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 (ސަން ޢަފީފ ޙަރ   ދާއިރާގެ މެންަބވިލ ފ ށީ ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަސާދަ  ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް(  ހޯމަ) 2021  ޖޫން 21

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ގައިޖަލްސާ ަވގ ތ   މި    . 1442ޛ ލްޤައިދާ    11،  5ނަކަތ ން  އަދަ  ދ ވަސް.    ހޯމަ،  2021ޖޫން    21،  އާދެ! މިއަދަކީ 

. ންންބަރ މެ  ތްތެރިއިްއޒަ  3ތިއްބެވީ    ސަލާމ ަގއި މެންބަރ ން.  ިއްއޒަތްތެރި    23ނީ  ވަެވވަޑަިއަގންނަ ބައިވެރި 

 .ންބަރ ންމެ ރިިއއްޒަތްތެ 11  ތިއްބެވީ ކަރަންޓީނ ގައި

 

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

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

  .14/ 2/ 2021/ޖއ އެޖެންޑާ ނަންބަރ ކީ، ބަރަނަން އެޖެންޑާ

 

 ތިދާއީ ބަހ ސް އިބ  .  5

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 .  5ނަންބަރ  އެޖެންޑާ   ،އެއީ ބަހ ސް އީދާތިެގ އިބ މިއަދ އާދެ!  

މި  5.1 ފަރާ  ،ވަނީ  ަގއި  ދާއިރާެގ  ވޭހެން  ،ތ ންސަރ ކާރ ެގ  ދެކ ނ   ޝަހީމް  ޙ ސައިން    މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ރ  

ފޮރިހިރާއްޖޭ ދިވެ  ވާއްވާފައި ޅ ހ ށަހަ މިސަރވި  ންެގ  ބިލ   އިބ   ސްެގ  ކ ރިއަށްެގންދިއ   އީދާތިބިލ ެގ  ން.  ބަހ ސް 

އަޅ ަގނޑ ވަގ   މި  ށްޙ ސަިއން ޝަހީމަ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ނެތ މ ެގ ސަބަބ ންމެތ   ގ ޅެން  ރ   ނަންބަމި    ،ންނަށް 

 ން. ޅ ަގނޑ  ފަސްކޮށްލާނައަ

 

 ށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކ ން ހ  .  6

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

ދި   ރމީ ކޯޕަރޭޝަން ފޮސްލާއި   -6.3  ،ތ ންމިޮގ  !ދެށަހަޅާ ކަންކަން. އާ ކޮމިޓީތަކ ން ހ އެއަށްފަހ  ައޅ ަގނޑ  މި ދަނީ

އިންެވސްޓްމަންޓްއިންޝ  އޮފް  ކްރެއެކްސްއެންޑް    އަރެންސް  ައއިސެކްއީއަިއ.ސީ.ައއި. )   ޓްޑިޕޯޓް  ނ ވަތަ  ަގއި  (.ސީ 

ބައިވެދިވެހިރާއްޖެ ރ   ރިވ މާއިން  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ހޯއްމެދ   ރައީސ ހ ން  ފޮނ އްވާފައިާވ  ދެވ މަށް  ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

ނީ  ށަހަޅ އްވައިދެއްވާމަޖިލީހަށް ހ   ޕޯޓްޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓް. މި ރި،  މައްސަލަ

ދާއިރާެގ    ޅީގޮ މައްޗަން  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޓީެގ  ކޮމި ޚަ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދެކ ނ   އިްއޒަތްތެރި .  އިތަމްއަޙްމަދ  

 އިތަމް.އަޙްމަދ  ޚަ މެންބަރ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންމަދ  ޚައިތަމް ޙްއަ މެންބަރ  ދާއިރާެގދެކ ނ   ޅީޗަންގޮ މައް

ިއސްލާމީރ .  އްރިޤަ މ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ފޮ  ދަ  އިންޝ އަރެންސް    ރކޯޕަރޭޝަން  އިންވެސްޓްއޮފްދި  މަންޓް  

އެކް  ކްރެޑިއެންޑް  އައިސެކް)  ޓް ސްޕޯޓް  ނ ަވތަ  ދިވެހި( އައި.ސީ.އައި.އީ.ސީ  ދ   މެ  މާވ ބައިވެރި   ރާްއޖެއިންަގއި 

މިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި  އްޔާ ފޮނ އްވާފަިއވާ މައްސަލަ ކޮޖ މްހޫރި ރައީސ ލްށްރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރ ހ ން ހޯދ މަ

 . ރިޕޯޓ ެގ ޮގތ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދެން.އްސަަވިއެގން ކ ރިއަށްެގންދެވ ން އެއްޔާ ވީޑީއޯ ޖަ ން އޮތި އޯ ޖެއްސެވެވީޑި  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންމަދ  ޚައިތަމް ޙްއަ މެންބަރ  ދާއިރާެގދެކ ނ   ޅީޗަންގޮ މައް
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މިވަގ ރައީ  ތްތެރިިއއްޒައާދެ!   ޖެއްސެންސް  ކ ރިއަށްެގންދާނެތީމަތ   އާދެ!  ދި  ޭގތޯ.އިނ  ނަން.  ވެހިރާއްޖޭެގ ިމއީ 

  ކޯޕަރޭޝަން   ދަ އިސްލާމީ  ، ންމަތީ  ޔާންވެެގންވާ ޮގތ ެގވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަ  93ެގ  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީ 

އިންވެސްޓްމަ  ރފޮ އޮފް  އިންޝ އަރެންސް  އެކްސްދި  ެއންޑް  ނ ވަތަ    އައި.ސީ.ައއި.އީ.ސީ)ޓް  ކްރެޑިޕޯޓް  ންޓް 

ދިވެހިރާއްޖެ(އައިސެކް ބައިވެރިވ މާއިަގއި  މަޖިލީހ   ން  ރަްއޔިތ ންެގ  ހޯއް ެގ  މެދ   ރައީރ ހ ން  ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ދެވ މަށް 

މައްސަލަފޮނ  ގ ޅ   ،އްވާފަިއވާ  ކޮމިޚާރިޖީ  ރިޕޯޓޭމ ެގ  ޮގތ ެގ  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަޓީން  މި  ކޮމިޓީން    . 

  ،ަގއި ސާ ލްނަ ޖަވަ  7  ވަނަ ދައ ރ ެގ  2ރ ެގ  ހަ ބޭއްވި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މި އަގައި  2021  މޭ  31ފޮނ ވާފައިވަނީ  

މައްސަލަ.   އަހަރ ެގ    ބޭްއވި   ަގއި  2021ޖޫން   7؛ ބައްދަލ ވ ންމި  މި  ކޮމިޓީެގ  ބައްދަލ ވ މ ަގިއ    18މި  ވަނަ 

ޖ ދިވެހިރާއްޖޭ ޤާނޫެގ  )ހވަ  93ނ އަސާސީެގ  މްހޫރިއްޔާ  މާއްދާެގ  ބަނަ  ަގއި  ޮގތ ެގ(  ދަ    ،ންމަތީ  ޔާންެވެގންވާ 

ކޯޕައި ފޮ ރޭޝަސްލާމިކް  އިންޝ    ރން  އިންވެސްޓްމަދި  އޮފް  ކްރެޑިއަރެންސް  ެއކްސްޕޯޓް  އެންޑް  ޓްަގއި  ންޓް 

ބަިއވެރިވ މާ ޖެދިވެހިރާއް ހޯދ މަ  އިން  ރ ހ ން  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫށްމެދ   ފޮނ އްވާފައިާވ  އްޔާރި   

މައްސަލައާ އެ  ދިރާސާކޮށް  މި  ގ ޅޭ  މައްސަލަ  މިނިސްޓްރީންސާނޭފިއޮފް    ރނިސްޓަޮގތ ން  ބޭފ ޅ ންނާ އި  އިސް   ެގ 

ނިންމިއޭމަބައްދަލ ކޮށް   ބޭ  2021ޖޫން    14.  ޝްވަރާކ ރ މަށް  އަހަރ ެގ  ަގިއ  މި  ކޮމިޓީެގ  މި  ވަނަ    19ްއވި 

ދ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  މެ  މާޖެއިން ބަިއވެރިވ ވެހިރާއްސެކްަގއި ދިައއި ؛ޕަރޭޝަންދަ އިސްލާިމކް ކޯބައްދަލ ވ މ ަގއި  

 ރ ޮގތ ން މިނިސްޓަ  ގ ޅޭ  މައްސަލައާ  ށް އެ ވާ މަްއސަލަ ދިރާސާކޮޔާ ފޮނ ްއވާފައި ރ ހ ން ހޯދ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހ ރިއް

މިނިސްސާފިނޭންއޮފް   ބޭފ ޅ ންޓްރީއި  އިސް  ކޮމިޓީެގ  މަކޮށްބައްދަލ ން  ނަށް  އަރޓިކަލްވަރާޝް  މި  އޮކޮށް  ފް  

ޓްރީެގ ބޭފ ޅ ން މި  ސް. މިޮގތ ން އިސްވެ ދެންނެިވ މިނިވިއޭންފިލ ހަމަ މަޢ ލޫމާތ  ކޮމިޓީން އޮޅ ގ ޅޭ ފ ރި  އެްގރީމެންޓާ

މި   ،ަގކޮށްހަހޭކަން ފާ ނިންމަންޖެއަވަހަށް    ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ  ،ތަކަށް ބިނާކޮށްްއވި މަޢ ލޫމާތ އްސާކ ރެއާއި ހިކޮމިޓީ

ކޮ  ގ ޅޭ  މައްސަލައާ މަޢ ލޫމާޮގތ ން  ލިބިފައިވާ  ރިޢާޔަތްކ ރ މާިމޓީއަށް  މައްސަލަ  ތ ތަކަށް  މި  ކޮމިޓީން  ިމ   އަށްއެކ  

ދިނ މަށް  ރ  މަތީެއޮގތ   ،މަޝްވަރާކޮށްފެންނަކަމަށް  ހ ން  މައްެގ  މި  ނިންމިއެވެ.ން  މައްސަލަ   ސަލަ   އިަގއިމި 

ބަލާތަކަށްކަންތައްބަެއއް    ވ ނ ފާހަަގކ ރެ އިސްލާމީ،  ސްރައީިއއްޒަތްތެރި  އިރ     އަޅ ަގނޑ    ؛ކޯޕަރޭޝަން  ދަ 

ީމ އިސްލާ  ،މެންބަރަކަށް ވެފައިވާ   ވަނަ އަހަރ  ދިވެހިރާއްޖެ  1980ައއިސެކަކަކީ   ؛އިނޭގތޯ. އަިއސެކް  ކ ރ ކޮށްލާނަން

ބޭންކ ލޮޕްމަޑިވަ ކޯޕަރޭޝަނެއްސިޑަސަބް  ެގ(ބީ.އައި.ޑީ )   ންޓް  އެ  ،އި ކަމާ  ރީ  އެއީ  ކޯޕަރޭޝަން ެއޮގތ ން  މެންބަރ    ެގ 

ން މެންބަރ  މަތީ  އެއްޮގތަށް އެޮގތ ެގ  އާޢާކޮށް އިސްލާމީ ޝަރީމާޔަތްހި  ،މަންޓްތައް ޕްރޮމޯޓްކޮށްޓްއިންވެސްތަކ ެގ  ޤައ މ 

ފޯރ ކޮށްދިނ މަށާއިއިންޝ އަރެން  ކަށްންވެސްޓްމަންޓްތައި  ކ ެގޤައ މ ތަ ހިއި  ،ސް  މެދ ަގއި  ޤައ މ ތަކ ެގ  ނާގ  ސްލާމީ 

ޓަށް ސްޕޯޓް ކްރެޑި އެކް  މާޔަތްކ ރ މ ެގ ޮގތ ންހިތަކ ން  ރިސްކ ލް  ކޮމާޝަންލް އަދި ނޮކޮާމޝަލާތްތައް  މަޢާވިޔަފާރީެގ މ 

،  ޞަދަކީޤްއްކަން. އައިސެކްެގ މަިއަގނޑ  މަށްފަިއވާ ކޯޕަރޭޝަނެ  ާގއިމ ކޮމ ެގ ބޭނ މ ގައިކޮށްދިނ  ރ އިންޝ އަރެންސް ފޯ
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ވިޔަފާރީމެންބަ ޤައ މ ތަކަށް  މ ރ   ފ ޢާމަލާތްެގ  މެ  ،ކޮށްޅާތައް  ފ ރ ޞަތ   ޤައ މ ތަކަށް އިންވެސްޓްމަންޓްތަކ ެގ    ންބަރ  

މަޝްބަ   ޑީ.ބީ..އެސްއައި  ަވނަ  72  .ދިނ ންތަނަވަސްކޮށް ދ ވަހ   ވަނަ    2017ލައި  ޖ   4ވަރާތަކަށްފަހ   އްދަލ ވ މ ެގ 

ޤައ މަ މެންބަރ   ޓަކައިވ   ކަށްއައިސެކްެގ  އެޕްލިކޭދިވެހިރާ  މަށް  ރަސްމީކޮށް  ހ ށަހަޅ އްވާފައޭްއޖެއިން  ވަނީ  . ޝަން 

މެންބަރަ މަވ މަށް  ކަށް  އައިސެކްެގ  އެންމެ  އަދަސަބްސްކްރައިބްކ ރަންޖެހޭ  ކަމަށްވާ  ދަކަށްދ   އްސާ  ހި  250 

ފޯސަބްސްކްރައިބް  އެޕްލިކޭޝަން  އެދި  ހ ށަހަޅ ްއވާފައި ކ ރ މަށް  ކަމަށާއިމ   ހ ށަހެޅ މަށްދިވެހިރާ  ،ވާނެ  މި  ހ  ފަ  އްޖޭެގ 

 ، ( 2)   10،  (3)  10ކަލް  ޓިރ އިން އެ ކޯޕަރޭޝަންެގ އަ  TOD/90/1439ނަންބަރ     ރިޒޮލިއ ޝަން   ެގ ބޯޑ ސެކްއައި

ެގ ދަށ ން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއ   14  ނ ެގ ސެކްޝަންއަދި ައއި.އެސް.ޑީ.ބީެގ ބައި ލޯ  (2)  6(،  2)   9(،  4)   9،  (7)   9

މެންކޯޕަރޭޝަން ސްޓޮެގ  ވ މަށް  ޤައ ަމކަށް  ކެޕި  ކްބަރ   ޮގއޮފް  މޫނ މަތީހި  250ތ ަގއި  ޓަލްސްެގ  ައގ ެގ    ެގއްސާެގ 

  މި މަްއސަލައާ  ؛ރައީސްިއއްޒަތްތެރި  .  އިސްލާމިކް ދީނާރ  ސަބްސްކްރައިބްކ ރ މަށް ވަނީ ފާސްކޮށްފައޭ  1000ޮގތ ަގއި  

  ބޭނ ންވާ  ންތ ރ އިެގވިފަ. އަދި އޭރާއެްއަގއި ވާނީ ބަހ ސްކ ރެ ވަރަށް ފ ޅާ ދާއިލީހ ެގ ޚާރިޖީ ކޮމިޓީގައިޖިޮގތ ން މަ  ގ ޅޭ

 މި ކަމަކީ އަޅ ަގނޑ މެން މި   ،އީ ޔަެވެގންދި  ކަމ ަގއި  އްމެެގ ނިންމ ދެން ކޮމިޓީމ އައްސަސާތަކާ ވެސް ބައްދަލ ކ ރެވިފަ.  

ކަމަކަށްވަގ ތ    ކަރ ން  ކ އަދި    ،ބަލައި  ކ ރަންޖެހޭ  ބަލައިމ ހިންމ     ފާހަަގކ ރެވޭމީަގއި  އަދި    އެކަމަށް   ،މަށް 

އަޅ ކަންތައްތަ މިކަހަލަ  ކަކީ  ކަމެއްަގނޑ މެން  ބަލާ  އާންމ ކޮށް  ކޮމިޓީން  ބަިއވެރިާވއިރ   މި  ކަމ   މ ޢާހަދާއެއްަގއި  ަގއި 

ކަެމއް  ވެސް  ރާ ެއއް ދި އެކަަމށް ބ ރޫއަސްލާމްދީނާއި އައި ޢާހަދާއަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މިސާލަކަށް އެްއެވސް މ  ؛އިންނަނީ

ބަޖެޓަށް   ނޫނީޓެްއ  ފެކްބަޖެޓަށް ކިހާވަރެްއެގ އެރ ން  އިތ ފައި އަދި ޭއެގލާއޮތް މ ޢާހަދާއެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން. ބަ

ބަނަަގން  ެއއްކިހާވަރެްއެގ ބ ރަ ނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ  އެއް  ަގނޑ ެމންން އަޅ ޮގތ . މިލަންޖެހޭނެ ކަމެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން 

ޓަކައި ބަޖެޓ ން ޕްޝަން ފީ ދެއްކ މަށް   ސަބްސްކްރިކަށް ވ މަށް ޓަކައި ދަްއކަންޖެހޭންބަރ  ޤައ މަައއިސެކްެގ މެ  ،ކަމަކީ

މި   މ ން. ނިންމަކަމެއް  ތްނަށް ފާހަަގކ ރެވިފައި އޮކ ރަންޖެހޭކަން. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެިއސްލާކިމް ދީނާރ  ޚަރަދ   250000

ދިވެހިއިްއޒަތްތެރި   ؛ބަލަނީ ޖ މްހޫރިރައީސް،  ޤާނޫނ ރާއްޖޭެގ  ަގިއ    93އަސާސީެގ  އްޔާ  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޮގތ ެގއިބަޔާންކ ރެވިފަ  ައއިސެކް  ންަމތީ  ވާ  ނ ވަތަ  ދިވެހިރާއް އައި.ސީ.ައއި.ސީ.އީ  ބައިވެރިވ މާަގއި  މެދ    ޖެއިން 

މައްރަ ރ ހ ޖިލީހ ޔިތ ންެގ  ހޯދ މަށް  ެގ  ފޮނ ރިޖ މްހޫ ރައީސ ލްން  ދިރާސާކޮށް  ްއވާފައި އްޔާ  ަމްއސަލަ   ޖޫން   14ވާ 

ބ2021ޭ ދ ވަހ   މިވަނަ  ކޮމިޓީެގ  މެ  ބައްދަލ ވ މަށްވަނަ    19ެގ  އަހަރ   އްވި  ބަިއވެރިވި  ވޯޓ ަގއި  ންބަރ ންެގ  ހާޒިރ ވެ 

އެ މައް ހ ށަހަޅާ ހ ސަލައެއް  އިއްތިފާގ ން ނިންމާފައިވަނީ  މަޖިލީޅ ށަހެކޮމިޓީން  ިމ   ނިހ ން ޮގތެއްން  ންމ މަށް ޓަކައި 

 ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި އެކ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ މަށެވެ. ޝ ކ ރިްއޔާ  ރިޕޯޓާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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ްއ  ހަކައެ ދެ ވާ  ،މ ެގ ކ ރިންލ އި ޞަތ  ހ ޅ ވަރ ށް ފ އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރ މަ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ރަްއޔިތ ން މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ   ،ންނަށް ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ. އާދެ! ފ ރަތަމަ ކަމަކީ މެންބަރ ރި އިްއޒަތްތެއަޅ ަގނޑ   

 މަތީ ޚިދ މަތްތަކާކ ރ ން. އެއީ ސަލާލ  އިޢ ލާންމަތިން ކޮމިޓީއަށް އައި ބަދަ  ތ ެގޮގ  ވާށ( ަގއިވަނަ މާއްދާެގ )  131

 މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި    މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  ،ންނެވި ެމންބަރ ެގހިމެނިވަޑައި  ރާތ ންކޮމިޓީަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަ  ބެހޭ

ކޮމިއިމްތިޔާޒް އެ  ބަދަލ ަގިއ  ފަހ މީެގ  ދާއިރާެގ    ދެކ ނ   ހެންވޭރ   ޝަހީމް    މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޓީއަށް  ޙ ސައިން 

އަޙްމަދ  ސަޢީދ     މެންބަރ ތްތެރި  އިްއޒަދާއިރާެގ    ެގމަނަފ ށީ ؛ވާލަން މި ޖެހެނީ! ދެވަނަައށް ދަންނަން. އާދެހަމަޖެއްސ 

ާގނޫނ ސްިވލް ސަރވިސި  ދިވެހި)  5/ 2007ނަންބަރ     ާގނޫނ   އްވާފަިއވާހ ށަހަޅ  ބިލާއި ޙ ލާއިޞް  ށް(އަެގ    ، ެގނައ މ ެގ 

ނަންބަރ    އިދާރީރާއްޖޭެގދިވެހި)  2010/7ާގނޫނ   އ ސޫލާމަ  ދާއިރާތައް    ހިރ ކަޒީ  ާގނޫެގގ މ ންލ ން  ށް  އަ 9ނ  

ަގިއ  2021ޖޫން    20ން  މަތީ  ޮގތ ގެ   ވާވަނަ މާއްދާަގއި   92ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ    ެގ ބިލ ެގނައ މ ޞްލާޙ އި

ގެންދަވާފަ  ވަނީ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި    އެ އަނބ ރާ  ބިލ   ދެ  އެއެ  އެކަން  ހެން.  ންެގ  މެންބަރ އިއްޒަތްތެރި  ވީމާ، 

ދަންނަވަން. އިސްލާމަ ޓަކައި  ކޯޕަރޭޢ ލޫމާތަށް  ފޮ މިކް  ދިޝަން  އޮއި  ރ  އެންޑް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ފް  ންޝ އަރެންސް 

ކްރެޑިޓް   އަިއސެކް.ސީ.އި އަ) އެކްސްޕޯޓް  ނ ވަތަ  ދިވެހި(އައި.އީ.ސީ  ބައިވެރިވ މާަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  ދ   މެ  ރާއްޖެއިން 

ރާސާކޮށް  ން ދިމިޓީންތަކ ެގ ކޮމައްސަލަ ޚާރިޖީ ގ ޅ   ނ އްާވފައިވާފޮ  ވ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހ ރިއްޔާދެރ ހ ން ހޯއްެގ  މަޖިލީހ 

 މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ރާެގ  ދެކ ނ  ދާއި  ޮގޅީ މަްއޗަން  ،މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދެންމެ އެ ކޮމިޓީެގ    ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  

ޚައަ ހ ށަހެޅ އްވީޙްމަދ   އެ  ރިޕޯޓ އިތަމް  މި  މަޖިލީ.  ހ ހަ  ރިށަހަށް  މި  ބަހ ސްކ ރ މަށް ޕޯޓަޅ އްވައިދެްއވ މަށްފަހ   ށް 

މަޖިލީހ އާ  .މިނެޓ   30ޖ މ ލަ    ،ޑައެޅިފަިއވަނީނކަ ެއއީ  އެންދެ!  ޕާޓީެއއްެގ  ސިޔާސީ  ކޮންެމ  ތަމްސީލ ކ ރާ   ަގއި 

ކޮންމެ   ،ރ ންެގ ތެރެއިން އެއް މެންބަރަކަށްންބަސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑައިނ ަގންނަވާ މެ  އަދި  ،މެންބަރަކާއި

މިހާމިނެޓ   5މެންބަރަކަށް   ފ ރ ޞަތ .  ވާެގ  ރިޕޯޓަށް  މި  އެދި ހަކަރ   އިްއޒަތްތެރި  އިަގންނަވާ  ޑަ ވަފ ޅ ދައްކަވަން 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި މަރަދޫ ދާއިރާެގ )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ތ  ހ ޅ ވާލަން. ންނަށް ފ ރ ޞަމެންބަރ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ވެފަ.   ސްވެ  ޑަށް ލަސްތީ މާ ބޮއޮ  ހިރާއްޖެ ބައިވެރިވ ން މިއާދެ! ައއިސެކްަގއި ދިވެ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ައއިސެކްަގއި ބައިވެރިވ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް  އެއްކޮށް  ެގ މެންބަރަކަށް ވ މާއި ައއި.ޑީ.ބީ ޙަޤީޤަތ ަގ

 ރާއްޖެއަށް އަދި    ،ކ ރ މާއިޓ ޓްކ ރ މާއި ައދި ރާއްޖޭެގ ފަރާތ ން އިންވެސްދެކެން. އަދި ރާއްޖެއަށް ޚާްއޞަކޮށް އެކްސްޕޯ

ލޯ އިސްލާލިބޭ  ފޮމީނ ތައް  ކޯޕަރޭޝަން  އިންޝ އަރެންސާއިންވެސްޓްަމން  ރ  އި  ޓްެގ  ބައިން  ންޝ އަރެންސް  ބެހޭ 

އްޖޭެގ  ެގ ދ ަވސްބަރ ަގއި ރާށް މި ޕެންޑަިމކ  ޚާއްޞަކޮއަޅ ަގނޑ މެން ދެކެން. އަދި  ކަމ ގައި  މ  ކަމެއްލިބ މަކީ މ ހިން
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ދި ޚާއްޞަކޮ  ،ގައިމަދިމާލ އެކިއެކި  އިސްލާވަކިން  ބޭންކ ށް  ޤައ މ ތަކ ެގ  އިމީ  ފަންޑ ތަކ ން  ތަކ ންނާއި  އެކި  ސްލާމީ 

ލޯ ނަަގމ ންދާއަޅ ަގނޑ މެން  ހޯ  ،އިރ ނ   ކްރެޑިޓް  އެކްސްޕޯޓް  އެްއޗެްއސަކީ  ދަމ ންދާއަދި  އެ  ިއރ ަގއި 

ޤަތ ަގއި  ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ޙަޤީކަމ   އި ވ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއްކަމ ަގ  ހިއެްއޗެ  ވިފައިވާއިންޝ އަރެންސްކ ރެ

  ،  އަޅ ަގނޑ  އެދެނީވެސް އަވަހަކަށްވީހާނޫން. އެހެންވީމާ،     ނ ކ ރ މެއްކީ ދެން އެކަމެއްދިއ މަދެން ކަމެއް ލަސްވެެގން

މިމައިްއޒަތްތެރި   ނިންމަވައި ށް  ކަމަޖިލީހ ން  މ   ،ޮގތެއް  ބައިެވރިވ މަށްމި  ރާއްޖެ   ވ މަށް. ފާސްކޮށްދެއް   ޢާހަދާަގއި 

ރާއްމި  ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ވިޔަފާރިއަޖޭކަމ ން  އިެގ  ރައްކާތެރިކ ހިސްޓްމަންޓް  ންވެށާއި  އަދި   ރ މާިއ،މާޔަތްކޮށް 

ލިބިެގންދާނެރެންސް ޝ އައިން ފ ރ ޞަތެއް  ފަހި  ވަރަށް  އަ ކ ރ މަށް  އަދި  ރާއްޖެ.  ވަނީ ބަިއވެ  ޅ ަގނޑ މެންެގ  މި  ރި 

ކ ޑަ ޗަންދާ އެންމެ  ޮގތ ން  ދޭންޖެހޭ    ެގ  ިއސްލާމީޮގތ   ގެ ޤައ މެއްހިއްސާ    އިސްލާމީ ެގ  ންކ ބޭލޮޕްމަންޓް  ޑިވެ  ަގއި 

މި ނިންމާފަ.އޮ  ކޯޕަރޭޝަނ ން  އެންމެ  ތީ  އޮފް  ފަހަރަކ   އެއީ  ދައްކަންޖެހެނީ  އްޓެޕޭމަން  ވަން  ެގ  ވެރިވ މ ބައި  ،މި 

 ނ ޖެހޭ ފަހ ަގއި ެއްއވެސް އެްއޗެއް ދައްކާކަށްއޭެގނާރ .  މިކް ދީލާހާސް އިސް  ފަންސާސްލަްއކަ    ދެ  .އިްއެގ ޮގތ ގަ ފީއެ

އެންދާޗަ ވެސް.  ޮގތ ަގއި  މައްސަލަ ހެެގ  މި  މަޖިލީހ ން    އަށް ންވީމާ،  ނިންމަޮގތެއިްއޒަތްތެރި  ަވއިދެްއވ މަކީ  އް 

   ެއކްސްޕޯޓް އިރާަގއި ވެސްމަންޓްެގ ދާއަށް އިންވެސްޓްމި ކަމަކީ މި ރާއްޖެ  ،އިމަށާ ކަމެއް ކައެދޭ  މެން ވަރަށްއަޅ ަގނޑ 

ހޯ ދާއިދ ކްރެޑިޓް  ވެސް  މ ެގ  ވާތީޔަތްމާހިރައްކާތެރިކަމާއި  ރާަގިއ  ކަމަށް  ކަމެއް  ލިބޭނެ  ކޮންމެމި  ،  ވެސް އީ  ހެން 

ދެއްވި   ފ ރ ޞަތ  މި ހޯދީ.  ލ މަށް ހަކަ ހަމަ ދަންނަވާވާ  ތީ އެނާންފެޑަށް  ށް އަޅ ަގނއް ކަމަދާއެހަޢާރިވާންޖެހޭ މ ބައިވެ

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފ ރ ޞަތަށް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެ  ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ   !  އާދެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  އެ  ރީފް  ޝަ  މްއިބްރާހީމަރަދޫ 

ށް ރިޕޯޓަ  މި  ބަރަކަށްއް މެންްއެގ ފަރާތަކ ން އެ ސީ ޕާޓިއެކޮންމެ ސިޔާ . އެއީ  ކަފ ޅ ދެްއކެވީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތ ންވާހަ

ަމޖިލީހ ަގއި  އް ދެކަފ ޅ ވާހަ ދެން  ތެރެސިޔާއެހެން  ހިމެނޭ  ކެވެނީ.  ޕާޓީތަކ ެގ  ެމންބަރ ސީ  ަވކި    ،ންނަށާއިއިން  އަދި 

މެންބަރ ނިސްބަތްވެަވޑަިއނ އަކަށް  ޓީޕާ މެންބަރަކަެގ  ންަގންނަވާ  އެްއ  ފ ތެރެއިން  އެބައޮތް.  ށް  ރ ޞަތ  

މި   ،އެކ   މާނެތ އިންފަ ެގން އެދިވަޑައިދައްކަވަކަފ ޅ ށް ވާހަކ  މި ރިޕޯޓަމެންބަރަ  އިތ ރ  ިއއްޒަތްތެރިށްފަހ (  )ވަގ ތ ކޮޅަކަ

މިހިސާބ ން މި ނިންމާލީޓ ރިޕޯ ބަހ ސް  ވަގ ތ ަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަެގ ވޯޓ  ދ އަމި  ވޯޓަށް އެހ ން. މި ރިޕޯޓަށް  ެގ    ެގ 

ައޅ ަގނވެސް ދަ މިހާރ   މެދ ންނަވަން.  ޖަލްސާ  ކ ރިކަނޑާލަ ޑ   ޖަލްސާ  ފަެގންދަންއަށް ނީ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން  ށާނީ  

 ޖަހާއިރ .  1ރ  މެންދ 
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 {އަށް   13:09އިން  10:19 :ޖަލްސާ މެދ ކަނޑ އްަވއިލެްއވ ން}

  (ދާއިރާގެ މެންަބރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ވިލ ފ ށީ  ؛ވީނެންއިތ ގައި ސަ)ރިޔާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އަޅ ަގނޑ މެ ކ ރިން  `.  ފަށަނީޖަލްސާ  މި  ެގންދަން  މިޮގއަށް  އަޅ ަގ.  ކ ތ ން  ެގންދިޔަީއ  ށްރިއަނޑ މެން 

  ؛ވަގ ތ  މި ދަނީ  ކަންކަން. އާދެ! މިހ ށަހަޅާތަކ ން ކޮމިޓީ

ނަންާގނޫ  -6.1 ފަނ)ދިވެހިރާއްޖޭ   2010/13ބަރ   ނ   އިޞްލާޙ ޔާޑި ެގ  ާގނޫނ (އަށް  ސަލާމަރ ންެގ  ބިލ   ތީ  ެގނައ މ ެގ 

ކޮމި  ޚިދ މަތްތަކާ ދި ބެހޭ  ޮގތ ެގ  ރާސާކޮޓީން  ނިންމި  ރިޕޯޓ ޕޯރިށް  މި  ހ ށަހަޅ އްަވއި  ޓ .    ގެ މިޓީކޮ  ނީވާދެއް މަޖިލިހަށް 

 . އަސްލަމްމް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ ސްލަ އަމެންބަރ  މ ޙައްމަދ ެގ ރާތ ރ  ދާއި ހިތަދޫ އ ، ރ މ ޤައްރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހިތަދޫ

އަހަރ ެގ    ވަނަ  2021ެގ މަޖިލީހ ެގ  ްއޔިތ ންއޮތް ރަ  ަގއ2021ިޖޫން    8  ޓަކީސް. މި ރިޕޯރައީ ތްތެރި  ޒަކ ރިއްޔާ ިއއްޝ 

ާގނޫނ  ނަންބަރ   ؛ފައިވާ ބިލ ނ އްވާށް ފޮއަބެހޭ ކޮމިޓީ  ކާތަތްޚިދ މަަގއި ސަލާމަތީ  ލްސާޖަވަނަ  ވަނަ ދައ ރ ެގ ނ ވަ ދެ

މި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ .  ދިރާސާކޮށް ނިން  ެގނައ މ ެގ ބިލ ޞްލާޙ އި އަށް  ނޫނ ()ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގ  13/ 12010

ނީ ފަހ  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަމަށް ކ ރ ތް މަޝްވަރާރިއަށް ެގންދާނެ ޮގކ   ބިލ   މި  ގައިއަށް ލިބ މ ން ކޮމިޓީމި ބިލ  ކޮމިޓީ

މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގިއ    ެގޓީއެ ކޮމި   ،ލެވި އިތ ން ސަބް ކޮމިޓީއެްއ ެއކ ލަވަ ނ ވ މަށް. ެއޮގމި ބިލ  ފޮ ބް ކޮމިޓީައކަށް  ސަ

ދ  ޢ ރ  ސަދާއިރާެގ މެންބަ  ،ވިލިނިގލީމްތިޔާޒ  ފަހ މީ،  ފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އި މާ ؛ންނެވީވަޑަިއެގމެނިހި

މެޙ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހަނިމާދޫ  އަދި  ޢަބްދ ލްޣަފޫންބަރ ސައިން،  އަޅ ަގ  މޫސާ.  ސަބްރ   ކޮމިޓީ ނޑ    ތިން  ެގ 

ބިލ ެގ  ބަރ ންނަށްމެން ކ ރި ވެސް  މަސައްކަތް  ެގ  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަންޮގސް އަށް  ައވަދެއްވީތީ  ވަރަށް  ކޮމިޓީަގިއ   ހަށްން. 

ނިންމަ ކޮމިދެްއވިއިވަމަސައްކަތް  ސަބް  ދިރާސާ.  ބިލ   ކ ރި ޓީން  މަސައްކަތް  ބިލާ ކ ރ މ ެގ  މި  ެގންދިއ މ ަގއި   އަށް 

ވާތީ ޖެހޭ   އ ފ ލަންމާލަކީ ދައ ލަތ ެގ މާލީ ޒިންއަދި މި ބި   ،ން ހޯދ މަށާއި ލިޔ ތަކ ންހ ރި އިދާރާގ ޅ ން ބިލެއް ކަމަށް 

ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން ޚަރަދ ވާނެ އ ދަ  ،ންަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގ މަތީދާވަނަ މާއް  82ަގވާިއދ ެގ    އްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގރަ

އަންދާޒާ މިން ކަމަށް  ކޮ ތަފ ސީ  ޭއެގ  ،ރާއި ވަކ ރާ  ނ ވަތަ  އެސްލ   މ ޅ ންގ  ެއކަމާ  އި  ޓިމޭޓާ ސްޓް  އްސަސާތަކ ން  އަހ ރި 

ކޮހޯދަން  ވެސް    ލިޔ ން ތައް ޢ ލޫމާތ މަފަރާތ ން އެ  ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ   މިޮގތަށްވައި އެޓީން ނިންމަމިސަބް 

)ހ( އަށް   ެގާމއްދާނަ  ވ13ަ  ، ެގނެވިފައިވާ ބަދަލަކީރަށް  ަގއި ބިލަށް ިއތ ކ ރ މ ދި. ކޮމިޓީން ބިލ  ދިރާސާކޮމިޓީން ހޯ

 )ހ(ެގ ބޭނ މަށް ޓަކައި   ެގއްދާމި މާ  ،ޔެވިފައިވާނެލިޮގތ ން    ވާ މިހާރ   އެޮގތ ން ެގނެވ ނ  އިޞްލާޙ   ެގނެވ ނ  ބަދަލ .
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ބ ނެފައި  ލާ  ޢާއިޔާރ ެގ  ފަނޑި  އ އްތަމަ ފަ  ،ވަނީއެ  ކަމަށް  ދި  ނޑިޔާރާއ އްތަމަ  އޭނާއެކ ަގިއ  އަނބިމިހާ ރިއ ޅޭ   ެގ 

ންޏެއް ނ ކޮށް  ވީ ނަމަވެސް ކަިއވެރިފައިއަހަރ  ފ   18  އި،ދަރިންނާ  އަހަރ  ނ ފ ރޭ  18އ މ ރ ން    ،އާއިނ ވަތަ ފިރިމިހާ

ދަރިންނާއި އެޚާ  ،ތިބޭ  ދަރިއްޞަ  ބޭނ ންވާ  ފައ   ،ންނާއިހީއަށް  މަންމައާނއްތަމަ  ސަބް  އިޑިޔާރ ެގ  ބައްޕައަށެވެ.   

މި ެގންނަބަ  ކޮމިޓީން  ނިންމެވީއ ދަލ   މި  ،މަށް  ކޮމިޓީން  މިއީ  ،ފާސްކ ރީޮގތަށް  އަދި  ބަދަލަކީ    11/ 2009  ،މި 

މ އީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގރަާއއި  ލްޖ މްހ ރިއްޔާސ ރައީ) ނައިބ ެގ  ާގނޫނ (ެގ  ނާޔައިސާރައާއި     ވަނަ   17ނޫނ ެގ  ާގތ ެގ 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާމާއްދާެގ )ހ(ަގއި  ނައިބ  ރައީސ ލްޖ އަދި      ެވސް  މްހޫރިއްޔާެގ  ޑިފައިންކޮށް ޢާއިެގ  ލާ 

ޮގބަޔާންކ  ކަމ ަގއިރެވިފައިވާ  ދައ ލަތ ެގ  ،ވާތީ  ތް  ބާރ ެގ  އަދި  ތިން  އެއްރިންނަވެ  ވެސް  ހަމަށް  ލާ ޢާއިން  ކ ޔަ 

ބޭނ މ ގަ ކ ންޑިފައި އެރ މ ެގ  ެގނެވ ނ   ެއއީ ކޮމިޓިން    ހެންކަމ ންއި.    ިމ   ސަބް ކޮމިޓީެގ ނިންމ މާއެކ ބަދަލަކީ.  ބިލަށް 

ވަނީ ސަލާމަތީބިލ  ޚިދ މަތްތަކާ  ކޮ    ކޮ  ތްތަކާޚިދ މަސަލާމަތީ  އޮތް  ަގއި    2021ޖޫން    13މިޓީން  ބެހޭ  ޓީެގ  މިބެހޭ 

.  ފާސްކޮށްފަ  ންޤ ިވ މެންބަރ ންެގ އިއްތިފާވެރިވޯޓ ަގއި ބައި   ންަވނަ ބައްދަލ ވ މ ަގއި ކޮމިޓީ  71ވަނަ އަހަރ ެގ    2021

ަގބޫ  އަދި ޮގތ ންކޮމިޓީން  ފަނރާ)ދިވެހި  13/ 2010  ،ލ ކ ރާ  އިޞްލާާގނޫ  ރ ންެގޑިޔާްއޖޭެގ  މި ޙ ނ (އަށް  ެގނައ މ ެގ 

ދައ ބިލާ ވެރިތިންބާރ  ލަތ ެގ  އެކ   ހިމެެގ  ތެރޭަގއި  ފަންެގ  އ އްތަމަ  ދެމ ންދާ  ޔާރަނޑިނޭ  ދައ ލަތ ން  ތާއި މާޔަހިށް 

އިތ ރަށް   ކަހަރ ދަނާރައްކާތެރިކަން  ފަ  ،ށާއި މަވެެގންދާނެ  ޓަކައިނޑިއ އްތަމަ  ދިރިއ ޅ ްއވ މަށް  ޚާޔާރ   ކ ރެވޭ  ޞައް  

ހަމަޖެރަ ދައ ލަތ ން  ތަނެއް  އ އްތަމަ  ހިެގންސްމީ  ސަބަބ ން  ދޭންޖެހޭ  ޔާރަޑި ނފަދިއ މ ެގ  ރައްކާތެރިކަން  ޔަމާހިށް  ތާއި 

ވެެގންދާނެ ކަމަށް ކޮމިޓީން  ށް ހަރ ދަނާއިތ ރަ  ތައްސްެގ މަސައްކަތްފެންސް ފޯޑިނެޝަނަލް  ސް  މޯލްޑިވްސ މަށް  ހަމަޖެއް

  ދ މަތްތަކާ ސަލާމަތީ ޚި ؛މި ކޮމިޓީން  ،ންމަތީެގ  އެއްޮގތްވާ ޮގތ   ކޮމިޓީން މި ނިންމި ނިންމ މާ  ،  ހެންކަމ ން. އެދެކޭ

ކޮމިޓީ ފާސްކޮށްފައިބެހޭ  ާގނޫނ (އަށް)ދިވެހިރާ  13/ 2010ާވ  ން  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ބިލ  ެގނައ އިޞްލާޙ   އްޖޭެގ  މ ެގ 

ފެނިވަ މަތީމަޖިލީހަށް  ޮގތެްއެގ  ހ ށަހަޅަން. އަދި ކޮއިން ނިންމަވަޑައިަގންނަވާ  ރިޕޯޓ   މި  މެންބަދެްއވ މަށް  ރ ން  މިޓީެގ 

ަގިއ ހިމެނިފައިާވ ރިޕޯޓ ެވސް މި  ރިޕޯޓ     ރީހާޒި  ،ފ ސީލ  ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރ ވި ޮގތ ެގ ތަޮގތ ން   ގ ޅޭ  ކޮމިޓީން މި ބިލާ

  އިއެންމެހައިަގންނަވާ  ވަޑަ ރެޓޭރިއެޓ ަގއި ހިެމނި އަދި ސެކްއި މެންބަރ ންނާ  އިޓީެގ އެންމެހަވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ކޮމި 

 ޔާ. އްރިޝ ކ ނޑ  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  ބޭފ ޅ ންނަށް އަޅ ަގ

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އި  މެންބަރ އްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  މި    އިޞް.  ެއއްވެސް  ލިބިފަ ލާޙެބިލަށް  ބަހ ސްނ ވޭއްއެއް  ރިޕޯޓަށް  މި  ކ ރ މަށް . 

  5މިނެޓާއި    5ށް  . ޕީ.ޕީ.އެމަތ ސިކ ން  7ޓާއި  މިނެ  36މް.ޑީ.ޕީއަށް  . އެީއ އެޑިއިރ ަގ  އެއް ޖ މ ލަ    ނީކަނޑައެޅިފަިއވަ

  3އަށް  ސިކ ންތ . އެމް.ޑީ.އޭ  3އި  ޓާމިނެ  4ން.ސީއަށް  ތ . ޕީ.އެކ ންސި  5ނެޓާއި  މި  5. ޖ މްހޫރީ ޕާޓީއަށް  ންތ ސިކ 



1202 ން ޖޫ 21                                               ސާލްޖަ ވަނަ 41 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

9 

 

ޕާޓީއަކަށް    32މިނެޓާއި   ަވކި  މެންވަނިސްބަތްވެ ސިކ ންތ .  ކޮންމެ    ެއއް މިނެޓާއި    އެއްކަށް  ބަރަ ޑައިނ ަގންނަވާ 

މިހާރ ސި އާދެ!  ރިޕޯކ ންތ .  ިމ  ބަހ ސް  ޓ   ރިޕޯޓާލެވ ނީއިހ ޅ ވަމި  ެގ  މި  ވާހަކަފ ޅ ޮގ  ގ ޅޭ   .  ދަްއކަވަން ތ ން 

ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ (  ށްފަހ ަގތ ން އެދެން. )ވަގ ތ ކޮޅަކަބަރ ން ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައި ންންފ ޅ ވާ އިއްޒަތްތެރި މެބޭނ 

 މަދ  އަސްލަމް. ޙައް މެންބަރ  މ ޒަތްތެރިއިއް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އަސްލަމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހިތަދޫ

ިއއްޒަ ސަލާމަތާއި  ތްތެޝ ކ ރިއްޔާ  ރަީއސް.  ޚާ ؛ފޯރ ކޮށްދިނ ންރައްކާތެރިކަން  ރި  ތިން ވަކިން  ދައ ލަތ ެގ  އްޞަކޮށް 

ސަލާމަތާއިބާރ ެގ   ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްކާތެރިކައް ރަ  ވެރިންނަށް  ލާޒިމ ކ ން  ާގނޫނ   ރަްއކާތެރިކަން  ރޭ  ސަލާމަތާއި   .

މިހާރ   ަގށްދިނ މ ކޮފޯރ  އެޮގހ ރި  އި  ބަލާއިރ   ދިފ ޅ ބޭބޭ  ންޖެހ ންތަކަށް  ތަންތަން  ސަލާމަތާއި ނަކީރިއ ޅ ްއާވ  އެީއ   

ފ ރިހަމަ ފޯރ ކޮށްދެވޭރައްކާތެރިކަން  ޮގތ ަގއި  މިންަގނޑ ތަކ ަގއި  ވާންޖެހޭނެ  ވެސް  ކަމ ަގިއ  ތަންތަން    ،ތ ންޮގއެ  .ވާ 

ބިލ ގެ  ނޑ މެއަޅ ަގ މި  ދަ ޛަންނަށް  މި  ނިމިެގން  ފަނޑިޔާރީޢާއިން  އ އްތަމަ  މަނީ  ބޭފ ޅަކަށް ރ ެގ  ހ ންނަވާ  ޤާމ ަގއި 

ދައ ލަތ  ރިއ ޅ ދި ތަނެއް  ފަްއވާ  ހަމަޖެހިެގންެގ  ބިލަކަރާތ ން  މިފަދަ  އަޅ ަގނޑ މެން    ،ވާހަކަދައްކާއިރ    ށްދިއ ން. 

ކޯޓ ސ ޕް ؛ންހެއެހެނި ހިމެނިރީމް  އެހެވަޑަ ަގއި  ފަނޑިޔާނިހެިއަގންނަވާ  އަދި  ން  ވެސް  އިސް   ެގތަކ  ކޯޓ ރ ން 

ޑ  ހަމަ އަޅ ަގނ ؛އަށް އޮތް ތަނ ގައި. ކ ރިަގއި ެވސް ވިސްނަންޖެހޭސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަާމއި ދޭތެރޭ  ރ ންެގޔާފަނޑި

ސްނ ން  ންނަށް ވިޑ މެށް އޮތް ތަނ ަގއި ައޅ ަގނރިއަކ   ،ބޭނ ންަވނީ  ފާހަަގކޮށްލަންްއކާއިރ   ވާހަކަދަ  ޮގތ ން  ބެހޭ  މި ބިލާ

ން  ޅަިއެގއަ  ެއއްސްމްޕްލެކްމަށް. އެއީ ކޯޓ  ކޮށްދިނ ތަންތަން ފޯރ ކޮއ ޅޭނެ  ރިނަށް ދިޔާރ ންނޑިފައޭ  އްޓަންޖެހެހަމަ ބަހަ

މަ  ސް ދިރިއ ޅޭނެ ތަނެއް ހޯދައިދިނ ން. އަދި ހަވެނަށް ން ފަނޑިޔާރ ންއެހެނިހެރިއަށް އޮތް ތަނ ަގިއ ކ ކަމ ަގިއ ިވޔަސް  

ތެްއަގިއ  ށީެގންވާ ޮގދިރިއ ޅ ްއވ މަށް ަވރަށް އެކަޖ މްހޫރިއްޔާ  ރައީސ ލް  ،ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭޅ  އަ  އެްއކޮށްއާ އެ

ެގ  ނޑ  ަގައކީ އަޅ  . ތީމ ެގބިނާކޮށްފައި އެބަޭވ. ެއއީ ތީމ ެގަގއި ދައ ލަތ ން ޚަރަދ ކޮށްެގން ތަނެްއ  ކ ރީމީެގ އަހަރ ތަކެއް  

 ނާރ ދަތަކެއް ހަ ފިޔަވަޅ އްން ވެސް ެއތަޓަކައި ސަލާމަތީ ޮގތ   އ ޅ ްއވ މަށްއަކ  ދިރިމަޢ ލޫމާތ ަގއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

ތަން     އެވަރ ދ ވަސް   އެ  .ފައިާވ ތަނެއް ބިނާކ ރެވިރަދ ަގއި  . ދައ ލަތ ެގ ޚަޅިެގން ބިނާކ ރެިވފައިވާ ތަނެއްޮގތެްއަގިއ އެ 

ިއރ   ލާއިރަނަގޅަށް ިވސްނަން މިއަދ   ނޑ މެައޅ ަގ  ، ވަރަށް ިގނަ ފާޑ ކިޔ ންތައް ހ ރި ކަމ ަގއި ވިޔަސް އިރ ނާކ ރެވ ނ ބި

މަ ރައީސް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޢައ އޭރ ެގ  އިސްބްދ ލްމޫން  ިވސްނ ތިރާޤަްއޔޫމްެގ  ދ ރ   ނިންފ ޅާއެކ ޖީ  އެ  ންމެވި   

ރަނގަ ނިންމެވ  ެއއީ  ނިންމެވ މަކީ  އަޅ ަގޅ   ކަމ ަގިއ  ަގބޫލ ކ ރަމެއް  ެއހެންނޑ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ކަމ ންން. 

ތީމްހޫރިރައީސ ލްޖ  ބަމ ގެ އްޔާ  ފަރާތްތަ  މާކަ  ވ މަށްލ ދަައށް  ކ ރަބެހޭ  ކ ރ ކ ން  ކަންކަން  އެ މަކީންޖެހޭ  މ ހިންމ    އީ 

އެކަމެއް   ދެކެން.  އަޅ ަގނޑ   ސަލާމަތާރަީއސ ލްޖ މްހޫ  ،ހެންކަމ ންކަމ ަގއި  ރައްކާތެރިކަރިއްޔާެގ  ބެލެހެިއ   މާއްޓ ން 
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މޯލޑިވްސް  ކ ރެވިފައި މަތި ފޯސްވާ  އަދިޑިފެންސް  ވެސް  ފަރާތ ން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިެގ  އެހެޔާ އް  ކަންކަން  ނިެގ  ހެން 

ޓަކައި  ހެއްޓ ބެލެ ޢައްޔަން  ،ރެވިފަިއވާ ކ އްޔަންޢަމިހާރ   މަށް  އޮފީހ ަގއި  ފަރާތްތަކ ން  ރެވިފައި ކ ރަީއސް   މިކަމާ ވާ 

ފ ންދޭ ވިތެރޭަގއި  ފިޔަވަޅ ތައިސްނަ ކޮށް  އަަވސް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރި  ކަކާ ،  ދިރިއ ޅ ްއވ ން  އެކ   ެގއަށް ތީމ އްޔާެގ 

ެއއީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމަބަދަލ ކ ރެ  ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  ރެއިން އެ ވާހަކަ ެގ ތެިމ ބިލ   ،ވެށް ވާތީ އްވ މަކީ 

 ރ ޞަތަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ 

 

 ވ ން: ކެއް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ  

 . ންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެމަރަދޫ ދާންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް   ންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެރަދޫ ދާމަ

ައޅ ަގ އޮތީ  ނޑ  އާދެ!  ދަންނަވާލަން  ެއްއޗެއް  އަޅ ެވސް  ދެންމެ  އަ  ިއއްޒަތްތެރިަގނޑ ެގ  މ ޙައްމަދ    ޚް  މެންބަރ  

އެ އާ  ޅ ވިވިދާ  އަސްލަމް  ވަރަށްވާހަކަފ ޅަށް.  ބޮޑަށްދެ!  ވަރަށް  ނ މަށްވިސް    ސަބަބ ތަކެފަހ   ހ ރެިގނަ  ެގން އް 

ހ ންނެދިވެހިރާއްޖޭ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ވަރަޚާވ މަށް  ެގ  އޭރ   ަގނޑ ވަރެއް  ބިއްޞަ  ޚަރަދ ަގއި  ބޮޑ   ނާކ ރީ.  ށް 

ސ   ،ންނަމަވެސްއެހެ ހ ިމއަދ   ެއ  ކޯޓ   އެތާގައި.  ޕްރީމް  އެހެންސ ޕްންނަނީ  ހަމަ  ކޯޓ   ެއކަށީެގންވާ  ކަމަށް    ރީމް 

ވަރ  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ަގނޑ އަށް ރަީއސ ލްަގއި ތީމ ގެ ވީހާވެސް ައވަސް ފ ރ ޞަތެއްެގ ތެރޭ   ފަހ  ކ ރ މަށްތަކަށް ބަދަލ އިމާރާ

މައްސަމިއަދ   ބަދަލ ކ ރ މަކީ   ޮގތ ންޤައ މ ެގ  ހ ރި  ސަލާމަތާ  ،ލަތައް  ކަންތައްތަްއ  އި  އަދި  ރައްކާތެރިވ މ ެގ 

ދިޔަ ދެންމެ ހ ށަހެޅިެގން  ،މެން. ހަމަ އެހެން ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަޅ އަ  ކަމެއް ކަމ ގައި  ޖެހޭފައި އޮތް ޮގތ ން ކ ރަންކ ރަންޖެހި

ެގ ހިރާއްޖޭމ ަގިއ ދަންނަވަން. ދިވެޞްލާހެއް ކަދ ކ ރާ އިއީތާރަށް  ނޑ  ވަޅ ަގޞްލާޙަކީ އައިއެ    ،ށަހެޅި ޮގތަށްބިލ  އެ ހ 

އެންމެ   ބާމަވެރިކަމ ެގ  ދައ ލަ ތީ  ކަށަވަރ ކޮށްދޭން  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ފަރާރ ތަކަށް  ހިތ ެގ  ދޭ  ސާބަށް  ތ ން 

ަގބޫލ ކ ރަންމެން އެކަން މިއީ އަޅ ަގނޑ އި އޮތްޮގސްފަ  ޑ މެންެގ ކަންކަންނ އަޅ ަގ އެއީ ޤީޤަތެއް.  ޖެހޭ ޙަންމެން ވެސް 

ރަީއސާޖިމަ  ރައްޔިތ ންެގ ފަނޑިޔާ،  އިލީހ ެގ  އެންމެއ އްތަމަ  ދައ ލަތ ެގ  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  އަދި  ސަރ ކާރ ެގ   ؛ރާިއ 

  ،. އެހެންކަމ ންނަށް ވ ރެ ވެސް އެހެން ބާރ ތަކ ެގ ވެރިންދި އަ  ،ކާ މާ ބޮޑ ވާނެ ޔާއަށް އޮތް ނ ރައްވެރި މެ އިސް  އެން

. ރި ތަނެއްށް ކ ރިން ބިނާކޮށްފައި ހ އާެގއަކީ ވަރަނ ދަންނަވާނަން. މ ލީ  ކޭެގއެ އާމ ލީނަ ތަނަކީ  މެ އެކަށޭމަށް އެންއެކަ

ސެލީމ  ބޮޑެތި  ވަރަށް  އޭރ   ހ އްޓާ  އެހެން  ތީސްމަންއެސެ  ޓީރިކިއ އާެގ  ހެދ މަށްފަހ   އެޓްތަކެއް  ހ ރިމ ެގ  ޮގތަށް    

އެހެން    ވެސް ސ ޕްރީމް ކޯޓ ނެްއކާ އަ ؛އާެގމެއް ދިމާނ ވަނީސް މ ލީތ ން ކަ. އެހެންވީމާ، ދައ ލަތ ެގ ފަރާފައިވަނީބިނާކޮށް

ބަދަލ ކ އެކަ  ،އިދާރާއަކަށް  ތަނަކަށް  އެއީރ މަށްށީެގންވާ  ރައީފަހ   ކަނޑ ވަރ ގަ   ހޫރިއްޔާެގޖ މްސ ލް  ހެދ މަކީ   މ ަގއި 
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ވެސް  ޅ ަގނ އަ ވާތީ ކ ލ ަގބޫ  ކަމަކަށް  ކަމެއް  ދަންނަވާ  ،ރާ  ވާހަކަ  ފ   ށްލ މައެ  ބޭނ ންރ ޞަތ މި  ދެްއިވ ކޮށްލީެގ   .

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މް. އިނާ އާދަމެންބަރ  ރޮޒަ ިއއްޒަތްތެރި ޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގއައް. މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މްއިނާ އާދަމެންބަރ  ރޮޒަޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އައް 

އިްއޒަތްތެރި ރަިއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިހި  އ ތ ރ   އިރާތަދޫ  އަސްލަމްެގ  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   މަ  ްއޒަތްތެރި  ދޫ  ރައަދި 

ޑ މެން ން. އަޅ ަގނދ ކ ރައީަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއަޅ   ށް ތަކަވާހަކަފ ޅ   ބަރ  އެ ދެއްކެވިތެރި މެންދާއިރާެގ ިއއްޒަތް

  މީހާ އާންމ ލަތަކީަވގ ތ  މި އޮތް ހާ  މި  ،ިއރ  މި ފެންނަނީބަލާބަށް  އި އޮތް ހިސާފަހާލަތ  ޮގސް  އ މ ެގމި ޤަ  މިހާރ 

ތައް ތެރި ހަމަލާށް ވެސް ހަމަ ނ ރައްކާފަރާތްތަކަ  އެންމެ ބޮޑަށް ސެކިއ ރިޓީ ރާއްޖޭަގިއ ދެވިެގންދާ  ،އެކަންޏެއް ނޫން 

ފަިއ  ައއިސް  ،ހ ރެ ކަމަށް ވިޔަސް   ކާއ މ  ކޮންމެ ސަބަބަޤަބަށް  ކަމަށް. އަދި އެ ހިސާ  ގ ތެއްންނަ ވަ ިވެގން އަކ ރެ ޓާެގޓ 

ޑ ންތަކަކީ  ބޮފ ޅ ންެގ ކަންބޭ  އެ   ،ލ ތަކަކީދާ ޚިޔާމ ންފާޅ ކ ރަ  ދ މިއަ  ެގ އާންމ  ރައްޔިތ ންމެންއަޅ ަގނޑ   އޮތް ކަމަށް.

މި ހ ގ ޅި  ކަންކަމާ  ވެސް  ފެނިެގންފައި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމެއް.  މި  ފައިޮގސްރި  މަޖި  ،ވަނީ   ހ ެގ  ލީރައްޔިތ ންެގ 

މިކަހަލަމެން ވެސް  މީެގބަރ ންނަށް  ހަމަލާތައް  ވެސް    ފެނިެގ  .ވަނީ  މިކ ރީަގއި  ހިނަގައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އްޖެ ން 

ދަ  މިފަ  ފ ޅާ ހަމައެ ބޭ ؛ފްރާޝީމް ޢަލީއަ  ންބަރ  ޑރ.މަޖިލީހ ެގ މެ  ތ ންެގ ރައްޔިއްވިސީލ ކ ރެތަމް  ދާއިރާ  ރ ފާއ ނޫގ

ދެން ައއިސް    ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ބެލި އޮވެމެވެސް     ކަންކަންއެފައިާވއިރ ަގިއ  ލާއިތަކަށް ބަޔަކ  ަމރަޔާވެރި ޮގއަނި

މިފަދަ  ހަމަ  ވެސް  މަރެއް އޭެގފަހ ން  އަނިޔާވެރި  ހަމަ  ޔާމީ  ،  ވެސް  ރަޝީދ   ދޫކޮށް ދ ނިށް  ންނަޅ ަގނޑ މެއަން    ޔެ 

މިއަދާ    މެންނަކަށް އަދިވެސް އަޅ ަގނޑ    ،ެގއްލި  ވެސް  ކީަގިއ ރިޟްާވންތަން މި ފެންނަނީ. އަދި ހަމަެއއާ  ވާސްފައި ޮގ

ވެސްހަމައަ އެނިގ  ޮގތެއް  ވީ  ށް  ފަހ މީންައލްހާ  ނެތް.  ފަެއއްވެސް  މަޖިލީހ ެގ  ހަމަ    ވެސް  އަށް  ރައްޔިތ ންެގ 

ހ މެންބަ ޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންރެއްެގ  ފެއްޓާ  ތަން.  ހަމަލާ  އީޔަނިެގންދިނަށް  މިއަދ   ްއކޮށް  އެާއއެދެވިެގންދިޔަ 

ފައި  ްއވާކ ރަ ރައީސްކަން  އިއަދި ކ ރީަގ  ،ރައީސްކަމ ެގ ހ ންނެވި  މި ފެންނަނީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގނަށް  ަގނޑ މެންއަޅ 

ރަހ ންނެވި މ   ނަޝީދައީސް  ނ ރަ  ހަމަ  ށްޙައްމަދ   ދެިވެގންދިޔަ  ކާތެރިއްއެހާމެ  އެހެންންތަ  ހަމަލާއެއް  ވީމާ،  . 

ދެންނެވޭ ފެ  ، ނީއަޅ ަގނޑަށް  ހިސާބަކ ން  ޤަ ަވކި  މިހެށިެގން  ކަންތައްތައް  ހައްއ މ ެގ  ސް އި އަމ ން  ޅައަފަހަނަދ ން 

އަބަމިހާހިސާ މިއިއިށް  ޤަރ ަގއި  ކަމެއް  މިހާރ   އ މ ަގއި    އަޅ ަގނޑ މެންނ ވާނެ އެްއވެސް  ބ ނ މަކީ  ށް  ނަކައެކޭ 

އެހެންވީމާ،   ނޫންކަން.  ރައީފަސޭހަކަމެއް  ފަނޑިޔާރާ އ    ިއ،ސާމަޖިލީހ ެގ  ިމ    ،ރިއްޔާއާ މްހޫއީސ ލްޖ ރަ  އި، އްތަމަ 
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ބޭފ ޤާމ މަ ތިއްބެވި  ކަމަރިޓީ އ ސެކި   ޚާއްޞަޅ ންނަކީ  ތަކ ަގއި  ބޭފ ޅ ން  ދޭންޖެހޭ  ބޭފ ޅ ންނަށްއެ  ،ވާއިރ    ށްެއއް     

ތަންތަން  ކިއ ސެ ޮގތަށް  ދެވޭ  ބަްއޓަންކ ގޮ ރ ެވެގންޔާތައްރިޓީ  ެއޮގތަށް  އެކަން  ދަންނަވާނީ  ރ މަކީ  ސް  އަޅ ަގނޑ  

މަޖިލީނޑ މެން  އަޅ ަގ ސަމާލ ކަމެރައްޔިތ ންެގ  ޚާއްޞަ  ވެސް  ކ ރަންޖެހ ން  ދީެގން  ކައް  ކަމަށްހޭ  ވަރަށް    .މެއް 

ކަމެއް  ހިތާމަ ރައީސ ތީމ ެގހ ރި  ެއީއ  ހ އްޓާ ެގ  މްހޫރިއްޔާ ލްޖ   ޮގތ ަގއި  އެހެން   އެނެއްކާެވސް  އަ   ،ަގނޑ ވަރ ެގ  ތަން 

ރ ެގ  ޮގތަށް އޭ  . އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ޒަމާނީކަންނަގއި ހ ރިއެތާ  ޕްރީމް ކޯޓ ތ  ސ ވަގ   ސް މިޮގެގން ޮގތަކަށް ބަދަލ ވެ

ކަށް  މްހޫރިއްޔާއަރައީސ ލްޖ  ެވސް  ކީތަނަ  ތީމ ެގއަކީ. އެނެއް ފައި ހ ރި ތަފައިސާއިން ތައްޔާރ ކ ރެވިޔިތ ންެގ ދިވެހި ރައް

ސެކިއ ރިދޭން ދެވޭހިއެްއޗެ ޓީއާ  ޖެހޭ  ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާޮގ    ވާއިރ ަގއި ތަށް  ކަމަށް  ތަނެއް  ެއޮގތ ަގިއ    އެ   ،  ތަން 

 ،ަގއި ވިޔަސް މެ ބޭފ ޅަކ  ރައީސްކަމ ަގއި ހ ރި ކަމ ޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީ. ކޮންހިންމ  ކަމެކޭ އަ ބޭނ ންކ ރ މަކީ ވަރަށް މ 

ރަީއސ ލްޖ މްހޫވެހިދި ރައީސ ލްޖ ދިވެހިރާއްޖޭވާނީ    ރިއްޔާރާއްޖޭެގ  ބޭފ ޅާ  .ޔާއަށްއްމްހޫރިެގ  އެ  ލިބެންޖެހޭ  އަދި  އަށް 

ހޯދަހިރައްކާތެރިކަާމއި   ދައ މާޔަތާއި  މައްޗަށް  އިދިނ މަކީ  ޒިންާމއަލަތ ެގ  އެންމެ   ވާއިރ ގައި  ކަށް އޮންނަ  އެކަން 

 އިެގ ރައީސާއަދި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ   .ހޭޖެކ ރަން އެބަކަން ބައްޓަންތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެޮގ  ނެރިހަމައަށް ކ ރެވޭފ 

މިހާރ  ހަމަ ޔަކީ އަޅ ނަބޭފ ޅ ންބޭމި    ،ރާއ އްތަމަ ފަނޑިޔާ ފ ޅ ންގެ މި ބޭ  ނޭގއެ  ވެސް އެބަ  ނ ންީގަގނޑ މެންނަށް 

އ ޅ ރައްކާ ބަލައިެގން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  ނޫނިތެރިކަމަކީ  ނޫންކަންށަކައްޔާ  ނިްއޔާ  ކަމެއް  ރ   މިހާ  ވަރ ކޮށްދެޭވނެ 

ޮގތަކަށް ރައްކާތެރިކަން    ވެސްވީމާ، އެ ބޭފ ޅ ންނަށް  ތަކަށް ބަލާއިރ . އެހެންސާހާދި  ޔަދިއިނަގހި ފ ރިހަމައަށް ލިބޭނެ 

ބައްޓައިންތިޒާމ ތަ ދަންނަވާނީ ދިންެވެގންއް  އަޅ ަގނޑ   މ ހި  ހަމަ  އ މަކީ  ހަމައެއާެއކީވަރަށް  ކަމެކޭ.  އެހެން    އިގަ ންމ  

މަޤާމ ދައ  ެއއްޗެސެކި  އޮންނަ  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެވެސް    ބޭފ ޅ ންނަށް  ވިބެއްތި  ތަކ ަގއިލަތ ެގ  ތްރެޓާ  ހި އ ރިޓީ 

މ   އާން  . ންމ ނ ން ވަރަށް މ ހިކާތެރިކަން ދިާގނޫނީ ޮގތ ން ދޭންޖެހޭ ރައް  ،ކަން ކާތެރިރައް  ފަހ  ދޭންޖެހޭސްކ ރ މަށްއެސެ

ރައްޔި މިކަހަލަ  ތ ންނަދިވެހި  ެވސް  ރައްކާތެރިކަންށް  ހަމަ  ރައްކާތެރިކަން  ދޭން  ހާލަތްތަކ ަގއި  ހާލަތްތަކ ަގއި  ޖެހޭ 

ހިތާމަ ކަންކަ ނ ދެވިެގން  ދިމާވެފައި  ވެރި  ދަންނަވަންޏާހިމިން  މިސާލަކަށް  ބޭފ ޅާ  ،ރީ.  އެ  ެވސް    ައށް ރިޟްވާނަކީ 

.  ޅެއްޮގއްސަ ހ އްޓާ މިހެން ދިމާވި ބޭފ   ރާރ ކޮށްރަމ ން ތަކ ކ ޓ އެ ވާހަކަ ރިޕޯ  ،ނގި އެކަން  ޓީ ތްރެޓެއް އޮތްސެކިއ ރި

ރަޝީދަ ވައެ  ހަމަ  ވެސް  ކީޔާމީން  ައޅ ަގނޑ މެންނާ  ހާލަތެއްަގއި  ބޭފ ޅެފަދަ  ންމ  އާމާ،  ންވީއެހެ  އް.ކިެވެގންދިޔަ 

ށް ބޭފ ޅ ންނަ  އެ  ،ށްވާ ކަމަރާނައަށް ެގއްލ ން ފ ެގ  އެ ބޭފ ޅ ން  ،ނަވާނީވެސް އަޅ ަގނޑ  ދަން  ބަލާއިރ ރައްޔިތ ންނަށް  

ެގން  ެގ ޮގތ ަގއި ނަަގއި އް ސް މައްސަލައެއަ ވަރަށް ސީރިހަމަ  އެ ކަންކަަމކީ ެވސް    އްޔާކ ރެިވްއޖެރިޕޯޓ  ަގބޫލ ކ ރެވިެގން  

ތ ކަން  މިއްޔައްހަމަ ދައ ލަތ ން ދޭންޖެހޭ އަހަނ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ކަން ދިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިހިއެ މީހ ންނަށް ދޭންޖެހޭ  

 ސް.  ޒަތްތެރި ރައީންވީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް ސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ  ވެަގނޑ  ކަންތައްތައް ައޅ . އެހެންވީމާ، އެނޭދޭންޖެހޭ
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 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

 .ސާޢީ އަޙްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކެނދިކ ޅ ދޫންބަރ . އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެޝ ކ ރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ސާޢީ އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެނދިކ ޅ ދޫ

 ؟ަގނޑ ެގ އަޑ  ސާފ ޭވތޯ. އަޅ  އްޒަތްތެރި ރަީއސްއްޔާ އި ޝ ކ ރި

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

   !ފ . ކ ރިއަށް ެގންދަވާިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ައޑ  ސާރަނަގޅ  

 

 :ކަދެއްކެވ ންވާހަ ސާޢީ އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެނދިކ ޅ ދޫ

ރައީއި އަޅ ަގންއޒަތްތެރި  ވެސް،  އެންމެޑ   ހަމަ  ކ ރިން  ބޮ  ސް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ބޭނ ންވީ    ތިންްއކެވި  ދެވާހަކަޑަށް 

 ޮގތ ަގއި މިހާރ  ައޅ ަގނޑ މެން ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާބަރ ން ފާހަަގކ ރެްއވި ނ ކ ތާއަށް ތާއީދ ކ ރ ން. އަޅ  މެން  ރިއިްއޒަތްތެ

.  ވެސް ވެއްޖެ  ކޮށް ލަސްޑަކ   އަޅ ަގނޑަށް  ދާން  މަށްމެން އެ ިވސްނ ައޅ ަގނޑ ށް ބަލާއިރ   ަގއި މި ހާލަތަދިވެހިރާއްޖޭ

މ ަގއަޅ  އެންމެ  ހަމަ  ފަށައިަގންނަން  މިހާރ   ޮގހިނޑ މެން  ކަމެއްެގ  އަޅ ަގނޑަށް  ންމ   ތ ެގ  ލަދައ   ،ފެންނަނީތ ަގިއ 

. މިހާރ  ކަމެއް  ނެކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ  މަކީ ފޯރ ކޮށްދިނ ކަންތެރިބާރ ތަކ ަގިއ އިސްކޮށް ތިއްބެިވ ބޭފ ޅ ންނަށް ރައްކާ

ބަލައިެގންއަޅ ަގނ  ނ ވާނެޑ މެން  އިއްނެްއ  ދިވެހިރާ  ރަީއސް،  މީހައްޖޭަގއި  ޒަތްތެރި  މީމަެއކަނި  ކ ރީަގއި  ހަކ  ެގ 

  އް  އެޮގތަށް ބެލޭކަށެކަމަކ  މިހާރ އެ ކަމަށް.    ްއޗެއްއެބ ނެލާ  ރ ޅިއަިއސްެގ  ަގނޑ މެން ބަލަނީ އެ  މާ އަޅ  އިންޒާރ ދިނީ

އެ އިންޒާރ  ދޭ މީހާ   ށްތަށް މީހެްއެގ ފ ރާނައައްޮގ ިއންޒާރާ އެ އީ އެ  ޒާރަކީނެތް. މިހާރ  ދޭ އިން  ، ރައީސް ތެރިތްއިްއޒަ

ތެރޭަގއި ދ ވަހ ެގ  ރަކަށް އަހަރ ދިހަވަާގތްަގނޑަކަށް  . އެ މިދިޔަ  ން މިހާރ  ބަލަންޖެހޭދީފާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެެގއްލ ން

ތަޖ ރިބާކ  މި  ދައ ލަތ   ކަންތައްތަކަށްރެވ ނ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިސްބަލާއިރ ަގއި  މީހ ންގެ މ ަމޤާ  ެގ  ތިބޭ  ތަކ ަގއި 

ރާ ކ ލ  ަގނޑ  ަގބޫވަރ ކ ރަން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ  ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން މިހާރ  ވަރަށް ބޮޑަށް ކަށަ

އަޅ ަގމި  ،ޮގތ ަގއި ފަށަިއގަ ަގބޫލ   ވެސް  ނޑ  ކަން  މަނަންކ ރަން  މަޖިލީހ ެގ ޚާއްޞަކޮށް    .ތިންންވާނީ  ރައްޔިތ ންެގ 

ފަނޑިޔާ އީސާރަ އ އްތަމަ  ބޭ  ،ރާިއ  މިހިސާބ   ންނާބޭފ ޅ މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިން  މަސަްއކަތް  ފަ  އަދ   ށައިަގންނަ 

އަދިެވސް    ،ހ ެގ މެންބަރ ންނާއިނެ ރައްޔިތ ން އިންތިޚާބ ކ ރާ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ދާންޖެހޭ  ަގނޑ އަޅ 

މ އައްސަސާ ވެސްމިނިވަން  ވެރިންނާސަމ އައް   ންނައޮ  ކ ސްރި  ،ތަކ ެގ  މިހާރ ވެސް ބަށް  ހިސާ  ސާތަކ ެގ   ދާންޖެހޭނެ. 

އެދެނީތ ދައ ލަ  ތ ގައިޙަޤީޤަ ބޮޑ   ފ ދޭވަރެއްެގ  ން  މަ  މިދެންނެވި  ތިއްބެތަކ ގައިމ ޤާހޭދަތަކެއް  ބޭފ ޅ ންެގ    ވި 
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މިސާލަކަކ ރައްވަ  ށްމަޑޭޝަނައެކޮ ރަމ ން.  މެށް  ކޮންމެ  މަޖިލީހ ެގ  ހާސްރަކަށް  ންބައްޔިތ ންެގ  ލިވިފިރ   ވިހި  ންގ ޔާ 

މް ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ ންނަށް އެބަ ދެއްާވ. ޕްރީބޮޑ  ައދަދ ތަކެއް ސ   ވ ރެދި އެއަށް . އަލަވަންސްެގ ޮގތ ަގއި އެބަ ދެއްވާއެ

 ، ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ  ބޮޑ ވިޔަސް މަވީާމ، ފ ރަތަވެރިންނަށް އެބަ ދެއްވާ. އެހެން  ސާތަކ ެގ މ އަްއސަ އަދި ހަމަ މިނިވަން

ޚަރަދ  ވެސް އަދަތައް ބަލާދިގ  މ އް ޮގތ ަގއި ކ ޑަވާނެ  ޅ ަގނޑ އިރ  ދައ ލަތ ން ކ ރަންޖެހޭ  މ ެގ އެ މަޤާ  ،ަގބޫލ ކ ރާ 

ތަނެ ދިރިއ ޅޭނެ  އޭނަ  ރައްކާތެރިސަލާމަ  ،އްދައ ރ ަގއި  ޮގތ ން  ސަ   ، ތީ  ބެދައ ލަތެްއ  ޮގތ ން  ވަރ  ލެހެއްޓޭލާމަތީ 

މިދެންނެިވ   ބޭބޭފ ޅ ންސަރަޙައްދެްއަގއި  ދިކަހަލަ  ކަންތައްރިއ ޅ ެގ  މަޤާމ ެގ  ދައ ލަތ ން  ތައް  ހ ންނަވާއިރ   މ ަގއި 

ހަމަނ ޖެ   ،ހަމަޖެއްސ ން މިއަދި  ދަ   އަދ އްސިޔަސް  އެހެންވީމާ،  އެ  އ ލަތ ން  ވެސް  ވެސް.  ޚަރަދ ކ ރަނީ  ކަމަށް 

ޚަރަ ދައ ލަތައް  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރެވޭ  ކ ޑަވެއަޅ ަގނޑަށް  ތި ތަކ މަޤާމ   އެ  ،ފައިދ   ބޭފ ޅ ންނައްބަަގއި  އޮންނަ ވާ  ށް 

ަމސްމ މަޤާ  އެ  މިނިަވންކަމާއެކ   ،ކ ޑަވެފައި   ސްކ ރި ފ ރ ޞަތ  ލިއް އޫެގ  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  އަދާކ ރ މަށް  ޔަތ  

ނެ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ހިފެހެއްޓޭލ އ ޙަ މާއަންނަ ބިރ ވެރި  މ ންއ ފެދެ ؛އ ލ  ޙަބިރ ވެރި މާ ތް އޮ ވިެގންދާނެ މިހާރ  މިހ ޅ 

މިހޯދިއްޖެތްތަކެއް  ޮގ އިންޅ އަ  އަދ  އްޔާ.  ެގ  ަގނޑ  އަޅ   .ނިމޭދި އެވަރަކ ން ނ އަ  ،ދަނީނަމ ންޒާރ  އަންަގނޑަށް ވެސް 

އަންނަމ ންދަނީ އިންޒާރ   ވެސް  ދަރިފ ޅަށް  މާއެ  އިމީެގކ ރީަގ  .ދޮށީ  ކަންކަން  ބޮޑ     އީ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަކަށް 

ެއއީ ހަމަ މީހަކ   ދޫ  ނ ލާއި ޅަ އަ ނޑ މެންނަށްއަޅ ަގއެއީ    އެކަމަކ  މިއަދަކ  ހަދަން.  ނަ   ޅިައއިސްެގން އެ ރ ކޮށްލައިެގން 

ނިންއަޖަލ   ތ ެގވަގ  ކަމަށް  ެއއްޗެއް  ބ ނި  އިްއޒަތްތެރިަގއި  ނެތް  ދޫކޮށްލެވޭކަށް  ރައީސްމާލައިެގން  އެހެ    ،ންވީމާ. 

ކޮމިޓީެގ    ،ޑަށްަގއި ވަރަށް ބޮކޮމިޓީ މަރ ޙަލާ  އިރ ގައިންދާމ ތް ހިނަގބިލ ެގ މަސައްކަ  މި  ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ  

މ ަގއި ވި މަޤާނެސަލާމަތީ ޮގތ ން މިދެން  ،ނޑ  ދެކެނީންމ  ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގށް ބެއްލެވ ން މ ހިޑަފ ޅ ން ވަރަށް ބޮބޭ

ކަން ސަލާމަތީ  ބޭފ ޅ ން  ކޮށްެގންކަންތިއްބެވި  އެކަން  ކޮންޮގތަކަށް  ފަސޭހަވަނީ  ބަލަހައްޓަން  ޚަރަދ   ލަތަދައ   ،ތޯ  އް 

ކޮށްެގންތޯ އެކަން  ކޮންޮގތަކަށް  ޮގތަކަށްހަމަޖެ  ،ކ ޑަވަނީ  މި އަޅ  ؛ހޭ  މިހާރ   ޝަކ ކ ަގނޑ މެން  ނިމ މެްއ ވާތަކަރާ  ށް 

ަގބޫލ ކ ރާ   ؟ން ެގންޮގސްެގންތޯަގނޑ މެން މިކައިން އަޅ   ތެރެރޭވ މެްއެގ  ެގނެވޭނީ ކޮންޮގތަކަށް ކޮން މިއީ ައޅ ަގނޑ  

ބާރ ތަސަ  ތ ަގއިޮގ ތިލާމަތީ  ތަޖ ރިބާކާރ ކ ަގއި  ކަންކަދައ ލައަދި    ،ބޭފ ޅ ންނާއި  އްބެވި  މާލީ  ބަލަހައްޓަތ ެގ  ވަން ން 

ބޭފ ޅ ންނާއި  ހ ރިހާ  މި  ،ތިއްބެވި  މަބޭފ ޅ   ރައްއާޝްވަރާންެގ  މިއަދ   މަެއކ   ނިންމ މެއް  ރ ދަހަހ ން  ޖިލީޔިތ ންެގ  ނާ 

އަޅ ނިންމަ ކަމަށް  ކަމެއް  ރައްޔިތ ންެގންޖެހޭ  ފެންނަނީ.  ރަމަޖިލީ  ަގނޑަށް  ހަމަލާއީސަހ ެގ  ހަމައެކަނި   މާ ވ ނީދެށް 

ރަީއސްރަ މަޖިލީހ ެގ  ކަށައްޔިތ ންެގ  ރައްކާތެރިކަން  ނިންމަށްފަރ ކޮވަެގ  ވާހަކަ    އިލާއިރ ގަ އިއި  ފަނޑިޔާރ ެގ  އ އްތަމަ 

ކޯޕްރީސ  ؟ބައިތޯކޮ ދެން  ޓ މް  ފަނޑިަގިއ  ކޮތިއްބެވި  ވާހަކަ  މެންތ ންރަްއޔި؟ ބައިތޯޔާރ ނެްގ  މަޖިލީހ ެގ   ބަރ ންެގ ެގ 

ކޮބައިތޯ މ އައްސަ؟ ވާހަކަ  ވެމިނިވަން  ތިސާތަކ ެގ  ކަންތަ ބެއްރިންނަށް  ބޭފ ޅ ންެގ  ކޮބައިތޯވި  އެހެންވީމާ، ؟ އްތައް 

ސް ޮގ  އިޖެހޭނީ ދ ރާލަމެން މިއަދ  ފަށަންލ ަގއި އަޅ ަގނޑ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ކަމަކަށް ކަމެއް ކ ރ މ ެގ ބަދައަޅ 
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ކަންބޮ މި  ކަމަށްޑ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދާއިާވ  ތެމީ    ނިޒާމެއްެގ  ލިބޭނެ  ެގންރެއަށް  ޙައްލެއް  ޮގތަކަށް  ދެކަންކަން  ވޭނެ 

ސް. ންޖެހެނީ ވެ ހަދަޖެހެނީ އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ ރަންވަރާކ ޝްމަަގނޑ މެން  ަގިއ އަޅ  ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ  އަޅ 

އަޅ   އެކަން  ބޭނ ންވާތީއެހެންވީމާ،  ފާހަަގކޮށްލަން  ޝ ކ ރިްއޔާ  މި    ، ވެ ަގނޑ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެދ ނީ.  ފ ރ ޞަތަކަށް 

 ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ށް ފ ރ ޞަތަދެއްވި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

އާދެ!   މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  މެޝ ކ ރިއްޔާ  ވާހަކަފ ޅ ންއިްއޒަތްތެރި  ވީދައްކަވާ ބަރ ން  ޖެއްސެވޭިއރ   ޮގތަށް  ޑިއޯ   

ންނަވަން. އާދެ! މިހާރ  ދަންބަރ ންނަށް  އްކާެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެަގނޑ  އަނެ އަޅ  މަށް  އ ދި ކ ރައްަވއިެގން ެގންއިންތިޒާމ 

 .ޝިޔާމް އަޙްމަދ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނައިފަރ  ،އަރ ވަނީއަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ޓ  ވަން ކޮމިޓީން ރިޕޯފޯޓޫ  ،ޙާ ގ ޅިެގންލާވ ނ  އިޞްރި ރަީއސް، ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ ައށް ެގނެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

  13/ 2010މި ބިލަކީ މިއީ   ؛. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއޮތީ  އައިއްސަ މި ންނާ ހިސާބަށް  ސާކ ރ މަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެދިރާ

ވެނީ  ކ ރެ ފާހަަގމި    ަގއިވާހަކަފ ޅ   ެގބަރ ންސް މެންބައެއް އި.ޑީ.ޕީެގ  ނަށް އެމްައޅ ަގނޑ މެން  (ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނ )

ެގޔާއްއީސ ލްޖ މްހޫރިރަ ވާހައަށް  ދޭ  ތީމ ޭގ  .ކަކޮޅެއް  ެގކޮޅަކީ  އެ  ކަމަށް  އަދި  މި  މަސައްކަތް  ޓަކައި    ހެއްދެވ މަށް 

  ، އޮތީ   މިކަށް ވެފައިޞަދައެންމެ ބޮޑ  އެއް ަމޤް  ެގމި އިޞްލާޙ  މި ބިލަށް ެގނައ މ  ؛ރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެކ ރަނީ

ނަޝީދަރަ   ،ވާނެނަ އިަގންޑަ އެނިގވަ މަހ ެގީއސް  މޭ  ނަޝީދަދެ   ވަނަ  6  ށް  ރައީސް  ގ ޅިެގން  ހަމަލާއާ  ށާއި  ވ ނ  

ދައ ލަތ ެގ  އަދި ފަރާތްވެސް  ދިމާޔަތާއި  ހި  ތަކަށްިއސް  މަޤްރައްކާތެރިކަން  މި  ނ މ ެގ  އިޞްލާޙ ތައް  މި  ޞަދ ަގިއ 

އަށް  ބޮޑަށް ތީމ ެގ  ޝީދ ެގ ވާހަކަފ ޅަށް ވ ރެއީސް ނަަގއި ރަލާޙ އިޞް  ވަނީ މިދެރަދ   އަމި  ،ެގނެވެނީ. އެހެންނަމަވެސް 

ބަދަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް ވާޔާ  ދަްއކަ ހަކަލ ކ ރައްވާ  އިއްޒަފ ޅ   މެންބަރ ން.  ރައީސްވާތީެވ  ވާހަކަ އަޅ   ؛ތްތެރި    ަގނޑ ެގ 

ެގކ ރިއަ ކ ރީގަ ށް  ދަންނަވާ  ޅ ަގނޑ އަ  އި ންދިއ މ ެގ  ބޭނ ންވާ  ހަމަ  ައޅ   ،އެބައޮތް  ވާހަކަެއއްލަން  ަގނޑ މެން  ިމއަދ  

ސެޝަން ކ ރިން    ހެނދ ނ ެގ  ކ ޑައިރ ކޮޅެއް  ހަމަ  ޚަބަރަކީ  މި  ށްއަޅ ަގނޑ މެންނަފެށ މ ެގ  ހިތާމަވެރި   ،ލިބ ނ  

ކަމ ެގ  ނިޔެ ދޫކ ރިމި ދ   ޙްޞާލިމަދ  މ ޙައްމަދ   ޙްްއކޯފ ޅ  އަކޮެގ  ޙްއިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލި  ޔާޖޫމްހޫރިއްރައީސ ލް

ށް  މަރ ޙޫމަ  .ޅ ެގ ވެސް ބޭބޭފ ތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒްއިރާެގ ިއއްޒަތްދާ  އަދި އެއީ ހަމަ ހ ޅ މާލޭ  .ރ ޚަބަހިތާމަވެރި  

ނިޢ ސ ވަރ ޭގެގ ދާއިމީ  އެދި  ދެއްވ ން  ދ ޢާކ މަތް  ރައީސ   ައދި  ޢާއިލްރަން.  މަނިކ ފާނ ެގ  އެ  އަށް  ލާ ޖ މްހޫރިއްޔާއަށާިއ 

ދެކެތް ކ ރަންވެ  ދ ޢާއެދި  އްވ ން ތެރިކަން  ރައީސްސް  ިއއްޒަތްތެރި  ރައްކާހިނޑ މެންނަށް  ައޅ ަގ ؛.  މ ެގ  ތެރިކަމާޔަތާއި 
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  އިަގމޭ 6ޙ ތަކަކީ މިއީ  ިއޞްލާ  ެގނެވޭ  މި އި ތަކ ަގިމ ބިލ  ،ވިހެންނެސް ދެންވެ ަގނޑ  ކ ރިންދެޭވއިރ ަގއި އަޅ ކަ ވާހަ

 ،އޮތީ   މިއިފަ ހ އްޓިދި މި ރާއްޖެއަ  .ވޭ އިޞްލާޙ ތަކެއްން ެގނެގ ޅިެގ  ހަމަލާއާމް  ޒަށް ދެވ ނ  ޓެރަރިރައީސް ނަޝީދަ

ަގބޫލ އަޅ  ޮގތ  ަގނޑ   މަޖިކ ރާ  ހ އްލިަގިއ ރައްޔިތ ންެގ  ެވސް  މިޓިސް   ރައީސް  އީއެްއ ކަމަކަށް. އެ ހަަމ  އޮތީ    ފަިއ 

އަޅ ަގ މައްސަލައަށް  މި  މައްސަލަނޑ މެނަޝީދ ެގ  މި  ގ ޅިން  ވާހަކައާ  އަޅ ެގން  ތަކ ރާަގނޑ ދައްކާއިރ   ރ ކޮށް މެން 

ޓެރަރި  ،ދަންނަވަނީމި މައްސަލަތައް  މިޒަމިކަހަލަ  ޙައްލ މްެގ  މައްސަލަތައް  ނިޔަކަހަލަ  ރަނަގޅ   ތެްއ  ކ ރ މ ެގ 

ސަރ ވަކިން   ؛ގެ ސަރ ކާރ  އޮކާޚާްއޞަކޮށް  ސަރ ކާރ ަގއި  ވެފައި  ކަމަށް  ބާރ   ބޮޑ   އެންމެ  އެބަޖެހޭ   ންނަންރަކީ 

އިނޭގތޯ ނިޔަތެއް  ޢަބްވަ  2015.  ރަނަގޅ   ރަީއސް  އަހަރ   ދަތ ރ ފ ޅ ކ ރެްއވި ދ ލްޤައްބްޢަ  ޔާމީންهللا ދ ނަ    ޔޫމް 

  ބެން ދިމާވި ލިނ   ފ ސާއިންބޭ.  ނ ލި  ފ ސާއިންވެސް  އަދިބޭ.  ނ ލި  ފ ސާއިންވެސް  ކޮޅަށް ދެވ ނ  ހަމަލާއަށް އަދިލޯންޗ 

ބޮޑ  ސަބަބަ މި ސަރ ކާރ އެންމެ  ޔާމީނާ  .ކީ  މަނިކ ރައީސް  ެއ  ޢާއިއި  މިއަފާނ ެގ  ވެފައި މަހ ރޫމްން  ފ ޞާއިންދ   ލާ 

ސަރ ކާރ ެގ  މި    މަހ ރޫމްވެފައިން  ފ ސާއިންތިބީ    ވެސް އެ  ހެން ޢާއިލާތައް އެނ    ލިބ ނިޔާަގއި އަ އެ ހަމަލާއަދި    .އެތިބީ

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ސަބަބ ން  ނެތ މ ެގ  ނިޔަތެއް  ތަކ   .ރަނަގޅ   އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަ  ބައެއް ރާރ މި  ކ ރީމާ 

  ޤަތް ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީލ ، ަގބޫސް އެހެންނަމަވެ.  ން މި ވާހަކަތަްއ އަޑ އަހާކަށްނަށް ފަސޭހަފ ޅެއް ނޫއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

ޖެހޭ. ރައީސް ލިބެން އެބަ  ފ ސާއިންސް  ށް ވެދަ. ރައީސް ނަޝީލިބެންޖެހޭނެ  ފ ސާއިންށް މިއަދ   . ރައީސް ޔާމީނަމިއީ

މ ޅިން އި  ޟޫޢ  ބަދަލ ކޮށްފައ ފެންނަނީ މަ   ަގނޑ މެންނަށް މިފެށީމާ އަޅ ން  ވެއިދޭ ވާހަކަ ދެކެ ހޯދަ  ފ ސާއިންށް  ނަޝީދަ

ށް ވެސް އަދި ރައީސް  ޝީދަރައީސް ނަ   ،ރ ކޮށް މިދަންނަވަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ތަކ ރާތަން  ހަކަތަކެއް ދަްއކާއެހެން ވާ

މ ޙައްމަ ނާރިކަވެ  ވެސްށް  ޙަލިޞާދ   އިބްރާހީމް  ޕާޓީން  ކަ  ވެރިކަމާފ ސާއިންންކ ރާ  ކ ރިއެކީަގއި  ޔަސް  ެމއް 

ތެރި  ތްިވއްޖެ ބަެއއް އިްއޒަ. މަރ ތަކ ެގ ވާހަކަ ދެކެނެހޯދައިދޭ  ފ ސާއިން  ރެްއިވއްޔާސަރ ކާރ ން އިރާދަކ   ޅ ަގނޑ މެންެގއަ

އްޖޭެގ ހިނާގފައި ހ ރި ދިވެހިރާ  ،ެގ ވާހަކަ ދެކެވ ނ އިރ ަގއި އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެތަކ މަރ .  ަގއިންބަރ ންެގ ވާހަކަފ ޅ މެ

އި ެއކި އާ ލާތައް މީޑިއާތަކ ގަ މަރ ތަކ ެގ ވާހަކަ އެ ޢާއި  ސިޔާސީ ޮގތ ން އެ  ،ޞަދެއްަގއިސިޔާސީ މަޤް  ؛ޑެތި މަރ ތައްބޮ

އްތަްއ  ވެެގން އެ ކަންތަ ައންނަންވެރިކަމަށް    ޕީއެމް.ޑީ.  ނަން.ވެރިކަމަށް އަން   ޕީއެމް.ޑީ.ެގންދިޔައީ  ކ ރެވިށް ބޭނ ންޮގތްޮގތަ

ޮގތ ން ވާ  ންމެ އަޅ ަގނޑ  ؛ސިޔާސީ  ނ ދައްކަންއެ  ދައް   . ހަކަެއއް  އެހެންނަމަވެސް،  ނ   ނ ެމއްބޭކަށް  ކާއަދިެވސް  ވޭ. 

 ތަސައްލީެއްއ  ެވސް ވަރެްއެގ ެއއްއިލާތަކަށްމިއަދ  އެ ޢާ  ، އެ ވާހަކަތައް ދެކެވި  ޮގތ ަގއި ވަޢ ދ ތަކ ެގ  ކަމ ެގ ބޮޑެތިވެރި

ދ ވަސްތައްކަބި އެ ޢާއިލާތައެކަމ ން ނ ލި . ދައްކާލީމި    ހަކަވާ  ޑ ާވތީ އެބޮަގނޑ މެން ކަންހަމަ އަޅ ގ ނަމ ންދާތީ    ށް 

 ... މިދަންނަވާ ބޮޑެތި މަރ ތައްއި ވޭ ޮގތ ގަ ަގބޫލ ކ ރެަގނޑަށް  އަދ  އަޅ  ދި މިއަ

 

 ވ ން:ކަދެްއކެ ވާހަތ ން ރިޔާސަ
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ދާއިނައިފަރ  ވާހަ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  މަޑ ކޮށްލަރާެގ  އެދެން  ކަފ ޅ   މީދޫދެއްވ ން  އްޒަތްތެރި އިއިރާެގ  ދާ  ައއްޑޫ 

 . މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމްރި ، ިއްއޒަތްތެނަންަގވާފަިއާވތީވެނިޒާމީ މައްސަލައެއް  މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް

 

 ސަލަ( އްމަ ޒާމީ)ނި

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  އިރާެގދާ މީދޫ އަްއޑޫ

ރާގެ  އިރ  ދާާވ ކަންކަމަށް ނައިފަވިދާޅ   ބަރ  އެންއިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެނަ  ،އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ ރި

މެންބަރ އި އެްއވެސްްއޒަތްތެރި  ސަރ ކާރ ން  ނ ލި  ެގ  ޙައްލެއް  ސަރ ކާރާބިވަރެްއެގ  މި  ރައްޔިތ ން  ެގން  ސަރ ކާރ   

ވެސް އަ.  ހަވާލ ކ ރީ  މިަގނޑ ޅ އެހެންވީމާ،  މައްސަލަހ  ؛މައްސަލަ  ތި ދަނީ    މެން  ބަލަމ ންކަން  ވެސް    ތަކެއްރިހާ 

ވެސް އެ    ފ ސާނިޔާެގ އިންންޗެއް ޮގއްވާލައިެގން ލިބ ނ  އަށް ލޯންނަލ ބަކަފާނ ެގ އަނބިން އަރ ވަން. އެ މަނިކ ންކަީގޔަ

ސަރ ކާރ  ކ ނިމަ އެފާނ ެގ  މަނިކ ފާަގިއ  ނ ހޯދ ނ ނަ  ހިންަގިއެގން  ،ށް  އިމަރޖެންސީއެއް  . ެވސް  ނޭޝަނަލް 

ދެކޮޅ ޅ ަގނޑ މެނެއަ ކަަމކަށް  އެ  އެްއވެއް  ނ ކ ރަން.  ކަމެއް  އެްއވެސް   ނެއް .ޕީއަކ ންއެމް.ޑީ  އިިއރެއްގަ   ސްހަދާކަށް 

އިން މީހަކަށް  ހޯދައިސާއެްއވެސް  މަސައްކަތްކޮފ   ނޯނ ދިނ މަކަށް  ބޭފ ޅާ    .ނާނެންށްފައެއް  އެްއވެސް  އެ  އެވިދާޅ ވާ 

ވަރ ެގ ބޮޑ  އިލްޒާމެއް  އެ  ،ޖެހޭން އެބަވާވިދާޅ  ބޭފ ޅާ    .ޕީން ކ ރި ކަެމއް އެމް.ޑީ އެމަށްދައިނ ދިނ ހޯފ   ސާއިންކަމަކަށް  

ކ ރީ  ނޑ ަގައޅ .  ާވއިރ ގައިޅ އަ ކޮންކަމެއްތޯ  ޔާމެން  ކަެމއްަގއި    ށްމީނަރައީސް  ެއ    .ނ ދޭންނަހޯދ ފ   ސާއިންދިމާވި 

ނ ންވި ތަޙ ޤީޤެއް   ހިންަގން ބޭމަނިކ ފާނ ލައިެގން އެ  ޤައ މ  ތަޅ ޅި  މަރޖެންސީ ހިންަގިއެގން މ  އެބޭފ ޅާ ނޭޝަނަލް

މަނި ެއ  ކަންކ ފާހިންާގފައި  ނ ނަށް  ެއއީކަން  އޭ ަގޅ އަ  ކީބެލ މަކީ  ނަނޑ މެން  ޒިންމާ  ެއ  ަގެގ  ނޫން.  ކަމެއް  ންޖެހޭ 

ހިނމަނިކ ފާނ ެގ   ނ ވެރިކަމ ަގއި  ކަންކަން  އެތައް    ލިެގންބެިގ  މިހާރ   އެއް ކިތަހެ  ވެ، ދ ވަހެއް ެވސް  ެގއްލ ނ  ޗެކާ  ހި 

 ... މާންވީއ ޅެނީ އެހެ ެވސް ބަލަން ޖެހިެގން މި މައްސަލަތައްަގނޑ މެންނަށް އެ  ފަހ ން އަޅ 

 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ތ ން ވާހަރިޔާސަ

 ރ ރި މެންބަޒަތްތެ އިއް ެގރާނައިފަރ  ދާއި  ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  އާދެ!  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 .  ވ ން އެދެންދެެގންކ ރިއަށް ޅ   ވާހަކަފ   ެގއަޙްމަދ  ޝިޔާމް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  މަދ  ޝިޔާމްައޙް މެންބަރ  ދާއިރާެގނައިފަރ  
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ޔާމީނަރަީއސް.    އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ   އިން ރައީސް  ވާހަކަސާށް  ނ ލިބޭ  ދާ   ފ   އިމީދޫ  މެންއިރާެގ  ބަރ  ްއޒަތްތެރި 

. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މިދިޔަ ދައ ރ ަގއި ވެސް އިންނެިވ  ހިތާމަކ ރަން  ،ށް އެނިގަވޑަިއނ ަގންނަވާތީމަދަނާ އާރޮޒައި

އިރީ ކ ޭއެގ    ،ކަނބަލެއް ވެސް  ދައ ރ ަގިއ  ރައީންނެ   އިނޭގތޯ.  ބޭފ ޅެއް  މައްސަލަސްވި  ޔާމީނ ެގ  އެ    ،ަގއިއި  

ވ ރެ  . އެއަށް ސަރ ކާރ ން ލީ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ  ސީ ކޮޓަރިއަށް މި މީހ ން މިއަދ  އޭަގއި ތިބިަގއި ހަްއޔަރ މައްސަލައި 

  އި، އެލ ންނަށާބަކ ފާނ ެގ އަނބިކަނމަނި  އެ  ،އިށާނަމީ. ރައީސް ޔާހަކަ މި ދައްކަނީެއ ވާ؟ ފ ޅ ވޭތޯންނ ބޭ  ލަކ ރަންތި

ެއ ލޯން ޢާއިލާއަށާިއ،    އ ޅެނީ މި   ނަށް އިންސާފ  ނ ލިބިެގން މި ންހި ރައްޔިތ ބެވި ދިވެތިއް  ދެން  ގައިޗ މަނިކ ފާނ ެގ 

އް ތަ މީހ ންށް ލެވ ނ ރައެ ަމއްސަލަިއަގިއ ހައްޔަ ، އެ ަމްއސަލަ ބެލި،ޤ ކ ރެވި ޤީލަ ތަޙ ސަރ ކާރ ން އޭރ ަގިއ އެ ަމއް ސަ

ކޮޓަރީ އޭސީ  ތިބީމާމިއަދ   ވާހަކަ    ،ަގއި  ދައްމެައޅ ަގނޑ އެ  މި  އެނިގވަނީކަން  އަޅ ަގނޑ   .  ކަމަށް  ޑައިަގންނަވާނެ 

ިއއް  ިއންޒަތްތެއ އްމީދ ކ ރަން  ނަޝީދަށް  ރަީއސް  ރައީސް.  ކޮންމެސާރި  ދަްއކާއިރ   ވާހަކަ  ހޯދައިދޭ  މިފަ  ފ    ހަރަކ  

އެ ވާހަކަތަކެކޭ.  އެހެން  ވާހައަންނަނީ  ދަންނަވަނީކެމެން  އަޅ ަގނޑ ތަކެކޭ.  ކަހެން  މި  ެގ  ންމެއަޅ ަގނޑ   ،ރިެގން 

މަރ ތަކ ެގ  އިންސާފ     އި ރެްއަގސަރ ކާ ހ ރި ؛މަރ ތައް   ދައްކާއިރ ަގއި  ހަކަ ވާހޯދައިދޭނަމޭ.  ހިނާގފަިއ  މަރ ތައް   ޭއރ  

ވަރަށް އަދިވެސް    ލެވިއްތ ަގއި ބެމަނިކ ފާނ ެގ ޒަޢާމަ   އެރައީސް ޔާީމން  ،މެންެގ ސަރ ކާރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މައްސަލަތައް  

ތަކަށް އެ މަރ ތަކ ެގ އަޑީަގއި  ީވއިރ ަގއި އެ މަރ   އަހަރ   3  ރ ކާރ  އައިސްެގން. މި ސަރީ އެ މައްސަލަތައް ބެލިފައި ހ 

ފަރާތްތަތި މަސައްކަތަކީ   އްބި  ކ ރެވ ނ   ތަޙ ޤީ  ،ހޯދ މަށް  ރިޕޯ  ޤ ކ ރެވިފައިއޭރ ަގއި  ެއ ޓ ތަހ ރި  ހާމަކޮށްެގން  އް 

 ހަކަޙް. އެ ވާޞާލިމަދ   އްޔާ އިބްރާހީމް މ ޙައްރިލްޖ މްހޫރައީސ   ،މަގ  ބަންދ ކ ރީމަރ ތަކ ެގ އަސްލަށް ވާސިލ ާވން އޮތް  

ލަތ ެގ  ދައ   ،ލަން ބޭނ ންވަނީނިންމާލަމ ން ވެސް ދަންނަވާ  އަޅ ަގނޑ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،    ،މާވީހެންމި ދައްކަނީ. އެ

ކަމ ަގިއ ިވޔަސް    ތްސް ޔާމީން އަދި ވެރިކަމ ަގިއ ނެ. މިއަދ  ރައީހޭތެރިކަން ދޭންޖެކާ ހަމަ ރައްށްއެންމެ އިސްވެރިންނަ

 ދެކެ ލޯބިވީ...  އެންމެ ބޮޑަށް ވެރިޔަކ ޔިތ ން ރައް  ހިދިވެ ،ދެއް އީ ތާތ ންެގ އެންމެ ބޮޑ ޔިއްދިވެހި ރަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ައއްޑޫ މީދޫ،  ވެސް އަނެއްކާ   ! ވާ އްށްލަ ކޮޑ ފ ޅ  މަކަރި މެންބަރ  ވާހަތެތްޒަ، ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

އި ދާއިރާ މެންބަތްޒައްެގ  ރޮތެރި  އާދަމްރ   މައްސަ  ޒައިނާ  ނަންަގވާފަިއވާ ނިޒާމީ  ައއްޑޫތީލައެއް  މީދޫ  ވެ.  ެގ  ރާދާއި 

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމް. 

 

 ސަލަ( )ނިޒާމީ މައް

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޒައިނާ އާދަމްންބަރ  ރޮމެއިރާެގ  މީދޫ ދާއަްއޑޫ
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ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ރައްަގނޑ އަޅ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ިމދިމެން  މަޖިލީހ ަގއި  ކ ހަފަ  ޔަޔިތ ންެގ  ހ ރި ރ   ރަން 

މެންބަރ ންކަސައްމަ މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  ހ ރަސްއަޅަިއ،  މަޖިލީނަތްތަކަށް  ވަދެވ ނަށް  މި  ނ ނ ދިހަށް  މ ެގ ސަބަބ ން 

ހޯދައި އިންސާފ   ކ ރެވެންނަމެއަޅ ަގނޑ ދިނ މަށް  ބޭފ ޅ ންނަށް  ހ ށް  މަސައް ރި  ން  ހ ހ ރިހާ  ވެސް  މި   ،އްޓ ވީ ކަތެއް 

ބަލަން މި މަޖިލީމިއީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ  ފާހަ  އަޅ ަގނޑ ބޭފ ޅ ންކަން    ،ހޭ މައްސަލައެއް ޖެހ ން 

ރައްޔި މަޖިލީކީްއވެެގންތޯ  މަޖިލީހ ެގ  ތ ންެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ބޭމެންބަރ ންނަށް  ސިފައިން  ވަދެވ ނަނ ދީ  ށްެގން  ނ ންކޮހަށް 

މިހާރ    ،ޤ ކ ރަންޖެހޭ މައްސަލައެއްޤީމެން ތަޙ އަޅ ަގނޑ   އީޢަމަލ ކ ރެްއވި ޮގތް އެ ހ ެގ ރައީސް  ހ ންނެވި މަޖިލީ  އޭރ ަގއި

މެންނަށް އަޅ ަގނޑ ާވހަކަތަކަށް    އެ ދައްކަވާ  ، އެ ބޭފ ޅާރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ ތެސް އިއްޒަތްވެހ ން  އޮތް މަޖިލީ  މި

ވެސް   ކަެމއް  މަޖިލީއަޅ ަގނޑ ތް.  ނެ ކޮށްދެވޭނެ  ތަޅ މާމެން  ހަމަހ ެގ  އާ   ށްއަ  ވާހަކަ ވ ނަދެވެސް  މިއަދ   ނ ދީފައި 

 މެން... އަޅ ަގނޑ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ެމންބައަނެއްކާ ޑ   އަޅ ަގނ އާދެ!    .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   އިތ ރ   މައްސަލަ ވެސް  ނިޒާމީ  ރަކ  

 އަރ ވަން.  ެއއްރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ނިޒާމީ މައްސަލަތެރި މެންބަތްޒައް މަރަދޫ ދާއިރާެގ އި ،ގަވާފަިއވާތީވެނަން

 

 ސަލަ( )ނިޒާމީ މައް

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މް ޝަރީފްރ  އިބްރާހީންބަމެދާއިރާެގ މަރަދޫ 

ެގ ފަހަތ ަގއި ހ ރި ބޭފ ޅެއް ދިނ މ   ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާވ ނ   އެ ދެ ޔާމީނަށް  ރައީސް    ،ށްލަން ބޭނ ންވާލ ކޮަގނޑ  ސ އަޅ 

ެގ ފަހަތ ަގިއ މަރ ބާވަތ ެގ    މިވެސް  އަދި މިނޫން  އިޔާމީން ރަޝީދާއަދި  ؟ އްތޯވެނީ ކޮން ބޭފ ޅެކ ރެ ށް އެ ތ ހ މަތ ކަމަ

ބޭފ ޅެއްހ ން ވިދާ  ،ނެވި  ބޭޓަރީކޮފިނި  ޅ ވާއެ  ހ ންނެވި  ދޭތެރޭފ ޅަަގއި  ނަކާ  އޭނަެގ  ދަނީ ވިދާ  ންަގއި  އެ  ޅ ނ ވެ 

ވިދާޅ ؟ ނެއްެވެގންތޯހިކި ވަނީފި  ވެދެްއަވއިނަން  ދޭތެރޭ  ށްނަމެންއަޅ ަގނޑ ވިްއޔާ    ކަމަށް  . ދާނެސްނާލެވިވި  ެއކަމާ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ނައިފަރ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ދާ އާދެ!  އިްއޒަ  މެންބަިއރާެގ  ވާހަތްތެރި  ޝިޔާމް  އަޙްމަދ   ފ ޅ   ކަރ  

   !ވާދަ ށް ެގންއަރިކ 
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޙްމަދ  ޝިޔާމްރ  އަ މެންބަ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ

ރައީސް.   ިއްއޒަތްތެރި  ފައ   މިޝ ކ ރިއްޔާ  އިޞްލާޙެޅެނީ  ާގނޫނަށް  ެގނެސްެގންނޑިޔާރ ންެގ  އ ޅޭ ްއ  އިރ ަގއި  . 

ހަކަ މި ވާ  އަޅ ަގނޑ   ،ތީހެން ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވާ.ޕީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވާހަކަ މި ދައްކަވަނީ މ ޅިން އެޑީއެމް.

 ެގ މައްސަލަތަކ ަގިއ... މިޒާތ  ، ޒާތ ެގ މަްއސަލަތަކ ަގއި. މިޖެހ ނީންއްކަދަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އެދެޅ   ހަކަފ ވާ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ،  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ވަގ ތ     ންނިންމާލަދެއްވ ން  .  ވާތީވެއިހަމަވެފަ މިހާރ  

ފަރެސްމާތޮ އި އަނެއްކާ  ދާިއރާެގ  ޙ ސަޑާ  މެންބަރ   މ ޙައްޒަތްތެރި  މައްސަލައެްއ  އިން  ނިޒާމީ  ލަޠީފް  އްމަދ  

އިއްޒަތްތެރި   ، ނިންމާލަންފ ޅ ޅ ަގނޑ  ވާހަކަ ފައި އަރ ވާއަ މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ ރިތެތްޒަތީ އިހަށް އެ ިއއްގަވާފަިއވާންނަ

އްމަދ  އިން މ ޙަްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސަޑާ ދާއިރާެގ އިފަރެސްމާތޮއަރ ވާނަން.  މަށް ފ ރ ޞަތ ޔާ އަޙްމަދ  ޝިބަރ ންމެ

 .ލަޠީފް

 

 ސަލަ( )ނިޒާމީ މައް

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙއްމަދ  ލަޠީފްޑާ ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮ

ރައީސް.  އާދެ!   އިްއޒަތްތެރި  ހިތަށްޝ ކ ރިއްޔާ  އި އަޅ ަގނޑ   ރަްއޔިތެޒަތްއްއަރަނީ  ރައީސް،  މަޖިލީހ ެގ  ރި  ތ ންެގ 

މާއްދާ އިަގވާ  ކޮން  ދަދ ެގ  މަނިޒާ  ންތޯއޭށ އެްއެގ  ފާމީ  އެ  ވާހަކަނީހަަގކ ރަްއވައްސަލަ  ެއއް  ތަކ ރާރ ކޮށް  ތަކެްއ  . 

ފާހަަގފާހަ ޮގތ ަގއި  މައްސަލައެްއެގ  ނިޒާމީ  ެގންދަނީ.  ނ ކ ރެަގކ ރަްއވަމ ން  ކަމެވެއެއް   ވޭެއއް  އެހެންވީމާ ސް  ،  ްއ. 

 ލޫމާތަށް ޓަކައި.  ޢ  މަރިޔާސަތަށް މިކަން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިލީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާސަތ ރިޔާ

އިއް   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ދާިއރާެގ  ނައިފަރ   މެޒަތްތެރިއާދެ!  އަންބަ  ވާހަޙްމަދ ރ   ޝިޔާމް    ފ ޅ ކަ 

 ނިންމާލަދެއްވ ން އެދެން. 

 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  މަދ  ޝިޔާމްައޙް މެންބަރ  ދާއިރާެގނައިފަރ  
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ރަރިޒަމް ހަމަލާއެއް ހިނަގިއެގން އެކަމަށް އިންސާފ   ޓެަގނޑ މެން މި ދަްއކަނީ  ޅ  އަ  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  

ދައްކަނީ މި  ވާހަކަ  ނަ  ، ނ ލިބޭ  ހަމަލާއަރައީސް  ދެވ ނ   ވާ  ށް.ޝީދަށް  ދައްކާއިެއ  މި ހަކަ  ައޅ ަގނޑ މެން  ރ  

ކ މީ  ،ނީވަންނަދަ ހަމަލާ  ންރިެގ  ހ ރިއިރ ަގއި ދެތައް  އެފަދަ  ހަމަލާތައްއެ  ވިފައި  ދެފަދަ  ކަންތައްވި   އެ    ެގން 

މީތަޙ ޤީޤ ކ  ލެވ ނ   ހައްޔަރަށް  މީހ މީސްރެިވެގން  އެ  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަ  ދޭތެރޭގައިހ މީސްންެގ  ދައްކަނީ ،  ންނާ  މި 

ނަށް ންކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެ  އަޑީަގއި ހ ރި  ޕީ.އާރ .ސީެގ މައްސަލައިަގއި ވެސް އެންމެމް.އެ.ޙްމަދ  އަދީބ ެގ ވާހަކަ. އެމްއަ

އަެގނީމި އެނ އަދީބްޙްމަދ   އަދީބާ  އަޙްމަދ   އޮ  .  ހަދާފައި  މި ސަރ ކާރ   ޑީލެއެްއކޮށް  ކޮން  އަޙްތީ  އަދީބްއްތޯ    މަދ  

އަޅ ަގނޑ  މި ލ   އެ ސ ވާ ؟ންތޯެގވެ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މި ސަރ ކާރ  ހިންަގނީ ކީއްހައްޓަިއެގން ރައީސ ބަަގއި  ފިނިކޮޓަރިއެއް 

ިއއްޒަތްތެރި  .  ަގންނަވާނެއި ށް ސާފ ވެވަޑަޑަރަށް ބޮ ވެސް މިހާރ  ވަށްބަރަރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންއިދާމަރަދޫ    .ދަންނަވަނީ

އެްއވެސް އިތ ރ     އިަގވަރަށޭ ހ ރީ ބެލިފަ. އޭމައްސަލަ ބެލިފައި ހ ރިރ ތަކ ެގ  މަެގ ސަރ ކާރ ަގއި  ައޅ ަގނޑ މެން ؛ރައީސް

ލިކ ރި އޮއެރ މެއް  އަޅ ަގނޑ މެ  ތްބިފައި  ނ ފެނޭތަނެއް  މައްސަލައި .އާޕީ.އެމް.އެމް  .ންނަކަށް  ހަމަރ .ސީެގ  ވެސް   ަގއި 

ބޭނ މެއްަގއި ރިސީސިޔާ.  ތްއެބައޮ ރިޕޯޕޯ  ހަދާފައި  ހާމަކ ރީ. އެނޫން އެްއވެސް ކަމެއް ޓެޓެއް  އްޒަތްތެރި އި   އް ނ ކ ރޭ. 

ެވސް  މިއަ  ،ރައީސް ހިސާބަށް  ތިބިއިރ ަގއިދާ  މިައޅ ަގނޑ ،  އަޅ ަގނޑ މެން   ޑ މެންައޅ ަގނ ،  އިނޭގތޯނީ  ވަދަންނަ   

ިއ  ށޭ. އެ ކޮމިޝަނ ގަ ން ބައްލަވާެގެގން ސ ވާލ ކޮށްށް ޒިރ ކޮ ހާނަށްާވ ކޮމިޝަޅ ދާތި ވި  ންިވ ބޭފ ޅ ތިއްބެ  އި ވެސްތެރޭަގ

،  ވީމާން. އެހެއިރ ގަ އިދިޔަެގންތިލެވިބ ރ  ކައަންެގ  ހ އެ މީ  އިފަނެތޭ ގ ޅާލެވި  ށްމީހ ންނަ  75% ރެއްވި ރިޕޯޓ ެގ  ހާމަކ 

މި ވެސްނިޔަޅ   ރަނަގނެތޭ    ކ ރަސަރ ކާ  މި  ،ނީވަނަދަން  އަޅ ަގނޑ   ބެލ މަކަށް  މަރ ތައް  ރާ  ،ތެއް  އްޖޭަގިއ އަދި 

ބޮޑެތި   ހ ރި  ބެލ މަށްވަ ހިނާގފައި  ރަނަގޅ     އްކަންތައް  ސަރ ކާތެ ޔަނިވެސް  ހިނާގ  ޮއވެެގން  ނޫނޭ ރެއް  އް 

މ ޙައްމަދ   އިބްރާހީ  ލްޖ މްހޫރިއްޔާރައީސ  ފ ރ ެގޙްޞާލިމް  ދެއްިވ  ސަރ ކާރަކީ.  މި  ވަ  ޓަކައި  ބޮޑަށް ޞަތަށް  ރަށް 

 ން.  ދަންނަވަޝ ކ ރ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދާއިރާެގ    ދެކ ނ    މައްޗަންޮގޅީ  އަރ ވަނީ މި    ފ ރ ޞަތ ޑ   އަޅ ަގނ މިހާރ     .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 . ށްއިތަމަްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޚައި

 

 : ކެވ ންވާހަކަދެއް މްތައިމެންބަރ  އަޙްމަދ  ޚަދާއިރާެގ  ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީ

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫނ )  13/ 2010ާގނޫނ   ފަނޑިޔާރ ންެގ  ށް  (އަދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އިއްޒަތްތެރި  ބަހ ސްކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ.    އަޅ ަގނޑ މެން  ށްޮގތ ެގ ރިޕޯޓަ  ދިރާސާކޮށް ނިންމިެގނައ މ ެގ ބިލ   އިޞްލާޙ 



1202 ން ޖޫ 21                                               ސާލްޖަ ވަނަ 41 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

22 

 

ފެންނަ   ސްލ ށް އަ ަގނޑައަޅ   ؛ރައީސް ދިޮގތ   ހަމަ  މީަގިއ  މަޤާހި ދައ ލަތ ެގ  ވެަގއި  ހ ރިހާ އިސް  ތިއްބަވާ  މ ތަކ ަގއި 

އިެގން ހަމަ މީަގއި ސެކިއ ރިޓީ ދޭން އެބަޖެހޭ. ދެން ބަލަޑަށް  ، ވަރަށް ބޮވެސް އެބަޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް  ންނަށްބޭފ ޅ 

ަގނޑަށް ދެންނެވޭނީ   ެއްއކޮށް އަޅ  ޔާޤީޤަތ ަގއި ހިތާމަވަން ބޭނ ންވާ ެއއް ވާހަކަައކީ، ޙަހެން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަމިއޭަގއި  

ިގނަ ރިތެއިްއޒަތް ރައީސް،  މި    ެއއަށްފަހ ަގއި    ވާ  ފަހަރ   ދިމާވެެގން  ކަމެއް  ބަެއްއ   މެންނައްއަޅ ަގނޑ ޮގތަކީ 

ހިތާމަކަންތައްތަކަށް   ވަރަށް  މިއީ  ދަންއަޅ ަގނޑ   އެއްކޮށް  ޔާެއކްޓްކ ރެވޭކަން  އި   ނަވަން  ކަމެއް.  އްޒަތްތެރި  ބޭނ ންވާ 

މެ ފާހަަގކ ރެންބައެހެން  ވެސް  ފަދައިން އް ރ ން  މިޮގމީ  ،ވި  ެގނައ މ ަގިއ  ބަދަލ ތައް  މި  ފަހ ން ތަށް  އެންމެ  ަގިއ 

މިކަހަލަ    ފަހ ގައި  ށްލާއަދެވ ނ  ހަމަ  ސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށްރައީ  ،ެގ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ހ މެންެގ މަޖިލީއަޅ ަގނޑ 

ވާހަކަ   އަންނަ  އިއްޒަދެކެވެބަދަލ ތަކެއް  ދަނީ.  އެ  ރަތް މ ން  ބައެްއ  އަޅ ަގނޑ   ؛އީސްތެރި  ވާހަކަދެއްކި  ކ ރިން  ެގ 

ޮގއްސިއޭ. ިމ    އިަގނތައް ހިމީަގއި މި ކަންތައް  ،ަގކ ރައްަވއިފިހަވެސް ފާ  ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ރ ން ވެސްމެންބަ

ަވއިން   ބަހ ރ އިރ ހަމަ އެހެން ދައްކާ އެކަމަކ   މި ބ ނަނީ.    މެންައޅ ަގނޑ   ރޯމާދ ވާލޭ،  ޮގއްސަ ިއ  ކަންތައްތަްއ ހިނަގ

ދަން އެކަމަކ   އެއީ.  ދެއްތޯ  އެއްޗެއް  ަގޑީަގއި  ބ ނާ  ރޭަގނޑ   އޮތީ  ލާކަށްހާއިރ  އިޖަހަ  9ވަރ   މި   ދީމަގ  މަޖީހަމަ   

ހިން ކަންތައްތައް  މި  މެންބަ ިގފަމެދ ަގއި  އެހެން  ދެން  ފާހަަގކ ރ .  އެ  ވެސް  ވެ  ރެއްވި ން  ކ ރިން  އްޖެއްޔާ  ޮގތަށް 

އޮއަޅ ަގނޑ  މި  އިންޒާ  ،ންނަނީމެންނަށް  ވި  ދިނީމާ އް  ރެމީހަކ   މީޑިއާއިން  ފޯސޯޝަލް  ނަމަވެސް ޔަސް،  ، ނ ކޮށްެގން 

. ހަމަ އާދައިެގ ކަމެކޭ. ނީންނަ ނެިގފައި މި އޮ ލީ އޭތިޓްމަ ވަރަށް ލައިއިންޒާރެއް ދިނީ  .އެސްއަކ ން ނަމަެވސްސް.އެމްއެ

އޭދެ ރ ޅިއަން  މިއީނަ  އެއްޗެކޭ  ބ ނެލާ  ހަމަ  މިއެކަމަ  .އިސްެގން  ހިނަގއަކ   ކަންތައްތައް  ޮގއިދ   ން  ތ ދާ 

އެބައަޅ ަގނޑ  އެީއކީއެ  މެންނަށް  ހި  ނޭގ  ޮގތަކަށް  ކަންތައްއާދަިއެގ  އެންތަނާގ  ނޫންކަން.  އެ ފަމެ  ކެއް  ސޭހައިން 

. ެއއީ އެ  ފައިލާޒާރަކީ އާދަިއެގ ކަމަކަށް ބަލަެއހެން ދާ އިން  ންކަމެންނަކަށް ދ ލެއް ނ ކޮށްލެވޭނެއަޅ ަގނޑ ން  އ ސޫލަކ 

މި ފެންނަމ ން.އަޅ ަގނޑ ދަނީ    ކަންތައްތަްއ  ިއއްއެހެން  މެންނަށް  އެ  ދެންމެއަކ   ވެސް  ތްތެރި  ޒަވީމާ،  މެންބަރ  

ރައް ހަަގކ ރެފާ ޮގތަށް  ވެސް  ޔާީއސ ލްޖ މްހޫރިއްވި  އ އައަށް  ެވސްދި  ފަނޑިޔާރަށް  މެންެގ ޅ ަގނޑ އައަދި    ،އްތަމަ 

ރައީސަ އެންމަޖިލީހ ެގ  ވެސް  ރަނަގ  ،މެށް  އެންމެ  އޮތް  އެ  ދެވެން  ހަމަ  އިނޭގތޯ.  ދޭންޖެހޭނެ  ސެކިއ ރިޓީެއއް  ޅ  

ންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ އަޅ ަގނޑ ން މީަގއި  ހެން. އޭަގއި ެއއްެވސް ޝައްކެއް ނެތް. ދެއެންޖެހޭނީ  ތައް އޮންނަކަންތައް

އެބަ ކަންތައް  ެއއް  މިވޭ އޮ އަދި  ކަންތައްތަ.  މި  ދިޔައީއޭ އްއަދ   މި  ހިނގައިެގން  ބޮމެއް  މެމަޖީދީމަގ   ،    ދ ަގއި 

 ންނަށް ބެލެން. އިތ ރ  މެައޅ ަގނޑ ަގއި އެ އޮތީ  މ ކަ  ލަންެވެގން ދިން ހަމަލާއެއް، ހަމަ ސީދާ ައވަހާރަކޮށްޮގްއވާލައިފިއޭ

އަދި    ،މިހެން ކަމެއް ހިނަގިއެގންދާއިރ    ފަހަރ   ނަިގ  ،ތަށްއަރަނީމި ހި  އަޅ ަގނޑ   ކަމަކ  ެއއަކ  ނ ބެލޭނެ. އެ ށްޮގތަކަ

އެ ބާ ތައްކަންތައް  ކިތައް ކަންތައްތައްއެ   .ހ ންނާނީ  އިކ ރެވިފަޮވއިޑްއޭ  ހ     ހ އްޓ ވިފައި  ކިތަްއ  ވިޔަނ ދީ  ންނާނީ 

ބޭފ ޅ ންބާ ކަންތައްތައް އެ  ެއއީ  ވެސްޑީ.އެފ އެމް.އެން.   ،އޭ.  ކަެމއްސަލާަމތީ  އަކީވާހަކަ   ،ން  ވެސް  ބާރ ތަކ ން    
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ނ ެގންއެއް   އެ  ފަހަރަކ   ކޮންމެ  ފަހ   ށްހ އްޓ ވ މަ ައޅ ޗެއް  ެވސް.  މީޑިއާައކަށް  ކަނާނެ  ނ ވެސް  ަގނޑ މެން  އިރީަގއި 

ހިނަގމިހެން  ،ދަންނަވާނެ ކަންތައްތަކެްއ  ައޅ ަގނޑ މެންއިމިހެން  ހިންނަށް  ފިއޭ.  ކަެމއް    އެހެންވީމާ،.  ިގއްޖޭމިވެނި 

ހަރ ކަވެކ ރެބޫލ  ަގ  ށްއަޅ ަގނޑަ ިމއަދ   ިވޔަސްނީ  ވިޔަ މަޑ  ،  ށި  ިވޔަކަށި  ަވއްތަރެއް  ކޮންމެ  ހިނަގއޭ އެބަ  ،ސްސް   

  ،އި ބަލަ  ދި، އެ ކަންތައްތަކެއްތަކެްއ ހެސްމަންޓ އް. ހިނގާއިރ  އެކަމ ެގ ތެރޭަގއި އެ ެއސެންތައްތަ ިއވަރ  ކަވަރަށް ބަ

  ، ކީ ކައަހަންނަވާނެ ވާއި އަޅ ަގނޑ  ދަޤަތ ަގއި ީމަގޤީޙަ  ،ްއޔާކަމ ަގއި ވެއްޖެ  ނޭޅޭ  ކެއް ެއކަށިެގންވާ ފިޔަވަޅ ތައެކަމަށް

ތަމި    ޓާެގޓް ޕްކ ރަނީ  ހައި  މިސާލަކަށް  އިލްރޮފަންކޮޅެްއ  މީހަކަށޭ،  މީހަކަށޭ.  ހ ންނަ  މަޤާމެއްަގިއ  މި   ޓާެގޓް  މަތީ 

ކަނި  އެސް، އެކަމ ަގއި ހަމައީކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރަ  ވިސްނަންޖެހޭ އެއް  މެންާވއިރ  އަޅ ަގނޑ ކ  އެ ޓާެގޓްވަނީ. އެކަމަ 

ންމ  އެތަްއ ބަިއވަރ  އާއެ ފަރާތެއް ނޫން.    އެކަނި ން އަނިޔާވާނީ ހަމައެހެންނޫނީ އެކަމ ެގ ސަބަބ   ،އަނިޔާ ލިބެމ ންދާނީ

 އެބަ ށްދިން ހަމަލާަގއި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަ  ހ ންފަ  ތެރެއަށް ވަދެެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، އެންމެެގތ ން ވެސް އޭޔިއްރަ

ްއޔާ އަޅ ަގނޑަށް  ޖެކަމ ަގއި ވެއް  ޤީޤަތ ަގއި ބަލައިފިޙައަސްލ   .  ވަރ އި އަނިޔާވިއޭަގކަށް  ތަކައެނޭގ އާންމ  ރަްއޔިތ ން

މަ  އޭ.ޑަ ކ   ،ދެންނެވޭނީ މީތަންކޮޅެއް  ރައްޔިތ ން  އާންމ   މީެގ  ެގތެރޭަގއިދޭ  ދެއްތޯ.  އަނިޔާވެެގން ދިޔަލެއް    ތެރެއިން 

މަދޭޔަލެދި އަސްލ   ބޮޑ  ؛ބޮމ ެގެއ    ،އް  ޭއެގ  އެމިނަށްއެހެންނޫނީ  އެހެންވީމާ،  ބަލާފަ.   އިރާދަފ ޅ ންهللا   އީ 

ދިމާ ކަންތަްއ  ޮގތް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެހެންވީމާވެެގންދިޔަ  ފަހަރަކޮންމެ،  އިނޭގތޯ.  ަގނޑެއް  އަޅ   ކ ކޮންމެ 

އަޅ ަގނޑ މެންއެ ފާނެހިނާގ  އްތައްތަކަން  މިހެން ންމިހެ  ،ނ ދަންނަވާނަން ލަކީ، މި  ކޭ.   ނި ވެވެނިމިމިއެހެންނޫނީ    ހާ 

އަޅ ަގނޑ ެގ    ކަންތައް  ށްޮގތަކަ އެހެންވީމާ،  އެންމެ އީރަ   ރިތެިއއްޒަތް  ވާހަކަައކީޮގސްދާނެެއކޭ.  ނަަގންޖެހޭ  ސް، 

ފިޔަވަޅ ތަކެއް ހަރ ކަށި  އެންމެ  އަދި  ބަލަންޖެހޭނެ.  ކަންތައްތައް  ސަލާމަތީ   ، ޅިއެ  ހަރ ކަށިކޮށް  ރަނަގޅ   އެންމެ 

ޤާމ ތަކ ަގއި  އަސްލ  ެއ މަ  ށްދޭންޖެހޭނޭަގޅ  ސަރވިސްއެއް ފޯރ ކޮތަކ ން އެންމެ ރަނސަލާމަތީ ޚިދ މަތް ؛ޚިދ މަތްތަކެއް

ތްކަން ސަލާމަ  ެގ ސަބަބ ން އަދި އާންމ  ރައްޔިތ ންނާއި ދެން ތިބި ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސްންނަށް ވެސް. އޭފ ޅ ބޭ  ތިއްބެވި

 ރިއްޔާ. . ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ލިބިެގންދާނޭ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

،  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   .هللاޙްމަދ  ޢަބްދ  ބަރ  އަންމެ  ްއޒަތްތެރިއި   ބާރަށ  ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 މިއ ޓްވެފަ.  މައިކ  ެގމިއ ޓްވެފަ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މައިކ 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ هللاޢަބްދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބާރަށ 



1202 ން ޖޫ 21                                               ސާލްޖަ ވަނަ 41 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

24 

 

އަޅ  އަންމިއ ޓްއާދެ!  މީށްކޮ ަގނޑ   އަޅ ަގއާދެ!  އިނޭގތޯ.    ނީެގން  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ިމ ޝ ކ ރިއްޔާ  ވެސް  ނޑ  

ވާހަކަދަ އެދ ނީ  އްކާލ މަށްރިޕޯޓަށް  މި  މި  ،މ ހިންމ ކަމާއި  މެީގ ؛ފ ރ ޞަތަކަށް  ބާވަތާއި  ކަމަކަށް    މީެގ  ހ ރިހާ 

އަޅ ލާއިބަލަ ރާއްޖޭބޫލ ަގަގނޑ   އިރ   ިމއަދ   ޮގތ ަގއި  ދޭންޖެހޭ  މިެގ  ކ ރާ  ކަންތައްތަކ ަގއި  ،  މާޔަތާއިހިފަދަ 

ކަންކަޓީ ރިއ ސެކި ހ ރިހާ  ިމ  އަދި  ކ ރީގެ އާިއ  ވަނީ  މި  ވެސް  އެހެ  މެއް  ނޫން  ހާލަތ   ހާއޮތް  ތަކަށް  ލަން 

 ދައ ލަތ ެގ ތިން ބާރ ެގ ވެރިންނަށް ވެސް ؛ސްރި ރައީތެކ ރަނީ. އިްއޒަތްލ  ބޫަގ  ންޖެހިފައި ކަމަށް އަޅ ަގނޑ ރަބަދަލ ކ 

ރަްއކާހި ލިބެ ތެމާޔަތާއި  އެބަރިކަން  ހަމަން  އަދި  އަދި  ޖެހޭ.  ބާދައެހެންމެ  ވެރިއ ލަތެއްެގ  ނ ވި ޔަރެްއެގ    އިކަމ ގަ ކަށް 

ޒާރ ތަކާއި ހަމަލާތައް މި ވަރ ެގ އިންވަރ  ެއކިެއކި  ކަށް،ތްތަޮގތ ން އެކިެއކި ފަރާހ ރި ތ އްޖޭެގ ހާލަރާމިއަދ ެގ މި ،ވިޔަސް 

ތެރިކަން އެއީ ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ކަށަވަރ ކ ރަންޖެހޭނެ އި ރަްއކާމާޔަތާހިމެ ރައްޔިތެްއެގ  ން. ކޮންމ ކ ރެވެއަމާޒ   ނީދަ

އަ  އަދި  ައޅ  ަގނޑ މެޅ ކަމެއް.  ޤާނޫނ އަސާސީން  ތަކ ރާންނަށް  ހަމަ  އެބަ ވަދަންނަ  ށްރ ކޮަގނޑ   ވާހަކަ  މި   ؛ން 

އަޅ  ޤާނޫނ އަ ޙައްސާސީން  ލިބިފައިވާ  ދިޤެަގނޑ ެމންނަށް  އެއީ  ޙަރ ހ ރިކޭ  އެ  އެހެންވީމާ،  ޙައްޤ .  އްޤ   މ ެގ 

ކަންކަން  ކާއި  ޒާރ ތަ ނީ އެ ޙައްޤ ން މަޙ ރޫމްވެދާ ފަދަ އެތައް ބަިއވަރ  އިންފަދަ ނޫ  ތ ން ެގއްލިދާނެއަ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން

އެކި މީސްމީހ ންނަށް  ޮގތ ތް ޮގ  މިއަދ   ެއކިއެކި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްން  މީަގއި  ދެން  ލިބެމ ންނޭ.  ދަނީ  ެއކި    ،މި 

  ލްމީހ ންެގ ލެވެޮގތ ން ެއކި  ޮގތް   ވެސް   އެހެނިހެންމަޤާމ ެގ ޮގތ ންނާިއ އަދިދި  އަ.  ލިބޭ މިންވަރ  ތަފާތ   ންނަށްމީހ 

އަ  އެހެންވީމާ،  ތަފާތ .  ވާހަކަައކަށް  ޅ ވެސް  މަިއަގނޑ   ވާހަކަައކީ  މި  ލަންދަންނަވާަގނޑ ެގ  ތިން   ެގދައ ލަތ  ،  އ ޅޭ 

ވެރި ހަމަބާރ ެގ  ައޅ ަގނޑ   ވެސް  ރައްކާހި  ންނަށް  ދިނ މަށްސެއަދި    ރިކަމާއިތެމާޔަތާއި  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ     ކިއ ރިޓީ 

ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ    މި  ޖެހޭ  ކޮށް ައޅ ަގނޑ މެން އެބައްާއއެ އެ  ހަމަ ؛ސް ތެރި ރައީތް. އިްއޒަންތާއީދ ކ ރަ  ފ ރިހަމައަށް

  ހޭ ޖެ   ހ ން އެބަލީ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިކަން.  ހ ަގއި ދައްލީޖިކާތެރިކަމ ެގ ާވހަކަ ވެސް މި އިއްޒަތްތެރި މައްމަތާއި ރަލާސަ

ދ ނިޔެ މި  ދިމާެވެގން  ހާލަތްތައް  އެކި  ޮގތްޮގތަށް  ދެރަ  ދަތި  އެތައް    ޮގްއސަވަކިެވެގން  އާމިފަދަ    ރ ބަިއވަތިބި 

އެބަ އިލާތަކެްއެގ  ޢާ އަޅ ަގނޑ މެން  ދައްކަން.  ވެސް  އޮތް  ވާހަކަ  ކ ރިއަށް  މިތަނ   ޖެހެއޭ  ރައްޔިތ   ަގއި  ން  ރާއްޖޭެގ 

ެގންން ރައްކާމިފަދަ ހަމަލާތަކާއި މިފަދަ ކަންކަމ  ާވހަކަދައްކަން. އަޅ ަގނޑ މެން ވޭގ ޅެތެރިކޮށްެގން  ޮގތަކަށް ވެސް  ނެ 

ހިފެހެއްޓޭނެ    ޮގތެްއަގިއ،  ދާއިމީ  ކަންސ ލްޙަމަސަލަސްއްޖޭެގ  ރާމި  އޭޖެހެ  ބައެ ޮގތެްއަގއި  މެދ ަގއި ޮގތަކާރަނަގޅ      

އަޅ ގަ ވާހަކަދަްއކަން  ވެސް ވެސް  ނޑ މެ.  ކަމެއް  ހ ރިހާ  މިއަ.  ންޖެހޭވާހިންމ މ ންނަށް  ރާއްޖޭެގ    ޅ ަގނޑ މެން 

މަޖިލީހ ގަ  އެ ރައްޔިތ ންެގ  ރާއްޖޭެގ  މި  ރަްއޔިތަކ އި  މ ހިންމ   ްއވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ެއއީ  ކަމަށް  މީހެއް    ނަށްނޫން 

ހަމަ  ބޫަގ އަޅ ަގނޑަށް  ނެތޭ.  ފ ރ ޞަތެއް  ހިނަގމ ންދާ   ކަންކަން އަދ   މިިއ  ރާއްޖޭަގ  މި  ، ރެވެނީކ ބޫލ  ަގލ ކ ރ މ ެގ 

ށް އަދެން ހ ންނަ މީހާެގ ފ ރާނަ  ،ކަމާއި ނަފ ރަތ ެގ ސަބަބ ންރި ކ  އަނެކަކ  ދޭތެރޭަގއި އ ފެދޭ ރ ޅިވެއަދި އެކަ   ،ޮގތ ން

ފ ރ އ ކަންތަްއ ދި  ހިސާބަށްެގއްލ ންވާ   ބޮޑަށް އެބަ ޞަމ ެގ  މިހާރ . އި ތޭއޮތ  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ    ؛އްޒަތްތެރި ރައީސް 
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އަޅ ަގނޑ    ،ކ ރަންބޫލ ަގ އިްއޒަތްތެރި  ކ ރިދެންމެ  ާވހަކަެގ  ހިތަދޫ  ން  ދާދެއްކެވި  މެންބަރ   އ ތ ރ   އަދި  ވެސް  އިރާެގ 

މެންބަ ފަދައިންއެހެން އިއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރެްއވި  ރިއްޔާއަކަށް  ސ ލްޖ މްހޫއަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭެގ ރައީ  ،ރ ން ވެސް 

ބޭފ  ރައީ   ،ޅަކ ހ ންނަވާ  ކ ރަްއވާއަދި  ބޭފ ޅަކ ސްކަން  ރަްއކާތެރިކަހި    ކ   އެމައެއާ ހަ.  ޖެހޭންވެޅެެގންގ   މ ަގއިމާޔަތާއި 

ބާރ  ދެ  އަނެްއ  ާގނޫނ އަދި  އިރާއާ ދާއި  ޝަރ ޢީ   ،ކަމ ަގއިވާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވެ   ވެރިން  ބާރ ެގ  ސް ހަދާ 

ރަނންޖެވެ ެގންގ ޅެ  ކ ކަާމއެރައްކާތެރި ފަރާތްތަކަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ވެއް  ، ެގދޮރ ަގޅ   ހޭ.  ރަނަގޅ  އްޔާޖެ ނޫނީ   

އިންތިޒާމ  ޮގތަކަށް  ދެވޭނެ  ހ ރ މަކީރައްކާތެރިކަން  ބައްޓަންކ ރެިވފައި  ކަމެއް.   ،މ ހިންމ ހަމަ  އެއީ    ތައް  ބޭނ ންތެރި 

ެގ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ކ ރާ ޮގތ ަގއިލ  ބޫަގއަޅ ަގނޑ     ، ސް އެ ފާހަަގކ ރެއްވި ފަދައިންވެން  ޅ ބޭފ   އެހެންވީމާ، އެ

އެ ތަރާއްޖޭަގއި  ބިނާފަދަ  ފަރާ  ،ފައި ވިކ ރެންތަން  މަސަްއކަތ    މި  ކ ެގތްތައެ  ނޫނީދެންނެވި  ދައ ރ ަގއި  ެއ    ، ެގ 

ދެފަރާތްތަކ  މި  ޒިންންން  އަދާކ ރަމ ންދާ  ނެވި  ރަްއކާތެރިކަން  ހި  ަވގ ތ ަގއިމާ  ޮގދެވޭމާޔަތާިއ  މިތަކަނެ  ދެންނެވި ށް 

ބޭނ ންތ ރާއިމާ އަޅ ަގނޑަެގ  މ ހިންމ ށްހިފ ން  ހީވަނީ  އަޅ  ކަމެއް    އެހެންވީމާ،  ިމ ލ ބޫަގަގނޑ   ހެން.  ޮގތ ަގއި  ކ ރާ 

އެކ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ   އެއާޖެހޭ. ދެން ހަމަރަންނޑަކ ން ކިއެބަ އެއް މިންަގމެން  ހާ ކަމެއް އަޅ ަގނޑ ހ ރި

މައްސަލަތައް ބެލެމ ންދާއިރ ަގއި ހަމަ    ،ތޯ ލަން އިނޭގއިވެސް ޮގވަ   ވެސް ހަމަ މިއަދ އަދި  ސް ނަޝީދ  އީއަދި ރަ  ،މި 

މައްސަ  ލ މަށްއަވަހާރަކޮށް ހަމަލާެގ  ފ އޭލަ  ދިން  އެންެމ  ފަރާތްތައްތަޙ ޤީޤ ބެލި،  ޮގތ ަގއި  ރިހަމަެގ  އެ    ކ ރެވި، 

ެގނެވެއި މަްއޗަށް  ކ ރެވެންވާނެން ންސާފ ެގ  މިނެްއަގިއ  ައވަސް  އެންމެ  ވީ  އެކަން  ހަމަ  އިނޭގތޯ.  ހަމަ   .ވާނެ  އަދި 

ައޅ ަގނޑ މެންނާ   ަވކިވެ  ؛ވަކިވެެގންޮގސްފަިއވާ އެާއއެްއކޮށް  ހަމަލާތަކ ެގ ސަބަބ ން  ފަރާތްތަްއ    ެގންމިފަދަ  ޮގސްފަިއވާ 

އިނޭގތޯ  އްފަރާތްތަ  ؛ކަމ ަގިއވާ ދެންނެވީ    .ވެސް  ފާހަަގކޮށްލާނަންޞަކޮޚާއްައޅ ަގނޑ   މި  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ ެގ    ،ށް 

ޮގއްސަ. އެހެންވީމާ، އެ  އްޖެ މިފަދަ ހަމަލާއެއްަގއި މިފަދަ ޮގތް ނޭނޭގ ޮގތަކަށް މަރ ެވެގންވެސް ކ އްޖަކ  ވެ   ދާއިރާެގ

ހިމެނޭ ވެސް  ވެސް   ، ޮގތަށް  ކ އްޖާ  ޔާމީން  ރިޟްވާން  ،އަފްރާޝީމް  އަދި  ައޅ ަގނޑ     ވެސް  އަދި  މި ެވސް 

މަރ ވެފައިާވ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކެއްެގ މަރ ެގ ޙަޤީޤަތްރާ އަދި މިކ އިޝާރާތް  ހޯދ މ ެގ މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަށް 

  ، ނަމަ  ސީރިއަސްކަެމއްެގ ޮގތ ަގއި ިމއަދ  އެބަ ކ ރަންޖެހޭ. އަދި މިފަދަ ޢަމަލެއްަގއި ބަިއވެރިވެފައި ހ ރި މީހަކ  ހ ރި

ރަންޖެހޭ. ރިމަްއޗަށް ެގނައ މަށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް އަދި ކ އިންސާފ ެގ ކ   އެ މީހަކ  އަޅ ަގނޑ މެން

ސަލާމަތް  އެންމެންެގ  ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މ ހިންމ .  ރައްކާތެރިކަން  އެންމެންެގ  ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

އަޅ ަގނޑ  މ ހިންމ .  ރައްޔިތަކ   މިމެންނަށް  ކަށަވަރ ކ ރ ން  އެްއވެސް  މަގ މަތީަގ  ރާއްޖޭެގ  ޮގތަށް  ދެންނެވި  ިއ  މި 

ނެތް. އޅ ަގނޑ މެންެގ ހ ރިހާ   ަގބޫލ ކޮށް ނޫނީ ބަލައިަގނެެގން ތިބެވޭކަށްން  ދިއ ެގންފ ރާނަ ނެތި  ޮގވ މަކ ންލާ  އިޮގްއވަ

ނ ރައްކާތެރި ދެންނެވީ  މި  މައެންމެންނަށް  ނަޝީދ ެގ  ރައީސް  އެހެންވީމާ،  އެބައޮތް.  ރާއްޖޭަގއި  މިއަދ   އްސަލަ  ކަން 

ބެލި ފ ންމިނަށް  ައަވސް    ،އެންމެ  އެކަމ ަގއި ކަންތައްތައް  ބެލި  ،މިނެއްަގއި އަދި  ފަރާތް  ،ބާރ  ސްޕީޑެއްަގއި  ތަްއ  އެ 



1202 ން ޖޫ 21                                               ސާލްޖަ ވަނަ 41 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

26 

 

ކ ރިމަްއޗަށް   ކަށަވަރ އިންސާފ ެގ  ރައްކާތެރިކަން  ރައްޔިތ ންެގ  އަދި  ކ ރަންޖެހޭ  ެގނެވެންވާނެ.  ޓަކައި  ކ ރ މަށް 

 މަރ ތަކާއި  ނޭނޭގމެން ކ ރަންޖެހޭނެ. ހަމަ އަދި އެހެންމެ މި ދެންނެވި ޮގތަށް ޮގތްެއކ  ައޅ ަގނޑ މަސައްކަތް ހަމަ ެއއާ

ބަލަވާ  ފައިއިލާެގއްލ ވަ މައްސަލަތައް  ފަރާތްތަ  އި،ހޯދަ  ިއ،މީހ ންެގ  ާގއިމ ކ   އްއެ  އިންސާފ   ކަމަށް    ރެވެންވާނެވެސް 

 ރައީސް.   ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި .އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެން އިްއޒަތްތެރި  އަރ ަވނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ފ ރ ޞަތެއް  ދެވަނަ  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ    ދާއިރާގެ  މީދޫ އައްޑޫބަރ . 

ލިބިަވޑަިއަގންނަވާނީ  އާދަމަ ރޮޒަިއނާ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ފ ރ ޞަތ ަގއި  ދެވަނަ  އިއްޒަތްތެރި   ތިންށް.  މިނެޓ . 

 ރޮޒައިނާ އާދަމް. މެންބަރ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫ

މަޖިލީހ ން  އަޅ ަގނޑ މެން މި    ،ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަކަށް އެދ ނ  ސަބަބަކީ

އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ހ ރި ޮގތަކަށް ޤައ މަށް ފައިދާ  މިކ ރާ މަސައްކަތްތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަލަނީ ވީހާެވސް ބޮޑަކަށް 

މި މައްސަލަތަކަކީ މިީއ ޙައްލ ކ ރަންޖެހޭ ބޮޑެތި ޤައ މީ މައްސަލަތަކ ެގ ޮގތ ަގއި    އި،ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ނަހަދަ  އީމި

ައޅ ަގނޑަށް ވެސް    އ ަމށް ޓަކައި. އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ވާހަކަ ދެއްކިއިރ ެގންދި  މިކަންކަން ކ ރިއަށް    ދައްކާނެ ެވސް 

އަޅ ަގނޑ މެން  ހ ރީމާ  މިހެން  މިކަންކަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ހ ރި.  ވާހަކަ  ބައިވަރ   ވަރަށް 

ބަޔަކ     ތާށިެވފައި ހ ރެެގން އެއް   ކަންކަމަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކ ެގ ކޯޅ ންތަކ ެގ ތެރޭަގއި   ަވގ ތ  މި  ބޭނ ންނ ވަނީ މި

ބޭނ ން  އަނެއް ފާޑ ކިޔަން  ފޯރަމަބަޔަކަށް  ނައްތާލަން  ކ ރާ  މ ހިންމ ކަން  މަސައްކަތ ެގ  މި  ހަދައިެގން  ކަށް 

ން ިމ އަދިވެސް ޕީ.ޕީ.އެމ   ،ންނ ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީކ ރަން ބޭނ މަސައްކަތް

މައްސަލަެއއްކަންތައްތަ ޤައ މީ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ނ ދެކި  ެގކަކީ  ޕްލެޓް  ،ޮގތ ަގއި  ވެސްމި  ޅ ަގނޑ މެން އަ ؛ފޯމަކީ 

 ،އަށް ނ ވަތަ މަޖިލީހ ެގ ރައީސަށް ސެކިއ ރިޓީ ދޭ ވާހަކަ ދެއްކީމާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އ އްތަމަފަނޑިޔާރަށް ނ ވަތަ

އާ ރައްޔިތ ންނަށްންއަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަ  މ   ލިބެންޖެހޭނެ  ސެކިއ ރިޓީ  ތްރެޓްސްތަކަށް  މ  ންއާ ؛އަންނަ 

ައނެއްކާެވސް ެއކަން ބަލަން   ،ދެއްކީމާ  މާ އެ ކަންތައްތައް ބެލެންޖެހޭނެ ވާހަކަރައްޔިތ ންނަށް މިފަދަ ތްރެޓްސް އައި

ސަރ ކާރ ން ހަވާލ ކ ރަންޖެހޭ ވާހަކަ މި ފޯރަމ ަގއި ދަްއކާތީ އަޅ ަގނޑ  ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަކަށް އެދ ނީ.    މި ބޭފ ޅ ންނާ

  ތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބޭފ ޅ ން އެ ލ މަށް ސަރ ކާރ  ހަވާލ ވެފަިއ އޮތް އިނޭގކަންކަން ބެ  މި ބޭފ ޅ ންނަށް މި

ބާރ ކަނޑާލަ ވެސް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ބޭނ ންކ ރީ  ކަނޑާލަ  ިއެގންފ ރ ޞަތ ެގ  ައޑ   ފަރާތްތަކ ެގ    ން. އިދިކޮޅ  
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ކ ރެ މަސައްކަތްތައް  އޭރ ކ ރަންޖެހ ނ   މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ހިފަހައްޓާލައިެގން.  ނަވ  އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ދީ 

ވެސްއެމް.އެމް.ޕީ.އާ މައްސަލަ  ހިނާގ  ،ރ .ސީެގ  މައްސަލަ  އެންމެ އެ  ބަލަން  މައްސަލަ  އެ  މިއީ  އަޅ ަގނޑ     އިރަށް 

ބަހ ސް    ،ފ ރަތަމައިނ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅި މީހާ. އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅި މައްސަލަ މި ބޭފ ޅ ން ނ ބަލާ

މެޖޯރިޓީ  ސް  މަޖިލި  ނަށްރ  އޮތްއިރ ަގއި މި ބޭފ ޅ ން ބޭރ ކޮށްލީ. އެއީ މި ބޭފ ޅ ންެގ ސަރ ކާވެސް ނ ކޮށް މި ބޭފ ޅ ން

ހ ރި ކޮށްފައި  ކަންތަްއ  ޤައ މީ    އޮތްއިރ ަގިއ  ބޮޑެތި  ބަލަނީ  މި  ައޅ ަގނޑ މެން  ސަރ ކާރ ން  މިއަދ ެގ  ޮގތަކީ. 

ެއއް އް ހޯދޭތޯ. މި ބޭފ ޅ ން ޤައ މީ މަްއސަލަކޮށްެގން ޙައްލެ މި ބޭފ ޅ ންނާ ވެސް ގ ޅިެގން މަސަްއކަތް  އް، މައްސަލަތަ

މަޖިލީ  އި،ފާހަަގކޮށްފަ ރައްޔިތ ންެގ  ރަތްޖަހާފައިމި  ެއއަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ހ ށަހެޅީމާ  މި    ހަށް  ނ ކ ރަން.  ބޭރެއް 

މި    ،މީހ ން މިއަދ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޭނ ން ކަމަށް ވަންޏާ  6އެންމެ    ބޭފ ޅ ންެގ ތިބީ

ވާހަކައެއް   އެއްެވސް  ދައްކާ  މަޖިލިބޭފ ޅ ން  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވަރަށް ކ ރިއަށްސް  ައޑ ނާހާ  ެގންދެވޭ 

ޮގތަކަށް ނޫން ކަންތަްއ    އަޅ ަގނޑ މެންެގ މެންބަރ ން އެބަތިބި. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ ެމން މި ބޭފ ޅ ން ކަންތައް ކ ރި

ޤައ މީ މައްސަލަެއްއ    ،ސްތަކ ރާރ ކޮށް ކޮންމެ މައްސަލައެއްަގއި ވެ   ،ކ ރަމ ން މި ެގންދަނީކީ. އަޅ ަގނޑ މެން މިދަނީ

ފާހަ ބޭފ ޅ ން  ބަހ ސްކޮށްމި  އެކަމަކަށް ވެސް  ފޮނ ަވިއެގން   ، ަގކޮށްފިއްޔާ  ފޮނ ވަންޖެހޭ ކޮމިޓީއަކަށް  އެކަމެއް ވެސް 

އެ މި ސަރ ކާރ ން  ނެތް  ބަލަމ ން.  މަޖިލީހަކީ  ރައްޔިތ ންެގ  ހަދައިެގނެއް   ދަނީ  މަޖިލީހ ެގ ރައް  ،ތަނަކަށް  ޔިތ ންެގ 

 މި ބޭފ ޅ ން...ށްެގނެއް ނޫން ކަންތައްތައް މި ކ ރަނީކީ. އެކޭ ބ ނަން މަޖ ބޫރ ކޮހާ އެއްޗަކަށް އާމެންބަރ ންނަށް ބ ނާ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޙ ސައިން މެންބަރ ރި  އިްއޒަތްތެ ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާދެްއވ ން އެދެން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަ

 އަރ ވަން.  ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަންަގވާފައިވާތީ އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ  ،ލަޠީފް މ ޙައްމަދ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(      

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

ކަނޑައެޅިެގއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ   ރަީއސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ރައީސް.  އިތ ރ ފ ޅ ިއއްޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި ން  ހައްދަވަމ ން 

ރޮޒަ ޔާމީމެންބަރ   ރައީސް  ެގންދަވަނީ.  އެ  ބަލާ  އިނާ  މައްސަލަ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ  ެވރިކަމ ަގއި    43ނ ެގ 

ހ ށަހަޅ އްވާފައި ކޯޓަށް  އައިސް    ،އޮްއވާ  މައްސަލަެއއް  ސަރ ކާރ ން  އޮތީ    38މި  ނަާގފައި  އަނބ ރާ  މައްސަލަ 

ރަީއސް.   މަސަްއކަތެއްއިޚ އެހެންވީމާ،  އިްއޒަތްތެރި  ކ ރި    ،ކޮށް  ލާޞްތެރި  ޓަކައި  ރިކަވަރީކ ރ މަށް  އެސެޓް 

  ން ރަތަޙ ޤީޤ ކ   އިނ ެގ ސަރ ކާރ ަގއި. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަކީ މައްސަލަ ބަލަޔާމީ  ހ ރީ ރައީސް  އި ކޮށްފަމަސައްކަތެްއ  
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އެ ނޫން.  އިދާރާެއއް  ވަކާލާތ ކ ރަން  އީއޮންނަ  ޙައްޤ ަގިއ  މަ  ،ރަްއޔިތ ން  ބިލ ތައް  ރައްޔިތ ންެގ  ޖިލީހ ން 

ން ތަޙ ޤީޤ ކ ރާ ވާހަކައާއި  މިއަދ  މަޖިލީހ    ،ކ ރަން  ފާސްކ ރަްއވާފައި ފޮނ ވަންޖެހޭ އިދާރާ. އެހެންނަމަވެސް، ެއކަން

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ،    ،ކަންތައްތައް ކ ރާ ވާހަކަ ދެްއކ މ ެގ މާނަެއއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން

ެގންދާ ޮގތަށް އޭރ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީން   ންްއވަމ ސަރ ކާރ ން ރަީއސް ނަޝީދ ެގ މައްސަލައަށް ހ ރަސްއަޅ ވެސް    މިއަދ 

ރައްޔިތ ންނަށް  ކ  ދިެވހި  ެއކަން  މަސަްއކަތް.  ޖެއްސ ންކ ރ މ ެގ  ރައްޔިތ ންނަށް  މަސައްކަތަކީ  އައި  މިއަދ  ރަމ ން 

 ސާފ ވެެގންދާނެ.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގބޫލެއްރިޝ ކ  ައޅ ަގނޑ   އާދެ!  ެމންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ޕާޓީއަކ ން    އްޔާ  ސިޔާސީ  ެއއްެވސް  ނ ކ ރަން 

ކަމަ ޖެއްސ ންކ ރާނެ  އިްއޒަތްތެރި  ކަރައްޔިތ ންނަށް  ދާއިރާެގ  މާވަށ   އަރ ވަނީ  މި  ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   ށް. 

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް.    ،މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ 

 

  މައްސަލަ( މީ ޒާ)ނި     

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ޮގތަށް އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ  ރޮޒައިނާ ވާހަކަފ ޅ     ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީހ ެގ ނިޒާމ  ެގއްލޭ  ޔާއާދެ! ޝ ކ ރިއް

ދިނިއްޔާއޭ ދެވޭނީ.  ތިމަންނަ ފ ރ ޞަތ   ،ވިދާޅ ވެޕީ.ޕީ.އެމްަގއި ތިބީ އެންމެ ހައެއްކަ މެންބަރ ން ކަމަށް    އެ ދައްކަވަނީ

ބަ ރިޔާސަތ ން  މަޖިލީހ ެގ  ެއއްޮގތަކަށްވެސް  ނޫން.  ލައިަގންނަންވާނެމިއީ  ޕޮއިންޓެއް  ނޫން.  ނ ކ ތާެއއް  ވަރ ެގ 

ފ ރ ޞަތ  އެބައޮވޭ.  ރިޔާސަތެއް  ހަމަހަމަމަޖިލީހ ެގ  ކ ރިއަށްކަމާދިނ މަކީ  ަގބޫލ ކޮށް ެގންދިއ ން  އެކ   ެގން  ކަން 

 ނެީގ.  ނިޒާމީ މައްސަލަ މިޑިމޮކްރަސީެގ ކަންތައްތައް ކ ރެވެންވާނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންެވެގން އަޅ ަގނޑ  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  އަރ ވަމ ންއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ!

ވާހަކަފ ޅ  ވިޔަސް  ނިސްބަތް  ޕާޓީއަކަށް  ކޮންމެ  ެއއީ  އިްއޒަތްތެރި ދައް މިެގންދަވަނީ.  އެ  އެދިަވޑައިަގތީމާ،  ކަވަން 

ފ ރ ޞަތ  މައްސަލަ  މެންބަރަކަށް  ނިޒާމީ  އަދި  ހަމަ  ސްޔަނެިގއެރ ވޭނެ.  މި  އަޅ ަގނޑ   ެގންދަނީ   ޢަމަލ ކ ރަމ ން 

   !ކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާ މެންބަރ  ރޮޒަިއނާ އާދަމް، ވާހައަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރިއެޮގތަށް.  
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫ

ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި  ހިނާގ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ކަންކަން  އަޅ ަގނޑ ެގ    މަޖިލީހ ެގ  ނޭނގ މަކީ  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ޮގތް 

އި ކަންތައްތަްއ ނިންމަވަނީކީ މަޖިލީހ ެގ ރައީސެއް ނޫން. ވޯޓ ން މި މަޖިލީހ ަގިއ  މައްސަލަެއއް ނޫން. މި މަޖިލީހ ަގ

މައްސަލަެއއްކަންތައްތަ ހ ށަހަޅާ  ބޭފ ޅ ން  އެ  އެހެންވީމާ،  ނިންމަނީ.  މަޖިލީހ ގެ    ްއ  ނިންމަނީ  ނ ދޭތޯ  ކ ރިއަށްދޭތޯ 

އަޅ ަގނޑ މެން   އެހެންވީމާ،  ކަމަށް  މެންބަރ ން  65ވޯޓ ން.  ކ ރިައކަށް   ވަންޏާ  ޯވޓ ނ ދޭ  ބޭފ ޅ ންނަކަށް  އެ 

އެކަން ެއ    ނ މަކީ އެއީ އަޅ ަގނޑ ެގ މަްއސަލަެއއް ނޫން. އަދިނ ެގންދެވޭނެ. ދެން އެކަން ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ނ ވިސް

ކަންބޮޑެއް އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ދޭތެރޭަގއި  ނ ވިސްނޭކަމާ  މަޖިލީހ ެގ    ބޭފ ޅ ންނަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ެއއީ  ނ ވޭ. 

މަޖިލިމެންބަރ  ރައްޔިތ ންެގ  ަވްއދަންޖެހޭ  ސްންނަކީ  ޭގތެރެއަށް  ކަމަށްކ ރާ  ބަޔަ  ބައެއް  މިތާ  ނ ިވސްނ ނ   ކަށް 

ހިނާގ ަގބޫލެއް  ކަންތައްތައް  ައޅ ަގނޑަކަށް  ކަމަކަށް  ވިސްނޭނެ  އިތ ރަކަށް  ޖެހ ނީ   ޮގތް  އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ކ ރެޭވ. 

ތެރޭ ތިބެެގން މަޖިލީހ ެގ ބަޖެޓަށް ތަނެއްެގ ހަރ ެގ  ،މަގ މަތީަގއި ތިބެެގން ވާހަކަދައްކަން. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ޖެހ ނީ

އެ  އެހެންވީމާ،  މިއަދ   ހާ  ބަހ ސްކ ރަން.  ބަޔަކ   ެގންގ ޅ ނ   ހާލަތ   މަޖިލީހ ެގ  މިތާނަގއި ވާހަކަތައް  މި  ލަތ ަގއި 

ހައިރާނެއް އެްއޮގތަކަށްވެސް  ޔިތ ންެގ  ން ރައް ައޅ ަގނޑ މެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    ނ ވޭ  މިޮގތަށް ދެއްކީމާ އަޅ ަގނޑ  

މި އަޅ ަގނޑ   ފ ރ   ،ދަންނަވަނީ  މަޖިލީހ ަގއި  ވޯޓ ން  އެބަޞައަޅ ަގނޑ މެން  ބޭނ ން މޭ  ދެ  ތ   ހާ  ތިބޭފ ޅ ންނަށް 

އިއްޒަތްތެރި މޭ.  ތ  ދެރ ޞައެބަ އެ ފ   އިެގން ބެލ މަށްޅައި. ބޭނ ންހާ މައްސަލައެއް ހ ށަހަވާހަކަެއއް ދައްކަން މިތާގަ 

އަރ ވާ ފ ރ ޞަތ   އެކަމަކ މަޖިލިސް  ކަމެނީ.  ނިންމަނީކީ  ނޫން.ރަީއސެ  ތެރިިއއްޒަތް  އް  ނިންމާނީ ކަންތަ  އް  އް 

 .  ސްރައީރި ތްތެއްޔާ އިްއޒަހަަގކޮށްލީ. ޝ ކ ރިޑ  ފާވާހަކަ އަޅ ަގނ އެ ، ވޯޓ ން. އެހެންވީމާ މަޖިލީހ ެގ

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ޔާސަތ ން ވާރި

 ތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ . އިްއޒަެގކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މާވަށ  ދާއިރާޝ 

 

 ދެއްކެވ ން:ކަވާހަ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ެގމާވަށ  ދާއިރާ

ބޮޑަށް އެބަ    ދާ ރިޕޯޓ ަގއި ވަރަށް  ކ ރެވެމ ން މިރ  ހ ށަހެޅިެގން ބަހ ސްރައީސް. މިހާްއޒަތްތެރި  ޔާ އިއްއާދެ! ޝ ކ ރި 

އިފަރ   ނަ ؛އީސްރި ރަނޑަށް ވެސް ފާހަަގކ ރެވޭ. ިއްއޒަތްތެކަން ހ ރިކަން އަޅ ަގ ޝައ ޤ ވެރި ެގތެރޭަގއި މެންބަރ ންމީެގ

ތެރި  ިއއްޒަތް  .ތަމަ ފެށ މ ެގ ޮގތ ންފ ރަ  ،ކ ރަންރި މެންބަރ  ދެއްކެވި ވާހަކަފ ޅަށް ައޅ ަގނޑ  ތާއީދ ްއޒަތްތެއިއިރާެގ  ދާ

ސަރ ކާރ ގަ ސް،  ރައީ ޔާމީންެގ  އެ  އެ  އިރައީސް  އަދި  ސީދާ ޢާމަނިކ ފާނ ެގ    މަނިކ ފާނަށް  ޮގތަށް  ރައްދ ވާ  އިލާއަށް 

 މޭ އަމާޒ ކޮށް  ދަށް  ެއކ  ރަީއސް ނަޝީއެއާރަން. އަދި ހަމަކ ވަގ ތ  ވެސް ކ ްއވެރި   ަގނޑ  މިއަޅ ހަމަލާ  އަމާޒ ކޮށް ދިން  
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ން  ބާރާތ އިށި  ހަމަ ހަރ ކަ  ަގނޑ   ވެސް އަޅ މަލާވ ނ  ހަވަނަ ދ ވަހ  ދެ  6ވ ނ  ހަމަލާ ވެސް،  ދ ވަހ  ދެވަނަ    5ހ ެގ  މަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއްއވެސް    ،ކަށްޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކަކީ އެްއވެސް ފަރާތަސް، މިފަދަ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީކ ރަން.  ވެރިށްކ 

ތަކަކީ ކޮންމެ ތަނެއްަގިއ  ދަ ައނިޔާ ނޫން. މިފަކަމެއްރައްޔިތަކަށް އަދި ދ ނިޔޭެގ ެއއްވެސް ބަޔަކަށް ލިބިެގންވާނެ ކަން

ވެސް  ތައް. އެއް ކ ރެވެންވާނެ ކަންތައްޝަރީޢަތްކ ރެވި  ޤީޤ ގ ޅޭ ތަޙ   މާެއކަ  ،ވެރިކޮށް ށްހިންިގޔަސް ކ   ގ ތެްއގައިކޮންމެ ވަ

ހިފެހެއްޓ މެއްކަހަ ތަލަ  ކަންތައްތައް  މިފަދަ  ނެތި  ރަީއސްތެރިއިއްޒަތް  ކ ރެވެންޖެހޭނެ.ޙ ޤީޤ    241ހ ން  މަޖިލީ މި  ،   

ކަށް  ތައެ ތަޙ ޤީޤ   ންނައިރ ަގއިތަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނޭ. ފެ  ށްދާއަށް އެބަ ކ ރިޓީެގ މަސަްއކަތް ވަރަށް ބާރަކޮމި

 ދައ ރ  ހަމަގައިމ  .ެއން.ސީެގޕީ  ،އ ރ ، ޕީ.ޕީ.އެމް.އެމްެގ ދަޕީ.ޕީަގއި  ދިނ މ ބ ޙީކަށް ވެސް ތަރ ދާ ކަންތައްތަން  ކޮމިޓީ

.ސީެގ  .އެންޕީ  ،.އެމްނެތަސް ޕީ.ޕީ،  ކާރ  އޮތަސްސަރ  ؛އިން އަޅ ަގނޑަށް ދޭހަަވނީ އިނޭގތޯ. މިފ ެވެގންދާނެސާވެސް  

އަޅ   ޕާފިކ ރ   މިޓީަގނޑ މެންެގ  މަސައްކަތްކ   ން  ޤައ މާއި  ތަކަކީރާ  މ ޅި  އަދި ސަރ    ،ރައްޔިތ ންނާއި  ،ދިވެހި  ކާރާއި 

އް އޮޅ ވާލ މަށް ޓަކަިއ  ާވހަކަތަ  ދައްކާއިރ  މި  ކަ މިހެންާވހަ  . މިއްތ ަގިއ ނަމޫނާ ދައްކާ މަސައްކަތެ ހިމާޔަދައ ލަތ ެގ  

ކ ރާ މަސައްކަތްތަްއ    އި މިމަށް ޓަކަ އ ފެއްދ ފިތ ނަދެވަނަ ފ ރ ޞަތެއް ހޯއްދަަވއިެގން  ރ ން  ންބަރި މެބައެއް އިްއޒަތްތެ

ރައީސް ަމއ މޫންެގ    ،ވާނެއިަގންނަޅަށް އެނިގވަޑަ ރަނަގތްތެރި ރައީސް،  ަގއި ިއއްޒަެއކ ކ ރަން. ިމއާވެރިށް އަޅ ަގނޑ  ކ 

ބޮޑ ސަ ެގބޮ  ވަރަށް،  ެއއްެގ  ރ ކާރ ަގއި  ބެހެއްޓ ެއއް  ޑ   ތީމ ޭގެގރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޓަކައި  އޭރ     މަށް  ނަމ ަގއި 

ކޮން  މާމިކަ  ،މާ ވީހ ޅ އަޅާފައި   ނިކ ތީ  އެތަނަކީ  އެ ؟އްތޯއެބަދެކޮޅަށް  ޖަލްސާތަްއ    ،  ބޮޑެތި  ސަރަޙައްދ ެގ  ތަނަކީ 

އޭރ  ރަީއސް   އިމާދިޔަންެގލިބިރަްއޔިތ ންނަށް ވެރިކަން    އި،މަށް ދަްއކަ  ފެންވަރ ެގ ތަނެއް ކަރަޒ  ބާއްވާއ އްވ މާިއ، މަބޭ

ނިސްމައ މޫނަ ބަހ ރ ވައިން،    "ޮގޅާބޯ"ކޮށް  ބަތްށް  އިްއޒަތްމި  ެގންދެވީ  ވާހަކަދަްއކަމ ން  އޭރ   ބަހ ރ ވައިން  ތެރި  މި 

ތަނަށް   ދިޔައީ. އެސީލ  ދައްކަމ ންން. ލާމަ.ޕީދިޔައީ އެމް.ޑީރ  ދައްކަމ ންެގ ލާމަސީލ  އޭއ ފެއްދ މ   ރަތ ނަފްރައީސް.  

އެތަނ ެގ   ރަްއޔިތ ންނަށް  ވައްދައިެގން  ދައްކަށްތަ ޚާނާފާރައްޔިތ ން  ދަންދެން  ދަންދެންލިންަގސީ  އި، ޓަށް  ިއ، ދައްކަ   ށް 

މަ ހ ރި  ކޮށްފައި  ދައްކަ ރަނ ން  އާޚިރ ަގއި  އިސައްކަތްތައް  ބައްލަވާ  މިއަދ   ވަމ ންޮގސް  ،  ޮގތް.   މޭނިކަންތައްތައް 

ރައީސ ލްޖ މް އެހެންވީމާ  އެށް  ރިއްޔާއަހޫމިއަދ ެގ  އަޑ އިވެނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވާހަކަ  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  ،  ތަން 

ައއި އި  ޚ ތާރީ  ސް،ކަންކަން  އަނބ ރާ  އަލ ން  މިހިރީޢާައއިސް  ޮގތް  ފެންނަ ދަވަމ ންދާ  މިހި  ފެންނަ ން.  މިއީ ރީ  ން. 

ކ ޅަދ ންވަށްހިތަން  އަޅ ަގނޑ މެ ެގންނަ  މިންތަކަން  އި  ންޖެހޭ  އަބަދ ވެސް.  ވެސް.  ރައީސްްއޒަވަގ ތ   ިމ   ؛ތްތެރި 

ދައ ލަތ ަގއި    ،ޤައ މ ަގއި ކަންތައްމި  އަޅ ަގނޑ މެ  ތަކެއްއާ  ތަނެްއ  ފެނިވާ  ނ ފެނޭ.  ކަންތައްތައް  ނި  ،ންނަށް  މިދާ 

އަޅ   ތަކ ރާރ ވަމ ންދާ އެހެންވީމާތަން  ފެންނަނީ.  މި  މިަގނޑ މެންނަށް  އަޅ ގަ ،  ކަހަލަ އަދ   އެއްެވސް  ނޑ މެން 

ހ ރެއްޖެތެރި  ޞްއިޚ ލާ އަޅ ަގނޑ މެން    މިއަދ   ،ނަމަ  ކަމެއް  ނަފްރަތ ވެސް  ކަމަކީ  ެވސް  ދ އްފެއ   ކ ރަންވީ  ން 

ހ އްޓޭނީ ހ އްޓޭނީ ކަންކަން ވެސް  އެހެން  އަދި  ކަންދީނީލާ  ،،  ހ އްޓޭ  ެވސް  އަޑ   ،ނީކަން  ކަންކަމ ެގ  ވެސް    ލާދީނީ 
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ސި އިވެނީ  ބޭޔާސީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޓަކައި  ކަންނ މަށް  ބައެއް  ބަ   އިދިކޮޅ ފަހަރ   އެއްތައް  އޮންނަިއރ     ަގއި 

ނ ވިސްނޭއެމް.ޑީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްތީ.ޕީއަށް  ނ ވި.  އެމް.ޑީތީސްނޭ  ކަން.  ކަން   ،ފެންނަނީކަން  .ޕީއަށް  ކަން ރަނަގޅަށް 

ވެރި ައއިމާފެންނަނީ  ނެތް.  ކަމަށް  ބައްލަވާއެއީ ؛ އިރ ަގއި ވެރިކަމ ަގިއ  މ ޢިއްޒެ  ދ ަވހ އިހަށް  !،  ހޮޅި  ްއ  ނޫންތޯ 

 އޭެގ ކ ރިން މީހަކ .  ން  ދިޔައީ. އޭެގ ކ ރިން އެހެންވެެގންއް އ ފަޒެއްޢިހޮޅި މ ހ   ދ ވަމަ ދާދި އިހަށްދިޔައީ. ހައ ފަންެވެގން

ަމ  ޓޮކެއް ނަާގލީެގ އިންވެންޓްރީއަށް ނަާގލީމަ، ސް މިކޮޅ އިން 70 ؟ކީއްކ ރަންތޯ  1953  އިަގރާއްޖޭ  ކ . މި އެހެން މީހަ

މީހ ންފެންނާނެ ހ   މީހ ންނަށް  ކިޔ މާިއ،  ނަން  މ ޢާމަލާތްތ ރ  ނަށް  ރާއްބަހ ން  ވައް ކ ރ މާއި،  ައގ   އި،  ޓާލ މާޖޭެގ 

ޓޫރާއްޖެއަ ޮގވާލ މާިއ،  ށް  ނައ ަމށް  ދާވަރ ެގ    ރާއްޖެރިސްޓ ން  ކަާމިއ،  މިއީ  ނޫން  އޮތީ  ތަނެއް  ހ ސް  ރާއްޖޭަގއި 

ކަމާ ހަރ ކަށި ފިކ ރ   ޮގ  މިކަމަށް  ބޭފ ޅ ންނެއްއި،  ކޮން  ޕާޓީއަކ ންތޯ.  ސިޔާސީ  ކޮން  އެހެންވީމާ ވާލީ  ޮގވާލީ.  ،  ތޯ 

ން އޮއްސ ނީއެއް  ޚ ެގ އިރ  ތާރީދ ވަހ   މަ އަދި އެއިވާހަކަތައް ދައްކާއިރ  ދ ަވސް ނިމިދިޔަ  މި ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އެްއޗެހިން ފިލާވަޅ     މި ؛ކެއް ހ ރޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްލާަވޅ ތަސްދޭ ފިެގނެ  ޚ މަ މާދަާމއަށް ތާރީއިނޫން. ދ ވަސް ދިޔަ 

 ޞަތަށް. ފ ރ  ށް ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއވިބޮޑަ ތ  ިމއީ. ވަރަށްވާންވީ ވަގ އަޅ ަގނޑ މެން އިޞްލާޙ   ،ބިލި

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

މެ ޝ ކ  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ންބަރިއްޔާ  މިހާރ   މިރ ޞަފ ރ .  ދާއިރާ  ތ   އިހަވަންދޫ  އިްއޒަތްއަރ ވަނީ  ތެރި ެގ 

 ށް. އަ ޢ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާ

 

 އްކެވ ން: ވާހަކަދެ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ ެގ އިހަވަންދޫ ދާއިރާ 

އިްއޒަތް އާދެޝ ކ ރިއްޔާ  ރަީއސް.  އަޅ ަގނ ތެރި  ދަން!  އެއްޗެއް  ރިޕޯޓަށް  މި  ވެސް  ބޭނ ންވީނަވާލަޑ    ހާލަތާއި ؛ން 

ބަދަލ ވެ ރިޢާޔަތް އަޅ    ، ވަގ ތ   ޮގތަށް  ހ ރި  ކަންކަން  މިހާރ   ޤައ މ ަގިއ  މ ހިންމ  ަގއި  ކ ރާއިރ ަގނޑ ެމންެގ  ވަރަށް 

 ކ ރަމ ން މިކަތްަގނޑ މެން މަސައްމިއަދ  އަޅ   ؛ތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވެސް ފެންނާޞްލާޙެއް ކަމަށް ައޅ ަގނޑަށް  އި

  ،. އެހެންނަމަވެސް އް ހޯދައިދެވޭތޯއ ރިޓީއެކަމާއި ސެކި ެގ ެވރިންނަށް ވެސް ފ ރިހަމަ ރައްކާތެރިބާރ    3ރާއްޖޭެގ    ،ދަނީ

ކ ރެވެނީ މި  ފާހަަގ  ފައިސާ  .އެމްއެމް  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނަގަ ަވަގ.ޕީ.އާރ .ސީެގ  ބޭނ ންކޮށްެގން    އި، ށް  ފައިސާ  އެ 

ަގނޑ މެން ކ ރަން  މަޖިލީހަށް ވަދެތިބި ބައެއް މެންބަރ ން އަޅ   ން.ސީެގ ނަމ ަގއި މި، ޕީ.އެޕީ.ޕީ.އެމް  ؛ނެޑިތައް ަގނޮގ

  ވެސް ިމއީކީ ފަހަރެއްަގއި   ؛ރައީސް ޒަތްތެރި  . ިއއްޒަރ  މަންވޭތޯ އ ޅޭކޮށްލެ ޔާސީސި ޅޭ ކަންތައް ވެސް ތަންކޮޅެއް  އ   މި

ނޫން.  މަސައްކަތެއް  އެމް.އެމް.ޕީ.އާ  މިއީ  ސިޔާސީ  ނަފައިސާ  އެ ،  ޖެހި  އިގަ ފައިސާ  ެގރ .ސީއަދި  ތިއްބެވި    ަގިއެގން 

ތަ މަޖިލިސް  ވަޅ މ  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެކޮށްތ ކާލާަގއި  ރެ  ނޫން ކެވެކަމ ން  ވެސް  ފ ރ ޞަތެއް  އޮތް  ފަހިކޮށްދީފައި  ން 
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ަގނޑ މެން  ކ ރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅ  ޑ މެން ަގބޫލ  ަގނައޅ   ،. އެހެންނަމަވެސްމި ބިލަކީިމއަދ ެގ    އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރިއްޔާ ހޫދައްކަނީ ރައީސ ލްޖ މް  ން މިަގނޑ މެރެއްަގިއ ވެސް އަޅ ފަހަ  ،ރަނީސައްކަތް މި ކ ހެޔޮ ނިޔަތެއްަގއި މިއަދ  މަ

ހޯދަިއދޭދިރިއ ޅ ްއވާ ެގެއއް  ވާހަކަނެ  ނޫން.  ރައީ  ެއއް  ވެސް  ދަ ސ ލްޖ މިހާރ   ެގއެްއަގއ މްހޫރިއްޔާއަކީ  ިއ  ލަތ ެގ 

ބޭދި ހަމަރިއ ޅ ްއވާ  އަދި  ސެކިދައ ލަތ ެގ  ފ ޅެއް.  މަތީ  އެންމެ  އެހެންނަމަވެސްއ   ބޭފ ޅެއް.  ފޯރ ކޮށްދޭ   ، ރިޓީ 

މި ވަކާލާތ   އަނެްއކާ  މިއަދ   ދިވެހިރާއްޖޭގަ   ،ކ ރަނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ފެކ ރިން  މި  ބޭފ ޅ ން ިއ  ންވަރ ެގ 

ޓަ ކަނޑައަޅާ ދިރިއ ޅ މަށް  ގޭ ކައި  ހ ރި  ހ ސްކޮށްފައި  އަޅ ަގނޑ މެމިހާތަންތަން    އެ  ،ެގ  ދައ ލަތ ެގ  ރ   ބާރ ެގ    3ން 

ފ ރިހަމަ   ދައ ލަތ ެގ  ވެސް  ރައްކާތެރިކަމާ ސެކިއ ރިޓީވެރިންނަށް  އ ޅެއާއި  ބަދަލ ކޮށްޮގތަޮގތް ވޭނެ  އެކ   ނެ  އ ޅެވޭ  ،ށް 

ރައީހަމަޖައްސައިދޭން  އިންތިޒާމ  އިއްޒަތްތެރި  އެބަޖެހޭ  އިްއޒަ  މެންބަރ ން  ތެރި  ތްސް.  ިގނަ  ހަމަ  ރައީސް، 

އަޅ ަގނޑ މެ ރެއް ކ ފާހަަގ މީހަކ ވިހެން  މިހާތަނަށް  އެން  ރ ޅިއައިސްެގން  މަރާލަ    ތަނެްއ    ،ންވީއޭ މީހާ  މިވެނި  ނޫނީ 

 އައީ   ން މިމ  ދެކެވެން ނޫނީ ން މިހާތަނަށް ބަލައިަގންނަމ  ބ ނެލ މިހެން ބ ނެލާ  ،ކޮށްލަންވީއޭއެތަނެއް ރޯ  ،ޮގްއވާލަންީވއޭ

ނޫނީ    ، ެއއީޮގތޭ  އަބަދ ވެސް ާވހަކަދައްކާ  މިވެނި ބޭފ ޅަކ ނޫނީ    ،ޅިއައިސްެގންމީހާ ރ   ވަރަށް އާދައިެގ ޮގތަކަށް. އެ

ވާހަކައޭ ކިޔާޖ މިޒާ  ،ނަެގ  އެއީ  ޮގތޭ  ހ ންނަ  ޮގތަކަށް  ވަރަށް    ،އި ފަ  އައީއާދަިއެގ  ބަލަމ ން  .  އެކަންކަން 

ޙަޤީޤަަގބޫލ    ،އެހެންނަމަވެސް މ ޖ   މި  މިއަދ   ،ތަކީކ ރަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ެއއަށްވ ރެއޮތީ  ވެސް  މާ    ތަމަޢ ެގ 

 ތައް ދެމ ންދާ މަންޒަރ މަލާހަ   ނަށް މަރ ެގއަދި މީހ ން  ،ންހ ން މަރަން ގޮވަމ ދ ވާލ  މީރައްކާތެރި ހާލަތެއްަގއި. ރޯމާނ 

މިއަޅ ަގނޑ މެން ފެނިެގން  މި  ނަށް  ރައްކާތެރިކަ  ދަނީ.  ައޅ ަގނޑ މެންކަން  ޓަކައި  ެއކިެއކި  ންެގކ ރ މަށް  ދައ ލަތ ެގ   

ތި  ބޭފ ޅ ންނަށް  މަޤާމ ތަކ ަގއި  ލިއްބެވި  އިންތިޒާމ ރައްކާތެރިކަން  އެއާއެ ހަމަޖައްސަންެވސް    ބޭނެ  ައޅ ޖެހޭ.  ަގނޑ  ކ  

މި ރައީސް،  އިއްޒަތްތެރި  ބޭނ ން  މ ފާހަަގކޮށްލަން  އ ފައްދަޮގތަށް  ނަފްރަތ   މެދ ަގއި  މީހ ންެގ  ތެރޭަގއި  ،  އި ޖ ތަމަޢ ެގ 

މީހ ން މަރަން ޮގވާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤ  އަދަބ  ވެސް    އަދި  ިއ،މީހ ންެގ ލޭ ހ އްދަކ ރަން ގޮވައި،  ރިކަން އ ފައްދަވެރ ޅި

އެބަދެ ދިވެހިރާއްޖޭވެން  މި  ވެސް  މިހާތަނަށް  ޖެހޭ.  އެބަ  ހޯދެން  ފަރާތްތައް  އެ  މިފަދަ ޖެހޭ.  ހ ރި  ހިނާގފަިއ  ަގއި 

 މައަށް އިންސާފ  ހޯދައިދޭން އެބަ ޖެހޭފަރާތްތަކަށް ފ ރިހަ  ސާތަކ ން މި ދ ނިޔެ ދޫކޮށްފަިއވާހާދިސާތަކާއި، މިފަދަ ހާދި

ރައީސް.   އަޅ ަގނޑަކަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދަ  ބޫލެއް ަގއެހެންނޫނީ  ހަމައެކަނި  ވެރިންނަށް    3އ ލަތ ެގ  ނ ކ ރެވޭ  ބާރ ެގ 

އްލެއް ޙަލަ  މ ޅި ޖ މ އަދި މިއީ މިކަމ ެގ    ،ސްނެ ތަންތަން ފޯރ ކޮށްދިނައާއި ދިރިއ ޅޭދައ ލަތ ެގ އެންމެ މަތީ ސެކިއ ރިޓީ

ޖ މ ކަ މ ޅި  މިފަދަ ޙަލަ  މަކަށް.  ދެވ ން.  ވެސް  އަދަބ   ޙައްޤ   ފަރާތްތަކަށް  ހިންާގ  ކަންކަން  މިފަދަ  ވާނީ  އްލަކަށް 

  އަދި  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ވ ން،  ހަމަލާތަކ ަގއި މި ދ ނިޔެ ދޫކޮށް ޮގސްފައިާވ ފަރާތްތަކަށް ިއންސާފ  ހޯދައި ެވސް ދެ

،  އ ފައްދާ ފަރާތްތަކާއިތެރޭަގއި ފިތ ނަ  ެގމަގ ފަހިވާޮގތަށް މ ޖ ތަމަޢ   ހަމަލާތަކަށްތަނ ަގއި މިފަދަ     އޮތްރިއަށްއެާއއެކ  ކ 

އެބަ ޖެހޭ،   ކޮށަންށް އަޅ ަގނޑ މެން  މި ފަރާތްތަްއ ހ އްޓ ވޭނެ މަގ ތަކަ  ،އ ފައްދާ ފަރާތްތަކާއިމެދ  ނަފ ރަތ   މީހ ންނާ
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ށްލާނަން. ައޅ ަގނޑ  ނިންމާލަމ ން ވެސް   ކ ރ ކޮއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވާހަކަކޮޅ  ؛ސްިއްއޒަތްތެރި ރައީ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

،  ސް ނަޝީދ  އަވަހާރަކޮށްލ މަށް ޓަކައި ަގއި ރައީމޭ   6ޚާްއސަކޮށް މި ފަހ ެގ ތާރީޚެއްަގިއ    ،ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވަނީ

ޔިތ ންެގ  ރައް މި  ،  ީއސް ނަޝީދ  ރަސީދާ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.   ،އިނޭގތޯ  ޞަދެްއަގއެްއ ނޫންއިތ ރ  ެއްއވެސް މަޤް

ދިން ނ ރައްކާތެރި ހަމަލާއަށް   ، ބަޔަކ  ައޑީަގއި ތިބެެގންކޮށްލ މަށް ޓަކައި އަޑީަގއި ތިބެެގންއީސް އަވަހާރަމަޖިލީހ ެގ ރަ

އޮ ކ ރަން  ވަގ ތ   މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ހޯދައިދިނ މަކީ  އިންސާފ   ައވަހަކަށް  މަސައްކަވީހާވެސް  މ ހިންމ   ެއންމެ  ، ތްތް 

ރަީއސް. އެދެނީއަޅ ަގނ   އިްއޒަތްތެރި  ނަޝީ  ، ޑ   ރައީސް  ހަމަލާަގއި  ައވަހަެއ  ވެސް  ެގްއލ ންތަކ ން  ލިބ ނ   ށް ދަށް 

ޝިފާއެއަ  ،ނެއަރަިއަގ ލިބިަވސް  އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ، އް  ވެސް  އްކޮށްއެ   ައވަހަށް  ޮގތަށް   ކ ރިން  ކ ރެއްިވ 

މަސައްކަތް  ކ ރ މަސައްކަތް ރައިްއޒަތްދިއ ން.  ންެގފެއްޓިން،  އަ ؛އީސްތެރި  ހަމަލާ  ފ ރިހަމައަށް އެ  ޅ ަގނޑ މެންނަށް 

އްކާވެސް މިފަދަ އަނެ  ،ވެެގންދާނީ  އްޤ  އަދަބ  ނ ދެވިއްޖެ ނަމަރާވައި ހިންިގ ފަރާތްތަކަށް ޙަ  އެ ހަމަލާ  ،ނ ކޮށްތަޙ ޤީޤ 

ށް.  ހިތްވަރަކަ  ބޭ ވަރަށް ބޮޑ ތަނ ަގއި ެވސް އެފަދަ ކަންކަން ހިންގ މަށް ލި   އޮތްކަންކަން ހިންާގ ފަރާތްތަކަށް ކ ރިއަށް  

ކަންކަން މިކަހަލަ  ވަރަކަށް  އެްއވެސް  ފަރާތްތައް  ޖެހިލ މެއްއެ  އި    ބޮޑ   ވަރަށް  ކ ރެވިދާނެކަމ ެގ  ެއ    ކަށްތ ބާރަނެތި 

ަވގ ތ  ދައ ލަތ ން ވެެގންދާނެ. އެހެންވީމާކަށް  ފަރާތްތަ ައޅ ަގނޑ   ން   ސަރ ކާރ ޅިމ   ،، މި  ޮގތ ަގއި  ަގވެސް  ބޫލ ކ ރާ 

ެއ    ،ށްލަން ހަމަލާދިން ފަރާތްތަކާއި އަވަހާރަކޮރަީއސް ނަޝީދ   ހަމަ  ،އެންމެ މ ހިންމ  އެއް ކަމަކީ  ؛ންމ ހިމ ކ ރ ން  

ފ ކެއް ނަމަވެސް ހަމަލާއަށް ރޭޒާ  އަދި އެ  ،ހަމަލާެގ ފަހަތ ަގއި ތިބި ފަރާތްތަކާއި، ހަމަލާއަށް ފަންޑ ކ ރި ފަރާތްތަކާއި

މީހ ންނާއި އެދިން  މި  ހޯދަ،  ޙައްންނަށްއެންމެ  އެ  އިންމެން  އަދަބ   ނަޝީދާޤ   ރައީސް  ހަމަލާަގިއ    އިދިނ ން.  އަދި 

ިއއްޒަތްތެރި  ދިނ ން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ،  ން އެންމެންނަށް އިންސާފ  ހޯދައިއަނިޔާވި އެހެ

 ރައީސް. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިއްޒަތް  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މެއާދެ!  އިތ ރ   އެދިވަޑަިއެގންފައިތެރި  މި    ނެތ މާންބަރަކ   މިހާރ   އެކ  

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ    87 އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލަން. ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ހިސާބ ން   ސް މިހ ރިޕޯޓ ެގ ބަ

ދަށ ނ3ް ނަންބަރ ެގ  ޮގތ ެގ  ،ވަނަ  )ށ(ަގިއވާ  މާއްދާެގ  ފަރާތ ންސަރ ކާރ   ،ތީންމަ  އެ  ދާއިރާެގ  މަތި  ،ެގ  ވެރި 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ  )  2010/13  ބަރ ންނަ  ާގނޫނ ރ  ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއާވ،  ރީްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން  އި

އިސްލާޙ  ބިލ ެގ  ާގނޫނަށް  ިއއް   3ެގނައ މ ެގ  ކިޔ ން  އެވަނަ  ޯވޓަށް  ރިޕޯޓަށް  މި  އާދެ!  ވޯވަން.  މިއަދ ެގ  ޓ   ހ ން 

ވާހަކަ އޮންނާނެ  މިހާރ     ވަގ ތ ަގއި  ދަންނަވަން.  ދާއިރާެގ    ،އަރ ަވނީފ ރ ޞަތ މި  ޑ   އަޅ ަގނވެސް  އ ތ ރ   ހިތަދޫ 

މެންބަ ެއއީ   ؛ރ އިްއޒަތްތެރި  ައއިޓަމ ަގއ6.2ިއާދެ!  ނަންބަރ  ؛ާވ  މަޖިލީހ ެގ  )  2013/5  ާގނޫނ   ރައްޔިތ ންެގ 

ޒަ
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ބާރ ތަ ާގނޫނ އިމްތިޔާޒ ތަކާއި  އިސްލާޙ (އަކ ެގ  ޚިށް  ސަލާމަތީ  ބިލ   ދިރާސާކޮށް    ދ މަތްތަކާެގނައ މ ެގ  ކޮމިޓީން  ބެހޭ 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް.  .ށްމައިދެއްވ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓް ނިންމި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަސްލަމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހިތަދޫ

ރައީސް.  `.   އިްއޒަތްތެރި  ޚިދ މަޝ ކ ރިއްޔާ  ފަރާތ ންކޮމިޓީ  ބެހޭ  ތްތަކާސަލާމަތީ  ނަންބަރ   ،ެގ   ާގނޫނ  

ާގނޫނ )  2013/5 ބާރ ތަކ ެގ  އިމްތިޔާޒ ތަކާއި  މަޖިލީހ ެގ  އި(އަރައްޔިތ ންެގ  ދިރާސާކޮށް މ ެގނައ ލާޙ ޞްށް  ބިލ   ެގ 

ރިޕޯޓ   ނިންމި ނަންބަރ ޮގތ ެގ  ާގނޫނ   އިމްތިޔާ)  5/ 2013  .  މަޖިލީހ ެގ  ާގނޫނ ރައްޔިތ ންެގ  ބާރ ތަކ ެގ    ށް (އަޒ ތަކާއި 

ބިލަކީ އިސްލާޙ  މަޖިލީހ ެގ    ،ެގނައ މ ެގ  ދެމ ންެގންރައްޔިތ ންެގ  ދައ ލަތ ން  ރައްކާތެރިކަން ރަީއސަށް  ހިމާޔަތާއި  ދާ 

ނެއް މީ ތަކ ރެވޭ ރަސްޞަ ރައީސް ދިރިއ ޅ އްވ މަށް ޓަކައި ޚާއްެގއިތ ރަށް ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ޓަކައި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ 

ހަމަޖައްސަ ރަރައްޔި  ،ނ މަށާއިއިދިދައ ލަތ ން  މަޖިލީހ ެގ  ދޭންތ ންެގ  ރައްކާތެރިކަން ޖެއީސަށް  ހިމާޔަތާއި  ހޭ 

ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް ދެ   27އެ ާގނޫނ ެގ    މަށް ޓަކައި ާގނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ އިސްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ބިލެއް.ސ ހަމަޖެއް

ހ ށަހެޅިފައި އިތ ރ ކ ރ މަށް  ސަރ މާއްދާ  ފަރާތ ން  ވަނީ.  މަ ބިމި  ކާރ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ހ ށަހަލ     ، ދެްއވީޅ އްވައިޖިލީހަށް 

  9  ވަނީލިބިފައިކޮމިޓީއަށް  ބެހޭ    މި ބިލ  ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނިހާދ .  ފޭދޫ ދާއިރާ

ދިރާސާކ ރ މަށް  . އަދި މި ބިލ   އިވަނަ ބައްދަލ ވ މ ަގ  61ވަނަ އަހަރ ެގ    2021އެ ކޮމިޓީެގ    ،ްއވިބޭަގއި  2021ޖޫން  

ޚި ކޮމިޓީ  ދ މަތްތަކާސަލާމަތީ  ސަބް  ކޮމިޓީެގ  ކޮމިޓީބެހޭ  ސަބް  އެ  ފޮނ ވ ނ .  ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ ައކަށް  ؛ ަގއި 

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ސަޢ ދ     ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ، ވިލިނިގލީމާފަންނ  އ ތ ރ 

 ، ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ   ރ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ  މޫސާ.މާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބައަދި ހަނި  ،ޙ ސައިން

ބިލާ މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ   ކޮމިޓީަގއި  އޮފް   ގ ޅޭ  ސަބް  މިނިސްޓަރ  އަދި  ޑިފެންސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޮގތ ން 

މަޢ ލޫ ޚާއްފިނޭންސްއިން  ަވކިން  ހޯއްދެވި.  ގަ މާތ   މަޖިލީހ ެގ  މާ  82ވާއިދ ެގ  ސަކޮށް  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ވަނަ  އްދާަގއި 

ނ ވަތަ ކޮސްޓް ެއސްޓިމޭޓެްއ    އަންދާޒާކ ރާ މިންވަރާއި ޭއެގ ތަފ ސީލ   ،މަތީން ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން ޚަރަދ ވާނަމަ  ޮގތ ެގ

ބިލާ އި  ގ ޅޭ  މި  މައިަގނޑ   ެގނެވިފަިއާވ  ބިލަށް  އަދި  ހޯދިފަިއވޭ.  )ބ 27 ؛ލާޙަކީ ޞްޮގތ ން  މާއްދާެގ  އަށް    (ވަނަ 

މިހާރ   ލާޙ  ވެސް ޞްއެ އި . ލާޙަކީޞްމެނިެގންދިޔަ ކޮމިޓީން ެގނެވ ނ  މަިއަގނޑ  އިލާޙ . މި ބިލ ަގއި ހިޞްެގނެވ ނ  އި

ޮގތަކީ މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ބޭނ މަށް ޓަކައި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރަ  ، ލާކަމަށް ބ ނެފައި އެ ވަނީޢާއި އީސްެގ  އޮތް 

އަހަރ  ނ ފ ރޭ   18އ ޅޭ އޭނާެގ އަނބިމީހާ ނ ވަތަ ފިރިމީހާ، އ މ ރ ން  އެކ ަގއި ދިރި   މަޖިލީހ ެގ ރަީއސާރައްޔިތ ންގެ 

ފ ރިފައިވީ  18ދަރިން،   ދަރިންނާއި  ނަމަެވސް  އަހަރ   ތިބޭ  ނ ކޮށް  އެހީއަށް  ޞަޚާއް  ،ކަިއވެންޏެްއ  ބޭނ ންާވ  

މަން ރައީސްެގ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ބައާމަދަރިންނާއި،  އި އަށްއްޕަިއ  މި  އާދެ!  އަޅ ަގނޑ  ޞް.  ވެސް    ލާޙަކީ 
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އި ެއ  ވެސް  ާގނޫނ ަގިއ  ދެހ ބަ  ލާޙ ގެ ޞްފަނޑިޔާރ ންެގ  ވެސް  ފަދައިންން ސްަގިއ   11/ 2009  ، ނެވި 

ވަނަ   17ެގ  ( އާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކ ެގ ާގނޫނ މ ސާރަ  ެގާއއި ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ނައިބ ރިއްޔާސ ލްޖ މްހޫރައީ)

އ މ ރ ން    ،ެއޮގތ ން  ނަކ ރ މަށް ޓަކައި ލެވިފައިވާ ާމއްދާެއއް.ލާ މާޢާއިރެިވފައިވާ އ ސޫލ ން  ެގ )ހ(ަގއި ބަޔާންކ މާއްދާ

 ޞައަދި ޚާއް  ،ނަމަވެސް ކަިއވެންޏެއް ނ ކޮށް ތިބޭ ދަރިންނާއި  ވީރިފައިއަހަރ  ފ   18އަހަރ  ނ ފ ރޭ ދަރިންނަށާއި    18

މީހެއްެގ   އެ  ދަރިންނަކީ  ބޭނ ންވާ  ތިބޭއެހީއަށް  ދަށ ަގއި  ެއކަން އާ ؛ބެލ މ ެގ  ވާތީވެ  ބަޔަކަށް  ތިބޭ  ންމ ކޮށް 

ސަބް  ލީަގއި  ކ ެގ އަަމޝްވަރާތަ  އެންމެހައިިއވާ މަޢ ލޫމާތާއި  ފަޮގތ ން ކޮމިޓީން ހޯދާ  ގ ޅޭ  ބިލާ  ހަމަޖެއްސެވ މަށް ޓަކައި.

ވަނަ    71ބެހޭ ކޮމިޓީެގ    ކާމަތްތައްވ ނ  ސަލާމަތީ ޚިދ ަގިއ ބ2021ޭޖޫން    13އެކ   ކޮމިޓީން ބިލަށް ެގނައި ބަދަލ ތަކާ

ހާޒިރ ބައްދަލ ވ މ ަގއި   ކޮިމޓީއަށް  ވަނީ  މެންބަރ މި  ބިލ   ވި  މި  އިއްތިފާޤ ން  ނަންބަރ ންެގ  ާގނޫނ    ފާސްކ ރަްއވާފަ. 

  3ެގނައ މ ެގ ބިލާއެކ  ދައ ލަތ ެގ  ލާޙ ޞްށް އިއަ(ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިމްތިޔާޒ ތަކާއި ބާރ ތަކ ެގ ާގނޫނ )  2013/5

އ ލަތ ން ދެމ ންެގންދާ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ސަށް ދަރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީ  ،ެގ ވެރިންެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭރ ބާ

ހަރ ދަނާކ ރެވިެގންދާނެ ދިރިއ ޅ   ،ކަމަށާއި  އިތ ރަށް  ރައީސް  މަޖިލީހ ެގ  ޚާއްްއވ ރައްޔިތ ންެގ  ޓަކައި  ރެޭވ  ކ ޞަ މަށް 

ތަނެއް ދިއ މ ހަމަޖެހިެގދައ ލަތ ން    ރަސްމީ  ދޭންޖެހޭ    ، ސަބަބ ންެގ  ން  ރަީއސަށް  މަޖިލީހ ެގ  ހިމާޔަތާއި ރައްޔިތ ންެގ 

ހަމަޖެއްސ މަށް  ރައް ޑިފެންސްވްސް  މޯލްޑިކާތެރިކަން  މަސައްކަތް   ނެޝަނަލް  ހަރ ދަނާވެެގފޯސްެގ  އިތ ރަށް  ންދާނެ  

  މެދ    ޮގތަށް ބިލާ  ންމާފައިވާނި މިހާރ   ކޮމިޓީން    ކ ލާޙ ތަކާއެޞްކަމަށް ކޮމިޓީން ދެކެން. ކޮމިޓީން މި ބިލަށް ެގނައި އި

ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވ މަށް މަޖިލީހ ން  ކޮމިޓީން    ރައްޔިތ ންެގ  ވީމާ  ހ ށަހަޅަން.  ބިލ   މި  ހ ށަހަޅަން.  ބިލ   މި  އެދި 

ނަންބަރ ާގނޫ  ،ފާސްކޮށްފައިވާ  ާގނޫނ )  5/ 2013  ނ   ބާރ ތަކ ެގ  އިމްތިޔާޒ ތަކާއި  މަޖިލީހ ެގ  ށް  (އަރަްއޔިތ ންެގ 

މަޖިލީލާޙ ޞްއި ބިލ   ފެނިވަޑަެގނައ މ ެގ  ޮގހަށް  ނިންމަ  ތެްއެގިއަގންނަވާ  ރިޕޯޓ  އެދި    މަށްަވއިދެއްވ މަތީން    މި 

ހާ ތަފ ސީލީ  ޮގތ ެގ  ހާޒިރ ވި  ކޮމިޓީއަށް  މެންބަރ ން  ކޮމިޓީެގ  މި  ރިޕޯޓާއެކ   މި  ވެސް ޒިރީ  ހ ށަހަޅަން.    ރިޕޯޓ  

ބައިހިމެނިފައި ކޮމިޓީަގއި  އެ  އަދި  ދަންނަަވން.  ވާހަކަ  މެންބަވެރިވިވާ  އެންމެހައި  ކޮމިޓީެގ  ރ ންނަށާ  އަދި  އި 

 ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ރިޕޯޓަށް    .ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މި  އިވެސް  އާދެ!  މެންބަރަކ   އިްއޒަތްތެރި    އް ލާޙެޞްއެްއވެސް 

، އެމްޑީ.ޕީއަށް  ަގޑިއިރ . އެއީ   1ލަ  ޅިފަިއ ވަނީ ޖ މ މަށް ކަނޑައެސްކ ރ ހ މި ރިޕޯޓަށް ވެސް ބަ  ެއއް ނެތް.އްވާފަހ ށަހަޅ 

ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ންސިކ   7މިނެޓާއި    36 ޕާޓީއަށް  .  ންތ ސިކ   5މިނެޓާއި    5ތ .  ންތ . ސިކ   5މިނެޓާއި    5ޖ މްހޫރީ 

އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  ކ ސި   3މިނެޓާިއ    4ޕީ.އެމް.ސީއަށް   ޕާޓީއަކަސިކ   32މިނެޓާއި    3ންތ .  ަވކި  ށް  ންތ . 
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މެންބަރަކަށް   ކޮންމެ  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން    1މިނެޓާއި    1ނިސްބަތްވެަވޑައިނ ަގންނަވާ  ރިޕޯޓަށް  މި  މިހާރ   ސިކ ންތ . 

ހ ޅ ވަ ފ ރ ޞަތ   މެންބަރ ންނަށް  ދާއިރާެގ އިއެދިަވޑަިއަގންނަވާ  އ ތ ރ   މާފަންނ   ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ލެިވފައިވާ 

  ފަހ މީ. ބަރ  އިމްތިޔާޒ  ްއޒަތްތެރި މެންއި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީ ންނ މާފަ

ބެހޭ ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މ ޤައްރިރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް   ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އަޅ ަގ ރިޕޯޓަށް  ހ ށަހެޅ އްވި  އެކ ލަވަ އެ  ރިޕޯޓ   އެ  ތާއީދ ކ ރެވޭ.  ކޮމިޓީެގ   ލ މ ަގއި އިނޑަށް  ސަބް  ކ ޑަ 

އެހެން  އްވި  ށް ވެސް ލިބިފައިވޭ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީަގއި މަސައްކަތްކ ރެ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑަމަސައްކަތް

އި މެންބަރ ންނާއްޒަތްތެރިހ ރިހާ  ފ ޅާކ އެ    ވަރަށް  މައްަގއި  މި  ބަލަިމނެއްަގއި  ކަމާ  ،އިސަލަ  ބެހޭ   ދައ ލަތ ެގ 

ވަނީ. އަދި ަމއި  ލާފައިއިން ވެސް ެއކ ލަވަ އެކ ަގއި މި ރިޕޯޓ  ސަބް ކޮމިޓީ  ތ  ހޯދ މާމ އައްސަސާތަކ ން އިތ ރ  މަޢ ލޫމާ

ރިޕޯޓ  މަޝްވަރާކ ރެއްވ މަށްފަހ ަގއި  މިނެއްަގއި  ފ ޅާ  ވެސް  ފާ  ކޮމިޓީން  ރިޕޯޓަވަނީ  މި  އެހެންކަމ ން،  ށް  ސްކޮށްފަ. 

ތާއީއަޅ ަގ ދަނޑަށް  ޮގތ ަގިއ  ކަމެއްެގ  ފ ރަތަމަ  ވާހަކަ  ބޭނ ންވަނީ.  ދ ކ ރެވޭ  ރައީސް ންނަވާލަން  މިއީ   ؛އިްއޒަތްތެރި 

ސަ  3ދައ ލަތ ެގ   ވެރިންނަށް  ފޯރ ކޮތާލާމަބާރ ެގ  ރައްކާތެރިކަން  ފިޔަވައި  އެއް  އަޅ ަގނޑަށް  ށްދިނ މ ެގ  ކަމަށް  ޅ  

ކަމެއް  ަގ އެއް  މ ހިންމ   ޚާއް ބޭފ ޅ ން    އެމިއީ،  ބޫލ ކ ރެވޭ  ވަކި  ކަނޑައަޅ އްވަ ޞަދިރިއ ޅ ްއވާނެ  ތަނެއް  އެީއ    އި، 

ޮގތ ަގއި    ޮގތ ން  ސަލާމަތީ ތަނެްއެގ  ދެވިެގންވާ  ކަމ ަގއި ީގޔަރައްކާތެރިކަން  ފިޔަވަޅެއް  މ ހިންމ   ެއއީ  ންކ ރ މަކީ 

ީއ މި ވަގ ތ ން މި ވަގ ތަށް  ން މިލަތ  އޮތް ޮގތ ހާބޫލ ކ ރެވޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ަގއ މ ަގއި މި ވަގ ތ ެގ  ަގޑަށް  އަޅ ަގނ 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިއްޒަތްތެރި    ،ކ ރެވެނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގވެސް ކ ރަންޖެހޭ މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ގައި

ލިބި  މަލާއެއްަގއި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް  ފާނ  އަވަހާރަކޮށްލ މަށް ޓަކައި ދިން ހަވެސް އެ ވަނީ އެ މަނިކ ރައީސް މިހާރ   

ހޯއްދަވަމ ން.   ރައީސްފަރ ވާ  ދަންމިހެ ؛ިއްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑަނަވާއިރ ގައިން  ޮގތ ަގއި  ފިޔަވަޅެްއެގ  ވެސް    ށް 

ޮގތ ގަ   ،ބޫލ ކ ރެވޭަގ ފިޔަވަޅެއްެގ  ެއއް  ފާހަަގކޮށްލަން  ަގއި  ރަނަގޅ   އަޅ ަގނޑ   ވެސް   ،ބޭނ ންވޭބޫލ ކ ރެވޭއިރ ަގއި 

އޮތް   ބައ ންޑްރީއެއް  ވަކި  ނޫންޓެރަރިޒަމަކީ  އެނޭގ  ،ކަންއެްއޗެްއ  އެބަ  ެއކަން  ނޫންކަން.  މިސާލަކަށް    ކަމެްއ 

ެގކޮޅ ެގ  ރައްޔި ރަީއސްެގ  މަޖިލީހ ެގ  މީޑިހާތ ންެގ  ދެކެވ ނ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޮގތް  ހ ރި  އަދި އާލަތ ަގއި  ވެސް  ތަކ ަގއި 

ކ ފާނ  ދިރިއ ޅ އްވާ ެގކޮޅ   މަނި  އެ  ،ކަެމއް  ތްން ފާހަަގކ ރައްވާ އޮފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކ ން ވެސް އެހެސަލާމަތީ ޚިދ މަތް  

. ެއއީ  އިތަނެއްެގ ޮގތ ަގކީ ރައްކާތެރިކަން ދިނ މަށް އ ނދަޫގތަކެއް ނޫނިްއޔާ ދަތިކަމެްއ ހ ރި  ލަތަހާ ހ ރި  މި ވަގ ތ ަގއި

ޮގ ވާހަކަެއއްެގ  އެނޭގއެއް  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެސް  ފާހަަގކ ރަްއާވއިރ ަގއި  ެއޮގތަށް  މަނިކ ފާނަށް   އެ  ،ތ ަގއި 

ވަނީހަ މި  މަޖީދީމަގ އެހެންނަމަވެ  ،މަލާދީފައި  ބޮޑ   ހަމަލާއަ   ސް  ދިން  މަނިކ ފާނ     އެ  ކ ންކަންމެދ ަގއި 
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ެގކޮޅ ަގިއ    އެކ ަގއި މި ަވގ ތ ަގިއ އެ  ދިން ހަމަލާ ރައްދ ވެފައި މި ވަނީ. އެހެންވ މާއަވަހާރަކޮށްލ މަށް   މަނިކ ފާނ ެގ 

ފޯކަސްވާ ެއކަނި  ވާހަ  ވާހަކައަށް  އަދި  ކަމެޮގތަށް  ހ ރިހާ  ޮގތަށް  ނ ވޭ  އްލެއްޙައް  ކަދެްއކ މަކ ން  އަމާޒ ވާ  އެޮގތަށް   .

މީޑި  ފަރާތްތަކ ން  ފޯބައެއް  އެކަމަށް  ބޮޑަށް  ވާހަކަ  އެހެން  ެވސް  ދެއްކެވ މަކީ  ވާހަކަކަސްކ ރައްަވއިެގން  އާތަކ ަގއި 

ދެކޭޮގތ ަގިއ އަދި  ހަމަަގެވސް އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ   އެއީ  އެ ޑާއެެގންޕްރޮޕެ   ބޫލ ކ ރަނީ  ހ ރި މަނިކ   ކޭ.  ެގކޮޅ    ފާނ ެގ 

އެ ހަމަލާއެއް  ޮގތ ން  ރައްދ ވި  އަމާ  ،ޮގތަށް  މަނިކ ފާނަށް  މަސައްކަތްކ ރިކަން  އެ  ބަދަލ ކޮށްލ މަށް  ެއޮގތަށް  ޒ  

ފާހަަގކ ރެވޭތީ އެކަން  ޔާތާމަހި  ،އަޅ ަގނޑަށް  އެހަމަ  އެކ   ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ،    ފާހަަގކޮށްލަން.  ގެކޮޅެއް  މަނިކ ފާނަށް 

ޚާއްވައ ޅ ްއވާނެ   ިމއެ  ޞަ ކި  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް.  މ ހިންމ   ކޮންމެހެން  ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ  މ ޅި   އް ތަނެއް  ނޫން 

  ، އެކީަގއި މ ޅިދައ ލަތ ން    ޅި މިނެއްަގއި މ އްލަކީ ވަރަށް ފ ޅާޙަ. މ ޅި މައްސަލައަށް އޮތް  އްލަކީޙަމައްސަލައަށް އޮތް  

އެޕް  ލް ހޯހަމަ   ަގވަރމަންޓް  މަސައް ރޯއޮފް  ނޫނިއްޔާ  ޗަކ ން  ރައްޙަލިބޭނެ  ކަތްކޮށްެގން  ނޫން.  އެ އްލެއް   ކާތެރިކަމެއް 

ކޮށް ކަށަވަރެއް  މަްއސަބޭފ ޅ ންނަކަށް  އަސްލ   އެނ ދެވޭނެ.  އެނޭގ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބޭބޭފ ޅ ންނަށް    ލައަކީ 

 ން، މިވ ރ ތައްދ ވި މީހެކޭ ޮގ، މ ންވ  ގޮ ގޮވ ން، ކާފަރެކޭލާދީނީއޭ   ؛ރައްދ ކޮށް މިހިރަ ބަހ ރ ވަ، މިހިރަ ެގންގ ޅޭ ޮގތް

ލަފ ޒ ތައް  ތަކ ރާރ ކޮބާވަތ ެގ  ބަސްތައް  ޙައްޤ ންށް،  ތަކ ރާރ ކޮށް  އަމާޒ ކ ރަމ ން   ކަމަކާ   ،  ތަކ ރާރ ކޮށް  ނ ލަިއ 

އޮތ މ ެގ ކ ން ވެސް ސަމާލ ކަމެއް ނ ދެވި އޮތްސް ފަރާތަކ ން ދައ ލަތ ެގ ފަރާތްތައަދި އެކަަމށް އެއްވެ   ،ދިޔައިދިޔައީނ ން

ވަންދެން    އަހަރ ތަކެއް ޓާެގޓަކަށް ލައިެގން    މަނިކ ފާނ   ޔަވަޅެްއ ނޭޅި އޮތ މ ެގ ސަބަބ ން އެއަދި އެކަމަށް ފި  ،ންސަބަބ 

ެގންދި ދިނ މ ެގ  މިހެން  ފ ރ ޞަތ   އެއ މ ެގ  ހަމަލާެއއްެގ    ސަބަބ ން  ޓެރަރިޒަމ ެގ  ރައްދ ކ ރި  ރައްދ ިވ،  މަނިކ ފާނަށް 

ައޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވެނީ. އެހެންޮގ ފާހަަގކ ރަން. އަދި އަޅ  ކަމ ން، އަ ތ ަގއި  ެއޮގތަށް  ަގނޑ  ޅ ަގނޑ  އެ މައްސަލަ 

ހިތާމަ ފާހަަގކޮށްލަންޔާ  ހަމަ  ިމ މައްސަލަ.  އެކ ަގއި  މިހާރ ވެސް  ބޮޑަށް އެކަށީ ޙަ ބޮޑަށް    އަދި  މާ  ެގންާވ  އްލ ކ ރ މަށް 

މާ  ފިޔަވަޅ ތަކެ  ޮގތައް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްހަރ ދަނާ  ޮގތަކަށް  ފަރމް  މާ  ފާހަަގެއއް  ކަށް،  ކަމަކަށް  ނ ކ ރެޭވ    ކ ރެވޭ 

ޮގވަ ޮގތަށް    މިދެންނެވި ކާފަރަށް  ަމގ މަތިތަކްފީރ ކޮށް    ، އިމީސްމީހ ންނަށް  ކަމަށް  މ ރ ތައްދ ވެއްޖެ  ން މީހ ން 

ޓާެގޓ ދިދޭހަމަލާ  އިކަނޑައަޅަ  އެކަން  ނ މަށް  މަސައްކަޙަ ކ ރެިވެގން  ޮގތެްއަގއި  ފަރމް  އެހާ  އަދި    ކ ރެވޭ ތް އްލ ކ ރ މަށް 

އަޅ   ފާހަކަމެއް  ހިތާމަ  ަގއެއް ަގނޑަކަށް  އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  މިކަން  އެހެންކަމ ން،  ފާހަަގކޮށްލަން. ޔާނ ކ ރެޭވ.  އެކ  

ރައީސް  އަޅ ަގނ ؛އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރެވޭ އަދިެވސް  ޓާެގޓ    މި  ، ޑަށް  ފަރާ  ޢަމަލ ެގ  މ ކ ރ ވާބަތ ެގ  ތްތަކަށް ހިންާގ 

ހިތް އެ  ލިބޭވަރ އިތ ރ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެސް  ކ ރެވޭ ޮގތަށް  ކަންތައްތައް  އެބަ  މ ހިންމ     .  މާ  ބަހަކީ  މީހ ންެގ 

ން އެ ކަންކަން ކ ރާ ޮގތް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އެހެންވ މ ން، އެ ފަރާތްތަކަށް  ބަހެއްެގ ޮގތ ަގއި ބަލައިަގނެގެ 

ހިތްވަރ  ޮގތް  އިތ ރ   ލިބެމ ންދާ  ވޭ.ތަކެއް  އެބަ  ރަީއސް   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޢަލީ މް  އަފްރާޝީ  ރ.ޑ ؛ިއއްޒަތްތެރި 

ނަަގއި   ،ވަނީލ ކޮށްލާފައި ތ ަގ ަވަގށް  ރިޟްވާން  މިހާރ     ،އަދި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގއަދި  ކަމަށް  ތ ލ ކޮށްލާފައި 
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ޝީދ  އަވަހާރަކޮށްލަން، ވަނީ. އަދި ރަީއސް މ ޙައްމަދ  ނަތ ލ ކޮށްލާފައިަގފެންނަނީ. އަދި ޔާމީން ރަޝީދ     ރިޕޯޓ ތަކ ން

މިޮގތަށް   ،މަ ލާދީނީ މީހެކޭށް އަމާޒ ކޮށް ކާފަރެކޭ، މ ރ ތައްދެކޭ، ހަވަނީ ހަމަ އެ ފަރާތްތަކަމަލާދީފައިލ މަށް ހަތ ލ ކޮށްަގ

ހ ރެެގން   ބަބާދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އެނޭގ މި ސަ  އެނޭގ.  ނ ންކަން އަޅ ަގނޑ ެމން އެންމެންނަށްޮގވީޮގވި 

ނޫ އ ޅ ނ   އަވަހާރަކޮށްލ މަށް  ބަހަމަލާދީ  އަވަހާރަކޮށްލާފައި ނިއްޔާ  ފަރާތްތައް  އަޅ ަގނޑ މެންއެއް  އެންމެންނަށް   ާވކަން 

  ށް މިކަންކަން މިޮގތަށް ރމް ޮގތަކަފަ  ކަމަށް އެހާ  އްނެތި އެބަ ެއނޭގ. އެހެންނަމަވެސް، އަދިެވސް މިއެްއވެސް އޮޅ މެ

،  ސަސާތަކ ންމ އައް  ،ތ ެގ ފަރާތ ންްއ ނަންަގަވއިެގން ދައ ލަނ ކ ރެވޭނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ މެން އެހައި ފަރމް ޑިސިޝަނެ

 ޑަށް ިއހ ސާސްނ ކ ރެވޭތީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މިކަން ފާހަަގކޮށްލަން. ބޮޑަށް އަޅ ަގނ  ސަރ ކާރ ން ވެސް އ ޅ އްވާހެން އެހާ

އެނޫން    ،ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހާއި  ،ސަރ ކާރާއި  ؛ކ ންލަތ ެގ ހަމަ ހ ރިހާ މ ައއްސަސާތަމަ ދައ ހަ  ،މީދަކީ އަޅ ަގނޑ  އ އް

ޮގތަކަށްވެސް ެއއް  ވާނަކަށް،  އެއް  ހަމަ  މ އަްއސަސާތަކ ން  އެ  ިމ  ،  ނޫނިއްޔާ  މަސައްކަތްކޮށްެގން  އަާމޒެްއަގއި  އް 

ހަމަލާާއއިޓެރަރިޒަމ  މަގ މަ  ،ެގ  މީހ ންމީހ ންނަށް  ަމގ މަތިން  ނަަގިއެގން  އަތްމައްޗަށް  ާގނޫނ   ހަމަލާދީ  ތިން  ނަށް 

ހ އްޓ ލާއިމަރަ ނާންމަރާލ މަކަށް  ނިމ މެއް  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ، މެއް،  އަޅ ަގނޑ މެން  ވިސްނ ންތެރިކަމާއެކ   ވަރަށް  ނާނެ. 

  ރައީސް. ނަވާލީ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރިދަންބޫލ ކ ރެވޭތީ އެ ވާހަކަ ަގންޖެހޭ ަވގ ތ ކަން އަޅ ަގނޑަށް ޅަފިޔަވަޅ އަ

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްއިރާތ ރ  ދާ އ ހިތަދޫ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ،  ންބަރ .ތެރި މެއްޒަތްޝ ކ ރިއްޔާ އި  ޒަތްތެރި  ެގ 

 . ށް ޙައްމަދ  އަސްލަމަމެންބަރ  މ 

 

 : ވ ންކެއްކަދެހަވާ ޙައްމަދ  އަސްލަމްމެންބަރ  މ  ެގއިރާތ ރ  ދާ އ ހިތަދޫ

ން ރާތ  ކޮމިޓީެގ ފަބިލ   ، ދެންމެގ ތެއް ވެސް މި ހޯދީ ވަ ސްެގޑ  ބަހ . އާދެ! އަޅ ަގނސްއީ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ދަހ ށަހެ ވާހަކަތައް  ބައެއް  ބޮޑ ތަނ ން ޙަ  ،ނީބޭނ ންވަނަވާލަން  ދަން  ޑ  އަޅ ަގނ  .ންލަންނަވާޅ މަށްފަހ   މާ   ޤީޤަތ ަގއި 

ޤާނޫޖޭލަސްެވއްވެސް   އާ  ެއކ ލަވަ .  ތިންދައ ލަ  މަށްފަހ ލ އިނ އަސާސީ  ބަތ ެގ  ސާފ ކޮށް  ބާރ   ރ   ދިޔައިންޔާންކ ރެވިެގ 

ރ ކޮށްދިނ މ ަގިއ  ފޯތައް  ސަލާމަތީ ކަންކަށީެގންވާ ޮގތ ަގއި  ދައ ލަތ ން އެން ބާރ ެގ އިސް ވެރިންނަށް ވެސް  ދައ ލަތ ެގ ތި

ނަކީ  ންތަ ތައްވާރިއ ޅ ން ދިތ . އެގޮ ހޭކަމ ަގއި ވާންޖެ  ތެރި ތަންތަންޮގތ ން ރައްކާ  ެއއީ ސަލާމަތީތަނަކީ    ްއވާއ ޅ ރިދި

ންނަށް މެޑ އަޅ ަގނ  ކ ރީަގއި  މިއަދ  މީެގ.  ހިެގން މި ދަނީން ކަމ ަގއި ހަމަޖެށްދޭންޖެހޭ ތަންތަން ފޯރ ކޮދައ ލަތ   ،އެއީ 

އްތަމަ އ    ޙ ަގއިލާޞްއިދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގނޫނަށް ެގނެވ ނ   ، ބަހ ސްކ ރެވ ނ   ނ ަގއި ވާހަކަދެކެވ މި ބަހ ސް

ދިރިއ ޅ އް  ހަމަޖެހިެގފަނޑިޔާރ   ތަނެއް  ފާސްކ ރަން  މެޑ އަޅ ަގނދާން    ންވާނެ  މި މެޑ އަޅ ަގނން  ތައްޔާރ ވަމ ން  ން 
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އިމްތިދަނީ ރައްޔިތ ންެގ  މިހާރ   އަދި  ބާރ ތަކ ގެ .  ާގޔާޒ ތަކާއި  އިނޫނ ން    ރައްޔިތ އެކ ޙާ ލާޞްެގނެވޭ  މަޖި  ލީހ ގެ ންެގ 

މަޤާމ ރައީސް ބޭފ ޅަކަެގ  ހ ންނަވާ  ފޯރ ކޮށް  ަގއި  ޚިދ މަތް  ބަހ ސްކ   ނަށްމެންޑ އަޅ ަގނމަށް  ށްދިނ އެ  . ދަނީރެވެމ ންމި 

މި  ޑ އަޅ ަގނ  މަދެކޭޮގތ ަގއި  ކަންކަމ ަގއި  ހ ޤާމެއްގަ ފަދަ  ވަކިއި  މީހާރީ  ބަލަންޖެހޭ ތޯ    ނޫން  ާގއެއް  ނޫނ ތައް ނީ. 

އްޔަތ ތަްއ  ލިއޫހައި މަސްހައިސިްއޔަތ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ އެންމެއި އެ މަޤާމ ެގ  މަޤާމާ  ، އެބައްޓަންކ ރާއިރ  މެން  ޑ އަޅ ަގނ 

ދެނެަގންނަންޖެހޭޑ ައޅ ަގނ ވެސް   ެއއީ އ ސެކި   ،ންމެ ހަމަ އެހެ  . އަދިމެން  ، ޮގތ ަގއި   ެގްގޒަރީެއއްލަ  ،ރިޓީ ކަންކަމަކީ 

ޝަރަފާއި   ދައްކާ  ޤަހައިބަތާއި  ނޫޮގ  ެގޕޫލެއް ދަރ   ބަލަންޖެހޭސެކިއ ރި  ންތ ަގެއްއ  ކަންކަން  އެއީ  ނީޓީ  އަދި   .

ކަމެއް ވެސްޮގތ ަގއެ   ެގއޮޕްޝަނަލް  އޮންނަންކަ  އެ  ،ންނޫ  އް  ސަލާމަންކަން  އިސްވެރިންެގ  ދައ ލަތ ެގ   ތާއިޖެހެނީ. 

ާގނޫނީކަމަކީރިރައްކާތެ އެއީ  ހަވާލ ކ ރެވިޮގ    ބެލެހެއްޓ މަށް  ކަންކަން  އެ  ޒިތ ން  ފަރާތްތަކ ެގ  ކަން އެ   ،ންމާެއއްފަިއވާ 

އަދާކޮށްފ  ވަދެއްވަންޖެހޭރިހަމައަށް  އަދި  މިކިން.  ޚާއްޞަކޮށް  ހަމަ  ބަލަފަހ ެގ  ނަޝީދަށްލާއިލާއަށް  ރައީސް  ، އިރ  

 ؛ކ ންޮގތަ   . އަދި އެތައްމެ   ރައީސެއް ެވސް ކ ރީެގ  ،ތ ރ ންެގ ރައީސްެގ އިހ  މަޖިލީންެގްއޔިތ  ރައީސް ނަޝީދ  ެއއީ ރަ

  ، ހެންކަމ ންވާ ބޭފ ޅެއް. އެތިވެފައިށް މަތިހާއަ ތްރެޓް ލެވެލް އިންތައް ޮގތަކ ންއެ  ، ވިޔަސް ގައިސިޔާސީ ޮގތ ން ބެލިކަމ 

އަދި   އް ވެސްތަޤީޤ ރ  ތަޙ ންވަރަށްތޯ ބެލ މ ެގ އެތައް މަސައްކަތެއް މިހާއެ މި  ވިފަިއވަނީރިކަން ދެއި ރައްކާތެލަމާތާސަ

ދާކަށް    ޑ އަޅ ަގނ ލަށް  ފ ސީވީމާ، ޭއެގ ތަ. އެހެން ތ ންެގ މަޖިލީހ ން ވެސްވެސް ކ ރިއަށް އެބަދޭ ރައްޔި  ެއއްއިންކ އަރީ 

ބޭނ ނަދަން  ޑ އަޅ ަގނ ން.  ނެތި މިއީާވލަން  ފަޚ ރެއްންވަނީ  ޮގތ ަގއި  ެގ  ދަ  ޝަރަފ ވެރިކަން  ކަމެކައް ނޫނީ  ްއެގ  އިދޭ 

ބޭްއވ މަޮގތ  ސަލާމަތީވ ރެ  ށްަގއި  ރައީސްެގ  ފ ރި    އޮތ މަކީހަމަކަންކަން  އެންމާއެކޭޒިއެީއ    ،ވެފައި  ންކަން  ކަ  . 

ފ ރި  ،ށްދިނ މަކީހަމަކޮފ ރި ފަރާތްތަކ ހަމައެކަން  ޒިންމާެއކޭކޮށްދޭންޖެހޭ  އެޮގެގ  ބިލަށް   ޑ އަޅ ަގނ  ންތ .  ކ ރީެގ  މީެގ 

ވާހަކަދައްކަމ  ދެންނެވީވެސް  ރައީ   ،ން  ތަނަށްޖ މ ހޫސ ލްދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހަމަޖެހިފައިވާ  މިހާރ   ދިރިއ ޅ ްއވ މަށް   ރިއްޔާ 

ރ   ލާއިށް ބަކަމަކަިއ އެ ހ ރިހާ ކަންތްރެޓް ލެވެލާ  އި، އަދިލަމަށް ބަ މަޤާލްޖ މ ހޫރިއްޔާެއއްގެ ވ ރެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސ 

ޑި ތީ އެޮގތަށް  އެއީ  ތަނެރެވިންކ ޒައިމ ެގއަކީ  ރައީސ ފަިއވާ  ސަލާމަތީ  އްވ މަށްދިރިއ ޅ ައކ   ލްޖ މ ހޫރިއްޔާކޭ.    ޓަކައި 

ފި  ޮގތ ން ތަްއޔާރ ކ ރެވިފަޔަވަޅ ތަކާއެ ހަރ ދަނާ  ޚަރަދ ކޮދައ    ،ިއވާކ   އެރ ކ ރެވިފަިއވާ  ށް ތައްޔާލަތ ން  .  ތަނަކީ  ތަނެކޭ 

ތަނަށް  ،  އެހެންކަމ ން ބަދަލ ވެރައެ  ވެސް  ކަންކަން  ވަޑަިއަގތ އީސ ލްޖ މ ހޫރިއްޔާ  އެ  ދޭތެރޭަގިއ  ނިންމަވާ  މާ 

ޮގތްތަކެއް ނިމިއެ ކަމ ަގއިއި،  ފަރާތްތަކ ން އަވަހަށް ނިންމަވަ    ،ންމ  ކަމެކޭ. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެމ ހިއ މަކީ  ދިެގން 

އެައކީ  ލްޖ މ ހޫރިއްޔާރައީސ  މަދައ ލަތ ެގ  ވެރިންމެ  އެންމެހައި ައކީމ ހޫރިއްޔާރައީސ ލްޖ   . ޔާތީ  އަސްކަރީ  ދިވެހި   

ކޮމާ އިން ބާރ ތަކ ެގ  ރައީސ ންޑަރ  ޗީފް.  ރަލްޖ މ ހޫރިއް   ސަލާމަތާއި  ދައ ލަތ ން ޔާެއއްެގ  މ ޅި  ްއކާތެރިކަމަށް 

ސް މަށް ވެ ރައްކާތެރިކަ  ލާމަތާސަ  އ އްތަމަ ފަނޑިޔާރ ެގ  ައދި  އިސާމަ އެހެންމެ މަޖިލީހ ެގ ރައީހަ.  ނެންޖެހޭދޭއިސްކަން

ދެވެންޖެހޭޚާ އިސްކަމެއް  މިއްޞަ  އެހެންކަމ ން،  ކަން.  ފ ރިހަމަވެ  އަވަހަށް  މ ހިދިއ  ެގންކަން  އަދި ކަމެއް  މ ންމަކީ   .
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މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ ާގނޫ ބާރ ތަކާއި  ޔާޒ އިމްތި  އިތަކ ެގ  ެގނަ ޙެލާޞްނަށް  ދެކެޭވއިރ   ށް އ މައް  ވާހަކަ    ، މި 

މެންބަރ ންނަ މަޖިލީހ ެގ  ވެރައްޔިތ ންެގ  ދިރިށް  މަހަކ     ށްއ ޅ މަސް  އެލަވަންސެްއެގ ފިރ   20000ޓަކައި  ލިވިންގ  ޔާ 

ދަތ ަގއި  ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ވެސް މެންބަރ ކަން އަދާކ ރާ މ އްޔިތ ރައް ؛ އްޒަތްތެރި ރައީސް. އި ދޭަގއި އެބަތ ޮގ

ނ ދީ   ރައްސައެލަވަންސެއް  ތަކާތެލާމަތާއި  ފޯރ ކޮށްދެޭވވަރ ެގ  އޮތް ކ   އްނެރިކަން  ހޯދަތަނ   ރިއަށް  ޮގތަށް  އެ   އި،ަގއި 

މ ހިށްދިނ މަކީ  ފޯރ ކޮ ވެކަމެ  ންމ އެއީ  ކަމ ަގއި  އެދެކޭ  ޑ އަޅ ަގނ ސް  އް  ދަންވެ  ވާހަކަ   ތީ  ދެއްވި  ސް  ނަވަން. 

 .  ރ  އަދާކ ރަންރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ފ 

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ންބަރ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ ޒަތްތެރި މެ. އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއއް އްޒަތްތެރި މެންބަރ ކ ރިއްޔާ އި ޝ 

 

 :ވ ންކެއް ކަދެހަވާ އްމަދ  ވަޙީދ މ ޙަމެންބަރ  ޫގފާރ  ދާއިރާެގ އ ނ

  ޑ  ައޅ ަގނ ހެންނަމަވެސް،  . އެދ ކ ރަންތާއީވެސް    ޑ ައޅ ަގނ. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް   ރައީސްިއއްޒަތްތެރި ްއޔާ  ކ ރިޝ އާދެ!  

 ، މޭންދ ވަސް ކ ރި  48އެބަ އ ޅޭ މީެގ  ފަހަރ  ދާން    ސް ބައެއް ކަފޯެގ  މި ކަމ  ؛ނަވާލަން ބޭނ ންވެސް ހަމަ ދަން

ދ ވަހ  6 މަވަނަ  ރޭ  ގޮ ޖީދީެގ  ބޮމެއް  ހަށިމަގ ަގއި  އެއްވާލާިއެގން  ދަނަގތަނަ  ތައްކޮޅ ެގ  ޒަރ ރޭ   ،އްކޮޅ ތަކެ ޑ ކަށް 

ހަށިަގނޑ ފ  މ ޅި  އަރަިއެގން  އޮތް  އްތަކެއް  ނަޝީ  ، ތޮރ ފިފައި  އެދިރައީސް  އެދ   ފާނަށް މަނިކ   ވަޑައިަގންނަވާތީ 

ބޮްއވާނެއ ޅ  ސެކިއ ރި  ނ ވަތަ  ބޭނ ންވެެގން  ެގެއއް  ބޮޑ   އިންތިޒާމ ޓީ  ބޭ ތަޑެތި  މަނިކ ފާނ   ،ނ ންވެެގންކެއް   އެ 

ފަދަ  އެ  ،ދެއްކެވި ވާހަކަައކީއްވަމ ން  ޅ ހ ށަހަ  މި ބިލ ޤީޤަތ ަގއި  ކާރ ން ޙަ. ސަރ ޅެނީކީ އ ނެއް ނޫން މިބޭނ ންފ ޅ ވެެގން

އިންތި  ދިނ ަމށްނ ވިޔަތަކ ރާރ ން  ކަންކަ ހަމަޖަޓަކައި  ވާހަކަޒާމެއް  އެހެންވީމާއްސަވާ  އެ  .    ޑ  އަޅ ަގނލ ން  ސޫއ ، 

ދިޔަީއ  ދ ަވސް ވެެގން  48މަލާައށް  މި ހަ ؛ންސް ދަންނަވާލަން ބޭނ ވެ  ޑ އަޅ ަގނސް، ހަމަ  ތާއީދ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެ

ން. މާލޭެގ  އަކ ން ވެސް ނޫވާ ޭގތެރެ ނ  ދިރިއ ޅ އްނިކ ފާ އެ މަޙަޤީޤަތ ަގއި  ދިޔައީންެގއެ މަނިކ ފާނަށް ހަމަލާ އަމާޒ ވެ

 ،ތާއިލަތ ން މިއަދ  މި ތިބަ ހާ ، ރަްއޔި. އެހެންވީމާދެވ ނީ  ލާ ހަމަމަގ  މެދ ން މި. މަޖީދީންބާރ  ބޮޑ  މަޖީދީމަގ އެންމެ  

ޤައ މ މެޑ އަޅ ަގނ  ހާ  ން  އޮތް  ދައ މެޑ އަޅ ަގނ ލަތ ަގއި  މި  އަދިވެސް  ބޮލަތ ން  ން ތަންތަށްެގން  ކޮ  ހޭދައެއްޑ   ން 

ވިސްނާލަން  މެން  ޑ އަޅ ަގނ ޞަދ   ނަމަވެސް، ދަްއކާއިރ  މީެގ އަސްލ  މަޤްއީ. އެހެންއް އެ ކަމެ   ހަދަންޖެހޭ  ންދެ ؛ންހެދ 

  ، މަްއޗަކީ ވެސްމެންެގ މަގ ޑ ައޅ ަގނ   ،ން، މި ދެންނެވީ ހަމައެކަނި ޭގޭގތެރެ އެކަންޏެއް ނޫތައްފަދަ ހަމަލާއެ.  އެބަޖެހޭ

ތަންތަނަކީބިނގާވެނާގހި  މެންޑ އަޅ ަގނ  ހަދާ  ެއއްވެ މެޑ އަޅ ަގނ  ، ންެގ ރަށްރަށަކީ ވެސްމެޑ އަޅ ަގނ  ،ސް ވެ  އ ޅޭ  ން 

ދައ ލަތ ެގ    ންނަށް، ަވކި ހ ރިހާ ރައްޔިތ ެގކީ ވެސް ރައްކާތެރި، ދިވެހިރާއްޖޭ ހ ރިހާ ތަންތަނަމި  ،ސް މައިދާންތަކަކީ ވެ
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ވ ން ެއއީ  ންކަން ދެއްީގކަމ ެގ ޔަ ތަންޅެވޭ ތަންއެކީ އ އޮާމންކަމާ  އިކަމާ އްޔިތ ންނަށް އަމާންރިހާ ރަ ، ހ ންރިންނަކަށް ނޫވެ

މިފަދަ ކަންކަން މެދ ވެރިވާން   ،ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން  ޑ އަޅ ަގނރ ޞަތ ަގއި  އި މި ފ އެއާއެކީަގ  އް. ހަމަކަމެ  މ ހިންމ  

ސަބަބެއް ކަމާ  ދިމާވާ  ފަރާ  ކަމަށް  ހާމަކ ބެހޭ  ހަރ ކަށި  ޚާއްޞަކޮ  ،އްވީ ރެ ތްތަކ ން  ދީނީ  ދެންނެވީ  ފިކ ރ ށް  މި   .

ހިނގައްޖެފެނިމެންނަށް  ޑ އަޅ ަގނ  ވެ  މާ  ، ެގން  ޕާކ ރިން  ސަލްޓަން  ބޮސް  ހާދިކ ަގިއ  ޮގްއވާލި   ؛ސާމެއް 

ފެނިެގޑ އަޅ ަގނ  ރަމެންނަށް  ސަށެްއަގންދިޔަ  ބާއި  ކ ރ ތަލާމަތީ  ދާދިމެންނަޑ ައޅ ަގނ ؛ރިމަތިލ ންކާ  ން  ފަހ   ށް 

އެއް  ސާ ރ ކޫލ  މަދަ ސްޔަ ރާްއޖޭެގެގންދިއިވި މެންނަށް  ޑ އަޅ ަގނލ ން،  އިރާ  ަގއަނ  ީމހެއްެގ  އިމަތީަގނޑ ޔަ ކަފެނިެގންދި

ޮގ  ދަރިވަރ ންނާ ވާްއވާއެކީ  ރޭވި  މިހެންޮގސް  ހަކަލަން  ބޮ .  ޮގދެން  ފަހަރަކަށްވ ރެ  ވާއްމެއް  ފަހަރެއް  ލަިއެގން. 

، މި ްއވާ ލައިވަ ޅ ާވހަކަ އެބަ އޮ މި     ބޭފ ޅ ންދެން، ބައެއް.  ދަނީ  މި  ތައްން މި ކަންތައްނ ރައްކާވަމ ން ބިރ ވެރިވަމ 

ޮގތ ޚ ލާދެންނެވީ އަ ބޭން  ޤީ  ބަހ ރ ވަ  ގޮވ މާމީހ   މާިއ،ނ ންކ ރ ދަށް  މަރަން  ދެކަން   ؛ން    ކ ރެވޭނެ. ެއއްވަރެއް ނ  އެ 

ބ ނ މާ ބަސް  ހ އްދަކ ރ މާލޭެގ  މީހ ން  އިބޭއަދަބީ  ނ ކ އެ     ކ ރީރެވޭނެއްަވރެއް  ދިގ   .  ޚިޔާލ   30ަގއި   އަހަރ ަގއި 

ން ޮގތ   . ދީނީރ ޞަތެއް ނެތްޅ ވ މ ެގ ފ އަކަށް ވައ ޟ  ވިދާން ޢިލްމ ވެރިޮގތ   ނީނެތް. ދީމިނިވަންކަެމއް    ެގފާޅ ކ ރ މ 

ސަރ  އޭރ  ބޭަގއި  ތި  ންނ ވާހާނ ކާރ ން  ބަޔަކ   ވާހަކަދައްކާހާ  ޖަލ ަގއި ޮގތަކަށް  ބޭ  ،ބީ  ޭގ  ޑ   ބޯޓިސްނޯ  ރ ަގއި ނ ަވތަ 

އެ އެހެން    އަޅ ވާފައި  ވަނ މީހ ެގއަށް  ވެސް  ކ ޑަފަކޮށްފަމަނާ ން  ން  އަތޮޅ   ނ.  ހަރީއަ .  އެރީ  ސިފައިން  ތިޔާރ  ށް 

ތ ނބ ޅިހިފައިެގން ހ ރިއް.  ހ ލާފައި  ހައްޔަރ ކ ޔާ  މީހަކ   ހިހަތި  ރަންެވެގންރި  އެފައިެގޔާރ   އެހެންނަމަރީން  ވެސް،  . 

ޙަޤީޤަތ ަގއި  މެޑ އަޅ ަގނ  އައިސް  އެމް.ޑީ.ޕީން  ޢިލްމ ޖޭެގ  ރާއްން  ވެވެރިދީނީ  ރާއްޖޭންނަށް  އަދި  ހ ެގސް  ރިހާ   

މި ފ ރ ޞަތ ތަްއ    އި،ކ ރ މާފާޅ   ރ ޢޫލިޔެ ޝ   އިކަދައްކަ ާވހަ  ،އިމާފާޅ ކ ރ   ސް ބިރެއް ނެތި ޚިޔާލ ރައްޔިތ ންނަށް ވެ

ން އަދި މާ  ތ ޮގ  ދީނީ  ،ނޫން  ން އެކަންޏެއްޮގތ   ވީދ ނިޔަ  ،ކ ރަންޖެހޭނެ އިނޭގތޯލ ހެންނަމަވެސް، ަގބޫހޯދައިދިނީ. އެ

އަިމއްލައަށް  އަމިއްލަ  ،ން ލޭ ހ ްއދަކ ރ ބަެއއްެގ  އްބަޔަކ  އަނެ  އްން، އެފެއްދ ތ  އ ތީ ނަފްރަރައްވާފައި އޮޑަށް މަނާކ ބޮ

ކާފަރ ކ މީހ  މީއަިމްއލަ  ،ރ ންން  މީހ އަމިއްލަ  ،ލ ކ ރ ންަގތ ހ ން  އަމިއްލައަށް  ކެނޑ އަިމއްލައަށް  ބޯ    ،ންންެގ 

ން ދެއްކި އިނޭގތޯ  ދ މަތްތަކ ލާމަތީ ޚިސަ  ށްމެންނަޑ އަޅ ަގނ.  ވ ންން ޖިހާދަށް ފޮނ ންެގ ދަރިއަިމއްލައަށް މީހ އްލައަމި

ރައި މީހ ންެގ    ންދިވެހި ؛ ސް އީްއޒަތްތެރި  އައެ  އަެއއް  ދަރިން  ނ ވާ  ފިސްތޯލަހަރ   އި  ޔާފައަކްބަރ  ކި هللاދީެގން  ތަށް 

މަންޒަރ    ޮގްއވި  ދެކ ނިން،  ޑ ައޅ ަގނފިސްތޯލަ  ލޮމެންޑ ައޅ ަގނމެން  ދެކ ނިެގ  އެ  ންލ ން  ިމ   ، މާންވީހެއިނޭގތޯ. 

މިދެން ޮގނެވީ  ތަންތަން  ހިތްވަރ އީ  މީހ ން  ްއވ މަށް  ހިތ ލ ކ ރަަގދިނ ން،  މަރަ ދިނ ންތްވަރ ން  މީހ ން  ން  ، 

އިންޒާރ ތައް    ނަށް އައީމަނިކ ފާ  ށް އެރީަގއި ތަކ ރާރ ކޮެގ ކ ށްލ މ  ކޮރަމް ޢަލީ އަވަހާޑރ. އަފްރާޝީ ؛ދިނ ންހިތްވަރ 

އެއްމ ންލިބެ އިން  ދ ވަހ .  ާގވަނިކޮނަ ޕެޓްރޯލް ޝެޑެްއަގއި  ޖެހިބ ރިށް  ނޫސްތަކ ން  ޑ ައޅ ަގނވާހަކަ    ައކ ން  މެންނަށް 

މިރާއިބް  .ފެނ ނ  ހ ސްކިހީމް  ބަޔަކ ފައިކ ރ ކ ރައްވާތ ން  ނ ކ ތްތަކ ން  ދިން  ހަމަލާތަކާއި   ީވޑިއޯތަކާ  ޮގވާފައި  ،    ހ ރި 
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ފެނ ޑ އަޅ ަގނސް  ވެ މަނިކ ނ މެންނަށް  އެ  އައިސް  ދަމ ންދަމ ން  އެހެން  ހަމަ  .  ދަން ފާނ   ެގއަށް  ރެއެއްެގ  ވަރ  

ންނާ ހަމަ ތެޅިތެޅީނ ން ޮގސް އެ މަނިކ ފާނ  ހަމަ ދީނ ެގ ނަމ ަގިއ  ކަތިަވޅި  އިންނާށް ވަޅިެގން ހ ންނަވަނިކޮޑައި ދެވަ ވަ

ފިތ ފިތ  މައްޗަށް  ދިޔައީ.  ކޮތ ލ ަގމ ން  އ ފަްއދަނަނަ  ިމއީއެހެށްލެިވެގން  ެއއް ންވީމާ،  ހާލެްއަގ    ޔާލ  ޚި  ެއއްވެސް 

މީމެއް  ފާޅ ކ ރ  ހ އްދަކ ރ ން  ހ ންެގ  ނޫން  ނޫފާޅ ކ ރ   ލ ޔާ ޚި  .އީކީ އެ ލޭ  މީހ ން  މެއް  ހިތ ލ ަގން  ދިނ ން ތްވަރ ކ ރަން 

ށް ބަހެއް ނ ބ ނެ ކޮމިކަން ކ ށްވެރި  ،ނެން ބަހެއް ނ ބ ވެެގބޮޑ  ެގން މިކަމާ ކަންމެއް ޮގްއވާލައި ޖީދީމަގ ަގއި ބޮ. މައެީއކީ

މިއަދ  ކ   ތިބި އަށް އޮތް ރިޔާސީ މަކަރ ން ކ ރިއި  ޑައެޅިެގން ދޮާގއ ލަރ ބިލޭ ކިޔައިެގން ކަނކިއްލިއަކަށް ސެމީހ ން 

ކ ޕޯ  ބޮޑ ބަށް  އިންތިޚާ ހޯއްދަވަންެވެގން  ސިޝަނެްއ  ކަމެްއެގރަްއާވ  ދައްކަވަިއެގން  ބަހަނާއަކަށް    ޔާސީ  ދީން 

ސެކިއ ލައަނެއްކާ  ބިވެސް  ބިއަ  ،ލޭރ  ބިލެކޭ  ލެކޭނެއް  އަނެއް  މިކި،  ކ ރައްވާޔަިއެގން  މަސައްކަ  ތްތެރި  އިްއޒަ  ތް 

ވަރަ  ޑ ައޅ ަގނ ؛ ރައީސް ޝ ކ ރިއްޔާބޮށް  ކ ށްެވރިކ ރަން.  އެންމެޑ އަޅ ަގނ .  ޑަށް  އެބަމެން  ޖެހޭ  ންނަށް 

 އ ޅޭ އި އެބަ ހަމަލާަގ. އެ  ނޫން އިނޭގތޯއީސް ނަޝީދެއް  ނި ރަމައެކަ. ހަތްވާންވޭ ޮގޖޭަގއި އ ޅެ ވެރިކަމ ަގއި މި ރާއްހަމަހޭ

ބޮތ ންނަރައްޔިއާދަިއެގ   ެވސް  ހާޑެތި  ށް  ލިބިެގން  އަނިޔާތައް  ޖެހިެގންބޮޑެތި  ކަންލ ަގއި  މި  ވެސް ކަ.  މަށް 

 ސް. ޖެހޭނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީޔަތްކ ރެވެންޢާރިމެންނަށް ޑ އަޅ ަގނ 

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ފްބްރާހީމް ޝަރީރި މެންބަރ  އިތްތެޒައް ރާެގ އި. މަރަދޫ ދާއިތްތެރި މެންބަރ ރިއްޔާ ިއއްޒަޝ ކ 

 

 :ވ ންކެއްކަދެހަވާ ބްރާހީމް ޝަރީފްމެންބަރ  އިރާެގ މަރަދޫ ދާއި

އިްއޒަތްތެއްޝ ކ ރި އާދެ!ޔާ  ރަީއސް.  ހ ށަހެޅި  ރި  ބިލައިފަމި  ތާއީދ ކ ރަން  ޑ އަޅ ަގނ  ށް އޮތް  ރައްޔިތ ންެގ  ވަރަށް   .

ަގިއ  ކަމ   ޤާމ ަގއި ހ ންނެވިމައެ  ކ   މެ ބޭފ ޅަކޮން  ތެރިކަން ދިނ މަކީސަލާމަތާއި ރަްއކާއްޞަ  ހޖ ެގ ރައީސަށް ޚާމަޖިލީ

މ ހިންމ ވި އިްއޒަތް  ޔަސް  ރަނަގޅ އެކަ ؛ ރައީސް  ތެރިކަމެއް.  ކާރަށް  ސީދާ    ،ތަނެއްަގއި  ށީެގންވާ  ެގއިން 

ނަމަ   ނ ނ ޖެހ ަގންނަވަން ދ ރަށް ހިންަގވާފަިއ ަވޑައި  ވެސް އެހާންނ ީގހަމަ ޔަ  ،ތްނަމަށް އޮ ޮގތަ  ވޭއަރަިއވަޑައިެގންނެ 

ފާރ  ދާއިރާެގ  އ ނޫގ  ، ންބޮޑ ވޭވަރަށް ކަ  ޑ އަޅ ަގނ.  ދޭކަށްލާކ ފާނަށް އެ ދ ވަހ  ހަމަނިެއ މަ  ،ހައެްއ ނ ވީސް އެހާ ފަސޭ

ކީ ންނަލޭ ހ ްއދަކ ރާ ދީނޭ. އިސްލާމ   ،ޮގްއވާ ދީނޭންކީ ބޮ. ިއސްލާމްދީނަޮގތ ން  ރ  އެ ވާހަކަދައްކާމެންބައިްއޒަތްތެރި  

އެ   ބައެކޭ  މަރާ  ވާހަކަ  ދޭހަވާ  ބާރާތ ންއި މީހ ން  ހިތާމަހ ރިއެއީކަން  ދައްކަވާޮގތަށް  .  ކަމެއް  ރަދެ  ،ކަމެއް   

ދީލާމްއިސް ދީއަ  ،ންދީނަކީ ސ ލްޙަވެރިކަމ ެގ  ރަމާންކަމ ެގ  ހިތްވަރ މަސަ. ސ ލްޙަ އްކާތެރިކަމ ެގ ދީންން  ދޭ ލަސްކަމަށް 

 ....މެންޑ އަޅ ަގނ . ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދީން
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 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ  ޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ވ ން އެދެން. އ ނޑ ކޮށްލަދެއްރ  ވާހަކަފ ޅ  މަންބަމެމަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި  

 އަރ ވަން.  އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ   ،ވާތީވެލައެއް ނަންަގވާފައިއްސަޒާމީ މަނި އްމަދ  ވަޙީދ މ ޙަ

 

  މައްސަލަ( ޒާމީ)ނި

 :ވ ންކެއް ކަދެހަވާ އްމަދ  ވަޙީދ މ ޙަމެންބަރ  ޫގފާރ  ދާއިރާެގ އ ނ

ިއއްޒަތްތެރިއްޝ ކ  މެންރި  ޔާ  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަރަދޫ  ދެންމެ  ބަރ ރައީސް.  ވާހަކަދެްއކީ    ޑ އަޅ ަގނ ،  މި 

އަޑ ިއވޭހެން ނޫން    .އެންމެންނަށް  ކަނ  .އްކީކީދެ ވާހަކަސިއްރަކ ން  އިލްޒާެމއް  ހަމަ  ދޮގ   ބޮޑ     ޑ  ައޅ ަގނޑައެޅިެގން 

އެޅ  ނިސްބަތްކޮށް  ލާމްއިސް  ޑ ނއަޅ ަގީވ.  ބޮލ ަގއި  ވާހަކަދީނަށް  ނ ދަންނައެްއވެސް  ކަނވަންެއއް  ހަމަ  އެޅިެގން  ޑަ. 

. އެހެންވީމާ، ވަނީްއކަދަ  ވާހަކަ އެ  މެންބަރ   ރިތެްއޒަތް ދާއިރާެގ އިދޭ ޮގތަށް މަރަދޫދިނ މަށް ހިތްވަރ ށް ހަމަލާޑައަޅ ަގނ 

 .ޔާ އް. ޝ ކ ރި ންްއވަކ ރަޙ ލާޞްކަން އި  އެރިޔާސަތ ން ޖެހޭނެ

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރި މެއްޔާ  ދާއިންބަރ   އ ތ ރ   މާފަންނ   ިއްއޒަތް.  އިމްތިޔާޒ ތެރިރާެގ  މެންބަރ   ފަހ   ނިޒާމީ   ،މީ 

 މައްސަލަެއއް. 

 

  މައްސަލަ( ޒާމީ)ނި

 : ވ ންކެ އްކަދެ ހަވާމީ ފަހ  ބަރ  އިމްތިޔާޒްމެން އިރާެގދާރ  ންނ  އ ތ މާފަ

އި  މި  ޑ އަޅ ަގނރަީއސް.  އްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  މައްސަލައެއް  ނިޒާމީ  ހަމަ  އ ހަމަ  ،ނެގީ   ެވސް  ދެންމެ  ނޫގފާރ   

ދެ   ޑ އަޅ ަގނ.  ބޮޑ ވެއްޖެންވަރަށް ކަ   ޑ ައޅ ަގނ ކ ރަން.  ތާ ފާހަަގތްތެރި މެންބަރ  އެ ފާހަަގކ ރެްއވި ނ ކ ޒައް ދާއިރާެގ އި 

އްކެވި ވާހަކަފ ޅ   ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެއ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ އި،  ްއޒަތްތެރި މެންބަރ އި  ،ން މި އިނީ އަހަން އަޑ ކަންފަތ 

އަދި މެންވެސް  އިްއޒަތްތެރި  ޝަ  ދެއްކެ ބަރ   ވެސް  ވާރީފް  ވެސްހަކަވި  ދޮގ ފ ޅ   ބ ހ ތާނ   ހަމަ  ވެސް   ؛.  އެއީ 

މެންބަރ ރިއިްއޒަތްތެ ވަޙީ  މ ޙައްމަދ   ހަމަދަ  ރައްދ ކ ރ މަށްށް  ދެއްކެ އިޓަކަ  ލާ  ނި ؛ވި،  ވާހަކަ އެ  ދެއްކި    ެއއް ޔަތ ަގިއ 

ީއ ހަމަ މި  ،ށް ފާހަަގކ ރެވޭތީޑަ އަޅ ަގނކަމަށް    ދާޅ ވިވި  ށްފާޅ ކޮ ތަށް ދެންމެ އެހާ  ޮގ  ޖާަގލިބޭ  ތ ކ ރ މަށްމަކަމަށް ތ ހ 
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ދެވޭ ކަހަލަ  ތްވަރ ވެސް ހިކ ރ މަށް އަނެއްކާ ދެކެން. ލޭ ހ އްދަ  ޑ އަޅ ަގނ  ގައިޮގތ  ެގ  ލައެއް ންވާ ނިޒާމީ މައްސަބޮޑ ެވެގ

 . ެގންޅ ވައި ދީނާ ގ އް އިސްލާމްންެގ މަޖިލީހ ަގއެވާހަކަ ނ ދެއްކެވޭނެ ރައްޔިތ   ޒާތ ެގ

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  ދާ  މަރަދޫ  އާދެ!  އިއްޒަތްތެބަރ .  ކ ރިއަށްރި  އިރާެގ  ވާހަކަފ ޅ     ،ެގންދަާވއިރ   މެންބަރ  

ބިލ މެޑ އަޅ ަގނ  މި  ެއއްޗަ ން  އޮތް  ވާހަކަފ ޅ ގ ޅ    ކާަގއި  އަދި  މެންޑ ޅ ަގނއަ  ދަްއކަާވއިރ ގައިަވއިެގން  ތެރޭަގއި  ެގ 

މޭރ މ ން އެ  ޮގތަށް    ވާ ވާހަކަފ ޅ ދައްކަތްތެރި މެންބަރ ން  ތަކަށް ިއްއޒަޮގ  ހަލަކަ  ތ ވާސްލާމްދީނަށް ނަފްރައްޞަކޮށް އިޚާ

 ން އެދެން. އ ތްތެރި ެމންބަރ  ވާހަކ ފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދިޑަށް އެދެން. ިއއްޒަރަށް ބޮއްކެވ ން ވަނ ދެވާހަކަފ ޅ 

 

 :ވ ންކެއްކަދެހަވާ ބްރާހީމް ޝަރީފްމެންބަރ  އިރާެގ އިމަރަދޫ ދާ

ބޮޑަށް ޝ ކ  މީހެއްޑަ ައޅ ަގނ.  ްއޔާރިވަރަށް  ލޯބިކ ރާ  ަވރަށް  އިކީ އިސްލާމްދީނަށް  ޮގތަށް    ރަތ ވާނަފްނަށް  ދީސްލާމް. 

ބޭފ ވާ ދެ  ފާހަަގކ ރެވޭކަން  ންޅ ހަކަފ ޅ ދަްއކަާވ  ދާއިމާފަން  ،ވަރަށް  އ ތ ރ   ިއއްޒަތްނ   މެރާެގ  އަދި  ންބަރާތެރި  އި 

ން ޮގތ   . ސިޔާސީވާލީދަންނަ   އެ ވާހަކަކ ރެވޭތީށް ފާހަަގޑައަޅ ަގނ . އެކަން  ތްތެރި މެންބަރ އިްއޒަ  ދާއިރާެގ  ޫގފާރ އ ނ

 ...ބަޔަކީ ތިމާމެން ނޫން އި،އްކ މާދެ ޤައ މ  ބައިބައިކ ރ މަށް ވާހަކަމ ޅި  އި،މާފިތ ނަ އ ފެއްދ 

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މަ  ެގބަރ ންމެއިްއޒަތްތެރި   ެއދެން.ޑ ކޮށްލަދެއް ވާހަކަފ ޅ   ވާހަކައަކީ ދަ ؛އަޅ ަގނޑ މެން  ވ ން  އ ޅޭ  މި   ،ންނަވަން 

އެމިތާނ މެންބަރަކ   ްއވެސް  ަގއި  ޚިލާފްވާިއއްޒަތްތެރި  ދެރަވާ  ނޫނީ ޮގތަށް    އިސްލާމްދީނާ   ތަކަށްޮގ  އިސްލާމްދީނަށް 

އިްއޒަތްތެރި ވާހަކަފ ޅ އެްއވެސް  މެންބަރަކ   ނެތް  ފަހ މްވާމާއެހެންވީ  .ދައްކަވާފަެއއް  އެޮގތަށް  ިއްއޒަތްތެރި   ،  ޮގތަށް 

 ންބަރ  މެރިޒަތްތެރާެގ އިއް އ ނޫގފާރ  ދާއި  ،ސަލައެއް . ނިޒާީމ މައްޅ  ކ ރިއަށް ނ ެގންދެވ ން އެދެންމެންބަރ ން ވާހަކަފ 

 . މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ 

 

  މައްސަލަ( ޒާމީ)ނި

 :ވ ންކެއް ކަދެހަވާ އްމަދ  ވަޙީދ މ ޙަމެންބަރ  ޫގފާރ  ދާއިރާެގ އ ނ

،  ދެކެ ލޯބިވަނީ އިސްލާމްދީންވެސް ނަންކިޔާފައި ތިމަންނާ އެކަންޏޭނެއްކާ ރަީއސް. ހަމަ އަޒަތްތެރިއިއް އްޔާ  ޝ ކ ރި

ދާއ ނ މެއިޫގފާރ   އ ތ ރ ންރާެގ  މާފަންނ   މެންބަރަކީބަރާއި  ދާއިރާެގ  ޚިލާފަށްމްއިސްލާ    ހަމަ  ؛އްކާދަވާހަކަ  ދީނާ 



1202 ން ޖޫ 21                                               ސާލްޖަ ވަނަ 41 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

45 

 

ދޮގ އެޑަކަނ އެރ ފ ޅެއިތ   ޅިެގން  އި އީއް  މީހ މްދީސްލާ.  ލޯބިވާ  ދެކެ  ބޮޑެން  އަދަދ ންނެއް  އަދަދ ން ތި 

ފާޑަކަތ ވަރިޝް އެ  އިނޭގނަަގއިެގން  ނޫޅޭނެ  އެށް  ފިތ ނަކައެ  ،ހެންވީމާތޯ.  ވާހަކަފަސާދައިހަލަ    ަގއި ދައްކަާވއިރ ެގ 

 ްއޔާ. ކ ރިވަން. ޝ ނ ދެްއވ މަށް ދަންނަރިޔާސަތ ން އެކަމަށް ޖާަގ

 

 :ވ ންކެ އް ދެކަހަން ވާރިޔާސަތ 

އަޅ  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ކ ރިެއރ ވީމަ  ފ ރ ޞަތ   ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ  ެގންދަވާނީ  މާފަވާހަކަފ ޅ   އ ތ އަށް.  ރ   ންނ  

 . ލަެއއްނިޒާމީ މައްސަ ،މީފަހ  ބަރ  އިމްތިޔާޒްއިްއޒަތްތެރި މެން  އިރާެގދާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވ ންކެ އްކަދެ ހަވާމީ ފަހ  ބަރ  އިމްތިޔާޒްމެން އިރާެގދާރ  ންނ  އ ތ މާފަ

އި ނ ކ އީ ރަ  ްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  ނިޒާމީ  ނެސް.  މި  ޝަ އިއްޒަތްތެރި  ީގތާ  މެންބަރ   ވާހަކަފ ޅ ދައްކަ   ވަމ ން ރީފް 

  . އިނޭގތޯ  އެ ކ ރީ  ތ ހ މަތ   ދެކޮޅ  ވާހަކަދަްއކާ މީހެްއެގ  ނާ ދީމްއިސްލާ  އަޅ ަގނޑ  ،  ޅ ަގނޑ ެގ ެވސް ނަން ވިދާޅ ވެއަ

  ! ކޮށްދެއްވާބަބ  ބަޔާހ ަގއި ސަރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ ؛ކަމެއް  ކި ޮގތަކަށް ދެއް ކޮން ވާހަކަެއއް ކޮން  !ސަބަބ  ބަޔާންކޮށްދެއްވާ

އަ ދެމެނޫނިއްޔާ  ނަފްދ ޅ ަގނޑާ  ޒާތީ  އޮތް  މަޖިލީހ ަގނޑ މެންއަޅ ަގ؟ ރަތެއްތޯަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  އިހަށްދ ވަހ   ިއ   

 މާއޮތް ޮގތަށް ހާމަކ ރީ  އެ  ދާ ރިޕޯޓ ަގމ ންހިން  ޤ ެގ ތަޙ ޤީކ  ދައ ލަތ ެގ މ އަްއސަސާތަ  ، ޓ .އާރ .ސީެގ ރިޕޯ.ޕީމް.އެއެމް

ޚިރ ފިޔާ  އަންމިލިމިލިއަން ؟ތ ތޯނަފްރަ  އެކަމ ެގ މައްސަލަިއެގއެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ  ވިރިތެޔާނާތްއިން  މަތ  ހ ތ   ެގ 

 ... ނަފްރަތ  ،ފަިއވާތީވެ އެޅި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތްތެ އާދެ!   އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިްއޔާ  މެންބަރ .  އަރި  ިއއްޒަތްތެނެއްކާ ހަމަ  ދަންނަވާލަންވެސް  މެންބަރ ންނަށް  . ރި 

ވާހަކަފ ޅެއް ކ ރިއަށް  ެއއްވެސް    ކ  މެންބަރަ ގެއްލޭ ޮގތަށް ެއްއެވސް އިްއޒަތްތެރިމަޖިލީހ ެގ ނިޒާމ   ،މިދެންނެވި ޮގތަށް

 ކ ރިއަށް ވާހަކަފ ޅ   ފްރީބަރ  އިބްރާހީމް ޝަ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންރަދޫމަ ؛ނ ެގންދެވ ން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

  . ޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން އަށް ެގންދެވ މަށްފ ޅ  ކ ރިއަތ ން ވާހަކަޮގ  ވެސް މި ބިލާ ގ ޅޭ  ބަރ ިއއްޒަތްތެރި މެން  !ދަވާެގން

   !ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަފ ރ  އިބްރާޒަތްތެރި މެންބައިއް 

 

 ރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަރަދޫ ދާއި
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ކިބައިތޯ ބޮޑެތި؟ ފިތ ނައަކީ  ބޮލ ަގއި  ބަެއްއެގ  ަވކި  ކަނޑައެޅިެގން  އަޅ ވަ  ރާވަިއެގން    ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ.  ނީތ ހ މަތ ތައް 

އޮތް  އަސާސީގަ ާގނޫނ  އެބަ  އިނޮސަންޓް،ޕްރިސައި  އޮފް  ސާ  މައްޗަށް  ެގއަޅ ަގނޑ    މްޕްޝަން  ބިތ ނ ވަނީސް  ކ ށެއް 

 ސިޔާސީ މަޤްޞަދ ...  ހ މީމެން ރާވަިއެގން ވަކި ބަޔަކ އިމްތިޔާޒ  ފަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

 އިްއޒަތްތެރި  ގައިހާލެއް   އެްއވެސް ؛ މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރިއެދެން  ދެްއވ ންކޮށްލަފ ޅ  މަޑ ކަރ  ވާހަ މެންބަޒަތްތެރިއިއް 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ     ވިދާޅ ވާއިރ ާގިއ އެ  މިތާނގައި   ނަންއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއެގއި  ، ކަމަކީ  ފ ރަތަމަ ؛ބަރެއްެގމެން

ވިދާޅ ވަންޖެހޭނެނި ވާހަކަ  ދާއިރާެގ  ިއއްޒަތްތެރި  .ސްބަތްވާ  ވިދާޅ ވާ  އަދި  ވެސް   ، މާ އެހެންވީ  ޖެހޭނެ.ންމެންބަރޭ 

އިތ ރ  މި ބިލާ .  ފ ޅ  ދައްކަވާށޭ މި ބިލާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ވާހަކަ  ،ލަންވާދަންނަ  ތްތެރި މެންބަރަށްވެސް ހަމަ ިއއްޒަކާ އަނެއް

ނ ދަްއކަވާށޭ ވާހަކަ  ކ ރިއަށް. .  ނ ގ ޅޭ  ވާހަކަފ ޅ   އި  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ެގންދަވާ  މަރަދޫ ބަރ މެން  ްއޒަތްތެރިއާދެ!   ،

މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  މަޑ ކޮށްލައިހަ  ދާއިރާެގ  ވާހަކަފ ޅ   މެންބަރ  އ ނ   !ވާދެއްށް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޫގފާރ  

 ޙައްމަދ  ވަޙީދ  ނިޒާމީ މައްސަލައެއް.  މ 

 

 ( ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ޙައްމަދ  ވަޙީދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ  އ ނޫގފާރ 

ޝ ކ ރިއާ  ިއއްދެ!  ރައީސްޒަތްްއޔާ  އަ  .ތެރި  މީހ ންެގ  ދިރާަވއިެގން  ވިދާޅ ވީމާކ ރަނީ ބ ރާއި  ކ ރި    ،މާ އޭ  ރާަވއިެގން 

ެއއީކީ ނޫމަސައްކަތެއް   ކަމާން  ރައީއައިދާރާ  ޤީތަޙ ޤީ  ބެހޭ  .  އ ފެއްދެކ ން  ރިޔާސީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ނ ން ކޮމިޝަ  ވި 

ން ދެ  . އެއީ އިނޭގތޯ ހާމަކ ރ ންެއއްޮގތަށް ކޮމިޓީން ހާމަކ ރި  މާންޑާމ  ރައްޔިތ ންެގ ޑިާއންފައި ހ ރި ނަންތަކެއް  ފޮނ ވާ

  ށް އަލިބިލައްވާ އ ޖޫރަސިޔާސީ ޮގތ ން    ،މ  ރައްޔިތ ންނަށް ފެންނާނެއާންމ ން ެވސް  ޅ އްވ  ދިރ އ  އ ޅ ްއވާއެ ބޭފ ޅާ ދިރި

 ... ޑެތިބޮ ޓްމަންޓ ތަކާއި މާބޮޑެތި އިންެވސް ރެ މާވ 

 

 ވ ން:ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތ ން 

މ ން މި  ދަންނަވަހަމަ  އަޅ ަގނޑ     ޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ!ކ ރިއްޝ ރ .  ބަރި މެންޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެ  އާދެ!

ރިޕޯޓ ަގއި  ދެން އަ  އިނޭގތޯ،  ެގންދަނީ މިހާރ  މި  ޖެހޭނީ   ސަލަ ނޫން އިތ ރ  މައްސަލަ ނަންގަވާއޮތް މައްޅ ަގނޑ  

ބޭފ ޅެއްގެ  އެ  ވަންޏާ  ިއއްޒައަނެއްކާާއދެ!  ހ އްޓ ވާލަން.    ފ ޅ ވާހަކަ  ކަމަށް  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   މާފަންނ   ތްތެރި  ެވސް 

 .ޒާމީ މައްސަލަނި ،މީހ ފަ ޔާޒ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިމްތި  ނަންަގަވއިފި. ނިޒާމީ މައްސަލަމީ ހ ފަ ޒ އިމްތިޔާމެންބަރ  



1202 ން ޖޫ 21                                               ސާލްޖަ ވަނަ 41 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

47 

 

 

 ( ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 ކެވ ން: ޙ މީ ވާހަކަދެއްރ  އިމްތިޔާޒް ފަދާއިރާެގ މެންބަމާފަންނ  އ ތ ރ  

މިޝ ކ ރިއް ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ނަ  ޮގތަށް ޔާ  ަމއްސަލަ  ވެސްަގންޖެހޭނިޒާމީ  ރައީސްއިްއޒަތްތެ،  ތީ   ؛ރި 

 ނިޒާމީ   ދާރ ކަން ކ ޑަކަމ ން ައޅ ަގނޑ ޒިންމާ  ެގފ ޅ ހަކަރީފް އެ ދައްކަާވ ވާބަރ  ޝަމެން  ތެރިތްޒަިއއް   ،އެހެންނަމަވެސް

 އަޅ ަގނޑ   ނީނެރ   އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ރިޕޯޓ ވެ. އެމް. ތީ ކޮށް އެ ވާހަކަ ވިދާޅ ވީބ މ ޚާޠަ  ޅ ަގނޑާއަ  ،ސަލަ މި ނަަގނީމައް

ހަ ޮގތ ަގއި  ވި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނ ންނާިއ  ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އ ފެއްދެ ރައީ ؛ދަިއެގން އ ޅެ އަމިއްލައަށް ނެރ ނ  ރިޕޯޓެއްެގ 

ފ ލ ހ  ކޮމިޝަނ ންޝަޕްކޮރަ-އެންޓި  ،ންނާއިދިވެހި  ރައްޙ ތަ  ން  ަމޖިލީހަޤީޤ ކޮށް  ފޮނ ވިޔިތ ންެގ  ޕޯޓެއް ރި  ށް 

އެއްކ ރަްއަވއިެގން  ރައްޔިތ ން ކޮމިޓީ  ދެ  މަޖިލީހ ެގ  އިއްތިނިންމެވިެގ  ފާފާނިންމ މެއް  ރައްޔިތ ންެގ    ،ސްކޮށްޤ ން 

އޭެގމަ ތަޅ މ ން ވެސް  ާގތްަގނޖިލީހ ެގ  ިއއްތިފާޤ ޑަކަ  ފާށް  ވާހަކަން  ރިޕޯޓެއްެގ  އޮތް  މި ސްކޮށްފައި  އަޅ ަގނޑ މެން   

 ދޮެގކޭ.ތާނ  ބ ހ ޑ   ބޮ ފ ޅާ އެ ވިދާޅ ވަނީއެ ބޭ  ،ނަވަނީ. އެހެންނަމަވެސްދަން

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

ިއއްޒަތްތެ އާ ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ ދެ!  ބަލަިއަގންނަން  ރި  އަޅ ަގނޑ   އާދެ!  މައްސަލަ  އީ ތި.  ތ ަގއި.  ޮގ  އްގެ އެ ނިޒާމީ 

އި ،  އެހެންވީމާ މެއްައޅ ަގނޑ   ވާހަމިހާ   ،ންބަރ ންނަށްޒަތްތެރި  ދެން  ފ ރ ޞަތ   ން ދައްކަވަކަފ ޅ ރ     އަރ ވާއަޅ ަގނޑ  

މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރިވާހަކަފ ޅ   ފަހ ން ވެސްމީެގއަދި    ވެސް  އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަ   ދައްކަވާ    ރ ާވއިމެންބަރ ން 

ިމ    ، ދެއްކެވ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ން އިތ ރަށް އަލ   ދެން އެ ވާހަކައޮތް ކަމެއް.    މިފައިޮގތަކަށް ނި  ވަކި   ،މިދެންނެވި ޮގތަށް

ގ ރިޕޯ ިއއްޒަތްތެރި  ޅޭޓާ  ދަކ ރިއަށް  ފ ޅ ވާހަކަ  ެގމެންބަރ ން  ޮގތ ން  މެންބަރ    .ންނަވަންެގންދިއ މަށް  ިއއްޒަތްތެރި 

   !އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާ

 

 ފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީމަރަދޫ ދާއި

ގެ މަޖިލީހ   ،އްވަނީ ޅ ކ ރައްވާ ބޭފ ޅ ން އެ އ ނ ދެްއވަންނޫންތޯ މި މަޖިލިސް އޯންދިޔަނޑަށް ވާހަކަ ކ ރިއަށް ެގންއަޅ ަގ

   ..ޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ.ވާ  ބޭފ ޅ ން. އައ ޅ އް  ެގން ތައް ލިބި ޞަ އިމްތިޔާޒ ޚާއް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   !ށް ެގންދަވާޮގތ ން ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަ ޅޭރިޕޯޓާ ގ މި   ،ރި މެންބަރ އްޒަތްތެ! އި އާދެ



1202 ން ޖޫ 21                                               ސާލްޖަ ވަނަ 41 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

48 

 

 

 ރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަރަދޫ ދާއި

ފަރާތަ  މަޖިލީހ ެގ ބަލަހައްޓާ   ތަރިޔާސަތ ން  އަޅ ަގނޑ   ދަންއަކ ރާރ ކޮށް  ށް  މި  ބެހޭ    ،ވަނީނަޅ ަގނޑ   ރިޕޯޓާ  މި 

އަޅ ޮގތ ން ވާނޭ  ދެށް  އަޅ ަގނޑަ  .ހަކަދައްކަނީަގނޑ   ބަޔަ،  ވިޔަދޭށޭނެންއެްއޗެްއ  ވަކި  ރައް ނޫނިއްޔާ  ޔިތ ންެގ  ކ  

ށް  އެހެންނޫނީ ައޅ ަގނޑަ  .ވަކިކޮށްލަްއވާށޭ  .ވާށޭލައްއިން ކަނޑ ްއވަދެން ތިބި މީހ އި  ބަލަ  މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން ކަމ ަގއި 

   ..ވަކި ބޭފ ޅ ން.  ،ޔަކ ބަކި  . ވަ ށޭދެްއވާވެސް ފ ރ ޞަތ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  މި    ެގންދަވާށޭ. ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށްދަްއކަވަންވާހަކަފ ޅ     ތީ އޮ  ފަިއ މިއަރ ވާރަށް ފ ރ ޞަތ ހާރ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަމި

  .ދަންނަވަނީ

 

 ރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:މަރަދޫ ދާއި

ނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން އި  ޚާްއޞަ   އޭވެސް އެބަ ޖެހެ  ށްެގ ރައީސަ ހ މަޖިލީ  ،! އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީދެއާ

  ، ދެވަނަ ކަމަކީއީދ ކ ރަމޭ.  ތާ  ަގނޑ ފައި އޮތް ބިލަށް އަޅ ، މިހާރ  ހ ށަހެޅި ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ   ކ ރަންޖެހޭލިބެން. އެއީ

ސިޔާސީ މަޤްޞަދަށް ވަކި    ބޮޑަށް  ވަރަށްވ ރެ  ެގންވާއެކަށީ   ، ޔައީދި  ކަންކަން މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި މިހާހިސާބަށް

ބޭފ ޅ ން ރައްޔިތ ންނާތަކަހަލަ  އަބަދ   އ ފައްދައި   ކެއް  ފިތ ނަފަސާދަ  އަޅ ަގނޑ    ،ވިއްދައިެގން  ބޮލ ަގމިހާރ   ިއ ެގ 

ރ ތައް ބި  ތިޑެޑަށް ބޮއަޅ ަގނ   ، އެއް ޮގތ ންކ ރި މީހަކަށް ހެދ މ ެގ ނަތީޖާައޅ ަގނޑ  ވަްއކަންފައި  ނޭ ކިޔާހ މަތެއް އެޅ ތ 

 ނެގި  ެގ ފައިސާ ައޅ ަގނޑ މިލިއަނ ން ރައްޔިތ ން 200ން މިލިައނ  100ަގއި ޝަލް މީޑިއާސޯޅ ން ބޭފ ބަ އާދޭ. މި ބޭއެ

 ހ ރި  ގައިެއއް ސީެގ ަވޒީފާާއރ .ޑަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.ނ . އަޅ ަގނޯންނާނެ ރައްޔިތެްއެގ ފައިސާެއއް ނަާގފަ   ކަމަށް، އަޅ ަގނޑ 

  ..ހ ރިވެސް އެބަ މީހެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ނޫން އެހެން މީހަކަށް

 

 ން:ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ޔާސަރި

އިއް ދެއާ މެންބަރ !  އެބަ  ،ޒަތްތެރި  މެންބަރ އިއްްއކާ  އަނެ  ޖެހޭއަޅ ަގނޑ   މެވާ  ެގޒަތްތެރި  އެއީހަކަފ ޅ     ދ ކަނޑާލަން. 

ރި  ، ިއއްޒަތްތެ. އެހެންވީމާފައިވާތީވެނަންގަވާ   މައްސަލަނިޒާމީ  ޙްމަދ  ޙަލީމް މެންބަރ  އަރި ތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެބިލެ

 . ންމަށް ފ ރ ޞަތ  އަރ ވަލީޙަމެންބަރ  އަޙްމަދ  
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 ( ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ރާބިލެތްދޫ ދާއި

ނ ކ ތާއެ ނިޒާމީ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ބޮ  ، ނެީގއް  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވަރަށް  ކަންބޮޑ ވެެގން. ޑަހަމަ    ށް 

އްޔިތ ންެގ ތެރޭަގިއ  މ  ރަާއންއަދި    ،ތަށްތ ނަފަސާދަ އ ފެދޭ ޮގފި  ގައިތެރޭބަރ ންެގ  މެން  ެގމެންޓްޕާލައަޅ ަގނޑ މެންެގ  

ާވހަކަފ ޅ ބި ޮގތަށް  އ ފެދޭ  ބިރ ވެރިރ ވެރިކަން  ވަރަށް  އެއީ  އަޅ ަގނޑ މެންކަމެއްދެއްކެވ ން  މިހާރ ވެސް  އެކަހަލަ .  ނަށް 

އެ   ކަމ ންއާއި ނަފްރަތ  އ ފެއްދ މ ެގ  ހަމަ ފިތ ނަފަސާދަ ނޑ މެންެގ ރައީސަށް ެވސްއަޅ ަގ  . އ ޅެނީ ެވެގން މިކަމެއް ދިމާ

ވަރަށް   ،ވަރަށް އިްއޒަތްތެރިހަމަ  ތެރޭަގއި    . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންފައެއް ދިމާވެސާދިހާމެއްެގ  އޮތީ ބޮއެ    ށްމަނިކ ފާނަ

މެންބަމަތްތެރިކޮށްރ ޙ   މްދީނަށްލާއިސް ދެ  ވިހިތާ  އެ  ވާހަކަ  ބޮން  .ދާޅ ވަނީރެއްެގ  ިއސްލާމްދީނަކީ    އި، އްވަ ޮގފާޅ ަގއި 

ކަ ދީނެއް  މަރާ  ދެންމެގައިވާހަކަދަްއކަވަނީ  ސިފަކޮށްެގންމަށް  މީހ ން  ދާއ   .  މެންބަިއރާނޫގފާރ   ިއއްޒަތްތެރި   ؛ރ ެގ 

 ؛ސް ރައީިއއްޒަތްތެރި    ވޭ.ހަަގެއއް ނ ކ ރެޑަކަށް ފާއަޅ ަގނ   ދެން  އި ކަފ ޅ ަގވާހަެގ  ޙީދ އްމަދ  ވަޙައި މ އާ މީހ ޔާޒް ފަތިއިމް

ބި އ ފެދޭވެރިރ މިޮގތަށް  ޮގކަން  ވާ  ކަހ އްޓ   ޏާފ ޅ ދައްކަވަންހަކަތަށް  ފެންނާތީވެންޖެހޭނެ  ވާހަކަ،  މަށް    ނަވާލީދަން  އެ 

 ތޯ. އިނޭގ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޔާސަތ ންރި

ޝ  އިްއޒަތްއް ރިކ އާދެ!  މެންޔާ  އަތެރި  ފާހަަގކޮބަރ .  ނ ކ ތާ  ތި  އިބްރާހީމް  ޅ ަގނޑ   މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ށްފިން. 

 !ވާކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަޝަރީފް ވާހަ

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް މަރަދޫ ދާއި

މި   އަޅ ަގނޑ   ކ ން.ވާ އެްއޗަަގނޑ  ދަންނަކ ރަނީ އަޅ  މަސަްއކަތްން  ެގންދިޔަނ ދޭ   ކ ރިއަށްވާހަކަދެ! އަޅ ަގނޑަށް  އާ

ވާހަ   ،ނަވަނީދަން ކަހަލަ  ަވކި  ދެްއކީމައެ ކައެ ހަމައެކަނި  ފ ރ ޞަތ   އްއް  އަދައ ލަތ   . ންވީދޭނޫނޭ  ލާރިން  ޅ ަގނޑ   ެގ 

، ނ  ކަމަށް ވަޙީދ  ނެގ ން  ިމލިއަ  200  ،މިލިއަން   100އަޅ ަގނޑ     ،ނ ވަނީސްކަމަށް ސާބިތ   އެްއވެސް ފަިއސާެއއް ނެިގ

އަޙްމަދ  ވެސް   ތްބިލެންއަދި ދޮ  ާއއިަގހ މަޖިލީވާހަކަފ ޅ   ެގ މެންބަރ  ވަޙީދ   ދާއިރާ  ފާރ ޫގނރ  އ ބަމެންއިްއޒަތްތެރި  

ތަންތަނ ަގއާ ަގއިދާރާ  ހ ެގމަޖިލީ ވާހަކަދެއި  ބޮޑެތިއި  އަޅ ަގނޑަށް  ސަބަބ ން  އާދެ ްއކ މ ެގ  ބިރ ވެރިކަން  ނައޭ  ފްރަތ  . 

ައޅ ަގނ އ  އިން ފެދިެގން  މަރ ެގ  އެޑަށް  އާޒާރ ތައް  ބޭފ ޅ ންދޭ.  ބަ  މަސައްކަތްކ ރަނީ  އެ  ެއ    ތ ނަފްރަ  ވެސް 

.ސި ފައްދަންއ  ރާއް.  މި  މ ޅި  ބޭނ މަށް  ބޭފ ޅ ންޖެ  ޔާސީ   ތިމާމެން  ނަކީބައިބައިކޮށްލި  ފޭހ ނ  އަމިލްއަށް    ެގިމއީ. 

ލޮލަށްށިލޮއި ތިމާމެންެގ  ދ ވަސް    ަގނޑ   އެ  ންނައަހެރޭ  އެނިގަވޑައިޅ ބޭފ ކަން  ޤައ މ  މ ޅި  ނ ަގންނަާވ.ންނަށް    
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ބޭފ ޅ   ،ފަސާދަކޮށް  ،ށް ބައިބައިކޮ ބޭނ މެއް  ެއ  ވަކި  ސިޔާސީ  ކަންތައްތައް  ޓަ  ކ ރ މަށްސިލ ހާންެގ  ކ ރ މ ެގ ކައި 

 .. ދިމާވީ.ތ ން އެހެން އެއްެގ ޮގނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ލަދެއްވ ން އެދެން. އ ނޫގފާރ ށްޝަރީފްެގ ވާހަކަފ ޅ  އިހަށް މަޑ ކޮމެންބަރ  އިބްރާހީމް    ރާެގ އިއްޒަތްތެރިމަރަދޫ ދާއި

 ެއއް.  ސަލަނިޒާމީ މައް ،މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި

 

 ( ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ  ވާހަކަދެްއކެވ ން:އިރާެގ މެންބަރ  އ ނޫގފާރ  ދާ

ން  މިލިއަ  100ނޑ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ަގނޑ ެގ ނަން ކިޔާފައި އަޅ  ދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގއާ

އަޅ ަގނޑަށް  އަދަދެއް.    ވަންަގނޑ  ނ ދަންނަޅ ވީތީ އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވަން. ައޅ ކަމަށް ވިދާ  ކަމަށް ބ ނި  ރ ފިޔާ ނެިގ

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ ފެނ  ކ ރީަގއި  އަ ނ   ޚިޔާނާތ ެގ  އިސްކޮށް.ސީެގ  އަޙްމަދ ހ ޑީަގއި    20  ބަޔާނަކ ން  ބްެގއަދީ  ންނެވި 

  ަގއި އޮތް ރިޕޯޓ   އަދި ފަހ ން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނ ން ނެރެފައި  .ެގވި ކަމަށްންޔާރ ންެގ ބިލަށް ނެމިލިއަން ރ ފިޔާ ފަނޑި

 ވިދާޅ ވީމާ ކަމަށް  ން  މިލިއަ  100އެ މެންބަރ     ޔަން. އެކަމަކ ޅ ަގނޑ  އަދަދެއް ނ ކިއަ   އޮތް. އެކަަމކ ، މިލިއަން  80

 ންނަވާލަން. މަށް ދަ ނޫން ކަދެއްއީ އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވި އަދަ އެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން

ިއއްޒަތްތެރި   ދެން    ،ދެންހ ން އެެގ އަރިޒަތްތެރި މެންބަރ ންރިހާ އިއްހ   ަގނޑ  ހަމައަޅ    ރ . އާދެ!މެންބަޝ ކ ރިއްޔާ 

މިހާރ ރ ޕީ.އާއެމް.އެމް. ވާހަކަ  ނ ދައްކަވަ  މި  .ސީެގ  ހ ށަހެޅިފަ  ިއ،ވަގ ތ   މަްއސަމި  ގ ޅޭ  ،ލަިއވާ  ޮގތ ން    ރިޕޯޓާ 

. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީްމ ޝަރީފް ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް  މަށްއަށް ެގންދެވ ން ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިރި މެންބަރ އިްއޒަތްތެ

   !ެގންދަވާ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:

އެ  ރ އ ނަޫގފާ މެންބަރަށް  ިއްއޒަތްތެރި  ވަންޏާދާއިރާެގ  ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ   ،ނިގަވޑައިނ ަގންނަވާ  ދިން  ށް  އަތަ  އަދީބް 

ހ ށަހަޅާފަެއއް ައޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ެގ    ބިލެއް  މ ޙައްނޯންނާނެ.  ނަރައީސް  ބިލެއް  އަޅ ަގނޑަ  ޝީދ މަދ   ދެްއވި  ށް 

ރ ފިޔާ   20އަތ ން    ެގބ  އަދީއޮންނާނީ.   ރައީސް  މަޖިލީ   ަވޑަިއަގތީބިލިްއޔާ  ލިބިަވޑަިއަގތި  މިލިއަން  ިއއްޒަތްތެރި  ހ ެގ 
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އަދީބް ބ ނި  ޅާފައެއް.  ދީބް އަތ ން ެއއްވެސް ބިލެއް ހ ށަހަޅަިއެގން ހ ށަހައަ  ނެނޯންނާ  އަޅ ަގނޑ ށް.  މަދ  ނަޝީދަމ ޙައް

 އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ... އް. މަޖިލީހ ަގއި ވޯޓެއް ެވސް ލާފައެތަކަށް ޮގ

 

 ރިޔާސަތ ން  ވާހަކަދެްއކެވ ން: 

އިްއޒަ މެއާދެ!  އެދެންތްތެރި  މަޑ ކޮށްލަދެްއވ ން  ވާހަކަފ ޅ   މެންބަރ   ންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   މާފަންނ    .

 ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް.   ،މީހ ފަ އިމްތިޔާޒ 

 

 ( ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 ން: މީ ވާހަކަދެއްކެވ ހ ފަ ންބަރ  އިމްތިޔާޒ ރާެގ މެމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއި

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަ މ ަގިއ  .ޕީެގ ރައީސް ކައެމް.ޑީ  ރ ެގއޭ  ،ެގ މިހާރ ެގ ރައީސް އްޔިތ ންެގ މަޖިލިސްޝ ކ ރިއްޔާ 

 ގެ އޭރ ަގއި ވެސް މެންބަރެއް. ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ   އިލީހ ަގޔިތ ންެގ މަޖިއަޅ ަގނޑަކީ ވެސް ރައް  ؛ރައީސް  ނެވިހ ން

ޝަރީފަށް    ރާހީމްތްތެރި މެންބަރ  އިބްއިއްޒަ  ،ފަށްމް ޝަރީއިބްރާހީ ށަހަޅާނީ.  ލ  ހ މް.ޑީ.ޕީން ޮގތްތަކެއް ނިންމާފައި ބިއެ

ނެިގ  އަތ ން  ފަރާތެްއެގ  ވަކި ؛ފ ޅަށްއަމިއްލަ ނ ނަނ  ފައިސާ  ނޭނޭގ.  ކަމެއް  އަޅ ަގނޑަކަށް  ކަމެއް  ތަޙ ޤީޤ  ާގ 

އެސާބިތ ވީމަ  އިއ ފ ލަދަޢ ވާ  ފ ރިހަމަވެ މިކަން  އެހެންވީމާ  އެހެންނިގެގންދާނެ.  ބޭފ ޅަ،  ްއވި ހ ށަހެޅ   ވެެގންވިދާޅ ކ    

ކަމަށް   ބޮވިދާބިލެއް  ަވރަށް  އިޅ ވ މަކީ  އަޅ ަގނޑަ  ތ ރ ފ ޅެއްޑ   ޝަރީ  ށްކަމަށް  އިބްރާހީމް  ސީދާ  ެއއީ    ފްދެކެނީ. 

  .ެއމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ޚިޔާނާތ ގެ ޒަކީ ވެދާނެ އެމްއެ ނ ފޫ  ،ެގ ނ ފޫޒ ންއް އެހެން ބޭފ ޅ ންށަހެޅ އްވި ބިލެ ފ ޅަށް ހ އްލައަމި

 ށް. ގ ޅިފަިއވާ ނ ފޫޒަކަ   ސަލައާމައް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އާދެ  ޔާޝ ކ ރިއް މެންބަރ .  އަޅ ަގނިއއްޒަތްތެރި  އި!  އަނެއްކާވެސް  ހަަމ  މެންބަރ ންނަޑ    ؛ން ދަންނަވަ  ށްްއޒަތްތެރި 

ޅ   ވާހަކަފ   ރިޕޯޓާ ގ ޅޭ ޮގތ ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ މި    ދެން   ،މެދ ަގއި މި ަމއްސަލަިއަގއި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ

އްވަިއ  ނާޅ   ތިފަދަ އިލްޒާމ   ފ ޅަކަށް މެންބަރ ން އެއް ބޭފ ޅަކ  އަނެއް ބޭތްތެރިއިއްޒަ  އިްއޒަތްތެރި  .ންވަކ ރިއަށް ެގންދަ

ރާެގ އިއްޒަތްތެރި  އިދާ  ެގންދެވ ން އެދެން. މަރަދޫ  ލައިަގއި ކ ރިއަށް ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށްއޮތް މައްސަ   މިަގއި  މި ރިޕޯޓ 

 .  މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 

 ވ ން:ހަކަދެއްކެ ވާފްރާހީމް ޝަރީމެންބަރ  އިބްމަރަދޫ ދާއިރާެގ 
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މެންބަރ   ކިހިނެއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި  މިހިރީ ޝަރީޢަހ ފަ  އިމްތިޔާޒ    އަޅ ަގނޑ   އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނީ.  ހެކި މީއަށް  ތަށް 

މާ، އެ އް ހެކިންނެއް. އެހެންވީއެތަ  ދ  ކަމަށްކެނެރީޭގ ނަޝީ  ،ޅ އްވީބިލ  ހ ށަހެއެ  ދޭން އަޅ ަގނޑ  ލައްވާ  ތ ކޮށްސާބި

ދިޔައި ބ ރަކަށިހ ށަހެޅީ.  ކ ތޯ  ކާ  އެނޭގނެ  މާހިސާބަށް  ނޫން  އަޅ ަގނޑ ެގ  ޖަލ ން އަޅ ަގނޑ   ،  ސަލާމަތްނ ވެެގނެްއ 

އަ ނ ވެެގނެސަލާމަތް ނޫން.  އެމް.ޑީ.ޕީދީހެލްޑީ  ބާދީއް  ނޫން.  އަޅ ަގނޑެއް  ނެހެދޭނެ. ޑީލެ  ށްކައަޅ ަގނޑަ  އަކ ން   އް 

 ހިސާބަށް ދިޔައިމަ...  . އެއެކަން އެނޭގނެ ؛ންނަށްަވރ  މީހ ން ހެދޭއެމް.ޑީ.ޕީ  ،ށް ވެސްނީ އަދީބަ ހެދޭލްއި ޑީ.ޕީއާ އެމް.ޑީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ ، މެންއިްއޒަ  އިްއޒަތްތެރި  މަޑ ތްތެރި  ވާހަކަފ ޅ   އ ނ  މާފަންއެދެން.  އްވ ން  ށްލަދެކޮބަރ   ދާއިރާގެ   ތ ރ  

 މައްސަލައެއް.  ޒާމީނި  ހ މީ،އިމްތިޔާޒ  ފަ ބަރ  އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ( ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  މީ ނިޒާމީހ ފަ މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ 

 ނަޝީދޭ އެއް ހައްދަވަިއެގންނޭ ރައީސް މ ޙައްމަދ   ފް އެ ވިދާޅ ވީ ޑީލެބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެން

ހ ށަހެޅ އްވީ.  ބި ޮގތަކަށްޅ  ދާވިއެ    ިމހާރ   އެކަމަކ ލ   އެހެން  ނ ޑީލެ   ،ވީ  ދެން  ހެދޭނޭއް  ައޅ ަގނޑ މެން .  ކިހިނެއްތޯ 

  ؟ބާވަތ ެގ ވާހަކަތައްކ ރާނީ ތިބޫލ ަގ

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

އާޝ ކ ރިއްޔާ   އިމެންބަރ .  ދާއިރާެގ  މަބރަދޫ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކައް ދެ!  މެންބަރ   ކ ރި ޒަތްތެރި  އަށް ފ ޅ  

ވަރަށް    !ވާެގންދަ އެހެންވީމާމިހާރ   އޮތީ.  ަވގ ތ ކޮޅެއް  ރިޕޯޓ  ކ ޑަ  މި  މި،  މައްސަލައާަގިއ  ޮގތ ން    ގ ޅޭ   އޮތް 

  ބޮޑަށް އެދެން. ށްދެއްވ ން ވަރަޅ ކޮށްޅެްއ ފާޅ ކ ރައްވަން  ބޭނ ންވާ ވާހަކަފ ފާރި މެންބަރ  އިްއޒަތްތެ

 

 ވ ން:ހަކަދެއްކެ ވާފްރާހީމް ޝަރީމެންބަރ  އިބްެގ މަރަދޫ ދާއިރާ

ފ ރ ޞަތ  އެ  ބ ކަނ ؛އަޅ ަގނޑަށް  ރޯ  ދޮހ ޑައެޅިެގން  ހަދަގ ތާން  ބ ނީޅ  އަ  ނީ.ތައް  ނެހެދޭނއަޅ ަގ  ،ަގނޑ    ނޭޑަކާ 

ނަޝީދ ހެލެއް.  ޑީ ކެނެރީޭގ  އެމް.ޑީ.ޕީހ މަޖިލީ،  ދޭނީ  ކ ރީެގ  އަދި  ރައީސް  ޑީއަ  ސާއޭރައީ  ެގެގ    ހަދާނީ. ލްދީބް 

   އެ ވާހަކަ...؟ ހަދަންޑީލްން މީހ ކ ތޯ ކާއަޅ ަގނޑ  
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 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

މެންބަރ  މީހެައޅ ަގނ ގ ތ   ވަ  މި  ،އިްއޒަތްތެރި  ޑީލްހެދި  ބޭނ ންވަނީ  ނޫންއްޑ މެން  ވާހަކަދައްކާކަށް  މިހާރ     .ެގ 

   !ދައްކަވާ ފ ޅ ޕޯޓްެގ ާވހަކަރިހ ށަހެޅިފައި މިއޮތް 

 

 ވ ން:ހަކަދެއްކެ ވާފްހީމް ޝަރީރާމެންބަރ  އިބްމަރަދޫ ދާއިރާެގ 

އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަދަްއކަ  އާދެ!  ރިޕޯޓަށް  ބޭނ ންވަނީ  އެވެސް  ވާހަކަ ބޭފ ޅ   ހެންން.  އެ  އެ    ން  އަޅ ަގނޑަށް  ދައްކަވާތީ 

ވާހަކައަކީ   ވާހަކަ އަޅ ގނޑ ެގ  ދަންނަވަންޖެހެނީ.  އޮންނަންވާނޭހ ަމޖިލީ  ،ވެސް  ރައީސަށް  އިްއޒަތްތެރި  ހިެގ  މާޔަތާިއ   

ޤައ މ     މ ޅި  .ނޭދޭއަޅ ަގނޑ މެން މި ހޯދަން އ ޅޭ ކަންކަމެއް ނ ހޯ  ރެވިެގން ނޫނިްއޔާން. އެކަން ެއޮގތަށް ކ ކަރައްކާތެރި

ފ ޅ ންތަކެއް.  އޭ ަވކި ބޭށްލައިފިކޮރާބ އ މ  ކިލަނބ ކޮށް ޚަަގއި މ ޅި ޤަ ާވހަކައާއި ވާދަވެރިކަމ ވޭސިޔާސީ ޮގތ ން މި ދެކެ

ހަމަ    ވެސް  ހަރ ކަށިވާ މީހ ން  ސިޔާސީ ޮގތ ން  ންމެހެން. ހަމަ އެހެވެސް ހަމަ އެ  އެއީ ހަރ ކަށި ސިޔާސަތ ެގ މީހ ން

 ނޫންހަރ ކަށި ދީނެއް    ،ން ވެސް ހަމަ އެހެން. ދީނަކީ މެދ މިނ ެގ ދީނެއްމ ަގއި ހަރ ކަށިވާ މީހ ދީނ ެގ ނައެހެން. އަދި  

 އް. ދައިދޭ ދީނެހޯ ެވރިކަންެގ ބާއްޖަ ދ ނިޔޭ. ދެބިކ ރާ ދީނެއްފަށް ލޯސާެއއީ އިން. އެީއކީ

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

 ދެން.  އްވ ން އެލަދެޖެ. ވާހަކަފ ޅ  ނިންމަވާމެންބަރ  މިހާރ  ވަގ ތ  ހަމަެވއް އިްއޒަތްތެރި

 

 ވ ން:ހަކަދެއްކެ ވާފްރާހީމް ޝަރީމެންބަރ  އިބްމަރަދޫ ދާއިރާެގ 

 އެްއ މި ފ ޅ ން ނިޒާމީ ނ ކ ތާަގއި ހ ރިހާ ވާހަކަ  ބައެއް ބޭލިބޭ އަދި އެންމެ މިނެޓެއް ވެސް. އެހެންނ ށް ޅ ަގނޑައާދެ! އަ 

 ވެސް  ން މީހ ންނަކީނޫ  މެންށޭ. ތިމާ ވަޑައިނ ަގންނަވާވެ ސިޔާސީ ޮގތ ން ވެސް ހަރ ކަށި  ،ދިޔައީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަައކީ 

ރައްޔި ކަދިވެހި  ޤަ ބޫަގމ ަގއި  ތ ން  ެއކ  އ މ ގެ ލ ފ ޅ ކ ރަްއވާށޭ.  ތެރޭަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  މި   ،ލ ންެއއްބާރ   އިމާވެރިކަ 

ދަހިވެތި  ،ިއވ މާއިބައިބަ   ،ފިތ ނަވެރިކަމާއި  އ ފެދޭ  އިޤައ މ ގަ  ހިންމ  ކަވެރިކަމ ެގ  މި  ކ ރާ  ރޯ  ފިތ ނައިެގ  ާގަގއި 

އަޅ ވާލައިނިއް  ފާންތައްއަލި ދެން  ކ ރިއަަގެގންނޭ  ދެވޭނީ.  ނޑ މެންނަށް  ދެކ ރިއަށް  ޤައަ  .ވ ނީށް  މަކީ އ ޅ ަގނޑ މެންެގ 

ެއކަމަކ  އޮތް އެކ ވެރިކަމާއެކ    އިލާޞްތެރިކަމާއިޚ ވަރަށް  ސ ރެނީއްފެށ  ދާއިރާ  ޤައ މެއް.  މެންބަރ  އ ނޫގފާރ   ެގ 

 ކ ރ ެގ...  ސިޔާސީ ފިކަހަލަ ހަރ ކަށި

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން
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މެން  އާދެ! ިއއްޒަތްިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރ ތެބަރ ،  މެންބަ  ، ރި  ރިޕޯޓަށް ހަމަ  ވާހަކަފ ޅ   ،ރ އިްއޒަތްތެރި  މި   

 ނިންމާލަދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ވ ން:ހަކަދެއްކެ ވާފްރާހީމް ޝަރީމެންބަރ  އިބްމަރަދޫ ދާއިރާެގ 

އަނެްއކާއަޅ ަގނޑ ެގ   ައޅ ަގނޑ މެން  މިހާވާހަކައަކީ  ޤައ މ   މި  އަލ ން  ބޮޑަށްވެސް  ރާއްޖޭަގއި   ވެސް   ދ ަވހަކ      ،މި 

ތާ  100  ދިޔަމި ޕްލައަހަރ ެގ  މިހާ  ެވސް  ބައިބައި  ،ވެރައިޒްރީޚ ަގއި  އޮމިހާރ   ނެވެފައި  ތަނެއް  ވެރިކަމ ެގ ތް  ތޭ. 

ނަތީޖާއޭ  ކަމ ަގއިވެތިދަހި ހިތި  ކަންކަމ ެގ  ކ ރެޭވ  ޮގތ ން  ސިޔާސީ  މިއަދ    ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

މިކ ރި  ެގއަޅ ަގނޑ މެން ފެންނަމ ން  ތެ  މައްޗަށް  ރައްޔިތ ޖޭެގރާއް  !އްފ ޅެދަނީ.  ވަ   ވަރަށް    ވަތްތެރި،އ ޚ   ރަށްންނަކީ 

ާގތްކޮ  ، ކޮށްއެކ ވެރި އޮވަރަށް  ރާއްޖޭަގ  ތްށް  އެހެންނަމަެވސް،  އ   ސިޔާސީ  އިބަެއއް.  އަިއ   މިފަހ ން    ފެދ ނ ޕާޓީ 

 ށް ނެރެއަތައް ކ ރި ޮގތ ން ހަރ ކަށި ޮގތް  ޔާސީސި   ޓަކައި  އަރަިއަގތ މަށް  އަށްބައެއް ބޭފ ޅ ން މަތިފަޑި  ،ބައިބަިއވ މާއި

ކަންތައްކ ރަމ ންދާ ބޮ  ވަރަށް  ސަބަބ ން  ޤައ މ ތަކ ެގ  މި  ތެރޭެވއްޖެބައިބައި  ޑަށް  ރައްޔިތ ން  އްޖެ.  އ ފެދިފިތ ނަ  ގައި. 

މީހ ން ށި  ސް ސިޔާސީ ޮގތ ން ވަރަށް ހަރ ކަން އެކަންޏެއް ނޫން. އަދި އެނޫންވެ ށި މީހ ން ހަރ ކަހަމައެކަނި ދީނީ ޮގތަކ 

  ..ރާ ޕެލަސް.ސަންދ ވާ މީހ ން އ ޅޭ. ައޅ ަގނޑ ެގ ބޮލަށް ނަ ށް ޮގއަލެ ،ޅޭ އ  އެބަ

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ޔާސަތ ރި

މެންއާދެ!   މަޑ އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަފ ޅ   އެދެން.  ބަރ   އިއް ކޮށްލަދެްއވ ން  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   މެންބަރ   ޒަތްމާފަންނ   ތެރި 

 . ނިޒާމީ މަްއސަލަ ،މީހ ޔާޒ  ފައިމްތި

 

 ( ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  މީމީ ނިޒާހ މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަ

ރައީސް ދޫކޮށްލައިފިންއަޅ ގަ   ،އިްއޒަތްތެރި  ނ ކ ތާ  ނިޒާމީ  ނަން  އަޅ ަގނޑ   ނޑ   . މަނައި  ަގއިވަގ ތ   މިެގ 

ރީޒަނަ ނަަގނީ  މި  ނަން  ށް،ޮގތަކަބަލް  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކައަޅ ަގނޑ ެގ  ބ ހ ތާން  ދޮގ    ދެއްކީމާ   ަގނެފައި 

 .ނ ންލީހ ަގއި ެއކަން ސާފ ކޮށްދިއްޤެއް މަޖިޙަ މެންެގަގނޑ ޅ އަ

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 
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އިްއޒަޝ ކ  މެންބަރ ތްތެރިއްޔާ  ދާއި  .ރި  މެންބަރ   މަރަދޫ  އިްއޒަތްތެރި  ޝަރީފްރަެގ  ވާހަކަފ ޅ    ،އިބްރާހީމް 

އެ ވާހަކަނިންމާލަދެއްވ ން  ޝަރީފް،  އިބްރާހީމް  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   ފ ޅ ދެން. 

 ؟ ލެްއވީތޯއިނިންމަވަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރީފްޝަ އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ރަދޫމަ

 .ނޫން ،ނޫން

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

   !ލައްވާއިވާހަކަފ ޅ  ނިންމަވަ މާ،އެހެންވީ .ރ  ވަގ ތ  ހަމަެވއްޖެމިހާއާދެ! 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރީފްޝަ އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ރަދޫމަ

މި ނިންމާލަނީ. އަޅ   ައޅ ަގނޑ   ވާހަކައ ފެދ ނ  ނަފ ރަތާ  ޮގތ ން  ަގނޑ  ސިޔާސީ އާދެ!  މީހ ން ދެއްކި  ބަެއއް  ިއެގ  އި 

.  ދަށް އ ކާލީ އެއް ދ ވަހ ދިމާލ ން މޫ  ންދ ރައާސަހަރަން ނައްެގ ޮގތ ން ޒ ވާނަކ  އަޅ ަގނޑ ެގ ބޮލަށް ަވޅިެއއް  ނަތީޖާއެ

 ލަށް ނ ެގންދިޔަ ޓަސްޕިލާފައި ދިޔަ ދޯންޏަކަށް އަޅ ަގނޑ  ފެނިެގން ނަަގިއެގން ހޮ  އެހެން  ންތަނ   އެ  އެ ދ ވަހ  ވެސް

މަރ ވީ  ،ނަމަ ހިތާސްއަޅ ަގނޑ   މިހާރ ވެސް  ޮގތަކަށް  މަ.  ތެރޭގައިވެރި  ސިޔާސީ    އޮތް  މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ބޮ ވަރަށް  ދޭ  އެބަ  ސަބަބ ން  ސިވާދަވެރިކަމ ެގ  އެހެންވީމާ،  ެގއްލ ން.  އަނިޔާވެފަ.    ސީޔާ ޑެތި  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ޮގތ ން 

ބ  ވަޅި  ށްރަކައަޅ ަގނޑ   ދެފަހަރ   އަޅ ޓަށް  މީހެއް  ހ ރި  އަަގނޑަކީ.  ހަރާފައި  ހަރާފަކަށިަގނޑެއް  .  ހ ރީ  އިޅ ަގނޑަށް 

މީ ހ ރި  އ ފ ލާފަިއ  ވޭން  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ޮގތ ން  ނަތީޖާއެްއެގ  ހަރ ކަށިވ މ ެގ  ސިޔާސީ  އަޅ ަގނޑަކީ  އެހެންވީމާ،  ހެއް 

އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ސިޔާސީ  ޖެހ ނ  މީހެއް.  ޕަރޭޝަނެއް ކ ރަންއެތައް އޮ  ަގއި ޮއވެ،ޓަލ . އެތައް ފަހަރަކ  ހޮސްޕި ވެސް

ޮގތ ން    ސިޔާސީ   ،ލި ބ ރަވެސް އ ފ   ލީޑަރ ން ކަމަށް ނ ވާތީ ނޫސްތަކަށް އެ ވާހަކަ ނާރަނީ. ެއކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެން

ަގނޑަށް  ން ވަރަށް ރަނަގޅަށް އަޅ  ފިތ ނައިެގ ސަބަބ ން ލިބޭ ެގއްލ   ،ވިހަާއއި  މި ކ ރާހަރ ކަށިވ މާއި، ހަރ ކަށި މީހ ން  

ދަންނަވާސްވޭއިހ ސާ އަޅ ަގނޑ   ނިންމާލަމ ން  ވާހަކަ  ައޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ވަރަށް    ،ނީ .  އަޅ ަގނޑ   ބިލަށް  މި 

 . ޝ ކ ރިއްޔާ.  ކ ރަމޭދ ތާއީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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ރ  ންބައްޒަތްތެރި މެބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އި   އަރ ވަނީ  މިފ ރ ޞަތ   ޑ   އަޅ ަގނމިހާރ     .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ޙްމަދ  ޙަލީމަށް. އަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ހ ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ވެސް  ތާއީ އަޅ ަގނޑ   ބިލަށް  އޮތް  އެހެންނަމަވެސް،  ށަހެޅިފައި  ދ ކ ރަން. 

ެވރިކަންކޮށްފައި ރާއްޖޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދެކޭޮގތ ަގއި  އިސް    ނޫނީ  އަޅ ަގނޑ   ތިބި  ކޮށްފައި  ރައީސްކަން 

މިފަރާތްތަ ހަމައެ  ކަށް  ނ ރައްކާ  އެއޮތް  ނޫން އިކަނި  ކަމަކަށް  ބަދަލ ކޮށްެގން  ތަން  ދިރިއ ޅޭ  ސަލާަމތްކ ރެވޭނީ  ން 

ދެ އެހެނެއް އަޅ ަގނޑ   އެނޫން  ކެނީ.  ރައްކާތެރިކަމާއެކީ   ދިރިއ ޅޭ  ،  ކަމެއް.  މ ހިންމ   ވެސް  ބަދަލ ކ ރ މަކީ  ތަން 

ވަނަ ދ ވަހ    6މަހ ެގ    އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިމ މޭ  ވެސް،މަކީ ވެސް މ ހިންމ  ކަމެއް. އެހެންނަމަދ ވޭނެ މަެގއް ހޯދިރިއ ޅެ

ދިން ހަމަލާ    އަބަދަށް ވަކިކޮށްލ މަށް ޓަކައިއ މ ރަށް ތާ  ރައީސް ނަޝީދ  ައވަހާރަކޮށްލަން، އަޅ ަގނޑ މެންނާ ؛މި ގޮވި

ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑެއް ނ ދެކެން. ހ ންނަވާ މަެގްއެގ ސަބަބ ން    ންނަވާ ގެކޮޅާއި ނޫނީދެވ ނީ ހަމައެކަނި އެމަނިކ ފާނ  ހ 

ނޫން    އެއާ ކ ރާކަށް  މިކަން  ައޅ ަގނޑ ެމން  ދިމާވީވީވިއްދައިެގން  ކަންކަން  އެހެންނަމަވެސް،  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  .  މާ 

ފިޔަވަޅ   ައޅ ަގނޑ   ކަންކަމަށް  ޭއެގތެރެއިން  ފިޔަވަޅަޮގތ ގަ   ލ ކ ރާބޫަގއެޅެނީ.  ބޭނ ންވާ  މި    ، ކީއި ސަރ ކާރ ން އަޅަން 

ވެސްކާރައްމިހާރ    ތަންތަން  ދިރިއ ޅ ްއވާ  ޓަކައި  ދިނ މަށް  މަޤް  ތެރިކަން  ހެދ މ ެގ  ތަންތަނަށް  ދ ަގއި ޞަރައްކާތެރި 

ައޅ ަގނޑ    ެއހެންވީމާ،  ބިލެއް.  އޮތް  ފާސްޮގތ    ބޫލ ކ ރާަގހ ށަހެޅިފައި  ބިލ   މި  އެހެންނަކ ރަންޖެހޭަގިއ  މަވެސް،  . 

. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ބިލެއް ދައްކަނީ   ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން މިެގއިނަމިއަދ  ފިތ  ؛ވާލަން ބޭނ ންަގނޑ  ދަންނައަޅ 

ހ ށަހެޅި ފިތ ނައިެގ  މިތަނަށް  ހަމަ  ވެސް  އ ޅެނީ  މި  ހާދިެގން  ބޮޑެތި  ހިނގައިދާ  ރާއްޖޭަގއި  ސާތަކ ެގ  ސަބަބ ން 

މި  .  ސަބަބ ން ނޑ މެން ދެކެން ބޭނ ންވި ކީ މި ރާއްޖޭަގއި ދ ވަހަކ  ވެސް އަޅ ަގދިޔަ ހާދިސާއައިހިނަގއެންމެ ފަހ ން 

އިންސާފ     ،މައްސަލަ ރަނަގޅަށް ބެލިމި    ،ވާ ކަމަކީ އަޅ ަގނޑ  ބޮޑަށް ކަންބޮޑ  ؛ރައީސް  އިްއޒަތްތެރިދ ވަހެއް ނޫން.  

ޮގތ ަގއި ފެންެގެވެގންދާނެ ތަނެއްންމ އާބޮން ގޮވ ން  އ މަކީ  ޤަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ކ ޑަކ ޑަ    ،ދިއްޖެ ނަމަނ ހޯ ނަނީ.  

ޓޫ ބޮޑ   ވަރަށް  ކަހަލަ  ައޅ ަގނޑ މެން  ެއއީ  ނ ރަްއކަލެްއ.  ބޮޑ   ވަރަށް  ލިބޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރިޒަމަށް  އެއީ 

އި ހ ންނަ  ހަތަރ ދަމ  ބިނާވެފައި  ދ ވާލ   އެއީ  ނޫން  ކަންކަެމއް  ައރާއަރަފޯދިެގންވާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޤ ތިޞާދަކަށް 

ޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް  އަ ؛ރަީއސް  އިްއޒަތްތެރި. އެހެންވީމާ،  ކީދިއ މައިމިތަނ ަގއި ބޮންޮގވަ އެތަން   ށ ެގރަންެގ  އަޅ ަގނޑ މެ

މިއަސީރި ޮގތ ަގއި  ަމއްސަލަެއއްެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ސް  ރާއްޖެ  މި  ބަލަންޖެހޭ.  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން   ކަންކަން 

ޖީލ  މި  މި ރާއްޖެ  ނިމ ނީމާ  ސަލާމަތްކ ރަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޖީލ ތަކާ  ނިމެނީއެއްއަދި    ނޫން. އަންނަން އޮތް 

ަގނޑ މެންނަށް އެކީަގއި މި ރާއްޖެ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ހަވާލ ކ ރަންޖެހޭ. އެއީ އަޅ    ހަމައަށް އަޅ ަގނޑ މެން އަމާންކަމާ
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އަމާނާތެްއ.   ބޮޑ   ވަރަށް  މިއޮތް  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފި  އެއާ  ،ފެންނަނީ  އެހެންނަމަވެސް،  ފަސާދަ ނަތ ޚިލާފަށް 

ަގިއ  ނޫން. މީެގތެރޭ ކ ރެއް  އެކި ޮގތްޮގތ ން. ހ ސްއެކަނި ދީނީ ހަރ ކަށި ފި  ންއ ފެއްދ މ ަގއި ވަރަށް ައވަދިނެތި އ ޅޭ ތަ

ފިތ   ބޫލ ކ ރާަގއަޅ ަގނޑ    ސިޔާސީ  ބޮޑ   ޮގތ ަގިއ  އެންމެ  ދިމާވި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އޮތް.  އެބަ  ެވސް  ނަވެރިކަން 

ދިޔަ  އިފެބ ރ އަރީަގިއ މި ރާއްޖޭަގއި ހިނަގ  7، މި ރާއްޖެ ހަލާކ ވާން ދިމާވި އެންމެ ބޮޑ  އަސްލަކީ  ކީރިކަމަނަވެފިތ 

ވަނަ 2008.  ފަހ  މި ރާއްޖެއަށް ެގނެވ ނ  ވެރިކަމެއް  ގ  އިންތިޒާރަކަށްބަޣާވާތް. އެއީ މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ވަރަށް ދި

  ދަކާ ައއ  އ އްމީ  ،އައ  ނިޒާމަކާއި އެކީ   ،ގ  ެވރިކަން ބަދަލ ކޮށްދިއަހަރ ެގ    30މ ެގ  އަހަރ ަގއި މައ މޫން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫ

ވެރިކަމެއް  އެ ފެށި  ރަްއޔިތ ން  ރާއްޖޭެގ  މި  ނަޝީދާ  2008ކީަގއި  ރައީސް  އަހަރ   ވެރިކަމ ެގ  އިއެކީގަ   ވަނަ  އެ   .

ޑެތި ކ ރިއެރ ންތަްއ  ބޭވަރ ެގ ބޮ ، ދ ވަހަކ  ެވސް ނ ލިވެސްތެރޭަގއި މި ރާއްޖެ ދ ވަހަކ   ެގ  އަހަރ    3  ކީ ވެސްނަތިޖާއަ

ރާއްޖެ މ ޅިން އެހެން އެކީަގއި މި    ސާސްކ ރެވ ނ . އެ ބަދަލާެގ އިހ  ކަމ  ލިބިެގންދިޔަ. އަދި ރަްއޔިތ ންނަށް ބަދަލެއް އައި

ވެރިކަން  ކ ރީަގއި  މަންޒަރ   ދާ  ފަރާތްތަކަށް  ތަނަކަށް  އެ  ފެނިެގންކ ރި  ހިތްދަ  މަންޒަރާދިޔަ.   ޮގސް ެގންތިވެ އެކީަގއި 

ވަްއޓާ  ،ށްކޮ  ބަޣާވާތެއް ސަރ ކާރ   އޭރ ެގ  ބަޣާވާ  އި،ލައަޅ ަގނޑ މެންެގ  ސިފައިންނާ  ތަށްއެ  ފ ލ ހ ންނާއި    ފަހ  

ތިރާމ  ހ  އިއެކަކ  އަނެކަކަށް ކ ރާ ޤަދަރާއި  ،ޮގސްން ބޮޅ ންވެެގމި ރާއްޖޭެގ މ ޅި ސިޔާސީ ނިޒާމ  ޮއޅ ން  ،ބްލެކްމެއިލްވެ 

އެއަށް އިންސާފެއް ނ ހޯދ ނ .   ބަޣާވާތ ެގ ނަތީޖާއަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ކަށްވީ ގެއްލި ދިޔައީ. އޭެގ އެންމެ ބޮޑ  އަސްލަ 

ވެސް   މިއަދ   މީހ ން  ބަޣާވާތްކ ރި  ނޭޅ ނ .  ވެސް  ފިޔަވަޅެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަނެއްކާވެސް  އެ  އެައކަށް  ތިބީ 

އެއި ަގލަތ ހާވާތްކ ރާ  ޣާބަ މ ޅި  ހިސާބ   .  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ތިބީތީ  ބޮއްޤަަގއި  މިއަދ   ސ  އ މ   ދިޔައީ.  ންލައިެގން 

ތިބިއެ  ަގނޑަކަށް  ާގތް އެހެން   ؛މ ައއްސަސާތަކ ަގއި  އަދި  ޚިދ މަތްތަކާއި  ތިބި ސަލާމަތީ  މ އައްސަސާތަކ ަގއި  ވެސް 

އޮތީ. އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫން   ވެސް ހޯދަން މަޖ ބޫރ ވެފައި މިއް އަބަދ ނޑ މެން ނޫން އެހެން ޮގތެޅ ގަ ބަޣާވާތްކ ރި ފަރާތްތައް އަ

ބޭނ ންވޭ  ޮގ  އެހެން އެބަ  ހޯދަން  ވަނީތެއް  އެ  އެހެން  މީހ ން.  އަމިއްލަ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ،އެ  ެއބޭފ ޅ ންެގ  މީރ   ޒަނަކީ 

ތެރެއިން ެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ެއ ށްކޮށް ތިބި ބައެއް. ެއޮގތަށް މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ވެސް ކ ށްވެރިކޮއަބަދ 

  ޅ ަގނޑ މެން މިދައްކާ ވާހަކަ. މިހާރ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅިފައި މި  ދޭތެރޭަގއި އަެގ ދެ މެންބަރާއިއަޅ ަގނޑ މެން   ،ވިދާޅ ވީ 

ހ ށަހަޅާފައި  ސަރ ކާރ   ،އޮތް ފަރާތ ން  ނަ   މިެގ  ކިޔާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ބިލަށް  ބިލެއް އޮތް  ައޅ ަގނޑ   ފ ރަތ ެގ   ،

ނޫ ވެސް  ބިލެއް  ސެކިއ ލަރ  ެއީއ  ނޫން.  ވެސް  ބިލެއް  ނަފ ރަތ ެގ  އެއީ  ރާއްޖޭަގިއ ދެކޭޮގތ ަގއި  މި  އެއީ  ން. 

ހ އްޓ ވ މަށް  ޮގްއވ ންބޮން މެރ ން  މީހ ން  ރާއްޖޭަގއި  މި  ބިލ ެގ  ،  އެ  ބިލެއް.  އޮތް  ހ ށަހެޅިފައި  އިން ޢާ ރީޛަޓަކައި 

 ން ހ އްޓ ވޭނެ. މީެގތެރޭަގއި އެންމެ ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބިރ ވެރިކަމެއް މި އ ފެދޭ ކަންކަ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި

މިކަހަލަ އެތައް   ،ކަމަށް ބ ނެ  ލާމެއް ނޫންބެހި، އަނެކަކ  ކާފަރ ކޮށް، އޭނާއަކީ އިސް  ކ ެގ ޒާތާ ކަކ  އަނެކައެ   ،ކަމަކީ

ޮގތ ަގިއ    ބޫލ ކ ރާަގތީ. އެހެންވީާމ، ައޅ ަގނޑ   ފައި އޮންނާކ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބި ވާހަކަ ވަރަށް އޯޕަންކޮށް ދެއްޒާތ ެގ  
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ރައްކާތެރިކަމަށް   މިހާރ   ،ން ފޮނ ވި ބިލާއިސަރ ކާރ  ؛ބިލ   އެ   ،އްކަތަކީދާ މަސަ  ހ ަގއި ކ ރެިވެގން މިމިއަދ  މި މަޖިލީ

މި ރައްކާތެރި   ފޮނ ވިފައި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވެސް  އެއްޗަކީ  ހ ރިހާ  ިމ  ބިލާއި  މަސައްކަތް.  ކަމައޮތް  ކ ރެވޭ  ޓަކައި  ށް 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ައޅ ަގނޑ   ލިސްޓެއް  އެހެންވީމާ،  ަވކި  ޒާންމ އާެގ  ެއއީ  ގ ޅިެގން  ތީ  ކ ރ މާއި 

ދައްކަވަނީކީ    ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ ަގއި އެ ވާހަކަފ ޅ   ބަބެއް ނޫން. ހަމައެކަނި މަރަދޫވާންޖެހޭނެ ސަ

ވާހަކަފ ނޫ އެ  ވެސް  މެންބަރ ން  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  މި  ން.  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ދައްކަވާ.  އެބަ  ޅ  

ެގން އ ޅޭ ދޭތެރޭަގއި ަވރަށް ބޮޑަށް ޒާތީވެ  ޓ  މަޖިލީހ ން ނިކ ތް ހިސާބ ން ފެށިެގން މަޖިލީހާރ .ސީެގ ލިސްއެމް.އެމް.ޕީ.އާ

އެ އަޅ ަގނޑަށް  މެންބަރ ން  އެހެންވީބައެއް  ކަމެއް.  ދެރަ  ވަރަށް  ެއީއ  ފާހަަގކ ރެވޭ.  މިބަ  ހ ށަހެޅޭ   މާ،  ތަނަށް 

ބަލަންވާނީބިލ  ައޅ ަގނޑ މެން  ެވސް  އަބަދ   ފައިދާހ ރި  ،ތަކ ަގއި  އެންމެ  ކަންކަ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ކ ރެވޭތޯ.  ޮގތަށް  ން 

  ،ޖޭެގ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކައި ރާއް މި  ، ބިލަކީ ވެސްއެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ިމއަދ  މި ހ ށަހެޅިފައި އޮތް

ޚާއް އަދި  ކަމެްއ.  މ ހިންމ   ވަރަށް  ޓަކައި  ރައްކާތެރިކަމަށް  ައޅ ަގނޑ ޞަރައްޔިތ ންެގ  އިްއޒަތްކޮށް  ތެރޭަގއި    މެންެގ 

ތިބިވިދެ މަޖިލީހ ެގ ރަ  ،ފައި  ފަރާތްތައް އަދި  ތިއްބެވި  ެވރިކަންކ ރަްއވާފައި  ޕާޓީެގ ރަީއސްނޫނީ  ،ީއސްރާއްޖޭަގއި    ،  

ބޭފ ޅ ންނަމިފަދަ މ ހިންމ   ދޭންޖެހޭ  މިފަދަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ރައްކާތެރިކަން  ހިމާށް  ހަރ ދަނާކ ރަން  ޔަތާއި  މިއަށްވ ރެ 

ޮގތ ަގއި  ަގޑަށް  ަގނއަޅ  ޖެހޭ.  އެބަ ބޮއިނަގހިދ ވަހ   ށްއިހަބޫލ ކ ރެވޭ  ައޅ ަގނޑ މެދިޔަ  ވެސް  ހާދިސާއަކީ  ންެގ  މ ެގ 

އެބަ އިހ މާލ ތަކެއް  އެތަތެރޭަގއި  އެއީ  ނޫނީ  ސާފ ކ ރަން  ެވސް  ގޯޅިއަކީ  ދެ  އެ  ޕާކ ކ ރ ން  ޮއތް.  ސަިއކަލް  ނ ަގއި 

 ؛ރައީސް   އިްއޒަތްތެރިއެ ތަންތަން ހ ސްކ ރެވިފަ.  މިއަދ  މި ވަނީ    ،ޖެހޭނެ ތަނެއް. މިއަދަކ  ނޫންންނަންމަނާކޮށްފައި އޮ

ހ ސްކ ރެވ ނީ ތަންތަން  އެ  ވެސް  ދ ވަހ   އެ  މިައދަސްހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެ.  ެއހެންވީމާ،  ހ ސްކ ރެވޭނީ.  ނޫން  ންެގ  ކ  

  ރަނަގޅ    ،އްނ ކޮށް ދިިގލިނ، އަޅ ަގނޑ މެން އެތައް ބަޔަކަށް އި މާ. އެހެންވީއިއިހ މާލ ތަކެއް އެބަ ހ ރި މި ކަންކަމ ގަ 

ޮގތ ަގއި މިހާރ     ބޫލ ކ ރާަގއަވަހަށް ައޅ ަގނޑ މެން ހޯދަންޖެހޭނެ މިކަން ކ ރި ފަރާތެއް. އަޅ ަގނޑ     ،ކޮށް  ޝަރީޢަތެއް

  ޑ ކ ރި ފަރާތްތަކާ މަށް ފަންހިންިގ ފަރާތްތަކާއި، ިމކަ  އި މިކަން ރާވަ  ،އިކާވެސް ރައީސް ނަޝީދަށް ހަަމލާދިން ފަރާތްތަ

ލަސްތަކެއްހޯ އެބަ  ދ މ ަގއި  އެހެން  ކަންބޮޑ ވޭ.  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  އ ފަލާއެކީ  ވޭ.  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ   ނަމަވެސް، 

ހަމައަށް މި  ނާންމ  ރައްޔިތ ންއާ  ،ެއކީަގއި އޮތީ ކޮމިޓީައކާ ފައި މިފެށިފާހަަގކ ރަން އެމް.ޑީ.ޕީެގ މިއަދ  މި މަސައްކަތް 

ކޮމިޓީމަޢ ލޫ އެ  ެގނައ މ ަގއި  މަސައްކަތ   ބ ރަކޮށް  ންމާތ   ކ ރައްާވ  ނަތީއެ  އަޅ ަގނޑަެގ  ޮގތ ަގިއ  ަގށް  ޖާ  ބޫލ ކ ރެވޭ 

ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ފެނިެގންދާނެ.  ތަނ ަގއި  ކަންކަން    ކަހަލަމި  ،ރަނަގޅަށް  އޮތް  މިކ ރީަގއި  ޓަކައި   ނ ހިނގ މަށް 

އަޅ  ކަން ބަލަންޖެހޭކަން  ކައިރިން  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގަގނޑ މެން  ކަމަށް   އިްއޒަތްތެރިބޫލ ކ ރަން.  ަގނޑ   ނެ 

، ދިރިއ ޅޭ ތަނަކަށް ރައްކާތެރިކަން އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަކޮޅ  ނިންމާލ މ ެގ ކ ރިން ެވސް ހަމައެކަނި ހ ންނަ ެގ ؛ރައީސް

ވަހ  ބޮމ ެގ   ދ ވަނަ  6މަހ ެގ    މިދިޔަ މޭނ ކ ރެވޭ.    ބޫލެއްަގދިނ މަކ ން އަދި އެ މީހާއަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ކަމަކަށް  
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.  އިދިޔައީ މަޖީދީމަގ ެގ މެދ ގަ އި ޔައީ ވެސް ރައީސް ނަޝީދ  ދިރިއ ޅ ްއވާ ެގައކ  ނޫން. އެކަން ހިނގަ ދިއިސާ ހިނަގހާދި

ދިޔައިރ ަގއި ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންެގ  އިިމވަރ ެގ ބޮޑ  ކަމެއް ހިނގަ   ،އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވާ ކަމަކީ ؛ރައީސް   އިްއޒަތްތެރި

ނ ފެނޭ. ށް  ކަައޅ ަގނޑ މެންނަ  ކަންސްއަ ން ސީރިންވާކަަމށް ވާ  ވެސް މި  ނޑ މެންެގ ބޭރ ގައިތެރޭަގއި ވެސް އަދި އަޅ ަގ

ކަމަކީ،  ނޑ މެންނަށް ދިމާވެެގން މި އ ޅޭ  ވާންވާ ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނ ސްއަށް ކަމެއް ވ މަކީ އެއީ ސީރި ރައީސް ނަޝީދަ

މައްސަލައެއް ދިމާވި  ނަޝީދަށް  ދިމާވެެގރައީސް  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނޫން.  އ   މި    ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ޅެނީން 

ަމއްސަލަެއއް.  އަމާނާތް ދިމާވި  ވަްއކަމާއި ؛ރައީސް  އިްއޒަތްތެރިތެރިކަމަށް  ރާއްޖޭަގއި  މި  ނަޝީދަކީ    ، ރައީސް 

އެ  ކޮރަޕްޝަނާ  ،ޚިޔާނާތާއި ވެސް  މަޖިލީހ ަގއި  އިްއޒަތްތެރި  މި  ފަރާތް.  މަސައްކަތްކ ރައްވާ  އިދިކޮޅަށް   ެއންމެ 

ަގއި ިމއީ ހަމައެކަނި  ބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ  ަގއަޅ ަގނޑަށް    އޮތީ.   ވެސް ފެންނަން މި ރ މިހާކަތެއް  ރެއްވި މަސައް މަނިކ ފާނ  ކ 

ފިކ ރ  ދީނީ  އެ ހަރ ކަށި  ބޮލ ަގިއ  ފަރާތްތަކ ެގ  އެބަެގ  ބަލަން  ައޅ ަގނޑ މެން  މިކަމ ަގިއ  ނޫން.  ކަމެއް  ޖެހޭ  ޅ ވޭނެ 

   ..ދި ީމގައި.އެތައް ފަރާތަކާއި އަޔާސީ  ޮގތ ަގއި ސި ބޫލ ކ ރާަގވަށަިއެގން. ައޅ ަގނޑ   

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދެން. ހަމަވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، ވާހަކަފ ޅ  ނިންމާލަދެއްވ ން އެ، ަވގ ތ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

އަޅ ަގނޑ   އިނިންމައަޅ ަގނޑ ެގ   ހަސަދަވެރިން  ޮގތ    ބޫލ ކ ރާަގލާނަން.  ސިޔާސީ  ިގނަ  ވަރަށް  ރާއްޖޭަގއި  މި  ަގއި 

ހަސަދަވެރިން   ިގނަ  އެންމެ  ފަރާތަކަށް  އެއް  އޮވޭ.  އެބަ  ރައީސްޮގތ   ސިޔާސީރައީސް ނަޝީދަށް  ފަރާތަކީ  ތިބި   ން 

  ،ތީރަީއސް ނަޝީދ  ކަމަށް ވާެވސް  ންމ  ރައްޔިތ ން ތިބި ފަރާތަކީ  އާށް އެންމެ ލޯބިާވ  ނަޝީދ . އަދި އެއް ފަރާތަކަ

  އި ފ ރާނައަށް ެގއްލ ންދީެގން ކ ރެވޭނެތީ ޖިސްމަށާއެކީަގއި ރަީއސް ނަޝީދ  ބަލިނ   ކަމާވާދަެވރި  ،މިހާރ  އެ ކ ރާ ކަމަކީ

މި ރާއްޖެ   ،އެކީަގއި މަސައްކަތްކޮށް   ބަލިކ ރަން. އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ރައީސް ނަޝީދ  އެނބ ރި އަިއސް އަޅ ަގނޑ މެންނާ

ބަދަލ ކ ރަން ބޭނ ންވާ ޮގތަށް ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ވިސްނ ން ފެންނާނެ. އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ   ފާނ މަނިކ   އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އެ

އަބަދަށް އިސްލާމްދީން. ިއސްލާމްދީނަށް ހ ރަސްއެޅޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް އަޅ ަގނޑ މެން ސް ތާމި ރާއްޖޭަގއި އޮންނާނީ ވެ

ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑަށް ދެްއވި ންކަންދެމ ން މި ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ީގނ ކ ރާނެކަމ ެގ ޔަ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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  މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ނައިފަރ  ދާއިރާެގ

ރަީއސް.   ިއްއޒަތްތެރި  މަޖި)  5/ 20113ޝ ކ ރިއްޔާ  އިމްތިޔާ ރައްޔިތ ންެގ  ާގނޫނ ލީހ ެގ  ބާރ ތަކ ެގ  ިމ    ،ށް (އަޒ ތަކާއި 

އި  27ާގނޫނ ެގ   ެގނެވޭ  މި  މާއްދާއަށް  ދަންނަވާ  ގ ޅޭ   ލާޙާ ޞްވަނަ  އެްއޗެއް  ވަނީ  ޮގތ ން   ،ނަމަ  ކަމަށް 

ރައީސ ނައަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަދެކެވ ނީ  މި  މިއަދ   މީެގކ ރިން  ރައްކާތެރިކަން  ށް  ހިމާޔަތާއި  ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް 

  ހިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ވަރ ަގދަކ ރާ ވާހަކަ.ފަނޑިޔާރަށް    ތި! އ އްތަމަކ ރަްއވާފ . ދެން މިހާރ ، މާވަރ ަގދަކ ރާ ވާހަކަ

އިނޭގތޯ. ހިމާޔަތާއި    ށް ރައްކާތެރިކަން ވަރ ަގދަކ ރާ ވާހަކަެގ ރައީސަ ތ ންެގ މަޖިލީހ ރައްޔި  ،ދެން މިހާރ  މި ދެކެވެނީ

 ؛ހ ރިހާ ކަމެއް  މި ؛ޒަތްތެރި ރައީސްއް އިން.  ަގދަކ ރަށް ވަރ އިތ ރަ  ،ކަމ ނ ދާތީވެހާރ  ދެވޭ މިންވަރ   ކާތެރިކަން މިރައް

މިމި މަޖިލީގ ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  ހ ރި،  މި  ކ ރެވޭ  އަދ   މަސައްކަތެއް،    މަސްސްމަ  1ހ ރިހާ  ދޮޅ   ދ ވަސް  ދ ވަސް، 

އެއް   ވޭތ ކ ރަނީ  މި  ައޅ ަގނޑ   އިކަމެްއަގއަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަކީ.   ބޫލ ކ ރާަގ.  މި  ކަމެއް  މ ހިންމ   ވަރަށް  ޮގތ ަގއި 

އިނޭގތޯ.    ާގނޫނ ތަކަށް ަވރ ަގދަ މި ކ ރަނީ  އާދެވ ނ  ހަމަލާ  ވަނަ ދ ވަހ   6މަހ ެގ    ރައީސް ނަޝީދ ެގ ހަށިކޮޅަށް މޭ

އަބަދ  އަޅ  ތާއީަގނޑ މެން  ތަހ ޒީބ     ،ދ ކ ރަމޭވެސް  ޮގތަށް  ާގނޫނ ތައް   އ މ ތަކ ގައިޤައެހެން  ޔިތ ންެގ  ރައް   ހ ންނަ 

އ އްތަމަމަ އަދި  ވިޔަސް  ރައީސް  ވި   ޖިލީހ ެގ  ރައީސ ލްޖ މްފަނޑިޔާރ   އަދި  ހިމާޔަތާިއ  ވެސް  އަށްރިއްޔާ ހޫޔަސް   

ތަހ ޒީބ     ،ރައްކާތެރިކަން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އޮންނައ މ ތަކ ަގއި  ޤައެންމެ  ދެވެންޤަ  ޮގތަށް  މިއަދ   އ މ ަގިއ ވެސް  ޖެހޭ. 

ހައިރާ މި  ތީމ ގެއަށް    ،ންވީއަޅ ަގނޑ   ބޭފ ޅ ން  ބަެއއް  އިސް  ބަދަލ ކ ރައްވާ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

ެއޮގފ ޅ ވާހަކަ ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވާތީ،  އެވާ  ތަށް  އަދި  އޭހަކަފ ޅ ހައިރާންވޭ.  ވިދާޅ ިވ  ރައީތަކ ަގއި  ރައީސް،  ސް  ރ ެގ 

މަނިކ ފާނ ެގ ޒަޢާމަތ ަގއި ަވރަށް ރަނަގޅަށް ކ ރަްއވާފައި ހ ރި ކަމެކޭ އެ ކަމަކީ. ެއީއ    އެ  ،މައ މޫން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް

މައ  ކ ރެއް ރައީސް  ދިެވހިރާއްޖޭެގމޫނަށް  އެއީ  ނޫން.  ކަމެއް  ރައީސ ންނަށް   ިވ  ހ ރިހާ  ރައީސ ންނަށް،  ހ ރިހާ 

އަކީ  ތިމަންނާ  ،ތިރި މީހެކޭއަކީ މާ ހިތް ކަންތައްތަްއ ެއއީ. ހަމަ ޖަޒ ބާތ ަގއި ތިމަންނާވާފައި ހ ންނަރައް ކ ވިސްނަވާފައި  

ެއއް ފެންވަރެއްަގއޭ ތިމަންނަ ތި ބަހައްޓާފައި ހަމަ މިހ ންނަ ބޮޑެ  އިނީ ކިޔަރިއ ޅ ން ހ ންނަންޖެހޭެގ ދިރައްޔިތ ންނާއި 

މެން އަނެއްކާވެސް ިމ ައޅ ަގނޑ   ،ށް ެގނެސްެގން ކަންތައްތަްއ ކ ރައްވާތީ އ މީ ބޮޑެތި ކަންތަކަށް ބަދަލ  އަމިއްލަފ ޅަޤަ

ާވ  ލަތ ަގއި އޮއް ހާއ މ  މި  ޤައީ.  ތަކެއް، ހޭދަތަކެއް މިޚަރަދ  ؛ޒަތްތެރި ރައީސް އް އި.  ދަކ ރަންޢާޖެހެނީ އޭތި އަނެއްކާ އި

ކ އްލި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަންތައްތައް  ކ ރަންމިކަހަލަ  ދިމާވާތީ  ހޭދަ  ޖެހޭތީކ އްލިއަށް  ހިމެނޭނެ.   އްއެ އޭެގތެރޭަގއި 

އަޅ ަގނޑ    ކަން ޮގތ   ބޫލ ކ ރާަގއެހެންނަމަވެސް،  މި  ކަންަގއި  ކ ރަންޖެހޭނެ  ރައީސްއްއި ތަްއތައް.  ކަމަކީ   ؛ޒަތްތެރި 

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީގެ ދެންމެ ިމހާރ   ވާހަކަފ ޅ ަގއި  މައްސަލަަގއި  އެމް.ޑީވާހަކަަގއި  އި    .ޕީގެ ފ ޅ ދައްކަާވއިރ ަގއި 
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ެގން ެއކަން ކ ރީ. އަނެްއ އޭ ރައީސް ނަޝީދ  ވިދާޅ ވެކަލެ  ،ންބަރ ން އެއް މެންބަރަކ  އަނެއް މެންބަރަކަށް މި ގޮވަނީމެ

ހ ރިހާ އެއްޗެްއ    ،ކ ރިޔަސް ެވެގން އެކަން  ދ  ވިދާޅ ނަޝީކަލޭ ރައީސް    ، ނޫނޭ  ،ކ  މި ބ ނަނީބަރަމެން ކަލޭ ތި ހ ރި 

ރައީސް ޔާމީން އެކަނި ޖަލ ަގއި އެ ކ ރަްއަވނީ ކީއްބާއޭ އެބަ ހިތަށްއަރާ.  ރަނީ  . ދެން ައޅ ަގނޑ މެން ހިތަށްއަފަލާއިކަ

ޚިޔާނާތ ަގއި ރައީސް ނަޝީދ    ެގއި އްސަލަދިވެހި ރައްޔިތ ން މިކަމަށް ެއބަ ޖަވާބ  ބޭނ ންވޭ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ މަ 

 ނަޝީދ  ވިދާޅ ވެެގން ކަމަށް... ޅ ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރެއް. ރައީސް ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ ކަމަށް ެއ ވިދާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިއް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   އެ،  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން  ވާހަކަފ ޅ   މެންބަރ ެގ  ބިލެޒަތްތެރި  ތްދޫ ދެން. 

   ، ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. ބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމްއިްއޒަތްތެރި މެން  ދާއިރާެގ

 

 ތާ( ނ ކ )ނިޒާމީ

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ބިލެ

ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި  ނ ކ ތާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ނިޒާމީ  ނެީގައޅ ަގނޑ   މި  ހަމަ   ،އެއް  ރަްއޔިތ ންނަށް  ރާއްޖޭެގ  މ ޅި 

ކަމެއް އެނޭގވަރ   ވެސް  ދާއިރާގެ   ، ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކަނޑަެއޅިނައިފަރ   ސީދާ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ެއ    ދޮެގއް  ެގން 

ބޭފ ޅެއް ނޫން. އަދި    ނެހަްއދަވާެއކީަގއި ޑީލް  ެއއްވެސް އިރެއްަގއި އެްއެވސް ބޭފ ޅަކާ  ،ހައްދަވަނީ. ރަީއސް ނަޝީދަކީ 

ޮގތަށް ބޮންށްން ކަމަރައީސް ނަޝީދ  އ ޅ އްިވ ޮގތަކ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ    ންމ ެއއީ އެހެން ވިދާޅ ވ  ؛ޮގްއވާލީ ފަހ ންވާ 

އ ޅ އްވަ   ދަކީ ކ ށްވެރިކ ރަން. ރައީސް ނަޝީހަރ ކަށި އިބާރާތ ން   ދިރިއ ޅ މެއް    އަދި ރައްޔިތ ންނާ   އި، ަވރަށް އާދަިއެގ 

މަސައްކަތްކ ރަ ރަްއޔިތ ންނާްއވާ  ާގތ ން  މަނި  ބޭފ ޅެއް.  ެއ  މަސައްކަތްކ ރ މަކީ  ފ ރާނައަށް ާގތ ން  ކ ފާނ ެގ 

ކަމަކަށް އަޅ  ނ ރައްކާވާންޖެ ެއއީ ނިޒާީމ  ކެން. އެހެންަގނޑ  ނ ދެހޭނެ ސަބަބެއް  އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަންެވެގން.  ވީމާ، 

   ޮގތަށް ރައްޔިތ ންނަށް ވާހަކަދެްއކ މަކީ.  ޑައެޅިެގން އޮޅޭެއއީ ކަނ  .ބޫލ ކ ރީަގނ ކ ތާއެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އި އާ  .ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މެންދެ!  ކ ރިޅ ަގނ އަ ؛ބަރ ންއްޒަތްތެރި  ދެންނެވިން  ޑ   ވެސް  ން 

މި ހ ށަހެޅިފައި  މި  ބިލާވާހަކަފ ޅ ދަްއކަާވއިރ ަގއި  ކ ރިއަށް   އޮތް  ވާހަކަފ ޅ   މެންބަރ ންެގ  އިްއޒަތްތެރި    ގ ޅ ވަިއެގން 

 ! ވާެގންދަ  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށްދެ! ެގންދިއ މަށް. އާ
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ނައިފަރ  

ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި  ގ ޅ ވީމާ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ނަޝީދާ  ރައީސް  ވާހަކަ  ދެއްކި  ހިތާމަކ ރަން.    އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ  

ނަޝީއަޅ  ރައީސް  ނަމެއްަގނޑ   ދެންނެވީނ ަގންނަން  ދ ެގ  އަޅ ަގނޑ   އިނޭގތޯ.  ދެންނެވީ   ،.  ދިވެހި    ،ައޅ ަގނޑ  

ވާހަކަދައްކާ   ބާރ ތަކާ  ސަލާމަތީ  ،ފައި މި ހ ރީއެތ ރިވެރިންނަށް    ބާރ ެގ  3ކޮށް  ޞަވަކިން ޚާއް ؛މ ަގއި ކަންތައްތައް އ ޤަ

ފ ރިހަމަ ބަދަލ ކ ރީމާ  އެންމެ  މިކަންތައް  ޮގތްޮގތަށް  ަވކި  ހ އްޓާ  ކަންތަްއ   ަވކިްއކާ  އަނެ  ،ޮގތ ަގއޭ.  މި  ހިސާބަކ ން 

ޮގތަށް އި ާވ  ލަތ ަގއި އޮއްހާ  އ މ  މިޤަ  އީ ޚަރަދ ތަކެކޭދައްކަނީ. އެ   ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މިދަކ ރަންޖެހޭޢާކ ރިން އޮތް 

ރައީސްކ އްކ އްލި ިއއްޒަތްތެރި  ޚަރަދެކޭ.  ބޮޑ   ވަރަށް  މިއީ  ޚަރަދ ކ ރަންޖެހ މަކީ  މިޮގތަށް    އާ ހާދިސާމި   ؛ލިއަށް 

ވަންދެން މި    ދެ މަހެއްހާ ދ ވަސް ؛ން މި ވާހަކަމަހެއްހާ ދ ވަސްވަންދެ  ދޮޅ ައޅ ަގނޑ މެން    ،ގ ޅިެގން، މިކަމާ ގ ޅިެގން

މިހާ  ޢާޟޫއ މަ  ދާކަމ ންވާހަކަދައް  ހ ށަހެޅިފައި އެ ވަނީޢ ރ  ޤާނޫނ ލް ގ ޅިެގން  ސީދާ ނަފ ރަތ  އ ފެއްދ މ ެގ   ،ޤ ބާތަށް 

ޔަކ  ބޭނ ންވާ ކަމެްއ  ވަކި ބަޔަކ  ކަންތައްތަކެއް ކ ރ މ ެގ ނިޔަތ ަގިއ އެ ބައ މ ަގއި  ޤަަވކި ޮގތަކަށް މި    ،ނިޔަތ ަގއި 

ލާޙ  އަނބ ރާ  ޞްއި   އެ  މަށް ޓަކައި ހ ށަހަޅާފައި އޮތް ބިލެއް.ފެތ ރ   ސީދާ ލާދީނިއްޔަތ އެއީ   ؛ކ ރ މަށް ޓަކައިހާސިލ 

 ... ެގންދަން ތަކ ރާރ ކޮށް

 

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ  އިއަ ؛އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ހަމަ  އެ   ،ލްތިމާސްކ ރަންޅ ަގނޑ   ހާލެްއަގއި  އްވެސް  ެއއްވެސް 

މަ އެްއވެސް  ހަ  ކަށް ކަމައްދަން މި ތަނަށް ބިލެއް ފޮނ ވާނެއ ފަތ   ތ ން ނަފްރަ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާށްޚާއްޞަކޮ ؛ފަރާތަކ ން

ަގބޫތެޒަތްއިއް  މެންބަރަކ   ނ ކ ރަން.    ޅ ަގނޑ އަ.  ނ ވާނެރަްއވަިއެގންލ ކ ރި  މެންބަރ ން ޒަތްތެއިއް  ދެންަގބޫލެއް  ރި 

މައްސަލައާހ ށަހެޅިމި  ާވއިރ ަގއި  ްއކަޅ ދަވާހަކަފ  މެންބަރ ވައި ޅ ގ    ފައިވާ  ިއއްޒަތްތެރި  ކ ރިއަކަފ ވާހަ  ެގންެގން  ށް  ޅ  

 ! ެގންދަވާ  ޅ  ކ ރިއަށްހަކަފ ެގ ވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   !ެގންދަވާ

 

 :ވ ން ކެ އްކަދެހަވާ މަދ  ޝިޔާމްބަރ  ައޙްރާެގ މެންދާއިނައިފަރ  

ފައި  ސްއި އައިކަމ ެގ ތެރޭގަ . މި ވާތީހ ރި ވާހަކަައކަށް  ންގ ޅ   މެން މި ދައްކާ ވާހަކައާޅ ަގނޑ އަ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

  ަގއިޮގތ   ެގއް ޙެލާޞްތ  އިތ ރ ކ ރ ވާ އި ކީ ނަފްރަޙަލާޞްއިއެ    ،ނަވަނީ މި ދަން  ޅ ަގނޑ އަ   ، ވެވާތީ   ކަށްޙަ ލާޞްއޮތް އި

ފެންޅ ަގނޑ އަ ރަީއސްނަނީމެންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދިމާ؛ .  މި  ނަޝީދަށް  ކަންތައް  ރަީއސް  ޓަކައި    އްލ ކ ރ މަށްޙަވި 

އެބަދިވެހި ހެދި ހ ރިރާއްޖޭަގއި  ާގނޫނ ތައް  ތަންފީފައި  ާގނޫނ ތައް  އެ  ރައީސްهللا   ޛ ކ ރީމާ.  ނަޝީދައިރާދަފ ޅ ން  ށް   
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ށް ވެސް  ސް ނަޝީދަ. ސީދާ ކަނޑައެޅިެގން މި ޤައ މ ަގއި ރައީލިބޭނެ  ވެސް އަދި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް އިންސާފ 

ޮގތ ަގއި. އެކަމަކ  ދީނާ    މަރިހަންމެ ފ  ޭއެގ އެދޭންވީޔަތްހިމާ   ،ވީން ދޭންއްކާތެރިކަފަރާތްތަކަށް ވެސް ރަ  އަދި އެހެން

 .. .ތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްވަނީމި ދަންނަ ޅ ަގނޑ އަށޭ ނ ކ ޅޭންނާ ދީނީ ޢިލްމ ވެރި ،. ދީނާ ނ ކ ޅެނ ކ ޅެ

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ށް ބޭނ ން. ދީނަކާ އެްއވެސް މީހަކ  ކ ޅޭކަވާލަން  ނައިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންހަމަ    ޅ ަގނޑ އަ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ފ ޅ  އެ ދަނީ  ޮގތ ން ވާހަކަ  ގ ޅޭ ޅ ވާ ބިލާ  ތި ވިދާހަމަ    ކަށްޮގތަ  ވެރިންެގ ތެރޭަގއި ވެސް ތަފާތ . އަދި ދީނީ ޢިލްމ ނޫޅޭ

އެހެންވީމާޭގތޯއިނ އި،  .  ރާއްޖެ  އަބައޮންނާ  ްއވިޔާރާދަކ ރެ މި  އިސްލާމްނީ  މަތީގަ ދ ވެސް  މިދީނ ެގ    ރާއްޖޭގެ   އި. 

އެ އަދި  ބިޤާނޫނ އަސާސީާއއި  ވެސް  ާގނޫނ ތައް  އިސްލާމްެވެގނާ ހެން  ދަނީ  މި  މަްއޗަށްދީން  ންެގ މެޅ ަގނޑ އަ  .ނ ެގ 

. އަދި ސްލާމްދީންއި  ވަނީއި ކަނޑައެޅިފައިންނަނީ ޤާނޫނ އަސާސީގަ މި އޮެގ މަސްދަރެްއެގ ޮގތ ަގއި ބެލ މަށް  ތަކ ާގނޫނ 

މީބޭ  ރާއްޖެއިންދިވެހި ؛ވެސް ެއއް  ހިރާއްޖޭެގވެދި ރައް ރ ެގ  ދިވެހި  ވެސް  ޖެހޭނީ   ށްކަ ތަޔިހަކަށް  ވެސް  ވާއިރ  

ަގ ހ ރެލ ބޫއިސްލާމްދީން  އޭއްއްޖެކޮށްެގން  ލިބޭނައަޔާ  ރަށްވެހިކަންށް  ވެސް  ދިނީ  އަދި  ރަްއޔި.  ެއއްެވސް  ތަކީ  ވެހި 

ަގބޫ އިރާ ލ އިސްލާމްދީން  ނ ދާނެ  ެވެގނެއް  ީމހަކަށް  ކ ރި ދަކ ރެއްިވއްޔާ ނ ކ ރާ  ވާހަކަފ ޅ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި    އަށް. 

 ! ވާެގންދަ

 

 :ން ވ ކެ އްކަދެހަވާ މަދ  ޝިޔާމްބަރ  ައޙްރާެގ މެންދާއިނައިފަރ  

ިއއްޝ ކ ރި ރަީއސްރިތެތްޒައްޔާ  ޤާނޫނ އަސާސީެގޮގތ ގަ   ކ ރާަގބޫލ   ޅ ަގނޑ އަ.    މާއްދާ  10  އި  ެއ    ޚިލާފ   އާވަނަ 

އިޙ ލާޞްއި ެއ  އެހެންވެެގން  ސީދާ  ޙ ލާޞް.  ެގނެވ ނީ  މިޅ ަގނޑ އަ   ވާހަކަދަމެން  މި  މައަދ   ގ ޅިެގންޢާއ ޟޫއްކާ    

ިމ  ؛ . އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޖެހ ނީށްލަންހަަގކޮހ ސްަގިއ މި ފާެގ ބަޅ ަގނޑ  އަ  ޙ ލާޞްއެ އި  ،ތީކަށް ވާޙަލާޞްނ  އިެގނެވ 

ރަްއޔިތަކަޤަ ކޮން  އިންސާފ ވެރިކައ މ ަގއި  އިހ ސާސްކ ރެށްތޯ  އ   ؟ވެނީން  މި  ޤައ މ ެގޅެ މިއަދ   ބޮޑެތިނީ  އެންމެ     

އ  މި  އިންސާބޮޑެތިންނަށް  ފަރާތްނޫނީ    ،ފ ވެރިޅެނީ  އެ  އިހ ހިމާޔަތްތެރިކަން  މިނ ކ ރެސާސްތަކަށް    .ޅެނީއ   ިވެގން 

މިނެތި ދެ  ެގން  ދިވެހިރައްޔިންއ ޅެނީ.  ކޮން  އިހ ސާސް އިންސާފ ވެރިކަ  ތޯތަކަށް،  ރައީ  ؟ކ ރެޭވނީން  ؛ ސްއިއްޒަތްތެރި 

ގާއިމ ފަނ  އިންސާފ ވެރި ސަރ ކާރަކީޑިޔާރ ެގެއްއ  މި  ސަރ ކާރެއް  ައއި  ޮގ  ޅ ަގނޑ އަ.  ކ ރަން  ަގއި  ތ  ަގބޫލ ކ ރާ 

ފަ ާގއިމ ނޑިޔާރ އިންސާފ ވެރި  އޮތްެގެއްއ  ކަން  ، ނަމަ  ކ ރެވިފައި  ކ ޅ ަގނޑ އަ ތަކެްއ  މި  ނ ވާނެރިމަްއޗެެމންނަކާ  .  އް 

  ެވެގން މަސަްއކަތްކ ރާިއ އޮ ރީަގސީ އެންމެ ކ ތަކަށް ޖޭ.އެސް. ވޭނެ ހ ރިހާ ޮގނ ކ ރެޔާރ ެގެއްއ ާގއިމ ފަނޑި އިންސާފ ވެރި  

ފެންނަނީމެޅ ަގނޑ އަތަން   މި  ވަޢ ދ ކާރ ެގ  ސަރ    އިތޯކޮބަ؛ ީއސްރަ  ރިއިއްޒަތްތެ  .ންނަށް  ބޮޑ   ެގ  ޤައ މ ؟ ެއންމެ 
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ޖ ޑި  ކ ރ ަމށްާގއިމ ންއަމާންކަން  އަމަ ކޮޓަކައި  ކޮމިޝަންެގ  ސަރިވސް  ބަދަލ ކ ރާމްޕޮ ޝަލް  ވަޢ ދ   ޒިޝަން  ނެކަމ ެގ 

ންދެން ވެސް  އަދަށް ދާ  ވެެގންދާއިރ  ެވސް އަދި  އަހަރ   3،  ވެސް. އެހެންނަމަނަށް ެވެގން ައއި ސަރ ކާރެއްތ ންރައްޔި

އި  ހ ށަހެޅޭޙ ލާޞްއެ  ނ ވޭޮގ    އެހެންނަމަތެްއ  އިދީވެސް،  .  ފ ށ އަރާ  ހ ށަހެޅިެގންދާޙ ލާޞްނާ  ފެންނާތީ   ތައް  ތަން 

އިއްހިތާމެން  ޅ ަގނޑ އަ ރައީސް މަކ ރަން.  ޔާމީ؛ ޒަތްތެރި  ދޭތެރައީސް  ގާއިމ  ނާ  ިއންސާފ ވެރިކަން  ކޮށްދޭށޭ ރޭަގއި 

ދަންނަ  ޅ ަގނޑ އަ ދައްކަނީ  ޅ ަގނޑ އަ .  ވަނީމި  ބާ  މި  ،ބިތިފައި  ށްންކޮވެރިކަދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ،މި  ރ ތަކ ެގ ވަގ ތ  

ހި އިސްފަރާތްތަކައެންމެ   ރަްއކާތެރިށް  ދޭ މާޔަތާއި  ރަީއސް  ވާހަކަ  ކަން  ވެޔާމީނަކީ.  ޤައ މ ގައި   މި   ސް 

ހ ކ ރަ ންވެރިކަ ބޭންނެވި ްއވާފައި  އަހަރ ފ ޅެއް  ފަސް  ފެހިދ ވަހ  .  ޤާނޫނ އަސާ،  އަ  ފަސް  ފ ރަތަމަ  ދ ވަހ ހަރ ސީން  ެގ 

ނ ލިބޭ   ތަކ ން އިންސާފ ، ކޯޓ ނ ލިބި  ށް އިންސާފ ފާނަން. ެއ މަނިކ ރައީސް ޔާމީކީ  ފ ރިހަމަކ ރެއްިވ ރަީއސަރެއް  ދައ 

ދަްއކަ  ޅ ަގނޑ އަވާހަކަ   މަނީމި  އެ  ކޯޓ ަގއި  ދަށ   ަގ  ެގނިކ ފާނ .  ތިން  ހިންަގން  އޮ   ޑިއިރަށްޝަރީޢަތް  ވާ  އް ވެފައި 

ެއ    އްސަސާައކ ންތޯއަން މ އައްސަވާނެ. ކޮޑ  ންޑްކ ރި ވާހަކަ އަކ  ސަސްޕެޔާރަސް.ސީން ފަނޑި.އެޖޭ  .ންޑްކ ރީސަސްޕެ

ށް  ޔާރ ގެއަޒ  ފަނޑިރ ެގ އެންމެ އިސްވެރިންެގ ނ ފޫސަރ ކާ  ،ޅ ވެފައި އެ އޮތީ ވިދާޑިޔާރ އެ ފަނ؟ މައްސަލަ ބެއްލެވީ

ވާހަކަ ކޮއޮތް  މ އަްއސަސާއަކ ންތޯ.  ކެރިަވޑަިއަގޕީ.ޖީއަ ؟ން  ެއކަންތޯތްށް  ތަޙ ޤީޤ ކ ރަ  ފ ލ ސް  ؟ވަންއް ތަްއ  ނޫނީ 

ޑިޔާރ  މިހާރ  ިވ ފަނކ ރެއްންކ  ހ ފަހ ން އެ މަނިކ ފާނަށް  ޭއެގ ؟ންޤ ކ ރަްއވަތައް ތަޙ ޤީެއ ކަންިއަގތްތޯ  ޑައޮފީހަށް ކެރިވަ 

ތެްއަގިއ  ޮގ  ވެރިންސާފ  ރައީސް ޔާީމނަށް އިކޮން އ ްއމީދެއްތޯ ކ ރަންވީމެން ޅ ަގނޑ އައެހެރީ ސ ޕްރީމް ކޯޓ ަގއި. ދެން، 

މިއަދ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    .ނެތް  ސް ރަްއޔިތަކަށް ެއްއވެ  .ސްތެރި ރައީނ ކ ރެވޭ އިްއޒަތް ؟ކަމަށް   މައްސަލަ ނިމިެގންދާނެމި

ިގނަ  އެން ރަީއސް  ރަމެ  ވެރިއަކީ  އޮތް  ތާއީދ   އޮތް  ތާއީ  ،ޔާމީންްއޔިތ ންެގ  ރަދ   ެއ ޔާމީ  ސްއިލީޑަރަކީ  ން. 

ކ ރެޭވ  ސެއް ނ  ކަށް އިހ ސާއްރެްއެގ މިންވަރ  ެވސް މިއަދ  ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަކަމ ެގ ޒަ ނެމަނިކ ފާނަށް އިންސާފ  ލިބޭ

އެހެންީވމާއި ރައީސް.  އި  ، ކ ރަންތާއީދ    ޅ ަގނޑ އަ،  ްއޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޖޭެގތާއީދ ކ ރަ  ޅ ަގނޑ  އަ.  ށްޙަލާޞްމި    ން 

ަވކިބާރ ތަކ ެގ މަތ ންެގރައްޔި  ށްޚާއްޞަކޮ   ން،  މަޖިލީހަގެ ންތ ރައްޔި ؛ޖިލީހަށް  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ    ހ ރިކީ  ހާ މި 

ވާހަ ބަހ ސްކ ރަންޖެހޭ  ކަންތަކެްއެގ  ތަނ ެގކަދައްކާ  މި  ިއސް  ތަން.  ހ ންނެއެންމެ  މި  ފަރާތަކަށް  ރައްޔިތ ންެގ    ވީ 

 ޅ ަގނޑ  އަކ ރެވ ނ އިރ   ހ ސްހ  ބަ. މި ާގނޫނަށް އެންމެ ފ ރަތަމަ ދ ވައްމަދ  ނަޝީދ ، ރައީސް މ ޙަމަޖިލީހ ެގ ރައީސް

  ށް ކޮންމެވެސް ތްކޮޔަޢާހަކައަށް ރިެގ ވާޅ ަގނޑ  އަހީކ ރީ    ޅ ަގނޑ އަ.  އް ެގންނަންޙެލާޞްށް އިމި ާގނޫނަ  ،ނެވިންދެން

؛ ރައީސް ،  އޮތް ހާލަތ ން  . މިހާރ  މިށްކަމަ  މިެގންދާނެމަށް ކޮންެމވެސް ޮގތެއް ނިކަ  އެަގިއ  ކަށް ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާވަރަ

އޮ މި  ނައީރަ  ން.ޑީ.އެފ ންއެމް.އެ  ތީމިހާރ   ހިމާޔަތާއި  ޝީދަސް  އޮތީ  ށް  މި  މަތިކޮށްފައި  ދޭން  ރައްކާތެރިކަން 

ދެްއވަން އެބަޖެހޭ ތިޔާރ ޚ ނޫނ  އިހޭ، މި ާގޖެވަންތިޔާރ ދެއްޚ  އިއެބަށް  ނަޝީދަ  އީސްކަމ ަގިއ ރަފަށް. މިއެމް.އެން.ޑީ.އެ

ވަކިރަރައްޔިތ ންެގ   ބޭފ ޅަކ   ހ ންނަވާ  ޚާްއޞަކޮންީއސަކަށް  މި  މިށް  ހާލަތ   އޮ  މަ  ،ތީވެ ތީތާނަގއި  ކ ފާނ  ނިއެ 
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ހަށިފ ބޭނ ން ނ ވަތަ  ރައްކަލަށް  ހަށި  މަނިކ ފާނ ެގ  އެ  ބަޔަކ   ފާރަވެރިންޅ ވާ  ޮގ  ބައިތިތ  ެގ    ޮގތެއް   އްބޭނެަގއި 

ާގނޫނ ން ހެއްދެ މ ން ޮގތަށް ހ ށަހަޅައެކަން އެ   ޅ ަގނޑ އަ ަގއި ދެކެން. އަދި  ކަމެއް ކަމ   ހިންމ މ   ވ މަކީހެއްދެވ މަކީ، 

 .ވަން ދަންނަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ކައި ވަރަޓަ  ތަށްރ ޞަލާނަން. ދެއްވި ފ އިެގ ވާހަކަކޮޅ  ނިންމަނޑ ޅ ަގއަ

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އި ކ ރިއްޝ  ެމންބަރ ޔާ  ަވގ ތ   އްޒަތްތެރި  މި  އާދެ!  ބިލަ.  ވާހަކަށްމި  މެންބަރަކ  ދަްއކަވަފ ޅ   އިތ ރ   ން 

ވަނަ  88ެގ  ދ ހ ެގ ަގާވއިއްޔިތ ންެގ މަޖިލީ. ރަބަހ ސް ނިންމާލަންރިޕޯޓ ެގ  މި  ން  ކ  މި ހިސާބ ނެތ މާއެިއެގންފައިއެދިަވޑަ

ރާތ ން ފޭދޫ ދާއިރާެގ ސަރ ކާރ ެގ ފަ  ،ތީންމަ  ވާ ޮގތ ެގއެ މާއްދާެގ )ށ(ަގއި   ،ނަންބަރ ެގ ދަށ ންވަނަ    3(ެގ  މާއްދާ )ހ

މެންބަރ  ހ ށަހަ  އިްއޒަތްތެރި  ނިހާދ   ނަންބަރ   ،ޅ އްވާފައިވާ މ ޙައްމަދ   މަޖިލީހ ެގ )  5/ 2013  ާގނޫނ   ރައްޔިތ ންެގ 

 ބިލަށް ެވސް މި  . އާދެ!ންޔ ން ިއްއވަވަނަ ކި   3ެގ  ެގ ބިލ ެގނައ މ ޙ  ލާޞްށް އި(އަނ ާގނޫ  ތަކ ެގއިމްތިޔާޒ ތަކާއި ބާރ 

އެހ ވޯ ަވގ ން  ޓަށް  ޯވޓ ެގ  އޮންނާނެމިއަދ ެގ  މޭޒ ތ ަގއި  އިދާރީ  ރަނަގ  ،އެދެން  ޅ ަގނޑ އަން  .   ބީލ  ވޯޓ ެގ 

  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( .ޖައްސަަވއިދެްއވ މަށް
 

 ހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން ށް އެ. ވޯޓަ 7

 

 ވ ން:ކެ އް ދެކަހަން ވާރިޔާސަތ 

މިހާޅ ަގނޑ އައާދެ!   ތައްޔާރ ވަނީ  ވޯޓަށް  ލިއި.  ރ މެން  ވޯޓ ެގ  މޭޒ ން  މެންބަރ ންނަށް  ދާރީ  އިްއޒަތްތެރި  ޔ ން 

ދަންނަ  ިއންތިޒާމ ޮގތަށް    ަގންނަވާވަޑައި ލިބި ފެނިވަޑައިނ ަގންނަާވ  ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )ވަގ ން.  ވަހަމަޖެއްސ މަށް  ލިންކ  

ޗެޓ ތްއިްއޒަ މެންބަރ ންނަށް  ލިތެރި  ވޯޓ ިއެގްއވަޔ ަގއި  ފ ރ ޞަތ   ދި ން  ފަހ ން.  ޅ ަގނޑ  އަނ މ ެގ    އާދެ!   އަރ ވާނަން 

ޓް އެންޑް އެކްސްޕޯޓ   ފް އިންވެސްޓްމެންންސް އޮޝ އަރެއިން  ދި   ރޝަން ފޮމިކް ކޯޕަރޭޓ . އިސްލާ ވޯމިއަދ ެގ ފ ރަތަމަ

އައިސެކްސީ.އަިއ.އީ.ައއި.)ކްރެޑިޓް   ނ ވަތަ  ބަިއވެރިވ މާ( ސީ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އިްއޒަތްތެ  ަގއި  މެންބަރ ންނަށް  ރިމެދ    

ނ ަގންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި  ލިންކ  ފެނިަވޑައިވޯޓ ެގ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އެދެން.  ކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަ

 . ން އެދެންޔ ްއަވއިދެްއވ ޮގތް ލި ދެްއވާ ަގއި ވޯޓ މެންބަރ ން ޗެޓް

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[
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 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 60    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 52    ބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެން

 00    ދަދ : އަ ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ

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

    52     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  27      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ތ ންރިޔާސަ

ކޯޕަރޭއިސްލާ ފޮމިކް  އޮޝ އަރެއިން  ދި  ރޝަން  އިންވެސްޓްމެންންސް  ކްރެޑިޓް  ފް  އެކްސްޕޯޓ   ެއންޑް  ޓް 

އައިސެކްސީ.ައއި.އީ. އި.އަ) ނ ވަތަ  ބައިވެރިވ މާ(ސީ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ިއއްޒަތްތެރި  ަގއި  މެންބަރ ންމެދ     ވޯޓ ދެްއވި    

ޖ މ ޮގތ ެގ ނަތީޖާ.   މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 87؛ އަދަދ ލަ  މަޖިލީހ ެގ  ތިބި  ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި  . 60؛ ހާޒިރ ވެ 

ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް  ރަކ  ނެތްންބަނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެ. 52؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  . ވަކި 

މެންބަރަ ނެތްވޯޓ ދެްއވި  އަދަދ ކ   މެންބަރ ންެގ  ބަިއވެރިވި  ވޯޓ ަގއި  އަދަދ . 52؛ .  ބޭނ ންވާ  . 27؛ ފާސްވ ަމށް 

ޓް އެންޑް އެކްސްޕޯޓ  ކްރެޑިޓް ވެސްޓްމެންފް އިންންސް އޮޝ އަރެއިން  ދި  ރޝަން ފޮމިކް ކޯޕަރޭ އިސްލާއެހެންވީމާ،  

 ފާސްވެއްޖެ. ރ ހ ންދިނ މަށް މަޖިލީހ ން  މެދ   ަގއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވ މާ( ސީ ނ ވަތަ ައއިސެކްސީ.ައއި.އީ. އައި.)

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ތ ންރިޔާސަ

ދެމިއަ ސަރ ކާރ ެގ  ދ ެގ  ވޯޓ .  އިއް މަތި   ،ފަރާތ ންވަނަ  ދާއިރާެގ  ޙަސަން  ވެރި  ެމންބަރ   ރީރ  ޒަތްތެރި 

ނަންބަރ     ،އްވާފަިއވާށަހަޅ ހ  އިރާްއޖޭދިވެހި)  13/ 2010ާގނޫނ   ާގނޫނަށް  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ބިލ ޙ ލާޞްެގ    ެގނައ މ ެގ 

ނިންމިކޮށް  ދިރާސާ ކޮމިޓީން  ބެހޭ  ޚިދ މަތްތަކާ  މަޖިލީހ   ސަލާމަތީ  ފާސްކ ންޮގތަށް   އިްއޒަތްތެރިމެދ     ރ މާ 

ޮގތަ މެންބަރ ންނަށް   ވޯޓ ދެްއވ  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ފެނިަވޑައި  އެދެން.ން  ކަށް  އިްއޒަތްތެރި ލިންކ   ނ ަގންނަވާ 

ފ ރ ޞަތ މެންބަރ ން އަޅ ަގނޑ   ފަހ ންނަށް  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   .މަށްދެްއވ ވޯޓ ން  ެގޔ ްއވައި ލި ޗެޓ ަގއި    ،އަރ ވާނަން 

ޒަ
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ފެނިވަޑައި  ެގވޯޓ  މެންބަރ ންލިންކ   އިްއޒަތްތެރި  ެމންބަރ ންޗެޓ ަގއި    ނ ަގންނަވާ  ޮގތް    ދެއްވާވޯޓ   ިއއްޒަތްތެރި 

 . ން އެދެންްއވައިދެއްވ ޔ ލި

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ރީރ މެންބަރ  ޙަސަން ވެރި ދާއިރާެގ މަތި   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 61    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 56    ބަރ ންެގ އަދަދ : ން މެންފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދި

 00    ދަދ : އަ ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ

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

    56     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  29      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ތީޖާ: ވޯޓ ެގ ނަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ތ ންރިޔާސަ

މަތިސަރ ކާރ ެގ   ިއއްފަރާތ ން  ދާއިރާެގ  ޙަސަން  ވެރި  މެންބަރ   ހ ށަހަޅ ޒަތްތެރި  ނަންބަރ    ،އްވާފަިއވާރީރ   ާގނޫނ  

ާގނޫނ ރާއްޖޭދިވެހި)  2010/13 ފަނޑިޔާރ ންެގ  އި (އަެގ  ބިލ ޙ ލާޞްށް  ޚިދ މަތްކޮށް  ދިރާސާ  ެގނައ މ ެގ  ތަކާ ސަލާމަތީ 

މަޖިލީހ ގެ ޮގތ ެގ ނަތީޖާ.    ވޯޓ ދެްއވި   މެންބަރ ންއިއްޒަތްތެރިމެދ    ރ މާ ފާސްކ ންޮގތަށް މަޖިލީހ   ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމި

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ . 61؛ ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 87؛ ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ޖ މ 

ވޯ .56؛ އަދަދ  ކަމަށް  މެނ ފެންނަ  ނެތްންބަޓ ދެްއވި  ވޯޓ ދެއްިވ  ރަކ   ކަމަށް  ބޭނ ންނ ވާ  ވޯޓ ދޭން  ޮގތަކަށް  ވަކި   .

އެހެންވީމާ،  . 29؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 56؛ . ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ ައދަދ ނެތް  ވެސް  ކ މެންބަރަ

ާގނޫނ  ނަންބަރ    ،އްވާފައިވާ ރީރ  ހ ށަހަޅ   ޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަންެވރި ދާއިރާެގ ިއއް މަތި  ،ފަރާތ ންސަރ ކާރ ެގ  

ޒަ

ޒަ

ޒަ
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ާގނޫނ ރާއްޖޭދިވެހި)  2010/13 ފަނޑިޔާރ ންެގ  އި (އަެގ  ބިލ ޙ ލާޞްށް  ޚިދ މަތްތަކާ ކޮށް  ދިރާސާ  ެގނައ މ ެގ  ސަލާމަތީ 

 ފާސްވެއްޖެ.  ންޮގތަށް މަޖިލީހ  ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ތ ންރިޔާސަ

 ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ޅ އްވާފައިވާ މ ޙައްމަދ  ނިހާދ  ހ ށަހަ  ރ ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ މިއަދ ެގ ތިންވަނަ ޯވޓ .  

ބާރ )  2013/5 އިމްތިޔާޒ ތަކާއި  މަޖިލީހ ެގ  އި(އަށްނ ާގނޫ  ތަކ ެގރައްޔިތ ންެގ  ބިލ ެގނައ މ ޙ ލާޞް  ދިރާސާކޮށް   ެގ 

ނިންމި  ކޮމިޓީން  ބެހޭ  ޚިދ މަތްތަކާ  މަޖިލީހ   ސަލާމަތީ  ފާސްކ ންޮގތަށް  މެންބަރ ންނަށް އިްއޒަތްތެރިމެދ     ރ މާ     

ޮގތަ ޯވޓ ދެއްވ ން  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ފެނިވަޑައި  އެދެން.ކަށް  މެންބަރ ންލިންކ   ިއއްޒަތްތެރި  ޗެޓ ަގިއ  ނަށް  ނ ަގންނަވާ 

ދަންނައަރ ވާނެފަހ ން  އަޅ ަގނޑ   ފ ރ ޞަތ   މ ެގ  ދެްއވ ވޯޓ ން  ެގޔ ްއވައި ލި ވާހަކަ    ގެ ވޯޓ   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .ވަން 

 . ން އެދެންޔ އްަވއިދެްއވ ލިޗެޓ ަގއި ޮގތް   ދެްއވާވޯޓ  ނ ަގންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންލިންކ  ފެނިވަޑައި

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   މ ޙައްމަދ  ނިހާދ   މެންބަރ ފޭދޫ ދާއިރާެގ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 60    :ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ 

 56    ބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެން

 00    ދަދ : އަ ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ

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

    56     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

  29      ވާ އަދަދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ން

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ތ ންރިޔާސަ
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ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ރައްޔިތ ންެގ  )  5/ 2013  ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،ޅ އްވާފައިވާ މ ޙައްމަދ  ނިހާދ  ހ ށަހަ  ފޭދޫ ދާއިރާެގ 

ބާރ  އިމްތިޔާޒ ތަކާއި  އި(އަނ ާގނޫ  ތަކ ެގމަޖިލީހ ެގ  ބިލ ެގނައ މ ޙ ލާ ޞްށް  ބެހޭ    ސާކޮށްދިރާ  ެގ  ޚިދ މަތްތަކާ  ސަލާމަތީ 

ލަ  މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ނަތީޖާ.    ގެ ވޯޓ   ދެއްވި   މެންބަރ ންއިްއޒަތްތެރިމެދ     ރ މާ ފާސްކ ންޮގތަށް މަޖިލީހ   ކޮމިޓީން ނިންމި

 ؛ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 60؛ ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 87؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަރަކ  ނެތްންބަ. ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މ56ެ   ކ  . ަވކި 

ފޭދޫ ދާއިރާެގ އެހެންވީމާ،  . 29؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 56؛ . ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ނެތް

މެންބަރ  ނި  އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހަމ ޙައްމަދ   ނަންބަރ   ،ޅ އްވާފައިވާ ހާދ   މަޖިލީހ ެގ )  5/ 2013  ާގނޫނ   ރައްޔިތ ންެގ 

ބާރ  އިށް(އަނ ާގނޫ  ތަކ ެގއިމްތިޔާޒ ތަކާއި  ބިލ ެގނައ މ  ޙ ލާޞް  ކޮމިޓީން    ދިރާސާކޮށް  ެގ  ބެހޭ  ޚިދ މަތްތަކާ  ސަލާމަތީ 

   ފާސްވެއްޖެ.  ންޮގތަށް މަޖިލީހ  ނިންމި

 

 ންމ ން ނި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ

  ޖަހާއިރ . 10ނ  ބ ދަ ދ ވަހ  ހެނދ  ވާ   2021ޖޫން  23ނީ އޮންނާޖަލްސާއެއް  މަޖިލީހ ެގ ދެން، 

 

 . ނީމ ނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دمحلاو
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