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 (ރ  ޙަސަން ޢަފީފ ވިލ ފ ށީ ދާއިރާގެ މެންަބ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަދިހަ ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް(  ބ ދަ)  2021 ޖޫން 9

 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن    މަޖިލިސް   .به ومن واالهوصح  هلآ  ىعل و  هللا  لوسر  ىلع   مالالة 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތިއްބެވީަވޑަިއެގޖަލްސާަގއި  މިހާރ    މެން  25  ން  އަދި    ،ންމެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި    3  ސަލާމ ގައި  ން.ބަރ ިއއްޒަތްތެރި 

ންބަރަކ   ސް އިްއޒަތްތެރި މެފ ޅެއްަގއި ެއއްވެ ރަސްމީ ދަތ ރ   އެބަ ތިއްބެވި.  ތްތެރި މެންބަރ ންިއއްޒަ  11ރަންޓީނ ަގއި  ކަ

 ނެތް.

 

 ން ރ  ކ ން ލާ ޢ  އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހ  ވަ ދ   .3

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

  ހެލި އަމިދ ވަސް.    ބ ދަ  ،2021ޖޫން    9އާދެ! މިއަދަކީ    .2/10/ 2021/ޖއ  އެޖެންޑާ ނަންބަރ މިއަދ ެގ އެޖެންޑާއަކީ،  

 . 1442ްއވާލް  ޝަ 28. 7ނަކަތ ން 

 

 ން ފާސްކ ރ  ޔައ މިއްޔާ  .  4

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

  .4 ން. އެޖެންޑާ ނަންބަރ ސްކ ރ ްއޔާ ފާއ މިޔަ

ވަނަ އަހަރ ެގ   2021ޔާ. އެއީ  ޔައ މިއް ޖަލްސާެގ    3އަށް    6/ 2021/2އިން    2/4/ 2021ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ     -4.1

ދައ ރ ެގ   ޖަލް  4ދެވަނަ  ޖަލްސާ  6  ފެށިެގން  ންސާއިވަނަ  ޔަވަނަ  މި  ޔައ މިއްޔާތައް.  ހ ރި  ނިޔަލަށް   އ މިއްޔާތައްެގ 

ވެބް އިޞްލާ ސައިޓ  މަޖިލީހ ެގ  މެންބަރަކ   ިއއްޒަތްތެރި  އެްއވެސް  ޝާއިޢ ކ ރ މަށްފަހ   ހ ށަހަޅ ްއވާފައިަގއި  ނ ވާތީ،  ޙެއް 

މަޖިލީހ ެގ ޮގ  218ވާިއދ   ގަ   ރައްޔިތ ންެގ    ރާ ކ ބޫލ ަގން  ސަތ ރިޔާމި ޔައ މިއްޔާތަކަކީ    ތީންމަ  ތ ެގވަނަ މާއްދާަގިއވާ 

 ކ ރަން.ކަމ ަގއި އިޢ ލާންތަކެއް ޔައ މިްއޔާ

 

 ޖެހޭ ބިލ  މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަން .  5

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ .   -5ންބަރ  ޖެންޑާ ނައެ

 ، ފައިވާ ޒ  ހ ށަހަޅ އްވާޢިއްހީމް މ މެންބަރ  އިބްރާ  އިްއޒަތްތެރި  ެގއިރާތ ން، ހެންވޭރ  އ ތ ރ  ދާފަރާސަރ ކާރ ެގ    -5.1

ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއ ފަންވ މާ މަރ ވ ން  ދިވެ  ،އިއި  އަދި  ސެޓްފިކެޓް  ކާ ކަންރަްއޔިތެއް  ހިއ ފަންދ ވަހ ެގ  ޑ   އަންަގއިދޭ 

އ ފަންދ ވަހ ެގ ސެޓްފިކެޓް    ،އި އި މަރ ވ ން ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއ ފަންވ މާ  .ބެހޭ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން ިއްއވ ން  ހެއްދ މާ

 ން. ބެހޭ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން ިއއްވަ ޑ  ހެއްދ މާައންގައިދޭ ކާ  ރައްޔިތެއްކަން ހިއަދި ދިވެ

ފަރާސަރ ކާ  -5.2 ކަނޑިރ ެގ  ދާތ ން،  ޢަބްދ  ތެރި  ތްިއއްޒަެގ  އިރާތީމ   ޢަބްދ ލްޙަކީމް هللاމެންބަރ    ޝަހީމް 

ޖަނަވާފަިއވާހ ށަހަޅ އްވާ ިއްއވ ން  ރ ެގ ޞިއްޙަތާ،  ކިޔ ން  ފ ރަތަމަ  ބިލ ެގ  ބިލ ެގ    ރ ެގ ޞިއްޙަތާޖަނަވާ .  ބެހޭ  ބެހޭ 

   ން.ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިްއވަ

 

 ސ ވާލ  .  7

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 ސ ވާލ .    7އާދެ! އެޖެންޑާ ނަންބަރ  

ދެކ ނ   -7.1 ދާ ަގލޮޅ   މީކާ  އިްއޒަތްތެރި  ގެ އިރާ  ހޯމްމެންބަރ   އޮފް  މިނިސްޓަރ  ނަސީމް،  އަޙްމަދ    ޒް އެފެއާއީލ  

ޢަބްދ ޢިމްރާ  އައްޝައިޚް ޖަވާ  އާهللاން  ކ ރަްއވާލިޔ މ ން  ހޯްއދެވ މަށް  ކ ށްތަކ ެގ  .  ލ ތައްސ ވާ  ފަިއވާބ   ބޮޑެތި 
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ފަރާތ ހ މަތ  ޚިކ ރެވޭ  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި  ަވނަވަރ   ހ ރިހާމަކ ރާހާ  ދ މަތ ންތްތަކ ެގ  އ ސޫލަ  އިރ ،  އެއް  ން  ކ ފަހަރަކ  

 ލ މ ަގިއ ފ ލ ހ ން އެއް ރޫޅާހަރާލޭަގއި ބޭްއވ ނ  މ ޒާ ދ ވަހ ެގ ރޭ މާހޮނިހިރ   ވީ  2021  މޭ  1 ؟ނ ކ ރަނީ ކީއްވެތޯޢަމަލ 

ބާ   ލަތާހާ ބޭނ ންކޮށްފައިވާ ނ ބައްދަލ   މިހާރ ެގ  ފިޔަވަޅ އިރ ،  ފ ލ ހަކަށް  އެއްވެސް  އެ    އެޅިފައިވާ ތަނަށް  ނަމަ، 

ން، ސަރވިސް ނަންބަރ  ނޫނ ެގ ދަށ ާގ ތިބީ ފ ލ ހ ންެގ  ރޭ ފ ލ ހ ންެގ ޔ ނިފޯމް އަޅަިއެގން  އެ؟ ކީ ކޮބައިތޯތަކަ ފިޔަވަޅ 

ޮގތަށްތޯ މ ޒާ  އެ؟ ފެންނަ  އެކަށީެގންވާ  އެކަމާ  ،ތްތެރިވީހަރަކާ ލ މަށްރޫޅާ  ހަރާރޭެގ  ލިބިފައިވާޓްރެ  ގ ޅޭ    އިނިންގ 

ރޫޅާ  އިތަކާހަރާމ ޒާ ؟ފ ލ ހ ންތޯ ެއއްވ ންތައް  ހަރަކެއކިއެކި  ފ ލ ހ ން  ދިވެހި  ކެމެރާ  ، އިރ ވާތްތެރިލ މ ަގއި   ބޮޑީ 

ކީއްބޭނ ން ަގާވއިދ ެގ   ؟ވެތޯނ ކ ރަނީ  މަޖިލީހ ެގ  ޮގތ ެގ  80ރައްޔިތ ންެގ  ަގިއވާ  )ނ(  މާއްދާެގ  ެއ    ،މަތީން  ވަނަ 

އޮ  މިނިސްޓަރ  އެފެސ ވާލ ތަކަށް  ހޯމް  ޖަފް  ފޮނ އްިވ  މޭއިްއވަވާބ   އާޒް  އިދާރީ  އަޅ ަގނޑ   އިދެއްވ މަށް  ޒ ަގއި 

 ދަންނަވަން.

 

 ްއެވވ ން: ޒ ން އިއިދާރީ މޭ

ރަ  މަޖިލީހ ެގ  ވެއީ ރައްޔިތ ންެގ  ނަޝީދަށް.  މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ސަސް،  އިދާރާެގ  ލާމަދ ން  ތި  ދަންނަވަމެވެ.  ށްފަހ  

ދަހަވާސިޓީާއއި    16އަދި    D-57،  15/14/2021/10  ނަންބަރ  ސިޓީތަކ ަގިއ  ހަވާލާދީފަ.  ވަެމވެނަންލާދީ  އިވާ 

މަ  ްއވ މަށްސާފ ކ ރެ އެއެދިވަޑަިއެގންފައިވާ  ތިރީަގއި  ތ ޑެބޮ  -1އެވެ.  ވަނީ   ޢ ލޫމާތ ތައް  ކ ށްތަކ ަގއި  ރެވޭ  ހ މަތ ކ ތި 

ދިވެފަރާތްތަކ  ވަނަވަރ   ހާމަކ ރާއިެގ  ޚިދ މަތ ން  ފ ލ ހ ންެގ  އ   ،ރ ހި  ެއއް  ފަހަރަކ   ޢަމަލ ސޫހ ރިހާ  ނީ ނ ކ ރަލަކ ން 

ކ ރެވ ނ ްއވެކީ ފ ލ   ތޯ  ދިެވހި  ދަންނަވަމެވެ.  ޖަވާބ ަގއި  ތަޙ ޤީ  ހ ންެގސ ވާލ ެގ  ޖިނާޤ ޚިދ މަތ ން  ކ ށްތަކ ަގއި  އީކ ރާ   

ކ ރ މެއް  ފާތ ދަނީ ތަން އަބަދ ވެސް ހާމަކ ރަމ ންހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ެގ ފަރާތ ތްތަކ ެގ ަވނަވަރ  ދިވެ ފަރާތ ހ މަތ ކ ރެވޭ

ޢަމަލ ކ   ،ނެތި އެްއ އ ސޫރެވޭ އާންމ ކޮށް  ިމޮގތ ން  ޖިނާ  ،ލަކ ންނެވެ.  އާންމ ކ ރާއިރ   ކ އީވަނަވަރ   ބޮޑެތި  ށްތަކ ަގއި   

ޠަބީޢަތާ ކ ށ ެގ  ކ ށްއެ  ،ބޮޑ މިނާއިކ ޑަކ ށ ެގ    ،އިތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  މަތ ހ މަކަމަށް    ރިކ     ފަރާތ ެގ  ްއޗަށް ތ ކ ރެވޭ 

 އެ ކ ށ ެގ ޢަމަލަކާ   ،އޮތް މީހެްއތޯއާއި  ރެކޯޑ   ކ ރާލ މަޢަ  ކ ށ ގެ   ތަކ ރާރ ކޮށްއެ މީހަކީ    ، ހެއްކާއި ަގރީނާއާއި ވާ  ލިބިފައި

މ ޅި ގ ޅިފައިމ ޖ ތަމަޢ ެގ މަޞްލަ  ޖ މ ލަކޮށް  މިންވަރ   ޙަތ   ކަންކަމ ެގ  އޮތް  މީގެ   ފަދަ  ބެލެވެއެވެ.  އިތ ރ ން މައްޗަށް 

  ، މައްސަލައާ އިބަލަ ގ ޅ ން  އޮތް  ކާއްސަލަައކާއި އެ މީހައެ މަ  ،ވަނަވަރާއިެގ  ފަރާތ ތ ކ ރެޭވ  މައްސަލަތަކ ަގއި ތ ހ މަ

  ެވސް ބެލެވޭ   މަށްއްސާކ ރ ޢ ލޫމާތ  ހިޤ ން ހ ރަސްނޭޅޭ ޮގތަށް އެ މަޤީހާމަކ ރ މ ަގިއ ހިނަގމ ންދާ ތަޙ   ގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ 

ލ މަށް ޅަށް އަޑ އ ފ ދެކޮ  ރަްއސާރައާވަނަ ދ ވަހ ެގ ރޭ ރަސްފަންނ ަގއި ޖިންސީ ފ   2021  މޭ  1ެމވެ.  ކަމ ަގއި ދެންނެވީ

އެ ބޭ ކޮންޓްރޯއްވި  އަމ ލ ރ ކ  އްވ ން  ދައ ރ   ފ ލ ހ ންެގ  މައްސަލަޅޭ ގ   ޮގތާ  ދާކޮށްފައިވާ ަގއި  ތައި  ނިންމަެގ  ،  އި ޙ ޤީޤ  

އެ ބޯޑ ން  ނިންމ މ މެދ     އްސަލައާމަ   ޑިސިޕްލިނަރީ  މަރ ޙަލާޮގތް  އެްއވ މ ަގއި ހިދަނީ    ެގ  މި    ނަގމ ންނެވެ. 
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ޔ ނިފޯމް  ފ ލ   ތެރިވިހަރަކާތް ދިވެހި  ހ ންެގ  ޚިދ މަހ ލ ފ  ހ ރީ  ބަޔާންކޮށްފައި ތ ނެްގ  ާގނޫނ ަގއި  މިންަގނޑަެގ  ށް  ވާ 

ިވ  ހަރަކާތްތެރި  ރޫޅާލ މ ަގއި   ެގ މ ޒާހަރާ އިތ ރ ން އެރޭ ވެ. މީެގމެދަންނަވަ  ކަމ ަގއި   ޮގތަށް  ފެންނަސަރވިސް ނަންބަރ   

ރިއެކް  ހަރަކާތްތެރިވި  ކ އިކް  ޓީމ ެގ  ތެރެއިން  ފ ލ ހ ން  10ޝަން  ޕަބްލި  8ެގ  ޓްރެ  ކ ފ ލ ހ ންނަކީ  އިނިންގ  އޯޑަރ 

ފ ލ ކޮފ ރިހަމަ އެއް  ތެރެއިން  ފ ލ ހ ންެގ  ދެ  ބާކީ  އަދި  ފ ލ ހ ންނެވެ.  ޓްރެއިނިންގ   ޕަބްލިކ   ،ހަކީށްފައިވާ  އޯޑަރ 

ލީޑ ހަދާފައި ޓީމ   ނަމަވެސް  ދ ވަސްނ ވި  އަހަރެއްހާ  އަންނަތާ  ފ ލ ހެ  ކ ރަމ ން  އަކެވެވެފަިއވާ  އަ.  ފ ލ ހަކީނެއްދި   ، 

ވޯން ކެމެރާ ބޭނ ންކ ރ މަކީ -ބޮޑީ  -3ހެކެވެ.  ނ ވާ ފ ލ ކޯސް ފ ރިހަމަކޮށްފައިއިނިންގ  ޓްރެރޫޓް  ކްލިސް ރެމިހާތަނަށް ޕޮ 

ންދާ  ން ކ ރަމ ޚިދ މަތ   ހ ންެގދިވެހި ފ ލ ސައްކަތް  ތައް ހޯދ މ ެގ މަކެމަރާ  އި،ނިންމަ  ކ ރަންޕޮލިސީ ލެވެލްަގއި އެކަން  

ވަނަ    2021  ،ެގންގ ޅި   މާދ  ނ ކ ރެވ ގ ޅިެގން ބަޖެޓ ން އެ ޚަރަ   އަހަރ ެގ ޕެންޑަމިކާނަވަ   2020ޮގތ ން  ވެ. މިކެމެކަ

،  އިލެޓް ޕްރޮްގރާމެއް ހިންގަ ކެމެރާ ހޯދ މަށް ޓަކައި ޕައި   1400ަވނީ ހިމަނާފައެވެ. އަދި    އެކަންޖެޓ ަގއި  ރ ެގ ބައަހަ

އެކް ރިއެމެ  އިލަ ބައިބިލިޓީއަށް  ރިލަ ސޯސް  ،ރާކެމެ  މަރ ކާގެ   ސްއޯންކާެގ  ޓެސިންަގލް  ހޯދ މަށް  ބޯޑ ން ންޑަރ  ކޮށް 

ވަނީ  އެޮގ  ،ހ ށަހެޅ މ ން ބޯޑ ން  ޓެންޑަރ  ކަމަށް  ނ ފެންނަ  ކ ރަން  އެކަން  ދ ވަހ     2021  މޭ  5ތަށް  ވަނަ 

ބޮޑީ .  ނިންމަވާފައެވެ ކެ-އަދި  ޕްރޮކިޯވން  ކެމެރާތައްއޯ މެރާ  ތެރޭަގއި  އަހަރ ެގ  ިމ  މަކީ  ފެށ   ރަންކ ންބޭނ   ކޮށް 

. ިމ ސިޓީާއއެކ  ކެމެރާ ހޯދ މ ެގ  ޓާެގޓެއް ކަމ ަގއި ދެންނެވީެމވެ   ވެސްެގންެގ ޚިދ މަތ އި ދިވެހި ފ ލ ހ މިނިސްޓްރީއާ

.  މެވެން އެދެވ އް ކ ރެބޫލ ަގރާމ   ތިހ ށަހެޅީމެވެ. އިެގ ޓައިމްލައިނެއް ހ ޮގތ   ވިފަިއވާންދެނަށް ކ ރިއަށް ެގމަސައްކަތް މިހާތަ

 އެފެއާޒް. ހޯމްއޮފް ސްޓަރ މިނިهللا.  ޢަބްދ ންމްރާޢި. ޚާދިމްކ މް، 2021 މޭ  31.  1442ޝަްއވާލް  19

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ަގއި ޔައ މިްއޔާގެ މިައދ ެގ ޖަލްސާ  ، މަތީން  ތ ެގާވ ޮގވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި  86ރައްޔިތ ންެގ މަޖލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ  

 ހަކަ ދަންނަވަން. ވާ   ކ ރާނެޢ އިޝާ އިނ ލަ އިތ ރެއް ެގނައ މަކާއ ނި  އެ ޖަވާބ 

 

 ން ހ ގެ ރައީސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަ މަޖިލީ .  8

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ން. ހ ެގ ރައީސްެގ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަމަޖިލީ -8 އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

މަޖިލީހ ެގ  އާެގ  އ.ދ   -8.1 ރަ  76ންމ   ދައ ރ ެގ  ކ ރީވަނަ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ރައީސްީއސްކަމަށް،  އަދި   ެގ 

އާދެ!    ސަލަ.ގ ޅޭ މައް  ވަޑަިއަގތ މާބ ވެއިންތިޚާ ހިދ ޝާ هللاޟިލް ޢަބްދ ޒް އަލްފާއެފެއާޓަރ އޮފް ފޮރިންރ ެގ މިނިސްމިހާ
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  9ންނަވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ަގޑައި ވަ ބިއް ލިމިނެޓ ެގ ަވގ ތެ  30މިކަމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ބަހ ސްކ ރ މަށް  

ބ ދ2021ަޖޫން   މަޖިލީހ ެގއާންމ ެގ  އ.ދ ؛،  ދައ ރ ެގ  76    ފޮރިން  ަވނަ  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ާއޒް އެފެރިޔާސަތަށް 

އިންތިޚާهللا ދ ޢަބްއޮނަރަބަލް   ވަނީ  މަޖިަވޑަިއެގންފަބ ވެޝާހިދ   ރައްޔިތ ންެގ  ރަ.  ރައީސް،  މ ޙައްމަދ  ލީހ ެގ  ީއސް 

އާންމ   ެގ  .ދން. އމަނިކ ފާނަށް މަރ ޙަބާ ދަންނަވައެ  ޖިލީހ ެގ ހ ރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ނަމ ަގއި  ނަޝީދާއި މަ

ރައްޔިތ ންެގ  76ލީހ ެގ  މަޖި ރިޔާސަތަށް  ދައ ރ ެގ  ަވޑަިއަގތ މަކީވަނަ  ރައީސަކ   ކ ރީެގ  މަޖިލީހ ެގ    އްޖޭގެ ރާ ދިވެހި  ، 

ޝާހިދަކީ  هللا ބްދ ލް ޢަ. ޮއނަރަބައްބޭ ވަރަށް ބޮޑ  ފަޚ ރެ ލިށްެގ މަޖިލީހަޔިތ ންހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ރައް

ސިޔާސީ އަދި  ކ ރަފާހަަގކޮށްލެ  އިދާއިރާަގ  ޚާރިޖީ  ޚިދ މަތްތަކެއް  ފަޚ ރ ެވރި  ކ ޅަދާނައްވާފައިވާވޭ  އް.  ޓެމެލޮޑިޕް   

ންނަށް މަރ ޙަބާއާއި ޝ ކ ރ  ބޭފ ޅ  ހ ރިހާ  ސަްއކަތ ަގއި އ ޅ ްއވި  ށް، މި މަބ ނ  މި ކާމިޔާބީ ފާހަަގކޮލިރާއްޖެއަށް  ހިދިވެ

ދިވެހިރާްއޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ ޤައ މ ތަކަށާއި   ،ވަނަ ދައ ރަށް އިންތިޚާބ ވ މަކީ  76އާންމ  މަޖިލީހ ެގ    ެގދަންނަވަން. އ.ދ

ބަދަލ މަމޫސ  އަންނަ  އެންމެ  ށް  ސަބަބ ން  ލިތަކ ެގ  ޤައ މ ތަކަށް  ހ ރިހާ  ެގއްލ ންވާ  ބޮޑ     ވަރަށްބ ނ   ބޮޑަށް 

ރި މެންބަރ ންނަށް މިހާރ   ވާ އިްއޒަތްތެދައްކަވަން ބޭނ ންފ ޅ ން ވާހަކަފ ޅ ތ ގ ޅޭ ޮގ  ހަަގކ ރަން. މިކަމާކަން ފާެއއްބީކާމިޔާ

 އާދަމް  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    ނަވަން.ދަންފައިވާ ާވހަކަ  ލެވިއިވަފ ރ ޞަތ  ހ ޅ 

 .ފްޝަރީ

 

 ވ ން:ކެ އްކަދެހަވާ ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

 ؟ބިަވޑަިއަގންނަވާތޯ ލިއަޑ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ! . ކ ރިއަށް ެގންދަވާނަގޅ އާދެ! ރަ

 

 ވ ން:ކެ އްކަދެހަވާ ރީފްޝަ އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ކޮންމެ ޝ ކ ރި އަޅ ަގނޑ މެން  ލިބ މަކީ  ނަމެއް  ރީތި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޤައ މަށް،  ދިވެހި  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  އްޔާ 

ޔޭަގއި ކަމަށް ބޭރ ެގ ދ ނި  ދަ ދިނެ ކަމެއް. ދިވެހި ޤައ މ ެގ  ދާލިބިެގންމީހަކަށް ވެސް އ ފާވެރިކަމެއް، ހިތްހަމަޖެހ މެއް  

ދި ވިޔަަގވެހިރާއްޖޭ ވިޔަސް،  ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްއި  ވަގ ތަކީ  ކޮންމެ  ހ ންނަ  އ ފ ލިފައި  މެންެގ  އަޅ ަގނޑ   ،ސް 

ސިޔާ  މިނިވަންކަމާއި  ހިތްހަމަޖެޤައ މ ެގ  ލިބިފައިވާކަމ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންދަތ   ލިބިެގންދާ  ހ ން  ނަށް 

ބޭރ  ދިވެ  ކަމަށްއި  ޤައ މެްއަގ  ެގކަމެއް.  ކަމައްހިރާވިޔަސް،  ވިޔަސް ޖޭަގިއ  މީހަކ   ،ށް  ޤައ ެމއްެގ    ދިވެހިވެސް    ބޭރ  
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ތަން  ދިދަ  ޤައ މީ ކ ރ ނީސްކ ރާ  އަފެއަށް  އެއީ  އ ފާކ ޅ  ނ މަކީ  ކަމެއް.ރަންޖެހޭަގނޑ މެން  ދިވެހި   ނެ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ދި ޤައ މަށްހިވެފަރ ދަކަށް،  ދިވެހިރާ  ބަޔަކ ،  ކޮންެމ  އ ފާ  ލިބ މ ެގ  ނަމެއް  ރީތި  ނަމަވެސް އްޖެއަށް  އީ  އެ   ، 

ޅ ަގނޑ މެންެގ ޚާރިޖީ ަވޒީރ  އެ  އަ  ،ފާހަަގކ ރެިވެގން މި ދަނީށް  ަގނޑައަޅ    ،ވިޔަސްކަމެއް ކަމ ަގއި  ންޖެހޭނެ  ފާހަަގކ ރަ

 އަޑ   ރ ، އެޝ ޢޫއެ ހިތްހަމަޖެހ މ ެގ    ، ކަންއ ފާވެރިހިތ ަގއި އެ  އެކ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ    ލިބ ނ  ނަމާ

ންވެފަިއ  ެއކަން އެހެ  ޮގތަށް.ރައްޔިތ ންނަށް ނ ފެނ     ތަންންެގ ހިތްތަކ ަގއި އެ ވިންދ  ޖަހަމ ންދިޔަ  ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ 

އެޖެންޑާ މިކަން  ޖަލްސާަގއި  މި  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ ކ ރެވިެގން އޮްއވާ  ވަ  ދާއިރ ،  ޚާރިޖީ  ރަށް  ޒީއަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ައޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ވިޔަސް ކަމަށް  ، ކޮންމެ ތަނެްއަގއި  ސްވިޔަ   ށްމަޙަލާއެއްަގއި ކަނ ން، ކޮންމެ މަރ ބޭކ ރަން  މާސްއިލްތި

މާތްވެެގންވާ ޤައ މ ެގ  ސިޔާޤައިސްލާމްދީނާއި    މި  މިނިވަންކަމާއި  ރަްއކާތެރިކ ރ މ ަގއިއ މ ެގ  ޤައ މ ެގ   ،ދަތ  

ސިމިނިވަ ސިޔާންކަމާއި  ޤައ މ ެގ  ޮގތަކަށް  ެގއްލ ންނ ވާނެ  ރައްކާދަޔާދަތަށް  ޮގތެރިތ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކ ރެވޭނެ  ތަކަށް 

އ ފ އްލަަވއިދެއްވ  އަޑ   މަސައްކަދިވެހިންެގ  ހިނދ ކޮށްދެތް މަށް  އެންމެ  ވަގ ތ ކޮޅަކަށް  ކޮޅަކަށް  ްއވ މަށް.  އެންމެ  ވެސް، 

 ،ންބޮޑ ިވ ބޭފ ޅެްއކަ   އ ޅެއިސްަގނޑ ަގިއ ދިވެހިންެގ ތެރޭަގދިވެހި ފަ   ،ދިވެހި ދަރިެއއްކަން  ޚާރިޖީ ވަޒީރަކީ   ،ނަމަވެސް

ޖަޒ ހިންެގދިވެ އިހ ސާސްތަކާއި  ހ ރި  ދިވެހިންެގ  ތެރޭަގއި  ބަލަހައްއެ   ތާބާ  ރިޔާސަތ   އެ  ދެްއވ މ ަގިއ  ޓަަވއިކ ަގއި 

ޚާރިޖީ އަށް އެބަ އޮތް. ރާއްޖޭެގ  ޑ ވ ންތައް އިންތިހާބޮރޭަގއި ކަންމިއަދ  ދިވެހިންެގ ތެ  ތްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. ކަމަސައް

ބި. ދިވެހިން ބޭނ ންވާނީ  ތިއެބަ  ބަޔަކ     ިގނަ  ކ ރާބޫލ ަގސަތެއް ކަމަށް  ވާ ސިޔާ  މިއީ ަވކި ފަރާތަކަށް ޖެހިފައިތ ސިޔާސަ

ނ ޖެހޭ ފަރާތަކަށް  ވަކި  ސިޔާސަތަކީ  ޚާރިޖީ  ވެސް  ދިވެހިންެގ  ޮގތަކ ން  ހ ރިހާ  ހަމަހަމަކަމާއި ،  މެދ ަގއި  އެންމެންެގ 

ބަލައިަގންނައެ އެއަ  ،ންމެން  އިތ ބާރ ންމެދި  ތެރޭަގއި  ސިޔާސަ  ހިފޭންެގ  އަފަދަ  ތެރޭަގިއ  ތެއް  ޅ ަގނޑ މެންެގ 

އިންތިހާ އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންެގންގ ޅ މަށް.  މިއަދ   ރާއްޖޭެގބޮޑ ވޭ އަށް  ރާ  ،  ހިސާބ ތަކ ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  އްއެކި  ޖޭެގ 

ރާ  މިއަދ   ސިޔާހިތ ަގއި  ެގއްލި އްޖޭެގ  ބާރ ތައް  އ ފެދެމ ންދާތީއްޖެކަމ ެގދަތީ  ބިރ   އެބަ   އަޅ ަގނޑ މެން  ދ މިއަ  .  

ނ ެގސި  ޤައ މ ެގ  ންެގއަޅ ަގނޑ މެ  ،ންޖެހޭވިސްނަ ބާރ ތައް  ޤައމ ެގ  ޔާދަތީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތަކަށް  އްލޭނެ 

ބައްޓަންކ ރ މަކީ އެއީ ތަންކަ މ ހިންމ  ވާޖިބެއް  ޅ  އަ  ،އްތައް  ެއ  ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް ވެސް އޮތް ވަރަށް  ކަމ ަގއި. 

ލިބިވަވާޖިބ  ވަޒީރަށް  ޚާރިޖީ  މިއަދ   އަދާކ ރ މ ަގއި  އޮތީ  އިިއަގންނަވާފަޑަ  ފ ރ ޞަތެއް  ،އެ  މ ހިންމ    . ވަރަށް 

ހ ބަސްނ ވިކޭ   ދިރ ނބާކޮޅ ަގއި  ޖެއޮނޑިެއްއެގ  ޮގހިވަޑައިންނަވަން  އަދާކ ރެއްވ ަމކީ ނ ަގންނަވާނެ  ޒިންމާ  އެ  ތަކަށް 

 ށް ކ  ދާ ހިސާބަމީހަ  ެގދެކެން. އެ ނޫން ހާލަތަކަށް މި ޤައ މ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެންކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ންމ  ކަމެއް  މ ހި

ވާނަމަޮގއްސި ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،  ބޮޑަށް  ޮގތަކަށް   ޑ ަގއިކަރ ބ މިހާރަށްވ ރެ  އެހެންނ ވާނެ  ރަހަ.  ހިތި  ލާނީ 

މީދ ކ ރަން.  އްއ   ކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ ސީލ ޅ ަގނޑ މެންެގ މި ޤައ މ  ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ތަމްއަޅ ަގނޑ މެން، އަ

  ޔާދަތ އްޖޭެގ މިނިވަންކަާމއި ސިރާ ްއެގ ތެރޭަގއި.  މެބީ ކަންބޮޑ ވ  ޮގތ ަގިއ މިއަދ  ދިވެހިން މި ތިރާކ ލ ބޫަގއަޅ ަގނޑ   
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ތަކަށް މިއަދ  ދިވެހިން ކަމ ެގ ދަންޑޫރަޖެހޭ ައޑ  މިއަދ  ދިވެހިންނަށް އިވެމ ން އެބަދޭ. ެއކަމ ން އަރަިއަގނެޭވނެ ޮގެގއްލޭ 

އެކަމަށް  ތެދ ވާންޖެހޭ.  މަސައްކަތްއަޅ ަގނޑ   ޓަކައި   އެބަ  މިއަދ   ނެތި  ފިކ ރެްއ  ަވކި  ވާހަކަ  މެން  ކ ރަންޖެހޭ 

މި ރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ބަްއޓަންކޮށްދެްއވ މަށް   ކަށްތަރަހަ ނ ލާނެ ގޮ   ެގ ކަރ ބ ޑ ަގއި ހިތިމ ން، ދިވެހިންދަންނަވަ

 ސް.ޝާހިދަށް ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ هللا ބްދ ޢައަޅ ަގނޑ  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެ އިްއޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޖޭންޝ ކ ރިއްޔާ  އާދެ!  ވަކިބަރ .  ސިޔާސަތ   ޚާރިޖީ  ވެސް  ވަކި    ެގ  ބަެއއްެގ  ޮގތަކަށް 

ވާކަމަ ވާނަމަށްމ ށ ތެރޭަގއި  އ  ،   އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  މެ  143ދ ނިޔޭެގ    އިޢިއްޔާގަ ޖަމ ެގ  .ދދ ނިޔޭެގ  ންބަރ ން 

 .މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ، ޢަލީ ޢާޡިމްވަނީ  ރ އަރ  މި ފ ރ ޞަތ ަގނޑ  މިހާޅ  . އަވީސް އްވޯޓެއްނ ދެ 

ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މެދ ހެންވޭރ   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ވެފަ.ޓްިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ، މައިކް މިއ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  

 ! ެގންދަވާއަށް! ކ ރިއާދެ ،ންބަރ ެގ މައިކ އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަން. އިްއޒަތްތެރި މެ ،ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރ 

 

 ވ ން: ކެއްކަދެހަވާ ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ ހެންވޭރ 

ލިބޭއަޅ  އަޑ   ިއއް  ؟އްތޯ ދެ  ަގނޑ ެގ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ހަމަޒަޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް،    ިއއްޔެ   ތްތެރި 

ރާއްޖޭެގ  ،ންހެދަންނަވާލި ކ ރީެގ ރަ  ،މި ކ ޑަކ ޑަ  މަޖިލީހ ެގ ރަމި ޖަޒީރާ ރާއްޖޭެގ  އަދި މިއަދ ެގ    ،ސް އީްއޔިތ ންެގ 

މިނިސްޓަރ ފޮރިން  އަޅ ަގނޑ މެންއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ިމ  ،  މިނިސްޓަރެގ  ފޮރިން  ނޭޝަން  ،ސަރ ކާރ ެގ   ؛ޔ ނައިޓެޑް 

ން ކ ވަރަށް ތަނަވަސް އަޣ ލަބިއްޔަތަ   މަށްމްބްލީެގ ރައީސްކަޖެނަރަލް ެއސެ  އެްއެގޢިއްޔާޔޭެގ އެންމެ ބޮޑ  ޖަމ ދ ނި  އާދެ!

މި ރާއްޖޭެގ އެކިއެކި  އަދި     ދަންނަވަން.ބާވެސް މަރ ޙަ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ   މަނިކ ފާނަށް    ގ ޅިެގން އެ  މާވަޑަިއަގތ ވިހޮ

ރީތި ނަން ،  އިއެހީތެރިވެދެްއވަ   ރާއްޖޭެގ ކަންކަމަށް އިތ ރަށްމި    އިހޯދާއިރ ަގ  މި ރާއްޖޭން އެކިެއކި ކަންކަން؛ ކަންކަން

ެގންދަވާތީވެ މަނިކ ފާނަށް  ،ހޯއްދަވައިދެއްވަމ ން  ފ ރ ޞަތ ަގިއ    ޝ ކ ރ   އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވަން.  މި 

މިއަދ  ؛ރައީސް މޭޒ ން  ހ ށަހެރައީސްެގ  މި  ކަމެއް.    މ ހިންމ   ވެސް  ވަރަށް  ކަމަކީ  މި   އަށް،ރާއްޖެ  އެއީޅިފައިވާ 

 ؛މެ މަތީ ގ ނަވަންދ ނިޔޭެގ އެން  ،ށް އިވާ ފަރާތަކަކޮށް މި މަޖިލީހ ެގ ރައީސްކަން ކޮށްފަޞަ ަވކިން ޚާއް  ދިށް އައ މަޤަ

ެގން އެކަން  ގ ޅި   ިވވަޑައިަގތ މާހޮތަކ ން  ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީެގ ރިޔާސަތަށް ވަރަށް ތަނަވަސް އަޣ ލަބިްއޔަ  ންއާދެ! ޔޫ.އެ

ރައީސް   ،ދަނީފެނިެގންމި  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ކަމެއް.  ކ ރިއަށްެގންދާށަހަޅައިެގން  ފާހަަގކ ރ މަށް ރިޔާސަތ ން ހ 

ންނަށް ތަފާތ  އަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހީޭއެގ  ތަފާތ .    ތ ެގމީނ ެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަރައީސް ޔާއި  ޙާރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިއިބް

ޮގތ ން  ލާއިރ ގައި ރަީއސް ޔާމީނަށް ޚާރިޖީކާދައް ވާހަކަރައީސް ޔާމީންެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  މިއަދ  ފެންނަމ ން މި ދަނީ. 
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އެހެން   ނެތް.  އ މަކާޤަދ ނިޔޭެގ  ނެތް.  ވާހަކަދަްއކާލެވިފައެއް  ވާހަކަދައްކާލަ  ވަޑައިެގންނެވިފަެއއް  ން  ހަމައެކަނި 

ދ ނިޔެއާ ކަށްއ މަޤަދެތިން  އޮތީ  ވަޑައިެގންނެވިފައި   މ ޅި  ގ ޅ ންކެއޮތީ   އަޅ ަގނޑ މެންނާ  .  މ ޅި  ޮގއްސަ. ނޑިެގން  ން 

ތަފާ ހާއަދ ެގ  މި މ ޅިން  އިބްރާހީމް  މިއަތ .  ލަތ   ބަލައިލާއިރ ޞާލިޙްދ   ސިޔާސަތަށް  ޚާރިޖީ  ވަނީ ެގ  މި  ަގއި 

މަތްތެރިކަން އޮތްކަން ރަހ   އެކަކ  އަނެކަކާ  މވާހަކަދެއްކި  ދ ނިޔެއަށް ގ ޅިލާމެހިފަ. އެކަކ  އަނެކަކާ   މެން މ ޅިނޑ އަޅ ަގ

ސިޔާ ޚާރިޖީ  އެނެގނީ.  އެނިގެގންކޮޅަކަށް    ވަކިތ   ސަމި  އޮތްކަން  ޔާމީނ ދަނީ  ޖެހިފަިއ  ވެރިކަމ ގަ ރައީސް  .  އިެގ 

ރައީސް ވެރިކަމ ގަ  2018 ؛އިްއޒަތްތެރި  ޔާމީނ ެގ  ރައީސް  އަހަރ   ގ ނަވަ  ،އިވަނަ  ސަލާމަތީ  ؛ނަކަށް އ.ދެގ  އާދެ! 

އޭރ ެގ    ށްމަޖިލީހަ ވަޒީރާއްޖޭެގ  ކ ރިމަތިލެްއވި.  ޚާރިޖީ  ލިބ ތާއީދ ރ   ވޯޓ   ކި ލިބި  ވޯޓ ތޯޤަތައް  ނީ  ހިނާގ  އ މ ެގ   

ޚަރަދ ކ ރީ  ޤަ  45  !ބަލައިލަމާ އެކަމަށް  ލިބ ނީ.  ޯވޓ   ބަލަމާ  ކިހާވަރެއްތޯއ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެކަމަށް   !ހިނާގ 

ލިބ ނީ  ނަށް ވ ރެ ިގނަ ދިވެހި ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކޮށްެގން  އަމިލި  20،  ދިވެހި ރ ފިޔާވ ރެ ިގނަ    ނަށްއަމިލި  20  ޚަރަދ ކ ރީ

ޚާޖިރީ  ން،ހިސާބ ން އެބަ އެނޭގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ ކޮބަިއކަ ، މިދ . އެހެންވީމާއ މ ެގ ތާއީޤަ 45މ ެގ ވޯޓ .  އ ޤަ  45

މި ެގން  ކަން ކ ރީމަކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސާފ ވެށް ކަންކޮން ސިޔާސަތަކަ  ލީ  ރަހަކަރ ބ ޑ ަގއި ހިތިސިޔާސަތ ަގއި  

ޚަރަދަ  ދިޔައީ. ޭއަގއި  ބަލާއިރ ަގއި  ޚަރަދަށް  ަގ  ކީއެ  ަވޒީރ ން  ކޮންމެ  ދައްކަ  ދަތ ރ ކ ރިއ މަކަށް  ޮއޑިޓް އިކަމަށް   ،

 370މި ދައްކަނީ. އަޅ ަގނޑ  ހަދައިެގން ދައްކާ ވާހަކަެއްއ ނޫން. އެންމެ ވޯޓަކަށް  ަގނޑ   އަޅ    ރިޕޯޓ ަގއި އޮތް ވާހަކަ

ިގ ޚަރަދ ކޮށްފައިހާހަށްވ ރެ  ޑޮލަރ   މިއަދ ނަ  އެހެންނަމަވެސް،  ފަރާތ ،  ލަހާެގ  ވަނީ.  މ ޅީން  ރައީސް.ތ     އިްއޒަތްތެރި 

ދ ނިޔޭެގ    ނޫނިއްޔާ  މަށް،ާއދެ! ޔ ނައިޓެޑް ނޭޝަންެގ ެވރިކަ ؛.އެންެގ ރިޔާސަތ ޔޫރ ަގއި  ލަތަށް ބަލައިލާއިހާމިއަދ ެގ  

ޓަވެރިކަ ައއ މަށް  ރަނަގޅ މަށް  ސިޔާސަތ   އަޅ ަގނޑ މެން  ތަކ ން އ މ ޤަ ؛އ މ ޤަ   143އެނެގނީ  މި  ކަން  ކައި 

  3އެންމެ   ؟ކާރަށް ވަނީ ލިބިފަ. ޚަރަދ ކ ރީ ކިހާވަރެއްތޯދ  މިއަދ ެގ މި ސަރ  ، ތާއީއ މ ެގ ޯވޓ ޤަ   143ިއެގން  ވޯޓ ލަ

ރ އަމިލި ބަން  ވޯޓަކަށް  އެހެންވީޑޮލަރ    1000މެ  އެން  އިރ ލާފިޔާ.  ސިޔާސަތ އެބަ  ،  މާ.  ދާޚިލީ  ޚާރިއެނޭގ  ޖީ ، 

ރަނަގޅީސި ބަޔާސަތ   ކޮން  ސަރ ކާރެއްކަ   ކޮން  މިއެްއކަން،  ރަނަގޅަށް    ން  ވަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  އެނެގން.  އޮތީ 

ނިން ؛ރައީސް ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މައިއަޅ ަގނޑ ެގ  ޮގތްޮގތ ން  އެކިެއކި  ދަތިކަމެްއަގއި ދި ލާނީ  ކޮންމެ    ، މާވާ 

އަބަދ   އ ނދަގ ލެްއަގއި  ކޮންމެ  ދިމާވާ  ައޅ ަގނޑ މެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރި އްޓެވަ އައަޅ ަގނޑ މެންެގ    އެކ    ންނާވެސް 

ކޮށްދެްއވަމ ންެގންޤަ އިންޑިާއއިން  ކަންތައްތަކަށްއ މ   ކޮށްދެއްވާ  ، ދަވާ  ކަންތައްތަކަށްއެ  ެގންދަާވ  ،    ދެއްވަމ ން 

އަޅ   ޝ ކ ރ އެހީތެރިކަމަށް  ފ ރ ޞަތ ަގިއ  މި  ައޅ   ން.ދަންނަވަަގނޑ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ދެްއިވ ވަރަށް  ަގނޑަށް 

 އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ށްފ ރ ޞަތަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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ޙަސަން  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ޑ   އަޅ ަގނއާދެ! މި ވަގ ތ     .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ނ ކ ތާއެްއގަ  ނިޒާމީ  ކ ރިއަރ ވަންތ ޞަފ ރ   އިއަޙްމަދަށް  އާދެ!  ވަގ ތ     ން.  އެދިަވޑަިއެގންނެވި  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި 

ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ   އާދެ!     ނ ކ ރެވ ނީ.ނ ކ ރެވ ނީ، އަޅ ަގނޑަށް  ނަށްތަްއ އަޅ ަގނޑ މެންއެކަން

ދާއިރާ މެންބަރ   އިނގ ރައިދޫ  ިއްއޒަތްތެރި  އަޙްެގ  މައްސަލަމަދަޙަސަން  ނިޒާމީ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( .  އިަގއިށް 

ޙަސަންއިނގ ރައިދޫ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  އަޙްމަދ .  ދާއިރާެގ  މިއ ޓް   ިއއްޒަތްތެރި  .  ވެފަމައިކ   )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

ފ ރ ޞަތ    ނީ. އިވޭޭއރ ން އަޑ    !މާ، ަމއިކ  ިމއ ޓް ނައްޓާލަދެއްވާ . އެހެންވީވެފަމެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  މަިއކ  މިއ ޓް 

 އިންނެވީ. ކ ރަްއވަިއެގން ތިމައިކ  މިއ ޓް  ތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ އިއްޒަށްފަހ (  ަވގ ތ ކޮޅަކަ؟ )ދޫކޮށްލެއްވީތޯ

މެންބަރ ެގ. އެހެންވީމާ، މައިކ  މިއ ޓ އެހެންވީ ނައްޓާލައްވާފައި    ންމާ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑެއް ނ ލިބޭ އިއްޒަތްތެރި 

ކ ރިއަށްެގންދަވާ އަޙްކަށްފަހ )ވަގ ތ ކޮޅަ  ! ވާހަކަފ ޅ   ޙަސަން  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  އާދެ!  ައޑ   (  މަދ ެގ 

އެހެންވީމާއަޅ ަގނޑ މެން ނ ލިބޭ.  އަރ ވަނީ ނަކަށް  މި  ފ ރ ޞަތ   މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި    ،،  ދާއިރާެގ  ކެޔޮދޫ 

 ސިމަށް. ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ޙ ސައިން ޤާސިމް. ސައިން ޤާމެންބަރ  ޙ 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ސައިން ޤާސިމްދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ކެޔޮދޫ 

  ؟އަޅ ަގނޑ  ައޑ  ލިބޭތޯ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކ ޝ `. 
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   !ކ ރިއަށްެގންދަވާ .އަޑ   އާދެ! ރަނަގޅ 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ސައިން ޤާސިމްދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ކެޔޮދޫ 

ޖިލީހ ެގ ކ ރެްއވި އަދި މަ  ސްވެ ން  ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ ކަ  އަތޮޅ   އަދި ވ.  އި،ެގ މެންބަރ ކަން ކ ރައްވަ އަތޮޅ    ވ.

ންމ  މަޖިލީހ ެގ ރައީސްކަމަށް އާ ދެގ  .އ  ޝާހިދ هللا މިހާރ ެގ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދ   ،ރައީސްކަން ވެސް ކ ރެއްވި 

އި ންެގ ނަމ ގަ ކޮށް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ރަްއޔިތ ޞައަދި ޚާއްާއއި  އަތޮޅ ެގ ރައްޔިތ ންެގ ނަމ ގަ   ެގން ވ.ގ ޅި   ވަޑަިއަގތ މާހޮވި

އެނޑ ޅ ަގއަ ޚާއް    ދަންނަވަން.  މަރ ޙަބާ  ރައްޔިތ ންނަށް  ރާއްޖޭެގ  އަދި  ސްކޫލ ެގ  ކޮޞަމަނިކ ފާނަށާިއ  ކެޔޮދޫ  ށް 

ކޮށް މި ޞަ އަދި ޚާއް  ،ކެޔޮދޫ ސްކޫލ ެގ ިއސްވެރިންނާއި ރަްއޔިތ ން  ކަންކަމ ަގއި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެަވޑަިއަގންނަވާ

އެ ޓީޗަރ ން  ހ ރިހާ  ސްކޫލ ެގ  ކެޔޮދޫ  ޚާއް  ވަގ ތ   ވަރަށް  މަރ ޙަބާެއްއ  ޞަމަނިކ ފާނަށް  ކަމަށް  ވިދާޅ ވޭ  ސަބަބެއް   .

ދާއިރާމަނިކ ފާ  އެ  ،ވަނީ ކެޔޮދޫ  ވ.ނ   އަދި  ކ ރެއްވިއިރ އަތޮޅ    ަގއި  މެންބަރ ކަން  ކޮ  ،ެގ  ސްކޫލަށް  ށްދެއްވި  ކެޔޮދޫ 
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ފާހަަގކޮޞަޚާއް އެހީތެރިކަން  މަސައްކަތްތައް،  ބޮޑެތި  އެ  ވިދާޅ ވޭ  ށް  އެބަ  މަ  ،ބޭފ ޅ ން  ަވގ ތ  އެ  މި  ނިކ ފާނަށް 

ނޑ  ފަހަރެްއަގއި ވެސް މި ވަގ ތ  ރާއްޖޭެގ ފޮރިން  އަޅ ަގ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   .މަށްދެންނެވ    ބާެއއްޙަރ މަ  ޞަޚާއް

ކަމަށް ވަޑައިެގންނެވިއިރ   މިނިސްޓަރ   ންމަނިކ ފާނ  ފޮރި  . އެނެތްއް  ދޭތެރޭަގއި ޝަްއކެ  ޝާހިދާ هللا މިނިސްޓަރ ޢަބްދ 

  އި އެ ްއގަ ގ ތެގ ޅ ން ކެނޑިފައި އޮތް ވަ   ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އިއޮތީ ގ ޅ ން ކެނޑިފަ   މ ތަކާ އ ޤަ ެގ  ދ ނިޔޭ  ރާއްޖޭަގއި

 ދޭތެރޭަގއި ެއއްވެސް  އ މާޤަ  އ މަކާއި މިހާރ  މިޤަދ ނިޔޭެގ ެއްއވެސް  މަނިކ ފާނ  ވަޑަިއެގން މިހާރ  ރާއްޖޭަގއި އަދި  

އޮތް ކެނޑިފައި  ފެން  ގ ޅ މެްއ  ހ ރިނަތަނެއް  ނ ދޭ.  ވެއ މ ތަކ ޤަހާ  މ ން  މި  ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހާސް  ލަތ ަގއި 

އެހެންވީމާރާ  ،ފެންނަމ ންދަނީ އެހީތެރިކަން.  ވަމ ންދާ  އެއްޖެއަށް  ޝައްކެ   މަނިކ ފާނާ  ،  އެ އް  ދޭތެރޭަގއި    ނ ކ ރަން. 

އމަނިކ ފާނަ މަޖިއާދެގ  .ށް  ލިބ މާލީންމ   ރައީސްކަން  ކަރ ބ ޑ ަގިއ    ހ ެގ  ރައްޔިތެްއެގ  އެްއވެސް  ރާއްޖޭެގ  ގ ޅިެގން 

ހިއިރާދަކ ރަްއަވއިެގ ފ ން  ނ ލާނެކަމ ެގ  ވެސް  ރަހަެއއް  އިތ ރ   އަދި  ވެސް  ރަހައެްއ  ލޮނ   ވެސް،  ރަހައެއް  ރިހަމަ ތި 

ބޭފ ޅ ން   ން ކ ރެވިެގން ދާއިރ  އެނިސްޓަރ ކަބޭފ ޅ ންނަށް މި  ކަން އަޅ ަގނޑަށް ޮއވޭ. ބައެއް ފަހަރ  ވެދާނެ، ބަެއއްހީޔަ

ބޭފ ޅ ން  ބޭނ ންފ ޅ ވާ އެހެން  ނަމަވެސް  ޮގތަށް  ކަމަށް.  އޮންނަނީ  ހިތްހަމަނ ޖެހ ން  އެކަމ ެގ  ނ ކ ރައްވާތީެވ  ،  އެކަން 

އެهللا ޢަބްދ  ނޫން.  ބޭފ ޅެއް  ކ ރައްވާނެ  އެކަން  އެޮގތަށް  ކ ރެއް މަނި  ޝާހިދަކީ  ރައީސްކަން  މަޖިލީހ ެގ  ިވއިރ  ކ ފާނ  

ކ ރެއްވީ  އެންމެހަމަ    ،ވެސް  ވެސް  ބޭފ ޅ ންނަށް  ައޅ ަގނޑ    ،އެކަށޭނަ  ހ ރިހާ  ކަމ ަގއި  ޮގތަށް  ރަނަގޅ   އެންމެ 

ޚާއް އަދި  ފާހަަގކ ރާނީޞަފާހަަގކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ދާއިރާަގއަޅ ަގނޑ    ، ކޮށް  އެ   އިެގ  ކ ރެއްިވއިރ     ެމންބަރ ކަން 

އަޅ މަ ކޮނިކ ފާނ   ދާިއރާއަށް  އިޚ ލާަގނޑ ެގ  އެ ޞްށްދެްއވި  މަސައްކަތްތަކަށް  ހެޔޮ  ފަށްފަށ  މަނި  ތެރި  ން  ކ ފާނަށް 

ލިބިވަޑައި  އެ ހަމަ    ،ޝ ކ ރ އަދާކ ރަމ ން ޓަމަނިކ ފާނަށް  ކާމިޔާބީއަށް  ބޮޑަށްެގން  ވަރަށް  ދަންނަވަން.  މަރ ޙަބާ   ކައި 

 . ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ޝަހީމް.   .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ޙ ސައިން  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ހެންވޭރ  

 ! އަށްެގންދަވާއާދެ! ކ ރި  !ނައްޓާލާ. މައިކ  މިއ ޓް ވެފަިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މައިކ  މިއ ޓް)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ނ  ދާއިރާެގ މެހެންވޭރ  ދެކ 

  ؟ ެގަގނޑ ައޑ  ލިބޭތޯ އަޅ   ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.އާދެ! 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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 ! ެގންދަވާރަނަގޅ . ކ ރިއަށް

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ނ  ދާއިރާެގ މެހެންވޭރ  ދެކ 

  ،ސެއްެގ ޮގތ ަގއި ރައީދެގ  .އ  ،އި މަރ ކަޒ ަގއިދެގ މަ .ދިދަ އދިވެހިރާއްޖޭެގ    ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އާދެ!  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން މިނިސްޓަރ     ،ވަނަ ދައ ރ ަގއި ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީެގ ރައީސްކަން ކ ރަްއވާ ބޭފ ޅަކީ   76ދެގ  .އ

ޢަބްދ  ވެެގން  ޝާހިދ  هللا އޮނަރަބަލް  ކަމެކަމ ަގއި  ފަޚ ރ ވެރިވާނެ  ޓަކައި  ކަމަކަށް  އެ  ދިވެހިރާއްޖެ  މ ޅި  އް.  ދިއ މަކީ 

ރައީސް  ވަމި ؛އިްއޒަތްތެރި  ފަރ ދެއް އީ  ދެނެވަޑައިަގންނަވާކި  ނޫން.  ކަމެއް  ފަރިތަ ެގ  ހ ރި  ދެކެަވޑަިއެގންފައި   ،

ފެނ ނީމާ ބޭފ ޅެއްކަން  ކޮން  އެީއ  ޝަރަފަ  ،ސްނަމަވެ  އެނގ ނ   ބޭފ ޅަކަށް  ލިބ ނ   ފަޚ ރަކީ ކީމި  ލިބ ނ   މި   ،

ލިބ ނ  ތަނެދިވެހިރާއްޖެއަށް  ެއއްެވސް  ފަޚ ރެއް.  ދެކެވޭ ވާހަކައެްއަގއި އ  މި.އްަގއި  ޕްރެދެގ  އިލެކްޓް  ޒިޑެންޓްހާރ ެގ   

ބޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދި  . ފ ޅެއް އެއީ  ރަމްޒ ެވެގންދަނީ.  އެ  އަޅ ަގނޑ މެދިވެހިރާއްޖެ  ފަޚ ރެއް.  އ މ  ޤަ ެގ  ންވެހިރާއްޖޭެގ 

ރާއްޖޭގެ   ،ނަމަވެސް   ކ ޑަ  ކިތަންމެ އިބްރާހީމް  ރައީ   ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ޞާލިޙްސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޚާމ ޙައްމަދ   ރިޖީ ެގ 

ދ ނިޔޭެގ   ހަރ ދަނާކަން  ހ ރި  ތެރެއިން  ޤަސިޔާސަތ ަގއި  ވޯޓ ޤަ  143އ މ ތަކ ެގ  ލިޔ މ ން  ހަރ ައޑ ން  ދެއްވާނެ  އ މ ން 

އެކީަގއި    ބާރާެއކީަގއި އެ ސަރ ކާރ ތަކ ން އިތ   ންކަމާީގޔަ  ،ދެއްވާފައިލިޔ މ ން    ކަމަށް  ވޯޓ ދެްއވާނެ   ޔާލައިކ ރި  ކަމަށް

ދިވެހިރާއްޖެ  143  ،ހިރާއްޖެއަށްދިވެ  އި،ފޮނ އްވަ   ކ ބޭފ ޅަ ޚާރިޖީ    ،ްއވީއިންތިޚާބ ކޮށްދެ   ވޯޓ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޞާލިޙްއަޅ    ،ސިޔާސަތ  މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ހ ރި  ަގނޑ މެންެގ  ސިޔާސަތ ަގއި  ޚާރިޖީ  ެގ 

ނިޔޭެގ ބާރ ަގދަ  ދ   ،ޮގސް، ބިކަކޮށް، ބާކީކޮށް ެގންދަމ ންށް ރިކޮކާރ ން ދިވެހިރާއްޖެ އެކަހެނިމިދިޔަ ސަރ ހަރ ދަނާކަން.  

. އެތަްއ  އިްއަގށްފަިއވާ ދަނޑިވަޅެ ައދި ނ ވީތާކަށް ކޮމަންވެލްތ ން ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ަވކިކޮ  އިޓާލައ މެްއެގ ޖީބަށް ވައްޤަ

ނ މަށް ޓަކައި،  ސްކަން ދިދެގ ރައީ.ޑ މެންނަށް އަގނދަގއި މިފަހަރ  އަޅ .ދިެވހިރާއްޖެއަށް އ  ،ކޮށް  ބ ރަ މަސައްކަތެއް

ބޭފ ޅ ންެގ   ކ ރާކަށް ޖެހިެގނެއް ނޫން. އެދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިނ މަށް ޓަކައި އެންމެ ވޯޓަކަށް އެންމެ ލާރިއެއް ވެސް ޚަރަދ 

ދިވެހިރާއްޖެ   ،ށް ބަލައިޮގތަ  ސަތ  ހ ރިެގ ޚާރިޖީ ސިޔާބޭފ ޅ ން އަމިއްލައަށް ދިވެހިރާއްޖޭ  އަމިއްލަފ ޅ  އިޚ ތިޔާރ ަގއި އެ

މަސައްކަތްކ ރަމ ންޑި ިމހާރ   ނިޒާމ ަގއި  ހޭލ ންތެރިކަމާއި   ، ފައިހަމަކ ރަމ ންދާވަރާއި  މޮކްރެޓިކް  ،  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ދީލަ ައތަކަށް  ެއއްެވސް  ެގންގ ޅޭ    ލާ ސާބިތ ކަމާ ނ އިދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ   ޮގތ ަގިއ  ޤައެކީަގއި  އ މެްއެގ 

ބަލައިަގދިވެހިރާއްޖެ   ޮގތ ބަލައިަގތ މ ެގ    ފަިއވާނެދ ނިޔެއިން  ދަންނަވާނީންރަމްޒެްއެގ  އަޅ ަގނޑ   ބޮޑެތި   ،.  ދ ނިޔޭެގ 

ރަށްރަށ ަގއި  ކ ދިކ ދި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނިންމ މ ަގއި  ރަށްރަ  ،މައްސަލަތައް  މަދ   އަޅ  އާބާދީ  ަގނޑ މެން  ށ ަގއި 

ހިތ ގައި ދ ނިޔެއަށްދ ނިޔެއަ  ޖެހޭ   ހިތްހަމަނ ޖެހޭ،  މ ސީބާތްތަކާއި،  ބޮޑެތި  ދިމާވާ  އަޅ ށް  ނަޒަރ ަގިއ    ަގނޑ މެންެގ 

ކަންކަމާ ރަށްރަށ   އިންސާފ ނ ލިބޭ  ކ ދިކ ދި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  އިމެދ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ތިޖާޖ ކ ރަމ ން  ހ ަގއި 



1202 ންޖޫ 9                                                 ސާލްޖަ ވަނަ 10 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

12 

 

ދާހެން ފަސްޓް އ މ ތަކ ން ބ ނަމ ންޤަ ޔޭެގ  ދ ނި  ، ކަން ނިންމާ ދ ނިޔޭެގ އެހެންދ ނިޔޭެގ ކަންކަން ނިންމާ  ނެއްދިއ މަކ ން

ެއތަނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އަދި  ،  ދ.ނަ ތަން އހިމާޔަތް ހޯދަން އޮންމި ކިޔާ އެންމެ ފ ރަތަމަ    ،ފް ޑިފެންސްލައިން އޮ

ތެއް ނިންމ މ ެގ  ޮގ  ކާ ގ ޅޭަގިއ ވީނަމަވެސް ެއކަމ ަގއި އެ ކަމަސިޓީއެއް ފޮނ ވި ކަމ ަގއި ީވނަމަވެސް، ބަހެއް ބ ނިކަމ 

އެްއވެސް އަޅ ަގނ  ބާރެއް  ނޯވޭ.  ެއއްވެސް  ޑ މެން އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނޯވޭ.  އެއް ނޯވޭ.    އްލެ ރޯެގ  ކަމެއް  ވެސް 

މިހާރ   މްތަ  ަގއިދ.އަޅ ަގނޑ މެން އ އ ފެދ ނ   55ސީލ ކ ރާތާ  މި ދިޔައީ. އދ  ށް އަހަރަ  75ފަހ ން    އަހަރ  ވެެގން 

  ސަތ ަގއި ދެގ ރިޔާ.ަގނޑ މެން ދިވެހިރާްއޖެއިން އ، އަޅ  ކ ެގ ދިވެްއސަ މ ން. އަޅ ަގނޑ މެން ިގނަވަވ ރެ މިހާރ  މި ދަނީ  

އަޅ ަގނޑ މެން ދ ނިޔެއަށް.  މ ޅި  ވިސްނަންޖެހޭ  ައޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ން  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ    އިންނައިރ ަގއި  ތިމާވެށީެގ 

ނ ރަ ކ ރިމަތިވާ  ދިވެހިރާއްދިވެހިރާއްޖެއަށް  ސައްކާތަކ ން  ދިވެހިޖެ  ޮގތަކާލާމަތްކ ރ މަށް  ވެދާނެ  މެދ    ރާއްޖެއަށް 

ދ ނިޔެ މ ޅީ  ބަެއއް.  ބަެއއްވ ހޫނ   ބިރ ަގންނަ  މަސައްކަތްކ ރާ  އިތ ރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި  ހ އްޓ ވ މަށް  .  ން 

އ ބޭފ ޅަކ   ދިެވހިރާއްޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކަންކަމަށް  މިފަދަ  ރިޔާ.އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އިންނެވީމާސަދެގ    ،ތ ަގއި 

އެއަޅ ަގނޑ މެން ޚާއް  ނަށް  ސަމާލ ކަމެއްޞަކަންކަމަށް  އަޅ      ޖަޒީދެވޭނެ.  ކ ދި  އ މ ތަކ ެގ ޤަރާ  ަގނޑ މެން 

ަގއި  ދެގ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީެގ ރައީސްެގ ޮގތ ަގއި އިންނަާވއިރ .އަހ ލ ވެރިންެގ ޮގތ ަގއި ތިބި ބަޔަކ  އަޅ ަގނޑ މެން އ

ކައަޅ ަގ އަޅ ަގނޑ މެން  ށްންކަމަނޑ މެންެގ  ސީރިޔަސްކަންދޭނެ.  ދ ނިޔޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ސަމާލ ކަމަށް ކަންކަން  ެގ 

ފާސްކ ރެވޭތޯ  .ބީކ ރާނެލޯ  ށްއ މ ތަކަ ޤަދ ނިޔޭެގ    ،ެގނެސް ކަންކަން  ދ އެ  މ ޅި  މަސައްކަތްކ ރާނެ.  އެންމެ    ނިޔެއަށް 

އޮތް  ދިމާވެފައިއ އް  މ ސްލިމ  ؛ބޮޑ ވެފައި  ޮގ  މަތަށް  އެއް  ބޮޑ   ެއންމެ  އަ  ،ންޖެހ މަކީއޮތް  ން،  ޚ އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

އ މ ެގ  ޤަ އ މ ެގ ރަްއޔިތ ން އެ  ޤަތްދަތި ހާދިސާ. އެ  ާވ ހިޠީނ ެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ދިމާވެފައި ސްފަލަ  ،ތ ން ކަމަށްވާ އ ޚ 

ބޭރ ކޮ ދަތި  ޤައެ    ،ށްބިމ ން  ދިމާވެފައިވާ  ދ ނިލ ހާއ މަށް  ޮގޤަ ޔޭަގއި    އެ  އ މެްއެގ  ބަލަިއަގތ މަށް ޤަތ ަގއި  އ މ  

ިގނަ   ދ ނިޔޭެގ  މ ޅި  މ ސްލިމ   ޞަޚާއް  ، މ ތަކަކ ން އ ޤައަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގވަމ ންދާއ މ ތަކ ޤަކޮށް  ިއ އިރ ގަ ން 

  ، ބަސް ބ ނެއެކަމ ަގއި ޙައްޤ   ،ށްތ ކޮަވކާލާ  އިއްސަލަިއެގ ތެރެއަށް އިތ ރަށް ވާހަކަދަްއކަނަށް މިއަދ  އެ މައަޅ ަގނޑ މެން

ލޮބީ އަޅ ަގނޑ މެންއެކަމަށް  ފ ރ ޞަތ   އެހެންވީމާެގ  ކ ރ މ ެގ  ލިބިެގންދޭ.  އެބަ  ދ ނިޔޭެގރާއްޖެައށް  ދ ނިޔެ  ؛،  މ ޅި 

ދ ނިހިން މ ޅި  ނިޒާމ ަގއި  ދ ގ މ ެގ  ނިންމ މ ަގއި  ކަންކަން  އިދާރީ  ދެއްކ މަށް ވާހަކަ  އ މ ތަކާޤަނިޔޭެގ  ޔޭެގ 

  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން ފަޚ ރ ެވރިވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ށްލިބިެގން ިމދިޔަ ރަނ ެގ ފ ރ ޞަތަ ންނަށްއަޅ ަގނޑ މެ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ބަިއވެރިާވއިރ ަގިއ  ޖަލްސާަގިއ  މި  ވަގ ތ   މި  މިނިސްޓަރ ިއްއޒަތްތެރި    މިހިރީ    ، އަރިހ ަގއި  ފޮރިން 

ެގ ލޯ  ޑ  ައޅ ަގނ.  ންވެސް މިނިސްޓަރާ ާވހަކަދެއްކި  މިއަދ   ޑ  އަޅ ަގނ.  ވަގ ތ  ވެސް   އ ޔޯކްަގިއ މިރީ ނިމިހި  ޑ އަޅ ަގނ 

ތަނެއްގަ   ޑ އަޅ ަގނތީަގއި  ކ ރިމަ ކިތަންމެ  ހިނަގއިންނަ  ދ ނި  ،ކަންކަމަކީދާ  އިއި  ބަލައިަގތީ ދިވެހިރާއްޖެ  ޔެއިން 

ބާރެއްެގ ބޮޑ ކަމ ން ކަމަށް.  ށް އޮތް ިއތ ދަނާކަމ ން ކަމަށް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރ ކާރަެގ ސިޔާސަތ ތައް ހަރ ރާއްޖޭދިވެހި
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ކ ޑަ ބ ނާ  ނަަމެވސް  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  އ  ،ޙައްޤ ބަސް  މިހާތަނަށް  ތެދ.އަދި  ދ ވަސްތަކ ެގ  މިދިޔަ  ރޭަގއި  ަގއި 

ކަންކަން  ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން އެފަދަ  ހިންާގފައިެގ ކަންކަން  ަގއި އދ.ޕީޑ  އ މ ތައް ބޭނ ންވާ ސްޤަ  މެންބަރ   ،ކަށީެގންވާ އެ

ބަލަ ޮގތ ަގއި  ބޭބާރ ވެރިކ ރ ވާނެ    އިކައިރިން  ރާ ޑ އަޅ ަގނފ ޅެްއެގ  މިނިސްޓަރ މެންެގ  ފޮރިން  އެފަދަ   ،އްޖޭެގ  އެއީ 

މި   ސްފައިޮގށް ވޯޓ  ލިބިެގންފާނަށް އެ އަދަދަިއ އެ މަނިކ ކަމަށް ޓަކަ  އެ  ، ޤައ މ ތަކ ން ބަލައިަގނެކަން ިގނަބޭފ ޅެއް

ރައީސް   ވަނީ. ލިބ ނ ؛ ިއްއޒަތްތެރި  ޝަރަފަކީ    ،ފަޚ ރަކީ  މި  ލިބ ނ   ދިވެހި  މެން  ޑ އަޅ ަގނމި  މ ޅި  ދެކޭޮގތ ަގިއ 

ނޫން ެގ ހަނދާން ބަލިޑ  ައޅ ަގންއޔިތަކަށް ވެސް ލިބ ނ  ފަޚ ރެއް.   ކޮންމެ ރަވެހިރާއްޖޭެގފަޚ ރެއް. ދި މަތަށް ލިބ ނ   އްއ 

 ސަތޭކަތެއް ވެސް ކ ރިއަށް އޮތް  ވެހިރާއްޖެއަށް ދެން ވާދަކޮށްލ މ ެގ ފ ރ ޞަދި  ،މި ކަހަލަ ފ ރ ޞަތެއް  ،ވާނަމަކަމަށް

  ބ ނ  ލިވެފައި މި  އޮ  ބަލަބަލާނަށް  ންމެޑ އަޅ ަގނމާ،  ދިރ  ކަމެއް. އެހެންވީކީ ނާލިބ މަ  އެތައް އަހަރެްއެގ ތެރޭަގއި ެވސް

ފ ރ ޞަތ  ޚާރިޖީަގހަނި  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  މ ޙައްމަދ  ޞާލި   ،ވަޒީރ   އި  އިބްރާހީމް  އިރ ޝާޙްރައީސް  ދަށ ން މި ެގ  ދ ެގ 

މިީއ  ނެންެގ ފިޔަވަޅ ތަކަކީ  ހަރ ދަނާ  ކަެމއް.    ޑ ައޅ ަގނ ވި  ފަޚ ރ ވެރިާވ  ޓަކައި  ކަމަށް  ނިއ ޔޯކަށް  ށް  ޑައަޅ ަގނ ެއ 

ތަނ ަގއި   މި  ބޭފ ޅ ންނާއައިސް  މި  އެ  މި  މަތާނގައިކ ަގއި  ލިބ ނީމާޑ ކޮ  މިތާނަގިއ ޑައަޅ ަގނ  ، ށްލަން  ރާއްޖޭެގ  ށް 

މިންހ  ހީވާިގނަ  ބޭފ ޅ ންެގ  މަ  ،އި ކަމާޝަންެގ  ބޭފ ޅ ން  ފ ރިހަމަސައްކަތްއެ    މެންގެ ޑ އަޅ ަގނ   ،އިކަމާކ ރެްއވިލެއް 

ެއއީ ތިލްމީޒާ  ހ ރި  އިސްވެރިައކަށް  އެންމެ  މިދިވެހި  ،ދަންނަވާނީ  ޑ ައޅ ަގނ  ، މިޝަންެގ  ކެިވ  ދެއް  ލ ސާރާއްޖެއަށް 

  މެ އިސްކޮށް މަސަްއކަތްކ ރެއްވި ޭއަގއި އެން  ،އިކަމާ ފ ރިހަމަމ ޅި ކެމްޕޭނ  ހިންެގވިލެއްބޭފ ޅެކޭ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ  

މިނިސްޓަރ ޑ އަޅ ަގނ  ސްޓޭޓް  މިނިސްޓްރީެގ  ފޮރިން  އަޙްމެންެގ  ދ ނިޔޭގެ ދަން  ޑ އަޅ ަގނލީލަކީ  ޚަމަދ      ނަވާނީ 

ފާހަަގކޮށްވަފެން ބޭފ ޅ ންރ ަގއި  އިންޓަރނޭޝަނަ  ނޭލެވޭ  ެއހެންވީމިކަހަލަ  ކެމްޕޭނެއްކ ރަން.  މެންެގ  ޑ އަޅ ަގނ،  މާލް 

ތެރި  ޞްލާހިތ ެގ އިޚ ެގ  ޑ އަޅ ަގނށް   ބޭފ ޅ ންނަނިއ ޔޯކް މިޝަންެގ ހ ރިހާ  ތި ނަން ހޯއްދަވައިދެއްވިރާއްޖެއަށް މި ރީ

 ބޮޑ  އ ފަލެއް. ރާއްޖެއަށް ލިބ ނ މެންެގ ދިވެހިޑ އަޅ ަގނ މި ލިބ ނ  އ ފާ މިއީ ؛ރި ރައީސްނަވަން. ިއއްޒަތްތެ ދަންޝ ކ ރ 

ޑ  ފާލަމެއް.  މެންނަށް ގ ޅޭލެވ ނ  ބޮޑ އަޅ ަގނމެންެގ ރާއްޖެ ދ ނިޔެއާިއ ގ ޅާލ މަށް  ޑ އަޅ ަގނ  ،މި ލިބ ނ  ކ ރިއެރ މަކީ 

ބޭނ ންކޮށް ފާލަމ ެގ  ތަނަކ ން  މެޑ އަޅ ަގނ ެގން  މި  ެއތައް  ތަރައްޤީ  ތ ރ ކ ރެިވެގންދާނެ. އިނަށް  މެންޑ އަޅ ަގނ ންެގ 

ދެްއވި  ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް ތ ކޮޅެއް. ޝ ކ ރިްއޔާ އިން މިހާރ  ނަާގނީ ކ ޑަ ަވގ އްވަނިޔެއަށް އި ެގ ބަސް ދ މެންޑ އަޅ ަގނ 

 ށް.ފ ރ ޞަތަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ންބަރ  ޒަތްތެރި މެރާެގ އިއް ކެލާ ދާއި  ،އަރ ވަނީ  މިފ ރ ޞަތ   ޑ   އަޅ ަގނމިހާރ     .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ރީފަށް.އިބްރާހީމް ޝަ
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެލާ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ރައީ  76ެގ  ދ .އޝ ކ ރިއްޔާ  ދައ ރ ެގ  ދިވަނަ  މިނިސްޓަރ   ސަކަށް  ފޮރިން  ވެހިރާއްޖޭެގ 

ހާ ފަރ ދ ންނަށް  އަދި ދިވެހި ހ ރި  މަތަށްއްށާއި ދިވެހި އ ޤައ މަ ދިވެހި    މީކަދިޔަ ެގންހޮވިޝާހިދ   هللا ބަލް ޢަބްދ އޮނަރަ

ބޮ ވަރަށް  ހަމަ  ލިބިެގންދިޔަ  އަދި  ޝަރަފެއް.  އ އެޑ   ބޮޑ   އިްއޒަތްހާމެ  ރައީފަލެއް.  ސަރ ކާރ ތަކާ ؛ ސްތެރި  ކ ރީ 

ކާރ ން ެގންގ ޅޭ ފޮރިން ޕޮލިސީ ސަރ   ެގރާއްޖޭ  ،ގ ޅ ން ބަދަހިކޮށް  ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކާޚިލާފަށް މި ސަރ ކާރ ން  

ރަމެންޑ އަޅ ަގނކަމ ން  މި ސަރ ކާރާ   ؛މްޒ ކޮށްދެނީނަށް  އެކ ރީ  ސަރ ކާރ ން  މި  ޤަޚިލާފަށް  ގ ޅ ެމްއ އ ަމކާ  ްއވެސް 

  ،މެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީޑ އަޅ ަގނން  ވެދިޔަ ސަރ ކާރ  ނ ކަނޑާ. ވޭތ ކާ ގ ޅ ެމއް. ެއްއވެސް ޮއަގނައިޒޭޝަނަނ ކަނޑާ

ގ  ހަމަ  ކެނޑި  ޅ ންއީރާނާ  ވަރަށް  މެޑ އަޅ ަގނ ރ ،  ޠަޤައްކޮށް  އެއާއެ   ތަން.  އަދި  އެކ ވެރި  ންެގ  ރަހ މަތްތެރިއެއް، 

އެޑ އަޅ ަގނ  ތަރައްޤީެގ  އަދި  ންމެމެންެގ  ެއކ ވެރިޔާ،  ެއއް  ިގނަ ޑ ައޅ ަގނ   ާގތް  ވަރަށް  ވިޔަފާރީަގިއ  މެންެގ 

ފަފ ރ  ޚާއްންދިޔަހިކޮށްދެމ ޞަތ ތަކެއް  މިއީ.  ޤައ މެއް  އެއަކޮށްޞަ   އިންޑަސްޓްރީއާއައި،  ލައިނާ ރ  އެހެނިހެން    އި ދި 

އެހެން ވިޔަފާރިތަކ ެގ ސަބަބ ން.  ވެސްޤަޠަ  ،ނަމަވެސްއެހެނިހެން  ހަމަގ ޅ ން   ރާ  އެންެމ    ކެނޑިެގންދިޔަ.  އެއާެއއްކޮށް 

ެގއްލ މަކީ   އެއް  ކޮމަންވެލްތާންނަމެޑ އަޅ ަގނބޮޑ   ވޭތ ވެ  ށް  ޚިލާފަަވކިެވެގންދިއ ން  ެއއާ  ސަރ ކާރ ަގއި.  ށް ދިޔަ 

އަދި    ންވެލްތާ ގ ޅި،މަހީަގިއ ކޮއެކ ވެރި ޤައ މ ތަކ ެގ އެ  ،ފ ޅާއިވާިގ  ،އި ރާދަފ ޅާ އިެގهللاވަނީ    ން މިހާރ  މިމެޑ އަޅ ަގނ 

ވަނަ ދައ ރ ެގ ދައ ރ ެގ    76ެގ  ދ.އ    މެންނަށްޑ އަޅ ަގނ ާގއިމ ކ ރެވިފަ. މީެގ ނަތީޖާ ވަރަށް ރަނަގޅ .    ތަރާ ގ ޅ ންަގ

މެންެގ ފޮރިން މިނިސްޓަރ . ޑ  އަޅ ަގނހޮވިފައި މި ވަނީ    ޯވޓ ދެްއވަިއެގން   ،ކޮށްެގން ޤައ މ ން ތާއީދ   143ރައީސަކަށް  

މެން ޑ އަޅ ަގނ ނެ.  ކެއް ހ ޅ ިވެގންދާޞަތ ތަނަ ފ ރ ބަބ ން ދިވެހި ޤައ މަށް ވަރަށް ިގމ ެގ ސަކަމި؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަވކާލާތ ކ  ފަލައަބަދ ވެސް  މިކ ރ މ ެގ  ަވކާލާތ    ނަށްމެންޑ ނަގއަޅ  ންކަމަށް  މިނިވަ  ނ ެގޠީސްރަމ ންދާ  ކަމ ެގ  ފ ރ ޞަތ  

ލިބިެގންދާނެ.   އަބަމެޑ އަޅ ަގނސަބަބ ން  މަސައްކަތްން  އަންރަމ ންކ ދ ވެސް  މޫސ މަށް  ސަބަބ ންދާ  ބަދަލ ތަކ ެގ   ނަ 

ދާނެ. ދ ނިޔޭެގ މެންނަށް ފަސޭހަިއން ދެކެވެމ ންޑ ައޅ ަގނޓާިއ ރާއްޖެައށް ކޮށްފާނެ އަސަރ ތަކ ެގ ވާހަކަ ށްރާއްޖޭެގ ތިާމވެ

ޯއަގނަިއޒޭޝަންމި  އިދ ނިޔޭގަ ލީޑަރ ންނަށާއި   މަސައްކަތްކ ރާ  ވަގ ތ ންޑ ައޅ ަގނ ތަކަށް  ކަމަށް  ގ ތަށް  ވަ  މެން 

ބަމެޑ އަޅ ަގނ  އިްއވެ ންެގ  ރަީއސްއިއް  މ ންދާނެ.ސް  ސަބަބ ން  މި؛ ޒަތްތެރި  ބޮމެޑ އަޅ ަގނކަމ ެގ  ވަރަށް  ޑަށް  ންނަށް 

މާކެޓ މެންޑ އަޅ ަގނ  ވަރަޑ ނައޅ ަގ ؛ެގ  ޓޫމެންނަކީ  ބޮޑަށް  ޤަށް  އޮންނަ  ބަރޯސާވެފައި  މިރިޒަމަށް  ކަމ ެގ އ މެއް. 

ޤައ މ   ޑ އަޅ ަގނސަބަބ ން   އިޝްއިތ ރަށްމެންެގ  ފަތ ރ ތިހާރ ވެ  ިގނަ  ފަތ ރ ވެރިން   ،ޒިޔާރަތްކ ރ މަށް  ވެރިން،  ިގނަ 

ރާއްޖޭެގ    ،ކީމި ދަނޑިވަޅަ؛ ރި ރައީސް ތެ. އިްއޒަތްހިެވެގންދާނެފަ  މަގ ޔާރަތްކ ރ މ ެގ  ޒިއަދި ހައި ލެވެލް ފަތ ރ ވެރިން  

ބޮޑައިޤ  ވަރަށް  ބޮ،  ނަރ ވެހީ   ށްތިޞާދ   ވަރަށް  ނިކަމެތިވެފައިވާ  ޤައ މ   ސަބަބ ން ޑަށް  އެހެންވ މ ެގ  ދަނޑިަވޅެްއ. 

ނިކ ފާނ   އި ވެސް އެ މަޤ ރީރ ަގމެން ފޮރިން މިނިސްޓަރ ެގ ފ ރަތަމަ ތަޑ އަޅ ަގނ  ،ޔައީމެންނަށް މި ފެނިެގންދިޑ އަޅ ަގނ 
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ކަމަށްވަރަ ހިއްޕަާވނެ  އަމާޒ   ބޮޑަށް  ދިމާވިޑ އަޅ ަގނން  19-ކޮވިޑ   ،ށް  މި  ދ   ،މެންނަށް  ދިމާވެފައިާވ  މ ޅި  ނިޔެއަށް 

ބަހ ސްކ ރަްއވާނެ ކަމަށް ވަރަށް    ،ކަމަށް  ، އެ ކަމަށް މަގ ފަހިކޮށްދޭނެއިެގ ފ ރ ޞަތ ތައް ހޯދަތ ން އަރައިަގތ މ  މ ސީބާ

ެގންދިޔަ  ދަށް ލިބި ޞާތިއިޤ ކ ޑަކ ޑަ    މެންެގޑ ައޅ ަގނ، މިއީ  ންވީމާ ަގިއ ފާހަަގކ ރެްއވި. އެހެވާހަކަފ ޅ   އިބޮޑަށް ަގދައަޅަ 

ކަމަށް   ފ ރ ޞަތެއް  ބޮޑ   ދި  ޑ އަޅ ަގނ ަގބޫލ ކ ރަން.    ޑ އަޅ ަގނ ވަރަށް  އަބަދ ވެސް  ދިވެއެދެނީ  ޤައ މަށް،  ހި  ވެހި 

ކިލަނބ  ނަން  ޮގތަށް  ޤައ މ ެގ  ހ ރިހާޑ އަޅ ަގނނ ވާނެ  ބޭފ ޅ ންހ ރި  ،ވެސް ކ ން  ޕާޓިއަ  މެންެގ  ސިޔާސީ    ވެސް   ހާ 

އަދި    އި،ންތަކަމާ ވައެއްބައެއް   އި ހ ރިހާ ރަްއޔިތ ންެގ ވެސް އެކ ވެރިކަމާ   ، އެދެނީމެންޑ އަޅ ަގނ.  ޓ ންތައް ބެހެއްޢަމަލ 

އިްއޒަތްތެމެޑ އަޅ ަގނ  ދެއްކ ން.  ދ ނިޔެއަށް  މ ޅި  އަޚްވަންތަކަން  ރައީސް ންެގ  ޝ ކ ރިއް ދެއް ؛ ރި  ފ ރ ޞަތަށް    ޔާ. ިވ 

 . الم عليكمالس  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ނާޒިލަށް    .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   އިބްރާހީމް  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ހިތަދޫ 

 އަރ ވަން. ޞަތ ފ ރ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫ

 ..ދިވެހި. ،ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންހަމަ މި  ޑ އަޅ ަގނ ފ ރ ޞަތަށް.  ްއވި ދެރައީސްޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ! އޯ ޖައްސާލަދެއްވާ ޑި ވީ ؛މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫ

 ، ރައީސް.  ނ ޖެްއސޭރާ ސިސްޓަމ ން ވީޑިއޯމި ަވގ ތ  ބޭނ ންކ  ޑ އަޅ ަގނ 

 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މަ. ވާ އެހެންވީކ ރިއަށްެގންދަ  ޅ ފ ވާހަކައާދެ! 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫ
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ބޭނ ން  ޑ އަޅ ަގނ  އާދެ! ރީތި  ޑ އަޅ ަގނ ؛ފާހަަގކޮށްލަން  ރާއްޖެއަށް  މެންެގ ޑ އަޅ ަގނހޯދައިދެްއވ މ ަގއި  ނަން  މެންެގ 

ޢަބް މިނިސްޓަރ  ރައް   ،ދ ޝާހިهللا ދ ފޮރިން  ކ ރީަގއި  މީެގ  ރައީއަދި  މަޖިލީހ ަގިއ  ކ ރަްއވާފަިއވާ  ސްކަޔިތ ންެގ  ން 

މި ބޭފ ޅާެގ  އެ  މަސައްކަތްބޭފ ޅެއް.  ބޭ   ،ންނެތް  ެއ  ކާިމޔާބަށްއަދި  ހޯއްދެިވ  މި  ޓީމ   މި  ދިވެހި  ،ފ ޅާެގ  ރާއްޖެއަށް 

ރ  ށްފަށ ން ޝ ކ ހަމަ ފަ  ޑ އަޅ ަގނެގ ޓީމަށް  މިނިސްޓަރ   ، އެ ބޭފ ޅާއާއި އެ ބޭފ ޅާެގ ޓީމަށް  ،ށްރީތި ނަމަހޯދައިދިން  

މިއީ ކ ޑަ ކަމެއް ނޫން. ކ ޑަ ނަމެއް ނޫންދަން މި ދިޔައީ.  ޑ އަޅ ަގނ  ނަވަން.  ލިބިެގން  ށް މެންނަޑ އަޅ ަގނ މެންނަށް 

ލެވޭ ކަހަލަ  އިން ފަވަ އި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ނަން ހަމަ ރަން އަކ ރ ޔޭެގ ތެރޭގަ ނިމ ޅި ދ   ،މިއީލިބިެގން މި ދިޔަ ނަމަކީ  

މަސައްކަތ ަގއި  މި  ނަމެއް.  ޓީމ މިނިސްޓަރ   ،ރީތި  ވެސް   ެގ  ދެންމެ  ފާހަަގކ ރެްއވީ  އެ  މަސައްކަތ ަގއި  ކޮށްދެއްވި 

ދާންވޭހެ ޙ ސައިން ޝައިރާެގ  ރ   ފަދައިން ހީމެންބަރ   ފާހަަގކ ރެއްވި  ޔަޑ ައޅ ަގނ  އިގަ މީ  ،މް  އެބަ  ކަން ން ީގމެންނަށް 

ކ ރީ  ލިބިެގން މާ  މި  އްސ ރެއާދޭ  މިކަވެސް  ކާމިޔާ ނިމ ަގއި  ފ ރިހަމަ  އެ  ކަމަށްސްޓަރއަށް  ދެއްވާނެ  އެކި    ،ބީ 

މިނިސްޓަރ  ފޮރިން  ޤައ   ންޤައ މ ތަކ ެގ  އެކި  ފަރާތ ންމ ތަކ ެގ  އަދި  އެވެރިންެގ  ކ ރީކަން ީގޔަ    މާ  ވެސް   އްސ ރެން 

ެއއީ  މެންޑ އަޅ ަގނ  އައީ.  ލިބެމ ން  އެންމެ    ޑ އަޅ ަގނނަށް  ޮގތ ަގއި  ދެތިަގބޫލ ކ ރާ  ނޫނީ  ދ ވަހަކ ން، ދ ވަހަކ ން  ން 

ހަ ދައ ލަތ ން އަދި  އް ނޫމަސައްކަތެފ ތާއެއްެގ  ދެތިން  ެއއީ ދިވެހި  މި އޮތް ސަރ ން.  ދޭތެރޭަގއި އެހެން    ކާރާމިހާރ  

  ން ގ ޅި، އެ ކަންކަ  އެ ކަންކަމާ  އި، ެގންގ ޅ ްއވާ ޕޮލިސީތަކާ މި އޮތް  އިގަ ފޮރިން ޕޮލިސީތަކާއި އަދި ރާއްޖޭޤައ މ ތަކ ެގ  

ަގބޫލ  ޔަ  އެއީ  އެ  ދެކޭތީ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ކަމަށް  ބޭފ ޅ ންީގނިންމ ންތަކެއް  އެ  ދެއްވަމ ންކަން  ިއްއޒަތްތެ  އައީ.  ރި ން 

ފާހަަގކޮށްލަން  ޑ އަޅ ަގނ؛ ރައީސް މީ  ހަމަ  ބައިވެރިވި  ވޯޓ ަގިއ  %ބޭނ ން  އަދަދަކ ން ވ އަށް  75ހ ންެގ  ބޮޑ   ރެ 

މަސަްއކަތ ަގއި އ ޅ އްވި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންެގ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑ     ެއއީ  ހޯއްދެވ މަކީލަބިއްޔަތަކ ން މި ކާމިޔާބީ  ޣ އަ

ޝަންަގއި ހަވާލ ެވ މިހާރ  ހ ންނެވި ތިލްމީޒާއަކީ ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން، މި  ޑ ައޅ ަގނތެރޭަގއި  ތެއް. ޭއެގމަސައްކަ

މަސައްކަތްކަމި އިސްކޮށް  އެންމެ  ބޭމ ަގއި  ެއއް  މިކ ރެއްިވ  ކަމަށް  ފަރާތ ން  ފ ޅާ  އެބަ    މެންނަށްޑ އަޅ ަގނނިސްޓަރެގ 

ޝ ކ ރ ދަންނަވާލަން ބޭނ ން.   ހަމަ  ހަމަ ތިލްމީޒާއަށާއި ތިލްމީޒާެގ ޓީމަށް ވެސް  ޑ އަޅ ަގނ ކީަގއި  ކަމާ އެއެ ވޭ.  ފާހަަގކ ރެ

ހޯދައިދެްއވި   އަށްބ ރަ މަސަްއކަތ ން ރާއްޖެެގ މިނިސްޓަރ ، އި ަވގ ތ ދެްއވަިއެގން ޮގސްކަމ ަގއިތ ރަށް މިނިސްޓަރ މިއޭގެ 

 ޔާ. ތަށް ޝ ކ ރިއްޞަރ  ދަންނަވަން. ދެއްިވ ފ ރ އްފަހަރ  ޝ ކ ވެސް އެ ރީތި ނަމަށް އަދި
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  ޑ އަޅ ަގނަގއި  ޢ އ ޟޫމެން މިއަދ  ިމ ފާހަަގކ ރ މަށް ބަހ ސްކ ރަމ ންދާ މަޑ އަޅ ަގނޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ޔަ ދި ނިމިެގންެގ ދެ ދ ވަހެއް ކ ރިން  މީ؛ ރައީސް . އިްއޒަތްތެރި  ތަކަށް އެދ ނީ ދަންނަވާލަން ފ ރ ޞައްވެސް ހަމަ އެްއޗެ 

ެގންދިޔަ އަށް ލިބިވެހިރާއްޖެބޭފ ޅަކ  ހޮވ މ ެގ ވޯޓ ަގއި ދި  ބްލީެގ އަންނަ ދައ ރ ެގ ރައީސަކަށް މްރަލް އެސެެގ ޖެނެދ.އ

މ ޅި    ،ނަވާނީދަން  ޑ އަޅ ަގނބަކީ  ޔާކާމި މިއަދ   ދިވެހިރާއްދ ނިޔޭއެީއ  ކ ރިމަތީަގއި  ައގ ެގ  މިންވަރ     ޖޭެގ  ހ ރި 

ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ހެއްކެކޭ.  އަލިަގދަ  ތެ؛ ހާމަކޮށްދޭ  ދ ވަސްތަކ ެގ  ބައިނަގައިރޭ މިދިޔަ  ދިވެހިރާއްޖެ  ވާމީ ގ  ލްއަ  

އޮ  އެކަހެރިވެފައި  ބައިނަލް  ، ވެ ސަފ ން  ރާއްޖެއާއި  ހީނަރ ވެމ ޖ މަތަޢާ  މީވާގ އަ އަދި  ގ ޅ ން  އޮތް  މަދ   ޖެއަރާއް  ،  ށް 

ނޫޤަ ފަރާތްތައ މަކަށް  ސިޔާސީ  ރާއްޖޭެގ  ވެރިކަމ ނީ  ނޫނީ  ތިއްބެވި  ކަށް  ދަތ ރ ަގިއ  ހާލަފަރާތްތަކަށް  ތ ަގިއ  ނ ކ ރެވޭ 

ެގ ސަތ  ެގ ޚާރިޖީ ސިޔާމ ެވރިކަ  މ މަކަށް އައިްއސަ. އަދި މިއޮތ ން މި ވެރިކަމ ަގއި ކ ރީކޮޅ ން ފެށިެގން މި ވަނީ ނިއޮތް

ްއކަތ ެގ ބަިއވެރިއެްއެގ ޮގތ ަގިއ  ، އަދި ރާއްޖެއަކީ ެއ މީހ ންެގ މަސަރާއްޖެ ބަލަިއަގނެ  ނިޔެ ިމ ަވނީމ ޅި ދ   ،ސަބަބ ން

އިްއޒަތްތެ ރައީސް ދެކެފަ.  ފަޚ ރ ވެރިމެންޑ އަޅ ަގނމިއީ  ؛ ރި  ރައްޔިތަކ   ދިވެހި  ކޮންމެ  އަދި    ކަމެއް.  ވާންޖެހޭ 

މެންެގ މި ކ ޑަކ ޑަ  ޑ ައޅ ަގނ.  މެއްކަ  ޤ ކަާމ އ ފާކ ރ ން ޙައްންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކ  އެމެން ކޮޑ އަޅ ަގނހެންމެ  އެހަމަ

މި ރާ ބަސް ދ   އައްޖެއަކީ  ސަފ ަގއި  ޤައ މަކަށް ދ ނިޔޭެގ  މިއަ  ،ވެކިޔާ  ކ ރިމަތިލާ  ޑ އަޅ ަގނދ   އަދި  ންތައްތަކަކީ  ކަެމން 

ކަމަށްވެ ކަންކަން  ަގބޫލ ކ ރާ  ކަންކަމަކީ  އަދި    ،ދ ނިޔެ  ތާއީންމެޑ އަޅ ަގނ އެ  ޤައ މ ތަކ ން  ދ ނިޔޭެގ  ދ ކ ރާ  ނަށް 

ވެެގންދިއ ކަންކަމަށް އެއީ   މ ޙައްމަދ     ،ަމކީ  އިބްރާހީމް  ސިޔާސަތާސަރ ކާރ ެގ  ެގޙްލިޞާމިއަދ   ޚާރިޖީ  ހަރ ދަނާ    ، އި 

ބައިނަލްއަ ހިރާއްޖެދިވެ މ ޖ ތަގ  އިން  ދޭތެރޭ މަޢާާވމީ  ޮގތްދެކޭ    ކ ރާ  ކަންކަން  ދ ނި  ދެކ މާއި  ބަލައިމ ޅި  ެގންފަިއވާ  ޔެ 

ހެްއކެ ދަންނަކަމ ެގ  ވެސް  ރަީއސް  ޖެހޭ.ންވަކޭ  އެސެ  76ެގ  ދ.އ؛ އިްއޒަތްތެރި  ޖެނެރަލް  ާއންމ   ލީެގ  ބްމްވަނަ 

ެއއީ    ށްކަމަރައީސް ހޮވިވަޑައިަގތ މަކީ  މިނިސްޓަރ   ފޮރިން  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ެމންނަޑ އަޅ ަގނދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިއަދ   ށް 

ދިވެހިރާ ލިބިޮގތ ަގއި  ފ ދިޔަެގންއްޖެއަށް  ވަރަށް  ފޮނިއެ   ،ރިހަމަ  ޚާރިޖީ  ޑ އަޅ ަގނކާމިޔާބީއެްއ.    ހާމެ  މެންެގ މިއަދ ެގ 

އެންެމ ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ޚާރިޖީ ކަންތައްތަކ ަގއި    ޑ ައޅ ަގނކަމ ަގއި ވިޔަސް    ލިއިކީ ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކަށް ބަލަވަޒީރަ 

ދެން  އެއްފަރާތްއ ސް  ފ ންނާބ  ެއއީކަމ ަގއި  ފަރާތް  ،ނެވ މަކީ  ބޭއިންސާފެއް  ކ   ތަކަށްއެހެން    ޑ  އަޅ ަގނ ށް  ކަމަރެވޭ 

މަސައްކަތާއި  މަނިކ ފާނ ެގ  އެ  މަ  ،ނ ދެކެން.  ބަހަ އާ  ދ ނިޔެ  ނިކ ފާނ ެއ  ެއ    ، ޅ ންތަކާއިާގތްގ   އްޓަވާެއއްކޮށް 

ޤައ މ ތަމަނިކ ފާނަ ދ ނިޔޭެގ  އިށް  ކ ރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހ ކ ން  ދަންނަވަންޖެހޭ.  ކަމ ަގިއ  އެއްބައި  ޭއެގ  ެވސް   ތިރާމަކީ 

ހަޔާ ކާމިޔާބަކީސިޔާސީ  ލިބ ނ   މި  އދިވެހިރާއްއަދި    ،ތ ަގއި  ތަމްސީލ ވަމ ންދާދ .ޖެ  ިގނަ  55  ތާަގއި   އަހަރަށްވ ރެ 

އ  ދ ވަސްެވެގން ފަހަރަށް  ފ ރަތަމަ  މަޖިދ.ދިޔައިރ ަގިއ  އާންމ   ރައީސްލީެގ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް   ކަންހ ެގ 

މ ޅި ރާއްޖޭެގ    ކާމިޔާބެއް. ވެހިރާއްޖެއަށް ލިބ ނ   މަ މ ޅި ދިލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ހަ ަގބޫ  ޑ އަޅ ަގނެއއީ  އ މަކީ  ދިލިބިެގންދިޔަ

ލި ސިޔާސަތަށް  އިބްރާހީބ ޚާރިޖީ  ކާމިޔާބެއް.  ޞާލިނ   މ ޙައްމަދ   ދިވެހިޙްމް  ޚާރިޖީ  ެގ  ސިޔާސަތ   ރާއްޖޭެގ 
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ޮގތް ަގބޫމ ޅި ދ ނި  ބައްޓަންކޮށްފަިއވާ  ިއއްޒަތްތެއް ހެމ ެގ  ލ ކ ރާ ކަޔެ  ވެސް   މިއަދ   މެންޑ އަޅ ަގނ ؛  ރައީސް ރިކެއް. 

ެގހެއްޓ މަށް. މި ރާއްޖޭގެ ރީތި ނަމާއި ޝަރަފ  ނެލިބިފައިވާ  މި ރާއްޖެއަށް    ،ސައްކަތްކ ރަންޖެހޭނީއަދި މާދަމާ ވެސް މަ

ދ ނަށްރައްޔިތ ން މިއަދ   ޤައ   ބަލަނިޔޭެގ  ދ ނިރައް   ،ބަލައިަގތ ާމއި  އިެގންފަިއވާމ ތަކ ން  ޤައ ޔޭެގޔިތ ންނަށް  މ ތަކ ން  

އި ފ ދަޤަ  އި ތިރާމާހ ކ ރާ  އެންމެ  ޭއެގ  ހިފެހެއްޓ މަށްރ   ޮގތ ަގިއ  ރައީސްރިހަމަ  އިްއޒަތްތެރި  މި   ޑ ައޅ ަގނ ؛ . 

އަދި  ޝ ކ  ލޮބ ވެތަ  ޑ އަޅ ަގނރ ަގއި  ދާއިރާެގ  ބާރަށ   ރަްއޔިމްސީލ ކ ރާ  ނަމ ަގއާއިތި  ނަމ ަގިއ ޑ  އަޅ ަގނ  ތ ންެގ  ެގ 

ކާމިޔާބީ މި  ވަޒީރަށް  ޚާރިޖީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސަރ ކާރަށާއި  މަރ ދިވެހި  އިްއޒަތްތެޝ ކ ރ އި  ބާއާޙަަގއި  ރި  ދަންނަވަން. 

އެދެނީޑ އަޅ ަގނ؛ ރައީސް އަދަށްދި  ،މެން  ފެހި  ވެހިރާއްޖެއަށް  މިންވަރ ދ ވެއަބަ  ،ވ ރެ  ކާމިޔާބީ  އަދި  ސް  ކ ރެްއވ ން. 

ށް ދެްއވި  ެއއްކޮ  ތަމަ ހޮވިވަޑައިަގތ މާފ ރަ  އްޖޭެގ ޚާރިޖީ ވަޒީރ ހިރާ ދިވެ  ަވއި،މިންވަރ ކ ރައްބަދ ެވސް  އަހެޔޮ ޮގތްތައް  

ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް    ،މާއިއ ެގންދި  ދިވެހިރާއްޖެ އިސްކަންދޭ ކަންކަން އެޮގތ ަގއި ކ ރިއަށް  ، ތަޤ ރީރ ަގއި ވިދާޅ ވި ޮގތަށް

ކަތ ަގިއ ބާރަށް ބައިވެރިެވވަޑައިެގން  ންޖެހޭ މަސައްކ ރަ  ށްނޑަކަ  ހާލަތ ން އަރަިއަގތ މަށް މ ޅި ދ ނިޔެ އެކަތިަގކޮވިޑ ެގ

ދައ ރ ެގ  ރާއްޖޭން  ދިވެހި  ،ނީރަންކ ީގޔަ  ޑ  އަޅ ަގނން.  ންދެވ ެގކ ރިއަށް  ފެށޭ  ބެލެހެއްޓެވ މި  މ ރިޔާސަތ   ޅި މ ަގއި 

ހާތަކެއް ލިޔަން  އަނެްއކާެވސް އާ ސަފ   ޚ ަގއި. ތާރީނިޔެއަށް ނަމޫނާ ދައްކަވާނެ ކަމަށް. އަދި ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް އދދ 

 ރ ޞަތަށް. އީސް ދެްއވި ފ ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަކ ރިއް  ޝ މަށް. ވަރަށް ބޮޑަށްފެށިެގންދާނެ ކަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ން ދަްއކަވަފ ޅ ަގއި ވާހަކަޢ މި މައ ޟޫ  އަރ ވަނީމި  ފ ރ ޞަތ   މިހާރ   ޑ   އަޅ ަގނ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

އި ފަހ   މެންބަރަްއޒައެންމެ  ހަމަވެފަށްތްތެރި  މިހާރ   ަވގ ތ   އާދެ!  މި  ޑ  އަޅ ަގނ  ،އިވ މާެއކ .  ފ ރ ޞަތ   މިހާރ   މެން 

 ދަށް.އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީއަރ ވަނީ ހިތަދޫ މެދ  ދާ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝީދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ   ދާއިރާެގ މެދ  ހިތަދޫ

 ބޮޑ  ޝަރަފެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ފަދަމި  ،އެދ ނީމި  ރ ޞަތަކަށް  ވެސް ފ   ޑ އަޅ ަގނޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އއެވެސް  ތީ  ލިބ ނީ އާދެ!  އ ފަލ ން.  މަޖިލީހ ދ.ކަމާ  ދިވެހިރާްއޖެއަރައީެގ  ެގ  ތަވަ  ށްސްކަން  ނަވަސް  ރަށް 

ެގ ޓީމަށް ނިކ ފާނ ށާިއ އަދި އެ މަެގ ފޮރިން މިނިސްޓަރަވި ކަމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭމިޔާބ ކޮށްދެއްތަކ ން ކާލަބިއްޔަޣ އަ

ނަމެއް   ރީތި  އެހާމެ ކާމިޔާބ   ،މިފަދަ ފ ރިހަމަ؛ ޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއް ނަވަންރެއް ދަންށް ޚާއްޞަ ޝ ކ އަޅ ަގނޑ  ވަރަ

ިގދިވެހިރާއްޖެއަ ވަރަށް  ހޯދޭނީ  މިންނެށް  ބަެއއްެގ  މަސައްކަތ ންނަ  ދިވެހިތް  ބައި.  ސަފ ން  ނަލްރާއްޖެ  ައގ ވާމީ 

އޮއެކަހެރި ަވގ ވެފައި  ރަީއސ   ތެްއަގއިތް  ރާއްޖޭެގ  އިބްރާހޫރިއްޔާލްޖ މ މި  ޞާލިޙްކަމާ  މ ޙައްމަދ     އެ   ،ލ ވެހަވާ  ހީމް 

މިންނެމަނި ކޮށްދެއްވި  އެ  ހިތްވަރ ތްކ ފާނ   ސަބަ  މަސައްކަތ ެގ  ރަނަގޅ   ދިެވހިރާަގދަ  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ބ ން  އްޖޭެގ 
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 ނަމެއް  ން މިފަދަ ރީތިްއވަިއެގޓ ދެޤައ މ  ވޯ  143  އިންތެރެ  ތަކ ެގނިޔޭެގ ޤައ މ ށް ދ އަރާްއޖެދިވެހި  ،ހަމަކަން ހާމަވެފ ރި

އ ފާކ ރާއަޅ ަގނޑ ދިއ މަކީ  ލިބިެގން ެވސް  އެންމެން  ކ ރީގަ ކަމެއް  ނެމެން  މަނިކ ފާނަކީ  އެ  އަދި  ިއއްޒަތްތެރި  .  މި  އި 

ރައީސަކަމަޖި ވީތީލީހ ެގ  އެއަށްވ ރެ  އަޅ ަގނޑ   ، ށް  ރީ   ،ކަމ ންެއހެން.  އ ފާކ ރަންބޮޑަށް  ވެސް  މެން  ނަން  މި  ތި 

ހޯރާ ދާއި  އަޅ ަގނޑ އަދި    އިއަޅ ަގނޑާ ޓަކައި    ކަމަށް  ދެްއވިދައިއްޖެއަށް  ތ ންެގ  ރައްޔި  ވެތިލޮބ   ރާެގނިސްބަތްާވ 

އައް އަދި  އެނަމ ގައާއި  ސިޓީެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ންމެޑޫ  ޝ ކ ރ ހައި  މަނިކ ފާނަށް  އެ  އަދި  ދަންނަ  ނަމ ަގއި  މި ވަން. 

ރާއްޖޭެގ   ހަރ ޔާރިއްރަީއސ ލްޖ މ ހޫފ ރ ޞަތ ަގއި  ސިޔާސަތަށްދަނާ ެގ  ވެސްޓަ    މަނިކ ފާނަށް  ެއ  ޝ ކ ރ    ކަިއ 

 ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިްއޔާ 

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ވާހަކަފ ޅ އިްއޒަރިއްޔާ  ޝ ކ  މައްސަލައިަގއި  މި  އާދެ!  މެންބަރ .  އެންމެފަހ ތްތެރި  މެންބަރ     ދައްކަވާ  އިއްޒަތްތެރި 

އާދެ!  ނިމ ނީ  ދަްއކާފ ޅ ވާހަކަ ދި  އަޅ ަގނޑ .  އައިޓަމަށް  އޮތް  އަދެން  ކ ރީަގއި  އެއ މ ެގ  ފަހަރ    އްދިވެސް 

ވަނަ ދައ ރ ެގ   76ބްލީެގ  ެގ ޖެނެރަލް ެއސެމްދ.ދ  އޝާހިهللا ރ  ޢަބްދ މެންެގ ިއްއޒަތްތެރި ފޮރިން މިނިސްޓައަޅ ަގނޑ 

އަމިއްލަ  ެގ  ައޅ ަގނޑ މ ަގާއިއ އަދި  ތްތެރި މެންބަރ ންެގ ނައެ މަނިކ ފާނަށް ިއއްޒަ ތ މާ ގ ޅިެގން  ހޮިވވަޑައިަގތަށް  ސަރިޔާ

މިއަދ ެގ   ،ށް ސާފ ވަނީމެންނައަޅ ަގނޑ . އާދެ! މިއިން  ބާ ދަންނަވަންޙަޔާއާއި މަރ ނަމ ަގއި އަދިެވސް އެއްފަހަރ  ތަހ ނި

 .  ރ ެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ން ބަލިއެގންފައިވާ މިންވަރ ސަރ ކާ

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 9

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ފޭދޫ ދާއިރާެގ    ،ތ ންރ ެގ ފަރާސަރ ކާ   -9.1ހ ސް. އެއީ  އިބްތިދާީއ ބަ  9 ނަންބަރ   ޖެންޑާދަނީ އެ   މި  ނޑ އަޅ ަގމިހާރ   

މ ޙައިްއޒަތްތެ މެންބަރ   ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ރި  ނިހާދ   މަޖިރަ)  5/ 2013ނަންބަރ     ާގނޫނ   ،އްމަދ   ލީހ ެގ އްޔިތ ންެގ 

 މޭ  26  ،ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން ިއއްވާފައިވަނީ ލ . މި ބިބިލ ެގނައ މ ެގ  ޙ  ލާޞްށް އި(އަތަކ ެގ ާގނޫނ ބާރ ތަކާއި  ޒ އިމްތިޔާ

ބޭ 2021 ދައ ރ ެގ    2021  ، ނ އްވ ަގއި  ދެވަނަ  އަހަރ ެގ  ޖަ  6ވަނަ  ބިލ ލްސާަގއިވަނަ  މި  މަޖިލީހަށް   . 

ފޭދޫހ ށަހަޅ އްވައި ިއއްޒަތްތެރި  ދެްއވާނީ  މ ޙަދާއިރާެގ  މެންބަރ   ބިލ   މި  ނިހާދ .    ، ށަހެޅ އްވ މަށާއިހ   އްމަދ  

ޖ މ ވިދާޅ ވ މަފަހ ބަސް    ،މަށާއި ވަޑައިަގތ ދާރީވެ ޖަވާބ  ލިބިމިނިޓ   15ލަ  ށް  ފ ރ ޞަތެްއ  ބިލ ވަޑައިެގ  ެގ ަގންނަވާނެ. 

ޔާރ  ތިރ މ ެގ އިޚ އެކ ަގއި ނ ވަތަ ބައިބަޔަށް ބަހާލައިެގން ބޭނ ންކ   މިނިޓ   15 ބަހ ސް ހިނަގމ ންދާއިރ  އެ  އީތިދާއިބ 
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ލި މެންބަރަށް  ބަހ ސްކ ރ މަށް ކަނޑައެ .  ވޭފައި ެގންބިވަޑައި އިްއޒަތްތެރި  ބިލަށް  ޖ ޅިފަމި  ެއއީ  ަގޑިއިރ   4  ލަމ ިއވަނީ   .

ޓީއަށް ރީ ޕާ. ޖ މ ހޫސިކ ންތ   21ޓާއި  މިނެ  20މަށް  .އެ. ޕީ.ޕީސިކ ންތ   29  އިޓާމިނެ  24  އި ަގޑިއިރާ  2އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  

.  ސިކ ންތ   8  އިޓާ މިނެ  14  ށްއައޭ ސިކ ންތ . އެމް.ޑީ.  12  އިޓާ މިނެ  16ށް  އެން.ސީއަ. ޕީ.ސިކ ންތ   21  އިޓާ މިނެ  20

ނިސްބަތްވެ ޕާޓީައކަށް  މެންބަރަކަށް  ަވޑައިވަކި  ކޮންމެ  މިހާރ   ސިކ ންތ   4  އިޓާމިނެ  4ނ ަގންނަވާ  ފޭދޫ   އަޅ ަގނޑ . 

އިއިރާދާ ނިހާެގ  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   ފ ރ ޞަތ ްއޒަތްތެރި  ބިދަށް  މި  ދެްއވ މަށް. އްވައިށަހަޅ ހ   ލ އަރ ވަން 

ލަދެްއވާ!  ، މިއ ޓ ކ ރަްއަވއިެގން ތި އިންނެވީ. މިއ ޓ  ނައްޓާނިހާދ    އްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ އި (  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ 

މެންއިްއޒަ  ()ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ  ނިހާދ މ   ބަރ ތްތެރި  މެންބަރ ވަގ   މި  ()ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ .  ޙައްމަދ   ިއއްޒަތްތެރި    ތ  

ރ މ ެގ  އްލ ކ ޙަ އެ ކަންތައް    އިނީ.   ލަިއެގން މިމަޑ ކޮށް  އަޅ ަގނޑ   ،. އެހެންވީމާފައިވަނީމ ޙައްމަދ  ނިހާދާ ގ ޅ ން ކެނޑި

 ( )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ  ދަނީ. މި  ކ ރިއަށް މިހާރ  މަސައްކަތް

 

 : ންވ ކެއްކަދެހަވާ ޙައްމަދ  ނިހާދ މ  މެންބަރ އިރާެގ ދާ ފޭދޫ

 ؟ތޯދެއްޅ ަގނޑ ެގ އަޑ  ލިބޭ މިހާރ  އަ

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

   !. ކ ރިއަށްެގންދަވާޑ  ލިބޭއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަ 

 

 : ވ ންކެއްކަދެހަވާ ޙައްމަދ  ނިހާދ މ  މެންބަރ އިރާެގ ދާ ފޭދޫ

ިއއް ޝ ކ ރި ރަީއސް.  އްޔާ  މައްސަދިޒަތްތެރި  ޓެކްނިކަލް  ކ ޑަކ ޑަ  އެމާވި  ޑިލޭވީ.  ހެދި  މިހާރ  ވެނަމަހެންލަައކާ  ސް، 

މަޖިލީއަޅ ަގނޑަ ބޭފ ޅ ން އެކަން  ހ ށް  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ އްލ ކޮށްލަދެއްަވއިފިޙަެގ އިދާރީ    އަޅ ަގނޑ    .ކ ރިްއޔާ 

ފަރާތ ސަރ ކާ ބިލ ރ ެގ  ހ ށަހަޅާ  މި  މަޖިލީ)  2013/5އެއީ    ،ން  އިމްރައްޔިތ ންެގ   ބާރ ތަކ ެގ  އިތަކާތިޔާޒ ހ ެގ 

ެގންނަންޖެހޭ އި (އަނޫނ ާގ  ން. ސަރ ކާރ ން މި ބިލ ނަބިަގންއ ފާ ލިށަހެޅ މ ެގ  މަޖިލީހަށް ހ   ެގނައ މ ެގ ބިލ ޙ ލާޞްށް 

ރިކަން އިތ ރަށް ޔަތާއި ރަްއކާތެެގންދާ ހިމާލަތ ން ދެމ ންންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސަށް ދައ ރަްއޔިތ   ،ބޭނ މަކީހެޅ މ ެގ  ހ ށަ

ދިރިއ ޅ މަޖިލީހ ެގ    ރައްޔިތ ންެގ  .ށާއިކ ރ މަހަރ ދަނާ ޚާއް  މަށްރައީސް  ދައ ލަތ ރަސްމީ    ކ ރެވޭ ޞަ ޓަކަިއ  ން ެގެއއް 

ޝަނަލް  ލްޑިވްސް ނެތާއި ރައްކާތެރިކަން މޯޖެހޭ ހިމާޔަޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސަށް ދޭންރައް   ،ށާއިދިނ މަހަމަޖައްސައި

 ،ެއޮގތ ެގ މަތީން؛ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްންޅ އެ ކަމަށް މި ާގނޫނ ަގއި ކަނޑަ  ދޭންވާނެޑިފެންސް ފޯސްއިން ހަމަޖަްއސައި

ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް    27ެގ  (ހ ެގ އިމްތިޔާޒ ތަކާއި ބާރ ތަކ ެގ ާގނޫނ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ)  5/ 2013ާގނޫނ  ނަންބަރ   
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އިތ އަންނަނި މާްއދާ  ދެ  ފަދައިން  އަ 1-27.  ށަހަޅަންހ   އަޅ ަގނޑ ރ ކ ރަން  ވި  )ހ(    މަޖިލީހ ގެ ންެގ  ރަްއޔިތ   ށް،ެގ 

އި ެއ  އްެގ މ ވަްއޒަފ ންނާ ައދަދެ އެކަށީެގންވާށް ބޭނ ންވާނެ ރަސްމީ ެގައކާއި އެ ެގއައިލާ ދިރިއ ޅޭޢާސާިއ އޭނާެގ  ރައީ

ންެގ  )ހ(ެގ ދަށ ން ރައްޔިތ   ެގދާމި މާއް  -. )ށ(ެއވެދޭންވާނެޖައްސައިލަތ ެގ ފަރާތ ން ހަމަ ޚަރަދ  ދައ އަށް ހިނާގނޭެގ

ހަމަޖައްސައި ރައީސަމަޖިލީހ ެގ ޮގތަކަށް  ންޮގތ ން އަޅަ  މަތީސަލާެގއަކީ  ރަސްމީ  ދޭ  ށް  ފަދަ  ެއޅޭނެ  ފިޔަަވޅ ތައް  ޖެހޭ 

)ާވނެއެވެވާން   ކަމ ަގއި  އެއްެގ  ހ ރި ރައީސްްއޔިތ ރަ  -ނ(.  މަޖިލީހ ެގ  ސެކިއ ރިޓީ   ންެގ  ޭގެގ  ރަސްމީ  ދިރިއ ޅޭ 

ރިއ ޅޭ ރަސްމީ  ރައީސް ދިެގރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ  -(ސްއިންނެވެ. )ރލް ޑިފެންސް ފޯހައްޓާނީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަބަލަ

ރަ ހަމަޖައްސާނީ  މ ަވއްޒަފ ން  ބޭނ ންވާނޭ  މަޖިގެއަށް  އިދާރާއިންނެވެލީއްޔިތ ންެގ  )ހ(ެގ    -ބ().  ހ ެގ  މާއްދާެގ  މި 

  ސާ ްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީރަ  ، ވަނީ  ކަމަށް ބ ނެފައި އެ  އިލާ ޢާރައީސްެގ    ލީހ ެގޖިޓަކައި ރައްޔިތ ންެގ މަ  ށްމަބޭނ 

ހ ެގ ންެގ މަޖިލީ. ރައްޔިތ ށެވެއަ އްޕަމަންމައާއި ބަ  ،ންނާއިދަރި  ،ނާެގ އަނބިމީހާ ނ ވަތަ ފިރިމީހާއާއިޅޭ އޭރިއ  އެކ ަގއި ދި

ތ ންެގ  ރައްޔި  2-27.  ބޭނ ންވާ ދެވަނަ އަކ ރ ށްލަން  ދެން ިއތ ރ ކޮާގނޫނަށް    މި ؛ންހިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަރައީސްެގ  

 ޑިފެންސް ފޯސްއިން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. ިމ  ސްތެރިކަން މޯލްޑިވްކާޔަތާއި ރައްހޭ ހިމާޖެމަޖިލީހ ެގ ރައީސަށް ދޭން

ާގނޫނަ ؛ޙ ލާޞްއި ތަސްދީ  ށްމި  ފާސްވެ  ާގނޫނ   މި  ެގޒެޓ ަގިއ  ދިވެހި  ،ށްކޮގ ޢަމަލ ކ ރަންފަށާނީ  ސަރ ކާރ ެގ   

ދ ވަހ ންޝާ މިއީ    އިޢ ކ ރާ  އިހ   އަޅ ަގނޑ ފެށިެގންނެވެ.  ރައީސްއިއްޒަ  .ޙ ލާޞްށަހަޅާ  މި   އަޅ ަގނޑ  ؛ތްތެރި 

ތ ެގ ތިން ހި ދައ ލަެގ ރަީއސަކީ ދިވެލީހ ތ ންެގ މަޖިޔިއް، ރަސްއީޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރަރައް  ،  މި ހ ށަހަޅަނީޙ ލާޞްއި

އަދި އެ    ،ދީ ާވ ބޭފ ޅަކަށް ސެކިއ ރިޓީށް ހ ންނަެގ ެވރިއެއް. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސަކަން އެއްބާރ  ބާރ ެގ ތެރެއި

ދިނ މަށްސެކި ތެފަސޭހަ  އ ރިޓީ  އިންތިޒާމެްއެގ  އެފަވާނެ  ހަމަރެއިން  ގެކޮޅެއް  އެއީ ދަ  ހ ރ މަކީ  ޖައްސަވާފައި 

ދ  ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ވެސް  އަދި މިއަ  .ރަންލ ކ ަގބޫ  އަޅ ަގނޑ ކަމަށް މިއަދ     ކަމެއް  ހެންވެސް ކ ރާންޖެހިފައިވާކޮންމެ

ހާލަތެ  ނަށްމެންައޅ ަގނޑ .  ބޫލ ކ ރޭަގ އެފަދަ  ތިބީ  ތެރޭމި  ރައް މެައޅ ަގނޑ .  ަގއިއްެގ  މަޖިންެގ  ހ ެގ  ލީޔިތ ންެގ 

  ބޮޑ  މަގ ަގއި އެންމެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑ ވި ކެޕިޓަލް ސިޓީެގ އެންމެ    އި،ޓަކައި މި މާލޭަގ  ސް މަރާލ މަށްރައީއިްއޒަތްތެރި  

ށް އޮތް ަމެގްއ  ޮގތަކަ  އީ ހިނޭގނޭަގންނަވާ ަމގ  އެ . އެ ބޭފ ޅާެގ ެގއިން ނިކ މެ ވަޑައި ލާފައިއްވަ ގޮ   ންވަގ ތ  އެވަނީ ބޮ

ޓީ  ންނަނީ ސެކިއ ރިނަގން އޮން ހި މިފަދަ ހަނި ދޭތެރެއަކ   . ކ ރެވިފަފައި މަގ  އޮތީ ބްލޮކ ކ ރެވި ކ  ޕާނޫން. ސައިކަލ ތައް  

އްތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އ  ،  . އެހެންކަމ ންކަށްވާ ފަދަ ޮގތަ ތިދަ،  އ ނދަގޫ އެހާ  ށް ސެކިއ ރިޓީ ދިނ މަށް  ޅ ންނަވާ ބޭފ ންދޭ

  މެން އަޅ ަގނޑ ކީ  ތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސަ ްއޔިާއއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަޔާމ ހޫރިއްލްޖ ރާއްޖޭެގ ރައީސ ދިވެހި  އިޑިޔާރާފަނ

ބައެއްއްބަލަހަ ދައ މެައޅ ަގނޑ ކައި  ޓަ  މެންނަށްއަޅ ަގނޑ .  ޓަންޖެހޭ  ބާރެއް ންެގ  ހ ންނަވަިއެގން މަޤާމ ަގއި  ެގ  ލަތ ެގ 

މަ އްޙަ   މެންެގއަޅ ަގނޑ  ޒިތްސައްކަޤ ަގއި  ދިވެހީައޅ ަގނޑ   ،ވެރިންންމާދާރ ކ ރަްއވަންޖެހޭ  ން  ޔިތ ރައް  ދިވެހި  ،ންމެން 

ހިމާޔަތްމެންެގއަޅ ަގނޑ  ވެރިން  ބެލެހެއްޓޭ  ހަމަޖައްސަކޮށް  އިންތިޒާމެއް  މަސައްކަތްދޭއިނެ  ހިނދަކ    ރާހާނ ކ ން 
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ޤައ މ ަގއި  އަޅ ަގނޑ  މި  ނ ންކަމެހަމަހިމޭމެންނަކަށް  އެހެންކަމ ލިބޭނެއް  ހ ށަހަޅަނީ  އަޅ ަގނޑ   ،ން.  މި  ބިލ   ،  މި 

ތިން ބާރ ެގ ތެރެއިން  ރާްއޖޭެގ  ދިވެހި ؛ންެގ މަޖިލީހަށްރައްޔިތ   ،ންޖެހ ނީޅަ މި ހ ށަހަޙ ލާޞް އިމި ދެންނެވި    އަޅ ަގނޑ 

ިއ  ތަނ ަގ އަދި އެ ،ަގއި ްއވާނެ ރަނަގޅ  ެގެއއް ސެކިއ ރިޓީއާ އެކީ ށް ދިރިއ ޅ ، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސަބާރ  އެއް

އެކީ މ ަވއްޒަފ ންނާ  ހަމަޖެހިެގން  މަސައްކަތްކ ރެވޭނެ  ަމޖިއަޅ ަގނޑ ަގއި  ޤައ މ ަގއި  ހިންޭގނެ  މެންެގ  ރަނަގޅަށް  ލިސް 

ގާއިމ  އިންތިޒާމ  މަޖިލީހ ރައްޔިތ   ،ކޮށްތައް  ރަީއސްެގ  ންެގ  ރަީއސާއި  އިންތިޒާމ އިލާޢާ ެގ  ލިބޭނެ  ހިމާޔަތް   އަށް 

ނިޔަތ ަގއި.  ހޯދަ ހެޔޮ  ފ ރ    ަގނޑ ައޅ އިދިނ މ ެގ  އިތ ރ   އަދި  ހ ށަހެޅ މަށްފަހ ަގއި  އެދޭޞަތަމި  ބަހ ސް   ނަންކަށް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. . ޝ ކ ރ ދަންނަވަންޞަތަށް ށް ދެއްވި ފ ރ  އަޅ ަގނޑަގ ތ  ވަ  . މިންވަރަކ ންކ ރިއަށްދާ މި

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ބިލަށްޝ ކ ރި މި  އާދެ!  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ ކަފ ޅ ވާހަ  އްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ބޭނ ންފ ޅ ވާ  ށް ންނަދައްކަވަން 

ފ  ހ ޅ   މިތ   ޞަރ މިހާރ   ެއދިވަޑައިވިފަލެ އިވަވަނީ  ފ ރ ޞަތަށް  ދަންނަވަންަގތ މަ.  ތްދޫ  ލެބި)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .  ށް 

 .ލީމްޙަމަދ  ޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްެގ އިއް ދާއިރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ލީމްޙަމަދ  މެންބަރ  އަޙްެގ ތްދޫ ދާއިރާލެބި

ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ؛ޒ ެގއޮތް އިމްތިޔާ  ސް މިއަދ  ހ ށަހެޅިފައި މިވެ  އަޅ ަގނޑ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝ ކ 

ެގ  ހ ޖިލީންެގ މަތ  ރައްޔިހ ށަހެޅިފައި ޮއތީ  އެކަމަކ   ބޭނ ން.  ެގކޮޅެއް ދޭންރައީސަށް ެގކޮޅެއް، އ އްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް  

ެގކޮޅެއް  ރައީސަ މަނި  ،ަވކިންށް  ސެކި ކ އެ  ދި  މަށްރައްކާތެރިކަ  ،ޓަކައި  އ ރިޓީައށްފާނ ެގ    ައޅ ަގނޑ  ން.  ނ ޓަކައި 

އި  ލ ކ ރާަގބޫ ރައީޮގތ ަގއި  ބަލަހައްޓަ  ،ސްްއޒަތްތެރި  ދައ ސެކިއ ރިޓީ  އަދި  ފަސޭހަވާނެ  ވެރިންނަން  ހ ރިހާ  ށް ލަތ ެގ 

އޭެގ ލިބެންޖެހޭނެ.  ރަްއކާތެރިކަން  ވެރިންނަށް  ތެރޭގަ ވެސް  ދައ ލަތ ެގ  ހ ރ   ޚާއްޞައި  އެެގކޮޅ   މައްސަލަެއއް މަކީ  އީ 

 މެންއަޅ ަގނޑ .  ސް އެޮގތަށްންނަނީ ވެ ވެސް އެކަން އޮރިހާ ޤައ މެއްަގއި  ، ދ ނިޔޭެގ ހ ނޫން. އަދި ިގނަ ޤައ މ ތަކ ގައި

  ، ކީއ ޅޭ އެންމެ ބޮޑ  މައްސަލައަމި ދިމާވެެގން    ،ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި  ސްރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެބަދަލ ކ ވެސް ެއޮގތަށް  

ބޮޑަށް ލިބޭެގކޮޅަކަށްވ ރެ  ހ ރެެގން  ެގކޮޅެްއަގއި  ނ   ،  ނޫންލިބިެގނެރައްކާތެރިކަން  ންމެ އެ  މާލޭެގމި    އ ޅެނީ  މި  ،އް 

 ދިޔަ އިަގނހި  އެ ރޭ  ،މޭ  6ންނަވާނެ  ަގއެނިގވަޑައި މެއް ގޮވަިއެގން.  އި ބޮމެދ ަގ  މަގ މަޖީދީ  ންމެ ކާރ ބާރ  ބޮޑ އެ  ،ބޮޑ 

ެގކޮޅާ  ކީއަދިސާހާ ހ ންނަވާ  ހިނގ ޅ   އެއީ  ހާދިސާއެއްއިގަ ންހ ރެެގން  އަޅ ަގނޑ   ދިޔަ  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.   

ޖެހޭނީ  ލަތ ެގ ހ ރިހާ ބާރެއްެގ ވެރިން ތިބެންއްޖޭެގ ދައ ދިވެހިރާ  ،ންބޫލ ކ ރަަގވެސް    ނ ކ ރަން. ައޅ ަގނޑ   އިންކާރެއް

ެގކޮހިއިރިޓީާއއި  ސެކި   ވާެގންއެކަށީ  ފަދަ  ލިބޭނެ  އެހެަގއިތަކ ޅ މާޔަތް  މި.  ބޮޑ    ށްރަސަރ ކާ  އީ ންނަމަވެސް،  ވަރަށް 
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ކ ރާ  ބޫލ ަގަގނޑ   . އަޅ ހޭ ކަމެއް ކަމ ަގއި ދެކެންކ ރަންޖެ  ، .  އެހެންނަމަވެސްއްއިތ ރ ެވެގންދާނެ ެވސް ކަމެ  ޚަރަދެއް

  މ ަގއިކަމިކަން އައި   ކަށްޔަެގން ކ ްއލިދިމާވ މާ ގ ޅި   ށްމަޖިލީހ ެގ ރައީސަ  ތެރިއިްއޒަތް  ެގަގނޑ މެން ޅ  މިކަން އަޮގތ ަގއި  

މި  މި  ،ވިޔަސް  ކަމެރާއްޖޭަގއި    ކަމަކީ  އަޅ ަގނޑ   ކ ރަންޖެހޭ  ކަމަށް  އެހެންނަމަވެސްބޫގަ ވެސް  އް    ، ލ ކ ރަނީ. 

ހަމަލާމިވެސް  ނަގއި  ތާ  އޮތް  ށްކ ރިއަ  ރނަކީކޮންސަ  ބޮޑ   އެންމެވެސް  އަދިއަޅ ަގނޑ ެގ   އިތ ރ   އް  ތަފަދަ 

. މި  ޖ ރިބާއެއް ކ ރެވިފަހިތި ތަވަރަށް ބޮޑ       އޮތީ  މި   މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްއެއީ ؟ވޭނެތޯ  ހ އްޓ ޅ ަގނޑ މެންނަށްއަ

އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭ ިގނަ  ރައްޔިތ ަގއި  އެންެގިގނަ  ބޮޑ   އޮ  ންމެ  ރައްޔިތ ންެގ    ،ތްތާއީދެއް  ބަިއވަރ   ިގނަ  ވަރަށް 

ހ ރި    ތިރާމ ހ އި  ބާއިތްލޯ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނޑަކަށްާގތްަގ  އްބޭފ ޅެލިބިފައި  ކޮށްލީ.  އެ    ދަން އްބަފޫ  މިއީ  އަވަހާރަ 

ރައީނއ  ިއްއޒަތްތެރި  ހިތާމަެއއް.  ބޮޑ   ކ   ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ؛ސް ދަޫގވަރ ެގ  އޮތްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ރިއަށް 

ަގއި ހ ރ ަމކ ންނެއް އަންނާނެ ބަދަލެއް  ަވކި ތަނެއް   ،ވަކި ެގކޮޅެއް   ،ވަންޏާ  ކަމަށް  ތްމިކަން މިޮގތަށް އޮވެސް    ތަނ ގައި

ނޫން. މި މާލޭެގ   ތެރެއަކ ެގ  ޅ ެގކޮ  ކ ފާނ  ހ ންނަވާނި މައެ   ކީދިޔައީއިސާ ހިނަގދިމި ދިމާވި ހާ  ވެސް  ނެތް. މިފަހަރ 

މެމަދީމަޖީ އެހެންީވމާގ   ޖެހޭހަރިޓީ  އ  ކި ސެ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ،  ދ ަގއި.  އެބަ  ވެސް  ހ ރިހާ   ރ ދަނާކ ރަން    .ކޮޅަކ ން 

ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސަށް ވަރަށް  އްރަ   ،ކީލަސ ވާދެން    ، ހޭ. އެހެންނަމަވެސްޅ ކ ރަންޖެހ ންނަވާ ެގކޮޅ  ވެސް ރަނގަ 

އޮ ތްރެޓް  މަޖިލީހ ެގއްވާ  ބޮޑ   މާދަން ރަްއޔިތ ންެގ  ހަމަ  ރައީސަކީ    އެ   ނޫނިއްޔާ  ،އ ފާދެއްަވއިފިއްޔާ އިސްތި  ވެސް   

އ ރިޓީ  ކި ސް ސެޮގހައިެވެގން  ތްރެޓް ލެވެލް   ނެ. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައިމެއް ނޯންނާމ ން ވަކިެވއްޖެއްޔާ އެ ަމޤާޤާމަ

ބޭފ ޅ ންނަށް   ހ ންނަ  ިވޔަސް  ވަކި ދެއްވަން  ނެތްކަމ ަގިއ  ރައްކާ  އާއި އ ރިޓީ ސެކި   ، ެގކޮޅެއްަގއި  ތެރިކަން  ހިމާޔަތާއި 

އެހެންވީކަށަ އެ  އަޅ ަގނޑ މެން    ބެންޖެހޭނެ.ލި މިއީ މާވަރ ކ ރަންޖެހޭނެ.  މަޖިލީހ ެގ ރަްއޔިތ   .ކަމެއް  ަވގ ތީ  ،  ންެގ 

ދައ ރަކަ  ރައީސަކީ މ އްދަތަ  ށްަވކި  ހ ންނަވާކަށްަވކި  އެހެންބޭފ     އަދި  އިތ ބާރ  އެ    ،ސްނޫނަނަޅެއް.  މަނިކ ފާނ ެގ 

 ން ލާފައި އަންނަެގ ތެރެއިހ ރ މ   ޅެއްަގއިަވކި ެގކޮ  ،އެހެންވީމާ  އް މިީއ.ކަމެނަ  ންވޯޓ ވެސް ނެނޭގކަށް އޮކަމ ެގ  ނެތް

ޮގތަ އަ ށް ކަމެއްެގ  ބޮޑަށް  ދިވެހި  ަވގ ތ   މި  ޅ ަގނޑ ވ ރެ  ދަދިވެ  ، ސަރ ކާރަށް  ވެސް  ގޮ އ ލަތަށް  ހި  ވާލަން  އަޅ ަގނޑ  

އަދި  އަޅ   ،ބޭނ ން ވެރިންނާއި  ރައްޔިތ ންއާން  ަގނޑ މެންެގ  ރަްއކާތެރިކަންެގ  ންމެއެ  ެގމ     ށަވަރ ކ ރ މަކީކަން  ވެސް 

   ޮގތަކަށް ކަންކަން ނ ވާނެ  ތަނ ަގއި މި   ށް އޮތްފ ރ ޞަތ ަގއި ކ ރިއަ  ، މި  އެހެންވީމާ  ކަމަށް.  އްމ  ކަމެންވަރަށް މ ހި

ވެސް  ދިބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އަގަ   ޅ ަގނޑ އަ  .މ  ކަމެއްންމ ހި  ކީ ވަރަށްގ މަރާވައި ހިން  ށްކަންކަން ކ ރިއަ   ލައިެގން މިބަ

ހިސާބަކ ން   ަގއި މިޮގތ   ބޫލ ކ ރާަގަގނޑ   އަދިވެސް އަޅ  .  އޮތްރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަ އެ ނ ރައްކާތެރި ފ ރ ޞަތ  އެބަ

ށް ހިންަގިއ  ޤީޤ  ރަނަގޅަޙ މި ތަ  ،ބަކީބަތެރެއަށް ދާންޖެހޭ ސަ  ްއެގކަމެދި އެންމެ ބޮޑ  ހާސްއް ނ ނިމޭ. ދެން އަމިކަމެ

ކާމިޔާބ  މިކަން  ހޯ  ކޮށް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މީހ ން  ކ ރި  ކާމިޔާބެ  ،ދައިމިކަން   ނޑ މެންނަށް އަޅ ަގއް  ެއކަމ ެގ 

 ށް ވަންނަނީ. އެއީ މިން އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތަކަރިދާނެ ބިރ ވެޖެއަށް ކ ރިމަތ ވެެގން ދެން ދިވެހިރާއް  ،ނަމަ  ވާސިލ ނ ެވިވއްޖެ
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ކ ރީަގއި  ހަމަ މި ރާއްޖޭަގއި    ،ްއޔާށައިފި ފަކަމަކަށް ވާން  އީ ތަކ ރާރ ކޮށް ވާ މި،  ކަމަށް ަވންޏާ  ބެލި ދާނ ކަންކަން  

ޖެހީމާ  ވަޅި ކަމަކަށްއާންފަހ ން  ދެން    ،ޮގތް  ވީ  ފ ރަތަމަ  ވީމ   ވީމަ  އަނެއްކާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ، ޮގތް       

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ދެރަވާނެ. އެއީ އަޅ ަގއް ޮގންބޮ ށް ނަ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން މ ޅިނޑ މެންގެ ވ މ ަގއި ވެއްޖެއްޔާ 

ސް ، ކޮންމެހެންވެ. އެހެންވީމާޑ ވެެގންދާނެފ ނޑ ޞާދ  ފ ނތި  އިޤ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޅި  ވާނެ.   އްލ މަކަށް ެގވަރަށް ބޮޑ 

ކަެމއް ހަައޅ ަގ  .އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ  ޮގ ކ ރިންެގނިންމާލަމ މަ  ނޑ   ބިލަށް    ޅ ަގނޑ އަ  ، ވާލަންެވސް  މި  ވެސް 

އެހެންނަމަވެސް ކ ރަންއީދ ތާ މިއާ.  ރައްޔި،  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ  ތެރެއިންއެކ އެކީަގއި  ދޭ   ވެރިންނަށް  ކޮށްޞަޚާއް  ،ތ ންެގ 

ވަރ ަގދަކ ރ މަކިއ ރިޓީ ސެ   އިރިކަމާ ރައްކާތެ މ ހި  ދެކެނީކަމަ  ކަެމއް  މ ންކީ  ނެ  ރ ނ ވާތަކ ރާ  ކަންތައްތައް މިކަހަލަ  .  ށް 

 ކަންކަން  ށްފ  ލިބޭނޭ މަަގސާދަށް ވީހާ ައވަހަކަށް އިން ރައީސް ނަޝީ  އަދި  ،މަށާއިލ ކ ރ ޢަމަ   އިމ ަގމިކަ  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ

 ޞަތަށް. ސް ދެްއވި ފ ރ ޒަތްތެރި ރައީޝ ކ ރިްއޔާ އިއް އް. މެެއއީ ައޅ ަގނޑ ެގ ވަރަށް އެދ  ދިއ ންެގން

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

 ދ . ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީ އިރާއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާވަށ  ދާޝ ކ ރި

 

 ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަދ  ސަޢީމާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައް

ިއްއޒަތް ރައީ ޝ ކ ރިއްޔާ  އަނެްއކާވެސް ސްތެރި  މިއަދ   ބަހ ށަހެޅި  .  މި  ރައްކާތެރިކަމ ެގ    ތާއިހިމާޔަސްކ ރެވެނީ  ހ ެގން 

  ..ބިލަށް.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ދަންނަވަން.  އ މަށްެގންދިޖައްސަިއެގން ކ ރިއަށް ޮގތަށް ހ ރިއްޔާ ީވޑިއޯ   ެއއް ޖެއްސޭވީޑިއޯ ؛ރ ބަތްތެރި މެންއިްއޒަ

 

 ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަދ  ސަޢީމާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައް

ޑިަވއިސެްއ   އްސޭ ކަހަލަޖެ. ވީޑިއޯ   އިނޭގތޯމިއިނީޖަްއސާ  ނ ަވގ ތ     ތީ މިނ ޖެއްސޭއޯ  ވީޑި  ؛ރަީއސްއިްއޒަތްތެރި  

 . މިއީ ނޫން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ވާހަކަފ ޅ .  ށް ެގންދަވާކ ރިއައާދެ! 
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 ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަދ  ސަޢީމާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައް

އަނެއްކާވެސްޝ   އާދެ! ބިލަށް  މި  ބަހ ށަހެޅި    ކ ރިއްޔާ.  ެގންދާ  މި  ރަީއސް،    ،ސަކީހ ެގން  މޭ   6ިއއްޒަތްތެރި 

ރައްމި    ަގއ2021ި އަމާމާލޭަގއި  ރައީސަށް  މަޖިލީހ ެގ  ދިންޔިތ ންެގ  ކިެއކި  އެ   ގ ޅިެގންއާ  ހަމަލާ  ޒ ކޮށް 

ެގނައ މ ެގ  ލ  ދަްމތިޔާޒ ތަކަށް ބައި  އ ޅޭ ބިލެއް   ލެިވެގންަގއި  ޢ ދައ ލަތ ެގ ތިން ބާރ ެގ ވެރިންެގ ދިފާ ؛އްސަސާތަކ ގެ މ އަ

ކަކީ ވަރަށް  ތަންޓ ޕޮއިބައެއް  ވި  ފ ޅ ަގއި އެ ފާހަަގކ ރެއް ކަެގ ވާހަލީމްޙަ މެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ   ނަމ ަގއި. ދެން

އެ  ންމ ހި އަޅ ަގނޑ މެން  ިވސްނާލ ޕޮއިންޓ މ   ދޭތެރޭަގއި  މި ތަކާ  ގެއަކ   ން.  ހ ންނަވާ  ކަމެއް    ންޭގތެރެއި  ންއ ޅެނީ 

މަތީަގިއ ނީ މަގ އ ޅެ  މި ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ން. އް ނޫކަހަލަ މައްސަލައެްއ އ ޅެނީއެެގ ެއއްެވސް  ރިކަމ ނޫން. އަނބިފި

ޅޭއިރ ަގއި އ ހެލިފެލިވެ  އްކަށް، މިފަދަ ފަރާތްތަތެރިކަން މިފަދަ ފަރާތްތަކާރައް  މަގ މަތީެގ  . އ ޅޭ މައްސަލައެއް  ދިމާވެެގން

 ޟޫޢ ގައިއ މި މަ  ަގނޑ މެންކ  އަޅ  ހަމިހެން ކޮންމެ ދ ވަ  . ދެންތައްތަކެއްހ ރި ކަންޅ ންގ   އާއ ރިޓީންޖެހޭ ސެކިބަލަހައްޓަ

ލ   މި ބި ،ށްއަރަނީހިތަމި ޅ ަގނޑ  ޮގސް އަހަޅަމ ން ހ ށަޢ ަގއި ބިލ ތައްޟޫއ މަ ޒ ގެ ިއމްތިޔާ  ،ރަްއކާތެރިކަމާއި  ޔަތާއިހިމާ

ފަރާތ ންހެހ ށަ ނ ލާ  ޅ އްވި  ފަ  ،ރައީސާއިމަޖިލީހ ެގ    ނެބާއޭމާދަމާ  ރަްއޔިތ ންެގ   އިރާޔާނޑިއ އްތަމަ   އަދި 

ބަޑި  ހ ންނަފައި  ންތިޚާބ ކޮށްއި ފިސް  ރަީއސަކަށް  އަމިއްލަލ ވާހަ  ލަތޯ ނ ވަތަ  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ރައްކާތެރިކަމަށް   ކ ރަން 

މި އެހެން  ރަނީހިތަށްއަ  އަޅ ަގނޑ ނ ދާނެބާއޭ  ކަންތައްތައް  މި    ހިސާބަށްޓަކައި.  ދަ.  ސަބަބަކީންމި  އި މީަގ  ،ނަވާ 

ހާ ބޮޑ  ޚަރަދެްއ  ކި  ،ކަމާއިރަދެއް ކ ރަން ހ ރިނެތި ރައްޔިތ ންެގ ޓެކްސް ފައިސާއިން ޚަ  ކަސްއެއްފޯއެްއވެސް ކަހަލަ  

ކ ރަންޖެހޭ ކަމެސް  ނ ެގނެސްހި  ކަންމިއިން  ެވއްޖެނަމަމެން  އަޅ ަގނޑ   ،ތްޕ ޅަށް  މިކަން  ކަންތައްތަކަށް   ،ނިންމާ 

  އެްއޗެްއެގ ހާމި ހ ރި ،ލިސްމަޖި  ،ޖޭ.ެއސް.ސީ ،ންފައިސި ،ންފ ލ ހ  ؟ޭއ މި ފައިސާ ހޯދަނީމެން ކޮންތާކ ންތޯއަޅ ަގނޑ 

ފަރާތްތަ ޚާއް އިސް  އަދި  ޚާއް  ؛ތަންތަނ ގެ   އެ  ށްކޮޞަކަކީ    ޝަރީ ޖ ޑީއެއީ    ޖޭ.އެސް.ސީޮގތެއްަގއި    ޞައަޅ ަގނޑ  

 ހ ެގ ލީ ޖިއަދި މި މަ  ،ށްޤ ކ ރާ ފަރާތަޤީޙ ތަހ ން އެއީ މި މައްސަލަ  ފ ލ ،  މަށް ވެފައިކަ  އް ފަރާތްކ ރާ އެ ރޑްމިނިސްޓައެ

އޭރ ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް ީވ    ތި ބޭފ ޅ ން   އްކަމެ  ެގ ހ ރިހާ.ޕީެގ ފަރާތްތަކަށް ރައްޔިތ ން ޑީއްޒަތްތެރި އެމް. ނޑި އި ޮގ  65

އަދީ  ށްވަޢ ދ ތަކަ ކަމަށް  ވިދާޅ ވަނީ.  މިއްލަފައި  ތި  ޮގތަ،  ވާއިރ  ފ ޅަށް  އެހެން  އިއްޔެ  ވާހަކަދައްކަވާއަދި    ، ފައިކަށް 

 .ން ެވސް ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅ ނޑ ވަރެއް ދިނ ، ަގކަށް ގެއެއް ތަން ކޮންމެ ފަރާމިއި  ،ނީމާވެ ނިމ ޚާބ މިއަދ  އިންތި

ައޅ ަގނޑ  ދާއިރާެގ ރައްޔިތަކ     ،ވީ ަގއި ވެސް  ބޭނ ންޤީޤަތ ދ  ހަމަ ޙަން މިއަކަޟޫޢ ަގއި ވާހަކަދައް އ އަޅ ަގނޑ  މި މަ

ގ ޅަ ބ ނީ   އިއިލާފަދެންމެ  ކައިރީަގއި  ރަށ ަގއި  ،އަޅ ަގނޑ   މިނ ލިބި  ެއއްޅަގ  ބޭސް  އެ    އް ގ ޅައެބޭސް .  އ ޅެނީ  ެގންނޭ 

ންވީ  ހަދަ  .ދެއޭރި އެބަބެޓަ  ެގއޭ   ލިއްޔާ  މީހަކ ވެންޓިލޭޓަރަކަށް    .އޮތީ   މިފައޭލ ން ނެއްޓިކޮންޓްރޯ   ޑ ކޮވި   .ނ ލިބިެގންނޭ

ހި  ،ޮގތެއް  ބްލަދާންވީ  މީހ ންެގ  ނ ނޭ.  ެއނެގނީެއއް  ޓެސްޓ ހަ  ޓެސްޓ   ޑްސާބެއް  އެ  އ   ދާފައި  ޅެ  އ ޅެފޮނ ވަން 
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  ، ދެން.  އް ކަމަށޭއްސަލައެ މަ  ގެ ފެރީެގ  .ސީ އެއީ އެމް.ޓީ.ސީ  ، ތަކ ންއިސްފަރާތް  ެގދެން މި ބ ނަނީ ސަރ ކާރ   ،ނ ފޮނ ވީމާ

ނެތީމަ   ކ ށެއެއީ  ބޭސްގ ޅައެއް  ތިކަމަށޭ  އްެއސް.ޓީ.ޯއެގ  ެއސް.ޓީ.ޯއއިން  ނ ކ ރަނީ.  ދެން   ކަން  ކަންކަން   ކަމަށޭ. 

  ރިންމާެއއް އިްއޒަތްތެްއވެސް ޒިސަރ ކާރ ެގ އެ  .ލައެއް ކަމަށޭއޭެގ ކޮންެމވެސް މައްސަމަ އެއީ ެއޗް.ޕީ.ލަސްވެެގން ދިޔައި

ވާހަމި  ،ސްރައީ ނެތް  ކަމެްއަގއި  އެހެންވީމާއިން  ވާހަކަކަ.  ހިމާޔަތ ެގ  ރައްކާތެރިކަާމއި  ރައްޔިތ ންެގ    ، ނ ދައްކާ   ، 

  ދާތީ   ސްހ ބަ  ަގއި މިތާތިން ހަފ   ،ތާޖިލިސް ދެ ހަފ ން މި މަށްެގނި ފޯކަސްކޮށް ހަމައެކަނަލަތ ެގ ތިންބާރ ެގ ވެރިންދައ 

  . މ  އެއް މައްސަލައަކީންންމެ މ ހިނ ންވާ އެށްލަން ބޭކޮަގަގނޑ  ފާހަކަންބޮޑ ވޭ. ިމއީ އަޅ  ކަންކަމާ އެބަ    ޔިތ ން މިރައް

ތ   ދެން ހަމަ  އޮްއާވ  ޮގސްފައި  އެްއެގޅަދަރިއެ  އްތ މިކަން  ފ ރާނަ  އިހަޔައީ ދި    ޮގ  ޮއއްސްށްދ ވަހ .    ިއއްޔެ   ،ވާ ފައި 

ބޭއްވި ހޫރައީސ ލްޖ މް ކޮންފަރެންސެއް.  ޕްރެސް  ބާއްވަވަނީ  މި  ތ ންެގ  ރައްޔި  ،ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  ގައިއިރ  ރިއްޔާ 

ސ ވާލ  ިގނަ  ހ ކ   ތަކެއްފަރާތ ން  ނޫސްތައް    ރި  ރަން  ނޫ  ފާހަަގކޮށްފައި  ކަނޑައެޅިެގންހަމަ  ބައެއް  ސްތަކަށް  އެ 

އް މެންހިގ ތ  މ ވަ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ޔިތ ންެގ ރަްއކާތެރިކަމ ެގއްރަ ؟ނެވެނީބ    މި ކޭތޯ  ދިން. ކީނ ފ ރ ޞަތ 

 ހިތްޕ ޅަށް ކަހަލަްއވެސް  ޒާތީ ވާހަކައެއް ނ ވަތަ އެ މަނިކ ފާނ ެގ އެ  ،ލަ ވާހަކައެއް ައމިއް  ނީ.ބ ނެވެމި    ންތޯނޫނޫނެއް

ދައ ލަތ ެގ  މިއީ  ؛ ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއް  ކަމެ  ޖެހޭނެ  ވެސްން  ވިސްނައީ  މީ ؛އަންނާނެ ވާހަކައެއް   ބ ރަކަމެއް

ފައި ހ ރި ތަނެްއ  ޮގސްެގން ހ ރީކީ ކޮންމެހެން ރައްޔިތ ން އެދިއެތާކ  އެ .    މި ދައްކަނީެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެންވެރި މީހާ

   ..ކ ރަން. އްވެނި ކަމެ އެ ކ ރަން،  އްކަމެ މިވެނި ވަމޭއަށް ތިމަންނަ ަވޢ ދ ލައަމިއް. ނޫން

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

ރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ތެދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްބިލެއް  .ން އެދެންށްލަދެްއވ ފ ޅ  މަޑ ކޮރ  ވާހަކަްއޒަތްތެރި މެންބައި

 ވަން. އަރ ލީމަށް ފ ރ ޞަތ ޙަބަރ  ައޙްމަދ  އިްއޒަތްތެރި މެން. ންަގަވއިފިލަެއއް ނަނިޒާމީ މައްސަ

 

  މައްސަލަ( ނިޒާމީ)

 ހަކަދެއްކެވ ން:  ޙަލީމް ވާދ އަޙްމަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ބިލެ

 

ރައީސް  ެއއްޗެ އަ ؛ އިްއޒަތްތެރި  ނެީގ  މި  ނ ކ ތާެއއް  ނިޒާމީ  ދާއިރާެގ    ،ސާފ ކޮށްލަދެއްވަން  އްޅ ަގނޑ   ާމވަށ  

ވިދާ އެ  ެއއްޗެއް  ައޅ ަގނޑަ ؛ޅ ވީއިްއޒަތްތެރި  ވިދާޅ   ެއއީ ނޭނިގ  ހީވަނީ  އަޅ    މި   ިވއްޔާށް  ފަރ ދީ   ނޑ ެގަގވަގ ތ  

ެއއީއަޅ ަގ  ޮގތ ަގއިެގ  ޒިންމާއެއް  ދެކެން.  ރަށ ަގިއ  ޅިެގން  ގ  ޑާ  ކޮވި   ނޑ   ވަރައެ  ޮއބިނޯންނަ  ކަންކަން    ށްވަރަށް 

 މީހ ންނަށް   ހަތަރ  ސަތޭކަ  ،ަގއި އިރ  ތްެއއް އޮދީއާބަ  ކ ޑަފީއަލީަގިއ ވަރަށް    . އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާގެ ދާ ވާހަކައިަގނހި
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އެ ދާއިރާެގ    ، އިެގންވަރަށް ގ ޅަ   ވެސް އެ މީހ ންނާ  ންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ އެހެ  .ތިބިބައެ  ޕޮޒިޓިްވވެފައިއިން  ިގނަ ވ ރެ  

 ން މި ރަމ ޙައްލ ކ ކަށް އަޅ ަވއި  ޔަހަމަކަންކަން    އެ  ، ރަްއޔިތ ންނާ ވާހަކަދައްކަިއެގންހަކަދައްކަިއެގން ވާ  މެންބަރ ންނާ

ެއކަން ކޮންޓްރޯލްޭވ. އެހެންވީމާމިހާރ  އިރާދަކ ރެްއވިދަނީ.   މާައޅ ަގނ ،  ްއޔާ  ހީވަނީ  ިއއްޒަތްތެ  ވަށ ޑަށް    ރި ދާއިރާެގ 

އެތަ  މެންބަރ  މަސަްއކަގ ޅ   ތަނާންވެސް  ެއ  އަ އްަވިއެގން  ކ ރަްއވަންވާނެހެން.  ތަނެތް  މިކަހަލަ  ެއކަހަލައްއިސް   ަގއި 

ބޭއްޙަ  ނަކ ންދާޅ ވ ވިކަެއއް  ވާހަ އެ  ނ ވާނެ.  ގ ޅ ފ ލެއް  ކަމާ  ،ންއްަވިއެގޅ ންނާ  ފަރާތްތަކާ  ސަރ ކާރ ެގ   ބެހޭ 

އްލެއް  މަށް ޙައެކަ  ،ޏާންނ ކ ރ އްވާ ކަަމށް ވައެކަން    ކ ރ އްވަންވާނެ. މެންބަރ   ބަރ ންމެންމަސަްއކަތް    އެއިެގން  ްއވަ ޅ ގ 

 ވީ.ބޭނ ން  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަންކަވާހަ އެހަމަ   ،، އިްއޒަތްތެރި ރައީސްތޯ. އެހެންވީމާނ ލިބޭނެ އިނޭގ

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

ިއްއޒަތްތެރިޝ  ދާއިރާގެ މާސް.  ރައީ  ކ ރިއްޔާ  ސަ  ވަށ   މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   ވާހަކަފ އިއްޒަތްތެރި  ޅ  ޢީދ  

   !ެގންދަވާށް ކ ރިއަ

 

 ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަދ  ސަޢީމާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައް

އެހެންވީމާ ރަްއކާ،  އާދެ!   ވާހަކަ ތެރ ކަރައްޔިތ ންެގ  ރައްޔިތ   މ ެގ  ފަރާތ ން  ދައްކާއިރ ަގއި  ހ ރި ޔިތ ން ރައްންެގ  ެގ 

  ،ކާއި އޮންލައިންތަ   ، މަށް ޓަކަިއ މި އޮންނަނީ މީޑިއާާއއިފަތްޕ ޅަށް ެގންދިއ ރިއްޔާެގ ކަންވ ންތައް ރަީއސ ލްޖ މްހޫކަންބޮޑ 

ނ ދޭނެ  ފ ރ ޞަތ   ކ ރ މ ެގލ ސ ވާ ން  ހ ރައީސް އޮފީ  ބައިަގއި  ކ ރީ  ެގންކަނޑައެޅި  ހަމަމި ފަރާތްތަކަށް    އޯ.ރޭޑި   ،ޓީވީ

މި   ،ފޮނ ވައި  މެސެޖ   ،ކޮށްމާސްމަށް އިލްތިދަޫގވާ ކަހަލަ ސ ާވލ ތައް ނ ކ ރ ނތްޕ ޅަށް އ ހިސް  ރައީ  ،ށް ވިދާޅ ވެ ކަމަ

ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ބޭއްވީމާ  އްހ ރިހާ ކަމެ ހ ރިއިްއޒަތްތެރި ރައީސްރައީސް،  ބ ނޭ  އެބަ  ކޮށްެގން   ، ރައްޔިތ ންެގ 

ނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ދެވޭ ހަށް ވިދާޅ ނ ވެދާ ބަ  ހ ންބައެ  ދާ  ްއ ނ ނޭ. ސީބޮޑެތި މައްސަލަތެކެ  ކަންބޮޑ ވ ންތަކަކީ މާ

   ...މެސެޖަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެއީ ދެން މިއަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ އާދެ!   ގ ޅޭ ހ ށަހެޅި ؛ިއއްޒަތްތެރި  ބިލާ  ވިގ ޅި   ،ހަކަެއއްވާ  ކަހަލަ  ފައިވާ  ތި  ބޭނ ންދާެގން    ފ ޅ ވާ ޅ ވަން 

 ނަވަން.މަށް ދަންއ ެގންދި ށްކ ރިއަ ކަެއއްވާހަ

 

 ދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަދ  ސަޢީމާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައް
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އްވަންީވ  ޑަށް ދެ އަޅ ަގނ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  .ރަްއކާތެރިކަމ ެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީއި  ހިމާޔަތާ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  ބިލާ ގ ޅޭ   ހެޅިފައި އޮތް ހ ށަކަނީ މިއަދ  މި ދައް  ޑ އަޅ ަގނ   .ހެންވީމައެ  ލިޔެލާފައި އަޅ ަގނޑ  ދައްކަންވީ ވާހަކަނޫންތޯ  

މި ވާހަކަ.  ހިމާޮގތ ން  ރައްކާއީ  ރައްޔަތާއި  މަޖިލީހ ެގ   !އަްއސަވާއަޑ   ؛ގެ ންރަްއޔިތ   ،ޔިތ ންެގތެރިކަން   ރައްޔިތ ންެގ 

ސެއް ނޫން. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީ  . ހަމައެކަނިސްެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސްއީރަ

އެހެންވީމާރައީސްެގ   ދައްކަނީ.  މި  ރައްޔިތ ންވާހަކަ  ނަން  މަޖއިސްފައި  އަ   ،  އެލީހ ެގ  ވެސް.  ، ހެންވީމާ ައންނަނީ 

ަގއި ތި އިންނެީވ  ނޑިކޮޅ ޮގ  މަނިކ ފާނ  ތި .  ހަމައަށް  މާވަށ  ދާއިރާެގ ރަްއޔިތ ންެގ ނަމ ން ފެށިެގން މަޖިލީހ ެގ ރައީސާ

ތިރަ ބައިތާއްޔިތ ން  މަނިކ ފާނ   އިނީނަގއި  އެހެންވީމާމަންދަވާފައި  އަޅ ަގނޑ .  ގ ވާހަކަ    ދަްއކަންވީ  ،  ނީ  ޅ ވޭބިލާ 

ޅ ަގނޑަށް  އަ  ނ ޑަށް އަޅ ަގނޑ  ގ ޅ ވަންޏާ ދެން މަނިކ ފާމިއަށްވ ރެ ބޮ ވަރަށް.  ހާމިއި  ަގކ ރެވޭ ޮގތ ބޫލ ަގށް  އަޅ ަގނޑަ

ދެއްވާލިޔެ އަޅ ލާފައި  ވާހަ  ދައްކަންވީ  ކޮބައި ަގނޑ   އިއްޒަކަައކީ  ރަކަން.  ޤަހާމި   ؛އީސް ތްތެރި  ސދާ ލަތ ަގއި  އ މ  

އަދި އެ މަނިކ ފާނ  އާއި  ކިއ ރިޓީސެ  ، ެގއަކާއިމަދ  އަދީބަށް އަމިއްލަޙްއަ  ، ނ ވާނެ  އްައޅ ަގނޑ  ހަިއރާނެށް ވަންޏާ  ކަމަ

ތަ ފަހި  ންތަން  ބަކލަހައްޓާނެ  އަދި  ސަރ ކާރ ން  ކަ  ކޮށްނ ދީފިއްޔާ.މި  ެއްއވެސް    އް،ކަމެސާންތެރިހ އިހަލަ  މިއީ 

ން އެ ަގއި ޕްރެސެ ކޮންފަރެންސ ިއއްޔެ  ؛ސަރ ކާރެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އަށްދާެގން ކ ރި އޮވެ   އްޚިޔާލެ ފިކ ރެއް

 ވިދާޅ ވީ.  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ނޫން  ކަށް ދެކޮޅެއް ނ ޖެހޭ. ކަންކަން އޮތް ޮގތަ ބ ނެދެނީ. ދެްއކި ވާހަކަވާހަކައޭ

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

އްމަދ  ރާޢީ، މ ޙަރ   ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަމަކ ނ   .ޅ  މަޑ ކޮށްލަދެްއވ ން އެދެންބަރ  ވާހަކަފ  ްއޒަތްތެރި މެންއި

 ްް. ޢީމަދ  ރާޙަނިޒާމީ މައްސަލަެއއް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ 

 

 ނިޒާމީ މައްސަލަ( )

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢީ މަދ  ރާނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަކ 

  އެ އި  ޑިކޮޅ ގަ ޮގނ ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މަޖިލީހ ެގ ރައީސްެގ  ގަ އަޅ ަގނޑ     . ީގނެ  އެއް ނިޒާމީ ނ ކ ތާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

   ... ރައީސަށް އޮންނާނެ އިނޭގތޯހ ެގވަގ ތަކ  އިންނަ މަޖިލީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   !ވާެގންދައަށް އިެގން ކ ރި ޖެއްސެން އޮތިްއޔާ ީވޑިއޯ ޖަްއސައޯޑި ވީ ،ބަރ އިްއޒަތްތެރި މެން
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 ށް ެގންދެވ ން(ކ ރިއަ ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢީނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާމަކ 

ހަމަ ކޮންމެ    ،ހަަގކ ރަންއެކަމަކ ، ައޅ ަގނޑ  ފާ  .ނީކީއިމިވަގ ތ  މިތޯ  އިނޭގއް ނޫން  އްަގއެ ލަތެހަލަ ހާކަ  އޯ ޖެއްސޭވީޑި 

ނ ދެއް  މަޖިލީވާހަކަެއއް  ރަކޭނެ.  ހ އްޓ  އީހ ެގ  ހަމަ  އެއީ  ސަށް  އޮންނާނެ.  ބާރ   ޮގންއޮެއކަން  ވ މ ެގ  ދެން  ތްނަ    އެ . 

ދ ނިބޭފ ޅާ މ ޅި  ބޭފ ޅެއަކީ  ދަންނަ  ފާހަަގކ ރަމ ންދާއިރ ޔެ  އަމިއްލައަށް  ބޭފ ޅާ  އެ  ޮގތ ަގއި  އަށް  ބޭފ ޅާ  އެ  ،ވެސް   އް 

  ، ވާހަކަ  ނެޒަރ ަގއި ދެއްކޭނެ ވާހަކަތަކާއި ނ ދެއްކޭނައަިމއްލަ    ެގއެ ބޭފ ޅާ  .ނ ޖެހޭނެކަންދޭކަށް   އި ލިޔެފައެނެގންޖެހޭނެ

ކަން ވެސް ކޮށްފައި  ިއކޮނޮމިކ  ިމނިސްޓަރ   ަގއި ކ ރީ   .ެގންޖެހޭނެ ިއނޭގތޯޅ ވަިއެގން ވާހަކަދަްއކަން އެވަރ  އެނ ގ   ބިލާ

އެހެންވީމާބޭފ   ހ ރި ބިލާޅެއް.  ވާހަެގވައި ގ ޅ   ،  ނޭނޭގން  ވަންޏާ  ކަދައްކަން  އިތ ރަށް  ކޮބައިތޯ  ، ކަމ ަގއި  ދެން   

 ނީ.  ވަ މ ޅިން ދައްކަ ކޮސް ވާހަކަ ؟ތަކަކީދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ޝ ކ ރި އާދެ ިއއްޒަތްތެ !  މެއްޔާ  މެންބަރ .  ދާއިރާެގ  ދ ރި  ޢަލީހެންވޭރ   މެންބަރ    ހޭ ބެ  ޒާމާނި  ،މްޢާޡި  ިއއްޒަތްތެރި 

 . ޡިމްޢާޢަލީ ތެރި މެންބަރ  ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްމެދ ެއއް. ލަމައްސަ

 

 ( ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީމެދ ހެންވޭރ  ދާ

 . ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ ރިއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

   !ެގންދަވާ ރިއަށްކ   ،ރ ބަ! ިއއްޒަތްތެރި މެންއާދެ

 

 ކ ރިއަށް ެގންދެވ ން( ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީމެދ ހެންވޭރ  ދާ

ރައީސް ނ ކ ؛ އިްއޒަތްތެރި  ނިޒާމީ  ނެީގތާއެއަޅ ަގނޑ   މި  މައްސަ  ،އް  ދެކޭގ  ނިޒާމީ  އަޅ ަގނޑ   އެބަ  ަގއި  ލަެއއް 

މައްސަލައަކީންޖެހޭ.  ނަަގ ކަމަކީއެ   .އ ޅޭއެބަ ކަމެއް    ދެ  ނިޒާމީ  ދޮގ ކަނޑައެޅި   ،އް  ރައްޔިތ ންެގ   ެގން  ވާހަކައެއް 

ތަޅ މ ަގއި  ހ ެގމަޖިލީ ނ ދެއްކޭނެ  އިަގދާއިރ   ވަމ ންވާހަކަދައްކަ   ރައީވެސް  ރިފަރކ ހޫރިސ ލްޖ މް.  ރައްވާފައި  އްޔާއަށް 
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 ހ ން މިވެނި މީހަކާ ފީރައީސް އޮ  ،ޅ ވަނީވިދާތެރި މެންބަރ  އެ  މާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތް،  ރި މެންބަރ ދެންމެ އިއްޒަތްތެ

މ ެގ މަޤްޞަދ ަގިއ  އ ފެއްދ ނަފިތ   ،. އެހެންވީމާގ  ވާހަކަޑައެޅިެގން ދޮއެއީ ކަނ ؛ލެއް ކ ރަން ބ ނެވާގ ޅާފައި މިވެނި ސ  

އެ    ،ކަމެއް  ކޭޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެެގ  ލައެއް ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ މައްސަ  މެއްެގެއއް ކަ   ނެ.ނ ދެއްކޭެއއް  ވާހަކަ

މަޖިލީހ ،  ކަމަކީ  ދެވަނަ  .ކީކަމަ ބޭފ ޅަރިޔާސާ  ެގރަްއޔިތ ންެގ  އިންނަވާ  ވާހަކަދެއްކޮށްފައިޖ ޗެލެން  ކާތ ަގއި  ކ މ ެގ   

އެހެންވީމާ  ންއިދަކ ަގވާ   އްތެފ ރ ޞަ ެއޮގތަށް  ނ ދޭ.  ވަނީނަމަ  ވާހަކަދަްއކާ  ކޮށްލެންޖ ޗެ ،  ރަްއޔިތ ންެގ    ،ކަަމށް 

ންވާނެ  މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ  ދެއްވަ  ތެރިެގ ިއއްޒަތްށ  ދާއިރާމާވަ  ،ކ  ރިޔާސަތ ަގއި އިންނެވި ބޭފ ޅަެގ  ރައީސް  ހ ެގލީމަޖި

ަގކަމަކަ އެހެންވީމާ  އް ތަނެ  އްއާވއިދެށް  ެގނަނ ދޭ.  ސަމާލ ކަމަށް  ރައީސްެގ  އަޅ ަގނޑ   އެކަން  ނިޒާމީ   އ މަށް، 

 މި ނެީގ އިނޭގތޯ.   ނ ކ ތާއެއް

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ 

ިއއް ެމންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ  ގ ޅޭ  ޒަތްތެރި  ވާހަކަފ ޅާ  ތި  މެންބަރ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ހ ރި   އަޅ ަގނޑ   ބަލަން  ޮގތ ން 

ިއއްޒަތްތެރި   ައދިވެސް  އާދެ!  ެގންދާނަން.  ކ ރިއަށް  އަޅ ަގނޑ   މައްސަލަ    2ކަންތައްތައް  ނިޒާމީ  ެމންބަރަކ  

އެހެ އެބައޮތް.  އޭެގނަންގަވާފަިއ  މ ޙައްމަދ  ސަައޅ ަގނޑ   ކ ރިން    ންނަމަވެސް،  މެންބަރ   އިތ ރ  ޢީއިްއޒަތްތެރި  ދަށް 

 ދ .  ޢީއަރ ވާނަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަމި ބޭފ ޅ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  އި،ފ ރ ޞަތެއް އަރ ވާފަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ކަންކަމަށް  ރައްޔިތ ންެގ ސަލާމަތީ  ރަީއސްެގ  ތެރޭަގއި  ،މަޖިލީހ ެގ  ބަދަލ ތަކ ެގ  ެގނެވޭ  މި  ރައްޔިތ ން    ،އިމްތިޔާޒަށް 

ން ބާކީކޮށްފަެއއް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ވާހަކަެއއް ނ ދެއްކޭނެ. ރައްޔިތ ންެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން މިއަދ  އެންމެ އިމި

ވަގ ތ    . ރާއްޖޭެގ މ ޅި އިޖ ތިމާޢީ ހާލަތ  މި. ރާއްޖޭެގ ޞިއްޙީ ނިޒާމާތިޞާދާއޮތީ ރާްއޖޭެގ އިޤ   ބޮޑަށް ގ ޅިފައި މި

މި ޮގތާ  އޮތް އެހެންވީމާ،  މާ  .  ދެއްކޭނެ  އަޅ ަގނޑ  ޙަ ވާހަކަތައް  ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ.  މިއަދ   ދައ ލަތ ން  މި  އ ލެއް 

އަޅ ަގނޑ  މި ަވގ ތ  ވެސް  ދޭން    ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ހ ރިހާ މީޑިއާތަކަށް ހަމަހަމަ ފ ރ ޞަތ   ،އ ޅެނީ  ދަންނަވަން މި

ދާއިރާއާލަމޭއިޮގވަ  އަޅ ަގނޑ ެގ  އަދި  ހ ރި  އި.  ހާލަތ   ކޮވިޑ ެގ  މިއަދ   ރަށ ަގއި  ފަސްދޮޅަހަކަށް  ޮގތް   ރާއްޖޭެގ 

ރައްކާތެރިކަން ދޭން އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން ހިމާޔަތާއި  ތަކަށް ދޭންޖެހޭ  ެއ ފަރާތް  އި، ބަލަ ާގތ ން  ރެމިއަށްވ ސަރ ކާރ ން  

ލަ ޮގތެއްަގއި ދަންނަވަން ބޭނ ންވި ވާހަކަައކީ. ދެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ   މ އަޅ ަގނޑ  ޖ    އިނޭގތޯ. މިއީ

ރައީސް    ންނެވިއޭރ ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަކަށް ހ   ފިނިފެންމާ ލޯންޗ ގައި  ،މ ެގ ކ ރިންހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ނިންމާލ  

ވަކި ކެކ ރިެއއް ނަާގފައި  ދިން    އިއިލާއަށް ޓާެގޓ ކޮށްފަޢާމަނިކ ފާނ ެގ    އެ  ަގއިކޮޅަށް  އްޔޫމްެގޤަން ޢަބްދ ލްޔާމީهللا ޢަބްދ 
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ބަލާފަކެކ ރިެއްއެގ  ވަކި   ވަކި  އިސަިއޒަށް  ނޫން.  ކަންތައްތަކެއް    ކަމެއް   ވަކި  ިއ،ކަމެއް ސިލެކްޓ ކޮށްފަ  ކ ރަންޖެހޭނެ 

ނޫން.ސިލެކްޓ  ކަންތަކެްއ  މ އައްސަސާތަ  ނ ކ ރެވޭނެ  މިފަދަ  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަހަމަކޮށް ރާއްޖޭެގ  ވެރިންނަށް  ކ ެގ 

ޒަމާނެއްަގއި  އެއީ  ފ ރ ޞަތ ތައް   ޤާނޫނ އަސާސީ    ިވޔަސް  ިއރެއްަގއި  ކޮންމެ  ވިޔަސްކޮންމެ  މި  ނިޒާމެއް  ކ ރެވޭނެ 

އަޅ ަގނޑ     ވާހަކަ  އެ  ސް މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ،ރ ކ ރަން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިކަށަވައަޅ ަގނޑ ެމން  ބ ނެދެނީ. އެކަން  

 ޝ ކ ރިްއޔާ.   ދަންނަވާލީ.

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ .   ިއްއޒަތްތެރި  ނިޒާމީ   ،އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫޝ ކ ރިއްޔާ 

 މައްސަލަެއއް. 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(       

 ޙަސަން އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

 ؟އްވާތޯއަޑ އިވިލަ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އަޑ އިވޭ.    !ެގންދަވާ  ރަނގަޅ ، ކ ރިއަށް

 

 ެގންދެވ ން(  )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކ ރިއަށް     

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

ަގއި ރައްޔިތ ންނަށް އްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ މެންބަރ  ރަމާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ،އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް ނެީގ

ސަރ ކާރ   އޮޅޭ މި  ވާހަކަދަްއކާތީ.  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއެއް    ،ޮގތަށް  ެއއްވެސްމިއަދ ެގ  މީޑިއާައކަށް   ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އަޅަމަކ ންނެއް   މިނިވަންކަމާހ ރަސް  މެންބަރަށް    ގައިއެކީ  ނ ދޭ.  އިްއޒަތްތެރި  ލިޔ ންތައް  ލިޔާ  ނޫސްތަކ ން  ެއ 

ހ އްޓ ާވކަށް  .ފެނިވަޑަިއަގންނަވާނެ ސަރ ކާރ ންނެއްރ ނަކަ  ،އަޅ ވާކަށްބިޑި   ،އެ  މި  ޖަހާކަށް  ެއއްެވސް   ޭގސް 

ދ ވަހެއްަގިއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެބަ   ސް އޮންނަކޮންމެ މަޖިލި  ،ކަމަކީ  އަނެއްމ އައްސަސާއެއް ފޮނ ވާފައެއް ނެތް.  

ވާ  ،ވިދާޅ ވޭ  ޮގްއވާލި  ލޯންޗ ަގއި  އެތައް  ފިނިފެންމާ  ޮގްއވާލިތާ  އެ  ބޭފ ޅ ން.  އެ  ތިއްބެީވ  ކ ރިއިރ ަގއި  ެއކަން  ހަކަ. 

އަހަރެއް ފަހ ން ވެރިކަން ބަދަލ ވީ. އޭރ ަގއި އެ މައްސަލަ ނ ބެއްލެވީ ކީްއެވެގންތޯ އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ކ ރަން ބޭނ ން. 

 ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝ 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ނައިފަރ   ، މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  އާދެ! ޝ ކ ރި 

 މަށް. ޝިޔާ އަޙްމަދ  މެންބަރ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

އިމްތި މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  ާގނޫނަށް    ،ާގނޫނ ބާރ ތަކ ެގ  އި  ޔާޒ ތަކާ އާދެ!  މި 

 ،ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނިހާދ . މި އިޞްލާޙަކީ މިއީ  ،އޮތީ  އިޞްލާޙެއް ހ ށަހަޅ ްއވާފައި މި 

ރައްކާތެރިކަން ހިމާޔަތާއި  ރަީއސަށް  މަޖިލީހ ެގ  އިތ ރަށް ؛ރައްޔިތ ންެގ  ރައްކާތެރިކަން  ހިމާޔަތާއި  ދޭ    މިހާރ ވެސް 

ވަރ ަގދަކ ރ މަށް   މި  ކަމަށްހަރ ދަނާކޮށް  ިމއަދ    މަޤްޞަދ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ބިލެއް.  ފޮނ ްއިވ  ސަރ ކާރ ން  އޮތީ. 

ސަރ ކާރ ން އަދި މި ބިލ  ފޮނ ވާފައި އޮތް    ،ާގތަށް ެއބަ ފަހ މްވޭ  ނާީގޔަ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑަށް މިއަދ 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް ިވޔަސް  ތަކަމ ަގއި  ބިލ   މި  ވެސް  ކަމާކ ރައްވާނެ ގ ދީސްޔާ  އަޅ ަގނޑ     ދޭތެރޭަގއި  މިއަދ  

  ދޭތެރޭަގއި ވެސް  ކަމާކ ރަްއވާފާނެގ ދީސްއ ފައްދަން. މަޖިލީހ ން މި ބިލ  ފާސްވެދާނެ. ފާސްކޮށްފާނެ. މި ބިލ  ތަސ ވާލ 

ރީ.  ތެރޭަގއި މިއަދ  ކަންތައްތައް މިހިެގ  ސަރ ކާރ  ހިންާގ ޕާޓީ   ،ތެރޭަގއި   އ ފެދޭ ހިސާބަށް ސަރ ކާރ ެގމިއަދ  ސ ވާލ  

ަގއި ެއ މޭ  6  ،ގ ޅޭ މައްސަލަެއއް  މި މަޖިލީހ ެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިއްޒަތްތެރި ރައީސާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކ ރަްއވަމ ން މަސައްކަތް އިދަައޅަގ ޅިެގން އިންސާފ ވެރި ތަޙ ޤީޤެްއ ކ ރެވޭތޯ ަގ ދެވ ނ  ޓެރަރިސްޓ  ހަމަލާއާމަނިކ ފާނަށް 

މަނިކ ފާނާ ެއ  މަނިކ ފާނާއި  އެ  ެގންދަވަނީ  ހ ރި   އެ  މިކަމ ަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  ބޭފ ޅ ންކޮޅެްއ.  ތިއްބެވި  ެއކީަގއި 

އެނިގވަޑައިަގންނަވާ  އިތ ރާލާ މަނިކ ފާނަށް  އެ  ކިޔަ އ ނދަޫގ  ނޫސްތަކ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެބައިކަން  އެނޭގ    ލީމަ 

ެއކަނި އިްއޒަތް އަޅ ަގނޑ   އެދ ނ އިރ ަގއި  ފ ރ ޞަތަކަށް  ވާހަކަދައްކާލަން  މައ ޟޫޢ ަގއި  މި  ައޅ ަގނޑ   ރައީސް،  ތެރި 

މިހި  ،އިނީ އެދިފައެއް.  ފ ރ ޞަތަކަށް  މަޖިލީހ ން  ރަްއޔިތ ންެގ  ނެތް  ބޭފ ޅަކ   އެްއވެސް  މިއެހެން  ދޭ    ކަމަށްރީ 

އެ މިހާރ   ފެންނަވަރ .  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެދިަވޑަިއަގންނަާވ  ؛ ބަސަމާލ ކަން  އެބަ  ބޭފ ޅ ން  ިގނަ  ވަރަށް  މިހާރ  

ތެރެއިން ވެސް   ހ ެގރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީމިއަދ   ދޭތެރޭަގއި    އަޅ ަގނޑަށް އެބަފެނޭ. މިއީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރަީއސާ

ތާމަވެރިކަމެއް ހިހ ރި،  ޮގތް. މިއީ ހިތާމަ  ެވސް ޢަމަލ ކ ރެވެމ ންދާ  ތެރެއިން  ެގޮގތް. އަދި ސަރ ކާރ   ޢަމަލ ކ ރެވެމ ންދާ

އަޅ ަގނޑަ ވީތީ،  ރައްޔިތަކަށް  ދިވެހި  މިއީ  މިއިނޭގތޯ.  ހިތާމަކ ރަން.    ށް  ދެރަވެ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ބަލަން  މަންޒަރ  

ރަީއސް ވާހަކަދެކެވ ނީ  ؛އިްއޒަތްތެރި  މި  މަޖިލީހ ަގއި  މި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ ރިން  ޖެނެރަލް   ،ީމެގ  ޔޫ.އެން 

އަޅ ަގނޑަށް    ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިެގން އެކަމ ަގއި ވާހަކަ ދެއްކެވ ނ އިރ   ރިޔާސަތ ެގ ެއއް އަހަރ ދ ވަހ ެގ  އެސެމްބްލީ
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އަނެއްކާ    ބައެއް ހީވިކަހަލަ  ިއންތިޚާބަކަށ2023ްފަހަރ   ރިޔާސީ  ފެށ ނ     ެގ  ޮގތަކަށް  ކެމްޕޭނ   ވާހަކަތަްއ  ކަހަލަ 

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  އަޑ ިއވ ނީ.  ވަ ؛އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ސިޔާސަތ   ދިވެހިރާއްޖޭަގހާރިޖީ  ހ ރިރ ަގދަެވެގން    އި 

ޙައްލ ާވނީ.   ވެސް  އެންމެ  ޚާކަންތައްތަްއ  ދިެވހިރާއްޖެއަށް  މިއަދ   ރަނަގޅ ެވެގން  ސިޔާސަތ   ބޮޑ   ރިޖީ 

ރިޖީ ސިޔާސަތ  ރަނަގޅ ެވެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޚާބަލިމަޑ ކަން. ކޮވިޑ ެގ މި ބަލިމަޑ ކަމ ަގއި    ކަމަކީ މިނ ރައްކާތެރި

ވެކްސިންކޮޅ   ހާސިލ ކ  އ ޅެނީ  މި  އ ފައްދަން.  އެބަ  ސ ވާލ   އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   ވެސް  ކޮބަިއތޯ  ކަމަކީ  ރެވ ނ  

އަދި ހ ރިހާ ވެކްސިނަކަށް ފައިސާ    ،ދީފައި ހ ރިން އޯޑަރ ެވކްސިންކޮޅ  ނ ލިބިެގން. އަދި ދެ ނ ލިބިެގން. އޯޑަރ  ދިން  

 ދިނީމަ...މ ެގ އެްއވެސް އ އްމީދެއް ނެތް. ވެންޓިލޭޓަރަށް އޯޑަރ . ދެން އޯޑަރ  ވެކްސިންކޮޅ  ލިބޭނެކަރީދައްކާފައި ހ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  މަޑ ކޮށްލަ ؛އިްއޒަތްތެރި  މައްސަލައެއް ވާހަކަކޮޅ   ނިޒާމީ  އިނޭގތޯ.  އެދެން  ދާއިރާެގ   ،ދެްއވ ން  މެދ ހެންވޭރ  

ތްތެރި މެންބަރ  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަ  ވެ،ތީ ފައިވާއް ނަންގަވާނިޒާމީ މައްސަލައެ  ޢަލީ ޢާޡިމްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   

 . ޢާޡިމް ޢަލީމެދ ހެންވޭރ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެްއވ ން އެދެން. މަޑ ކޮށްލަ ހަށްވާހަކަފ ޅ  އި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(       

  : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ ހެންވޭރ 

ެއޖެންޑާ އެބަޝ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،    ،ޮއވޭ  ޮއވޭ ކަނޑައެޅިފަ. އެޖެންޑާަގއި އެބަ  ކ ރިއްޔާ 

ވާހަކަދަްއކަންވަކި    ަގއިަވގ ތ ތަކެއްވަކި   ޮއްއވާ  . ކަމަކަށް  ރައީސަށް ތ ަގސް   ،ރީތިކޮށް  ިއއްޒަތްތެރި  ަގިއ 

އޮތް  ަގއިއެޖެންޑާހަމަ    ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ވާހަކަމައ ޟޫޢަ  ފ ރަތަމައިނ ން   ނ ހޭލެވ ނީމާދާނި  ،ނ ދެއްކ ނީމާށް 

ނ ކ ރެވ ނީމާ  ފިތ ނަ ހޭލާވާވަރަށް  ކ އްލިއަކަށް  ޮގސް  އަނެއްކާ  ވަގ ތ   އެކެ  މި  އެޖެންޑާ  ތެދ ެވ  އޮތް    ްއގައިވަގ ތ  

ވާހަކަދައްކަ ދީންކަންތަކަށް  ރައީސް  ފ ރ ޞަތ   ެއ  އިންނަ  .  މަޖިލި  ،ވަނީނަމަ  ކަމަށްެގން  ޮގިމ  އެދެވޭ  ތ ަގއި  ސް 

ދައްކާ ޮގތަށް ޮއވެއްޖެްއޔާ ކަމަކ ނ ދާނެ ވާހަކަ  ކަށް ކޮންމެ ަގޑިެއއްަގއި ވެސްކ ރިއަކަށް ނ ެގންދެވޭނެ. ކޮންމެ މައ ޟޫޢަ

އ ސޫލ ެގ ތެރެއިން ެގންދަން    ،ރަނަގޅަށް  ،ޮގތަށް ތަރ ތީބ ންންނަ  އެޖެންޑާަގއި އޮ  ސްރައީސް. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލި

ކަމަށް ދާއިރާެގ   ،ވަނީނަމަ  ބޭނ ންފ ޅ   ނައިފަރ   މިހާރ   ދެވިެގންނ ާވނެ.  ފ ރ ޞަތ   މިކަހަލަ  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި 

ވާހަކަދައްކަމ ންދަނީ މެންބަރ   ގަވާއިދާ  ،އިްއޒަތްތެރި  ަމޖިލީހ ެގ  ވިސްނ މ ަގއި  ޚިލާފަށް.  ރައްޔިތ ންެގ    ފިތ ނަކ ރ މ ެގ 

އެންމެ ކ ރީ އެޖެންޑާަގއި ނެތް.    ށް އެޖެންޑާއާ ެއްއވެސް ގ ޅ މެއްދައްކަވަމ ންދަނީ. އަދި ޭއގެއިތ ރައެއް  ހ ރިހާ ވާހަކަ

ކިޔާފަ ދަްއކާލަނީއޭ  ވާހަކަ  ވެސް    އިއޮތް  ރިޔާސަތ ންދައްކާއިރ   އިންނަވަނީ.  މަޖިލީހ ެގ    މިކަމާއެހެންވީމާ،    ތި 
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އަބަދ  މި   ،އްޖެއްޔާ މި ފ ރ ޞަތ  ދޭ ކަމަށް ވެވަރަށް ފ ންކޮށް ވިސްނާވަޑަިއަގންނަވަންވާނެ.  ރިޔާސަތ ން  ދޭތެރޭަގއި  

ތަކ ރާރ ެވެގކަން ދާނީ  މައްސަލައެއް.    އެހެންވީމާ،  ން.ތައްތައް  ނިޒާމީ  ބޮޑ   ވަރަށް  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   މިއީ 

ޮގތ ަގ ފ ރިހަމަ  ކަމަށްމަޖިލީސް  ބޭނ ން  ހިންަގން  ރަނަގޅަށް  މިކަން  ،ވަނީނަމަ  ިއ  ވަރަކަށް    މެވެސް ކޮން  އެބަޖެހޭ 

 ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޝ  މައިތިރިކ ރަން އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ވާހަކަފ ޅ  އަޅ ަގނޑ  އަޑ އަހައިފިން. އިްއޒަތްތެރި  

އެދެން އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މައްސަލައާ  ،ނައިފަރ   އިްއޒަތްތެރި   ހ ށަހެޅިފައިވާ  ގ ޅ ަވއިެގން 

 . މެންބަރ ެގ ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދެވ ން. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، އަޙްމަދ  ޝިޔާމް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

މި އަޅ ަގނޑަށް  ރަީއސް،  ިއއްޒަތްތެރި  މ ހިންމ     މިހާރ   ،ޮގތަކީ  ވާ  އާދެ!  މިހާ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މިޮގތަށް 

މި އޮންލަިއންކޮށް  މިހާރ   އ ނދަގ ލީ  ތަންކޮޅެްއ  އަޅ ަގނޑަށް  ކ ރިއަށްދާއިރ ަގއި  ކ ރަން.   ކަންކަން  މަސައްކަތްތަްއ 

މަސައްކަތް  އެްއެވެގން  ފިޒިކަލީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހީވަނީ  ައޅ ަގނޑ އަޅ ަގނޑަށް  މިއަދ   ހާލަތަށް   މެންނާ ކ ރަންޖެހޭ 

މީހ ންނަށް އ ޅެޭވ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި   300،  200އަންނަ ބިލ ތަްއ އެބަ ބ ނެދޭކަން. ދަރ ބާރ ޭގަގއި    ހިސާބަށް މި

ބޮޑެތި މަޖިލީހ ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  ޮގތ ން  ބެހޭ  މައްސަލަތަކާ  ކ ރެޭވއިރ   ހާސިންގާ   ބޮޑެތިބޮޑެތި    ، ބަހ ސްތައް 

ޓެކްނިކަ އ ޅެނީ  މި  ރަނަގޅަށްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދިމާވެެގން  މަްއސަލަތައް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ލް  ބިލަކަށް  ެއ 

މި   ެގންނ ކޮށްލެވި ބަހ ސްރަނަގޅަށް   އަޅ ަގނޑ   ހި  އިނޭގތޯ.  ރައީސަށް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މާޔާތާއި  ދައްކަނީ 

މެންބަރ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ފެނިެގން   65ބިލެްއ މިތަނަށް އައިމާ އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ތިއްބެވި    ރައްކާތެރިކަން ދިނ މ ެގ

ބޭފ ޅާ  މި ހ ށަހެޅ އްވި  ބިލ   މި  ރަީއސް.  އިއްޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅ އްވި  ،އ ޅެނީ  އިއް  ބިލ   ދާއިރާެގ  ޒަތްތެރި  ފޭދޫ 

ބޭފ ޅަކ    ެއންމެ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އެ މެންބަރަށްފަހ   މިއ ޅެނީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދެްއކެވ މަށްފަހ   ެއއްެވސް އިވާހަކަ  ން 

؟ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިކަމ ަގއި އޮތް ރަނަގޅ  ނިޔަތަކީ  އޭވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ކޮބަިއތޯ  ނ ފެނިެގން. އެފަހ ން  ފ ޅަކ   ބޭ

ފޮނ ވ މ ަގއި  ސަރ ކާރ ެގ ބިލ   މި  އެބައޮތްތޯއޭ  ނިޔަތެްއ  އ ފާކ ރަން؟ ރަނަގޅ   ވަރަށް  ދާއިރާެގ    ،އަޅ ަގނޑ   ފޭދޫ 

ކޮށްދެްއވީތީ. އެ މަނިކ ފާނ ެގ ވާހަކަފ ޅ  ވެސް ރަނަގޅ . އެހެންނަމަވެސް،  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މި ބިލ  ސްޕޮންސަރ

ލެޭވއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް މިހާރ  އިމި ބިލ  ފޮނ ވަ  އިެގންކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ނިންމަ  މި
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މިބޮ  މާ އ ފެދޭ  ެއބަ  ސ ވާލ   ވެސް  ތަ  ޑަށް  ައޅ  ސްދީގ ބިލ   ސ ވާލ   އ ފެދޭ ނ ކޮށްފާނެކަމ ެގ  އެބަ  މިހާރ   ަގނޑަށް 

 އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  ތައާދެ!   ؛އިްއޒަތްތެރި  ތަގ ދީސްބިލ   ެވއްޖެއްޔާ  ތަގ  ދީސްކ ރައްވަން  ދެން    ވައި އްނ ކ ރަގ ދީސްކ ރަްއވާނެ. 

ފޮނ ވަ  އަނބ ރާ ޮގތްލީމާ،  އިމަޖިލީހަށް  ކަންކ ރަންވާ  މަޖިލީހ ން  ާގނޫނ   ދެން  އެބައޮވޭ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވެސް  ަގއި. 

މެންބަރ    ،ވާޖިބަކީ އިއްޒަތްތެރި  ފާސްކޮށްދިނ ން.  ބިލ   ވަންޏާ  ކަމަށް  ފެންނަ  ފާސްކ ރަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބިލ  

   !ެގންދަވާ ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ބިލ ެގ  އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  އެއް    27.  އިތ ރ ކޮށްލަން  ބޭނ ންވޭ  އަޅ ަގނޑ   މާއްދާއަށް  ވަނަ 

ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ބޭނ ންފ ޅ ވާ ބަޔަކ  އެ މަނިކ ފާނ ެގ    ،އެ އަކ ރަކީ އެއީ  ؛އަކ ރ  އިނޭގތޯ. ެއއް އަކ ރ  

މި ާގނޫނ ަގިއ އެ ވާހަކަ ޖަހަންޖެހޭ ކަމަށް ހަށި ރައްކަލަށް ބޭއްތިބ މަށް ެއ މަނިކ ފާނަށް އެ އިޚްތިޔާރ  ދިނ މަށް ޓަކައި 

 އެބަ ަގބޫލ ކ ރެވޭ އިނޭގތޯ.   އަޅ ަގނޑަށް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި   ؛އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވާހަކަފ ޅ  ނަިއފަރ   މަޑ ކޮށްލައި  މެންބަރ ެގ  އެދެން. ހަށް  ދެްއވ ން 

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ އާޡިމް.   ޢާޡިމް ޢަލީތެރި މެންބަރ  މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތް 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(       

  : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ ހެންވޭރ 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ    ،ައޅ ަގނޑ  ބޭނ ން އޮޅ ންފިލ ވާލަން ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ފ ރ ޞަ އޮަގާވއިދ ަގއި  އެދ ން  ކިހިނެއްތޯތަށް  އެދެން؟ ންނަނީ  މީހާފ ރ ޞަތަށް  ނިމޭ  ޖެހޭތޯ   ަގޑީަގިއ   ވާހަކަދަްއކާ 

ެވސް އިރެްއަގިއ  ކޮންމެ  އެދެވިދާނެތޯ  އެދ މ ަގއި  ؟ ފ ރ ޞަތަށް  ވާހަކަެއއް  ފ ރ ޞަތަށް  ދައްކާ  މީހަކ   އެހެން 

ތެޅިެގންފައި ؟އެދެވިދާނެތޯ  ފ ރ ޞަތަށްެވސް    އިލާފައިއަޑ އަހަ ހ ށަހަޅަވާހަކަައކީ    ،ހަމަ    ނިމޭތަނ ން   އިބިލ  

އެދެންޖެހޭތޯ އޮންނަ ؟ފ ރ ޞަތަށް  އެކަން  ިއއްޒަތްތެރި   ؟ޮގތަކީ  މިއީތީ  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށް 
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 ؟ދ ން އޮންނަނީ ކިހިނެއްތޯންނަނީ. އެފ ރ ޞަތަށް އެދ ން އޮ  ކިހިނެއްތޯ  ،މެންބަރަށް އެނިގަވޑައިނ ަގނެެގން އެ އ ޅެނީ

 ވާހަކަ ދައްކަވަމ ން އެ ެގންދަވަނީ.  އެހެންެވެގން ކަންނޭނެގ ތަކ ރާރ ކޮށް އެ؟ ކޮން ަގޑިެއއްަގއިތޯ ؟ކިހިނެއްތޯއެދެނީ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެ ބޭނ ންފ ޅ ވާ  އެދިވަޑަިއަގންނަަވން  ފ ރ ޞަތަށް  ދެން  އިނޭގތޯ.  ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ ،    ންބަރ ން އިްއޒަތްތެރި 

  4ަގޑިއިރ . އެ    4ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިަގންނަާވނެ. ދެން އެ ފ ރ ޞަތ  އެބައޮތް. މި ބިލަށް ބަހ ސްކ ރަން އެބައޮތް  

ފ ރ ޞަތަށް ެއކިއެކި ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ަވގ ތ . ދެން ، ވެސް ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާފައިވާނީ   ަގޑި ބެހިެގންވާ ޮގތް

  ބަ އެދިވަޑަިއަގތ މާއި އެދިވަޑައިނ ަގތ ން ެއއީ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްެގ އިޚްތިޔާރ ަގއި އޮންނައެ  އެދިަވޑަިއެގން

  !ެގންދަވާ ކަމެއް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ކ ރިން ފެށ މ ެގ  ވާހަކަ  ައޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ   އާދެ!  އަޅ ަގނޑ   ވެސް 

މ ަގިއ ކަރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރަީއސް ވީމައާ އެކީަގއި މި  ،އޮންލައިންަގއި ތިއްބެވި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް ހަމަ އެދެން

  ނޑ މެންނާމި ބިލެއް އަޅ ަގ ؛ކަމ ަގއި ދެއްވަން ިއނޭގތޯ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޓް މިވެސް އިންޕ   ހަމަ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން

އިޞްލާޙެއް  ،ހިސާބަށް ޔަ  ައޅ ަގނޑ މެންނާ  މި  މަޖިލީހ ެގ މޭ  6ވެސް    ނ ންގީ ހިސާބަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ރަީއސް  ަގއި 

ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  ގ ޅިެގން.  ހަމަލާއާ  ދެވ ނ   ނަޝީދަށް  ރައީސް  ހަމަލާއެއް   ؛ރައީސް  ހަމަލާއަކީ. ޓެރަރިޒަމ ެގ 

ހަމަލާއެއް   ދެވ ނ   މަގ ަގިއ  ިގނަ  މީހ ން  މިއެންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ސިޔާސީ  ހަމަލާއަކީ.  އެންމެ   ވަގ ތ   ޮގތ ން 

އްޒަތްތެރި  ލީޑަރަށް ދެވ ނ  ހަމަލާއެއް މި ހަމަލާއަކީ. އިޕާޓީެއްއެގ  ކ ރަްއަވމ ންެގންދަވާ ސިޔާސީ  އެކްޓިވްކޮށް މަސަްއކަތް

ބަލަން ؛ރައީސް ކަންތައް  ިމ  އަދިެވސް  މިއ ޅެނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫންތޯވީއެކަމަކ   އ ފައްދައިެގން   ،ތޯ  ސ ވާލ   މި 

އެބަ ސ ވާލ  އަޅ ަގނޑ މެން  އޮތްތޯ  ނިޔަތެއް  ހެޔޮ  މައްސަލައަކީ. ސަރ ކާރ ެގ  މިއީ  އ ޅެނީ.  މި  އ ފައްދާ.  ސަރ ކާރ ން 

އެބަ ސ ވާލ   މިައދ .  އ ފަްއދާ  ރައްޔިތ ން  ރައީސް،  މަހ ެގ    2015އިއްޒަތްތެރި  އަހަރ  ސެޕްޓެންބަރ   ވަނަ   28ވަނަ 

ޢަބްދ ދ ވަހ  ރައީސް  ރައީސ ލްޖ ްމހޫރިއްޔާ  އޭރ ެގ  ޢަބްދ ލްهللا ،  ލޯންޗ ކޮޅ ަގިއ  ޤަޔާމީން  ދަތ ރ ކ ރެއްވި  އްޔޫމް 

ބޭފ ޅ ންބޮން ތިްއބެވި  ހަްއޔަރ ަގއި  ގ ޅިެގން  އެކަާމ  ހާދިސާަގއި  ތިއްބެީވ  މިއަދ     ،ޮގްއވި  އެ  ކޮޓަރީަގއި  އޭ.ސީ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންމެއަކ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ވިދާޅ ވި އެ މައްސަލަެއއް ނ ބަލައޭ. އެ މައްސަލަ ތަޙ ޤީޤ ކޮށް 

ލެއްވީ.  ނޫންތޯ އެ ބޭފ ޅ ން ދޫކޮށްެއކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތްތައް ހައްޔަރ ަގއި ތިއްބާ މި ސަރ ކާރ  އަިއއްސަެއއް  އި،ބަލަ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޓެރަރިޒަމް ނައްތާލަން ސަރ ކާރ ެގ ރަނަގޅ  ނިޔަތެްއ ؟ ކޮބައިތޯ ސަރ ކާރ ެގ ރަނަގޅ  ނިޔަތަކީ މީގައި
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ޓެރަރިޒަމ ެގ ހަމަލާތަކ ަގިއ    ، ނެތް ވާހަކަ ތަކ ރާރ ކޮށް ައޅ ަގނޑ މެން މި ދަންނަވަނީ އެހެންވެެގން. ޓެރަރިޒަމަށް ބާރ ދޭ

މި ފަރާތްތައް  ެއކްސްޕެކްޓ ކ ރަންވީތޯޮގތަށް  ޝާމިލ ވާ  އަނެއްކާވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫނީ    ،ދޫކޮށްލައިެގން 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޯގސް.    ،ނޫން ؟މިކަހަލަ ހަމަލާއެއް ހަމަލާތައް މަދ ވާނެ ކަމަށްއ އްމީދ ކ ރަންީވތޯ  އަޅ ަގނޑ މެން  

ެއ    އިލާއަކަށް އިންސާފެއް ނ ލިބޭ. އެ މަނިކ ފާނާޢާ   ނަށް އިންސާފެްއ ނ ލިބޭ. އެ މަނިކ ފާނ ެގރައީސް ޔާމީ އެކީަގއި 

ދެވ ނ  މި  ،ހަމަލާ  އަނެއްކާ  ނ ލިބޭ.  އިންސާފެއް  ފަރާތްތަކަށް  މައް  ހާނިއްކަވި  މި  މައްސަލަ.  މި  ސަލަިއަގިއ  ައއީ 

ނިޔަތެ ސަރ ކާރ ން   ރަނަގޅ   ސަރ ކާރ ެގ  ފެނޭ.  އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގތް  ނެތްކަން  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ  އް 

ޮގވާލަން ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  އެނޭގ  އެބަ  ކ ރިން  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހަމަ  ވެސް    އަޅ ަގނޑ  

އިނޭގތޯ.   ވާހަކަ  ބޭނ މޭ  27ދެންނެވި  އަޅ ަގނޑ   އިތ ރ ކޮށްލަން  މާއްދާއަށް  ދެވޭ   ،ވަނަ  އޮތީ   މި ؛ސެކިއ ރިޓީ 

ެގ ޮގތ ަގއި، ސެކިއ ރިޓީންެގ ޮގތ ަގއި ތިއްބަާވ  ން ވާލ ކ ރެވިފަ. ސެކިއ ރިޓީ ހައޮތީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފާ  މިދޭން  ސެކިއ ރިޓީ  

އިޚްތިޔާރ  ރައީސް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  އޮތް  ބޭފ ޅ ންނަކީ  ހާލަތެއްަގއި  ވާންޖެހޭ  ބޭފ ޅ ންނަށް  ކަމަށް  ކ ރައްވާ 

އްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް  ތ ން. ދެޮގ  އޮތް  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ަގބޫލ ކ ރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހާލަތ  މިހާރ  މި

 ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( .  ޒިޔާދ  ޙ ސައިން މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ވައިކަރަދޫޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

 ެގންދަވާ ާވހަކަފ ޅ .  ށްކ ރަްއަވއިެގން ތި އިންނެވީ. އާދެ! ކ ރިއައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މައިކް މިއ ޓ 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ޒިޔާދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވަިއކަރަދޫ

ށް މި (އަާގނޫނ   ބާރ ތަކާ ބެހޭ  އިރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިމްތިޔާޒ ތަކާ )  2013/6ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ަގބޫލ ކ ރަންެގންނަ އިޞްލާޙަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެންމެ ފ ރިހަމައަށް ތާއީ ރައްޔިތ ންެގ    ،ދ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ވެސް 

ރައީސާ އ އްތަމަ  އިމަޖިލީހ ެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކީ    އަދި  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  ކަމަށް ބާރ ެގ    3ފަނޑިޔާރާއި  ވެރިން 

ރަްއކާތެރިކަން،  ވާހިނދ  ހިމާޔަތާއި  ފ ރިހަމަ  އެކަ  އެންމެ  އެބަޖެހޭ.  ހަމަ  ލިބެން  ބޭފ ޅ ންނަށް  އަޅ  ެއ  ަގނޑ   ން 

  ބޭފ ޅ ން   ންބަރ ، ކ ރީަގއި ވާހަކަދެްއކެވިމެ  އިއްޒަތްތެރިރިހާ  ހ މެން  ޑ ންނަމަވެސް، ައޅ ަގނ ނޫން. އެހެ  ރާތީކީަގބޫނ ކ 

އ ޅޭ   ދިމާވެެގން މިޤީ  ޙަޤީ  ،ކީނި މައްސަލައަކަމި އ ޅެނީ ހަމައެ  ،ބޫލ ކ ރަން ސް ަގން ވެނޑ މެައޅ ަގ  ވިދާޅ ވިވެސް  

ތަނަށް    އެ  ،މައްސަލައަކީ  ތިއްބަވާ  ހ ރިވަނ ބޭފ ޅ ން  ތަނެއްަގއި  އެ  ދިމާވެެގން ؛ތަ  ތަކ ން  ހ ރި    އ ޅޭ   ތަނެއް 

ބަ  ނ ވަތަކަމެްއ  ކާތެރިނ ރައް އ ނދަޫގވާ ލަސެކިއ ރިޓީ  ބޭފ   ނޫން.  އެއްކަ ވާހަެގ  އް ދަޫގވ މެއ ނހައްޓަން  ޅ ންނަކީ އެ 
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ތެރޭ  ،ރާއްޖޭަގއި ެވސް  ،ަގއި ވެސް މާލޭ މީހ ންެގ  ތަންމަގ މަތީަގާއއި  ބޭފ ޅ ން ަގާއއި އާންމ    ތަނ ަގިއ ވެސް އ ޅ ްއވާ 

ވާއިރ ަގއި ގެ   ،ކަމ ަގއި  އަމާންކަން  މ ޅިޙަޤީޤަތ ަގއި  އ ޅެނީ  މި  ވަޤައ މ ަގއި   އްލިެގން  މިއީ  ޒަމާނ އްރަ.    ސ ރެ ށް 

. އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް  ޖާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  މި ފެންނަނީކ  ކ ރަމ ން ައއި ކަމެްއެގ ހިތި ނަތީޔަން ބަރާވަިއެގ

ބޮމެއް.    އޮތް  ން އ ފައްދާފައިރެ ސ މަކީ ވަރަށް ކ ރީއްންނަމަވެސް، އެ ބޮޮގތް. އެހެ  ކަން އޮތް  ަގއިމޭ  6  ،ަގބޫލ ކ ރަން

އ ފަ ބޮން  ދ ވަހެއްއެ  އެތައް  ނަފ ،  އްދާތާ  އައިސްދަމ ންއ ފައްރަތ   އެ  އެ  ސާހިޮގވާ    އ ފައްދަމ ން  ދަނީ.  މި  ބަށް 

ކަމަކީ އޮތްއި  ބިލ ގަ ވެސް    ައޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ    ،ފ ރަތަމަ  ކ ރަންޖެހޭ  ޮގތަ  ިމ  ކޮންމެހެން  ހަމަ  ތާއީދ ކ ރަން.  ށް 

  އަދި މިއަށްވ ރެ   ،ށްމ ކ ރ މަޓެއް ާގއިށްމާން ވެއަ  ،އަމާން މާޙައ ލެއް  ،ހެންނަމަވެސްަގބޫލ ކ ރަން. އެ  ކަން ވެސްމެއްކަ

ބ  ސް  ންމެވެކޮމީޑިއާެގ ވާހަކަ ވެސް    ޑ މިހާރ  އަޅ ަގނއެބަޖެހޭ.    ރަންކ ަގނޑ މެން  އަޅ   ރަ މަސައްކަތްތަކެއްބޮޑަށް 

ީމޑިއާތަ  ދެކެވ ނ .  ށްވަރަކަ ޮގތ ން  މިއަދ   ހ ރި  ޢަމަލ   ހަމައަޅ ަގނޑ މެންނަކަކ ެގ  ހަމަށް  އެވެސް  ހަމަހަމަކަމާއި    

ހޯދައިދޭޔަމާހި މަ ތް  ކ ރާ  މީޑިއާސަން  ތެރޭަގއި  މީތަ އްކަތ ެގ  ހަމަ  ބޮޑ ވާނެ.  ވަރަށް  ެވސް  ޒިންމާ  ން އާައކ ޑިކ ެގ 

ތް މިންވަރަށް  ހައްދެއް ނެ  އ ފެއްދ މ ަގއި  ކަމެްއަގއި  ބޭނ ންވާ  ،ކަެމއްަގއި ނަފ ރަތ  އ ފައްދަން  ނ ންހާ ޮގތަކަށް ބޭނ ންބޭ

ހަރެއްަގއި ވެސް މިހާރ  ައޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަވަން ފަ  ބޮޑ ާވ ކަމެއް.ކަންމެން  މަކީ ވެސް އަޅ ަގނޑ އޮތ ދޫކޮށްލާފައި އޮތް 

  ވެސް   އިގަ އްހ ރިހާ އެްއޗެ   ާއއިީމޑި  ސޯޝަލްނޫން.    ށްެގން ހިންާގ ީމޑިާއތަކެއްރީކޮރަޖިސްޓަ،  ނީކީމި ދަންނަވަ  އޭޑިއާމީ

އެބަ  ބޭނ ން ފ ރ ޞަތ   ކޮށްލ މ ެގ  ޤަ  އޮވޭ  ކަމެއް  ކަންހެންނަމަވެސްއެ  އ މ ަގއި.މި  މި  ނަ،  ނާމާން   ،ތީޖާއަކީކަމ ެގ 

ވެ ؛ތަނަކަށް ހ ރަށްއަމާން  އޮތް  ެގނައ މަށް  އަމާންކ ރ މަށް    އް ހެޓެއް  ވެށި  ެއބަޖެހޭ.  ަގބޫލ ކ ރަން  މިއަދ   އޮތްކަން 

ޭގބޮޑޭ. މި ކަންކަމަކީ އެ ބޭފ   ކަތް މާންޖެހޭ މަސައްކ ރަ  ދަޫގ ކަމަކަށްއ ނ  އްޓ މަކީ މާހެ ލެޓީ ބެސެކިއ ރި  ެގޅ ންެގ 

ޤައ އެހެންނަ  ނ ވެދާނެ. އަމަވެސް،  އޮމ   މި  މިހާރ   ހެދ މަށް  ތަނަކަށް  ކ ރަންޖެމާން  މަސަތްވަރ ން  ހ ރި   ތް ކަހިފައި 

ބޮޑ  އަޅ ަގކަމަށް  ވަރަށް  ަގބޫލ ކ ރަން  މިނޑ   އެހެންވީމާ،  އެބަޖެހޭއެކީގައިކ  އާއެ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެށި   ،ހެން  މި 

ެވއްޖެ  މާންކ ރަނީއަ މިހެންއް ކަމަށް  ހ ރިނަފ ރަތ   ،ހ ރި  ޔާ  އ ފެއްދ މަށް  ހ ރަ     ނައްތާލަން.ހ ރިހާ  ރަތ ެގ ފ ނަ  ހެއް 

މިބަސަ މިއަދާކ ރަ  މިކަން  ޒަމާނ އްސ ރެ  ހެންބ ން  ައއިސް  ައއި  މ ން  އަޅ ަގނއިހަމައަށް  މިރ   ިމ  އޮތީ  ޑ މެންނަށް   

ހާދިސާއާތާހި އަދިވެފަކ ރިމަތި   މަވެރި  މިހެން  މ ސްތަ  .  މިކަން  އޮކ ރ މަށް  ޤ ބަލ ަގއި  މީެގފަހ ން   ،ތްނަމަފ ރ ޞަތ  

ފާހަަގކޮށްލަން.   ވެސް  އަޅ ަގނޑ  އަދި މާ ނ ރައްކާވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ެއބައޮތް. އެހެންވެ އެކަން  ހިނަގންހ ރި ކަންކަން

ެގއްލ ންތަކެއް ބޮޑެތި  ވަރަށް  ވެސް  ރަްއޔިތ ންނަށް  އާންމ   ފަހ ން    ،ވެ މީަގއި  ހިނިގ  މޭ  6އެންމެ  ހާދިސާަގިއ  ަގއި 

ރައްޔިތ ންެގ  އާން ބަ  ން ތެރެއިމ   ވަނީޔަ ވެސް  ބޮޑެ  ކަށް  ެގއްލ ންވަރަށް  ފޫނ ބެއްދޭ  ،ތަކެއް ތި  ބޮޑެތި  ވަރ ެގ ހަމަ 

މިއަށް ޖ މ ލަ    ރީހިށްެގން މި ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކޮ އްޔާޖެ އްވެ  ކަމަށް  ދ ނީއްލެއް ހޯޙަލިބިފަ. އެ ކަންކަމަށް    ެގއްލ ންތަކެއް

ލިބޭނީއްޙަ އ ފެއްދ ށް ވެ  މާންއަ  ލެއް  ޓަކައި ޓެއް  ފ ރ ޞަނަ  ހަމަ  ،މަށް  އ ފެއްދ މ ެގ  ބޮވީހާ  ތ ފ ރަތ   ޑަކަށް  ވެސް 
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ބަންއަޅ ަގނ  އެބަޖެހޭ  އޭ ޑ މެން  ވަެގ ސަބަބ ން  ދ ކ ރެވެން.  ނަތީޖާ  އެހެންވީމާރަށް  ނ ކ ންނަ  ދަނީ.  މި  ، ޯގސްެވެގން 

ތެއްަގިއ  ޮގ  ޖ މ ލަކ ރެވެން ނެތް ވާހަކަ    މާޔަތްދީެގން މިކަންހި  ށްެވރިން ތިއްބަވާ ތަންތަނައ ލަތ ެގ އިސް ހަމައެކަނި ދަ

 ވެފައި  ކަށް ރަހަހ  އޮތް އެންމެ ބޮޑ   ށް ށް ހަދަން. މި ކަމަޓަކަށްޖެހޭ އަމާން ވެނޑ  މި ދަންނަވަނީ. މި ވެށި އެބަަގއަޅ 

އެ ކަންކަމަށް އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް    ،އިއޮތ މާ   ޅާނ ލެވި  އައެ ކަމަށް  ،އޮތް ފ ރ ޞަތަށްތ  އ ފައްދަން  ނަފ ރަ  ،އޮތީ  މި

ޓެއް ނ ވަތަ ރައްކާތެރިކަމެްއ  ށްން ވެ އަމާޤީޤީއްޔޭ ޙައި އެ  ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީމެން ެގންނަން.  އްލެއް ައޅ ަގނޑ ޙަ

ވެސް  އާ ރައްޔިތ ންނަށް  ވެސްދައ   އަދިންމ   ވެރިންނަށް  ފ ރ ޞަތަ  ،ލަތ ެގ  އޮތް  ލިބެން  ރަްއޔިތ ންނަށް  . ކީދިވެހި 

 ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. ޝ ކ ، ެއކަން ހަމައެކަނި ފާހަަގކޮށްލަން. ވަރަށް ބޮޑަށްއެހެންވީމާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދާއިރާެގ  ވެލިދޫ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މ   އިްއޒަތްތެރި  ޢަބްދ ޙައްމަމެންބަރ    ޤް.ޝަފީهللا ދ  

 ކޮޅަކަށްފަހ (ގ ތ )ވަ  ތ އަރ ވަން.ށް ފ ރ ޞަޝަފީޤަهللا ދ ޢަބް  މަދ މ ޙައްވެލިދޫ ދާިއރާެގ މެންބަރ  (  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ 

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވ  ޝަފީޤްهللا ދ ޢަބް މަދ މ ޙައްވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

 !ެގންދަވާ  ރިއަށްވާހަކަފ ޅ  ކ  ޝަފީޤްهللا ދ ޢަބް މަދ މ ޙައްވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާސެ! 

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވ  ޝަފީޤްهللا ދ ޢަބް މަދ މ ޙައް ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ާގނޫނަ ބާރ ތަކ ެގ  އިްމތިޔާޒ ތަކާއި  މަޖިލީހ ެގ  އިޞްލާރައްޔިތ ންެގ  ެގންނަން  ފޭޙެށް  ދާއިްއ  އިްއޒަތްތެރި ރާެގ  ދޫ 

  އް ޙެޞްލާދަ އިމިފަ  ،މެންބަރަށް ޝ ކ ރ ައދާކ ރަންއިްއޒަތްތެރި  އެ     ހަމަ. ައޅ ަގނޑ  މި އޮތީ  މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި

އަ ހ ށަހެޅ އްހ ށަހެޅ އްވީތީ.  ސަރ ކާރ ން  ސްޕޮންސަރކޮ  ވިދި  އިޞްލާޙ   މި  މެންބަރަށް އެ    ،ތީ ދެއްވީށްއިޞްލާޙެއް. 

ޝ ކ ރ  ބޮޑަށް  އިޞްއަދާކ    ވަރަށް  މި  ހ ށަހެޅި ލާޙ ރަން.  ދިޔައިރ   އ    ެގން  ބޮޑ  އްއަޅ ަގނޑ   މާ  ހ ރީ   މީދ ކޮށްެގން 

ހަމަ ޔަީގނ ން ެވސް ިމ   ،ކަމަކީ. ެއީއ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި  ށް މިކަމަ  ނޫން  މެއްންީވ ކަބަހ ސެއް އޮންނަ

  އެއް. އެ އޮތް ޤާނޫނ އަސާސީ ކިވެފައިތިން ބާރ  ވަ  ،ކީަގއި އެ   ރަފ ވެެގން އައ މާޢާަގއި ރަ  2008ޤާނޫނ އަސާސީ    ހިފެ

ަގބޫ އަޅ ަގނޑަށް  ހިސާބ ން  އެ  ތިއްބަވަނީ.  މި  ވެރިން  ތިން  ބާރ ެގ  އޮތީލ ކ ރެވިތިން  ތިން  ދައ ލަތ ންނޭ    ،ފައި  އެ 



1202 ންޖޫ 9                                                 ސާލްޖަ ވަނަ 10 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

40 

 

ތަނެއް ހަމަޖައްސަ  މެންެގ ކަންކަން ހ ންނަންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ . ދެން އެހެދެްއވާނީއިވެރިން ވެސް ދިރިއ ޅ އްވާނެ 

ެވެގން ެއޮގތަށް  އެކަން  ައޅ ަގ  ސީއާޤާނޫނ އަސާ އެ  .  އީނ ދިއަޮގތ ން    ރައީސްެގ  ،ބަދަލަކީ އައި    ޑ މެންނަށްނ ެއކީ 

ނަ ރައީސެ އިތ ރ ން  ހަމަޖެހިެގންއިބ   ތަނެއް  ހ ންނަވާނެ  ދެންއީޔަދިއް  ާގތް   މި  .  އަހަރ ދިހަ  ަގނޑަކަށްވީ    ެގބާރަ 

ދިތެރޭަގ ބަދަލ ވެެގން  ޮގތްޮގތަށް  އެކި  މިކަން  ދި  .އީޔައި  ެގއެ ރަީއސ ން  ކަންތައްތައްރިއ ޅ އްވާނެ  މީަގއި   ؛އްެގ  ދެން 

ފާހަަގކ ރައްަވއިފި މެންބަރ ން  ފަހ ،  ބައެއް  ރައީސ އެންމެ  ހ ންނެން  ބޭފ ޅާލްޖ މްހޫރިއްޔާައކަށް  ބޭ  ،ވި  ފ ޅާެގ  އެ 

ެގެއއްަގއޭ   ެގ  ،ފަހ ން  ވިޚަރަދ ތަކެއް ކ ރެއް  އްއެތަ  ނޭތ ންވީ. އެހެންނަމަވެސް، ދައ ލަހ ންނެ އަމިއްލަފ ޅ   ވެސް    އެ 

ހެންނަމަވެސް،  ވަނީ. އެދަން. ދެން އެކި ބޭފ ޅ ން އެކި ޮގތްޮގތަށް މި ކަންތައްތައް ކ ރަްއވަމ ން ހަމަ ެގްއީވއޭއިލެވިްއކަވަ 

ހ ންނަވާނެ  ރައްޔިތ ން  މިހާރ  ރައީސެއް  މ   މަޖިލީހ ެގ  ވަރަށް  އޮތީ  މި  ހަމަޖެއްސ ން  ކަމަެގެއްއ  ވެފަ.   ށްކަހިންމ  

މަޖިލީ  ކަނިހަމައެ ރައީރަްއޔިތ ން  އަޅ ަގ  ،ނޫން  ސެއް ހ ެގ  ެގެއއް  އިްއޔެ  ފަނޑިޔާރަށް  އ އްތަމަ  ބަހ ސްކ ރީ  ނޑ މެން 

ވާހަކަ ރައްޔިތ ންެގ  ޑ މެން އެ  އަޅ ަގނ  ރ ންެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  ހ ށަހަޅައި އިއްޔެޮގތ ން. ފަނޑިޔާ  ގ ޅޭ  ޖެއްސ މާހަމަ

ދައްކައި ރައީސަފިމަޖިލީހ ަގއި  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މިއަދ   ެގން.  ވާހަކަދައްކާއިރ  ށް  ހަމަޖައްސާ    ،ެއއް 

އައިސްސަމާލ ކަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިކަން  ސަރ ކާރ ން  ،މަށް  ާގނޫނަށް    އަދި  ެގންނަވަންމި  މެވި ނިން  އިޞްލާޙ  

މެންބަރ ން   އިއްޒަތްތެރި ވަރަށް ިގނަ  ދިސާއަކީދިޔަ ހާއިަގއި ހިނަގމޭ  6ދިޔަ ހާދިސާ.  އި ަގއި ހިނަގމޭ  6ހާދިސާއަކީ  

 ހ ރި   ހަދާފައި  ެގ  އެ  ،ރީޭގގެ ކެނެ   ގ.  ން،އެއީ ެއ ޭގެގ ފެންވަރ   ،އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން   ،ފާހަަގކ ރަްއވައިފި 

ސަބަބ ންޮގ ދަ  ،ތ ެގ  ފެންވަރ   ޭގެގ  ދިމާވެެގންއެ  ހާސިދާއެއް  ށްވެެގން  މި  އ ޅޭ  ހާދިސާއ   ހިނގައިެގން  ނޫން.   ޅޭ 

  ވެ ާގނމަ ހިނާގބިގައި. މީހ ން ހަބޮޑ  މަެގއްެގ މެދ ތެރޭ  ދ ތެރޭެގެގ މެލޭެގ ވެރިކަންކ ރާ ރަށް މާލޭމާ  ،ރާއްޖޭެގހިނީގ  

އެއ ޅެމ ންދަނިކޮ އަޅ ަގނޑ މެންށް.  އަންގައިދެނީހެންވީމާ،  މި  ބ ނެދެނީ،  ނަށް  މ   ،މި  އޮތް ތަމަޖ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޢ  

އަޅ ަގނ  ނާމާންކަމ ން  އެ  ސަލާމަތްނާމާންކަން.  އަޅ ަގނހިނ  ހާނ ވާޑ މެން  އަޅ ަގނ ދަކ     މެންގެ ޑ ޑ މެންނަށް 

މެރައް   ،ވެސް ރައީސ ންނަކަށް   މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންނަ  ،ވެސްންބަރ ންނަކަށް  ޔިތ ންެގ  ވެއާންމ   އެ    ،ސް ކަށް 

  ، ކޮށްދޭންވީ ކަމަކީ   ކަމަކަށްފ ރަތަމަ   ރ ން ވެސް އެންމެދ ެގ ސަރ ކާއަޑ މެންެގ މިންނާނެ. ައޅ ަގނއްކާތެރިކަެމއް ނޯރަ

ތަނަކަ ރާއަމާން  މި  ހެށް  ރާއްޖެ  މި  ތަނަކަށް  ނާމާން  ހަދައިދޭންވީ.  މީހ ންނަށް  އްޖެ  މަސައްކަތްކ ރާ  ޓަކައި  ދ މަށް 

 .ލެއް ނާންނާނެއްޙަވީ. އެ ފިޔަވަޅ ތައް ނާޅާހާ ހިނދެއްަގިއ އެކަމަށް ން ހ ރި ފިޔަވަޅ ތައް ައޅައިދޭ ޮގތ ން ެއޅެން ާގނޫނީ

ރ ެގ  ލެޭވވައިހިންގަ   އިވަދަ ހަމަލާތައް ރާއޭ މިފައ ޅެ   ިއ އެބަރާއްޖޭގަ   ،ލިސް ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅ ވިޕޮ  ންނޑ  ދެކ ނިއަޅ ަގ

ސަތޭކަ މީހ ން.ތޭރަ  ތ   ،ކަމަށްވަނީނަމައެހެން  އެއްހާ  މީހ ންނަށް  މިއިން  ހ ެއ  އަދި  މީހަކ  ކޮމަތ ކޮށް  ންމެ 

މީހ ންނަހައްޔާ ކ ށ ެގ ރެކޯޑ ތަކެއްރ ކ ރާއިރ  އެ  ބައެްއ. އެހެންެވއްޖެކީ  އޮންނަ  މީހ ންނަށް އެ  ،ްއޔާ ވެސް  ބައޮތް  އެ 

ސާބަށް އެކަންކަން ނ ކ ރެވި މި ހ ންނަށް ދެވޭނެ އަދަބ ތައް. އެ ހިމީއެ    ބައޮތްޅެން. އެއެނ ެގ ތެރެއިން ފިޔަވަޅ  ާގނޫ
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ކަން ހޭނީކީ. މިއ ފ ލަންޖެނޫން   މާ ހަމަެއކަނި މިއަދ ެގ ސަރ ކާރަކ ންޒިންމި ކަމ ެގ   .ސ ާވލަކީ  އެއީ ؟ދަނީ ކީްއވެެގންތޯ

ަގއި މި އަންނަނީ މަރ ތައް.   ޮގތ  ލްސިލާއެއްެގސި  ޑ މެން ބަލަން އެބަޖެހޭ.ހިސާބަކ ންތޯ އަޅ ަގނ  ފެށިެގން ދިއައީ ކޮން

ގައި.  8ަގސްޓ   އޮ   2014  ލީއި ެގއްލ ވަهللا ޢަބްދ ޟްވާން  ރި .ށްލީދ ކޮޝަހީއަފްރާޝީމް    .ރ ަގއި ޑ  2012ބަރ   އޮކްޓޫ  1

މަރާލީ   ރަޝީދ   ޕީ.ޕީ  ބަޣާވާތަށް  ެގ2012ރީ  ފެބ ރ ވަ  7ަގިއ.    23ޕްރީލް  އެ  2017ޔާމީން  ކާރ ެގ  ސަރ   .އެމްފަހ  

އޮވެފައި ެއ   ސަރ ކާރެއް ެވސްެގ  ޕީ.އެމް. ައދި އޭެގ ފަހ ން ޕީ.ލީއިކ ލަވައޭރ ެވސް އެ  ކަމެއްނަ ވެރިންއި ބާރ  އޮޒާނ ފޫ

އަހަރ     އީ.ޔަދި ހޯދައިދޭ  މަދެއް ފަސް  އިންސާފ   ވިދާޅ ވަނީ ނޫން  ެއ  މިއަދ   ބޭފ ޅ ން  އެ  ސަރ ކާރ ެގ   ،ކަށް.  މި 

އިން ނަޝީދަށް  ރައީސް  ނ ލިބިެގންސަބަބ ން  އާދެ  ސާފ   ވާހަކަ.  އެއ ޅޭ  ިވދާޅ ވާއި!  ބޭ  ،ރ  ހެން  ފ ޅ ންެގ  އެ 

ހޯ އިނސާފެއްތޯ  ކޮން  ދެސަރ ކާރ ަގއި  މި  މަރ ތަކަށްދައިދެވ ނީ  ބޭނ މެއް ؟ންނެވި  ވެސް  އެއް  ،ނޫން  އަޅ ަގނޑ މެން 

ރައްޔި މިފަދަދިވެހި  ލިބިފައިތަކަށް  އަނިޔާެއއް  މީހަކަށް  ،  އެ  އޮތިްއޔާ  ލިބިފައި  ެގއްލ މެއް  އިންސާފ    މިފަދަ 

ވަރަށް ޖޯކ    ؟ނީތޯ ދަންނަވާކީކޭ    އަޅ ަގނޑ ދެއްކެވީމާ  ސް، މިއަދ  ެއ ބޭފ ޅ ން އެ ވާހަކަނަމަވެއެހެން  ކަށް.ނ ލިބިދާ

ޮގތ   ބޭަގއި ސިފަވަނީ.  ކަމެއްެގ  އެމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި    ،ޅ ންފ ބައެއް  ވިދާން  ވެރިކަތިމަންނޭމެ  ވޭޅ ބަ    ްއގައިމެންެގ 

ޮގތް    ފ ޅ ންެގ ވެރިކަމ ަގިއ އިންސާފ ދަށް މި ބޭޝީސް ނައީ. ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފ  ހޯދައިދޭނީރަ ހޯދައިދިން 

ސް  ރ  ެގންޮގނޫންތޯ. ދައްވަ  ފެނ ނެއް  ފައި ޮއއްަވއިޓާލާކ ރިމަށްޗަށް ަވއް  ެގލްޑިންގ ބިސް  ޓިނޫންތޯ. ޖަސްނ   ފެނ ނެއް

ަވއްދާފައި ފަޓާސްބަރިއެއްކޯޓ ތެރެއަށް  ހަާވ  ފެނެއް  އިްއވިންކ ހ ފައި  ތްކޮށްޝަރީޢަ  ހެން  ވަރަށް މަންޒަރ   ނޫންތޯ. 

ބޭފ ޅ ން ނާތަހ ޒީބ   ވަރަށް  ،ފ ބޭއިންސާ މި  ޮގތަކަށް  ލާއިންސާނީ  ވަރަށް  ޮގތަކަށް  ކަންތައްތަްއ ވެރިކަ  ެގ  މ ަގއި 

  ،ނީ ނޑ  ދަންނަވާ. އަޅ ަގންކަން ރަނަގޅ ާވނޭކަތިމަންނާމެން ވެރިކަެމްއަގއި މި    ،ދާޅ ވަނީއަދ  މި ވިއީ. މި ޔަ ދިވެެގން

ފެ ކަންކަން  ބައެްއެގ  ވިދާ  އޮންނަ  އްސަގޮ ެގންނގި އެ  ،ނިއެ  އެޮގތަށް  އެކަން ޔަވިޅ  މީހ ންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ސް 

ދަތިވާނޭ ވާހަކަބަލައިަގންނަން  ނޫސްވެރިންެގ  ސަ ؛.  ފާޑ ކިޔަމ ންމި  ވިދާޅ ވޭ އެބަ  ރ ކާރަށް  ރިންނަށް  ނޫސްވެ  ، 

ވެރިން ބޭނ ން ސ ވާލެއް އެ ކ ރަްއވަނީ.  ނޫންތޯ މިއަދ  ނޫސްންނަށް ފ ރ ޞަތ  އޮތީމަތ  ނެތް ވާހަކަ. ނޫސްވެރިފ ރ ޞަ

ޮގތ ަގއި    ،ހިނގައްޖެފެނިެގން  ޑ މެންނަށްއަޅ ަގނ  މެންބަރެއްެގ  ކައ ންސިލ   މީޑިއާ  ެވސް  ޔަީގނ ން  އަޅ ަގނޑ   ހަމަ 

އޮންނާނެ    ފީހ ންސް އޮރައީ  ، ދެވޭތީ .ވީއަށް ނ ވަސްތަކަށް ރާއްޖެ ޓީރައީސް އޮފީހ ަގއި ބާްއވާ ޕްރެ  ،އިރ ކަތްކ ރި މަސައް

ފޮނ ިވ  .ވީއަށް. ެއކަން ހ އްޓ ވ މަށް މީޑިއާ ކައ ންސިލ ން  ކަމަށް ރާއްޖެ ޓީ  ދެވޭނެރެފައި އާންމ ކޮށްފައި ބަޔާނެއް ނ ވަނެ

އޮށްކަލިޔ ންތަ ރަީއސް  ެވސް  ެއަވރ   ޖަވާބ ނ ދެއްިވ.  ބައެއް  ސްވެރިންނާނޫެގ  ފީހ ން  މަސައްކަތްކ ރެްއވި  .  ދެކޮޅަށް 

އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ދެން  ަގބޫލ ކ ރެވޭކިހިނެއްތޯ  ބޭފ ޅ ން    މި  ވާހަކަމިނީ  ދައްކާ  ނިންމާލަމ ން  ؟  ވާހަކަ  ައޅ ަގނޑ  

އޮތީދަންނަވަން  ސްވެ ެގކޮޅެއް ރަީއސ   ،  ރައްޔިތ ންހ   ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ޮގތަށް  އަދި  ންނަ  ރައީސަށް  މަޖިލީހ ެގ  ެގ 

އެ ތަންތަނަށް    ، ތަނެއް ހަމަޖައްސައި  ނެޅޭއ ރިދި  އ ލަތ ން ެއ ބޭފ ޅ ންއަދި ދަ   ،ހ ރެފަނޑިޔާރަށް ެގކޮޅެްއ    އ އްތަމަ
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  މީދ ކ ރަނީއްތޭ. އެ ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަމޭ. އަޅ ަގނޑ  އ  ޅ  ޮގރަނަގ ހަމަ އެންމެ  މ ވަްއޒަފ ން ހަމަޖެއްސ މަކީ

ކަމަށް.  ދާނެއްލ ެވެގންޙަ އެ މަްއސަލަތައް ެވސް ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި   ،ކަމަށް ވަނީނަމަ  މަްއސަލަތަކެްއ ހ ރިމި ބިލ ގައި

 ޔާ. އްޝ ކ ރި ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށްދެއްވި ފ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދާއިރާެގ  .ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ޙ މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި    ފަރެސްމާތޮޑާ  މ   ލަޠީފަސައިން  ށް ޙައްމަދ  

 އަރ ވަން. ފ ރ ޞަތ 

 

 : ކަދެްއކެވ ންވާހަ ދ  ލަޠީފްޙައްމަސައިން މ  ޙ މެންބަރ  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނ ޝ ކ ރިއްޔާ  މިމިއަދ   ވާހަކަ  ރައްޔިތ ންެގދަ   ޑ މެން  ެގންދަނީ  މަޖިލީހ ެގ އްކަމ ން   

ހ ށަހެޅިއްފައި  ާގނޫނަށް  ައޅ ަގ  އިޞްލާޙާ  ވާއިމްތިޔާޒ ެގ  އިއްޔެަގއި  ވާހަކަދެއްކީގ ޅިެގން.  އްތަމަ  އ    ،ނޑ ެމން 

ޔަ  ދިއިހިނަގ  ަގއި މިމޭ  6ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  .  ންޮގތ   ގ ޅޭ   ރ ކޮށްދިނ މާލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ފޯސަ  ށްފަނޑިޔާރަ

ންތިހާއަށް ނާމާންކަން ވެރިވެފަ. ބިރ ވެރިކަން އިވެސް އިތ ރަށް  ވަނީ އަނެއްކާ ޤައ މ ަގއި  ފަހ ަގއި    ބިރ ވެރި ހާދިސާއަށް

ސް ވެރިންނަށް ކަމެތި ރއްޔިތ ންެގ ތެރޭަގއި. އެއީ ޤައ މ ެގ އެންމެ އިންމ  ނިއާ  ،ރައްޔިތ ންެގ ތެރޭަގއި   ،އިތ ރ ވެފައި

ހަމަލާތައް   އެ ދަދެވޭ  ފަރާއިންމެ  އ ލަތ ެގ  ތިއްތްތަސް  ބޭފ ޅ ންނަށްކ ަގިއ  ވެއ ދަދާތީވެ.  ނ ހ އްޓ ވި   ބަާވ  ރިން  ލަތ ެގ 

އިޚްތިޔާ ސަ  ކ ރަނީ ރ  ރައްޔިތ ން  ކާން  ކަމ ެގތެރިރައްކާމަތާިއ  ލާރައްޔިތ ންެގ  ރައްޔިތ ން  ބޯންކ ރާ އިތ ރ ން 

އެކީަގއި.    އިތ ބާރަކާ  ކާއިއ އްމީދަ  އެފަދަ  ،ށް ޓަކައިއެހީތެރިވެދޭނެ ފަރާތްތަކަކަށް އެ ފަރާތްތައް ހެދ މަ  މަސައްކަތްތަކަށް

ެގ  މެން . އަޅ ަގނޑ ނޫން  ތަކަށްމީދ ކ ރި ޮގއްތ ން އ ޔިރައްެގ  މި ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެން  ެގންސް، ކަންކަން ވެ އެހެންނަމަވެ

  މެދ ަގއި ކަންކަން ެވެގން މި ދަނީ   ންނާނޫން. ރައްޔިތ ން އިޚްތިޔާރ ކ ރާ ވެރި  ތަކަށްންާވ ޮގނ ންކަން ބޭރައްޔިތ ން ކަ

ދެވ ނ  ހަމަލާ އަޅ ަގނޑ     ރައީސް. ރައީސް ނަޝީދަށްއިއްޒަތްތެރި  ނޫން    މީދ ކ ރާ ޮގތަކަށްއްން އެ ރައްޔިތ ން އ  ކަންކަ

ކ ށްވެރިކ ރަ ކ ށްވެ  ،މ ންދާއިރ އިންތިހާއަށް  އެއަޅ ަގނޑ މެން  އިންސާފ   ރިކ ރަމ ންދާއިރ   ބި  ނ ލި  މަނިކ ފާނަށް 

ދޭ ސިފަ ހާމަކޮށްއެ  އަށް  ބިލ ކަން އެންމެ ވަރ ަގދަޤާބައިަގއި ނާކިނަވާ ވެރިންެގ  ދަންދިއ މަކީ ދައ ލަތ ެގ މިލަސްވަމ ންދާ

ސާފ ވެެގންރަިއްއޒަތްތެރި  ކަންތައްތައް.   ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަޖިލީ   ،އެބަދޭ  އީސް،  ޓީން ކޮމި  241ހ ެގ  ރައްޔިތ ން 

ޕް   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބައެއްއިނާރެސްތަކ ންބައެްއ  މީޑިއާ މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި    ވަކިވަކި    ެއކި  އަށް  ން  ނޫނީ 

ދެރީޢާޛަ ރައްޔިތ ންނަށް  އެއްތަކ ން  އެކަމަށް  ަވރަށް  އެކަށީެގންވާ  އެންމެ  ސަރ ކާރ ން  މެސެޖ ތަކ ން  އްބާރ ލ ން  ވާ 

އެހެންކަމ ންކަވާނ ދެއް ވެރި  ،ން.  ބޭފ ޔަދައ ލަތ ެގ  ހ ންނަވާ  މި  ،ޅާކަށް  މަސްއޫލިްއޔަތ   ބޭފ ޅާެގ  ކަންކަމ ަގިއ  އެ 
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ތަނ ަގއި މީެގ ކ ރިން   . މިއ ފެދޭލ ވާސ    ރައީސްިއއްޒަތްތެރި    ތޯކ ރޭސައްކަތްމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް މަެގ ހިންރައްޔިތ 

ވާހަކަފ ޅ ަގިއ  މެންބަރ ރި  އިްއޒަތްތެޅ ދެްއކެވި  ވާހަކަފ  ފެށިއިއްޒަތްތެރި  ންެގ  ކަންކަން  އަންނަނީ،ރަީއސް،   ެގން 

ެގ  ޑ  ަގނށް ދެންމެަގއި މީެގ ކ ޑަިއރ ކޮޅެއް ކ ރިން އަޅ  އަޅ ަގނޑަ  ،އްކިއިރ ދެެގ ވާހަކަރ ޅިވެރިކަމ ނަފ ރަތ  އ ފެއްދ މާއި  

އެއްރަ ޔާމް.ޑީޓެއްސަކ   މ ޒާހަރާއެވެރިކަމ ަގއި    ެގމީން.ޕީން ރައީސް  ވީކ ރި  ރައްޔިތ ންތަކެއް    ،ޑިއޯްއެގ  ިގނަ  ވަރަށް 

  ން ވެސް ތިބި. މި މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  އް  ހ ަގއި ތިބި ބައެމިއަދ  މަޖިލީ  އްބެވީތި  ގައިސަފ  އިސް    ެގ އެންމެތިބި. އޭ

ވެސް  އިްއޒަތްތެރި  ސަރ ކާރ ެގ   ކީކޭތޯވަމ ގޮ   ބެވި.އްތިވަޒީރ ން  ދިޮގވަމ ން ؟ރައީސްއިްއޒަތްތެރި    ންދިއަކީ   ، އީޔަ 

ޔާ ައއް  މީންރައީސް  ފަނޑިމަރާލަން،  މަރާލަތަމަ  ބޭނ ންކ ރަްއވަމ ން  ، ންޔާރ   ބަސް  މި  އިްއޒަތްތެރި   .އީ ޔަދި  ހަމަ 

ސަފައްދައ ނަފ ރަތ އެހެންކަމ ން،   ؛ރައީސް ޭއެގ  އޭެގބ ބައި  ރައީ ން  ޔާމީންފަހަށް  ގޮ ސް  ލޯންޗ ކޮޅ ަގއި  .  އިލީއްވަ ެގ 

،  ންވީމާ . އެހެތ ންނަށް އެބަވޭޔިރައް   އެބަ.  ރައްޔިތ ންނަށް ސާފ ވޭ  ،ރައީސް ްއޒަތްތެރި  އި ދައްކާ ވާހަކަ  އެހެންވީމާ، މި

ލަ ރ ޅިވެރިކަމާިއ ނަފ ރަތ ެގ ތެރެއިން އ ފެދިެގން އަންނަ ކަމެއް.  އެއްކަ  ،ލާ ވެސް އެއީ ދެވ ނ  ހަމަ ދަށް  ރައީސް ނަޝީ

ޕީ.އެމ ން ވެސް  ޕީ. ؟ވާލަނީ ޮގށްރައީސް، މި ކަންކަމަ  ިއއްޒަތްތެރިކޮން ބައެއްތޯ   ؟ކަމަށް ޮގާވލަނީމި   ބައެއްތޯ  ކޮން

މިފަދަ ނ ބައި ނ ލަފާޒާހަރާތަމ  އެހެންނަމަވެސް،  ކޮށްފި.  ބޭނ މެއްކެއް  ބައްތަކެ ނެ. އަނިޔާވެނ ކ ރާ   ބަސްތަކެއް  އް ރި 

ތަ ؛އީސްރައިްއޒަތްތެރި  ނ ކ ރާނެ.    ބޭނ މެއް އިހ ސާސްވޭ ފާތ   މި  އެބަ  ވަޒަންކ ރައްޔިތ ންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި    ރެވޭ. 

އެހެން ދަންނަވަނީރައީސް.  މި  އަޅ ަގނޑ   ފެ ޚ ދ މ ޚް   ،ކަމ ން،  ފަރާތ ން  ވެރިއެްއެގ  ހ ރިހާ  ންޖެންނަތާރ   ސިފައެއް ހޭ 

ފަރާތ ދައ   ދ މިއަ ވެރިޔާެގ  ިއސް  ފެންނަމ ންލަތ ެގ  މީން  ޖަވާބ ދާރީނ ވ މާއި ދޭ.  އެކަހެރިކ ރ މާއި މީ  ،ޑިއާއަށް    ، ޑިއާ 

ވެރި އިންދައ ލަތ ެގ  ބީންނަށް  ހޯދައިދިނ މަށް  ހ ރަސްއެޅ   ،ވ މާއިރައްޓެހިސާފ   ކަންކަމަށް  ހ މިފަ  ،ވ ާމއިއެ  ރިހާ ދަ 

ބިލ ،    މި  ވެސް އަވަހަކަށްން ވީހާ އެދެ  ވެެގން މި ދަނީ. އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ ސާފ   ޔިތ ންނަށްކަމެއް ދިވެހި ރައް

ހަމަ   .ންއިދޭމަށް ޖާަގ ހޯދަރިވ ރައްކާތެމާޔަތާއި  ހިަގނޑ މެންެގ ވެރިންެގ  ޮގސް ައޅ ން ފާސްވެެގނ   ާގނޫ  އިމްތިޔާޒާ ބެހޭ

އެ އެ ކަެމއްދައިދޭންހޯއްކޮށް  އެ އާޮގތަށް  އެއް  ނައެކަނި  ހަމަ   ،ޖެހޭ  އިން ޝީރައީސް  ލިބިެގންނެއްދަށް  ރައީސް    ، ސާފ  

ސް. ތްތެރި ރައީ ިއްއޒައް ނ ކ ރެވޭނެއިމެގާ   ސާފ އިންޤައ މ ަގިއ  މި    ެގންށް އިންސފ  ލިބި ލިޙައްމަދ  ޞާރާހީމް މ ޙައިބް

އްޤ  އަދަބ  ޙަ  ްއާވލި ފަރާތްތަކަށްޮގކޮޅ   ލޯންޗ   ރަީއސް ޔާމީންނެ.  މ ކ ރެވެންވާށް ވެސް އިންސާފ  ގާއިނަރައީސް ޔާމީ

ފަރާތްތަކާ  އިްއޒަތްތެވާނެންދޭ ވ މަށް  ޔާވެރިއަނި  ށްޔާމީނަސް  އީރަ   ދ މިއަދަވަިއެގން  ހައްއި ޑީލް ރި ރަީއސް. މިއަދ  އެ 

ޞާލި މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީމް  ދެޙަރައީސް  ފ ރ ޞަތ   އެ  އެނ ވާވިެގންށް  މަ  މި  ، ހެންކަމ ންނެ.  ތ   ލަޙަޞްޤައ މ ެގ 

ރައީސެ  ނީނިެގންވާހިމެ އަތްަމއްޗަކ އްއެންމެ  ނޫން  ެގ  ސިޔާސީ   ހ ރިހާ  ތިބި  ޤައ މ ަގއި  މި  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި 

މައިމަތީަގއަތް  ެގލީޑަރ ން ެއ  ރައީސް   ެގންވާނީ. އ ފެދި  ލަޙަތ ޞް    ނ ބައިފަދަ  މި  ،ކަންކަން  މި ؛ އިްއޒަތްތެރި 

ތެރިކަމ ެގ  ންކ ޅެދ ބޭފ ޅ ންެގ ނ   ބ ން. އެސަބަފޭލްވ މ ެގ    އް ލީޑަރ ންއ މ ަގއި ތިބި ބައެ ތަްއ މި އަންނަނީ ޤަ ކަންތައް
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ައމިއްލަ މަތި. އެއީ  ބ ންސަބަ ިއއްޒަތްތެފަލަޙަތަށް ޓަކައި ކޮންމެ  ޞްމާމެންެގ  ޯއކޭވީމާ  ރި ރަީއސް.  ދަ ކަމެއް ވެސް 

ޮގނ ވާނެ.  ެގންވެ   އެހެން ެވއްޖެްއޔާ  ހ ންނަންވާނެހ ންނަންވާނެތެއް  ލީޑަރެއް  ަގޓެއް  ޤަ.  ދިފާ.  ޢ ަގިއ  އ މ ެގ 

  ޔިތ ންރައް  ،ހ ނީމާަގއި ޖެެގން ހާލ ޮގވައި ރަްއޔިތ ން   ؟ލީޑަރަކީ  ބޭނ ންވާ   ނޫންތޯ ރައްޔިތ ންްއކެންވާނެ. ިމއެއްކަދެހަވާ

ރައްޔިތ ން އައްސޭރިއާބޭނ ން  ޮގަވިއެގން  ފޯރ ކޮ  ވާ  ެވރިންހަމައަށް  މަސައްކަތްކ ރާ  ވެރިންކީނަށްދޭން  އެއީ  ކީ.  ނަ 

ކަފިލާ ވެ ތިބެ  ހިންާގ  ވެރިންނަކަންކަން  ނޫން  ވެެގންވާނީރިންނެއް  އެހެންވީމާށް  އެދެޅ ަގއަ   ،.  މިއަދ     ،ނީ ނޑ މެން 

ރާއްޖޭ ،  ވެސް ވެ ކޮށްފައިކަންވެރި  ގައިމާދަމާ ވެސް،  ތިބި  ރާރިންނާ  އަދި  ފަނޑިޔާރ ކަންއި  އ ްއތަމަ  ކ ރައްާވ  އްޖޭެގ   

ރަްއވަމ ންދާ ކ މިހާރ     ،ންނާއިބޭ ބޭފ ޅ ކ ރައްވާފައި ތި  ކަންޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ވެރިންއަދި ރާއްޖޭެގ ރައް  ،އިފަރާތްތަކާ

ތާިއ  މާޔަހިދައ ލަތ ން    ގައިއެކީ  ކަމާމަހަހަމަ  ،ކީަގއި އެ  ންސާފ ވެރިކަމާއި  ،ރައީސް  އިއްޒަތްތެރިބޭފ ޅ ންނަށް  

  ، ތެރި ރައީސް މަ އިްއޒަތްނ ދެވޭ ނަކޮށްރިކަން ފޯރ  ޔަތާއި ރައްކާތެހިމާ  ށްން. އެ ފަރާތްތަކަ ފޯރ ކޮށްދިނ ރައްކާތެރިކަން

ރައްކާތެރިކަން  ހާެގ ސަލާމަތާއި   ނިކަމެތި މީއާންމ ؟ ނީކ ރާކިހިނެއްތޯ ރައްކާތެރި  ތ ޙަލަޞް މަެގ  ތި މީހާނިކަމެ  މ އާން

، ެއ ވާނަމަކަމ ގައިން. އެހެފަފެދިއ ޝައްކ މި އޮތީ  ކ ަގއި  ހިތްތަތ ން  ރައްޔިމެދ     ކާއްސަސާތައަތިބި މ   ފޯރ ކޮށް ދޭން

އިތ ބާރ   މަގ މައް ފަރާތެއްެގ  ރައްޔިތ ން  ނިކ ން ޗަކޮށްފައި  ސަބަށް  ރައްޔިތ ންނަންޖެހޭ  މިއަދ   ނަބ ތަކެއް  ނ ފެނޭ.  ކަށް 

ޮގތަށް ރާއްޖޭަގއި އ މެއްެގ ތެރޭަގއި. މި ދަންނަކަބިރ ވެރިބީ  ތިރައްޔިތ ން މި ދެ ލީޑަރ ން  ަގދަ  ންމެ ވަރ ފެދ ނ  އެވާ 

ބްރާހީމް ދ  ރައީސް އިަމކީ މިއަދިއ ގ ލައިެގންދާދަށް އިންސާފ  ނ ލިބި ދިނާއި ރައީސް ނަޝީމީރައީސް ޔާ  ، ވާކަމ ަގއި 

ޞާލި ފެއިލިއަޙްމ ޙައްމަދ   އިްއޒަެގ  ރަީއސް.ރެއއް  އެމަނިކ   ތްތެރި  ނާ ެއއީ  މަނިކ ފާނ ެގ   އެލ ކަން.  ބިޤާފާނ  

ައވަހަކަށް  ސް  ވީހާވެ ނީ. އަޅ ަގނޑ   ދަ  ފެނިެގން މިންނަށް  ރައްޔިތ  ރިކަން  ޔާވެއަނިކ ފާނ ެގ  މަނި  އެކަމ ން  ތާރ ޚްޚ ދ މ 

އިޞްލާ މި  ބޭބޭފ ޅ ންނަށް    ފާސްވެ،ޙ   އެދެން  އަވަހަކަމި  ރައްކާތެރިކަން  ވީހާވެސް  ސަލާމަތާއި  ދޭން. ކޮށްއިމ ގާ ށް 

 ޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.ކ ރިއްޝ 
 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

ިއއް މެތްތެރި ޒަޝ ކ ރިއްޔާ  ކ ރެން  ދާއިރާންބަރ .  މެދޫ  އިްއޒަތްތެރި  ޢަ ެގ  ޢަބްންބަރ   ބްދ ލްޙަކީމަށް  ދ ލްޣަނީ 

 އަރ ވަން. ތ ފ ރ ޞަ

 

 : މް ވާހަކަދެއްކެވ ންކީބްދ ލްޙަދ ލްޣަނީ ޢަބްންބަރ  ޢަމެެގ ދޫ ދާއިރާކ ރެން

ސަރ ކާރ ެގ ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ނިހާދ   ފޭދޫ  ،ފަރާތ ން  ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ   

ނަންބަރ   ާގނޫނ   ،އްވާފަިއވާޅ ހަހ ށަ އިމް  5/ 2013  މަޖިލީހ ެގ  ާގޒ ތަކާ ޔާ ތި)ރައްޔިތ ންެގ  ބާރ ތަކ ެގ  މި ނޫނ (އަށް  އ 

ައޅ އިޞްލާޙަ  ެގނެވޭ ވެސްަގށް  ރައީއީތާ  ނޑ   އިްއޒަތްތެރި  އިބިލެ؛ ސްދ ކ ރަން.  ދާއިރާެގ  މެންބަތްދޫ  ރ  ްއޒަތްތެރި 
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ހ ށަ ހ ށައްހެޅ އަޙްމަދ  ޙަލީމް  ިއއްޒައީމަށް އަޅ ަގނޑ  ތާ އްވ ހެޅ ވި    ބާރ ގެ   ދައ ލަތ ެގ ތިން؛ ސްތެރި ރައީ ތްދ ކ ރަން. 

ބޭފ ޅ ންެގ ސަލާމަތާިއ    އެ  ޑަށްހާރަށްވ ރެ ބޮމި  ،ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް  ބޭފ ޅ ންެގ  އެވެރިން ދައ ރ  ނިމ މަށްފަހ   

ކަށަވަ ހާލަތަރ ކ ރައްކާތެރިކަން  ވަގ ތާއި  ކަމެއް  ހ ރިހާ  ދޭންޖެހޭ  ބަލަރ މަށް  އެށް  ރަނަގޅ ކައި  ހަމަ ކ ރ ންކަން  މަކީ 

 ވަރަށް  އޮތީ  އަދ  ޤައ މ ަގއި ހާލަތ  މިމި؛ ސްޒަތްތެރި ރައީނޑ  ދެކެން. ިއއްމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގ ރަނަގޅ  ކައެންމެ

ޯގސްކޮށް.   ސަލާމަތާއި  އާބޮޑަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ވަރަރައްންމ   އޮތް ކާތެރިކަމަށް  ައއިސްފައި  އ ނދަޫގތަކެއް  ބޮޑެތި  ށް 

މިހާރަށް އެހެންވީމާ،  ވަގ ތަކީ.  މި  ދައ ލަތ ެގ    ވަގ ތެއް  ރަނަގޅ ކޮށްެގން  މިކަންތައް  ބޮޑަށް  ެގ  އިސްވެރިން ވ ރެ 

ޞަކޮށް  ޚާއް  ، އަދިެގންގ ޅި   އާ މި ހާދިސާނޑ ަގކ ރެވޭނީ. އެހެންީވމާ، އަޅ ނަގޅ ސް ރަ ރައްކާތެރިކަން ވެ ސަލާމަތާއި

ތަކ ރާރ ނ   މި ޮގތަކަށް    ވެކަންކަން  ބެހެއް ާވނެ  ރައްކާތެރިކަސަލާމަޓަކައި،  ޓ މަށް  ކަންކަން  ފިޔަަވޅ ތަްއ  ތާއި  މ ެގ 

 ށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  ށް ބޮޑަޞަތަށް ވަރަ ފ ރ . ދެއްވިރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމ ގައި ދެކެން ކ ކ ރ މަކީރ ަގދަރަށް ވަތ އި

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

 ައޙްމަދ .  ންބަރ  ޙަސަން. އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 އްކެވ ން: ވާހަކަދެ އަޙްމަދ  ންބަރ  ޙަސަންމެއިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ 

 ؟ތޯފ ރ ޞަތ  ށްއަޅ ަގނޑަ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

 ބަރ ެގ ފ ރ ޞަތ . ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާ!  އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 އްކެވ ން: ވާހަކަދެ އަޙްމަދ  ންބަރ  ޙަސަންމެއިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ 

ރައީސްޝ ކ ރިއް ިއްއޒަތްތެރި  ފަރާ  .ޔާ  އިމް  ،ތ ންސަރ ކާރ ެގ  މަޖިލީހ ެގ  ބިލ ބެ  ކާތިޔާޒ ތަރައްޔިތ ންެގ    ދޫ ފޭ  ،ހޭ 

ން  ނޑ  ދަންނަވާލަދަންނަަވން. އަޅ ަގ  ޝ ކ ރ ން  ފަށްފަށ ތީ އެ މެންބަރަށް  އްވީހެޅ ރ  ހ ށަ މެންބަދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި

އިއް ރައީބޭނ ން  ރާއްޖޭ  ، ސްޒަތްތެރި  ހިންގައިމި  މިހާހިސާބަށް  ކަންކަމާއި  ހ ރި  ކަންކަމަ  ، ާގފައި  ހ ރި   ށް ހިނާގފައި 

ދިރާސާ އަަގނޑ ައޅ ކޮށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަލަން.  އެބަޖެހޭ  ހިތަށް  ަގނޑ މެންޅ މެން  ނަޝީދަށް  ،އަރަނީމި   ،ރައީސް 

ނަ  ކެނެރީޭގ ހަމަލާއެ އ   ދެވިެގންދަށް  ޝީމ ޙައްމަދ   އަޅ ަގޅޭ  ނޫން  ދަްއކަނީއް  މި  ދަްއކަނީ  .ނޑ މެން  މި    ،މިއަދ  

ރަ  މައްޔިތ ން ރާއްޖޭެގ  ރައީސަ ލީހ ޖިެގ  އިެގ  ނަޝީދަށްންކަށް  މ ޙައްމަދ   ދެވިނެވި  ހަމަލާއެ   އ ޅޭ  ވާހަކަ ެގން  އްެގ 
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ޤައ މ ެގ    ، ޮގތްއިދާމިކަން ހިނަގ  ންެގައޅ ަގނޑ މެއި  ދަްއކާލަޑ މެން މިއަދ  ވާހަކަނޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ. ައޅ ަގއަ

ތްތެރި  ސް އެބައޮތް. އިްއޒަސާސީ ވެނޫނ އަޤާނެ.  ހެދިދާ  ަގނޑ މެން ާގނޫނ ތައް ެވސްއަޅ  ށް  އްޓ މަންއަމާންކަން ބެލެހެއަމަ

ސ ވާލ   ، ސްހެންނަމަވެއެ؛ ސްއީރަ ބޭނ ންއ ފައްދަންއަޅ ަގނޑ   ހެ  ނޫނ އަސާސީެގޤާެއ    ،  ހ ދަށ ން  ރި ދިފައި 

މ ަވއްސަސާތަކަށް  ނޫނ ތަކ ާގ ކަން  ކޮށްފައި ލާޒިމ ން  މި  އޮތް  ހިރާއްޖޭކަން  އެބަދޭތޯަގއި  ހަމަ އަޅ ަގ؟ ނަގމ ން  ނޑ  

ބިރ ވެވަރަށް އިންނަނީ.  ައޅ ަގނޑ   އެކީ    ކަމާރި  ދިނީމިސާލަމި  އެ  މިއަދ   މަޖިލީ  ކަށް  ރައީސަރައްޔިތ ންެގ  ށް ހ ެގ 

މާދަމާ  ހަމަލާއެ ރައީއް.  އެރިޖ މްހޫސ ލްރާއްޖޭެގ  ހަމަލާއެއްޔާއަށް  ދީފަދަ  ކަމައް  މިފާނެ  ވެސް  ރާއްޖޭަގިއ   ށް 

ހަފެދޭ. އަޅ ަގއެބަ އ   އިހިތ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގ ދެ  މިދިޔަ  ބަލަސްތެރޭަގއި ނޫފްތާނޑ   ޭގޓ   މ ލިއާ    ތްރ  އޮއިލިއި   ެގ 

ވާކަމ ލާނެ ވައިޮގއް  އާެގ  މިީއ  ވާހަކަ.  ކަންކަމ ެގ  ނޫންދައިެގ  އިއްޒަތްތެރި  ހަކަެއއް  އަންނަނީ  އަޅ ަގނޑ     .ރައީސް  މި 

  ، ކ ރިން  އެއްކަ އަހަރ މީެގ ހަ  ،ބަސްފ ޅ ތަކަށް    ވިދާޅ ވިންބަރ  އެތްތެރި މެއްޒަޑާެގ އި ދަންނަވާލަން ބޭނ ން ފަރެސްމާތޮ

ޅި  ވަ  ށްަގޔަޒ ވާނ ންެގ    ،ތި ރަްއޔިތ ންެގލޮބ ވެކަށް ރާއްޖޭެގ  ިވއްސަ  ،ވަރަކަށްފަނަރަކ ރިން    އަހަރ   ހަތެއްކަ  ،ހައެއްކަ 

އިންސާފެްއ  އެކަމަށް  ނޫން.  އްޔަކީ  ބެލ ނި   އެއްދި ސް އަހިސާބަކަށް ވެ  ސް ކަެމއް މިއަދާހަރާފައި އެބަހ ރި. ެއއިން ެއްއވެ

އެހެންވީމާ  ކީބ ނީލި މިނޫން.  ގާ ސާފ ންއި  ށް ރަސަރ ކާ  މި  ،ނީދަންނަވަ،  ރައްޔިތ ންނަށް  ކޮށްދިއިމ   ވެފަިއާވ  ނ މަށް 

ތްތެރި  އްޒަކ ރަން. އި އެކީަގއި އެބަޖެހޭ ަމސައްކަތް  ތެރިކަމާޞް  އިޚ ލާދ ެގ މ ވައްސަސާތަކ ންއްދ މަށް މިއަތައް ފ ވަޢ ދ 

ޮގތ ގައި  ،އ ެމއްޤަ؛ ރައީސް މިއަ  ،ހިނާގނީ   ޤައ ެމްއެގ  ިއއްޒައަޅ ަގނޑ   ހޮވާފައިތްތެރި ދ   ރައްޔިތ ން  މިތާ    

ެގ ޒަތްތެރި ރައީސް. މި ރާއްޖޭ ސްލ  ނ ޖެހޭ އިއް ކަށް އަޑެއް ހ ންނާާގބޮޑީ   ކައިރީގައިޑ ެގ  ޅ ަގނންބަރަކަށް އިނީމާ، އަމެ

ރައްޔިތަކަށް ރާއްޖޭ  ،ކޮންމެ  ރައްޔިދިރިަގއި  މި  ކޮންމެ  ސަލާމަތާއިތަކައ ޅޭ  ހޯދަށް  ރައްކާތެރިކަން  އިދިނ މަށް  

ކަނޫނ ޤާ ތަން  ،ފައިާވއިރ ނޑައެޅިއަސާސީން  ތިއްބަޛ ކ ފީއެ  އެ  ރ މަށް  ބޭފ ޅ ން  އިޚ ލާޢަާވ    އި ތެރިކަމާޞްމަލ  

ަމކ ން އަންނަ  ޅެ  .ޒަތްތެރި ރައީސްޤައ މިއްޔަތަކީ ލަވަައކ ން ައންނަ އެްއޗެއް ނޫން އިއް މަށް  އ ޤަ ؛ެއކީަގއި  ދ ވެރިކަމާތެ

  ، މިްއޔަތަށް ޓަކައިއ ވާ ބޭފ ޅ ން ޤަ ތިއްބަ އިކ ަގސާތައްސަ އަވާލ ވެ މ  ހަ  ޤައ މާީއ އެ  .ސްން ިއއްޒަތްތެރި ރައީޗެްއ ނޫއެއް 

ޓަކައި އިރައްޔިތ   ،ޤައ މަށް  ޓަކައި  ކަންކަން  ޮއވެެގނިޔަތެއް  ތެރި  ޞްޚ ލާންނަށް  އީ މިދަނީ.  އްލ ކ ރެިވެގންޙަން 

ކިތަހަކަައކީޅޭ ވާޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން އ އަ މަރ ހޭ ވެފައި އޮތީއް.  ޖަވާ އޭެގ އެ ؟   އްޔިތަކަށް  ރަބެއް އެްއވެސް  އްެވސް 

ނެއްކާ  ންކަން އަކަ  ނޑ މެން އަިއސް ތިބެ، މިއަދ  އެަގޅ މަށް އަކ ރ އްލ ޙަކަން  ކަށް ނ ލިބޭ. މިއަދ  މިލާއައިޢާލިބޭ.  ނ 

މިނާމާން ތެރެއަށް  ދި  ރާއްޖެ  ކަމ ެގ  މި  ދަންނަވަވެއްޓިެގން  އަޅ ަގނޑ   އިއްޒަތްތެރިޔައީ.  އޮތީ   މި  ،ރައީސް   ން 

ދަކ  މި  ހިނ  ންނަހާއް ނާއެސިފަ  ޢަމަލީ  ިމއަށް   ބެއްލެވޭ.ރިހާ ކަމެއް އެބަނެ. ހ ނާެވސް ހ ން  ރިކޯޑ ތައް  ؛ކަންކަން

ރި ެމން ަގބޫލ ކ ރަން. ިއްއޒަތްތެއަޅ ަގނޑ ތްކަން މިއަދ  އެބަޖެހޭ  ކަށް ނެރައްޔިތަ  ރަްއކާތެރިކަމާ  އި ންކަމާމާރާއްޖޭަގއި އަ

ކޮށްލަން މި ޤައ މ ެގ ހާލަތެއް. ވަޒަން   ޭގނނޑ މެންނަކަށް ނޭަގޅ  އަ  އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މިހެން ތިއްބަވާއިރ ؛ ރައީސް
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މެްއެގ  ންނަމަވެސް، ޤައ އެހެްއ ނޭނޭގނެ.  ވާނެ ޮގތެކަށް  އެްއވެސް އިންސާނަމާ ވާނެ ޮގތެއް ެވސް.  މާދަ  ،ވެސް ނޭނޭގ

ވަނީ  ތިބޭ  އްސާތަ އްސައަމ  ރަނަގޯގ  ،ނަމަކަމަށް  ކަންކަން  ހިނާގ  ޓަކައި  ޅ ސްކޮށް  ވައެ ކ ރ މަށް  މޫނަކަށް    ކިއީ 

އެ   ޢަމަލ ކ ރެވިެގން  ންާގނޫނ ތަކ ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ  ،ންއަސާސީަގއިވާ ޮގތ ެގ މަތީނޫނ ޤާ  ،ނެތި  އަކަށް ބެލ މެއްކަނދ ރާ

ައޅ ަގނޑ މެން  މަންއައަ  ެގއްޖޭރާ އިއްކ މ އިގާ މާންކަން  ރައީރަންޖެހޭ  ޓޫރިޒަމް  ،ނަކީއަޅ ަގނޑ މެން؛ ސް ޒަތްތެރި   މ ޅި 

ބައިނަބިނާވެފައި މ ޖ ތަމަ ވާގ  އަލް ވަނީ  މައްޢެީމ  ައޅ ަގނޑ މެންއްެގ  މ ޅިޗަށް.  ޤަެގ  މި  ދިރިއ ޅ ން    ނާވެފައިބިއ މ ަގއި   

ޞާދަށް އަންނަ ލޮޅ ން ޤ ތިމ ެގ އިއ ޤަ،  ން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްކ ކޮންމެ ކަމަ  ހިނާގ  ހެންށް. މިެގ މަްއޗަތީ އޭ އަދި އޮ

ހީއަޅ  ދަރަނ ަގނޑ މެން  ެއހެންކ ރާ  ވެއްޓޭ.  އެބަ  ސަލާމަތްކަންކަ  މި  ،ވީމާޖައަށް  ޓަކަިއ  ކ ރ މ ން  މަށް 

ޢަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް ބޭން ްއޔަޔާ  ތިއްބަާވ  ެވސްޅ ންފ ކޮށްފައި  އެއަ  ،  ބޭދި  ވެހެން  ޤައ ފ ޅ ން  މި  ޓަކަިއ  މަށް  ސް 

މިތާ  އަދ   މިން  އަޅ ަގނޑ މެސް.  ރަން ިއއްޒަތްތެރި ރައީކ ސައްކަތްމަ  ަގއިއެކީ   ތެރިކަމާޞްމާިއ އިޚ ލާ ވެރިކައެބަޖެހޭ ތެދ 

ރައްޔިތ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،ކޭޮގތ ަގއި  ދެަގނޑ އަޅ   ،މަށް ވަންޏާ ކަޖެލިއް ނ ބެކަންކަން ންނަށް މިއަޅ ަގނޑ މެތިބެ 

އަމެންޑޭ  ދިން ޝަްއކެ  ށްނޑައަޅ ަގ  ކ ރެވ ނީ.ނ ގާއިމ އެ  މެންނަށް  ޑ ަގނޅ ޓ   ނެތްއްެއއްވެސް  ކަންކަން މި    . 

އިމ ވެފަިއ  ގާ ކަން ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ންއަމާންއަމަެގ  ޤައ މ   ށްވ ރެ މި މިއަ  ،މަ ބެލޭނައެކ މާވެރިކަ ދ  ތެއި  ތެރިކަމާޞްއިޚ ލާ

  ، ޓަކައިއ މަށް  ޤަ  ،ސް އެބަޖެހޭރިހާ ބޭފ ޅ ން ވެްއ ނޫން. ހ ބޭފ ޅެްއެގ ވާހަކައެ މި ދަންނަވަނީ ަވކި    ައޅ ަގނޑ އޮތީސް.  

 ނޑ މެންތެއް އަޅ ަގނިޔަތެރި ތެދ ެވރި  ޞްނީ އިޚ ލާއް ކޮށްދެވޭ ކަމެ ކައި ޓަށްނަޑ މެންަގނޅ  އަ  ،އިށް ޓަކަ ންނަރައްޔިތ 

ނޫނިެގނެިގވަޅ ބިން ހިތްތަކ ަގއި   މިމިހާރ   ،އްޔާން  ޤައޮ    މި  ހާލަތ ން  އަޅ ަގނޑ   ކަމަކަ  ކ ރެވޭނެތްއ މ  ސަލާމަތް  ށް 

ށް  ފޭއަކަކެ  ،އިދ އްވާލެވިފަ ސައިކަލ     ،ވިލާފައިމެންނަށް މިހެން ހެނޑ އަޅ ަގ؛ ސް ރައީޒަތްތެރިކ ރަން. އިއް ނ ލެއް  ަގބޫ

ކ ަގިއ ދަދ  ޮގސް މ ޅި ރާއްޖޭެގ ެއކި ކަންކޮޅ ތަ ތީ. އައޮ  ން މި ޤައ މ  މިނޫ  ލަތެއްަގއެއް ހާބޯލައިެގން ތިބޭފީސް، ކޮޮގ

 ންސްތަކ ންރެކޮންފަޕްރެސް  ދޭ  ފެނޭ.  މަޖައްލާތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ ރެވޭ. ނޫސްންވަޒަ ންވަރ   މިއޮތް  ފައި  ފެތ ރި

 25އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި    .ސްްއޒަތްތެރި ރައީ އިނޑ  ކަންބޮޑ ާވ ކަމެއް  ަގއަޅ    އެއީ  ނަކަންނާން  ފެނޭ. އެކަމަށް ބަދަލ 

ނޫން ތިން  ދައ   ހަދާފައިޓަވަރެއް  ބ ރީެގ    30  ،ބ ރިއެއް  ބޭލަތ ެގ  ވެރިން  ސް،  އެހެންނަމަވެ  ބިދާނެ.ތިއްބާރ ެގ 

އޮތިއްބޭ ކ ރަން  ނ ކ ބ މަކ ން ވެސް  ކަމަށްތްކަން  ެއއްޗެްއެގއެްއވެން  އެއި  ންޏާވަ  ރާ  ނެ  ސް  ނޫންތޯތެމާނައެއް   ؟އް 

އެޅިދާނެ.   ވެސް  ވެސް  ބަ  60ެގެއއް  ވަޑި  ވެސް  ށައިެގބެހެއްޓިދާނެ.  ކެމެރާ  އެހެންނަމަވެބެން  އެ ،  ސްހެއްޓިދާނެ. 

ންގެ ބޭފ ޅ ށްދޭން ތިބި  ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮ  ،ތެރިކަން ލިބެނީ. އެ ބައެްއެގކާރައް ؛ކަންކަން   ނޫން އެކަމެއް ކ ރ މަކ ން

ރަނަގނިޔަތެއް   ްއ،މެރިކަތެޞްއިޚ ލާ ވެ  ނޫޅ   ޤަނިްއޔާެގން  މި  ތިނަގޅެރަ  އްއ މެ  ނ ާވނެ.  ފ ރިހަމައަށް   ޔައް  ބިލަށް 

ކޮމިޓީ ދ އީތާ މަރ ކ ރަން.  ހ ރިޙަ  ބޭފ ޅ ންލާަގިއ  ވިސްނ ންވެ  ހާ  ހަ  އެކ    މާތެރިކަސް  ނޯމީހަކަށް  ާގނޫނެްއ  ޭވ.  ދާ 

މިރަްއޔިތ   ،މަށްޤައ  ާގނޫނ ތައް  ހެދޭ  ާގނޫދެނީ.  ހެ  ންނަށް  ހ ރިހާނ ތައްމި  ވާންޖެހޭނީ  ވެސް    ރައްޔިތ ންނަށް   
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އަމި    ،މާންކަމާއި އަ  ،ކަާމއިރައްކާތެރި ކާބަފަަގނޑ މެ ޅ  ޤައ މ ަގއި  ދޫކޮށްފައިން  އަޅ ަގނޑ މެން   އިން  ކަންކަން  ދިޔަ 

ލ ތަކަށް ޖީ  އި ރަްއކާތެރި ތަނެއްެގ ޮގތ ަގއި އަންނަން އޮތްޮގތ ަގނެއްެގ  ޅ ަގނޑ މެން މި ޤައ މ  އަމާންތައަ  ،ހަނދާންކޮށް

ހ ރިކަރ ކޮށްދޭންޖެހޭފޯ މިއަދ   ަގބޫލ ކ ން  އެބަ  ވެސް  ބޭފ ޅ ން  އަޅ ަގހޭންޖެރަްއވަހާ  އެހެންވެ  ދެންނެވީ.  މި   ، ނޑ  

ައޅ ހިނިއައިސްފައި ދ ަގނޑ މެން ސައިކަލ   އ ޅޭލާއިދ އްވަ   ޗ ންލޯ  ،ލާފައި އިއްވަ   ނޫން  ތެއްަގއެލަހާ  ފައި  މިޤައް   އ މ  

ޤަ މިއޮތީ.  ނާމާން  އ މ   ހަމަ  ވި  އޮތީ  ވިލާަގނޑ ންހަމަ  މި  ތެރޭަގއި.  ސަލާލާަގނޑެްއެގ  އަޅ ަގމަތް  ން ނޑ މެވެވޭނީ 

އެބަޖެހޭ ދޫކޮށްލަން. މިއަދ  ލިބޭ    އިމ ަގކަންކަން ބައެއް  ފިކ ރ  އަޅ ަގނޑ މެ  ސީސިޔާ  ،އި ޔަ އް ކިކަްއޗެއެއެކީއެންމެން  

ވެނީ ލެމި ބ ނެބަހެއް    ،މި ދެކެނީހަކަ  ން ވާަގނޑ މެން ވެސް އެހެއި އަޅ  އްކާފަ ކޮންމެ ބިލެއްަގއި އަނެއް ފަޅިން ވާހަކަދަ

އެޅ ވިދާއެހެން  ށް  ރ ކޮތަކ ރާ  އެބޭފ ޅ ން މިއި  ،ނަމަނޫންންހެވާތީ.  އަ  ންއަޅ ަގނޑ މެން  ކަމެއް  ޑ މެން ޅ ަގނކޮންމެ 

ބަހެއްއެންމެން   ތިބެ އެއް  ބަލަންވީތޯ އަޅ ަގކަެމއްމިއަދ  ކޮން  ނީރެވޭދެން ކ   ކިޔަިއެގން  އެއް މޭޒެއްަގއި   . ނޑ މެން 

ރާްއޖޭމިއަދ ެގ މި  ސަރ ކާރ ން  ހ ރިމާވެދިަގއި    އޮތް  ރޭަގނފައި  ދައްޗަކަށް  ދ ހާ  މަސައްކަޑާއި  އެބަ  ކ ރަްއވާ.  ތް ވާލ  

ައޅ ަގނޑ މެ ޤަނޑ މެޅ ަގއަޖެހޭ.  ަގބޫލ ކ ރަން  ންއެކަން  މ އްސަނދި  މާ  ވ ރެ  އޮތްތައ މ ންނަށް  ވެސް    އް  ހާލަތ  

ދިއ މަކީ. ސް ރައްޔިތެްއެގ ފ ރާނަ  ވެ ެއއްދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ވާ ކަމެއް ނޫންންން ބޭައޅ ަގނޑ މެޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ.  އަ

ައޅ ަގނ އެހެންނަމަވެ ވަސީލަޑ މެސް،  ކަންޅ ަގނއަ  ،ތާއިން  އޮތް  ކ ރަން  ޒާތީ  ަގނޑ މެއަޅ    ،ކަމާއިޑ މެން  ން 

ން  ނިޔަތް އަޅ ަގނޑ ެމން ަގިއަގއި އަށަެގންނެވެކ ރ މ ެގ ހެޔޮ  ތްޚިދ މަ  ންނަށް ރައްޔިތ ޤައ ަމށްނެއްޓި،    ބ ންޞަތަޢައް

 . އްވި ފ ރ ޞަތަށް ދެ ސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީހަކައަކީ. ޝ ކ ރިއްޔާވަން އޮތް ވާނޑ  ދަންނަ. މިއީ އަޅ ަގއެބަޖެހޭ

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

މެންބަ އިްއޒަތްތެރި  މިޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ ންނަށްއަޅ ަގހާރ   ރ .  އިްއޒަތްތެރި  ރ ވަން.  އަޅެއް  ވަގ ތ ކޮހ ސް  ނޑ  

ފ ރަ ވާހަކަފ ޅ ހ ސްވަގ ތ ކޮޅަށްފަހ   ލިބިދަްއކަވަތަމަ  ފ ރ ޞަތ   އިްއޒަތްތެރި  ޫގފާރ   ނއ   ،ނަވާނީޑައިަގންވަން  ދާއިރާެގ 

ވަމެންބަ މ ޙައްމަދ   ެގންދާރ   ކ ރިއަށް  ދެން  ޖަލްސާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ިއއްޒަތްތެރި 12:30ނީ  ޙީދަށް.  މިހާރ     ަގއި. 

 ވަންދެން.   12:30 ހ ސްވަގ ތ ކޮޅެއް އަރ ވަން ށްމެންބަރ ންނަ

 

 { އަށް 12:32އިން  12:00 :ކޮޅ ތ  ގ ސްވަހ }

  (ދާއިރާގެ މެންަބރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ވިލ ފ ށީ  ؛ވީނެންއިތ ގައި ސަ)ރިޔާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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ހ ސްމެންދ ރ   .` ކ ރިލްޖަ  ވަގ ތ ކޮޅަށްފަހ ެގ  ެގންދިސާ  މިހާރ   މި  ަގނޑ މެން  ޅ އަ   މަށްއ އަށް  ފަށަނީ. 

ރ  މ ޙައްމަދ  ނިހާދ   އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަފޭދ  ދާ  ، ރ ެގ ފަރާތ ންސަރ ކާ  ،ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް މި ެގންދަނީއަޅ 

ނަ  ،ވާއްވާފައި ހ ށަހަޅ  އިމްތިޔާޒ ތަކާއި    2013/5ންބަރ   ާގނޫނ   މަޖިލީހ ެގ  ާގނޫނ ތަބާރ )ރައްޔިތ ންެގ  ށް  (އަކ ެގ 

ބިލ ެގނަ އިޞްލާޙ  މި  ެގއ މ ެގ  ފ   ބަހ ސް.  އެދިވަޑަ ރ ވަގ ތ   އ ިއެގންފައި ޞަތަށް  ިއއްޒަތްތެރި ގޫ ނވަނީ  ދާއިރާެގ    ފާރ  

ިއްއޒަތްއ ނޫގފާރ .  އަރ ަވންފ ރ ޞަތ އަޅ ަގނޑ     ވަޙީދަށްޙައްމަދ   މ ންބަރ   މެ ދާއިރާެގ  މެންބަ  މ ޙަތެރި  ދ   އްމަ ރ  

 ވަޙީދ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ދ  ވަޙީދ އްމަރ  މ ޙަމެންބައ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ 

ވެސް  ނޑ   އަޅ ަގ  ހަމަ  ލާއިރ އި ެގ ބަހ ސްަގއި ެއއްޗެއް ދަންނަވަލ ފައިވާ ބިޅިހ ށަހެ.  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ދަންއިްއޔެ ެވސް ދަންނަވާ ފަދައިން  ދިތ ދައ ތަ ،  ން އޮތީ ނަވަލި  އެ އ ޅ ރި ެގ ވެރިންނަށް  ތަންތަނަށް ވެސް އަދި    ްއވާ 

، ވާނަމަ  ށްތް ކަމަށީެގންވާ ރައްކާތެރިކަން ނެއެކަސް  ށް ވެންެގ ހަށިކޮޅަބޭފ ޅ   އެ  ،ސްއި ވެ  ދިރިއ ޅ އްވ މ ަގބޭފ ޅ ން

ހަމަޖައްކައެކަން އެސައިދިން  ދައ ލަތ  ސީއަސާނޫނ  ޤާވެސް    މިހާރ އީ  ނ ން  ލާޒިމައްޗަ ެގ  ން  އަދި ށް  ކަމެއް.  މ ކ ރާ 

ލެއް  ަގބޫނޑ  ައޅ ަގ ،ވ ން ފާޅ ކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ކަމަކީކަންބޮޑ  އިއް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މީަގމ ކ ރާ ކަމެ ނ ތަކ ން ލާޒިާގނޫ

ނަރައީ  ،ނ ކ ރަން ދެޝީދަސް  ހަވ ނ ށް  އެކޮންމެ  ،އަކީމަލާ  މަޖިލީކ މަނި  ހެން  ރައްޔިތ ންެގ  ރައީސް ފާނ ެގ  ެގ ހ ެގ 

ދެޔަތަށްސިއްހައި ހަމަ  ކަމަކަށްވ ނ   ރަ  ،ލާއެއް  ކ ރީެގ  ހައިސި ނ ވަތަ  ދެއްޔަތަ އީސެްއެގ  ހަމަލާއަކަށްށް  އެވ ނ    . 

ހަޔާކ ފާނ ެގ  މަނި އެމ ޅި  އަތަމަފ ރަމެ  ންތްޕ ޅ ަގިއ  ފެނިެގޅ   ތެރޭަގއި ދަ  މ ޅި  އީ ޔަ ދިންަގނޑަށް  އ ލަތ ެގ 

އެއިންތިޒާމ  ފ ރާނަފ   ެވެގން  ދ އްވާލަންމަނިކ ފާނ   ޗޭނ ވެގެ ޅ   ޮގޅިައށް  ،އިޖަހަން  ކާންދީފ   ،ލައި  ޓިނ   ، ޅިތޮށި 

އަނިޭގންގ  ލަްއވާ  ފަހ ޔާތައް  އެންމެ  ކ ރީކޮށް  އޮތް  ން  ޚ ދ މ ޚްދިަގއި  ވެރިގ   ކެނތާރ   ބާރ   ާމ ޔައިދިޑިެގންކަމ ެގ 

  ންާގެގން ހިޅިކޮށް ކަ   ސާއިންެގ ފައި އި ކޮރަޕްޝަނ ަވއްކަމާ  ދެންނެވީ މި ؛ކޮށްެގން އ ލަތްތައް ބޭނ ންނދިރި ދަހެން އަނިއެހެ

އެ މަނިކ ފާނަށް ،  ށް ރާވައިމަނަށް ހަމަލާ ދިނ  ފާމަނިކ   ކޮށްެގން އެބޭނ ން  ތައްކްވޯނޭނޭގ ނެޓްއަޑި  ،އަނދިރި ދައ ލަތ ެގ

ހަޖެއްސ ންކޮށް،   ދެވ ނ   މި  ދ އްވާލ މަށް  ފ ރާނަފ ޅ   މަނިކ ފާނ ެގ  ހަމައެކަނި އަޅ ަގނޑ     ،މަލާއަކީއެ  ނ ބަލަމޭ 

ރައީ  މަޖިލީހ ެގ  ކަމަކަށްރައްޔިތ ންެގ  ހަމަލާއެއް  ދެވ ނ   ވެެގން  އެހެންވީމާސަކަށް  މީ .  އެ،  ެގކޮޅެއް   މަނިކ ފާނ   ަގއި 

މައަޅ ަގނޑ މެން  ހެދިދާނެ ކާޓޫނެނަށް.  ނ   އްޝްހޫރ   ޓަވަރެްއ  ކަހަލަ  ހަދާ  ރެޕަންޒިލްަގއި  މ ންނާރެްއ    ވަތަހ ންނާނެ 

ލާފައި   މަނިކ ފާނ   އެ  ވެސް  ފައިބާވަޑަިއަގންނަވާއްބޭ މައްޗަށް  ސ ވާލަކީ  އެކަަމކ   މަނިކ ފާނަށް   ދިދާނެ.  އެ  ތަނ ން 

އަޅ ަގނޑ    ؟އްކާތެރިކަން އެބަ އޮތްތޯއޭންނަވަނިކޮށް ރަ ވާފައި ވަޑައިަގމަގ މަތިން ހިންަގ ؟ތެރިކަން އެބަ އޮތްތޯއޭރައްކާ

ނ ލިބެންދަން ެގެއއް  ބޮޑ   މާ  ނަޝީދަކީ  ރައީސް  ބެންޒ ނަ  ޖެހި  ނަންބަރެއް  ރީތި  ނ ލިބިެގން    ،  ދ ްއވަން  ކާރެއް 
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އެއީ ނޫން  ބޭފ ޅެއް  މައްސައ ޅ ްއވާ  މި  އަޅ ަގ  ،ލަ.  ސަބަބ ތައް  މ ޖ ތަމަޢ އަސްލ   ދެނަެގންނަންވީ.  އެ  ނޑ މެން  ން 

، މިތާ މި އ ޅޭ ައޅ ަގނޑަކަށް ވެސް   ،ހިނދަކ  ރައީސް ނަޝީދަކަށް ވެސް  ނައްތާނ ލާހާސަބަބ ތައް ނައްތާލަންވީ. އެ  

ރައްޔިތަކަށްއާ ރާއްޖެއަށް    ންމ   މި  އަދި  ތ ރ ވެރިއަ ފަޒިޔާރަތްކ ރާ  ވެސް،  ނެތް.  ހަމަޖެހ މެއް  ޭއެގ  ެވސް  ކަށް 

ެވސް އެހެންވީމާވެއެއް އޭެގ    ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކަށް  ނެތް.  ހަމަޖެހ މެއް  ކަހަލަ  ދެނެަގތ މަށް  ސް  މި ސަބަބ ތައް   ،

ޮގތެއް    މަލާ ހިނިގދިޔަީއ މި ހަމަލާައށް. މި ހަދ ވަސް ެވެގން  35މިހާރ     .ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ކެނޑިނޭޅި މި ޮގވަނީ

މި ހަނ ހޯދޭ  އަކ އަދި ބަޔަކ  އަދި ނ ހޯދޭ.  ތިބި  ފަހަތ ަގއި  މި ހަމަލާެގ  ހަފަންޑ ކ   މަލާއަށް.  މި  މަލާއަށް ރި ބަޔަކ ، 

 ވާނެވާނެ    ދީ ހެދި އެތައް ބަޔަކ މަދަދ ، އެކި ޮގތްޮގތ ން މި ހަމަލާއަށް  ވާިގދިން ބަޔަކ  އަދި ނ ހޯދޭ. އެކި ޮގތްޮގތ ން

  ، އަޅ ަގނޑ  ހެންވީމާވެފަ. އެ. ވިދާޅ  މަތީން އެބަ ހ ރި ހާމަކ ރައްވާފަ  ފަހަރ   އެކިބެހޭ ފަރާތްތަކ ން    ކަމަށް ހަމަ ކަމާ

ދަންނަ މިމިހާ  ،ވަނީމި  މަޖިލީހ ން  ރަްއޔިތ ންެގ  ފަހ ން  އެންމެ  ދިޔައިރ ަގިއ  ދިގ ލަިއެގން  ދ ވަސް  ިގނަ    އި ކަމ ަގ 

ކަމަށް އޮތް  ބްރީޗެއް  ސެކިއ ސެކިއ ރިޓީ  ކަމަށް  ،  އޮތް  ފޫދިއ މެްއ  އެަގރިޓީ  ތަޙ ޤީޤ ކ ރަްއވަން ބޫލ ކ ރެިވެގން  ކަން 

ފެނިެގ  އ ޅ ްއވާތީ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގޑި  ،ދިޔައީންވެސް  އެއަށް  ވެސް  މިނިސްޓްރީން  ތަން.    ންޖެްއސެވިފެންސް 

ކޯޓ ން ނެރެފައި އޮތް   ތަން. އިނޭގތޯ. ރާއްޖޭެގ ސ ޕްރީމް  އްސެވި ންޖެޓީއަށް ވެސް ޮގކޮމި  241ތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔި

ޮގންޖައްސަ  އ ޅ ްއވާ  އިވައަމ ރަކަށް  ދިފާޢ ކ ރަްއވަން  ކަންކަން   ެއކަން  ހިނާގ  ،  އިންތިހާއަށް   ވޭކަންބޮޑ   ؛ތަން. 

އޭ.  ިއވެނީ.  ވާހަކަތައް  ކަހަލަ  ފިތްކަނޑަިއެގންދާ  އެއަޅ ަގނޑ މެން  ބަ  ޑީ.ކޭަގއި  އެ  ލ ކޮޅ ަގއި  ހާލިމަނިކ ފާނ  

 ވާހަކައެްއ ެވސް ދެކެވ ނ . މިކަހަލަ އެތަްއ ނ އޮންނަވަނިކޮށް ވެސް ކައިރީަގއި ހ ރި ފާޚާނާައކ ން ފިސްތޯލައެއް ފެނ 

ދެކެވ ނ  އެވާހަކަެއއް  މިވީ ހެން.  ހޯދި،  ޙަޤީޤަތް  މިކަމ ެގ  ނޫނިމާ،  އ ފ ރާލެވިެގން  މޫތައް  ރާއްޖޭެގ ކަމ ެގ  ްއޔާ 

ކަށް ، މަޖިލީހ ެގ ރައީސ ންނަކަށް ވެސް، ކ ރީެގ ރައީސ ންނަކަށް ެވސް، މިހާރ ެގ ރައީސ ންނަތ ންނަކަށް ވެސް ރައްޔި

މީހަކަށް   އެްއެވސް  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންވީވެސް،  ނެތް.  އަނެއްކާވެސް  ހަމަޖެހ މެއް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން  މީަގއި  މާ، 

ނޫ  ކީހަދަންވީ  ެގެއއް ނޫން  ،ންއެކަންޏެްއ  އެކަންޏެއް  ރައީސް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މިހާރ   އިނޭގތޯ.   .

ވާ ވާހަކަ. އެހެން މެންބަރަކ  އަނެއްކާ  ލީހ ެގ އެހެން މެންބަރަކ  ދަންޖައްސަން ގޮ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ މި މަޖި

ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ   ، އަޅ  އެހެންވީމާ ރެއް އަިއސްެގން މި އ ޅެނީ.  ަގނޑަށް ވެސް މިދޭތެރެިއން ކިތަންމެ އިންޒާއަޅ 

ބަސް މަޖިލީހ ަގއި  މި  ނެތް.  އ ޅެވެން  އެބ ނެިވ  ބަސްބ ނެވި  ނެތް.  ޮގތްޮގތަށް އ ޅެވެން  ެއކި  ނަންނަމ ަގިއ  އަދި  ،  ކި 

ޮގތްޞަޚާއް ހަރ ކަށި  ނަމ ަގއި،  ދީނ ެގ  ޤަތ ކޮށް  ޮގޮގތަށް  އަޅ ަގނޑ އެހެންެވެގ  ވާތީ،ލ ކ ރަން  ދަްއކަނީ   މި  ން 

ކަެމއް ހ އްޓ ވާކަށް. ކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާޑ ކިޔައިެގން އަޅ ަގނޑ މެން ނޫޅެން އެއިނޭގތޯ. ބަހަ  ވާތީޤަތ ލ ކ ރަން ގޮ 

ކ ރަންެވެގން ބަހަނާއެްއ  ކ ރާރ ތައް ތަ އެ ޤަތ ލ ޅާކަށް. އެކަމަކ  އެތައް ބަޔަކ  ޤަތ ލ ކޮށްފިއޭ މިހާރ .  އެކަމަށް ހ ރަސްއަ

ރަށް  ތަމަޢ ަގއި މިހިރަ ބި، މި މ ޖ އެހެންވީމާ  ކ ރަނީ.  އެ ކަންބޮޑ ވ ން އަޅ ަގނޑ މެން ފާހަަގ މި  ،ތަށް ވާހަކަދަްއކާތީޮގ
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ށް  ސް ނަޝީދައީސް ނަޝީދަށް ޓަކައި ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަކީ. އެީއއޭ ރައީެއއީޭއ ރަ  ،އްތާލ ން ސަބަބ ތައް ނަށަހެޅޭ  ހ 

ހޯދައިދިއިންސާފ  ހޯ  އަޅ ަގނޑ މެން  ފަރާތްތައް  ތިބި  ފަހަތ ަގއި  މިކަމ ެގ  ކަމަކީ.  ކ ރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ދ ން ނ މަށް 

އެބަ ސާފ އަވަސްކ ރަން  ރަނަގޅަށް  ެއކަން  ެއބަޖެހޭ.  އެތަވާން  މިކަހަލަ  ކަެމއް  ޖެހޭ.  މީޮގހިނަގިއެގން އް  ެގ  އްސި 

އާދަ އިކ ރީގަ  ކަންބޮޑ ވޭ  އެބަ  ރަްއޔިތ ން  ކ ދިން.  ނ ދައްކާ    ީވމާ  އިެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަ  މަރ ެގ  ކ ދިންެގ  އެ 

ރައީސް.   ،ނޫން ؟ތިބެނީތޯ ސަބަބ ތަކާ  ިއއްޒަތްތެރި  މ ޢާލާތް  ބަިއވަރ   ޭއެގ  ސަބަބ ން  ކެނޑިެގން  ހ ރެ  ދިއ މ ެގ 

ދިގ ދެމެމ ންކަންއެކަން މިހާަވރަށް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކޮޅެއްދެދިގ   ،  ނ ފެނި  މެމ ން،  ފާމެދެއް  މި ައހަރ ތަކެއް  އިތ ެވެގން 

ނ ކަނޑި އޮއްާވ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަމ ެގ  މީެގ މ ޢާލާތް  މިކަން  ،ޅެއްަގއި ނ ޖެއްސިއްޖެއްޔާ ކޮދިޔައީ. މިކަން މިފަހަރ   

  ށް ކަ ެއކަކާތެރިކަމެއް ނޯންނާނެދެން ރާއްޖޭަގއި ސަލާމަތާިއ ރައް  ،ހަފަރާތް ނ ހޯދިއްޖެ ކަމ ަގއި ވާނަމަހ ރިހާ ފަރާތެއް، 

. އެހެން ކަމެއް ވެސް  ކީ. ކާރެއް ވެސް ނޫން ދޭންވީކީއެއް ެވސް ނޫން ހަދަންވީއަޅ ަގނޑ މެން ެގ  ވެސް. އެހެންވީާމ،

ނ ރަްއކާތެރި ޢަމަލ ތަްއ   ،މިފަދަ ވިޔާނ ދާ ބިރ ވެރި  ،. ައޅ ަގނޑ މެން މ ޅި މ ޖ ތަމަޢ ަގއި ހ ރި މިފަދަކީނޫން ކ ރަންވީ

ންވީ. ރައީސް ނަޝީދ  އެންމެ ފަހ ން މަޖިލީހ ަގއި ަގނެ އެކަން ނައްތާލަނެތައް ދެހިންާގ ފަރާތްތަކާއި ހިންާގ ސަބަބ 

ލިޔަކަނ ދޭނަމޭ. ދާ.ސީެގ މަްއސަލަ ހިންކޮށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ ސަތ ަގއި އިންނަވަނިކެިވ ވާހަކަައކީ ތިމަންނަ މި ރިޔާދެއް

އެމް.ަގއަޅ ަގނޑަށް   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ދައ ލަތާއި  އަދިރި  މި  ފަިއސާރ .ސީެގ  އެމް.ޕީ.އާބޫލ ކ ރެވޭ  ،  ގ ޅިެގން  އާވަގ  

ވަރަށް ބެލެވޭ.  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  އޮތް  ހިނާގފައި  ޮއވެެގން  ބެލެވޭ.   ، ގ ޅ ންތަކެއް  ވެސް  ބޮޑަށް  މާ 

ބޮޑ  ކަމެްއެގ ޮގތ ަގިއ  ކަށް ވ ރެ މާ  މަލާއަޮގތ ން މަޖިލީހ ެގ ރަީއސަކަށް ދިން ހަ  އީ ހަމައެކަނި ފަރ ދީމާ، މި އެހެންވީ

އަބަދ  އަ ދެކެޅ ަގނޑ މެން  ެވސް  .ންވާނީވެސް  އެހެންވީނަަގންވާނީ  މިކަމ ގަ .  ސަބަބ ތައް މާ،  ހ ރި  ފަހަތ ަގއި  ިއ 

 ެގކޮޅެްއ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ރައީސް ނަޝީދ  ދިރިއ ޅ މަށް ސަލާމަތްތެރިކަން، ރައްކާތެރިކަން އޮތް ރަނަގޅ   އެއީ  ،ނައްތާލ ން

 ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ލީ. ޝ ކ ރިްއޔާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާމާ މ  ކަމެއް. އެހެންވީންދިނ މަށްވ ރެ މާ މ ހި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރަކ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    .ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   އެހެން  ިއްއޒަތްތެރި  ަވގ ތ   މި  އާދެ! 

ފޭދޫ ދާއިރާެގ    ،ހެޅ އްވިލ  ހ ށަމަށް ޓަކައި ބިސް ނިންމާލ ހ  ބަނެތ މާއެކ  ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ބިލ ެގ  އެދިަވޑަިއެގންފައި

އަރ ވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ފ ރ ޞަތ   ެގބަސް ވިދާޅ ވ މ ފަހ މެންބަރ  މ ޙައްަމދ  ނިހާދަށް  އިްއޒަތްތެރި  

މިނިހާދ .   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  އިންނެވީކ ރައްއ ޓް)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ތި  ނައްަވއިެގން  މިއ ޓ ން  މައިކ     ! ލަްއވާޓާ. 

   !ެގންދަވާ ! ރަނަގޅ . މިހާރ  ކ ރިައށްއާނ
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 : ހަކަދެއްކެވ ންވާފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނިހާދ  

މި ާގނޫނަށް (  5/ 2013)  ާގނޫނ   ހ ެގ އިމްތިޔާޒ ތަކާއި ބާރ ތަކ ެގމަޖިލީ  ރައްޔިތ ންެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ހ  ރަރައްޔި   އި،ށަހަޅައިސްލާޙ   މަޖިލީހ ެގ  ދިރިއ ޅ އް އީސްތ ންެގ  ހަމަޖައްސަ  ެގެއއް  ރައްޔިތ ންެގ    ިއ،ވާނެ  އަދި 

ލެހެއްޓެވ މ ެގ ކަންތައްތައް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ސެކިއ ރިޓީ ބެކ ރަްއވާ ބޭފ ޅެްއެގ    ންސްކައީމަޖިލީހ ެގ ރަ

އި އޮތް ކަމެްއ. ފަ ިމއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް ލަސްވެ  ،ކ ރަންކަން  މި   ،އިން ކ ރަންޖެހޭ ޮގތަށް މި އިސްލާޙ  ެގނެސްފޯސް

ތިންއަޅ ަގނޑ   ،އަޅ ަގނޑ މެން ހޯ  މެންެގ ދައ ލަތ ެގ  ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން  ެވރިންނަށް  ދިރިއ ޅޭނެ    ،ދައިދީބާރ ެގ 

ހޯ މި   އިދޭ ދަެގކޮޅެއް  ެގނެސްެގން  އިސްލާޙެއް  ހޯދައި  ވާހަކައެްއ،  ތަނެއް  ދިރިއ ޅޭނެ  ެގއެްއ،  ނޫން.    އްދޭކަށެ އ ޅެނީ 

ެގ ތ ން ރައްޔި  ،ދައިދީޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯންނަށް ހިމާވެރީރ ެގ  ބާ  ދައ ލަތ ެގ ތިންސް، ައޅ ަގނޑ މެންެގ  އެހެންނަމަވެ

މަސަްއކަތްތަ ކ ރާ  ކ ރ މ ގައިޙައްޤ ަގއި  ފަސޭހަކަމާ  ްއ  އިންތި   އެބޭފ ޅ ންނަށް  ކ ރެވޭނެ  ކަންތައްތައް  އެ  ޒާމ  އެކީަގއި 

ސެކިމަށްއްސައިދިނ ހަމަޖަ ޮގތަ.  ބެލެހެއްޓޭނެ  ފަސޭހައިން  ވެރީއ ރިޓީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބަލަހައްޓާނެ  ން  ކަށް 

ވެރީ އެ  ހަމަޖެއްސ މަށް.  ދަރިންނާއިންތިޒާމ ތަކެއް  ބައްޕަ   ، އިންެގ  އ ސޫލ އަދި  ހިމެނޭ  ެވސް  މަންމަ  މިީއ އާއި  ން. 

ކ  އަޅ ަގނޑ މެން  ިއއްޒަރާކޮންމެހެން  ބައެއް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކަމެއް.  ވާހަކަދައްކަމ ން  ންޖެހޭ  މެންބަރ ން    މިތްތެރި 

. ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން މި ބިލ  އޭނީކ ރަން ދައ ލަތ ން ނިންމަ  އިތ ރަށް ބޮޑ  ޚަރަދެއް  ،ެވއްޖެސްަގއި ވިދާޅ ހ ބަ

، މިކަން   ފައިސާ ހޯދާނެ ޮގތާއިށް، މިކަމަހިނާގނެ ޚަރަދާއި  ށްސް މި ކަމައިރ ަގއި ވެރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނ އްވި

އަޅ ަގނޑ މެން   ،ރަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށްބޫލ ކ ަގަގނޑ   ކ ރާނެ ޮގތެްއ ރާވާފައި މި ބިލ  ފޮނ ވާފައި އޮތް ކަމަށް ައޅ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވެރިން   ،ތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެންކަމެއްެގ ޮގ  ތ ންެގ މަްއޗަށް ލާޒިމ ، ހ ރިހާ ރައްޔިދިވެހި ރައްޔިތ ން

ކ ރ ން. އެހެންކަމ ން،   ކަންމިތިޒާމެއްެގ ތެރެއިން  ހަލަ އިންން ހިމާޔަތްކ ރެވޭނެ ކަ މެންެގ ވެރިހިމާޔަތްކ ރ ން. އަޅ ަގނޑ 

އަޅ ަގނޑ މެން   ބިލަކީ  އިތ މި  ނ ވަތަ  ހިތްނ ތަނަވަސް  މީަގއި  ހ ރިކަމ ަގިއ  ރ ކޮށްލަންޖެހޭކޮމިޓީަގއި  މާއްދާތަކެއް   

އިތ ރ ކޮށްެގން    ،ވާނަމަ ާމއްދާތައް  ފާސްކ ވިއެ  ބިލެރަންޔަސް  ބިލަށް  އް  ޖެހޭ  މި  ދެކެން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި 

ިއއްޒަތްތެރި  ދ ކޮތާއީ އެންމެ  ތި  މަރ ޙަލާަގއި  ކޮމިޓީ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ފަށްފަށ ން  މެންބަރ ންނަށް  ހ ރިހާ  ށްދެްއވި 

ލަފަމެ މަޝްަވރާޔާންބަރ ންެގ  ޚިޔާލާއި   ،އި  ބޭނ ންވާ  މިކަމަށް  ފަރާތ ން ވެސް  ރަްއޔިތ ންެގ  ޢާންމ   މަޝްވަރާ    އަދި 

އަޅ ަގނޑަށް   އ އްމީދ   މަޝްވަރާ އެބަލިބިެގންދާނެކަމ ެގ  ޚިޔާލާއި  އެ  ައދި  އަޅ ަގނޑ މެން   އާއޮތް.  އެކީަގއި 

މި    ،އިރާދަކ ރެްއވީތީ މަރ ޙަލާަގއި  މަޖިލީހާކޮމިޓީ  ރައްޔިތ ންެގ  ފާސްކޮށް  ޮގތ ަގއި  ބިލެއްެގ  ރަނަގޅ   ހަމައަށް   ބިލ  

   ްއވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ންކ ރަން. ދެީގޔަމި ބިލ  ފާސްވެެގންދާނެ ކަމަށް އިން މަޖިލީހ ެގ ފްލޯ ،އައިސް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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ބަ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ބިލ ެގ  މި  ބަލައިަގތ މަށްހ މިހާރ   ބިލ   މި  އާދެ!  ނިމ ނީ.  ރައްޔިތ ންެގ   ؛ސް 

ޖަހާއިރ  އޮންނާނެ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ މަޢ ލޫމާތަށް    1ން  ޮގތ ން ޯވޓ ނެގ   ހަށް ބަލައިަގތ މާ ގ ޅޭ މަޖިލީ

 ން.  ޓަކައި ދަންނަވަ

 

 { އަށް 13:00އިން  12:44 :ކޮޅ ތ  ގ ސްވަހ }

 (ދާއިރާގެ މެންަބރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ވިލ ފ ށީ  ؛ވީނެންއިތ ގައި ސަ)ރިޔާ
 

 ހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން ށް އެ. ވޯޓަ 10

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ފޭދޫ    ،އޮތީ އެންމެ ވޯޓެއް. އެީއ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ތައްޔާރ ވަމ ން މި ދަނީ ވޯޓަށް. މިއަދ  މިމިހާރ     މެންޑ އަޅ ަގނ 

މޭޒ ން މި ވޯޓ ެގ   ތ ން ނަާގ ވޯޓ . އިދާރީޮގ  ހަޅ އްވާފަިއވާ ބިލ  ބަލައިަގތ މާ ގ ޅޭތްތެރި މެންބަރ  ހ ށަދާއިރާެގ ިއއްޒަ

ލިބިވަހ ޅ ލިންކ    ލިންކ   ވޯޓ ެގ  މެންބަރ ންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވަން.  ޮގތް  ވާލަދެްއވ މަށް  ޑަިއަގންނަވާ 

އެދެން.   ދަންނަވަ)ވަހައްދަވައިދެއްވ ން  ވޯޓަށް  ސަރ އިގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ފަރާތ ންލާނަން.  ދާއިރާެގ   ،ކާރ ެގ  ފޭދޫ 

މެންބަރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ އިްއޒަތްތެރި  ނިހާދ   މ ޙައްމަދ   ނަންބަރ   ،  މަޖިލީހ ެގ )  5/ 2013  ާގނޫނ   ރައްޔިތ ންެގ 

ާގނޫނ  ބާރ ތަކ ެގ  އި (އައިމްތިޔާޒ ތަކާއި  މަޖިލާޙ ޞްށް  ބިލ   ބަލައިަގތ މާެގނައ މ ެގ  އިްއޒަތްތެރި   ލީހ ން  މެދ  

އެދެން.  މެންބަރ ންނަށް   ވޯޓ ދެްއވ ން  ޮގތަކަށް  ލިންކ     ެގވޯޓ   ހ (ފަ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފެނިވަޑައިަގންނަވާ 

 ލިބިވަޑައިނ ަގންނަާވ، ފެނިވަޑައިނ ަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ޗެޓ ަގއި ވޯޓ ދެއްވާ ޮގތް ލިޔ އްވ ން އެދެން.

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   މ ޙައްމަދ  ނިހާދ  މެންބަރ ފޭދޫ ދާއިރާެގ   ވި މެންބަރ :ހ ށަހެޅ އް

 

 87    މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :

 52    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :
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 51    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00    ން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ކަމަށް ވޯޓ ދިނ ފެންނަ 

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

    51     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 26      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ފަރާތ ންކާރ ސަރ  އިްއޒަތްތެރި  ،ެގ  ދާއިރާެގ  މެންބަރ ފޭދޫ  ނިހާދ     މ ޙައްމަދ   ނަންބަރ   ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ   ާގނޫނ  

ާގނޫނ )  2013/5 ބާރ ތަކ ެގ  އިމްތިޔާޒ ތަކާއި  މަޖިލީހ ެގ  އި(އަރަްއޔިތ ންެގ  މަޖިލާޙ  ޞްށް  ބިލ   ލީހ ން ެގނައ މ ެގ 

މެންބަރ ން   ބަލައިަގތ މާ އިއްޒަތްތެރި  ނަތީޖާ.  ދެއްވި  ވޯޓ   މެދ   މެޖިލީހ މަވޯޓ ެގ  ޖ މ ލަ  އަދަދ ެގ  . 87؛ ންބަރ ންެގ 

މެންބަރ ންެގ  ހާޒިރ ވެ އަދަދ ތިބި  ވޯޓ ދެްއވި .52 ؛  ކަމަށް  ައދަފެންނަ  މެންބަރ ންެގ  ކަމަށް  .51 ؛ދ   ނ ފެންނަ 

މެންބަރަ ނެތް. ވޯޓ ދެްއވި  ވޯޓ   ކ   ޮގތަކަށް  ވޯޓ ދޭވަކި  ކަމަށް  ބޭނ ންނ ވާ  ނެތްމެންބަރަ  ދެްއވި ން  ވޯޓ ަގިއ   .ކ  

  ން ބިލ  މަޖިލީހ އެހެންވީމާ، މި  . 26؛  އަދަދ ފާސްވ ަމށް ބޭނ ންވާ .51 ؛ންެގ އަދަދ މެންބަރ   ވިިއެގންނެ ވަޑަބައިވެރިވެ 

އްޖެ ފޮނ ވި  ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް  ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ  ރ މަށްމި ބިލ  ދިރާސާކ   ެއހެންކަމ ން،ބަލައިަގތ މަށް ފާސްވެއްޖެ.  

   ދަންނަވަން. ކަމ ގައި

 

 ންމ ން ނި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ

 އި. ަގ10:00ވާ ހޯމަ ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ    2120ޖޫން  14 ނީ،ންނާއޮ މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް ން ދެ

 

 . ނީމ ނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دمحلاو
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