދަންނަާވއިރު އަޅުަގނޑު ކޮންމެ މެންބަރެްއެގ ާވހަކަ

 ...ެވސް ާވހަކަދަްއަކނީ ން. އަދި އިްއޒަތްެތރި ރައީސާމުދަންނަަވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މަހިބަދޫ  ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ،ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި. . ޝުކުިރއްޔާޝުކުރިއްޔާ 

 ެވސް މުޅި މި  ހަމަ ކަށަަވރުން .ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ަވުގތު ހަމަވެއްޖެ. އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

ޒަތްތެރި މެންބަރު ިވދާޅުީވ. ެއއީ މަހިބަދޫއަީކ ެގ ިއއް މަހިބަދޫ ދާއިރާ ،މަޖިލިސް އިއްތިފާޤުެވ ެއއްބަސްާވ ާވހަަކއެއް 

 އަުޅަގނޑު މަހިބަދޫ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރާ މޮޅު ކުުޅންތެރި ތިބޭ ރަށެއް ކަމަށް.ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމަށް 

 އިނޭގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަްސަވނީ އަުޅަގނޑުމެން ދުށި މޫސަބޭ ަވރަށް ފުރިހަމައަށް ކުޅެނިކޮށް. ޭއެގފަހުން

ރިޤަކީ މި ރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ޓީމުގެ ޠާއަޅުަގނޑުމެންެގ މިހާރުެގ މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 .ށްއަރުަވނީ ދިއްަގުރ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަނައަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު މެންބަރެއް.

 

 ރާމް ޙަސަން ާވހަކަދެްއކެުވްނ:ދިއްަގރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ިއކް

އި އަދި ޔާގަ ޤުއްޙަ އަުޅަގނުޑެވސް އެމް.ޑީ.އެންެގ ރިޕޯޓް ާދއިރާެގ ަރްއޔިތުންެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ނާގ ހި ތެރޭަގއި މި ހުެގމިއަދު މަިޖލީއަޅުަގނޑުެގ އަިމއްލަ ނަމުަގިއ ަވރަށް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްެވިރކުރަން. 

ިއންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ ބަލަހައްޓައިެގން މި ދޭތެޭރަގިއ ައުޅަގނޑު ަވރަށް ކަންބޮޑުޭވ. ތަކާކަންތައް

ތުގައި އިނޭގތޯ ރާއްޖެ އަުޅަގނޑުމެންެގ ިމ ލޮބުެވތި ޤައުމު ަވރަށް ާނުޒކު ހާލަތެއްަގއިާވ މަްނޒަރު. ޙަޤީޤަމިފެންނަނީ 
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  ފެންަވރު ދަށްކޮށްޤީލާޚުަވރަށް އަ އި،ކިޔަ ހި ތާ އެތެރޭގައި ެއއްޗެބަަޔކުން އަނެއް ބަޔަކަށް މިއަޅުަގނޑުމެން އެއް

 ޮގުތގައި ުމޅި ދުަވސް ައޅުަގނޑުމެން މި މެއް. އަުޅަގނޑު ަގބޫުލކުރާެގންދާ މަންޒަރު. މިއީ ަވރަށް ދެރަކަމަލުކުރަމުންޢަ

އެމް.ޑީ.އެންެގ ރިޕޯޓް ކުށްެވިރކުރަން  ކަންތައްތަކެްއެގ ތެރޭަގއި. އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތުގައިާގލަނީ މިކަހަލަ ބޭކާރު ނަ

ަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަަތއިެގްނ ކުށްެވރިކޮށް ނިމުމަށްފަހު ،ާވނަމަ ކަމަށް ބޭނުން

 މި ސަރުކާރާ ،ަޖްއސާލައިެގން  އެމް.ޑީ.ޕީއާ ބަދަލުގައިދެޭވތޯ އަުޅަގނޑުމެްނ ބަލަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު އޭެގ ކުރިއަށް

ެވސް އަުޅަގނުޑ  ކަންތައް ެގންދާލަިއެގން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ހަމަ ދީން ބޭނުންކޮށްެގން މި ކުރަމުންޖައްސާ

އް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ަވރަށް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްެވރިކުރަން. މިއީ އެްއޮގތަކަްށެވސް ކޮށްެގްނާވނެ ކަމެ

ކުރުމަށް ފުރުޞަތު އް ނަގޅު މަސަްއަކތްތަކެއް ކުރަން. އެ މަސަްއަކތްތަކެތަނަށް ފޮނުާވފައި ރަ މިތިބީ ރައްޔިތުން މި

އިދިކޮަޅކަށް  . އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި ސަރުކާރަކުންނެއް ައޅުަގނޑުމެންެގ ދީނާއެބަ ދޭންޖެހޭ

އެ މަަސއްކަެތއް  ،ާވނަމަ މަށްއިދިކޮޅު ެއްއެވސް މަސައްކަެތއް ކުރާ ކަ ަސއްކަތެްއ ނުުކރާނެ. ދީނާއެްއެވސް މަ

އަުޅަގނޑަށް ެފންނަނީ އެމަސައްކަތް އެޮގަތށް  ެވސް އަޅާނެ. އަދި އެއަްށ އަޅަންާވ ފިަޔަވޅުތައް .ކުށްެވރިކުރާނެ

ނުޖެހޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ ރައްޔިތަކު ޝަްއކެއް ުކރާކަށް ދިެވހި އެްއެވސް ، މިކަމާތަން. އެހެންީވމާ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ

 ރުޞަތަށް.ދެއްިވ ފު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ އިަހަވންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިާހރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. ޢަމުޙައްމަދު ޝިފާ މެންބަރު

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން:ޢުއިހަަވންދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާ

ެވްސ ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެްއެގ ޮގތުަގިއ އަުޅަގނުޑ ނިސްބަތްާވ  އަުޅަގނޑު  ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ 

ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ރަސޫލާއަށް ހަޖޫޖެހުމާއި  މޮޅަދޫ ރައްޔިތުންެގ ނަމުަގިއ ހަމަ މި  ،މާރަން ،އިހަަވން  ؛ދާއިރާ

ުގިޅެގން އަދުެގ  އެކަމާ ،ރުން ަވރަށް ބޮޑަށް ކުށްެވރިކޮށްހުހުރި ސްާވ ޮގތަށް ބަސްބުނެފައިއިސްލާމްދީނަށް ކުޑައިމީ

ުރ ެގންދަާވ ހަރުދަނާ ފިޔަަވޅުތަކަްށޓަކައި އަދުެގ ސަުރކާރަށް ހަމަ މަރުޙަބާއާއި ޝުކުސަރުކާރުން އަުޅއްަވމުން 

 މަތިކޮށްެގން މި ަވނަ އަހަރު ނެރެެގން އުޅޭ މި ރިޕޯޓް މިއަދު ފެން 2015ތަކީ ޙަޤީޤައިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ދަންނަަވން.

ރިޕޯޓު ނެރުނުއިރުގައި އިޭވ ކަންފަތް ދަށަށް  މި ަވނަ އަހަރު 2015 އުޅެނީ ބަޔަކަށް ނޭނިގ ިއއްިތފާޤަކުންނެއް ނޫން.

ފަރާތްތަކަށް ފިޔަަވުޅއެޅުމަށް މިއަދު ައޅުަގނޑު އަުދެގ ސަރުކާރަށް އެންމެ ޖަހައިެގން، ފެންނަ ލޯ ބަންދުކޮށްެގން ތިބި 

ޔާމީންެގ ަވޒީރުން ެވސް ތިއްބެީވ ހަމަ މިއީ ނުހިނާގ ކަމެއް ކަމަށް  ރައީސް ޔާމީްނ ެވސް، ރައީސް ޮގާވލަން. އޭރު 
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ގެ މިކަން ސިއްރުކޮށްެގން. އެހެންނަމަެވސް، ސަުރކާރު ބަދަލުެވ ރައީސް އިުބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިހަދަ

އްޔިތުންނަށް އަދުެގ ެގންދާކަމީ ިމއަދު ދިެވހި ރަުގިޅެގން ައޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތްއ އަޅަމުން ސަރުކާރުަގއި މި ރިޕޯޓާ

 ،ަރއްާކކޮށް، މާޔަތްކޮށްހިއިސްާލމްދީން އެންމެ ފުރިހަމައަށް  ސަރުކާރަކީ މިހާތަނަށް މި ޤައުމުަގއި އުފެދުނު

ެވެގންދާ ޔަޤީން ،ސަރުކާރުންކަން ރައްޔިތުންނަްށ ކަށަަވރުވެ  ނެއިސްމާދީނުެގ ޙައްޤުތައް ރަްއޔިތުންނަށް ކަށަަވރުކޮށްދޭ

ެގ ސަރުކާރުަގއި ދިެވހިރާއްޖެ މިހާރު ރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތަކީ ރައީސް އިބްކަމެއް. ިއއް

ކުރަން ދަތިެވެގން. ިއއްޒަތްތެރި ދާ ހަމަޖެހުން ބަޔަކަށް މި އުޅެނީ ހަޖަމުދިެވހިރާއްޖެ ދެކެމުން ،ދާ ހަމަޖެހުންދެކެމުން

ފަތުރުެވރިން މިދިޔަ އޯަގސްޓް މަހުެގ ތެރޭގައި މި ރާއްޖެ އައިސް ހަމަކޮށްފި.   1.5ެގ ތެރެއިން ރައީސް. މި ހަމަޖެހުމު

އުޅޭ ޮގތަީކ  ަވރަށްުވރެ މާ ރަނަގޅު އަދަދެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ޙަޤީޤަތުގައި ެވެގން މި މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ހީކުރި

މި  ،ށް އެނިގއްޖެ. އެހެންކަމުންއްޖެ. އެކަން ބަަޔކައަފްރާޝީމްެގ މަުރެގ ރިޕޯޓު ނިކުންނަން ތައްާޔރުެވ ޑރ.

ސަރުކާރަްށ ޕްރެޝަުރކޮށް މި ޤައުުމެގ އިޤްތިޞާދު ފުނޑާލުމުެގ މަސައްކަެތއް ިމ  ިއ،ހަމަޖެހުން ނާަގލައޮްތ ޤައުމުަގއި 

އިކޮްށ ރުން ސޮަގިއ މި ސަރުކާޕްރޮޖެކްޓު  129 ،ކަމަކީހިނަގނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޙަޤީޤަތުގައި ެވެގން މި އުޭޅ 

ކަންކަން ބަލައިަގންނަން ނުކެރިެގން، ހަޖަމުނުެވެގން ބަޔަކު އުފައްދަން ބޭނުންާވ  މަސައްކަތް ހަާވލުކޮށްފި. މި

ބު ބޯމަތިާވކަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޚާފިތުނައެއް މިއީ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ޙަޤީޤަތަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތި

ލާދީނީ ކިޔައިެގނެްއ.  އޭމިހާރު ރައްޔިތުން ޯވޓެއް ނުދެ ،ނަާވލަން ބޭނުންަވނީޑު ދަންއެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނ

ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުން ޯވޓުދެނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަްނތައްތަކެްއ ކޮށްދީ، ކަންތަްއތަކެއް ކޮށްދޭން ބުނެެގން. 

ދަކޮށް. އިރާދަކުެރްއިވްއާޔ ހަމަ ަވރުަގއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިފަދަ ކޮންމެ ދަނޑިަވޅެްއގައި މި ސަރުކާރު އޮންނާނީ 

ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖެހުން ހޯދައިދިނުމުގައި މި ސަރުކާރުން އަޅަންޖެހުނު އެއްެވސް ފިޔަަވޅެއް ެއޅުމުަގއި 

 އްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ނުޖެހޭނެ. ދެފަހަތަކަށް

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ޝު

 ކުރައްާވ! މޫސާ ސިރާޖު. ފުމުޙައްމަދު ސިރާޖަށް. މާ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ަގއި ިއސްލާމްދީނަށް އިސްކުރެެވމުންދާ މައްސަލަހުެވސް ަހމަ ބަައޅުަގނޑު  ތެރި ަރއީސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

ފުރައްސާރަކޮށް ެއއްެވސް ަފރާތަކުން ކުރާ ކަމަކީ ބަލައިަގނެޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އަިދ އެމް.ޑީ.ޭއއިން ނެރެފައިާވ 

 ކުށްެވރިކުރަން. ޔިތުން ނަމުގައި ހަމަައދި ދާއިރާެގ ރައް ާޔއިރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކުރި ކަންތަްއ އަޅުަގނުޑެގ ނަމުަގ
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ގައި އޮންނަ ކަމެއް. ޭއަގިއ އި މާނަ ދީޘެއްެގެގ ޙަ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم އަޅުަގނޑު ހަމަ ހަނދާންަވނީ 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބަްސ ބުނުން ކަމަށް. އޮންނަނީ، އެންމެ މަިތެވރި ިޖހާދަކީ އަނިާޔެވރި ެވރިެއްއެގ ކުރިމަތީަގިއ ޙައްޤު

ކޮށް ރަީއްސކަމުގައި ހުރި ރަީއސް ޔާމީން އެިކއެކި ހަފުލާތަކުަގއި ބަެއއް ޞަޚާއް ، ޔަ ސަުރކާރުަގއިފެނިެގންދިޔަ ޭވުތެވދި

ކަމަށް ނިސްބަތްކޮށް ާވަހކަދެއްކުާމއި، ަވއްކަްނކުރުމަީކ  ދަރިން ާވ ،ތަންތަނުގައި މާތްރަސްކަލާނެގއަށް ނިސްބަތްކޮށް

އެީކގައި ބަުދއަޚުލާޤީ ޢަމަލުކޮށް ނުަވތަ ޒިނޭކުރުމަީކ ެއީއ  ނާތް ކަމަށް ހެދުމާއި އަދި ހިލޭ އަންހެނުންމައްސަލަެއއް ނެ

ަކމަށް ދެއްކިއިރު އޭރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނުނު  ނަމަ މައްސަލައެއް ނެތްވާ  ކަމަށް ދީެގން ކުރާލާރި

ުބނަން ކެރުނު ޢިލްމުެވރިއެއް.  ބަސްދެޮކޅަށް ކާޔަށް، އަނިާޔެވރި ެވރި އަމާދި ކާޔަ މިދެންނެިވ ހަރުކަށި ެވރިކަމެްއގައި ެވރި

 ... އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނުނު. ފެނުނީ ހަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

  ާވހަކަދެއްެކުވން: މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް

އެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ާވހަކަފުޅުދައްކަަވމުން އެ ދަނީ. މީގައި ރައީސް ކަށް ނޫން ފުރަތަމަ ކަމަކީ މައުޟޫޢަ ރައީސް.

ޔާމީން ޯގްސެވެގން، ަރއީްސ ޔާމީންެގ ެވިރކަން އޮީތ ިނމިފަ. ރައްޔިތުންނަށް ދެްއކި ދަޅައިެގ ސަބަބުން ަރއީސް 

މިތާ ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް.  ން ކޮންމެހެން ރައީސް ޔާމީނޭ، ރައީސް ޔާމީނޭ ، ދެޔާމީންެގ ެވރިކަން ަވނީ. އެެހންީވމާ

ބޫލުކުރަނީ ލޯޔަރަްށ ަގއިތުރަށް ކުށްތަުކެގ ތެޭރަގއި ހުންނާނެ ބޮޑެތި ކުށްތަކާިއ ކުދި ކުށްތައް. އެކަން ައޅުަގނޑު އޭގެ 

ކުށްަތކަށް ބަލާއިރު މިެވނި ކަމެްއ  ، އެކަހަލަކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ކުށް. އެހެންީވމާ. ޝިުރކުމަށްކަ ާވތީ އެނޭގނެ

ނުކުރަން އެ ދައްކަާވ  ބޫެލއްަގ، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އަުޅަގނޑު ެވނި ކަމެއް ކުރެޭވނޭ. އެހެންީވމާކުރީމާ އެ

 ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  .ާވހަކަތަެކއް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 :ާވހަކަދެއްެކުވން އިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާ
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އަުޅަގނޑު ަދއްކާެނ ާވހަކަެއއް އެނޭގނީ އަުޅަގނޑަށް. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ނޫން. ދެން ަވރަށް ރަނަގޅު ާވހަކަެއއް. މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

ެއއީ ކަމަށް ނިސްބަތްކުރުމަކީ  ދަރިެއއް ާވ އަށް. މާތްަރސްކަލާނގެ ޝިރުކުރުަމކީ އެންމެ ބޮުޑ ކުށް .ފާހަަގކުރަްއވައިފި

ޝިރުކުކުރުން. ަރއީސް ޔާމީން އެ އިނީ ެއކަން ކުަރްއަވިއެގން. އެކަން ކުރެްއިވއިރު ދީނީ ޢިލްމުެވރިއަކަްށ ނުފެނުނޭ 

މުކުރި ރިޕޯެޓއް. އޭުރަގިއ އްއާަވނަ އަހަުރގައި  2015ދައްާކކަށް. މިދަންނަާވ ރިޕޯޓަކީ މި ާވހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޢިލްމުެވރިން ތިބީ އަނަގ ބަންދުކޮށްެގންނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ާވހަކަދައްކަން ެކރުނު އެންމެ ޢިލްމުެވރިއެްއ 

ަގއި އެ ފަށަނީ ތަޙުޤީޤެއް. މި ސަރުކާރުން ދީްނ ެއކީ ެވސް ނެތޭ. މި ސަުރކާރުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަން ފާހަަގުވމާ

ރާނެ. ރައީސް ޔާީމނުހެން ވައްކަްނކުރާކަށް ފުުރޞަތެއް މި ސަުރކާރަކުން ުނދޭނެ. ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މާޔަތްކުހި

 އެ ކަމެްއ ކަށްޔަދިަޔއިރު ޢިލްމުެވރިއަޅާނެ. ިމ ރާއްޖޭަގއި ކޯޓުަތކުަގއި ުޙކުމްތައް ިވއްކަމުންމީހުންނަށް ފިޔަަވޅު

 ނުފެނުނޭ، އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ.

 

  ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

 މެންބަރުެގ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް. އިްއޒަތްތެިރ  ނައިފަރު ދާއިރާެގ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

ށް. އެއީ ކޮންމެ ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެެގން އޮންނާނެ މި މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގައި ަވރަށް ރީއްޗަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އަންނަނީ،  ؛މެންބަރަކަށް ެވސް ލިބިެގްނާވ ހަމަ ޙައްޤެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިެވނީ

އަށް. އަެނއްާކ  21އިންޓަރނެޓު ެވްސ މިހާރު އަންނަނީ، ކުރަނީ، ކުރަނީ، އަންނަނީ، އަންނަނީއޭ ކިޔާަބހައްޓާފައި 

ކުރަނީ، ކުރަނީ، ކުރަީނއޭ ކިޔާަފިއ  ،ދެން އަނެއްކާ ތަޙުޤީޤުކުރަނީޓަރނެޓް ޖަހައިފި. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޮލަށް ިއން

 24ކުރޭ ކަންތައްތައް އެބަތަޙުޤީޤުކުރަން ހުންނަ  !. ބަލަނޭދޭރައްޔިތުން   ދިެވހިއަހަރު ހޭދަކުރާަކށް 5އަނެއްކާ 

، ަގޑިއިުރެގ ތެރޭގައި ެވސް. އެހެންީވމާ  24ކުރޭ ަގިޑއިރު ތެރޭަގއި ެވސް. ހަްއޔަރުކުރަން ބޭނުންާވ މީހާ އެަބ ހައްޔަރު

ޝާމިލުާވ މީހުން ހައްޔަރުކުރާކަށް މި  ،މި ކަންތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް މިކަމުަގއި ހިމެނޭ މީހުން ،މި ދަންނަަވނީ

 . ޝުކުރިއްޔާ. އޭނުވެ  އްސަރުކާރަކުން ބޭނުމެ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފޮނަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ގެއަްށ ޖެހެނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މާތްރަސްކަލާނދައްކަން އަުޅަގނޑުމެން މި ާވހަކަ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

މާޔަތްކުރަން ޓީޝާޓު ލަިއެގން ހިށް ފެނިެގން މި ދަނީ ދީން ދަރިން ނިސްބަތްކުރި މީހަކު މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަ

އުފެދޭ، ިއއްޒަތްތެިރ ކަމާ ދޭތެރޭަގިއ ސުާވލުތެރިޞްދޭތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ އިޚުލާ ނުކުތީމަ އޭރުން މި ކަންތަކާ

ަގިއ މީަގއި އަޅުަގނޑަކަްށ ދާއިރުދަނީ މިކަން ބަލަމުން. ބަލަމުންދަނީ ސަރުކާރުން  ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން މިކަްނ މި

ަވޅު ނުފެނޭ މިކަން މާ ބޮޑު ިސޔާސީ ކަމަކަްށ ހަދަިއެގން ާދންޖެހޭ މަންޒަރެއް. ސަރުކާުރން މިކަން ބަލާނެ. ފިޔަ

ަވނަ  2015އަޅާނެ. މި ރިޕޯޓަކީ މި ސަރުކާރުން ނެރެެގން އުޅޭ ރިޕޯޓެްއ ނޫން. މިއީ އަޅަންޖެހޭ މީހުންނަށް ފިޔަަވޅު 

އޮތް ރިޕޯެޓއް. މި  ފައިެވރިކަމުގައި ނެެރެގން އޭުރަގިއ ތިބި މީހުންނަށް ބަލަން ނުކެރި ެގމީންއަހަރު ރައީސް ޔާ

ކޮށް އަުޅަގނޑުެމން އެމް.ޑީ.ީޕއަކީ ިމއީ ދީން، ޞަ މްހޫރިއްާޔއަކީ އަދި ޚާއްމާޔަތްކުާރނެ. ރައީސުލްޖުހިސަރުކާރުން ދީން 

 ޮކޅު ކުރުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކަން ފާހަަގކުރަމުން ާވހަކައިސްލާމްދީން ކުރިއަުރާވނެ ޕާޓީ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަރުަވނީ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތުމި ނޑު މިހާރު މެންބަރު. އަޅުަގޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ޢަލީ ރިޟާއަށް. 

 

  ދެއްެކުވން:ާވހަކަ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

ަވނަ ައހަރު އެހިސާބުަގއި ކުީރެގ  2016ަވނަ ައހަރު ނުަވތަ  2015އާދެ!  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ުގިޅެގން ހުށަހެިޅފައިާވ ކުއްލި ަމއްސަލަެއއް،  ެވރިކަމުަގއި، ނިމިދިޔަ ެވިރަކމުގައި އެމް.ޑީ.އެންއިން ނެުރނު ރިޕޯޓަކާ

ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ  ުގޅޭ ސް ފަހުން ހުށަހެޅިފައިާވ ކުއްލި މައްސަލަައކާަވރަކަށް އަހަރު ދުަވ 4އޭެގ 

 ،އެ ދުަވހު އެ ސަރުކާރަށް ިނސްބަތްާވ ބަެއއް ބޭފުޅުން ދާއިރުގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންަވނީ،ސްކުރަމުންހުބަ

ތުންެގ ިވ. އަދި އޭުރެގ ސަރުކާަރށް ނިސްބަތްާވ ރައްޔިަވރަށް ިގނަ ބޭފުޅުންތަކެއް މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި އެބަ ތިއްބެ

މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް އެބަ ތިއްބެިވ. އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ެވސް މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި 

ޕޯޓެއް ކަމަށް. ަގއި ނެރެފައިާވ ރ2016ިނުަވތަ  2015މިއީ  ،ން ފާހަަގެވެގން ހިނަގްއޖެ އެއްބަސްެވަލއްާވ ކަމަށްސުހުބަ

 އަމިއްލަ ނަފުސު އެ  ،އެ ދުަވހު މިކަމާ ދެޮކޅަށް ބަސް ބުނާނެ ހިތްަވރުނެތި ،ނީއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ހިތާމަކުރަ

ައމިއްލައަށް ތަޅުއެުޅިވެގން، އަިމއްލަ ދުލުގައި އަމިއްލައަށް ަތޅުއެުޅިވެގން އެްއެވސް ބަހެްއ  ،ކުރެިވެގންދުއިޤަބޭފުޅުން 
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ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް  ލަތު އެހާސް ޝުޢޫރެއް ފާޅުކުރަން ނުކެރި އެ ދުަވހު އޮތް ބުނަން ނުކެރި، އެއްެވ

 ،ދައްކަން އުޅޭ ާވހަކަެއއް ނުަވތަ ަވކި ކަމެއް ބޫލުފުޅުކުރަްއާވ މިއަދު އެ ާވހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތު ލިބުނީމަ ހަމަ ަގ

އަުޅަގނޑުމެން ކެމުންދާ ާވހަަކއެްއ ކަމަށް. އާދެ! އް މުންދާ މަސައްކަެތއްެގ ތެެރއިން ދެކުރެޭވޯތ ކުރަަވކި ޮގތަކަްށ ުސިވޗު 

ޚިލާފަށް  ކާހަމަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެްއެވްސ ރައްޔިތަކު ނޭދޭނެ މާތްެވެގންާވ އިސްލާމްދީނުެގ އަސްުލތަކާއި އުސޫލުތަ 

ބަހެއް އެފަދަ  .އެްއެވސް ކަމެއް ެއއްެވސް ފަރާތަކުން ކުރާކަށް ެވސް އަދި އެފަދަ ާވހަކަތައް ދަްއކާކަށް ެވސް

ާވނަމަ ނުަވތަ ޭއަގއި އެފަދަ ާވހަކަަތއް ދެްއކިފަިއ ހުރި ނަމަ އިސްލާމްދީނުގެ އެމް.ޑީ.އެްނެގ ރިޕޯުޓގައި ފާަހަގކުެރިވފައި 

 ...އަށް ިނސްބަތްކޮށް رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ުޅަގނޑުެމންެގ މާތްެވެގްނާވ އަސްލަކަށް ނުަވތަ އަ

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު...  ފަ

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން: މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

 ...އަށްަވތަޢާލާސުބުޙާނަހޫ هللا ނުަވތަ މާތް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް އެބަ ނަންަގާވ.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ާވހަކަދެްއކެުވން: ސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙު

ެތރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑަށް ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ާވހަކަފުޅުދައްކަމުންދާ ިއއްޒަތްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ްއ ެގ ރިޕޯޓެހާފުސަ 125އޮތީ. މިހާރު  ެގ ރިޕޯޓެއްހާފުސަ  30ެގ 2016ކުށެއް ކަންނޭނެގ. ހީަވނީ މަޢުލޫމާތު 

ކަ ދަންނަާވލީ. ހައައިްސެގން އަުޅަގނޑުމެން ޭއގައި ހުރި ކަންތަކުެގ ާވހަކަ މިތަނުގައި ދެކެެވމުން މި ދަނީ. އެ ާވ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ހުގެ އޮތީ މި ފަ އިޢުތިރާޟް؟ ކަމަށްތޯ އް ނެތްއިުޢތިރާޟެެގ ރިޕޯޓަށް 2016އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ިވދާޅުީވ 

ދެން މިއީ ސުާވލެްއެގ ޮގުތގައި ައޅުަގނުޑ އެހިޔަސް ެވސް ޖަާވބު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްާވކަށް ؟ ރިޕޯޓަށް ކަމަށްތޯ

 . ށްއަރުަވނީ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަޅުަގނޑު އަނެްއކާެވްސ މި ފުރުޞަތުނޫން. އަ

 

  އްެކުވން:ާވހަކަދެ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

. އާދެ! ަވއްކަެމްއަގިއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ ނޯޭވ އެީއ ކުޑަޯތ، ބޮޑުޯތ ބަލާަކށް. ަވއްކަން ަވނީ ަވްއކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ 

  ަގއި ނެރުނު ިރޕޯޓެއް ކަމަށް. 2016އެބޭފުޅުން އެއްަބސްެވއްޖެ މި ރިޕޯޓަކީ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އްސަލަެއއް.  މެންބަރުެގ ނިޒާމީ މަމާަވށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ާވހަކަދެއްެކުވްނ: މުޙައްމަދު ސަޢީދުދާއިރާެގ މެންބަރު  މާަވށު

ނިޒާމީ މައްސަލަައކަށް ަވީނ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ާވހަކަފުުޅގައި ިވދާުޅވެއްެޖ 

ޯގސް ާވހަކަަތްއ  ާވހަކަެއއް ާވނަމައޭ. އަުޅަގނޑު ހިާތމަކުރަންޕޯޓުގައި ޯގސް އެމް.ޑީ.އެްނއިން ނެރެެގން ުއޅޭ ރި

 ...ކުރެިވފައިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފާހަަގ

 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަގނޑު ން. އަޅު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްެގ ޮގުތަގއި ހަމަ ަވރަށް ނެތޭ އިނޭގތޯ ބަލައިަގެނެވ އީތި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 .  ށްއަުރަވނީ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރައަނެއްާކެވސް މި ފުރުޞަތު

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން: މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

ާވ އިކޮނޮމިްކ މިނިސްޓަރު އަޅުަގނޑު ހިތުން އޮންނާނީ ކިޔުއްާވފަ. ރިޕޯޓު އޭރުގައި ސަުރކާރަށް ނިސްބަތް އާދެ!

މިލަންދޫ   ،ާވ އެްއެވސް ާވހަަކެއއް ޮއވެއްެޖ ކަމަށް ާވނަމައެ ރިޕޯުޓގައި ިއސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ، އެހެންީވމާ

ނަމުގައި ހަރުކަށި އިބާރާތުން އަޅުަގނުޑެގ އަިމއްލަ އި އަިދ ޔާހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ ނަމުގަ ލޮބުެވތި ދާއިރާެގ 
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މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ޮގތުގައި ެވއްޖެްއޔާ މި  ށްޑައަޅުަގނ ،ކުށްެވރިކުރަން. ައޅުަގނޑު ެއދެނީ މި ސަރުކާރުން

ސަރުކާރުެގ ކަމާ ުގޅޭ ުހރިހާ މުއައްސަސާަތކުން ިމކަން ދަނީ ރީތިކޮށް ތަްފސީލުކޮށް ތަޙުޤީޤުކުރަމުން. 

ށް ދަ ެއްއެވސް ކަަމކަށް މި ސަރުކާަރުކން އެފަދަ ެއއްެވްސ ފުރުޞަތެއް ނުދޭނެ. އިސްލާމްދީނައިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެފަ

ކުާރކަށް ެވސް މި ސަރުކާރަކުްނ ފުރައްސާރަކުރާކަށް ެވސް ައދި ދީން ބޭނުންކޮށްެގން ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހާސިލު

ދޭކަށް ނޫން. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުން ެވްސ ފުރުޞަތެއް ނުދޭނެ. އަދި އަުޅަގނޑުމެން ެވސް މިތިބީ އެކަަމށް ފުރުޞަތު

ަވނަ އަހަރު  2016، މިފަދަ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން މި ފާހަަގކުރަނީ ންީވމާތިބީ އެކަމަށް ފުރުޞަތުދޭކަށް ނޫން. އެހެ

އަދި  ،ތީެވއެ ާވހަކަ ކުްށެވރިކުރަން ނުކެރުނީ ،އެ ރިޕޯޓު އެ ދުަވހު ސަރުކާރަށް ބާރުެވރިކަުމގައި ތިބެމެ ؛ނިކުތް ރިޕޯޓު

 ފުރުޞަތު ހޯދީ އެކަން ފާހަަގކުރަން. ދެްއިވ ބޫލުފުޅުކުެރއްީވީތެވ މިއަދު އަޅުަގނޑު މިަގއެބޭފުޅުން އަމިއްަލއަށް އެކަްނ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  !ިވދާޅުެވދެްއާވ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުނައިފަރު ދާއިރާެގ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

  ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

 ...ހައްދަާވތީެވ، އެ ރިޕޯުޓެގ ާވަހކަދައްަކވާއިުރަގއި. ައޅުަގނޑު ދަންނަާވޑައެިޅެގން ހަމަ އިތުރުފުޅު ކަނ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ދާއިރާެގ.އާދެ! ނައިފަރު ދާއިާރެގ، ނަިއފަރު 

 

 ދެުވން()ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަްށެގން 

  ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

އަާދކުރަން. ެއއީ ިމައދުެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ  އަދު ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަްށ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރުއަޅުަގނޑު ހަމަ މި

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ  ،މާޔަތްކޮށްހިެވ ދީން ދީނީ ޢިލްމުެވރިންނާއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ދައްކާ ާވަހކަ އަޑުީނޭވތީ

އަާދކުރަން.  މެންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްީވީތެވ ހަމަ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރުޓަކައި އަުޅަގނޑުދަްއކާލުމަށް މީހުންެގ ާވހަކަތައް 

 އިނޭގތޯ. 
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން އެދިަވޑަިއެގންފަިއ ތިއްބެިވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ 

ނޫން. ުކއްިލ  ކީބިލު ހުށަހަޅުއްަވނީ އީމި. ޒަތްތެރި މެންބަރަށް ލިބިަވަޑއިެގންެނިވާވހަކަދަްއކާ ނިމިފައި މި ަވނީ. އިއް 

ޮގތަކަްށ ނެތް. ތިބޭފުޅާއަށް ެއދިަވަޑއިެގންފަިއ، ތިބޭފުާޅއަށް  ާވކަށް ދޭބަސް ިވދާޅުަގިއ ފަހުއި މައްސަލަ

 ކުންތަނުެގ ރެކޯޑުތަ ިވ ަކމަށް މިތިބޭފުާޅައށް ލިބިަވޑަިއެގންނެިވ ފުުރޞަތު ލިބިަވަޑއިެގންނެ  .އެދިަވޑަިއެގންނެިވ

ބަރުންނަށް، އިއްޒަތްތެިރ އިނޭގތޯ. އަުޅަގނޑު ނިންމާލަމުން މި މައުޟޫޢުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ެމން ފެނިެގންދަނީ

ދަންނަަވން. މިއަދު މި ރާއްޖޭަގިއ  ދަންނަަވން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު މެންބަރުންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

ސް ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެޭވނެ ހަމައެކަިނ ހުއުފެދިެގން މި އުޅޭ ބަ ލުތަާފތުުވމާއިނުކުމެެގން މި އުޅޭ ޚިޔާ

ހަތަރު މި ަރއްޔިތުްނެގ ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލިސް. މިއަދު މި މަޖިލީހުން ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން މިދިޔަ ތިންމުއައްސަާސއަކީ 

ޮގތުން އަނެއްާކ އިތުރަށް ާވހަކަދައްަކވައިފި.  އިާވ ކަމަކާ ުގޅޭދުަވހެއްެގ ތެޭރގައި ރަްއޔިުތންނަށް ފާހަަގކޮށްދީފަ

ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފެނުނީ.  ނުކުތާެއއް ފާހަަގާވ 3ަގިއ އި މައްސަލަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ ުކއްލި

ކަމަށް  ާވނަތިކޮށްފައިއްޔަާތއި ޤަދަރު، ކަރާމާތަށް އިހާޞިއަބުރުފުޅާއި ޝަޚް  ެގކީރިތި ރަސޫލާ ،ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ

ބަހުން ސާފުކޮށް ތެދު. ދެން މީގައި އަުޅަގނޑުމެން ރަނަގޅަށް އިިވދާުޅަވނީ އެ ރިޕޯުޓގަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ާވ އުނިކޮށް ނުަވތަ ނުރަނަގޅުކޮށް ކޮށްަފއިާވ ކަމަކީ ީކރިތި ރަސޫލާެގ ނަންފުޅަށް ރިޕޯޓުގައި .ޖެހޭނެބަލައިަގންނަން

އާއި އަދި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް އަޅުަގނޑުމެްނ  وسل م عليههللا  صل ى. ނެތުންފާތިހާ ކިޔުއްަވާވފައިފަހުގައި ޞަލަާވތް

ުނާވކަން. ުގިޅެގން ައއިސްފައި ރިޕޯުޓަގިއ ކީރިތި ރަސޫލާެގ ނަންފުޅާތިރާމު އެ ހު، ދޭންޖެހޭ ޤަދަރާއި އިންޖެހޭބަހައްޓާ

އި އަދި ޤަދަރާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް އަންނަ ކަމެްއެގ ޮގުތަގިއ ްއޔަތާޞިޚްއެއީ ކީރިތި ރަސޫާލެގ އަބުުރފުޅާއި ޝަ

 އަިއސްފަިއާވ ކަންަތއްތަކާ ނައްސުްނ ޤުރުއާުނެގ ނަށް ބަލަިއަގނެޭވ. ހަމަ ގައިމުެވސް ިއްއޒަތްތެރި ިގނަ މެންބަރުން

ށް އެކަން އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ކަމަކަްށ ތެރި މެންބަރަިއއްަޒތްިވދާުޅުވން. ިވދާޅުވާ  ދެކޮޅަށް ލިޔެފަިއާވ ރިޕޯެޓއް ަކމަށް

ން ެވސް އެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިލަެވެގން އަިއސްދާނެ ކަމަކަްށ ސުހުބަމި  އަޅުަގނޑަށް ދެެކޭވކަށް ނެތް. އަދި

މަށް ާވތީެވ  ބައެއްެގ ޢިލްޞަަވކި ޚާއް  ، ޢިލްމެއްެގޞަދެކެޭވކަށް ައޅުަގނަޑކަށް ނެތް. އެއީ މިއީ ދީނީ ަވކި ޚާއް

ހިންާގ  އްސަސާތަކުންދެެކަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ުވރެ މިކަމާ ުގޭޅ މުއަ ގައިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެަކމު

މަސައްކަތްތަކުން އަުޅަގނޑު ހިތުން އޭެގން އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ސާފުެވެގންދާނެ. ދެން ސުންނަތުން އައިސްފަިއާވ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ،ކަމަށް. މިދެންނެިވ ކަންކަމަީކ ެވސް ތިބޭފުުޅން ާވއިކަންތައްތަކަށް ރިޕޯުޓގައި ެދޮކޅުހަދާފަ

ރަސޫލާެގ ސުންނަތުަގިއާވ ަވނީ ކީރިތި ޤުުރއާނާިއ މާތްއިސްލާމްދީުނެގ އަސްލުކަމުަގއި ބުނެފައި  ބައްލަަވއިފިއްޔާ 

ނުާވ ޝަރުޢީ އުފެދިފައިމެދު ޚިލާފު ކަމާސުންަނތުަގިއާވ ކަްނކަމުެގ ތެރެއިްނ އެކަމުެގ ޞައްޙަ، ކަންކަމުެގ ތެެރއިން

 ،ެށެވ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަުޅަގނޑު މިދަންނަާވ ާވހަަކއަކީ އުސޫލުތަާކއި މި ދެ އަސްލުްނ ދޭހަކޮށްދޭ އުސޫލުތަކަ
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ެގންދަނީ.  ބަލަމުން މި  ައޅުަގނޑަްށ މިތަނުން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްެގ ބުނެިވދާނެތީ މިހާ ބޮޑަށް ،އެމް.ޑީ.އެްނަގއި

 ،ދެނަަގތުމަށް ޚިލާފުާވ ަކމެއްެގ ޮގުތަގއިތަކާ ސްލުއެމް.ޑީ.އެްނއިން ފާހަަގކޮށްފަިއާވ ކަންކަން ެއއީ އިސްލާމްީދނުެގ އަ

ބޭަކލުންެގ މެދުގައި ެއކަމުަގއި ިޚލާފު އުފެދިފައިނުާވ ކަންކަން ދަންނަ ،މެދު ޚިލާފު އުފެދިފައިނުާވ އެކަމުެގ ަޞއްޙަކަމާ

އެހެްނީވމާ، ދަންނަ ބޭކަލުންެގ މެދުގައި ޚިލާފު އުފެދިފައިާވ ކަްނކަމާ  ކީ.ދީނުެގ އަސްލާ ޚިލާފު ކަންކަމައެއީ އިސްލާމް

ބޭކަލުންެގ ތެރޭަގއި ރަނަގޅަށް ހިނަގމުން އެބަދޭ. ދީނުެގ ދަންނަޮގތުން ހަމަ ހިނާގ ބަހުސް އިސްލާމް ުގޅޭ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް  އަދި .އަޅުަގނޑުމެން ެވްސ އެ ބަުހސްތައް ައޑުއެހުމާިއ އެ ކަްނކަން ކިޔުމަީކ ބޭނުންތެރިކަމެއް

 އެ އިޚްތިޔާާރއި ބާރު ؛އެއީ ާރއްޖޭެގ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންެގ ޮގތުަގއި  ،ލިބިފައިާވ އިޚްިތޔާރާއި ބާރު 

އެކުަގއި. ައޅުަގނުޑ ދެކެނީ މިއަދު އިއްޒަތްތެރި  ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންުކރަމުން ެގންދާންޖެހޭނީ ޒިންމާދާރުކަމާ

އެ މެންބަރެްއެގ  ކަމަށް. ެގންދެިވއެުކގައި އެ އިޚްތިޔާާރއި ބާރު ބޭނުންކުރައްަވމުން  ންމާދާރުަކމާިގނަ މެންބަރުން ޒި

  ޚިޔާލު ހުރި ސިޔާސީ ފިކުރު ހުރި ދިމާއެއްގައި ެއ މެންބަރަކު ހުންނަވައިެގން އެ މެންބަރަކު ބަހުސް

هللا މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް ީއާވ ޢަބްދު)  ހިސާބުން ނިމުނީ.  ެގންދަާވނީ. މިއަދުެގ މި ކުއްލި މައްސަލަ މިކުރިއަށް 

 (ންަގތުރިޔާސަތާ ހަާވލުެވަވޑއި 

 

 ހުސް ބަ އިބުތިދާއީ .  5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މިއަދަށް އިބުތިދާއީ ބަހުސްެގ ޮގުތަގިއ  . ބަހުސްެގ މަސައްކަތްއީތިދާއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މަސައްކަތް މި ފަށަނީ އިބު

މަރުަކީޒ ، ލާފަިއާވމެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު ހުށަހަޅުއްާވއިްއޒަތްތެރި ެގ އިރާރު ދާަވނީ އުނޫގފާ މިހަމަޖެހިފައި 

 ަލއި ހުށަހަޅާއިރުެވރިުކރުުވމަށް ޮގަވލީ ޮގތުން ބާތައް މާހިންުގމަށްޓަކައި ަކއުންސިލު  ރަށްަތއް އްޖޭެގ އުސޫލުން ރާ

ގައި. މި ަގރާރު މަޖިލީހަށް  2019އޯަގސްޓް  25ފުރަތަަމ ކިޔުން މަޖިލީހަށް އިްއާވފަިއާވނީ  ެގަގރާރު. މި ަގރާރު 

 . މުޙައްމަދު ަވޙީދުމެންބަރުިއްއޒަތްތެރި އިރެގ ރު ދާއުނޫގފާ ެދްއާވނީ ހުށަހަޅުއްވައި

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު އިރާ ރު ދާއުނޫގފާ

 އްޖޭެގ ރަށްަތއް މަރުކަީޒ ުއސޫލުން ރާލާ` ޝުކުިރއްޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން 

މި ަގރާރަކީ  ؛ ަގރާރު. ދީބާޖާހުށަހަޅާަލއި އިރުެވިރކުުރުވމަށް ޮގަވލީ ޮގތުން ބާަތއް މާހިންުގމަށްޓަކައި ަކއުންސިލު

ަވނަ ާމއްދާެގ  230ކަމަށް ޤާނޫނުައާސސީެގ  އް ހިންަގްނާވނީ ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުންދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދއިރާތަ 

ނޫުނ ާގކުރުމުެގ ޮގތުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިާވ ޒުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވއިރު، އެ މާއްދާ ތަންފީ)ހ(
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ެގ ދަށުން، (ނޫނުާގން ހިންުގމުެގ މަރުކަޒީ އުސޫލުލާދިެވިހރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ) 2010/7ބަރު ނަން

ަތްއ ތަާކއި، ސިޓީ ކައުންސިލުަތކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލުއްދެްއގައި ރަށު ކައުންސިލުހަދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ސަރަ

 ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުަގޔާިއ، ރައްޔިތުްނެގ ާގތުން ތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ނަމަެވްސ، އެ ަކއުންސިލު ީވއުފެދިފައި

ކުރުމުގައި ނުުކޅެދިފައިަވނީ އެކަމަށް ބޭނުންާވ މާލީ ޤާބިލުކަން އެ  ޒުެވރިކަން ހިންުގމުެގ އުސޫުލތައް ތަންފީ

ރުެވރިކުރުޭވނެ ޮގތަްށ ތައް މާލީ ޮގތުން ބާތަުކގައި ނެތުުމެގ ސަބަބުން ކަމަށް ފެންނާތީ، ރާއްޖޭެގ ަކއުންސިލުކައުންސިލު

ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޖުްމހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ؛ހުށަހަޅާ ަގރާރެެކެވ. ަގރާރު އިަލއިލުމަށް ޮގަވއިއެކުަލަވ ތައްނޫނުާގ

ކަޒީ އުސޫލުން ލާމަރުދިެވހިރާއްޭޖެގ އިދާރީ ާދިއރާތައް ) 2010/7ނޫނު ނަންބަރު ާގަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގިއއާިއ،  230

ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެކަްނ  ްއޖޭެގ ރަށްތައް ހިންަގންާވީނ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުންއި ރާ(ގަ ނޫނުާގހިންުގމުެގ 

ތަކުން ތަާކިއ ސިޓީ ަކއުންސިލުަތާކއި، އަތޮޅު ަކއުންސިލުާލފައިާވ ރަށު ކައުންސިލުއިކުރުމަށް އެކުަލަވޒުތަންފީ

ތަުކެގ ޒިންާމެގ ފެދިފަިއާވ ކައުންސިލުނޫނީ ޮގތުން އުާގ ، ހިނދު ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ޚިުދމަތްތައް ލިބެމުންނުދާ

ބޭނުންާވ ބަޖެޓް އެ ޚިދުމަތްތަކާ ުގޅޭ ވުޒާާރއަްށ  ކަށްކުރުމަށްޓަކައި އެަކމަޒުތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ކަމެއް ތަންފީ

ޔިތުންނަށް ތަކުން ރައްލިޔެެގން، އެ ވުޒާާރެގ ތެރެިއން ހޯދަންޖެހޭ ޮގތަށް އިންތިޒާމުތައް އެކަށަެއޅިފަިއުވމަކީ ކަުއންސިލު

ހިނދު،   އެނެގން އޮންނަމަށް ކަ ިދއުމަށް މެދުެވރިާވ ސަބަބެއްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ލިބުން ލަސްެވެގން

ތަކަށް ލިބެންޖެހޭ މާލީ ފުދުންތެރިކަން ހޯދޭނެ  ތަކުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްޓަކައި އެ ކައުންސިލުކައުންސިލު

ތަކުެގ ޒިންމާ ރަނަގޅަްށ އަދާކުރުމުަގއި ހުރަސްތަްއ ސަބަބުން ކައުންިސލު ނެތުމުެގއިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައި

ަރއްޔިތުންނަްށ  ހިނދު، އެކަުމެގ ސަބަބުން ކައުންސިލްތަކަށް އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ގެއްިލެގން ޮގސްފައިީވ ،ކުރިމަތިެވ

ތައް މެދުެވިރކޮށް  ކައުންސިލުަޓކައި ިހންޭގ މަޝްރޫޢުތައް ރަށު ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ރަށުެގ ތަރައްޤީއަށް

ެވްސ  އިންތިޒާމުކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި އެ ޚިދުމަތްތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް އެިކއެކި ުވޒާރާތަކުން ހިންުގމަކީ ޭއެގ ޒާތުަގއި

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  ،ީވހިނދު ޮބޑުެވެގންދާ ސަބަބަކަށް ށްކަޔަ އެފަދަ ކަންކަމަށް ކުރަންޖެޭހ ހޭދަ އެތައް ުގނަ

ރަްއޔިުތންެގ ކަންކަން ނިންމުމުަގިއ  ،ކުރުާމއިންަރއްޔިތުންނާ ާގތުން ެވރިކަ ،ެގ ރަށްަތއް ހިންުގމާއިދިެވހިރާއްޖޭ

 ދަށް ޢުެއއް ަވއްޔިތުންެގ ބަސް އޮންނާނޭ ޮގތަށް ަދއުލަތުެގ އިންތިާޒމުތައް އެކަަށއެޅުމަީކ މިއަދުެގ ސަރުކާރުން ރަ

ން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަާދކުރެޭވނޭ މާލީ ފުދުންތެރިކަން ތަކުެވެގންދާނީ ަކއުންސިލުޒު އެ އުސޫލު ތަންފީ ،ީވހިނދު

 ށްިދެވހި ދައުލަތުެގ ކޮންމެ އަހަރެއްެގ ބަޖެުޓގައި ަދއުލަތަ ،ހިނދު ތަކަށް ލިިބެގން ަކމަށް ަގބޫލުކުރެޭވކައުންސިލު

ން ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަްށާވ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް  5%ްމދަނީެގ ތެރެއިން އާކަމަށް ކަނޑައަޅާ  ލިބޭނެ

ތަކަށް ލިބިދެޭވ މާލީ އެހީތެރިކަމާިއ ދައުލަުތެގ ަކއުންސިލު ،ތަކަށް ލިބިދިނުމަށާއިކަނޑައަާޅ ުއސޫލަކުން ަކއުްނސިލު

ކަން ކަށަަވރުކުރުުމެގ ޮގތުން ެއ ނޭނުދާލަ ޚަރަދު އިތުރުެވެގންބަޖެޓުން ދެޭވ ފައިސާެގ ަސބަބުން ދައުލަތުެގ ޖުމު

ތަުކެގ ދަަށށް ބަދަލުާވކަން ރައްޔިތުްނެގ ެވސް ަކއުންސިލު  އެ އަހަރަކަށް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ މަަސއްކަތްތައް ފައިސާއިން
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މެނޭ މީހުން  ރަށްރަށުެގ އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައަަޅއި، އެ އިޚްތިޞާްޞެގ ތެރޭގައި ނުހި ،މަޖިލީހުން ކަށަަވރުކުރުމަށާއި

މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް  40%ރަށް ލިޭބ އާމްދަނީެގ ދިރިނޫޅޭ ރަށްރަށުެގ ބިމު ކުީލެގ ޮގތުަގއި ސަުރކާ

ަތއް ކައުންސިލު ،ތަކަށް ލިިބދިނުމަށާއިތަކަށާިއ ސިޓީ ކައުންސިލުަކއުންސިލު ން ކަނޑައަޅާ އުސޫަލކުން އަތޮޅުޓްރެޜަރީ

ރުމާ ުގޅޭ އުސޫލުތަާކއި، އެ ފަިއސާާއ ތަކަށް ލިބިދެޭވ ފައިސާ ބޭނުންކުމާލީ ޮގތުން ބާރުެވރިކުރުމަށްޓަކައި ަކއުންސިލު

ސް އިުގރާުރަވމެެވ. ނޫނުަގއި ަކނޑައެިޅެގން ބަޔާންކުރުމަށް ިމ މަޖިލިާގުގިޅެގން އުފެދޭ އިދާރީ އަދި މާލީ ޒިންމާތައް 

މިހާރު ދެން   .ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްދެްއވައިިފއްޔާ ރަނަގޅު. އަުޅަގނޑަށް ދި ފުރުޞަތެއް އަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،

އެްނމެ ބޮޑު އެއް ަވޢުދަކީ އަިދ  ލިޙްެގ ެވރިކަުމެގޞާއްމަދު ޙަދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މު މި ހިނަގމުން

 ނިޒާމަކީލާމަރުކަޒީ  .ދިެވހިރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިޔާސަތަކީ 

ަވނަ  2018. އްއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކޮށް މި ރާއްޖޭގައި ހިނުްގމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ައންނަ ނިޒާމެ.ޑީ.ޕީން މި ރާއެމް

ދިެވހިރާްއޖެ އެ އެްއޗެްއެގ މަތީަގިއ  ، ޖަޒީރާ ރާއްޖެ މެނިފެސްޓޯަގއި ބުނަނީއިލިއަހަރަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ެއކުލަވަ 

ދުރަތުްނ ، ުގސިފައަށް ަވންތަޖަޒީރާ  މަށް.ކަ ަވންތައް ސިފަކީ ޖަޒީރާ  ސިފައަޢީބީޠަނުަގނޑުެގ މުިޅ އުފެދިފައިާވ އާ

ރާއްޖެ ލައްާވފަިއާވ ސިފަައށް ދިެވހިރާއްޖެ ހިންޭގނީ ފުރިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކުން ކަމަށް. އެމް.ޑީ.ޕީން 

މި ސަރުކާރުން މާ، ދިެވހިރާއްޖެއަށް ލާމަރުކަީޒ ނިޒާމު ތަޢާރުފުކުރީ އެ ސަބަބަށްޓަކައި ކަމަށް. އެހެންީވ

ރިޔާީސ  މެންށް އަުޅަގނޑުނޫނަާގއެީކަގއި ދާދި އަަވހަށް ލާމަރުަކޒީ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ހުށަެހޅޭ ަގރާރާ

ގައި ަވޢުދުީވ ފަދައިން  19އިންތީޚާބުގައި އަުޅަގނޑުމެން އެޖެންާޑ  ހުެގއިންތިޚާބުަގއި ަވޢުދުީވ ފަަދިއން އަދި މި މަޖިލީ

 .ތައްޔާރުަވމުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދަނީ  ށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙީ ބަދަލުތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް މި ށް ަވރަނޫނަާގލާމަރުކަޒީ 

ދައުުރ  ތިންކުެރުވނު. މިހާރު ަވނަ އަހަރު އަލަްށ ަކއުންސިލުތަކަށް އިންތިޚާބު 2011ރާއްޖޭަގއި ފުރަތަމަ 

 ތައް ރަތަމަ ރާއްޖޭަގއި ލޯކަލް ަކއުންސިލުކުެރވިއްޖެ. އިްއޒަތްތެރޮ ރައީްސ އެންމެ ފުއިންތިޚާބު އްތަކައުންސިލު

ެއ  ،ާގތުން ނިންމުމުެގ ބާރުެވރިކަން އެ އިޚްތިޔާރު  އެީކަގއި ރަްއޔިތުންެގ ކަންކަން ަރއްޔިތުްނނާ އިންތިޚާބުުވމާ

ޒީ ތަކުން ލާމަރުކަ އުއްމީދު ރަްއޔިތުންެގ ތެޭރަގއި އުފެދުމުެގ ނަތީޖާައކަށްީވ އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދުނު ކައުންސިލު

ލިއިރުަގއި ާރއްޖޭެގ ރަުށ އި ރަށްރަށުެގ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭންތައް އެކުަލަވޖެހުނު ލަންއި ނޫނުެގ ދަށުން އެކުަލވަ ާގ

ހުށަހެޅި ޤައުމީ ތަރައްޤީ ޕްލޭންތަކުެގ  އިތަކުން އެކަށަައޅަސިޓީ ަކއުންިސލު ،އަތޮޅު ކަުއންސިލުތަކާއި ،ތަާކއިކައުންސިލު

އެީކަގއި ރަްއޔިތުންެގ ުއއްމީދުތަްއ  މިދެންނެީވ އޭރުަގއި އެ ބަދަލާރާ. އަޗަށް މައް  ުވރެްނ ރުފިޔާއަށް އަބިލި 100އަުގ 

ަގއި ެވިރކަން  2012ރީ ަވރުފެބު 7ަވނަ އހަރު ކައުންސިލުަތްއ އިންތިޚާބުކުރެިވެގން  2011ހުރި ހިސާބު.  ޮގސްފައި

ިދޔައީ ަވިކ  ރުކާރުންސަ ެގއެމް.ޑީ.ޕީ  ،އަހަރުެގ ތެޭރަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއެއް ވައްޓާލުމާ ހިސާބަށް އެ ލިުބނު 

 .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ހަާވލުކުަރމުން. ކާތަރުތީބަކުން މައި ސަރުކާރުެގ ދަށުގައި ހުރި މަސައްކަތްަތއް ކައުންސިލުތަ 

 ދައުަރކަށް  3މިހާތަނަށް ކައުންސިލުަތއް ރާއްޭޖގައި  !ލިޔެިކޔުންތަކުން ބައްަލާވ !ރަނަގޅަށް ރެޯކޑުތަކުން ބަްއލަާވ
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، އިކުެރުވނުއިރު އަިދެވސް ރާއްޭޖެގ ރަށްރަށުެގ ކައުންސިލުަތކަށް އެންމެ ބޮޑު ބަޖަޓެއް ހަދަކައުންސިލުތައް އިންތިޚާބު

ަވނަ އަހަރުަގއި ކަމަށް ައުޅަގނޑުމެން ފާހަަގކުރަން. ެއީއ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރުން.  2012ަވނީ އި ިވފަފޯރުކޮށްދެ

ބަޣާާވތަކުްނ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެވިރކަން ަވއްޓާލުމަށްފަހު މި ބާރުތައް އަތުލަމުން، އަތުލަމުން،  ،އެހެންނަމަެވސް

ލާފަ. އިަވނީ ކަންތައްތަްއ ދުްއަވ ްނ މާޔޫސްާވ ދަރަޖައަށް މިދޭތެރޭަގއި ަރއްޔިތު ސް މި ލާމަރުަކީޒ ނިޒާމާޮގއަތުލަމުން

އަހަރުެގ ތަޖުރިބާަގިއ ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖޭެގ ލޯކަްލ ކައުންސިލުތައް ރަނަގޅަްށ  3ދިޔަ  މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޫން. ޙަޤީޤަތުަގިއ  ކުރާ ޮގތުަގއި ނަަގންޖެހޭނީ އިންތިޚާބުިވ ކައުންސިލަރުންނެއްނުހިނުގމުެގ ޒިންމާ އަޅުަގނުޑ ަގބޫލު

ދައުލަތް ހިންަގަވްނ ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެްއެވސް ބާެރއް، އެްއެވސް  އެ ޒިންމާ ަނަގންޖެހޭނީ

ހަމަެއކަނި މިދިަޔ  .ން. ހަމައެކަނި ކުޑަކުޑަ މިސާލެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއިޚްތިޔާރެްއ، އެްއެވސް ހައިިސއްޔަެތއް ނުދި

ޚާބުެވަފިއ ރުކާުރަގިއ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ހަތަރު ސަތޭކަަވަރކަށް ލޯކަލް ކައުްނސިލަރުން އިންތިޔާމީންެގ ސަهللا ޢަބްދު

ޔާމީން އެލް.ޖީ.އޭ هللا ތިބިއިރުަގއި އެލް.ޖީ.އޭ، ހަމައެކަނި އެލް.ޖީ.އޭ ބޭނުންކޮްށެގން، އެލް.ޖީ.ޭއ މިދަންނަަވނީ ޢަބްދު

އަށް ުވރެ  106ުފޅުންނަށް. އެލް.ޖީ.އޭ ބޭނުން ުކރައްަވއިެގްނ ކުެރްއިވ ބޭއްޔަންޢަެވސް ބަދަލުކުެރއްީވ ހުސް ެއ ބޭފުޅާ 

މި   ،ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީން މި ނިކުންނަނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން އަނެްއކާތިބި ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްޮކށްފައި

ްނެގ އިތުބާުރ ދޭތެރޭގައި ަރއްޔިތު ސަރުކާރުން މި ނިކުންނަނީ މި ނިޒާމު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަން. މި ނިޒާމާ

ދައްކާ ޖަޒީރާ ާރއްެޖ ހޯދަން. އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ  ދަނީ، އަުޅަގނޑުމެން މިަގނޑުމެން މި ދައްކަނީއުފައްދަން. އަޅު

މި  ޚާއްޞަކޮށް ،އެކީަގއި ކުރިއަްށ އޮތް ތަނަކީ އިޞްލާޙުތަކާ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް މި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ އާ

ެވެގންދާނެ ކަމަށް  ހިނަގއިަގންނާނެ ައހަރަކަށްލާފައި ތެދުެވ، އި ހަށިފޮޅައަކީ ަކއުްނސިލުތައް 2020ފެށޭ 

އެމެރިކާެގ މަޝްހޫރު ޕްރޮފެސަރެއް އަދި މަޝްހޫރު ފޮތެއް  .ކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލު

، ކަލް ސައިންޓިސްޓެއް ލިޓިމިސްޓެއް ައދި ޕޮއޮންނާނެ ބްރޭކިންގ ދަ ނޭޝަން ކިޔާ ފޮތެއް ލިޔުއްިވ މަޝްހޫރު އިކޮނޮ

އެްއެވސް ތަނެްއަގިއ،  ،ލިޔޯ ޕޯލްޑްކޯ. އެ ބޭފުޅާ ިވދާޅުަވނީ، އަދި ހިންުގމުެގ ދާއިރާެގ ަވަރށް ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެއް

ބޮޑުަވނީއޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެތައް ހާސް  އެްއެވސް މައްސަަލއެއް ުއެޅންޏާ އޭެގ މާނައަކީ ކޮންމެެވސް ކަމެއް މާ

 ،ެގންމާލެއަށް ހުރިހާ ބާރެއް ޖަމާކޮށްރަށް ެވރި ެގވެއްޖެ މި ާރއްޖޭ ެވއްޖެ، އެތައް ަސތޭކަ އަހަރެއް އަހަރެއް

. ތަނަށް ެގނެސްެގން ޖަމާކޮށްެގން އުޅޭތާ ރައްޔިތުންެގ ހުރިހާ ކަމެްއެގ ފަހުބަސް ބުނުމުެގ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް މި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އެބަ އިނޭގ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭަގއި ހެޔޮ ެވރިކަމެއް ކުެރޭވނީ ެވްސ، 

ތޮއްޖެހިފަިއާވ އިން ކޮރަޕްޝަުނެގ ަވާބއިން ސަލާމަތްާވނީ ެވސް، ައޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެ ގެ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑުމެން

އޮތް އިޖުތިމާޢީ ބައިަވރު މައްސަލަތަކާއި އަދި އެހެނިހެން އެތައް މައްސަލަތަކެްއެގ  މާލޭެގ އާބާދީއާެއކު ތޮއްޖެހިފައި މި

ޅަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިނަގން ފަށައިެގންކަން. ެއކަން ޙައްލު ެވސް ޙަޤީޤަތުަގއި ައންނާނެ ދިެވހިރާއްޖެ ރަނަގ

މަސައްކަތަކީ މާލީ ިމނިަވންކަން ަކއުންސިލުތަކަށް ކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުްނާވ އެންމެ ބޮޑު، އެންމެ މުހިންމު 
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ިއާސ ނޫން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފައިސާ ދިނުމަށްފަހުގައި އެ ފަ އްފޯރުވައިދިނުން. ހަމައެކަނި ފައިސާ ދިނުމެ

ނިަވންކަމާއި ބާރު ެވސް ކައުްނސިލުތަކަށް ލިބިދިނުން. އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންކުރާނެ ޮގތް ކަނޑައެުޅމުެގ މި

ހުރި ކުރަން އެއްފަހަރާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދުނިޔޭެގ ަބއެއް ަޤއުމުތަުކގައި އެބަަގބޫލުއަޅުަގނޑުމެން ެވސް ، ހުށަހަޅަނީ

ައޅުަގނޑުމެންެގ ތަޖުރިބާެގ އަލީަގއި މިހާތަނަށް   ،އެހެންނަމަެވސްކުެރިވފަ. ކަޒީހިސާބަށް ލާމަރު ރަލް ނިޒާމަކާޑަފެ

މިހާރަށް އަޅުަގނޑުެމން މި ހުށަހަޅަނީ ދައުލަތުގެ  ިމހާރުން ލޫމާތުެގ އަީލަގއި އަުޅަގނޑުމެންޢުއެްއކުރެިވަފއި ހުރި މަ

ާގްތަގނޑަކަށް ސަތާރަ ސަތޭަކއެއްާހ  ބެްއޔަސް ެއއީ މިދިޔަ އަހަރުެގ ބަޖެޓަށް .. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސ5ްއާމްދަނީެގ %

ެގ އެިކ ކައުންސިލުތަކަށް ހަމަހަމަ ބިލިއަން ރުފިޔާެގ ަފއިސާ އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭ 1.7މިލިއަން. މިދެންނެީވ 

 އާ އެ ،ހަމަ އެާއއެީކަގއި ސަރުކާުރެގ މިިނސްޓްރީތަކުން މާލޭަގއި ކުރަުމން އަންނަ މަސައްކަތް  އުސޫލަކުން މި ބަހާލަނީ.

ބަހާލަނީ. އަދި އެއާއެީކަގއި މި ބިލު އަންނައިރުަގއި މި އެްއަވރު މަސަްއކަތްތައް ެވްސ ހަމަ ސީދާ ކައުންސިލުތަކަށް 

ބޮޑެތި ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން.  މިއަށްުވރެ އަދި މާ އުާފެވރި، މާ

ެގ މެންބަރުންނާ އެީކގައި މި ހުނޑުމެން މަޖިލީލު އައުމުެގ ުކރީގައި އަުޅަގރާރުެގ ބޭނުމަކީ މި ބިަގމި  ެގއަޅުަގނޑުމެން

ކުރާ ޮގުތަގިއ އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ ދެން މި ާރއްޖޭަގއި ންޤީ ބަހުސްގައި ަބިއެވރިެވ، މިކަްނ ކުރުން. ައޅުަގނޑުމެން ޔަ

އްޔަާތއި ބާރުެވރިކަން ލިބިފައިާވ އަިދ ަވނަ ަކއުންސިލުތަކަކީ މާލީ މިނިަވންކަން ލިބިފައިާވ، ހައިސި  4އުފެދިެގންދާނެ 

ެވެގންދާނެ.  ކުާރ، ޤަދަރާިއ ހައިބަތު ލިބިފަިއާވ ަކުއންސިލުތަކަށްރައްޔިތުން އެ ަކއުންސިލުަތކަށް އިތުބާރު

 މި ކުރަނީ އެ މަސައްކަތް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޮގުތގައި  ެގރާރުެގ ބަހުސް އަޅުަގނޑުމެން ދެން ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތުަގޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި 

 ެގންދަންޖެހޭނީ. މާދަމާ ކުރިއަށް

 

  ހުރި މަސައްކަތް . ނުނިމި 6

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރު އުތުރު ހެންޭވ ،ހާރު އަޅުަގނޑު މި ދަނީ މިއަދުެގ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތަށް. އެއީ ސަރުކާުރެގ ފަރާތުންމި -{ 6.1} 

ޕްރޮސިިކއުޓަރ ) 2008/9ާގނޫނު ނަންބަުރ ހުށަހަުޅއްާވަފއިާވ،  އިބްރާހީމް މުޢިއްޒުމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ

ެގންދިޔުން. އެިދަވޑަިއަގންނަާވ، ބަހުްސކުރުމަށް ެގނައުމުެގ ބިުލެގ ބަުހސް ކުރިއަށް ށް ިއޞްލާޙު( އަޖެނަރަލްެގ ާގނޫނު

  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިންެނިވއްޔާ ިއޝާރަތްކޮށްލަދެްއުވން އެދެން.އެދިަވޑަިއަގންނަާވ އެްއެވސް 
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 އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މަްއަޗންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރެގ ެމންބަރުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން  ،އޮތީ ދެން މި -{6.2} 

ެގަނއުމުެގ ބިުލެގ ްށ އިޞްލާޙު( އައިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުެގ ާގނޫނު) 2008/8ާގނޫނު ަނންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

 ނެތް.  ؛ދައްަކަވން ެއއްެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެިދަވަޑއިަގންަނާވ ނަމަެގންދިޔުން. ާވހަކަފުޅުބަހުސް ކުރިއަށް

ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ  ނިހާދު މުޙައްމަދު މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފޭދޫސަރކާރުެގ ފަރާތުން  -6.3

އިތުރަށް އެދިަވަޑއިަގންަނާވ އިްއޒަތްތެިރ  .ެގަނއުމުެގ ބިލުެގ ބަހުސްށް އިޞްލާޙު( އަޮއޑިޓް ާގނޫނު) 2007/4

 މެންބަރަކު. 

ެވށިފަހި މާލެ  ،ހުށަހަޅުއްާވަފިއާވ ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ކެލާ އޮތީ   ދެން މި -{6.4} 

ފަޅުން ބިން ަގނެފަިއާވ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާަވހިކަން ބިން ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކަށާިއ ުގޅީއިްނ ެގ ދަށުން މާލެޕްރޮްގރާމް

ން. އެިދަވަޑއިަގްނނަާވ އިތުރު ިއއްޒަތްތެިރ އުެގންދިށްއަޮގތުން ހުށަހަޅާ ަގރާރުެގ ބަހުސް ކުރި  ުގޅޭ ހަމަޖެއްސުމާ

ނިމުނު   ބަހުސް މަރުޙަލާ  ،ނިމުނީ. މިދެންނެިވ ބިލުތަކަށް މަސައްކަތް މި މެންބަރަކު ނެތް. މިއަދަށް ކަނޑައެޅިފަިއާވ 

 ަގީޑގައި އޮންނާނެ. ޯވޓު ،ބިލުތަކަށް ޯވޓަށް އެހުން މާދަމާެގ ޖަލްސާަގއި

 

 މުން ނިން 

 

  :ެކުވންާވހަކަދެއް  ތުންރިޔާސަ

 ގައި. 9:00ާވ އަްނާގރަ ދުަވހުެގ ހެނދުުނ  2019 ބަރުއޮކްޓޯ 8ނާނީ ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް ޮއން

 

 . ނިމުނީ ޖިލިސްމަ . نعالميال رب   هلل والحمد
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