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 (هللاރައީސް އީވާ ޢަްބދ  މަޖިލީހ ގެ ނައިބ ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަތާރަ ސަ ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް( ބ ދަ)  2021  ޖޫން 30

 

 

  :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:

  ތްތެރިއިްއޒަ  3ތިއްބެވީ    އިމ ަގސަލާމެންބަރ ން.  އިްއޒަތްތެރި    41  ން ތިއްބެވީވަޑައިެގއަށް ހާޒިރ ވެ ޖަލްސާވަގ ތ   މި  

 ރެއް ނެތް.ރި މެންބައްޒަތްތެއްަގއި ެއްއވެސް އި ފ ޅެ ރަސްމީ ދަތ ރ . ންންބަރ މެ

 

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

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

   .2/17/ 2021/ޖއ އެޖެންޑާ ނަންބަރ ، އެޖެންޑާައކީ

 

 އްޔާ ފާސްކ ރ ން ޔައ މި.  4

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ޖަލްސާެގ ޔައ މިްއޔާ. ެއީއ    ތިންއަށް    14/ 2/ 2021ން  އި  2/12/ 2021އ މިއްޔާ ނަންބަރ   ޔަ .  ޔައ މިްއޔާ ފާސްކ ރ ން

އަހަރ ެގ  2021 ދަ  ވަނަ  ޖަލްސާއި  12އ ރ ެގ  ދެަވނަ  ފެވަނަ  ޖަލްސާެގވަ   14  ށިެގންން  ހ ރި   ނަ  ނިޔަލަށް 

ޔައ ިމއް.  ތައްޔައ މިްއޔާ އެއް ޝާއިޢ ކ ރ މަށްަގއި  ސައިޓް ވެބް  ހ ެގލީމަޖި  ށްކަޔާތަމި  ިއއްފަހ   މެންބަރަކ ެވސް    ޒަތްތެރި 

މަޖިލީތ ންރައްޔި  ،ނ ވާތީހ ށަހަޅ ްއވާފައި  އްޙެއިޞްލާ ަގވާ ެގ  ޮގތ ެގ  218އިދ ެގ  ހ ެގ  މާްއދާަގިއވާ  ިމ    ،މަތީން  ވަނަ 

 ން. ކ ރަންލާޢ ކަމ ަގއި އިއް ްއޔާތަކެ އ މިރާ ޔަކ ލ ބޫގަ އ މިްއޔާތަކަކީ ރިޔާސަތ ން ޔަ

 

 ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން   .5

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 ެމްއ މިއަދަކ  ނެތް.ންާގ އެންގ ޔާސަތ ން އަރި

 

 މަޖިލީހ ގެ ރައީސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން .  6

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ަގއިވާ  ދާއްވަނަ މާ  2  ެގ(ާގނޫނ   ޮއޑިޓް)  2007/4ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ޅާ ކަންކަމ ންން ހ ށަހަމަޖިލީހ ެގ ރައީސްެގ މޭޒ 

މަތީޮގތ  އައޮޑި  ންެގ  މަޤާމަށް  ޖެނެރަލްެގ  ނިޔާ ޓަރ  ޙ ސައިން  ޓަކަ  ފާައއި  ގ.  ،ޒީލްފާޟިލް  ިއ  ޢައްޔަންކ ރ މަށް 

ޮގތެއް   ފޮނ ްއާވފައިވާޔާޖ މްހޫރިއްލްރައީސ  ކޮމިޓީއަށް    އިމީގ ޅޭ ދާ   އާލަސަ މަށް އެ މައްމ  ނިންމަްއސަލަ ދިރާސާކޮށް 

 ދެއްވ ން އެދެން. މ  އިއްވާލަންޢާ ވާ ސިޓީ އަމީންޔާ ފޮނ އްވާފައި ސ ލްޖ މްހޫރިއް. ރައީވ ންނ ފޮ

 

 : ންވ އިްއވެ  ޒ ންމޭ ރީއިދާ

ނ  ނަންބަރ  . ާގނޫވެވަމެނަހ  ދަންސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް، ވެދ ން ސަލާމަށްފަހ ެގ ރައީ ންެގ މަޖިލީތ ރައްޔި

ާގނޫނ )   2007/4 މާއްދާ   17ެގ  ( އޮޑިޓް  މަތީކޮށްފައިވާންޔާބަ ަގއި  ވަނަ  ޮގތ ެގ  މަޤާމ ަގޑި އޮ  ،ން  ޖެނެރަލްެގ  ިއ  ޓަރ 

ހ.ހ ންނެ ޙަލްއަލްފާޟި  މަ،އާހަ  ވި  ޒިޔާސަ  މަޤާމ ން  ެއ  އިސްތި  2021  މޭ  12  ންތ   ިމ   ،ތީ ފަިއވާދެްއވާފާއ ަގއި 

ންެގ ތެރެއިން ން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފ ޅ ށް ިއޢ ލާންކ ރ މ ން އާންމ ކޮެގ މަތީމާއްދާަގިއާވ ޮގތ   ވަނަ  2  ނ ެގާގނޫ

އަ  ގ. ޙ  އައިފާ،  ނިޔާޒީ  ލްފާޟިލް  އެ ސައިން  ޓަކަިއ  ރައް  ޢަްއޔަންކ ރ ަމށް  ނަންފ ޅ   މަޔިތ ބޭފ ޅާެގ   ށްހަލީޖިންެގ 
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.  ވެވ ން އެދެމެއްރެ ްމ ަގބޫލ ކ ރާތިހ . އިވެ ޮގތް އަންަގަވއިދެްއވ ން އެދެމެ ޖިލީހ ން ނިންމެވިއެ މަ  ،އްވައިދެްއވައި ޅ ހ ށަހަ

 މަދ  ޞާލިޙް.  ހީމް މ ޙައްބްރާ އި  ،. ޚާދިމްކ މ2021ްޖޫން  29.  1442 އިދާޤަޛ ލް  19

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ރ ންެގ  ބައިްއޒަތްތެރި މެންވާނަން.  ކޮމިޓީއަށް ފޮނ   ޔަތ އްސާކ ރ މަށް ާމލިމައްސަލަ ދިރާ  މ . މިންއަމީންޢާޝ ކ ރިއްޔާ  

ސްތ ކ ރަނީ އަންނަ  ޅ ަގނޑ  ަގއަގ ޅިެގން    އިތަކާ ލ އިްއޔެަގިއ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން އިޢ ލާންކ ރި    ،މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި

މަ އަނެއްކާ އަޅ ަގނޑ ޖިލިސް  ހަފ ތާަގއި  މަޖިލީމެންނަށް  ބޭތަޅ މ   ހ ެގވެސް  ކަމަށްއް ަގއި  މިއަޅ ަގނޑ .  ވޭނެ  ީވ    މެން 

ބެލެއަޅ ަގނޑ  ަގއި  ތެރޭ  ެގހަރ އަ ހަމަ  ބަލައި.އެޗް  އްޓީހެމެން  ަގއިޑްލައިންސްތަކަށް    ،ެގންރ ކޮށް ދ ގައި  ،ެގންޕީ.އޭެގ 

ފ ން  ަވއްޒައަދި ވީހާވެސް ވަރަކ ން މ   ،ކޮށްެގން ޑަ ތައް ކ ވީހާވެސް މިތާނަގއި މަސަްއކަތްކ ރާ ަވގ ތ ،  ޅައިެގން އަމާސްކ 

  އަޅ ަގނޑ   ހިންގ މަށްތައް  ތްކަ ސައްމަ  ހޭޖެަގންނ ތަޅ މ ަގއި ހި،  އެހެންނަމަވެސް  މެންއަޅ ަގނޑ  ؛ންމަދ ކޮށްެގ  ނެރ ން

އަންނަ   މަޖިލިއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ފިތަސް  ހަފ ތާަގއި  މަސައްކަތްކ ރާނަން.  ބޭްއވޭލީ  ކަޒިޅ މ ަގިއ   އަޅ ަގނޑ  މާ  ކައެތޯ 

މަޝް މިނިސްޓަރާ  ލަފަޔާެއކ   ވަހެލްތ   ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ދަނީ.  މި  އަދި އަޅ ަގނޑ  ރާކ ރަމ ން  ކ ރާނީ.  މިކަން  މެން 

ޓ ވީޓެއް މެދ ވެރިކޮށް   ހ ވަވަނަ ދ   2021ން  ޖޫ 23 ؛ރ ންެގ ހަމަ މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަންބައިްއޒަތްތެރި މެން

ޚި ނ ވަތާއަންހެނ ން  މިއ ޓިފީމޭލް    ތަނ ކ ރ މަށް  ޤަރާދިވެހިލޭޝަނަށް  ޖެނިޓަލް  ޔ ނި އްޖެެގ  ސިޓީެގ ވަރއ މީ 

ރ  ޑަޑް ޖެން އެންސްޓް، ހިއ މަން ރައިއިވާ ކަމަށް ބ ނެފަދީ ހިތްވަރ  ޙައްމަދ  އިޔާޒްމ   އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރ ޑރ.

ހ ށަހެޅިފައި ަމއްސަވާކޮމިޓީއަށް  ކޮމިޓީެގޮގތ   ގ ޅޭ  އާލަ  ެއ  މެން  ،ރަކ ންބަމެ  ން  ެއ  އި  ކ ރަބައެހެން  އްޔެ 

މަށް ނިންމާފައިވާ  ދ ހޯޔާލ   ކ ން ެއކަމާ ގ ޅޭ ޚިތަކާރ ެގ ވ ޒާރާންބަރަކ  ސަރ މެހ   ށްފަމަވަރާކ ރ  ޝްއި މަމ ގަ ވ ބައްދަލ 

ހ ށަހެ ؛ނިންމ ން ނިންޓީކޮމިން  ޅ ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  އެޮގތަށް  އަށް މިޓީކޮއެހެންނަމަވެސް    އަޅ ަގނޑ   ؛ފައިވާތީމާން 

 ،މިހެން މި ދެންނެވީ  ައޅ ަގނޑ ފިން.  ނަވައިންދަ  އަޅ ަގނޑ   އިަގޓީކޮމި  ކ ރ މަށް އެއަލ ން މ ރާޖާ  ،އެދެފިން  އަޅ ަގނޑ 

ޮގތ ަގއި  ށް ަގއަޅ ަގނޑަ މެން މިހާރ  ނޑ އަޅ ަގ  ދ މެއް ނޫންހޯތް  ޮގ  ރޭތެދޭ  ލޭޝަނާޖެނިޓަލް މިއ ޓިފީމޭލް  ބޫލ ކ ރެވޭ 

ށް  ރައިތ   ،މަނާކޮށް  ،ެއކަން ހ ްއޓ ވައި   ،މެން މިހާރ  ކ ރަން ޮއތް މަސައްކަތަކީ ައޅ ަގނޑ .  ކީކ ރަން އޮތް މަސައްކަތަ

ހިނިގގަ ޖޭއްރާ ފިޔަަވޅ ތަޔައި  އަޅަންވީ  ެއޅ މ އްނ ދިނ މަށް  ކިހާަގ  ދަނީ  މަސައްކަތް  އިވަމިންއި  އަދި  ރަށް ތ ރަކަށްތޯ 

ންޖެހޭ ކަންކަން ކ ރ މަށް ނ ދިނ މަށް ޓަކައި ކ ރަިއ ެއކަން ހިނިގޔަޖޭަގން ރާއްދެ ، ބަލައިތޯ  ކަމެއްކޮންކޮން ކ ރަން އޮތީ

ެވސް    ހަމަގައިމ ކަށް  ައޅ ަގނޑަެގ ބާރެއް  ނިންމ މެއް ހ އްޓ ވ މ އަކ ން ނިންމާޓީމިދޭންޖެހޭނީ. ކޮވަރ މެން ހިތްއަޅ ަގނޑ 

ކޮމި އެހެންނަމަވެސް،  ހަމަ  ޓީނޯންނާނެ.  އިތ ނިންމ ނިންމާއަކ ން  މ ރާޖާރަމެއް  ވެސް  އަޅ ަގނޑަޓަކައި  މަށް  ރ ކ ށް  ށް 

ދެންނެވޭތީވެ،   މ   އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ވާހަކަދަޤައްރިކޮމިޓީެގ  ވެސް   ،ންނަވައިފިންދަ  ކޮމިޓީއަށް  ައޅ ަގނޑ  ކާފައި  އްރާ 
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މިދިޔަ އައްޖޭެގ އެޓަރނީ ޖެނެލަން. ދިވެހިރާއިތ ރަށް އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި ިވސްނާ ނިވަރސަލް  ޔ ).ޕީ.އާރ   ހަރ ެގ ޔޫރަލް 

ރި  ކޮމިޓްަގ( ވިއ ޕީރިއަޑިކް  ވިދާޅ  ވެފަިއވަނީއި  ދިވެވަވެފައި ،  މިއ ޓިފީމޭލް  ހިރާއްޖޭެގ  ނީ    ލޭޝަން ޖެނިޓަލް 

މަސައްކަތް    މ ެގ، އެކަމާންވީްއވާފަިއވަނީ. އެހެރަށް ކޮމިޓްކ މަރ ކަތްތައް ކ އްސަހޭ މަޖެދިނ މަށް ޓަކައި ކ ރަންނ ިގޔަހިނ

މިއ ޓިފީމޭލް  ންޖެހޭނެ މަސައްކަތަކީ.  ރަމެން ކ އަޅ ަގނޑ ލ ން  ބެޮގތް    ދާ އީ  އެ ަގއި އިތ ރަށް  ތެރޭދޭ  ލޭޝަނާޖެނިޓަލް 

ވީާމ    ކަމެއް   ކ ރެވޭނ ބޫލ ށް ަގއަޅ ަގނޑަދަން މަސައްކަތްކ ރ މަކީ   ހޯލ ޔާޚިމެން  އަޅ ަގނޑ  އިތ ރަށް  ކަހަލަ ކަމެއްތޯކޮން

 ކ ރަން ދަންނަވާފައިވާނީ.  ޖާރާކޮމިޓީަގއި އަލ ން އެކަން މ  އަޅ ަގނޑ 

 

  ބަހ ސް . އިބ ތިދާއީ 7

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މަސަ އަޅ ަގނޑ މިއަދ    އިބ އްމެން  ފަށަނީ  މި  ބަހ ސ އީ ދާތިކަތް  ފަރާތ ންން  ސަރ ކާރ ެގ  ދާއިރާ  ،.  ެގ  ކ ރެންދޫ 

ޢަބް މެންބަރ   ޢަބްދ  އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅ އްވާދ ލްޣަނީ  ޓެރަރިޒަްމ  )  32/ 2015ނަންބަރ   ާގނޫނ     ،ވާއި ފަ ލްޙަކީމް 

ާގނޫނ  ބިލާޙ ިއޞް  ށް(އަމަނާކ ރ މ ެގ  ފ ރަތަލ ެގނައ މ ެގ  ބިލ   މި  ކިޔ މަ.  ަގިއ   2021  ޖޫން  2ިއްއވާފައިވަނީ    ން 

އަ  2021  ،ބޭއްވ ނ  ދައ ރ ެގ    2ހަރ ެގ  ވަނަ  މަޖިލީހަށް  8ވަނަ  ބިލ   މި  ޖަލްސާަގއި.  ްއވާނީ  ހ ށަހަޅ އްވައިދެ  ވަނަ 

  ވައިދެއްވ ން ރ  ބިލ  ހ ށަހަޅ އްރި މެންބަތެތްޒަ. އިއް ލްޙަކީމްދ  ލްޣަނީ ޢަބްދ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ  

 ދެން. އެ

 

 : އްކެވ ންވާހަކަދެ ލްޙަކީމްދ ލްޣަނީ ޢަބްދ މެންބަރ  ޢަބްކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ 

ނައ މ ެގ  ެގށް އިޞްލާޙ (އަޒަމް މަނާކ ރާ ާގނޫނ ޓެރަރި )  32/ 2015 ނަންބަރ   ާގނޫނ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ހ ށަހަ ބިލ   ހ ށަ ؛ބަބ ޅާ ސަބިލ .  ބިލ   މި  ބޭނ މަކީސަރ ކާރ ން  ޒަމް  ރަރިޓެ)  32/ 2015ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ހެޅ މ ެގ 

  ތިވާ ތަކަށް ކ ރިމަޒަމ ެގ ކ ށްތަްއ ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މ ަގިއ ާގނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރާ އިދާރާދަށ ން ޓެރަރިެގ  ( ާގނޫނ   މ ެގމަނާކ ރ 

ޙައްލ ބައެއް    ހޯދައިޮގންޖެހ ންތަކަށް  ފަރާތްތަކަށް  ،ޮގތ ންމ ެގ  ނ ދި  ދާއިލިބި  އެ  ބާރ ތަކ ެގ  ބައެއް  އަލ ން ދޭ  ރާ 

ވަތަ އެފަދަ  ނ   ށްފަހ ވ މަރިތަކ ަގއި ބަިއވެގ ރާމައި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރ ަގއި ޓެރަރިސްޓ ން ހިންާގ ހަނއެޅ މަށާ ކަނޑަ

އަނބ ރާ  ވެރިމަރާހަނގ  ދިއ މަށްފަހ   ފަރާހިރާއްޖެއަށް  ދިވެ  ސަރަޙައްދ ތަކަށް  ހިތްތަކ ެގއަންނަ  މަްއޗަށް  ޖެހޭ ންންަގ 

ހ ންތަކަށް ޙައްލ  ހޯދައިދިނ މަށް ޮގންޖެށް ކ ރިމަތިވާ ބައެއް  ކަރާތައިދާ  ަގއި ާގނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރާއް ހިންގ މ  ތަތ އައިޖ ރާ

ާގނޫނ ެގ    ،ޓަކައި ގ ޅޭ ޔާންބަ ަގއި  ބ ބާވަނަ    8ބ ނެވިދިޔަ  ހަނގ ރާމަވެރިންނާ  އިޖ ރާކ ރާ  ޚާއްޞަ  ތ ތަކަށް  އަ 
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އިތ ެގނެބަދަލ  ސާސް  ޢަމަށާކ ރ ފ ރަށް  ޓެރަރިޒަމްެގ  ޢަމަލ ތަކަށްތަލ މައި،  އެފަދަ  ނ ވަތަ  ކ ރާ  ެގ މ ހެޅ ހ ށަ  އް 

ހިންަގޞަރ ފ  ފަރާތްތަކަށް  އޮތް  ރިތ   ޕްރޮްގރާމ ންޖެހޭ  ހިހެބިލިޓޭޝަން  މަގ ފަހިތައް  ޓަކައި  ކޮށްންގ މަށް  ދިނ މަށް 

 ؛ކޮށް ބައެއް ެއއް  ޔާރައީސްެގ ިއޒ ނަ ؛ޒަތްތެރި ރައީސްެގނައ މޭ. އިއް ޙ ތައް  ހޭ އިޞްލާޖެން ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނަށް ެގންނަ

ޓެރަރިޒަމް )  2015/32ނ  ނަންބަރ   ކޮށްލާނަން. ާގނޫސާއްއަޅ ަގނޑ  ހި ނޭ ބައެއް މަިއަގނޑ  ކަންކަން  ބިލ ަގއި ހިމެމި  

ަގއި ާގނޫނ ަގިއ މި ބިލ    -1  އް. ބައިތަ މައިަގނޑ  ބަެއއް  ހިމެނޭ  ަގއިެގނައ މ ެގ ބިލ ށް ިއޞްލާޙ (އަާގނޫނ   މ ެގމަނާކ ރ 

ކ ށް ބާވަކަނޑައަޅާފަިއވާ  ަވކި  ތެރެއިން  ކ ށްތައްތެތަކ ެގ  ކ ރަން  ،ްއެގ  ކ ށެއް  ފަރާތްތަކާ ހ މަތ އ ޅޭކަމ ެގ  އެ   ތ ކ ރެޭވ 

ފިޔަވަޅ މެދ  ވަގ ތ ން  ކަމަށް  ،ނަމަ  ނާޅަިއފި  ކޮށްފާނެ  ކ ށް  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  މައްޗަށް  ފަރާތެއްެގ  ބެލ މަށް އެފަދަ   

ކ ރ މ ެގ  ނ ލައި ހައްޔަރ   ރަކާއެ ފަރާތެއް ކޯޓ  އަމ    ،ނަމަ  އްޖެތަކެއް ހ ރެެގންވާ ސަބަބ ށީ ކަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ އެ ބ އްދިއަ

ރިޒަމްެގ ޢަމަލެްއ ރަޓެ -1.1 ؛ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނެނީތަކ ކ ށް  މި.  ވޭށްފައިހ ންނަށް ލިބިެގންވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮބާރ  ފ ލ 

ޓެރަކ ރ މާ ކ އި،  ޢަމަލެއް  އ ޅ ާމއިރިޒަމ ެގ  އެހީތެރިެވދިނ ން.    ،ރަން  ކ ރ މ ަގއި  އެފަދަ  މްެގ  ރިޒަރަޓެ  -1.2ނ ވަތަ 

ހިމެނޭ އެއްޗެ ވާގޮ   ،އިޔާރާތިނގ ރާމަވެރި ހަހަ  -1.3ޢަމަލެއް ރޭވ ން.   ިވއްކ ތަކެއްޗާއި، ފަނާކ ރަނިވި މާއްދާ  ާމއި،  އް 

ޒަމްެގ ކ ށެްއ ރި ހަދައިެގން ޓެރަ  ންގ ޭގ  -1.4ތަނަށް ެގންދިއ މާިއ، ެގންގ ޅ ން އަދި  ތަނ ން އަނެއް  ފެއްދ މާއި، ެއއްއ 

ހަނ  -2ކ ރ ން.   ބިލ ަގއި  ދި މި  ސަރަޙައްދ ތަކަށް  ހަނގ ރާމަވެރި  ދިއ ާމއި،  ކ ރިގ ރާމައަށް  ކ ށެްއ  ކަމަށް   އ މ ެގ 

  -3.  ިއވޭެގންވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަލ ހ ންނަށް ލިބިރ ކ ރ މ ެގ ބާރ  ފ ޔަނ ލައި ހައް   ކާމަތ ކ ރެވޭ މީހެއް ކޯޓ  އަމ ރަތ ހ 

 ކަނޑައެޅ މަށް ޓަކަިއ ތަކ ންތޯވަނީ ާގނޫނ ެގ ހަމަކ ރެވޭ ފަރާތެއް ބަންދ ކޮށްފައިނ ލައި ހައްޔަރ   ކާމި ބިލ ން ކޯޓ  އަމ ރަ

ހައްޔަރ ކ ރެވޭ މީހަކ   ިގނަވެއެ  ތެރޭަގއި ފަނޑިޔާަގޑިއިރ    24ެގން  ތާ  ހާރެެގ  ކ ރިމައްޗަށް  ޒިރ ކ ރަންވާނެ ކަމަށް  ްއެގ 

ާގނޫރަަގޑިއި  48އޮތ ން  އޮތް ބަދަލ ކޮށް،  ކޯ  -4ވޭ.   އިޞްލާޙ ކޮށްފައިނ ށް  އަމ ރައަދި  ހައްޓ   ނ ލައި  ކ ރ މ ެގ  ރ  ޔަކާ 

ކަމ ެގ  އް ކ ރި ޔަަވއި ާގނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރާ އެހެން ކ ށެ ްއ ފިކ ށްތަ   ނ ަގިއ ބަޔާންކ ރެވ ތީމަ  ،ންނަށް ލިބިދޭލ ހ ބާރ  ފ 

ފަރާތެ ހައްޔަރ ކ ރެވޭ  ބަންދ ކޮށްއްތ ހ މަތ ަގއި  ހަމަތަކ ންތޯ  ާގނޫނީ  ކަނޑަފައިވަނީ  އެ  ޓަކައި  މީހަކ     ެއޅ މަށް 

ިގނަވެެގން  ޔަރ ކ ރެވޭހައް ފަަގޑިއި  24ތާ  ތެރޭަގއި  ކ ރިރ   ހާޒިރ ކ ރަންވާނެ ކަމަށްނޑިޔާރެއްެގ  ބިލ ަގ  މައްޗަށް  އި  މި 

ހިންޭގނެ އް  ތަެގ ފިޔަަވޅ މ ލްކ ރ  ކޮންޓްރޯމޮނިޓަރ  ކ ޑަކ ދިންެގ ަމއްޗަށް  މި ބިލ ން ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ    -5ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ.  

ކަނކަމަށް   އ މ ރ ކަޑަ ާގނޫނ ަގއި  ފ ރިފައި  14ަގިއވާ  މ އަޅާފައިވާ  ކ އްޖަކަށް   ؛ވ ންައހަރ   ފ ރި  15އެ    ވާ ފައިއަހަރ  

މޮނި ބަޔާާގނޫނ ަގއިެގ މަްއޗަށް  އް ޖެއެ ކ އް  ،ނަމަ ކަމަށް   ންޭގނެފިޔަވަޅ ތައް އެކ ރ މ ެގ  ލްރ ކޮންޓްރޯޓަންކޮށްފައިާވ 

 އަހަރަށް  15ރ ން  ވެރިންެގ މާނަިއެގ ތެރޭަގިއ އ މ މި ބިލ ަގއި ހަނގ ރާމަ  -6.  ންކޮށް ާގނޫނ  އިޞްލާޙ ކޮށްފައިވޭޔާބަ

ކަމަ  ެގށ ދަވ ރެ   ނ ހިމެނޭ  ބަޔާންކ ދިން  ދިވެހިރާ  -7ކޮށްފައިވޭ.  ށް  ބިލ ަގއި  ބޭމި  ހިނާގ  އްޖެއިން  ރ ަގއި 

ނ ވެރި ބައި   ްއގައިއެހަނގ ރާމަ ދިވެހިރާވަވ މަށްފަހ   ހަނގ ރާމަވެތަ  ބޭރ ެގ  ސަރަޙައްދަރިއްޖެއިން  ދިއ   މަށްފަހ  ކަށް 
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ހަނ  އަނބ ރާ ތެރެއަންނަ  ކ ގ ރާމަވެރިންެގ  ތ ހ މައިން  ފަރާތްށ ެގ  އެހެން  ތަތ ަގިއވާ  ފިޔަވަިއ  އެފަދަ    ،ފަރާތްތައްއް 

މަޢަށް މ ޖ ތަ  އްއި އެ ފަރާތެކަމ ަގއި ބަލަ   މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތް ފަރާތެއްކަށް ހ ށަހެޅ ޒަމ ެގ ޢަަމލ ތަރިރަކީ ޓެކަފަރާތްތަ

ރ ޖޫ ފ ރިހަމައަނބ ރާ  ކ ރިން  އިންޓަރްގރޭކ ރަޢަވ މ ެގ  އަދި  ރިހެބިލިޓޭޝަން  ތައް  ޕްރޮްގރާމ   ޝަންންޖެހޭ 

އަނބ ރާ  ފަރާ  އެ   ،ފ ރިހަމަކ ރ މަށާއި ރ ޖޫޢަވ މ ތް  ައޅަޖ ތަމަޢަށް  ކ ރިން  ރައްކާތެރިކަމ  މ ެގ  ފިޔަވަޅ ތަްއ  ންޖެހޭ  ެގ 

 -8.  ނިސްޓަރަށް ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް މި ބިލ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވޭމިރީ ބަންދެއްަގއި ބެހެއްޓ މަށް  ދާޓަކައި އިއެޅ މަށް  

މަރ ކަޒ   ބަންދ   އިދާރީ  ޮގތ މިޮގތ ން  ޚާއްޞަަގއި  ެގ  ޚާއްޞަ    ފިރިހެނ ންނަށް  އަންހެނ ންނަށް  މަރ ކަޒާއި،  ބަންދ ެގ 

ކ ޑަކ ދިން މަރ ކަޒާއި،  ޚާއްޞަ  ނަބަންދ ެގ  ގާއިމ ކ ރަންެގބަންދ ށް  މިނިސްޓަރ   ަމރ ކަޒ   ބިލ ަގިއ    މި  ކަމަށް  ވާނެ 

ޝ ކ ރިންކޮށްފަިއވޭބަޔާ ރައީސް.ްއޔާ  .  އިއް  އިއްޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  ބަލައިަގތ މަށް  ބިލ   މެންބަރ ން ތެތްޒަމި  ރި 

ގ ވ ން  އް ދެވޯޓ  ބިލާ  މެންބަރ ން  ިއްއޒަތްތެރި  ިގނަ  ވީހާެވސް  ބަހ ސްަގއި  އަދި  ފެނިދެން.  ޮގތ ން  ވަޑައިަގންނަވާ ޅޭ 

 ކ ރިްއޔާ.  ދެން. ޝ އްވ ން އެހިއްސާކޮށްދެ އް ތަޅ ވިސްނ ންފ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޒަތްޝ ކ ރި ެމންބަރ ތެއްޔާ  މިހާރ   އަޅ ަގ.  ރި  ބަހ ސަމިނޑ   ބިލ ެގ  މި  ހ ޅ ވާލަނީ    ން ދަްއކަވަވާހަކަފ ޅ   .ށް 

މެންބަތެތްއިްއޒަ  ވާނަދިަވޑަިއަގންއެ އެދިވަޑައި ޞަފ ރ   ރ ންރި  ެއދެން.  ދެއް ންެގތަށް  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ވ ން 

 ޡިމް. ޢާލީ ބަރ  ޢަޒަތްތެރި މެންމެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ ިއއް

  

 : ދެއްކެވ ންވާހަކަ ޡިމްޢާލީ ބަރ  ޢަމެންމެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ 

ހ އްޓ ވ މ ެގ  ކ ރާ  ނާޓެރަރިޒަމް މަ  ، ވިއް ކާރ ެގ ފަރާތ ން މިއަދ  މި ހ ށަހަޅައިދެރަީއސް. ސަރ    ިއއްޒަތްތެރި ޔާ އްޝ ކ ރި

ހ ށަހަޅަ އަޅ ަގ  އިދެއްވިާގނޫނަށް  މ ހިނިއޞްލާޙ ތަކަކީ  ވެސް  ވަރަށް  ދެކޭޮގތ ަގއި  ހ އްޓ ޒަރިޓެރަ  ،މ ންޑ   މަށް  ވ މް 

ރިވ މަށް ކާރަށް އެހީތެމަށް، ސަރ ރިވ ތެށް އެހީމަވ ށް ހ އްޓ އަ ރިހަމަންކަން ޭއަގިއ ވަރަށް ފ ކަ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ

ލިޔެށްއަހަމަފ ރިވަރަށް   އިއްމ ކަ  ލެއްބިފަިއވާ  ވި  ދެކެނީ.  އަޅ ަގނޑ   ރަީއސްޒަތްތެަގއި  ހ އްޓ ވ މަށް  ރިޓެރަ ؛ރި  ޒަމް 

ާގނޫނ ތަްއ     އެކ ލަވައިލ ން. އެއްނ ތަ ާގނޫކީހޭ ކަމަންޖެއަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަ  ،ހ ެގ މެންބަރ ންޖިލީންެގ މަތ ޔިރައް   އިކަޓަ

ކަމަށް ދެނެަގ  ނަމަ،   ވަނީ  ނ ހިނާގ  ސަބަބ   އަނެއްކާ   ، ނެނ ހިނާގ  އިތ ެއއަށް  ކަންކަންވެސް  އެ  ފަސޭހަކަމެއް    ރ  

ފަރާތަ ތިބި  ކ   ެގނެސްދިނ ން.ކަށް  ތްތަންފީޛ ކ ރަން  މީެގ  އަޅ ަގނ  ންރިިމޮގތ ން  ޓެރަ  ޑ މެންވެސް  ްމ  ޒަރިވާނެ 

ފަރާތްރަން ތިޛ ކ ފީންކަންކަން ތަމި    އިަގސަރ ކާރ  ؛ހ އްޓ ވ މާއި މަނާކ ރ މ ެގ ާގނޫނަށް ވަރަށް ިގނަ ތަކ ން އެދޭ  ބި 

އިޞްލާޙެ ޮގތަކަށް ކޮންމެ  ކަހަލަ  އިޞްލާޙަކީ  ؛އް  އަޅ ަގނއެ  ސް  ބޮވޭޓްރެޗްކ ރެ ޑ މެންނަށް  އެންމެ  ޑަކަށް   
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ކަމ ަގިއ    ންއެ ކަންކަން ނިންމާފައިވާ ކަންކަ  ނޫނިއްޔާ  ،ދީވެސް ހ އްދަ   ެގންއި ލަޤާނޫނ އަސާސީ ތެރޭަގއި ސްޓްރެޗްކޮށް

ނ ަގިއ  ާގނޫ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  އިޞްލާޙ ކ ރަން  ،ރަން. ެއޮގތ ން މި ާގނޫނ ަގއި ވެސްމި ަވގ ތ  ފާހަަގކ ،  އަޅ ަގނޑ  މިއަދ 

 ނ ލައި   ކޯޓ  އަމ ރަކާ  ،ތ ންނެ ކަންކަން. ެއޮގޑ ވެދާމ  މީހަކ  ކަންބޮންޤީޤަތ ަގއި އާޙަ  ރިވެސް ބަެއއް ކަންކަން އެބަހ  

ކަމަށްޓެރަރި ހިންާގ  އަމަލެއް  ހަ  ޒަމްެގ  ވަނ ން،  ކ  އްޔަރ ވަނީނަމަ  ެގންދިޔ މ  ޓަށްކޯ  ,ކ ރ ންބަންދ ރަން  މ   އްދަތ   ެގ 

އެހެލަސްކ ރ  ދެކޭޮގތ ަގ  މި  ، ސް ންނަމަވެން،  އަޅ ަގނޑ   ަވގ ތ   އި  ކަންކަމަކީ  ބޭރ ެގ  ަގނޑ މެންެގ  އަޅ  މި  ތެރެއަށް 

ޮގސްފަިއވާޖަމާޢަ ހަނގ ރާމައަށް  ފަރާތްތަކަށް  އަޅ    އައިސް  އެނބ ރި  ަވގ ތ   ތްތައް  އ ޅޭ  މ ޖ ތަމަޢ ަގއި  ަގނޑ މެންެގ 

ވެފައި  ޭއެގ  ،ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ިއތ ރައަދި  ވެސް  ވެދ ނިރާއްޖެއަކީ  ށް  ޤައ މ ތަކަށް  ެއހެން  ސް  ޔޭެގ 

ޤައ މަލެވިފައި ވައިހ ޅ  ނޭވާ  ވީއިރ ަގއި  ކަންކަށް  އެތަކެއް  މިދެވޭ  ހިން  ކަމެއް  މިަގމ ންދާރާއްޖޭަގއި  ކަންކަން   ތީވެ 

ައޅ ަގނޑ މެންނަހ އް ފަސޭހައެޓ ވ މަށް  ކޮށް  އޮތީ އް  ބަދަލ   ،ށްދެވެން  މިކަހަލަ  ާގނޫނ ނަށް    ކަމ ަގއި   ންެގެގނެސްމި 

ޙަ  ،ވާތީވެ  ބަދަލ ތަކަކީ  މި  ދެކެނީ  ވަރަށްއަޅ ަގނޑ   ބަ  ޤީޤަތ ަގއި  މ ހިންމ   އަޅ ަގނޑ މެން އްދަލ ތަކެވެސް   .

މީގެ   ،ކ ން ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭނެބި ފަރާތްތަތިކ ރަން  ޛ ން ދެކެންޖެހޭނެ، މި ތަންފީ އަޅ ަގނޑ މެ  ،ނެަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ

ޓެ އެހެންނަމަވެސް  ާގނޫރަރިކ ރިން  ޮގމަލ ޢަގ ޅިެގން    ނާޒަމް  އަޅ   ތްޮގތާކ ރެވިފަިއވާ  ބަ  މެންަގނޑ ދޭތެރޭ  ހ ސް މި 

 ނަމ ަގއި ެގރަރިޒަމްބޭފ ޅ ން ސިޔާސީ ލީޑަރ ން ޓެޔާސީ ބޭބި ބައެއް ސިކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި ވާހަކަދަްއކާލަންޖެހޭނެ. އެބަތި

ޖަހަ  ،ންދ ކޮށްބަ  ،ހައްޔަރ ކޮށް  އިފަހި އެބަތިންކ ހ އަދި    އި،މ އްދަތ   ވެސް  އެހެކޮށްފައި  ާގނޫނ     ،ންވީމާބި.  މި 

،  ރަން ވެސްކ ބަންދ ތްތައް  ރާފަ   ޓަކައި ވާދަވެރިސިޔާސީ ފައިދާެއއް ނެގ މަށް  މެންެގނެ އަޅ ަގނޑ ނ ވާނ ންކޮށްެގންބޭ

ތި ބަންދ ކ އެކ ަގއި  ވެސް  ފަރާތްތައް  މަސައްކަތްބި  ދަށ ން  ާގނޫނ ެގ  މި  ވެސް  ެވސް ރަން  ކަމަކަށް  ކޮށްެގންވާނެ 

ނ ދެކެ ވިސްނާލައިެގންވާނެ  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ށްކަކަމަން.  ެވސް  ނ   މީހ ންނާދެކެންަގނޑ   ސިޔާސީ  މިދޭތެރޭ  .    ަގއި 

ން އ ޅޭ  ކ  މަރާލަމެއް ޮގްއވާލައިެގން މީހަހަކ  ެވސް ތަނެއްަގއި ބޮނޫން، ސިޔާސީ މީނެއް  ކަންކަން ހިންާގކަށް. އެހެން

  ޑ  ނަގ، ައޅ ން. އެހެންވީމާނޫނ ަގއި ދަށ ން އޮތް ކަންކަ މިހާރ  ވެސް ާގތިޔާރ ޚ ން ކ ރ މ ެގ އިކޮންމެ ފަހަރަކީ އެކަންކަ

އަޅ  ނ ދެކެން ަގބޫ،  ނ ކ ރަންަގނޑ   ހިން  ،ލެްއ  އަމަލެްއ  ޓެރަރިޒަމްެގ  މީހަކ   އ ޅެސިޔާސީ  އަދި    ކަމަކަށްފާނެ  ަގން 

ެވސް  ރިން ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އަނެްއކާންމާލ މ ެގ ކ ކަ ނިަގނޑ ެގ ވާހަައޅ  ؛ސްސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީއ ޅޭނެ ކަަމކަށް ވެ

އަޅ ަގނ ވެސް  ދ ވަހަކ   ވާހަދަ ޑ   ކޮންމެ  މިއީއްކާ  ޓެރަރި  ،ކައެްއ  ކަންކަން،  މި ޢަެގ  ޒަމްޓެރަރިޒަމްެގ   މަލ ތައް 

ބާރ  ހިންގ މަށް  ބިދޭސީންރާއްޖޭަގއި  ދިއަޅާ  ިގނަވަމ ންވެހިރާ  ައޅ  ؛ދާކަންއްޖޭަގިއ  ލަންޖެހޭ ވިސްނާނޑ މެން  ަގމިއީ 

  ، އްޔެއްހ ންެގ ބޮޑ  ހާމީބޭރ ކީ  ޓަށްތިލަފ   ޅިލާއިރ ަގއި މ އިޓަށް ބަލަ ށްލަފ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ތި ؛ޓަށްށްކަމެއް. ތިލަފ 

ތެރޭަގއި  މިތަނ  ހިންަގމ ންދަލ ތަމަޢަހ ރިހާ    ނޭދެވޭެގ  ސަރ ކާރ ގަ .  ނީކެއް  ނޭނެގ   ކަންކަން  މި  އިއަޅ ަގނޑަކަށް 

ިވ  ލެއް އިބައްލަވަ   އިރަޓަށް އަށްްއ ތިލަފ ރާތްތަވާލ ވެެގން ތިބި ފަހަ  ސަރ ކާރ ެގ މިކަމާ  ،ކ ރަން ތިބި ފަރާތްތަކ ންޛ ތަންފީ
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އާދަޔާތި  ކަމެއް އެތަނ ަގއި  ޮގތެއް.  ހިނަގމ ންދާ  ކަންކަން  ބޭރ   ލަފ ށީެގ  އ ޅެނީ  ޚިލާފަށް  އަދި  ިގނަވެފައި  މީހ ން 

އ ޅޭ  ޚިލާ  ާވއިދާަގ ކަމ ގައިބޭރ ފަށް  ހަތިޔާރ     ،ވާތީވެ   މީހ ން  ގާ އެތަނ ަގއި  ބޮން ެގންގ ޅ މަކީ  އެތަނ ަގއި  ކަމެއް.  ތް 

، މ ޅި އެތަން ސާފ ކޮށް  ކަމެއް. އެހެންީވމާވެސް ާގތް  ެއ ދަސްކޮށްދީ އެކަންކަން ކ ރ މަކީ    އި،ން ރާވަ ންކަެގ ކަްއވ މ ޮގ

އަޅ  ބެލެހެ ކަމެކޭ.  އްޓ މަކީ  ކ ރަންޖެހޭ  ކޮންެމހެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ދަންނަވާނީ  ކަމ ަގއިޢަޓެރަރިޒަމްެގ  ަގނޑ     މަލެއް 

މިށްއަކ ރި   ،ނެވާ ކަ     ާގތް  ވަރަށް  ހަމަ  ތަނ ަގއި  އަޅ ަގނޑ އޮތް  ނިކ މެ  ބިދޭސީންތަކެއް  ސެކިއ ރިޓީ  މެއް  މެންެގ 

  ކަމާމި  އިސްނަ ސ ރެ ވިއްޑ މެން ިމހާރ ދ ރ ަގިއ އޮތް ކަމެއް ނޫން. މިއީ އަޅ ަގނ  ެވސް މާލ މަކީ  ކ ރިމަތި  އާރވިސް ސަ

ވާއަޔަަވޅ ފިދޭތެރޭަގއި   ބިލަކަށް  މިފަދަ  ކަމެއް.  އަޅ ަގނޑ މެދައްކާ ހަކަޅަންޖެހޭ  ބިއިރ ަގއި   ؛ސީންގެ ދޭންެގ 

ބިދޭހައްދ ފަހަނަ އަދަދ ޅާފައިވާ  ގަ   ސީންެގ  ނޫން.  އަދަދ     ވާއިދާމަދެްއ  ބިދޭސީންެގ  އ ޅޭ  ނޫން. ޚިލާފަށް  މަދެްއ 

މިންވީމާއެހެ ތެދޭ  ކަމާ،  ވެ   އި،ަގއި ވިސްނާލަރޭ ތެރޭަގިއ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ފިޔަވަޅ ތަކެއް  ސް އެމިއަށް  ޅެންހ ރި 

ތަން ފަރާތްޛ ފީމިކަންކަން  ތިބި  އަޅާކ ރަން  ވަރަށް  ކަމާނެތަކ ން  އަޅ ަގނޑ   އ އްމީދ ބޮ  މެދ   އަދިޑަށް   ކ ރަން. 

މި ރާއްޖޭަގއައަޅ ަގނޑ ެގ ދ ޢާ  މަލ ތައް ހިންގ ން ވީހާވެސް ޢަފަދަ ނޭދެވޭ ނ ރަނަގޅ   ، މި ޤައ މ ަގިއ މިއި ކީ ވެސް 

ރި   ިއއްޒަތްތެއްޔާށް ޝ ކ ރިބޮޑަ   . ވަރަށްލީވެސް ދަންނަވާވާހަކަ    ވެ އެވާތީ ދިޔ ން ކަމ ަގއި  ނެތިެގން  ބޮޑަކަށް މަދ ވެ

 ރައީސް.  

 

 ްއކެވ ން:ދެރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

 ބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން. ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންދާއިރާ  ވިލިނިގލީކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިންމެންެގ ދާއިރާ  ވިލިނިގލީ

ސަރ ކާރ ެގ   ،ންނ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭރ ޞަތ ަގއި  ހަމަ މި ފ  ރައީސް. ދެން އަޅ ަގނޑ   ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރިކ ! ޝ އާދެ

ެގންނަ    ެގރިޒަމްރަޓެ  ންފަރާތ  މި  ވަގ ތާއިާގނޫނަށް  މިއަޅާބަލާ  ހާލަތާ  އިޞްލާޙ   ރަީއ  އިރ   ކަމެއްތޯ  ކ ރަން  ނަގޅ  

ޅ  ޮގތް ކަމަށް ންމެ ރަނަގ ޮގތެއް ނިންމ ން އެއީ ދެން އެ މެދ ގައި  މިއާ  މެންބަރ ން  މަޖިލީހ ެގ  އްޔިތ ންެގރަ  ،ނޫންތޯ

ހައަ ވެސް  ޓެރަރިޅ ަގނޑ   ދ ވަސްވަރަކީ  މި  ދެކެން.  ިވސްނ މާއި،  ޒަމް މަ  ފ ދޭވަރަކަށް  އަމަލ ތައް  އަދި   ،އިފިކ ރާެގ 

ލ   ބިމި  ،އެހެންނަމަވެސް   ާވ ހިސާބަށް އަިއއްސަ އޮތް ކަެމއް.ޔިތ ންނަށް ނ ރަްއކާއެކަންކަން އިތ ރ ވަމ ން އަިއސް ރައް

އޮތ  ކަންބޮމިޮގތަށް  ވަރަށްމ ން  އެބަ  ޑ ާވ  ކަންތައްތަކެްއ  އަޅ  ިގނަ  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  މިއަދ ެގ ހ ރި  ަގނޑ މެން 

މ ޙައްމަދ   ރ ކާރ ން ރަސަ ޮގތެއް އަނިޔާވެރި  ލިޙްޞާއީސް އިބްރާހީމް  ހިފަ   ؛ނެ ކަމަށްކ ރާޔަރ  ހައް  އިަގިއ ރަްއޔިތ ން 

އެ  ނ ދެކެއަޅ ަގނޑ މެން  އެޮގތަކަށް  ަވރަށް  މަ  ން.  ތެރެއިން    ޕްރޮސެސްެގ  ، ރިތިޑ މައިމަ  ،ހިތްތިރިނިކ ފާނަކީ 
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ފަިއވަނީ.  ްއވާސް ކޮންފަރެންސްަގއި ދެކަމ ެގ ޔަީގންކަން އިއްޔެ ވެސް ޕްރެކަން ކޮށްދެއްވާނެރައްޔިތ ންނަށް މިފަދަ ކަން

މަސް ރައްޔިތ އެހެންވީމަ،  ދިވެހި  ދާޖަހައިެގން  އ ސޫލ ން  އިންސާހިފާ  ނ ވަތަ  ހިފަން  ހައްޔަރ ކ ރ މ ެގ    އިނ ން 

ކަންބޮޑ ާވ  ، މިއީ ވަރަށް  ރި ރަީއސް. އެހެންީވމާއިްއޒަތްތެ  ތަން އެބަ ފެނޭ  ދާ  ރ  ރާއްޖޭެގ ވިސްނ ންފާއަށް މިހާލްސަފަ

އެ   އަދި  ވިކަމެއް.  އެޮގތަށް  އިފަލްސަފާ  މަގ ތެވަތ ރ ވަމ ންދާ  ސްނ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ބިލެއް  މިފަދަ   ޖިލީހަށްްއަގއި 

ކޯޓ   ހިފަ  އަމ ރަކާއައިސް  ރާ  އިނ ލައި  ތާރީއްހައްޔަރ ކޮށް،  ާގނޫޓެރަރިޒަމްަގއި  ޚ ޖޭެގ  ހަތިެގ  ސިޔާސީ  ޔާރެއްެގ ނަކީ 

ނޫނެއް ނޫން. އެ ާގނޫނ  ާގސްޓ ން ފަހަތ ން ދާ  ރިރަައސްލ  ޓެ ؛ކަންކަން  ނ ންކޮށްެގން ނޫން ޮގތަކަށް އެތ ަގއި ބޭޮގ

ހޭ ބަޔަކ  ޖެނ ހަމަތްތަކ ން ހިފަރާތްބޭ  ަވގ ތަކ  ވެރިކަމ ަގއި ތި  އެ ؛ތެރިވާ ފަރާތެްއެގދަނީ ސިޔާސީ ޮގތ ން ހަރަކާތް  މި

ކަ ވަންޏާ  މައ ޅޭ  ައއްޑަނަޒަޓެރަރިށް  ާގނޫނ   ނަޔަ ްމ  ހަމަލާދެކަށް  ފަރާތްތަކަށް  އެފަދަ  އެހެަގއިެގން  މިީއ    ،ންވީމާނީ. 

އެންމެ  ންެގަގނޑ މެއަޅ  އޮތް  ކަންބޮ  މެދ ަގއި  ކޮޑ  ބޮޑ   ޔަ   ،ތޯބައިވ ން.  ދައ ލަތ ން  ކޮން    ނަށް ރައްޔިތ ންީގންކަމެއްތޯ 

  މިއީ މިއަދ ެގ ސ ވާލަކީ. މި  ؟ދެކޮޅަށްތޯ  ސްޓ ންނާޓެރަރިަގޅ  ޮގތ ަގއި  ންމެ ރަނހިފޭނީ އެނ ންާގނޫނ ެގ ބޭމި    ،ދޭނީ

އިތ ބާރ ށްސ ވާލަ ިމންވަ  ރައްކ ރެވޭ  މޯލްޑިވްސް  ތ ން ޔިރަށް  މެދ ަގއި  ސަޕޮެގ   ފޭހިނ އިތ ބާރ   ށްރވިސްއަލިސް 

ތ ަގއި ހަމަ ެގ ހިަގނޑ  ދޫކޮށްލ މަކީ އަޅ    އަށްރވިސް ލިސް ސައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލަތެއްަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ިމފަދަ ާގނޫނެހާ

ލިސް  މޯލްޑިވްސް ޕޮ،  މ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން އެބައޮތް. އެހެންވީމާބޮޑަށް މިކަ  ވަރަށްބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ ން އޮތް ކަމެއް.    ށްވަރަ

ހިފަރަޓެހިސޯރ ކޮށް،  ޓެރަރިސްޓ ން  ރވިސްއިން  ސަ އެހެހަްއޔަރ   އިރިސްޓ ން  ބޭނ ންވާ  ޓަކައި  ނިހެން ކ ރ މަށް 

ތަރައްޤީކޮށް ވަސީލަތް ފޯރ ކޮށްދީޓެ  ،ތައް  އެ ކްނޮލޮޖީ  ކަންކަން   ެގން  އެހެނިހެން  ހ ރިހާ  ބޭނ ންވާ  ބޭފ ޅ ންނަށް 

އަޅ ަގ މިނޑަކޮށްދިނ މަކީ  ހީަވނީ  އި  ށް  މ ހިންމ   ަވރަށް  ދައ ލަތ ން  ކ ރަންޖެހޭވަގ ތ   ދީެގން  ކަމެއްހެން. ސްކަމެއް     

ކޮ  ،އެހެންނަމަވެސް ޮގތ ން  ހައްޔަރ ކޮށްާގނޫނީ  މީހާ  ހިތ ހ ރި  ހަމަ  ފަހަރަކ   ޮގތަށްލަންމެ  ބޭނ ންވާ  ާގނޫނ    ؛ން 

  . އެންމެ އްމެތ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވާ ކަކަން އޮއަށް ކަންޖަނ ވާ ދަރަވިސްައށް ކަމެއް  ރލިސް ސައްޔާ ޕޮނެތި

އަޅ ަގޏ ޓެން  މެޑ ފަހ ން  ާގނޫއެކ ލަވާލި  މޯލްޑިވްސް  ރަރިޒަމް  ދަށ ން  ވެސް  ނ ެގ  މައްޗަށް  ފޯސްެގ  ޑިފެންސް 

ހަމަޓެރަރި އ ސްޓް  ހަމަލާއެއް  އ ޅޭކަމ ެގ  ފަްއދައިެގން  ދޭން  ބާރ   ލާެއއް  ހ އްޓ ވ މ ެގ  އެކަން  ލިބ ނަސް  މަޢ ލޫމާތ  

ވަގ ތ  ކ ރަންޖެހޭ    ، އަޅ ަގނޑ މެން މި. އެހެންވީމާއެބައޮތް ލިބިފަ   ވެސްސްއަށްފޯލް ޑިފެންސް  ވްސް ނޭޝަނަމޯލްޑި

ދަ މިފަ  ރވިސްއަށް ބޭނ ންވާޕޮލިސް ސަ ޑިވްސް  ރ މާއި، މޯލްވަރ ަގދަކ   އިރާޖޭެގ އިންޓެލިޖެންސްެގ ދާކީ ދިވެހިރާއްކަމަ

ފޯރ ކޮށްދިނ މާލޮޓެކްނޮ މިމާއެހެންވީ ؛ޖީތައް  އަޅ ަގނޑ މެ  ،  އެހެފޯކަސްންެގ  ކަންކަމަށް  ނޫން  މި  ،މަވެސްންނަދިނ ން. 

ިއބްރާހީ ؛ކ  ޔަވެރި ރަީއސް  މ ޙައްމަދ   މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެހ ންނެވީ  ލިޙްޞާމް  އެބައޮތީ  ސި ންނަށް  އިތ ބާރ   ޔާސީ  ތް 

ކާ މިދިޔަ  ކ  އަނެއްޔަ ނ ބައި ވެރި  ،ނަމަވެސްއެހެން  ފާނެ ކަމަށް.ނ ހިރިޒަމް ާގނޫނ ެގ ބޭނ ންޓެރަ  ރ މަށްމީހ ން ހައްޔަރ ކ 

ރާއްޖޭއަހަ  5 ޮގތަށް  ރައްރ   މަްއޗަށް  ޔިެގ  އައިޢަތ ންެގ  ޓެރަމަލ ކ ރަން  މި  ާގނޫނ އްސިއްޔާ  ސިޔާސީ ވާނެ    ރިޒަމް 
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ރަކަށް.  ލެވޭ ދޮއިކ ރ މަށް ހ ޅ ވަތާރ  ވެރިކަމެއް ގާއިމ ޚްޚ ދ މ  ؛އެތައް ބަޔަކ   އި،ލަ  ހައްޔަރ ކޮށް ޖަލަށް  އިން ހިފަމީހ 

މާ،  މާއެހެންވީ ާގއިމ އ ލެޙަޑިމޮކްރެޓިކް  މިަގައޅ  ؛އޮތް   ވެފައި އް  މަސަްއކަތް  ނޑ މެން  ޤ ތަްއ  ޙައްނީ  އިންސާ ؛ކ ރާ 

ތަ މ ޖ ޒީހ ކަށަވަރ ކޮށްދީ  މިތަމަޢެބ   ައޅ ަގނޑ މެން  ބިނާކ ރ މަށް ޓަކައި  މެްއ ޔ ދިފަހަތަށް ދެވޭ  ށްރާ މަސަްއކަތަކ   އް 

  ނީ އަލަށްނޫ  ،ތ  ކ ރަން އެންމެ ރަނަގޅ  ކަެމއްތޯަވގ   މި  ކަމަކީ   ، މިހެންވީމާއެ  ރެވެނީ.  ކ އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ   ކަމަށް

 .. .ެގ ޚިދ މަތަށް ބޭނ ންވާރވިސްެގ އާ ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ދިވެހި ފ ލ ހ ންޕޮލިސް ސައ ފެދިފައިވާ 

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

އިއްއިްއޒަ މެންބަރ ،  މެންތްތެރި  ހަމަވެޒަތްތެރި  ވަގ ތ   ވާހަކަ އެހެންވީމާ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .  އިނޭގތޯ  އްޖެބަރ    ،

 ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ .ށ  ދާއިރާމާވަ .ށްލަދެްއވ ން އެދެން. އާދެ!ކ ރ ކޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ ެގ ށ  ދާއިރާމާވަ

ޓެރައާ ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ އް ރި ދެ!  މަނާޒަމް  ެގނެވޭ ޓ ވ މާއި  މި  ާގނޫނަށް  ؛ ޙ  އިޞްލާ  ކ ރ މ ެގ 

ދެއްކެވި  ކ ރިން    ވެސް  އަޅ ަގނޑ  ފާހަ  2ާވހަކަ  އެ  މެންބަރ ން  އެއީއިްއޒަތްތެރި  ނ ކ ތާ    ވަރަށް   ، ަގކ ރެއްިވ 

މާއް  ،ޑ ވާ ކަންބޮ ނ ރަްއކާތެރި  ބޭނ ން.  ވަރަށް  ދަންނަވާލަން  ޮގތ ަގއި  އަމ ރަކާދާެއއްެގ  ކޮންމެ   ކޯޓ   ބޭނ ން  ނ ލައި 

 ،ވ މަކީ ރިޒަމް ހ އްޓ ޓެރަ ؛ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ހ ޅ ވިެގން މިއިންއް މިރ ޞަތެކ ރ މ ެގ ފ  ތަކ  ހަްއޔަރ އްޔިރަ

ޓ މަނާކ  ފަދަ  ރާއްޖެ  ކަމެއް.  ކ ރަންޖެހޭނެ  ސިނާޢަތަރ މަކީ  ޮގތެޞަޚާއްށް  އަރިޒަމް  ބަރޯސާ  އޮތްއްަގއި    ، ވެފައި 

ިގނަ ިގނަ   ،ރިސޯސްތައް  ހަރަކާތްތަްއ  ވަ  ،ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ރައްޔިތ ން  ވަައދި  ކަން ރަބަލް  ލްނަ ރަށް   ؛ކަމަށްއެކިެއކި 

ނެސް ފޮނ ވ މ ަގއި ވެސް  ދާ ެގއި، މ ރަންޖެހ މާދަކ ހޭ  ތ ިގނަ ވަގ   ފަތ ރ  ވެސް ކަނޑ މަތީަގއި ވަރަށްސާލަކަށް ދަތ ރ މި

ކްޝަންތައް ނ ވަތަ ަގންޖެހޭ އެމްެގ ކަންކަމ ަގއި ނަރިޒަަގއި ޓެރަޖެހިފައި އޮތް ތަނެއްތައް ހޭދަކ ރަންތީެގ ަވގ ތ ކަނޑ މަ

ާގހަދަންޖެ މ ހިންމ ަގ  ،ނޫނ ތައްހޭ  ހެދ މަކީ  އެހެންނަމަވެސް   ާވިއދ ތައް  ާގނޫމިހާރ     ،ކަމެއް.  ެގނެވޭ  މިއީ  މި  ނަށް 

ކަން ކ ރ ން. މިހެން މިރ ހަްއޔަ  އި ްއ ނެތި ރައްޔިތ ން ހިފައަމ ރެޑ ވާ ބަދަލެއް. ކޯޓ  ރަށް ކަންބޮބަދަލަކީ އަޅ ަގނޑ  ވަ

ިއއް އަބަދ ެވސް  ޒަތްތެރިއޮތްއިރ ަގއި  ވަބާޔޭެގ  ދ ނި  ރައީސް،  ފެތ ރެމ ންދާ  މިމިހާރ   ދެކެ މ ސްލި  ، އީއެއް  މ ން 

 ... ކ ރަން ވާހަކަކަ ދޮގ  ވާހަ ޭގތޯ. މިޤަތެއް އިނ މިއީ ޙަޤީަގތ ން. ބިރ ަގންނަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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މެންބަރ   އި ނިށްލަދެއްމަޑ ކޮްއޒަތްތެރި  އެދެން.  މައްސަލައެއް  ޒާމާ ވ ން  ދާއިރާވޭމެދ ހެން  ،ބެހޭ  އިްއޒަތްތެރ   ރި ެގ 

 މް.ޢާޡި މެންބަރ  ޢަލީ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 

 ކަދެއްކެވ ން: ވާހަ މްޢާޡިމެންބަރ  ޢަލީ ރ  ދާއިރާެގ ވޭމެދ ހެން

ޝ  މިއާދެ!  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ކޯ ބިލ   ކ ރިްއޔާ  ދިވެހި  އަމ ރަކާޓ ަގއި  ހިފަ  ނ ލައި  ކ ރާ  ހައްޔަރ   އިރައްޔިތ ން 

  ، ކަނޑައެޅިެގން އެހާ  ވާހަކަ އޮތީ. އެހެންވީމާކ ރާމަލެއް ހިންަގން އ ޅޭ މީހާ ހައްޔަރ ޢަ  ެގޓެރަރިޒަމް  ވާހަކަެއއް ނެތް.

މިކަހަލަ    ،ކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަންވާހަކަ ދެއްކ މަ  ިއެގން އެ ލަސެންސިޓިވް ކަންކަމ ަގއި   މިކަހަލަ  ގ ދޮބޮޑެތި  

މައްސަލަޚަ ކަމައްސާސް  ޮގތެއް  ކަންކ ރަންޖެހޭނެ  ވެކަެއްއަގއި  އަދި  ސްށް  ގަވާއިދާކަނ.  ކަމަށް   ށްޚިލާފަ  ޑައެޅިެގން 

 ރިއްޔާ.  ކ ކަނީ. ޝ ދައްވާހަކަ   ދެކެނީ އެަގނޑ އަޅ 

 

 ްއކެވ ން:ކަދެހަތ ން ވާރިޔާސަ

މެންބައާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތް ހީތެރި  މެންރ . އަޅ ަގނޑަށް  ހަމަ ވަރަށް  ވަނީ އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރެއްވީ  ބަރ  ތި 

ނ  މޭކ ތާެއއްރަނަގޅ   އެްއ  އަޅ ަގނޑ މެހެން.  ެއބަރ މ ން  މަ ރަރިޒަޓެ  ،ބ ނޭ  ން  ހ އްޓ ވ މަށް ނާމް  އަދި  ކ ރ މަށާއި 

ެގ  ހަށް ސަރ ކާރ އަނެއްކޮޅ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ  ،ންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން ވަރަށް މ ހިންމޭ. އެހެންނަމަވެސްކ ރަ

ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާފަ ހަބި  ރާތ ން  ލިޔެފައި އޮތް ވާހަކައެއް ކަނޑައެޅިެގން  ދެއްކ މަކީ  ލައިެގން ވާހަކައިމަ އޮޅ ވަލެއްަގއި 

، ން. އެހެންވީމާއްހެހީނަރ ކަމެއް އައިސްދާނެ ކަމެަގއި ކ ޑަ  ރާ މަސައްކަތ  ހީވަނީ އެ ހ އްޓ ވ މަށް ކ ށް  ޑަނވެސް އަޅ ަގ

ވަ ވީހާވެސް  ެއްއޗަހަމަ  އޮތް  ބިލ ަގއި  އިލްތިމާކ ވާހަކަދެއްކަށް  ރަކ ން  ހަމަ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ދަންނަވަން.  މަށް  ސް 

 ްއވ ން އެދެން.  ށް ެގންޮގސްދެއަކ ރި ފ ޅ ތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަެގ އިްއޒަމާވަށ  ދާއިރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ ެގ ށ  ދާއިރާމާވަ

ޮގ ތިއްބެވި  މިއަދ   ފަހަނއާދެ!  ޮގތ ން  ދައްޑީެގ  ައޅ ަގނޑ   ޮއޅ ންރެއްަގއި  ވާހަކައަށް  އެ  އަރާކާ  ވެދާނެ.  ީއ  ޮގތް 

ެގ  ރަރިޒަމްޓެ  އެބައޮތް  ނަ ާމއްދާތަކ ަގއިވ ރެ ިގ  މާއްދާއަށް  ެއއްެގ  ބިލ   މި  ،އެހެންނަމަވެސްހައިރާންވާ ކަެމއް ނޫން.  

ވިސްނ ކަމ އްކެްއވާކަށް ޝައަމަލަ ނ އަޔަށް  އިންޓެލިޖެންސައް  މެެގ  ޮއފީހ ެގސް،  ފ ލ ސް  ވެރިވަތަ  އަޔަސް     ،މީހާއަށް 

ޮގތ ން   އޮތް  ކްޗަރ މިތެރޭަގއި ސަރ ކާރ ން ސްޓްރަމީެގސް،  ރި ރައީިއއްޒަތްތެޔަސް  ކަށް އަޔަ ވެރިތަ ސަރ ކާރ ެގނ ވަ
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ނޫން ކެްއ  އްޖަތެއް ދެއްކޭވަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާތަނ ވާނެ ެއއްވެސް ހ ކަ ތެދ ވާހަ   ައޅ ަގނޑ  ިމދަންނަވާަގއިރާއްޖޭދިވެހި

ބާރ ތަކ ަގިއ  ރ  ސަރ ކާ  ިމއަދ   ،އެހެންނަމަވެސްއީކީ.  ތި ޮއތީތީމެންބަރ ން  65ެގ  ބާރ   އަރަހިތްޕ   ެގ  ފާނެ  އިޅަށް 

 ޓެލިޖެންސްެގ މިހާންއި ؛ޒަތްތެރި ރަީއސްއް ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނޫން ތިއީކީ. އި  ،އެހެންނަމަެވސް ؛ތީފަހަރެއްަގއި  

ބަޔަކ     ރިކަމެްއ، އަދި އެއްބޮޑ  ވާދަވެ  ެގ ދޭތެރޭަގއި މިހާތަކ  ނިޓ ޔ ރާ  ންސް އޮޕަރޭޓްކ އިންޓެލިޖެ   ،ރެއއް ފެއިލިއަޑ ބޮ

އިތ ބާރ  ނ ކ   ބަޔަކަށް  އޮތްާގރާ ސައަނެއް  ޮގތެްއަގއިޞަޚާއް  ؛އްދ ަގއި ރަޙަސަ  ތަނެްއަގއި މި  ފަތެއް  ދ ެގ  ސަރަޙައް   

އެ  ގައިބިލ  ރވިސް  ސަ  ޕޮލިސްވިދާޅ ވެފައި  ޓީއޭ  ސެކިއ ރި މި  ެވސް  ލާފައި  ކަމެ  މާއްދާ  މިހ ރިހާ  ެއކ ެވެގން   އް 

މިއަންނަ ިއއްޒަތްތެއޮ  ޤައ މަށް  އައ ަމކީ  ނ ރައްކަލެއް  ރައީސްތް  މި  .ރި  ނ ރައްކަލެއް.  ފޮކީކަމަ  މިއީ  މި  ން  ޅ ވަތ  

ދޭތެރޭަގިއ    ކަންތައްތަކާ  ރާއެްއަގއި މިފ ޅާ ދާއި  އަދި މިއަށްވ ރެ މާކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް.  ބޭޓްބެލިެގން ޑި  ށްއަކ ރަ

   ...ޔާސީ ފިކ ރ ންސި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ ޒަތްތެރިއް އި މަޑ   ނިޒާމާ   އެދެން.  މައްސަ  ކޮށްލަދެއްވ ން  ދާމެދ   ،ލައެއްބެހޭ  އިްއޒަތްތެރި އިރާެގ  ހެންވޭރ  

 މް.ޢާޡި ންބަރ  ޢަލީ މެ

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މްޢާޡިންބަރ  ޢަލީ މެއިރާެގ ހެންވޭރ  ދާމެދ 

 ަމކީކަ  ނ ން. އެއްށްލަން ބޭނޑ  ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން ފާހަަގކޮ ަގކަމެއް އަޅ    ދެ  .ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް! ޝ އާދެ

ިއއްޒަތްތެރި    ށް ނ ެގންދެވޭނެއަ ޅ  ކ ރި ތ ން ވާހަކަފ ޮގ  ނާދ  ބ  ަގވާއިޗެލެންޖ ކޮށްފައި މަޖިލީހ ެގ  މަޖިލީހ ެގ ރިޔާސަތާ

  އި ަގއިރ  ކެބިނެޓ  ކ ރި ޔަރ ހައް  އިއް ހިފަ އެދަށ ން އެތައް ބަ   މީން ޓެރަރިޒަމްެގރައީސް ޔާ  ،ކަމަކީ ވަނަ  ދެރަކަށް.  މެންބަ

ބޭފ ޅެ މިއިންނެވި  އެ  އް  ެގންދަނީވާހަކަ  ވަގ ތ   މީ  ،ދައްކަމ ން  އެހެންވީމާނީއޭހައްޔަރ ކ ރަ  އި ހިފަ  ހ ންސިޔާސީ   . ،

މެންބަރ ؛ ރަނަގޅ ވާނެޢީދ   ސަ ރަނަގޅ   ރާެގދާއިމާވަށ     ،އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ   މައ ޟޫވާިއއްޒަތްތެރި  މި  ށް  ޢަނެ 

ހިފަބ އްދިވެރިވާނެ.    މަޑ މަޑ ން އިންނެވ ން މާ  އި ވަނ ދައްކަ ށް ވާހަކަފ ޅ ރައިތ  މީހ ން  ހައްޔަރ ކ ރި އި  ތިއީ ސިޔާސީ 

މަކީ  ެގންދެވ ށް  އަެއޮގތަށް ކ ރި  ، އެހެން ެއކަންހެންވީމާަގއި. އެއް ކެބިނެޓ ބޭފ ޅެ  އެއްތެރޭަގއި އިންނެިވ  ބަޔަކީ. ޭއެގ

 ސް.ރި ރައީ އް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެޓ ވަންޖެހޭ ކަމެން ހ އްޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ރިޔާސަތ ަގނ އަޅ 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ހަޔާސަތ ން ވާރި
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މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްމާވަ.  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  މެށ   ސަޢީންބަތެރި  މ ޙައްމަދ   ކ ރި ވާހަކަފ ދ   ރ   ށް  އަޅ  

 ވ ން އެދެން. ސްދެއްެގންޮގ

 

 ން:ކެވ ކަދެއްވާހަދ  ރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީންބަމެށ  ދާއިރާެގ މާވަ

ޮގއެ   މްއަކީ ދިޔާރަރިޒަޓެ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މ  ންނެ އާވެދާ ހީފ ޅ  ބޭފ ޅ ންނަށްްއަގއި ބަެއއްތ ަގއި ފަހަރެއްޗެއްެގ 

ތެރެ  އެހެންނަވެސް  އިންއ ސޫލ ެގ  ވާހަކަައކީ  މި  ަގނޑ އަޅ    ،މަވެސް.  ހ ށަހަޅާފައި  ،ދައްކާ  ާގނޫނަށް  ހ ރި   މި 

ހަމަ    ކާކައިޞްލާޙ ތަ ލިޔެފައި  ، ވަތ ންފޮޅ   ޑައެޅިެގންނކަގ ޅިެގން  ކަންތައް  އަކ ރ ން  ކ ރެންދޫ ތައް.  ހ ރި  ދެންމެ 

ތަފ  ވަރަށް  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  މިސީލ ދާއިރާެގ  އޮތް ވާހަކަތައް    ކޮށް  ހ ށަހަޅ އްވާފައި  ޮގތަށް    ސަރ ކާރ ން 

ރި  މެ. އިއްޒަތްތެ  ވެސް  އް ހ ންނާނެބިލ ެގ އިތ ރ  މާއްދާތަ  ދެއްވަމ ން. އަދި މިއިދަނީ ކިޔަ  އެރި މެންބަރ   އިްއޒަތްތެ

މިިވސްނާ  އި ީމަގ ؛ރައީސް އިންޓެލިޖެންސާ  ލަން  ޤައ މ ެގ  އިންޓެލި  ،އިޖެހެނީ  އަދި  ޖެންސާސަރަޙަްއދީ  އި 

ެގ ޤައ ީމ  ެއކަމ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  ، ަގނޑ މެންނަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މ ސްލިމ  ޤައ ަމކަށް ވެފައި އޮތީތީއަޅ 

ޮގކ ރާއޮއިންޓްރެސްޓް ސެކި ނެކ ރި  އިންޓްރެސްޓ ނޭޝަނަލް  .  ތްތަކެއްނެ  ތަރައްޤީނެ  ރޭޔަށް  ހ ރަސް  ޮގތްތަކެއް.  އަށް 

ޮގ ބޭސި ތްތަކެއްނޭޅޭނެ  ރައްޔިތ ންެގ  ާއއްމ   ައސާސީ  .  ވައްޤ ޙަކް  ޮގލޭޓްއިތައް  އިންތަކެްއ  ނ ކ ރެވޭނެ  ތްތަކެއް. 

ވި އަންނަ  ސިޔާސީ  އެ  ސްނ މެއްގަ ފާހަަގކ ރ ން.  ވިއި  މީހަކ ޓްއިންފްލޭ   ނ ންސްއަންނަ  ކޮންމެ  ނަަގީވމަ   އި 

އި ކ ރެވޭނެ  ރ ޔަހައް ނޫން.  ާގއިމ ކ ރ މެއް  ރައީސްއ ސޫލެްއ  ހަމަލާ ؛އްޒަތްތެރި  ދިން  ރައީސަށް  މަޖިލީހ ެގ  ިމ   ؛މި 

 ބާރެއް ހ ރިހާ ؛ ބޮޑ ތް އޮބޮޑ ، ތި މި އޮތް    ން މި ދިޔައީ.  ެގވަހެއް ވެދ    އްއެތަ  އަށްލާމަޖިލީހ ެގ ރައީސަށް ދިން ހަމަ 

ހާއޮތީ އެތައް  މިފަދަ  ނ ދެވޭ.  ރައްޔިތ ންނަކަށް  މިކަމ ަގިއ  ޖަވާބެްއ  ކޮންކްލޫސިްވ  ކަހަލަ  އެްއވެސް  ދިސާތަކެއް  . 

  އީސް ޔާމީންއަށް ޓާެގޓްކޮށްފައި ދިން ހަމަލާ ރަ  ،ކޮށް މި ދަންނަވަނީރ ދިޔައީ. މީެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާއިހިނަގ

 ؛އިގަ އެއް ނޫން އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ރީޖަނަލް ކަމެއްބެލިފައި އޮތީމި ކަންކަން    ވެސް ދިޔައީ. މި ދައ ލަތަކ ން 

އަޅ  ރަބޮޑ ާވ  ކަންަގނޑ   މިއީ  ިއއްޒަތްތެރި  ރީޖަނަލް  މައްސަލައެއް  ދާޚިލީ ކަންއީސް.  ޤައ މ ެގ  މި  ތައްތައް 

ތެރެއަ މާކަންތައްތަކ ެގ  ވަދެފަިއ  ބޮ  ށް  ހެދީކ ރެވެނީބާރ   ފިތިޑަށް  މިހެން  ތަ  މާ.  ޤައ މ ެގ   އި ރައްޤީއާޤައ މ ެގ 

މަ  އްަގއި ހަލެދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއކީ އެއްެވސް ހާ  މިެގން   ޙައްޤ ތައް ނެތިސީ އަސާ،  ބޭސިކ    ރައްޔިތ ންެގ

ހ ށަހަޅާކަމެއް   ނިޔަތ ަގއި  ބަޔަތަކެއްބިލ ަގާވއިދ ތަކެްއ،    ރަނަގޅ ކ ރ މ ެގ  ބަދަލ ތަކ ަގިއ  ބ ނީތީެގ  ހ ށަހަޅާ  ވެ  ކ  

  ށް ފ ލ ހަ  ؟ޅެނީއ   ނ ހ އްޓ ވިެގން މި  ކަންތައްތައްނޫނެއް ނެތިެގންތޯ މި  އް، ކޮން ާގ މި ވަނީ. ކޮން ބިލެންތައްތަކަށްކަ

ބާރ ތައް އެބަ އޮތް.    ެގެގ. އިންޓެލިޖެންސްއްކަތްތައް ކ ރ މ ވާ ޮގތަށް މަސަ ން ބޭނ ންފ ލ ހ   ރ  ވެސް ބާރ މިހާ  އެބަ އޮތް

ޤައ މ  ޓެކް  ޓ ބަޖެކަންތައްތަކަށް  ަގއި  މި  ހ ށަހަޅާ.  ބޯއެބަ  ނަާގ  އެބަ  ފައިސާ  ައޑ ިއިވެގންކޮސް  އިްއޔެ  ދިޔަީއ  ށް. 
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 ؛ތައްހ ންނަށް ވެސް އެ މީހ ންެގ ޙައްޤ ކްސިން ޖެހި މީމިއަދ  ދެ ވެ  ވެކްސިން ޖެހީމާ  ދެ   މީހ ން  ހާސް  ތިރީސް ފަސް

ކ ރިން   ހަފްތާ  ދެ  ެވކްސިންދ ވެެގންޢ  ވަމީެގ  ރައްޔިތ ން  ވެކްސިންދިޔައީ  ޑޯޖަޖަހާށޭ.  ދެ  މީހ ންނަށް  ޖަހަހާ   އި ޒް 

 .  އި ބަިއވެރިެވވޭނޭކަންތައްތަކ ަގނިމ ނީމަ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދެްއވ ން ެއދެން.ލަމަވާނިން؛ ވަގ ތ  ތ .  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވަގ 

 

 ވ ން:ކެ އްކަދެހަވާ ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

 ސް.  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ފަހ މީ އިމްތިޔާޒ  މެންބަރ ރި އިްއޒަތްތެ ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ  ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! ޝ ކ 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެ ހަވާ ފަހ މީ އިމްތިޔާޒ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މާފަންނ 

ރަީއސް ިއްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެންޝ ކ ރިއްޔާ  ބަހ ސް.  ިމއަދ   އަނެްއކާ  އޮތީ  މި  ޓެރަކ ރަންޖެހިފައި  ރިޒަމް ެވސް 

އެދިވަޑަިއަގތީމާ  ބިލެއްެގ ބަހ ސް. އަޅ ަގނޑ މެން މީެގ ކ ރީަގއި ވެސް ސަރ ކާރ ން  ނައ މ ެގެގާގނޫނަށް އިޞްލާޙެއް  

ހަމަރިޒަޓެރަ ބިލަށް  މަޖިލި  މްެގ  ައޅ ަގނޑ މެން  ދިިމޮގތަށް  ރިސެސްއަށް  ތެރެއިންސް  އިޞްލާޙެ އ މ ެގ  ވެސް    އް 

ހ ށަހަޅ މ ހި ؛ެގނެސްދީފަިއވާނެ ސަރ ކާރ ން  އިޞްލާޙެއް  އޭރ  ދެއިއްވަ ންމ   އަޅ ަގނޑ މެން  އެކަން  ެވސް ްއވީ.  ަގއި 

ކ ރިންރި ދިއ މ ެގ  ވެސްދިއ   އަށްރިސެސް ؛ސެސްއަށް  ކ ރިން  އިމ އްދަތ   މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން   ތ ރ ކ ރ މަށްފަހ ގައި 

ކޮށްދެ އެކަން  ެވސް  އިއްޒަތްތެއްރަ   އިވަނީއްވާފަ އޭރ ަގއި  ަމޖިލީހ ން.  ރަީއސްރިޔިތ ންެގ  މ ހިންމ    ؛  ބިލެއްެގ މިއީ 

ޓެރަ ފާހަަގކ ރެވޭ.  ައޅ ަގނޑަށް  އިޮގތ ަގއި  ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނަށް  އިރެއްަގރިޒަްމެގ  ެގންނަންޖެހޭ  ެއ  ޞްލާޙ   ިއ، 

އަޅ ަގނޑަ ކަމަށް  ެގންނަންޖެހޭނެ  ވެސް  ވަގ ތެްއަގއި  ދ ޓެރަ  ރެވޭ.ކ ބޫލ ގަ ށް  ާގނޫނ ތަކީ  މަނާކ ރާ  ާމ ރިޒަމް  ނިޔޭަގއި 

ޤައ  އެްއވެސް  ބަލަިއަގނެވޭ ފަސޭހައިން  އެހެން  ފަހަރ ެއއް  މެްއަގއި  ިގނަ  ކޮންޓްރަވަރޝަލް  އިނޭގތޯ  ނ ވޭ  ޗަކަށް   .

އެންމެ ޒަމް ާގނޫނ ތައް ހަދާފަ.  ރިރަަގިއ ވެސް އެ ހ ންނަނީ ޓެވަނީ. އެހެންނަމަެވސް، ހަމަ ކޮންމެ ޤައ މެއް  އެްއޗަކަށް

އި މި މި ރާއްޖޭަގހަމަ  މ ތަކ ަގއި ވެސް  ރޫލް ޮއފް ލޯ ހިނާގ ޤައ   ،ްއަގއި ހިނގާ ތެކްރެޓިކް، އެންމެ ހަރ ދަނާ ޮގޑިމޮ

މި   މ ހިންމ   އަށް ވެސްޖެއެކ ަގއި މި ކަހަލަ ާގނޫނ ތަްއ މި ރާއް  މާާގނޫނ ތައް އެބަ ހ ރި އިނޭގތޯ. އެހެންވ އޮތް ފަދަ  
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ދެންއަޅ ަގ  ،ވަނީ ރާްއޖޭަގއި    ކ މިހާރަ  ނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނޯންނާނެ.    ފިކ ރ ތަކާއި ހަރ ކަށި  އޮޅިފައެއް 

ހައްދ ފަހަނަރިޒަމާޓެރަ ކަންކަން  މި  ޮގސްފަިއވާޅައިއި  މިންވަރަށް  މިހާރ   މެންނަޑ  ނއަޅ ަގ  ކަމީދާ  އެއްވެސް  ށް 

އަށްވ ރެ  ތިން ސަތޭކަ  ވާ ދިވެހިން،އަށް ނިސްބަތްރާއްޖެ  ިގަވޑަިއަގންނަާވނެނއްޔިތަކަށް ޮއޅިފަިއވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެރަ

މިއަދ    ؛ިގނަ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް    ނަވާނެިގވެސް    އެއަށްވ ރެ އަދި  ސަތޭކަކ ރެވޭ.  ބޫލ ަގކަމަށް  ިގނަ ތިން  އަށްވ ރެ 

ޮގބައްދ ތަކަށް ޮގސް، ހަނގ ރާމައަށް އެދިވެހިން ހަނގ ރާމަވެރި ސަރަޙަ މީހ ން   ލާއިޢާވަިއެގން،  ދޭ ކ ޑަކ ދިން ވެސް 

އަނެއްކާ އެ  އެ  ޮގަވިއެގން.  އާ  ހަމަނބ ރި  މީހ ން  އެބަ  ބި  ދޭ.ރާއްޖެއަށް  މި  ާގނޫނ ން،  ބޮޑަށް މި  އެންމެ  ލ ން 

ފަރާތްތައަމާޒ  ބައެއް  އަންނަ  އެނބ ރި  ޮގތްކ ރާނެރިހެބްޮގތް،  މަލ ކ ރާނެ  ޢަމެދ     ކާކ ރަނީ  އަދި  ވަކި    .  މީހ ން  އެ 

މިއަށް  މ އްދަތަކަށް ޮގތް.  ހޯދ ަމށް  ެގންގ ޅޭނެ  ހ ށަހަ ރ ޓަކައި ސަ  ވެސް ޙައްލ   މި ވަނީފަ އްވާޅ ކާރ ން   ންމ  ހިމ   .އި 

ތަކީ ވެސް  މި ވާހަކަ މިހެން ދައްކާއިރ ަގއި މި ަވގ  ؛ތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ. ިއއްޒަތްޮގތ ަގއި  ެގ  ކަމެއް

ސް މިކަމަށް  ބަރ ން ވެހ ގެ މެން މަޖިލީއްޔިތ ންެގހ ރިހާ ރަ  އެކ ަގއި  ސީރިއަސްކަމާހ ން ވަރަށް  މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ

އެބަ    ލ ވާންޖެހޭނެސަމާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައީސަބޫލ ގަ ވަގ ތެްއކަން  ިއއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހ ެގ  ވަނީ   ށްކ ރެވޭ.  އެ 

އެ    ދީ،  މެއް ޮގްއވާލަިއެގންމަގ  މެދ ގައި، ބޮ ރިސްޓ  ހަމަލާއެއް މަޖީދީރަދީފަ. ޓެ  ހަމަލާއެއްޓަކައި  ލ މަށް  ހާރަކޮށްވައަ

ވަ ވަނީ    މަނިކ ފާނ  މި  ބޭރ ަގއި  ފަރ ވާގ ރާއްޖެއިން  ވެސް  މަނިކ   ަގއި.ތ   ާވއިރ ގައިވާފަރ    ފާނ އެ  ިމޮގތަށް    ަގއި 

ނެތް ކަންކަން ހ އްޓާލައިެގން    ނަކަށްކޮޅެއް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންމެ ދ ވަހެްއ ވެސް، އެންމެ ހިނދ ޅ ަގނޑ މެން އެންއަ

  ަގއި ތ  އްެގ ޮގތަކަށް ވެސް ދިން ހަމަލާއެރާއްޖޭެގ ހަމަ ކޮންމެ ރައްޔިތިބެވޭކަށް. އެ މަނިކ ފާނަށް ދިން ހަމަލާއަކީ ދިވެހި

މަނި ހަމަކ ފާނަށް  ބަލަންޖެހޭނީ. އެ  ެއްއވެސް    ، ނީމާދިލާެއއް  އެވަރ ެގ  ކަމެްއ  ޔިތަކަށް ރައްކާތެރި އްރައެހެން  މާނައަކީ 

އ ޅެން މި ވެެގން    ކަމާމިމެން އިތ ރަށް  ވީމާ، އަޅ ަގނޑ ންހެރައްކާތެރިކަމެއް ނެތޭ. އެ  ތަކ ންރިސްޓ ންެގ ފަރާނެތޭ. ޓެރަ

އަޅ ަގޖެ ހިނޑ މެހެނީ.  އޮފީހ ން  ފ ލ ސް  ކ ރީަގއި  މީެގ  މަޢ ލޫމާއްސާކ ރެންނަށް  ޕްރެސް ތ ްއިވ  ތަކ ގައި، 

އެހިއްސާކ ރެއި  ސްތަކ ގަ ކޮންފަރެން މަޢ ލޫމާތ ތަކ ން ވެސް އެބަ  ހަތަރ  ސަތޭކަ  ެއއްނޭގ  އްިވ  ިގނަ    އަށް ހާސް  ވ ރެ 

ތިބި އެބަ  ޖެހިެގ  މީހ ން  މީހާކަމަށް  ހ ންނަ  ޖެހިލ   ން  އެްއވެސް  ބްރެއިން މަރާލ މަށް  މިންވަރަށް  ނެތް  މެްއ 

ހަ،  ވޮޝްކޮށްފައި  ޖެހިލ މެއް    ދާޅައިްއދ ފަހަނަނޫނިްއޔާ  އެްއވެސް  މީހާ  ހ ންނަ  ޖެހިެގން  ހަމަ  ބަދަލ ކޮށްފަ.  ފިކ ރަށް 

މިންވަރަށްއިމަރަ  ނެތި ތިބީލާ  މީހ ން  އެ  ކަމެއް. މިއީ    ޭގތޯ. ނއި  ނޫން  ރެއްަގއެއްހައްޔައެންމެން  ކީ  .  ކަންބޮޑ ވާ 

އީ ހަމަ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންެގ  ނީ. އެ ކ ރެވެބޫލ ަގކަމަށް ައޅ ަގނޑަށް    ދެވެން އެބަ ޖެހޭ  ހަމައަށް   ނާމި މީހ ން  ާގނޫނ ން

ރައްކާ ފަރާތްތަކ ންތެސަލާމަތާއި  ބައެއް  ޓަކައި.  ކަމަށް  މ ހިންމ   ފަރާތްތަކ ން ވެސް ؛ރިކަމ ެގ  އެތަޙ ޤީޤީ   ،ބ ނަނީ   

ކަމަށް.  ހ   ބައެއް ހ ރި  އެބަ  ނަމަރަސްތައް  ވަނީ  ކަމަށް  ހ ރި  ހ ރަސްތައް  އެހެން ޢާރީޛަާގނޫނ ެގ    ،އެ  ހަމަ  އިން 

ދައިދޭން. ރައީސް ކަމަށް ޙައްލ  ހޯނޑ ން އަޅ ަގނޑ ކމެން އެބަ ޖެހޭ މިަގއި މި ެގންގ ޅޭ މިންަގތަކ  ރެޓިކް ޤައ މ ކްޑިމޮ
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ތަކ ން  ޑިއާވެސް، އަދިވެސް ބަެއއް މީން އަދިަގއި ވަނިކޮށް ބައެއް މީހ ޅ ކޮލ މަލާދީ، އެ ހާށްލ މަށް ހަ ރަކޮނަޝީދ  އަވަހާ

ދާ އަމާޒ ކޮށްެގން،  ވާ ބައެއް މެންބަރ ން ވެސް ހަމަ އެ މަނިކ ފާނަށް ސީެގ މަޖލީހަށް ނިސްބަތްއްޔިތ ން ރަވެސް އަދި  

ވަރަށް .  ށް އެބަ ފެނޭތަން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަ  ވާދައްކަ ޅ ވާހަކަފ  ން  ތ  ޮގރ މ ެގކ ޒްއިއިތ ރަށް ވިކްޓިމަ  ނ ފާއެ މަނިކ 

ކަމެއް.   ކަންބޮޑ ވާ  ރައީ އަޅ ަގނޑ   އަރާފަ އީ ރަ  ؛ސްއިްއޒަތްތެރި  ހަށިކޮޅަށް  ނަޝީދ ެގ  މ ޙައްމަދ   އެންމެ  ސް  އިވާ 

  ށް ައޅ ަގނޑަ  ނެވިހެނެއްއެ ތަނ ަގިއ އިން  މި ވަގ ތ ހ ެގ މެންބަރަކ   މަޖިލީ  ރައްޔިތ ންެގނޑެއް ވެސް އަރާފަިއާވ  ފާރ ަގ

ފާނަށް . އެހެންނަމަވެސް، އެ މަނިކ  ހިެއއްނ ވޭއްިއންނެވިހެނެވެސް  ބޭފ ޅަކ     ފައިވާށިތޮ  ެމއްށ ތޮމެ  ވޭ. އެންހިއެއްނ 

ކ ރެވެން  ވިސްޓ  ނ  ވިދާޅ ވާ ބަސްފ ޅެއް މާނަ އެްއކޮށް ޓް އަދިވެސް އެ މަނިކ ފާ   ، ޒްކޮށްއި ކްޓިމަ އަމާޒ ކޮށް އަދިވެސް ވި

ށް ަގނޑ މެންނަން އަޅ  ކަލައިެގން ެއކަން ކ ރާއިއޮތް ޮގތަކަށް އޮޅ ވަލެވެން  އިއޮޅ ވަ ކޮށްލަިއެގން،  ޓްޓ ވިސް  ކަށްއޮތް ޮގތަ

އަޅ ަގނޑ މެންއެ މިއީ  އެހެންވީާމ،  ފާހަަގކ ރެޭވ.  ކަން ބަ  ާގނޫނ   ކަމެްއ.  ތިބޮޑ ވާ  މަޖިލީހ ަގއި  ވެސް  ހަދާ  ބެެގން 

ޓ ވިމިމި  އަޅ ަގނޑ މެން   ވަނީ ކ ރާ  ސްޓ  ންވަރަށް  ރާއްޖޭެގ  ކަމަށް  ކަމެއް.  ކަންވޮޑ ވާ  އިންތިހާއަށް  އެީއ  ނަމަ   

ކ ރެިވެގން  ށް ރެޑިކަލައިޒް ރައެ ވަ  ،ަގއިރ އިރިސްޓ ން މި ދަރަޖައަށް ރާއްޖޭަގއި އ ޅޭ ކ ރެިވެގން ޓެރަރ ޖަލ ތަކ ަގއި ހަްއޔަ

ކ ރާ ކަމެްއ. ބޫލ ަގ ރައްޔިތ ން  ހިރާއްޖޭެގކަމީ ދިވެނަނ ފެން  ކޮށް، އަދަބ  ދެވޭ ތަންރ ހައްޔަ  ފައިއ ޅޭއިރ ަގއި މީހ ން ހި

ދޫވާންހ ކ ބޮޑެތި  ތި  ބޮޑެ ވެސް  މީހ ން  ތިބޭ  ހަމަ  ތަކ ަގިއ  އަދި  ފެނޭ.  އެބަ  ވެސް  ހައްޔަ  ތަން  ށް  ރައެާއއެކ ަގއި 

އިނޭގތޯ  ެގންދިއ މަށް ދޫވޭ  އެބަ  ބޮޑެތިފަހ ަގއި  އިލްބޮޑެ.   ފަށްޚިލާ  ޔާއާދަ  އިރ ވާ އެޅިފައި  ތ ހ މަތ ތައް  ،މ ތައް ޒާތި 

 ، ންާގ މީހ ރިސްޓ  ޢަމަލ ތައް ހިންރައި ނޫނިއްޔާ ޓެވެފަިއާވއިރ ގަ އިޒް އްޖޭަގިއ މި ވަރަށް ރެޑިކަލަރާތަން. މި    ދާވަމ ންދޫ

މީހ ން  ޒާމ  އިންތި  އި ރާވަ އަޅ  ރ ންކ ހައްޔަރ   އި ހިފަ  އިރ ަގއިތިބިކ ރާ  މަދ ކަމަށް  މާ  ހަމަ  ފާހަަގކ ރެޭވ. ަގ،  ނޑަށް 

ރައީތްއިްއޒަ ދަ ؛ސްތެރި  މި  މ ޙަ  ންނަވަނީ އަޅ ަގނޑ    ؛ފ ޅެއްބޭ  ވެސްނޫން  އެއަދި    ވެސް،އްމަދ  ނަޝީދ   ރައީސް 

ވެސް  ނޫނިއްޔާ.ޑީ.ޕީ  އެމް ގޮވަ  ސަރ ކާރަކ ން  ރާްއޖޭެގނީމި  ރަކީ  ޓެރަމީ  ތ ންއްޔި  ކ ރީަގއި  ާގނޫނ ތަްއ ރިެގ  ޒަމްެގ 

ހަ މީހ ން  މީހ ންނާއި  ސިޔާސީ  ޮގތަށްރ އްޔަމާނަކޮށްެގން  ކ ޔަހައް  ކ ރި  ނޫންރ   ާވހަކައެއް  މީރާ  ކ ރީަގއި ގެ . 

ވެ  ،ނެވަޑައިަގންނަވާގި އެނ ނޫސްކަންރިއޮތް  މީހ ން،  ޮގއްސަ ލިޔާ    ،ކ ޔަ ވެރިތަކ ަގިއ  ވެސް   ރިސްޓެއްޓެރަ  ނޫހަކ ން 

ހައްޔަރ ކ ރޭ އެބަ  ހައްށްފާޅ ކޮ  ޚިޔާލ   .ޮގތ ަގއި  އެބަ  ދައްކާލ ލ މ ން  ވާހަކަ  ސިޔާސީ  އެބަ  ޔަރ ކ ރޭ.  ޮގސް  މ ން 

ސަރ ކާރަކ ން އަދި ދ ެގ  އަލާފަށް މިޚި  ޔާމް މަނާކ ރ މ ެގ ާގނޫނ . ެއކަމ  އެ ރިޒަކީ ޓެރަކ ރާ ާގނޫނައެޕްލައި .  ކ ރޭޔަރ ހައް

ޚާްއޞަނޫންއެ ޓެރަވެސް  ޮގތެއްަގއި  ރާއްކޮޅަދެ  ރިސްޓ ންނާ  ހައްދ ފަހަނަށް،  ދެކޮޅަށް   ދިޔ މާދާޅައިޖޭަގއި 

ވަރ ަގކ ރ މ  ވަކާލާތ  އެންމެ  ހ ންނެވީ  ދަަގިއ  ޮގތ ަގިއ  ވެސްައޑެްއެގ  ނަޝީ    މ ޙައްމަދ   މަނިކ ރައީސް  އެ  ފާނ   ދ . 

ްއ  އެދިން ހަމަލާން  ހ ރެެގ  މަ އެ ސަބަބާ ނޫން. ހަބެއްދެވަނަ ސަބަދިނީ ވެސް އެ ސަބަބަށް.  ހަމަލާމި  ލަން  ކޮށްރައަވަހާ

ބޭބޫލ  ަގަގނޑަށް  އަޅ   ޮގތ ަގއި އެ  އެހެންވީާމ،  ރާއްޖޭެގކ ރެވެނީ.  މި  ހި  ފ ޅާ  ހައްޔަރ ކ ރ މަކަށް،    އިފަރައްޔިތ ން 
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މަނިކ މިސާލަކަ އެ  ނ ގޮވާނެ.  ދެންނެވިށް  މި  ޖަލ ފާނަކީ  މަނިކ   ،ންެގކޮށްއިޒް ވިކްޓިމަ   މިޮގތަށް  އިަގހެން  ނަށް ފާއެ 

ނަވާނެ  ިގަވޑަިއަގންނިކ ފާނަށް އެނމަ  ، އެތީވެ ވާ ބޭފ ޅަކަށް ވާތަޖ ރިބާ ކ ރައްވާފައި ،  އަދަބ  ލިބިވަޑަިއެގން  އްޤ ންޙަނ 

މަނިކ ފާނަށް ވާހަކަފ ޅާއި    ވެސް  އެ  ާވހަކަފ ނ ދެ ދެއްކެވޭ  ނައްކެވޭ  އެހެންވީމާ،  ހަސަދައިން  ރަފ ޅ .  ފޯވެެގން،  ތ ން 

ދިރިފޯވެ މަނިކ ފާނ   އެ  އަދިވެސް  ނަފ ދ ެގން  ހ ންނެވީތީެވ،  ތިއްބައިނިޔޭަގއި  ފޯވެެގން  އެ  ރަތ ން  ބާވަތ ެގ  ެގން، 

ރިޒަްމެގ ރަޓެ  އި އަށް މި ޮއތީ މި ރާއްޖޭަގޖަ ބޮޑ ވާ ދަރަނެ. މި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ން ކަންނ ވާވާކަށް ހެޔޮވާހަކަތައް ދައްކަ 

ޮގއްސަކަންތަ އެކަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދެ.  އެއީ.  ޙަޤީޤަތެްއ  ކާކ ަވއިޮގއްން  ނޭގ  ނޭނެގ. ކަ  ލާނީ  ދެން   ެމއް 

  ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ވެސްއި  ވަ އްކަ ނ ދަ  ވާހަކަ  ބާވަތަށްއިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، މި    ކަމެއް ނޭނގޭ   ލާނީ ކާކ އިމަރަ

ރަނަގޅ   ަގއި  މަރ ޙަލާކޮމިޓީ  ،  ކޮށް މަސައްކަތް  ޕްރޮސްޕެކްޓިްވކޮށް،  ނަގޅަށްރަ  މެދ ގައި  ލާބި  ހ ށަހެޅ އްވިސަރ ކާރ ން  

ން ވެސް  ހ ރިހާ ބޭފ ޅ   ނ މަށްދައިދިމި މައްސަލައަށް ޙައްލ  ހޯ ؛ރާއްޖޭަގއި މި އޮތް ޙައްލ   ،ެގންދީސްޙައްލ ތަކެއް ެގނެ

 ތްތެރި ރައީސް.  ކަމެއް. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒައެދޭއަޅ ަގނޑ  ވެސް ވަރަށް    ކީކ ރ މަކަތްމަސައް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ .  ޝ ކ ރި ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގއްޔާ  އަ  އިްއޒަތްތެރި  ބާރަށ   ޢަބްދ މެންބަރ   (  ޅަކަށްފަހ )ވަގ ތ ކޮ  .هللاޙްމަދ  

 ، މައިކް. ރ ބައިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ هللاޢަބްދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބާރަށ 

ކޮ މައިކް  އަޅ ަގނޑަކަށް  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ނ އާދެ!  އިދާންޓްރޯލެއް  މައިކް ލިބޭ.  ބޭފ ޅ ން  ރީ 

އަންމިއ ޓްއަޅ ަގނޑަށް    ކޮށްދެއްވީމައަންމިއ ޓް އެހެންވީކ ރެ މައިކް  ވާވޭނީ.  އެ  ދަންމާ،  އަޅ ަގނޑ ނަވާލީހަކަ  މަިއކް    . 

ރައީސްމިހާރ   މިއ ޓް  އަން ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  ބަހ ސްކ ރެވެމ   .ކ ރެވިއްޖެ.  ިމއަދ ެގ  ންދާ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ާގނޫނ ޓެރަ)  2015/32 މަނާކ ރ މ ެގ  އިޞްލާޙ (އަރިޒަމް  ެގނެޭވ  ޮގތ ަގއި  ބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ    ؛ށް  ާގނޫނ ތަކަކީ ކ ރާ 

 ؛ެގންނަންޖެހޭ އަދި ބަދަލ ކ ރެވެމ ންދާ އެއްޗެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްގ ޅޭ ޮގތަށް ބަދަލ   ލަތާއިރަކާއި ހާވެސް އެ   އަބަދ 

ންމެންެގ  އެ  ،ނެތި  ވ މެއްތ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސް ަވކި ތަފާ  އަދި   ހ ރިހާ ތަނެއްަގއި ވެސްދެނީ ދ ނިޔޭެގާގނޫނ ތައް ހެ

ކޮށްދީ،    ތައްކ ން ކަންތައްޔަހަމަ  ، ެއއްއ ސޫލަކ ން އެންމެންނަށް އެއް    ،ކޮށްއި މަންފާއާއި މަޞްލަޙަތ  ހިމާޔަތްޔާލާބަ

މާއި  ހ އްޓ ވ ރިޒަމް  ޓެރަ ؛ކަށް އ ޅ މަށް ބާރ އެޅ ަމށް ޓަކައި. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސްށް، ެއްއ ޮގތަބޫލ ކޮަގއް  އެއް ހަމައެ 

އިޞް  ާގނޫނަށްމަނާކ ރ މ ެގ   މިއަދ   ބަހ ސްކ ރެވެމ ންލާޙެއް  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ައޅ ަގނޑ     ހ ށަހެޅި  ދާއިރ ަގއި 

ހާލަތާބޫލ ަގ މިއަދ ެގ  ޮގތ ަގއި  ޮގ  ކ ރާ  އަދި    ބަދަލ ތައްެގންނަންޖެހޭ  ށް  ތަގ ޅޭ  މ ހިންމ   ެގނައ މަކީ  ާގނޫނަށް  އެ 



1202 ން ޖޫ 30                                               ސާލްޖަ ވަނަ 71 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

18 

 

ޅ ަގނޑ މެން މީެގ ނ ވާ އަދި އަ ރިބާކޮށްފައިައޅ ަގނޑ މެންެގ މީެގ ކ ރިން ތަޖ  ؛ޒަތްތެރި ރައީސްއް ކަމެއް. އި  ބޭނ ންތެރި

އ  އަޅ ަގނޑ މެމީދ އްކ ރިން  މިއަދ   ހަމަލާތަކެއް  ނޫނީ  ކ ށްތަކެއް  ބާވަތެްއެގ  އެތައް  ކަމެއް،  އެތަްއ  މި ނ ކ ރާ  ންެގ 

ފެންނަމ ންދާކަން ވެސް  ދެބަސް  ،މ ޖ ތަމަޢ ަގއި  އެއީ  ހިނަގމ ންދާކަން  އެންމެން  ނޫނީ  ނެތް  ކ ރާނެ  ބޫލ ަގވ މެއް 

ނޫނީ ރައްޔިތ ންތަކެއް ެއްއ  ކ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މީެގ ކ ރިން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތަ  ؛ ރަީއސްއްޒަތްތެރިއި ޙަޤީޤަތެއް. 

އަ ޤައ މާޤައ މ ން  ޢަ ދެ  ނެއް  އަނިޔާވެރި  ހިންާގ  ބަިއވެރިވެ ނޫނީ    ގައިކ ލ ތަމަމެދ ަގއި  ެއ   ،ހަނގ ރާމަތަކ ަގއި  އަދި 

ޔާރާއި އެހެނިހެން ވެސް ވަސީލަތްތައް  އަދި ހަތި  ،ގ ލިބިން ޓްރެއިނި،  އިހި ހަދައެްއޗެ  ަގއި ޓްރެއިންތަކާ ކ ހަނގ ރާމަތަ

ހިންާގ  ބޭނ ންކޮށް ކަންކަން  އެހެންނ   ފައެއްނިފެ  އްމަންޒަރެހަދަމ ންދާ  ެގން  މިއަނަމަވެސްވޭ.  ހާލަ،  ތަފާތ . ދ ެގ  ތ  

މީަގިއ ހ ރި ޮގންޖެހ ންތައް ވެސް    މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިފަދަ ހ ރިހާ ކަމަކަށް މި ވަނީ ކ ރިމަތިލާންޖެހިފަ. އަދި

އެބަ  އަ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ރަީއސްއިފާހަަގކ ރެވޭ.    އެނޭގ،ޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގތ  ބޫލ ަގައޅ ަގނޑ    ؛ްއޒަތްތެރި  ަގއި ކ ރާ 

ެގނެ ބަދަލ ތައް  ެގންނަންޖެހޭ  އެ  ،ސްާގނޫނަށް  ާގނޫނަށް  ބަދަލ ތައް    މ ހިންމ    ނެެގންނަންޖެހޭ  ތަކަށްވަގ   އަދި 

ޮގތ ަގިއ ކ ރާ  ބޫލ  ަގއަޅ ަގނޑ   ެއއީ  ެއޅޭނެ ޮގތްތައް އޮތ މަކީ  މެދ  ފިޔަަވޅ   ވެސް ެގނެސް، ެއ ކަންތައްތަކާންމެހެން  ކޮ

ކަމެބޭނ ން މ ހިންމ   އެހާމެ  އަދި  ރައީސްއިއް.  ތެރި  އިޞްލާޙާ ؛އްޒަތްތެރި  މި  ރާްއޖޭަގއި  އެއްކޮށް   ައޅ ަގނޑ މެންެގ 

ބަޔަކ    ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސް އިކ ރަން.  ބޫލ ަގ  ހ ރި ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ ބަ  އްތަކެއް އެޖެހޭ ިގނަ ކަންތަންދާ  ޙައްލ ެވެގން

ައޅ ަގނ ހިނދ ަގއި  ރާާވ  ހަމަލާއެއް  ވަދެޑ މެންނ ރައްކާތެރި  ކޯޓަށް  އަމ ރ     ނަށް  އެ  ހޯދައިެގން،  އަމ ރ   ކޯޓ ން 

މި ދެންނެވީ  ؛. އޭރ ން އެ އަމ ރ ޮގސް އެ މީހާ ހަްއޔަރ ކ ރަން ފ ރ ޞަތ  ނ ލިބ މަކީ ެއއީ ވެދާނެ ކަމެއްހިފައިެގން

އެްއޗެ ކޯޓ  ހ ރިހާ  ފާ  ްއސެއްއަމ ރާއި  ަވގ ތ   ދެވޭއިރ ަގއި  ހަމައަށް  މީހާއަށް  އެ  ކަެމއް. ތ ވ މަކީ  އިހޯދައިެގން  ވެދާނެ 

ައބަދ އެހެންވީމާ، އަޅ   ޮގތަށްރަނަގޅަށް ެގންދެވޭ އަދި    ،ވެސް ކަންކަން ހ އްޓ ޭވނެ  ަގނޑ މެން  ކ ރެވޭ  މ ޒާއިންތި  ،ނެ 

އޮ  ،ތަށްޮގ ރޭވިފައި  ޮގތަކަންކަން  ބަދަލ ންނަ  ާގނޫނ ތަކަށް  ައޅ ަގނޑ   ށް  އެއީ    ޮގތ ަގއިކ ރާ  ބޫލ ަގެގނައ މަކީ 

މެއް ވެސް ނޫން. އަދި  ރ ރ ކ ހައްޔަ  އި ހިފަ  ހ އްޓާހަމަ ތަނެްއަގިއ މީހަކ     ،. އޭެގ މާނައަކީ އްމ ހިންމ  ކަމެ  ތެރި،ބޭނ ން

ރިން  ކ   ެގދެންމެ އަޅ ަގނޑ   ؛އްޒަތްތެރި ރައީސްއި ނޫން.    ދ ކ ރ މެއް ވެސް ބަންަގިއ  ތ ހ މަތެއް  ހ ްއޓާ  މީހަކ  ތަނެއްަގއި

ފާހަގަކ ރި  ވިވާހަކަދެްއކެ ވެސް  މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ފަބަެއއް  ޮގތ ަގއިލ ބޫގަ އަޅ ަގނޑ     ،ދައިން    މިއަދ ގެ   ކ ރާ 

ޓާ ޮގސް އަނިޔާވެރި ހަކ  ހަމަ ތަނެްއަގއި ހ އްމީެއޮގތަކަށް ނ ހިންގަވާނެ.    ކެއްކަންތައްތަ  ބާވަތ ެގކ ންނެއް އެ  ސަރ ކާރަ

ހާލަތ ަގިއ    ވޭކ ރެ ބޫލ ަގދީފާނެ ކަމަށް    ކަށް ބޮޑ  ެގއްލ މެއްޔަ ރާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ބަ ހަްއޔަރެއް ނ ކ   އިޮގތަކަށް ހިފަ

ބަޔަކަށް ލިބިނ ވަތަ  އަނިޔާތަކެއް  ބޮޑެތި  ރާވާ  ރޭވ ެމްއ  ފަދަ  ފަރާތްތައްއެ  ކަންދާނެ  އެ  ހިނދ ަގިއ  ހ އްޓ ވަ ނޭގ    އި 

ފިޔަވަ  އެކަމާ ނެތި ޅ  މެދ   ޮގތެއް  އަޅ އެޅޭނެ  ދެން  ދިމާވާ  އްޔާ  އަޅ ަގައދި  ަގނޑ މެންނަށް  ޑ މެން ނނޫނިއްޔާ 

މާ ކަންކަން  ހިނަގބޮ  ކ ރިމަތިލާންޖެހޭ  ޯގސްެވެގން  ނޫއި ޑަށް  މާނީދާނެ.  ެގއްލ ން  އޭެގ  ހިނގައިދާނެ.    ބޮޑ ވެެގން   
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 ވަކި ބާވަތެްއެގ ޢަމަލ ތައް  ނޫނީ  ،އެޮގތަށް ހ އްޓ ވަން  ންތައް އަޅ ަގނޑ މެ ށްެގ ކ ަވކި ބާވަތެއް  ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

ޓް  އިނަސަންރ   މިފަދަ ކަމެއްެގ ސަބަބ ން އެތައް ބައިވަ  ،އެޮގތަށް ހ އްޓ ަވން މަޖ ބޫރ ވާ އަނެއް ސަބަބަކީ   ކ ރާ މީހ ން

ފަހިެވެގން ހިނަގއިދާނެ.   ނޫނީ ަމގ   ތ  ފ ރ ޞަދިޔ މ ެގނަށް ބޮޑެތި ެގއްލ ންތަކެއް ލިބިެގންނޫނީ ޖާ  އަށް ބައެްއެގ ފ ރާނަ

  ، ންތަނެއް ޮގއްވާލަން ރޭވ އި މީހަކ  މަރާލަން ރޭވ ން،  ކ ރެޭވ ޮގތ ގަ ބޫލ ަގައޅ ަގނޑ މެންނަށް   ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި

ށް  ވަގ ތ ން ަވގ ތަަގނޑ މެންނަށް ހިނދ ން ހިނދަށް،  އަޅ   މިއީ  ،ރި ހަމަލާއެއް ދޭން ރޭވ ންތެނޫނީ ވަކި ކަހަލަ ނ ރައްކާ

  އި، ނޫން. މިފަދަ ކަންކަމަކީ ެއއީ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ހަދަ  ކަންކަެމއްބެވޭނެ  ތި  އިހޭ ފިޔަވަޅ  ނާޅަ ދޭތެރޭ އަޅަންޖެ  އެކަމާ

ދެކ މަކީ އަޅ ަގނޑ     ޮގތ ންސީ  ނޫނީ ސިޔާ ކަންކަން  ޮގތ ގައިކ ބޫލ ަގމިފަދަ  އެންމެ އަދި    ެއންމެ ރަނަގޅ   ެއއީ  ރާ 

ކަ ޮގތް  ރައީސް އި   ނ ވާނެ.އި  މ ގަ ބ އްދިވެރި  އަބަދ  ؛އްޒަތްތެރި  މާނަކ ރ މ ަގއި  ައޅ   ާގނޫނ ތައް  ަގނޑ މެން ވެސް 

ނީ ބ ނެފަ. ކޮންމެ ާގނޫނަކަށް  އޮންނަވެސް  މާނަކ ރަންވާނީ ޕޮޒިޓިވްކޮށް ކަމަށް ާގނޫނ ތަކ ަގއި ވެސް ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  

އިޞްލާޙަކީ ފައިން  ޭއެގ  ެގނެވޭ  ނޫނީ  ނ ރަނަގޅ   ފައިދާ  ޓަކައި  ދާ  ނާޖާއިޒ   ނާޖާއިޒ ހޯދ މަށް  ލެއް  ޢަމަ  ނޫނިއްޔާ 

ޓަކައި  ހިންގ  ދެކޭމަށް  ކަމ ަގއި  ބަދަލެއް  ައޅ ަގނޑ މެންެގންނަ  އެއް  އެބަ  ދެކ ން  އަޅ ަގނޑ މެން    ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ. 

އަމާން    ،ކާތެރި ައޅ ަގނޑ މެންެގ މި ރާއްޖެއަކީ ރައް  ،ބަ ކިޔަމ ނެްއ ބަޔަކ  އެފ ރަތަމަ ޤައ މޭ. އަ  ، ކިޔަމ ބަޔަކ  އެބަ  

ސިޔާސީ ކަމެކޭ. ސިޔާސީ ބޭނ މަށް   ކީކަމަކޮންމެ    ،ބ ނަން ބަޔަކ  އެބަ  . އަޅ ަގނޑ މެން އަނެއްތަނަކަށް ހެދެންޖެހޭނޭ

ރައްޔިތ ންނަކަށް ހަމަޖެހ މެއް މި ރާއްޖޭެގ    ،ޤައ މަކަށްމި    އްވިސްނަިއެގނެ  ައޅ ަގނޑ މެންކ ރާ ކަމެކޭ. މި ވިސްނ ން  

އަޅ ަގނޑ    ކަމަކަށް  ރައީސްނ ކ ރަން.    ބޫލެއްަގެގނެވޭނެ  ޒިންމާދާރ ކަ ؛އިއްޒަތްތެރި  ވާންވީ  މާއެކ   އަޅ ަގނޑ މެން 

ބަދަލ ތައް    ންޖެހޭކަށް ވެސް ެގންނަ ާގނޫނ ތަ ކަންކަން ނިންމާ އަދި، ޒިންމާދާރ ކަމާއެކ އިވިސްނަ   ގައިކަންކަމާ ދޭތެރޭ

ހެޔޮ ބަދަލ ތަްއ އ ާމއި ރައްޔިތ ންނަށް  ޤަބަބ ން  ައދި އޭެގ ސަ  ،ތ ަގއި، ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ތަރ ޖަމާކ ރެވިޮގ  ޔޮއޭެގ ހެ

ވާިގވެރިވާ އަދި  އެހީތެރިވެދޭ  ެގނައ މަށް  ބަދަލ ތައް  އެ  ޮގތަކަށް  ޚާއް  އަންނާނެ  އިްއޒަތްތެރި  ޞަބަޔަކަށް.  މި  ކޮށް 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ދިމާވެދާނެ ނ ވަތަ    ،ެމން ތިބެއި އަޅ ަގނޑ ންެގ ޮގތ ަގދޫބ ރައްޔިތ ންެގ މަން   މަޖިލީހ ގައި

ނ ބިރ ވެރިކަން ނ ރައްކަލެއް  ދިމާވެދާނެ  ފ ރ ޞަތެއް  ،  ކޮންމެ  ޮއންނަ  ސަލާމަތްކ ރ މަށް  ބިރ ވެރިކަމަކ ން  ވަތަ 

ކަމ  ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭނެ  ޮގތ ަގއި  ހެޔޮ  ޭއެގ  ޔަ އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ   އަދި  ންކ ރަންގީ ަގއި  ން. ލ ކ ރަބޫަގ. 

ލާޙެއް ޞްލާޙަކީ މި ވަގ ތަށް މ ހިންމ  އަދި ހަމަ ބޭނ ންތެރި އިޞްމި ެގނެވޭ އި  ،މި ާގނޫނަކީ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ައޅ ަގނޑ    އިަގކަމ ަގއި  މި  ސަރ ކާރ ން  އަދި  ހ ށަހަޅ އްވާޞްބޫލ ކ ރަން.  ވަނީލާޙ   މި  ފަރާތްތަކާ  ،ފައި   މިފަދަ 

ތިތަކ ެގ ސަބަބ ން އެކި  އަދި މިފަދަ ދަ  ،ތަކެްއެގ ސަބަބ ން ދަތިތަކެއް ހ ރެޔަވަޅ އެޅެން ހ ރި ފި  ަގއި މި ވަގ ތ  ދޭތެރޭ

ބަރީފަރާ ކ ށ ން  އަދި  ވީއްލ މާއި  ނޫނިޢަތްތަކަށް  ެއ  ވ މަށާއި  ނ ވަތަ  ެގންގ ޅ ން  ބަންދ ކޮށް  ފަރާތްތައް  އެ  އްޔާ 

ތަޙ  މެދ ަގއި  ޮގންޖެހ ފަރާތްތަކ ެގ  ހ ރި  ހިންގ މަށް  ދަތިތައް  ކާއިންތަޤީޤ   ނ ރައްކާތެރި މިދެންނެވި  ،އްލ ކޮށްޙަ   
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ރާ ފަރާތްތައް އެ ފަރާތްތަކަށް އެރޭވ ންތަކާއި ހަމަލާތައް  ޮގތަކަށް އެ ފަރާތްތައް ބަންދ ގައި   ވާ  ކަންކަން ނ ކ ރެވޭނެ 

ތައް ނ ހިންޭގނެ އެ ފަރާތްތަކ ން މިދެންނެވި ހަރަކާތް  ނޫނިއްޔާ  އިޅ މ ގަ ވެސް އަދި ނޫނީ އެހެން ޮގތަކަށް ވެސް ެގންގ 

ރާވައެ  ކަށް  ޮގތަ ކަމަށްހިންގ   އިކަންތައްތައް  ނިޔަތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ     ،މ ެގ  ކަަމށް  ބޭނ މ ަގއި  ބޫލ ކ ރަން.  ަގއަދި 

  ރައްކާތެރިކަާމއި އަމާންކަން  ޔިތ ންނަށްެގ ރައްލާޙަށް ތާއީދ ކ ރަން. އަދި މި ރާއްޖޭޞް، ައޅ ަގނޑ  މި އިއެހެންކަމ ން

ޮގތަ ހ ރިހާލިބޭނެ  އި  ާގނޫނަކަށް  ކަށް  ެގނެވޭ  އަޞްވެސް  އަބަދި  ލާޙަކީ  ެއއަށް  ބަދަލ ތަކަކީ  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ދ  

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ތާއީދ ކ ރާނެ ކަންކަން ކަމ ަގިއ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދ  ނަސީމް. އަޙްމަ ލ މީކާއީމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން އަޙްމަދ  ނަސީމް ލ ެގ މެންބަރ  މީކާއީަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާ 

އެންމެ މައި މަގ ެގ ވެސް    ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކެޕިޓަލް ސިޓީެގ އެންމެ މައި މަގ ަގއިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ދައ  ދިވެހި  ވެރިލަތ  މެދ ަގއި  އެއް  އިސް  ެއންމެ  ހިފީމާޔަ ެގ  ޮގއްވާލަން  ޓެރަރިޒަމް  ،ކ   މައްސަލަ  ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ސްއަކަށް  ސްފަިއވާ ހިސާބ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަޒަންކޮށްލެވޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފ ލ ސް ކޮމިޝަނަރ  ޕްރެސް ކޮންފަރެންޮގ

 ަވގ ތ    ިގނަ މީހ ން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަށްވ ރެ  1000ކ ރ ެގ  ލ ންނ ވާ ހަރ ކަށި ފިޑަިއެގން މީހ ން މަރަން ޖެހިއަރާވަ 

ހަރަކާތްތެރިވަމ ންދާ ޮގމަށް  ކަ  ވެސް  މައްސަލަ  ޓެރަރިޒަްމެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އޮތްސްވިދާޅ ވީމާ  ހިސާބ ން   ފައި 

އެހެންކަމ ން ވަޒަންކޮށްލެވޭ.  ހ އްޓ ވ   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިދާރާތައެކަންކަން  ދައ ލަތ ެގ  ދައ ލަތ ެގ  މަށް  ކަށް، 

ބޭމ އައްސަ ބާރ ސާތަކަށް  މިނ ންވާ  ހޯދަން  ާގނޫނަކ ން  ދެކޮށްތަނަ  ވެރިކަން  އަޅ ަގނޑ   އެކަމާ  ފޮނ ވީމާ    ޅ ހަދާކަށް  

އެހެންނަމަ ރައީސްވެސް،  ނެތިން.  ކ އަޅ ަގ ؛ިއއްޒަތްތެރި  މީެގ  ބޭނ ންވަނީ  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  ވެސް  ނޑ   ރިން 

ބިލާޙ  ޞްއި  ާގނޫނަށްޓެރަރިޒަމް   މި  ެގނައ މ ެގ  ހަމަ  މި  ލެއް  ބިލ   އެ  ބޭރ ަގއި  ދައ ރ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ަމޖިލީހަށް 

ފާސްކޮށްދީ އެ  ާގނޫ   ،މަޖިލީހ ން  އެހެންނަމަވެސް،  ފާހަަގކޮށްލަން.  އަޅ ަގނޑ   ހަދާފައިވާކަން  ދަށ ން  ނަކަށް  ާގނޫނ ެގ 

ނަންޖެހޭ ކަމެއް  ންދެނެަގ  އެއީ ެވސް އަޅ ަގނޑ ެމން،  ށްތޯކ ރެވ ނީ ކޮން މަސައްކަތްތަކެްއތޯ، ކ ރެވ ނީ ކޮން މިންވަރަކަ 

 ،ހަމަ ާގނޫނ ތައް  މީެގ ކ ރިންއަޅ ަގނޑ މެން   ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ރ ސްކ ރާއިހ އަޅ ަގނޑ ެމން ބަމި ބިލަށް  މިއަދ   

ން. އްސަސާތަކަށް ދީފިެއކި މ އަ  އ ލަތ ެގދަން، ާގނޫނީ ބާރ ވެރިކަން  ކަ، އޭެގ ބާރ ވެރި އިނޫނ ތައް ހަދަާގތަފާތ  އެކި  

ހީައޅ ަގނ  ،އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭޑަށް  ާގނޫނ ތަްއ  ވަނީ  މައްސަލަައކީ  ބޮޑ   އ ޅޭ  ޖެހިެގން  މި  ައދިވެސް  ަގއި 

ތަންފީޛ   މެއްމަދ ވ  ާގނޫނ ތައް  ރަީއސްނ ކ ރެވ ންހެން.  ނޫންހެން.  ހަނދާންވޭ ؛ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ     ،ައޅ ަގނޑ  
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ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނ ެގ އެކި ބިލ ތަްއ   ވަރަށް ޖޯޝްއާއިމަ ވަރަށް ފޯރިހަނދާންވޭ ހަ

ކޮ އެ  ބާރ ވެރިކަން  ާގނޫނީ  ފާސްކޮށް  ދިނިވެސް  އެހެންނަމަވެންމިޝަންތަކަށް  ކޮމިޝަނ .  ރިކަވަރީ  ެއސެޓް  ން  ސް، 

އަ ކަމެއް  ކ ރާ  އަވެސް  މިހާތަނަށް  ނޭނެގއި ޅ ަގނޑަށް  މަރ ތައިރ   ކޮ.  ބެހޭ  ކަމެއް ިމޝަނ ކާ  ކ ރާ  ވެސް  ން 

އަ އަޅ ަގނޑަ މިހާތަނަށް  އެއި ކަށް  ހަމަ  އަދިވެސް  ނޭނެގ.  އެދިޢާއި  އިރ   އިންސާފަށް  ރަޝީ ؛ދިއެލާތައް  ދ ެގ  ޔާމީން 

އަހަރާއި  ލާތައް ހަމަ އިންސާފަށް އެދިއެދި މިހާރ  ދެ  ޢާއިލާ ެވސް. އަދި އެހެން ވެސް  ޢާއިޟްވާނ ެގ  ރިލާ ވެސް،  ޢާއި

ެވެގންއަހަރަ  3ބައި،   ބާރ ވެރިށް  ާގނޫނީ  ހަމަ  މ އަ ދާިއރ  ވެސް  ދައ ލަތ ެގ  ލިބިފަކަން  ބަރާބަރަށް   އި،އްސަސާތަކަށް 

އެޢާއިއެ    އެހެންނަމަވެސް، އަދިެވސް  އިންސާފަށް  ހަމަ  ރައީސްދި.  ދިއެލާތައް  ހީވަނީ  ؛ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑަށް 

  ، ދައްކާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ހަމަ ބޭނ ންއަޅ ަގނޑ މެން    ެގ ވާހަކަނަ އިސްލާޙ ށް މި ެގންޓެރަރިޒަމްެގ ާގނޫނަ

ށް  މަހަށިަގނޑަށް ދިމާވާ ކަންކަކެންސަރ ން  މި ާގނޫނ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ލިބެނީ ކެންސަރ  މީހަކަށް ޖެހ ނީމާ  

ހޯދަޙަ ބ ރިކ ރަން    ށިަގނޑ ންހަ   ޔާއްނޫނި  ،ންއްލެއް  ކ ރެވެއެބައި  މަސައްކަތް  އެހެންނަމަވެސްމި  ކެންސަރަށް  ،  ނީ. 

ބާރ މިނ ފަހިމަގ  އެ  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ މެން  ހ އްޓ ވަން  ނަފ ރަތ ވާވ ން  އެއީ  ޖެހޭ.  އެބަ  މަސައްކަތްކ ރަން  ބިލ  ަގއި  ެގ 

ސަބަބަކީވ ޖޫ ެގންނަންޖެހޭ  ރައީސް  ،ދަށް  ޓެރަ  .ިއްއޒަތްތެރި  އ ފައްދަިއެގން  ޓެރަހަ  ރިޒަމާނަފ ރަތ   ރިޒަމ ެގ  މައަށް، 

ިއ އަޅ ަގނޑ މެން ފަކޮށްެއއްކައިރި  ކޮށްފައި،ން އަޅ ަގނޑ މެން ިއްގނޯޔ ހަމައަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަނީ. ދާދި  ޢަމަލ ތަކާ

ޓެރަރި ބިލަށްހަމައެކަނި  ހަށިަގނ  ނޫނިއްޔާ  ،ޒަމްެގ  މިސާލަކަށް  މިދަންނަވާހެން  ކެޑައަޅ ަގނޑ   އެ ޖެހ ނީމާންސަރ ށް   

ޖެކެން ގ ނަވަސަރ   މިހޭ  ވަކިކ ރަން  ކ ރާނެއް  މިމަ    ކ ރީމާ  އެކަނި  ނާންނާނެ.  ޙަކަމަކަށް    ސަްއކަތް  އްލެއް 

ޓެރަރިޒަމާ ވިސްނަންޖެހޭ.  އެބަ  މައްސަލައަށް  މ ޅި  ގޮއްވާލ މާހަމައަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  މީހަކ   މީހަކ  މައަށްހަ  ،   ،

ކި  ރާލ މާމަ ދަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެހިހަމައަށް  އެބަނެތްތޯ  ދެނެަގންނަން  ޮގތް ން  އ ފައްދާ  ނަފ ރަތ   އެ  ޖެހޭ.   

މި ބިލަށް   އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ްއލެއް އެބަ އަންނަންޖެހޭޙަ ށް ާގނޫނީ  އަޅ ަގނޑ މެން ހ އްޓ ވަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ކަމަ

ތާއީދ ކޮށް ފޯރީަގއި  އެހާ  ބިލަށް  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ޤާނޫނ ލްމި  ،ނަފ ރަތ ެގ  އޮތް  ހ ށަހެޅިފައި  ތަށް ޤޫބާޢ ހާރ  

ައޅ ަގނޑ ެގނައ މ ެގ  ލާޙ ޞްއި ޙަ  ،ނަމަ  ޅ ހަދާދެކޮމެން  ބިލަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނިޔަތެއް ޤީޤީމިކަމ ަގއި  ރަނަގޅ    

ަގއި  އެ ބިލަށް ވެސް ހަަމ އެ ފޯރީަގއި، އެ ޖޯޝް  ައޅ ަގނޑ މެން  ،ނަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ބިލަށް ތާއީދ ކ ރާނެތް.  

 ތްތެރި ރައީސް. ޒައިއް ޖެހޭނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ ތާއީދ ކ ރަން

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ .  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  
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 :ވާހަކަދެްއކެވ ން އްމަދ  ވަޙީދ އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙަ

ޢަބްދ ލްޣަނީ    ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ!  

މި ހ ށަހަޅ އްވާފަިއ  ތާއީދ ކ ރަން.    ޢަބްދ ލްޙަކީމް  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ބިލަށް  އާދޭވާ  ހަނދާނަށް  ެވސް    ، އަޅ ަގނޑ  

ސް މަޑ ކޮށްެގން ވަނަ އަހަރ ެގ ފަހ ކޮޅ  ރިސެސްއަށް ދާން ޮއއްާވ އަޅ ަގނޑ މެން ޖަލްސާތައް ރިސެސްއަށް ނ ޮގ2019

، ށްއޭރ  އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ހިތާ ދެކޮޅަ ؛ޓެރަރިޒަމްެގ ާގނޫނަށް ބޮޑެތި ބާރ ތަކެއް  ޮގތަށް  ތްސަރ ކާރ ން އެދިަވޑަިއަގ

އަމާޒ ކޮށް  ިއންސާނ ންތަކަކަށް  މާލޭަގއި  އޭރަކ   ފާސްކ ރީ.  ބާރ ތަކެއްދީ  މިންވަރ ެގ  ބޭނ ންނ ވާ  ހިތް  އަޅ ަގނޑ މެން 

  ެގ ޔޮޓ ކޮޅ ަގއި އެކަހަލަ ހާދިސާއެއް ހިނިގ. މީންކ ރީެގ ރައީސް ޔާ  ،ދެން އެބަ ހ ރި ؛ެއކަހަލަ ކަމެއް  އިބޮމެއް ޮގްއވާލަ

ޮގވާ އަދި އޭރ ެގ ސަރ ކާރ ން  ފެނިެގއެްއޗެ  ކ އްލިހި  ވިދާޅ ވެ  ކަމަށް  ހިންެގހާނ ރަްއކަލ ެގ    ން  ފަދަލަތ   އަދި    ،ވ ން 

ކަ ބަިއވަރ   އަވަރަށް  ފެނިެގންންތައްތަކެްއ  ފ ދިޔަ.  ޅ ަގނޑަށް  އެންމެ  ފެނިެގންދިޔަ ރަތަދެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަ 

ފަތރ ވެރިންސަލްޓަ ޮގއްވާލައިެގން  ެއއްޗެއް  ވެސް  ޔަ ޕާކ ަގއި  އަބަދ   ެއހެންނަމަވެސް،  ވާހަކަ.  އަނިޔާވި  ވެސް  ކަށް 

ެގ    ، މީހ ންނާއިކަިއރީަގއި އ ޅޭއަޅ ަގނޑ މެން ެގ    ،ނޑ މެންނަށް ވަޒަންކޮށްލަން ެއނޭގޅ ަގއަ   ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހެން ނިށްލާނެ މިންވަރ  އަންދާޒާކޮށްލަން އެނޭގ. އެހެމެން ދެކެ ނ ރ ހޭ މީހަކ  ހ އްޓަސް އެ މީހަކ  ކޮއަޅ ަގނޑ   ކައިރީ

ޮގވީމާ ޤަ އެްއޗެއް  ބަޑިޖަހާ  އ މ ތަކ ަގއި  އިވ ނީމާ  ނ ވަތަ  އަ   ައޑ   އެނޭގ  ވެސް  މީހަކަށް  ބަނޑ ޖަހަވަކޮންމެ   އިހަށް 

. އެހެންނަމަވެސް، ބަލަހައްޓައިެގން ހ ރެފަިއ  މެއް ނޭނޭގއެކަހަލަ ެއްއވެސް ކަ   ަގއިޑ މެން ރާއްޖޭއޮށޯންނަން. އަޅ ަގނ 

ވިދާ ނަޝީދ   ފަދައިންރައީސް  ރީތި   އެ  ،ޅ ވި  ނ ކ ންނަވަނިކޮށް  ެގކޮޅ ން  ހ ރެފައިމަނިކ ފާނ   ބަލަން    އެ  ،ކޮށް 

އަރަމަނިކ ފާނ    ފިރިމޯޓަ  ހަމަވީމާއި  ހަމަ  ރޭޒަރތާކަށް  ބައިވަރ   ބޮމެއް ފ އްތަ   ލައިެގން  ހ ރި  އަޅާފައި  ކެއް 

މެދ ަގއިޮގްއވަ މަޖީދީމަގ   އެއިލައިފި  ނޫން  މަނިކ ފާނަ  .  ެއކަންޏެއް  އެއަނިޔާކަށް  އަނިޔާ   ީވކީ.  ލިބ ނ   މަނިކ ފާނަށް 

ވިދާ ތަފ ސީލ ކޮށް  ވަރަށް  ޑޮކްޓަރ ން  ތޮރ ފަވެސް  ހަށިަގނޑ   މީހާެގ  މީހާެގ  އިޅ ވެދެްއވި.  ވަދެ،  ޮގހޮރ  ލާފައި 

ވަދެށްއެތެރެހަލާފައި  އިފޫއަޅ ވަ  ބައިވަރ  ޓަށް  އެތައް  ސަބަބ ން ؛،  ބޮމަނި  އެ   އޭެގ  އިތ ކ ފާނ ެގ  ރ ން ޑީާގޑ ންެގ 

ެވއްޖެ.ންމ އާ އަނިޔާއެްއ  އެތަްއ  މީހ ންނަށް  ރައީސް  ންެގ  އ ޅޭ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ެއބަ  މެންބަރ ން   ؛ރާއްޖޭަގިއ  ބަެއއް 

ފަދައިންވިދާ ސަލާ  ،ޅ ިވ  ޚިދ މަތްތަކ ން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވާހަކަމަތީ  ހ ރި  ދަްއކާ ވިދާޅ ވެފައި  އަޅ ަގނޑ މެން   .  

ޅެއޭ.  ވ ރެ ިގނަ މީހ ން އެބަ އ   ލ ންނ ވާ ހާހަކަށްން، އިންސާނ ންތަކެއް މަރާލަން ޖެހިތަނެއް ޮގްއާވލަވާހަކަެއއް ނޫން.  

މަގ މަތީ ހިނާގބިނާގވާ    ،ށް ޓަކައިކަމަތެރިމ ޅި މ ޖ ތަމަޢ ެގ ރައްކާ  ،ދެން އެ މީހ ން އަނެކ ންެގ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކައި 

ރައްކާ ރަްއކާތެރިކ ޑަކ ދިންެގ  މ ސްކ ޅިންެގ  ޓަކައި،  މަކަމަތެރިކަމަށް  ނެތް  ކ ށެއް  ޓަކައި،  އެންމެންގެ މް ޢ ޞޫށް   

މިފަދަ  ރައް ޓަކައި  ވާ  ހަމަލާއެއްކާތެރިކަމަށް  ހައްޔަރ ކ ރާ  ފަރާތްތައް  ފަދަ  ެގ  ދާއިރާ   ލީލިނިގވި  ހަކަދެއްކީމާދީފާނެ 

ޓްވިސްޓ    މެންބަރ  ކަމެއް  ކޮންމެ  ހ ންިއެގންކޮށްލަކަހަލަ  ތިމާ  އަނބ ރާލައިެގން،  ކަމެއް  ކޮންމެ  ވެސް  ،  ޮގތް  ނަ 
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ވެސް   އަބަދ   މީހ ން  ހ ންނަ  ބޮސާފ ނ ވެ  ހ ންނަ  ލިބިފައި  ތިމާއަށް  ވެސް  ކަމަކީ  ފ ރ ޞަތެއް ކޮންމެ  ސިޔާސީ  ޑ  

ޓް އެތި  މ ޅި  ދެކިެގން  ބޭފ ކޮވިސްޓ ކަމަށް  އެްއޗެށްލާ  މި  އަނބ ރަޅ ން  އެނިގހ ރެ  ކަނޑައެޅިެގން  ހަމަ  ލާތީ އިހި 

ކަންބޮ ރައީސް.ޑ ވަން،  އަޅ ަގނޑ   އ ޅެނީ    އިްއޒަތްތެރި  ބޮމި  އޭެގމާލޭަގއި  ޮގްއވާލަިއެގން.  ރައްޔިތ ންެގ  މެއް  ފަހ ން 

އ ޅެެގން މަ ގޮއްވާލަން  ޚި ؛ޖިލިސް  ސަލާމަތީ  އިނޭގތޯ  ނޫން  ބަދ މަތްތަކ އަޅ ަގނޑ މެންނެއް  މ ޅި ހިފައިެގ  ޑިން  ން 

.  އިން ތިބީ އެތަނ ަގވިެގން ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކ ން ބަޑި ހިފައިެގލާ ވާހަކަ އި އިޮގްއވަ   ގޭ އްދ ަގއި ތިބީ. މ ލިއާ ޙަސަރަ

ޮގްއވަ  ދަ އިއެއަރޕޯޓ   ސްކޫލެއް  ރާއްޖޭެގ  ދިޔައީ.  އިިވެގން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޚަބަރ   ލާ އިޮގްއވަ އެކީ    ރިވަރ ންނާލާ 

ޚަބަރ   ވާހަކަ ޚި ؛ތަކ ންހަމަ  އެންމެ  ސަލާމަތީ  އަނިޔާވެރި  އެންމެ  ހިނާގ  ދ ނިޔޭެގ  އިވ ނީ.  ދައްކާތީ  ދ މަތްތަކ ން 

އެތައް ބޮޑެތި    ،ތ ލ ވެ ަގ  ކ ޔަ، އެތައް ބަ އި އެތައް ބަޔަކ  މަރ ވެންެގ ކ ރިމަތީަގމެހަނގ ރާމަތަކަށް ޮގސް ތިމާބިރ ވެރި  

ލަތްތަކަށް ހޭނިފައި އެތަނ ން  ހާ އެފަދަ ބިރ ވެރި ނ ރައްކާތެރި    މިދެންނެވީ ؛ރ ތަކ ެގ ކ ރިމަތީގައިޓޭންކަ  އިސައިލ ތަކާމި

ޮގާވ އެތައް  ސައްއަނބ ރާ އައި  ެއއްޗެއް ެގންޮގސް،  ތިބި މީހ ން ރާއްޖޭަގއި އެބަ އ ޅޭ ބަިއވަރ . ކިތަންމެ ފަހަރަކ    

ރ ކޮށްފަިއ،  ތައް ބަޔަކ  ހަްއޔަެގން އެ ކ ރަން އ ޅެ ހި ޓެސްޓ ެއ ެއއްޗެ   ، އ ޅެން ހަދަހިއެްއޗެޓައިެގން ޮގވާ ހައްރައްކާކޮށް ބަ

ޚިދ  ސަލާމަތީ  ހ ރި  އެބަ  ޚަބަރ ތައް  އަޅ ަގނޑ މެންނާމި  އެހެންވީ  މަތްތަކ ން  ދީފަ.  ބޮޑ  ހިސާބަށް  މިފަދަ  މާ، 

ނީ ހަަމ ލާނީ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާއި ވާހަކަ އަނބ ރަދެން ހަމަ އެނިގ ތިބެ މ ޅިދެއްކީމާ  ހަކަކ ރިމަތިލާ ވާ  ވެރިކަމަކާބިރ 

. އަޅ ަގނޑ މެން މި ނީލާއި ތިބި ބަޔަކ  މިފަދަ ކަންކަން އަނބ ރަންތިހާއަށް އަރާފައިއަމިއްލައެދ ން އިތ ަގއި ެވސް  ޤަޙަޤީ

ކަން ހަމަ ރަނަގޅަށް މާވަށ  ނޫންން  ޓެރަރިޒަމް ާގނޫނ  ހަދަ  އ ޅެނީ ސިޔާސީ މީހ ން ހައްޔަރ ކ ރާނެ ާގނޫނެއް ނެތިެގން

އެނގި  މެންބަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  އެވަޑަިއަގންނަވާނެދާއިރާެގ  ާގނޫނެއް   .  ޮގތަށް  ހެދި  ާގނޫނ   އަބ ރ ެގ  ބޭފ ޅ ން 

 ؟ބޭފ ޅ ންނަށް ކޮން ބިރެއްތޯ އޮތީ  ހ ން ހައްޔަރ ކ ރަން ނޫންކަން ހަމަ ރަނަގޅަށް ސާފ ވާނެ. އެހަދައިެގން ސިޔާސީ މީ

ދިޔަ   ރާއިއަހަ  2 ދ އްތ ީއ.  ބައިެވެގން  އަކޮން  އެރާލެއްތޯ  ކ ރީ  މި  އިނޭގ  ށްބޭފ ޅ ންނަ  ޅ ަގނޑ މެން  މި  ތޯ.  އ ޅެނީ 

ތަނ ަގއި ބޮމެއް ޮގްއވާލައިެގންނޭ. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސްެގ މ ޅި ހަށިކޮޅ  ތޮރ ފާލައިެގންނޭ މި އ ޅެނީ. މާދަމާ  

އަޅ   ދެން  ފެންވަރެއްަގއިއަނެއްކާ  ކޮން  އަމާޒ ވާނީ  ހަމަލާ  ދެވަނަ  މިންވަރެއްަގއި  ،ަގނޑ މެންނަށް    ކޮން   ،ކޮން 

ށް ދ ފާލައިެގން ތިބެެގން  ހަމަ ރީތިކޮ ؛ހަމަ ކޮންމެ ކަމެއްނޭގތީ އެ ާވހަކަ މިދައްކަނީ. ދެން މިއީ  ން ނޭތަނެއްަގއިކަ

                                                                                                                                            ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަނބ ރާލ ން އަޅ ަގނޑ  އިންތިހާއަށް ކ ށްވެރިކ ރަން، ކޮންމެ ކަމެއް އަނބ ރާލާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ސައިން.  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ   ވިލިނިގލީ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  
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 ( މައްސަލަ)ނިޒާމީ 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން އިންދާއިރާެގ މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސަ ލިނިގލީވި

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!   ައޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިްއޔާ  ދެން  ފާހަަގކ ރެްއވީ،  މި  މައްސަލައެއް  ނިޒާމީ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ  

އި، ައޅ ަގނޑ  މާނަ އޮޅ ވާލީއެއް ނޫން. މިހާރ  ވެސް ދައ ލަތ ެގ  ިއގަ ދެއްކި ވާހަކައަކާ ގ ޅ ަވިއެގން އެ ދެއްކި ވާހަކަ

ވަންދެަގ  24ބާރ ތަކަށް   ކޯޓ ޑިއިރ   އެްއވެސް  ހިން  މީހ ން  ނެތި  އޮތް.    ފައިއަމ ރެއް  އެބަ  ބާރ   ހައްޔަރ ކ ރ މ ެގ 

ނެ ާގނޫނ ތަކެްއ  ނޫންދައ ލަތ ެގ  މ އައްސަސާ  ،ތިެގނެއް  ނެދައ ލަތ ެގ  މިތަކެްއ  ނޫން  އ ޅެނީ   ތިެގނެްއ  މި  އ ޅެނީ. 

އިތ ރ ެވެގން   މ ައއްސަސާތަކ ަގއި ނާޤާބިލ ކަން  ހ ރި  ހަދަންވީ.  ޙަކަން  އެ ކަން ދައ ލަތ ެގ  ާގނޫނ   އްލ ކ ރ މަށް ޓަކަިއ 

ދައ ތ ންނަރައްޔި އިތ ބާރ ށް  މ އައްސަސާތަކ ެގ  ބައްޓަންކ ރަންވީ.  ލަތ ެގ  ާގނޫނ ތައް  އަޅ ަގނޑ މެން  ނިޒާމަކަށް  ހިފޭނެ 

ދައ ލަތްއެހެންވީ އ ޅެނީއަ ؛މާ.  މި  ނޫން  ައއިސްެގނެއް  ދައ ލަތެއް  އެބަދައ ލަ.  ލަށް  ތެރޭަގއި  ހ ރިހާ  ތ ެގ  މި  ހ ރި 

 ތަންފީޛީ އިދާރާ....  .ކަމަކަށް ާގނޫނ ތައް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ؟ ކީ ކޮބައިތޯޒާމީ ނ ކ ތާއަ، ނިމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ( މައްސަލަ)ނިޒާމީ 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ދާއިރާެގ މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން ލިނިގލީވި

 ބޭފ ޅާ...  ްއކާ އެނެއަވާހަކަ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެއްކި 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ކި ވާހަކައެއް އޮޅ ންފިލ ވ މަކީ ެއއީ ނިޒާމާ  ދިނ ން ނ ވަތަ ދެއްދެއްކެވި ވާހަކައަކަށް ރައްދ   އީ، ތިމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

   . ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ 

ެގނައ މ ެގ ބިލ  ސަރ ކާރ ން ފޮނ އްވީތީ ސަރ ކާރަށް ލާޙ ޞްޓެރަރިޒަމްެގ ާގނޫނަށް އި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ދަންނަވަންޝ ކ  މިރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ރައްޔިތ ންގެ   .  ގައ މެްއެގ  މ ދަލާއިޤަމ ޅި   ؛ދައްކަނީ  ރައްޔިތ ންނާިއ    ،އ މ ެގ 

ޮގތެްއެގޤަ މި  މަތީަގއި އަންނަން އޮތް ޖީލ ތަކަށް  ންވެހި ދައ ލަތް ސަލާމަތާިއ ރައްކާތެރިކަދި  އ މ  ެގންދަން އޮންނާނީ 
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އް ހަދާފައި ދިނ މަށްފަހ   ާގނޫނެ  ،ބޫލ ކ ރަންަގނާކ ރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ވެސް   ވާހަކަ ބިމައްޗަށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ

އެބަ ތަންފީޛ ކ ރަން  މ އައްސަސާތަކ ން  ތިބޭ  ތަންފީޛ ކ ރަން  ާގނޫނ   ވިޔަސްއެ  ބޭފ ޅަކަށް  ކޮންމެ  އެއީ  ޖެހޭ.  އެ    ، 

ދިއ ން އެއީ ރައްޔިތ ން ދެކޭ ވަރަށް  ފީޛ ެވެގންތަންާގނޫނ ތައް  މި ރާއްޖޭަގިއ  އެ ކަެމއް    ،ވަންޏާ  މަށްކަ  އް ކ ރާ ކަމެ

އަބޮޑ  އެހެންނަމަެވސް،  އ އްމީދެއް.  ތިބެޅ    މިތާ  ރައްޔިތ ންެގ  ަގނޑ މެންނަށް  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ،  ތިބެ  މަޖިލީހ ަގއި 

ބަހައްޓަން  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޢަމަލ ތައް  ކަމަށް  އެޮގތަށް  ޖެހޭ.  ބޫަގޖެހޭނީ  އެބަ  ެވސް  އަޅ ަގނޑ   ލ ކ ރަން 

  ިއ ހިންަގން އޮންނަ ވ ޒާރާއަކާ ކޮށްފަ ގ ލާޙ  ެގނެއްސަ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޞްށް ިމ އިބޫލ ކ ރަން، މި ާގނޫނަަގ

ަވކި   ބޭފ ޅަކަށް،  ަވކި  އެއީ  ކ ރަން.  ެއކަން  މަތިކ ރަނީ  އެ  އޮތް  ޢާއިާގނޫނ ން  ކ ރަން  މިލާއަކަށް  ނޫން.  އީ  ކަމެއް 

މައ މ ޤަ ރައްކާތެރިކަންޤަލަޙަތ ،  ޞްެގ  ބޭފ ޅ ން    .އ މ ެގ  ތިބޭ  ކ ރަން  ކަންކަން  އިޚ ލާޤަ މި    ،ތެރިކަމެއް ޞްއ މަށް 

އ މަކަށް  ޤަކ ން އެްއވެސް ރައްޔިތަކަށް އަދި  ނޫނިއްޔާ މިއިން ެއްއވެސް ާގނޫނަ  ްއ، ވަފާތެރިކަމެއް އޮތިްއޔާމެތެދ ވެރިކަ

ޖަލ ަގއި  ފަހަރ     ހަފ ތާއަކ  އެއްހަމަ    ޅ ަގނޑ މެން އެބަ ދެކެންއަ ؛ދ  ެވސް ާގނޫނ ތައްއަ. މި ރާނެނ ކ   ދާއެއް ވެސް ފައި

ދައްކަނީ. ޖަލ ެގ   ކަ ައޅ ަގނޑ މެން މިޖަލެއްެގ ވާހަ ؛ފެށ ނީްއސ ރެ  ،މައްސަލަ ރަގ  ވައްދާ  ޑ   ،ފޯނ  ވައްދާ މައްސަލަ

 ކޮންމެވެސް އިންސާނަކ   ހ ރިހަމަ ދިރި؟ ނެރެެގން ަވއްދަނީތޯެއ މީހ ން   ؟ދެނީނަށްތޯ އެ ެވއްަގއިދީން  ޮގޅީަގއި ތިބި

ެއއްޗެ  އެ  ވެއްދީމަތާ  ހަމަ  އެތަނަށް  ވަންނަނީ.  އެ  ޑ ރަ  12ފޯނ ،    10ހި  ނ ވޭ.  ؛ގ  ފޯނ ،  ހަފ ތާއެއް  އެންމެ  ހަމަ 

ބޭފ ޅ ން ތިބޭ  ތަންފީޛ ކ ރަން  މި  އެޮގތަކީއްެވެގން ؟ކޮބައިތޯ  މިކަން  ހިނަގނީތޯ  އެ  ހ ރި ؟ށް  އެބަ  ކަެމއް    ، އެތައް 

  މާ ތްނ ފޯރާހިސާބަށް ދިޔައިަގއި ިމކަން ޮގސް އަޖޭ މި ރާއް  ،ނަވަން އ ޅޭ ެއއްޗަކީ ައޅ ަގނޑ  މިދަން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ވެސް ދެ ރައްޔިތ ންނެއް  ވެސް ން  ވިޔަފާރިެއއް  އެހެންނަމަވެސް، ،  ނޯންނާނެ.  ރާއްޖެއަކ   ވެސް  އިޤ ތިޞާދެއް   ،

  އެ  ؛ާގނޫނ  ހިންަގން ހ ންނަ ވެރިމީހާ  ،ތަންފީޛ ކ ރަން ދިނީމާ  އިާގނޫނ  ހަދަ  ،ބޫލ ކ ރަން ެއބަ ޖެހޭަގނޑ މެން  އަޅ ަގ

ނަ ކަށް ހ ންޔަކ ރާތީވެ އެ ކަންކަން ދިމާވަނީ. ވެރިއެ ވިދާޅ ވާ ޮގތަކަށް ކަން  ވ ޒާރާއެްއަގއި ހ ންނަ ވެރިމީހާ ވިދާޅ ވީމާ

ވެސް ވ   ،ބޭފ ޅަކ   ހ ންނަ  ޒާރާކޮންމެ  އޮއެްއަގއި  ާގނޫނ   ވެސް  އާނފޯ  ްއވާބޭފ ޅަކ   ެގންދާށޭ    !ނ ކޮށްފައި  މީނަ 

ކ  މި ޮގތަށް ޔަރަން ހ ންނަ ވެރިާގނޫނ  އޮވެފައި ހ ންނަ އަމ ރ ކ   .ތެރި ރައީސްއިއްޒަތް  ކަން ހިނަގނީހެން  ބ ނާތީވެ އެ

ތް ޮގތް. ިމ  އޮމި އޮތިްއޔޭ ާގނޫނ ަގއި    ،ބަޖެހޭވެން އެންނަ ބޭފ ޅަކަށް ވިދާޅ ވެ މާ އެ ކަން ނިންމަން ހ ކަންކ ރާށޭ ބ ނީ

ނ ކ  ކަމެއް  މި  ތިމަންނައެއް  ޮގތަކަށް  ނ ކެރިނޫން  ހިންަގން  ޢަމަލެއް  މިހެން  ކަމަށްރާނަމޭ.   ދެން   ،ވަންޏާ  އްޖެ 

ކަމެއް ހިނާގނެ ޤައ މ ަގއި. އެއީ ައސްލ ވެެގން މި ޮގތަކީ  ހިނާގނެހާ ހ ރިހާ  ރި ރައީސް. ފޯނ ކޯލެއް ިއްއޒަތްތެ  އ ޅޭ 

ހެން  ހިނާގފައި އޮތީ އެހެން. އެކ ަގިއ  ހަރ ތަފާއިތ ވެދިޔަ އަ  އިްއ ނ ވާނެ. މީގަ ނަާގ. ެއހެންވެެގނެއޭނަ    ! އާނ  ،ކޮށްލީމާ

ށް ލިބިފައި ޑައަޅ ަގނިމއީ ދާއިމަށް    މި އިންނަ ޮގނޑި  ޑ އަޅ ަގނ ނ ވާނެ  ކޮށްެގންަގބޫލ   ޑ  ައޅ ަގނ   .ހިންަގނީޢަމަލ   އެ  

 ،ޤައ މ  އިސްކޮށްފައި   މެން މަސްއޫލިއްޔަތަކާ ހަވާލ ވީމަޑ އަޅ ަގނ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    ށެއްއިންނަ ޮގނޑިެއއް ކަމަކަ
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އިސްކޮޤައ މ ެގ ކަންކަން  ރައްޔިތ ންެގ  ހޯދައިދިނ މަކީ    ،އިށްފަ   ޮގތް  ރަނަގޅ   ކ ރަންޖެހޭނެ ޑ އަޅ ަގނޤައ މަށް  މެން 

ެގންދިޔައިމާ   ކަމެއް ކަމެއްަގއި  މީހަކ   ރައީސް.  ވާ  ،ިއއްޒަތްތެރި  ދަހަކޮން  މި  މާތްކަެއއްތޯ  ރަތަށް  ޟްޙަهللا ްއކަނީ. 

. ިއއްޒަތްތެރި  މި ހިސާބަށް ެގނައީ  ްއވާއޮ  ހާލަތ ގައި  ެމްއ އެއ ވަރ ެގ ޤަބަންދ ކޮށްފައި އެބަހ ރި. މި  ވެސް  ދ ޢާކ ރީމަ

ދަންނަވަނީ  ޑ  އަޅ ަގނ  ވެއެހެން ؛ ރައީސް އެ ؛މި  ފަރާތްތަދެން،  ކ ރާ  އެކަން  ރާއްޖޭއް  މި  ހޯދަން.  ވެހި  ދި  ެގބަޖެހޭ 

ވ ޒާރާ ރެ ދައ ލަތ ެގ  މިއަދ ތަކ ަގއި  ހ ންނާނެ  ހަމަ ކޯޑ   ހ ންނާށަވަކަ.  ވެސް  އެއެ  ނެ.ރ ން  ކ ރަން  ނޭގ.  ކަން 

  ޑ އަޅ ަގނ  މަކ ިއލާ މީހަކ  ކަޢާ  ޑ އަޅ ަގނފައި ހަމަ  މަޤާމ ަގއި ިއނދެ  މި  ޑ އަޅ ަގނ  ، ކީ ވާ ޮގތަ  މިއެހެންނަމަވެސް  

ފޯނ ކޮށްފައި  ފޯ ސްޓޭޝަނަށް  ސްޕޮލިނ ކ ރަންޖެހޭނީ.  އެއްހެންވެެގނެ އެ ؛ނީގ ޅަ  ނ ވާނެ.  ބޭއް  އެވެސް  ހެން  ފ ޅަކ  

އެހެންނޫނިއްޔާންކޮށްެގންކަ ޤައ   ،ނ ވާނެ.  އަމަކަމި  ެއްއވެސް  އެ  ނެތްރައް   ،ންކަެމއްމާށް  އިްއޒަތްތެރި    ކާތެރިކަމެއް 

ދަންނަވަނީ  ޑ އަޅ ަގނރައީސް.   ހަދާފަިއ    ،މި  ާގނޫނ   ކ ާގނޫމި    ،ކ ރ ވާފައި ގ ތަސްދީމި  ތިބޭނ   ބޭފ ޅ ންެގ   ރަން 

އޮންނަންޖެހޭނެ.  ތެރިޞްލާޚ އި ޤައ މަށް  މިއީ  ންބަލައިެގ  ޑ  އަޅ ަގނކަމެއް  މ އްތިކ ރަން ކާންބޯ  ޑ އަޅ ަގނނ ވާނެ    ،ން 

މެން  ޑ އަޅ ަގނށް ޖީބަށް ލެވޭ ެއއްޗެއްެގ މަްއޗަށް  ޑަައޅ ަގނށްފައި  ޤައ މ  ދޫކޮ  ،ވެދާނެތީެގ ވަޒީފާއެއް ެގއްލި ޑ އަޅ ަގނ 

މާނަކ ރަންވެއްޖެ  އިާގނޫނ   ޤައ މަކަށް  ވެސް  ޞްއްޔާ  އަޤައ މަ  ނާންނާނެ.ލާޙެއް  އިްއޒަތްތެކަށް  ވެސް  ރި މާންކަމެއް 

މިއަދ    ޑ އަޅ ަގނ ނެ.  ނާންނާ  ،ރައީސް އެދެނީ  ާގނޫނ ތަކ ން  މި  ހ ރި  ހ ރި   ،ވެސް  މިއަދ   ދައ ލަތ ަގއި  ދިވެހި 

ޤައ ާގނޫނ ތަ ވެސް  ރައްޔިތ ންނަށް  ކ ން  ކ ނޑިއަށް ސި  ބޭނ ންެގ  ންފާއެއް މަސިޔާސީ    ،ޒާތީވެެގންނެއް ؛ދާއިފަމަށް 

ރާއްޖޭެގ ެއްއވެސް ާގނޫނެްއ  ކަށް މި  ރ ކ ރެވޭ ޮގތަމީހާ ހައްޔަ  ލައިެގންނެއް އެ މީހާއަށް ނަފްރަތ  އ ފައްދަިއެގންނެއް އެ

ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް މި   ދަލ ކ ރެިވެގން ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއިއޮންނަ ޮގތަކަށް ބަ  އި ހަމަ އެއިރެއްގަ ނެތް. ާގނޫނ ތައް އޮންނަނީ

ހިދަން ހަމަ  އިޚ ނަވަނީ.  ބައެްއެގ  ތިބޭ  ެއއްވެ ތެދ   އިރިކަމާތެޞްލާންަގން  މިއިން  ނެތިއްޔާ  ާގނޫނެްއެގވެރިކަމާ   ސް 

ވެސް     އެދެނީ ިމއަދ މި  ޑ ައޅ ަގނ ޔިތަކަށް ެވސް ނ ލިބޭނެ.  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައް  ، ފައިދާއެްއ ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް ވެސް

އ ލަތ ެގ ވ ޒާރާތަކ ެގ  ދަ، ރަނަގޅަށް ެގނެިވއްޖެ. އެހެންވީމާ  ،ފަހަރެއްަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އެތައް މި ކަންކަން ހަމަ 

ދާނެ ހ ރެވެސް    އޮތް އިޞްލާޙ ަގއިފޮނ ވާފަިއ    ލެއް އަދިށް ެގންނަންޖެހޭ ރަނަގޅ  ހެޔޮ ބަދަިމއަ  ފައިނަވާބޭފ ޅ ން ެގން

 އެންމެ ހެޔޮ ޮގތ ަގިއ މި ރާއްޖޭެގ  ،ަގއިެއންމެ ރަނަގޅ  ޮގތ   ޖެހޭ ކަންކަން ެވސް ރަނަގޅ ކ ރަން  ލާަގއި ޙަކޮމިޓީ މަރ 

ރާއް ؛ތްތެރިކަންއަާމނާ  ންއަމާ  އިރައްކާތެރިކަމާ  ރައްޔިތ ންނަށްމި  ޮގއް  ؛ފޯރ   ޖޭެގ  ބޮމެއް  ދިޔައީ    .ވާލަިއެގންއެ 

  ނީ ކާކ ލާއިއަށް ގޮއްވަ މާދަމާ ؛ކަމެްއަގއި  މިއީ އާދައިެގ  ،ރ  އެ ވިދާޅ ވިހެންރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބައ ނޫގފާ

އެބަ    އަރޕޯޓ ެގ ވާހަކަކ  އެބަ ދަްއކާ، އެ އް ނޫހެްއަގއި އެތައް ފަހަރަމެންނަކަށެއް. އެތަ ޑ އަޅ ަގނ ކަމެއް ެވސް ނޭނެގ  

މެން ޑ ައޅ ަގނ ލާނެ ވާހަކަ އެބަ ދައްކާ.  އިކެވޭ. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީސް ގޮއްވަ ދެ  ބަކާ. މ ލިާއޭގ ޭގޓ ެގ ވާހަކަ އެދައް

ހަ ވެސް  މިއަދ   ކަށަވަރ ން  ބޭނ ން  ޑ އަޅ ަގނ މަ  ރައީސ ލްމިއަދ   ،ސާފ ކ ރަން  މެން  ޑ އަޅ ަގނހޫރިއްޔާއަށް  ޖ މްެގ 
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މަ ހަ  ށްޑަައޅ ަގނ ދޭތެރޭަގއި  ޓީއާ  ފާނ ެގ ސެކިއ ރިމެން ެއ މަނިކ ޑ އަޅ ަގނ  ،ކަން އޮތަސްން ީގޔަ  އިބާރާ އިތ ވާހަކަައކީ  

މި  ޝަ އ ފެދޭ  ހާލައްކ   ވެއޮތް  ހިންަގތ ަގއި  ޤައ މ   މިއަދ   ހ ންނަސް.  ވަވަން  ބެހޭލިއްޔ ލްއަ  ސެކިއ ރިޓީއާ   މ ރ ެގ 

 ނީ. މި ދައްކަ ޑ އަޅ ަގނ. އެ ވާހަކަ ޤައ މ  މި އޮތީ  ގައިޝަްއކ އ ފެދޭ. ެއއީ މިހާހިސާބ  ޑ އަޅ ަގނޮގތ ން ވެސް  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދާމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   މީދޫ  އަްއޑޫ  ވަގ ތ .  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ވަގ ތ .  ރޮޒައިނާ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  އިރާެގ 

 އާދަމް.

 

 :ންއްކެވ  ވާހަކަދެ އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  މިޝ ކ ރިއްޔާ  މިއަދ   ބަހ ސްކ ރެހ ށަ  މިއީ  ޓެހެޅިެގން  ެގނެޭވ  ވޭ  ާގނޫނަށް  ރަރިޒަމްެގ 

ނިޒާމ    ،ލ ތަކާއި އެްއޗެހިން ޤައ މ ަގއި ހ ރި އ ސޫމެޑ އަޅ ަގނކަ ދަންނަވާލަން.  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަ  ޑ ައޅ ަގނ އިޞްލާޙަށް  

ކާކ ތޯ    ،ހެނީ ކާކ ތޯ ވެރިކަމ ަގއި ހ ރީ ބަލާފައިޖެމެން ކ ރަން މި  ޑ އަޅ ަގނކަތްތައް  ވަރ ަގދަކ ރަން ކ ރަންޖެހޭ މަސައް

ހ  ކޮމިޝަނަރަކަށް  ބަލާފައިޕޮލިސް  ނޫން  ،ރީ  ނޫން    ، ެއޮގތަކަށް  ބިނާކޮށްެގނެއް  ާގނޫނ   މެޑ އަޅ ަގނ މީހ ންނަށް  ން 

މި ާގނޫޖެހެނީ  ހަދަން  ޖެ .  މި  ހަދަން  ބަލަންތައްތަ ންވާ ކަށައިެގެމންެގ ވަޑ އަޅ ަގނހެނީ  ނ   މެންެގ  ޑ އަޅ ަގނ،  އިކަށް 

ރަްއކާތެ  ސަލާމަތާއި  ޤަޑ ައޅ ަގނ އެހެން    ،ރިކަމާއިޤައ މ ެގ  ކ ރ މަށް މެންެގ  ކަންތައްތައް  މ ހިންމ   ބޭނ ންވާ  އ މަށް 

ކަންކަޑ އަޅ ަގނކައި.  ޓަ އެ  މަޤާމ ތަނ ކ ރެޭވވަރ ން  މެން  އެ  މީހ ން  ނ ލީމަެގ  ދެން  ކަށް  ރަނަގޅަށް.  މެ ހ ންނާނީ 

ދާއިރާެގ   މެންބައިނގ ރައިދޫ  ވެސް  އިްއޒަތްތެރި  ވިދާޅ ވިރ   އިެއ  މީހ ން  ޞްލާޚ ހެން  ލީމަ ތެރި   މަޤާމ ތަކަށް 

ރިކަން   ބިރ ވެކަމ ެގނެހައްޔަރ ކޮށްފާއި  . ސިޔާސީ މީހ ން ހިފަބިރ ވެރި ކަމެއް ނޯންނާނެމެންނަކަށް މިކަހަލަ  ޑ އަޅ ަގނ 

ކަމަށްމެޑ އަޅ ަގނ  އޮންނަ  ހިފަސިޔާ  ވަންޏާ  ންނަށް  މީހ ން  ވެރިން  ރ ހައްޔަ  އިސީ  މެން ޑ އަޅ ަގނކ ރާނެ 

ނަކީ އެ ބޭފ ޅ ންެގ އެ   ބޭފ ޅ ންއެ ވާހަކަ އެންމެ ބާރަށް އެ ދައްކަވާ  މިއަދ  ަގޅަށް.  ނންނާނީ ރަނ ކ ރީމަ ހ އިންތިޚާބ 

އެޒަޢާ ެވރިކަބޭފ ޅ   މަތ ަގއި  ތިއްބެވި ން  ސިޔާސީއިމ ަގއި  އެތައްއެތައް  ރާއްޖޭެގ  ހައްޔަރ ކޮށްެގން    ރ ަގއި  ބަޔަކ  

ދާއިރ  ެވސް މި ، ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ހީވާނެ ކޮންމެ ާގނޫނެއް ހަ ޓަކައި. އެހެންވީމާއެއް ސިޔާސީ ބޭނ މަށްބަ ެގންގ ޅ ނ   

ޤައ މ  މިހާރ  މި    މި  ،ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވަނީ  ޑ ައޅ ަގނންެވެގންނޭ. އެކަމަކ   ސީ ބަޔަކ  ހައްޔަރ ކ ރައ ޅެނީ ސިޔާ

ން ފެށިެގން ފަހަރަކ  . ޑރ. އަފްރާޝީމ ރަނަގޅަށް ހަމަ އެނިގވަޑައިަގންނަވާނޭޅ ންނަށް ވެސް  ފ  ބޭތ  އެ އޮތް ހާލަ

ކަތިލަމ ން  ،މީހަކ  މީހަކ   އަކަތިލަމ ން  މަރަ  ،ފަހަރަކ   ިމއަދ މ ން  ހަމައަޑ އަޅ ަގނ  އިސް  ފެނ ނީެމންނާ  މި    ، ށް 

ވެރިކަންޑ އަޅ ަގނ  ޤައ މ ެގ  ބޭފ ޅެއް މެންެގ  ހ ންނެވި  ވަގ ތ   ،ކޮށްފައި  ސްވެ  މި  ބޭފ ޅާސް  ހ ންނެވި    ،ޕީކަރކަމ ަގއި 
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އެއްވެސް ކަހަލަ   މަހަހަމަ ބިރ ވެރިކަމެްއ ނެތި    ،ލިބެންޖެހޭ ެއްއ ފަރާތްރާއްޖޭަގއި    މިޓީ  އ ރިއެންމެ ަގދައަށް ސެކި

ކަމެްއ   ބޮޑ   ޮގްއވާލަިއެގން  ބޮމެއް  ބޮޑ   ނެތި  މަންޒަހިނަގިއެގޖެހިލ މެއް  ފެނިެގމެންނަށްޑ އަޅ ަގނރ   ންދިޔަ  މި     ން 

. މި  އްހޭ ޙަޤީޤަތެމެން މިއަދ  ަގބޫލ ކ ރަންޖެޑ އަޅ ަގނކަންކަން ގޮއްސަ ހ ރިކަން  ، މި ހިސާބަށް މި  ދިޔައީ. އެހެންވީމާ

ސަލާމަތާއި އެބަ ކ ރަންޖެހޭ. ދިވެހި ރައްޔިތ ން އެ މީހ ންެގ   ކަންތައްތައް  މެން ކ ރަންޖެހޭޑ އަޅ ަގނ ރަން  ޑީލްކ   ކަމާ

މެރައްކާތެރިކަމާ އެބަދ   ސ ވާލ   މިއަދ   ކޮމިޝަނަރ  ޕޮލި އ ފައްދާ.      ވިދާޅ  ސް  އެބަ  މިހާމިހާ   ،ވޭނ ކ މެވަޑަިއެގން 

ޑީލްކ ރަން ކ ރަންޖެހޭ   ، މި ކަމާނެ. އެހެންވީމާލަ ޖެހިލ މެއް ނެތި މީހ ން މަރާލަފާހައެއްވެސް ކަ  ތިއްބޭ  ން އެބަހ މީ

ކ ރަންޖެހޭ.    ންމެޑ އަޅ ަގނކަމެއް   ހައިސިްއޔަތ ން  މެޑ އަޅ ަގނއެބަ  މީހ ންެގ  ސިޔާސީ  ސިޑ އަޅ ަގނން  ޔާސީ މެން 

ކަންކަޑ އަޅ ަގނ  ބިރ ަގއި  ކަމ ެގރ ކޮށްފާނެހައްޔަބޭނ މެއްަގއި   ކ ރަންޖެހޭ  ބަހައްޓަމ މެން  ނ ކޮށް  ހައްޓަމ ން ބަންން 

ައއީ.   މި  މިހާހިސާބަށް  އެފެނިގެ މެންނަށް  ޑ ައޅ ަގނ އައިސް  އޮތަސް    ،ބަދޭން  ކޮންާގނޫ  ،ނެތަސްާގނޫނެއް  މެ ނ  

ށް މެންނަޑ ައޅ ަގނ ކަން ކޮށްފައި ހ ރީ.  އެ އަިއއްސަ  ރ ކ ރަން ބޭނ ންާވ މީހާތަސް ސިޔާސީ ީމހ ން ހައްޔަޮގތަކަށް އޮ

މިދިޔަ  ފެނިެގން ތެރޭ  5ދިޔަ  ޔާމީން އަހަރ ެގ  ރައީސް  ނ ބަލާހައްޔަރ ކ ރަމ މީހ ން    ަގއި  ާގނޫނަކަށް    ،ންދިޔައިރ ަގއި 

ހިތ  ާގނޫނަކަށް ނ ވެސް   ހަމަ  ޮގހ   ފައްތާ.  މީހ ން ރި    ސް މި ވެ  މިއަދ   ،މ ން ދިޔައީ. އެހެންވީމާހައްޔަރ ކ ރަ  ތަކަށް 

މި ވެސް  އޮތަސް  މިހެން  ވެރި  ާގނޫނ   ނަާގނެ  ފަިއދާ  ނާޖާއިޒ   އިޚ ޔަާގނޫނ ެގ  ނަާގނެ.  ައިއއްސިއްޔާ  ތެރި  ޞްލާކ  

ަގިއ  ން ވެރިން އިޚްތިޔާރ ކ ރާއިރ މެޑ ައޅ ަގނ،  މާހެންވީށް ނ ކ ރާނެ. އެޮގތަކަ ކަެމއް އެެއ މީހަކ  އެ  ޔާކ  ހ ރިއް ޔަވެރި

އިޚ ޑ އަޅ ަގނ  މީޞްލާމެން  ބަތެރި  އިންތިހ ން  ބަލައިެގން  މީހ ން  ރަނަގޅ   މަޤާމ ތަކަށްލައިެގން،    ލީމަ   ޚާބ ކޮށްފައި 

މެން މިއަދ  ކ ރަންޖެހޭ ޑ އަޅ ަގނދާނެ ވެރިެއއްެގ ބިރަށް  ސްހެން. އައި ހަމަޖެހިފައިޮއންނާނީ  ކަން  ށް ހީވަނީ އެޑައަޅ ަގނ 

ނ ކޮށެއް   ނެތް.މެންނަޑ އަޅ ަގނމަސައްކަތްތައް  ތިބެވޭކަށް  ބިރ ވެރި   ކަށެއް  މާ  މި އެއަށްވ ރެ  ހާލަތެއްަގއި  ބޮޑ   ކަން 

އެހެން ޮއތީ.  މި  ކަންތައްތައް  މިއަދ   ވީމާޤައ މ ެގ  ކ ރަންޖެހޭޑ އަޅ ަގނ،  ކަމެްއ  ކ ރަންޖެހޭ  ފ ލ ހ ންނަށް  މެން  ނެ. 

ނަށް އެ މީހ ން ؟ވާނީ  އްތޯކިހިނެ  ޔާއެ މީހ ން އަތަށް ހަތިޔާރެއް ދީފިއް   .ެމން އެބަ ބިރ ަގނޭޑ އަޅ ަގނ  ސްދޭއިރ  ވެބާރ 

ކިހި ބާރ ވެރިކަމެ ދީފިްއޔާ  ޮގސް  ؟ ވާނީ  ނެއްތޯއް  މީހ ން  އެ  އެބަޖެކ ރިމަތިލާންއެކަަމކ   ކަތިވަޅިއާ  ވަޅިާއއި   ހޭ 

ަގއި ެއ  ދަލ ބަ  ެގއޭ؟ ކީއްތޯ ކ ރާނީ  މެންޑ އަޅ ަގނދީ  ންނަށް އެ ބާރ ތައް ނ ންނާ. ދެން، އެ މީހ ހިފައިެގން އ ޅޭ މީހ 

، ހެންވީމާ. އެައޅަން މި ޖެހެނީޔަަވޅ މެންނަށް ފިޑ އަޅ ަގނަގއި ބޭނ ންކ ރާ ފ ލ ހ ންނާ ދޭތެރޭަގިއ  ބާރ ތައް ނާޖާއިޒ  ޮގތ  

ން ނާޖާިއޒ   އިކަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތައް އެާގނޫނ ތަ  މެންނަކަށެއް ނޯންނާނެޑ އަޅ ަގނއްަގއި ވެސް  ކޮންމެ ހާލަތެ

ަގިއ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް ނާޅާ ތިބެވޭކަށް.  ރ ވެރިކަމ  ބިކަމ ެގ  ވިސްނާ އެވިސްނަ ރޭަގިއ  ދޭތެ   ހާއާފާނެ މީއިފައިދާ ނަގަ 

ާގނޫނ  ފާސްކ ރަން   މި އޮތީ މި  މަޖ ބޫރ ވެމެންޑ އަޅ ަގނމިއަދ   ހާލަނަށް  ޤައ މ ެގ  އޮތީ އެފަ. މި  ހިސާބަށް    ތ  މި 

ތަން     ވެސް ފާހަަގކ ރެްއވިރިްއޔާެގ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްަގއި ހޫޖ މްސ ލްއީމެންނަށް ިއއްޔެ ވެސް ރަ ޑ ައޅ ަގނ ޮގއްސަ.  
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އިޞްލާޙ   ،ފެނ ނ  ާގނޫނ   އެބަކ މި  މި  ރަން  މިހާރ   ޑީލް  ޖެހޭކަން.  ހާލަތާއި  ން  މެޑ އަޅ ަގނކ ރަން  އޮތް 

 ާގނޫނ  އައިަމ ވެސް އަނެްއކާެވސް އިތ ރ   ، މިވެރިވެެގން. އެހެންވީމާކަން އެންމެން އެކ ޖެހޭ  ރަން އެބަކ މަސައްކަތް

މީެގ އ ފައްދަން  ނަފ ރަތެއް  ބަދަލ ަގއި  ތެރެއަށް  އެންމެން ޑައަޅ ަގނ އ ޅ މ ެގ  ތިބި  ޤައ މ ަގއި  ިމ  މ ޅި  ހީވަނީ  ށް 

މަސައްކަތް  މި  ވެ  ހެން.އެބަޖެހޭ  ކ ރަންއެއްބައިެވެގން  ކޮމިޝަނަ  ،ހ ރީ  ކަށްޔަރިކާކ ތޯ  ޕޮލިސް  ހ ރީކާކ ތޯ   ރަކަށް 

ްއ ލިބޭތޯ އޮތް ެއއަށްވ ރެ ބޮޑ  ކަންތަކަށް ޙައްލެ   ޖެހިފައި މިމެންނާޑ އަޅ ަގނ  ،ންވީ. މިއަދ  ބަލަީވކީލާކަށް ނޫން  ބަ

 ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކ ރަން. ޝ  މަސައްކަތްކ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް. .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  މިމް  ޓެރަރިޒަޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހެޅިފައި  މި  ާގނޫނަށް  ބައިވަރ  މަނާކ ރ މ ެގ  ވަރަށް  ހިރީ 

ތައް ވެސް އެބަހ ރި.  ހޭ އިޞްލާޙ ަގއި ެގންނަންޖެަގއި މީ ލާއިރ އިމެން ބަލަ ޑ އަޅ ަގނތަކަށް  އިޞްލާޙ    މި  ކެްއ.ތައިޞްލާޙ 

ިއްއޒަތްތެރި  ،އެހެންނަމަވެސް ފާހަަގކ ރެއްވި  ބަެއއް  މެންބަރ ން  ިއޞްލާޙ   ކަންބޮޑ ވާ  މީަގއި  ވެސް  ޮގތަށް  ތަކެއް 

އި   ނ ލާ މީހ ން ހިފައަމ ރަކާވެނީ ކޯޓ މެންނަށް ބޮޑަށް މި ބެލެޑ ޅ ަގނއަޮގތ ަގއި  އެބަހ ރި. ކަންބޮޑ ވާ އިޞްލާޙ ތަކ ެގ  

މާއްދާގައި އެ  ާމއްދާ.  އޮތް  މިހަްއޔައި  ހިފަ  ހައްޔަރ ކ ރެވެން  މިންަގނޑ ތަ ؛އޮންނަ  ރ ކ ރަން  ބަލާއިރ   ބަލާ  ކަށް 

ަގބޫ މި   ؛ލ ކ ރެވޭބ އްދިއަށް  ކަނޑަައޅާފަިއ  މާއްދާތަކެއް  ޓެރަރިއޮންނަނީވަކި  އެއީ  މަނާކ .  ާގނޫނ ަގިއ ޒަމް  ރ މ ެގ 

 ށްފިކޮ  މެނޭ ކ ށެއްވަނަ ާމއްދާަގއި ހި  14 މާއްދާ އަދި  ަވނަ  12  ،ދާއާއި ވަނަ މާއް  7  ، އި ދާއާވަނަ މާއް  6ާގނޫނ ެގ  

ކޯ ހައްޔަރ ޓ ނަމަ  މި  ނ ލާ  ކ ށްއަމ ރަކާ  އެ  ކަމަށް  ކ ރެވެނީ.  ކ ށް  ،ކ ރި  އެ  ަވރަށް  ކަމަށް  ހައްޔަރ ކ ރެވޭ   ކ ރި 

މިންވަރ   ަގބޫލ  ބ   ކަމަށްކ ރެވޭ  އިންނަާގނޫނ ަގއި  މި  ަގބޫލ ކ ބ އްދި  ނީ،ނެފައި  ސަބަބ ތަކެއް  އަށް  އެކަށީެގންވާ  ރެޭވ 

ދިވެހި   . ދެންެގ ބާރ  ދިވެހި ފ ލ ހ ންނަށް ލިބޭ ޮގތަށް މި އޮންނަނީރަކާ ނ ލާ ހައްޔަރ ކ ރ މ  އަމ ކޯޓ    ،ނަމަ  ހ ރެއްޖެ

ސ ވާލ  ތޯ އެއީ މިައދ  ދިވެހި ރައްޔިތ ން  ހާވަރަކަށް މީހަކ  ކ ށަކަށް އަރަިއަގތީމަކިދިއަށް ަގބޫލ ކ ރެވެނީ  ފ ލ ހ ންެގ ބ އް

ފ އ ފައްދާ ދިވެހި  ދިއ ފެއްދ މަކީ.  ކ ށްތަލ ހ ން  ހިނާގ  ިމ  ޮގތ ވެހިރާއްޖޭަގއި  ކ ށްތަކ ެގ  ެއއީ  ަގބޫލ ކ ރަނީ  ްއ  ަގއި 

ކ ރެވ ނީމަށް  ކިހާވަރަކަ ކ ށް  މި؟ ތޯއެ  ރައްޔިތ ން  ދިވެހި  އ ފައެީއ  އިްއޒަތްތެއަދ   ސ ވާލަކީ  ރައްދާ  މިތާ  ރި  ީއސް. 

އ ޅ ނ ޕްކޮށްރޭ  މީހަކ   މެންނަށް އަޑ ިއވ ނ ޑ އަޅ ަގނ ސަފާރީއެްއަގއި ވެސް   އެއީ  ވާ  ެގން  ކަށް ނޭނެގ  ޑައަޅ ަގނހަކަ. 

ންނާ  އެކަމަކ  ދިވެހި ފ ލ ހ   ، މެންނަށް އެނގ ނ ޑ އަޅ ަގނ.  ދިވެހި ފ ލ ހ ން އެ ކ ށް މިނީކޮން މިންަގނޑެްއަގއި ކަމެއް  
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މިންވަރ    މިނި  ކ ށް  އެ  މިނިސްޓަރ   ހ ންނެވި  އެނޑ އަޅ ަގނ ހަވާލ ެވވަޑައިެގން  އެމެންނަށް  މަނިކ ފާނ   ގ ނ .   

ެއއީ ދެން އާދަިއެގ   ،އިން. އެ އިންޓަރވިއ ަގއި ވިދާޅ ވި ދެްއވި އިންޓަރިވއ އްޖޭެގ މީޑިއާައކަށް  ދިވެހިރާ އަމިއްލަފ ޅަށް  

؛  އ ޅ ނ  ވާހަކަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްށްެގންހަކ  ރޭޕްކޮށް ިއވ ނީ މީމެންނަޑ ަގނއަޅ    ،އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަެވސް  ކަމެކޭ

ނަޝީ ؛ހާދިސާެގ  މޭ  6 ހަމަލާއާރައީސް  ޓެރަރިޒަމްެގ  ދެވ ނ   މި  ގ ޅި ދަށް  ާގނޫނ ތަ  ެގން  ިގނަ  ކަށް  ވަރަށް 

ަގބޫލ ކ ރާ    ޑ އަޅ ަގނނޫނަށް ވެސް  ން މި ާގއިތެރެޭއެގ  ،ތެރޭަގއި ނަށް އިޞްލާޙ ތަކެއް އެބަ ެގނެވޭ. ޭއެގމެންޑ އަޅ ަގނ 

ކަނީެގނެވެއިޞްލާޙ    ންޮގތ  މި  ހަމަ  ާގނޫނަށް  މި  ެވސް  ކ ރިން  ީމެގ  އިޞްލާޙެމ ަގ.  ެގނެވިއްއި  ހަމައް  އަދި    ޖެ. 

ފަނޑިޔާރ ންެގ    ،ތަކާއި ބާރ ތަކ ެގ ާގނޫނަށާއިެގ އިމްތިޔާޒ މަޖިލީހ  ،  މެންނަށް ފެނިެގން ހިނގައްޖެޑ ައޅ ަގނ އެާއއެކީަގއި  

ޤާނޫ  އި، ށާނޫނަާގ ހާދިސާއާޢ  ލްނ އަދި  މި  ހަަމ  އެބައޮތް  ވެސް  އިން  ގ ޅިެގ  ޤޫބާތަށް  އޮތް  ޞްލާޙެްއ. ހ ށަހެޅިފައި 

ިމ ސީދާ  ޞްލާޙ ތައް ވެސް އެބަހ ރި.  މެން ކަންބޮޑ ާވ އިޑ ައޅ ަގނޞްލާޙ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި  އި   މި؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ގ ޅި ހ ރިހަމަލާއާ  ހ ށަހެޅިފަިއ  އިޞްލާބަ  ެގން  އިޞްލާޙ ތަކާމެޑ އަޅ ަގނ  ކަކީ ޙ ތައެއް  އެ  ދޭތެރޭން  ކަންބޮޑ ވާ    ަގއި 

އިޞްލާޙ އިޞްލާޙ ތަ ބައެްއ  ޓަކައި  އް.  ހޯދ މަށް  ިއންސާފ   ނަޝީދަށް  ރަީއސް  ޮގތ ަގިއ    ޑ ައޅ ަގނތައް.  ަގބޫލ ކ ރާ 

ވެރިކަން ޮގތ ަގއި  ޕާޓީއެްއެގ  ސިޔާސީ  ވާދަވެރި  ޔަ މިއަދ   އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ފެ  ނ ންީގކ ރާ  ސަރ ކާރ   ކްޝަނަށްވ ރެ ވެސް 

ައދި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިއާތައް މެދ ީއ މީޑިޭގތޯ. އެ ސައްކަތްކ ރަން އިނ މެން އެބަ މަޑ އަޅ ަގނބާރަށް   ލީހ ން  ވެރިކޮށާއި 

ބޭމެންޑ އަޅ ަގނވެސް   ސްޕޭސް  ލިބޭ  މި  ނަޝީޑ އަޅ ަގނނ ންކޮށްެގން  ނަށް  ރައީސް  ބޭނ ންވޭ  ލިމެން  މި  ބ ނ   ދަށް 

ނަޝީދަނަޝީއީސް  ރަ  ،ދެރަ ރައީސް  ހޯދައިދޭން.  ިއންސާފ   ހަމަލާަގއި    ށްދަށް  ދެވ ނ   ފަރާތްތަކަކީ    ވާޝާމިލ  މި 

ދެނެ  ފަރާތް  ،ަގނެކޮބައިކަން  މަޖިލީހ އެ  ރައްޔިތ ންެގ  ވަގ ތ   މި  ހޯދައިދިނ މަށް  އިންސާފ     241ހިންޭގ    ގައިތަކަށް 

އިންކ އަރީެގ  ކޮމިޓީ މެ  މެންެގޑ އަޅ ަގނެގ  ދެ  މެންބަރ ންެގ   ؛ންެގންބަރ ޕާޓީެގ  ދެ  ޓްރިބިއ ޝަނަށް  ންކޮތިއްބަވާ 

ބޭ  ،ސް ޔަލެްއވިއިބައްލަވަ  ދެ  ބަްއލަވަފ އެ  ަވގ ތަށް  ދެއްާވ  އެޔަލެއްވި އިޅ ން  ެގ  މެންޑ އަޅ ަގނނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  ސް 

ންވާ މިންވަރ . ނ ަގއި އިންސާފ  ހޯދައިދޭން ބޭވަރ . މި ކަންތައްތަކ  ޝައ ގ ެވރިކަން ހ ންނަ މިންޕާޓީ މި ކަންކަމަށް  

ރަީއސްއިްއޒަތްތެރި ނ ކ ރެވޭޑައަޅ ަގނ؛   ަގބޫލެއް  ކ ރެވޭ  ރައްޔިތ ން   ،އެހެންނަމަވެސް ؛ކަށް  މި  މަޖިލީހ ން  ިގނަ ެގ 

ެގ ސިކ ނޑިއަކަށް ނ ވިސްނޭ މި ސަރ ކާރ ން  ޑ  އަޅ ަގނށް ަގބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ،  ޑައަޅ ަގނ އެކީަގއި ވެސް  މަސައްކަތްތަކާ

ޮއވެ ިމ    ނޭގތޯ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނ ކ ރެވޭ އިއް  ަގބޫލެ  ނަޝީދަށް އިންސާފ  ހޯދައިދޭނެ ކަމަކަށް.ރައީސް  

ަގއި ރައީސް ޔާމީން މި ޤައ މ ެގ   2023އިރާދަފ ޅ ން  هللا   ،ވަނީނަމަ   އޮތް ދެ އަހަރ  ނިމިއްޖެ ކަމަށް ރ ކާރ ެގ މިސަ

ަވޑަިއަގން ވެރިޑ އަޅ ަގނ ނަވާނެ.  ވެރިކަމަށް  ނަޝީދަމެންެގ  ރަީއސް  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  އިކަމެްއަގއި  ންސާފ  ށް 

ރިޔާސަތަށް   ޔަ ޑ ައޅ ަގނހޯދައިދެވޭނެ.  ދެނީ  ންކަީގމެން  މި  ެވރިކަމެއްަގއި  ޑ އަޅ ަގނން  އިރާދަފ ޅ ން هللا މެންެގ 

ެއ    ، ވާނެންނަެގ މި ހާދިސާަގިއ އެނިގވަޑަިއަގމޭ  6  ،ހޯދައިދޭނަން. ރަީއސް ނަޝީދ ެގ މި ަމއްސަލަިއަގއި ންސާފ   އި
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  ، ސްހެންނަމަވެންދާ ފަރާތެއް. އެރަމ ޛ ކ ކ މެއް ތަންފީހ ރ  ދ ވަހ ެގ ޓެރަރިޒަްމެގ އަހަ  10ހަްއޔަރ ކ ރެވިއްޖެ   ހާދިސާގައި

އިބްރާ މ ޙައްމަދ  ޞާހީރައީސް  އެއީ.  ލ ިއ    ޙްލިމް  ފަރާތެއް  ހ ރި  ތަހ ސް  ދ ވަމަސް  8ދެްއވާފައި  ންފީޛ ނ ެވ  ކ މ ން 

ކ ރ ކޮށްލެންކ ހ   ދ ވަހަށް  3ވާ  އް އޮ ވިދާޅ ވީ   އެހެންނަމަތިމަން  ،އްީވ.  ނ ދެއްވަމޭ.  މާފެއް    ޔެއް ލ    ،ވެސްމަނިކ ފާނ  

ލާފައި ެއ  އިށް ހަދަދ ވަހަ  3  އްވާކ ރަން އޮ ންފީޛ  ތަމަސް  8  ،ތަކަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، މަސްވަރަކަށް، މަސް ދެއްީވއޭ

ދޫކޮށްލެއްވީ މިއަދ  މ ކޮށްލެއްވ ދޫލެއްވިދޫކޮށް   .ފަރާތެއް  މިދިޔަން  ފަރާތެމޭ  6  އީ  އެ  ވެސް  ހާދިސާަގއި  އް ެގ 

ރި  ތައްތަްއ. ިއއްޒަތްތެމި ހ ންނަނީ ދެރަވަރ  ކަންތައްތައް. ހިތާމަހ ރި ކަން؛ ހ ން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްހައްޔަރ ކ ރަންޖެ

ބ ލ ފ ؛ ރައީސް މި  މިއީ    ،ނަނީހ ން  ރެމީނައަކީ  މީހ ން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    ކ ރާކްރޫޓ ޓެރަރިޒަމަށް  މީހެކޭ. 

މ ޙައްމަދ  ޞާލިއިބްރާ މަސައްކަތް  ،ދާޅ ވަނީވި  ޙް ހީމް  ފައިދާހ ރި  މ ޖ ތަމަޢ އަށް  މިއީ  ކަމަށް މީނައަކީ  ކ ރާނެ  ތަކެއް 

މީހެއްތިމަންނަމެ  ކޮށްެގނޭަގބޫލ  ކ ރެވޭ  ދޫކޮށްލީ.  އޭނަ  ސަރވިސް ކަމަ  ން  ކަރެކްޝަނަލް  ކްޝަނަލް ކަރެ ؛ށް 

އެންމެ ހ ންނަސަރވިސްަގއި  މި  އިސްކޮށް  ބޭފ ޅެއްތޯ  ކޮން  މިނިސް ؟ ވަނީ  މިނިސްޓަރ   ،ޓަރ ެއއްކަލަ  .  ެއއްކަލަ 

ކ ރަްއވާފައިންވީމާން. އެހެމްރާޢިއިޚް  މްރާން. ޝަޢިމިނިސްޓަރ    މިފަދަ ކަންތައްތައް  މި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ިމ  ،   

އީސް  ވަނީ. ރަ   ކަށްޖާ، ޖޯކަށް މަށް ވަރަޑައަޅ ަގނއީ  މަކީ މިއްކަތްކ ރެްއވ އި މަސަޓެރަރިޒަމް މަނާކ ރަން ދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ސެޕްޓެވަ  2015ން  މީޔާ އަހަރ   ދަތ ރ ކ ރެއްވި    28  ެގބަރ ންނަ  މަނިކ ފާނ   އެ  ދ ވަހ   ބޮން ވަނަ  ލޯންޗ ކޮޅ ަގއި 

 އި. ކޮޓަރީގަ ފިނި  ބި ބޭއްތި ދިސާަގއި ހައްޔަރ ަގއި ތިބި މީހ ންވާލި ހާޮގއް 

 

 ސަން ޢަފީފ  ރިޔާސަތާ ހަވާލ ވެވަޑައިގަތ ން( ލ ފ ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރ  ޙަ)ވި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ސަތ ންރިޔާ

  އްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި އެދެން. އަ   ްއވ ންންބަރ  ވާހަކަކޮޅ  މަޑ ކޮށްލެިއްއޒަތްތެރި މެ  އިފަރ  ދާއިރާގެ އާދެ! ނަ

 ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. ރޮޒައިނާ އާދަމް މެންބަރ  

 

 ( )ނިޒާމީ މައްސަލަ

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫ

ރައީސް.  އާދެ! އިްއޒަތްތެރި  ދާއި  ޝ ކ ރިއްޔާ  މެއި   ރާެގނައިފަރ   މައްސަލަތަކެއް    ންބަރ ެގއްޒަތްތެރި  އަޑ އެހ މ ެގ 

ފާހަަގކ ރެއެބަ އެބަ  އަޅ ަގނޑަށް  ކަމަށް  ކޮންފަރެންސްއ ޅޭ  ޕްރެސް  އިްއޔެަގއި  ހ ރިހާ ޭވ.  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މ ޅި  ަގިއ 

ރަީއސ ލްޖ މްހޫރި  ރައްޔިތ ން ާވހަކަފ ޅ ތަކެއްކ ރިމަތީަގއި  ވިދާޅ ވި  މެންބަ  އްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ރަށް  ނައިފަރ  
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އެހެރީ.   ައޑ އިވިފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން  ތަކ ރާރ ކޮށް  ، ދ ވަހޭ  3މ ޅިން  މަސް  ހަމަ  ތިން  ވިދާޅ ވޭ   ވަހޭދ  އެބަ 

  ނ ން ވާހަކަ ތަޮގތަށް ތަންދ ވަސްހެން. އެހެންވީމާ، މި  3އިވެނީ  އަޑ  ހަކަ އެ ބޭފ ޅާއަށް  ވި ވާޅ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވިދާ

އަ އްސަވަ އަޑ އަ ވާހަކަ  އިެގން  ދައްކާ  ބޭފ ޅާ  މި  ަގބޫލ ކ ރާ އިސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ފ ރަތަމަ    ހެންވީމާ،އެ ؟ނީކިހިނެއްތޯ 

 !ންނަވާގަ ޑައިވަން ރަސްކ ބޭކަންފަތަށް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ! މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށްެގންދަވާ ިއްއޒަތްތެރިދާއިރާެގ  އިފަރ ނަ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ތިބި ސް  ނީ ކޮންތާކ ން އައިޖަހައިަގނެެގން މި އ ޅެ   ެގ ެވރިކަން.ޑީ.ޕީ މްއެ  ނޑަކަށް ނޭނޭގއަޅ ަގ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިނޭގތޯބައެއް   ވެސް  ރައީސް  ކަމެއް  އެހެންެވެގން  އަޅ ަގނޑ   .އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަނީތަކ ރާރ   މި    ، ކޮށް 

ހޭ ފާހަަގކޮށް ޖެ  ޅ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަހޭ. މިފަދަ ބޭބޭފ ޖެ  ށް ރަނަގޅ ކ ރަން އެބަވަރަ  އިރާދިވެހިރާއްޖޭެގ ޞިއްޙީ ދާ

  ކ ރެއްިވއްޔާ ން އިރާދަރި އެޅިފަ. އެތަނ އް އެބަހ ލެބ ރީެގ ހޮސްޕިޓަ  25. އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ވާދޭންނަށް ފަރ އެ ބޭފ ޅ ން

ފެންވަރެްއަގ އޮންނާނެކ ރެބޭސްފަރ ވާ  އިރަނަގޅ   އަނެއްކާ  ހ އާސަންދައަޅ ަގނޑ މެން    ވޭނެ.  މިހާރ     ޮގތަށް  ސްނ ވާ 

ށް އޮތް ނ ކޮޛ ކ މެއް ތަންފީހ ދ ވަހ ެގ  މަސް  8  ،ކީނަާވ ވާހަކައަައޅ ަގނޑ  މި ދަން ؛ސްތެރި ރައީ އިްއޒަތް  ހަދައިދީފަ.

މަސްތަކަ މަނިކ ފާނ   ތިމަން  މީހާ  މީހަކ   އެ  އެކަަމކ ،  ލ އިދެއްވީ.  ދޫކޮށްލީމާ  3ކަށޭ  ތެރޭ  ވަނީ    ،ދ ވަސް    8އެ 

، ރިޔާސަތ ން  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ؛އްޔާމްހޫރިސ ލްޖ ކަމަށޭ. މިހާރ  ހ ންނެވި ރައީދ ވަހަށް ހަދަިއދިން    3ދ ވަސް  މަސް

ހ އްއަޅ ަގނ  ޮއޑި  ،ނަމަ  ަވއިފިދެއް ދަޑަށް  ިއއްޔެަގއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވިދާޅ ވި ވާހަކަފ ޅ   ބޭނ ންޭވ  ޯއ  އަޅ ަގނޑ  

ލީހ ަގިއ ޖިެގ މައާންމ  ޮގތެްއަގއި ރައްޔިތ ން  ،ެގން ނަމަވެސްއްސަަވއި އަކަށްއިްއވާލަން. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެދެން ވޯޓަ

އޯޑިއޯތަ އެފަދަ  އަހަިއެގން  އިްއވާލަންވޯޓަށް  އޯޑިއޯ  އެ  ބޭނ ންވޭ  އަޅ ަގނޑ   ިއްއވެނީ.  ޔާ  އިފިއްޒ ނަފ ޅ ދެްއވައި  .އް 

 ވޭ.އަޅ ަގނޑ  އެ އޯޑިއޯ ިއއްވާލަން ބޭނ ން

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މިރ .ޢާ އަޙްމަދ   މެންބަރ ތެރި ޒަތްިއއް ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ކ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މިރ ޢާޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ކ 
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ރިޒަމް މަނާކ ރ މ ެގ ބިލަށް ވަރަށް ތަފާތ   މި އ ޅޭ ޓެރަށަހެޅިެގން  ިމއަދ  ހ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ދެ!  އާ

ޮގ އެކި  ިގނަ  ވާހަކަތައް  ތަފާތ   ވަރަށް  އަޅ ަގ  ބޭބޭފ ޅ ންތްޮގތަށް  ހީވަނީ  ައޅ ަގނޑަށް  ދައްކަވާ.  ނޑ މެންެގ  އެބަ 

ފ ރަތަމަ މަޖިލީހ ން    ސްބަތްވާޓީތަކަށް ނި  ޕާސިޔާސީ  ެގ ތެރެއަށް ވަދެ ބަލައިލީމާފ ެގ ތެރެއަށް ނ ވަތަ އާކައިވް ޝީއަރ 

މިއަ ދައްކަވާ  ދާފެށިެގން  ބޭބޭފ ޅ ން  އެކި  ދިރާ  ހ ރި  އި ފަ ހަމައަށް  ވާހަކަތައް  ބާވަތ އެކި  މި  ެގ  ސާކޮށްލ މަކީ 

ފައި ހ ރި  ވާލަ ބައް  އި ކޯޓ  މަރ ޙަލާގައިގަ ތ ލަމ ަގއި ބައެއް ހާެވސް ޝަރީޢަތ ން ޮގތް ނިންމ   އިމ ކަންތައްތަކ ަގއި ހަަމަގ

އޭރ ަގިއ    ،ކަމަށް ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން. މިހެން މި ދެންނެވި ކަމަކީ  ކަންތައްތައް. އަދި ެއޮގތަށް ެއ ކަންކަން ބައްލަވާނެ

ހަމަަގއިބައެއް ބޭފ ޅ ން  ހ   ެވސް  މ   މަފްހޫމ ަގއި  ދެކެވިފަމި  ވާހަކަތައް  ތަފާތ   އެބަހ ރި  ބިލ ތަކަށް  ދެން  ށަހެޅ ނ    .

  ތެރޭަގއިެގ  ޅ  ކޮއަޅ ަގނޑަކަށް މި ކ ޑަ ަވގ ތ   ވާހަކަެއއް ކަމެއް  ކޮން  ފ ޅަކ ބޭ  ވެނިއެ   ،ބޭފ ޅަކ  ކޮން ވާހަކަެއއް  ވެނިމި

  ަގއި އަޅ ަގނޑ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ހ ރީ އޭރ    ،ެވސް އެނޭގ އެްއޗަކީ  ކޮޅެއް އ ނދަޫގ. ހަމަގައިމ ދަންނަވަން ތަން

ނިސްބަ ޕާޓީއަކަށް  ޮގތ ަގއި.  ވަކި  މެންބަރެއްެގ  މިނިވަން  ޑީ.އާރް.ޕީ.  އިއޭރ   ތްނ ާވ  އޮތީ  ޮގތ ަގއި  ޕާޓީެއްއެގ  ދިކޮޅ  

ވެސް    މ އިނޑ މެންނަށް ހަމަަގިއެގން އަޅ ަގހޯމް މިނިސްޓަރ ކަމ ަގއި ހ ންނަވަ މަނިކ ފާނ   ަގއި އިންނަވަިއެގން  .އާރް.ޕީ ޑީ

ށް ހ ންެގ އަތްމައްޗައަމ ރަކާ ނ ލައި ފ ލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކޯޓ  އްލ  ޙަ ތިމާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް  ތް އިޖ ރާއްޖޭަގއި އޮދިވެހި

ސްކޮށް އި  ވަރަށްަގއި  އެ ާގނޫނ ެގ ތެރޭ  ،ކ ރެވި ާގނޫނ ެގ ޮގތ ަގއި ާގނޫނެއް ޑްރާފްޓ ސަންސެޓ    ޓަކައިށްބާރެއް ދިނ މަ

މީ އަޅ ަގނހެމަސައްކަތްކ ރި  ޮގތެްއގައި  ޑަކީ.އް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  މަިއަގނޑ   އޭރ ަގއި  ވެސް  ހަމަގައިމ    

ޖ މ ލަ ޮގތެއްަގއި ިމ  ނޫން.    ަވކި ބޭފ ޅަކަށް އެްއޗެއް ދަންނަވަނީކީ   ،ގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ވަކި ފިކ ރަކަށް)ވަ   ...މައިަގނޑ 

ފިކ ކަންބޮ ދެ  ފާހަަގކޮފިހ ރިހާ    އި،ރ ގަ ޑ ވ ން  ެވސް  ތެރެއިން  ކޮންށްފިކ ރެއްެގ  ދެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާ  .  ހަކަެއއްތޯ 

އޮތީ އަޅ ަގނ ؟ދައްކަން  ދެން  ވާޑ އިތ ރަށް  ކޮން  ދައްކަންމެން  ބާރެްއ   ؟އޮތީ  ހަކައެއްތޯ  އަޅ ަގނޑ މެން  އ ޅެނީ  މި 

އެ ބިރ  އެބައޮތް    . އެ ބިރ  އެބައޮތް މި ޤައ މ ަގއި.ޮގތ ަގއި ބައަކ  ބޭނ ންކޮށްފާނެކަމ ެގ ބިރ   އެ ބާރ  ނަހަމަ   މާދިނީ

ންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ރަރިޒަމް ހ އްޓ ވ މަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ެވސް ކ ރަޓެ  އިމި ޤައ މ ަގ  ،ވެސް މި ޤައ މ ަގއި. އެހެންނަމަ

ބާރ ލާފަ އަޑަށް  މިހެން  ވާހަކަ  ދަމި  ދަންނަވާއި  އަޅ ަގނޑ   ހާލަތ ަގއި  އަދި  ،ނީއްކާ  ވެއަޅ ަގނޑ   ހަރ ކަ  ށި  ސް 

ދިން   ށްެގންމިއަދ ެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސަށް އަމާޒ ކޮ  ،ނަޝީދ އްމަދ   ވެރިކ ރާ ކަމެކޭ ކ ރީެގ ރައީސް މ ޙަށްއިބާރާތ ން ކ 

ރަ ޓެރަރިޒަ އޭތި  ހަމަލާ.  ލިބެންޖެހޭމް  އިންސާފ   ބެލެންޖެހޭނެ.  އެކަމަކ  ނަގޅަށް  ހޯދ މަ  ނެ.  ޓަކައި އިންސާފ   ށް 

ެގއްލޭ ޒާން އެްއކަލަ މަސައްކަތްކ ރަން ތިބޭ މީހ ންެގ މޯޓިވޭއްކަތ ެގ ތެރެއިޭވ މަސަށް ކ ރެޑ މެނަަގނ އަޅ  ތ ެގ  ޝަން 

ނަފ ރަވާހަކަތަ އަޅ ަގނކާއި  އިތ ރަތ ތައް  އ ފެށްޑ މެން  ޤައ މ ގައިދެން    ،ދ ނީމާއް  މި  ހާއަޅ ަގނޑ މެން   ސިލ ކ ރާނީ 

ިމހި ؟ކޮންކަމެއްތޯ ބާަވތ ެގއެހެންވީމާ،  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންރީ  ރިޢާޔަތްކޮށްލަންޖެހޭނެ    އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމ ަގއި 

ން . ބޮނޫން  ންޏެއް ރ ހޭ ކަަމކަށް އެކަދެންީވކީ  ކަނި މި ބާރ  ނ ވަތަ މި އިޚްތިޔާރ ކަންތައްތައް. އަޅ ަގނޑ މެން ހަމައެ
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މައްސަލަ ޮގ އަޅ ަގނޑ މެންްއވ މ ެގ  ެވސް  ަގއި އަކީ  ފަހަކަށްނަށް  މި  ވެސް  އަންމ   ހަނދާނަށް  ޮގތ ަގއައިސް  ިއ ނަ 

ނަ  ،އިޕާކާސަލްޓަން ރައީސް  އަދި  ލޯންޗ ކޮޅާއި  މި  ދާޝީރިޔާސީ  ފާ  ހިސާބ ން  މިހާރ   ބޮޑ    ހަަގކ ރެވޭއޮތީ 

   ޓަކައިށްއްލ  ހޯދ މަޙަ  ކަމަށްނޭ މި  ށް ނ ފެޅ ަގނޑ މެންނަކަރެވިފަ. އަެގ ޮގތ ަގިއ މި ކަންކަން ފާހަަގކ ސަލަތަކެއް މައް

ކަންމާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   އެހެންވެ ބައިަވރ   މި    ތައްތަކެއް.  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ވާހަކަެއއްަގއި  ކޮންމެ  އަޅ ަގނޑ  

ނޮ  ،ނީދަންނަވަ ހާލަތ 3ވެންބަރ   ައޅ ަގނޑ މެން  ައރައިަގެގ  އެބަން  ަވޒަން .  އޭޖެހެ  ންނަން  ބަޑީެގ  ޖެހީމާ  ބަޑި 

މެން ތިން ބާރ  އަޅ ަގނޑ  ؛ރާލައި ދ   ެގ ކަންކަމާިމ ބާވަތ   ،ބައެއް ކަމ ަގިއ ަގބޫލ ކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގއި  ނެއޮންނަންޖެހޭ

މ  އިއެކ ލެވިެގންވާ  ދައ ލަތް  ދެނދެށީޅި  މައްސަލައަކީ  ައސްލ   ކޮބައިތޯ  އެބަޖެހޭަގންނެެގން  މިސާލެނަން  އޭެގ  އްެގ  . 

ހަމަ ވަރަށް   ޮގތ ން މަނިކ ފާނ ގ ޅޭ    މައްސަލަތަކާތިމާޢީރި އިޖ ަގއި ހ އަޅ ަގނޑ މެނަށް ދިވެހިރާއްޖޭ  ،ތ ން މި ބ ނަނީޮގ

ީވޑިއޯބަ އަޅ ަގނޑ މެން  ތަކަކާއިވަރ   މިދަލ ކ  ބައް  ނާެއއްކޮށް  އެހެންވީމާ،  މި  ށްއަޅ ަގނޑ މެންނަ  ،ދަންނަވަނީ  ރި.   

ރާއްޖޭަގއި  ެގ މައްސަލަ ދިވެހިނޭ. ޑްރަގ  ހެނީކީ ހ ސްއެކަނި ޓެރަރިޒަްމ ކަމަކަށް ވެސް ނޫބާރ ދޭންޖެ  ބާވަތ ެގ ހަމަެއކަނި

ބައިވަރ     .އިންތިހާއަށް ޓަނ ތައެތައް  ެއއް ޓަނ ތަކ ން  ކަމަށްޗެކ ން  ެއ  އަތ ލަިއަގންނައިރ   ާގނޫނެއް    ހިތައް  ހަރ ދަނާ 

ެވސް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ތެރޭަގއި   ނޑ މެންެގ މާދަމާއަޅ ަގ  ށް ނ ފެނޭ. އެކަމަކ މ ންދާ ތަނެއް ރައްޔިތ ންނަކަހަދަ

މި   ،ވެސް  އްބާވާނެ މީހެޗަށް ތަމީެގ މައް  ،ހެދީމާ  އްާގނޫނެ  ކަށްވެރިވާ ކަމަޤ ޝައ ނޑ މެން އެ ކަމަކަށް  އަޅ ަގ  އިހ ރެފަ

ވެސްކ ޛ ތަންފީ މީހ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނައަދި    ރާނެ  ފޮނިކީއްތޯ  މީެގ  ލިބޭނެށް  މި  މީރ ކަން  ވެސް  ދަނީ މި    މީހ ން 

މަށް ކަ  ޔަތް އޮންނަނީނި  ނޑ  ދަންނަވާނީ މި ކ ރާ ކޮންމެ ކަމެްއެގ ހެޔޮ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގމ ންފެންނަޤައ މ ަގއި ނ 

ނޑ  ހަމަގައިމ  ވެސް  ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި އަޅ ަގނ ދައްކާނެ. ރައް   އެކި ދ ލަކ ންނެއް ވާހަކަެއއްވަހ  ދ ވަންޏާ އެކި

އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދައްކާނެ.    އް ތަކަށެވަކި ޮގ  ޔާސީ ބޭނ މަކަށް ޓަކައިެގ ވާހަކައެްއ ސިކ  މި ބާވަތ ނދަރިހާ ހިމިތާ ދެމިހ 

މަޖި  ިމއަދ   އެކަމަކ  ތެމި  އެރޭލީހ ެގ  ބޭފ ޅ ންަގިއ  އެފަދަ  ވާހަކަދައްކާ  ަވޑަިއަގންނަވާ.  ފ ރ ޝީއަ.  ބަ  ތެރެއަށް  ެގ 

ޑ މެން  ނަވަނީ. ައޅ ަގނ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނޫނޭ  ދިރާސާކޮށްލަްއވާ. އެީއ ކަމ ދާ ޮގތެއް   ން އަށް ވަޑައިެގއާކައިްވެގ ތެރެ 

ބާވަތ އްލ ޙަމައްސަލަ  މި   މި  ޓަކައި  ބޮކ ރ މަށް  މައްސަޑެެގ  ރާމި ؛ލަތައްތި  މައްސަލަ މ ންވައަރ ކ ރަ  އްޖޭަގއި   ދާ 

މަޙަތ ަގއި  ޙަޤީޤަ ލެވަލްަގއި  ދައ ލަތ ެގ  މ ޅި  ޓަކައި  މިއްލ ކ ރ މަށް  ކަންބޮސައްކަތްކ ރަންޖެހޭ.  ކަމެއް.  ޑ ވާންޖެހޭ  އީ 

ޓެރަރިޒަމްއެހެންވީ ވެސް  މާ،  ކަންތައް  ކަމަށްދަނީއި ކ ރިއަރަ   ޤައ މ ަގއި  މިައޅ ަގނޑ މެން  ެގ  ެއއީ  ވަންޏާ     

އެކަޑ ވާންޖެހޭކަންބޮ މައްސަލައެއް.  ޓަރަރިޒަމަޙަން    އެކަމަކ ،  ހިއްލ ކ ރަންޖެހޭ.  ކޮން  ާވިގެވރިވަނީ    ، ސާބަކ ންށް 

އަކޮންކަމަކ  ފެށިެގން  ކަންތައްތަކ ން  ދެންަގންނަ ންނަ  ބަލައި  އަޅ ަގނޑ މެން  އެބަޖެހޭ.  ންތޯ  ވެސް ން  ހ ރިހާ 

ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އ ފެދ މަށް ފ ރ ޞަތ  އޮތްކަން. އޭތިމާޢީޖ އި   މ ޖ ތަމަޢ ގައިމައްސަލައަކީ   މް ން ޓެރަރިޒަެގތެރެއި 

އ ފެދެނީ އޭ ވެސް  ނަެގތެރެއި.  ވެން  އޭެގތެފ ރަތ   އ ފެދެނީ.  އ ފެދެނީރެ ސް  ވެސް  ޖަރީމާއެއް  ހ ރިހާ  އެކަމަކ އިން   .  
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އައަސްލ    އޮމައްސަލަ  ބަލި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތް  ސްލ   އަޅ ަގނޑ މެން ކިތަ  ،ށްއްލ ނ ކޮޙަތަން  ވަރަކަށް  ންމެ 

ކަމަކަށް   ބޭނ ންވާ  އަޅ ަގނޑ މެ  ާގނޫނ ބޭނ ންވީމާ  މި  އާ  ނަކަށްއިޞްލާޙ ކ ރެވިެގން  ނ ވަތަ  ރައްޔިތ ންނަކަށް  ންމ  

ކަމެާގނޫނ  ދަތި  ލިބ މަކީ  ރައްކާތެރިކަން  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް  ލިބެންވީ  ރައްކާތެރިކަން  ސަބަބ ން  އަޅ ަގނޑ  ކޭެގ    

މިއީ    ވަނީ.ންނަދަ މަޖިއަޅ ަގނޑ މެން  މެންރައްޔިތ ންެގ  ހައިސިއްޔަތ ންލީހ ެގ  އަނިޔާެއްއ  ައޅ ަގނޑަ  ބަރެއްެގ  ކިހާ  ށް 

ލިބ ނީކޮށްފިތޯ. ކޮންތާކ ންތޯ އެްއކޮށް   ޅާ ސ ންނާފަތިކޮށް ވީޑިއޯއާތަ  ނިކޮށްނަމަޖިލީހަށް ވަންނަން އަން ؟ އިންސާފ  

ކޮޅ ފ  މާފަންނ   ލިބ ނ .  މަގ މަތިން  ލ ހ ންނަށް  ތެރެއަށް  ރަހީނ ކޮެގެއއްެގ  ދަނިކޮށް  ވައްދަ ހިފަ  ،ށްން  ދަމައި    އި، އި 

 ؟ެގ ޓެރަރިޒަމް ޢަމަލަކަށްތޯ ވަނީކިހާވަރެއް ؟މަކ ރިތޯެގ އަތ ަގިއ. ހާފ ލ ހ ން  ވީޑިއޯ ފ ޓޭޖ  އެބަހ ރި ؛އަނިޔާކޮށް އި  ތަޅަ

 ،އެއީ   އްޤަކީޙަވަކި މީހަކަށް ވީތީ އިންސާނީ    ެއކ ކަމާލ ވެރިދ ޢަަގނޑ މެން  ންނަވަނީ އަޅ  ދަ   މެންއެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ 

ޮއވެފައިވަކި ބޮޑ  މީހަކަށް ވަކިވަ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ނޫނޭ  ވަކިވަރަކަށް އޮންނަ އެްއޗެއް ޑަ މީހަކަށް  ކ    ، ރަކަށް 

އަޅ ަގ ދަންނަވާއެހެންވީމާ،  ކަންބޮޑ ނޑ   މިނީ  މިައދ   ާގނޫނ  ވ ން  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިހާރ   ސާލަކަށް 

ބަލައިލާއިރ ަގއިޛ ތަންފީ ޮގތްތަކަށް  ފ ލ ކ ރަމ ންދާ  އަޅ ަގނ ހ   ކަންކަން    އަމ ރަކާޓ ކޯ  ޑ މެންންނަށް  ކ ރަން  ނ ލައި 

ފައިދާ ނާޖާިއޒ   އެބަހ އްޓޭ  އޭެގތެރެއިން  ބައެްއ  މި ؛ބާރ ދިނީމާ  އ ޅޭއިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ަމގ މަތީަގއި  ވެސް  ހާރ  

އަޅ ަގނޑ މެންނާފ  އެބަ  ހަމަ  ކަންތަރޭަގއި  ތެދޭ  ލ ހ ން  ޕަރސަނަލްކޮށް  ވަރަށް  ހ އްޓ ވ މާއި   އް ހަމަ  އެބަ.   ،ކ ރަްއވާ 

ކ ރ މާއި  އަނެއް  .އިޗެކްކ ރ މާ  އަނެއް  ،ކަމެއް  އެނޭގ.  ބަލާފައި  މޫނަށް  ދޫކޮ  ހަމަ  ރީތިކޮށް  ހަމަ  މީހ ން  ށްލާ.  ބައި 

އެޮގތަށް ކަންތައް  ހާލަތ ގަ   އެހެންވީމާ،  ވެކ ރާ  ހާލަތ ަގއި  މިކަހަލަ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެްއކޮށް އި  މ އަްއސަސާ  މ ޅި  ސް 

އަޅ ަގނނގ ބަ ޮގތަށް  ވާހަކަދައްކަނީކީރޫޓ ކޮށްލާ  ބަލައި  ނޫން.    ޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން   ންޖެހޭދެނެަގންނައި  ހޯދަ،މިއީ 

ަމއްސަކަމެއް މި  މިއަދ   އެއާބާރ ދޭއިރ ަގިއ  ފ ލ ހ ންނަށް    މެންނަށްއަޅ ަގނޑ   ލަައށް.  އަޅ ަގނ  ހަމަ    ން ޑ މެޖެހިެގން 

މާ ވަރ ަގދަ   މެދ  އަދި އެއަށްވ ރެ  ނައާކަމަށް ވަންޏާ އޭ  ސްކޮށް ޯގ  ކ ރީ  ކަންހާ  ފ ލ ހ ންެގ މީ ؛އްދާއެއްމާލާންޖެހޭނެ  

މައްކޮށް   މަތެއް ހ ތ   ެގޓެރަރިޒަމ  އޭނަެގ  ދަެގން  ޮގތަށްޢ ޗަށް  އެހެންނޫންާވކ ރެވޭނެ  އެންޑް    ކަމަށް  .  ޗެކް  ވަންޏާ 

ޤައ  ިމ  ސިސްޓަމެއް  ނޯބެލެންސް  ކަންނާނެމަކ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނަށް  އޭރ ން  ރަނަގޅަށް  .  ންކަން 

އެހެންވީމާ،  ހަރ ދަނާކ ރެވި ރަީއސްެގންދާނީ.  އިޚ  އިްއޒަތްތެރި  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ     ، ވާލަންގޮ އެކ   ތެރިކަމާޞްލާ، 

މަ ބާވަތ ެގ  މި  ހ ރި  ދާއިރާއްލ ވެެގންޙައްސަލަތައް  ޤައ މ ަގއި  ކ ޑަހ ވަދޫ  ހަދިއ މަކީ  މެންބަރެއްެގ  ޔަތ ން  އިސިއްެގ 

އެ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނަހައްދަވައަޅ ަގނޑ   މިހެން  އެކަމަކ ،  ކަމެއް.  ވަކި  ިއ،ދޭ  ކަމަކަމަށް  ނަހަ  ވަކި    އި، ދަވަ އްޮގތެއް 

ކަންތައްޮގތ ަގއި ބޭނ ންކ ރީމާ  ބާރ  ދީެގން އެ ބާރ  ނަހަމަ ކަށް  ހ ރިހާ މައްސަލަތަ  ރެވޭނެ ހަރ ދަނާ ބާރެއްކ    ދެން 

ާމއް  4އަސާސީެގ  ނ ޤާނޫ  ،ބާރ ތައް   ،ގާއިމ ކޮށްެގން ބައްޓަންކޮށްދެއް   ދާއާވަނަ  ޤައ މ ަގއި  މި  .  ވާށޭެއްއޮގތަށް 

 .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްރިއްޔާ  ޝ ކ 
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިްއޒަތްތެރި  ަމތިވެރި ދާއިރާެގ    ،އަރ ވަނީމި  ފ ރ ޞަތ   ޑ   ައޅ ަގނ   ! މިހާރ އާދެ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ޙަސަން  މެއިްއޒަތްތެރި  ރީރަށް.  ން  ޙަސަމެންބަރ    ވާހަކަފ ރީންބަރ   ނ ނިމިައޅ ަގ  ޅަށްފަހ ރ ެގ  ދާނީ  ހ ރި   ނޑ  

ާވ މް ހ ށަހަޅ އްވާފައި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީއިްއޒަތްތެރި  ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ    އިން ޭއެގތެރެދެ!  އާ  ލަ.އްސަމަ

ރި ިމ  އެނބ   މ މަށްފަހ  އަނެއްކާ އަޅ ަގނޑ މެންން. އެ ބަހ ސް ނިށްސަރިވސްެގ ބިލ ެގ ބަހ ސަ  ންެގ ފޮރިޖޭދިވެހިރާއް

ބަ އަންނާހ ސަބިލ ެގ  މިހާނީށް  އަޅ ަގނޑ   .  އަރ ވަނީފ ރ ރ   މި  ދާއި  ،ޞަތ   މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ރާެގ  މަތިވެރި 

ދާއި  ޅަކަށްފަހ ()ވަގ ތ ކޮ   ށް.ރީރަޙަސަން   ޙަސަން  އިްއޒަތްތެރި  ރާެގ  މަތިވެރި  ފ ރ ޞަތ .  ރ ރީމެންބަރ    

ދާއިއާދެ!    )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ޙަސަން  އިްއޒަތްތެރި  ރާެގ  ަމތިވެރި  މައް ؛ރީރ މެންބަރ   ސަލަެއއް  ކޮންމެވެސް 

 ނ ގ ޅޭ.   ކާމެންބަރަިއއްޒަތްތެރި ށް ހީވަނީ އ ޅޭހެން. އެ އަޅ ަގނޑަ

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 8

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ހެއެހެންވީމާ،   ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ  ދަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެމިހާރ   ދާއިރާެގންވޭރ   ޙ   ކ ނ   އިން  ސަމެންބަރ  

ހ ށަ  ފޮރިންރާއްޖޭދިވެހި  ، އްވާފަިއވާހަޅ ޝަހީމް  ކަަވން ފ ޅ ދައްވާހަކަ.  ބަހ ސަށް  ބިލ ެގސަރވިސްެގ    ެގ 

ފ ރ  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ތެރެއިން  މެންބަރ ނެްގ  އަރ ވަނީޞައެދިަވޑަިއެގންފަިއވާ  މި  ދާއިރާ  ،ތ   އިްއޒަތްތެރި  ެގ  ކެލާ 

ދާއިރާ  އާދެ!  ޅަކަށްފަހ ()ަވގ ތ ކޮ  . ޝަރީފަށް އިބްރާހީމްމެންބަރ     އިބްރާހީމް ޝަރީފާ ެމންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ެގ  ކެލާ 

ނ ގ ޅޭ ދާއިރާެގ  ވެސް  އިހަވަންދޫ  ފ އަޝިފާޢ މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  .   ރ ޞަތ އަރ ަވން. ށް 

ހާރ  އަޅ ަގނޑ   ވެސް ނ ގ ޅޭ. މި  އާޝިފާޢ މަދ   މ ޙައްމެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ    ޅަކަށްފަހ (ކޮ)ވަގ ތ  

 .ނިޔާޒްމެންބަރ  ޢަލީ  ިއއްޒަތްތެރިދާއިރާެގ  ރ  މި އަރ ވަނީ ހ ޅ މާލޭފ ރ ޞަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢަލީ ނިޔާޒްމެންބަރ  ދާއިރާެގ  ލޭހ ޅ މާ

ރައީސް.   ިއްއޒަތްތެރި  ސަރ ކާއާދެޝ ކ ރިއްޔާ  ދާިއރާރ !  ދެކ ނ   ހެންވޭރ   ފަރާތ ން  ބަރ  މެން  އިްއޒަތްތެރި  ެގެގ 

ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާޙ  ޝަހީމް  ހ ށަހެޅި  ފޮރިންދިވެހި    ،ސައިން  ބިލ   އެސަރވިސްެގ  ޓަކައި  ކަމަށް  ކ ފާނަށް ނިމަ   

ސަރ ކާރ  ބިލ   ިމ  އަދި  ފާހަަގކ ރަން.    ންޝ ކ ރ އަދާކ ރަން.  ެއކަން  އަޅ ަގނޑ    ؛ސްރައީ  އިްއޒަތްތެރިހ ށަހެޅ ވީތީ 

ޒަޒަ

ޒަޒަ

ޒަ
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ވެސް އެ ޤައ މެްއެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ   ަގއި  އިރ ބަލާށް  މި ހ ރިހާ ކަމަކަ  ،ޤައ މ ެގ ހަމަޖެހ މާއި  ،އިރ މާ ޤައ މެްއެގ ކ ރިއެ

ވަނަ އަހަރ  އ ފެދ ނ  މި    2018  ،ތ ން ކަށް. އެޮގސާސައަ  ހިންމ މ ވަރަށް    .މ  ކަމަކަށްށް މ ހިން  ވަރަވެެގން މި ދަނީ

އެނޭގ.   އެބަ  ތަކ ން ބަލަިއެގންފައި އޮތްކަންމ ިގނަ ޤައ ރަށް   ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  މިހާތަނަށް އައިރ ަގއި ވަސަރ ކާރ ެގ

ނޫން މީގެ    މެއްއ ދިެއތެރެއަށް ބަލާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންެގ އެތެރޭަގއި މި ސިޔާސަތ  ކަމ ެގ  ހަމައެކަނި އަޅ ަގނޑ މެން 

އެހެނިބޭ ވަނީ  މި  ބޭނ މަކަށް  ވަނީ.  މި  ޤައ މ ތަކ ން  ނ މަކަށް  ބަލަހެން  ސިޔާސަތ   މި  އެކަން  އިވެސް  ަގތ ން. 

ހާސިލ ވާ ޓަކައި    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމަށް  އެ  އެބަފެނޭ.  އެކ ލަވަ ޚާތަން  ސިޔާސަތ   ލ މ ަގިއ އިރިޖީ 

ރައީ އަދި  ވަޒީރ   އްޔަންކ ރަްއވާފައި ޢަސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މަސައްވާ  އަޅ ަގނޑ   ކ ރަްއވާ  ކަތަށް 

 ފަންނީ   ،ބިލ ޤާ  އިފަރާތްތަކަކީ ވެސް އެކަމ ގަ   ރެްއވިސްަގއި މަސަްއކަތްކ ރވިސަ  ންފޮރިމިހާތަނަށް    ދާކ ރަން.އަޝ ކ ރ 

ދިއ ަމކީ  ރަނަގޅ ވެެގން  ދ މަތްބޭފ ޅ ންކަން ވެސް އެބަ ފާހަަގވޭ. މި ބިލ ެގ ސަބަބ ން އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ޚި

ެއއް ކަންކަން ެއކިެއކި ފަރާތްތަކ ން ފާހަަގކޮށްފަިއ ، ބަހ ސް މަރ ޙަލާަގއި ބަރައީސް  ިއއްޒަތްތެރިދޭ ޮގތް.  އަޅ ަގނޑ  އެ

ެއޮގތ ންއެބަހ ރި ސަރިވސްއިސި  ، ސްސަރވި  ފޮރިން  ،.  ލިބޭނެ ވިލް  ބަދަލ ވީމާ  ޮގތަށް  ޚިދ މަތެއް  ަވކި  ބޭރަށް  ން 

އެ ރިއެކ  މައިރ މަކާއި  މި  ވެސް  ވާހަކަ  ެގއްލ މެްއެގ  ލިބިދާނެ  ފާހަަގކޮށްފިން  ހިތ ންޖިލީހ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   އެީއ    . 

ސަޓޭޖ  ކޮމިޓީ  ވިސްނާލައަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކަންަގއި  ރަނަގޅ   އެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކޮން  މެއް.  އޮތީ  ކަމ ަގއި 

ފާހަަގކޮ  ިއއްޒަތްތެރިމި    ވަތަނ   ،ދާއެއްތޯ ފައި ފަރާތްތަކ ން  ބަެއއް  އޮތްށްމަޖިލީހ ަގއި  ސިވިލް  ަގއި  ޮގތ    ފައި 

ދާވަކި   ންސަރވިސްއި އެ  ދިއައިމާ  ސިިވލްއިރާގައިެވެގން  ފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްކ ރާ  އޮނިަގނޑ ެގ    ސަރވިސް   

މިހެން މި   ަގނޑ އަޅ  ؟ކަންކަން އޮތީ ކޮންޮގތަކަށްތޯ  މި  ، އި ރައްކާތެރިކަމާހިމާޔަތާލިބޭ    ތެރޭަގއި ނ ވަތަ އެ ާގނޫނ ން

އޮނިަގނމި  ،ދަންނަވަނީ ވަޒީފާަގއި    ޮގތަށް  އޮތް  ޑ ހާރ   ސަރިވސްެގ  ސިވިލް  ވެސް   ، ނަމަވެސް  ތިބިބަލާއިރ ަގިއ 

 ާގނޫނީ  ޝަނެއްޓިޓ ންސްން ސަރވިސް އިރިއަދި ފޮ  ،ކ އެ   ޚާއްޞަ ތަމްރީނ ތަކަކާ  ސަރވިސްއަށް މި ދެެވނީ  ފޮރިން

އެބައޮޭވ   ކައިދިނ މަށް ޓަ  މަށް އެފަދަ ޓްރެއިނިންތިބ ތެރޭަގއި އެފަދަ ތަމްރީނ ތައް  ނެތަސް، މިނިސްޓްރީެގ  ލިބިފައި  ރ ބާ

ދާ ކަމަށް ވާނަމަ،  ފޮރިން ސަރވިސްއަށް     ވެސްފަކަށް ހ ރެެގންވިސް މ ަވްއޒަސަރންވީާމ، ސިިވލް  ެއއް. އެހެއިދާރާ

ތަޖ ރިބާއާ  އެކައެކަމ ެގ  ލިބޭއި  ޓްރެއިނިންގ  މިމ ެގ  މިހާރ   ޮގތަށް  އޮއްއޮތީ    އަޅ ަގނޑ މެން  .  ބ ނާ ބިލ ވާ  މި  ގއި 

އްތޯ  ކަމެފ ރިހަމަކޮން    ދަނީެގންމިއަށް ލިބި  ،ން ވަކިވެ، ވަކި ސަރވިސްެއްއ ޮގތަށް އޮތީމާއިސް ސަރވިޮގތަށް ސިވިލް  

  ޑ  ވެސް އެކަން އަޅ ަގ  ،ތީރީކ ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ބަހ ސްެގ ތެރޭަގއި ބައެއް މެންބަރ ން ފާހަަގތ ން ރައްއަޅ ަގނޑ  ހި

ޔަީގންންފާހަަގކޮށްލަ އަޅ ަގނޑަށް  އެކަމަށް  ،.  ސްޓޭޖ ަގއި  ޮގތެއްގަ ޖ މ   އިލާނެ.ވަ އަލިައޅ   ކޮމިޓީ  މީގަ ލަ  ރި ހ   އިއި 

މިހާތަންދެކޭޮގތ ަގއި ރަނަގޅ  ކަންކަ  ޑ ކަންކަމަކީ އަޅ ަގނ ެއީއ  ފޮ.  ވެސް  ރވިސްަގއި މަސަްއކަތްކ ރި ރިން ސަނަށް 

ދާއ ެއ  ައޅ ަގނޑ ފަރާތްތަކަކީ  ކ ރިން  ރާަގއި  ތަ  ،ފާހަަގކ ރިހެން  ޚާްއޞަ  ކ ރީނ ތަކަކާމްަވކި  މަސައް ެއކ     އް ކަތެރާ 
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އެންމެ ފާހަގަވަނީ.  ޮގތަށް  ވެސް  ދ ވަސް ނަށް  މިދިޔަ  ސަރ ތަކ ެގއަދި  ތެރޭަގއި  ހިނާގފަިއ    ކ ރަން  ރަނަގޅ   ވިސް 

އައޮތް ޕެންޑެމިދިށް  ނަޅ ަގނޑ މެންކަމީ  ޤައ   ެގމިކ ޔަ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  މ ތަކާ ތެރޭަގއި  ޮއެވމެ،  ހާލަތ     ެގގ ޅ ން 

އެހީތެރިނަގޅ ރަ ިގނަ  ވަރަށް  ޓަކަިއ  ލިބިެގންކަކ ރ މަށް  ެއއްބާރ ލ ން  ައހަރ ެގދިމާއި  މިދިޔަ  ބަޖެޓަށް    ޔަ.  ދައ ލަތ ެގ 

ވެސް  އާްމދަނީއަށް  އ ލަތ ެގ  ދަ  ނ ވަތަ  މާބެލީ ޮގތ  ބެލީމަ  އެހީެގ  ައޅ ަގނޑ މެހިލޭ  އަދަދ   ިގނަ  ވަރަށް  ންނަށް ަގއި 

މި ައޅ ަގ  އެކ ޤައ މ ތަކާދޭދޭ  އޮތީ    ހޯދިފައި  ގ ޅ މާއި  އިޤ ބޭްއވި  ރަނަގތިނޑ މެންެގ  އޮތް  ކަމަށް  ޅ ކަޞާދ   މ ން 

ލ މަކީ މ ހިންމ  އިވަންނަމަވެސް، ކޮމިޓީ އަލިއަޅ  ދ ކ ރަން. އެހެއީތާނޑ  މި ބިލަށް  މާ، އަޅ ަގވީންއަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އެހެ

 . ރ ޞަތަށްދެްއވި ފ ޝ ކ ރިްއޔާ   ބޮޑަށްދެކެން. ވަރަށް  ކަމެއް ކަމ ަގއި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޒައިނާރޮޑޫ ީމދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ   އް ނީ އައަރ ވަ  ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މިޅ  . މިހާރ  އަރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެ

 . ށްމައާދަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  އިރާެގދާ މީދޫ އަްއޑޫ

  ވާ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ފައިރ މަށް ޓަކައި މި ހ ށަހެޅިކ ތްތެރި ރަީއސް. ފޮރިން ސަރވިސް ހަރ ދަނާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަ

ފ ރ ޞަތ ަގަގނޑ  ހަމަލެކޭ. އަޅ ހިންމ  ބިވަރަށް މ ޑ  ދަންނަވާނީ  ޅ ަގނ  އަބިލަކީ މެންެގ  ތ  އަޅ ަގނޑ ވަގ   އި މި މި 

ބްރާހީމް ހޫރިއްޔާ އިސ ލްޖ މްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައީ   ޓަކައިކަމަށް  މަފ ރިހަވާލެއް  ޓަންކ ރެވިފައި  ބައްޚާރިޖީ ސިޔާސަތ ތައް

ޞާލި އަޅ  އިށާޙަމ ޙައްމަދ   އަދި  ޢަބްދ ފޮރިންެގ  ަގނޑ މެ  މިނިސްޓަރ  ދަންނަޝާހި هللا ން  މަރ ޙަބާ    އިވަދަށް 

ން ލިބިެގނަށް  ޑ މެންަގނމިޔާބީތައް ޚާރިޖީ ދާއިރާަގިއ އަޅ ޑެތި ކާނަށް ރާއްޖެ ދ ށް އެންމެ ބޮތަދަންނަވަން. މިހާޝ ކ ރ 

ބާކާރ  ބަޔަކ  ތިބެެގން މި މަސައްކަތް  ޖ ރިތަ  ،ޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީއަމިއީ  ކަމަކީ    . މިމި ދަނީ މި ވެރިކަމ ެގ ތެރޭަގއި

ނެގނީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ފޮރިން  ން ވެސް މި އެ އިމިކޭ.  ތަކެމިޔާބީބެމ ންދާ ކާނޑ މެންނަށް ލިެވ ައޅ ގަ ތީދާެގން  މ ންްއވަކ ރަ

ތިބޭ  ސަރވިސް  ތިބިބޭފ ޅ ންނަަގއި  ލިބިެގން  ތަމްރީނ ތަކެއް  ބަޔަކަށް ޖ ރިތަ  ،ކީ  ހަރ ދަނާ  ތިބި  ކ ރެިވފައި  ބާތަކެއް 

އަ ޤައ މ ތަވާންޖެހޭކަން.  އެހެން  ބަދަލ ކަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެރިކަން  ނ ފެނޭ  ެވސް  ފޮރިން ކޮ  ވާކ   ފަހަރަކ   ންމެ 

މިފ މީހ ން އެ  ތިބޭޓްރީަގއި  މިނިސް ޖަހާ މަންޒަރެފ ށ ން  ހަރ ދަނާ ސިޔާސަތ ތަކެ ހެންވީމާ . އެއްށަށް  ެއކ ލެވިފަިއ ،  އް 

އެބަޖެހޭ. ިމ    ންނަންންގ މ ަގއި ހަރ ދަނާ އ ޞޫލ ތަކެްއ ެއކ ލެިވފައި އޮއޮންނަންޖެހޭ. އަދި ފޮރިން ސަރވިސް ހި  އެބަ

މައިަގ މަޤްނޑ ބިލ ެގ  އ ޞަ  އެ  ކަނލ ސޫދަކީ  އަޅ ަގނތައް  ކަމ ަގއި  އެއާޑަެއޅ ން  ހަމަ  ދެކެނީ.  މި  ަގިއ  އެކީ ޑ  

ަގބޫލ ކ ރެވެނީޅ ަގއަ ރައީސ ކ  ، ނޑަށް  އެކަށައެޅ މަކީ  ސިޔާސަތ   ކަރިއްޔާ ލްޖ މްހޫމިހާރ   އޮންނަ  މެއް.  އަށް 
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ޤައ މީ ސިޔާސަތ ތަ ހ ންނައެހެންނަމަވެސް،  އެބަ  އަޅ ަގކެއް  ކަމަށް  ަގބޫލ ކ ރެވެނީނ ންޖެހޭ  ކަހަލަ ކޮ  ،ޑަށް  ންމެެވސް 

ދ ވާ ޓަކައި.  އޮތ މަށް  އެއްސްޓެބިލިޓީއެއް  ވެރިޔަކ   ލަކ   ކޮންމެ  ހ ރެެގން  ކަންތައްތަްއ  ޮގތަށް  ބަދަލ ވާ    ފަހަރ  

އެކަންކަން   ޖަހައެއައިސްފައި  ފ ށަށް  މި  ޙައިފ ށ ން  ސިޔާސަތ ތަކ  ޤީޤަލީމަ  ފަރާތ ން  ެގތ ަގއި  ސިޔާސަތ ެގ  ؛ ލިބޭ 

ލިބެން ނ ލިބިދާސަބަބ ން  ސްޓެބިލިޓީ  އެބަ    ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިތަން  މިއީ  އާންމ     ފެނޭ.  މިހާރ   ރާއްޖޭަގއި 

ވެފައި   އެއޮކަމަކަށް  ކަެމއް.  ވެރިކަންރައީފަހ ން    ންމެތް  ޔާމީން  ހިތަށްސް  ހަމަ  ެވސް  އިރަށް  އަރާކ ރެއްިވއިރ  

ޅާ ކ ރައްާވ  ބޭފ   ންވީ. އެގ ޅ ން ވެސް ކަނޑާލަ  އަރާއިރަށް އެހެން ޤައ މ ތަކާ. ހިތަށްކ ންނަންވީސް ނ  ވެންތ މަންވެލްކޮ

ކަންޔާނ ދާވި ޤައ މަކާގ ޅިެގން    ތަކާ  ކޮންމެ  ބ ނާ  ކަނޑާ  ބަހެއް  ކަންތަ.  ލަންވީގ ޅ ން  ކަކީ  ެއކަހަލަ 

ޔިތ ންނަށް  ހާ ރައްހ ރި  ވީމާ، ޤައ މ ެގކ ރެއް ތަށް  އް އެޮގކަންތައްތަ  ޅަކ  ވެސް އެފ ޔާައކަށް ހ ންނަ ބޭރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް

 ވެސް އެކ ލެވިފަިއ އެބަ  ވީމާ، މިފަދަ ކަންކަމ ަގިއ ހަރ ދަނާ ސިޔާސަތ ތަކެއްން . އެހެއިން ެގއްލ ން ލިބޭ ކަންތަްއތައްއެ

ޑ   ނ ތ ަގއި މައިަގއަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގ  ،ޅާ ާގނޫނެއް ނޫން ކަމ ަގއި ވިޔަސް ޑައަސިޔާސަތ  ކަނދި  މިއީ އަޖެހޭ.  ހ ންނަން

ރިއްޔާ  ނި ރަީއސ ލްޖ މްހޫރ މ ަގއި ހަމައެކައެއް ކަހަލަ ކަންކަން ކ ފަިއ އެބަ ހ ންނަންޖެހޭ ބަޅިއް ކަނޑައެސިޔާސަތ ތަކެ 

ހަމަ  ނ ވަތަ   އެމިނިސްޓަރ   ނ ކ ރެވޭޮގތަބޭނ ންވެލާއިރަށް  އެކަންކަން  ދަންނަވާނީ    ށް  އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  ެއއީ  ކަހަލަ. 

.  ަމއްސަލަ ެއއީއެއް  ބޮޑ     ންމެންނަ އެއޮ  ހާރ  ހަމަ ދިމާވެފައިމި  ޑ މެންނަށްނ މ ހިންމ  ކަމެކޭ. މި ރާއްޖޭަގިއ އަޅ ަގ

ެއޮގތަށް މި ރާއްޖޭަގިއ ހިނާގ ކަެމްއ. ވެރިކަން ބަދަލ ާވއިރަ ނ މ ެގ  ންނަ ކިޔަވައިދިއޮދެން    ށްއެޑިއ ކޭޝަނަކީ ވެސް 

އެފ ށް ވެސް  މިނިޒާމ   ފ ށަ  ދެން  ށް  ޖަހާލަފާނެ.  ހ ކިޔަވާ  ގެއްކ ދިންނަށް  އެރިހާ  ލިލ މެއް  މިބިެގއިން  ނީ. ދަ  ން 

ާގނޫނީ ސިޔާސަތ ކަހަލަމާ، މިއެހެންވީ މަކީ ވެރިކަން  ކަންކަ  ކަނޑައެޅިފައި ހ ންނަންޖެހޭ އެތަކެއް އެބަ   ކަންކަމ ަގއި 

އަށް ބޭރ ެގ  . މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރާއްޖެށަށް ނ ޖެހޭ ޮގތަށް އޮންނަ ކަންކަމ ެގ ޮގތ ަގއި  މި ފ އިރަށް އެފ ށްބަދަލ ވާ

އިންވެސްޓަރ އި ކަންކަމ ގަ އާ ކ ރ މ ަގސްޓ ންވެން  މ އި  ބަލާނެ  ވެސް  އެޮގތަށް  އި  ވާތީވެ،  ކަމަށް  ކަންކަން  ހިންމ  

މ ހިންމ ކ ރ ޢަމަލ  ހަަމ  އަޅ ަގނޑަށް  މި  ން  ފާހަަގކޮށްލީ.  އެކަން  ވަރަވާތީ  ބައިބިލ ަގއި  މ ހިންމ   އެބަހ ރިތަކެށް   ؛އް 

ޓްރެއިންފޮރިން ސަރވިސް ސް ކަނޑައެޅ ާމއިމަސައްކަތް  ޅ ންއެބޭފ   ،ކ ރ މާއި ޓާފ ން  އ ޞޫލ ތަްއ  ހ   ،ކ ރާނެ  ރިހާ މި 

ގ ޅޭކަންތައް އެއާ   ތަކަކަށް  ޓްއެކީަގއި  ޮގތ ން.  އިްއޒރެއިނިންދެން  ިގނަ  ވަރަށް  ކަންތަކ ަގއި  މެންެގ  ބަރ ން ތްތެރި 

ފާހަޑައަޅ ަގނ  ހ ރިއެ   އިއޭގަ   ،ަގކ ރެވ ނ ށް  އިންސްޓިޓިއ ޝަނކ ން  ކ ރެވޭ   ހާއް  ޮގތަކަށް  ކަމެއް  ކ ރެވޭނެ  ންބައްޓަނެ 

ކަ.  ވާހަ  ރެއިނިންތަކ ެގދޭ ޓްއާ ނ ތަކ ަގިއ އެބަ  އެކި ާގނޫދ ކ ރަން. އެީއ އެކި އީވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  ވެސް އެ ާވހަކަ އަށް ތާ 

މިހެން   ،ތީވެ ންދާނެވެެގތަށް ޚަރަދ  ކ ޑަ އްޖެއްޔާ ދައ ލަވިެއއް ތަނަކ ން ކ ރެ ؛މާ، މި ހ ރިހާ ކަމެްއ ކ ރެވޭނެވީއެހެން

މި ބިލ  އަވަހަށް ތަޅ މަށް ެގނެސް  މަށް ފަހ   ކ ރ ަގިއ ފ ރިހަމަލާޙަރ ރަށް ކޮމިޓީ މަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އިތ ލަކޮށްރަނަގޅ 

މަ ފާހަަގކޮށްލަން ޑ  ހަވެސް ދެކެން. އަދި މި ފ ރ ޞަތ ަގއި އަޅ ަގނަގނޑ   މެއް ކަމ ަގއި ައޅ ސްކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ކަފާ
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އަދި މި ބިލ  ފާސްވާއިރ  ކ ރ މަށް  މިހާރަށް ވ ރެ ވެސް ހަރ ދަނާވިލް ސަރވިސް  ސިފޮރިން  ނޑ މެންެގ  އަޅ ަގ ؛ބޭނ ން

ނީ ދެން މި ތ ން ވާދެްއވާފައި ވަޑައިަގކ ރެޭވނެ ޮގތް ހައްދަަވއިރިން މިނިސްޓަރ މިކަންކަން އިމްޕްލިމެންޓްހ ންނެވި ފޮ

 ތެރި ރައީސް.  އްޔާ އިްއޒަތްރިދާނެ ކަމަކަށް. ޝ ކ ހަވާލ ވާ ބޭފ ޅަކަށް ވެސް ހަމަ ވަރަށް ފަސޭހަެވެގން މަސައްކަތާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އާދެ!  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ކެލާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  

ޚައިްއޒަ މެންބަރ ެގ  އިހަތްތެރި  ނެތް.  ިއއްޒަބަރެއް  ދާއިރާެގ  މ ވަންދޫ  މެންބަރ   ޙައްމަދ   ތްތެރި 

ދިއްދޫ ދާއިރާެގ    ،އަރ ވަނީ  މިހާރ  ފ ރ ޞަތ  މި ބަރެްއ ނެތް.  އްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ޚައި   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (.ފާޢ ޝި

 ވަޙީދަށް. هللا ތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ އިްއޒަތް

 

 އްކެވ ން: ވާހަކަދެ  ދ ވަޙީهللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

  އި  މަޖިލީހ ަގދިޔައީޅ ަގނޑަށް ފާހަަގެވެގން  އެކ ަގއި އަ  ށަހެޅ މާހ  . މި ބިލ  މަޖިލީހަށްރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ 

ހ ރި ތާވާހަކަދެްއކި  ބިލަށް  މި  ވެސް  މެންބަރ ން  މޭރ މ ން ވާހަކަދައްކަމ ންދާހާ  ޙަކައީދ ކ ރާ  ޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ން. 

ބައްޓަން ބަހ ސް  މި  ޮގތަށް  މި  މެދ ަގބޫލ ކ ރަނީ  މި  ެވެގންދާން  ސަބަބަކަށް  ސަރ ކާރ ން    ގެ މިއަދ   ،ަވނީވެރިވި 

ސިޖ މްހޫރިއްޔާއީސ ލްރަ ތަންފީެގ  އެކަން  އަދި  ތެރެއިން  ޓަޔާސަތ ެގ  ވަޒީޛ ކ ރ މަށް  ހ ރި  ކަނޑައެޅިފައި  ރ ެގ  ކައި 

ތަކ ެގ  އަދި ޚާރިޖީ ގ ޅ ން  އި ތ ަގއި ެވސް މިއަދ  ފޮރިން ސަރވިސްއާޙަޤީޤަ  އެއީ  މަސައްކަތްތައް  ފަރާތ ން އެ ފެންނަ

ރައްޔިތ މެ  ކަންކަމާ ދިވެހި  ފެންދ ަގއި  މި  ޮގތާނިެގންނަށް  ފެނ ނ   ކ ރިން  ކަމ ޅިން    ދަނީ  ކ ރަނިކޮށް. ޚިލާފަށް  ން 

ޤަ ހ ރިހާ  ބަދަހި  މ ތަކަކާ އ ދ ނިޔޭެގ  ހ ރިހާ    ،ރެވިކ ގ ޅ ން  ޮގތްތަކެްއ  ޤަދ ނިޔޭެގ  ފަހި  ދިވެހިންނަށް  އ މ ތަކެްއަގއި 

ން ހެނިހެއަދި އެ  ،އި ވެސް ެއހީ ހޯދ މާއިކަތްތަކެއް ކ ރެވޭ. އަދި މި ދިމާވި ހާލަތ ަގކައި އެބަ މަސައްމަށް ޓަދިނ ހޯދައި

ތެރެއިން ނިޒާމ ެގ  ފިލ ހ ރި  ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މ ެގ  ވެސް  ދަތިތައް  ޓަކައިވަ  މަސައްކަތްތަކެ އިދިނ މަށް  ކ ރެވޭ   އެބަ  . އް 

ހ ށަހެޅ   ،އެހެންކަމ ން ބިލ   މަޖިލީ  މާމި  މ ޅި  މިއެކ ަގއި  ފެނިެގން  ޕްރޮފެޝަނަލް  ، ދަނީ  ހ ގައި  އެކ   ކަމާމި ޚިދ މަތް 

މެންބައިތ  ޓަކައި  ދިނ މަށް  އަރ ން  ރަށް  އެހެންވީމާ،  މިއަދ ބޭނ ންވާކަން.  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މިދި  ވަޒީރ   ވަނީ   ެގ 

ވެސް  ތް ތަނ ަގއި   އޮ. އަދި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ ރިއަށްހާސިލ ކޮށްފަޖެނެރަލް އެސެމްބްލީެގ ރަީއސްކަން    ެގއެން .ޔޫ

؛ ކަން ފާހަަގވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނެހަމައަށް ތަންފީޛ ވެެގންދާތައް ފ ރިން ސިޔާސަތ ެގ ފޮރިވެހިރާއްޖޭޔޭަގއި ދިދ ނި

މިއަދ ެގ  ަގޅ އަ ދެންނެޙަމާނޑ މެންނަށް  މި  ޮގތަށް  އ ލ ަގއި  އަ  ،ވިޔަސްފާހަަގވި  ތަނ ަގއި   ޅ ަގނޑ މެންނަށްވޭތ ވެދިޔަ 

ޮގތަކީ  އޮތް  ހިނާގފައި  ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ  ، ކަން  ޭއެގކަމެއް  އިންތިހާއަށް  ައޅ ަގނ  .  މި ސަބަބ ން  މިއަދ   ޑ މެންނަށް 
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 ކަމ ެގ ބިރ އ ލެއް އަތ ވެދާނެނެ މާޙަވެދާރ  ވެސް ތަކ ރާކާ މެއް އަނެއްބިލ  ކ ރިއަށް އޮތް ތަނ ަގއި މިފަދަ ކަކޮށްލެވޭ  ދޫ

ސަރވިސްމިނިވަން  އެބައޮތް. މި  ދޫކޮށްލެ  އިންކަމާެއކ   ޓަކައި  ދިނ މަށް  ވިޔަޚިދ މަތް  ކަމ ަގއި  ސް  ވ ނ  

ފަރާފެނިގެންމި  މެންނަށް  ޑ ނ އަޅ ަގ ވެރިންެގ  ބައެއް  އެކަންކަމަދަނީ  ތަރ ހީބ   ށްތ ން  އެ   ނެއްތަދޭ  އެހާ  ނޫން. 

ދެމ ންދިޔަ އެހީތައް ވެސް ވެހިރާއްޖެއަށް  ކ ން ދިތަ ެއ ޤައ މ އަދި  ،ގ ޅ ން ކެނޑި  މ ތަކާސިޔާސަތ ތަކ ެގ ސަބަބ ން ޤައ 

އެހެންީވމާ    ޑިެގންދާކެނ ބިލަތަން.  މ ސްތަޤ ބަލ ރެވެމ ންދާކ ބަހ ސް  މަޖިލީހ ގައި  ށްމި  އަދި  ބިލ   އިރ   މި  ަގއި 

ށް ރަޓަމިއަދ ެގ ފޮރިން މިނިސް  އިމްހޫރިއްޔާއާ މިއަދ ެގ ރައީސ ލްޖ   ،ވިސްނަން އެބަޖެހޭން  ޑ މެ ނދާއިރ  އަޅ ަގފާސްވެެގން

ެގންދަކ ރަ  އެ ބިްއވަމ ން  ކަންތަކަށް  ބިލ   ނާވާ  މި  ޮގތްތަކަފަ  އިމ ގަ ފާސްކ ރ ކޮށް  މެންބަރ ންހ ރި  ކަށްހި  ވެސް   ހާ 

ދ ަގިއ  މެ  ނެ ޮގތަކާހިަގމ ންދާ  ކަންކަން  ށް މި ނޫން ދ ވަހެއްަގއި މިމެންނައެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ .  ބަހ ސް މި ދަނީ

ސަބަބަކީ ވިސްނަންޖެހޭ.  ޮގވޭ  ،އެބަ  އޮތް  ކޮށްފައި  މިކަންކަން  ތަނ ަގއި  އެހެންވީތ ންތ ވެދިޔަ  އަޅ ަގނޑ މެން  .  މާ، 

ބިކީމީދައްއ  މި  މަޖިލީ  ފާސްވެހ ންލ   ދި  ކަންކަން  މިފަދަ  ވެސް  މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި  ޮގތްތަކެްއ  މާނ ވާެގންދާއިރ   ނެ 

އި ހޯދަންޖެހޭ.  ބިލ ން  މި  ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެން  ބިލަށް؛ އްޒަތްތެރި  ބަލަމި  ބިލާއިރ   އި  އަޅ ަގމި  ންނަށް ނޑ މެލ ން 

ދި   ދަނީފާހަަގެވެގން ޓަޚިދ މަތް  މިހާނ މަށް  މި  ކޮޝަނަލްރޮފެޕްވ ރެ  ރަށްކައި   ބިލ   ށް  މި  ޮގތަށް  ޚިދ މަތްދެވޭނެ 

  ތ ަގއި ވެސް ދިވެހިރާއްޖެޤީޤަތަން. ޙަ  ދާ  މ ެވެގންގާއި  ޙައ ލ ޮގތަށް މާތް ކ ރެވޭނެ  އަދި އެ މަސައްކަ  ،ބައްޓަންކ ރެވި 

ބޭރ  ެއއަށްތ ރެ    އާޔެދ ނި   ކ ރިއަރަމ ންދާއިރ   ކަންކަން  ރާއްޖޭެގ  ޓަކަިއ ގ ޅިެގން  ބަދަލ ކ ރ މަށް  ޮގތަކަށް  ރަނަގޅ  

އެބަމި ޚި  ންނަށްއަޅ ަގނޑ މެ ކަމ ަގިއ  ެއކަން  ،އިދީވަތައް ފިލ ދަތި. އެކަންކަމަށް ހ ރި  ންދާން ޖެހޭ ތަރައްޤީވެެގ  ދ މަތް 

ތަނަވަ އަކ ރި މަގ   އެބަސް ށްދެވޭނެ  ޮގތް  ބިލާ  ކ ރެވޭނެ  މި  އަޅ ަގނޑ މެހޯދަންޖެހޭ.  މަސައްކަތް  އެ  އެބަ  އެކ   ންނަށް 

މި   ހަމަ  ޮގތަށްިގބިލ ަގއި  ކ ރެވޭ.  ފާހަަގކ ރި  މެންބަރ ން  ޓަ   އިނިންޓްރެ  ،ނަ  މ ދިނ މަށް  ވެސް  އްސަސާއެްއ  އަ ކައި 

ފާހަަގވެެގންދޭދިެވހިރާއްދޭ.  އެބަ  ގާއިމ ކ ރެިވެގން އެބަ  މިހާރ   ބިލ ތަކ ަގއި  ިގނަ  ސަރވިސް   ،ޖޭަގއި  ަގއި  ޕޮލިސް 

އެއަޅ ަގ އަދި  ގާއިމ ކ ރެިވެގންދޭ.  އެބަ  ޓްރެއިނިން  ފާހަގަވެެގންދޭ  މ ހެހެނިނޑ މެންނަށް  ވެސް  އްސަސާތައަން  ކ ަގއި 

ޓީ  އ މީ އ ނިވަރސިއަދ  ޤަރ  މިޤައ މަކަށް ބަލާއިކީ ކ ޑަކ ޑަ  ނަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންޤީޤަން އެބަދޭ. ޙަ ގަވެެގން ފާހަމިކަ

އެބަ އެވެސް  ކަންކަހ ރި.  މިފަދަ  ައޅ ަގނޑ މެން  ހެންވީމާ،  ހ އްދަނޫާގން  ތެރެިއން  ރިސޯސް  ނ ެގ  ދޭއިރ  

ޮގތަކަ ދިއ މަކީ މި ޤައ މަށް ބަލާއިެގންވެން މަކަށް މިކަންކަން ބައްޓަޒާނެ ނިެވެގންދާބްލިކޭޓްޑ  ށް  ރ  ަވރަށް ޚަރަދ  ބޮޑ  

ޑ މެން ތަކ ން އަޅ ަގނންޓަރ ޓްރެއިނިން ސެ ގާއިމ ކ ރެވޭ  އްސަސާއަކ ން ވެސް  އަހާ މ ވީމާ، މި ހ ރިެގންދާނެ. އެހެންވެ

އެކަންކަ ބަލަންޖެހޭ  ޚަ  މާއެބަ  ވިސްނައިެގން  ޮގތެއް  ދޭތެރޭަގިއ  ކ ޑަކ ރެވޭނެ  ރަޢީސް ހޯދަންޖެރަދ   އިްއޒަތްތެރި  ؛ ހޭ. 

ލިބިެގންާވ   އިންދާވަނަ މާއް 115 ؛ބިެގންވާއަށް ލިރިއްޔާއެކ ަގއި ރައީސ ލްޖ މްހޫ  ރި މި ބިލާހަަގކ ފާބައެއް މެންބަރ ން  

.  ނެންދެވޭެގން ކ ރިއަށްމިކަ  ޅަށް ނަގ ރަނ ވޭ. އެއަށްވ ރެޤީޤަތ ަގއި އެފަދަ ކަމެްއ  . ޙަކަމަށް  އަރާބ ރޫބާރ ތަކަށް އެބަ  
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މީހ ންއާއެ  ހަމަ ބޭރ   ފަހިފ ރ ޞަތ   ވަޒީފާެގ  ނަށް  ެއކ ަގއި  ވެސް  ވެެގންދާދިނ ން  ކަމަށް  ދެކެވޭ.  ވާހަކައެބަ  ނެ 

ޑަށް ޮގތަށް އަޅ ަގނ  ވާހަކަެއއްޚިލާފ     ތާޤީޤަހަމަ ޙަ  ،ށް ނޫންަގއި އެފަދަ މާނައެއް ދޭހަވާ ޮގތަކލމި ބިޤީޤަތ ަގއި  ޙަ

މި ބިލަށް    ، ފާހަަގކ ރިަގއި ބައެްއ މެންބަރ ންއެކ    މި ބލ  ހ ށަހެޅ މާ؛ ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ދަނީ. އަދި  ހަަގެވެގންފާ

ޤީޤަތ ަގއި ވެސް މިއަދ   . ޙަެގ ވާހަކަތަކެްއ ވެސް ދެކެވ ނ  ނ މ މ ން ނަންދިެގ ވަޒީރ ެގ ނަދާއިރ  މިހާރ ވިެގންނަން ދެ

ވެސް މ ހިންމ   ޮގތެްއ  މި ބިލ ަގއި އެފަދަ  ނީ  ތ ން އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވެ ކަ މަސައް ދާ ވަޒީރ ެގ  ފެނިެގން ހިމެނ މަކީ 

މަސައްކަތް    ޓަރެގމިނިސް ؛ޅަށްވަރަށް ރަނަގތް  ންނަށް މި ޚިދ މަމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެ  ،  ސަބަބަކީ . ެއއީކަމެއް ކަމަށް

އެހެންވީފާހަަގެވެގންދޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ.  ޙަ މާ،  ފޮރި  ރަނަގޔާތ ަގިއ  ަވރަށް  ސަރވިސްަގއި   ދ މަތްތަކެއް ޚިޅ   ން 

އެހެންވީއެ ކ ރައްވާ.  އެބަ  ެއކަމަމަނިކ ފާނ   އަޅ ަގމާ،  ވެސް  ތާށް  ދަންނަދ އީނޑ   ވާހަކަ  އްޔާ  ޝ ކ ރި ވަން.  ކ ރާ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ .  ޝ ކ ރި އިްއޒަތްތެރި  ހ އްޔާ  އަޅ ަގނޑ   އިއްޒަތްތެރިއާދެ!  ދަންނަވާރ ންމެންބަ  ރިހާ  އެއްވެސް   ؛ލަންނަށް 

ެއ  ަގއި  އ ޓްތަކަށް މީހ ންެގ ނަމ ންސްޓިޓި. ދެން އެކިއެކި އިޗެއް ނޫންނެ ެއއްާގނޫނަކީ މީހެއްެގ ނަމ ަގއި ފާސްކ ރެވޭ

ބްރާހީމް  ރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އި ދާއިކެލާ  ،އަރ ވަނީ  ނެ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މިނަންދެވިދާތަންތަނަށް  

  ރީފަށް.ޝަ

 

 ކަދެއްކެވ ން: ހަވާ ފްޝަރީ އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެލާ

ރަޝ ކ ރިއް އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގސް.  އީ ޔާ  އިްއޒަތްދެކ ނ   ފަރާތ    ސަރ ކާރ   ޝަހީމް  ޙ ސައިން  މެންބަރ     ން ތެރި 

ސަރވިސްހ ށަހެ ފޮރިން  އަޅ   ޅ އްވި  ވާއީތާެވސް  ަގނޑ   ާގނޫނަށް  ދަންނަވަދ ކ ރާ  އިްއޒަތްތެރި  ހަކަ  ؛ ރައީސް ން. 

ދިމާވެެގން    މެންނަށްއޮތް ހާލަތާއި އަދި އަޅ ަގނޑ   މާެވފައި މިޤައ މަށް ދި  ެގނޑ މެންރެ މިއަދ  މިހާރ  އަޅ ަގވ ކ ރިއަށް 

ނޫނެއް އައ މަކީ ށް ބަލާއިރ  މިފަދަ ާގތަކަހަމަނ ޖެހ ންތަކާއި ކަންތައް  އޮތް  ގައިއ މ ތެރޭނ ވަތަ ޤަ  ކާއިއ ޅޭ ކަންތައްތަ  މި

ސީލ ކ ރަން ތިބޭ ބަޔަކީ  ތަމް ރާއްޖެ ނޑ މެން ޤައ މ ތަކ ަގއި އަޅ ަގރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. އެއީަގއި ވަ ދެކޭޮގތ ނޑ އަޅ ަގ

  މި؛ ންމ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އި ފަންނ  ހ ރި ބަޔަކަށް ވ ން ވަރަށް މ ހިއެކަމ ެގ ހ ނަރާ  ،ބި ތިޓްރެއިންވެފައި  ށްމަމިކަ

އަޅ ގަ ޤީޤަޙަ  ވަގ ތަކީ ރާއްނޑ ތ ަގއި  ހައްދ ފަހަނަޖޭގަ މެންެގ  ކަންއިޅައި  ވަދިއ މ ެގ  އާތައްތަްއ  އ ރަށް  ޅޭ  ންމ ކޮށް 

ގ ރާމައެއް ނެތަސް  ޤައ މ ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި ދާޚިލީ ހަނެގ ނޑ ެމންއަޅ ަގކ   އެާއއެ، އަދި ހަމަމާެއކ ވ އެހެން.  ދ ވަސްވަރެއް

އެހެން    ،ރޭ ތެރޭަގއި މަސައްކަތްކ   އިެގރާމަގ ތަކ ެގ ދާޚިލީ ހަނމ ޤައ މ ެގ ރައްޔިތ ން އެބަ އެހެން ޤައ   ެގއަޅ ަގޑ މެން
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ޤައ މ  ޮއންނަ  ތެރޭަގއި ެގ  ދޭދޭ  ކޮންފްލިކްޓ   އި،ކާ ކަންތައްތަ  މަސައްކަތްކ ރޭތަކ ަގއިންޓަރނޭޝަނަލް  ހަމަ.   ިއ 

ގ ޕިން ތަކ ެގ ޕީސްކީއ މ ޤަަގނޑ މެން އެހެން  އަޅ    ންެގ ސިފައިއަޅ ަގނޑ މެން .  ތްކ ރޭދެ ޮގތަކަށް މަސައްކަމާ،  އެހެންވީ

ންނަށް މި ާގނޫނ  ވަރަށް ަގނޑ މެވެސް އަޅ    ތަކަށްމި ކަންތައް،  ންވީމާ . އެހެހަރަކާތްތެރިވޭ  ހަމަވެސް    ކަންތައްތަކ ގައި

ދެކެންކަމަ  އްކަމެ  މ ންމ ހި އަޅ  ށް  ދެން  ޤައ މ   ،ންނެވީމިދެ  އިކ ރީގަ   ަގނޑ .  މަސަްއކަތްކ ރާ  އެހެން  ތަކ ަގިއ 

ެގ  ންހ އެ މީ  ،އިރ ޅެމ ންދާއ ދިވެހިން ބޭރ ަގއި  ރާ  ތްކ މަސައްކަ  ،އިރ  މަސައްކަތްކ ރާެގން  ތަކާ ގ ޅިޢަތްސްޓް ޖަމާރިޓެރަ

 ންާގނޫނ މާ، މި  ތ ން ވަރަށް މ ހިންމ . އެހެންވީަގނޑ މެން ހަމަ ދެނެެގއަޅ    އި އެްއޗެހިތައްތަކާންއެ ކަ  ތަކާއިމަޢ ލޫމާތ 

އަ   ކަންތައްތައް   މި ަގބޫލ ެވސް  މިޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ަގއި  ފަހިވެ ކަމަކ ރާ  ކަންތަްއތައް  ވެސް  ދެން ށް  ެގންދާނެ. 

ކަންތައްތައް ބޭނ ން،    އަޅ ަގނޑ މެން ހިންާގ  އިންޓެލިޖެންސަ  ިއ،ންޓެލިޖެންސާއި  ބޭރ ަގިއ  ެވސް  ނ ވަތަ  ށް 

ންދާ  ކ ރަމ އްމަލްޙަތަަގނޑ މެން މިހާރ   އަޅ  ންދާނެ. ދެން ހަމައެއާއެކ   ވެެގފަހި  ޑ މެންނަށް މި ާގނޫނ ެގ ސަބަބ ންއަޅ ަގނ 

ސަބަބ ން  ކޮވިޑ   ހާލަތ ެގ  މި  އިޤ އަޅ ަގެގ  ވަނީ  ޮގތ ން ނޑ މެންނަށް  ބޮ   ތިޞާދީ  އިދަށްވެފަޑަށް  ވަރަށް    ތިޞާދ ޤ . 

ވަ މ ހިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ަވރަށް  ެގނައިޤ ކޮށް  ންމ ނީ  ކ ރިއަށް  ބާރ  މެން  އަޅ ަގނޑ   ،މަށްއ ތިޞާދ    ވަރަށް 

މި   ންެގވެސް ައޅ ަގނޑ މެ  ޑަށް ބޭނ ން. މި ކަމަށް ަގނޑ މެން ަވރަށް ބޮށް އަޅ  ކ ރ މަތިޞާދ  ރިކަވަރސްޕީޑެްއަގއި އިޤ 

ބޮޑަާގ ވަރަށް  ސަބަބ ން  ވެެގންދާނެ.  ހީއެށް  ނޫނ ެގ  ޓޫއަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ  ބަރޯސާވެފައި  ހަމައެއާެއކ   ރިޒަމަށް 

ރަނަގޅ  މަޢ ލޫމާތ     ޤީޤަތ ގައިޙަ ؛ކަންތައްތައް  ހިނާގރާއްޖޭަގއި  ތަ   އިމޭޖަށް ނ ވަރާއްޖޭެގ  ،ވާތީވެ   ކަށްއޮންނަ ޤައ މަ

އެހެންދޭން  އެބަޑ މެން  އަޅ ަގނ  ޤައ މ   ޖެހޭ  އެހެން  ނ ވަތަ  ޓޫތަޤައ މ ތަކަށް  ދީެގން .  ރިސްޓ ންނަށްކ ެގ 

ޓޫއަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖޭަގިއ  ތަރަރިޒަމްނަށް  ިގނަ  ޓޫއަދި  ފ ޅާކޮށް    ،އްޤީކޮށް     އެރަިއވަލްސް   ރިސްޓްޓޫރިޒަމަށް 

އެހެންއިތ ރ ކ ރެވިެގންދާނީ ހ ވީ .  މި  ސަބަބ ތަކަށްމާ،  ހ ޓަ  ރިހާ  ާގނޫނަކައި  މި  ދެކޭޮގރެ  އަޅ ަގނޑ   ވަރަށް  ތ ަގއިކީ   

ންތައް  ޅ ންނަ ގ  އޮ  ޔެއާބޭރ  ދ ނިތ ަގއި  ޙަޤީޤަ  ، ރަކީން މި ދ ވަސްވަމެަގނޑ ކ  އަޅ  ދެން ހަމައެާއއެ  ާގނޫނެއް.ންމ   ހިމ 

ނ ރާ ވެސް  ދ ވަހަކ   މީެގކ ރިން  އެހެންވީޮގސްފަިއވާ    ސްމިނަކަށްއ ދާހާ  އްޖޭަގއި  ދ ދ ވަސްވަރެއް.  މި   ؛ވަސްވަރ މާ، 

ދ ވަސް އަޅ ަގނޑ މެ މި  ކަންތައްތަކ ެގ  ނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގ  ަވރ ެގންެގ  ރަނަގޅ   އަޅ ަގހ ރި  އެބަފައިދާ  ޖެހޭ  ނޑ މެން 

ޮގރާ ރަނަގޅ   އެންމެ  އެހެންވީމާ، ލިތ ަގއި  އްޖެއަށް  ނ ވަތަ  ބެން.  ވެސް  އެކަމަށް  ދ  ހޯ  ލިބ މަށް  އެންމެ   ށޭނަވެސް 

ފާސްވެެގން ާގނޫނ   މި  ކަމ ަގއި  ދަނޑި؛ އަޅ ަގނޑ ދިއ ން  ދަނޑިވަޅެއް  ފާސްވެެގންވަޅ ގަ މި  ާގނޫނ   މި  ދިއ ން އި 

ކައި. މ ެގ މ ސްތަޤ ބަލަށް ޓަޤައ އަދި މި    ށްމިހާރަ  ށްއ މަމި ޤަ    ކަމެއްންމ  މ ހިަގއި އެއީ ވަރަށްއަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ  

  ވެރިފާެގންދިޔަ އ ތަ ލިބިކީ ނ ވަކަމަ  އ ފާވެރި  ނ  ަގނޑ މެންނަށް ލިބ އަޅ    ،ފަހ ން އިވިެގންދިޔަ   ޑ މެންނަށް ދާދިޅ ަގނ އަ

ޖައާެގ  ދ.އރަކީ  ބަޚަ މަޖިލީހ  ؛ލްސާެގންމ   ައޅ ަގނޑ މެންއާންމ   ރައީސްކަން  ލިބިެގންދިޔަެގ    ، މަށްޤައ   ކަންނަށް 

ފޮރިއ މ ޤަ ައޅ ަގ  ންެގ  ވެސް  ސަބަބ ން  މިކަމ ެގ  އެާއއެކ   އަދި  ދެކޭޮގމިނިސްޓަރަށް.  މިީއ  ނޑ   ތ ަގއި 
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މ ނ އަޅ ަގ ވަރަށް  ކަންތައްތަޑ މެންނަށް  މި  ކަމެއް  އަޅ އްހިންމ   ރެގިއ ލޭޓް   ކަންތައް  ، ކޮށްަގނޑ މެން   ފޮރިން   ތައް،މި 

ވަތަ  ނ ން  ޮގތ   ެގކީ ވަރަށް ކްލައިމެޓްއައްޖެމި ރާހަމަ  މެން  ަގނޑ  ޅ މަށް. ހަމައެއާއެކ  ދެން އަޅ  ށް އެރިލޭޝަން ހަމައަކަ

މޫސ މަމި ބަދަލ ސާލަކަށް  އަންނަ  ވަރަށް    ތަކ ެގށް  މިލްނަރަބަވަޮގތ ން  އެހެންވީމާ،  ޤައ ެމއް.  ވެސް  ލް  ކަމަށް   

ިމ  ސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށްއައި  ާގނޫނެއްމިކަހަލަ  ންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެންނަށް ވަރަށް މ ހިއަޅ ަގނޑ މެން

ކަން  ތ ތަކާއިމާޢ ލޫމަ އެހީތެރިކަމާއި  ޗޭލައި ކް ؛އް ތައްތައަދި  ދިމާވި  ޖ ންމެޓް  ެއްއ  ސާ ކާރި  ދ ރަތީގ   ސް،ޔަ ކަމެްއ 

 ސަބަބ ން    ެގއަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި ާގނޫނ މާއި މިފަދަ ހ ރިހާ ކަމަކަށް  ރިކަން ހޯދ އެހީތެޏާ  ކަމަށް ވަންދިމާވެއްޖެ  

ދިވެސް  އެހެންވީމާ، އަ.  ފައިދާކ ރާނެ  ކަންތައްތަކ ންންނަ  ހ މި ާގނޫނ ަގއި  ށް އެހީތެރިވާނެ ހަމަ  ޤައ މަެގ  ަގނޑ މެންއަޅ 

މި  އްއެ އަޅ  ާގނޫނަފަހަރ   ތާއީދ ށް  ވާހަަގނޑ   ދަންނަވަކ ރާ  ާގނޫނ   ންކަ  މި  ވެސް ޅ  އަ ؛އްބަދަލ ތަކެހަމަ  .  ަގނޑ  

އެބަ ެގންނަންޖެހޭ  ަގބޫލ ކ ރަން  ބަދަލ ތައްހ ރި  އެހެބައެއް  ބަދަންވީމާ،  .  މަރ ޙަލާކާލ ތައެ  ކޮމިޓީ  ަގިއ  އެކ  

ބޫލ ކ ރާ  ަގނޑ  ވެސް ަގއ ން އަޅ ދިެގންރެވި ކ ގ ދީސްތަފާސްކޮށް    އަވަހަކަށްހާ  ވާ  މި ާގނޫނ ގައިމަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ   

 އްވި ފ ރ ޞަތަށް.އެދ މަކީ. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެ ަގނޑ ެގ  ަގއި ައޅ ޮގތ 

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

ތްތެރި އިއްޒަ  .ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ ރ .  ންބަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ

 . ފަކ ރެވިމެންބަރ  މައިކް މިއ ޓް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޚިވިސް ސަރ  ފޮރިން  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބިލ ެގ  ފޮރިން  ؛ދ މަތ ެގ  މިއީ  ބިލަކީ    މި 

 ން ެގ ފޮރިޖޭ ރާއްހިދިވެ  ،ކ ރެވޭނެ ކަމަކީ  ތެރި ރަީއސްއިއްޒަތްމި ބިލ ން  .  ނޫންސަރވިސްެގ ޕޮލިސީ ކަނޑަައޅާ ބިލެއް  

ފެންސަރވިސްެގ ޚިދ މަތ ެގ  ރަނަގޅ ކ ރ މާއި  ޚި  ،ވަރ   ޚި  ،ޮގތާއި   ެގންވާއެކ ލެވި ދ މަތްތައް  އެ  ތިބި  ދޭ   ދ މަތްއެ  ން 

މަޤާބޭފ ޅ ން ތަންފީޛ ކ ރ ން  އިރާވަ ޮގތް    ނ ހިނާގހިނގާ ކަން    މ ޅި   ،އޮނިަގނޑާއި  ،ކާއި މ ތަެގ  ބިލަކީ  އެކަން  މި   .

ވަނަ    115ެގ  ނޫނ އަސާސީޅާނީ ޤާނޑައަކަ  ރިޖީ ސިޔާސަތ . ޚާ އް ނޫންބެހޭ ބިލެ  ތާޖީ ސިޔާސަށް ެވސް ޚަރިތަކައެްއޮގ

  ޝަނަލް ފޮރިން ބިލ ން ޕްރޮފެ  ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރ ެގ ދަށ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ. މިމާއްދާެގ ދަށ ން ރައީ

ގާ  ރައީސްއިމ ސަރވިސްއެއް  އިއްޒަތްތެރި  ބައެއް   ؛ކ ރާނީ.  ވާހަކަތެރި  ިއއްޒަތްައދިވެސް  ިއ ފ ޅ ަގމެންބަރ ންެގ 

ކަންކަމ  ބައެއް  ތެރޭަގއި  ފާހަަގކ ރެވިފައިވާ  ސަރަޙައްދަ  4ެގ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ކޮބަވަނަ    ، ިއކަންކީ 

ބައެްއ  އިތ ރ   ވެސް  ދިއަޓަރ ެގ  ދ . މިނިސްސަރަޙައް  ދެއްވާލާ ހަވާ  އާވަނަ މާއްދާ   1115ެގ  ނ ައސާސީ ނޫޤާސަރަޙައްދަކީ  
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މެން  އޮޅ ން މިނިސްޓްޓަރާނިސްމި  ،ހ ރީމާ  ބަރ ންނަށްބައެއް  އޮންނާތީއޫމަސް  ރީެގއި  ވަކިން   އިދާރީ  ،ލިްއޔަތ ތައް 

އަ ދަންނަވަންހ ރަސް  ފާހަަގކޮށްފައިވާތީ  މެންބަރ ން  ބައެއް  ކަމަށް  ސިޔާސަތ     ،ތ ވެދާނެ  ޚާރިޖީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ރައީސ ލްޖ  ރައީސ ލްޖ މް  ކަށް ލިްއޔަތައޫމަސް ރ ެގ  ނިސްޓަމި  ،ވާއިރ    ަގއިކަމ   މްހޫރިއްޔާކަނޑައަޅާނީ  ހޫރިއްޔާ  ވާނީ 

މަތީ ޮގތެްއެގ  މި  އަންަގވާ  ގަވާއިދ ން  ހަދާ  ދަށ ން  ާގނޫނ ެގ  ޮގތ ެގޮގތް އެއް   ކާތަ ާގނޫނާއި  ރިން ފޮ  ،ންމަތީ  ވާ 

ކަންކަން  ސަރވިސް  އަންގ  ހިން ެގ  ފަރާތްތައް  ދި  .  ފަދާރީބ ވާޖަ  އިކާއ ސޫލ ތަ  ކ ރަންޖެހޭލ ޢަމަމި  ރާތްތައް ވާންޖެހޭ 

ވާހަކަފ ޅ ޅާފަިއވާނެޑައަކަނ ބޭފ ޅ ންެގ  ބައެއް  އަދިވެސް  ކަންބޮތަކ ަގއި  .  ބައެއް   އި ގަ ރ ބަލައިލާއި  ށްކަޑ ވ ންތަހ ރި 

ަގއި  ސަރވިސްެގ މަޤާމ ތަކ   ފޮރިން  ،މ ތަކ ެގ ޝަރ ތ ތައް ބަޔާންކ ރާއިރ ސަރވިސްެގ މަޤާ  ންފޮރިަގއި  ވަނަ މާއްދާ 42

ށް ކަމަ  ނެމ ތަކ ަގއި ތިބެވޭރވިސްެގ މަޤާސަ  ރާތްތަކަށް ފޮރިންޔިތ ންކަން ސާފ . ބޭރ ެގ ފައެކަނި ދިވެހި ރައް ތިބޭނީ ހަމަ

މެންބަރ ން   ނިޔަތެްއަގއި   ވަނީފައި  އ ފައްދާވާލ ސ ބައެއް  ަގބޫނ ރަނަގޅ   ބިލ ގައިކަން  މި  މިލ ކ ރަން.  ނިސްޓަރ ެގ   

މެން ބަެއއް  ބޮޑ ކަން  ފާހަަގބާރ ތައް  ފޮރިންމިނިސްޓަ  ،ަގއި ކޮށްފައިވާއިރ  ބަރ ން  މަޤާސްވިސަރ  ރެގ  މ ތަކަށް  ެގ 

ެއްއޮގތްވާ    ސޫލ ތަކާއ  ަގާވއިދ ތަކާއި  ވިފަިއވާ  ލެ އިއެކ ލަވަ  ންކަން ނޫނ ެގ ދަށ ކ ރެވޭނީ ާގނޫނާއި ާގޢައްޔަންމ ވަްއޒަފ ން  

ައދިށްޮގތަ ފާހަަގކ ރަން.  އޮނިަގމ   ކަން  ރައީސ ލްޖ ވައްޒަފ ންެގ  އޮއްޔާ ހޫރިމްނޑ   ފާެގ  ޖެހޭކަން ންރަސްކ ފީހ ން 

މިނިސްޓަރ    އަދި  ރައީސް ރީޖަވާބ ދާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ފާހަަގކ ރެވޭ.  ިއއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރެވޭ.   ؛ވާންޖެހޭކަން 

ން އްވަނ ފޮ  ލިޙްޞާ  މ ޙައްމަދ އިބްރާހީމް  މްހޫރިއްޔާ  ސ ލްޖ ވެހިރާއްޖޭެގ ރައީދި  ށްހަތ ންެގ މަޖިލީލެއް ރައްޔިބިމިފަދަ  

. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ންޝ ކ ރ  ދަންނަވަތެރި  ޞްލާއިޚ ހިތ ެގ  ނޑ  އެ މަނިކ ފާނަށް  ޅ ަގއަ  އްވީތީފޮނ   އިނިންމަވަ

ސިޔާސަތާ  ދ ރ  ސިޔާސަތ ޚާރި  ިއ، ވިސްނޭ  ރާޖީ  ފޮރިން  ެގންދަސްޓްރީ  ނިމި  އްޖޭެގ  އެ  ވަނީ  މެދ ވެރިކޮށް 

ދަންނަވާފެންވަރެ   ވާމީގ  ބައިނަލްއަ އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގނީއްަގޭއ  އަޅ ަގނޑ   މިދިވެހިރާއްޖޭ  ،ން ކ ރަ.  ފޮގ ތ ވަ   ެގ    ރިންެގ 

ެގ  ޅ  ތޮތް އެންމެ ކ ޑަ އައޮ  އިށް ވަޑަިއަގތީ ރާއްޖޭގަ ކަމަރައީސްންެގ މަޖިލީހ ެގ ކ ރީެގ  ތ އިއްޒަތްތެރި ރަްއޔި  ނިސްޓަރ މި

އާބާދީ ކ ޑަ  މިމެ  ެގއެންމެ  ޮގތ ަގއި.  އިްއޒަތްންބަރެއްެގ  އެ  މިތެރިހާރ   އ  ،އިންނެވީއެ  ނިސްޓަރ       ދ.ދ ނިޔޭެގ 

އެންމެ ކ ޑަ އާބާދީެގ  ،  ަގއި  ޮގތ ޅެްއެގެގ ޮގތ ން އެންމެ ކ ޑަ ޤައ މ ެގ ބޭފ މ ދ ނިޔޭެގ އެ ބި  ަގއި، ކަމ ހ ެގ ރައީސްމަޖިލީ

އަމިއީ  .  ަގއިތ  ޮގބޭފ ޅެއްެގ   އޮައޅ ަގނޑ މެންެގ  ބާރާއިތ ަގއި  މިނިވަންކަމ ެގ  އޮައޅ   ،ތް  އަތ ަގއި  ތް  ަގނޑ މެންެގ 

ބ ބަޙައްޤ  ބާސް  އަތ ަގމެންއަޅ ަގނޑ   ، ރާއިނ މ ެގ  ޮއތް  ެގ  ބާރާއިއިންސާއި  އަ  ،ފ ެގ  ވަކި  ށް  ތަކައަޅ ަގނޑ މެންނަކީ 

ޚާރިނ  ސިޖެހި  ތަންޖީ  ޑިމޮކްފީޔާސަތ   ޤައ މެއްރެޛ ކ ރާ  ހެޔޮ  ޓިކް  ނަތީއޮ ސަރ ކާރެއް  ަގއި  ިއއްޒަތްތެރި  ތ މ ެގ  ޖާ. 

ރައީސްއާެގ  ދ.އަގނޑ މެންނަށް  އަޅ   ؛އީސްރަ މަޖިލީހ ެގ  އިންނެވ މަކީ  ޖޭެގދިވެހިރާއް   ަގއި ކަމ  ންމ   ބޭފ ޅަކ    

 ވާ ރެއް ވެފައި އަހަނިމި އެތައްތަކ ަގއި ނ  ބޮޑެތި މައްސަލަ  ދ ނިޔޭގެ .  ރ ޞަތެއްށް ލިބޭ ރަނ ެގ ފ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަ

ގ ޅޭ މަ  ބޮޑެތި އަޮގ  އްސަލަތަކާ  ރައްޔިތ ތ ން  މަޖިލީޅ ަގނޑ މެން  ބަންެގ  ފާސްކޮށް ަގހ ސްކޮށް  ހ ަގއި  ރާރ  
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އޑ އަޅ ަގނ  މިހާރ   މަޖިލީ  ދ.މެންނަށް  ރައީސައާންމ   އެއަޅ ަގނޑ މެން  ށްހ ެގ  ބޭފ ޅަކ   އެ  ފޮނ ވިދާނެ.  އަށް  ނަށް 

ޢަމަ  އިވަ ސްނަވި އަޅ ަގނއެއަށް  ފ ރ ޞަތ   މިހާރ   ލ ކ ރ މ ެގ    ކަންބޮޑ ވޭ މެން  ަގނޑ އަޅ    .އޮތްއެބަޑ މެންނަށް 

މައްސަލައިގަ ޠީސްފަލަ އެހެނިހެން  ަގނއަޅ   ، އިނ ެގ  އަދި  އިސްޑ މެން  ޤައ މ ވެސް  ހ ތަލާމީ  ބޮޑެތި ރި  ކ ަގއި 

  އި އެފަދަ ކަންކަމާހ ަގތ ންެގ މަޖިލީޑ ވޭ. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިހަށް ފ ރ ޞަތ  އެބައޮތް ރައްޔިދ  ކަންބޮމެ  މައްސަލަތަކާ

ނިންމަ ބަހ ސްކޮށް  އއަޅ ަގނޑ   އި،މެދ   ިމހާރ ެގ  ދެކޭޮގތެއް  މޭ ެގރައީސް   ެގދ .މެން  އެ  ޅ ޒ ކޮ  އް  ރާރެ ަގމަްއޗަށް 

އި ނ ފޮ ރަީއސްވ މ ެގ.  އ ފާމެަގނޑ އަޅ    މިއީ ؛އްޒަތްތެރި  ކަމެއްން  ދިކ ރަންޖެހޭ  ފޮރިން.    ސަރވިސްގެ   ވެހިރާއްޖޭެގ 

ބިލ  ނިމިެގން އަ ހިތް މެޅ ަގނޑ އ މާއެކ  އަޚިދ މަތ ެގ  ބޭފ ޅ ން  ފެނިެގންދާނީ އެ  މަވަރާއެ ންނަށް  ބ ރަ    ކަތްކ ރާ އްސަކ  

ކާ ހޯދާތަން.  އައަޅ ަގނޑ މެން.  ތަން  މިޔާބ   ބަޑި    ރމްޑްެގ  ހަނފޯސަސް  އެއް   އާގ ރާމަހިފަިއެގންކ ރާ    ށް ވަރަހަމަ 

ފޮރިން ބޭފ ޅ ންސަރިވސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޑިޕް  ެގެގ  ރާއްޖޭެގ  ޕޮކޮނޑ ފ ޅ ަގއި  ޚާރިލިސީލޮމެޓިކް  ރާއްޖޭެގ  ޖީ ތަކާއި 

ކޮނޑ ައޅ ސިޔާސަ ޤައ މެ ތ   ހ ރިހާ  ދ ނިޔޭެގ  އެމްބެސަޑަްއަވއިެގން  ހ ރިހާ  ދޮރ   ރ ންެގއްެގ  ތަކ ަގިއ ކޮޓަރިކޮޅ ެގ 

އެޓަކިޖަހަ ބައިނަލްދިެވހި  ،ދަނީ  މ ން  ޒިންމާދާރ   ވާމީ ގ އަ ރާއްޖެއަކީ  ޮގތ ން  ބޭފ ޅ ން  ޤަ  އެ  ޮގތ ަގއި  އ ެމއްެގ 

އ އްމީދ   ން.ވަމ ދައްކަ ފޮރިން ކ ރަނީ  އަޅ ަގނޑ   ާގނޫނަސް ވިރސަ  ކ ރަނީ  ބިލ   އެ ެގ  ައއ މާެއކ   ެވެގން  ކަށް 

. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ދާނެ ކަމަށްލަިއެގންނިޔޭަގއި ވިދާަގނޑ މެންެގ ރާއްޖެ ދ ފަހ ން އަޅ ،  ފެށިރަން  މަސައްކަތްކ 

 ވި ފ ރ ޞަތަށް. ދެއް  ރައީސް.

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއް ިއއްޒަތްތެރި  ހ ސްވަގ ޔާ  އަޅ ަގނޑ   އަރ ތ  އާދެ!  މެންބަރ ންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  އަދި  ވަން.  ކޮޅެއް 

  މި   ،ބަހ ސްަގއިޅ ަގނޑ  މި  ޖަލްސާ ފަށާއިރ  އަ   .ަގއި  12:30  ނީފަށާ  ރިއަށްެގންދަންންެގ ޖަލްސާ ކ ނޑ މެދެން އަޅ ަގ

ފ ރަތަބިލ ެގ   ފ ރ ޞަތ ބަހ ސްަގއި  . ށްޝިފާޢަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ތެރި  ިއއްޒަތް ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ   ،އަރ ވާނީމަ 

އަޅ ަގނޑ މެންނާ  މ ޙައްމަދ  ނ ޝިފާޢ   ފ ޖެއްގ ޅި  އަޅ ަގނޑ   ދެން  މި އަރ ރ ޞަތ އްޔާ  ދެން   ރިމަތިވެ  ،އޮތީ  ވަން 

އެއަށްފަހ   ށްރީރަ ޙަސަން މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ  މެންބަރ ޒަތްތެރި  އިއް  ދާއިރެާގ ނިލަންދޫ. 

. ދެން އެއަށްފަހ   ޝިޔާމް އަޙްމަދ  މެންބަރ އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ނައިފަރ އެއަށްފަހ   . ދެން  ޙަމީދ  ސިންބްދ ލްމ ޙްޢަ

 ފ ނަދޫ   ،ދ ޝާހި މ ޙައްމަދ ތީ  އޮ  ފަހ  މެންބަރަކަށް މިމެެއންންެގ  ޑަިއެގންފަިއވާ މެންބަރ ށް އެދިވަ ގ ތ  ފ ރ ޞަތަވަ  މި

 . މި އަރ ވަނީކޮޅެއް ތ ގ ންނަށް ހ ސްވަންބަރ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ިއްއޒަތްތެރި މެމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 {އަށް   12:35އިން  12:04 :ޖަލްސާ މެދ ކަނޑ އްަވއިލެްއވ ން}

ޒަ
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  (ަބރ  ޙަސަން ޢަފީފ ދާއިރާގެ މެން ވިލ ފ ށީ  ؛ވީނެންއިތ ގައި ސަ)ރިޔާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެން ހ ސްވަގ ތ ކޮ`  ކ ރިައށްދ ރ ެގ  ޖަލްސާ  މި  ޅަށްފަހ   މިހާރ   ފަެގންދަން  އާދެ!  މެން އަޅ ަގނޑ ށަނީ. 

މިބަހ ސްކ ރަމ  ފޮރިންޖޭ ދިވެހިރާއް  ،ެގންދަނީ  ން  ބިސަ  ެގ  ވާހަކަފ ޅ ރވިސްެގ  ބިލަށް  ިމ  ން ދަްއކަވަ ލ  

އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫވަނީ  އަރ ޞަތ  މި  ަގނޑ  ފ ރ ންބަރ ންެގ ތެރެއިން މިހާރ  އަޅ  ފަިއވާ މެޑަިއެގންދިވަ އެ

ންލައިނެއް ނޫން.   މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  އޮ މެންބަރ ްއޒަތްތެރިއާދެ! އިހ (  ޅަށްފަ)ވަގ ތ ކޮ  ށް. ޝިފާޢަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ 

 .އަރ ވަން ށް ފ ރ ޞަތ ރަރީޙަސަން ރ  ރި މެންބަތްތެމަތިވެރި ދާއިރާެގ ިއއްޒަ ،ންވ މާެއކ އެހެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

ިއނީމަ ނ ފެއްޓިވެއެކަަމކ  މައިކް ޑިސްއޭބަލް  ؛އިންަގނޑ  އޮންލަ އަޅ ޒަތްތެރި ރައީސް،  އިއްނޫނޭ   ނީ އި  މި  ފައިފައި 

 އިނޭގތޯ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން

ށް އަޅ ަގނޑ   ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަރާެގ  މަތިވެރި ދާއި،  ރ ިއްއޒަތްތެރި މެންބައިނޭގތޯ.    ފާޢ  ކ ރިއަށްެގންދަވާ އާދެ! ޝި

މެންބަފ ރ ޞަތ  ިއއްޒަތްތެރި  ވާރ   އަރ ވާނަން  ޝިފާޢ ެގ  އެހެންވީމާ،  ފަހ ށްހަކަފ ޅަމ ޙައްމަދ   ދާއިރާެގ  .  އިހަވަންދޫ 

   !ކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާވާހަ ޝިފާޢ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކދެއްކެވ ން:  ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

މަޖިލީހަށްިއއްޒަ  ކ ރިއްޔާ ޝ  ރައްޔިތ ންެގ  އާދެ!  ރަީއސް.  ދަންނަވާނީ  އަޅ   ؛ތްތެރި  ރަްއޔިތ ންެގ    19ަގނޑ   ވަނަ 

މ ހަމަ  ހެޅ ނ   ހ ށަ  ހާތަނަށްމި  ދ ނީއްސ ރެސް އ ފެމަޖިލި ނޑ   ދާއިރ  އަޅ ަގކ ރިއަށް  ހެޅިހ ށަ ހިންމ  އެއް ބިލ   އެންމެ 

ދ ނީ. ިއ ދެކި ފ ރ ޞަތަކަށް އެކަމ ަގ  މ ހިންމ  ކަމެއްވާލ މަކީ  ޗެއް ދަންނަޮގތ ން ކޮންމެވެސް އެއް   ބިލާ ގ ޅޭ  ވެސް އެ

 ޓަކަިއ  ށްމަބޭއްވ ވެހި ދައ ލަތް  ަގއި ދިޮގތ  ެގ  ވިދ ން ަގދަ ދައ ލަތެއްރެސްތަކ ެގ  ދ ނިޔޭެގ އ ދަ ؛ތެރި ރައީސްތްއިްއޒަ

  މެން ނ ހަނ  އިން ކ ރަމ ންދާ މަސަްއކަތް ައޅ ަގނޑ ސަރވިސް  ފޮރިން  ،މަތ ންޚިދ ޚާރިޖީ    ،ން ޖީއާއި ޚާރިގެ އްޖޭދިވެހިރާ

 ށްދިއ މަކަށް ކ ރިއަށް ެގންލަމި ޚިދ މަތް އިތ ރ  ލެވަ  ؛ސްތެރި ރައީ . އިްއޒަތްބަލައިަގންނަން  އެްއކޮށް  ޞްތެރިކަމާލާއިޚ 

ޮގތ  ާގނޫނީ  ައޅ ޓަކައި    ށް  ެގންދިއ މަށްމަތް ކ ރިއަދ ޚި އެ    ، ެގނެސްހިންމ  ބަދަލ ތައްޖެހޭ މ ންނަންނޑ މެން ެގގަ ން 

ޒަ
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ފޯރ   ، ޓަކައި ފ ރިހަމައަށް  ބޭފ ޅ ންޓަކައިނ މަށް  ށްދިކޮއެންމެ  ތިއްބެވި  މި   މަގ ފަހިކޮށްދިނ މަކީ  ކަންކަމ ަގިއ  ނަށް 

ންެގ  . ެއޮގތ ން މިހާރ  ރައްޔިތ ަގނޑ  ވެސް ދެކެންމ ަގިއ އަޅ ކަ  ންޖެހޭ މ ހިންމ  ކަމެއްމަޖިލީހ ން ކ ރަެގ  ރައްޔިތ ން

ކީ ރަނަގޅ  ޚާރިޖީ ޚިދ މަތްތަކެއް ސްެގ ބިލަސަރވި  ންއާދެ! ފޮރި ؛އްޔާެގ ބިލ  ޚާރިޖިވެހިދި  ،ވާޖިލީހަށް ހ ށަހެޅިފައިމަ

. ިއއްޒަތްތެރި  ންކެދެ  ޅ ަގނޑ  ެގންނާނެ ބިލެއް ކަމަށް އަ އެ ބިލަކ ން ންމ  ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެއްކޮށްދިނ މ ަގއި މ ހިފޯރ 

މަޖިލީރައްޔިތ ން ތ   ވަގ   މި  މެންަގނޑ އަޅ    ވެސް   ފަހަރެއްަގއި ؛ސްރައީ އެީއ    ،އައ ަމކީބިލ     މިހަށް  ެގ 

މާ ވެެގންބޮޑ  ސަޕް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ގ   ދ މިއަ  ޙަޤީޤަތ ގައި  . ނ ވާނެރައިޒަކަށް  ދ ވަސްތަކަކީނަމި  ހި  ދިވެ  ،މ ންދާ 

ތާރީޚ ަގއި ފ ޅާ  ޚާރިޖިއްޔާެގ  އެންމެ  ޤައ މ ތަކާދާއިރާއެއްެގ    ެވސް  އެކިއެކި   ، ދަހިކ ރެވިބަ  ގ ޅ ން  ދ ނިޔޭެގ 

ޚިދ ވެހިރާއްޖޭދި ޚާރިޖީ  ފ ޅާެގ  އެންމެ  އޭެގ  ފަންދާއިރާ  މަތްތައް  ދ ވަމ ކ ރަޝަންކްއެްއަގއި  މި  ސްވަރ .ންދާ   އާދެ! 

ދިވެހިރާއް ޚާރިޖިޖޭވަގ ތ   ޢަބްދ ވި އޮހ ންނެވެ  ހަވާލ    ްއޔާއާެގ  ަގބޫލ ޝާހިދަކީ އަޅ هللا ނަރަބަލް  ޮގތ  ަގނޑ   ަގިއ  ކ ރާ 

ދިމިހާރ  ހ ންނެމ ކަމި   ވެހިރާއްޖޭގައި  އިއެވި  ަގއި  ބޭފ ޅާ.  ފ ންނާބ އ ސް  ރަީއސްއްޒަތްތެރިންމެ  ފަދަ މި ؛ 

ރައްޔިތ  މަދަނޑިވަޅެއްަގއި  ހ ށަހެންެގ  ބިލެއް  މިފަދަ  ާގނޫނަކަށްޖިލީހަށް  ޙަޤީންެގވެ   ޅި  ވެސް  ވާނީ   ޤަތ ަގއި ދިއ ން 

ާގނޫ ހެދ މަށް  މެންަގނޑ  އަޅ  ނެއް  ފ ރިހަމަ  ޔަ ނަށް  ހަމަ  ބާރަކަށް.  ބޮޑ   ވަރަށް  ޢަބްދ އޮނަރަބަލް  ،ންީގލިބޭ  هللا  

ންތައް  ރ ރިއެތި ކ  ބޮޑެންޚާރިޖީ ޮގތ ނަށް  ންމެަގނޑ އަޅ ިއ  ނ  ހެދިެގންދާއިރ ަގޝާހިދ ެގ ތަޖ ރިބާެގ އަލީަގިއ މި ާގނޫ

  ށްއަރި ކ ކަެގ ވާހަަގނޑ  ައޅ  ؛ ރައީސް ރިތެތްޒަން ފަހިވެެގންދާނެކަން. އިއް އިމި ާގނޫނ ެގ ތެރެ  މަގ ތައް  އެކިއެކި  ހޯދޭނެ

ބޭނ ންވޭދިންެގ ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  ކ ރިން  ޢަބްދ އޮނަ ؛އ މ ެގ  ޔޫ.ެއންޝާހިދ هللا ރަބަލް  އެސެެގ    ެގ މްބްލީ ޖެނެރަލް 

ެގ  އްޖޭ ރާދިވެހި ، ކަން ކާމިޔާބ ކ ރެްއވި ކ ރެްއވ މަކީސް ރައީ ބްލީގެ މްސެނެރަލް އެޖެ ގެ އާދެ! ޔޫ.އެން ؛ެގންތިޚާބީ ރައީސް އި

މ ތ ޔާސަސިޚާރ ޖީ   ބަލަޅި  ދ ނިޔެއިން  ަގބޫލ ކ   ދ ނިޔެ  މ ޅި  ދިވެހިފެރާ  ިއަގނެ،  ޚާރިޖިރާންވަރަކަށް  ްއޔާެގ އްޖޭެގ 

ލިޚި އެދ މަތްތައް  ހެްއކެއް.  އަލިަގދަ  ކާމިޔާ  ބެމ ންދާކަމ ެގ  ހޯއްދެވި  އެ  ޓަކައި  ބީ މަނިކ ފާނ    ހަމަ   ަގނޑ ައޅ ައށް 

ށް މި އޮތް ދ ވަސްތަކ ެގ ތެރޭަގއި އެ  އަެއކ  ކ ރި އާރ ޙަބާ ދަންނަވަން. ހަމައެމަނިކ ފާނަށް ފަށްފަށ ން މަ  މިހިނދ  އެ

 ނެކަންއް ލިބިެގންދާކެއެރ ންތަރި އަށް ބޮޑެތި ކ ޖެރާއްވެހިދިކ ޑަކ ޑަ    ،ޖެއަށްރާއްވެހިމެންެގ މި ދިަގނޑ އަޅ  ޔާބީާއއެކ   ކާމި

އަީގށް ޔަ ޑަނ އަޅ ަގ ަގބޫން.  ޚާރިޖިއްޮގކ ރާ  ލ  ޅ ަގނޑ   މިނިވަންކޮތ ަގއި ދިވެހި  ހިޔާއަކީ  ޚާޖެަގންނށް  .  ޖިއްޔާެއއްރިހޭ 

މަތ ެގ ފެންވަރ  ރަނަގޅ ކޮށް، އެ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާެގ މަސައްކަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ންނަކީ އެ ޚިދ 

ތެރޭަގއި   އެކަމ ެގ  ބަޓަކައި  ޮގދެމިތިބެވޭނެ  މ އެްއެގ  ތިބ ން  މ ަވއްޒަފ ންނަ  ންމ .ހިތ ަގިއ  ސިވިލް    ށްޚާރިޖިއްޔާެގ 

މ ަވއްޒަފ ސް ރވިސަ ވަކިެގ  ޚިލާފަށް  ހެތައ ސޫލ   ންނާ  އޮފަދިކެއް  ަގބޫލ މަކީ  ތ އި  ފ ރިހަމަ ޮގ  ކ ރާއަޅ ަގނޑ   ތ ަގއި 

ޑެލިވަރކޮށްޚި ފަދ މަތެއް  އެ  މ ހިރާދިނ މ ަގއި  ވަރަށް  ވެެގން  މ  ންތްތަކަށް  ރަީއސްދާ ކަމަކަށް  އިއްޒަތްތެރި   ؛ނެ. 

މަޖިތ ރައްޔި ެއކަށް ވެ ބިލަކަމެ  ކޮންހ ށަހެޅޭ    ހަށްލީންެގ  ގ ޅ ންމާސް  ެއކިެއކިރިހ   ޚިޔާލާއިފަ    ރާ ވަމަޝް   ރާތްތަކ ެގ 
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ެގންނަންޖެހޭ ިއ  ަގތ  ބީދައިން ިމ ބިލަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގނަ  ެގން  ކަންތ ރ  ފ ރިހަމަެގންނަންޖެހޭ އި  ،ދިހޯ

އެބަހ ރިއްބައެ ބަދަލ ތައް  މައަ  .  ރަްއޔިތ ންެގ  ކޮދި  މަރ ޙަޖިލީހ ެގ  ތެރެއިގަ ލާމިޓީ  މަސައްކަތްތަކ ެގ  ކ ރެޭވ  ން  އި 

މިައށްވ އިރާދަކ ރެ އަދި  ެއއްރެްއިވއްޔާ  ބަދަލ ތަކަކާ  ފ ރިހަމަ  ވެސް  ާގނޫނަކަށް  ކޮށް   ބިލ   ދާނެކަން ންެވެގ  މި 

  ތަކާޚިޔާލ   އްވިފާޅ ކ ރެ  ެއކި މެންބަރ ންޙަލާަގއި އެކިޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ބަހ ސްެގ މަރ ރައްދި  ން. އަީގށް ޔަޑައަޅ ަގނ 

ން  ކެދެޑ   އަޅ ަގނ،   އެދެނީޅ ަގނޑ  ން. އަީގ ައޅ ަގނޑަށް ޔަރ  މ އްސަނދިކަމެއް ލިބިެގންދާނެކަންތ ކ ަގއި ބިލަށް އިއެ

އަޖެރާއްވެހިދިބޭނ ންވަނީ   ދ ނިޔެ ދ ބައަކީ  މ ޅި  ބަލައިަގންނަ  ންއިވެސް  ޤައ މެއް  ދ ނިޔެ  ،އެ  ޤައ މ  މ ޅި  އެ  ެގ  އިން 

ސިޔާސަ ޤަޚާރިޖީ  ބަލަިއަގންނަ  ވެެގންދިއ ން. ތ   ރައީސްތެތްޒައިއް   އ މަކަށް   ޖެރާއްވެހިދިްއަގއި  ތާރީޚެފަހ ެގ   ؛ރި 

ޙައްމަދ  ބްރާހީމް މ ރައީސް އި  ،ން މި އަންނަނީއިން ލިބެމ ރިއެރ ންތައް ޚާރިޖީ ދާއިރާ ތި ކ ން އަންނަ އެންމެ ބޮޑެމ ދެކެ

ވެެގ  ޞާލިޙް އެކަމަށްމި  ތެރޭަގއި.  ދައ ރ ެގ  ރަރާވެހިދިކައި  ޓަ  ރިކަމ ެގ  ެގންގ   އްޔާޖ މްހޫރިސ ލްއީ އްޖޭެގ  ްއާވ  ޅ  އެ 

ނ ެގ  ފާކ މަނި  އެކ  އެ ރަން. ައދި އެއާ ދާކ ށ ން ޝ ކ ރ  އަ އެމަނިކ ފާނަށް ފަށްފަ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަށް ޓަކަިއ ައޅ ަގނޑ  

ސިޔާސަތ    ހ ންނެރ ޛ ކ  ތަންފީޚާރިޖީ  އެ  ހ ންނެޖޭރާއްވެހިދިމިއަދ     ވީމ ަގއި  ފ ންނާބ ަގއި  އެންމެ  ޚާރިޖީ ވި  އ ސް 

ޢަބްލްރަބައޮނަ  .ފައްކިރ މ  ބ ރަ މަސައްކަތަށް هللاދ   ކ ރަްއވާ  ބ ރަ  އެ  މ ނ ެގ ޓީނިކ ފާ މަ  އެ،  ޝާހިދ  އެ  ކ ރަްއވާ   

ދ ނިޔޭެގ    ،ކ ރަްއވާ ބ ރަ މަސައްކަތާެއކ އެ    ފާނ މަނިކ   ށްފަށ ން ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. އެ ފަ  ައޅ ަގނޑ މަސައްކަތަށް  

ކަން  މި  އެކި  ހައިބަތާއިޖޭރާއްެވހިދި ކޮޅ ތަކ ަގއި  އ ފ ލި  ެގ  ކޮންދިދާެގންައގ   ދިއ މަކީ  ރައްމެ  ވަކި ޔިެވހި    ންވަކިތަކަށް 

ޚާރިޖީ ން ދިވެހި  އިރެނޫނ ެގ ތެ ާގމި  ،ބިލ  ާގނޫނަކަށްވެ  މިޑ  އެދެނީ  އެކަމ ެގ މަންފާ ލިބެމ ންދާ ކަންކަން. އަޅ ަގނ

 ށް ލާބަ މިހާރަ  އާއިފާކ ރާ މަސައްކަތ ެގ މަން  އްޔާއިންޚާރިޖި  ންދިއ ން. ދިވެހިެގޅާވެމަތްތައް މިހާރަށްވ ރެ ެވސް ފ ޚިދ 

ންނަށް ލިބިގެންދިއ ން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  ތ ޔިއެްއަގިއ ދިވެހި ރައްރާދާއި  ވ ރެ ވެސް ފ ޅާ

 ސް.  އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއް   ތިވެރިމަ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މެންބަރ ތްތެޒަދާއިރާެގ  ޙަސަރި  ( ހ )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަ.  ރީރ ން   

ނިލަންދޫ  މި އަރ ވަނީ    އާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ   .ރީރ ން   ޙަސަރި މެންބަރ  ތްތެޒަދާއިރާެގ ިއއް  ތިވެރިމަ

ިއއް  ޢަބްދ ލްމ ޙްންމެރި  ޒަތްތެދާއިރާެގ  ޙަމީދަށް.  ބަރ   ިއއް(  ހ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަސިން  ދާއިރާެގ  ރި  ޒަތްތެނިލަންދޫ 

  ތ  މި ޅ ަގނޑ  މިހާރ  ފ ރ ޞަމާ، އަ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ޚަބަރެއް ނެތް. އެހެންވީސިން ޙަމީދ ންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޙްމެ

 ތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމަށް. ޒައްފަރ  ދާއިރާެގ އި އިނީ ނައަރ ވަ

 

ޒަ

ޒަ
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 :އްކެވ ން ވާހަކަދެ ޔާމްައޙްމަދ  ޝިންބަރ  މެ ދާއިރާެގ ފަރ ނައި

ތ   ރިޔާސަޔޫ.އެން ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީެގ    ، ައޅ ަގނޑަށް ހީވަނީއިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ދާޖެހެންއްނިމިއި ކ ރި ކެމްޕޭނ   މަށް ޓަކަހޯދ  މިހާރ  އެހެން ކެމްޕޭނެއް  މި  ތަޑ ތަކަށް އަޮގ  ކަހަލަ  . އެހެންވީމާ،  އް 

އަވަ  ،ވެނީ އި އެންމެ  ދެން  ރައީސް.  މިހައިްއޒަތްތެރި  ަގބޫއަޅ ަގނޑަ.  2023އޮތީ    ށް  ޮގލ ށް  ެގ  2023ަގއި  ތ  ކ ރެވޭ 

މަސައްކަޕޭކެމް ރައްޔިތަ ތްނ ެގ  މަޖިލީތ އް  ފެށިެގންދާހ ންެގ  ފެންނަނީންތަ  ން  މި  އި  ރަީއސް.  ފޮރިން  ؛އްޒަތްތެރި 

. މި ބިލ ެގ ޑްރާފްޓ ން  ވޭޖައިބ  އައަޅ ަގނޑ  ޅޭތީ  ދ ެގ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ދޭން އ އަޑިޓް މިްއެގ ކްރެބިލެެގ ސް ރވިސަ

ރި މެންބަރ ންނަށް ތެދަްއކަާވ އިއްޒަތްފ ޅ ކަވާހަ  މިއަދ   ޮގއްސަ ހ ރި ޮގތްއް ކ ރެިވެގންތަތްން މި ބިލ ެގ މަސައްކަެގށިފެ

ސ ވާލ   އަޅ ަގނޑ ތޯ  ންނަވަނީަގވަޑައިނ އެނގި  ރައީއި  ކޮށްލަން.ހަމަ  ކ ރިއްސ ރެ  ؛ސް އްޒަތްތެރި  މާ    މިއީ 

ބި އައި  ޓަާގނޫ  ލެއްމަސައްކަތްކ ރެވެމ ން  ހެދ މަށް  އަޅ ަގނޑ މެކަނަކަށް  ޕީ.ޕީ.އެްމެގ  އި  ސަރ ކާރ ަގއި،  ންެގ 

ބިލ ެގ ވަރަ  ސަރ ކާރ ަގއި މި  ޔާމީން  ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ކ ށްރައީސް  އެރެ  ިއ  ޅ ަގެގ ވިސްނ ންފ ނ ފާނިކ މަ  ްއވި. 

 މަސަްއކަތްކ ރެވޭ  ން ެއއްކިބާވެެގންޒ ން އެކީަގއިހެޔާސީ ނ ފޫކީ ސި ކަތްތަރަްއވާ ފަރާސަްއކަތްކ މައި  ގަ ސްރވިރިން ސަފޮ

އެކަތްތަކަފަރާ މަޤްޞަދ ަގއި  ަމތިވެރި  ހެއްދެވ މ ެގ  މަސައް  ށް  އަދި  ކަމަނިކ ފާނ   ފެްއޓެވީ.  ރައްޔިތ ންެގ ތް  ބިލ   އެ 

ން މިނިސްޓަރ ެގ ެގ ފޮރިރި ރައީސް. މިއަދ ތެތްޒައްނިމިެގންދިޔައީ އި   ވާ އެ ޒަޢާމަތ އޮއް ސަ  އައިއް  މަޖިލީހާ ހިސާބަށް

ބޭފ ންސްނ ވިވެސް   ހ ރިހާ  ކަމަށް  ވިޅ ފ ޅ   މި  ނ ފޫސީޔާސި  ،ޅ ވަނީދާން  އެްއކިބާކޮށްފަިއ  ފޮން  ޒ   ރިން ސަރވިސް 

އެހެންންބާއްވަ މަނަމެންައޅ ަގނޑ ނަމަވެސް،  .  މި  ފެންނަނީ  މި  އެން ޤްޞަދ ،  ށް  މަމީެގ  މ ހިންމ   މި    ޤްޞަދ  މެ 

ޔާސީ ނ ފޫޒ   އީސް. ސި ރަޒަތްތެރި  ން ިއއްލ ނ ވެ ދާކައި ހާސިގަ އަިއއިރ   ށްެމންނާ ހިސާބައަޅ ަގނޑ ، މި ބިލ   ބިލ ން

 މި   ،ންފާހަަގކޮށްލާނަ  އަޅ ަގނޑ ، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް  ބަ ފޯރ ވާ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށްށް މި މަޤާމ ތަކަށް އެޑަވަރަށް ބޮ

ސަރވިރީޛަ  ބިލ ެގ ފޮރިން  އ ފެދޭ  މި  ބޯޢާއިން  ިއނޭގތޯސް  ބޯ  .ޑ   ނ ފޫމި  ލިބޭ  ޑަށް  އެބަ  ބާރ   ފޯރ ވ މ ެގ  ޒ  

ރަށް  ންވީމާ، ވަތީ. އެހެރ  ޢައްޔަންކ ރާ ޮގތަށް ިމ އޮމިނިސްޓަ  އްތްތަހ ރިހާ ފަރާޔަންކ ރާ  އްބޯޑަށް ޢަ  މި  ށްމިނިސްޓަރަ

ގެ ރީން ސެކްރެޓަރ ވޭ ޮގތަށް މި އޮތީ. ފޮރިފޮރިން ސަރވިސްއަށް ފޯމ ޅި  ށް  ކަމަޒ  ފ ރަތަމަ ކަސީ ނ ފޫޑަށް ސިޔާބޮ

ެގ ތަހ ޒީބ  އެހެން  . ދ ނިޔޭތްތެރި ރައީސްޒަރ ެގ ނ ފޫޒ ން މި ބޯޑ  އެއްކިބާކ ރަންޖެހޭ އިއްޓަމިނިސް  ފޮރިން  ނ ފޫޒާއި

 ... ރވިސްސަ މެންނަށް މި ފެންނަނީ ޕަބްލިކ ައޅ ަގނޑ ަގއި ތަކ ޤައ މ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޙ ސައިން ރ ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އި ހެންވޭށްލަދެއްވ ން އެދެން.  ކަފ ޅ  މަޑ ކޮވާހަ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

  އަރ ވަން މިހާރ . ތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ ޒަިއއްއެ   ،ންގަވާފަިއވާތީވެހީމް ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަޝަ
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  މައްސަލަ( ޒާމީ)ނި

 : ކަދެއްކެވ ންވާހަ ހީމް ޙ ސައިން ޝަބަރ މެން ރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ހެންވޭ

ބަރަކ  ެގ އެްއވެސް މެންމެންަގކޮށްލީ ައޅ ަގނޑ ހައް ފާނިޒާމީ މައްސަލައެ  އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ބިލ     ޅ ގައިވާހަކަފ  ބިލަކަށް  ފޮރިންމިއީ  މ ޅި  އެ  2023އަދި    ،މިނިސްޓަރ ެގ  ކެމްޕޭނ ެގ  ވާހަކަެއއްެގ  ެގ  ްއވެސް 

ނެތީ ކޮށްފައިފާހަަގއި  ތ ގަ ޮގ އެ  ދޭހަވާ  ޮގތަށްސް  ދާއި  މާނަ  ނައިފަރ   އެހެން ރާޮގތަށް  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ެގ 

ްއެގ ެއްއވެސް  ެގ ކެމްޕޭނެހަރ ވަނަ އަ  2023މެން  ނޑ ތ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގނައީ. ައޅ ަގއަޅ ަގނޑ  ރިޔާސަ   ،މާ ވީވިދާޅ 

 ނ ވޭ.   މެންބަރަކ  ވެސް ފާހަަގކޮށްފައެއްރިތެްއެގ ިއއްޒަތްސް ޕާޓީއެވެކ ، އެއް ރަންބަމެތްތެރި ޒަެއއް ެއްއވެސް ިއއް ވާހަކަ

 ތަށް.  ސަންވީމާ، ެއކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލީ ރިޔާއެހެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިްއޒަތް  .ރ މެންބައިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ދާއިރާެގ  ވާހަކަތެނައިފަރ   އަޙްމަދ  ޝިޔާމް  މެންބަރ   ކ ރިއަށް  ފ ރި  ޅ  

   !ވާެގންދަ

 

 :އްކެވ ން ވާހަކަދެ ޔާމްައޙްމަދ  ޝިންބަރ  މެ ދާއިރާެގ ފަރ ނައި

ރައީސް.އާދެ!   ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކައި ނއަޅ ަގ  ޝ ކ ރިްއޔާ  އަޑ ެގ  ދ ނިަގއި  އޭރ ަގއި  ދަންނަވާލީ  ޔޭެގ  ޅ ަގނޑ  

ޤަ  ތަހ ޒީބ ވެފައި ފެންނަނީމިހިރަ  މި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  މި    ސްެގސަރވި   ކ ޕަބްލި  އ މ ތަކ ަގއި  ދަށ ަގއި  ފ ރާޅ ެގ 

ސަރ ސި މިލިޓަވިލް  ފޮރީވިސްާއއި،  އަދި  ސަރވިސްއާއި  އެ  ވެސް  ސަރވިސް  އޮންނަރިން  ތަން.   ތ ރިފައި 

ބިންނަމަވެސްއެހެ މި  ފެނ ނީލ ،  މި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިނިސްޓަމިއަދ   ސީދާ  ،  ފޮރިން  ޢަބްދ ެގ  އޮނަރަބަލް  هللا ރ  

ފައްސަޝާ ކޯޓެއްހިދަށް  ޮގގެ ާވ  ބިލ   ތ ަގ  މި  މި ސިފަެވެގންައޅ ަގނޑަ ިއ  ިއއް ށް  ހަމަ ؛ރައީސް   ތްތެރިޒަދަނީ.   އަދި 

ށް ިމ  އަތެރެ  ފޮރިން ސަރވިސްެގޏެއް ނޫން  ސިޔާސީ ނ ފޫޒ  އެކަން  ފޮރިން މިނިސްޓަރ ެގ ނ ފޫޒ  އެކަންޏެއް ނޫން،

ނ ފޫވަދެެގން ބޭރ ެގ  ތެރިފޮ   އްޖޭެގރާދިވެހިވެސް    ޒ  ދަނީ.  ސަރވިސްެގ  ވަދެެގންއަރެން  ބިލ    ދާށް  ޮގތަށް 

އޮތް ފެންނަނީނަމެންައޅ ަގނޑ ތަން    ފަރ މާކ ރެވިފައި  މި  ބިލ ެގ  ށް  މި  ރ   ޒަނަ  މެންއަޅ ަގނޑ މާއްދާައށް  ވަނަ    4. 

ބ ނާ  ަވނަ މާއް  4ަގއި  އިރ  ލާބަ  އިލަހިންާގ މި  ވާދާަގއި  މެން  އަޅ ަގނޑ   ،މިއީ  ހަކަތަކަކީސަރަޙައްދީ ރައްކާތެރިކަމ ެގ 

ެއހެންނަމަވެސްއްދަ ނޫން.  ވާހަކަތަކެއް  ައވައަޅ ަގނޑ   ،ކާ  ޤަޓެއްމެންެގ  ވައ މަ ރި  ވާހަކަތައް  ެއ  ބޮރަކ ން  ށް  ޑަށް 

ދައްކަ ރާތަކ  ކަންތައްތައްއި،  ރ ކޮށް  އެ  ތައަދި  ފެންނަ މެންނަޅ ަގނޑ އަނަމ ަގއި    މ ެގންފީޛ ކ ރ   މި    ނީ ށް 
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ޤަ މެއަޅ ަގނޑ  ިމނިންެގ  ސިއ މ ެގ  އި ޔާވަންކަމާއި،  ެގއްލޭ ސްތިޤ ދަތާއި،  އެްގރީމަންޓ   ލާލ   ކަހަލަ  ބަެއއް    ކަށް ތަފަދަ 

ހި ސަރ ކާރ ން.  މެންނަށް މި ފެންނަނީ ދިވެއަޅ ަގނޑ ތަން    އެ އެްގރީމަންޓ ތަކަށް ދާ  ، ފައިދިޅެކ ނ   ރ ކާރ ދިވެހި ސަ

ވަނަ މާއްދާއިން މި   3ސީެގ  ޤާނޫނ އަސާ   ،ޮގތ ަގއި   ޚިލާފަށް ކ ރެޭވ ކަމެއްެގ  އާވަނަ މާއްދާ  3ސީެގ  އަސާއެއީ ޤާނޫނ  

މިލި ޖާަގެއއް  ޮގ  4  ނ ެގާގނޫ  ބޭ  ވަކި  ބިލ   މި  ހޯދައިެގން  މާއްދާއިން  މިތަވަނަ  ކަމަށް  ތަޅ މ ން    ކަށް  ފާސްވެއްޖެ 

މާއަޅ ަގނޑ ވަނީނަމަ،   ހަނިމާދޫމެންނަށް  ފެންނާނީ  ސަރަޙައްދެއް ދަމާ  ަވކި  އެއީ  އެކޮޅ   ހިސާބ ން  ަގިއ.  ތ  ޮގ  ެގއާ 

ހިސާބ ން  އަްއޑޫއާ ސަރަޙައްދެއް މިކޮޅ   ަވކި  ޮގތަކަށް  ޮގތ ަގއި  ެގ    ށް  އަޅ ަގނޑަރ   ބި  ކަމ ެގނެކަނޑަެއޅިދާ އެކަހަލަ 

މަ ވެސް ހަ  އްދާވަނަ މާ  37އެާއއެކީަގިއ މި ބިލ ެގ    ނަމަ އެބަ ހީޭވ. އަދި ހަމަ  ވެއްޖެސް ފާމިހާރ  މި ބިލ  މިޮގތަށް  

ށް މި ނަމެންައޅ ަގނޑ ވެސް  ން  ޮގތ   އޮތް  ވަނަ މާއްދާ  37ތަށް ބިލ ެގ  ޮގއ މެއް ބޭނ ންވާ  ވާހެން އެހެން ޤަމި ދަންނަ

ެއޮގތަށްދޭހަވަ ބޭރ ެގ ފަރާތް  ނީ  ޮގތ ަގއި މަސަްއކަތްކ ޒަ މ ަވއްެގހި ފޮރިން ސަރވިސް ވެތައް ދި އިނޭގތޯ.  ޭވ  ރެ ފ ންެގ 

ވަ އީމިމަކީ  އޮތ އޮތް   ޮގތަށް ބިރަ  ިއއްޒަ  ރަށްވަ،  ނަރ ަގންށް  ކަމެއް.  ރަތްތެބިރ ހ ރި  ޖެނެރަލް .އެޔޫ ؛އީސްރި  ން 

 އެސެމްބްލީެގ ވާހަކަ... 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މަޑ ކޮވާހަ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   އި   އިހަަވންދޫ  !ވާ ށްލަދެއްކަފ ޅ   މެންބަދާއިރާެގ  ޝިފާޢ  މ ޙައް  ރ އްޒަތްތެރި    މަދ  

އްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އި   އިހަަވންދޫ.  އަރ ވަންތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ ޒަިއއް  ،ންަގާވފައިވާތީވެޒާމީ މައްސަލަެއއް ނަނި

 ! ޒާމީ މައްސަލަ ހ ށަހަޅ އްވާނި  ،މަދ  ޝިފާޢ މ ޙައް ރ މެންބަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ކަދެއްކެވ ންވާހަ މަދ  ޝިފާޢ މ ޙައް ރ މެންބަދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ

ރައީސް.  ދެ!  އާ އިްއޒަތްތެރި  ޮގތ  ޝ ކ ރިްއޔާ  މައްސަލައެްއެގ  ނިޒާމީ  ބޭއަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކޮށްލަން   ،ނ ންވީަގިއ 

އެއްބާރ ލ ން    އިހީތެރިކަމާދ ނިޔޭެގ އެކި ޤައ މ ތަކ ެގ އެ  ، ދ ނިޔެއިން ބަލައިަގނެޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  މ ޅި  އްޖޭެގދިވެހިރާ

ލިބެމ ންއްޖެ ރާމިއަދ  ދިވެހި މިންޔާމީ  ރައީސް  ދަނީ  މި  އަށް  ޚާރިޖީ ސިޔާސަޤައ މ   ެގންގ ެގ  ޮގތާޅ ތ   ށް  ފަޚިލާ  ްއވި 

ެގ މ ހިންމ  ނިޔޭވެފައި ދ ކި ވަ  އިއ މ ތަކާޤަހެން  ދ ނިޔޭެގ އެ ޅިޖަހައި، މ ތް  ފީ ދަނޑިން ބި،  ކަހެރިވެއިން އެޔެމ ޅި ދ ނި

ޖަމ ޢިޖަމ  ބާރ ަގދަ  ނ ފޫޒ ަގދަ  ދ ނިޔޭެގ  އަމިޔާތަކ ންނާއި،  މަންޢިއްޔާތަކ ން  ަވކިެވަގފާއައްލަ  ޓަކައި  ދިވެެގނެ ށް  ހި ން 

އެކަހެ ަމސައްކަތްރިޤައ މ   ޤަވެތީ ރާނ ކ ކޮށްލަން  ދ ނިޔޭެގ  މިއަދ   ައޅ ަގނޑ މެން.  އެހީތެރިކަން ނައ މ ތަކ ން  ށް 
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ބަ  މި  ،ރ ކޮށްދެނީފޯ ދިވެލަޤައ މ   މިއަދ   ޚާއިަގންނަނީ  ސިޔާހިރާްއޖޭެގ  މ ރިޖީ  ބަލައި  ޅި ސަތަކީ  ރ ެގ  ންނަވަަގދ ނިޔެ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވީމަ    މަތިވެރި ސިޔާސަތަކަށް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ސް  ވެ   ރ ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިހެންވޭ  ހާރ ޝ ކ ރިްއޔާ. މި  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  އާދެ!  

ނަ މައްސަލަެއއް  މެންބަރަޒަިއއްއެ    ،ންަގާވފައިވާތީވެނިޒާމީ  ފ ރ ޞަތ ތްތެރި  ހ ރިހާ .  އަރ ވަންށް  އަޅ ަގނޑ   ދެން 

މަ، ފާހަަގކ ރެއްވޭ  ވާނަ  ކަމަށް  ބޮޑ ވާ ކަންތައްތަކެއް ހ ރިމި ބިލ ަގއި ކަން  ؛ތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ދަންނަވާލަންޒައިއް 

ކަންތަ  އެ  ވާނަމަ،  ރަނަގޅ  އްތައް ކަމަށް  ިއއްޒަތްތެރިރެކ   މެންްއވ މަށް  ފެނިވަ  ހ ަގންޑައިބަރ ންނަށް  ށަހެޅ މެއް ނަވާ 

ހ ށަހެޅ އްވ ންވާހަކަފ ޅ  ދެކެންކަ  ަގޅ ނރަ  ދަްއކަާވއިރ   އަޅ ަގނޑ   އިހެންވޭ.  މަށް  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ްއޒަތްތެރި  ރ  

 . ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ،ހީމް ޙ ސައިން ޝަރ މެންބަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ކަދެއްކެވ ންވާހަ ހީމް ޙ ސައިން ޝަބަރ މެން ރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ހެންވޭ

ރަީއސް.ޝ  ިއއްޒަތްތެރި  ފޮޖޭެގދިވެހިރާއް  ކ ރިއްޔާ  ނ ފޫރި  ބޭރ ެގ  ބިލ ަގއި  ސަރވިސް  ސަރަޙައްން   ނ ފޫޒ    ދީޒާއި، 

ރާފައި އޮތީ   ފޯއްދާޅ ވާ ނ ފޫޒެ ވިއެ    ،ހަަގކ ރަްއވާތީ މެންބަރ  ފާތްތެރިށް ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަކަމަ  ދެފައި އޮތްވަ

ދަންނަވަން  .އެމަށްޕީ.ޕީ އަޅ ަގނޑ   އޮކަމ ަގއި  އިންޑިާއަގއި  ޠަލާލް  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ    ތް . 

އެދ ވ މ ަގއި  ވާމީ  އަގ  ނަލްބައި މ ބާލެޓިތްރޭހެއްަގއި  ރައްޔި ތެއްރާކްސް  އިންޑިއާ  ދިަގއި  ޖާޖޭެގއްރާހިވެތަކ   ޒީ   

ރި  ތެެގ ިއއްޒަތްރާއިފަރ  ދާއިވީމާ، ނަ ންތީ. އެހެންަގވާފައި ާމލެ ވަޑަިއަގއް ހިތައެ ކަންފަިއ  ންެގވަޑައި  ދ ވެ ންެގއިވަ ލައް

ދިވެ ދިހިރާއްޖޭެގ ސަރަމެންބަރ   ނ ފޫވެހިޙައްދަށް،  ނ ފޫގ  އަބައިނަލް   ޒާއިރާއްޖެއަށް ސަރަޙައްދީ  އެހެންވާމީ  އަދި   ޒާއި 

ން  ހިރާއްޖެއަށް ެގއްލ ން ލިބޭފަދަ ކަންކަތި ދިވެ ބޮޑެދަފަމި  ،ނ ފޫޒ  ވަދެފައި އޮތް ވާހަކަ ދައްކަާވއިރ ަގއި  އ މ ތަކ ެގޤަ

 ... ްއެގތެއްޖޭެގ ރައްޔިއްަވިއެގން ދިވެހިރާއަށް ފޮނ ރަލް އިންޑިއާ ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދާއިނައަރ ވާފ ރ ޞަތ މިހާރ   ޑ   އަޅ ަގނ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  އާދެ!   ނަިއފަރ   އި ން  ތްތެރި  ޒައްރާެގ 

 ން.  ލަދެއްވަޅ  ނިންމާފ ވާހަކައި ރިއަށް ެގންދަވަ ކ ޅ  ފ ކަހަށް ވާމެންބަރަ
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 :އްކެވ ން ވާހަކަދެ ޔާމްައޙްމަދ  ޝިންބަރ  މެ ދާއިރާެގ ފަރ ނައި

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އޮންނާނެ. އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ .އެމްެގ ވަ ޕީ.ޕީ  ޝ ކ ރިއްޔާ    ރީޓަރެއިފިން ސެކްވެސް ލަ   އިގ ތ  

އޮ  ރަލަށްޖެނެ ވަގ ތ   އަޅ ަގނއްޔާތިޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ސިޔާ، ؛ރައީސ  އިއްޒަތްތެރިްއަވން.  ދެ  ޑަށް  ވާހަކަ  ސަޚާރިޖީ  ތ ެގ 

އަޅ ަގނޑ  އިނޭގތޯ.ދައްކާލަން  އ ޅެނީ  މި  މިހާރ   ބިލަށް  ރި ފޮ    ސަރވިސް  ޚާރިޖީ ދެން  ދެކެވިއްޖެ.    ހަކަ ވާން 

.އެން  ޔޫ ؛ރި ރައީސްޒަތްތެިއއް   ބިލ ެގ ވާހަކަދައްކާނަން.  ގެ ވާހަކަދަްއކަމ ން އަޅ ަގނޑ  ފޮރިން ސަރވިސް  ތ ެގސަސިޔާ

 ެގންތޯ އި ކަ އްވި  ރައިޓްތަކެއް  ން ކޮބަލަންޖެހޭ.   ޮގތް އަޅ ަގނޑ މެން  ދިއަހަރަށް ހޯ  އެއްތ   ސަމްބްލީެގ ރިޔާޖެނެރަލް އެސެ

ރޭ.  ތ ން އެބަ ސ ވާލ ކ ރައްޔި.  އެބަ ސ ވާލ ކޮށްލަން   އަޅ ަގނޑ ތޯިއެގންލައް ވޯޓ  ދިވެހިންެގ ވިްއކާ ހ ރި ކިތަށްއަކ ރި

ރައީސް އިްއޒަ ޖެނެރަޔޫ  ،ނެވަޑައިަގންނަވާއެނގި  ؛ތްތެރި  ދަ.އެން  މިއީ  ރިޔާސަތަކީ  އެސެމްބްލީެގ  އެްއޗެއް. އ ލް  ރ ވާ 

ބަހާލައިސަރަޙައްދަކަށް ދ   ފަސް ދައ ރ ވަމ ންނިޔެ  އަހަރަކ  ވެސް  ދައ ރ ވަމ ންެގން ކޮންމެ  ދަނީ.  ން  މ ދައ ރ ވަ    މި 

ނޭގ. ައޅ ަގނޑ މެންނާ އެ  ެއބަށް   ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަބ  ވި ސަބަކ ރިމަތިލެއްމިފަހަރ   ެއ މަޤާމަށް  ،  ޣާނިސްތާންފްއަ

ކ ރިއް މި މަޤާތަ މ  ޤައ އްރި ބައެއެބަހ ަގއި  ރީ އިކަ  ެގހިސާބ  ކީ  . އެހެންނަމަވެސް، އެ ޤައ މަމަތިލާން ބޭނ ންނ ވާމަށް 

 ...އެލިޖިބަލް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީ އަޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލަދެްއވ ން އެދެން.  ންބަރ ތްތެރި މެޒައިއް ،  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

 ން. އަރ ވަޞަތ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފ ރ ، އެ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނަންަގާވފައިވާތީ

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ދ  ވާވަޙީެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ދާއިރާ  އ ނޫގފާރ 

ެގ  ލޫމާތ ތަކެއް ނައިފަރ  ދާއިރާ މަޢ ސް  ގ  ގޯ ރަށް ދޮޑަެއޅިެގން ވަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ކަނޔާ ިއްއޒަދެ! ޝ ކ ރިއް އާ

ނާނޭ.  ރ  ނ ފެންތ ން އ ލީ. ހަނިމާދޫހަމަ އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތަކަށް އެދި  ،ރަމ ން ެގންދާތީކ ރި މެންބަރ  ބޭނ ންއިްއޒަތްތެ

ޗަ ްއކަވަނީދަ  އެ އެއާއިނާ  ެއްގރިޑީފް.ެއކ   ސްޓޭމެންޓ .އޭ  ހަނިމާދޫަގއި  ދަށ ން  ތިެގ  ހަދަިއެގން  ންމަތި ލަދ ޝަނެއް 

ރ ވިްއކާލ  ބޭމަށް  ތިއްބެިވ  ޤާހިެގން  ރާއްޖޭެގ  ފަރާފ ޅ ން.  ބޭރ ެގ  ބިން  މިލްކ ނޫނ ައސާސީއަށް  ޮގތް  ތްތަކަށް  ކ ރެވޭ 

ފ. ިވއްކާލަ  ހަދައިެގން  ބޭފ ޅ ން.  އަތޮޅ   އ ޅ ނ   ބޮދ ނި  ދެން އަޅ ަގނޑ މެންން  ޖަމ ޔޭެގ    އާ ރާއްޖެ  ،ޢިއްޔާތަކާއިޑެތި 

ގ ޅ ން ޤައ މ ތަކާޒަމާނ އްސ ރެ  އޮތް  ބޭފ ޅ ން.  ގ ޅ     ކަނޑާލި  ދާއިރާ  އިދެންމެަގން  ދެކ ނ   ިއއްޒަތްހެންވޭރ   ތެރި  ެގ 

ޖެނެރަލް   ބޭފ ޅ ންެގ ސެކްރެޓަރީ  އި ޖައްސަިއެގން އެްއެގ މޭަގޖެެވހި ދިދަ އިންޑިޔާ ކ އްދާޅ ިވ ޮގތަށް ދި މެންބަރ  ވި
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ހ އިސް ދ ވެ  ކަންންނަަވިއެގން  ފަދަ  ައޅ ަގނޑ މެންެގއެހެންވީމާ ؛ކަންވ ން  ކޮންބަޔެއްތޯ  އިސްތިޤ ލާލާ ،  އި،   

އަރައިދަތާސިޔާެގ  ނޑ މެންއަޅ ަގ މިކަންކަމަށް  އެހެންވީމާިއަގންނަނީ،  ބި،  .  ކޮންމެ  މިބޭފ ޅ ން ލެހަމަ  ހަމަ  އްަގއި 

ސް ނ ވެސް ނެތް ވާހަކަ ދައްކަވާތީ ހަަމ  ހަމަ އެްއޮގތަކަށް ވެ ؛ހަކަ ނެތް ވާ  ސްވެކޮށްލަްއވަިއެގން ބިލ ެގ ނ ޓ ވިސްޓ 

 ސަތ ެގ ސަމާލ  ކަމަށް ދަންނަވާލީ. ރިޔާ

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

ިއއްޒަތްތެޝ  ދާއިރާެގ  ކ ރިއްޔާ  ދެކ ނ   ހެންވޭރ   ެމންބަރ .  ޝަ  އިްއޒަތްތެރިރި  ޙ ސައިން  ނިޒާމީ   ،ހީމްމެންބަރ  

 .  އްލައެ މައްސަ

 

 ޒާމީ މައްސަލަ( )ނި

 ންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެ

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް  އްޝ ކ ރި ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ     ،ނެީގމި  ޔާ 

މި ،  . އެހެންވީމާެގ ވާހަކައޭރިޖީ ސިޔާސަތ  ޚާ  އްކަވަނީތިމަންނަ މިހާރ  ދަ  ،މް ވާހަކަފ ޅ  ދަްއކަވަމ ން ވިދާޅ ވި ޝިޔާ

  ސްެގ ޚިދ މަތ ެގރވިސަ  ފޮރިންދަނީ    ކ ރަމ ން މިފައި އަޅ ަގނޑ  ބަހ ސްލައެްއ ނޫން. ހ ށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަހެޅިހ ށަ

 ލީ. ށް ދަންނަވާރިޔާސަތ ެގ ސަމާލ ކަމަަގނޑ  ައޅ ، ެއކަން އެހެންވީމާ ބިލަށް.

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

ދާއި އިހަަވންދޫ  އަނެއްކާ  މިހާރ   މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  އިރާޝ ކ ރިއްޔާ  މ ޙަްއޒަތްތެެގ  މެންބަރ   ޝިފާޢ  ރި    އްމަދ  

 . އަރ ވަންށް ފ ރ ޞަތ ޙައްމަދ  ޝިފާޢަްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ އި  ،ވާތީއިނަންަގާވފަޒާމީ މައްސަލަެއއް ނި

 

 ( )ނިޒާމީ މައްސަލަ

 ކަދެއްކެވ ން: ޢ  ވާހަމަދ  ޝިފާމ ޙައް ރާެގ މެންބަރ އިހަވަންދޫ ދާއި

އިްއޒަތްތެރި    ، އިނޭގތޯބޭނ ންވަނީކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަން    2ަގނޑ  ހަމަ  ރައީސް. އަޅ  ތެރި   ިއއްޒަތްއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ

ެގ   ރައްޔިތެއްއާރަލް އިންޑިސެކްރެޓަރީ ޖެނެމިއަދ  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ    ،ކަމަކީ   ރައީސް ނިޒާމީ މައްސަލައެްއެގ ޮގތ ަގއި. އެއް

ދި ދިހިވެމޭމަތީަގއި  ހިންތައްކޮ  ދަ  އެ  ހަށް  އިނޢަދާރ   މ ޑ ޑިިގ  އަޅ ަގނޑ ޭގމަލ   ހަރ ތޯ،  އިބާރާތ ން   ށިކަ 

އޭ ވެރިށްކ  އަގެ ކ ރަން.  ފާއިތ ރަށް  އިއްހަަގކޮށްލަން  ޅ ަގނޑ   ޙަބޭނ ން  ރައީސް،  އަޅ ަގނޑ މެޤީޤަތ ޒަތްތެރި  ން ަގއި 
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ޮގޑިެއއް ހޯއ ންސިލ ސް ކަ ރައިޓް  އ މަންމ ަގއި ހި ެގ ވެރިކަންމީރައީސް ޔާ   ،ސާފ ކ ރަންޖެހޭނީ ދ މަށް ޓަކައި އެތަްއ  ެގ 

 ތޯ ކ ރީ.  ރަދ ކޮށްެގން ކީއްމިލިއަން ރ ފިޔާއެއް ޚަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެ   ޝ ކ ރިއްޔާ. ނިޒާމީރ ބަންިއއްޒަތްތެރި  އާދެ!  ނިޒާމ  .  ެގއްލ ،  ސާފ ކޮށްލަދެއްވާ  މަްއސަލަ   ،މިރ ޢާދ   މައަޙް  !ނ  

ދާއިރާ ކ  އިްއޒަތް ޑަހ ވަދޫ  މެންތެެގ  ނަރި  މައްސަލައެއް  ނިޒާމީ  މެންބަ  ،ާގފައިވާތީ ބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ރަށް ެއ 

 ން.  އަރ ވަޞަތ ފ ރ 

 

 މީ މައްސަލަ( )ނިޒާ

 ވ ން:މިރ  ވާހަކަދެއްކެ ޢާއަޙްމަދ  ެގ މެންބަރ  ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާ ކ 

ވަނަ    61ދ ެގ  މަޖިލީހ ެގ ަގވާއި  ،ސަލަެއއް މި ނެީގަގނޑ  ނިޒާީމ މައްޅ  އައާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  

ދަ މަމާއްދާެގ  ަގާވއިދ ެގ  ށ ން.  ވަރަށް  61ޖިލިސް  ާމއްދާަގއި  ސާވަނަ  ބަހ   ބަޔާންންފ   ނި  ،ކ ރެވޭ   ޒާީމ  މީހަކ  

ނަަގ ނަމަމައްސަލަެއއް  ނި  ، އިފި  މައްސަލައާއެއީ  ޮގތ ން    ޒާމީ  ކަނރިބެހޭ  ޮގތެއް  އެޔާސަތ ން  ކަެމއް ޑަެއޅ ން. 

ކ ރި  އިކަނޑަނާޅަ ޖަލްސާ  ެގންދަވަނީއަތި  ތަކ ރާރ ކޮ  2.  ށް  ކަމަކަށް  އެއްވަނަ  މައްސަލަތަްއ    ށް  ނިޒާމީ  ކަެމއްަގއި 

ނަ މެންބަމ ންދާއިރ ަގނަަގމ ން  ރައްދ ަގއި  ވާހަކަތަކަށް  ދައްކާ  މައްސަލަށް  ދިނ މަރަކ   ނ ނިޒާމީ  ފ ރ ޞަތ    ދިނ މ ެގ 

އްދާެގ  ވަނަ މާ  61  ަގާވއިދ ގެ   ން މަޖިލީހ ެގމަތީ  ޮގތްވާ ޮގތ ެގެއއް   ، ރިޔާސަތާއެހެންވީމާ  ޮއވޭ.  ސަތަށްޔާލީހ ެގ ރިމަޖި

ދެއްވ ަމކީ  އިޮގތެއް ނިންމަވަރިޔާސަތ ން  މެދ  ވެސް  އާ  މައްސަލަ  މި  ލަ މި ނެީގ.އްސަނޑ  މި ނިޒާމީ މަދަށ ން އަޅ ަގ

 އްޔާ.  ބޮޑަށް ޝ ކ ރި  އް. ވަރަށް ކަމެބޮޑަށް އެދޭ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް

 

  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ސަތ ންޔާރި

ޞަތަށް ފ ރ ަގއި އޮންނަ ޮގތ ން ނިޒާީމ މައްސަލައަކަށް  ވާިއދ ! މަޖިލީހ ެގ ަގްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެކ ރިއްޔާ އިޝ 

އީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްތޯ ނޫންތޯ އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ  . އެއަރ ވަންޖެހޭަގނޑ  ފ ރ ޞަތ ަވޑަިއެގންފިއްޔާ އަޅ  އެދި

އަޅ ަގނހަވާ އެހެންވީމާކަފ ޅ ން  ކަނޑައެޅޭނީ.  މެންބަރ އްއި   ،ޑަށް  ތި  ދެ  ޒަތްތެރި  ހ ރިހާ ްއވިފާހަަގކ ރެންމެ  ޮގތަށް   

ވެސް   މެންބަރ ން  ޔަީގންމަލ ކ ޢައިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  އަޙްމަދ  ކ ރަން.  ރައްވާނެ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި 

 !ށް ެގންދަވާއަޅ  ކ ރި ކަފ ޔާމް ވާހަޝި
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 ވ ން:ޔާމް ވާހަކަދެއްކެ ޝިޙްމަދ  ންބަރ  އަ އިފަރ  ދާއިރާެގ މެނަ

އި އާދެ ޝ ކ ރިްއޔާ  ރައީތްތެރިއްޒަ!  ސަ  ފޮރިން  ތެރެއިންލާފައި  ސް.  ބިލ ެގ  ޔޫ.އެންމިނިސްޓަރ  ފޮރިންރިވސް   ،  

އެސެޖެނެ ރިޔާސަތ ރަލް  ބަލަހައްޓަމްބްލީެގ  ފ ރަ  1946ނަވާނެ  އިަގންއެނިގވަޑަ  ؛ވަން  އެންމެ  ބެލްޖިަގިއ  މް އަތަމަ 

  އާ ރަތަމަ އިންޑިންމެ ފ ހިސާބ ން އެ  ންނާފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެ. ޭއެގޓަވާފަބަލަހައް  ވަނީ މި ރިޔާސަތ   ރީ މިންޕާރލް އޮ

ޕާކިސްތާނ   1957 އަފްޣާނި  1962ަގއި.  އެބައޮސްތާަގިއ،  ިމފަ  1966ތް  ން  އަހަރ .  އޮނަރަބަލް  ވަނަ  هللا ޢަބްދ ހަރ  

ވާޝާ އަފްޣާނިސްތާނާދަހިދ   މީަގކ ރެްއވީ  މި.  މި  ވާ  އި  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  މިފަހަރ  ސަރަޙައްދަ  ޮގތަކީ  ށް 

ޤައ މ ތައް  ލި މިބ ނ އިރ ަގިއ  ދަތިކޮށް  ޤަ  ވަރަށް  ނިކަމެތިކޮށް  ވަރަށް  އޮތީމާއޮތީ.  އެސެމްބްލީަގިއ    އ މ ތައް  ޖެނެރަލް 

ެއކީަގއި    އާވާތީ  ހޭ ކަމަކަށްދަކ ރަންޖެ ލަރ ން ހޭމިލިއަން ޑޮ  ، ހޭދަބޮޑެތި  ކީ އެ ޤައ މަކ ން ވަރަށްދ ވަހައަހަރ   1ހޭދަވާ  

އޮތީމަވަ  2ނިސްތާން  ޣާއަފް ކ ރިމަތިލާފައި  ފަހަރަށް  ދިވެހި  އާނަ  ވޯޓ   އެ  ކާމިޔާބ  އެކީަގއި  ދިޔައީ.  ރާއްޖެއަށް  ވެެގން 

.  ވާހަކަ  ދަކ ރިހޭބަށް  ޚާންނަށް އަޑ ިއވ ނީ ވަރަށް ބަިއވަރ  މިލިއަން ޑޮލަރ ން މި އިންތިަގނޑ މެއަޅ   ،މަވެސްންނަހެއެ

 .  އެކ ކެއް ިވއްކާލެއްިވ ވާހަކަ މި ވޯޓާ ހ ރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މ ހިންމ  ވޯޓ ތަށް އޮތް އަ ރި ދެރަވަރ . އަނެއްކާ ކ މިއީ 

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

މެން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި  މަޑ ކޮބަރ ،  ވާހަކަފ ޅ   އި ށްލަދެްއވ   އިނޭގތޯ.  އެދެން  މެއްޒަތްތެން  ންބަރ  ރި 

  އި ރވިސްެއއް އ ފައްދަސަ  ފޮރިންއޮންނަނީ    ބިލ ަގއި މިެއ  .  ެގ ބިލ ރވިސްސަ  ފޮރިންއޮތީ     ހ ށަހެޅިފައި މިރ ހާމި

، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެދެން ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި ކ ރެވޭނެ ޮގތްތައް. އެހެންވީމާންތިޒާމ ތައްތައް އިންރވިސްެގ ކަސަ  ފޮރިން

ބިލ ަގއި   ންގ ޅ ަވިއެގ  އްަވިއެގން އެއާއޮތް ކަންތައްތަކަށް އިސްކަންދެ ލ ަގއި  ދައްކަވާއިރ  ބިފ ޅ ވާހަކަ  ރ ން ވެސްމެންބަ

ކަންތަްއތަކެއްރަނަގޅ  ހ ރި  ކ ރި   ެއއާ   ިއ،ރަްއވަފާހަަގކ   ކ ރަން  ވާހަކަފ ޅ   މ އަގ ޅ ަވިއެގން  ެގންދެވ ން.  ޙައްމަދ  ށް 

ދާއިރާ  އ ނޫގފާރ   އިއް ވަޙީދ ،  މައްސަލަރިތެޒަތްެގ  ނިޒާމީ  މެންބަރ   ނަންގަ   މެންބަރަށް   ،ވާފަިއާވތީެއއް  ިއއްޒަތްތެރި 

 .  އަރ ވަންޞަތ ފ ރ 

 

 ލަ( އްސަޒާމީ މަ)ނި

 ހަކަދެްއކެވ ން:ދ  ވާވަޙީެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ދާއިރާ  އ ނޫގފާރ 

ެގ  އި ރާއްޖޭ އާ ކ ރި ވާހަކަދ ރަޚަ  ންއަނ ދަން ވެެގން މިލިޤައ މ ތަކ ެގ ވޯޓ  ހޯ ؛ހަމަ ރާއްޖެއަށް މި ވޯޓަށް  އަނެއްކާ ވެސް

ކަތަްއ  ގ  ވާހަދޮނ ޖެހޭ  ދެން މިކަހަލަ ދެން ވަރަށް ތާކ ންތާކ   ،ާއއި ިވއްކާލި ވާހަކަޓ ތަކެއްތަށް ވޯލަޙަތ  ގެއްލޭ ޮގޞްމަ

ޔިތަކ  ވެސް  އްރަކޮންމެ    ރާއްޖެއަށް  ،ެވެގންވަންއަޅ    ލ ަގއި ނ ތަނަަވސްކަންދަނޑިވަޅ ަގއި ރައްޔިތ ންެގ ބޮ  މި  ،އިނޭގތޯ
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  ޑ  ބޮ  ލިބ ނ  ވަރަށް  ން ެއއީ ރާއްޖެއަށްޖެއަށް ލިބ ހިރާއްެގ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީެގ ރިޔާސަތ  ދިވެދ.ަގބޫލ ކ ރަްއވާނެ އ

ކެއް. ދެން  ހަމަ ހެއްކަމ ެގ ފ ރިވާމީ މ ޖ ތަމަޢ  ބަލައިެގންފިގ  ސިޔާސަތ  ބައިނަލްއަ ޖީ ޚާރިސަރ ކާރ ެގ    ރެއް. ެއއީ މިފަޚ 

މ ޅިެެބޭފ   އ ދ ނިޔެޅ ން  ބަްއޓަންޖޭެގ  ރާއް  ލައިެގން މިނޑާކަގ ޅ ން    އާ  ބޭރަން އ ޅ ނ ކ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ   ފ ޅ ން  

 .. ވައި. ދަހައްޅ ހާވަރަށް އިތ ރ ފ މިއަދ  ދެން އެ

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ޔާސަތ ން ވާރި

މެންބަ އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިނޭގތޯ.  ހަޝ ކ  ؛ރ   އަޅ ަގނޑ   އިއްޒަރިއްޔާ.  މެންމަ  ތި ބަތްތެރި  ރ  

އަޅ  ފާހަ ޮގތަށް  ދަންނަަވއިފިންަގކ ރެްއވި  މި  ،ަގނޑ   ވެސް  މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  މަފްއި ލ ަގބި  ހ ރިހާ   ކާ ތަމްހޫވާ 

އިްއޒަތް ވާހަކަގ ޅ ވަިއެގން  މެންބަރ ން  ކ ރި ތެރި  ެގންދި އަފ ޅ   މެންބަރ ން ށް  އިްއޒަތްތެރި  ދެން  ޔ މަށް. 

ފ ޅާދަްއކަވަމ ންވާހަކަފ ޅ  ބޭނ ންފ ޅ ވާ  އެ     ކ ރިވާމިނެްއަގއި  ެގއަހަކަފ ޅ   ފ   ންދެވޭތޯށް  ެއބަ އަޅ ަގނޑ     ރ ޞަތ  

އެހެންވީމާއަރ ވަން.   އަނެއްކާ ދެން  އަޅ ަގނޑ   މެން،  އިްއޒަތްތެރި  އަޙްވެސް  ޝިބަރ   ފ މަޔާމަދ     އަރ ވަން ރ ޞަތ ށް 

 ަމށް. އިަގތ ވަޑަ ށް  އަކަފ ޅާއިެގން ކ ރިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަ

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ޔާދ  ޝިެގ މެންބަރ  ައޙްމަރ  ދާއިރާނައިފަ

އި ކ ެގ ތެރޭގަ ދ ތަޤްޞަކ ރަން ބޭނ ންވާ މަބިލ ން ހާސިލ ރވިސް  ރި ރައީސް، ފޮރިން ސަ އިްއޒަތްތެއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ

ދަންނަަވއިފިން ސި  ،އަޅ ަގނޑ   ކަމެކޭ  ޔާސީ މީެގ  މ ހިންމ   ވަރަށް  އެއީ  ެއްއކިބާވ ން  އެންމެ  ބި  މި.  ނ ފޫޒ ން  ލ  

ހެދ މ ެގ  ާގނޫނަކަށް    މި  ؛ކ ރ މ ެގލ  ފަރ މާބި  ނޫނޭ. އޭރ  ވެސް މި  ރަކ ސަރ ކާ  ރެވިެގން އަީއކީ މިކ ފ ރަތަމަ ފަރ މާ

މަޤް މ ހިންމ   އޮތީޞައެންމެ  ވެފައި  ފޮރިން  ،ދަކަށް  ނ ފޫޒ ން  ސިޔާސީ  އެްއކިބާސަ  މިދަންނަވާހެން  ކ ރ މޭ.  ރވިސް 

ވޭ  ށް ފޯރ ރވިސްއަައށް މި ސަހާފޫޒ  އިންތިރ ެގ ނ ިމނިސްޓަ  ފޮރިންއޭ   ނ ވެ ސިލެއްހާދ   ޞައެ މަޤް  ،އެހެންނަމަވެސް

 މި   ޝާހިދ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިهللا އޮނަރަބަލް ޢަބްދ  ؛ބިލ ެގ މައިަގނޑ   މި؛ ތެރި ރައީސްން. އިްއޒަތްތ މ އޮއޮތްތަށް  ޮގ

ސްޓްތަކ ެގ ޕޯރިވސްެގ އެކިއެކި  ސަ   މިހާރ  ފޮރިންރެވެނީފާހަަގކ  ަގއި އަޅ ަގނޑަށް  ތ  ދެްއެގ ޮގޞަޤްމަެއއް  ބިލ ެގ  އޮތް  

އެ ތެރެއިން  ބޭފ ޅ ންެގ  ބޭނ ންފ ޅ ކ ފާނ ނިމަ  ތިއްބެވި  ފަރާތްތަ  ެގނަނ ވާ  އަނބ ރާ  އިނކެއް  ާގނޫނެްއެގ  ޭގތޯއ ން   .

ވަން. ދިމަދިމާލަށް ފޮނ ކޮޅެއް އެ  ވާ ބޭފ ޅ ންނ ންފ ޅ ފާނ  ބޭމަނިކ    ވެސް އެ  އެހެން  ނައ ން. ެގލާފައި އަނބ ރާ  އިންރެތެ

ކަދެއްކީމަ  ލިބ ނ  ވާހަޑި  ނ ޮގސެމްބްލީެގލް އެރަޖެނެ  .އެންޔޫރިޖީ ސިޔާސަތ  ވަރ ަގދަެވެގން  ޚާ؛ ސްޒަތްތެރި ރައީއް އި

ޖޯ ދ ނިކަބޮޑ   ޤައ ކަށް  އެހެން  ރައީޔޭެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް.  ސިޔާސަތ ޚާރި ؛ސްމ ތަކަށް  ރަޖީ  ެވެގން  ނަގޅ  
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ކ ރެވ ނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެމިތި ؟ކޮންކަމެއްތޯ  ނ ލިބިކްސިން ބީ  އިްއޒަތްތެކޮޅ   ރައީސް.ފައޭ  ޤައ މެްއެގ    ރި  އެހެން 

 .. އި.. މ ޅި ޤައ މ ަގނ ދޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްތަނަށް ައޔަކަ ވެސްޓަރ ން މިއިން

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

މެން ވާހަކައިްއޒަތްތެރި  މަޑ ކޮށްލަދެއްބަރ   އިނޭގތޯފ ޅ   އެދެން  އާދެވ ން  އަޅ ަގނޑ   .  ނިމިހާ!  މައްސަލަ ޒާމީ  ރ  

ިއއް ފ ރ ޞަނަންގަވާފަިއވާ  ެމންބަރ ންނަށް  އަޅ ަގނއެތ ޒަތްތެރި  ކ ރިން  އަނެއްކާ ރ ވ މ ެގ  ހަމަ  ދަންނަވާލަން ޑ   ވެސް 

މެންބަރަށް ތި ކަންބޮޑ ވެަވޑައި  ؛އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ   މިރަނަގޅ އް  ަގންނަާވ ކަންތައްތައިއްޒަތްތެރި  ބިލަށް    ކ ރ މަށް 

 ،ބަހ ސްކޮށްބެހޭ ޮގތ ން    ސްޓޭޖ ަގއި ެއއާ  ކޮމިޓީ  ވާ ޮގތ ންނޑަށް ހީމާ އަޅ ަގތަކެްއ ދެއްވީިއަގންނަވާ ޚިޔާލ ފެނިވަޑަ

ެގ އިރާބިލެތްދޫ ދާ  އަރ ވަނީ  ހަވާނެ. ދެން އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މިސޭކެއް ެގނައ މަށް ފަޙ ތަޞްލާއަށް ެގންނަންޖެހޭ އިއެ

 ޒާމީ މައްސަލަެއއް. ނި ،ށްބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމައިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ނިޒާމީ މައްސަލަ( )

 ކަދެއްކެވ ން: ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ވާހައިރާބިލެތްދޫ ދާ

އިފަރ   ، ނަމެންބަރަކ ޒަތްތެރި  އެއް މި ނެީގ މަޖިލީހ ެގ އިއް  ނިޒާމީ ނ ކ ތާ . އަޅ ަގނޑ ީއސްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ދެއްކ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ެއީއ  ދިމާކޮށް ވާހަކަ  އެހާ ހަސަދަވެރިކޮށް  ރ  ޔޫ.އެންއާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަދާއިރާ

ވެޤައ މީ ސަލާ އަޅ ަގނޑަމަތަށް  ދެން  ނ ރައްކަލެއް.  ހ ރި  އެ ބޭ  އެ  ،ަގބޫލ ކ ރެވޭށް ވެސް  ސް  ވެރިކަމ ަގއި    ފ ޅ ންެގ 

ކ ރައްާވކަށް. ދެން ޔޫ.އެން ދެކެ ޤ ރީރ ތަ  ނ ަގންނަވާ ވެސް ޔޫ.އެންއަށް ވަޑައިއީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ދ ވަހަކ ފ ޅ ންެގ ރަބޭ

ރ  ސިޔާސަތެއް  ޅިވަރަށް  ބޭފ ޅ ންއަންނަ  އެހެންނަމަވެސްެގންގ ޅ ްއވާ  ސަލާމަތަށް   ،ކޮޅެއް.  ޤައ މީ  ހ ރި  ެއީއ   

ދެއްކެވިްއޔާ މާ   ބިލަށް ވާހަކަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި ، އަންީވމާމާކ ރ ން. އެހެދި އާ ޔޫ.އެންވަރަށް ޒާތީކޮށް   ނ ރައްކަލެއް 

ޑ މެން  އަޅ ަގނ  ކާއަޢިއްޔާޖަމ މި ެގނައީ ޔޫ.އެން ކަހަލަ    ކަަމށްމާލ ެގ ސަ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އެހެންވީމާ.  ރަނަގޅ ވާނެ

 އްޔާ. ޝ ކ ރި .ތީޖެހިދާނެ

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޒަތް އާދެޝ ކ ރިއްޔާ  ެމންބަރ .  ައޅ ތެރި  މައްަގނޑ މެ!  ނިޒާމީ  ނަަގން  ވެސް ަގއި ހަަގކ ރާއިރ  ފާ  ިއެގންސަލަ     

މެއި އަ ްއޒަތްތެރި  މެންބަންބަރ ންެގ  އެްއ  އެދެން  މެންރިހ ން  އަނެއް  ރަ  ބަރަކ ރަކ   ވާހަކައަށް  ވ މ ެގ ދެއް އްދ ދަްއކަާވ 

އާދެ! ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ރަނަގޅ  ކަމެއް ނޫން   ކ ރެއްވ ން.ސަލަ ސާފ ނިޒާމީ މައް  އި،ޮގތ ން ވާހަކަ ނ ދައްކަވަ
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ދަްއކަވާ ކޮންެމ  ވާހަކަފ ޅ ން  ، އެީއ ައޅ ަގނޑ މެމާ. އެހެންވީސް ބަސް ބ ނ މަކީއިމީޑަޢިއްޔާއަކަށް ކ ދަ ޖަމ ޔޫ.އެން ފަ

ހާލެއްަގއި މިފަދަ ސް  ނެ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެން އެްއވެބަހައްޓަވަންޖެހޭކ  ވެސް ހަނދ މަފ ޅ ަގއި   މެންބަރައިްއޒަތްތެރި

މަޖިލިސް ކަމ ަގިއވާބޮ  ަގނޑ މެންެގ ދ ނިޔޭެގ އެންމެމަޖިލީހެއްަގއި އަޅ     ސް ބަހެްއ ވާ އިމީޔޫ.އެންއަށް ކ ޑަ  ،ޑ  އެްއ 

ވަންޏާ އަޅ ަގނޑ  އެވާހަކަތައް ހ އްޓ ވާނަން. މިހާރ    ރެވޭ ކަމަށްފާހަަގކ އެފަދަ ކަމެއް    .ްއކެވ ންދެކަފ ޅ ޮގތަކަށް ވާހަ

ަމކ  އިއަނެއްކާ  ދާއިރާެގ  މެންބަރ   ްއޒަތްނ ދޫ  ނަންރާޢީމ ޙައްމަދ   ތެރި  މައްސަލައެއް  ނިޒާމީ  ެއ    ،ަގވާފައިވާތީ  

 އަރ ވަން.  ޒާމީ މައްސަލަ ހ ށަހެޅ މަށް ފ ރ ޞަތ ށް ނިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 

 މައްސަލަ(  ޒާމީނި)

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ރާޢީމ ޙައްމަދ  ންބަރ  މެމަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ 

ަގކ ރެވެނީ  ނޑ ެމންނަށް ވެސް ފާހަެއކަމަކ  އަޅ ަގ ؛. ރައީސް ދެންމެއަކ  ވިދާޅ ވެދެްއވިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއި  ޝ ކ ރިއްޔާ

ދާއިނަ އިއިފަރ   ފޮރިންރާެގ  މިހާރ ެގ  ސީދާ  މެންބަރ   ޢަބްދ    ްއޒަތްތެރި  ޮގތ ން   ޝާހިދާهللا މިނިސްޓަރ  ޒާތީ 

، ްއވައި ރަ ންތައްތައް ކ ކަ  ނ ކ ރެވިެގން އެޖަމ ، ޒާތީ ޮގތ ން ހަެގން އިނޭގތޯމަށް ހަސަދަވެރިވެ ެގ ކ ރިއެރ ނ ނިކ ފާއެމަ

ދައްކަވާތީ ވަ.  އެވާހަކަތައް  އިނޭގތޯރަށްބޮޑަށް ޖޭ ދެން  އެހެރީ  ފޮރިންވެފައި  މިައދ ެގ  އެކަމަކ  ެވސް  ޓަރަކީ  މިނިސް  . 

 ޭގތޯ. މިނިސްޓަރ  އިނ ރ ަގދަ ފޮރިންއްރ ެގ އެންމެ ވަބަ މިހަމަ 

 

 :ކަދެްއކެވ ންރިޔާސަތ ން ވާހަ

މެ ިއއްޒަތްތެރި  ނިޒާޝ ކ ރިއްޔާ  މަންބަރ .  ބަލައި ސަލައެ އްމީ  އަޅ ަގނޑަށް  ޮގތ ަގއި  އެހެންނަމަވެްއެގ    ، ސްނ ަގނެވޭ. 

މެންބަ ފ ރ  އިްއޒަތްތެރި  ނަންޞަތ ރަށް  ތި  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  މިހާރ   އެރ ވީ  ބަލަން.  މައްސަލަެއއްތޯ  ކޮން  ގަވަނީ 

 . އަރ ވަންނޑ  ފ ރ ޞަތ ށް އަޅ ަގމަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާބަންެގ އިްއޒަތްތެރި މެފަރ  ދާއިރާނައި

 

 އްކެވ ން:ެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެދާއިރާ ރ އިފަނަ

ސް ރވިސަ  ހެޅިފައި އޮތް ފޮރިންހ ށަ  ،ލާނަންއިތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް ދަންނަވަކ ރިއްޔާ އިްއޒަޝ 

ެއއީ   ވަނަ  4ލ ެގ  ބި ކަންއަޅ    މާއްދާ  ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ަގނޑ މެން  ކަމެކޭ.  މާއްދާ   3ބޮޑ ވާ  އެ  ަގވަނަ  ބ ނާ  އި 

ވަނަ  115ސީެގ  އިތ ރ ން ޤާނޫނ އަސާޭއގެ ވޭ.  ވަނަ މާއްދާއިން އެބަ   4ަގ  ކޮށްލ މ ެގ ޖާ އެހެން ޮގތަކަށް ބަދަލ ކަންތައްތައް

އެ ވަރަށްބޮޑަށް  ބާރ ތައް  ހަމާއްދާެގ  އަނެންހެން  ބަ  ކަމަށްދަނިކ ރޭ.  ކ ޑަކ ޑަ    ، ނަމަ  ވަނީ  ންނަވާ  ރެއް  ސަރ ކާމިއީ 

  ތެރި ިއއްޒަތް  .ިވޔަސްޅ ޫގފ ންމެ އ ނދަންނަށް ކިތަމެންބަރ   ރި ބައެއްމިއީ ދެން އިއްޒަތްތެ  އް މި ބިލަކީ.އްދާ ބިލެއ ފަ



1202 ން ޖޫ 30                                               ސާލްޖަ ވަނަ 71 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

61 

 

  އެއީމަ  ހ ނީޖެތިބެން  އިރައްޔިތ ން ނ ކަ  ޖެހެނީ ދިވެހި  ަގނޑ މެން މިެވެގން ައޅ ރިޖީ ސިޔާސަތ  ރަނަގޅ ޚާ ؛ރައީސް

ހާފައި ވެކްސިން ޖަ  އެއް  .ެގން ރިޖީ ސިޔާސަތ  ވަރ ަގދަވެ ޚާ އޮތީ    ޓްސް މިބޫރީ  ޤައ މ ަގިއ މިލިޓަވަރ . އެއީ މ ޅި  ރަދެ

ކި ޤައ މަކ ން ފިޔަވައި އެހެން ދ ނިޔޭެގ އެހެން ވެެގން. ވަރިޖީ ސިޔާސަތ  ވަރ ަގދަޚާއަނެއް ެވކްސިން ނ ޖެހި މިތިބީ  

މި ޤައ މަކ ން  އިންވެސްޓ  އެްއވެސް  އިންވެސްޓ ކ ރަންތަނަށް  ފަރާތްތަކަކަށް  ތިބި  ނެތް    ޮގތެއް  ރިޖީ ޚާކ ރެވޭނެ 

 އ މ ެގ މިނިވަންކަން... މި ޤައ މ . މި ޤަން. އެްއ ޤައ މެއްެގ މ ށ ތެރޭގައިސިޔާސަތ  ވަރ ަގދަެވެގ

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

ތި   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ .  ކަވެަވޑަިއަގންކަންބޮޑ އިްއޒަތްތެރި  ބިލ ނަވާ  މި  ރަނަގންތައްތަްއ  ކ ރ މަށް ޅ ން 

މެންބަރ  މ ޙައްދަންއަޅ ަގނޑ   މަށް  ދެްއވ  އިޮގތްތަކެއް ހ ށަހަޅ އްވަ ޝިފާޢ     ދ  މަނަވަން. މިހާރ  އަނެއްކާ އިއްޒަތްތެރި 

 ން.  އަރ ވަރ ޞަތ ށް ފ އަފާޢ އްމަދ  ޝިމެންބަރ  މ ޙަ ޒަތްތެރިއް އި  ،އިވާތީފައްސަލަެއއް ނަންަގވާ ނިޒާމީ މަ

 

 ލަ( ޒާމީ މައްސަ)ނި

 މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ބަރ  ެގ މެންއިހަވަންދޫ ދާއިރާ 

އަޅ  ކ ރި! ޝ އާދެ ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  މިްއޔާ  މައްސަލައެއް  ނިޒާމީ  ނެީގ  ަގނޑ   މި  ވެސް  ޙަޤީ  ،ފަހަރ   ޤަތ ަގއި 

މާތ  އިއްޒަތްތެރި  މަޢ ލޫ  ތަށް ދޮގ ޮގ  ޔިތ ންނަށް އޮޅޭ ރައްްއަގއި ސީދާސެހިނާގ ބަހ ޅ މ ަގއި  ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ތަރައް

ޝިޔާމް   ސިޔާސަތ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އްވަމ ންދާތީ.  ރަމަކ ހާމެންބަރ   ސަބަބ ން  ޚާރިޖީ  ެވކްސިން ެގ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ވާހަކަދެއްކި  ބ ނެ  އަޅ ަގނ ލިބ ނޭ  ފާިއރ   ނިދ ނި  ،ވީބޭނ ންހަަގކޮށްލަން  ނޑ   ިގނަ    ތ ންސްބަ ޔޭެގ  އެންމެ  ވެކްސިން 

ދެވަނަ    ،މީހ ން  68ތަމަ ޑޯޒް % ފ ރަމިހާރ  ވެސް ވެކްސިންެގ  ދިވެހިރާއްޖެ.  ،ކީ މިއީރައްޔިތ ން ޖެހި އެއް ޤައ މަ

އޮ  މީހ ން  42%   ޒްޑޯ ޤައ މެޖަހާފައި  ދިއްތް  އެހެންވީމާވެހިރާއްޖެައކީ  ދޮ  ،.  ރައްޔިތ ންނަށް  އެކަހަލަ  މަޢ ލޫމާތ   ގ  

 ... ކާރ ން ސަރ އާތްތެރި ރައީސް. ިއންޑިނ ން އެއީ ޯގހެއް އިްއޒަކަނޑައެޅިެގން ދި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން 

ެގ  ، ރާއްޖޭރަށް ވެސްންބަމަޢ ލޫމާތ  ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެަގނޑަށް ހީވަނީ ތި  ޅ މެންބަރ . އަ  އްޔާ ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރި

ވެކްސިން   އެންމެ ބޮޑަށް  އިދ ނިޔަޭގ  ތ ން މިއ މަކީ ނިސްބަޤަމި  .  ވާނެނަ ިގވަޑައިަގން ވެސް އެނޔިތ ންނަށްހ ރިހާ ރައް

ޤައ   ރާމ ޕްރޮްގ އެއް  އޮތް  މިމ .  ހިންިގފައި  ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   މަކ ނ ދޫ  މިހާރ   އިއްޒަތްތެއަރ ވަނީ  ދާއިރާެގ  ރި   

 އް.  ނިޒާމީ މައްސަލައެ  އަށް،ރާޢީއްމަދ  މެންބަރ  މ ޙަ
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 އްސަލަ( )ނިޒާމީ މަ

 ޢީ ވާހަކަދެއްކެވ ން: އްމަދ  ރާރ  މ ޙަ މެންބަދޫ ދާއިރާެގމަކ ނ 

  .ޕީ ޝިޔާމް ކޮންތާކ  އ ޅ ްއވާފައިކަށް ނޭނެގ އެމްައޅ ަގނޑަ ،  މީ މި ނަަގނީމި ނިޒާ  އަޅ ަގނޑ  ؛ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  

.  ނޭށް ހަދާ ާގނޫނެއް ނޫހިދަޝާهللا ޢަބްދ ށް  ދ ވަހައަހަރ   5  ، މިއީބަހ ރިއެ  އި ަގނ ލަޭއ. މީއްބިލ  ބަލައެ  ކަމެއް. މި

ދިވެ ފ ރަހިރާއްޖޭެގ  މިއީކީ  ސިޔާސަތ   އ ފަންކ ތަޚާރިޖީ  މީަގމަ  ާގނޫނޭ.  ނ ކ ތާރާ  ހ ރިހާ  އެބަހ ރި  މިތާ އެއި  އް. 

ިއ  ލާަގ މަރ ޙަޓީއް ކޮމިވައިފިއޭ ހ ރި ކަންބޮޑ ވ ންތަހަކަ ދައްކަ ކަންތައްތަކ ެގ ވާ  ނޑ މެންެގ މެންބަރ ން ވެސް އެއަޅ ަގ

ޝިޔާއްލ ޙަ ދެން  މިީއ  ހީެވެގން    ްމއަށްކ ރާނީއޭ.  ާގނޫނެންހެންއަހަރ   5ިމއ ޅެނީ  ށް  ޝާހިދަهللا ޢަބްދ   ،ދ ވަހަށް 

 ބައްލަވާ! ބިލ   ނެ މި. ހެޔޮ ނ ވާއޮތީ ތަކަށް ނޫން މި. އެޮގހެންއްއަމާޒ ކޮށްެގން ހަދާ ާގނޫނެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަޝ ކ  މިހާތްތެރިރިއްޔާ  އާދެ!  މެންބަރ .  ފ ރ   ރ   މިއަޅ ަގނޑ    ސަޢ ދ   ބަރ މެން އިްއޒަތްތެރި  އަރ ވަނީ  ޞަތ  

 .ޙ ސައިން ސަޢ ދ  ބަރ މެންިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ވިލިނިގލީ .ށްޙ ސައިނަ

 

 ވ ން: ކެ އް ކަދެހަވާ ޙ ސައިން ސަޢ ދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލިނިގލީ

ނައިފަރ     މާދެން  .  އި މީަގަގކޮށްލަންތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ވެސް އެްއޗެއް ފާހަތްއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ ބޮޑަށް 

ިއއްޒަ ދަްއކަވާތީ. ދެން ޮގތަށް ވާހަކަނ ތަނަސްާވ  ތްހި ބެހޭ ޮގތ ން ތަންކޮޅެއް  ތެރި މެންބަރ  ދެން މި ބިލާތްދާއިރާެގ 

މި   ކީގައިއެއާއެ  ބަދަލެއް. ހަމަ  އަންނަންޖެހޭ  އީދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް މ ހިންމ  ބިލެއް. މި  ،ކީލަތ ަގއި މި ބިޤަހަޤީ

ޝަރަވެހިރާއްދި ވަގ ތ    ރީތި  ވަރަށް  މި  ޖެއަށް  ލިބިެގން  އިބްރާރަ  ދިޔައީފެއް  ޞާލިޙްއީސް  މ ޙައްމަދ   ެގ ހީމް 

މިހެން ހ ންނަ ކާމިޔާބީތައް ،  އެހެންވީމާ ފާހަަގކ ރެވޭ. ދެން   ބަލައިެގންފަިއވާކަން  ނިޔެއަށް މި ޤައ މ ދ މ ޅި    މަތ ގައިޢާޒަ

އިދިކޮ ވެސް  ޮގތ ން  ފަރާތްތަސިޔާސީ  މ ހިންމ   ވެސް  ކ ންޅ   ކަންކަަމކީ  މި  ހަމަ  ބަލައިަގނެ،  ކަމަށް  ކަމެއް   

ވަރަލައިަގތ ބަ ފާހަަގކޮށްލަންން  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި  މ ހިންމ . ދެން އަޅ ަގނޑ   ފޮރިން    ،ށް  ފޮރިން ސަރވިސް ނ ވަތަ 

ފާއިތ ދާއި  ެގރިލޭޝަންސް ދ ވަސްތަކ ގައިރާއަށް  އެކެ  ވެދިޔަ  ނިމ މަމަށް ޔ ދިދިޔަެވެގންހެރިރާއްޖެ  ވަނީ  މި  މިއަދ   ން 

އެހެންވީމާ،   ޙަޤީޤަތް  ބޫލ ަގއަޅ ަގނޑަށް  އަިއއްސަ.  މި  ދެން  މެަގކ ރެވެނީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށްބޫލ ކޮށްެގން   ނ ވީ 

ަގނޑ  ތެރި މެންބަރ ން ފާހަަގކ ރެްއވި ޮގތަށް އަޅ  ޒަތްން ވެސް ދެންމެ އިއް ރިއަކަށް ނ ދެވޭނެކަން. އެހެންވީމާ، ވެކްސިކ 

 ...މ ން އެބަދޭކާމިޔާބ ކަމާއެކ  ވެކްސިންެގ ދެވެ  ވަރަށް ރާެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ވެސްތްވާ ދާއިހަމަ ނިސްބަ



1202 ން ޖޫ 30                                               ސާލްޖަ ވަނަ 71 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

63 

 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިނޭގއާދެ!   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  މެތޯޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ވިދާޅ ވިން.  ތި    ކަންތައްތައް   ފާހަަގކ ރެްއވި،  ބަރ  

މެންބަރ  އަޙްމަދ    ިއއްޒަތްތެރިންނަށް ވެސް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ.  ނީ ިއއްޒަތްތެރި ހ ރިހާ މެންބަރ  ވަ ހީއަޅ ަގނޑަށް

މި   ގައިޅ ފ ވާހަކަހަމަ    ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   !ވާންދަކ ރިއަށް ެގމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ  ، ޝިޔާމް

ކަން ހ ރި  ެގންބިލ ަގއި  ކަމަބޮޑ ވ ންތަކަށް  އިްއޒަތްތެރިނަންޖެހޭނެ  މެށް  ފެނިވަޑައިަގ  އިޞްންބަރަށް  ޙ ތައް  ލާންނަވާ 

 ދަންނަވާލަން. ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ެވސް ައޅ ަގނޑަށް  ަގއިއް ކަމ މ ހިންމ  ކަމެފާހަަގކޮށްލަދެއްވ ން 

 

 ވ ން:ކެ އްކަދެހަވާ ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ރަދެ!  އާ ިއއްޒަތްތއެރި  ބޭނ ންވޭީއސްޝ ކ ރިއްޔާ  ދަންނަވާލަން  އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި    ،.  ދާއިރާެގ  މަކ ނ ދޫ 

ނޫނޭޔޮނ ވާނޭހެ  ށްމެންބަރަ ބިލެއް  ސިޔާސަތ ެގ  ޚާރިޖީ  މިއީ  ސަރވިސް.    ފޮރިން  ޚާރިޖީ  މިއީ  ބިލޭ.  ސިޔާސަތ  ެގ 

ޤާނޫނ އަސާސީވާހަކަ    ޑައެޅ މ ެގކަނ ރައީސ   115ެގ  އޮންނާނެ  މާއްދާަގއި  ދީފަ.   އިޚ ތިޔާރ   ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށްވަނަ 

 އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ވެސް ދެންނެވިހެން ސިޔާސީ ނ ފޫޒ  މި ބިލ ން ނެޭގނެ ކަހަލަ  އިމި ބިލ ަގ ؛ރި ރައީސް އިްއޒަތްތެ

އެންމެ   ؛ޮގތަކަށް ބިލ   މި  ސަރ ކާރ ަގ  ފަރ މާކ ރަމ ންފ ރަތަމަ  ފ ރަތަމަ  ައޅ ަގނޑ މެން    އިއައިސް 

އެކީަގއި    ަގއި މި ބިލ  އެހާ ބޮޑަށް އެހާ ިގނަ ފަރާތްތަކާލ  ޙަޤީޤަތ ައސް  ،ކ ރިއިރ ަގއި އޮންނާނީ އޭރ ގައިމަސައްކަތް

ލަސްތަކެއް  ހަކަދެކެވި ވާ  ބަހ ސްކ ރެވި، އައ މ ަގއި  މަޖިލީހަށް  ބިލ   މަޝްވަރާކ ރެވި،  މި އޭރ ގަ   ،ދިމާވީ   ވެސް،  އި 

 ެވ، ެއ ބިލާ ވާތީތަކ ެގ ިވސްނ ން ތަފާތ ތީތީވެ، ބައެްއ ފަރާތްިއ ބިލ  އޮފަސިޔާސީ ނ ފޫޒ ން އެްއކިބާކޮށްދަންނަވާހެން  

ިމ ދަންނަވަނީ މިހާރ  ފޮރިން ސަރވިސް  ން  ދިގ ވެެގތަްއ  ރޭަގއި މަޝްވަރާދޭތެ ައޅ ަގނޑ   ވިފަިއ  ބޯޑ  އެކ ލެ ދިޔައީ. 

ށް ޤަޠ ލަވިފައި އޮތް މ ކ ރ މ ަގއި މިނިސްޓަރަށް ދެއްޔަންޢަބޯޑަށް މީހ ން ރަންޖެހޭ.  އޮތް ބަދަލ ކ ކ ލެވިފައިއެ ؛ޮގތް އޮތް 

ކ ޑަ ބާރ ތައް  އޮތް  ބެލެންކ ރެވެންދެވިފައި  އިސެޖެހޭ.  ެގނެވެންޖެހޭ.  އޭަގިއ  ރައީސްްއޒައް  ވާ ؛ތްތެރި  ބިލަށް  ހަކަ މި 

ޒ ން ސިޔާސީ ނ ފޫ  އިތަކ ެގ ތެރޭަގއި އެ ވާހަކައާ ކަންހިންމ   މ ަގނޑ   މައި  .ހަމަ މި ދަންނަވާލީ  ،ޅ ވާތީވެދައްކާށޭ ވިދާ

ންމ   ަގނޑ  ހަމަ މ ހިކަތައް އަޅ  މި ވާހަ  ،އްކިބާކ ރ މާއިން މި ބިލ  ފޮރިން ސަރވިސް އެނ ފޫޒ  ރ ެގ  ބޭ  ،އެްއކިބާކ ރ މާއި 

ދެއްފާހަަގކޮށްލައަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި    ކ ެގވާހަކަތަ އަޅ ަގނޑަށް  ވަވިމ ން،  ޓަކައި  ފ ރ ޞަތަށް  ޝ ކ ރ ރަ  ބޮޑަށް   ށް 

 ކ ރިއްޔާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ  .ވަކިވެލާނަން ދަންނަވަން. މި ވަގ ތަށް ައޅ ަގނޑ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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 ެއއް. ނިޒާމީ މައްސަލަ، މ ޙައްމަދ  ރާޢީމެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި މަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 6ޝ ކ ރ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

އިނޭގތޯރަވަރަށް   ޝި   ،ާވހަކަފ ޅ   ނަގޅ   ވާހަކައެމް.ޕީ  ނ ކ ތާ  ށް  އަޅ ަގނޑަމާ  ލީއިވަ ނިންމަ  ޅ ފ ޔާމްެގ  ނިޒާމީ 

ވެސް   ފަހަރަކ   ނޑ  އެންމެަގައޅ    ްއވީ.ކަށް ހަދަންވެެގން އ ޅ  ތަޔާއް މިއްލަ މިލްކިދެންެމއަކ  އަ  ،ބަބަކީދެއްވިކަން. ސަ

ދެންނެވީ  ނ ދަންނަވަން  އްއެހެނެ އަޅ ަގނޑ   ކ ރިެއރ ން.  ބިއަންނާ  މި  ބިލ ތޯ.  އިނޭގ  ލެކޭނެ  ދެންމެއަކ     މި 

ހަދާ ބޭފ ޅެއް ޝިޔާމަކީ.  ންތާކ  ބ ހ ތާނ  ދޮގ ޗެކޯ މިއަކީ. މި ކަހަލަ ތާކ އެއް  އ ޅ ނ   ހަދަން  މެންތިމަންނަ  ،ވިދާޅ ެވއްޖެ

 އޭ.ބާބޭފ ޅެއް  ހ ންނަަގންދީ هللا އަރާ މިއީ ކީްއކ ރަން ރައްޔިތ ންެގ މަޖހިލީހ ެގ ހ ވާކޮށްެގން، މާތް ށްއަޅ ަގނޑ  ހިތަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ރިަމތިވެ  ،ނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! މިހާރ  ައޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަ

 . ށްރީރަ ޙަސަން މެންބަރ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަވާ ރީރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

އިްއޒަތްތެރި ފަހަރ ކ ރިސް.  ރައީ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ައޅ ަގނޑަށް ވާހަކަން  . ތޯ އިނޭގ  ތީސޭދެއްކ ނީ މައިކް ނ ޖެއްނ ތަކ ަގއި 

މޭޒ ން   ކ ރަްއވަނީ.  އިދާރީ  މަޢ ލޫމާތަށް  އަޅ  އެކަން  ރައީސްދަންނަވާލީ.    ޓަކައިަގނޑ   ެގ  ސަރ ކާރ   ؛ިއއްޒަތްތެރި 

ދާއިރާެގ  ފަރާތ ން   ދެކ ނ   ފޮރިންދިވެހިވާ  ފައިހ ށަހަޅ އްވާ  ޝަހީމްޙ ސައިން  ހެންވޭރ   ؛ ބިލ ެގ  ރވިސް ސަ  ރާއްޖޭެގ 

އިްއޒަތް ބިލެއް.  މ ހިންމ   ވަރަށް  ޮގތ ަގއި  ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސްމިއީ  ޤައ މެއްެގ   ؟ތޯއެނިގވަޑައިަގންނަވާ ؛ތެރި 

ނޑ މެންެގ  . އަޅ ަގބޭނ ންވާނެ  ޤައ މެއްެގ ކ ރިއެރ މާއި ތަރައްޤީ  އެ  އަންނަ ޮގތަކ ން  ބައްޓަންވެެގންޚާރިޖީ ސިޔާސަތ   

މި  މި ޤައ މ   ޤައ މ ،  މިނި  އިަގކ ޑަކ ޑަ  ލިބ ނީ  ވަންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޭއެގ  1965ކަން  ިގނަ ަގއި.  ވަރަށް  ފަހ ން 

. ވެރިކަން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ދ ށިން  ގެ ދ ވަހ އަހަރ   ތިރީސްއަޅ ަގނޑ މެން ދިގ     ޮގްއސި.  ެގންއް ބަދަލ ވެވެރިކަންތަ

އަޅ ަގނޑ  ޤައ މ   ފެނަށް  ެމންއެހެންނަމަވެސް،  ކ ޑަ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެ ނ ނީ  އަދި  ސިޔާސަތ     އަށްވ ރެޚާރިޖީ 

ށް،  ކ ރ މަށް ޓަކައި ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކަިގނަ ދ ވަހ  ވެރިކަން  އެކަހެރިކޮށްވަރަށް    އިފި. ބޭރ  ޤައ މ ތަކާކ ޑަކޮށްލަ 

ތަން.   ތިބި  ގ ޅ ން ކަނޑާލައިެގން  ިގނަ ޤައ މ ތަކާ  ކައިނ ދިނ މަށް ޓައޮޅ ންފިލ ަވއި  މި ޤައ މ ަގއި ހިނާގ ކަންތަްއތައް

ރައެކަމ  ދިވެހި  ނަތީޖާ  އާޚިރ   ވަނީ  އްޔިތ ން  ެގ  ބަދަލ ކޮށްޑިމޮކްރަމި  ވެރިކަން  ފ ރަތަމަ    ޕީއަށް.އެމް.ޑީފަ.  ސީއަށް 

ޒަ

ޒަ
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  ޤިލާބީ ހެޔޮ އިން  ވަނީ  ށްތަަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ ދ ެގ ޒަޢާމަހިސާބ ން ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީ  ލިބ ނ 

ބަދަ  ޤައ މ ތަކާ  ިގނަ އަިއއްސަ.    ބަދަލ ތަކެއް ވެސްގ ޅ ން  ޤައ މަކީ  ކ ޑަކ ޑަ  މި  ނަންހިކ ރެވި،  ދ ނިޔޭެގ  ހިނާގ،  

އެހެން  ވިކޭ ބަސް ދަންމީހ ،  މިން  ޮގތ ަގިއ  ޤައ މެއްެގ  ޚާއްޞަ ވެެގން    ޤައ މ   ނަ  ކ ޑަ  ހިނަގއްޖެ.  މި  ކޮށް 

ތަކަށް  ޔޭެގ ޤައ މ  މައްސަލައިަގއި ދ ނިކ ނާޒ   ށީެގތިމާވެ؛ ކ  އެއް މައްސަލަ މެ ނާޒ ދިމާވެފަިއވާ އެން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ޤައ މ ެގ އިްއަވއިދީ  މި  ބޭފ ޅަކީަވއިނ ެގ  ކަންނާޒ ކ އަދި    ، އަޑ   ނަޝީދިން  މ ޙައްމަދ   ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި   ދ . 

ެގ ވާހަކަ. ފޮރިން  ސަރވިސްެގ ބިލ ސަތ ެގ ވާހަކަ. ފޮރިންޚާރިޖީ ސިޔާދައްކަނީ  އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި   ؛ރައީސް

ބިލަށް  ރސަ މައިަގނޑ     މިވިސްެގ  ދެންނެވި   އިޞްލާޙ ތަކަކީ ެގނެވޭ  ކ ރިން  ޚާރިޖީ ވެހިދި  ،ހެންއަޅ ަގނޑ   ރާއްޖޭެގ 

އަޅ ހަރ ދަނާކ ރ   ،ވަރ ަގދަކޮށް  ތ ސިޔާސަ ނަަގން.  އަޑ އެހިން  ދެންމެ  ިއއްޒަތްނޑ   ދާިއރާެގ  މެންއިފަރ   ބަރ  ތެރި 

ވިދާޅ ެވއްޖެ ޔާޝިއަޙްމަދ    މަސައްކަތް  ،މް  ެގންނަން  ބިލ   މި  އަ ކ ރީމޭތިމަންނަމެން  ބޭ  ދ ބަ.  އެ    މިފ ޅ ން  ވެސް 

ވަހ ެގ ވެރިކަެމއް ދ ފަސް އަހަރ   އަދިެގ ވެރިކަެމއް  ހ ދ ވަމަސައްކަތްކޮށްފަ. ދެ އަހަރ މެއް ެގންނަން  ންނަނީ ހ ރިހާ ކައޮ

ާގނޫނަ ޮގތަކަށް  ބޭނ ން  ބޭފ ޅ ން  ބިލެއް  ކ ރިއިރ ގައި  ނ ބަލާ  ކަށްދަަގާވއި  ށްކައެ  ރަނަގޅ   ރައްޔިތ ންެގ   އެްއވެސް 

އެ  ހ ށަހަޅަ  މަޖިލީހަށް ތަންފީޛ  ؟ފާސްކ ރެވ ނ ތޯއިެގން  ނެތް.އެ  ދައްކަން   ާވހަކައެ    ކޮށްފައެއް  އަޅ ަގނޑ މެން 

އަޅ ަގނޑ މެން    ،ފަށާއިރަށް ބިލެއް  ރައޭއެގ  ހ ށަހަޅަސަރ ކާރ ން  މަޖިލީހަށް  އެެގންއިޔިތ ންެގ  ބަހ ސްކޮށްފައި    އަށް 

ދިވެހި ރައްޔިތ ން  .  ންތޯއަޖައިބެއް ކަހަލަ ކަމެއްނޫިމއީ ދެން  .  ރަން އ ޅ ނ  ކަމެކޭ ެވސް ކ ތިމަންނަމެންއެއީ  ބ ނޭ  އެބަ

ވިސްނ ންމާ ހޭ  އެއަށްވ ރެ  މިއަދ   ތެރި ރައީސް،އިްއޒަތް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް   ގައިދ ވަހ ހަތް އަހަރ ތޫނ .    ލ ންތެރި. މާ 

އެ ބޭފ ޅ ން ތިބީ   ެމއް ނ ކޮށްެއއްެވސް ކަ  ަގިއ މިއިރ  ޮގތަށް ެއކަން ކ ރި  ހ ރިހިތ     އި އޮތްއިރ ަގއި ކ ރަން ދީފަ ވެރިކަން

ދ ވަހ   ހަކަށް އިދިޝާހިދ  ދާهللا މިނިސްޓަރ ޢަބްދ ފޮރިން  ރާއްޖޭެގ   ؛ރާއްޖެދިވެހި  ،ެގން. ދެން ވިދާޅ ެވއްޖެބަލަހައްޓައި

 ޝިޔާމް އެ ވިދާޅ ވަނީ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކަމަށް.  ލީހ ެގ ރަީއސްެގ އާންމ  މަޖިވަޑަިއެގންނެވީ އ.ދއިންތިޚާބ ވެ އެ  

ެވސް  އޭޝިއާެގ    ހަދައިެގން  ޮގތަށްމިތްޮގއެމިހެން، އެހެން  އެހެން އް ނޫނޭ.  ބޮޑ  ކަމެ  ެއއަކީ މާ  ،އެ ވިދާޅ ވަނީޔާމް  ޝި

އަރާ  ށްަގނޭތޯ. ައޅ ަގނޑ  ހިތަލަދ ފ ޅ  އެ ބޭފ ޅ ން   ؛ތެރި ރައީސްިއއްޒަތް   ކ ރަން އ ޅ ނީމޭ.ެއކަންތަކ ން  ބައެއް ޤައ މ 

تعالىލަދ  މި ކިޔާ އެްއޗެއް އިންސާނާއަށް   و  سبحانه  އެ ބޭފ ޅ ންެގ  ވެސް ކޮންމެެވސް ކަމެއްަގއި.  ނީ  ފަިއވަދެއްވާ  هللا 

ކ ރިވެރިކަމ ގަ  މަޤާމަކަށް  އ.ދެގ  ދ ށީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫންތޯ  ސަރ ކާމަތިއި  މ ޅި  އެތަްއ  ލައިެގން  ެއއްކޮށް،  ރ  

ެގމިނިސް  ރީތަކ ންޓްމިނިސް ފަހަކެމްޕެއިން  ންޮގއްސަޓަރ ން  ތަން.  ތިނެތ ކޮޅ ން  ކ ރި  ލަްއވާލީ.އްަގއިަގދަ  ެއ      ެއއީ 

ނިސްޓަރ،  މި ޤައ މ ެގ ފޮރިން މި  ،. ައޅ ަގނޑަށް މިައދ  ފެނިެގން މި ދިޔައީޮގތަކީ  އޮތް  ތ ފ ޅ ންެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަބޭ

 ލީޑަރ ން ޖަްއސަވާފަިއ އިނޭގތޯ. އެތަްއ  ދ ަގއި ދ ނިޔޭގެ ވަ ބަރ  އެ ބޭފ ޅާ ެއ ވަނީ ހި  ، ޝާހިދ هللا އޮނަރަބަލް ޢަބްދ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ސްކަންއީ، އާންމ  މަޖިލީހ ެގ ރަންލިސްެގ ެމންބަރ  މަޖިޤައ މެްއެގ، އެތައް ސަތޭކަ ޤައ މެްއެގ އާންމ 
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ރަްއޔިތ ންެގ   މިހާރައީ  މަޖިލީހ ެގކ ރީެގ  އަދި  ފޮރިސް  ޢަބްދ ރ ެގ  އޮނަރަބަލް  މިނިސްޓަރ  ޝާހިދަށް  هللا ން 

 މި ހަރ ދަނާކަން. އެއީ  ސިޔާސަތ ެގމި ޤައ މ ެގ ޚާރިޖީ  . އެީއ  ފަޚ ރެއް  ނަށް ލިބޭދިޔ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެންވަޑަިއެގންލިބި

ޔާސަތ   ޖީ ސިޚާރި ޤައ މ  ބަލައިެގންފި. މި މިއަދ  ދ ނިޔެކަމ ެގ ރަނަގޅ  މިސާލެްއ. ހިފައި އޮތްލާމެގ ޅި  ޤައ މ  ދ ނިޔެއާ

ރާ ކ ރަނީ  މި  މިކަން  ދިވެހި  ބައްޓަންކޮށް،  ޓަކަިއ  މިކަމަށް  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ.  އަދި    ސަރ ކާރަށް އްޖޭެގ 

އިޚ   ެވސް  މްހޫރިއްޔާއަށްރައީސ ލްޖ  ހަމަ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  އަޅ ަގނޑ   ރަީއސްިއއްޒަތްލާޞްތެރިކަމާއެކ    ؛ތެރި 

ޚާމެންއަޅ ަގނޑ  ބައްޓަންވެނަށް  ހަރ ދަނާރިޖީ ސިޔާސަތ   ކ ،  އެއްދިޔ މ ެގ  ރިއަރައިެގންވެ،  މ ހިންމ     ، ކީކަމަ  ެއންމެ 

ޤައ މ  މިއަދ  މި މި  އޮތް    ހެރިވެފައި ކައެ  ، ޤައ މ ކ ޑަކ ޑަަގނޑ މެންެގ މި  ޅ  ން ބަދަހިކ ރ ން. އަގ ޅ   ތަކާބޭރ  ޤައ މ 

ލޯ  ވަ ދ ނިޔެއަށް  ޤައ   ހ ޅ ވިފަ.ނީ  ބަލަމ ތަދ ނިޔޭެގ  މިނިސްެގންފައިއް  ފޮރިން  ޤައ މ ެގ  މި  މިއަދ   އިންނެވީ ޓަ.  ރ  

ރަ މަޖިލީހ ެގ  އާންމ   މަޤާމ ަގއިއީއ.ދެގ  ފެނިެގންސްެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެރި.  ޔާމީންެގ  ރައީސް  ިއ  ކަމ ަގދިޔައީ 

  ބައްޓަންވާ އްެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ   ހަތަރ  ޤައ މެތިންދެ ؛ހަތަރ  ޤައ މެއްެގން އެކަހެރިވެ، ދެތިން މ ޅިތ ޚާރިޖީ ސިޔާސަ

ބައްޓަންކޮ ޮގތަށް ސިޔާސަތ   ޚާރިޖީ  ޤައ މ ެގ  މ ޅި  ފޮރިން ،  ށް،  އެތައް  އަންނަމ ންދިޔަ  ޤައ މަށް  މި 

ބޭބޭ  އެޓްމަންޓ ތަކެއް  އިންވެސް ިވދާޅ ވެ  ކ ރިރ ފ ޅ ން  އިްއޒަތަން.  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   މެންބަރ ، އްޖެ  ތްތެރި 

އެބަ އޮތޭ. އާދެ! ކިހާ ރަނަގޅ     ވަރަށް ރަނަގޅ  ފ ރ ޞަތ މަންޓަށް  ފޮރިން އިންވެސްޓް  ގައިނަމެންެގ ވެރިކަމ ތިމަން

ޮގވި  ންިގދަށް ބަސް ނަމާފަތި  ތެރި ރައީސް، ިއއްޒަތް ؛ޔައީ ފަތިސް ަގޑީަގއިދިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން ؟ތޯރ ޞަތެއްފ 

ރިސޯޓަކަށް ން އ ފައްދާ  ޓަން ކ ންފ ނިހިލްޝްހޫރ   ސޯޓަކަށް ބޭރ  ދ ނިޔޭެގ އެންމެ ނަން މަަގޑީަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރި

މެނޭޖްމަންޓ   ފ ލ ހ ންނާއި ސިފައިން ތަނ ެގ  އެ  ރަނަގޅ ތޯބޭރ   ފޮނ ވައިެގން،  ކިހާ  ތަން.  ބޭފ ޅ ން    ކ ރި  ބޭރ ެގ  އެ 

ހިމާއިންވެސްޓަރ ންނަށް   ހި ؟ޔަތްދޭ  އެ  އިން ؟މާޔަތަކީއެއީތޯ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ޑޮލަރެއް  މިލިއަން  ކޮށްފަިއ  ވެސްޓ އެތައް 

ފ  ރިސޯޓަށް  އެ  ވެރިކަމ ަގިއ  ޔާމީންެގ  ރައީސް  އަރ ަވއިެގންއޮްއވާ  ސިފައިންނާއި  ޮގވި    ހ ފަތި  ލ ހ ންނާއި  ބަންިގ 

އެ ބޭރ ވެ  ަގޑީަގއި  އިންޒާރެއް  ދިނީ  މެނޭޖްމަންޓަށް  ބޭފ ންދާެގތަނ ެގ  ތި  ލިބޭނެ  ންނަޅ ށޭ.  ަގޑިއިރޭ.   24ށް 

 ... ޝަންަގއި އެ ބޭފ ޅ ންނަށްރ ެގ އާބިޓްރޭޕޫސިންަގ ތެރި ރައީސް،އިްއޒަތް ލައަޅ ަގނޑ މެން ދ ށިން އެ މަްއސަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެ މަޑ ކޮއިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަފ ޅ   އެދެން.  ންބަރ ،   މ ޙައްމަދ   މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރ   ދާއިރާެގ މާވަށ ށްލަދެއްވ ން 

ނިޒާމީ    ،ޢީދ މ ޙައްމަދ  ސަމެންބަރ   ރި  އްޒަތްތެއި މާވަށ  ދާއިރާެގ  ކަށްފަހ (  )ވަގ ތ ކޮޅަ  . އެއްނިޒާމީ މައްސަލަެގ  ޢީދ ސަ

ެގ އަޑެްއ  ޢީދ ސަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މާވަށ ކަށްފަހ (  )ަވގ ތ ކޮޅަ   ! ދެއްވާއިސަލަ ހ ށަހަޅ ްއވަމައް
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އަޅ ަގނޑ    އާދެ!  ނ ލިބޭ.  ވާހަކަފ ޅ    ރީރ  ޙަސަން މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ރިމަތިވެއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް 

 ެގންދިއ މަށް ފ ރ ޞަތ އަރ ވަން. ކ ރިއަށް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަވާ ރީރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ރައީސް،ިއއްޒަތްޝ ކ ރިއްޔާ.   އިންވެސްޓް  ތެރި  ވާހަކަ  މަ ފޮރިން  ދެއްންޓްެގ  ޝިޔާމް  މެންބަރ   މާ ކީިއއްޒަތްތެރި 

ފެނި  ޅ ަގނޑ އަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފާހަަގކ ރިހެން  މަންޒަރ ތަކެއްދިެގންކ ރިން  ފަދަ  ެއ  ރިސޯޓެްއ،  ރާ   .ޔަީއ  އްޖޭެގ 

ނަން މަޝް ދ ނިޔޭެގ  ހިންަގމ ންދިޔަ  ރިސޯޓެއް  ބްރޭހޫފައިވް ސްޓަރ  އެ    ހިލްޓަން  ،ންޑެއްރ   ރިސޯޓ ން  ކ ންފ ނިން 

ނެއްކާ މި ތަނ ެގ ވަހ  އަޖެހިެގން ައިއ ދ   ވިންވީ.ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް  ޕޫރ  ޓްރޭޝަންަގއި ސިންަގބިބޭރ ކ ރި ތަން. އާ

އެ ބޭފ ޅ ން ދޭ   ށްޓަިއދިކޮޅަށް. މިއީ ފޮރިން އިންެވސްޓްމަން  ބާނަިއެގން ެއއާަގއި އަތްމ ކަ ކޯޓަށް ރައީސް ޔާމީންެގ ވެރި

 ... މީހާ ބޭނ ން ޮގތެއް ހަދަން ތިމާ، އި، މޮޑެލައިށ ލަދައަތް  މ  އެއްކޮށްފ ެގ ނިޒާޞާދ ލ އިން. ޢަައކީެގރެންޓީ

 

 ވ ން:ކެ އް ދެކަހަން ވާރިޔާސަތ 

  ޢީދ  ސަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މާވަށ ށްލަދެްއވ ން އެދެން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮ

ހ ށަހަޅ އްވަ ނި މައްސަލަ  މިތްިއއްޒަ  !ދެްއވާއިޒާމީ  ފ ރ ޞަތ   މެންބަރަށް  މިތެރި  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   .ރ ވީއެ  ހާރ  

، އަނެްއކާވެސް އަޅ ަގނޑ   ހެންީވމާޑެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ލިބޭ. އެއަެގ  އްަމދ  ސަޢީދ ޙަމެންބަރ  މ   އިްއޒަތްތެރި

 ރ ވަން. ެގ ާވހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށް ފ ރ ޞަތ އަރީރ ޙަސަން މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ރި ދާއިރާެގ  މަތިވެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަވާ ރީރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ރައީސް،   ހެޔޮއިްއޒަތްތެރި  ބަދަލ ެގ  ެގނެވޭ  މި  ބިލަށް  ސަރވިސްެގ  ެވެގ  ފޮރިން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ންދާނީ ނަތީޖާ 

ގ ޅ ން ބަދަހިެވ،   ތަކާދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ވެެގން.  ހަރ ދަނާޚާރިޖީ ސިޔާސަތ     ައޅ ަގނޑ މެންގެ   އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ބ ނިހެން

ރިޒަމްެގ ބިލަށް ޓެރަ  ،ހ ސްކ ރިބަ މި  މެން މީެގ ކ ރިން  އަޅ ަގނޑ   ނަތީޖާއަކީ  މ ެގދ އްއ ފެ  ާގތް ގ ޅ މެއް އަޅ ަގނޑ މެން

ރަށް ާގތ ން ެގން ވަގ ޅި  އާޔެ މައްސަލަތައް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޙައްލ ކ ރ މަށް ޓަކައި ބޭރ  ދ ނިދަވެސް އަދި އެފަ

ޝައްކެ   .ނެކ ރެވޭމަސައްކަތް ނެތްއްއެްއވެސް  ޤައ މަކަށްއެއް   އަދ މި  .  ކަންކަން  ވެސް  ޤައ މ ެގ  އަމިއްލައަށް   އެ 

ޤާޙައްލ  އެހެންކަމ ބިކ ރ މ ެގ  ލިބިފައެއް.  ނެތް  ބިލެއްެގ  ލ ކަމެއް  ފަދަ  މި  ފޮރިން    އަޅ ަގނޑ މެންެގސަބަބ ން  ން، 

ކ ރާ ޮގތ ަގިއ  ބޫލ  ަގވ މަކީ އަޅ ަގނޑ   ދަނާ ހަރ ތ  ޚާރިޖީ ސިޔާސަެގއަދި ރާއްޖޭ  ،ދަނާވެހަރ    ސަރވިސްެގ މ އައްސަސާ

ޓެ މަްއސަލަރިޒަރައަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ  ވެތަކ ަގއި  ްމެގ  ކަންބޮ  ަގނޑ މެންނަށްސް  ޙައްލ  ދިމާެވފައިވާ  ޑ ވ މަށް 

ޒަ

ޒަ

ޒަ

ޒަ
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ކަމަ  ެގންދާނެލިބި އެ    ކ ރާއިރ ،ބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ     ށްކަމެއް  ރައީސް ައޅ ަގނޑ   އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވާލީ.   ؛ވާހަކަ 

ޔާސަތ   ސިދިެވހިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ    ، ތަކީޮގ  އޮތީ ެއއް  ސަރ ކާރ ން  . ނިމިދިޔަންކޮށް ދަންނަވާލަރ ހަމަ ތަކ ރާ  އަޅ ަގނޑ 

ދެތިންއޮތީ   އޮތީ  އަތްެއއްކޮށް  ޤައ މެއްެގ  ފެނިހަތަރ   ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބޮޑެދަށ ަގއި.  ބޭރ ެގ  ތި  ެގންދިޔަ 

ކޮމަންވެލްކ ންތަޔާޢިއްޖަމ  ކެނޑ ނ ތ  ،  އެ    ން  އެ  ވިދާޅ ވާތަން.  ނ ަވތަ  ސިޔާސަތ   ޚާރިޖީ  ވިބޭ  އެ    ދާޅ ވާފ ޅ ން 

ދިޔައިރ   ނިމިެގންމެއް  ރނ ެގންނެިވއޭ ފަސް އަހަރ ެގ ޓައްކަށް ކެރިަވޑައެ ފ ޅާއައެ ބޭެގ ބާނީ، ރައީސް ޔާީމން  ތަރައްޤީ

ވަޑައިަގންނަވާއ ކޮ.ދއަށް  ދެން  ދައްން  ކަށް.  މި  ވަރަށް ؟ ކަނީވާހަކައެއްތޯ  ސިޔާސަތ   ޚާރިޖީ  ތިމަންނަމެންެގ 

 ރައަށް މަކަށް. ސީނ ކަހަމައެކަނި އެންމެ ޤައ   ،ދައޭ ތ  ވަރަށް ވަރ ަގސަ ސިޔާއެ ބޭފ ޅ ންެގ ޚާރިޖީ  !ވަރ ަގދައޭ. ރަނަގޅ 

ެއއްެވސް ޤައ ެމއް އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޚާރި  ށް ބަރޯސާވެފަ.އެތި އެއްކޮ  މ ޅި ހިމެނޭ. ޚާރިޖީ ނ   އްޖީ ސިޔާސަތ ަގއެ އެހެން 

ޓެްއެގ ތެރެއަށް ށްކް ވެ، ޑިޮމކްރެޓިރާކ މޮކްރަސީއަށް ލޯބި ޑި  ،އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ؛ސިޔާސަތ 

ވެސް  ޒައަމިއްލަ   ބަޔަބޫލ  ަގމީރ   ެގނެިވެގންކ ރާ  ވެރިކަމަށް  ބޭފ ޅަކ   ތެރެއިން  ކ ،  ނިޒާމ ެގ  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ    އެ 

 ށް ވ ރެ މިހާރައ މ ތަކަށް  ޤަނަ  އ މ  ދ ނިޔޭެގ ިގޤަމި    ،ކ ރަންވީ ކަމަކީ ކ ރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން  ބައްޓަން

ބޮޑަށް އ   ވެސް  ެއކަހެރިވެެގން  އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ  ބަދަހިކ ރަންވީ.  ނޫން.  ޤަޅެވޭނެ  ގ ޅ ން  ޚާޤައ މެްއ  ރިޖީ އ މެއްެގ 

އ މ ތައް ޤައ މާ ދޭތެރޭ އެހެން  ޤަ ރ ން ެގނެވޭނީ. އެ  ށް އިންވެސްޓައ މަޤަ ޮގތަކ ން އެ  ސިޔާސަތ  ބައްޓަންވެފައި އޮންނަ  

ެއއްކޮށް  ޔާ  ލަފަ  އ މ ެގ ޚާރިޖީ ވަޒީރ ެގޤައެ  އ މ ތައް އިންވެސްޓަރ ން  ޤަ އެ    ،ދެކޭ ޮގތ ެގ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބިނާވެ

ވެސް. އ މަޤަމި   ފޮނ ވޭނީ  ރައީސް  ށް  ނި ؛އިްއޒަތްތެރި  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   ދަންނަވާލަން ންމާލައެހެންވީމާ،  ވެސް  މ ން 

އ  ،އޮތީ ރައީސްއާދެގ  .ނިމިދިޔަ  މަޖިލީހ ެގ  ޢަބްދ ންމ   އޮނަރަބަލް  ހޮވިވަޑަهللا ކަމަށް  ެއ  ޝާހިދ   ިއެގންނެވީތީ 

އަދިވެސް އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރ ދަންނަވަން  މަނިކ ފާނަށް  ފަށްފަށ ން  ހަމަ  ޚާރިޖީ ެއއްފަހަރ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިއީ   .

ބައްޓަ ކިތަންމެ ވަރަކަށް  ަގނިޔެ  ދ   ،ވެންެވ، ފައްކާ ސިޔާސަތ   ހެއްކެއް.  ބޫލ ކ ރާ ހިސާބަށް ދިއ މ ެގ ވަރަށް އަލިަގދަ 

ަވނީޚާއ މ ެގ  ޤައަދ  މި  ޔަސް މިއީ ޙަޤީޤަތް. މިކެރި އިދިކޮޅ  ބޭފ ޅ ން މޭ އ މ  ވަނީ ދ ނިޔެ  ޤަމި    ،ރިޖީ ސިޔާސަތ  

ވަރަށް ބޮޑަށް   އި.މަނިކ ފާނ ެގ ވެރިކަމ ަގ  އެ  ނަޝީދ މ ޙަްއމަދ   އެޅ ްއވީ ރަީއސް  ބިންާގފަ. މި ބަލަިއަގތ މ ެގ  ބަލައިަގން

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ރ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަނިލަންދޫ ދާއިރާެގ    އަރ ވަނީ މި  ފ ރ ޞަތ   ޑ   އަޅ ަގނ މިހާރ     .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ޙަމީދަށްޙްޢަބްދ ލްމ  އަ.  ސިން  ޢަބްދ ލްމ ޙްސިނަށް  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  އާދެ!  ފަހ ން )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޅ ަގނޑ  
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ފ ރ ޞަތ ފ ރ ޞަތ  މި  އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   އިްއޒަތްތެއަރ ވާނަން.  ދާއިރާެގ  ފ ނަދޫ  މ ޙައްމަދ   އަރ ވަނީ  މެންބަރ   ރި 

 ށް. ޝާހިދަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝާހިދ ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  

ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ހ ށަހެޅ އްވި  ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން...  ހެންލަތ ަގއި ކޮންމެހާއޮތް   ބިލަކީ މިއީ މި ރާއްޖެ މިހާރ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާސަތ ރިޔާ

ނގ  ދާއިރާއެއް ނޫން. ދެކ ނ  ދާއިރާެގ  ހ ޅަ.  ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ހެންވޭރ  ދެކ  ؛މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

 .  ޙ ސައިން ޝަހީމް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝާހިދ ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  

ދާ ދެކ ނ   ިއއްޒަތްތެހެންވޭރ   ހ ށަހެޅ އްވި  އިރާެގ  ޝަހީމް  ޙ ސައިން  މެންބަރ   މި  ،ބިލަކީރި  މިހާރ   އޮތް   ރާއްޖެ 

 ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބޫލ ކ ރަން.  ަގޖެހޭ ބިލެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ސް ާގނޫނަކަށް ހަދަންލަތ ަގއި ކޮންމެހެން ވެހާ

ޕެންޑެ  ރާއްޖޭގަ އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ފެށ ނ ދ ނިޔޭ ؛ފެށ ނ   އިމިކް  ޕީ  ެގ  ކ ރީކޮޅ ަގއި  މެންބަރ ން .ޕީ.އެތަނާ  މްެގ 

ދިވެހިރާއްޖެ ދިޔަީއ  ބަލަިއެގމަސައްކަތްކ ރައްވަމ ން  ކަމަށް  ބަނޑަށްޖެހ ނީ  ޭގެގ    ެގންޮގސް  ކާޑ ކޮޅ   ހ ރި  ލިބެން  ން. 

އަޅަ  ކޮޓަރިއަކަށް  ކެއިން  އިލަ  ދަށަށްމަޅ    އިވަކި  ވަރަށް ސިއްރިްއޔާތ ަގއި  ކަން ފޮރ ވަިއެގން  ެގންދާނަބ އިމ ެގ  މޭ ކަން 

އެބޭފ ޅ ންެގ   ެއކަމަކ   ހިތާ  ބައްޓަންކ ރެްއވީ.  މިެގރާއްޖޭކަންކަން  ސިޔާސަ    ސަރ ކާރ ެގ  މޮޅ ކަާމއިއޮތް  ެއ  ތ ެގ   ،

 ންނެވި ބޭފ ޅާެގ ކ ޅަދާނަކަމ ން އެީއ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް މިއަދ  އ ޅެންޖެހޭނެ ސިޔާސަތ  ދ ނިޔޭަގިއ ިވއްކަަވން ހ 

 މިހާރ  ދޮޅ    ނަށްައޅ ަގނޑ މެންށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ސާފ ވެ އެނިގެގންދިޔަ.  ޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަލަތ  ނޫންކަން ރާއްހާ

ދިޔައިރ އަހަރެއް ވެެގން  ދ ވަސް  ޔަވެ  ހާ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ރައްޔިތަކ   ރާއްޖޭެގ   ހެދި   ލަތާހާމި    ،ންކ ރަންީގސް 

ެއއް ބޭރ ން  ނ ެގނެިވެގރާއްޖެއިން  ބިޗެއް  މަރ ެވދާނެކަމ ެގ  ބަނޑަށް  އިްއޒަތްތެރި ނެތް.  ކ ރިމަތިލާންޖެހިފައެއް    ރާން 

ްއެގ ސައިޒ ެގ  ، ފޮރިން މިނިސްޓަރަކަށް ހ ންނަވާ ބޭފ ޅެންމިއީ ގައ ެމއްެގ ބޮޑ ކަަމކ    ،އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ؛ރައީސް

އިރެއްަގއިކ ޑަބޮޑ  އެ  މިއީ  ނޫން.  ކަެމއް  ވާ  ސިޔާ   މިނަކ ން  ސަރ ކާރެްއެގ  ެއ    ،އި މޮޅ ކަމާތަކ ެގ  ސަތ އޮންނަ 

ވި  ބޭފ ޅެސިޔާސަތ ތައް  ހ ންނަވާ  ެގންނަންއްކަވަން  ރާއްޖެއަށް  ކ ޅަދާނަކަމ ން  ބަދަލ ތައް.  ްއެގ  އިްއޒަތްތެރި  ޖެހޭ 

ްއެގ ޮގތ ަގއި ހ ންނެިވ މީެގ އެތަްއ ދ ވަހެްއ ކ ރީަގއި ރާއްޖޭެގ ފޮރިން މިނިސްޓަރެ  ،އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ ؛ރައީސް
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ވަގ ތ   ؛އަލްމަރ ޙޫމް މި  އެ  އަޅ ަގނޑ   ނެތް.  ހަނދާނެއް  ވެރިކަމ ަގއި ބޭ  ނަން  ވަޒީރ ކަމ ަގއި ފ ޅާެގ  ބޭފ ޅާެގ  އެ   ،

ބޮ މާ  ރަްއޔިތ ން  މިނިސްރާއްޖޭެގ  ފޮރިން  ނޫޅޭޓްރީޑަކަށް  ވާހަކަދަްއކަެއއް  ޕޮލިެގ  ފޮރިން  ރާއްޖޭެގ  އޭރ ަގއި  ސީ . 

ޮގތާއަޅ ަގނޑ މެ ެގންގ ޅ ްއވި  ރަީއސް  ކ ރީެގ  ރަްއޔިތ   ންެގ  ރާއްޖޭެގ  ނެތް. މެދ   ކަންބޮޑ ވ ެމއް  ބޮޑ   ާމ  ންެގ 

ފޮރިން ސިޔާސަތ     ،ބޭފ ޅ ންެގ ސިޔާސަތ   ންެގ ވެރިކަމ ަގއި އެަގންނަވާނެ، ރައީސް ޔާމީަވޑައި އެހެންނަމަވެސް، އެނގި 

 ޝިޔާމަށް ވަރަށް  ،ނެވ ން އިންތިހާއަށް އޮތް. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާެގންގ ޅ ްއވި ޮގތ ން ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ ކަންބޮޑ  

އެނިގވަޑަ  އެ  ،ިއަގންނަވާނެރަނަގޅަށް  ކަމަކަށް  ފ ރަތަމަ  ކަންބޮޑ ވެ   އެންމެ  ރާއްޖެއިން  ބޭފ ޅ ން  ވަޑައިަގންނަވާ 

 ... މީހ ންބޭރ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިްއޒަތްތެރި  ،  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ  ބިލެތްދޫ  އެދެން.  މަޑ ކޮށްލަދެްއވ ން  ވާހަކަފ ޅ   ޝާހިދ   މ ޙައްމަދ  

 އަރ ވަން. އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ  ،ވެތީވާ ފައި ންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަންަގވާމެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މަދ  ޙަލީމްއަޙްދާއިރާެގ މެންބަރ   ބިލެތްދޫ

އި ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  އަޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް.  މިްއޒަތްތެރި  ނ ކ ތާއެއް  ނިޒާމީ  ނެީގ   ޅ ަގނޑ  

 ނެތޭ  ނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝާހިދ  ވިދާޅ ެވއްޖެ ހަނދާނެއް، ފ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ 

ދެ އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  މ ހިންމ  ނަމެއް  ވަރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ނަމަކީ  އެ  ނަން.  ދާއިރާގަ އެ  ފޮރިންެގ  ެއީއ  އިކެން   .

ފަތ ޖަމީލްهللا ޙ ފަތ  އަލްމަރ ހޫމް  އެހެންވީޖަމީލްهللا ޙ .  ހަނދާންކޮށްލަދޭންވެެގން.  .  ހަމަ  ނަން  އެ  ދެ!  އާމަ، 

  .ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ހިދަށް އެއީ ކޮން ބޭފ ޅެއްކަން މިހާރ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝާއާދެ!    .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

   !ެގންދަވާ ންނަވާނެ. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝާހިދ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް އެނިގވަޑައިަގ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝާހިދ ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  
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އަޙްމަދ   ޝ ކ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ވަރަރިއްޔާ  ބޮޑަށް ޝ ޙަލީމް.  ކަންބޮޑ ވ ން ކ ރިއްޔާށް  ވިދާޅ ވާ  އެ  . ޝިޔާމް 

ޔަ  ހަމަ  ސްރީލަންކާީގޝިޔާމްެގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެނިގވަޑައިަގންނަާވނެ  ހ ންނާނެ.  ހ ންނަން   ސީގެ އެމްބަ  ަގިއ 

 ސް އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި އޮތް ޮގތ ން ލަންކާ މީހަކ  ެގންގ ޅ ނ . އެއޮފީހ ަގއި ދިވެްއސެްއެގ ނަމ ަގއި ވެ

އް ކ ރެްއވ ން ކަމަށް  ޅިެގން ނަހީކ ރަްއވާފައި އޮތް ކަމެފ ޅާެގ މަސަްއކަތަކީ ައޅ ަގނޑ މެންެގ އިސްލާމްދީނ ަގއި ކަނޑައެބޭ

 ތަކ ން... އާވެސް މީޑި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ެގންދާ ޮގތ ެގ ބިލެއް.  ވެބ ފޮރިން ސަރވިސް ތަރ ތީ ؛ހ ށަހެޅިފައިވާ ބިލަކީ ފޮރިން ސަރވިސްމި    މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

އެ  ކ ރިއަށްގ ޅ    އާއެހެންވީމާ،  ވާހަކަފ ޅ   ކަންތައްތަކަށް    ެގންދަވާ  ަވއިެގން  ހ ރި  ބިލ ަގއި  އެ  އިނޭގތޯ. 

   !ެގންދަވާ  ން ދެން އެހެން ާވހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށްގ ޅ ވަިއެގ ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވާފައި ދެން އެއާ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ދ ޝާހިފ ނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  

ރައީސް  މި ؛އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަެއއް  ގ ޅޭ  ބޮޑަށް  މި  ވަރަށް  ާގއަ  ،ދަްއކަނީ  ދައްކަނީ.  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ަވއްޓެރި  ތް 

 ދިވެްއސެްއެގ ޮގތ ަގއި އޭރ  ެގންގ ޅ ނ  ލަންކާ މީހެއްެގ ވާހަކަ. އޭނަެގ  ސްރީލަންކާެގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޮމިޝަންަގއި

 ...ތައްކަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް އޭރ ަގއި ެގންގ ޅ ނ   މަސައްކަތަކަށް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މަޑ ކޮށްލަދެއް  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ޝާހިދ   އިއް   ވާ މ ޙައްމަދ   ދާއިރާެގ  މަނ ކ ދޫ  މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ .  ޒަތްތެރި 

 އްމަދ  ރާޢީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް.  މ ޙަ

 

 މީ މައްސަލަ( )ނިޒާ

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރާޢީމ ޙައްމަދ   މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

ރައީސް.  ބިލާޢީސަ  ،ޕީ.ޕީ.ެއމްެގ ޝިޔާމް  އިްއޒަތްތެރި  މި  ވާހަކަފ ޅ ދެއްކެވީ  ދ   ވާހަކަތަކެއްތޯ   ؟ގ ޅ ވަިއެގންތޯ  ކޮން 

 މެންެގަގނޑ މާތަށް ވާހަކަދައްކަނީ. ެއހެންވީމާ، އަޅ  ލޫޮގތ ން ސީދާ މަޢ   ދެއްކެީވ. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ބޭފ ޅ ން ބިލާ ބެހޭ

 ތަކެއް ދެއްކެީވ. ފ ޅ  ނެތް ވާހަކަެއްއވެސް ވަރަކަށް ގ ޅ މެއް އިނޭގތޯ. މީ ނ ކ ތާ ނަަގނީބޭފ ޅ ން ނިޒާ
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ބިލ ެގ ވާހަކަދައްކަާވފައި ދެން އެހެން ވާހަކަފ ޅ    ،މިދަންނަވާ ާވހަކައަކީ ޑ   އަޅ ަގނ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ރި މެންބަރ  އަދި ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ެގންދާށޭ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެގ ޅ ވަިއެގން ވާހަކަފ ޅ   އެއާ

ވިދާ  ެއްއޗެއް  އޮތް  އެހެންެވެގން  ޅެއްބިލ ަގއި  މ ޙައްމަދ    .ތޯއިނގޭ   ނ ވޭ.  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  އާދެ!    ޝ ކ ރިއްޔާ. 

  !ެގންދަވާ  ށްވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަ ޝާހިދ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝާހިދ ފ ނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  

މިފޮރިން   ައޅ ަގނޑ   ވާހަކަ  ބިލ ެގ  ކަނޑައެޅިފައި    ދަްއކަނީ   ސަރވިސްެގ  ބިލ ަގއި  ލިޔެފައިހ ރި މާއްއެ    ދާތަކ ަގއި 

އޮންނާނެކަން އަޅ ަގނޑަށް  ބޭފ ޅ ންެގ    ، އެލަބޭފ ޅ ން ފާހަަގކ ރެްއވި ކަންބޮޑ ވ ންތަކ ެގ ަމއްސަ  މެދ  އެ   ހ ރި ކަންކަމާ

މިދެންނެވި   ،ންކަން އަރ ވަނީ ީގއެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  ޔަ   ޮގތ ން.  ްއވަމ ން ެގންދެވިރައޭރ ަގއި އެ ކަންކަން ކ   އެނެގއޭ

ސިހ ރ  ވެރިކަމ ަގއެ ކަހަލަ  ިމ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މީހ ންނެއް  ޒާތ ެގ  ފާދިރީން  ބޮޑެތި  ކޮށް ޞަޚާއް  ،އްހަދާ 

  ކަމ ަގއި ރ ޒީހިދ ެގ ވަ ޝާهللا ރަބަލް ޢަބްދ ން މިނިސްޓަރެއްެގ ޮގތ ަގއި ެއ ހ ންނެވި އޮނަނޑ މެންެގ މިހާރ  ފޮރިއަޅ ަގ

ޕީ.ޕީ.އެްމެގ އެްއވެސް ކޮށް  ޞަޚާއް  ؛ގެ ޝިޔާމް  މާ،ްމބަސީތަކ ަގއެްއ ނ ެގންގ ޅޭނެ. އެހެންވީއަޅ ަގނޑ މެންެގ އެކިއެކި އެ

މި  ކަންބޮޑ ވ ން  ނެ  ބޭފ ޅެއްެގ  ާމނައެއް  އެްއވެސް  ެގންގ ޅ ްއވ މ ެގ  ކަންކަމ ަގއި  އަޅ  ބާވަތ ެގ  ަގނޑ މެން ތް. 

ނ ހިނާގނޭ  އެ  ،ދަންނަވަނީމި ކަންކަމެއް  ކަމަކަ  ބާވަތ ެގ  ފ ރަތަމަ  އޮތް  އިނޭގތޯ.  މި  މިހާރ   ރާއްޖެ  ބައްލަވާ،  ށް 

ކ ރިއަހާ ޗެލެންޖ ތަކ ެގ ލަތ ން  ިގނަ  ބޮޑ   އެންމެ  ހ ރި  ދިމާވެފައި  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ަމސައްކަތްކ ރާއިރ   ދާން  ށް 

ތިމާވެށީ ހ ރި  އެބަ  މައްސަލަތަތެރޭަގއި  ސަމާލ ކަންކެއްެގ  ދ ނިޔޭެގ  މައްސަލަތަކަށް  ތިމާެވށީެގ  ެގނައ މ ަގިއ .   

ރައީ  ކ ރީެގ  ިމހާރ ެގއަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަދި  ކ ރެްއިވ  ސް  ނަޝީދ   މ ޙައްމަދ   ރައީސް  މަޖިލީހ ެގ   

ޚާއް ޅަމަސައްކަތްޕ  އެއީ  އަޞަކީ  މަސަްއކަތްކޮށް  ބަލައިަގންނަ  ެއ ބޭ  އެ  ތަކެއް.ޅ ަގނޑ މެން  ވެރިކަމ ަގއި  ފ ޅާެގ 

ށް ންނަވާފައި ހ ރި މަސައްކަތ ެގ ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ މެސިޔާސަތ ތައް ތަންފީޛ ކ ރެްއވ މ ަގއި ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކ ރައް 

ރާއްޖޭ  އެނޭގ  ކަންކަމައެބަ  އެ  ސަމާލ ކަން  މިންވަރަެގ  އޮތް  ދ ށް  ހ ށް  ސަމާލ ކަން  އެބަނިޔޭެގ  އެ އްޓިފައި  ހ ރި. 

ިވއްކެވ މާ ސިޔާސަތ   މިދެންނެވި  ރާއްޖޭެގ  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ހ ންނެނީ   ކަންކަމަިއެގން  މި  ހަާވލ ކ ރަްއވާފައި 

މިހިދަޝާهللا ޢަބްދ .  ޝާހިދ هللا ޢަބްދ  ބޭފ ޅެއް. އެދެންނެވި ކަކީ  ޮއތް  ބަލައިެގންފައި  ބޭފ ޅާއަށް   ންކަމ ަގއި ދ ނިޔެ 

ެގންގ ޅ ްއވާ ޮގތް ދ ނިޔޭެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސިޔާސަތ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ    ،ސޭހަފ ޅ  ޮގތަކަށްބޭފ ޅާއަށް ފައެ

އިރ ަގިއ ކ ރެއްވޭނެ ފަސޭހަފ ޅ  ޮގތްތަކެްއެގ މަްއޗަށް އެ ހަވާލ ކ ރަްއވާ އާބޭފ ޅާ  މާކެޓަށް ނެރ ްއވ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން އެ

ބިނާކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ސަރވިސް  އެނޭގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކ ރ މ ަގއި  އެކަން  ދަނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ރަން 
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ތިއްބެވި ޮގތެްއ    އެމްެގ ތާއީދެއް. އެކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވަނީ ދިވެހި ލޮބ ވެތި ރައްޔިތ ން. ޕީ.ޕީނ ވޭ  ބޭނ މެއް

ދިވެބަލަން ތިއްބެވީ.  ރަްއޔިތ ން  ލޮބ ވެތި  ރާއްހި  ތިާމވެ  މި  ،ޓާއި ށްޖޭެގ  ރާއްޖޭގަ ހާ އޮތް    ރާއްޖެ  އޮތް    މި  އިލަތާއި، 

އަޅ ަގނޑ މެސަލާމަތްތެރިކަމާއި ސިޔާސަތ ތަ،  ޚާރިޖީ  އަދި  ދާޚިލީ  ބޭ ކަންެގ  ެއއްވެސް  ނ ފޫށް  ނ ފޯރ ވޭނޭ ޒެރ ެގ  އް 

ޮގތެްއެގސާފ  ރާ  ސީދާ  ކަންކަމާމަތީން  މި  ކ ރިއަށްއި އްޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ     ެގން  މިހާރ    ،ބޫލ ކ ރަނީ ަގެގންދިއ ން. 

މިހ  ބިލ ެގ    ށަހެޅިފައި  ކ ރިއަށް  ޛަރީޢާއޮތް  ރާއްޖޭަގއި  މިނިސްޓްރީ އިން  ފޮރިން  ރާއްޖޭެގ  ކަންކަމ ަގއި  ހ ރި 

ފާަގތިކަމެދ ވެރިކޮ އަދި  މަދަދާއި  އެހީތެރިކަާމިއ  ިގނަ  މާ  ސަރ ކާރަށް  މި  ބިލަށްެގން  މި  ކަމަށް.  ލިބޭނެ  ކީ ން 

ބޫލ ކ ރާތީ  ަގލ ކ ރަންޖެހޭނެ ބިލެއްެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ   ވެސް ާގނޫނަކަށް ހަދައި އަޅ ަގނޑ މެން އެއަށް ޢަމަކޮންމެހެން

އަވަސް ނިންމ މެއް ެގނެށް ކޮމިޓީމި ބިލަ ޮގތްތަކެއް ހޯއްދަަވއިދެްއވ ން އެދޭ    އިދެއްވަ ސްން  މި ބިލަށް ޢަމަލ ކ ރެވޭނެ 

     ވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.ކަ ދަންނަވަން. ދެއް ވާހަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ޙަމީދަ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ޢަބްދ ލްމ ޙްސިން  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ށް ނިލަންދޫ 

 އަރ ވަން.  ފ ރ ޞަތ 

 

 : ދެއްކެވ ންވާހަކަ ދ ލްމ ޙްސިން ޙަމީދ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބް

އަޅ ަގނޑ     ،ފާހަަގކ ރި ފަދައިން  އެ  މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

މަ ސާފ ކޮށް ލިބޭ.  ނޑ  ހަމަ ވަރަށް ސާފ ކޮށް އަޑ  ހަަގއި ައޅ ަގރައީސް ކޮންމެ ފަހަރަކ  ވާހަކަދައްކާއިރ ވެސް ހަމަ  

ލ ކ ރާ  ބޫަގސް ލިބޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  ކްސެއެ ށް މައިކަވެސް ބަލަން  ންމެ ފަހަރަކ މަ ކޮދެން އަޅ ަގނޑ  ހަ

ޓެކްނިކަލް   ބާްއާވއިރ   މިޮގތަށް  ބައްދަލ ވ ންތައް  މިކަހަލަ  އެހެންނަމަވެސް،  ކ ދިކ ދި  ޮގތ ަގއި  ދިމާވާނެ.  މައްސަލަތަްއ 

ޑ  ހަމަ ސާފ ކޮށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން.  އަޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ހަމަ    ބޫލ ކ ރާަގމިހާރ  އަޅ ަގނޑ   

މަޖިލީދިވެހިރާއްޖޭެގ   ބިލެއް  ސަރިވސްެގ  ޓަފޮރިން  ކަމަށް  ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވި  ދެކ ހަށް  ހެންވޭރ   ދާއިރާެގ ކަިއ  ނ  

ށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ށް ބޮޑަމަ ވަރަ ފ ރ ޞަތ ަގއި ހަތެރި މެންބަރ  ޙ ސަިއން ޝަހީމަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި  އިްއޒަތް

މަ މި  ޕްރޮޤްބިލ ެގ  ލިބިފައިވާ  ތަޖ ރިބާ  ހ ނަރާއި،  ތަމްރީނާިއ،  ބޭނ ންާވ  ތެރޭަގއި  ފޮރިން ޞަދ ތަކ ެގ  ފެޝަނަލް 

ކާއި އ ސޫލ ތައް  އެ ސަރިވސް ހިންގ މާ ގ ޅޭ އ ސޫލ ތަ  ،ކޮށް އިމ ގާ ށް ޓަކައި ަވކި ޚިދ މަތެއް  ރ މަސަރވިސްއެއް ބިނާކ 

ާގހި ޮގތ ަގިއ މިއިލ ެއކ ލަވަ   ނޫނީ އޮނިަގނޑ  ންގ މަށް ބޭނ ންވާ  ބިލ ެގ ހަމަ މަިއަގނޑ  މަސައްކަތެްއެގ  އޮތީ    ން މި 

ބޭނ މެއް ބަލައިއިކަމ ގަ   ބިލ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮއޭވ    115ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،ލަންޖެހޭ.  އެބަ  ވަނަ މާއްދާެގ )މ(ަގއި 
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ކަނޑައަޅަ  ސިޔާސަތ   ޚާރިޖީ  ހިނާގ  އި، ހިންގަ   އިދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސިޔާސަތ ތައް  ބޭރ އެ  ބަލައި  ޮގތް    ގެ ނ ހިނާގ 

ކ ރަންވާނެ ކަމަށް ހަމަ ވަރަށް   ކޮށް ދެމެހެއްޓ ން. މިކަންިއމ ާގޢިއްޔާތަކާެއކ  ގ ޅ ން  ވާމީ ޖަމ ގ އ މ ތަކާއި ބައިނަލްއަ ޤަ

ބަޔާ އޮތް  އެބަ  ރައީސް ންކޮށްފަ.  ސާފ ކޮށް  ޖ މ  ؛އިއްޒަތްތެރި  ބަލައިލާއިރ   މި  ބިލަށް  މި  ށް ލަކޮއަޅ ަގނޑ މެން 

ހަމައި އޮންނަނީ  މި  ފޮރިމަަގނޑ ކޮށް  ސަރ  ޚިދ މަތ ެގ  ން  އިްއޒަތްތެރިވިސްެގ  ބައެއް  ެއޮގތ ން  މެންބަރ ން ވާހަކަ.   

ފާހަ ފަދައިންވެސް  ޖ މ   ، ަގކ ރި  ޚިދ މަތެްއ  މިހާރ   ވަކި  އަންނަނީ  ސިވިލް  އިމ ގާ ލަކޮށް  ދަނީ  މި  ކ ރެވިެގން 

ޑަށް މ އައްސަސާއެްއެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނ ެގ ޚިދ މަތްތައް ވަކި  ސަރވިސްރިން  ފޮ  ޚިދ މަތް،  އެސަރވިސްއިން ަވކިކޮށް  

ދައ ލަތ ެގ    ،ޅިެގން ދާއިރ  ައޅ ަގނޑ މެން ބަލައިލަންޖެހޭއެތަށް މި ކަނޑަ މިޮގއަޅ ަގނޑ މެން  ެގން މި ދަނީ.  ސިފަކ ރެވި 

އަސަ ކ ރާނެ  ފަރ މާކ ރެވިެގންޙަ  ޮގތ ން  ބެހޭ  ރ ތަކާ ބަޖެޓަށް  ބިލެއް  މިކަހަލަ  ކޮންކަހަލަ   ޤީޤަތ ަގިއ  ދާއިރ  

އައަސަރ ތަކެއްތޯ،   ބ ރަކަމެއް  ކަހަލަ  ެއއްވެސް  އަޅ ަގނޑ މެބަޖެޓަށް  މިއީ  ކަމެއް ންނާނެތޯ.  ވިސްނާލަންޖެހޭ  ން 

އ މެއް. ޤަރާއްޖެއަކީ އ ފެއްދ ންތެރިކަމ ެގ ނިސްބަތް ވަރަށް ދަށް   ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް .  އިޮގތ ގަ   ބޫލ ކ ރާަގއަޅ ަގނޑ   

އަޅ  ކަމެއް  ބަރޯސާވާންހ ރިހާ  މި  ބޭރ   ަގނޑ މެން  ޚާއްއ މ ތަކަޤަޖެހެނީ  ދ ނިޔެއަށްޞަށް.  މިއަދ   މި    ކޮށް 

އޮތީ އިންތިހާއަށް ބޭރ ެގ އެހީއަށް ބޭނ ންވެފަ. އެހެންކަމ ން، ފޮރިން    ލަތ ަގއި ރާއްޖެ މިހާވިޑ ެގ  ކޮ ކ ރިމަތިވެފަިއވާ  

ާގނޫނެއް ވަކި  ތެރޭަގއި،  ާގނޫނެއްެގ  ވަކި  ޚިދ މަތް  ފެށިެގންސަރވިސްެގ  ތެރެއިން  މަސައްކަތް ދިއ  ެގ  މި  މިއަދ   މަކީ 

ހަމަ ެވސް  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ކަމެއް  ހަރ ދަނާވެެގންދާނެ  އަގ  އިތ ރަށް  މިައދ   ދިވެހިރާއްޖެއަކީ .ބޫލ ކ ރަން.  ދަގއި 

އަދާކ ރަމ ންދާ   މަޤާމެއް  ދިވެހިރާއްޖޭއ ޤަފަޚ ރ ވެރި  ފ ރ ޞަތ ަގިއ  މި  އެހެންކަމ ން،  ިއއްޒަތްމެއް.  ތެރި  ެގ 

މ  އިބްރާހީމް  ޞާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މިނިސްޓަރމިއަދ ެގ  އި  ށާލިޙަޙައްމަދ   އ ؛ފޮރިން  މަޤާމ .އާދެ!  އެ    ދަގއި 

ބޭފ ޅާ  ކަނޑަެއޅިފައިވާ  މިއަދ   ދިވެހި هللا ޢަބްދ   ،އަދާކ ރަން  ހަމަ  ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ޝާހިދަށް 

ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކަންބޮޑ ވ ން   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  . ސަރ ކާރަށް ވަރަށް ހޫނ  މަރ ޙަބާއެއް ދަންނަވަން

އެއީ   ކަންތައްތައް  ބަެއްއ  ފާހަަގކ ރެއްވި  ސަރޮގތ ަގއި  ޚިދ މަތަށްފޮރިން  ކަންތައް.    ވިސް  ނެގ މ ެގ  މ ވައްޒަފ ން 

މެންބަރ ންެގ  ބޫލ ކ ރާަގއަޅ ަގނޑ    ހ ރިހާ  ހަމަ  މިައށް  މަރ ޙަލާަގިއ  ކޮމިޓީ  އެއްބާރ ލ މާއެކ   ޮގތ ަގއި  ފ ރިހަމަ   

މަ އެާއެއކ   . ހަންބޫލ ކ ރަަގޑ   ކަމަށް ައޅ ަގނ  އްލ  ލިބިެގންދާނެޙަމި ކަންކަމަށް    އި،އަޅ ަގނޑ މެން ބޭނ ންވާ ލަފާ ހޯދަ

ކަން މެންބަރ ން  ިއްއޒަތްތެރި  ޮގބައެއް  ފާހަަގކ ރެްއވިބޮޑ ވ މެްއެގ  ބިލ ެގ    4ބިލ ެގ    ،ތ ަގިއ  މާއްދާ.  ވަނަ   4ވަނަ 

ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭ   ،)ހ(ަގއި ިމ އޮންނަނީ  ކ ެގޞަދ ތަދ ތަްއ. މަޤްޞަފޮރިން ސަރވިސްެގ މަޤް ؛ މި އޮންނަނީމާއްދާގައި

ދެމެހެއްޓ  ރައްކާތެރިކަން  ސަރަޙައްދ ެގ  ބައިނަލްއަ މިނިވަންކަމާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގ މ ަގާއއި  މ ޖ ތަމަޢ ަގއި  އ މީ  ޤަެގ  ވާމީ 

ިއއްޒަތްތެރި   .މަށް ކ ރާ މަސަްއކަތ ަގއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައށް އެހީވެދިނ ންކ ރ ން އިތ ރ ކ ރ ތިރާމ ހ ތަށް އިޔާދަސި

ާމއް  115ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ؛ރައީސް އިބާރާތްވަނަ  މި  ހަމަ  އޮންނަނީ  )ރ(ަގިއ  ރައީސް.  ،ދާެގ    ިއއްޒަތްތެރި 
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މީެގތެރޭަގއި ސަރަޙައްދ ެގ   ؛އްދ ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކަންބޮޑ ވ ން މި އޮންނަނީ ސަރަޙަ  ،ވާނަމައެހެންކަމަށް

ދެމެހެއްޓ  އަޅ ަގނޑ     ިމޮގތަށް  ،މ ަގާއއިރައްކާތެރިކަން  ކަަމށް  ޤާނޫނ އަސާސީަގއޮންނާތީ  ވަނަ    3ެގ  ބޫލ ކ ރަން. 

ބަޔާންކ ރޭ  މަޖިލީހ   ،މާއްދާަގިއ  ރަްއޔިތ ންެގ  ެގނެވޭނީ  ބަދަލެއް  ެއްއެވސް  ސަރަހައްދަށް  ޖ މ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ލަ  ެގ 

މަދ ވެެގން  މެންބަރ  ބަިއެގ  ންެގ  ދެ  ބައިކ ޅަ  ާގނޫނަތިން  ފާސްވާ  މިހެންއަޣ ލަބިއްޔަތ ން  ވަރަށް    ކ ން،  އޮވޭ  އެބަ 

އެހެންކަމ ން ބިލ     ،ސާފ ކޮށް.  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެންމި  މެންބަރ ންެގ   ބޫލ ކ ރާަގ،  އިއްޒަތްތެރި  ބައެްއ  ޮގތ ަގއި 

މި ތެރެއިން  ބިލ ެގ  މި  އޮންނަނީ  މި  އަޣ ލަބިއްޔަ  ކަންބޮޑ ވ ންތައް  ބައިގެ ،  ތ ަގއި ބ ނާ  ދެ  ބައިކ ޅަ   ތިން 

ެއއްޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ   ފ ރ ޞަތ .  މާނަކ ރ މ ެގ  ޮގތަށް  ކަހަލަ  މިބ ނާ  ޮގއްސިއްޔާ  ފާސްެވެގން  ެވސް އަޣ ލަބިއްޔަތ ން 

ބިން އެހެން ބަޔަކަށް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ   ނޫނ ެގ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ލެއްނ ކ ރަން ެއޮގތަށް މި ާގބޫަގ

ހަމަ ބިލެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ބިލ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި މެންބަރ ން މި  ޅ  ފ ރި ހަމަ ރަނަގމިއީ  ،ބޫލ ކ ރަނީަގ

ކަންތައްތަކާ ކަންބޮޑ ވާ  ވާހަކަދައްކަ ބޭނ ން  މަރ ޙަލާަގއި  ކޮމިޓީ  ކަންކަމަށް  އެ  ހަމަ  ާގނޫނަކަ  އިއި  ށް ައވަހަށް 

ކަމެއް ވެެގން މ ހިންމ   ހަމަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މިއަދ   އަދިދިއ މަކީ  ދެކެން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  މި ލަޖ މ ހަމަ        ކޮށް 

 ނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ހަމަ ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަން ޑ އަޅ ަގނބިލަށް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .މ ޢިއްޒ ރާހީމް ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްވޭރ  އ ހެން .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މ ޢިއްޒ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހެންވޭރ 

ޙ ސައިން   މެންބަރ   ެގ އިްއޒަތްތެރިމި ބިލ  ހ ށަހެޅ އްވީތީ ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ާގނޫނަކީދަންނަވަން.  ޝ ކ ރ   ށްމަހީޝަ ާގނޫނެއް.  މ ހިން  ވަރަށްދިވެހިރާއްޖެއަށް    ،މި  ދެކޭޮގތ ަގއި    ޑ ައޅ ަގނ މ  

ދިވެހިލާ ާގނޫނަކީ  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން  ދ ނިޔޭަގއި  މި  ނާޒ ކ  މެހިފައިވާ  ޮގތ ން  ތިމާވެށީެގ  ކަހަލަ   ،ރާއްޖެ 

ތެރި ާގނޫނެއް. ރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވިސްެގ ބިލ   ކ ޑަ ޤައ މަކަށް ވަރަށް ބޭނ ން  ވެފައި އޮންނަރ ވެރިކަމަށް ބަރޯސާފަތ 

ހ ށަ  2015  މެންޓަށްޕާލި ެވސް  އެަގއި  މަރ   ހެޅިފައިވޭ.  ކޮމިޓީ  ޮގސްފައިނ ވާއިރ  ލާޙަބިލ   ކ ރިައށް  މި   ،ަގއި 

ބިސަރ ކާރ ން   ފެށ   ލ ެގމި  ޚާރިޖީމަސައްކަތް  ިމއަދ ެގ  ހެން  މަކީ  ކ ރީެގ  އިްއޒަތްތެވަޒީރ   ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ރި ވޭރ  

އޮނަރަބަލް  މެ ކަން  ެގހިދ ޝާهللا ދ ޢަބްންބަރ   ހ ރިޚާރިޖީ  ތަޖ ރިކަމ ަގއި  ވަ  ނިންމި  އަލީަގއި  ރަނަގޅ   ބާެގ  ރަށް 

ކަމ ަގއި   މައްމާއް  71ލަ  މ ޖ ން.  ދަންނަވަ  ޑ ައޅ ަގނ ނިންމ މެއް  މި  ދާެގ  އެކ ލެވިފަިއވާ  ހ ރި  ޗަށް  ބަެއއް ބިލ ަގއި 

ނަމަެވސް ހ ރި  ަގވާއިދ ތަކެއް  އ ސޫލ ތަކާިއ  ބަެއއް  ހެދިފައިވާ  މިހާރ ވެސް  އެްއ  ާގނޫނެްއެގ  ، ކަންކަމަކީ  ދަށ ން   
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ވަނަ   61ވަނަ ބާބ ެގ    12ެގ  މި ބިލ   ދެކެން.  ޑ އަޅ ަގނދިއ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގިއ  ބ ެވެގންކ ން ތަރ ތީއ ސޫލަ

މ  ފޮރިން ސަރވިސް  ބޭނ ންވަްއޒަމާއްދާަގއި  ތަފ ންނަށް  ކަންމްވާ  ފޮރިން ސަރވިސް ރީނ ެގ  ޓަކައި  ހިންގ ަމށް  ކަން 

ާގނޫނ ެގ   އ ފެދިެގންއިންސްޓިޓިއ ޓެއް  މިހާރ  ދަށ ން  ހިންަގމ   ދިއ މަކީ  ދަށ ން  އަންނަ މިނިސްޓްރީެގ  ން 

ާގނޫނީ  އިންސްޓިޓިއ  ލިބިެގންހަިއސިއްޔަޓަށް  ކަމ ަގއި  ތެއް  މި  އްއ   ޑ ައޅ ަގނދެކެން.    ޑ އަޅ ަގނދިއ ން  މީދ ކ ރަނީ 

އިންސްޓިލ ބި މި  އެކީަގއި  ބަދަލާ  ެގނެވޭ  މި  ހަރ ދަނާވެން  އިތ ރަށް  މަސައްކަތް  ރަނ  ،ޓިއ ޓ ެގ  ަގޅ  ޚިދ މަތް 

ސަރެގންވި ދެފެންވަރެްއަގއި   ފޮރިން  ކަމަށް.  ޕްރޮފެޝަނަލްދާނެ  އިންޓެ   ،ވިސް  މަތީ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް،  ްގރިޓީ 

މަސައްކަތްތަކެއް ފެންވަރެއް  ިގނަ  ަވރަށް  ބިލ ަގއި  މި  ޓަކައި  ހިފެހެއްޓ މަށް    ޑ އަޅ ަގނކޮށްފައިާވކަން    ަގއި 

ޮގތ ފާހަަގ މި  ބެކޮށްލަން.  ޮގތ ަގއި  ހަދިޔާއެްއެގ  މަޤާން  ސަރިވސްެގ  ފޮރިން  އެއްޗެއް  ވަޒީފާ މ ލެވިދާނެ  ަގިއ  ަގއި 

މަނާކޮށްދާކ ރާއަ ަގބޫލ ކ ރ ން  އޮތްއިރ   އިތ ފައި  އެއްެވސް  އޮތ މ ެގ  ހަރަކާތެއްަގއި ސީދާރަށް  ވެސް    ސިޔާސީ  ޮގތ ން 

ނ  ބާރ ފޯއަދި  ވެސް  ޮގތ ން  މަ  ،ރ ވ މާއިސީދާ  ސިލިއްޔަސްއޫމަޤާމ ެގ  ެއްއެވސް  އަދާކ ރ މ ެގ  ތަޢައްސ ބެްއ  ތ   ޔާސީ 

އޮތް  މަނާކޮށްފައި  މި  ޑ އަޅ ަގނޮއތ ން  ެގންގ ޅ ން  އޖޫ  ފާހަަގކޮށްލަން.  މަހ   މަޖިދ.ން  އާންމ   ވަނަ    71ލީހ ެގ  ެގ 

އ މ ތަކ ަގއި އޮންނަ ދޭދޭ ޤަ  ، ލާމެހިތައް ޮގތަކ ން ގ ޅިއެ  ނިޔެއާދ   ، ހޮވި ރާއްޖެސެޝަންަގިއ ރިޔާސަތ  ބެލެހެއްޓ މަށް  

ވަރ ަގދަކޮށް ބައި  ،ގ ޅ ންތައް  އަދި  ދައ ރ ގ ނަލްއަ ސަރަޙައްދީ  އަދާކ ރަންޖެހޭ  ރާއްޖެ  މައިދާނ ަގއި  ފ ޅާކޮށް   ާވމީ 

 ޑ އަޅ ަގނ ކެން.  ދެ  ޑ ޅ ަގނ އައި ވެސް  ވާނެ ކަމ ަގއް މ ހިންމ ފައިވާ މި ދަނޑިވަޅ ، މިފަދަ ާގނޫނެހަރަކާތްތެރިވާންޖެހި

މިބިލަމި   ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ތާއީދ ކ ރާ  މަރ ހަލާ  ށް  ކޮމިޓީ  އިތ ބިލ ެގ  ދިރާސާކޮށްަގއި  މަޖިލީހ ގެ    ،ރަށް  މި 

ހ ރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފައިދާ  ، ލިބި   ތަކަށް ޙައްލ ން ފާހަަގކ ރި ކަންބޮޑ ވ ންހަކަދައްކަމ މެންބަރ ން ވާރި ބަެއއް  އިްއޒަތްތެ

 އްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. މީދ ކ ރަން. ދެއްއ   ޑ އަޅ ަގނ ެގންދާނެ ކަމ ަގިއ ވެ  ށްނަކަާގނޫ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މ ޙައްމަދ  ވަނީ މާވަށ  ދާފ ރ ޞަތ  މި އަރ   ޑ އަޅ ަގނމިހާރ     .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ . ،މ ޙައްމަދ   ފ ރ ޞަތ .ދެވަނަ ،ސަޢީދަށް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ހޯދާދެވަ  ޑ އަޅ ަގނޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ފ ރ ޞަތެއް  ފޮރިން  ނަ  ބިލ ެގ  މި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ލީ 

ބެހޭ   ާގނޫނަކަށްސަރވިސަސްއާ  އަންނަ ެވެގ  ބިލެއް  ފ ރަތަމަ  ކ   ޑ އަޅ ަގނއިރ ަގއި  ން  އެންމެ  ވާހަކަދެއްކިއިރ   ރިން 

 ދާދި  ؟ޅ ވާނީކޮން ކޮޅަކަށްތޯ ވިދާކަ  މި ވާހަ  ްއކާތެރިކަމ ެގ ވާހަކަ. ދެންސަރަޙައްދ ެގ ރަ  ،ށްލާފަިއވާނެވެސް ފާހަަގކޮ
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ޞަތެްއ ދެވަނަ ފ ރ   ޑ އަޅ ަގނ ކަމަށް ހީކޮށް    ލަ އޮޅ ެމއް ައރާފައި އޮތީމަދެއްކެވި މެންބަރަކަށް ެއކަހަފަހ ން ވާހަކަފ ޅ 

ޙަޤީއަ މިއީ  ސްލ   ެއއީ  ނެީގ.  މި  މާއްދާގަ   115ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ޤަތ ަގއި  އޮންނަވަނަ  އެ  ެއއީ   ،ތ ން އޮއި 

އެ ލި  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ސަރވިސަ  .ޔެފައޮތީ  ފޮރިން  ާގނޫއެއަށްފަހ   އަންޮގތަށްމި   ނެއްސްެގ  ާގނޫނެއްެގ   ނައިރ  

ވާހަކަ ސަރވިސަސްެގ  ފޮރިން  ރާއްޖޭެގ  ތެރޭަގއި  ައއިތަރަހައިެގ  ސެކިއ ރިޓީެގ  ދައްކަމ ން  ސަރަޙައްދ ެގ  ސް 

ރައްކާ  ނ ވަތަ  ފެންނަމ ތެރިކަވާހަކަދެްއކ ން  މިހާރ   މިއީ  ވާހަކަދެްއކ ން  މިމ ެގ  ކަންތައްތަކަށް    ން  ބަލާއިރ  ދާ 

ރައީސް މަރ ޑ ނައޅ ގަ   ،އިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީ  މަޖިލީހ  ލާަގއި  ޙަމެން  މި  އަދި  ވެސް  ފާސް  ންވެސް  ކ ރާއިރ ަގއި 

ިމހާހިސާބަށް ކަންކަން ކ ރި ޖެއިލަންބަލަ  މެންނަށް މިޑ ައޅ ަގނ  ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއއީ ހެނީ ސަރ ކާރ  އައިއްސަ 

ޚާރިޖީ ރާއްޖޭެގ  ކ ރިއިރ ަގއި  ކަންކަން  ެވސް  ޮގތް.  ރާއްޖޭެގޚާރިޖީ ސިޔާސަތެއް  ިމ    އަދި  ވެސް  ިއންވެސްޓްމަންޓެއް 

  ،ނ ކ ރެވޭ އެއް ކަމަކީ ން ދޮގ  ކަމި.   ރައީސްއިްއޒަތްތެރި  ނީމަދިކެޕިޓަލް ސިޓީން ހ އްދަ  ނީ ކައިރި ޤައ މެއްެގމެނިން

އި ފަސް   ކިޔާފަިއ  ބްރިޖެކޭ  އަޅާ  ޑޮލަރަށް  މިލިއަން  ފަސް  ތަކެއް  ވާހަކައްޔެ  ސަތޭކަ  ނޫސްތަކ ަގއި.  ސަތޭކަ  އޮތް 

މި    ތަކެއް. ދެންލަ ފަޅ ތި  މިއީ.  އްޖެހޭ ހިސާބެ  ޮގސް  ެއއްލާ ާގކޮޅެއް ؛ރި ރައީސްލަރ . އިްއޒަތްތެމެރިކާ ޑޮމިލިއަން އެ

ވާހައޮތީ   އަނެްއ  މަޖިލިޑ ައޅ ަގނކަ.  ޭއެގ  މި  ޔޫރަޕިމެންނަށް  ފެނިެގންދިޔަ  ތެރޭަގިއ  ބޭފ ޅަކ   ޔޫ  އަންސް  ނިއަންެގ 

ާގތްަގނޑަކަށްވަޑައިެގ މީެގ  ދ ވަސް  ން  އަހަރެއްހާ  ދޮޅ     ދެ  ދިވެހިކ ރިން،  ކ ރިން،  ދ ވަސް  ރާއްޖޭެގ އަހަރެއްހާ 

ޔޫރަމަސްކަނޑ ތަކ ން މަސް  ބާނާ  މަސްވެރިން  އެކްސްޕޯޓ ކ ރީމަ  ޓަ  ޕަށް  ކަނޑާލ މަށް  ޓެރިފް  ފްލޯ އޮންނަ  މި    ކައި 

އެީއ  ؟ އިއިރ  ޭއެގ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯށް އަހިސާބަމިައދ  މިހާ  .މެން ދިނިން އެ ވާހަކަ އަޑ އަހަންޑ އަޅ ަގނސްޕޭސް  

ިއތ ރ އްޖެއަށް އިން ކަކީ ދިވެހިރާހަރަކާތްތަ  ޚާރިޖީ ޔިތ ން ބޭނ ންވާ ރާއްޖޭެގ ރައް   ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ،ވ ންވެސްޓްމަންޓ  

ހާލެއްަގއި   އެްއވެސް  ނިމި  3ކަންތައްތަކ ަގއި.  ލިބިއަހަރެއް  ޮގނޑިއެއް  ޔޫ.އެންެގ  އެ ެގންދާއިރ ަގއި  އެީއ  ެގން  ކަން 

ކާމި ޚާރިޖީ  މިޔާބ ހަމައެކަނި  ސިފަކަމަށް  ހިޑައަޅ ަގނ ކީ  ކ ރ މަތާނަގއި  ޙަޤީޤީއެ ކަށް  ބިލ ެގ  މި  މަންފާ  އްނ ވޭ   

ރަޑ އަޅ ަގނ  ފޯރ ކޮށްމެންނަށް  ހަމައަށް  ކަެމއްހެން  ދޭންއްޔިތ ންނާ  އިނޭގތޯ.  ކ ރެވޭ  ިމ  ޑައަޅ ަގނނެއް  މިއަދ   ށް 

ވިދާޅ ވެފައި    ވަރަށް ؛ސް ސިފަވޭމަޖިލި ކ ރިއަހަރ   30  މީެގވަޑައިަގތީ.  ތަފާތޭ  މިއަދ   ކީ ސަނާ  ެވސް  ވެސް    ން 

ވާހަކަނޑި ހޯއްނީ. އެ މަނިކ ފާނ  ޮގދަކިޔަމ ން އާއި މި ދެވީތީ، އެ މަނިކ ފާނަށް ރާއްޖޭެގ ރަތް ކާޕެޓަކ ން ބާލަންޖެހޭ 

މި   ،ތްތެރި ރައީސް ހެން އިއްޒަނެއް ފައްޓަިއެގން އ ޅޭެގ ކެމްޕޭ  2023  ދެން  ،އިނިކ ފާނ ެގ ނަންދޭ ވާހަކައާ ބިލަށް އެ މަ

 . ްއ ބޭފ ޅ ން އެބަ ވިދާޅ ޭވ..ބައެތަނ ަގއި ހީވަނީ. ދެން، 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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ރ  ންބަރި މެއިްއޒަތްތެ  ންެގ ވާހަކަެއއް. ދެކެމްޕޭނ   ގެ   2023ލ ަގިއ ނެތް އިނޭގތޯ  އާދެ! މި ބި  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

ދެންޅ ފ ކަވާހަ ބޭ  ދަްއކަާވއިރ   ެގންނަން  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި  ބިލަށް  ވާހަކަމި  އިޞްލާޙ ެގ  ބޮޑަށް ނ ންވާ   

ވާހަކަވާހަކަ  ،ނަވަންންދަ  ޑ  އަޅ ަގނފާހަަގކޮށްދެްއވ މަށް   ދަްއކަާވ  ތި  ެގންދަވާއިރ   ކ ރިއަށް  ެއ  ފ ޅ   ތެރެއިން  ފ ޅ ެގ 

   .އެދެންޑަށް ރަށް ބޮކަންތައް ފާހަަގކޮށްލަދެްއވ ން ވަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ރައީސް    ހަމަށް  ޑައަޅ ަގނ.  ސްރައީ  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ!  އާދެ އިއްޒަތްތެރި  ލިބޭ  ހިތްހަމަޖެހ މެއް  ބޮޑ   ވަރަށް 

މެން ގ ޅިެގން މި  ޑ އަޅ ަގނށް ޔަޤީން  ޑަަގނއަޅ  ންނަވާތީ.  ޚާރިޖީ ކޮމިޓީަގއި އިންނަވާތީ އިނޭގތޯ. ޚާރިޖީ ކޮމިޓީަގއި އި 

ކޮށްފި   އިޞްލާކަމަމަސައްކަތް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  މިއަށް  ިއއްޒަތްޙ ށްވާނަމަ  ެގނެވޭނެ.  ރައީސްތައް    ރާއްޖޭގެ ؛ ތެރި 

ަމގ ފަހިވާނެ މަސައް  ،ތަރައްޤީއަށް  ހަރ ދަނާާވނެ  ނިޒާމ   ކޮންމެ ރާއްޖޭެގ  މަސައްކަތެއް.  ކ ރަންޖެހޭނެ  ކަތްތަކަކީ 

ށް ވެސް ދެްއކީ.  އަ  18ން  އި   2013ން  މެޑ ައޅ ަގނވާހަކަ  ކާރެއް އޮތަސް ކ ރަންޖެހޭނެ މަސައްކަތްތަކެއް. އެ  ސަރ 

ތެއް ވަރަށް ކ ރ  މ އްދަތާމަކ ރަން ބައެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް މިއީ  ެމން މިއަދ  ހިޑ އަޅ ަގނ  ،އެހެންނަމަވެސް

އޮޅިަވޑަ ިމއީ  ތެރޭަގއި  އ ޅ އްވަނީ.  މި  އޑ ނަގއަޅ  ިއެގން  މަސަްއކަދ.މެން  ޮގނޑިައކަށް  ދ ނިޔޭަގއި    ،ތްކ ރީެގ  މ ޅި 

ނޫންތޯ ކެމްޕޭނ ކ ރަމ އެމް.ޑީ.ޕީެއއް  ނ ކ ެމ  ތިހެޔޮނ ވާޔައީ  ދިން  ޓޫނޭ  ކިޔާފަ.  ކ ރަން  ރާއްޖެައށް  ކަން  ރިސްޓ ން 

ސަރ ކާރ ގަ   ،ނ ފޮނ ވާށޭ އޮޑ ައޅ ަގނ   އި،އޭރ   ސަރ ކާރެއް  ޕީ.ޕީ.ެއމްެގ  ނ ކ އް މެންެގ  ކ ރެއްވި  ވާ  ބޭފ ޅ ން  ތި  މެ 

ފެ އިނޭގތޯ.  ންނާމަސައްކަތްތަްއ  މި  ޑ ައޅ ަގނ ނެ  ވާހަކަ  ޙަޤީޤަތ ަގއި    މި  ރާއްޖެއަށް  ޑ އަޅ ަގނދައްކަނީ  މިއީ  މެން 

ކަންތައްތަފައިދާހ  ނ ކ މެކ ގައިރި  ބަޔަކ   ކޮންމެ  ވިޔަސް  ހޯދިކަމ ަގއި  ކާމިޔާބ   ބައެއް  ކޮންމެ  ކ ރި      މަސަްއކަތް  އެ 

  ޑ ައޅ ަގނ ތެރެއިން  ެގމީ  ،ރަީއސް  އިްއޒަތްތެރި  .ވާތީ  ެއއީ ޖޮއިންޓ  މަސައްކަތަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަކަށް  ، ވިޔަސް ގައިކަމ 

ދަންނަވަނީ ސަރަޙަ ޕޮއިން ދ ެގ  އްމި  އޮތް  މި  ނ ރައްކަޓަކީރައްކާތެރިކަން  އޮެވެގނެ  އެހެން  ކަން  އެ  ނ ވާނެލެކޭ.   .އް 

މިމެންނަޑ އަޅ ަގނ؛ ރަީއސްއިްއޒަތްތެރި   މ ސްތަޤިކީ  މ ސްތަޤިނިވަން  މިނިަވން  ޤައ ެމއް.  ޤައ ެމއް.  އްލ އްލ    

ން  އި  2013ވެ ހ ރި ކިތައް ކަންތައްތޯ  ިއ މީެގ ކ ރިން ނ ފަވަސީލަތްތައް ނެތޭ ކިޔާ  ،ތިޞާދ ޤ ންނަށް އިމެޑ އަޅ ަގނ 

އެހެންވީމާއަ  2018 ކ ރެއްީވ.  ޔާމީން  ރައީސް  އެށް  އެބަ  މިައދ   ހ ރި   ަގއި  5000މެންނަށް  ޑ ައޅ ަގނ ނޭގ  ، 

އާމްދަނީ   އެއަ  25000  ،ށްއަ  12000ބޮލަކަށްޖެހޭ  މަނިކ ފާނ ވަނީ  އެ  ހެދިދާނެކަން.  ެވސް  އ    ،ކަންށް    މީދ އްއެ 

ދާނެ ޤައ މެއްކަން ރައީސް  ސަނދިކަން ހޯދިދ ަގއި މ އްއްދަވައިދެްއވާފަ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެައކީ މި ސަރަޙައްހަ  ޙަޤީޤަތަކަށް

އެހެންވީމާ  މީންޔާ ދަްއކަވާފަ.  ކީްއކ  މެޑ ޅ ަގނ އަ ،  ވަނީ  ރައްކާތެރިރަންތޯން  ާގނޫނަ ސަރަޙައްދ ެގ  ެގނެސް   ؛ކަށްކަން 

ާގނޫނަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހަދާ ކޮބައިކަންދިވެހިރާއްޖެ ؟ންވީލާ  ށް  ަގޅަރަށް ރަނ ޤާނޫނ އަސާސީަގިއ އެބަޮއވޭ ވަ  އަކީ 
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ދިޔައީ ަގއި މި ދަންފަޅީވެސް ނ ެގ ހެނދ  އަނެްއކާވެސް ،ްއސަަގއި އިތ ރަށް ކަމެއް މިއަށް ެގނެ، އޭ ލިޔެދީފަ. އެހެންވީމާ

  ، ވާހަކަ. މ ޅި ދ ނިޔޭެގ ޓީ.ީވ ޗެނަލްތަކ ންހަކ  ހައްޔަރ ކ ރެވޭއަމ ރެއް ނެތީސް މީކޯޓ  ؛ހަކަޓެރަރިޒަމްެގ ާގނޫނ ެގ ވާ

ބީ.ބީ.ސީ  ،ސީ.އެން.އެން  ޮގއަލްޖަޒީރާ،  މިހެން  ޗެނަލް  ހ ރިހާ  ހ ޅ ވަ ތަސް  ިމ    ރައީސްއިްއޒަތްތެރި  ލީމަ،  އިކެްއ 

ފޯބިާއެގ ވާހަކަ. ިމއީ ޙަޤީޤަތް އިނޭގތޯ. ިމއީ ކް  ސްލާމި އ ފެދެމ ންދާ އިންނަނީ މ ސްލިމ ންނާ ދޭތެރަޭގއި ދ ނިޔޭަގއިފެ

ޖީ ކޮމިޓީއެއް  ޑައިަގންނަވާ ޚާރިވެސް ހިމެނިވަ  ސްހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީ  ޑ އަޅ ަގނ   އިންތެރެ، މީެގމާޙަޤީޤަތް. އެހެންވީ

ނިން  ޑ އަޅ ަގނ ؛އޮންނާތީ މި  ރައްކާތެރިކަމޭ  .މާލަނީވާހަކަ  ހަމަ   ސަރަޙައްދ ެގ  ނ ރައްކަލެއް.  ާމއްދާއަކީ  އޮތް   މި 

ޕަވަރެ އެބްޒޮލިއ ޓް  ެއއީ އެާއއެކ   ދެއްވަނީ.  ތި  މިނިސްޓަރަށް  ފޮރިން  ޙަޤީްއ  މި   ންއިޤަތ ަގިއ ސިވިލް ސަރވިސް އެއީ 

ވަމ އައްސަ އިްއޒަތްތެސާ  މިސްޓޭކެއް  ހެދޭނެ  އެކިކޮށްފައި  ރައީސް.  ެއޮގރި  ކ ރާއިރ ަގއި  ކަން  ކެއް އިންތަތަށް 

އަދިެވސް  ހަމަ    ޑ  އަޅ ަގނ ވާހަކަ  ޖެހޭންަގިއ މި މަސައްކަތްތަްއ ކ ރަލާޙަޓީ މަރ ، ކޮމިޖެހެންޖެހޭނެ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ

 ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. އިކ ރަމ ން ވާހަކަ ނިންމައެއްފަހަރ  ފާހަަގ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދާއި  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި    ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ ބާރަށ   އިްއޒަތްތެރި  ޢަބްދ   ރާެގ  ފ ރ ޞަތ . ،هللاއަޙްމަދ    ދެވަނަ 

 . ވެފަޓ ބަރ  މައިކް މިއ  މެންިއްއޒަތްތެރި)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބާރަށ 

ންނަނީ. އެ ރީ ބޭފ ޅ ންެގ ކޮންޓްރޯލ ަގއި މައިކް އެ އޮއިދާ  ،ރޯލެްއަގއެއް ނޫންެގ ކޮންޓްޑ  އަޅ ަގނ  .ޝ ކ ރިއްޔާއާދެ!  

ފ ރ ޞަތ  ބޮކ ރެވެނީމިއ ޓްައން  މަދެއްވީބޭފ ޅ ން  ވަރަށް  ިމއަދ   ަމއްސަލަ  .  އެ  އިްއޒަތްތެޑަށް  ހ ރިހާ  ދިމާވޭ  ރި އެބަ 

ވެސް.  މެ އިނ  ޑ އަޅ ަގނންބަރ ންނަށް  ހަމަ  ފާހަަގކޮށްލަން  ކަން  ިއއްޒަތްތެއެ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް ޭގތޯ.    ،ރި 

ފާހަަގ ޑ އަޅ ަގނ  މި  މިޑ އަޅ ަގނވެެގންދަނީ  މެންނަށް  ފަރާތްތަކ ން   ށް އިދިކޮޅަ  ވެރިކަމާ  އަދ ެގމެންެގ  ވާހަކަދައްކަވާ 

ޞަދާއި  ެގ ޙަޤީޤީ މަޤްމަށްފަހ  އޭރ ކ މެ ބިލެއް ސިޔާސީންެގ ވާދަެވރި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކ ން ކޮންމެޑ އަޅ ަގނވަތަ  ނ 

ކަން އޮތް ޮގތް  ތަން.  ރިކަމާއެކ  މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަމ ންދާކައި ވަރަށް ރޭވ ންތެލ މަށް ޓައިނަށް އޮޅ ވަމާނަ ރައްޔިތ ން

ފޮރ ވ މަށްފަހ  ެއހެމ ޅިން  ތެަގއި  ބަހ ސްެގ  ޓަކައި  ދެއްކ މަށް  މަންޒަރެއް  މަސައްކަތްތަކެްއ  ން  ކ ރެވޭ  ރެއިން 

ފާހަޑ އަޅ ަގނ  މި  މެންނަށް  ފެނިެގން  ދަނީ،  މި  ރަ ަގެވެގން  އިއްޒަތްތެރި  ފޮރިން ؛ ީއސްދަނީ.  ޕްރޮފެޝަނަލް 

  ފ ރަތަމަ އެބަ ދައްކާ ޭވ ވާހަކަތަކ ެގ ތެރޭަގއި  ކެެގން އެ ދެގ ޅިސަރވިސްއެއް އ ފައްދަން ހ ށަހަޅާފައި މި އޮތް ބިލާ  

މި ސަރަޙައްދ ެގ  މިނިވަންކަން،  ވިދާޤައ މ ެގ  ވިދާޅ ވެފައި  ެވސް  މާއްދާެއއް  އެންމެ  މީެގ  ވެދެްއވަންީވ  ޅ  ނިވަންކަން. 
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ނޫނީ ރާއްޖޭެގ    ،އެޅޭރ މަށް ހ ރަސް ކ ރިއެޙައްދީ އެއްބާރ ލ މަށް ނ ވަތަ ސަރަޙައްދީން މާއްދާެއއްަގއިކަން ސަރަނޫންތޯ ކޮ

ހ   މިނިވަން އޮތީރަސްކަމަށް  ކަމެއް  ރައީސް ؟އެޅޭނެ  ވާހަކަައކީޑ ައޅ ަގނ؛ ިއްއޒަތްތެރި  ދައްކާ  މި   ދެން  ؛މެން 

މިދިޔަ   ެގ ނޮވެންބަރާ ހަމައަށް  2018ން ފެށިެގން  އި  2012ެގން ނޫނީ  ން ފެށިއި  2013  ،ޤަތަކީޖެހޭ ޙަޤީަގބޫލ ކ ރަން

ތެރޭަގއި ދި  މ ޅިވެރިކަމ ެގ  ބާކީވެފައި ދ ނިޔޭެގ ސަ  ވެހިރާްއޖެ  އެއީ   އޮތް ފ ން  މަމެޑ ައޅ ަގނއޮތ މަކީ  އްސަލައެްއ  ންެގ 

ސަރ  މިއަދ ެގ  އަދި  ަމއްސަލަެއއް  ނޫން.  ވެސް  ދިވެހިނޫންކާރ ެގ  ބައްޓަންކ ރ މ ގަ ރާ.  ސިޔާސަތ   ޚާރިޖީ  ިއ  އްޖޭެގ 

ދޯހަޅިކަމާއި ބީރަްއޓެ  ، ެގންގ ޅ ނ   ސިޤައ މ ތަކާއި  ސަހި  ދިވެޔާސަތ ެގ  ބަލައިނ ަގނެބަބ ން  ދިވެހިރާއްޖެ    ، ހިރާއްޖެ 

ޤައ މަދިވެ  ،އެކަހެރިވެފައި އޮތް  ބާކީވެފައި  ސަފ ން  ދ ނިޔޭެގ  ދ ނި  ،ވެފައި   ކަށްހިރާއްޖެައކީ  ޤައ މ ތައަދި  ކ ން  ޔޭެގ 

އަހ އި ދިތިރާމ ކ ރާ  އަހަދި  ެއއީ  އަޑަކީ  އަވެހިރާްއޖޭެގ  ބޭނ ންވާ  ކަމ ަގން  ބަލަ ޑެއް  ތަނަށް  ނޫނީ    ،ނަނ ަގންއި އި  އެ 

މައްސަލަތަކެ  އޮތް  ވާއްދިމާވެފައި  ދައްކަމ ންދާތީ  ެގ  ދައްކަންޑ ައޅ ަގނހަކަ  މި  ވާހަކަ  މި  އިއްޒަތްތެރި  މެން  ޖެހެނީ. 

ފެނ ޑ އަޅ ަގނ  ،ރައީސް ދިވެހިމެންނަށް  މ ނ   ބާކީވެރާއްޖެ  ސަފ ން  ދ ނިޔޭެގ  ނޫނީ ދިެވހިރާއް  ،ޅި  ވެރިންނަށް  ޖޭެގ 

 ދި އޭރ ެގ... ތަކަށް އަބޭ ފަރާތްއި ވެރިކަން ކ ރަން ތިއޭރ ގަ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ   ންއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެށ  ދާ. މާވަން ވާހަކަކޮޅ  މަޑ ކޮށްލަދެްއވ ން އެދެމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

މައް ދާާމވަ  ސަލަެއއް.ނިޒާމީ  މެށ   ިއއްޒަތްތެރި  މައްއިރާެގ  ނިޒާމީ  ސަޢީދ   މ ޙައްމަދ   ހެޅ މަށް  ހ ށަ  ސަލަންބަރ  

 ފިން.ރ ަވއިފ ރ ޞަތ  އަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

މިހާރ    ،ީގނިޒާމީ މަްއސަލައެއް މި ނެ އޮންނ ވާތީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ިއނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ   މަިއކް  ޝ ކ ރިއްޔާ  އާދެ!  

މެންބަރ ދަްއކަވާހަކަފ ޅ  ިއއްޒަތްތެރި  މާއްދާއެްއކަންކޮެގ  ާގނޫނ   ،ވާ  ކޮން  ބިލ ެގ  މާއްދާއެްއކަން،  ސ ވާލ    ން 

 ށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ޭގތޯ ވަރަށް ބޮޑަދާ އިނވަނަ ާމއް 4އެއީ  .  އ ފެއްދެވީމަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ! ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާ هللاޢަބްދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބާރަށ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބާރަށ 

ރައީސް އާދެ!   މާއްދާަގއި 4؛ އިްއޒަތްތެރި  މިނިވަ  ވަނަ  ރާއްޖޭެގ  މި  ވާހަކަެއއްންނެތޭ  ެގްއލޭ  ރާއްޖޭެގ    މި  ،ކަން 

އެހެންވީމާ،  .  ކީިމ ދަންނަވަނީ  ޑ އަޅ ަގނހަކަެއއް މި ބިލ  ފާސްވީމަ އިނޭގތޯ. އެ ވާހަކަ  ެގއްލިެގންދާނެ ވާދަތ   ސިޔާ

ޖަވާ  ޑ އަޅ ަގނ  ވާހަކައަށް  ބޭފ ޅެްއެގ  ނޫނީ  ބ ެއއްވެސް  މި ވާހަ  މި  ޑ އަޅ ަގނ  ނޫން   ކަށްޖަދަލ ކ ރ މަދިނ މަކަށް  ކަ 

ހަމަ  ޑައަޅ ަގނ  ،ެއއްދައްކަނީ މެ  ޑ އަޅ ަގނ ށް  އިްއޒަތްތެރި  ކޮންމެ  މިނިވަަގބޫލ ކ ރަން  ވެސް  ކ   ންކަމާއެ ންބަރަކ  

  ޑ  އަޅ ަގނހަމަ    ށް. އެކަމަޮގތަށް ވާހަކަދެއްކ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މަޖިލީހ ަގއި އޮންނާނެ ކަމަށް. އޮންނަންވާނެ  ޙަޤީޤަތާ އެއް

ދި އަ  ،ވަޒީރ ންނަށް  ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެރިންނަށް  ،ަގބޫލ ކ ރަނީ  ޑ އަޅ ަގނޔާ އިނޭގތޯ.  ކ ރެއްިވއް ރާދައްޓާނަން އިހަހިފަ

އަދި   ،ނ ކ ރެވިހަވާލ ެވވަޑަިއެގން ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ންނަށް ވަކިވަކި ޤައ މ ތަކަށް ދަތ ރ   އެކިއެކި މ ައއްސަސާތައް ހިންގ މާ

ޤައ މ ތަކަށް  ދ ނި ބައެއް  އަރާވަޑަނ ލި  ިވސާ  ިއަގތ މަށްއަރައިަވޑަޔޭެގ  އަދި  ހާލަތްތަކ ަގއި  ިއެގންބި  ނެވޭ 

ހާ ތިބި  ހައްޔަރ ކޮށްފައި  އޮލަތ އެއަރޕޯޓ ތަކ ަގއި  މިދ ތް  ަގއި  ފެށިެގން  އި  2013ދިޔައީ    ވަސްތަކެކޭ  ާއ  2018ން 

ނާޤާބިލ  ސަރ ކާރެްއ    ،ނގ މާއިޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ހިންަގން ނޭ  ،އިދޯހަޅިކަމާ ަގއި ހ ރި  ހަމައަށް. އެއީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ 

ދ ނި  ،އޮވެ  ރައްޔިތ ން  ޮގންޖަހާލައަދި  ޤައ މ ތަކަށް  ތިމަންނާމެ ޔޭެގ  ނޫންމ ން  އެހީތެރިކަމެއް  ބައެްއެގ  އެހެން  ނީ ނަކީ 

މަލާމާތްކޮށް   އިހަޮގންޖަ  އި،މ ތަކަށް ފާޑ ކިޔަ ހަރ އަޑ ން ދ ނިޔޭެގ ޤައ   ،ކޭ ބ ނެބައެ ނ ލާ އ ޅެވިދާނެ  ދ ވެރިކަމަކާމަދަ

ނަތީޖާއޭނަފ ރަތ  ދިއ މ ެގ  އިނޭގތޯކ ރަން  އ ފަލަކީ  އެހެންނަމަވެސް  ެއއީ.  ސަރ ކާރ   ،  މި  މިއަދ   ން  އ ފަލަކީ 

 .. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ބަލައިަގނެ.

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ސައިން  ޙ ންބަރ ިއްއޒަތްތެރި މެރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ  . ހެންވޭއެދެންލަދެއްވ ން  ފ ޅ  މަޑ ކޮށް ވާހަކަމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

 އަރ ވަން. ރަށް ފ ރ ޞަތ ގަވާފަިއވާތީވެ، އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަންލައެއް ނަޝަހީމް ނިޒާމީ މައްސަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ 

ންބަރ  އިއްޒަތްތެރި މެ  ލީހ ެގރައްޔިތ ންެގ މަޖި،  ގީ ޒާމީ ނ ކ ތާއެއް ނެނި  ޑ އަޅ ަގނޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ޢަބްދ  ދަނިކޮށް  ކަވާހަهللا އަޙްމަދ   ބިލ ެގ  ދައްކަވަމ ން  ސަރވިސް  ފޮރިން  މާއްދާ   4ހ ށަހެޅިފައިާވ  ޤައ މީ  ވަނަ  ަގއި 

އޮލޭފަެގއް ސަލާމަތާއި އިސްތިޤ ލާލ    މާއްދާ  އެ  ޮގތަކަށް  މާވަށ ދަ  ކަމަށް  ދާއިރާތް  މެ  ންބަރ  ނިޒާމީ  ެގ އިއްޒަތްތެރި 

ނަންަގވަނ ކ ތާ ވިދާ  ،ވިދާޅ ވީމަ  އިއެްއ  ރިޔާސަތ ން  ކަމަށް  ނޫން  ނ ކ ތާެއއް  ނިޒާމީ  އެހެންވީމާއެއީ  ،  ޅ ނ ވާތީ. 
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މާވަށ     ،މަދ  ސަޢީދ މ ޙައް  ރި މެންބަރ އްދާަގއި ިއްއޒަތްތެއެ މާ .  ެގނައީ  ޑ އަޅ ަގނކަން  ރިޔާސަތ ެގ ސަމާލ ކަމަށް އެ

އި މެންޒަތްތެއް ދާއިރާެގ  ވިބަރި  އެ  ޮގތަ ރ   އެހެންވީކަދާޅ ވި  ނެތް.  ފާހަަގކޮށްދެއްވ މަށް  ށް  ކަން  އެ  ރިޔާސަތ ން  މާ، 

 ވަން.ންނަދަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޢަބްދ   މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ބާރަށ   ކ ރި ވާހަކަهللا އަޙްމަދ    އަށްފ ޅ  

 ! ވާދަެގން

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބްދ  ބާރަށ 

އަޅ ަގނޑ    ؛ސްރައީތްތެރި  ޒަ އިއް ވާހަކަ ކ ރިއަށްެގންދެޭވތޯ މަސައްކަތްކ ރާނަން.  ހަމަ  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ. އަޅ ަގނޑ   

ދަން މި  ިއސްތިޤ ލާ  4ލީ  އިނަވަ ވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މާއްދާަގއި  ސިޔާލާވަނަ  ވާއި  ެގއްލ މ ެގ  އަދި   ، ހަކަެއއްދަތ  

ތަރ ޖަމާއެއްއ ޅޭ   ލަންއިެގއްލ ވަ ެއކަހަލަ  ނޫނީ  ވާހަކަެއއް  އޮތް   ކ ރެވޭ  ކަމ ެގ  ފާހަަގނ ވާތީވެ  އިބާރާތެއް  އެ    ،ކަމަށް 

އިނ  ދެވާހަކަ  އަޅ ޭގތޯ.  ކަންން  ކިތަންމެ  އަޅ ަގނޔަޑ ވިބޮަގނޑ މެން  އަދި  ބޮ  ޑ މެންސް  ބިލ ެގ ށްކަޑަކިތަންމެ   

މަފްމަޤް މަސައްކަތްހޫޞަދާއި  އޮޅ ވާލަން  މަދިވެހި  ޤީޤަތަކީޙަޭއެގ  ސް  ޔަކ ރި މ   ސިޔާސީ  މިއަދ   ޞްރާއްޖޭެގ  ރަޙ  

   އެއީ މީެގ ކ ރިންތ މަކީއޮންފައި ޮއތްބަލައިެގ  ޖެރާއްއަދި ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ން މިއަދ  ދިވެހި  ،ޮގތް  ފައި އޮތްހަމަޖެހި

ނ ދި ބޮޑ ލިވެހިރާއްޖެއަށް  ހޯކ ރިއެ  ބޭވަރ ެގ  އޮ ރ މެއް  މިދާފައި  ކަމެއް.  އިބްރާހީމް   ތް  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ވަގ ތ  

ޞާ ވަލިޙްމ ޙައްމަދ   ޚާރިޖީ  ހ ންނެވި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ހިންގަވަން  ސިޔާސަތ ތައް  ެއއީޒީެގ  ދ މ ޅި  ،ރ   ނިޔޭެގ  

ސް  ޔަ ކަމ ަގއި ވިއްދ ެގ ޤައ މ ތަކަށް ބަލައިލިމި ސަރަހަ  ސް ައދިޔަ ވަޒީރ ންނަށް ބަލައިލިކަމ ަގއި ވި ޖީޤައ މ ތަކ ެގ ޚާރި

ށް ލިބިެގންދަނީ އްޖެއަކެްއ ދިވެހިރާއްޔަތެކޭ. ކ ރިއެރ ންތަޞިދަންނަވާނީ އެ ދާއިރާއިން ފާހަަގކޮށްލެވޭ ޝަޚ    އަޅ ަގނޑ 

ދިވެހި ސަރ ކާރާއި    ،ގ ޅ މާއި ެއއްކޮށް އޮންނަ    ތަކާޤައ މ   ، ތާއި ޖީ ސިޔާސަލެވިފަިއވާ ޚާރިއިޅ ވަ ހ   ގެ ެގ ސަރ ކާރ މިއަދ 

ކަން  ކ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޤައ މ ތަކ ން  ދ ނިޔޭެގ  އިކަމަށް  ބިބާރޭތ ރަމ ންދާ  މި  އެ.  ބޭނ މަކަލ ެގ  ބޮޑ   މި ށްންމެ  ވެފައި    

  ،ފެއްދ ން. ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކ ން ެއއްކިބާވެ ޮއވެއ އް  ސްއެ ރވިސަ  ން ބިލ  ފޮރިޤާއި ހ ނަރ  ހ ރި  ތަޖ ރިބާއާ  ،ތީއޮ

އެްއކޮށް     ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކާހެދ ން. ޚިދ މަތް  ރިވސްެގ މީހ ންސަ  ރިންކ  ފޮޔަ ކ ރާ ބަޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތްތަކެްއ  

މ ކ  ދ މަލާޢާރެވޭ  ޤައ މ ތަތ ތަކ ަގއި  ހި  ކާނިޔޭެގ  ައޅ ަގނޑ މެން  ފޮރިންތްހަރަކާންޭގ  އެްއކޮށް  ވިސްއަކީ  ސަރ   ތަކ ަގއި 

ބަބިޤާ ތަޖ ރިބާކާރ   ލިބިފައިވާ  ހ ނަރ   ހެދ މާއިޔަލ   ތަނަކަށް  ތިބި  ބަ  ،ކ   އެތަްއ  ރަމިކަހަލަ  ނަގޅ  ިއވަރ  

 ފައި މި ވަނީ...ވިލެއިމި ބިލ  އެކ ލަވަ ށް ޗައްކަންތައްތަކެއްެގ މަ 
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 އެދެން.މަވާލަދެއްވ ން ވާހަކަފ ޅ  ނިން ެގމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބްދ  ބާރަށ 

 . ސްރައީިއްއޒަތްތެރި . ޝ ކ ރިއްޔާ އްތަށް ބޭނ ންތެރި ކަމެގ ވަ ކޮންމެހެން މި ށް ާގނޫނަކަށް ހެދ މަކީފާސްކޮމި ބިލ  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މި  މިހާރ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ވާހަކަ  ހ ރިހާ  އެދިވަޑަިއެގ  ންދައްކަވަފ ޅ ބިލަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ންފައިވާ 

ވާހަކަފ ޅ މެންބަރ  ބި   އި ވަ ދައްކަން  މި  އެހެންވީމާ،  ނިންލ ެގ  ނިމ ނީ.  އަޅ ަގބަހ ސް  ޮގތ ން  ބަސް ފަހ ނޑ   މާލ މ ެގ 

ހ ށަހެޅ އްވި ބިލ   މި  ދާއިރާއި  ހެން   ވިދާޅ ވ މަށް  ދެކ ނ   ޝަހީމަށް   ރ ބަމެންއިްއޒަތްތެރި  ވޭރ   ޙ ސައިން 

ފ ރ ޞަތ  އެ  އެރ ވ މ ެގ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަން.  ދަންނަވާ  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންކ ރިން  މަޖިލީހަށް  ؛ލަން  ބިލ ެގ  މި 

އެހެންވީމާ،    2ތ ން  ޮގ  ގ ޅޭ  ބަލައިަގތ މާ ނަާގނަން.  ވޯޓެއް  މަޖިލީހ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  އިްއޒަތްތެރި ޖަހާއިރ  

 ތް.ފ ރ ޞަތ  އެބައޮ މިހާރ  ،ނަމަ ނ ންފ ޅ ވާތ  ބޭޞަފ ރ ވ މަށް ބަސް ވިދާޅ ފަހ  މެންބަރ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ސައިން ޝަހީމްޙ ރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ހެންވޭ

ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި  ފ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ދަންނަވާރ ޞަތަށްދެއްވި  ައޅ ަގނޑ   މި  ،ނީ.  ބިލަކީ  ވެސް މި  މިހާރަށް  ހާރ ން 

 ބިލ  އެތައް ސަރ ކާރަކ ން މި  ގ ޅޭ  ސްެގ ޚިދ މަތާސަރވި  ންރިޖޭެގ ފޮއްވެހިރާކޭ. ދިފަިއާވ ބިލެވެއަށް ބޭނ ންއްޖެރާދިވެހި

އި މަސައްކަތްކ  ކަމަށް  ވިދާޅ ވަމ ން  ވެސް  ންމެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޕާޓީތަކ ެގ  ދިކޮޅ   ރެއްވި  ކ   އ މާއެދި  މަޖިލީހ ަގއި 

އިޞްލާސަރ  ބިލ   މި  ފ   ،އެކ  ތަކާޙ ކާރ ން  ބިކަކާތަރ ންރިހަމަކ އިތ ރ   އައ   ެގންނަވައިެއކ   މަޖިލީހަށް    ، ލެއް 

ދަނީ.  ހ ގައިމަޖިލީ މި  ބަހ ސްކ ރެވެމ ން  ހ ށަހެޅިެގން  ދި  ؛ސް ރައީިއްއޒަތްތެރި    ޚާރިމިއީ  ކަންކަން  ެވހިރާއްޖޭެގ  ޖީ 

ބައިނަލް ޖެއާދިވެހިރާއް  ،ކ ރ މަށްރަނަގޅ  ގ ޅ ވާގ  އައި  އޮންނަ  ދ ނިޔެއާއި  ޖޭެގ  ހިރާއްވެދި  ،ށްރަނަގޅ ކ ރ މަ  ންމީ 

ޑިޕްލޮމެޓ ން މ ޅި ދ ނިޔޭަގިއ ރާއްޖޭެގ  ވެހިކ ރ މަށް، ދިެގ މިނިވަންކަން ދިފާޢ ރާއްޖޭދިވެހި  ،ޔަތްކ ރ މަށްމާހިރަހައްދ   ސަ

ހި.ދއ ދެއްއ މާޤަ   191މެނޭ  ަގއި  ވާހަކަތައް  ދަްއކާ  ބޭފ ޅ ންކ މ ގަ އެކ   އެ  ފަސޭހަތައް  އި  ކ ރިއެރ ންތަކާއި  ނަށް 

  ރަްއވަިއ އަޅ ަގނޑ  ރަށް ދިރާސާކ . މި ބިލ ަގއި ހ ރި ކަންކަން އިތ ނޑ  ދަންނަވަންކަމ ަގއި އަޅ ަގ  ލެއްބިލިބިެގންދާނޭ  

އެމް.ޑީ.ޕީ   66ެގ  އެމް.ޑީ.ޕީ   ،އެދެނީ އަދި  އިމެނިވަޑައިހިަގއި  މެންބަރ ންނާއި  ވެސް   ދިކޮޅ ނ ަގންނަވާ    ފަރާތްތަކ ެގ 
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ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި    ދިއ ން. ޝ ކ ރިއްޔާަގއި ފާސްވެެގން ޮގތ ބިލެއްެގ  ފ ރިހަމައެކ  މި ބިލ   މާެގ އެއްބާރ ލ މެންބަރ ން

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ކ ރިއްޔާ  ޝ 

 

 ކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން ށް ހ ރި ކަން . ވޯޓަށް އެހ މަ 10

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

ވޯ މިހާރ   އެޓައާދެ!  ދަނީ.  ށް  މި  އަޅ ަގނޑ   މިހާރ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ހ މަށް  ލިވޯޓ   ންނަށް  ންކ   ެގ 

ދެންފެނިވަޑައި  ލިވޯޓ   ަގންނަވާނެ.  މެން  ނ ަގންނަވާފެނިވަޑައި  ންކ ެގ  ފަހ ން  އިްއޒަތްތެރި    ަގއި ޗެޓ ބަރ ންނަށް 

ނަވާލަނީ. ވޯޓަށް މި ދަން . އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ިމހާރ ންނަ އަޅ ަގނޑ  އަރ ވާދެްއވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ޓ ެގން ވޯ ޔ ްއވައލި

ފަރާސަރ ކާ ދެކ   ،ތ ންރ ެގ  ދާއިރާެގ  ހެންވޭ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ   މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ނ   ޝަހީމް  ޙ ސައިން 

ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަާވ  މެންބަރ އިއްޒަތްތެރި  މެދ     ހ ން ބަލައިަގތ މާމަޖިލީ  ބިލ   ސްެގވިސަރ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން

ޓ ަގިއ  ން ޗެމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ނ ަގންނަވާ  ންކ  ފެނިވަޑައިެގ ލި ވޯޓ    (ދެްއވ ން އެދެން. )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ޮގތަކަށް ވޯޓ 

ން ވޯޓ ދެއްވާ ޮގތް ލިޔ އްަވއިދެްއވ ން  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  އި  ަގޗެޓ    !ދެއްވާން ވޯޓ ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ްއވަިއެގން  ލިޔ 

  އެދެން.

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ޙ ސައިން ޝަހީމް މެންބަރ  ނ  ދާއިރާއިވޭރ  ދެކ ހެން   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 55    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 53    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 
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 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    53     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  27      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާއިރާއި  ހެން   ،ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ ދެކ ނ   ޝަހީމް  ރ މެންބައިްއޒަތްތެރި  ވޭރ   ހ ށަހަޙ ސައިން  ޅ އްވާފަިއވާ   

 ެގ ނަތީޖާ.ން ދެއްވި ވޯޓ މެންބަރ އިއްޒަތްތެރި  މެދ     ބިލ  މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ  ެގސަރިވސް  ފޮރިން  ެގޖޭވެހިރާއްދި

އަދަދ   ޖ މ ލަ  ެގހ ލީމަޖި މެ  ޒިރ ވެހާ. 87؛ މެންބަރ ނެްގ  އަދަދ ތިބި  ވޯޓ ދެއްވި . 55؛ ންބަރ ންެގ  ކަމަށް    ފެންނަ 

ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭންނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެ. 53؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  ނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި 

ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ  . 53؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ވަޑަިއެގންނެވިނެތް. ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވެ ވެސް  ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ   

މި ބިއެހެންކަމ ން. 27؛ އަދަދ  ބަލައިަގަގތ މަށް ފާސްވެއްޖެ. އާދެ! މި ބިލ  މަޖިލީމަޖިލީހަށް ބަލައި  ލ ،  ތ މަށް ހަށް 

 . ވަންންނަކަމ ަގއި ދަ  އްޖެފޮނ ވިޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީއަށް ރިޖީ ގ އެކ  މި ބިލ  ދިރާސާކ ރ މަށް ޚާފާސްވ މާ

 

 ންމ ން ނި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ

ޖަލްސާއެއް  މަޖި މަޖިލީވަހ ދ   ހޯމަވާ    2021  ޖ ލައި  5އޮންނާނީ    ދެންލީހ ެގ  ފަރާތ   ެގހ .  މަޖިލީހ ެގ އިދާރާެގ  ން 

 ދަންނަވާނެ.ންނަށް ފަހ ން މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި ލްސާ އޮންނަ ަގޑި ޖަ

 

 . ނީމ ނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دمحلاو
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