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

 

 ޖަލްސާ  ވަނަފަނަރަ ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް( ބ ދަ)  2021  ޖޫން 23

 

 

  :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  2ތިއްބެވީ    އިމ ަގސަލާމެންބަރ ން.  އިްއޒަތްތެރި    38  ން ތިއްބެވީވަޑައިެގއަށް ހާޒިރ ވެ ޖަލްސާވަގ ތ   މި  

  .ންބަރ ންމެ ރިިއއްޒަތްތެ 11 ރަންޓީނ ގައިކޮއަދި . ންންބަރ މެ

 

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

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

  .15/ 2/ 2021/ޖއ އެޖެންޑާ ނަންބަރ ކީ، ބަރަނަން އެޖެންޑާ

 

 ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން .  4

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 ޔައ މިްއޔާ ފާސްކ ރ ން. 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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  ވަނަ އަހަރ ގެ   2021ޖަލްސާެގ ޔައ މިއްޔާ. އެއީ    ދެއަށް    11/ 2021/2ން  އި  10/ 2/ 2021ޔައ މިއްޔާ ނަންބަރ     -4.1

ަގއި ސައިޓް ވެބް  ހ ެގލީމަޖި  ޔާތައް މި ޔައ މިއް.  ޔައ މިްއޔާ  ނަ ޖަލްސާގެ ވަ  11އި  ވަނަ ޖަލްސާއާ  10އ ރ ެގ  ދެވަނަ ދަ

ެއއްޝާއިޢ ކ ރ މަށް ިއއްފަހ   މެންބަރަކ ވެސް  ިއޞްލާޒަތްތެރި  މަޖިލީ  ،ނ ާވތީހ ށަހަޅ ްއވާފައި  އްޙެ  ހ ެގ ރަްއޔިތ ންެގ 

ކަމ ަގިއ  އް  ްއޔާތަކެ އ މިރާ ޔަކ  ލ ބޫަގއ ިމއްޔާތަކަކީ ރިޔާސަތ ން  މި ޔަ   ،މަތީން  ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ޮގތ ެގ  218އިދ ެގ  ަގވާ 

 ން.ކ ރަންލާޢ އި

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ    .5

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ 

ނޫނ   މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ، ާގ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ، އިހަވަންދޫ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -5.1

ތިމާވެށި    4/ 93ނަންބަރ    ބިލ ެގ  ރައްކާ)ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ  ާގނޫނ (އަށް  ބެހޭ  ދެމެހެއްޓ މާ  ތެރިކޮށް 

ކިޔ ން.   ނަންބަރ   ާގފ ރަތަމަ  ތިމާވެށި    93/4ނޫނ   ާގނޫނ (އަށް  ރައްކާ)ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބެހޭ  ދެމެހެއްޓ މާ  ތެރިކޮށް 

 . އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ 

 

 

 ގ ން. . ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެން 6

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އެން  އަންާގ  ދަންގ ރިޔާސަތ ން  އެބަ  އަޅ ަގނޑ   ކަމެއް  ދެ  ތެރޭަގއި  ތ ޅާދޫ ޔިތ ންރައްވަންޖެހޭ.  ނަމ ެގ  މަޖިލީހ ެގ  ެގ 

އިްއޒަތްތެރި މެންދާއިރާެގ  ޙ ސައިނަ  ޙިސާން  ކަމަ  ކީބަރ   މީހެއް  މެން  ،ށާއިދަންޖައްސަންޖެހޭ  ބަރ   ިއއްޒަތްތެރި 

ވިދާރާލިޔަސް  މަ ކަމަށް  މަޖިލީހ ން ޔިތ ރައް  ،ވެޅ  ފާފަވެރިނ ވާނެ  ބައެ ެގ  އިްއޒަ ެގ  ތިތްތެރިއް  މެންބަރ ން    އްބެވި 

މީތަނެއް މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  ދާއިދޫަގއި  މެ  އިްއޒަތްތެރި  މ ޙައްމަރާެގ  ސިޔާމް  އަޙްމަދ   ދ  ންބަރ  

ރައްޔިތ ންެގ   ،ންތ ެގ މަތީޮގ  ވާ ކ(ަގއި ވަނަ މާއްދާެގ )  110ދ ެގ  ލީހ ެގ ގަވާއިރައްޔިތ ންެގ މަޖި  ،ވާހަކަދަްއކާފަިއވާތީ

އިމްތިޔާޒާއި  މަޖިލީހ  ކޮމިޓީންލޫކ ސ ެގ  އިއްޒަތްލަ    މެތެފާދެއްވާފައިަވނީ  ތްތެރިވ މަށް.  ހަނަސޭލިޔ މ ން    ށްންބަރަރި 

   ،ޝަރަފާއި  ،ޤަދަރާއިމަޖިލީހ ެގ    ،ންެގ މަތީތ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގިއވާ ޮގ  66  ަގާވއިދ ވީމާ، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  
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މަށް  ނ ކ ރެްއވ މެއް ތަކ ރާރ ކަ މިފަދަ    ،އްޓ މަށް ޓަކައިހެބެއް  ތަލ  ންެގ ޢަމަބަރ ހެން މެންޓޭނެކަރާމާތާއި އަބ ރ  ދެމެހެއް

ދާމީ މެންބަރ ރާއިދޫ  އިްއޒަތްތެރި  އަޙްމަދ ެގ  މ   އިތްތެރިވަހަޙައްމަދަށް ނަސޭ ސިޔާމް  ލިޔ ން  އެ  އަދި    އްޒަތްތެރި ން. 

ފޮ ދަންނަމެންބަރަށް  ވާހަކަ  މަޖިލީރައްވަން.  ނ ވާނެ  ަގާވއިދ ެގ  ޔިތ ންެގ  މާ  24ހ ެގ  )ހ(ެގވަނަ  ވަނަ   10  އްދާެގ 

  ޖޫން ަވނަ ދ ވަހ ން ފެށިެގން    16ެގ   މަހ   ނާގނީ މޭރ  ހިެގ ދެވަނަ ދައ މަޖިލީހ   ،ންބަރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ނަ

ށް ޓަކަިއ  ސައްކަތްތައް ނިންމ މަޅިފައިވާ މ ހިންމ  މަށް ހ ށަހެހަމަޖިލީންނަމަވެސް، މިހާރ   . އެހެމަހ ެގ ނިޔަލަށް ކަމަށް

މި  މަޖިލީހ ެގ ދައ ރ   ހިނާގ  ނިޔަލ2021ަޖ ލައި    8  ދެވަނަ  އިެގ  ވޯޓ   ރ މާކ ތ ރ ށް  ވޯޓ  ނެގ   މެދ   މިއަދ ެގ  ން 

ވާހަކަ  ޑީގައިަގ އޮންނާނެ  އެއްބަ ޑ ނައޅ ަގ  ައޅ ަގނޑަށް  ދަންނަވަން.  ކޮމިޓީތަ  އެބަހ ރިކ ންއި  އައިސްފައި  ލިޔ ން    ،  

ނިންމ މަ ހަފްމަސައްކަތް  އިތ ރ   ޓަކައި  ދިނ   ތާއެއްށް  މަތީ  ކައި.ޓަ  ށްމަވަރ   އަޅ އެޮގތ ެގ  ިއއްޒަތްަގނން  ތެރި  ޑ  

ނޑ   ަގއަޅ  މަށް.  އްވ ދެ ދަމަހައްޓައި  ހަމައަށް ދައ ރ    އާ 8ލައި  ޖ  ؛ދައ ރ  ދިގ ކޮށްދެްއވ މަށް  ދެނީ މިއެ  ށް މިންބަރ ންނަމެ

 .  ދަށް މިކަމ ަގއި އެދެންއީ ންބަރ ންެގ ތާތެރި މެއިްއޒަތް

 

 ސ ވާލ    .7

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަށަނީ މި  މަސައްކަތް  މައްޗަން  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދާ  ޮގޅީސ ވާލ ން.  މެއިރާެގ  ދެކ ނ   އަޙްމަދ އިްއޒަތްތެރި   ންބަރ  

ވާފައިވާ ސ ވާލ .  ދެވ މަށް ކ ރައްއްވާބ  ހޯޖަ  ން ލިޔ މ  ނަސީމާޙްމަދ ފާޟިލް އައަލް  ތ ފް ހެލްމިނިސްޓަރ އޮ  ،އިތަމްޚަ

 އަރ ވަން. ޞަތ ށް ފ ރ  ޚައިތަމަދ ޙްމަބަރ  އަމެންޒތްތެރި ެގ އިއް ރާދެކ ނ  ދާއި ޮގޅީންށް މަްއޗަދެްއވ މައިވާލ  ިއއްވަ ސ 

 

 އްކެވ ން: އަޙްމަދ  ޚައިތަމް ވާހަކަދެ ންބަރ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެ ޮގޅީމައްޗަން

 ....މ ންދާމަލ ކ ރަޙައްބަލި ތަެގ 19-ޑ ވަގ ތ  ކޮވި  މި ތްތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ އި ޖައް  ،ްއޒަތްތެރި  އެވައިސަކެމެރާ  އަދެއްވ ން  ވަރަށް ނޅ ަގދެން.  އިލްތިމާސްޑ   ބޮޑަށް  ރަން ކ  

 .  ށްދަްއކަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ކެމެރާ ޖައްސަވަިއދެއްވ މަވާހަކަފ ޅ 

 

 އްކެވ ން: އަޙްމަދ  ޚައިތަމް ވާހަކަދެ ންބަރ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެ ޮގޅީމައްޗަން
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 ނެތީމަ އިނޭގތޯ.  ސެންޖެއްަވގ ތ   މި ތީއް އ ޅޭމަްއސަލައެޑަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ވާ! އާދެ! ކ ރިއަށް ެގންޮގސްދެއް 

 

 އްކެވ ން: އަޙްމަދ  ޚައިތަމް ވާހަކަދެ ންބަރ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެ ޮގޅީމައްޗަން

ހ ން ވ ރެ ިގނަ މީ  ށްއަކަސް ނ ވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަ  ހާސް ހަ  ރަނަވާލ ކ ރަމ ންދާ  އްމަެގ ބަލި ތަޙ19ަ-ވަގ ތ  ކޮވިޑ    މި

ިގނަ މީހ ން ތިބީ   ވ ރެ  ރީހަށްއިްއސަތަ ތިދ  ،  ނިޔާވެ  ީމހ ން  ވ ރެ ިގނަންސާހަށް  ފަ  އިމަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭގަ   ،ތިބިއިރ 

ކޮވިޑ  ކ ރެވިފަެއވެދ މަތިއެނ ހަލ ވި  19-.  ފެތ ރެމ ންދާމިހާ  ކިދެފަރ ވާޔަށް  ބައްމި    ،ތީކޮށް  ހެއްތަވޭނެ    ލްތ   

ތިޕްރޮފެޝަނަލ  އެބަ  އެނ  ނަށްމީހ ންލިބަ  ޑ ވިކޮ؟ ބިތޯން  ތަފ ސީލަކީހ ރި  ކޮވިޑާއަ؟ ތޯކޮބައި  ދ ެގ  ގ ޅ ންހ ރި   ދި 

ެވންޓިކްސިޖަ)އޮ އާލާތްތައް   މިކަމާލޭޓަން،  އަދި  ބޭހ ެގ  ގ   ރ   ކޮބައިބާވަތްތައްޅ ންހ ރި  ތަފ ސީލަކީ  ދެްއިވ ؟ ތޯ( 

 ޔާ އިނޭގތޯ. ރިއްކ ފ ރ ޞަތަށް ޝ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ފް ޓަރ އޮށް މިނިސްއެ ސ ވާލ ތަކަ  ،ެގ މަތީންަގިއވާ ޮގތ  ނ( މާއްދާެގ )  ވަނަ  80ެގ  ދ ަގވާއި ެގ މަޖިލީހ ެގ  ންއްޔިތ ރަ

 ދަންނަވަން.  ިއދެއްވ މަށް އްވި ޖަވާބ  ިއއްވަ ހެލްތް ފޮނ 

 

 ން: ވ އިްއވެ ން މޭޒ  ދާރީއި

ކ ރެއްިވ  އިްއޒަ މެންބަރ   މިނިސްސ ވާތްތެރި  ހެލްތ ޓަރ  ލަށް  ޖަވާބ   އޮފް  ދެއްވި   ހެލްތ އޮފް  ރ  ނިސްޓަމި ؛ދެއްވި 

ފެސިލިޓީމެޑި  ހ ޅ މާލޭ.  ބ ޖަވާ އޮފިސަރ ންމެޑި 39 ؛ކަލް   122ޓ ން،  ޓިސްތެސްނެއެ  2ނ ން،  ޝަޒިފި  2،  ކަލް 

އިތ ރ ން މީގެ . 142؛ ކިޔަވަމ ންދާ ދަރިވަރ ން  ފަރ ން، ނަރ ސްކަންއޯ ްގރާޑި ރޭ  2ނިޝްޓ ން،  ެއސްޓޮ  24ން،  ނަރ ހ 

 62ރިޒަމްެގ  ތެރޭަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫކ ރޭ. މީެގސައްކަތްމީހަކ  މަ  69މ ލަ  ސްެގ ޮގތ ަގއި ޖ ރ ވެސް ކެއަރ ޓޭކަ

  214. ޖ މ ލަ  ވައްޒަފ ންމ  23 ؛ ސަޕޯޓްސްޓާފ ން. އެޑްމިން  6ން  ރާތ ފަ  ޑަރެގންފް ޖެސްޓާފ ން އަދި މިނިސްޓްރި އޮ

ެގ  ނދ  ދޭ. އެއި މަސައްކަތް ކ ރަްއވަމ ންގަ ކ  ެގ ކަންތައްތަޑ ަގއި ކޮވި ލިޓީ މެޑިކަލް ފެސި  ހ ޅ މާލޭ  ންދ މަތްތެރިޞިއްޙީ ޚި

ވެންޓިލޭޓަރ ެއނ  265ޖ މ ލަ  ؛ ސީލ ތަފ  ދަޓަރ ޓިލޭވެން 17؛ ލ ތަފ ސީ   ގެ ދ .  ހޮސްޕިޓަލްރ މަ.  އަދި    ވަންތަ 

 ،ެއޓެންޑެންޓ ން   17  ،ރ ހ ންނަ  71  ކ ރަްއވަމ ންދޭ.އްކަތްއި ަމސަސްގަ ސިންޑް ބޭރައ   ޑޮކްޓަރ ން 5 ؛.ޖީ.އެމް.ެއޗްއައި
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ދޭ. ކ ރަްއވަމ ންެގ ކަންތައްތަކ ަގއި މަސައްކަތް ވިޑ  ަގއި ކޮ ޖީ.އެމް.ެއޗްން ައއި.މ ވަްއޒަފ   98ރާފަރ ން. ޖ މ ލަ  ްގއޯ ޑިރޭ  5

ހޮސްޕި ފަންިގވަނަ  11  ެގޓަލްދަރ މަވަންތަ  އައި.ސީެގލާ ފި    ވަނަ   16ެގ  ޖޮސްޕިޓަލ ރ މަވަންތަ  ދަ  ،ނދ އެ  9.ޔޫަގއި   

ހޮވަންތަދަރ މަ  ،ދ އެނ  10ިގފިލާަގއި  ފަން ދ .  އެނ  29މ ލަ  ޖ   ،ދ ެއނ  10ފަންިގފިލާަގއި  ވަނަ    17ެގ  ޓަލ ސްޕި 

ޯވޑްރައެނދ . ޕް 12 ؛1ޑް  ރއިވެޓް ވޯޕް   28އެނދ . ޖ މ ލަ    9  (ވިންްގހިޔަލަ  )އޭ  -ޯވޑްއެނދ .   7 ؛5  އިވެޓް 

  ދޭ.މ ންކ ރަްއވަކަތްބޭސިސްަގިއ މަސައްއ ންޑް  ރަ  ރ ންޑޮކްޓަ 23 ؛ހޮސްޕިޓަލް  މާލޭވެންޓިލޭޓަރ . ހ ޅ   11އެނދ . އަދި  

މ ވަްއޒަފ ން.  141،  ްގރާފަރ ންރޭޑިއޯ   7  ،އެސްޓޮނިޝްޓ ން  20  ،ނަރ ހ ން  61 ފ ން  އްޒަމ ވަ   262ޖ މ ލަ    އިދާރީ 

ކަންތައްވިޑ  ކޮ މަސައްކަތްެގ  އާންމ   ލޭވެންޓި  5  ،ދ އެނ  85  .ދޭންރަްއވަމ ކ ތަކ ަގއި  ކޮރ ވާއާފަޓަރ .  ެގ ވިޑ  އި 

ޞިއްންބޭނ   ފަރ ވާއަށް ޚިވާ  ދަނީ  ަވއް މ   2460ޮގތ ަގއި  ންެގ  ދ މަތްތެރިޙީ  ހާލަހަޒަފ ން  އަދި  ތ   ރަކާތްތެރިވަމ ން. 

  ނެ.ކ ރެވޭންްގރޭޑްއ ޑަ  ފަރ ވާ  ންހެޚާޢްޞަކޮށް އެހެނި ފަރ ވާައށް     ެގކޮވިޑ    40ފޯސް %  ތ ހެލްސްވާނަމަ،  ޯގށް  ރައިތ 

 ކޭސްތައް އެ ރަށެްއެގ ހެލްތ   ކ ރެވޭށ  ފެންވަރ ަގއި މެނޭޖ ރަ   ،ކ ރެވިފަިއވަނީބައްޓަން  ކޮވިޑަށް ދެވޭ ފަރ ވާތ   ގ ވަ  މި

ތަ  ނ ވަ  ލިޓީޒޯން ފެސި  ިވޑ ކޮ ހާލަތ ަގއި ރީޖަނަލް  ނ ދެވޭ  ން. ައދި ރަށ  ފެންވަރ ަގއި ފަރ ވާނ ންކޮށްެގސް ބޭވޯކް ފޯ

ރިފަދަށް  މާލެ ސަރަޙައް ާމލެ ސަރަޙައްރެވޭ. މީެގކ ރބަލިމީހާ  ޞިއްޙީ  ެގ ހޮސްޕިޓަލްތަކ ެގ  ދ ަގިއވާ ސަރ ކާރ  އިތ ރ ން 

ދިނ މަށް ބޭނ ންވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  ވާފަރ ނީ ބޭނ ންކ ރަމ ން. އަދި ކޮވިޑ ެގ  ޑ ެގ ފަރ ާވއަށް ދަތެރިން ކޮވިޚިދ މަތް

  34   ،ލިޓީަގއިޑް ފެސިވި އެނދ  ކޮ  ައއި.ސީ.ޔޫ 20 ؛ނަދޫ ހޮސްޕިޓަލް. ށ. ފ ވިފަލެ އިޅ ވަހ  ވަނީ  ނ މަށް ދިތްއެ ޚިދ މަ

ޕޯޓަބަލް   އެއް ،  ވެންޓިލޭޓަރ  ދެ ހަމަޖެއްސިފައިވޭ.   ކޮވިޑަށް  ނދ އެ  54ޖ މ ލަ    ،ލިޓީަގއި ައއިސޮލޭޝަން ފެސި  ދ ނއެ

  ބ.ލޭޓަރ.  ވެންޓިޓަބަލް  ެއއް ޕޯ  ،ޓަރވެންޓިލޭ  އެއްއައި.ސީ.ޔޫަގއި.    އެނދ  3؛ ހޮސްޕިޓަލްކ   . ފ ވައްމ ލަލޭޓަރޓިވެން

  ެއއް،  ވެންޓިލޭޓަރ  ދެ.  ެއނދ   45ޖ މ ލަ    ،ސޮލޭޝަން އެނދ ައއި  25  ،ސީ.ޔޫ އެނދ . އައި 20؛ ލްޅ  ހޮސްޕިޓައަތޮ

  ، އެނދ    12ޝަންަގއި  ސޮލޭއައި   ،އެނދ   15އަިއ.ސީ.ޔޫަގއި   ؛ ހޮސްޕިޓަލްޖަނަލްރީަގން    ރ. ލ.ޓިލޭޓަބަލް ވެންޕޯޓަ

؛ ސެންޓަރ  ހެލްތ   ދިޔޯއިނަހަވަންދޫ ައއިމިއ. އިބަލް ވެންޓިލޭޓަރ. ހޓަޕޯ  ެއއްރ،  ޓިލޭޓަވެން  ދެ.  އެނދ   27ޖ މ ލަ  

ކޮވިޑަށް ފަނއެ  3 ވެމޮބައި  އެއް ދިނ މަށް.  ރ ވާދ   ވިލިނިގލީ ންޓިލޭޓަރ. ގލް  ެގ  .ސީ.ޔޫ އެނދ ައއި؛ ޓަލްސްޕިހޮ  އ. 

ވެންޓިއަ  ދެދ .  އެނ  38ޖ މ ލަ    ،ދ އެނ  20އައިސޮލޭޝަން  . 18؛ އަދަދ  ބަލް  ޕޯޓަ  ެއއް.  ލޭޓަރއި.ސީ.ޔޫ 

ނދ .  އެ  21ޖ މ ލަ    ،އެނދ   15ަގއި  އައިސޮލޭޝަން   ،ެއނދ   6ަގއި  ައއި.ސީ.ޔޫ ؛ފެސިލިޓީ  ޑ ދ. ކޮވި ޓިލޭޓަރ. ގ ވެން

  ދެ   ރ ން.ސަފިމެޑިކަލް އޮ 17 ؛ފެސިލިޓީ  ކޮިވޑ ރ. އައްޑޫ  ބަލް ވެންޓިލޭޓަޕޯޓަ  އެއް  ،ރ  ވެންޓިލޭޓައި.ސީ.އޫއަ  ފަސް

މަސައްކަތް  ބާރަ  ރ ންޑޮކްޓަ ހާބޭނ ންވެ  މަތްޚިދ ޝަލިސްޓ ންެގ  ޕެ ސް ؛ވަނީ ކ ރައްަގޑިއިރ   އަްއޑޫ ލައްޖެ  ތެްއަގއި 

  24ކ ރަްއވާ. ޖ މ ލަ  ން މަސައްކަތްއިެގން ޑިއ ޓީ ބަހަނަރ ހ   8ދޭ.  މ ންކ ރަތްޒިޔާރަ  ންޕެޝަލިސްޓ ސް  ެގރިއަލް ޓޯއިއިކ  

ވެއްޖެ  ތައް ބޭނ ންސްޕެޝަލިސްޓް ޚިދ މަތް ،މަޖެއްސިަމށް ހަކ ރ ށް މަސައްކަތްޚާއްޞަކޮ ށް ރިން ކޮިވޑައްޙީ ޚިދ މަތްތެޞި
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ލިޓީަގއި އަިއ.ސީ.ޔޫަގިއ  ފެސި  ޑޫ ކޮިވޑ . ައއް ހަަމޖައްސާފަިއވޭޒާމ ން ދެވޭނެ އިންތިޚިދ މަތް ޭއ.އީ.އެޗ މި    ހާލަތެއްގައި

ދެ  އެނ  35ޖ މ ލަ    ،ދ އެނ  25ައއިސޮލޭޝަންަގއި    ،ދ އެނ  10 ވެޕޯޓަ  އެއް  ،ވެންޓިލޭޓަރދ .  ންޓިލޭޓަރ. ބަލް 

ވެންޓިލޭޓަރ  82އިތ ރ ން  މީެގ ހަމަ  ކޮިވޑ -ނޮން  ައއ.ސީ.ޔޫ  ފާހަަގކ ރަކަވާޖެހިފައިފަރ ވާއަށް  މީެގން  ތެރޭަގއި  ން. 

ތަކ ަގއި  ލިޓީފެސިލިޓީ ފިޔަވަިއ ހ ރިހާ ފެސި  12އިން  ނ ެގ ތެރެތަންތަދ މަތްދޭ  ޙީ ޚިޞިއް  ޑިއިރ  ގަ   24ތެރޭަގއި  ތޮޅ އަ

ން ޖަކްސިއޮ  ؛ކެޕޭސިޓީން  މަށް ޮއކްސިޖަކ ރ  ބޭނ ންވިޑަށްކޮ ؛ ލ . އޮކްސިޖަންެގ ތަފ ސީޓިލޭޓަރ  ހ ންނާނެބަލް ވެންޕޯޓަ

 މޯލްޑިވްސް ޭގސް ޕްލާންޓliters/24 hrsް 1,052,800. ؛ 1 ސް ޕްލާންޓްސް ޭގވްމޯލްޑިތަންތަން.  ރިޕްލާންޓްސް ހ 

ޭގ  liters/24 hrs 1,052,800.؛ 2   ކ ޅ ދ އްފ ށީ   liters/24 hrs 1,052,800.؛ 3 ސް ޕްލާންޓްމޯލްޑިވްސް 

ޕްލާންޓް  ދަރ މަވަންތަ      liters/24 hrs 336,000.؛ ޕްލާންޓް  ޓަލް  ހޮސްޕި    ނަލްރީޖަ  ؛ހޮސްޕިޓަލް 

 .2,592,000 liters/24 hrs ި1,296,000.؛ ހޮސްޕިޓަލްރިއަލް ޓޯކ އިއަްއޑޫ އ liters/24 hrs  ޭ100ެގ  ޗް .އީ.އެއ  

.  ރޑަލިންމްބޯ ސޖަ  240ލަކަށް  ދ ވާ ؛ސް ޭގ  ކެޕޭސިޓީ. މޯލްޑިވްސް   ގް ން ފިލިންކްސިޖަ. އޮއިން އެޅިފަޕައިޕްލަދަށް  ނއެ

ން ކްސިޖަރ. އޮލިންޑަޖަމްބޯ ސި  20ލަކ   ހޮސްޕިޓަލް ދ ވާ  ޅ ދ އްފ ށީކ .  ޑަރޖަމްބޯ ސިލިން  48  ލަކ ދ ވާ ؛.އެޗް .އީއޭ

ތަކ ަގިއ  ހ ރިކަން. އަތޮޅ   ޅިކަ ފ ސަތޭ  ތް ހާސް ހަ  ން އެޅޭނެ ފަސްއެކ  ޖ މ ލަ އޮކްސިޖަ؛ ދަދ ރސް ހ ރި އަސިލިންޑަ

ކޮ ރެ މ ކ ގާއި އޮތަކ ސިލިޓީފެ  ވިޑ ވިފަިއވާ  ސިލިންކްސިަގއި  ސްޓޭޓަސްޖަން  ހޮސްޕި.  ޑަރސް  ފ ނަދޫ    215؛ ޓަލްށ. 

ސިލިންޑަ ހޮސްލަކ ފ ވައްމ ރ.  ޖަމްބޯ  ސިލިންޑަ 143؛ ޕިޓަލް  އަތޮޅ   ބރ.  ޖަމްބޯ  ޖަމްބޯ  228؛ ހޮސްޕިޓަލް. 

ަގންރޑަސިލިން ލ.  ހޮސްޕިޓަރީ  .  ސި  231  ލް ޖަނަލް  ހޑަލިންޖަމްބޯ  އިހަވަންރ.  ބޯ  ޖަމް  26  ހޮސްޕިޓަލް ދޫ  އ. 

ރ. ބޯ ސިލިންޑަޖަމް  164ހޮސްޕިޓަލް    ދޫތަހި  ޑަރ. ސ.ޖަމްބޯ ސިލިން  248ޕިޓަލް  ހޮސް  ވިލިނިގލީރ. ގއ.  ސިލިންޑަ

. އަދި އޮކްސިޖަން  ކަށް ބޭނ ންވާ ވަރަށް އޮކްސިޖަން ސްޓޮކްަގިއ އެބަހ ރިފެސިލިޓީތަ  ިވޑ އި ކޮތެރޭގަ ތޮޅ ވަގ ތ  އަ  މި

މިނިސްޓް ވަރަށް  ބޭނ ންާވ  ދ ވަހަށް  އޮރީދ ވަހ ން  ހެލްތ   ފޯރ ކޮށްފް  ދަނީ  މިނިސްން  މިޮގތ ން  އޮފް ދެމ ން.  ޓްރީ 

ކޮންމެ  ންހެލްތ  ގަވާއިދ ން  ގަވާއިދ ން  ދަނީ  ސްޓޭޓަސް  އޮކްސިޖަން  މިޗެކް  ދ ވަހަކ   ކޮ  ކ ރަމ ން.    ވިޑ  ވަގ ތަށް 

ދަތިނ ވެ ލިބޭނެ މިންަވރަށް ސްޓޮކް އެބަހ ރި. އަދި   ސްބޭ    ދާކ ރަމ ންށް އާންމ ކޮށް ބޭނ ންމަނ ދިވާންނަށް ފަރ މީހ ބަލި

ލިފަރ  ދަތިނ ވެ  އެވާއަށް  ޮގތަށް  މަސައްކަތްހޯދ   ން ގ ޅިެގ  .އޯއާސް.ޓީބޭނެ  ައބަދ ވެމ ެގ  ކ ރިތައް  ދަނީ  އަށް.  ސް 

 ،ބޭނ ންވާ ބޭހާއި  ާވއަށް އާންމ ކޮށްރ ގ ޅިެގން ފަ  މީ ޖަމ ޢިއްޔާތަކާވާގ  އަނަލްހީދޭ ބައިއެއ މ ތަކާިއ  ން ދޭދޭ ޤައިތ ރ މީެގ

ތަކެއް އަންނަބަދަލ ތައިތ ރ   ފަރ ާވއަށް  އަދި  ބޭނ ންވާ  ޗާއި  ހޯބޭހާކަށް  ތަކެތި  އަބަދ ވެދ މ ެގ މަސައި  ދަނީ ސްއްކަތް   

 ކ ރަމ ން. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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ރައްޔި ަގާވއިދ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ.  ަމޖިލީހ ެގ  މާއް  80ތ ންެގ  )ނ(ަގއި ވަނަ  ޮގތ  ދާެގ  ޖަލްސާެގ  މަތީެގ  ވާ  މިއަދ ެގ  ން 

އެޔާއ މިއް ޔަ އ ނިއިތ ރެއް    ަގއި  ޝާ  ކާެގނައ މަ ޖަވާބ   ދަންނަވަންއިޢ ނ ލާ  ވާހަކަ  މިޑ ޅ ަގނ އަ   .ކ ރާނެ  ެގ އަދ މެން 

އެޖެންޑާ  އެއީ  މައްސަލަ  ފަށަނީ  މި  މިއަދ   ތި!  މާފ ކ ރައްވާ ؛މަސައްކަތް  މައަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އްސަލައެްއ  ކ އްލި 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ލިބިފައި އެބައޮތް. 
 

 )ވިލ ފ ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ރިޔާސަތާ ހަވާލ ވެވަޑައިގަތ ން( 

 

 މައްސަލަ ކ އްލި  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ކ އްލިހ ށަހަޅ   ފިރ ޝާން ޙ ސައިން މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މަޑަވެލީ މަޖިލީއްވާފައިވާ  މައްސަލަ  ހަށް   

 ންބަރަށް ދަންނަވަން.   މެދެްއވ މަށް އިްއޒަތްތެރިޅ އްވައިހ ށަހަ

 

 ކަދެްއކެވ ން: ވާހަ ރ ޝާންފި ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑަވެލީ

އިްއޒަތް ތަޢާރ ފ   ރައީސް.ތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  މައްސަލައަކީ   ؛އާދެ!  އ މ ރ ން    2021ޖޫން    22މި  ދ ވަހ     ރަތޭވަނަ 

ފިރިހެން ރަހީންއަހަރ ެގ  ކ އްޖަކ   މަރަކ   އަނިޔާވެރިކޮށް  ގަވާއިދ ެގ    ،ލާފައިވާތީއިރ މަށްފަހ   މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ 

މ170ާ މައްދަށ ން  އްދާެގ  ވަނަ  ކ އްލި  ދ ވަހ     2021ޖޫން   22 ؛މައްސަލަ  .އެއްސަލަ ހ ށަހަޅާ    ޑ މެން ނއަޅ ަގވަނަ 

ކ އްންއެންމެ ެގނައީ ނަށް  ސިހ މެްއ  އެންމެ  އ   ،ލި  ތަކަށް  ޮގ  ކ ޑަހ މ ރަ  ޖަކ ކ ޑަކ އް  ހެންފިރިެގ  ހަރ އަ  ތޭރަމ ރ ން 

މަރާލިކ ރ މަށްހީންރަ ޚަބަރާފަހ   މި  އި ަގއެކ   ކަމ ެގ  ފެނި.  ހަށިަގނޑ   ދެވަ  ،ފައިވަނީ ކ އްޖާެގ  ފިޔަވަހ ޅ މާލެ  ހީެގ  ނަ 

ކ ރި  ކ އްޖާ ރަހީން  ވަނީ މިފައިލާފައި ޮއއްާވ ފެނިއިމި ކ ޑަކ ްއޖާ މަރަ  .ްއވާލާފައި އޮ އިެއްއލަ  އިލަ   ކަށްޓަށްފޮމޫދ ަގއި  

  ެގ މަސައްކަތްމ ހޯދ ކ އްޖާ    ، އެ ށް ރިޕޯޓ ކ ރ މާ ގ ޅިެގން ހޭ އިދާރާތަކަ ބެ  ކަމާ  ަގއި  2021ޖޫން    20ކަމ ެގ ރިޕޯޓ   

އޮތް    ވ ންނ  ކަންބޮޑ ނ ހަ  ވ ަމކީފައިލާއިރަޮގތަކަށް މަ  ވެރިޔާ ޖަކ  މިފަދަ އަނިކ ޑަކ އް  އ މ ރ ން މިހާ  .ކޮށްދަނިންކ ރަމ 

  ،ވަނީސްއިން ބ ނެފައިލް ސަރވިލީ އެންޑް ސޯޝަފެމި،  ންޑަރޓްރީ އޮފް ޖެލައާ ގ ޅިެގން މިނިސްމި މައްސަ  .ކަމެއް

ކ އްޖާލާފައިރަމަ ދައ ލަތ އިވާ  އިައކީ  އެޖ ތިން  ފޯރ ކޮށްދެހީމާޢީ  ކަމަތެރިކަން  ކ އްޖެއް  ެގންދާ  ދައ ލަތ ން ށްމ ން   .

އެއިޖ  ކ އްފޯރ ކޮށްދެމ ން  ކަން  ހީތެރިތިމާޢީ  އަނި  ކ ޖަެގންދާ  ަމރާލ މިފަދަ  ޮގތަކަށް  ކަންބޮމަކީ  ޔާވެރި   ޑ ވާ ނ ހަނ  

މިކަ،  ކަމެއް ފަރާތެއް  އިމ ގަ އަދި  ބަލަ އިހ މާލ ވާ  މައްސައި  ވޭތޯ  އަިމފަދަ  ަގއި ޤ ބަލ ސްތަމ   ،ދެނެަގނެސްލ   ލަތަކ ެގ 
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ފ  ީވ އެންމެ  ސާޖާެގ މަރަށް އިންއަދި މި ކ ޑަކ އް  ،ަމށާއިވ ކަންކަން ރޭ  ނެ ޮގތަކަށް މިހިނާގއެއް ނ ސާމިފަދަ ހާދި

ވަނަ    170ަގާވއިދ ެގ  ތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔި  އިލައިޮގވަ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް    ކާރ ެގ ކަމާސަރ ށް  ކަށް ހޯދައިދިނ މައަވަހަ

ދަށ  ކ އްލިމާއްދާެގ  މި  ކ ޑަން  މި  ހ ށަހަޅަން.  މައްސަލަ  މާތް  އަށްޖާކ އް  ނިޢ މަތް  މަތިވެރި  هللا ސ ވަރ ޭގެގ 

 ސް.ރި ރައީ މީން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެއާ !ކަން ދެއްވާށި ލާއަށް ކެތްތެރިޢާއި ށި!މިންވަރ ކ ރަްއވާ

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

  ދާރީ ށް ޓަކައި އިނެގ މަޮގތ ން ވޯޓ   ގ ޅޭ  ބަލައިަގތ މާމަޖިލީހަށް  މައްސަލަ  . އާދެ!  ތްތެރި މެންބަރ ޒައްޔާ އިއް ޝ ކ ރި

ޯވޓ މޭ އެދެން  އަޅ ަގނޑ   ރަނޒ ން  ޖައްސަަވއިދެއްވ މަށް.  ެގ  މި)ަވގ ތ ކޮަގބީލ   އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   ދަނީ    ޅަކަށްފަހ ( 

ތަްއޔާރ ޓ ވޯ އިްއޒަނެގ މަށް  މެންބަރ ންވަމ ން.  ފެނިވަޑައިނ ަގންނަާވ  ޑައިަގންނަވާނެވަފެނި  ލިންކ ރ   މިހާ  ނަށްތްތެރި   .

މެން އަ ބަރައިްއޒަތްތެރި  އިންނެވިްއޔާ  ޗެޓ ޅ ަގކ   ފަހ ން  އިްއޒަތްތެރިލިޔ ްއވަ  އިގަ ނޑ މެން  ން ންބަރ މެ  ިއެގން 

ބޭދެއް ވޯޓ  ގޮ ނ ންފ ވަން  ހަދައިޅ ާވ  ޮގތް  ވޯޓ ދެވޭނެ  ދަންނަވަން.  ތަށް  ވާހަކަ  މިހާދޭނެ  ައޅ އާދެ!  ަގނޑ   ރ  

 ތްތެރި އިްއޒަ  ދާއިރާެގ މަޑަވެލީ  ،ންށ ވަނަ މާއްދާެގ ދަ  170ެގ  އްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ  ވޯޓަށް. ރަ  ލަނީމިދަންނަވާ

މައްސަލަށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ހ   ފިރ ޝާން ޙ ސައިން މެންބަރ  އިއްޒަތްތެރި   ބަހ ސްކ ރ މާހ ަގއި  މަޖިލީ ؛ކ އްލި  މެދ  

ފެނިވަޑަމެން ވޯބަރ ންނަށް  ޮގތަކަށް  އެދެން.  ދެއް ޓ އިަގންނަވާ  މަްއސަ  ގައިންކ ލިތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )ަވގ ވ ން  ލަެއއް ކ ޑަ 

ލިންކ  އަނެއްކާ  އަލ ން  އި އެ  .ލަނީކޮށްޓްޖެނެރޭ  އ ޅޭތީެވ  މަޑ ކޮށްލަހެންވީމާ،  މެންބަރ ން  އެދެން. ްއޒަތްތެރި    ދެްއވ ން 

ލިންކ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )ވަގ  ިމހާރ   މެފެނިވަޑަިއަގންވާ   އާދެ!  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންބަރ ންނަށްނެ  ރަްއޔިތ ންެގ  މާ،  ންވީ. 

ަގާވއިދ  މަޑަެވލީ  170ެގ  މަޖިލީހ ެގ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ޙ ސައިން  ދާއިރާ  ވަނަ  ެމންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ޝާން ރ ފިެގ 

މައްސަލަ ކ އްލި  އިއްޒަތްތެމެ  ބަހ ސްކ ރ މާއި  މަޖިލީހ ަގ ؛ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  މެންދ   ނިވަޑައިަގންނަާވ ފެބަރ ންނަށް  ރި 

އެދެން.ދެއް ވޯޓ ޮގތަކަށް   މެދ ވެރިކޮށް)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    ވ ން  މެންވޯޓ   ލިންކ   އިއްޒަތްތެރި   ؛ބަރ ންނ ދެްއވ ނ  

 ދެން. ދެއްވ ން އެަވއިމެންބަރ ން ވޯޓ ދެއްވާ ޮގތް ޗެޓ ަގއި ލިޔ އް  ރިއިްއޒަތްތެ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ރ ޝާންން ފިޙ ސައިދާއިރާެގ މެންބަރ   ލީމަޑަވެ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :
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 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 48    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 44    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    44     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  23      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ަގާވިއދ ރައްޔި މަޖިލީހ ެގ  ދަ   170ެގ  ތ ންެގ  މާއްދާެގ  ދާއިރާެގވަނަ  މަޑަވެލި  ޙ   ރިިއްއޒަތްތެ  ށ ން  ސައިން  މެންބަރ  

ެގ  ރ ން ދެއްވި ވޯޓ ރި މެންބަތެ މެދ  އިއްޒަތް  ހ ސްކ ރ މާބަހ ަގއި  މަޖީ ؛ މައްސަލަލިވާފައިވާ ކ އް ހ ށަހަޅ އްންފިރ ޝާ

ޖ މ   ޖާ.ނަތީ އަދަދ މަޖިލީހ ެގ  މެންބަރ ންެގ  ތި .87؛ ލަ  ައދަދ ބިހާޒިރ ވެ  މެންބަރ ންެގ  ކަމަށް . 48؛   ފެންނަ 

ނ ންނ ާވ   ބޭއްވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭންނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެ. 44؛ ެގ އަދަދ ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ން

މެންބަރަކ   ކަމަށް   ބަިއވެރިވެވެސް  ވޯޓ ދެްއވި  ވޯޓ ަގއި  އަދަދ   ަވޑަިއެގންނެވިނެތް.  ފާސްވ މަށް  . 44؛ މެންބަރ ންެގ 

އަދަދ  ކ އެހެން. 23؛ ބޭނ ންވާ  މި  މަވީމާ،  މައްލި  ބަހ ސްކ ރ ޖިލީހ ަގއްސަލަ  ފާސްވެއްޖެ.  އި  ިމ  އަދިމަށް   

މައްސަލަ  ަގޑިއިރ .    އެއް  ،ބަހ ސްކ ރ މަށް މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ަގއި އޮންނަ ޮގތ ން ކަނޑައެޅިފައި މި ޮއތީ  އަށްމައްސަލަ

އިއް ހ ށަހަޅ އް ެމންބަރަތެޒަތްވާ  އެހެންމިނެ  7  ށްރި  ލިބިަވޑައިަގންނަވާނެ.  ކޮންމެ  ޓ   ކަށް  މެންބަރައިްއޒަތްތެރި   

ބަރ  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން  ލީމަޑަވެ  ،ވަނީ މި އަރ ހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ މިޓ .  މިނެ  3ިއަގންނަވާނީ  ލިބިވަޑަ

    މައްސަލަ ހ ށަހެޅ އްވ މަށް.ލިއްކ  ،ރ ޝާންޙ ސައިން ފި

 

 ން: ވާހަކަދެްއކެވ  ރ ޝާންބަރ  ޙ ސައިން ފިމެންދާއިރާެގ  ލީޑަވެމަ

 ށް ނަށް ވެސް ވަރަންބޭފ ޅ   އި ހަޓ ދެްއވި އެންމެމި މައްސަލަ ބަލައަިގތ މަށް ވޯ  ސް. އަދި ރައީ ޒަތްތެރިއިއް   ޝ ކ ރިއްޔާ

އް.  ދިރި ދ ވަހެނ ވަރަށް އަށް ހި ދައ ލަތަކީ ދިވެއަ  2021ޖޫން   22 ؛ރި ރައީސްތްތެޒަ. ިއއްބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން

ވަނިކޮށް  ލާފައި އިއި އެއްލަ ލައިކޮށް މަރަ މ ކ ޑަހ ފަހ  ރަ  ކޮށް ެގންގ ޅ މަށްއް ރަހީނ ޖެ އަހަރ ެގ ކ ޑަކ އް  13އާދެ! އެންމެ  

 އް ތަޢ މ ޖ ތަމަ  ޢ ަގއި ވެސް އެހެންައޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޖ ތަމަ ؛ސް ރި ރައީތްތެްއޒަ. އިފަނަށް ފެނިންއަޅ ަގނޑ މެވަނީ    މި
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މީޯގފަދައިން   މީބައިނ   ، ހ ންނާއިސް  އ ޅޭހ ނ ލަފާ  އަޅ ަގނޑ ން  އެންމެކަން  އެން  ވެސް  ެއކަމަކ  މެންނަށް    ނޭގ. 

ދޭތެރޭޞޫޢ މަ ކ ޑަކ އްޖަކާ  އަނިޔާމި  މް  މިލާއިންސާ ،  ރިވެހާ  ޮގތަކަށް  ކަމަ  ނީ  ކ ރާނެ  ކަންތައްތައް  ކަށް  ރާއްޖޭަގއި 

އިދ ވަ  ެއއްބ އްދިެގ  އަޅ ަގނޑ  ނ ކ ރޭ.  ަގބޫލެއް  ވެސް  ރައީސް ތެޒަތްއް ހަކ   އެންމެއަޅ ަގނޑ  ؛ރި  ެވސް  ން  މެންނަކީ 

  ، ކަމ ަގއި ިވޔަސް  ވ ނ ޑ ވެފައި ތިބި ބަެއއް. ދ ނިޔޭަގއި އިންސާފަށް ފިލަިއެގން އ ޅެބޮޔަތ  ލިބިެގން  އްތަރ ބިސްލާމީ  އި

އޮތްކަން  ނެ  ނ ފިލޭ ދަންނައަޅ ަގނޑ ދ ވަހެއް  އެންމެން  އި  މެން  ރައީތެތްޒަ އްބައެއް.  ބިރ ން  ؛ސްރި 

ދ ވަހަކ    އަޅ ަގނޑ  ؟ތީބާރ  މީހ ން އ ޅޭވެރި، ޖައްއަނިޔާ ، ލަފާަގއި މިފަދަ ނ ޤައ މ  މި  ެގންދާވަރެއް ނ ވޭތޯކަނޑައި ފިތް

ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ހީ  ނެވެސް  ފިޙަޤީޤަތެ  ނ ކ ރާކަމަކަށް  މިއީ  އިސްތިޢ މާރ ތަކ ެގލްމ ތަކާއިއް  ދަށ ވެފަިއާވ އަތް  ، 

ޑޮކިއ މަންޓްމ  ބެހޭ  ނޫނީ  ތަރީޖ ތަމަޢ ތަކާ  ފެ  މި  އްކަމެފަދަ    ނަ ންނ ފެކ ން  ޙަޤީނ މ ންރާއްޖެއިން  ވެޤަތ ގައި  ސް  

ވަނީ  އަޅ ަގނޑ  މި  މ އަޅ ަގނޑ މެން  ވި  ސްތަޤ ބަލާމެންެގ  ބިރ ަގނެ  ،ސްނިމެދ   ެވސް  ޔޫސްވެފަ.  މާ  ،ޙަޤީޤަތ ަގއި 

  13އްޕަެއްއެގ  ބަ   ކާއިންމައަމަ  ރާއިފް އަންވަރަށް.   ،ވަނީ ސާ ދިމާވެފައިދިތާމަވަރި ހާހިއެ  މިއަދ    ؛ީއސްރަރި  ޒަތްތެއިއް 

ކ ޑަކ  އަ މާއްޖެއްހަރ ެގ  ޢާއިައޅ ަގނޑ ދަމާއަކީ  .  މީހަ ލާެގ  ނ ވަ  ދަރިކަށް  ދަތަ  ބޭފ ޅ ންެގ  ތި  ނ ަވތަ  ކަށް ޔަރިޔަކަށް 

  ެއއް.ެގ ބޮޑ  ފެއިލިއަރ ޖ ތަމަޢ މެންެގ މ ައޅ ަގނޑ ނިެގންދިޔައީ  ފެމި ހާދިސާއިން   ؛ސްޒަތްތެރި ރައީއްވެސް ވެދާނެ. އި 

މީ އެ  ޑިއާބައެއް  ކަމެންބަރެ  ޭގންގ   އްޖާއަކީކ ތަކ ން  ބ މަށްއް  ހިތާނ ހަނ   އަޅ ަގނޑ    ނަމ ންދިޔަކަމީ  ކަމެއް. މަ  ކ ރާ 

ކ އްޖާ   . އެނ ވާނެ؟ އްތޯނެކަށް ވާނީ ކިހިރަބަޭގންގ  މެން  ރ ެގ ކ ޑަކ އްޖެއް ހައަ 13 ؟ވަންތޯދަން ؛ރި ރައީސްތްތެޒައިއް 

ފަދަ ކަމެއްެގ ޒިންމާ ނީ އެނަަގންޖެހޭ ކަމެއް. ެއހެޒިންމާ  މެން  އަޅ ަގނޑ އެއީ އެކަމާ    ، މަނަ  އްަގއި ހ ރި ހާލަތެދައެފަ

ޮގތ ން ވެސް    ނީާގނޫ ވެރިެއއް ނ ކ ރެވޭނެ. ނ ފ ދޭ ކ ދިން ކ ށް  މ ެގ ތަޞައްރަފ އ ފ ލ ޮގތ ން ވެސް އަދި ނަފްސާނީ 

ރައީސްޒަތްތެއިއް  ނ  ؛ރި  ކ ށްވެރިެއއް  ކ ދިން  ކ ރެވޭކ އެ  އެ  ނަަގންޖެހޭނީ  ޒިންމާ  އޭެގ  ދޭން މާޔަތްހިދިންނަށް  ނެ. 

މ ޖ ތަމަ ކ ދިންރިސް  އެޓްއެފަދަ  ދި  އަ  .ޢ ނ ކ ޅެދޭ  އެ  ،ދެނެަގނެ  ކ   މީހ ންނަށް  ނ ކ ހީތެރިއެ  ޅެދޭ ވާން 

މެން އަޅ ަގނޑ   ،މ ަގއި ވީނަމަވެސް ކަ  ރ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ ވަކިވިވަރާއިފް އަން  ؛ ރައީސްޒަތްތެރިއިއް ސަސާތައް.  މ އައް

އަދި    ،ރާއިފަށް ޓަކައި  ،ނޭނގ ނަސްށް  ނަމެންއަޅ ަގނޑ  ؛ފަށް ޓަކައި ދި ރާއިއަ  .ރަން އެބަޖެހޭކ އޭނާެގ ނަން ހަނދާން

ނޭއަޅ ަގނޑ  ފަނމެންނަށް  ރާއިފް  އައިދަގ ނަސް  ނ ޔާނިން  ކ ށް  ލަރައްކަާއއި  ޙައްޤ ހ ށަހެޅެމ ންދާ  ަގިއ  ދިންެގ 

އިންޤިލާސްޓަމ ސިެގ  މެންއަޅ ަގނޑ  އިންޤިލާބީ   ؛ބީތަކަށް  އިއްދަލ ތަކެބައާދެ!  ެގންނަންޖެހޭ.  ރައީސްޒަތްތެއް   ؛ރި 

ސަލާމަކ ޑަކ ދި އަދިންެގ  ރައްކާތެރިކަމަށް  އެތާއި  މ ދިންެގ  ކ     މަސަްއކަތްކ ރާ  މި ސައައްޙައްޤ ތަކަށް  ސާތައް 

ެއކ ލެވި ނަދައ ލަތ ަގިއ  އެބަވޭ.  މިހާރަކަށްމަފަިއ  ފެއަޅ ަގނޑ   ިއސްއަ ވެސް،  މިމެންނަށް  އް ކަމެބޮޑ   ،ދަނީ  ންނަމ ން 

އަޅަންޖެ  އިހިނަގ ފިނިމިެގންދާއިރ   ހ ންނަޔަވަޅ ހޭ  ކަމެއް  ނ   ،ންތަ  ނޭޅި  ސަމާލ ކަމަށް  ފަރާތ ެގ  ބެހޭ  ކަމާ  ވަތަ 

ފާއިތ  އަންނައިރ    އިއް  ންނައޮވެފަިއ  ަވގ ތ   ރައީސްތެތްޒަތަން.  ބަލައިލި ؛ރި  ކޭސްއަށް    ، ސްވެ ވީނަމަ  ކަމ ަގއި  މި 
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ދާޅ ވެފަ.  ވިނީ  ވަ  ރީންނިސްޓްމި ކަމަށް އެ    ފޯރ ކޮށްދޭ ކ އްޖެއްމިނިސްޓްރީން  ރ  ން ޖެންޑަކަ ތިމާޢީ އެހީތެރިއިޖް  ފަކީރާއި

މާނަ ހިސާބެއްަގއިކޮ  ،ކީ އައޭެގ  ފައިލެމެކޮން  ،ންމެވެސް  ހ ށަހެޅިވެސް  ނ ރަްއކަލަށް  ޮގތ ަގިއ  ވާފައިްއަގއި  ކ އްޖެްއެގ   

  އާ ބައްދަލ ކޮށް އިލާޢާނ ވަތަ   ށްފަމެ ފަހ ން ރާއިއެން  ޖެހޭ  ބަ މެން ބަލަން އެއަޅ ަގނޑ ވެފަިއވާކަން.    ލޭްގރާއިފް ރެޑް ފް

ބެލިފަހާ ނ ވަތަ  ށްރާއިފަ  އިލާއާއިޢާ؟ ކޮންއިރަކ ތޯނީ  ވައިލ   ޢާއިލާއަށް  ލިބިއޭ ށް  ފަރާއި،  ޙައްޤ ތައް  ނާއަށް  ެގންވާ 

ރައީއި ؟ ކިޔައިދެވ ނ ތޯ ؟އިނޭގތޯ އެހީތެރިއޭނާ  ؛ސްއްޒަތްތެރި  ހ ރިއަށް  ސަރ ކާރ ެގ  އޭނާއަށް  ރިސޯސަ  ވާން  ސް 

މި  ؟ ތޯނޭގލާއަށް އެއިތޯ ނ ވަތަ އެ ޢާނޭގއޭނާއަށް އެ  ށް އެދޭނެ ޮގތްއެހީއަ؟ ނޭގތޯއަށް އެލާއިޢާތަ ެއ  ނޭގތޯ ނ ވައެ

 ؛ސްމެން ކަށަވަރ ކ ރަންޖެހޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީ އަޅ ަގނޑ ވޭތޯ  އިލާއަށް ދީފައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން އެ ޢާ  ތ މަޢ ލޫމާ

ިއގެ  މައްސަލައެ ބަލާ     ޖެންޑަރ ކޮިމޓީންޑްން ސް އެޓްމިހާރ  ހިއ މަން ރައި ؛އި ަގދެނީ ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާއެ  އަޅ ަގނޑ 

  ަގއި ލެއް ހާއެްއވެސް    ައޅ ަގނޑ  ؛ރައީސް   ތްތެރިޒަދިއ ން. އިއް އް ލިބެގންލ ތަކަށް ޖަވާބެެގ މި ސ ވާ އަޅ ަގނޑ    ތެރެއިން

މިނި ަވރ ސްޓްރީޖެންޑަރ  މ ެގ  މަސައްކަތްކ ރާ  ނެތި  ދަންނަވައް ވަބަލިކަމެއް  ެއއްޗެއް  ނޫން.  ޒަފ ންނަށް  ނީކީ 

ރައްޔި ހައިސިއްޔަތ އެހެންނަމަވެސް،  މަންދޫބެއްެގ  ޢާއިވާޖިބ    އަޅ ަގނޑ ތ ން  ންެގ    ރައްޔިތ ންެގ  އިއާލާއަދާކ ރަނީ. 

އަސާތައް  ސަމ ައއްޙައްޤ ަގއި   މ ޖ ތަމަޢަށް  ކަންޖަވާބ ދާރީކ ރ ވެންޖެހޭ.  މިފަދަ  އަންނަ  ތަްއޔާރ ވެކަލަށް    ، މަށް 

އިއްރިމަތިކ  ރައީސްޒަލާންޖެހޭ.  އަނިޔާވެރި ؛ތްތެރި  ޢަމަލީގައިލ ަގތ   މި  މީހަކ  ވިބައިެވރިޮގތ ން      ދެ  ބެލެވޭ  ކަމަށް 

،  ފެދޭ ސ ވާލަކީ ެގ ހިތ ަގއި އ އަޅ ަގނޑ  ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް    ށްފަ. ކަން މިހެން އޮތްކޮރ ޔަހާރ  ހައްން ވަނީ މިހ ފ ލ 

ފިނިތ ރައްޔި ހިތަށް  ލިބޭބާއޭކަމެ ންެގ  ލިބޭނެ؟ އް  ިއންސާފ   ިގނަ  ސަބަބަކީ،  ނ ކ ރެވ ން.  ބޫލ ަގށް  ބަޔަކަ  ކަމަށް 

ޢީ  ފަދަ މައްސަލަތަކ ަގއި ޝަރ އްޞަކޮށް މިފަހަރ  ޚާ  ވަރަށް ިގނަ  ،ނީއިން ހ ންނަންޖެހެއްޔިތ ންެގ މާޔޫސްކަން މިފަދަރަ

އިއްޒަދާ  ށްއަހަމަ  މަރ ޙަލާއާ ސަބަބ ން  ނެތ މ ެގ  ހެކި  ނ   ތްތެރިއިރ   އިންސާފ   އެހެންކަމ ންލިބޭތީރައީސް،   .  ،

އ މ ެގ ދިތިހެކި ނެސް  ޮގކ ރާ ކ ށްތަކަށް ދ ވަސްވެެގން   މިހެން.  ޅ ކ ރަން އެބަޖެހޭރަނަގ  މިއަށްވ ރެ  މަރ ޙަލާ  ެގތަޙ ޤީޤ 

ރާއިފް  ؛ ނާކ ރަންޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ނެވަރ ެގ ކޭސްއެއް ބިލޭނ ފި  ންސާފަށްއިންނަށް   މީހ ކ ރިން ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ

ދި  މެންނާއަޅ ަގނޑ އަންވަރ    އެ  ކ ޑަެގ  ންމެއަޅ ަގނޑ   ޔައީަވކިެވެގން  މ ޖ ތަމަކ މި  ހ ރި  ދިޑަކ ކ   ޢ ގައިޑަ  ންނަށް 

ހީވެސްނ ައޅ ަގނޑ ނ ރައްކާ   އަންކ މެންނަށް  ޮއތްކަން  މިންވަރަށް  އެހެންކަމ ރާ  ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ން،  ަގއިދީފަ.    ެގ 

އޭ. އަދި ންޖެހެކ ރަދަނާއް އިތ ރަށް ހަރ ތަ ޅާ ފިޔަވަޅ އަކ ން  ސާތަސަމ އައް ؛ނ ންލަން ބޭން ވެސް ދަންނަވާ ށްލަމ ކ ރ ކޮ

ރާއި  ހަމަ އަންވަރަށްއެހެންމެ  ައދާައޅ ަގނޑ   ފް  ޢާއިލާާއއިނ ކޮށްމެންނަށް  އޭނާެގ  ޙައްޤ   ދިވެހި    ،ދެވ ނ   މ ޅި 

ާގއިއަޅ ަގނޑ   ންމ ޖ ތަމަޢ  އިންސާފ   އަދި  އަދާކޮށްދެންޖެހެއޭ.  އިންސާފ   މ ކޮށްދޭންޖެހޭ.  މެން    އަަވސްކޮށްދޭންއަދި 

  !ށިރިކަން ދެްއވާތެތްއިލާއަށް އަދި ކެޢާ  !ވަރ ކ ރަްއވާށި ސ ވަރ ޭގެގ ދާއިމީ ނިޢ މަތް މިންރަށް  ޖެހޭ. ރާއިފް އަންވަވެސް

 ޝ ކ ރިއްޔާ.   ށްށް ބޮޑަރައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަ



1202 ން ޖޫ 32                                               ސާލްޖަ ވަނަ 51 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

12 

 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ން ބަރ ވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބޭނ ންފ ޅ ން  ކަވައް ދަޅ ސަލަިއަގިއ ވާހަކަފ މި މައްއާދެ!    .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ެގންއެދިވަޑަިއަގފ ރ ޞަތަށް   އ ތ މާފަން)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    ދަންނަވަން.  މަށްވ ދެންނަވަމ ން  ދާނ   އިރާެގ  ރ  

 .ބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީއިްއޒަތްތެރި މެން

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މީބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ ންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންމާފަ

ައޅ ަގނޑ  ވެސް ތާ ސަލަ ލި މައްޝާން އެ ހ ށަހެޅ އްިވ ކ އްރ  ޙ ސަިއން ފިރ ބަރި މެންއިްއޒަތްތެ ދ ކ ރަން. ެއ  އީއަށް 

މެތްއިްއޒަ ރައް  ރ ބަންތެރި  ަމއްސަލަ  ސަމާލ ކަމަށް  ޔިތ މި  މަޖިލީހ ެގ  ިއްއޒަތްތެ  ނެވި ެގންންެގ  ޓަކައި  ރި ކަމަށް 

ބޮވަށް  ރަމެންބަ ދަންނަވަޑަރަށް  ޝ ކ ރ   ިއއްށް  ރަން.  އިނއަޅ ަގ ؛ސްއީޒަތްތެރި  ހަމަ  ކަންބޮޑ ވާ  ޑ މެން  ންތިހާއަށް 

ވެރި  އަނިޔާ ޖަކ   އްކ ޑަކ ޑަ ކ  އަހަރ ެގ ނާޒ ކ     13ރ ން  މ އ މި ދިޔައީ. އެންމެ    ހ ށަހެޅިެގންދެންމެ ވެސް  މައްސަލަެއއް  

ާވ  ޅަށް ލޯ ނ ހ ޅ ވިއަދި މި އ ޅެނީ މި ދ ނިޔެއަށް ރަނަގ ؛އަހަރ ގެ   13ވާ މަްއސަލައެއް. އެންމެ  ލާފައިއި މަރަޮގތެްއގައި

އ މ ރ ަގއި   އި.ަގއް އ މ ރެ ކ ޑައެ  ކ އްކ  ާވ  ކ ޑަ،  ކ ޖަ ޑަ  ެގންގ ޅ މަށްފަކ އްޖަ ކ ކ ޑަ  ޒ ވާން  ކިޑްނެޕްކޮށްެގން  ހ ަގއި   

ނައްތައިހަ  ،އި މަރާލަ  ތެއްަގއިޮގއަނިޔާވެރި   މަސައްކަތްކ ރަމ ށިަގނޑ   އޮތީ  ންލަން  މި  މިކަން  މި އެނިގފަދަނިކޮށް   .

 ސ ވަރ ޭގެގ  ށްމަރ ޙޫމައެ  އަޑ ން ކ ށްވެރިކ ރަން. އަދި  ގ ން އެންމެ ހަރ ހިންމާ ހިންިގރީޖައަޅ ަގނޑ  މި  އި  ަގމައްސަލައި 

ނިޢ  ލެމަދާއިމީ  ދ ޢާކ އްތް  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  އިްއޒަތްތެރިވ މަށް  ރައްނައިރާފ ހަށި ؛ރައީސް  ރަން.  ކަން  ކާތެރިެގ 

ބޭމަ ކ ރ ރ ކަށަވަ އިންތިހާއަށް  ކަމެއްއިނ ންވެފަކީ  ައޅ ަގނޑ ވާ  އެމެންނަށްކަން  މީނޭގއެ  ބަ  ރާއްޖޭަގއި  .  ކ ރީަގއި  ެގ 

ހަމަ މީހ ން ފިތްކަނޑައިެގންދާ   ،ން ެގންދިޔައީހ ން މަރަމ  ތަކ ެގ ތެރެއިން މީށްތްއިރ ަގއި ޭގންގ  ކ ރ ކާރ  އޮސަމިދިޔަ  

ކަހަލަހަފް،  ހެއްވަދ ނ ލާ  މަގ މަތީަގއި މީހަކ  މަރާ  ެގމާލޭންވަރަކަށް.  މި މިންވަރަކަށް އެކަން  ބޮޑ   ހާ  ، އެތާއެއް ނ ދާ 

ނަމަވެ އި ކ ރަމ ންދިޔަ.  ކ ސް،  ތަންކޮޅެްއ  އެކަން  މިހާރ   އެހެންނަމަޑަވެފަިއވޭރާދަކ ރެއްވީތީ  ދިެވސް އަ  ސް،ވެ. 

ރައްކާހަށި ކަށަވަރ ވެ ތެރިފ ރާނައިެގ  އެއްކޮށް  އަޅ ަގނޑ މެންޖެއެ އްކަން  އޯންނ ދެނަކަށް  ކޭ  ޮގތެއް ޒްަގނައިނެވޭނެ.  ިއ  ގަ  

ކަންކަ ޓެއެބަ  ން  ހިންާގ  ކަންކަން  ޒަރަރިހިންާގ.  ހިން ވެ މްެގ  އެބަ  ކަންކަސް  މި  ފ ޅާމިނެއްަގިއ  މާ  އަދި  ން ާގ. 

ފާހަަގކ ައޅ ަގނޑ މެވެސް    ހިންާގކަން  ކޮށްެގންޒް ނައިަގއޯ އެބަ  އިއް  އޭރެވެންނަށް  ރައީސް ޒަތްތެދަންނަަވންޖެހޭ.   ؛ރި 

ސަމާލ އަޅ ަގނޑ މެ އައ މާކަމަށް  ންެގ  މައްސަލަ  ރަްއޔިއެ  މި  މަޖިލީހ ެގ  ކ ަގިއ  ރައިމަހިއ ތ ންެގ  ކޮމިޓީ  ޓްން  ސް 

ސާތަކ ން އެްއކ ރަންޖެހޭ ސަދައ ލަތ ެގ ކަމާ ބެހޭ މ ައއް.  ަވނީންޑްވާން ފަށާފައިއަށް އެޓެލަސަމައް  ށީނދެ މިއިވަގ ތ ން  

މަްއސަލަމަޢ ލޫ އެއްކ ރ މ ެގ  މެންޑޭހިއ   ،މާތ   ކޮމިޓީެގ  ރައިޓްސް  ބެލެން  ޓ  މަން  ތެރެއިން  ބެލ މ ެގ   ތްއޮެގ  ޮގތަކަށް 
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ެއބަ  ތްމަސައްކަ ެވސް  މިހާރ   ިއއްންދޭރަމ ންެގކ   ރައީސްޒަ.  މި  އަޅ ަގނޑ މެ ؛ތްތެރި  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  ން 

އެޑްރެސްކ ރ މ ެގ  މި  ށް،މައްސަލަތަކަ ކަންކަމަށް  ޚާއްޞަ،  ޒާތ ެގ  ެއ ޮގތެއްަގއި    ކ ޑަކ ދިންނަށް  އެޑްރެސްކޮށްެގން 

ޙަ ޓަކައި  ކ ރ މައްލ ކަންކަން  ބައިއަޅ ަގނޑ މެށް  މިހާރ   ން  ވެސް  ާގނޫނ ތައް  ޖިލީހ ން  މަރައްޔިތ ންެގ  ވަރ  

ޙައްޤ ފާސްކޮށްފައިވާ ކ ޑަކ ދިންެގ  މިސާލަކަށް،  ރައްކާތެރިތަނެ.  ބެހޭއް  ފާސް  ކ ރ މާ  އަދި ނެށްފަިއވާކޮާގނޫނެއް   .

ންެގ މަޖިލީހަށް މި ރައްޔިތ   ންއަޅ ަގނޑ މެ  . މިވެސްނެވާއި ށްފަ ކޮސްވެސް ފާ  ނެއްެގ ާގނޫނިޒާމ  ެގ  ދ ލ ެގ ޢަން ޑަކ ދިކ 

އެކަ ފިޔަވަޅ ންކަމަށް  ެއޅޭނެ  ޓަކައި  ޙައްލ ކ ރ މަށް  ބަލައި ޑްރެސްކޮށް   ނަށްަގނޑ މެންއަޅ  ށް  ދިރާސާކޮ  ،ތައް 

  ރާއްޖޭަގއި ދާއިރ ަގއި  ވެެގންބ  ކާމިޔާމަސައްކަތްތައް    އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ މި  އް. މަސައްކަތެ  ކ ރެވިފަިއވާތީ  އިރާދަކ ރެްއވީ

މަރައިއަނިޔާވެރި   މީހ ން  އަނި  ކ ޑަކ ދިންނަށް  ،ޮގތެްއަގއި  ޙައްލ ކ ރެޭވ  ގޮ   ޔާތަކަށް  ލިބިތެބޮޑ     ެގންދާނެކަމ ެގއްަގއި 

ހަމަ އެއް ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަން   އަޅ ަގނޑ އިތ ރަށް  އަދި    ރ  ދައްކާއި  ބެނީ. މި ވާހަކަން މި ތިއަޅ ަގނޑ މެަގއި  ދ އްމީއ 

ތަކ ރާރ ކޮށް  އަޅ ަގނޑ  ؛ީއސްރަ  ތެރިތްޒައިއް   ބޭނ ންވޭ މަމީހަކ   ،ންދަންނަވަ  އަބަދ ވެސް  އްޖަކ  ކ   ،ލާފައިރައި 

ރ  ބަތަކ ަގއި އެ ޚަބައެއް ނޫސް ؛ސްތަކ ަގއި ނޫޒްވާ ޮގތަށް  އި ވިކްޓިމް އިތ ރަށް ވިކްޓިމަނިކޮށް  ލާފައި ވައިނޫނިއްޔާ މަރަ

ކަ  އަޅ ަގނޑ  ފެތ ރ މަކީ  ޮގތަށް  އެ މައްބޮންވަރަށް  ބްލޭމްކޮޑަ ކ ސަލައެއް.  ޑ ާވ  ިވޔާކ އްޖާ  ކ ޑަކ އްޖާެގ   ދާކަމ ންނ ށް، 

 ބްލޭމްކޮށް ޖާއްކ  ކިޔާފައި ކ ޑަ  ކޭޗެއް ިމވެނި ެއްއޗެެއވެނި އެއް   ،ކަމާއި  ތ ންޮގ  ނަ، ކ ޑަކ އްޖާެގ އަޚްލާޤް ހ ންކަމާއި

ން ވެސް  ކައެދެނީ ނޫސްވެރި  ނޑ އަޅ ަގހާއަށް ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް.  އިންތި  އަޅ ަގނޑ ޓ ކ ރ މަކީ  ތަކ ަގއި ރިޕޯބައެއް ނޫސް

އަދާކ ރެްއވ ން.  ގަ އް ތެޮގ  ރ ދާޒިންމާ މަ  ،އެދެނީ  އަޅ ަގނޑ އި  ޖިނާމި  ފ ރިހަމަ  ތަޙ ޤީޤެއީއްސަލައިެގ  އް   

ޮގތަކަށް ތަޙ ޤީންނަށް އިތ ބާރ ރެވި، ރަްއޔިތ އަވަސްމިނެއްަގއި ކ  ބި،  އަދަބ  ލިށް  ރިމ ންނަޖ މ  ޤެއް ހިންަގއި  ކ ރެވޭނެ 

ލިބިއިން ކަމަށްޖެއްސާފ   ދޭހަވާ   ރެިވެގންާގއިމ ކ   ،   މިންވަރަށް  ސިފަ  ،ކަމަށް  މި  ންައޅ ަގނޑ މެވާ  އްސަލަ މަނަށް 

 އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރިބެލ ން. ޝ ކ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދާއިރާށިކާ  .ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   އިދޫ  ޢަެގ  މެންބަރ   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .  ޖާބިރ هللا ބްދ ްއޒަތްތެރި 

މެންބަތްތެއިްއޒަ ޢަބްދ ރި  ިއއްއާދެ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    ޖާބިރ . هللاރ   ޢަބްދ ޒަ!  މެންބަރ   ޖާބިރާ هللا ތްތެރި 

ލިންށްންނައަޅ ަގނޑ މެ ނެތް.  މިއެ  ކެއް  އަރ ވަނީމި  ފ ރ ޞަތ   ައޅ ަގނޑ މިހާރ     ،ހެންވީމާއެ ؛ވަގ ތ    ހެންވީމާ،    

 މޫދަށް. ޙްރި މެންބަރ  ޖީހާން މަތެްއޒަތްހިންނަވަރ  ދާއިރާެގ އި 

 

 މޫދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:ޙްމަ ޖީހާންެގ މެންބަރ  ވަރ  ދާއިރާހިންނަ
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ރައީޝ ކ ރި އިްއޒަތްތެރި  މައްޔާ  ދާސް.  އިްއޒަޑ ްއވަރީ  މެންބަރ އިރާެގ  ހ ށަހެޅ އް  ތްތެރި  ފިރ ޝާން  ވި ޙ ސައިން 

ެގ އިްއޒަތްތެރި ރާ ރީ ދާއިމަޑ އްވަ  ، ކަމަށް ޓަކައި  އްވި ޅ މައްސަލަ ހ ށަހެ  ރަން. އަދި މި ކ އީދ  ަގނޑ  ތާ މައްސަލައަށް އަޅ  

 ދިޔަ ހާދިސާއިހިނގަ އިއްޔެ    ، ްއޔެައކީ އަދި މިއަދަކީއި ؛ސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީ އަދާކ ރަންށް ޝ ކ ރ މެންބަރ  ފިރ ޝާނަ

ހަމައަށްއަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ހިސާ  ތިލަވި  ނާ  އަޅ  ބ ން  ވެސް  ތަ  މިއްމަލ ޙަ ަގނޑ މެން  ެވސް     ވަރަށް  ކ ރަނީ 

ދިޔަ  ކ ޑަ އެ ދަރިފ ޅަށް ލިބިެގންއަހަރ ެގ ކ ޑަ  13 ؛ތަކެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޅ  ަވގ ތ ކަ   ރަށް ެވސްވަ  ،ވެރިހިތާމަ

ދޫކ ރަންއަނިޔާ ދ ނިޔެ  އަނިޔާަގިއ  އެ  އަދި  ކަޖެާއއި  ައޅ ަގނޑ މެން  ،މަކީހ ނ   ރައީސް،  ޔަީގނ ިއއްޒަތްތެރި  ހަމަ  ން   

ނީ ކަމެއް. ލާއިންސާ  ކ ރާވެރިށްނ ހަނ  ހަރ އަޑ ން ކ   އަދި އެކަންކަމެއް.    ރާކ ތެރޭ ހިތާމަދޭ  ވެސް މ ޅި ޤައ މ  އެކަމާ

ގ ޅ ންހ ރި    ައޅ ަގނޑ މެން އެކަމާކަމީލެވިފަިއވާރައިކ ޑަ ކ ްއޖަކ  މަިއންސާނީ ޮގތަކަށް ކ ޑަ ، ލާއެކ    ޔާތަކަކާއެތައް އަނި 

ހޭ  ންޖެދ މަށް ޓަކައި ހ ރިހާ ަގލެއް ފ ރޮޅައެކަން އެޮގތަށް ދިމާވާން މެދ ވެރިިވ ހ ރިހާ ކަމެއް ހޯ  ،ހ ރިހާ މައްސަލަތަކެއް

މެންބަރ     ،ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި  ރައީސް.  ދެންމެއިްއޒަތްތެރި  އަދި  ވެސް  ހ ށަހަޅަމ ން  މައްސަލަ  އެ   ފިރ ޝާން 

އިމްތިްއޒަތްއި މެންބަރ   ވާ  ޔާޒ ތެރި  ވިދާޅ ހަކަފަހ މީ  ެވސް  ހި  ،ވިހެންދައްކަމ ން  މަޖިލީހ ެގ    އ މަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

އެންޑްރައި ކޮމިޓީޓްސް  ޖެންޑަރ  މި  އަޅ ަގނޑ ެމން  އިްއޔެ  މިމައްސަލަ  ން  އަވަނީ  ދައ ލަތ ން  ޅަންޖެހޭ ިއަގއި 

މައްސަލަ   އެ ؛މައްސަލަ   ދެނެަގތ މަށާިއ، އަދި މިޓަކައި ައޅާފައިވޭތޯކަމަށް  ކ އްޖާެގ ރައްކާތެރިއ ލަތ ން  އް ދަފިޔަވަޅ ތަ 

މައްސަލަ ސްޕީޑ ަގއި  އަވަސް  އެންމެ  ޮގތަށްބަ  ބަލަންޖެހޭ  ދެމ ންއިލާޢާއެއީ   ؛ލަންޖެހޭ  ރައްކާތެރިކަން  ވެސް  ، އަށް 

މެ އަވަސް އްސަލަ ބަލަމ ން ވީ އެންމަ  މި   ،ޝަލް ސަޕޯޓ  ދެމ ންސޯ  ސައިކޯ  އިކަމާއެހީތެރި  އިލާއަށް ވެސް ބޭނ ންވާޢާ

އިންސާ ޔަީގންކ ރަންވާސިލ  ހަމައަށް    ފާފ ރ ޞަތެއްަގއި  ކޮ  މި  ވޭތޯ  ބަލަން  ފަށާވަ  ންމިޓީމައްސަލަ  ރައީސް    .ފަނީ 

އަޅ ަގނޑ މެން   ؛ފިރ ޝާން ވިދާޅ ވި ތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން  ޒަެގ ިއއްދާއިރާ   ކަފ ޅެއް މަޑަވެލީނަގޅ  ވާހަރަ  ވަރަށް

ރައްކާ  މި ޙައްޤ ތައް  ކ ޑަކ ދިންެގ  ައިއއިރ   ދައ ލަތ  ތެރިސަރ ކާރ   ނި ކ ރ މ ެގ  އިންެގ  ބަޤިޒާމަށް  ދަލ ތަކެްއ  ލާބީ 

ިއއްޒަތްތެރި    ބަދަލ ތަކ ެގ ފެށ މަކީ މި  ރާ ޮގތ ަގއި އެަގނޑ  ަގބޫލ ކ އަޅ   ؛ކ ެގ ފެށ ންނީ. އެ ބަދަލ ތަހިފައިވަޖެންެގންނަ

ފާސްކ ރި  މަ އެ  ާގނޫނެ  2ޖިލީހ ން  ޙަާގނޫނަކީ  ދެއް.  ކ ޑަކ ދިންެގ  ރައްކާ އްޤ   ާގނޫނާތެރިތައް  އަދި  ކ ރ މ ެގ  އި 

  އިލާޢާއިލީ ޮގތ ން،  ޢާތިބޭ ކ ދިންނަށް    ތަކ ގައިދަ ހާލަތްން މިފަ ނ ާގނޫ  ދެ ާގނޫނ . މި  ޢަދ ލ ެގ  އީދިންެގ ޖިނާކ ޑަކ 

ން ޝަނ ޓޭއި ލަކްސްޕޮކ ރ ަމށާއި، އެ ން ކ ޑަކ ދިން ރަްއކާތެރިމ  ޖ ތިމާޢީ އެކިއެކި ބިރ ވެރިކަރޫޅ މ ެގ ސަބަބ ން ނ ވަތަ އި 

ހިމަނަޞައްޚާ  ށް ކ ރ މަރައްކާތެރިކ ޑަކ ދިން   މާއްދާތަކެއް  ފިޔަވަޞަޚާއް   އި،  އެޅ ތަކެ   އަޅަްއ  ާގނޫނ ން  އަދި   ިއ، 

އިްއޒަތްތެރި    ،ނެކޮށްދީފައިވާބ ތައް ދިނ މ ެގ ަމގ ފަހިތް އަދަމީެގ ކ ރިން ދެވެން ނެ އެކަމަށް އަދަބ ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް  

އެރަ އިން ވިދާޅ ވާ   އީސް.  މި  ެގނެވެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބަދަލ   ރަނަގޅަށް    މި  ނަނީއަން  ޤިލާބީ  ާގނޫނ  

އިދާރާތައަޅ  ކޮށްެގން.  ޛ ތަންފީ ހ ރިހާ  ބޭނ ންަގނޑ   މިއަދ   ޮގވާލަން  ާގނޫ  ،ވަނީކަށް  ތަންފީޛ މި  ، ކ ރ މަށްނ  
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ތަންފީޛ ޮގ  ވާަގއި އްވަރ  ތަސަ ތަކ ެގ  ާގނޫނ  އަތަށް  މިށޭވަސްވެަގންނާކ ރ މަށް  ޑަކ ދިންނަށް  ކ   ކީޢަތަމަމ ޖ   . 

ކ ޑަކ ދިންނާރައްކާތެރިތަނެްއ   ޓަކަިއ  ހެދ މަށް  ހ ށަހެގ   ކަމަށް  މައްސަލަޅިެގން  މިހާރ ޅޭ  ައވަސް  ށްވ ރެ އަކ ރި  ތައް   

ބަޑ ސްޕީ އ ފ ލަ  ،ލަމ ންަގއި  ދަޢ ވާ  ކ ރި  ކޯޓ    ،މ ންއަދި  އެބަ  ށްދާއަމަރ ޙަލާތައް  އެހެންނަމަވެސް ފެނޭތަން   . ،  

  ރަކީ.ެގ މަފް ބޮޑ  ހެއްކެއް ރާއި  ވަރަށްކަމ ެގ  ވާންޖެހޭދަނާމެންެގ ނިޒާމް މިއަށްވ ރެ ހަރ ނޑ ، އަޅ ަގސް ރި ރައީއިްއޒަތްތެ

ދ ޢާ އަދި  އ އްމީދަކީ  ރާއިަމއްސަލަ    މި  ،އަކީއަޅ ަގނޑ   ބެލި  އިންސާ ފަރަނަގޅަށް  ލިށް  ެގ  ރާއިފް  .ންއ ދިބިެގންފ  

އްވ ން ލެމަތް  ޭގެގ ދާއިމީ ނިޢ ވަރ  ށް ސ މ ެގ ކ ރިން ރާއިފަލ ޑ  ނިންމާ. އަޅ ަގނންއ ދިެގން ސާފ  ލިބިއަށް އިންއިލާޢާ

 ސް.  ރަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ ކ އި ހިތްވަރަށް ެއދި ދ ޢާމާށް ކެތްތެރިކައިލާއަ ޢާ އަދި ކ ރަން.އެދި ދ ޢާ

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

ިއއްޒަތް ކާޝ ކ ރިއްޔާ  ެމންބަރ .  ދާތެރި  އިްއޒައިރާށިދޫ  ޢަބްދ ެގ  މެންބަރ   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    ޖާބިރ .هللا ތްތެރި 

މައިކ  މެންބަ  އިްއޒަތްތެރި ަމއިކ ވެފަމިއ ޓް  ރ   މެންބަ  !ދެްއވާނައްޓާލަ  ން ިމއ ޓ   .  ޢަބްދ އިްއޒަތްތެރި  ޖާބިރ  هللا ރ  

.  ންނެވީމަކ ރަްއވަިއެގން އިމިއ ޓް  މައިކ   ،ަގނޑ މެންނަށް އަޑެއް ނ ލިބޭއަޅ  ކ ރައްަވިއެގން ތި އިންނެވީ.  މިއ ޓް  މައިކ 

ބޭފ ޅަކަށް   އިންނެވީމާ އެއްެވސްކ ރައްަވިއެގން  މިއ ޓް  ޖާބިރ  މައިކ هللا ރ  ޢަބްދ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  

އައިްއޒަތް މެންބަރ ެގ  ނ ލިބޭ.ތެރި  ަމއިކ ވާހަކަފ ޅ   ޑެއް  ނައްންިމއ ޓ   ދައްކަވާއިރ     ! ދެްއވާވާލަޓަ  

ވާހަކަފ ޅ   ކ ރަ އަންމިއ ޓް ެގންދަވާއަކ ރިއްަވިއެގން  އިްއޒަ   )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .ށް  ޢައާދެ!  މެންބަރ   هللا ބްދ ތްތެރި 

މައިކ  އިންނެވީމާމިއ ޓް   ޖާބިރ   އަޅ  ކ ރަްއަވއިެގން  މިޑ   ަގނ  މެ  ޖެހޭނީ  އިްއޒަތްތެރި  އެހެން  ރަކަށް  ންބަވަގ ތ  

ބަރ  އާދަމް ތެރި މެންތްެގ އިއްޒަމަޑ އްވަރީ ދާއިރާ ،  ނީއަރ ވަ  ތ  މިޞަރ  ފ ރ ޅ ަގނޑ  މިހާއަރ ވަން. އާދެ! އަފ ރ ޞަތ 

 ށް. ޝަރީފަ

 

 ވ ން:ވާހަކަދެއްކެ  ބަރ  އާދަމް ޝަރީފްމެންެގ މަޑ އްވަރީ ދާއިރާ

ިއއްޒަތްއްޔާ ޝ ކ ރި އާދެރައީސްތެރި    އަނެްއކާ.  ވެސް  މިއަދ   ައޅ !  ވަމެންަގނޑ ެވސް  ކ ރިމަތިވީ  މި  ރަށް ނަށް 

ދި އެވަރ ން ށްފަހ  އަކ ރ މަނ ހީރަކ އްޖަކ   ދިޔައީ ތ އްތ ެގންސިހ ން ލިބިސާއެއް. ިއއްޔެ މ ޅި ރާއްޖެއަށް   ހާދިހިތާމަވެރި

ންނަވާލ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ  ވެސް މިއަދ  އިތ ރ  ވާހަކައެއް ދަގައި.  ކީއެ  ބަރާޚަމަވެރި  ތާކަމ ެގ ހިފައި އޮތްލާއިނ ވެެގން މަރަ

ރަން. އަދި  ކ ކ ރެްއވ ން އެދި ދ ޢާމަތް މިންވަރ ވަރ ޭގެގ ދާއިމީ ނިޢ ސ  ރ (  )ރާއިފް އަންވަށް  ބްރާހީމައިފް   ރާއިކ ރިން

  ން ފިރ ޝާން މި ޙ ސައި  ންބަރ ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެދާއި  ލީ ޅ ަގނޑ  އެދެން. އަދި މަޑަވެކަމަށް އަ އިލާއަށް ކެތްތެރި ޢާއެ  

ކ ރ   މަނިކ ފާނަށް ވެސް ޝ   ޑ  އެނސަލަެއއްެގ ޮގތ ަގިއ ހ ށަހެޅ އްވީތީ އަޅ ަގށް ކ އްލި މައް ހަމަޖިލީލަ މިއަދ ެގ  މައްސަ
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ރަީއސްއިދަންނަވަން.   ކަންބޮ ؛އްޒަތްތެރި  ވަރަށް  ޤައ މ ަގބޮޑެތި ންޖެހޭ  ވާ ޑ މިއީ  މައްސަލަތައް.  އަޅ ަގނޑ   މެން  އި 

ބޮވަރ ހީނ ކ ރާ މިބާވަެގ  ކ ރިމަތިެވގެ ޑެތި  ކަމަކީދާންތ ެގ މައްސަލަތައް    ަގއިޖޭހިރާއްދިވެ  ،އިރ  އެންމެ ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ 

ކަހަ ހީނ ކ ރާ  ވެސް  ޖަރީމާތައްދ ވަހަކ   ބޮޑެތި  ތ އްކޮޞަޚާއް  ، ލަ  އަާމޒ ކ ދިންނަށް  ތ  ށް  ކ ރެވިެގން  ވެސް 

އަޅ ަގ ތަނޑ ހިނަގމ ންދާކަން  މިއަދ   ހިތަ  ންޖެހ ނީމަ.ކ ރަޖ ރިބާެމންނަށް  ދިތ އްތ    ،އަރާނީ ށްކާކ ތޯ  ވެހިން  ކ އްޖަކ  

  ،ލާވަރ ެގ ހިތްވަރެއް ހ ރި ދިވެހިންކިކޮށްވަ   މްެގ ފ ރާނަ މަސްަގނޑާޞޫޢ ފަހ  އަދި އެ މަ  ނ ކޮށްެގން ެގންގ ޅ މަށްހީރަ

ސް، އެކަން  ޒަތްތެރި ރައީ އޮތީ އިއް   މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  ،އެހެންނަމަވެސްރިއ ޅޭނެ ކަމަށް.  ަގއި ދިރާއްޖޭހިދިވެ

ލާއިރ   އިކޮށް ވިސްނަ ޞަތެރޭަގިއ ޚާއްދޭ  ެގ މ ސްތަޤ ބަލާޤައ މ   . މިއީ ވަރަށް ހިތްދަތި ކަމެއް. މިޖެހިފަރަންކ ޖ ރިބާތަ

ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަ ކަމެްއެގ  އަދިރި  ވަރަށް  ފެންނަނީ  އޮތްށް  އި  މ ސްތަޤ ބަލް  ރައީތަން.   ؛ސް ްއޒަތްތެރި 

ވައަޅ  ކަންަގނޑ   މިނިސްބޮޑ ޭވ  ރަށް  ސައިކޯޖެންޑަރ  ސޯ ޓްރީެގ  ސަޕޯޝަ  އިޖ ލް  ނ ވަތަ  އެހީތެރިކަ ޓ   ން ތިމާޢީ 

ެގ ތެރެއިން ކޮންެމވެސް  ޓ މ ެގ ނިޒާމ ޮގތެްއަގއި ބެލެހެއް  ޞަ . ޚާއްމާއިދިޔަ ލަ ކަމެއް ެވެގންހަދޭ ކ އްޖަކަށް މިކަށްފޯރ ކޮ

ވަދެވަރަކަ ހ ންށް  ކ ފަިއ  މިނަ  މަ ބާވަ  ދިންނަށް  ކ ރިސައްތ ެގ  މި މަތިލަތައް  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   އީ ެވެގންދާިއރ  

ވިސްނައަޅ  އިތ ރަށް  ކަމެއް.    އިަގނޑ މެން  އެންމެ ކ ރެވިތަރ ތީބ ތައް  މ ނިޒާފިކ ރ ކޮށްލަންޖެހޭ  ޮގތ ން  ހ ންނަ  ފައި 

ން ކ ރަންޖެހޭ މިއީ މިައދ  އަޅ ަގނޑ މެ ؟ފޯރ ކޮށްދެވޭތޯނ ވަތަ އެހީތެރިކަން  ޓ   އެކަށީެގންވާ ޮގތެްއަގއި ބޭނ ންވާ ސަޕޯ

ރައީސްސ ވާލ ތަކެއް.   ރާއި ؛އިްއޒަތްތެރި  ިއހ މާލ ެގ  އޭ  ،ފްިއއްޔެ  ހަމަ  ދ ވަހެއްަގއި  ކ ރީ  މިޝްކާ  ެގ  ސަބަބ ން 

ޅަށް   ރަނަގހ ންނަނީ ކަންކަން ކ ރަންވީ ޮގތަށް  . މިރޒްއ ޅެނީ ބޮޑެތި ފެއިލިއަ  މިވަކިވެެގން ދިޔައީ.    ނާޅ ަގނޑ މެންއަ

މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ނ ހިނާގނެ ނަ މައްސަލަތައް.  ޓ ނީމަ ދިމާވެފައި ހ ންހެއްބެލެނ ަގޅަށް  ރަނ  ،ނ ކ ރެވ ނީމަތަރ ތީބ 

ނިޒާމ  ދައ ލަތ ެގ  ތަރ ތީބ ޮގތަކަށް  މަދެއް ވެްއޖެ  ކަމަށް  ނ ކ ރެވޭތަްއ  މައްސަލަތައް  މިކަހަލަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އްޔާ 

ރަްއޔި ހިއ މަޖިލީހ   ތ ންެގނ ކ ރެވޭނެ.  ޖެންޑަރ    މަންެގ  ެއންޑް  މިރައިޓްސް  ވެސް  ވަރަކަށް  ކިތަންމެ  ކަހަލަ  ކޮމިޓީ 

ށް  އަކ ރަްއވަިއެގން ކ ރި ކަންކަން ެއޖެންޑާ  ބޭފ ޅ ން މި  އެ  ކ ރެްއވިދާނެ. ސަްއކަތްކ ެގ ތެރެއަށް ވަންނަވަން މަސަލަތަމައް

ވެ ވިޔަސް  ކަމ ަގއި  އަ ެގންދެވި  އެބަސް  ސަޖޯރިމެޕަރ  ސ   ،ލަންޖެހޭއިބަލަ  ޅ ަގނޑ މެން  އޮތ މ ެގ  ބަބ ން  ޓީއެއް 

ނަތީޖާ ނެރެވެނީ ކިހާ    ،ސާބަކަށްތޯހިނީ ކިހާޖިލީހ ެގ ދިގ  އަތް ފޯރަހަމައަށް ރައްޔިތ ންެގ މަ  ސަރ ކާރ ެގ އޮފީސްތަކާ

ވިމިންވަރަކަށްތޯ އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިސްނާލަންޖެހޭ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގކ ރެިވެގ  މަސައްކަތްތައް  ،  ތ ން ންދާ 

އ އްމީދ ތ ޔިރައް ނެރެވަރ  ރާކ ން  ނަތީޖާތަކެއް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   އެންމެވޭތޯ.  ވެސް މެން  ން 

ހެން ދިމާވާ  ސަރ ކާރަކ ންނެއް މި  . މިއޮތް ސަރ ކާރެއް  ވެފައިކީ ފެއިލް ސަރ ކާރަ   ، މިމި ދައ ލަތަކީ  ،ލ ކ ރަންޖެހޭަގބޫ

ދިޔަ ކަމ ަގިއ ފ ެގ ވާހަކަ ދައްކަމ ންއިންސާހިސާބަކަށް ނެތް.  އިދެވިފައި އަދި މިހާއް ހޯދަ އިންސާފެ އެްއވެސް ކަމެްއަގއި

ން ޔަސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  ފެންނަެގ ވާހަކަ ދަްއކަިއެގން ކަމަށް ވިވެރިކަމަށް ައއީ އިންސާފ  ،  ވިޔަސް ވެސް 
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ރިޓީއެއް މެޖޯ  ނ ދެވ ނ ކަން. ސ ޕަރފ  ހޯދައިަގއި އިންސާއްކ ންނެއް މިއިން އެްއވެސް ކަމެސަރ ކާރަ  މި  ،އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ

ބަށް ހިސާ  މާ ދެން އޮފީސްތަކާއިޔަށް ދި އަތެއް ަވކި ހިސާބަކަެގ ދިގ ހ މަޖިލީ  ،ންޖެހ މަކީމަ އޮތް އެންމެ ބޮޑ  ޮގއޮތީ

 ހޭތީ ންޖެދ ނާމ  ވާހަކަތަްއ ދައްކަބަހަކަ، ސަރ ކާރެއްެގ  ދ ނާމ  ވާންެގ ބައެއީ ައމިއްލައަށް ތިމާމެ  ވެނީ،އެޅ  ރާ. ތަޅ ނ ފޯ

ަގނޑ މެން ސް، ައޅ ޮގތެއްިވޔަސް އިްއޒަތްތެރި ރައީ. ކޮންމެލ ކ ރެވެނީަގނޑަށް ަގބޫކަ ނ ދެްއކިެގން ކަމަށް އަޅ  ވާހަ  އެ

 .. ތަްއ.އްސަލަބާވަތ ެގ މަ ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ މިއެބަ ަގ

 

 ން:ހަކަދެްއކެވ ސަތ ން ވާޔާރި

 ދެއްވ ން އެދެން. ކަކޮޅ  ނިންމާލަވެއްޖެ. ވާހަަވގ ތ  ހަމަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވ ން:ވާހަކަދެއްކެ  ބަރ  އާދަމް ޝަރީފ މެންެގ މަޑ އްވަރީ ދާއިރާ

ރައީ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  އައާދެ!  ދަންނަވަސް.  ވެސް  ނިންމާލަމ ން  ބޭނ ންވަނީޅ ަގނޑ   ބާވަތ ެގ    މި  ،ން 

  ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް މި   ،ށްފައި މ ތައް ވަރ ަގދަކޮެގ ނިޒާަގނޑ މެން ސަރ ކާރ  ކަންތައްތައް ނ ހިނާގނެ ޮގތަކަށް އަޅ 

ވަރ ެގ ގ ޅިެގން އަޅަންޖެހޭ  ްއޔާ ެއކަންކަމާެވއްޖެ  އަދާނ ކ ރެވޭ ކަމަށްމާ ޒިން،  އި ކ ރ ވަދާރ ރަނަގޅަށް ޒިންމާމ ަގއި  ކަންކަ

 .ތެރި ރަީއސްޔާ އިްއޒަތްށް ޝ ކ ރިއްބޮޑަ މެންެގ ެއބަ ހ ންނަންޖެހޭ. ވަރަށްހިތްވަރެއް ައޅ ަގނޑ 

 

 :ހަކަދެްއކެވ ންރިޔާސަތ ން ވާ

ޒަތްތެރި  ިއއް)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  މައްސަލަެއއް.    ބެހޭ  ނިޒާމާ  ،ޝަރީފްހީމް  ެގ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރ  އިބްރާކެލާ ދާއިރާ 

 ކ ރަްއަވއިެގން ތި އިންނެވީ.  މިއ ޓް މެންބަރ  މައިކ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 އްކެވ ން: ވާހަކަދެ ފްއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީލާ ދާކެ

ިއްއޒަ ރައީސްޝ ކ ރިއްޔާ  މައްސަ.  ތްތެރި  ނާޒ ކ   ވެސްލަތަމިފަދަ  ދިމާވެފައިޤައ   ،ކ ަގއި  ބޮ  ވާމަށް  ޑެތި މިފަދަ 

 ތެރެއަށް ސިޔާސީ ކަންތައްތަްއ  ެގމިކަމ ،  މަށް ހިންގަވަިއެގންވެސް ޙަޤީޤަތ ަގއި ސިޔާސީ ފިކ ރ  މިކަމައްސަލަތަކ ަގއި  

ަވރަށް   ައޅ ަގނޑ   ދާ  ؛ރައީސްތެރި  ްއޒަތްއިހިތާމަކ ރަން.  ވައްދަމ ންދާތީ  ިއްއޒަތްތެމަޑ ްއވަރީ  މެންބަރ ިއރާެގ  ެގ  ރި 

މިނިސްޑި  ،ކަމ ަގއިޒީރ  ވަ ރާއްޖޭ ޓަރފެންސް  ހިނަގކަމ ަގއި  މަރ ތައް  ިގނަ  ެއންމެ  އެހެދިޔައީއިެގ    އެ   ،ންނަމަވެސް. 

ަގއި ރ  މި ދައ ރ ދަްއކަވަނީ މިހާވާހަކަ  ބެލ މ ެގ ބަދަލ ަގއި މިހާރ  އެއްތައް  ކަންތަ  ، އެލ ަގއި ްއކ މ ެގ ބަދަވާހަކަތައް ދެ
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ހަމަ ވެސް  ހާރ  މި ހިނގައިެގން އ ޅޭ މަރ ެގ މައްސަލަ  ަގނޑ މެން މިތޯ. އަޅ  ހިނާގ މަދ  މަރެއްެގ މަްއސަލަ އިނޭގ

ދަރަޖަ ކ އައިންތިހާ  އަޅ ަގނޑ ވެރިށްށް  އަދި  ދާ ކ ރަން.  ނަމ ަގިއރާެގ  ނަމ ަގިއ، ެގ  އަިމއްލަ  ައޅ ަގނޑ ެގ  އަދި  ާއއި 

އިލާއަށް  ޢާކ ރެްއވ ން. އަދި   ސ ވަރ ެގ މިންވަރ  އަށްމް ފ ރާނަޞޫޢ މަ  ނަހޫ ވަތަޢާލާ މިސ ބ ޙާهللا   ،އަމިއްލައަށް އެދެން

 ން. ން ދެއްވ ކަކެތްތެރި

 

 ދެްއކެވ ން:ކަރިޔާސަތ ން ވާހަ

އާޝ ކ ރިއް މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  ދެޔާ  މެންބަރ ންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށް   !

މައްސަލައެއް.އްސާސްޚަ  ވަރަށްމައްސަލައަކީ    މި  ،އިަގންނަވާނެއެނިގވަޑަ  މިަގނޑ މެންައޅ       ،ދައްކަންވީވަގ ތ    

ހ އް މައްސަލަތައް  މަސައްކަތް ޓ މިކަހަލަ  ޓަކަިއ،  ކޮވ މަށް  ޒިންމާ  މ އަްއސަސާނޑ ކ ރ މ ެގ  އެޅިފަިއވާ  ތަކ ެގ  ަގއި 

ވާހަކަރ ދަނާހަމަސައްކަތް   ހަމަ  .ކ ރ މ ެގ  ކަންތަްއތަކަކީ  މަރ ެގ  މިއާދެ!  ތެރޭސަރ   ެއކަނި  ސަރ ކާރ     މި  ންކާރ ެގ 

ހިނ ކަންތައައ މަށްފަހ   އޮތްއިާގފަިއވާ  ސަރ ކާރ   ކ ރީެގ  ނޫން.  ވަރަށްއްތަކެްއ  ވެސް  ފަރާތްތަކެއް   ރ ަގއި  ިގނަ 

ޮގތްޮގ  ންނާއިމަގ މަތީ ިމއިން ެއއްވެސް ކަމެ.  ށް ވަނީ މަރާލެވިފަތަެއކި  ފ  ްއަގއި އިންސާއަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވަނީ 

މިއެހެންވީމ  .ތީނ ލިބިެގންދާ ޮގތަކާއްލ ޙަތަްއ  ންތައްކަ  ،  އަޅ ަގނޑ   ކ ރެޭވނެ  ޮގތ ން  ވާހަކަބެހޭ  ށް  އަކ ރި   މެން 

މި މި ަގނޑ   އަޅ   ޖެހެނީ.  ެގންދަން  ފ ރ ޞަތ   އި އަރ ވަނީ    މިހާރ   ދާއިރާެގ  މެންބަކާށިދޫ  ޢަބްދ އްޒަތްތެރި  هللا ރ  

ިއއްޒަތްތެރި  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .  ރ ޖާބިهللا މެންބަރ  ޢަބްދ   ރާެގ އިްއޒަތްތެރިއިކާށިދޫ ދާ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ށް.  ޖާބިރަ

ޢަ ފ ރ ޞަތ ޖާބިރ هللا ބްދ މެންބަރ   ކ ރިވާ؛ ެގ  ެގންދަވާ.  އަ ހަކަފ ޅ   އަ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ށް  ރ   ޖާބިهللا ބްދ އާދެ! 

އަޅ ަގނޑ މެ ހީވަނި  މައްސަލައެ ލިންކ   ގ ޅ މ ަގއި،ންެގ  އަޅ ަގނޑަށް  އެބައ ޅޭ. ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް  ތަކަށްެއއްޮގ  އް 

ނ ލިބޭެގ  މެންބަރ  މިައޅ   .ައޑެްއ  އި   ަގނޑ މެން  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ެވސް  ވާހަކަ  ވިަވޑަިއަގންނަވާހެން  ދައްކާ 

އަޅ  އެއްހި މިހާރ   ފ ރ ނ ވޭ.  މިަގނޑ   ހެންވޭރ   ޞަތ   ދާ  އަރ ވަނީ  ޙ ސައިން  އި  ެގއިރާ ދެކ ނ   މެންބަރ   ްއޒަތްތެރި 

 .ށްޝަހީމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ެގއިރާދެކ ނ  ދާ ހެންވޭރ 

  ؟ރި ރަީއސް. އަޑ ލިބޭތޯއްޔާ ިއއްޒަތްތެޝ ކ ރި

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

   !ށް ެގންދަވާއަވާހަކަފ ޅ  ކ ރި .ރަނަގޅ 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ެގއިރާދެކ ނ  ދާ ހެންވޭރ 

ން ފިރ ޝާން އެ ހ ށަހެޅ ްއވި ކ އްލި  ންބަރ  ޙ ސައިޒަތްތެރި މެެގ ިއއް ދާއިރާ  ޑަވެލީ ރަީއސް. މަރި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

ސާަގިއ  އަނިޔާވެރި ހާދި ަގނޑ  ދެކެން. މިއަޅ  ެގ ޮގތ ަގއި އް ލައެ ވެރި މައްސަމ ޅި ޤައ މަށް ދިމާވި ހިތާމަ ،ލަ ެއއީމައްސަ

މަރާލެވ ނ   ނިޔާވި ައން،  ފ ރާރާއިފް  މާތްވަރ ެގ  އެދި އިލާއަށްޢާ  އި ލައްވަރަޙ މަތްهللا ނަފ ޅަށް  ދެްއވ ން  ކެތްތެރިކަން     

ެއއީ ސަރ ކާރ ެގ ހިނާގ    ،މަލެއް ހިންީގމާ ޢަދަ ކޮންެމ އަނިޔާވެރި  މިފަ ؛ސްކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީއަޅ ަގނޑ  ދ ޢާ

ޮގތަ ބަޔަކ ކަމެއްެގ  ދެްއކ ން  ށް  ވަ  ޒިންމާެއއީ  މި ރަށް  ދަންނަވަން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ޮގތެއް  ކ ޑަ    ދާރ ކަން 

މެންއި ކޮންމެ  މަޖިލީހ ެގ  ކޮބަރެއްެގ  ްއޒަތްތެރި  ޒިންމާއަކީ ނޑ ފ ޅ ވެސް  އޮތް  ހިނމިީއ    ،ަގއި  ކަމެއް  ޤައ މ ަގއި  ާގ 

މި ހިނކަމާއި،  ތެރޭަގއި  ނޫއީ ސަރ ކާރ ެގ  ކަެމއް  ކަމަށްާގ  ވިން  މިދާޅ   އަދި  ވ ން.  ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް   ޙަޤީޤަތް 

ިގ  ތެރޭަގއި ހިނ  ރ ކާރ ގެ ދިޔަ ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސައިހިނަގ  މިއަދި ވިދާޅ ވ ން.    ރ ން،ކ ލަފ ޅަށް ވެސް ަގބޫލ އްއަމި

ނޫން.ކަމެ ދިވެހިރާ  އް  ހިނިގ  މިއީ  އެހެންވީއްޖޭަގއި  ޑިފެންސް   ،މާކަެމއް.  ކ ރީެގ  ދަންނަވާނީ  އަޅ ަގނޑ  

ކ  މަޑ އްވަރީމިނިސްޓަރ ކަން  މިހާރ   އަދި  ތަމްސީ  ރަްއވާފައި  ބޭފ .ޕީ.ެއމް،  ޕީރައްވާ  ކ ލ ދާިއރާ  ްއެގ ޅެ ޕީ.އެން.ސީެގ 

ހ ެގ ލީތެރި މަޖިވާ ޮގތަށް، ދޭހަާވ ޮގތަށް މި އިްއޒަތްސަރ ކާރ ން ހިންިގ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގިއ ސިފަ  އެޮގތަށްރާތްޕ ޅ ން  ފަ

ވަނަ  22 ؛ލިހަށް އަންަގފާއިވާ އްލިެގން ޕޮވަނަ ދ ވަހ  ގެ   20ކަމެކޭ.    ރަށް ދެވަރައީ  ޖަލްސާއެްއަގިއ ވިދާޅ ވ މަކީ އެ 

ފަިއާވ  ލެވިއިމަރަ  ފަިއވާ،ވިލެއި ލަެއއް  އިލަ  ޓަކަށްށް، ފޮވާ ނަ ދ ވަހ  ފެނިފައިވަ  22ކަތ ން  ކ ރި މަސައްދ ވަހ  ޕޮލިހ ން  

 ؛ތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަ ތެރޭގައިކެްއެގޝޮ ޖެއަށް ބޮޑ  ހައިރާންކަމަކާއި  ރާއްދިވެހި  ފެނ ނީފް އަންވަރ ެގ  ރާއި  ހަށިަގނޑ 

ާގނޫނ އަ ަމޖިލީޅ ަގނޑ މެން  ބަލަންވީ  ހ ެގހަދާ  އިދާ މެންބަރ ން  ތަޙ ޤީޤީ  ސަރ ކާރ ެގ  އިދާރާތަކާތަން  އާއިރާ    ފީޛީ 

  އި،މާ ޓ ވ ރެްއެގ އެްއވެސް ބަދަލެްއ މިފަދަ ކަންކަން ހ އްވަ ިމން ެއއްެވސްވެފައިވާ ެގންނަން ވާހަކަދަްއކަިއެގން ާގނޫނަށް 

މަދ ކ ރ މާއި  ދަފަމި ދަތިވާ އެއްވެ  ފަދަ މި  ،ކަންކަން  ތަޙ ޤީޤަށް  ޮއތްތޯ  ސްކަންކަމ ެގ  މިކަމެއް  ޤައ މަށް،  އީ  .  ދިވެހި 

ދިވެހި  ރައްޔިތ ންނަށް،  ހެޔޮރާއްޖެއަދިވެހި  ކަމެއް  އެ  ށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ނަމަދިެގންނެްއ  މިހާރަށް    ،ކ ރާ  މިހާރ ން 

އިއަވަ ައޅ ަގނޑ މެން  އިށީނހަށް  ވާހަކަދަށީންނަންވީ.  އަޅ ަގނޑ މެން  އިދާރާތައްއިއްކަ ދެ  ތަޙ ޤީޤީ  ޛީ  ތަންފީ  ،، 

މިހެން  ތަރާއިދާ ކަންކަންކ ަގއި  ބޭ ؛ހ ރި  ފަރާތްތަކަށް  ފަންމި  ެއ    ނީނ ންވާ  ބާރ ވެރިކަން  ާގނޫނީ  ބާރ ވެރިކަން، 

 ކ ރާ ، މި ފަދަ ކަންކަން  ފަދަ ކަންކަން ހ އްޓ ވ މަށް  މަށް، މިނ ދިނ  ފަދަ ކަންކަން ތަކ ރާރަވިޔަދީ، މި   ފ ޅ ންނަށްބޭ

ނަށް މި ކަންކަން  ، އެ ބޭފ ޅ ންކޮށްދީފ ޅ ންނަށް ފަހިބޭމ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެ  ހަރ ކަށި އަދަބ  ާގނޫނ ން ދިނ   ކަށްފަރާތްތަ

އަ ޮގތް  ފަހިކޮޅ  ހިންޭގނެ  އަޅ ަގަގނޑ މެން  ދަންނަވަނީށްދޭންވީ.  މި  ާގނޫނ  މި  ،ނޑ   ބެލެހެއްޓ މ ަގއި  ކަންކަން  ފަދަ 
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ހ ރި ނަމަވެސް ބޭފ ޅ ންނަށް    ،ހެދިފައި ނެތް ވާހަކައެއް ނޫން.  މި  ބޭނ ންފ އަދިވެސް އިތ ރަށް  ވާ ޅ ބާރާއި ކަންކަން 

 .ށްތަވާހަކަ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެއްވި ފ ރ ޞަ ނ މ ެގހިކޮށްދިއެ ކަންކަން ފަ ،ނަމަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ކާށިދޫ    ށްފަހ ()ަވގ ތ ކޮޅަކަ  .ޖާބިރ هللا ބްދ ޢަ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ކާށިދޫ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްތާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  

މެންހ (  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަފ ރ ޞަތ .    ،ޖާބިރ هللا ބްދ ޢަ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ   ިއއްޒަތްތެރި   ބަރާއާދެ! 

ނެތް.   ފ ރ ގ ޅިފަެއއް  އަޅ ަގނޑ   އަރ ަވނީމިހާރ   މި  ދާއިރާެގ  ،  ޞަތ   މ ޙައްމަދ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  މަކ ނ ދޫ 

  .އަށްރާޢީ

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

 ؟ ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ ެގ އަޑ  ސާފ ތޯރިތެތްޔާ ިއއްޒައްޝ ކ ރި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ! ެގންދަވާ ރަނަގޅ . ކ ރިއަށް

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

ފައިވާ ކ އްލި  ޅާރ ޝާން ހ ށަހަދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ފި  ލީ ރައީސް، ައޅ ަގނޑ  ވެސް މަޑަވެރިތެތްއްޒައާދެ! އި 

ފާހަަގކޮށްލަން އަޅ ަގނޑ   ދެން  ތާއީދ ކ ރަން.  ވަރަށް  ،ބޭނ ންވަނީ  މައްސަލައަށް  ކަ  މިއީ  ހިތާމަވެރި  މެްއ  ބިރ ވެރި، 

އ ޅެނީ.   މި  ބޭނ ންވޭ ހިނގައިެގން  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   މިޮގތަށް  އިްއޔެ   އަޅ ަގނޑ މެންެގތެރޭަގއި  މީ،  ހަމަ 

ބައްދަލ ވ މެއް   ކޮމިޓީެގ  ރައިޓްސް  މީބޭއްީވ  ހަމަ  ހިއ މަން  ދެން  ޮގތަކަށް.  ކ އްލި  އަޅ  ަވރަށް  ނޑ މެންނަށް ަގަގއި 

ދާދި ދެންމެއަކ     ންބަރަކ  ވެސް މެތްތެރި  އްޒައި ިމ ތަނ ަގިއ   ؛ައޅ ަގނޑ   ،ކަމަކީ   ހިންމ  އެއް މެ މ އެން  ދިޔަހަވަެގންފާ

ވާހަކަތަ   ،ރައްަވއިފިފާހަަގކ   ސްވެ ފަތ ރާ  މި  މިހާރ  ތޯއް އިނޭގނޫސްތަކ ން  ބައިވަރ  ނޫސްތައް  ވަރަށް  ރާއްޖޭަގއި   .

އަޅ ަގނޑ     ،ހ ރިްއ ވެސް އެބަނޫސްތަ  ތ ަގިއ ހަރަކާތްތެރިވާ ޮގ  ޅ  ަގެގތެރޭަގއި ހަމަ ވަރަށް ރަނއެބަ ހަރަކާތްތެރިޭވ. އޭ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  .ފާހަަގކ ރާ މިހާރ   މ ޖ ތަމަޢ ަގ  ެއކަމަކ   މަން  އިމި  އެ    މެދ   މައްސަލައަކާ  ،ޒަރަކީފެންނަމ ންދާ 

ށް ވަރަ  މިއަދ  ވެސްަގނޑ   އަޅ  ކ ރަމ ންދާ ޮގތް. އެހެންވީމާ،  އެކްޓްއާންމ ން އެކަމަށް ރި  ތަށް ބިނާކޮށްލޫމާފަތ ރާ މަޢ 

ން އިއެ  ފެތ ރީމާ  ތައްނޫން މަޢ ލޫމާތ ޞައްޙަ  ޞަކޮށް  އްޚާ ؛ޢ ލޫމާތ ތަކ ން އެ ފަތ ރާ ދޮގ  މަނޫސް  ،ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވޭ
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އްޔިތ ންނަށް  އާންމ  ރަ   އަދި  ތަކަށް ވެސް އެދެން ހ ރިހާ ފަރާތްަގނޑ   ޅ  އި ނަތީޖާތަކަށް. އެހެންވީމާ، އަކ ންނަ ނ ބަނި

ކަންތައްތަކ ަގއި  ކަހައެ  ،އ ލަތ ންދަވެސް   ރަނލަ  މަވ ޒާރާތަކ ން  ފޯރ ކޮށްދިަގޅ   މަޢ ލޫމާތަށް    ނީމާޢ ލޫމާތ ތައް  އެ 

ލިބިަގން  ބިނާކޮށް އެހެން  ނައެ  ލިބިަގތ ން.  ބައިވަރ    ،ވަންޏާށްކަމަނޫންމަޢ ލޫމާތެއް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ދިމާވޭ އެބަ  މިމައްސަލަތައް  ކ ސާލަ.  މައްސަޑަކަށް  އިނޭގތޯކ އްޖާެގ  ެވސް  މި   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ލަިއަގއި 

މަޢ   ކ އްޖާއާ އެ    ،ދަނީފެނިެގން ބަިއވަރ   މާ  ޮގތ ން  އެ ؛ލޫމާތ ތައްބެހޭ  މިހާރ    ައސްލ   ބޭފ ޅ ން  ިގނަ  މަރަށްވ ރެ 

ބޮޑ ވެ  ޮގތަކަށްެގކަންތައް  ކަހަލަ  އ ޅޭ  މި  ،ން  ހެޑްލައިންތައް  ހ ންނައެއްކަލަ  މަ   . ނީ  ބެހޭ  ތަކ ަގއި ލޫމާތ ޢ ކ އްޖާއާ 

މި  ،އިނޭގތޯ ކ އްޖާައކީ  ކ އްޖެ އެކޭ.  އްޖެކ   ކަހަލަމި  ގެ އެހެންވީމާ،  ކޭ.  ކަހަލަ    އެކަމ ގެ   އަސްލ   މަދިޔައިންމިޮގތަށް 

  އަޅ ަގނޑ  ން  ދެ  ޮގތެއް.ހ ރި  ންދޭ. ެއހެންވީމާ، އެއީ ވަރަށް ހިތާމަކ މެެވެގނިތައް އެބަ  ވަރަށް ބަިއވަރ  އިތ ރ  މައްސަލަ

. އެހެންވީާމ،  ޢަދ ލ ެގ ާގނޫނެްއ ވެސް ހަދާފަ  ކ ޑަކ ދިންެގއިނޭގތޯ  ވާނެ    ަގނޑ މެންއަޅ   ،ހަމަ މިޮގތ ން ފާހަަގކޮށްލަން

ނަށް ޚާއްޞަކޮށް ކ ޑަކ ދިން އި، ތަކ ގަ ން މި ކަންތައްހިފައިެގބޭނ ން ވެސް ފ ރިހަމަ ާގނޫނ ެގ  ޅ ން ޭއެގ ވެސް، އެބޭފ  އެ

ކަންތައް ެގކ ތަ ދިމާވާ  ކ ރިައށް  ހަމަ.  ންދެވ ންަގއި  އިނޭގތޯ  ދެން  ފެނޭ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    މިހާރ    ،މިޮގތަށް 

ދޭތެރެއިން   މި  ކަންތަކ ގަ ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވަރަށް  ބިލެއްެގ  ތަފާތ ެވެގން ވެސް  ފ ބޭ  ިއވަރ ބައި  ޚިޔާލ    ދޭޅ ންެގ 

ެއކަމަދި ބިލ  ފާސްވެެގން  އެ   ،އިނޭގތޯފަ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެދެން  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާ ޅ ަގނޑ މެން  ޭއަގއި އަ  ކ ޔ ން. 

އެއެ ކަމެއް  ބޮޑ ދޭ  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ޭއަގިއ.  އޮތް  ކަމަކަށްބަ  މިނިސް    އެބަޓްރީއިސްލާމިކް   އެއަށްހ ރި  ން 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    އްޔާއަޅ ަގނޑަށް މިހާރ  ފެންނަ ޮގތ ަގއި ވެއްޖެ   ،އިނޭގތޯ އިޞްލާޙ ތަކެއް ހ ށަހަޅާފަ. ެއއީ ސަބަބަކީ 

 ވެރިކަމާޅިރ    ،ހަސަދަާއއި  ،ތާއި ރަފްވެެގން މި ދަނީ މީހ ންެގ މެދ ަގިއ ނަ  ކެއްކަންތައްތަ  ތެރޭަގއި މި ކަހަލަ ބަިއވަރ 

ބަމި  ،އިނޭގތޯ ކ ރިން ؛އްތަކެއްކަންތަ  ިއވަރ ކަހަލަ  މީހ ންގެ   އްޔާވެއްޖެ   މީެގ  ބޮޑެތި  ފެންނާނީ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް 

އެކަ ައޅ ަގނ  ކ މަ ތެރޭަގއި.  އަޑ އިވި މިއަދ   ިއއްޔެ  އަދި  ޚަބަެގންދިޔަ  ޑ މެންނަށް  އިނޭގތޯ.  ކ އްޖެްއ  ކ ޑަކ ޑަ  ރަކީ 

ރަނަގޅަށްދ ނިޔޭަގ ވެސް  ފ ރާނަ  ކ ްއޖެކ ޑަ  ކ ޑަ   ވަރ ެގދަސްނ ވާ  އި  މީެގ.  ދިޔައީ ެގއްލިެގންއްެގ  ެވސް    ތެރޭގައިހަމަ 

މީހ ންބޫލ ަގަގނޑ   އަޅ  ބޮޑެތި  ޮގތ ަގއި  ދެން    ދިއަ   ވެސް  ކ ރާ  އޮންނާނެ.  އިންވޯލްވްމަންޓް  ބަެއއްެގ  އެތަްއ 

ހާމަކ ރީމަ.    އެ މަޢ ލޫމާތ ތައްާގނީހިނޙ ޤީޤ   އެ ތަ  ، ސީދާވ ޒާރާތަކ ންއެ  ސާދ ވެެގންދާނީ    ކަންނަށް އެަގނޑ މެންއަޅ 

އަޅ ަގނޑ މެން   ހަމަ  ،ހ އްޓ ވަންޏާޖެހޭ މި ކަހަލަ ކަންތައްތައް  ން އެބަ ންވެސް ކ ރަ، ައޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެހެއެހެންވީމާ

  ފެނޭ...ބަށް އެނޑ މެންނައަޅ ގަ ވެސް  ކ   . އެކަމަރަންފާސްކ ބިލ ތައް ވެސް އެބަ ޖެހޭ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ! ލަްއވާއިންމަވަޅ  ނިކަފ ތޯ. ވާހަތ  ހަމަވެއްޖެ އިނޭގަވގ  ،ރި މެންބަރ ތްތެއިްއޒަ
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 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

މިސްކިތެއް؛ ދާދިއަޅ ަގނޑަށް   އިނޭގތޯ  ީވޑިޯއެއއްަގއި  ފެނިެގންދިޔަ  މީޑިާއަގއި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ސޯޝަލް    ރޭަގއި 

 . މިއިނޭގތޯ  ން ފެނިެގންވާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫންކީ ައޅ ަގނޑ މެން މި މ ޖ ތަމަޢ ޔަ ކަންތައްތަކަދިހިނަގމ ންއި  ތެރޭަގ

 ކ ރާ... ބޫލ  ަގ އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ ކ ަގއި. ންތައްތަ ރ  ކަބަިއވަހަލަ ކަމި ،ކަމާއި ވެރިދަސަހަ  ،ރިކަާމއިޅިވެރ  ވެސް ހަމަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ހ ރިހާ ހަމަ  އިއް އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ ން  އެ  ެގޒަތްތެރި  ފައްތަވަ އަރިހ ން  ަވގ ތަށް  އިނޭގތޯ  . ޅ  ވާހަކަފ   ދެްއވ ންއިދެން 

ވަރަށް އޮކ   އެއީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ަވގ ތ ކޮޅެއް  ިގޑަ  ވަރަށް  މެންބަރ ން  ތީ.  އޮތް  އެބަ އެދިަވޑަިއެގންފައި  ނަ 

 ! ދެއްވާންމަވާލަލ  ނިފ ރ ޞަތަށް. އެހެންވީމާ، ވާހަކަފ 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

ޑަކ ޑަ  ، ކ އިއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވަ ޢާދެނީ ހަމަ  ނޑ  ވެސް އެސް. އަޅ ަގށް ޝ ކ ރިްއޔާ ރައީއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަ

ިވ  ްއވ ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެއްލެވަރ ޭގެގ ދާއިމީ ނިޢ މަތް  ސ މް ފ ރާނައަށް  ޢ ޞޫމަ

 ޞަތަށް.ރ ފ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޒަ  ެގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ޖާބިރ هللا ބްދ ޢަ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ށިދޫ ދާއިރާެގ  ކާންބަރ .  ތްތެރި މެޝ ކ ރިއްޔާ 

 . މައިކ ެގ ރި މެންބަރ ތެއަނެއްކާވެސް މިއ ޓްވެފައި އިނޭގތޯ. ިއއްޒަތް މައިކ 

 

 ވ ން: ކެއް ކަދެހަވާ ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

 ؟ވާތޯ ަގންނަ ޑައިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ ެގ އަޑ  ިއިވވަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ! ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާ
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 ވ ން: ކެއް ކަދެހަވާ ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

الرجيم  الشيطان  من  باهلل  الر    م س ب   .أعوذ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަދަްއކަނީ  . م ي حالر    نم  حهللاِ 

ަގިއ  ޮގތ  ނ ެގ  ދީ ސަރ ކާރަށް ލޯޢޫޤައްޔޫމް ސަޢަބްދ ލް  ޔާމީން  ރީ ޒަމާނ ެގއަތޮޅ ަގއި ކ   ވ.މިއީ    ކްލަބ ން.  ހެޕީބިރ   ޖާ

މ ދި ދައ ލަތ ެގ  ރަށެ ވެހި  ވިްއކާލެވ ނ   ތެރޭަގދަލ ން  ެގނައ މ ެގ  ޑިމޮކްރަސީ  މ ރައީސް    އި އް.  އްމަދ  ޙައިބްރާހީމް 

ަގނޑ  ދަންނަވާފައިާވ  ޅ  ިއ އަްއސަލަިއަގމަ  ހ ށަހެޅިފައި އޮތްހާރ   ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި؛ ވާިގވެރިކަާމއެކ ެގ  ޞާލިޙް

އްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ދިވެހިރާްއޖޭެގ ރަައޅ ަގނޑ  ނ ޖެހޭނެ.    ކަށްއަމ ރ ކ ރާ   އިކ ރ ކޮށް ދެންނެވ ަމށް އަންގަ   ތައްވާހަކަ

ޖެހޭނީ މަޖިލީ  ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި    ހ ެގރައްޔިތ ންެގ  އެހެންނޫންތޯ.  އަޑ ހަން  ރަނަގޅަށް  ވާހަކަ  ދައްކާ  މެންބަރ ން 

ބޫލެއް ނ ކ ރަން ަގ. އަޅ ަގނޑ   ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސަށް ބަލަން އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންވޭހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ދިވެ ؛ރައީސް

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމ ރާއްޖޭެގ  ކ ރަްއވާނެ ކަމަކަށް    ން ކައެ  ންނެއް މާރިޔާ މެޑަމްތ އްޔަ އިސި ހަ  ޑީ.އާރ .ޕީެގ ލީޑަރ  

ވާހަކަދައްކައިފިން  ރިއްޔާއާ ރައީސ ލްޖ މްހޫ ނ ކ ރާނަމޭ.   ވިދާޅ ވީ  މަނިކ ފާނ އެ  .  އަޅ ަގނޑ   ކަމެއް  އެވަރ   ތިމަންނާ 

ވިދާޅ ވީ  މ ޙައްމަދ   ސްރައީ ސީދާ  ދަރިކަނބަލ ން  ތެރެއިންނޭރ ކާރ ެގސަ  ،ނަޝީދ ެގ  ތިމަ  ބޮން    އްވާލީ.  ޮގންނާއަށް 

ދެއް މީރާ  ބޭނ ންވޭ  ތަޙ ޤީއަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ  ައކ ރ ކ ރިއަށް  ޤ ކެވި  ދިވެހި ައކ ރަ   ންެގންދަން.  ދަންނަވަނީ.  މި  ށް 

ކަރާމަ ދިފާޢ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،  ށްތަދައ ލަތ ެގ  އޮންނާކ ރަޤާނޫނ ައސާސީ  ކަެމއްން  ތިން  މިންަގނޑ ޤާޤީއަޚ   ،ނެ   ން 

އިސްލާރޭޓްޕައޮ ކ ރިއަކ ރަން.  ރަްއޔިތ ންެގ.  ންކ ރާނ ނިއްކަ ހާން.  ދަެގންށްމްދީން  މަޖިލީހ ެގރާއްޖޭެގ  އިްއޒަތްތެރި    

ހ  ަވގ ތ   މި  ޮވންކްރިސްބަރލިންަގއި.  ރީ  ރައީސް،  ދަންނަޅ  އަށް  ޓަނަޑަސްޓިއަން  މަރ ޙަބާ  ޖެހޭ. ަގނޑ   އެބަ  ވަން 

އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ    ކ ރާށޭ.ިވޑ  ބްރިޭގޑްކޮތަށް  ަވގ ތ ން ަވގ   ،ކ ރަނީ ރ މި އަމ ަގނޑ   ދިވެހި ދައ ލަތަށް ވަގ ތ ން ައޅ 

އިއްޒަތްތެރި    .ންދޭ  ބޭނ ންވޭ   އަޅ ަގނޑ ރީޖަވާބ ދާއަށް  މީރާ ވިދާޅ ވި ވާހަކަ  .އޭނ ވެ  ެއއްޞާލިޙް އެ މަރ ަގއި ބަިއވެރި

އަޅ ންފިެގއި ސާފ ެވވަޑަ  ؛ރައީސް ދަތޯ  މި  ވާހަކަަގނޑ   މަނިކ އްކާ  ވާހަކަފާނަށް.  މި  މަޖިލިސް   ؛ސާފ     މި  ދެން 

ެގންދަންޖެހޭނީ   ބަލާފައިކ ރިއަށް  މަްއސަލަ  މި  ަވގ ތަށް  ވަގ ތ ން  ރައީސް،  މަޖިލީހ ެގ  މި  ނޫނިއްޔާ    ރައްޔިތ ންެގ 

ދެން ނޫން  ކ ރިއަ  މަޖިލިސް  މި  ެގންޮގސްެގންނ ވާނެ.  މި  ށް  ިއއްޒަތްތެރި    ޤައ މ ަގއި ަމއްސަލަެއއް  ބަލައިެގންނ ވާނެ. 

هللا  بحس .  ނީަގމަތ  އަމ ރ  މި އަން ކޫޙ ާވހަކަ.    ދަްއކަވާމި  ަގނޑ   އަޅ    ތޯިގވަޑައިަގންނަވާ ނ ސަށް އެރައީ މަނިކ ފާނ  ان 

ތިހެންންނީ  ަގއިޮގނޑީތި   ކަހަލަމަނިނެއް.  ދެވޭނެ  މީހަ  ،ކ ފާނ   ނ ހޮވާ  އިންނަ   ކ އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގނޑީަގއި 

  ،ލީހ ެގ ރައީސް ެގނެސް ތި ޮގނޑިއަށް ލާށޭރަްއޔިތ ންެގ މަޖި.  މައްސަލައެއްބަލަންޖެހޭ    މެންނޑ މައްސަލައަކީ އަޅ ަގ

އެހެން މިހާރަށް.  ޮގނޑިތަމިހާރ ން  ބަނޫނިއްޔާ  އެހެންލ ާވށޭދައް  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ  ނޫނި  އްޔާ 

ނޯތްތެއިްއޒަ ؛ފާނަށްމަނިކ  ޙައްޤ   ރައީސަށް  އިއް ންރި  ރައީސް.  ތްޒަނާނެ  ރަްއޔިތ ތެރި  މަޖިލީހ ެގ  ރާއްޖޭެގ  ންެގ 
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الم  والس  . ސީދާ އަމ ރޭ މި ކ ރަނީ.  ނ ޖެހޭނޭކަށްތިބޭ  ިއެގން، ކަލޭމެން ތި ތަނަށް އަރަސް، ަގޔަށް ބޮން ޮގއްވާފައިރައީ

 . عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާ!  އަށްފައި އޮތް މައްސަލަ ތެރި މެންބަރ ، ހ ށަހެޅިތްއިްއޒަ

 

 ވ ން: ކެއް ކަދެހަވާ ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ފައިބާށޭ. ކާކ ހޭ ތި ނޑިން  ޮގ  ނިކ ފާނ  ތިމަ ؟ޑ ިއވިއްޖެތޯއަ އަޅ ަގނޑ  މިދެންނެވީ ނޫންތޯ. އަޅ ަގނޑ  ދެއްކި ވާހަކަ  

  ؟ކޮންމެ ދ ވަހަކ  ލަިއެގން މި އ ޅެނީމަނިކ ފާނ  އަށް ޮގނޑި 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެން އިްއޒަތްތެރި  މިހާބަޝ ކ ރިއްޔާ  ފ ރ ޞަރ .  އަޅ ަގނޑ   އަރ ވަނީރ   މި  ދާއިރާެގ  ،  ތ   އިްއޒަތްތެރި  ފަރެސްމާތޮޑާ 

 ށް.މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފަ

 

 ވ ން: ކެއް ކަދެހަވާ ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

އިްއޒަ ރައީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހެތްތެރި  މައްސަލައާމިއަދ   ކ އްލި  ޮގ  ޅިފައިާވ  ދަންނަާވއިރ  ތ ގ ޅޭ  އެްއޗެއް  ން 

 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް...ތްތެރި ރައީސް، އިްއޒަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެއިްއޒަ ވީބަންތްތެރި  މެންއިއްސަވަޖަޯއ  ޑިރ ،  ިއއްޒަތްތެރި  ިގނަ  ވަރަށް  އިނޭގތޯ.  އެދެން  މައްސަލަ  ދެއްވ ން  ބަރ ން 

ީވޑއޯ ޖައްސަވާ  ވާހަކައެބަ  ނ ޖަްއސަވާ  އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތް  ،ވެތީ ދައްކަވާޅ ފ   ހ ރިހާ  އެހެންވީމާ،  މެންބަރ .  ތެރި 

 ! ން އެދެން. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ާވހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާވ ސް އެކަމަށް ިވސްނާވަޑައިެގންނެ ވެމެންބަރ ން 

 

 ވ ން: ކެއް ކަދެހަވާ ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

ސް، މިއަދަކީ ޭގތެރެ ވަރަށް ބިޒީ ދ ވަހެއް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އްޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީ ޝ ކ ރިްއޔާ އި ދެ!  އާ

ެވެގން މި   މިއަދ   ދ ވަހަކަށްގ ޅިެގން އަޅ ަގނޑ މެން ޭގތެރޭަގއި ވަރަށް ބިޒީ    ރ ންތައް ްގރެޖ އޭޓްވ މާދަރިވަ  ސްކޫލްެގ
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  ކާކ ކަންކީ  ދ ކ ރަން އަޅ ަގނޑަ މީއްން. އަޅ ަގނޑ  އ  ތި މިއަދ  ވީޑިއޯ ޖައްސަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް ދަވީމާ، އައެހެންދަނީ.  

  ޔަީގންވާނެ ކަމަށް. ޞްޝަޚ  އަޅ ގނޑ ެގ . މަށްކަ ރައީސށް ޔަީގންާވނެ އިްއޒަތްތެރި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ޔަީގނޭ ިއއްޒައެހެން  އިނޭގތޯ.   އަޅ ަގނޑަށް  ޖައްސަ  އްބައެތްތެރި  ނަމަވެސް،  މައްސަލަ  އެހެންެވ    ،ވެ ވާތީމެންބަރ ން 

ވާހަކަފ ދެން  .  ލީންނަވާދަ އޮތް.  އެބަ  ފ ރ ޞަތ   އެޮގތަށް.  އޮންނަނީ  ވެސް  ަގާވއިދ ަގއި  ކ ރިއަށް  މަޖިލީހ ަގިއ  ޅ  

 ! ވާންދަެގ

 

 ވ ން: ކެއް ކަދެހަވާ ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

  ްއެވސް ތަނެއް ނ ފެނޭ އިނޭގތޯއެކަށް  އަޅ ަގނޑަ  ންަގވާއިދ   މަޖިލީހ ގ އަދި   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކ ރިއްޔާޝ އާދެ!  

ރައީސް،  ްއޒަތްއި ވި ތެރި  މާއްދާެއއް  ދާޅ ވިތި  އެހެންރެވިފަިއވާފާހަަގކ   ނ ކ ތާއެއްނޫނީ    ައޅ ަގނޑ  .  ނަމަވެސް، 

މަރާލި    ހީނ ކޮށްރަ  ޖަކ ކ ޑަކ އް ؛ނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކ ރިއަށް ދާ  ތްތެރި ރައީސް، ިއއްޒަ   ޮގތ ން  ޅޭ ގ   މައްސަލައާ

އިވި ހަވާ ދިޔައީކަ  މި  ސިހ މެއްެގ    . ެގން  ެވއްޓިެގން   ތެރެިއންކ އްލި  މިއަޅ ަގނޑ މެން  ޤައ މ   ދިޔަ    މ ޅި  އީ. 

ވެތެރެއަށްބިރ ވެރިކަމެްއެގ   ިމ  އި  ދިޔައީ.  ވެއްޓިެގން  ރައީސް ށި  އެ   ؛ްއޒަތްތެރި  އިލާއަށް ޢާއްޖާެގ  ކ އަޅ ަގނޑ  

  ތްތެރި . އިއްޒަޢާ ދަންނަވަންން އެދި ދ ވ ދެއް  އްޖާއަށް ސ ވަރ ޭގެގ މަތިެވރި ނިޢ މަތްއަދި ެއ ކ   ިއ،ކެތްތެރިކަން ދެްއވަ

ޙަ ؛ރައީސް ސަރ ކާރ ތަިމއަދ   ޖެހޭ.  އެބަ  ވާހަކަދައްކަން  ބޮޑެތި  ރަކ ން  ޤީޤީ  ޓަކައި  އަދާކ ރ މަށް  ޒިންމާ  އްޔިތ ންެގ 

ދަްއކަ  ތަމަފ ރަވާލ ވާއިރ  އެންމެ  ހަ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާ  ،ނ މާއި ގާއިމ ކޮށްދިިއންސާފ     ،ވާހަކައަކީ  މ ން އަންނަވެސް 

ކާރަކ ން ެވސް އައިްއސަ އެންމެ ފ ރަތަމަ މަކަން ހޯދައިދޭ ވާހަކަތައް. އެހެންނަމަެވސް، ކޮންމެ ސަރ ެގ ހަމަހަޢ މ ޖ ތަމަ

ކ ވެ މ އައްސަސާތައްސް  ބޮޑެތި  މަސައްކަތަކީ  މ އައްސަސާތަްއ  ާގއިމ ކޮ  ފ ިއންސާ ؛ރާ  ބޮޑެތި  ހ ންނަ  ށްދޭން 

މަސަްއކަތްތަ  ސިޔާސީ  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ސިޔާސީ  ބިޒީކޮށްލަނީ  ބޭބޭފ ޅ ން ވެރިންެގ  ކަށް.  ސިޔާސީ  ފަހަތ ން، 

ދަނީ. މެީގ ނަތީޖާއެއް ކ ރ ާވ ތަން  ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް ބިޒީ ކ ެގ  މ އައްސަސާތަފަހަތ ން   މި    ިއއްޒަތްތެރި  ؛ފެނިެގން 

މ ޖ ތަ ނެތިެގންދާ  ހަމަޖެހ   މަޢ ެގރައީސް،  އަމާންކަން  އަޅ ަގނޑ މެމާއި  ދަނީ.    ފެންނަމ ންންނަށް  ތަން  މިއީ މި 

ޙަޤީޤަތައިްއޒަތްތެރި ރައީ ފ ލ ސް،  ކަމ ކީ. މިއަދ   ހަމަ އެ މަސައްކަތް އެޮގތަށް   ،ނަމަވެސް  ބެލިަގއި  ހ ންެގ އިދާރާ 

  ، ންތަކަށްޑ ވ ބޮޑެތި ކަންބޮމަޢ ަގއި ހ ރި  ތަށް މ ޖ ތައްކަސަ މަ ޤީޤީންކަމ ން ޙަހެއެ  ފެންނަނީ.ރެބިެގންދާ ތަން  ކ ތަރ ތީބ 

ވާހަކަތައް   އެބޭފ ޅ ން  ބޭ  ތިއެ މ އައްސަސާތަކ ަގއި ތިބި ބޮޑެ ؛އަދި އެ ވާހަކަތައް   ،ކ ރެވޭ ތަން ނ ފެންނާތީޓެންޑ އެ

ފަރ ދ ންނާ މިއީންދާތީ އިްއޒަތްތެރި ރަހިއްސާކ ރަމ   މ ޖ ތަމަޢ ެގ އެކިެއކި  އަޅ ަގނޑ   މި ދަންނަވަންސް،    . ޖެހ ނީހެން 
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އި  ރައްޔިތ ންނަށް  ހަމަހަމަކަންސާއެހެންވީމާ،  އިްއޒަތްބިމާއި  ފ ވެރިކަމާެއކ ،  ޮގތަށް  ނެތް  ރައީސް،  ރ ވެރިކަެމއް  ތެރި 

ލަން އެބަ ޖެހޭ.  ވ ން ހ އްޓާތަންތަނަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ   ، މި ދެންނެވި ޮގތަށް އެގާއިމ ކޮށްދޭ ކަމ ަގއި ވާނަމަ  ޢެއްމ ޖ ތަމަ

ޖާަގދޭން ކޮންމެ ސަރ ކާރަކ ން  ޤީޤީޙަ ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ މެއްވެސް މަސަ  މަސައްކަތް  ކ ރަންޖެހޭ. އާދެ!  ިމ  ންެގ  ކަތް 

ޒިންމާެއއް    މަޖިލީހ ެގ ވެސް  މެންބަރ ންެގ  ބާރ އަޅަ  އެ އިއްޒަތްތެރި  ތާއީދ   އި،ކަންކަމަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރާ  އަދި 

ވީނަސަ ކަމ ަގއި  ހ އްޓ ވ މަށްމަވެސްރ ކާރެއް  ކަންކަން  އެ  ވެސް  ސަރ ކާރަކ ން  އެ  މޭރ މ ން  ވާ  ދަންނަމި  ،، 

ވާމަސައްކަތް ކަމ ަގއި  ބާރ އެޅ މަކީ  ނަމަ  ކ ރައްވާ  ހ ްއޓ ވ މަށް  ކަންކަން  ރައެ  ވެސް  ކޮންމެހެންއީސް،  ިއއްޒަތްތެރި 

ދިނ މަށް. އެއީ  ފާއ އި ތިބި އިސްވެރިން އިސްތިމިއަދ  ޮގވާލަން މިއަދ  މ ައްއސަސާތަކ ގަ   ޅ ަގނޑ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަކ 

ނާޤާބިލ ކައެ ރައީސްންކަމަށް  ިއއްޒަތްތެރި  މ ޖ ތަވީމަ  މިހާހިސާބަށް  ދަނީ.  ،  މި  ެވެގން  ކަންކަން  ތެރޭަގއި  މަޢ ެގ 

ރ ކާރ ން ސަ  ތްއޮ  ކ ރ މަށް މިއަދ އިޞްލާޙ ކ ރިއަށް އޮތް ތަނ ަގއި މި ކަންކަން  ،  މިދަކީއް ންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެގ އ ހެއެ

ކަކ މަސައްކަތް ބޮމަރާނެ  ބިލ ށް.  ހެދިފަޑެތި  އެތަކެއް  ނެތިެގންބައި  ބިލ ތަކެއް  ާގނޫނ ނޫ   ،ހ ރި.  ނެނީ  ތިެގނެްއ  ތަކެއް 

ކ ރަން ތިބޭ  ންނަށް ކަން  ތަށް އަޅ ަގނޑ މެދަނީ. މި ދަންނަވާ ޮގ  ެގން މިވި ރެނ ކ ތަންފީޛ   ،ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޢ ެގ  މ ޖ ތަމަ  ،ސްކަން ދެވިެގންދާތީވެ ތަކަށް އިސައްކަތްހެން މަ، އެހެނިއި ފޯރަނ ފޫޒ ތައް  ހެން  ނިވެރިންެގ ަމއްޗަށް އެހެ

މައްސަ މިފަދަ  ދިމާލަތެރޭަގއި  ބިރ ވެވެތަްއ  އަޅ ަގނޑ މެން  ތެރޭަގއި  ޙައ މާ  ރި،  ވަނީ. އ ޅެންދިރިލެްއެގ  މި  ޖެހިފައި 

 ޞަތަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޝ ކ ރިއްޔާ ދެްއވި ފ ރ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ރިޔާސަ

އަދިވެސް ވަރަށް ިގނަ    ، ިއއްޒްތެރި މެންބަރ ންނަށް ދަންނަވާލަންއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރި

ެގންފަ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެން ކަނޑައެޅިފަިއވާ އިދިަވޑަ ން އެބަ ތިއްބެވި ފ ރ ޞަތަށް އެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

، ެއއަށް ތާއީދ   އި ހ ށަހަޅ އްވަ  ންރަމާ، ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ން ވަގ ތ  އިތ ރ ކ ގައި. އެހެންވީ  11:25މަވާނެ  ވަގ ތ  ހަ

ފާސްކޮ ނޫނިެގށްލިބި،  އިތ ރ ކ ރެވޭން  ވަގ ތ   އަޅ ަގނޑަކަށް  އަޅ ަގނޑ   އްޔާ  ވާހަކަ  އެ  އެހެންީވމާ،  ނޯންނާނެ.  ކަށް 

އައިދަންނަވަ މިހާރ   ފ ރ ޞަތ   ޅ  ލާފައި  ދާއިރާެގ    ،ރ ަވނީއަމި  ަގނޑ   އަިއްއޒަތްތެރި  ބާރަށ   ޙްމަދ   މެންބަރ  

ދާއިރާގެ މަ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    އަށް.هللاޢަބްދ  ރާ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި    ކ ނ ދޫ  މައްސަލަެއްއ  މ ޙައްމަދ   ނިޒާމީ  ޢީ 

 .  އްވަންހ ށަހަޅ  އަރ ވަން ނިޒާމީ މައްސަލައިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ  ؛ފަނަންގަވާ

 

 ލަ( ސަ)ނިޒާމީ މައް

 : ދެއްކެވ ންކަވާހަ ޢީމ ޙައްމަދ  ރާ މެންބަރ  ކ ނ ދޫ ދާއިރާެގމަ
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މިހާރ   ؛އިނޭގތޯ. މައްސަލައެއް   އެއްނިޒާމީ މައްސަލަ ނެިގ  ެއއީ ައޅ ަގނޑ  ތަންކޮޅެއް ކ ރިން    ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 އިނޭގތޯ.   ވަގ ތ  ފާއިތ ެވއްޖެ   ،އަޅ ަގނޑ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޒަތްތެ.  ޝ ކ ރިއްޔާ  !އޯކޭ ދާއިރާެގ  އަޙްބާރަށ   މެންބަރ   ޢަބްދ ދ މަރި  އިްއޒަތްތެއާދެ!   هللا.  ދާއިރާެގ  ރި ބާރަށ  

ވަގ ތ  ކޮމިޓީއެ  هللاމަދ  ޢަބްދ މެންބަރ  އަޙް ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ ހޯރަފ ށީ  އަޅ ަގނޑ   މިހާރ     ްއަގއި އިންނެވީމާމި 

 ބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމަށް. ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 :އްކެވ ން ކަދެވާހަ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމްދާއިރާެގ  ހޯރަފ ށީ

ކ ޑަ  މ ހ ކ އްޖަކ  ރަޑައަހަރ ެގ ކ    13ޖޫން ވަނަ ދ ވަހ     22ދެ!  އާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  `. އާދެ!  

ރަހީނ ކޮ ފ ރާނަދ އްވާލަޮގތަކަށް  އޭނަެގ  ފޮ   އިށް  ފެނ ނ އެއްލަ   އިލަ  ޓަކަށްށްއަދި  އޮްއވާ  މައްސަލަ  އިލާފަިއ   

  ، ބޫލ ކ ރަންަގ. އަޅ ަގނޑ   އިްއެގ ޮގތ ގަ އެށް ކ އްލި ހައިރާންވަނިވި މައްސަލަ މެންނަށް އިިވެގން މި ދިޔައީ ވަރައަޅ ަގނޑ 

ސީރި މައްސަލަ  މި  ސަމާލ ކަމަށް  މަޖިލީހ ެގ  އަންނަންއަ މި  އެކަމާސްކޮށް  ައދި  ައޅ ަގނޑ މެން   ޖެހޭނެ. 

މ ހިހ ބަ މައްސަލައިެގ  އެހެންކަމ ން،  ހ ށަހަޅަންމ ސްކ ރަންޖެހޭނެ.  އަޅ ަގނޑ   ސަބަބ ން  މިކަމަށް    ،ންކަމ ެގ 

ތިއްބެ ވަގ ތ   އެދިަވޑަިއެގން  ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަންދެން  ބޭފ ޅ ން  ހ ރިހާ  ރައީސްއިތ ރ ކޮށްދެއްވ ަމށް.  ވި  ؛ އިއްޒަތްތެރި 

މަންމަރާމިއީ   ކޮންމެ  ހިތާމައެއް.  ފ ން  ވަރަށް  ލިބ ނ   ބައްޕަ ޔައްޖެއަށް  ހިތްދަތިޔަކާއި  ވަރަށް  ލިބ ނ   ކަމެއް.    ކަށް 

އަމި އަޅ ަގލައްއަޅ ަގނޑ ެގ  އަދި  ނަމ ަގއި  ދާއިރާެގ    ރައްޔިތ   3ނޑ ެގ  ކ ޑަރަށ ެގ  މި  ނަމ ަގއި  ށް  ކ އްޖާއަންެގ 

ނިޢ މަތް   ދާއިމީ  އެދި  ސ ވަރ ޭގެގ  އަދި  ޙަهللا މިންވަރ ކ ރެްއވ ން  ދަންނަވަން.  ދ ޢާ  ލާއަށް  ޢާއިޟްރަތަށް 

، އަޅ ަގނޑ   ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އިބާރާތ ން  ެއންމެ ހަރ ކަށި  ދަންނަވަން. މި ނ ބައި ޢަމަލ     ކެތްތެރިކަންދެްއވ ން އެދި

އަވަސްކ ރ މަށް  ެގނައ ން  ކ ރިމަްއޗަށް  އިންސާފ ެގ  ފަރާތްތައް  އެންމެހައި  ބަިއވެރިިވ  މިކަމ ަގއި  އަދި  ކ ށްވެރިކ ރަން. 

މ   ވޭ މ ހިންފާހަަގކ ރެނޑަށް  މައްސަލަިއެގ ބާވަތަށް ބަލައިލާއިރ ަގއި އަޅ ގަ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން.  

 ނެއަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޅި މ ޖ ތަމަޢ ެގ ރައްކާތެރިކަމާއި އަޅާލ މަށް ބޭނ ންވާ  ،ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހ ރި. ފ ރަތަމަ ކަމަކީ

ައޅ  ކ އްޖަކ   ދެ  ަގނޑ މެންނާއ މ ރ ފ ރާެގ  ދިޔައީ.  މި  ކަމަކީވަކިެވެގން  ޚާއް  ،ވަނަ  ސަމާލ ކަމަށް ޞަދައ ލަތ ެގ   

ނަ  ޖާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެގއްލިެގން މި ދިޔައީ. ހަމަ އެާއއެކީަގއި ދިވެހި ރަްއޔިތެްއެގ ފ ރާ ކ އްވަނިކޮށް މިފައިސްއައި

ައޅ  މިއަނެއްކާވެސް  ކ ޑަކ ދިންނަށް  ރާއްޖޭަގއި  ދިޔައީ.  މި  ެގއްލިެގން  އަނިަގނޑ މެންނަށް  ކ ރިމަތިވަމ ން  ޔާފަދަ  ތައް 

އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއި އ ފެދޭ ސ ވާލެްއ.   ؟ހެއް ނެތިެގންތޯ އޮފީ، ކޮންކޮން ަގާވއިދެއް ާގނޫނެއް،  ދަނީ ކޮން  މި  މިހާރ   
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ކ ރ މަށް ކޮން  ހަމަ އެހެންމެ އަޅ ަގނޑ މެން މިހާރ  ދެން އިތ ރަށް ބައިވެރިވާން އޮތީ ކ ޑަކ ދިންެގ ޙައްޤ ތައް ރައްކާތެރި

މިދެންނެވި މ އައްސަސާތަކާއި،   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޅ ަގނޑ ެގ ހިތަށްައރާ.  ، ކޮން ޕްރޮޓޮކޯލެްއތޯ ވެސް އަ އެއްދާހަޢާމ 

ަގމ  ާގނޫނ ތަކާއި،  ކަން  އްާވއިދ ތަޢާޙަދާތަކާއި،  މި  މިހާރ   ނޫން  ހިނަގމ ން  ކަންނެތިެގންނެްއ  ނީ.  ދަމިހާރ  

މާޤަ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   ރަީއސް. ؛ދަމާއެއްއ މ ެގ  މާދަޤަ  ިއއްޒަތްތެރި  ޮއތްނަމައ މ ެގ  އ އްމީ  ،މާއެއް  ދ   އެކަމ ެގ 

. ބިރ ވެރި ނާމާން މަރ ތައް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އިތ ރ ވަމ ން މި ގ ޅިފައި ިމ ވަނީ މިއަދ ެގ ކ ޑަކ ދިންނާ ށްމެންނަޅ ަގނޑ އަ

ެގ  2019އިން    2001  !ލައްވާއިބައްލަވަ  ،ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ާވ މިންވަރަކަށް. ރެކޯޑ ތައް

ރާއްޖޭ މި  ފ ރާ  65ަގއި  ނިޔަލަށް  މިއީމީހ ންެގ  ެގއްލިފަިއވޭ.  ައޒްލީނާ  .ގއ  ނަ  ެގން  ފެށިހަމައިން    އާމާމެންދޫ 

މީހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެގއްލިެގން ހިނަގއްޖެ.   65ދެމެދ ަގއި    ސަންެގ މަރާސިމް ޙަކްސީ ޑްރަިއވަރ  ޤާހ ޅ މާލޭެގ ޓެ

އ މެއްެގ ސާފ   ޤަހިނާގ  ން މެރ ން ފަދަ ބޮޑެތި ކ ށްތައް ނ މީހ   އި.  ސ މެްއަގއަށް މި ރެކޯޑ  އޮތީ    1999އިން    1971

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހިތ ގައި    ،ކަށް ހިނަގމ ން މި ދަނީ ކީްއވެތޯ އ މަކަށް ިމއަދ  މިކަން މިހާ މަތީ ލެވެލަޤަ  ރެކޯޑ  އޮތް

އް މި ވިސްނަންޖެހޭ މ ހިންމ  ކަމެ ައޅ ަގނޑ މެން  ންސައިޓީމ ޅި ސޮ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއ ފެދެން ޖެހޭނެ ސ ވާލެއް،  

އ ރ  އެބަ އްސަސާތަކ ެގ ދަމ އަްއސަތާތަކަށް މ އަ ؟ަގނޑ މެންެގ ޒިންމާ އެބަ އަދާކ ރެވޭތޯަގނޑ މެންނަށް އަޅ  ކަމަކީ. އަޅ  

ައޅ ަގނޑ  ؟އަދާކ ރެވޭތޯ ޒިންމާ  އެ  ވަގ ތ   ތިބޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  މަޤާމ ތަކ ަގއި  އެބަ  ޒިންމާދާރ   ރަނަގޅަށް  މެން 

ކ ރަންޖެހޭމި  އެއީ ؟އ ފ ލަންތޯ ައޅ ަގނޑ މެން  މަރ ތަކައަދ   ސ ވާލެއް.  ައޅ ަގނޑ މެން އަ  ށްނެ  އިންސާފެއް  ަވސް 

ކަންކަން ހިނަގނީ   ޝަރީޢަތްތަކާއި ތަޙ ޤީޤ ތައް ައވަސްކ ރަންޖެހޭ. މި ރާއްޖޭަގއި މި  އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ހޯދަންޖެހޭ،  

ވެރި   މިފަދަ ނާމާން ބިރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގައިޮގތެއް  ލައް ނޫން. މިއާެއކ  ޖ މ އަދި އަޅ ަގނޑ މެން އެދޭ ސްޕީޑެްއަގއެ 

ކޮން ހިނަގނީ  މި  ޯގސްވެެގންތޯހާދިސާތައް  އަޅ ަގނޑ    ؟ކަމެއް  ދިރާސާއެއް.  ކ ރަންޖެހޭ  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެން  ިމއީ 

އަދި ެއކަމާ   އިލައިވަ ސީދާ ރިޕޯޓެއް ެއކ ލަ ޮގތ ން ސާފ  ގ ޅޭ  އާޮގވާލަން ރާއްޖޭަގއި މަރ ތައް ިގނަވަމ ން މިދާ މައްސަލަ

ހަމައަށް އެފަދަ ރިޕޯޓެއް   ެމންނާއް ައވަހަށް އެޅ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ ޔަވަޅ ތަޖ ތަމަޢ ަގއި ައޅަންޖެހޭ ފިޮގތ ން މ   ގ ޅޭ

 ބެހޭ ފަރާތްތަކ ން ތައްޔާރ ކޮށްދެއްވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  ކަމާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އި  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ަވގ ތ   މިހާރ   ހޯރަފ ށީއާދެ!  މެންބަރ    ތ ރ ކ ރ މަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

ހ ށަހަޅ  ވަނީ  މި  ސަލީމް  ތާއީދ އަޙްމަދ   އެއަށް  އެހޭނީ.އަޅ ަގނޑަށް    ލިބ ނީމާ  އްވާފަ.  ޑ   އަޅ ަގނ މިހާރ     ޯވޓަށް 

 . ސަޢީދަށްްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ، މާވަށ  ދާއިރާެގ އި އަރ ވަނީމި ފ ރ ޞަތ  
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަ

މަޖިލީހ ެގ ސަމާލ ކަމަށް    ާވ ކ އްލި މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ  މި  ހ ށަހެޅިފައި މިޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

  ،ލެވި ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އެާއއެކ  ކޮށާޝާނަށް އަޅ ަގނޑ   ރ  ޙ ސައިން ފިރ ެގންނެވި ކަމަށް ޓަކައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ދޫކޮށް    ރަހީނ ކ ރެވި މަރ ދ ނިޔެ  ތ އްތ   ދާއިމީޙޫދިޔަ  ސ ަވރ ޭގެގ  އެމަށް  ނިޢ މަތަށް  ދ ޢާ ޙަެގ  هللاދި    ޟްރަތ ަގއި 

ދ ޢާ ދަންނަވަން.  ލެލާއަށް ކެތްތެރިކަން  ޢާއިދަންނަވަން. އަދި   ،  ސަލީމްއަޙްމަދ    ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއްވ ން އެދި 

ދ ކ ރަން. މަޖިލީހ ަގއި މި ތ ރ ކ ރ މަށް އެ ހ ށަހެޅ ްއިވ ހ ށަހެޅ އްވ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީގ ތ  އިވައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   

ވާހަކަދަޢަޟޫއ މަ ވާހަކަދައްކަވަށް  ބޭފ ޅ ން  ހ ރިހާ  ބޭނ ންފ ޅ ވާ  އިތ ރ   އިއްކަން  ވަގ ތ   މ ހިންމ   ކ ރ މަނިމެންދެން  ކީ 

ލީހަށް ވަރަށް ސާފ  ބަހ ން ކިޔައިދޭ  މި މަޖި  ލަތ ެގ ބަލިކަށިކަންކަމެއް. މި ހާދިސާ ދިމާވ ން މިއީ އަނެްއކާެވސް ދައ 

އްޔަތ ން އެބަ  ސިހަދާ މަޖިލީހ ެގ ހައިނޫނ ާގ  ރައްޔިތ ން  ންމ އާ،  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަމެއް. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  

ާގނޫނ   ،ސ ވާލ ކ ރޭ  ޒިންމާ  މަޖިލީހަށް  ދައ ލަތ ެގ  ސަބ ނެހަދާ  ކޮން  އ ޅެނީ  މި  ކަމެްއ  ކޮންބަބެއް،  ނ ދެވިެގން 

ތެރޭަގއި ސ ވާލ ތަކ ެގ  އ ފައްދާ  ރަްއޔިތ ން  ސ ވާލ ތަކ   ،ދިމާވެެގންތޯ.  މ ހިންމ   އެއެންމެ  ރަްއޔިތ ން  ތެރޭަގއި  ބަ  ެގ 

ކަންތައްތައްބ  މިފަދަ  ނެތިެގންތޯ  ާގނޫނެއް  ކޮން  އ ޅެނީނޭ  މި  ނ ހ އްޓިެގން  އެ   ؟  ރަހީނ ކޮށްެގން  ކ ޑަކ އްޖަކ  

ހާ  ލަތެއްހާންމ   އާ. ަގއިމ  މަގ ތައް  އ ެގ ވަގ ތ ަގއިއްދ ަގއި މާލޭ ސިޓީަގއި ކާފިޙަނ ވަތަ މާލޭ ސަރަ  މާލެ،  ންދިޔައީ ެގ

ނ ވާނެ ެވސް  ފ ދޯ   ބިޒީެއއް  ކީްއެވެގން  ،ލ ހ ންއޭ.  ބޭފ ޅ ންނަށް  ބަލަހައްޓާ  ކަންކަން    މަގ މަތި  މި  ހެއްޔޭ 

ށް މި   ސ ވާލ . އެއާެއކ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ސަމާލ ކަމަންމ  ރައްޔިތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރާއާއީ  މި ؟ވީފާހަަގނ ކ ރެވެން 

ައއިސްފައި  ޮގމިހާ އަނި  ، ވަނިކޮށް މައްސަލަ  ތ އްތ  ކ  ޔާވެރި  މި ވާހަކަ އެބަ   ؟އްެވެގންތޯކ ރީ ކީ މަގ މަތިއްޖަކ   ތަކަށް 

ބައެއް   ކަ ބ ނީމާ، އަޅ ަގނޑ ެމން މި ވާހަިއްއޒަތްތެރި ރައީސްމިއަދ  މި ވާހަކަދައްކާއިރ   ންމ  ރައްޔިތ ން.  އާދައްކާ  

އެތައް މައްސަލައެއް    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެގ ން އެކަށީެގންޭވ. ސަރ ކާރ  ވަނީ ނ ކ ޅެދިފަ. މިފަދަ

ތ ެގ އިހ މާލ ން  ެގ ދާދި ކ ޑަ ދ ވަސްކޮޅެއް ކ ރިން ދައ ލަތ ެގ އިހ ާމލ ން، ދައ ލަބެލ މަށް ސަރ ކާރ  ވަނީ ނ ކ ޅެދިފަ. މީ

އެމްބިއ ލާއަނެއްކާވެ ކަންސެސް  ތެރެއިންންނެތްްއެގ  ތެރެއިމ ޅި    ، ކަމ ެގ  ކަެމއްެގ  ެގްއލޭވަރ ެގ  ސިފަ  ން  ދައ ލަތ ެގ 

  ދައްކަމ ން މި  ެއއް ވާނެްއަގއި ތ އްތ  ކ އްޖަކ  ދ ނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔައީ. މި މަޖިލިސް އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ އެއް ވާހަކައެއް 

ދި ދަްއކަމ ން  ޮގތަށް  މިއަންނަ  އެކަަމކ   ސަރ ޔަ.  ސަރ ކާކާރ ަގއަދ ެގ  މިއަދ ެގ  އަސާސްެގ    ޑިމޮކްރަސީެގ  ރ ަގއިިއ، 

އޮ ލިބިފައި  މެޖޯރިޓީެއްއ  ބޮޑ   މާ  ވިދާޅ ވަމ ންތެރޭަގއި  ކަމަށް  ހ ރި  ޑި  ،އިރ ަގއިެގންދަވާ   ތް  ވަކިވެފައި  ޮމކްރަސީެގ 

ިމހިރީ. ދައ ލަތަށް މިއަށްވ ރެ  ރައީސް   ިއއްޒަތްތެރި   މަތިޖެހި ތާށިެވފައިރޭަގއި  ބާރ ތައް މިއަދ  އެންމެ ފ ޅިެއއްެގ ތެ  ،

ން ޮގއްސަ އޮންނާނެ ކަމަކަށް. މިއަދ  މިފަދަ ނ ކ ރައް  ބޫލެަގއި ޒަމާނެއް، ދ ވަސްވަރެއް ައޅ ަގނޑެއް  ބިރ ވެރިކަމެއް އަ

ތެރެއިން އިހ މާލ ެގ  ދަނީ  މި  ކަެމއް  އަޅ ަގނޑ މެންނާ  އީމި.  ވަމ ން  އެތައް  ވާރައްޔިތ ން  ދައްކާ  ސޯޝަލް    ހަކަ. 
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ވާހަކަމަގ މަތިން.    .ނޫން  މީޑިޔާތަކެއް   ،ނޫން  ެއއްއާމީޑި މި  ވާހަކަދެއްކިޔަސް  ދެމީހަކ   ދޭދޭ  ދައްކަނީ.  މަގ މަތިން. 

ކަންކަމ ގަ  މި  ސަރ ކާރަށް  ޖަ   އިކީްއވެެގންތޯ  ނ ދެވެނީއެކަށީެގންވާ  ނ ދެވެނީ  ؟ާވބެއް  ޖަވާބ ތައް  މިފަދަ    ކީްއެވެގންތޯ 

އޮތީ   މި  އަދ  މި ސަރ ކާރ އެހެންވީމާ، މި  ؟ރ ަގއި ވެސްފައި އޮތްއި ރިޓީއެއް ވެރިކަންކ ރާ ޕާޓީއަށް ދީމިހާ ބޮޑ  މެޖޯ

ރައީސް.  އިފެއިލްވެފަ މިސާ  ިއްއޒަތްތެރި  ސާފ   ވަރަށް  މި  ލެމީެގ  ރައީސަށް  އް  ހަމަލާދިމަޖިލީހ ެގ  މ ޅި ަގއި  ން 

ބިޒީވެެގން ކޮމިޓީ  ބިޒީެވެގން  ެއއްކޮށް  މަޖިލިސް  މ ޅި  ދާމަޖިލިސް،  ޭއެގ  ންދެން ވެދިޔައިރ ަގިއ ވެސް އަދިއަދަށް  ސް 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ެއ ކ ރީ ސަރ ކާރ ، ؛ނ ކ ރެޭވ. ކަމެއް ނ ބެލޭ. މިފަދަ އެތަްއ ކަމެއް. ރައީސް   ސީލެއް ހާމައެއް ތަފ 

ސަރ ކާރ ަގއި  ، ސަރ ކާރ ަގއި ޔާމީނަށް    އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަދަށްހަމަލާ    ދިންރައީސް  އަދި  ވެސް  ދަންދެން    ވެސް 

 .. .އަދިއަދަށް .ނ ބެލޭ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މާލަދެއްވ ން އެދެން. ވާހަކަފ ޅ  ނިން،  އެހެންވީމާަވގ ތ  ހަމަވެއްޖެ.  ،މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަ

ކަންކަން  ހ މާލ . މިއ ލަތ ެގ އިމިއީ ދަ ؟މަރ . ބެލިއްޖެތޯ 65  މި ނިންމާލަނީ. އަޙްމަދ  ސަލީމް އެ ފާހަަގކ ރެްއވީއާދެ! 

ވަ ރައްޔިތ ންނަށް  ވަހައްލ ކ ރަން  މަްއޗަށް  ސަރ ޢ ދ ެގ  މި  ވަޢ ދ ވެފައި  ަމއްޗަށް  އަޢ ދ ެގ  އައީ.  ކ ރިން  ކާރ   އިސް 

އެތަ  ތަނަށް  ޔަވެދި ކޮމިޓީއަށްވ ރެ  ބަލާ  މައްސަލަ  މި  ދިޔައީ.  މި  ވަމ ން  ކަންކަން  ޯގސްކޮށް  ކަމެއް  އަޅ ަގނޑ   އް   

މި ރައްއެދެން  ވަރަކަމ ަގއި  ތިލަޔިތ ން  ސ ވާ  ށް  ހ ރި  އަހާފައި  ޖަވާބ ދެބަހ ން  ބޮޑަށް ލ ތަކަށް  ވަރަށް    ްއވ ން. 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ބަ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިހާރ   މެންބަރ ން  އިއްޒަތްތެރި  ސްކ ރަމ ންދާ  ހ އާދެ! 

ިއއްޒަތްތެރި  އި ލަމައްސަ ހ ރިހާ  އެދިަވޑަިއެގންފަިއވާ  ފ ރ ޞަތަށް  ފ ރ ޞަތ ަގއި  މެންދެން ނިއި  އަރ ވަ މެންބަރ ންނަށް 

  ނެގ މަށް އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ދަނީ. އިދާރީ ެއއަށް ވޯޓ   ،ތީ އަދި ތާއީދ  ލިބިފައިވާ  އިޅ އްވަ ވަގ ތ  އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހަ

ންބަރ ންނަށް އިްއޒަތްތެރި މެމިހާރ   ން އެދެން. )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އާދެ!  ކ  މެންބަރ ންނަށް ދެއްވ މޭޒ ން ވޯޓ ެގ ލިން

ފެ އަޅ ަގނޑ   ލިންކ   ފަހ ން  މެންބަރ ންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ފެނިވަޑައިނ ަގންނަވާ  ލިންކ   ދެން  ނިވަޑަިއަގންނަވާނެ. 

ންފ ޅ ވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ މަށް. ޗެޓ ަގިއ ލިޔ ްއަވއިެގން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވޯޓ ދެްއވަން ބޭނ   ، އަރ ވާނަންފ ރ ޞަތ 
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  ަމޑަވެލީ   ،ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން  170ެގ ަގވާއިދ ެގ  ތ ންެގ ަމޖިލީހ ޓަށް. ރަްއޔިމި ދަނަންާވލަނީ ވޯމިހާރ  އަޅ ަގނޑ   

ހ ށަހަޅ އްވާ ފިރ ޝާން  ޙ ސައިން  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަން ދާއިރާެގ  މަްއސަލައަށް  ކ އްލި  ފައިވާ 

ފ އެ މެންބަރ ންނަށް  ބަ  އިއަރ ވަ ރ ޞަތ ދިަވޑަިއެގންފަިއވާ  މައްސަލައިެގ  މި  އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ނިެމންދެން  ަވގ ތ   ސްެގ 

އަ މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހ ށަހަޅ އްހޯރަފ ށީ  ސަލީމް  މެންބަރ  ިއ،  ވަޙްމަދ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ާމވަށ  

ދެއްވ ން  ޓ ށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަމެދ  އި  މާށަހެޅ އީދ ކ ރެްއވި ހ މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ތާ

ފެނިއެދެން.   ލިންކ   މެންބަރަކ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އިްއޒަތްތެރި  އެ  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ަވޑައިނ ަގންނަވާ 

 ވޯޓ ދެްއވަން ބޭނ ންފ ޅ ވާ ޮގތް ޗެޓ ަގއި ލިޔ އްަވއިދެްއވ ން އެދެން.

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 : ނަތީޖާ ވޯޓ ެގ

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް ދާއިރާެގ  ހޯރަފ ށީ   :މެންބަރ  ހ ށަހެޅ އްވި

 ޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަ  :މެންބަރ  ތާއީދ ކ ރެްއވި

 

 87    :އަދަދ  މެންބަރ ންެގ ލަޖ މ  މަޖިލީހ ެގ

 35    :ައދަދ  މެންބަރ ންެގ ތިބި ހާޒިރ ވެ

 33    : އަދަދ  މެންބަރ ންެގ ވޯޓ ދިން ކަމަށް ފެންނަ

 00    : އަދަދ  މެންބަރ ންެގ ވޯޓ ދިން ކަމަށް ނ ފެންނަ

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

    33     : އަދަދ  މެންބަރ ންެގ ބަިއވެރިވި ވޯޓ ަގއި

  17      : އަދަދ  ބޭނ ންވާ ފާސްވ މަށް

  ފާސް       : ނަތީޖާ ވޯޓ ެގ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

މަޖިލީހ ރައްޔި ަގވާިއދ ެގ  ތ ންެގ  ދަށ ން  170ެގ  މެންބަރ  ޙ ސައިން    މަޑަވެލީ  ،ވަނަ މާއްދާެގ  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

ހ ށަހަޅ އްވާ ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަފިރ ޝާން  މައްސަލައަށް  ކ އްލި  މެންބަރ ންނަށް ފައިާވ  އެދިވަޑައިެގންފަިއވާ  ވަން 



1202 ން ޖޫ 32                                               ސާލްޖަ ވަނަ 51 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

32 

 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވޯޓ ދެއްިވ    މެދ   ސްެގ ަވގ ތ  އިތ ރ ކ ރ މާހ ނިމެންދެން މި މައްސަލަިއެގ ބަ  އިއަރ ވަ ރ ޞަތ ފ 

ދަންނަވާލަނަެގ  ޮގތ  މި  ޖ މ   .ނީތީޖާ  އަދަދ މަޖިލީހ ެގ  މެންބަރ ންެގ  އަދަދ    .87؛ ލަ  މެންބަރ ންެގ  ހާޒިރ ެވތިއްބެވި 

. ވަކި ޮގތަކަށް  ކ  ނެތްދެއްވި މެންބަރަ. ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ 33ދެްއިވ މެންބަރ ންެގ އަދަދ   . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ 35

ވޯޓ ވޯޓ  ކަމަށް  ބޭނ ންފ ޅ ނ ވާ  މެންބަރަދޭން  ނެތްދެއްވި  ވޯޓ ަގއި  ކ   އަދަެވވަޑައި ބައިވެރި .  މެންބަރ ންެގ  ދ  ެގންނެވި 

ހާ ކަވަން އެދިަވޑަިއެގންފަިއވާ ހ ރިދައް ޅ އި ވާހަކަފ . އެހެންވީމާ، މި މަްއސަލައިގަ 17. ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ   33

އާދެ!   .ޖިލީހ ން ފާސްވެއްޖެމަށް މަެގންދިއ ނިމެންދެން މި ބަހ ސްކ ރިއަށް    އިރ ވަ ތެރި މެންބަރ ންނަށް ވަގ ތ  އައިްއޒަތް

ާއ ހަމައަށް 11:40 1އާދެ ؛ ހަމައަށް  އާ  11:35 ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ދަންނަވާލަން  ޑ އަޅ ަގނކ   މި ފާސްވ މާއެ

 ދައްކަވަންވާހަކަފ ޅ ހަމަވ މ ެގ ކ ރިން    11:40،  ންވީމާ. އެހެރ ވަންއަ  ޑ އަޅ ަގނެގ ވަގ ތ   ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑަިއަގތ މ 

ފ  ެމންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  އެދެބޭނ ންފ ޅ ވާ  އެދިވަޑައިަގތ ން  ކޮރ ޞަތަށް  މައްސަލައިަގއި  މި  ިއއްޒަތްތެރި  ން.  ންމެ 

ލިބި ފ ރ މެންބަރަކަށް  އެއް  އެހެންވީމާވަޑައިަގންނަާވނީ  ލިބިވަޑައިޞަތ .  ފ ރ ޞަތެއް  ދެވަނަ  ހާރ   މިންނަވާނެ.  ނ ަގ، 

 ށް.ދެކ ނ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޚައިތަމަ ނީ މައްޗަންޮގޅީފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަ ޑ އަޅ ަގނ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޚައިތަމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީ

ރަީއސް.  ޝ  ިއއްޒަތްތެރި  ކ އްލި    މަޑަވެލީކ ރިއްޔާ  މި  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދެއްވީތީ  ެގނެސް  މައްސަލަދާއިރާެގ 

ކަން.  ދަންނަވަޝ ކ ރ   ޑ އަޅ ަގނ  ވަރަ  ޑ އަޅ ަގނމަކީ  މި  މިެވސް  މައްސަލަ  މިއީ  ކަމެއް  ތާއީދ ކ ރާ  ކޮޅަށް  ށް 

ދެ  އިނޭގތޯ.  ކަމަކީެގނެސްދެްއވީތީ  ފ ރަތަމަ  ކ އްޖާައށް    ޑ އަޅ ަގނ  ،ން،  ދޫކ ރި  ލާ  ޢާ ތަވަ  ނަހޫޙާބ ސ هللا ދ ނިޔެ 

ވ މަށް  ކެތްތެރިކަން ދެއް ރި ހާލަތެއަްގއި  ލާއަށް މިފަދަ ހިތާމަވެއިޢާން. އަދި  ެގ މިންވަރ ކ ރެްއވ ން އެދި ދ ޢާކ ރަސ ވަރ  

ދ ޢާކ ރަން. ރައީސް  އެދި  ވާހަކަ؛ އިއްޒަތްތެރި  ވެސް    ކެވިއް ދެ ކ ރިން  ވާހަކަފ ޅ ތަކ ން  މެންބަރ ންެގ  ިއއްޒަތްތެރި 

ރި މެންބަރ  ސަލީމް  ިއއްޒަތްތެ  ،ތަކ ަގއި މައްސަލަ  މިކަހަލަ  ،ހެންހީވަނީ ސާފ ކޮށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ށްޑައަޅ ަގނ 

ިމއަށް އެންމެ ފ ރިހަމަ އިންސާފެއް  ން ދިމާވެެގންއެތައް މަރެއް މިހެ  60ހަަގކ ރެްއވި ފަދައިން  އެ ފާ ދިޔައިރ  ވެސް 

ރައީސް  ނ ލިބިފައިވާކަން. ޖެންހިއ ؛ އިްއޒަތްތެރި  އެންޑް  ރައިޓްސް  ވިދާޅ ވެމަން  މ ޤައްރިރ   ކޮމިޓީެގ    އްޖެޑަރ 

ދިންނާ ބެހޭ އެތައް ާގނޫނ ތަކެްއ  އޭ. ކ ޑަކ އާދެ  އެބަ  ތަކެއްމަްއސަލައި ކ ރ މ ގަ ޛ ންފީހ އްޓޭ. އެކަަމކ  ތަ ތައް އެބަާގނޫނ 

ްއިވ  ަގކ ރެ އްރިރ  އެ ފާހަިއއްޒަތްތެރި މ ޤަ  ،ީމަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ފާހަަގކ ރެއްވި ފަދައިން   ،ވެސްނަމަ އެބަވޭ.  

ާގ  ،ފަދައިން ތަންފީމި  މީޛ ނޫނ ތަކަށް  އެހެންނޫނީ  އަންނަނީ،  ހ ރި  ނ ކ ރެވި  ކޮބަކީލައަމައްސަަގއި  ބަލަން   އިތޯ 

ކީ  މިއީ   ،ތަކަކީ މެންނަށް ިއވެމ ންދިޔަ އެްއ ވާހަކަޑ އަޅ ަގނ ޔައިމާ  ކަން ހިނަގިއެގން ދިމި  ދެންމެން އެބަޖެހޭ.  ޑ އަޅ ަގނ 

ދެކޭޮގތ ަގިއ    ޑ އަޅ ަގނ ްއ އިނޭގތޯ.  ނ ދެކެން އެހެންނެ  ޑ އަޅ ަގނ؛ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހޭ ކަމެއް ނޫނޭހައިރާންވާންޖެ
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މި ންމެ މި ކަމަކީ. އެއީ ކޮހޭ ކަމެއް  ންޖެޤީޤަތ ަގއި ކަންބޮޑ ވާހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް. ޙައީ  ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް 

،  ނެޕްކޮށްފިއޭކިޑް  ،ލައިފިއޭ އި މަރަ ނޫނީ ކ ޑަކ އްޖަކ ލާފަިއ އެހެންއިރަ މަމެންނަކަށް ކޮންމެވެސް މީހަކ ޑ އަޅ ަގނދ ވަހަކ   

ދ ވަޑ ައޅ ަގނ   ެއއީނިޔާކޮށްފިއޭ.  އަ ކޮންމެ  އެހެންވީމެންނަށް  ނޫން.  އަޑ ތަކެއް  އިވޭ  މިމާހަކ   މެން  ޑ އަޅ ަގނ  ކަމާ، 

މިކަންބޮ ހަދަިއެގން    އީކީޑ ވާންޖެހޭ.  ކަމަކަށް  އާންމ   ދޫކޮށްޑ އަޅ ަގނއެްއކަލަ  އެއްކަށްލާ މެން  ހަމަ  ވެސް  ނ ޖެހޭ 

ެގ ންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ ން ރައިޓްސް އެމަަވގ ތ ން ވަގ ތަށް ހިއ އީ ހަމަ ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި  ހާލަތެއްގައި. މި

ކޮމިޓީން   ދެކޭޮގތ ަގއި  ޑ ައޅ ަގނނަވަން. އަދި  ޝ ކ ރ  ދަން  ިވ ކަމަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ ފަރާތ ން މި ކަމަށް އެޓެންޑ  

ރިޕޯޓެވަރަ ފ ރިހަމަ  ެއކ ލަވަ ށް  މިހެމި  އި، އިލައް  ކޮބައިތޯ  ންކަން  ސަބަބަކީ  އެނެގން ޑ އަޅ ަގނ  ދިމާވި  މެންނަށް 

ހޯދާނެކަ  .އެބަޖެހޭ އެ  އެއީ   އެ  ،ން އަދި  ހޯއްދަވާނެކަން  ޝަ ޑައަޅ ަގނކީ  ބޭފ ޅ ން  ކަމެއްއްކެއް  ށް  ނެތް    . ެވސް 

ނ ދޭން ކ ރެެވން އޮތް ކަމެއް ެވއްޖެއްޔާ  ށް ތަކ ރާރ ވިޔަރަތ  އަދި މިކަހަލަ ކަމެއް އި  .ހޯއްދަާވނެ  އެ  ، ޔާއިރާދަކ ރެްއިވއް

ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނީ ކ ރާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެްއވެސް ޝަްއކެއް ނެތް. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަނޫ  ،ކ ރެވޭނެ ކަމަށް

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ށް ދަ ރ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީ މެންބަ ިއއްޒަތްތެރިއ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ(  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ   .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

މެއަރ ވަން.  ޞަތ ފ ރ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ނޫގފާރ   ވަޙީދާންބަރ   އާދެ!  ނ ގ ޅޭތީ    މ ޙައްމަދ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

މި   މެންބަރ  އަޙްމަދ     ،އަރ ވަނީމިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ހ ވަދޫ ޑަކ   ޢާމިރަށް.ކ ޑަހ ވަދޫ 

 .ޢާމިރ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

އަހަރ ެގ ކ ޑަކ އްޖާއަށް ސ ވަރ ޭގެގ    13މަ މި  ވެސް ެއންމެ ފ ރަތަ  ޑ އަޅ ަގނކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޝ އާދެ!  

ނި ކެތްތެޢާ  އިރައްވަ މިންވަރ ކ  މަތް  ޢ މަތިވެރި  މިއަދ     ދެްއވ ންރިކަން  އިލާއަށް  ދ ޢާކ ރަން.  މެން  ޑ އަޅ ަގނއެދި 

މެންނަށް ޑ އަޅ ަގނކަންތައްތައް  މި ބާވަތ ެގ    ،އްޔަތ ންލީހ ެގ މެންބަރެއްެގ ހަިއސިހަދާ މަޖިނޫނ ާގ  ،ދަންނަވާލަން އޮތީ

ފައި އޮތީމައޭ  އ ލަތް ފެއިލްވެފައި އޮތީަމއޭ. ދައ ލަތް ފެއިލްވެޅި ދަމ  ؛ޤީޤަތ ަގއި ވެސް ހަމަ ދައ ލަތްޙަ  ،މި ކ ރިމަތިވަނީ

މާނައަކީ   ޑ އަޅ ަގނ  ބަހ ެގ  ދަންނަވާ  ދަ  ،މި  މ ސްލިމ   ިއސްއ މިއީ  އ ސޫލ ތަކާއި  އިސްލާމީ  ހަމަތަލަތެއް.  އް ލާމީ 

މިމެޑ އަޅ ަގނ  ެގންގ   ން  މި  އާ  ޑ އަޅ ަގނނީ.  ޅެންޖެހެތަނ ަގިއ  ފާސްކ ރެވި ޤާނޫނ އަ މެންނަށް  އެ    ،ސާސީެއއް 

ބާނ ޤާނޫ މިނިވަންކަމ ެގ  ޙައްޤ ތަކާއި  އަސާސީ  ތެރޭަގއިބ ތައަސާސީަގއި  ބާބ ެގ  އެ  ެއކ ލެިވެގންވޭ.   ކެއް 

އ ސޫލ ތަކާޑ އަޅ ަގނ  އިސްލާމީ  ެއތައް  މެންނަށް  ޙަބީރައްޓެހި  މި ވާ  އްޤ ތަކެއް    ޑ  އަޅ ަގނޞަތ ަގއި  ފ ރ   ކަން 
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ޖެހޭ ޙަޤީޤީ  ތެރޭަގިއ މި ބާވަތ ެގ ކަންކަން ތަކ ރާރ ެވެގންދާންކ ޑަ މ ޖ ތަމަޢ ެގކ ޑަ   ެގ މިމެން ޑ ައޅ ަގނފާހަަގކޮށްލަން.  

ހ ރީޑ އަޅ ަގނ  ސަބަބަކީ އަދިވެސް  ިވސްނ ން  ނޮ މެންެގ  ކަމަށ3ްވެންބަރ     ހާލަތ ަގއި  ނޮވެންބަރ     ެގ  ެގ  3ވާތީ. 

ން އަތ ަގއި އޮންނަ ބަޑީަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެ   ނިއްޔާޑިތަޅަިއަގތީމަ ނޫބަމި އިޝާރާތްކ ރަނީ    ޑ އަޅ ަގނށް  ހާލަތ ަގއި ކަމަ

ކ ރީަގއި ެއއީ ރަމްޒީ އެްއޗެްއެގ  ެގހޭނެ ބައެއް ކަމަށް ަގބޫލ ނ ކޮށް ތިބި ބައެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ. އޭ ންޖެންނަހ ވަޒަން  

މަޖިލިޑ ައޅ ަގނމިހާރ ވެސް   ؛ޮގތ ަގއި މި  މިއަދ   މޮމެންނަށް  ކިތަންމެ  ވާހަކަ  މި  ތެރޭަގިއ  ދަްއކާ ޅަށްސް  ވެސް     

ވާ  3ހަމަ  ނިމިދާނެ.   އޮބިެގންދާދ ވަސް  ވާހަކަ  މި  އެކަނީ  ދަނެ.  ލެވެމަކ   މި  އ ލަތ ެގ  ކަލްަގއި  ންކަން  ބާވަތ ެގ 

ޙަޙަ ނެތްއްލ ކ ރ މ ެގ  ނިޔަތް  އަދާކ ރާ    3ވެސް    ަގއިމ ހަމަ  ޑ އަޅ ަގނން  ކަޤީޤީ  މަޖިލީހ ަގއި  ރަްއޔިތ ންެގ  ދައ ރ  

  ބޭފ ޅ ން އެބަ ވިދާޅ ވިބައެއް  ކެރޭ.  ން  އެކ  ދަންނަވަޔާށް ހަމަ ހިތާމަޑަައޅ ަގނ ސިއްޔަތ ން  ހައިސް މެންބަރެއްެގ  މަޖިލި

އި  ހ އްޓ ވ މ ެގ ާގނޫނ  މި ދިވެހިރާއްޖޭގަ ޢަމަލ   ޚިލާފ   ާގނޫނ ތައް އެބަހ ރި. އާންމ  އިޖ ތިމާޢީ މިންަގނޑ ތަކާ  އިން،ފަދަ

ކަމަށްޛ ތަންފީ މީހަ  ،ާވނަމަ  ކ ރެިވއްޖެ  ައމިއްއެްއވެސް  އ ޅ މ ަގިއ  ަވއިެގންޮގ  ދަރިންކ ދި  ލަ  ކަށް  މަގ މަތީަގއި   

ާއއެކ  މި ބާވަތ ެގ ކަންތައްތަްއ  އެއް ނ ކ ރެޭވ. އަދި ހަމަޛެ ތ ރަލެއް އޮތް ާގނޫނެއް ނޫން. ތަންފީ  ،ްއވެސް ހ ރަހެއްއެ

ންނެވީ.  އިއަދ  ރިޔާސަތ ަގއި ތި  އް ބޭފ ޅެއް މި އެ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ހ ރި މިންވަރ  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ    އެންމެ ބޮޑަށް

މިނިސްޓަރ  ވަގ ތ ަގިއ  ހޯމް  ވަރަ  17މެން  ޑ އަޅ ަގނކަމ ެގ  މަޖިލީހަށް  މަޢ ލޫމާތ ތަކާވަނަ  ބަިއވަރ   ެގން އި ށް 

ބައްދަލ ކ ރި  މެންނާޑ އަޅ ަގނ  ބައްދަލ ކ ރި.  ާގނޫނެއްމެޑ ައޅ ަގނދ ވަހ ަގއި    ކޮންކަހަލަ  ދެންނެވިން  ޮގތަކަށް  ކޮން  ،ން 

ހިންޭގ    ،ދ ވެއް ވ ޖޫނ ެގ ޮގތ ަގިއ ާގނޫނެމެންނަށް ސަންސެޓ  ާގނޫޑ އަޅ ަގނރ ަގއި  އޭ ؟ތޯ ތިކަން ހ އްޓޭނީހަދައިެގން

ެއކަމަކ     އަށްލާޙަމަރ  ކަންބޮޑ ވ ންތަކާ ؟ވެެގންތޯކީއް ދިޔަ.  ހ ރި  މީހ ންނަށް  ޯގސްކޮށް   ،އިސިޔާސީ  ފ ލ ހ ން 

ޮގތްތަކެއް  ކ ރީމާލ ޢަމަ ކ ރެވޭނެ  ކަންތައްތައް  ާގނޫނ ތ ނެާގނޫނ ަގއި  އެ    ެއ  ސަބަބ ން  ދިޔައީ. ނ ވ ޖޫދ   މ ެގ  ވެ 

މ ޖ މަތަޑ އަޅ ަގނ  ކ ޑަ  މި  ތެރޭަގއި  މެންެގ  ދަންނަވަނީޑ އަޅ ަގނމައ ެގ  މި  ތެރިކަެމްއ ޞްލާޚ އި  އިތ ަގދައ ލަ  ،މެން 

ން  މެޑ ަގނއަޅ  ތަކެއް  ސޫލ ށް އެހީތެރިކަން ދޭނޭ އ ކ ދިންތަކަހާލަތ ަގއި މިފަދަ  އިލާ ރޫޅޭ  ޢާ  ،ވަންޏާ  ހ ރެއްޖެ ކަމަށް

ތަންފީ މާޑ އަޅ ަގނ  ޖެހޭ.ކ ރަންޛ އެބަ  މަރ ކަ  ންރިކ   މެންނަށް  ކ ޑަކ ދިންެގ  މާފ ށީަގއިއަޑ ިއވިެގންދިޔަ   ހ ރި  ޒެއް 

އެ ޓަކައި   ވާހަކަ.  ހެދ މަށް  ނިޒާމަރިސޯޓ   ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ނޫން    ދޭންމެޑ އަޅ ަގނކަށް  ކަންން  ބާވަތ ެގ  މި  ތަްއ ވީ. 

ޓަކައި  ޙައްލ  ރަށްރިކ ރ މަށް  އެއް  ހަދަން  ރަށް  ،ސޯޓ   ވެސް  ރަށް    3  ،ދެ  މިސްބިހޭވިއަރ  ތޯއޭކީްއވެެގންދީެގން   

ބާވަތ  މި  ކ ދިންނަށް  ކަހ ންނަ  އަޅާލ މާޑ  އަޅ ަގނންތައްތަކ ަގއި  ެގ  ދެރައްކާތެރި   އިމެންނަށް  ކަންތައްކަން  ތަކެްއ  ވޭނެ 

ަގިއ    34ސީެގ  ޤާނޫނ އަސާ  ؟ނ ކ ރެވެނީއިމ ާގ )ށ(  މާއްދާެގ  ހާލަތ ޢާވަނަ  ރޫޅިއްޖެ  ނަމަދަ  ގައިއިލާ  ތިބި    ، ރިން 

އަޅާ މިއީ ދަރިންނަށް  ވާހަކަ  ދޭ    ،ލަންދޭންޖެހޭ  ާވހަ  2000،  200މައިމީހާއަށް  މަފްހޫމް  ރ ފިޔާެގ  ެއ  ނޫން.  ކައެްއ 

ކަމަށްޑ އަޅ ަގނ  ެގނެިވއްޖެ  ރަނަގޅަށް  ލެ   ،ވަންޏާ  މެންނަށް  ވެސް   ؛ވެލްަގއިދައ ލަތ ެގ  މިީއ  ޑ އަޅ ަގނމިހާރ   މެން 
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ދައ ލަތެމ ސްލި ދެމ   ކަމަށް  ކަ  ،ކިއް  ބާވަތ ެގ  ޙައްލ ންކަމަމި  ކަމަށްށް  ހ ރެއްޖެ  ޮގތްތައް  ލިބޭނެ  އެ    ްއކަލަ ވަންޏާ 

ކ ށް ކ ޑަކ ދިން  ނ ފ ރޭ  ކ ޑަވެއ މ ރ ފ ރާ  ފ ރ ޞަތ   އަރައިަގތ މ ެގ  ހަމަ  ެގންދާނެ.ތަކަށް  އިލާެގ  ޢާއެއާއެކ   އަދި 

ނެ. މެންނަށް ހަރ ދަނާކ ރެވޭޑ އަޅ ަގނ ވޭ އ ސޫލ ތައް  ހޭނެ ކަމަށް ލާޒިމ ކ ރެޖެއްޓެން ބެލެހެދަށ ަގއި އޭނަ ބެލެނިވެރިކަމ ެގ  

ހާލަތްތަކ އެފަ ނެތް  ހާލަތެއް  ފަރާތްތަދަ  އެފަދަ  މ ޖ ޑ އަޅ ަގނކަށް  ަގއި  އ މ ރ ފ ރާެގ  އެނބ ރި  ށް  ތަމައަމެންނާ 

މެްއެގ ތެރެއަށް  ނިވި ކޮންމެވެސް ކަމ ސްތަޤ ބަލ ަގއި ދިވެހި މ ޖ ތަމަޢަށް ފައިދާކ ރަ ،ނިކ ންނައިރ ަގއި އޭނައަކީ ހަރ ދަނާ

ޮގތ ަގއި  ެގންވާ  ވެ މަސްއޫލ  ކަނޑައެޑ އަޅ ަގނމީހެްއެގ  އެހެންވީމާމެންނަށް  ތެރިކަމާެއކ   ޞްލާއިޚ   ޑ އަޅ ަގނ،  ޅޭނެ. 

ބާ  ،ނީލަަވއިޮގ ކަންވަތ މި  ބާވަތ ެގ  މި  ކަންކަން  ޙައްލ ކ ރ ެގ  އޮތް ބޮޑ ވ ންތައް  މި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޓަކައި  މަށް 

ފޭއިޖ  ހަލާކ ތިމާޢީ  ނިމ މަ  ެގންދާވެރާން  އިޚ ހަލާކ ވ ން  ލެެވލްަގއި  ދައ ލަތ ެގ  ޓަކަިއ  ެގނައ މަށް  ތެރިކަމާެއކ   ޞްލާށް 

އެބަ ސޯއޭ ޖެހެ  މަސައްކަތްކ ރަން  މީޑިާއަގއި  .  ވަދެވެޝަލް  ޮގތަކަށް  އޮބޭނ ން  ކ ޑަކ ރަންޖެހެތް  ން  .  އޭފ ރ ޞަތ  

އަމީެގ ކަންތައްތަކަށް  ނ ބައި  ހ ރިހާ  މި  ފ ރ ޞަިއަގތ މ ރަތެރެއިން  ފޯނ ތައް އ މ ރ   .ބޮޑޭ  ތ ެގ  ކ ދިންެގ  ނ ފ ރޭ 

 ރި ރަީއސް.ޔާ އިްއޒަތްތެއްރިަގނޑ މެން ދިރާސާތައް ބަލަންޖެހޭ. ޝ ކ ެގންގ ޅ މ ެގ މައްސަލަ އަޅ  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދާއިރާެގ    ޑ އަޅ ަގނ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   އ ނޫގފާރ   އްމަދ   މ ޙަ  މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  އަނެއްކާވެސް 

ބަލާނަ ގ ޅޭތޯ  ވަޙީދަމ ޙަ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި    ން.ވަޙީދާ  ފ ރ އްމަދ   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށް  އާދެ!  ޞަތ އަރ ވަން.  ށްފަހ ( 

ލާ  ކެ  އަރ ވަނީތ ކާ ނ ގ ޅޭ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞައްމަދ  ވަޙީދަމ ޙަ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ  

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވ ރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ކެލާ ދާއި

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ފިރ   މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  މަޑަވެލީ  މި  ޙ ސަިއން  މިއަދ   ޝާން 

އަޅ ަގ މައްސަލައަށް  ކ އްލި  ތާއީހ ށަހެޅ އްވި  ދަންނަވަން.  ނޑ   އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ  ރަީއސްދ ކ ރާ  ؛ ިއއްޒަތްތެރި 

ސަލައަކީ ވަރަށް  ވަނަ ދ ވަހ  ހިނގައިދިޔަ މި މައް 22؛ ވަނަ ދ ވަހ    20،  ދ ވަހ   ނަވަ  22ން މި މަހ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެ

 މައްސަލަެއއް. މި ޤައ މ ަގއި ދިރިއ ޅޭ ެއްއވެސް މީހަކ  މިފަދަ ކަމެއް ތަކ ރާރ ވާން ބޭނ ންނ ވާނެ ކަެމއްކަން  ހިތާމަވެރި

ޔަީގ ކ ޑަ ހަމަ  މި  މަޢ ޞޫމް،  މި  ކަށަވަރ .  ައޅ ަގނޑަށް  ެވސް  ސ ވަރ ކ ނ ން  ފ ރާނައަށް  ކ ްއޖާެގ  ތ އްތ   ޭގެގ  ޑަ 

އެދި  މިންވަރ ކ ރެްއވ  މިވަރ ކ ރެްއވ ން  ކެތްތެރިކަން  ޢާއިލާއަށް  އެ  އެއަށްފަހ   އަދި  ދަންނަވަން.  ދ ޢާ  އަޅ ަގނޑ   މަށް 

ރަީއސްދަންނަވަން.   މ ޖ ތަމަޢ ؛ ިއއްޒަތްތެރި  ދަނީ  މި  ތަކ ރާރ ވަމ ން  ކަންތައްތައް  އަޅ ަގމިފަދަ  ށް ނޑ މެންނަަގއި 

އ ލަތަށް،  ދަައޅ ަގނޑ  އެދެން  ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްތީވެ.  ޅާލަންޖެހޭ މިންވަރަށް އަޅައިނ ލެވޭމިފަދަ މައްސަލަތަކަށް އަ
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ވީހާ ކަންތައްތައް  މިފަދަ  ެގންޮގސްއަ   ސަރ ކާރަށް  ކ ރިައށް  ޝަރީޢަތ ެގ   ވަހަކަށް  ނިންމައި  މަރ ޙަލާ  ތަޙ ޤީޤީ 

ފޮނ ވަިއ، ައވސްކޮށް  މައްސަލަތަކަށް  އިންދި  އަ  މަރ ޙަލާއަށް  މިފަދަ  ރައީސްދިނ ަމށް.  ހޯދައިސާފ   މި ؛ ިއއްޒަތްތެރި 

ހަދަިއެގން   މ އައްސަސާއެއް  އިތ ރ   ދައ ލަތ ަގއި  އެބަޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވަންޏާ،  ކަމަށް  ނ ކ ރެވޭ  ކަންތައްތައް 

ހަދައިެގން ކޯޓެއް  ބެހޭ  މަރ ތަކާ  ކޯޓެއް،  އިތ ރ   ނ ވަތަ  ނ ވަތަ  ނަމަވެސް،  މަރ ތަކަށް  މިފަދަ  މިފަދަ  ނަމަވެސް،   

ޙަލާއިންސާ ޢަމަލ ތަކށް  ެގނައ މަށް  ނީ  އި  ރީޢަތްކ ރެވި،ޝަްއލެއް  އަދަބ ދެވި،  ފަރާތްތަކަށް  ލިބެންޖެހޭ އެ  ންސާފ  

ނ ވަތަ ކިހާހިސާބަކަށްތޯ ؟ ކ ރިމަތިލާނީ   ތައް މަރ ތޯލިބެން އެބަޖެހޭ. ނޫނީ، އަޅ ަގނޑ މެންނާ ކިސާފ   ންފަރާތްތަކަށް އި

ދާނީއަޅ ަގ މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަ؟ ނޑ މެން  ފެނިެގން  ފަހ ން  ވަރަށް  ކ ރިން ށް  ދ ވަސް  މަހެއްހާ  ދޮޅ   މީެގ  ދިޔައީ، 

ަމރާލ  ރައީސް  ހަމަލާއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދިން  ތަނ ަގއި.    ،މަށް  ބޮޑ   ކާރޫބާރ   އެންމެ  މިއަދ   މަޖީދީމަގ ެގ 

ަގއި ނ ވަތަ ސަރ ކާރ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގއި ހ ރި ތ އްތ   ލ މ ެގ ދަށ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިިވެގން ިމ ދިޔައީ ދައ ލަތ ެގ ބެ

ކ ރ  ޢަމަލ ތަކެއް  ލާއިންސާނީ  ެގންޮގސް  ރަހީނ ކޮށްެގން  ކ ޑަކ އްޖެއް  މަނ ވަތަ  އެއްލަ މަށްފަހ   އޮތް  އިލާރައިލައި  ފައި 

؟ ަގއި ހިނާގ ފަހ ންތޯ އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމަށް ހޭލަންވީތަށް ކިތައް މަރ  ޙަޤީޤަތ އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ ެމން މިޮގ  ތަން.

ންވީނޫންތޯ. މިއަދ  ފަށަނ ވަތަ އަޅ ަގނޑ މެން ާއއެކޭ ވެއްޖެއޭ ކިޔާފައި ހ ރިހާ އެންމެން ވެެގން މި ކަންކަން ހ ްއޓަން  

ދ  މަހެއްހާ  ދޮޅ   މީެގ  ރަީއސް  ހަމަލާއިންއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދިން  މަރާލަން  ކ ރިން  ރަޙ މަތްފ ޅ ން هللا  ވަސް  ެގ 

ލާއެއްކަން އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން އެމަނިކ ފާނ  ދ ނިޔޭަގއި ދިރިހ ރީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއއީ ސީދާ މަރަން ދެވ ނ  ހަމަ

މާދަމާ އަޅ   ަގބޫލ ކ ރޭ.  .ޕީއެއް ނ ވަތަ  އެމްހަކަދައްކާ  މި ވާމެން  ޅ ަގނޑ ަގނޑ  ނޫން ކަމެއް ނޭނެގ ނ ވަތ އަވެސް 

ކަންނޭނ މީހަކ   އެހެން  ެއއްެވސް  ކޮންމެވެސް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ފެންނާނީ.  ޮއއްވާ  މަރާލެވިފައި  މަގ މަތީަގއި  ެގ 

ދިއ މަށް.    ައޅ ަގނޑ މެންެގފ ރާނައެއް،   މަރ ވެެގން  އަނެކަކ   މިޮގތަށް  ނ ވާނެ  ބޭނ މެއް  މީހަކ   ދިރިހ ރި  އެްއވެސް 

ވެސް    ދަންނަ  ،ދީނީއެދެން    އަޅ ަގނޑ  ހާބޭފ ޅ ން  ޮގތް  އޮންނަ  މ ޖ ތަމަޢ ން ދީނ ަގއި  ކަންތައްތައް  މި  މަކޮށް، 

 ވެސް.ފ ޅ ން  ނީ ދަންނަ ބޭފ ޅ ން ވެސް އަދި ދީބޭ  ސީޔާ ކ ރ ން. ސިށް ކ ރެވެން ހ ރި ހ ރިހާ މަސައްކަތެއްމަހ އްޓ 

ދ ނިޔޭަގއި  ތީ އިންސާނިއްޔަތަށް ޓަކައި. އިންސާނ ން  ދީނީ ބޭފ ޅ ން ވެސް. ެއއީ ިއސްލާމްދީން ބާވައިލަްއވާފައި ިމ އޮ

ޓަކައި ޓަކަ  ،އ ޅ މަށް  އެންެގވ މަށް  ޮގތް  އ ޅެންާވ  ވެސްއިންސާނ ން  ބޭފ ޅ ން  އެ  އެހެންވީމާ،  ބަހެއް    އި.  ހަމަ 

 ، އަޅ ަގނޑ ެގ ަގޑި ހަމަވ މާއެކ . ަމށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ މިކަމ ަގއި ދަންނަވަންޖެހޭ ކަ

 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ޅޭ.  . އާދެ! ނ ގ އްމަދ  ވަޙީދ މ ޙަ   މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ  ދެ!  އާ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ... ، ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގއަރ ވަނީފ ރ ޞަތ މި މިހާރ  ޑ  ައޅ ަގނ އެހެންވީމާ، 
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 :ވާހަކަދެްއކެވ ން އްމަދ  ވަޙީދ މ ޙަ މެންބަރ އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ 

 ... ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .އްމަދ  ވަޙީދ މ ޙަ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ  ވާ  ެގންދަ ށްކ ރިއަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން އްމަދ  ވަޙީދ މ ޙަ މެންބަރ އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ 

ިއްއޒަތްތެރި ެގންނެވ މަށް   މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަޑަވެލީ    .ރަީއސް  ޝ ކ ރިއްޔާ  ސަމާލ ކަމަށް  މަޖިލީހ ެގ 

ާމ  ޓަކައި ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ ކ އްލި މައްސަލަ ހ ށަހެޅ އްވީތީ އެަމނިކ ފާނަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ވަރަށް އިޚ ލާޞްތެރިކަ

ދަންނަވަން.    ގައިކީ އެ އެ އެންމެ    .ރައީސް  އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރ   ބޭނ ން،  ދަންނަވާލަން  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ފ ރަތަމަ 

އަށް މި އެާއއެކީަގއި ޢާއިލާ   ވ ން ެއދި އަޅ ަގނޑ  ދ ޢާކ ރަން. ައދިރަޙ މަތްލެއް هللا މަޢ ޞޫމް ކ އްޖާެގ ފ ރާނައަށް މާތް

 . ންދި ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދ ޢާ ދަންނަވަރ  ދެއްވ ން އެލިބ ނ  ކ އްލި ޝޮކާއި ފ ން ހިތާމައިން ޢާއިލާއަށް ަގދަ ހިތްވަ

ހެއް ހިނާގ ކަންކަން  ދ ވަހަކަށް ވ ރެ ދ ވަ  .ވަމ ން މިހިރަ އަންނަނީކަމަކަށް ވ ރެ ކަމެއް ބިރ ވެރި ؛ ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި

އް ހިންގ މ ެގ  ރިކަމެ ވެމި  ވަކި އިންތިޒާމ ވެެގން    ަގއިޤައ ެމއްެގ ސިފައިނާމާންވަމ ން މިހިރަ އަންނަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން  

އިެގ ނަދިރިއ ޅޭ ބަޔަކަށް ފ ރާ  އްަގއި  ތަނެ  އެ  ،ޖެހޭނީޑ  އެއް މަޤްޞަދަކަށް ވާންބޮ  ންމެއެ   ހިންގ މ ެގޤައ މެއް  ވަތަ  ނ 

އ ފާވެރި    ،ރައްކާތެރިންނަށް  ދި ކ ޑަކ   ،އެއީ   ފ ރާރ މ އ    ނާޒ ކ ކޮށް އެންމެން. އަދި ޚާއްޞަދިނ އިކަން ހޯދަރައްކާތެރި

ހޯއ ލެޙަމާ އަޅ   .ދައިދިނ ންއް  ހޯދައިަގއެކަން  ކަމ ނ ދެވިނޑ މެންނަށް  ވާނަމަގަ އްޖެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ، އި  އެ   ދެން 

  ކަމެއް ނެތް   ޅ ަގނޑ މެން ދައްކާނެތް. އެތަނެްއެގ އެހެން ކަންކަމ ެގ ވާހަކަެއއް އަ ދަްއކާނެ ކަމެއް ނެ  އ މެްއެގ ވާހަކަޤަ

ކ ން ލްމ ތަފިއަނިޔާވެރި    ،ންމާ ނާ  ،ނ ރަްއކާތެރި  ،ވެރިބިރ   ޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަނީއަ  ކ ރިން  ސް.ރައީރި  އިްއޒަތްތެ

ކ ޑަކ ދިޢާއިލާޢާ ކޮށަހެންއަ   ،ން އިލާ  މޫ  ށްޓަށްފޮފޮށި  އިލާފައިމަރަ  އި،ލާފައިނ ން  ވާހަކަ. އިއެއްލަ  ދަށްލާފައި   ލާ 

ރައީސް ކ ޑަކ ޑަ؛ އިްއޒަތްތެރި  މ ޖްތަމަމި  ކާޢ   ބޮޑ   ހިނަގއި  އިނޭގތޯފިއ ެއއް  އޮްއާވ  ކާ  ،ާގފައި  ްއ  ފިއ އެބޮޑ  

ކާހިންާގ ޮއްއވާ  ފި  13ަގޑީަގއި    ފިއ ފައި  ކ އްޖެއަހަރ ެގ  އަނިޔާވެރިކޮރިހެން  ފޮށް  އް  ލަިއެގން  ށްޓަ މަރާލެވިެގން  ކަށް 

ރ   ޑަިއެގންދާވަނމީހަކ  ފިއްކަ  ިމއީ  ދެން  ،ރައީސް   ިއްއޒަތްތެރި ؛ލ ންއިެގންޮގސް މޫދަށް ެއއްލަ  ދ ރަށް   މާ  ގައިމާލޭހ ޅ 

ތްތެރި  ތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ިއއްޒަޔިރައް  ،މެއް ޮގްއވާލަިއެގންަގއި ބޮ މެދ މަގ   ފަހ ން މަޖީދީ  . ދާދިންނަނީކަންކަން މި ހ 

ހަ މ ޅި  ތިބި  ،ެގންފާލައިތޮރ   ށިކޮޅ ރައީސް  ބަޔަ  އަރިހ ަގއި  އެެއތައް  އަނިޔާކަށް  ލިބިެގން  ތައް  ފާންސާހަކަށް ެއއް 
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ކޮޅެއް އަދި  އިރ ،ވީ ވަސްދ  ކަމެެއއް  ހިނިގ  ކިހިނެއް  ނޭނޭގ.  ކަމެ މެދެއް  ކޮން  އް،އް  ތިބީ  ،  ކަމެއް   ބައެއްފަހަތ ަގިއ 

އަނެއް  ކާ މިއަދ   އަނެއް  ނޭނޭގ.  ކަމެއް  ބައެއް ކ ރީ ކޮންފަންޑ ،  ބައެްއ ކަމެއް ރޭވީ ކޮން  ، ބަެއއް ކަމެއް ދިނީ ކޮންހިތްވަރ 

ދައ ލަތަކ ން   ؛ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  .ަގނޑަކަށް ނޭނޭގެގ ކަމެއް ކަމަށް އަޅ  ރެއް ވަހާާގނީ ކިދެން މާދަން ހިނ  ކަންތައް.

ނެ  ތެއްކަން ދަބޮޑ  އަމާނާ  އީއެ   ،އެ އަމާނާތް ؛ކ ދިންވާލ ވާންޖެހޭނީ އެ  ހަ   ދިންެގ ކަންކަމާ ކ ކޮށްދޭކަން ފޯރ ރިރައްކާތެ

ޒިންމާ ކ ދިންެގ  ނޭފ ރިހަމައަ  އެ  ކަށަ ނެނޭގށް  ނ ކ ރެވެންޏާ    .ަވރ ކޮށްފަކަން  ނެތް ހައެކަން  ކަމެްއ  ވާލ ވާނެ 

ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި އިްއޒަތްތެރި  ފިއްއަޅ   ؛ރައީސް.  ހަމަ  މިކަނޑަިއެގަގނޑ މެން  ކަންކަން  ހިސާބަށް  ދާ   .ދަނީ  ން 

ިމ  ދި  އަ  ،ށްނ ންނަމި ރާއްޖޭެގ އަންހެ  ށް،ޖޭެގ ކ ޑަކ ދިންނަރާއް   މި  ،ނަށްންެގ ރައްޔިތ ްއޖޭޖޭަގއި މި ރާދ  މި ރާއްއަމި

ވެރިންނަށް ވެސް އަމާން  އިޖޭގަ ރާއް ކ ރައިާގތެރިކަން  ރައްކާ  ،ޤައ މ ެގ  މަމ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި    ސައްކަތްތަކަށްންޖެހޭ 

އެހެ ބޮޑ   އެއްވ ރެ  ސަރ ވެން  އަޅ ަގނޑ   ނެތް.  މަސައްކަތެއް  ކަމާސް  ފަރާތް  ކާރ ން  ނީ  ާގނޫ،  ޮގވާލަން  ތަކަށްބެހޭ 

ކޮން ޮއެވެގންކަމެއްޮގތ ން  އެތޯ  ދިމާވަނީ.މަކަ    ހ ރަސްތައް  ވާނަކަމ ގަ   އެހެންވެއްޖެ  ކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން އި  މަ 

ހ ރަސްތައްތިބެހޭލާ އެ  ނަމަވެސް  ނައްތާެގން  މަސައްކަލ މަ  ޓަކަިއ  މިހާރ  ށް  ކަމެއް  އެއްވެސް  އެހެން  ނޫން  ތްކ ރ ން 

 ރައީސް.  ރިކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ. ޝ ރާނެ ކަމެއް ނެތްދެން ކ 

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

 . ޙަލީމްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ބިޝ ކ ރިއް

 

 ކެވ ން: މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ވާހަކަދެއް ދާއިރާެގ ތްދޫބިލެ

ައވަސް ރައީ  ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ    އަޅ ަގނޑ   ދާއިރާ ވެމަޑަ  ،ެވަގންނާނަންސް.  އިްއޒަތްތެލީ  އެ ެގ  މެންބަރ   ރި 

 އްވި ކ އްލި މަްއސަލަ ގ ޅިެގން މި މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ ވ މާ  ލާފައި އިމަރަ  ކ ކ އްޖަށް ނިސްބަތްވާ ކ ޑަރާއަކ ފާނ ެގ ދާއިމަނި

މަނި  ވިއްހ ށަހެޅ  އެ  ވަރަށް  ފާކ  ޓަކައި  ޝ ކ ރ ނަށް  ރައީސް  ބޮޑަށް  އިއްޒަތްތެރި   ނަށް ޑ މެންޅ ަގނ އަ  ؛ދަންނަވަން. 

 ކަމެއް... 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެން މެންބަލަމަޑ ކޮށް  ކޮޅ ވާހަކަ   ،ބަރ އިްއޒަތްތެރި  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިހަވަންދޫ  އެދެން.  މ ޙައްމަދ  ދެއްވ ން  ރ  

ނަންގަވާފަިއވާތީޝިފާ މައްސަލައެްއ  ނިޒާމީ  މެ  ،ވެ ޢ   ފ ރ ޞަތ ިއއްޒަތްތެރި  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ވަން.  އަރ ންބަރަށް 

މެންޢ ފާޝިމ ޙައްމަދ    އިއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްންދޫއިހަވަ ؛ބަރ ،  ދާއިރާެގ  މެންބަރ     ނިޒާމީ ޝިފާ މ ޙައްމަދ   ތެރި    ޢ  
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ނަންަގވާފަ ހ   އެ  ،ވެތީ ިއވާމައްސަލަެއއް  އަޅ ަގނޑ )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    ! ްއވައިދެއްވާށަހަޅ ަމއްސަލަ  މިހާރ    ، އާދެ! 

 . މި އެރ ވީ ފ ރ ޞަތ އިނޭގތޯ. ފ ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާ ހަކައަޙްމަދ  ޙަލީމް ވާ ރ ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ކެވ ން: މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ވާހަކަދެއް ދާއިރާެގ ތްދޫބިލެ

އަޅ ަގނޑ    ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތ ގައިބޫލ ަގޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް ިއއްޒަތް  ކ ރާ  ކަމެއްމިކަހަ  ،ތެރި  ކޮންމެ  ވާ    ލަ 

ންނަ ންެގ އޮދިވެހި  އި  ފަސޭހައިން އަނަގިއަގވަރަށް  މިހާރ ަވގ ތ     މި ރާއްޖޭަގއި ހިނާގކޮންމެ ކަމެްއ  ހަލަ  ވަގ ތ ، މިކަ

އަޅ ަގނޑ   ހެއް  ބަ  އެއް ފާހަަގކ ރަކަމަށް  ފަރާތްތަތަޞަކޮޚާއް،  ންއެބަ  ވާދަވެރި  ފެއި  ފެއިލްވި  ، ކ ެގށް  ކީ  ލްވީވާހަކަ. 

 ؛ރައީސް   ތެރިޒަތްއިއް .  ފަހ   އަށް ފެބްރ އަރީ  7އ ޅެނީ ައޅ ަގނޑ މެން    ލްެވެގން މިއިކ  ނޫން. ފެއަިއއްޔެ   ،މިއަދަކ  ނޫން

ކަންކަން    މާޔައިއް ބަދަލެ ދިއެ ޤައ މެ  ްއޓަކަށްކް ވެކްރެޓިކަންތައް ނިމި ޑިމޮ ތާރ  ވެރިޚްކ ަގއި ޚ ދ މ  އ މ ތަދ ނިޔޭެގ ޤަ 

ނަށް ޭއެގ ފައިދާ  ރައްޔިތ ން  ،ންކަން ތަރައްޤީވެ ކަ  .ދަނީ ބާރަށް ކ ރިއަށްންކަން  ކަ  .ރިއަށް ޖަމްޕެއް ޖަހާހެން ކ ދަނީ

ފަށާ.  ލިބެ އަ  ވ ނ ނެ ެގއެ  ން  ރަނަގބަދަލ ެގ  އޭެގނަށް  ޑ މެންަގނއަޅ    .ކ ރޭޅަށް  ސަރ   ކޮންެމވެސް  ވެސް  ތެރެއިން 

އެބަމިންވަ ކ ރެއް  ބަދަލާ  އެ  ރައީސް ޒަިއއް ސް،  ވެހެންނަމައެ.  ެއކީރަމ ންއާދޭ  ަގިއ  ރީރ އަފެބް  7  !ބައްލަވާ  ،ތްތެރި 

ޭއެގ    ެގން.ޅެނީ އަރައިނ ަގނެވިއ   ޅ ަގނޑ މެންނަށް މިބަޣާވާތ ެގ ސަބަބ ން  އަ  ކ ރިމި ރާއްޖޭަގއި  ވަނަ އަހަރ     2012

ދިމާވީނއ  މި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިސްސާއިހ   މިހާރ   ނަށްއަޅ ަގނޑ މެންނ ރައްކާ    އޭެގ  .ދަޫގ  .  ދަނީ   ކ ރަމ ން 

  ިއސްފައި ހ ރީ އަ  ކަންކަން  މަރ ތަކާއި ބޮޑެތި    ،އިބޮޑެތި ހަމަނ ޖެހ ންތަކާ  އި ރާއްޖޭަގ  ަގނޑ މެންއިރ  އަޅ  އިނަށް އަމިހާތަ

ބަޣާ ބ ނާ  އިްއޒަ  ތާވާމި  ރަީއސްގ ޅިެގން  ބަޣާވާތާތްތެރި  އެ  އަޅ    .  އެގ ޅިެގން  ދިމާވި  ބޮޑ  ަގނޑ ެމންނަށް  ންމެ 

އަޅ ަގނޑ ހިތާމަ އެމެންެގއަކީ  ފަޚ ރ   މ ންމެ  ދެ  މ ޕޮ  ،މ ަގިއވާއައްސަސާކަވެރި  ސިފައިންެގ  ސާ އައްސަލިސް  އާއި 

ދިވެހިއަކީމ އައްސަސާ  އަބަދ ވެސް  ދިވެހީން  ފަޚ ރެއް.  އެތަ ެގ  ޓަކައި  މަސައްކަތެ ބ އް  ންނަށް  އަންނަ  ރަ  ކ ރަމ ން  އް 

ބ ރަ މަސައްކަތެއް ދިވެހިވެސް    އަދި މިއަދ އް.  ބައެ  ރައްޔިތ ންނަށް ޓަކައި ކ ރަމ ން  ިމހާތަނަށް މިހާރ ވެސް އެތައް 

ރޭަގއި ތިބި ތެ  ެގއްސަސާ އައެ ދެ މ   ،ސާެގ އަގ  ވެްއޓިްއސައަ މ    އެ ދެ  . އެހެންނަމަވެސް،މ އައްސަސާދެ  ންނަ  އަ

ބަެއއް އެ  ެގ  ވަކި  ޓަކައި  އެދ މަށް  ޤ ރ ބާންކޮސަސާއްއަމ ދެ  އަމިއްލަ  ދި  ށްެގން  ޭއެގ  ފެބްރ އަރީ  7  ޔައީއެ  ަގއި. 

އަޅ ަގނޑ މެންސަބަބ  މިން  އަމާންކަން  ނަށް  ެގއްލި  ވަނީ  ރާއް  އި،ފަވެސް  ހަމަމި  ކަންކަން  އަޅަން ޖޭަގިއ  މަަގށް 

،   ބަޣާވާތެއް ކ ރެވިންހަރާ،  އްބަޣާވާތެ  ބޮޑ ން ތިބި މީހ ންނަށް  ބަލަހައްޓަ  އަމަން؛ ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  .  ދަޫގވެފަނއ 

ރަނަގޅ ދެ  މާންދިޔައިވެރިެވެގކ ށް  އަށްއަމިއްލަ މާ  ކ ރެވޭނެ  ނޯންނާނެ.  ން   ލަޙަތ ޞްމަތަނ ަގއި    މި  އެއީ   ކަެމއް 

 ދީެގން   މީތިއޭތިއި  ފައިސާއާ  ތަށް ޮގކ ން އެކި ޮގތްރާތްތަސީ ފަތްތައް. އެ ފަރާތްތައް ލައްވާ ސިޔާ  ފަރާޓަން ތިބިހިފަހައް

ަގއި ޮއވެފަިއ  ތާރ  ވެރިކަމ ޚްމ ޚ ދ   !އްލަވާބަ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއޮތީ.    ފައި މިކޮށް ހަލާކ މި ރާއްޖެ  ޣާވާތްކ ރ ަވއިބަ
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ޅ ަގނޑ މެންެގ ވެސް ބަެއްއ  އަ  .ެގންދިޔަ މިންވަރ އި ޤައ މ ތަްއ އަރަ   އެ ޤައ މ ތައް ބަދަލ ވީމާައކަށް ދ ނިޔޭެގ  ސީމޮކްރަޑި

އެބަ ަމސައްކަތްތައް  އ މިސާލަކަށް    .ހ ރިކަންކަން  ތަރައްޤީެގ  ނިޕާމްރާނީ  އަޅ    ޒާމާޓީ  ނަށް ަގނޑ މެންއެކީަގއި 

ންނަށް ެގނެވ ނ   ިއ އަޅ ަގނޑ މެތެރޭަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެރިކަމ ގަ   ެގތިން އަހަރ ދެެގ މިދިޔަ  ޅ ަގނޑ މެންބަދަލ ކ ރެވ ނ . އަ

އަ ބަދަލ ތަކ  މިހާރ ސަރ ެގ  ކ ރޭ  ރައްޔިތ ންނަށް  ވެސް  މިން  އެބަ  ނިޒާޓެކްސް   .ަވރަކަށްކޮންމެެވސް    މ  ެގ 

ޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ  ނ ހޯދ މ ެގ ސަބަބ ން އަސާއިން  ށްއިމ ކ ރެވ ނ . އެހެންނަމަވެސް، މި ބަޣާވާތަގާ ނަށް  ޅ ަގނޑ މެންއަ

އޮންނަ އެންމެ ބޮޑ     އި ިއަގނަގއަ ؛ޅަކ  އެންމެބޭފ ވާދަވެރި    ދެން ކޮންމެ  ިވެގން.ޅ ނޭ  މަަގށްހަމަ  މި ރާއްޖެ  މި އ ޅެނީ

ފެ  ހަކީބަ ފެވެއްޖޭއިލްދައ ލަތް  ސަރ ކާރ   ބަްއލަވާއިލްވެއްޖޭ.  ކޮންކަމެ  ކޮންމެ  އިންމި  !.  ދިމާވާ  އެ  ފަހަރަކ   މެ  އް 

އަޅ ަގނޑ މެން ެގންވެފެއިލް  ސަރ ކާރެއް   ނޫނީއެއް  ޒާރާ ވ  ނޫން.  ސަރ ކާރ ަގދަނީެއއް  ސަރ ކާ ؛އި ެގ  ތަކ ަގިއ ރ ކ ރީ 

ންެގ  ތ ރަްއޔި  ތޯނޫންވީލްތަން. ދެ ބާރ  ފެއި  ތްބާރ  ފެިއލްވެފައި އޮ  ދައ ލަތ ެގ ދެހ ރި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިފައި ެއބަ

ވަމަޖިލީހަ އަދަދާއިން  ށް  ވަ  މްޕްރީ ސ ކޯޓ ތަކަށް،    ،ސިފައިންެގ  ފެންނާނެ  ސިފައިންެގ    ންކޯޓަށް  ދައ ލަތް  އަދަދ ން 

 ތައް ފެއިލްވ މަކީ އެއީ.  ބާރ ؛ ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ ކަންތައް.ަގމ ންދާ ހިނއިލްެވެގން ކަންކަން ފެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

   !ލަދެއްވާނިންމާ ކަފ ޅ ތ  ހަމަވެއްޖެ ވާހަަވގ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވ ން: ކެމެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ވާހަކަދެއް ދާއިރާެގ ތްދޫބިލެ

އިލާއަށް  ޢާ ަގިއ އެ  ދިސާހާ  ރިތާަމވެ ހި  ދިޔައިގަ އިްއޔެ ހިނ  ެވސް    ދެްއާވ ނިންމާލަން. އަޅ ަގނޑ އަޅ ަގނޑަށް ފ ރ ޞަތ 

ދ ޢާކ ރަންރިކެތްތެ އެދި  ދެއްވ ން  ކ ޑަ  .ކަން  ފ އްކ  އަދި  ސ ރާނަޖާެގ  ނި  ވަރ ޭގެގއަށް  އެދި ލެޢ މަތް  ދާިއމީ  އްވ ން 

އަޅ ަގނޑ  ދ ޢާކ ރަން އ ްއމީދަ.  ރާއްޖޭަގއި  ،ކީެގ  ކަންކަން  ބާވަތ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ޓަނ ދިނ މަށް  ތަކ ރާރ ިވޔަ  މި  ކައި 

ދިވެހި   އަދި  ފާރަވެސަރ ކާމަޖިލީހާއި  މިކަމަށް  ރަނަގޅަ  ވެ،ރިރ ން  އި މިއަށްވ ރެ  ކަންކަން   މި  ތަކެއްންތިޒާމ ށް 

ޓަކަ ކަމަށް  ހ އްޓ ވ މަށް  ކ ރަންޖެހޭ  ޝ ކ ރިއްކ ރަންލ ބޫަގ  އަޅ ަގނޑ  ވެސް  އި  އިްއޒަތްތެރި.  ދެއްިވ    ޔާ  ރައީސް 

 ޞަތަށް.ފ ރ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ައޙްމަދ .  ދާއިރާެގ އި ގ ރައިދޫރި މެންބަރ . އިނޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ
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 ސަން އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ރާެގ މެންބަރ  ޙަގ ރައިދޫ ދާއިއިނ

އި ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރިމަޑަވެްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހ ށަހަޅާލީ  މެންބަރ   ކ އް  އޮތް    އަށް މަްއސަލަ  ލިފައި 

ތާއީދ ކ ރަން.    ޅ ަގނޑ އަ ރައީސްވެސް  ބޭނ ންައޅ ؛ އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވާލަން  ދިސާއެއް.  ހާވެރި  ހިތާމަ ؛ަގނޑ  

ފޫނ ބެއްދޭވަރ  ޤަ ކަމެއް  ެގއ މަށް  ދިޔައީއި ހިނގަ   ހިތާމަވެރި  މި  ސ ވަރ ޭގެގޑަކ  .  ެގން  ނިޢ ދާ   ކ އްޖާއަށް   ތް މައިމީ 

ދ ޢާކ ރަން  އްވ ންލެ ކެތްއިޢާއަދި    ،އެދި  ދެއްވ ންލާއަށް  ރައީސް   ތެރިކަން  އިއްޒަތްތެރި  ދ ޢާކ ރަން.   10 ؛އެދި 

ޤަކިލޯ އަޅ ަގނޑ މެންއ މީޓަރ   ހިނަގިއެގންދާއިރ ަގއި  ކަންކަން  މިަވރ ެގ  ކަންކަން  ކަން  ެގމެއްަގއި  މިއަށްވ ރެ  ކަން 

ރަނގަ  އެ   މަށްކަ  ޅ ކ ރަންޖެހޭމިއަށްވ ރެ  ރައީސް  ،ލ ކ ރަންޖެހޭބޫަގބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ރާއްޖޭެގ    .ިއއްޒަތްތެރި 

ރަްއކާތެރައްޔިތ ންެގ ސަ ބެލެހެއްކޮށްދިނ މަށްރ ފޯ  ކަންރިލާމަތާއި  ރަނަގޅަށް  މިއަށްވ ރެ  އަޅ ަގނޑ   ޓެ   ކަމަށް  ންޖެހޭނެ 

  ެގން ވެސް ވަކާލާތ ކޮށް   އަޅ ަގނޑ މެން ައބަދ ކަން ކަމަށް  ެގ ކަން ދައިއާ  މިއީ ؛ރި ރައީސްން. ިއއްޒަތްތެކ ރަބޫލ ަގ  އެބަ

ސަ  ކަމެއް  ކަންކަހަލަ  މިހިރަ   ނ ކ ރެވޭމަލާއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ރަތެއް  އަދި  ވެސް  ޤައ މެްއ  އަދި    އް ތ ންނެޔިއްނެ 

ނ މަކީ ށްދިރ ކޮރައްކާތެރިކަން ފޯ އ މ ެގ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ސަލާމަތާއިޤަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ؛ރައީސްްއޒަތްތެރި . އިވެސް

ކ ރަންޖެހޭ ދިޔައީ  ނެ  އެއީ  އެ  އިްއޔެ  ކ އް  13ކަމެއް.  ލާފަފޮށްޓަ،  ކ  ޖައަހަރ ެގ  ކަހަލަ ކަށް  އިންޑިއާ  މިއީ   .

ކަހަލަކޭސް  ޕްރޭ  ނ ގައިތަންތަ ކ ރާ  އި  ހިންާގފައި  ހިއް ކަމެއް  ދިޔައީެގން  ނަގއި ޔެ  ަމއްސަލަެއއް   .އެ  އެތައް    ، މީެގ 

އެބަ ރާއްޖޭަގިއ  މި  މަރެއް  ދ ވަސް  މި  ،ބޫލ ކ ރަންަގވެސް    އަޅ ަގނޑ    .ދޭއެތައް  ނަގަ ކަންކަމ ަގއި  ނެ.  ފާއިތަކެއް 

ރަނހެންނަމައެ ޮގތ ަގވެސް،  ޤައ މެއް  ަގޅ   ޤައ މެއި  ރަނަގޅ  ބިނާކ ރ މ ަގިއ  ހާލަތ   ހިތ ކ  އްެގ  ަގނިޔަރ މަށް  ންނަން  ތް 

އީސް،  އިްއޒަތްތެރި ރަ  . އެހެންނޫނިއްޔާނެ ކަމަށްކަންކަން ކ ރަންޖެހޭ  ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަށްވ ރެ ރަނަގޅަށް މިއެބަ

މެން އެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ   .ނޭނޭގ  ކަމެއް  ކ ރާނީ ކޮންކަމެއް މާވާނެ. މާދަތެއް ނ ސަލާމަ  މެން ން އަޅ ަގނޑ ކަމަކ މި ކަން

 ވާހަކަެއއް ވެސް ނޫން  ެގބޭފ ޅެއްވަކި    ،ވަކި މ އައްސަސާެއއްެގ ވާހަކައެއް ެވސް ނޫން  ވެސް މި ދައްކަނީ. މިއީ  މިއަދ 

ދަްއކަނީ  އަޅ ަގނޑ މެން މިމި  އެންމެން  ޤައ މ ގެ   .  ރައްކާތެރިކަން  އެބަ  ، ނަށްސަލާމަތާިއ  ރައްޔިތ ންނަށް   ހ ރިހާ 

ދެރަ    ،ދިސާއެއްހާއެތައް   ؟ދ  އޮތީ މިއަމެއް  ކަލާމަތާިއ ރައްކާތެރިކާކަށްތޯ ސަ ؛ރައީސް  ވަރ ވާންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރިށަކަ

ހިހާއެތައް   މި  ޮގސްނަގމ ން ދިސާެއއް  މި  މިއަދ   ކ ޑަކ ދިންނާހާހިސާބަށް  ކ ރަހި  އަންނަނީ  މިކަން  .  މ ންސާބަށް 

،  ވި ކެވާހަކަދެ   އި، ކިޔަން ެއއްބަސްމެތ މަށް އަޅ ަގނޑ މިކަމ ން ައރައިަގ  .ލަތ ހާޤައ މ  އޮތް  އީ  މި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ރަނަގޅ ކަ  މި އަޅ ަގނޑ ންކަން  މަސަްއކަތްކ ރަންޖެހޭކ ރ މަށް  އަޅ ަގނޑ   މެން  ކަމަށް  އިްއޒަތްތެަގނެ  ރި  ބޫލ ކ ރަން 

 ްއވި ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ދެ .ރައީސް

 

 ކެވ ން:ވާހަކަދެއް  ރިޔާސަތ ން
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އިްއޒަތް މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  މިހާރ  ތެރި  މެންަގނޑ   އަޅ   .  ހ ިއްއޒަތްތެރި  ދެން ސްވަގ ތ ކޮބަރ ންނަށް  އަރ ވަން.  ޅެއް 

ފަށާނީ    މެންއަޅ ަގނޑ  ިއތ ރ     .ަގއި  12:30ޖަލްސާ  ވާހަކަ   4އަދިވެސް  މެންބަރ ން  ދައްކަވަން  ޅ ފ އިްއޒަތްތެރި 

އެބަދިަވޑައެ އާދެިއެގންފައި  އެހެންވީމާއޮތް.  އަޅ ަގ12:30،  !  ކ ރިއަށްަގއި  ޖަލްސާ  މިހާރ     .ންނަދާެގން  ނޑ މެން 

 ނަށް އަރ ވަން. ޒަތްތެރި މެންބަރ ންޅެއް އިއް ހ ސްވަގ ތ ކޮ

 

 {އަށް   13:32އިން  11:59 :ޖަލްސާ މެދ ކަނޑ އްަވއިލެްއވ ން}

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

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މަޖިލީހ ެގ  ޅަށްސްވަގ ތ ކޮހ `.   ޖަފަހ   އަޅ ަގނޑ   ކ ރިއަށްެގންދަން  ފަށަ  ލްސާ  އަޅ ަގނޑ މި  އަދި   މެންނީ. 

ށަހަޅ އްވާފަިއާވ  ހ ޝާން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ   ެގދާއިރާ   ޑަވެލީމަ ؛ކ ރަމ ން ެގންދިޔަ މައްސަލަބަޙ ސް

މައްސަލަ ކ އް މައްސަ ؛ލި  ބައިެވރިހ ބަ  ލައިެގމި  އިްއޒަތްތެރިސްަގއި  ހަތަރ   އަދި  މެންބަރ ން ވަޑައިަގތ މަށް   

އެހެންީވމާއެދި މިހާރ   ،ަވޑަިއެގންފަިއވޭ.  އަޅ ަގނޑ   ދާއިރާ  މި  ފ ރ ޞަތ   މިޮގތ ން  ބާރަށ   އިއްޒަތްތެރި  އަރ ވަނީ  ެގ 

 އަށް. هللاދ އަޙްމަދ  ޢަބްބަރ  މެން

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންهللا ބްދ ށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބާރަ

ިއްއޒަތްތެ ރައީސްރިޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ     ކ ރިން   މާއިނީމ ަގިއ  ބަްއދަލ ވ   ކޮމިޓީެގިއ  ފައެދި  ވާހަކަދަްއކަން. 

ލަން. އަދި ހަމަ އެާއެއއްކޮށް  ށްހަަގކޮ ވެސް ފާވާހަކަ  ތީެވ އެނީދެއްކ ނ ވާހަކަ  ަގއިށް ފ ރ ޞަތ  ލިބ ނ  ަގޑީ ަގނޑައަޅ 

ން އަންނަ ވަރަށް  ޤަތ ަގއި ިމ ރާއްޖޭަގއި އ ފެދި ބޮޑ ވަމ ޤީޙަ   ،ސްކ ރެވޭ ަމއްސަލަައކީހ މި ބަ  ނަށްމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން

ިއއްޒަތްތެރިވާހަކަ  މައްސަލައެްއެގ  ސީރިއަސް ބަލަ ؛ރައީސް  .  މައްސަލައަށް  މި  ިމ  އިރ  ލާއިއަޅ ަގނޑ މެން  ަގއި 

  ަގއި މި މައްސަލަ މިހާރ  ޤަތ ޤީޙަ  ،ތަކަށް ނަޒަރ ކޮށްލީމާވަށަިއެގންވާ ކަންތައްތައް  ލައިެގއި އަދި މި މައްސަ ލައާ މައްސަ

ޮގތ ަގއި  ބޫލ ގަ   ވ ރެ އަޅ ަގނޑ   ވަރަށްވާ  ސިފައަދި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   މާހާކ ރާ  މާ ނާ  ،ރ ވެރިބި  ލަތ   ޒ ކ .  އަދި 

ހ ރި. ބޮޑ ވ ންތަކެއް އެބަިއ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތ  ކަންތ ަގޤީޤަޙަވަތ ން  މި މަްއސަލައިެގ ބާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ދިވެހިއަޅ ަގނޑ މެ ދެއްކެނީ  މި  ކ    ،ރާއްޖޭަގއިންނަށް  ވަަގށްޑަމި  މީހަކ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ނޫނީ  ކ ޑަ    ނަަގިއެގން 

ރަހީ މީހަކ   އަވެއްޖެއްޔާ  ެގންޮގސް  އެ  ނ ކޮށްެގން  ކ އްޖާ  ދި  އަނިޔާވެރި  މަރާލ މަރަހީނ ކ ރި  ެއ  ށްފަހ ަގއި  ޮގތަކަށް 

އަދި    . ވާހަކަ  ލިއިލަެއއްއަދި އެހެން ތަނަށް ވިޔަސް    ،ދަށް ނަމަެވސްސް މޫހ ަގއި ެގންގޮ ފަދ ްއވާލ މަށްެގ ފ ރާނަ  ޖާކ އް
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މިހެން ިމއީ  ދަނީ.    ިއިވެގން މިއަޑ    މެންނަށްނޑ ވާހަކަ ައޅ ަގ އޮތް  ފައިލާއިއެއްލަ   ށް މޫދަކ އްޖާ  މިަގއި  ޮގތެއް   ޞަޚާއް

ވާހަ އިއްކަދަ ބަޔާންކ ރެވޭކައަލާ  އެއަށްވ އަދި    ،ހިތްދަތިށްވ ރެ  ވަރަ  ކ ން  ރާއްޖެއްލަތެހާނ ރައްކާތެރި    ންރެހަމަ   ަގއި 

އައޮތް ޮގަގޑ   ަގނޅ  ކަމ ެގ  ހެއް  ތ ގައިބޫލ ކ ރާ  ރަ ކެއްއަލިަގދަ  ިއއްޒަތްތެރި  މައްސަލަތަކ މި؛ އީސް .  ން ފަދަ 

މ އަ މ ޅި  ޓަކައި  އެކަތިތަމަޖްރަިއަގތ މަށް  ކަންތައް  ަގނޑަކަށްޢ   މިފަދަ  އަދި  މިހާރ   ރާއްޖޭ  ތައްވާންޖެހޭ.  ަގއި 

މިއީ  ވަތަކ ރާރ    ،މ ންވަތަކ ރާރ  އަދި  ހަފ ތާއަކ    ކޮށްމ އާންމ ން  ކޮންމެ  ނޫނީ  މަހަކ   ކޮންމެ  ނޫނީ  ދ ވަހަކ    ކޮންމެ 

ހިނހާމިފަދަ    ނަމަވެސް މިހާރ   ަގމ ދިސާއެއް  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ފެން  މިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ންދާ    . ނަމ ންދަނީ މަންޒަރ  

 ިއ  ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މ ޅި ނިޒާމ ގަ ަގަގނޑ   . މި ކަމަކީ އަޅ ދަނީ  ންނަމ ން މިތަން އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ފެ  ހިނަގމ ންދާ

މައްސަ ކަމ ގައިހ ރި  މައްސަލަތަކެ  ނޫނީ،  ވަންޏާ  ލައެއް  ހ ރި  ކަމ ަގއި ނިޒާމ ަގއި  ކަމެއް  ދިމާވާ  ސަބަބ ން    ްއެގ 

ނޫނީ  މަވާނަ އި ނޑ އަޅ ަގ  ނިޒާމ ަގއި ،  ހ ރެރަންޞްލާޙ ކ މެންނަށް  ކަންތައްތަކެއް  ކަންކަން   އެ  ،ޖެހޭ 

ހިނގާ އިޞްލާ އަޅ ަގނކަން  އެ  ،ވާނަމަ  ކަމަށް  ޙ ނ ކ ރެިވެގން  ކ ރ މަށް  އަވަސްެވަގންކަން  އެބަ  ނަންޖެހޭ. ޑ މެން 

ރައީ ހ އްެގ  ަގނޑ މެންއަޅ   ؛ސް އިްއޒަތްތެރި  ރާއްޖޭަގިއ  މި  ކަންތައްތައް  އޮތީވެޓ  މިފަދަ   ައޅ ަގނޑ މެން   އަދ މި   ،ން 

މަސަްއކަތްތަކެއް    ދަޔާއާ ރައީސްޚިލާފ   އިްއޒަތްތެރި  އާ ؛ކޮށްެގން.  ތެރޭަގިއ    ދަޔާމި  މަސައްކަތްތަކ ެގ  ޚިލާފ  

އެންމެއަޅ ަގނޑ މެން ކަެމއް  ނަށް  އެއް  ރަނަގޅަށް  ާގނޫނ ތަ  ،ރެެވނީފާހަަގކ އަޅ ަގނޑަށް    ތ ަގއިޮގ  ެގބޮޑ   އް 

 މިފަދަ  ، ޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ  ެއޅ މާއިއަ  ަގއިރަނަގޅ  ވަގ ތ    ކާ ދޭތެރޭގައިޅަންޖެހޭ ފަރާތްތައަ ޔަވަޅ މާިއ ފިވ ކ ރެޛ ފީތަން

ވެސް  ކާ އެއްކޮށް އަނެއް  ންކަމާފަރާތްތައް މިނިވަދާ   މ ންމާތައް ހިންަގނޫނީ މިފަދަ ޖަރީ  ،ދާކ ރަމ ންރާރ  ކަންތައްތައް ތަކ 

ކަ ކ ރ މަމިފަދަ  ލިބިެގފ ރ ޞަތ ށް  ންކަން  ހ އްޓ ވަ ންދާ  އައަދި    ،ލ މާއި އިދިއ ން    ތަކ ރާރ ވާނެނިޔާތަކެއް  މިފަދަ 

ނ އެްއވެސް   އަޅ  ޖާަގެއއް  ޮގތަކަށް  އަަގނލިބޭ  ފިޔަވަޅަ ޑ މެން  ހ ރިހާ  އެޅ މަކީންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ   ،ޅ ތަކެްއ   ެއއީ 

ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް.  ކަމެއް،   ންޖެހޭކަނޑައަޅަ މ ައޒ ދ  ިމއަޑ މެން ފަދަ ކަންތައްތަކ ަގއި އަޅ ަގނ ޮގތ ަގއި މިބޫލ ކ ރާަގ

ފިޔަތޯ  މެދ   ކާ ކާމެންނަށް  ަގނޑ އަޅ  ބަލަތޯ ކާކ   ،ޅެނީ އެޅ ވަ މި  ކ ރީ  މިކަން  ސަރ ކާރ  ނ ވާނެެގންހިޖެ  ހަތަށްފަ  އި   .

ފަރ ދަކ    ،ވެސް ކޮންމެ  އަދި  ވެސް  ފަރާތްތައް  އި  އަމިއްލަ  މިކަމ ަގއި  ފަރާތްތަވެސް  މެދ ހ މާލ ާވ  އަޅަންޖެހޭ   ކާ 

ން ޖީލ    ޒ ވާނޑ ެމންެގ ރާއްޖޭެގނެއް ނ ވާނެ. ައޅ ަގޅައިެގއަ ޅެއް ވެސް ފަހަތަށް  ންމެ ފިޔަވައެ   އެޅ މ ަގއިފިޔަވަޅެއް

 ެގނެއް ނ ވާނެ. ތެރޭަގއި ތިބޭކަށް ޖެހި ހާސްކަމ ެގ ،ވެރިކަމ ެގ ތެރޭަގިއ ތާށިވެމިފަދަ ބިރ 

 

 ކެވ ން:ވާހަކަދެއް  ރިޔާސަތ ން

  .. .. އެހެންވީމާވަގ ތ  ހަމަެވއްޖެ .ވާލަދެއްވ ން އެދެންމަވާހަކަފ ޅ  ނިން މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި
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 ކެވ ން: ވާހަކަދެއްهللا ޢަބްދ  ޙްމަދ ންބަރ  އަބާރަށ  ދާއިރާެގ މެ

މާ  ކ ރާ ފަރާތްތަކަށާއި އަދި މިފަދަ ޖަރީ ޛ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ  ަގނޫނ  ތަންފީ  ލަނީ.އާދެ! އަޅ ަގނޑ  މި ނިންމާ

ފަރާތްތަ އަޅ ަގ  ކާހިންާގ  އަނޑ މެދ   ހ ރިހާ  ޅަމެން  އެންޖެހޭ  ފިޔަވަފިޔަވަޅެއް  އެންމެ  ފަޅެއްޅ މ ަގއި  ވެސް  ތަށް ހަ 

އަޅާ   ،ނ ޖެހި ފިޔަވަޅައަޅ ަގނޑ މެން  މ ޖް  ކީ  ރާއްޖޭމަޢަތަމ ޅި  އަދި  ސަބަބ   މ ސްތަޤްބަލަށްެގ  ށް  ހެޔޮ   ންއެކަމ ެގ 

ހެޔޮ  ރަނަގޅ  ފިޔަވަޅ   ތަކެއްބަދަލ ރަނަގޅ     ެވެގ  ތައްއަންނާނެ  އޭރ ންނޭ އެބަ    ދާން ންކަމަށް    ޖެހެއޭ. 

 ރައީސް.  ްއޒަތްތެރިއިރިްއޔާ ބޮޑަށް ޝ ކ . ވަރަށް ނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް ކ ރ ން މަދ ކ ރެވިެގންދާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ންބަރ  އިކްރާމް ޙަސަން.މެ އްޒަތްތެރިއި  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން  އްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަންދި

ކ އްލި   ވާ  މި އި  ފަށަހަޅާމެންބަރ  ހ   އްޒަތްތެރިއި އިރާެގ  ދާ  މަޑަވެލީދ   މިއައާދެ!  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ކަންބޮޑ    ،އްސަލައަކީ މަ ވަރަށް  ެވސް  މައްސަލަެއއް.  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  އިހާކ އްއަހަރ ެގ    13ވާންޖެހޭ  ވަރަށް  ނެތި  ޖަކ  

ދި މިހާތަނަށް މި ޤައ މ ަގިއ  . މިއީ އަލެވިފަިއވާ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ ެމން މިއަދ  މި ދައްކަނީއި ލާފައި ެއއްލައިރަޮގތަކަށް މަ

ކަމެއް ދިމާެވެގންިމކަހަ  ،ންނޫ  ދިމާވެފައިވާ  އަޅ ަގނ ؛ށް ދިއ މ ން އަޅ ަގނޑަ  ލަ ކަމެއް  ވަހަމަަގއިމ  ވެސް   ރަށް ޑަށް 

ލިބ ނ  ޝޮކެއް  ބޮޑަށް  ކަންބޮޑ ވެ  ވަރަށް  ކަންކަކަންބޮޑ ވި .  މި  އޮތް  ން.  ދިމާތަނ ަގ  ކ ރިއަށް  ޮގތަށް  އި  ނ ވާނޭ 

ހަމަޖެހިެގންއަޅ ަގ ނިޒާމ   ޖެންޑަދިއ މަނޑ މެންެގ  ކަމެއް.  މ ހިންމ   ޒިންމާޓްރީމިނިސް  ރކީ  މިހާރަށްވ ރެ   ެގ    ވެސް 

ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. މި  ކަމ   ދިއ ަމކީ ކޮންމެހެން ވެސް މ ހިންމ  ކަމެއް އަދާކ ރެިވެގންނަގޅަށްރަ ކ އްޖާައކީ  ަގއި 

ނޑަށް  ކަމަށް އަޅ ަގ  ކ އްޖެއް  ހ ރިބެލ މ ެގ ދަށ ަގއި   ؛ވެސް ވަރަކަށްކޮންމެ   ންޑަރ މިނިސްޓްރީެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ގައިޖެ

ަގއި މި ކ އްޖާެގ  ލ ކ ރާ ޮގތ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫ   ،ނޫން  ންޏެއްއެކަ   . ނަމަވެސް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީވަނީމަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި

ޒިންބެލެނިވެރިންެގ ވާނެ  ވެސް  ަގބޫލ ކ ރަން.  މާތަކެއް  އަޅ ަގނޑ   ޖެންޑަރ  ބެލެ  ކަމަށް  އަދި  ޒިންމާއާިއ  ނިވެރިންެގ 

މިހާރަށް މިކަން  އޮ  ރެވ މިނިސްޓްރީން  ކ ރިއަށް  މިކަ  ތްރަނަގޅަށް  މިކަހަލަ  ތަނ ަގއި  ހ އްޓ ވ މަށް،  ކަންތައް  ހަލަ 

ނ ހިނާގނޭ މ ހިންމ   ންޢަމަލ ކ ރެވިެގޮގތަށް    ކަންތައްތައް  އެއާދިއ މަކީ  ހަމަ  އަދި  އަޅ ަގނޑ  ކަމެއް.  އެކ ަގއި 

ޕްރިެވންޝަނަކީ    ،ފާހަަގކ ރަން މިހާރަކްރައިމް  އަޅ   ރެށްވ ވެސް  ޤައ ެގ  ޑ މެން ަގނބޮޑަށް  ކ ރަންޖެހިފަިއާވ މި  މ ަގއި 

 ..ކަމަށް. ެއޮގތ ން ެއކި މީސްމީހ ންެގ. ކަމެއް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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ދާއިރާެގ  ދިއްަގރ  މަޑ ކޮންބަރ   މެ  އްޒަތްތެރިއި   އެދެންވާހަކަފ ޅ   ދާއިރާެގ   ؛ށްލަދެއްވ ން   އިްއޒަތްތެރިއިހަަވންދޫ 

 ެމންބަރަށް ފ ރ ޞަތ އަރ ވަން.  ިއއްޒަތްތެރިއެ    ،ވެސަލަެއއް ނަންަގާވފައިވާތީ އްމީ މަނިޒާ  ޢ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާ

 .ޢ ޝިފާމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި

 

 ނިޒާމީ މައްސަލަ( )

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ  އިހަވަންދޫ ދާއިރާ 

ރައީސް.  އާދެ!   އިްއޒަތްތެރި  ނ އަޅ ަގޝ ކ ރިްއޔާ  ނިޒާމީ  ހަމަ  ނަަގކ ނޑ   ފާހަަގކޮތާއެއް  ބޭނ ންވީއި  ހަމަ   ،ށްލަން 

ިގނަ މެންބަރ ން ؛މެންބަރ ންެގ  ވަރަށް  ފާހަަގކ ރެވޭބައެއް  އެބަ  ވާހަކަިއަގއި  ކ އްޖާވިމަރާލެ  ެގ  ޖެންޑަރ   ފަިއވާ 

ެއ    ،ވާތީ ޔަީގން  މާތެއްކަން އަޅ ަގނޑަށްކަމަށް. އެީއ ހަމަ ޯގސް މަޢ ލޫ  ަގއި ހ ރި ކ އްޖެއްލ މ ެގ ދަށ ޓްރީެގ ބެމިނިސް

 ކ އްޖެއް. ޔަބެމ ންދިސޯޝަލް ސަޕޯޓް ލިސަިއކޯ  ސްޓްރީެގ  ރ މިނި އެ ކ އްޖާއަކީ ެއއީ ޖެންޑަ  .ވާހަކަ ދަންވާލަންެވެގން

ެއކަން   ،ކަމަށް ނ ވާތީ  އްޖެއްލ މ ެގ ދަށ ަގއި ހ ރި ކ  ހާލެއްަގއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީެގ ބެސްއްވެ ، އެ އެހެންނަމަވެސް

ތ ން އެހާ ޮގ  ގ ޅޭ  ނިސްޓްރީއަކާރ ކާރ ެގ މިސަކަ ފާހަަގކޮށްލަންެވެގން. ދެން  ވާހައެ  ށް ޔަީގންވާތީ ހަމަ  ހަމަ އަޅ ަގނޑަ

ެއކަން    އަޅ ަގނޑ ހަމަ  ،  ތީންބަރ ންނަށް އޮޅިެގން ނަމަެވސް ދެްއކޭބަެއއް މެ  ަގއިހ ެގ ފްލޯދޮގ  ވާހަކަެއއް މަޖިލީބޮޑ   

 .ހަަގކޮށްލީފާ
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ބަލަިއެގންފިން  .ބަރ ން މެިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މައްސަލަ  ތި  ައޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ އާދެ!  އާދެ!  ހ ރިހާ މި  .  ހާރ  

ސާފ ކޮށްމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރ ދަންނަމެންބަރަ  އިްއޒަތްތެރިއްވީތީވެ  ދެންނަށް  އަޅ ަގނޑ   ށް  މިހާރ   ވަން. 

އި ދާއިރާެގ  ދިއްދޫ  އަރ ވަނީ  މި  ޢަބްދ މެންބަރ   ްއޒަތްތެރިފ ރ ޞަތ   މާށްވަޙީދަ هللا  އިނޭގތޯ.  ދިްއަގރ  ފ ކ ރައްވާ   .

  އްޒަތްތެރި އި ދާއިރާެގ  އްަގރ   ޅ  ނ ނިމޭ. އެހެންވީމާ، ދިކްރާމް ޙަސަން އަދި ވާހަކަފ އި  މެންބަރ   ްއޒަތްތެރިއި ދާއިރާެގ  

 ސަން ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށްެގންދަވާ. އިކްރާމް ޙަ މެންބަރ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންއިކްރާމް 

އެީއ  ދެން    ،ޓެްއަގއި ސްެގ ކޮންމެެވސް ލިަގއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީޮގތ    ތްހަަގކ ރެވިފައި އޮށް ވެސް ފާއާދެ! އަޅ ަގނޑަ

ލި އެހީތައް  އެކި  ސޯޝަލް  ނޫނީ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ކ އްޖެއްޔަދިބެމ ންސޯޝަލް  ބެލ މ ގެ      ސީދާ  ވެދާނެ.  ވެސް  ކަމަށް 

ޝަލް ލިސްޓެއްަގިއ ސޯ  ނަމަވެސް، ެއޮގތަށްންކީ. އެހެފާހަަގކ ރީ  ނޫން އަޅ ަގނޑ  ެއޮގތަށް  އްަގެއއްދަށ ަގއި ހ ރި މާނައެ 
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ކ އްޖަކަށް ވަރެ  ، ވާ  ކޮންމެވެސް  ެގނައ މަށް  މަަގށް  ރަނަގޅ   ކ އްޖާ  ޒިންާމތައް ެއ  އޮންނަންވާނެެގ   ކަމަށް   ކެއް 

ަގބޫ ދެންނެވީ  އަޅ ަގނޑ   ، ވެ ތީލ ކ ރެވާއަޅ ަގނޑަށް  ވާހަކަ  މިނިސްއެ  ޖެންޑަރ  ޒިންމާތައް  ރަނަގޅ    ންޓްރީ.  ވެސް 

  އްކަމެ  މަކީ ހަމަ އޮތްންކަން ރަނަގޅ ކޮށްލ ބޮޑަށް ކަ  ނަމަވެސް، ެއައށްވ ރެންނޫން. އެހެ  ޮގތ ަގއި އަދާނ ކ ރާ ވާހަކައެއް 

ފާހަަގކ ރޭ އަޅ ަގނޑަށް  ވާހަ  މވޭތީވެކަމ ަގިއ  ޕްރިވެންއެ  ކްރައިމް  އަދި  އަޅ ަގކަ.  ވާހަކަ  ެގނައީ ނޝަންެގ  ދެން    . ޑ  

ޕްރިންވެން މ ހިންމ   ޝަނަކީކްރައިމް  ވަރަށް  ޤައ މަށް  މި  މިއަދ   ކ ރިން    ދ ވަސްކޮޅެއްެގ  ކ ޑަ  މީެގ  ކަމެއް. 

އް އ ޅޭ  ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތްތަ  ކްރައިމާއެބަ އަޑ އަހަން. އެޮގތ ން    ކަ ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންހަ ވާ  ވިމަގ ަގއި ބޮމެއް ގޮ މަޖީދީ

ބެލިެގން ޮގތް  ކަނޫޅޭ  މ ހިންމ   ކޮންމެހެން  އާ  މެއް.ދިއ މަކީ  އިންޓިފިކެމެރާތަކާއި  ބޭނ ންކ ރެވިެގން ޓެ ޝަލް   ލިޖެންސް 

 ޖެހޭ އަދ  ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިކަމަށް ޚަރަދ ކ ރަން ސަރ ކާރ ން  ޑ މެން މިަގނމަކީ އަޅ  ދެނެަގތ   ރބިހޭވިއަ

ބޮ  އަޅ ަގނޑ ކަމަށް   ަގބޫލ ކ ރަން.ވަރަށް  ޕްރިވެންޓެްއ  ައޅ ަގނޑ މެންނަ  ،ހެންނޫނިއްޔާއެ  ޑަށް  ކަންކަމެއް  މި  ށް 

ކ ރ މަނ ކ ރެވޭ އެހެންވީާމ،  އަޅަންނެ.  ޓަކައި  ނޫނިއްޔާ  ށް  އެޅިެގން  ފިޔަވަޅ ތައް  ޑ މެންނަކަށެއް ނއަޅ ަގ  ހ ރި 

ނަތީޖާމި  ނޑ މެން  އަޅ ަގ އެހެންވީމާ،ބޭނ ންވާ  ނ ނެރެވޭނެ.  ބޭނ ން  ތަކެއް  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  . އެކަން 

ޮގސް މި މ ޖ ތަމަޢަކީ އްލ ވެެގން ޙަ.  އްލ ެވެގންދާންޙަމިކަހަލަ މައްސަލަތައް    ،ނީން ވެސް ބޭނ ންވައެންމެ  ޑ މެންއަޅ ަގނ 

ދެން އަޅ ަގނޑ    ؛ކަމަށް ވާތީވެ  ޅ ތައް އެޅިެގންވަ މި ދަންނަވާ ފިޔަވޭނީން. އެކަން ކ ރެޓަކަށް ވެެގންދާށްމި އަމާން ވެ

މިނިސްޓް ޖެންޑަރ  ެއކިއ އްމީދ ކ ރަން  ވެސް  މިއަށްވ ރެރަ  ރީން  ވެސް  ރޯ  ށްރަށ ަގއި  ޒިންމާދާރ   ލ ތަކެއް ރަނަގޅ  

ކަމަށް   ން ހ އްޓ ވ މަށް ޓަކައި ކ ރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް އެބަހ ރިކ ދިން މިހާހިސާބަށް ދިއ އީ މި  ކަމަށް. އެ  އަދާކ ރާނެ

 . ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށްސް ރައީ ްއޒަތްތެރިއި ރިއްޔާ ޝ ކ  ފާހަަގކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދ .ވަޙީهللا ބްދ ޢަންބަރ  މެ ްއޒަތްތެރިއިދާއިރާެގ   ދިއްދޫ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ވަޙީދ هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ހ ށަހަޅާފައިވާ ކ އްލި    ން ފިރ ޝާޙ ސައިންމެންބަރ     ްއޒަތްތެރިއިއިރާެގ  ދާ  މަޑަވެލީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މަރާލ  13 ؛މައްސަލަ ކ އްޖަކ   ހ ށަހެޅިެގން  މާއަހަރ ެގ  މައްސަލައެ   ގ ޅިެގން   ؛ރައީސް   ްއޒަތްތެރިއި  .އްއ ޅޭ 

ކަންބޮއަޅ ަގނޑ މެންނަ މިއަދ   ކަންތަްއތަކެއް  ވާންޖެހޭޑ ށް  ފާހަަގވެ   ިގނަ  މ އެބަ  ިގނަ ދ ަގއި  މެ  އައްސަސާތަކާެގންދޭ. 

ކަމަށް    ދިގ ލައިެގންދާއްލ  ނ ހޯދިޙަޑ މެންނަށް  ަމށް އަޅ ަގނއެ ކަންކަ  ،އާދޭ. އެހެންވެ  ޑ ވ ން އެބަ ންެގ ކަންބޮ ރައްޔިތ 

ތަކ ރާ  އްޔާ، ވެއްޖެ  ކަންކަން  ވެްއޖެއްޔާރ މިފަދަ  ކަމ ަގއި  މ ައއްސަ  ،ެވެގންދާ  އެ  ރަްއޔިތ ން  ކަންކަމަށް  ސާތަކަިއ  އެ 
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އި ކ ރާ  ނެމެދ ަގއި  އެްއކޮށް  ހިނގައިތ ބާރ   ކޮން ؛އީސްރަ  ްއޒަތްތެރިއިދާނެ.  ތިެގން  ދިމާވާ  ހާދިސާއެއް  މެ މިފަދަ 

ތަށް  ބޮޑ ވާންޖެހޭ ޮގންނަމަެވސް، ކަންދެއްކޭ. އެހެ  ވަރަށް ިގނަިއން އެބަ  ތައްތެްއަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ވާހަކަވަގ 

ކަން އެބަދޭ.  މި  ބަދަލ ވެެގން  ހިނގ މަށްކަން  މ ހާދިސާއެއް  މިޅިން  ފަހ ަގއި  ދަނީބަދަލ ވެެގން   މާވާދި  ކަމެއްއެ  ، 

ދިމާވަންޖެހޭނެފަރާތަ ނ ވަތަ  ކަށް  އ ޅ ކަމަށް  މީހާެގ  އެ  ގ ޅ މާ  ޮގތަކ   ާމއި  ޮގން  ހ ރި  ކަމެްއެގ  މ ޅި ދިމާވާ    ތ ަގިއ 

ޮގކ ރެވޭަގިއ ރިޕޯޓ  އި ާއދޭ. މި މައްސަލައެބަ   ރިެގންބ ނއެ  މައްސަލަ ަމްއސަލައާތާ  ޮގތް   މެދ  ދެކެމ ންދާ  ިއ އަދި މި 

ބަދަމ ޅި ަމއްސަލައިެގ  ވެެގލ ން  ކަންކަމަކީ  މި  އެބަދޭ.  ބޮޑަށް ވ މަ ސިލ  ވާއަސްލަސް  ން  ވަރަށް  ޓަކައި  ށް 

މައްެގންދާއ ނދަޫގވެ މި  އަދި  ކަންކަން.  ދާސަލަނެ  ޮގތެްއަގއި  ތައް  އ ނދަޙަ އިމީ  ޓަކައި  ޫގވާނެ  އްލ ކ ރ މަށް 

ަވގ ތ މައްސަލަތަކެ ދިމާވާ  ހާދިސާއެއް  ކޮންމެ  މިފަދަ  އެހެންވީމާ،  އަޅ ަގނއް.  ކަަގއި  މި  ދެކޭ ޑ މެން  މި    ންކަމ ަގއި 

ހާ މި  ލި  ަގއިދިސާޮގތާއި  ފަރާތައް  ލިބ ނ   ިގނަ ބެއިނޔާ  ވަރަށް  ދިމާވި ސަބަބ ތައް  އެބަ  ން  ކަން ދެއްކޭ.    ފަހަރަށް 

އެއީނިމޭ ޮގތ ަގއި   އިރ ަގއި  މީހެއްެގ  ވާންޖެހޭނެ  އެބަ    ،އެކަން  ޮގތ ަގއި  ކަމެްއެގ  ވީ  ސަބަބ ން  އޭނަެގ  އަދި 

އެހެންވީފާހަަގެވެގ އަޅ ންދޭ.  ކ ރިމާ،  އަސްލާަގނޑ މެންނަށް  ކަންކަމ ަގއި  މި  ވެސް  ތަނ ަގއި  އޮތް  ހަމައަށް    އަށް 

ކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅިެގން. މިއިން   ކަންމެދ ަގއި ދެކޭ ޮގތަށް އެ  ވާސިލ ެވވޭނީ އަޅ ަގނޑ މެން އެ ކަންކަމާ

  ކަމ ގައި މިނޫނިއްޔާ  ،ސާކ ރެވިއްމަޢ ލޫމާތ ތައް ހިމި    ސަސާއަކާެގ ކޮންމެވެސް މ އައްަގއި ސަރ ކާރ ކަމެއް ދިމާވާއިރ  

ލި  ބައިވެރިވާ މަޢ ލޫމާތ ތައް  އަޅ ަގބިމީހ ންެގ  އެހެންވީމާ،  ހ ންނަނީ.  ކަމަކީ  ކ ރެވެން  މެންނަށްޑ ނފައި  ރ  ދ   ،އޮތް 

އް ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާައކަށް  މިއިން ކޮންމެ ކަމެ  ،ކީ ޮގތަ  ން އޮތްއްލެއް ލިބެޙަ  ންކަމަށްފަދަ ކަމ ސްތަޤ ބަލ ަގއި ވެސް މި

ލި ފަރ ދަކަށް  އާންމ   އަދި  ސީ  މާއެކަ  ،ބ ނަސްވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ވިރިއަ މެދ ަގއި  ެއކަން ސްކޮށް  ސްނައި 

މަސައްކަތްކ ރ ންރ އްލ ކ ޙަ ނިޔަތ ަގއި  މަޖިލީހ މ ެގ  ކޮމިޓީތަކ  .  ގ ޅ ންހ ރި  ެވެގން ެގެގ  ވެސް  މަސައްކަތަކަށް   

ގ ޅިެގން    ރީތަކާއެ މިނިސްޓް  ،ދަލ ަގއިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކ  ކ އްލި ބައްލ ވ މަކަށް ދިއ މ ެގ ބަދިމާ  އްހާދިސާއެޖެހެނީ  ންދާ

ބަލައި  މަސައްކަތްތައް  ކ ރާ  މިނިސްޓްރީތަކ ން  މަސަ  ،އެ  ޮގތަކަށް  ތަކ ރާރ ނ ވާނެ  ހާދިސާތައް  އްކަތްތަްއ  މިފަދަ 

ވާހަކަ ނިންމާލަމ ން ވެސް މި  ނޑ   އަޅ ަގ ؛ރައީސް  ތްތެރިއްޒައި  .ހޯދ ންގ ޅިެގން    ތްތަކާފަރާ  އް އެެގންދާނެ ޮގތެ ރޭވި

ސ ވަ ނިރ ޭގެގ  މަރ ޙޫމަށް  ދ  ޢ މަތް  ދާއިީމ  އެދި  އަދި  ޢާލެއްވ ން  އެދެޢާއިކ ރަމ ން  ދެއްވ ން  ކެތްތެރިކަން  .  ންލާއަށް 

 އްޔާ. ޝ ކ ރި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދަންނަ ންނަމެންބަރ   ޒަތްތެރިއް އިއަޅ ަގނޑ   އާދެ    .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   އަޅ ަގނޑ މެން   ،ންއިލާނަވަށް 

މައްސަ މި  ބަންދ ކ ރެވިފަވާހަކަދެްއކ ަގިއ  އިލަމިހާރ   ާވނީ  ފ ރ ޞަތ   ެއއީ  މ ެގ  ބަންދ ކ ރެވ   11:40.  ނީ.  ަގއި 
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.  މަށް ތ ން ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިަގކ ރިޭއެގ  ،އަށް ފ ރ ޞަތ  އޮތް ވާހަކަ  11:40  ންކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވިގެ އޭ

ނޑ މެން އެބައޮތް އެއް ވޯޓ .  ރ  ވޯޓ ެގ ަވގ ތ ަގއި އަޅ ގަ މިހާ ؛ވާލަންކ ރީަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދަންނައާދެ! މިހާރ  އަދި އޭެގ

ހ ށަހަޅާފަ ވަނީ  ރިޔާސަތ ން  މިހާރ   އިތ ރ ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ދައ ރ   ވޯއެއީ  އެ  އެހެންވީމާ،  އަޅ ަގނޑ .  މެން ޓ  

  ދައްކަވަން އެދިވަޑައިެގންފައިވާ ފ ޅ ަގއި ވާހަކައި މި މައްސަލަ  ،ވަނީ ރ ފ ރ ޞަތ  މި އަ  ދެން މިހާރ  އަޅ ަގނޑ   ނަާގނަން.

 . މަދ  ހާރޫނަށްޙްއަ އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާެގ  ، މަނަދޫމެންބަރ  އްޒަތްތެރިއި ންމެ ފަހ އެ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ހާރޫން 

  ،ލައަކީ ވާ މައްސަ  އްވާފައި މިށަހަޅ މެންބަރ  ހ   އްޒަތްތެރިއި އިރާެގ  ދާ  މަޑަވެލީސް.  ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީއާދެ!  

ިވސްނަ  ޑ ވ ންކަންބޮ ފ ންކޮށް  އަޅ ަގނޑ މެން  އަދި  ގ ޅިހ ރި  މައްސަލަ  މި  މައްސަލައެއް.  ފަިއވަނީ ންޖެހޭ 

 އ ލ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރއްކާތެރިކަމާ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި މާޙަ ރައްކާތެރިކަމާެގ ިއޖ ތިމާޢީޑ މެންެގ އެންމެންނ އަޅ ަގ

އ  އެއީއެކ   ހެދ ން  ތަނަކަށް  އެންމެއަޅ ަގނޑ މެ  ޅެވޭނެ  ޒިން  ޒިންމާެއއް.  ންެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ހ ރިހާ  ންމާއެއް. 

މަްއސަ ؛ރައީސް   ްއޒަތްތެރިއި މި  ބަލާއިރ   މައްސަލައަށް  މަތީއިލަމި  ފަހަރެްއެގ  އެތައް  ދަނީ  މި  ފާހަެވެގން  ން ަގއި 

އެ   ނޫނީ  ފ ޅ ންެގ ފަރާތ ންއެ ބޭ   ،ވެ ތިބެކ  އާންމ ންެގ ތެރެއަށް ދޫ ޔަ  ހ ރި ބައްށ ެގ ރެކޯޑ ތަކެކ ރެވިފައި ކ ހައްޔަރ 

ފަރާމީ ހިހ ންެގ  ކަމެއް.  ތ ން  ދެރަ  ވަރަށް  ސަރ ކާ ؛ރައީސް   އްޒަތްތެރިއިނާގފައިވާ  ކަންކަމަކީ  ރ ތަކަށް މި 

ވަންޖެހޭ ކަންތައް. އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ންވާ  ވެސް ހ އްޓ ޑ މެން ކ ރާ ވަޢ ދ ެގ ތެރެއިން އަންނަންވެެގން އަޅ ަގނ

މި ފ ރ ޞަކަމަކީ  ދެވަނަ  މިވަނީ  ތެރެއަށް  ދެވަތ  ވެސް ވަދެކަމ ެގ  ފ ރ ޞަތޭފައޭ.  ރެކޯޑ ަގިއ    ކިޔައި  ނަ  ފ ލ ހ ންެގ 

އޭ ހ ރި ރެކޯޑ ތައް  ކ ށ ެގ  ފ ހެލަދީރ ،  ދާދި  ،ަގއި  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  މިނިވަންކ ރީ.  ކ ދިން  ދ ވަހ   ކަށްމިދާ  އެ 

ޔ ނީފޯމ ންެގފެނި ވެމްކޯެގ  ފަރާތ ލައި  ދިޔަ  ކ ދިންތަކެއްެގ  އ ޅ ނ   ފެނިެގންދިެގން  ހިތާމަޔަން  ވަރަށް  ވެރި   

ފ ރ ޞަތ  ދެވަނަ  ހަމަ  ކ ދިން.މަންޒަރ ތަކެއް.  ކަމެއަޅ ަގނޑ މެން  ؛ރައީސް  ްއޒަތްތެރިއި  ެގ  ކޮންމެ  މިފަދަ   އްނަށް 

ޕްރޯ    ކ ރެވެނީ އެ މ ައއްސަސާތަކ ންއްދިދެން ތިބޭ މީހ ންނަށް އިނިގލި  ،ސަސާތަކާއި މ އައް  ދިމާވާ ަވގ ތ  ސަރ ކާރ ެގ

  . ތީ ަގބޫލ ކ ރެވޭށްޑ މެން އެންމެންނަކަމަށް އަޅ ަގނ  އެކްޓިވްކޮށް މި ކަންކަމ ަގއި ެއކަށީެގންވާ މަސަްއކަތްތަކެްއ ނ ކ ރެވޭ

މި ފަރާތ   ،ޅެނީއ    ފާހަަގކ ރަން  އަ ސަރ ކާރެްއެގ  އިޑ ޅ ަގނ ން  މ ހި  ތިމާޢީޖ މެންެގ  އެންމެ  ދެ ރައްކާތެރިކަމަށް  ންމ  

ައޅ ަގނކަމ   ކަންތައް ހިލޭޑ  ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  މި    ފަހިކޮށް  ތަޢ ލީމ   ބޭވަނީ  މިދީފަ.  ފަހިކޮ  ސްފަރ ވާ   ދީފަ.ށްވަނީ 

ލީމީ ތަޢ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ  ؟އ ޅެނީ   ޮގސްެގން މި  ޤ  އަޚްލާގެ ހިސާބަށް ކ ދިން  ންބާއޭ މިއަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރަނީ ކީްއެވެގ

ހ ރީބާއޭނިޒާމ  ަމއްސަލަެއއް  އަޅ ަގނޑ މެން   ،ަގއި  ކ ދިންނާ  ގެ ނޫނީ  އެ  ބަހައްޓަންޖެހޭ  ދޭ  ބެލެނިވެރިންނަށް  ތެރޭހައި 

ާގއަޅާ ނ ބެހެއްޓެނީބާއޭ.ށްތްކަލ މާއި  ހިތަށްއަރަނީނޫންނަމަ    އަޅ ަގނޑ   ތ އްތ   ،  ލިބ ނ   އަނިޔާ  އެތައް  މި  ކ އްޖާ 
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މަތީ ެގއްލިފަހަރެއްެގ  ފެންނައިރ    ރެވޭކ ޓ ރިޕޯ  ،ން  ދަނީ.  މި  ފެންނަމ ން  ނޫސްތަކ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމަށް 

ޝަލް ސޯބޭނެ  ހަމަ ދައ ލަތ  މ ސާރަދީފައި ތި ؟ޑ މެންެގ ސޯޝަލް ވޯކަރސްބަިއބާއޭ އަޅ ަގނތަށްއަރަނީ ކޮއަޅ ަގނޑ  ހި

އެރވޯކަ ކ އްޖާެގ    ސް.  އެ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ދިމާވީމާ  ކ    ،އިލާއަށްޢާމައްސަލަ   ،ކައިރިއަށް   މައިންބަފައިންެގ  އްޖާއެ 

ކައިރި ކ އްޖާ  އެ  ތަނަ  ،ައށްނޫންނަމަ  ދިރިއ ޅޭ  ކ އްޖާ  އެ  ޒިޔާރަތްކޮނޫނީ  ަގ ؟ލިބާއޭށްށް  ިމ  އަޅ ަގނޑ   ބޫލ ކ ރަނީ 

މެންެގ ތެރޭަގިއ  ޑ ޅ ަގނނެ ކަމަށް. ދެން އަތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ކަންކަން ނ ކ ރެވޭކޮށްެގން ނޫން ޮގ  ކަންކަން

ައނެއްހަަގކ ރެޑަށް ފާއެންމެ ބޮ ތަންފީ  ،މައްސަލަައކީ  ވޭ  ޖެހޭ މަންޒަރ .    ެމން ފަހަތަށްކ ރ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ ޛ ާގނޫނ  

 ؛ ކ ރީ ރޭ ެގނޫނީ އޭ   ،ހެވެއޭ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ، ރޭެގ ކ ރީ ރޭޖެ އެކަން ކ ރ މ ަގއި ފަހަތަށްށްަގނޑ މެންނައަޅ 

ެވއްޖެތިން   ތެރެއަ  ،ރެއެއް  މިސްކިތެއްެގ  އެހ ޅ ާމލޭ  ވަދެ  މީހަކ   މީހ ންނަށް   ށް  ތިބޭ  ނަމާދ ކ ރަން  ތަނ ަގއި 

ނަފ ސާ  އެއީ  ބަލިއ ނދަޫގކ ރާތާ.  ތިބެވޭކަށެއްމީހެނީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކިޔާފައި  އެ   ؛އީސްރަ  ްއޒަތްތެރިއި.  ނެތް  ކޭ 

އިސް އެތާ ތިބި އަ  ސް މީހެއްެގ ަގިއަގއި ޖެހީ. ތިން ވަނަ ރޭއި ރޭ އަ ހިކީ. ދެވަނަފ ރަތަމަ ރޭ އައިސް ެއއްޗެ  މީހާ

ވަގ ތެއްަގއިޅަފޮތަޅާ  ނާއެންމެން ހ ރިހާ  މި  ވާހަކަދެއްކީ.  ބަހ ން  ހަޑިހ ތ ރ   ފ  އި  ވެސް  އެލ   ހާ  ހ ން  . ޒިރ ވިތަނަށް 

އެ  ކީ ހ ންނަންވީ  ހާމީްއވެެގންތޯ  ދަންނަވަނީ   ؟ދޫކޮށްލެވިފައި  މިއަޅ ަގނމި    މައިަގނޑ ހ ރި  ކަމ ަގއި  ޑ މެންެގ 

ނީ ދާއިމީ  އެދެ ވެސް މި  އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން  ، ސްނަންޖެހޭ ކަމަކީމެންނަށް މީަގއި ވިނޑ  މައްސަލަތައް. ދެން އަޅ ަގ

މިނިވަންކަމާންކަމާއަމާ  މެންނަށްއަޅ ަގނޑ   ،އްލެއްޙަ އ    އި  މ ޖ ތަމަޢ ަގއި  ހޯެއކީަގއި  ޮގތްތަކެއް  މިކަން ޅެވޭނެ  ދަން. 

އަޅ ަގނ މަަގކަށް  ސީދާކޮކ ރެވޭނެ  ވިސްނ ން  އަޑ މެންެގ  މަސައްކަތްކޮޅ ަގނ ށްެގން  ކަންކަން ށްެގންޑ މެން  މި  ނޫނީ   

ކަމަކަށެޙަ ނ ފެނޭ.  އްލ ވާނެ  އަޅ ަގނޑަކަށް  ކ ށް  ؛ރައީސް  ްއޒަތްތެރިއި ްއ  ހ ންނަނީކ މިފަދަ  މި  ރަހީނ ކޮށްެގން ށަނީ   

މަރަމިޮގތަ ެގންގ ޅެ  ދ ވަހަކ   އެތައް  ކަންތައްތަކެއްލެވ ނީއިށް  ކ ދިކ ދި  ހ ންނަނީ  މި  ހ ންނަ  މަ  މި   ނީނޫން. 

އިންއަޅ ަގނޑ މެން ވަރ ަގދަވާންޖެހޭޓެެގ  މިއަދ   އިންޓެލިޖެންސް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނިޝާންތަކެއް.  ލިޖެންސަށް ކަމ ެގ 

 . ބާވަތިެގ ކަންކަން ހިނާގއިރ ަގިއ.. އެނެގން އެބަޖެހޭ މި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދެއްވ ން އެދެން.ލަމަވާ ނިންއްޖެ. އެހެންވީމާ، ވާހަކަފ ޅ ވަގ ތ  ހަމަވެ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ހާރޫން 

ިމއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން    ،ން ވެސް ފާހަަގކ ރަން އޮތީއަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ ނިންމާލަމ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއާދެ!  

މަކަންބޮ އެންމެންއްލ ޙަިމކަން    ، އްސަލައެކޭޑ ާވ  އަޅ ަގނޑ މެން  ަމސަޅި ގ   ކ ރަން  އެއްކަތްެގން    ހެއޭ.ޖެ  ބަ ކ ރަން 
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ނިޢ މަތް  އަޅ ަގނޑ  ދާއިމީ  ސ ވަރ ޭގެގ  މަރ ޙޫމަށް  ެއ  އެ   ނިންމާލަމ ން  ޝ ކ ރިްއޔާ    ރަން.ކ ޢާދ ދި  ދެއްވ ން 

 . ރައީސް ްއޒަތްތެރިއި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ހަޅ އްވާފަިއ އޮތް  ށަހ   ންރ ޝާޙ ސައިން ފި ންބަރ   މެ  އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާެގ    މަޑަވެލީ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

އަިމއްލައަށް  ިމއްލައަހިސާބ ން މި ނިމ ނީ. އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެން ެއްއވެސް ހާލެއްަގއި    ބަހ ސް މިލަިއެގ  ކ އްލި މަްއސަ

ނަ އަނެއް މީހާެގ ފ ރާ  ،ނޫން  އްޤެއްތް ޙަކަށް އޮކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން ެއްއވެސް މީހައަދި ޚާއްޞަ  ،ކަންތައްތައް ނިންމައި 

 13ޢ ޞޫމް  އަދި މި މަ  .ށްވެރިކ ރަންރާތ ން ކ  އިބާލަ އެންމެ ހަރ ކަށިމެން މި މައްސަ! ައޅ ަގނޑ  . އާދެމަކީދ އްވާލ 

ތް މިންވަރ ކޮށްދިނ މަށް  ނިޢ މަސ ވަރ ޭގެގ  هللا މް ކ އްޖާެގ ފ ރާނައަށް މާތް  މި މަޢ ޞޫ  ، ރިހެން ކ އްޖާޑަ ފިކ    ެގއަހަރ 

ހަމަޢާކ ރަން.  ދ ޑ   އަޅ ަގނ    ަގއި ރަތ  ޟްޙަهللا ން އެދިވެސް  އަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވ ިއލާއެއާެއކ  މި ކ އްޖާެގ ޢާއަދި 

 .  2:15ަވގ ތަކީ   ެގެގ ވޯޓ އްސަލަ ނިމ ނީ. މިއަދ މި މަ ހިސާބ ން ދަންނަވަން. ާއދެ! މި އަޅ ަގނޑ  ދ ޢާ

 

 . މައްސަލަ 8

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ؛8ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރ   ދެން މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި

ަގވާ  ،ޝަރީފްއާދަމް    މެންބަރ   އްޒަތްތެރިއި ދާއިރާެގ    ވަރީމަޑ އް  -8.1 މަޖިލީހ ެގ  ވަނަ   179އިދ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ 

ހ ށަހަޅ އްވާފައިމާއް ދަށ ން  މަްއސަލަދާެގ  ހ  ؛ވާ  މަޑ އްވަރީމި މައްސަލަ   ްއޒަތްތެރިއިއިރާެގ  ދާ   ށަހަޅ އްވައިދެއްވ މަށް 

 ތ އަރ ވަން. އާދަމް ޝަރީފަށް ފ ރ ޞަ މެންބަރ 

 

 :ކަދެއްކެވ ންވާހަ ޝަރީފް މެންބަރ  އާދަމް ެގދާއިރާ އްވަރީމަޑ 

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ބެޝ ކ ރިއްޔާ  ދަމަހައްޓައި  ޙ ރ މަތް  ސަރ ކާރަށް  ހަރ ދަނާ  ންލެހެއްޓ މިސްކިތްތަކ ެގ  ކ ރ މަށް 

ކޮ  ލައިއިވަ ޮގ މައްސަލަ.  ބައެގ ޅިެގންއާ  19-ވިޑ ހ ށަހަޅާ  މާލޭެގ  މިސްކި  ބަންދ ކޮށްފައިވަނިކޮށް ތްއް  ްއ  ބައެ  ،ތައް 

މިސްކިތ ެގ  ތްތަރާފަ ދީޙ ރ ރާއި  ޤަދަ ކ ން  ވިޔާނ ދާ  ފަދަ  ކެނޑޭ  ޢަމަލ   ނާމަތް  ހިންަގމ ޚިލާފ     ، އާއިތީންދާތައް 

މަސްތ ވާތަކެތި  ަގއިމިސްކިތ  އެ  ބޭނ ން  ވިްއކ މާއި  އިތ ރ ތަކެތި  ފަރާތް  ،ންކ ރ މ ެގ  މިތަކ އެފަދަ  ސްކިތ ަގިއ  ން 

  މީ ރަމ ންދާތީވެ، އިސްވެ ބަޔާންކ ރެވ ނ  ކަންކަމަކީ އިސްލާންތައްތައް ކ ކަހެދ ން ފަދަ  ކައިބޮއި  ،ންވެރ މާއިފެ  ،ނިދ މާއި
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މ ޖ  ެއއްޮގތަކަށްތަމަދިވެހި  ހިޢ ަގއި  ވާތީ ނ  ދީެގންނިގޔަވެސް  ކަންކަމަށް  ދިވެހިރާ އާއި ވާނެ  ކަންކަމަކީ  އެފަދަ  ަގއި  ޖޭއް، 

އިސްލާމްދީއިސް މަތިވެރިކަމާިއ  އ ރިވެލާމީ  ނ ެގ  ފަސޫތި  ނެތިކޮށްލާ  ކަންނ   ދަލ ތައް    ، އިއާ ވާތީ  ކަމަށްބައި 

ބިންމަތީ ޙ ރ މިސްކިތްތަކަކީ  އަދި ަގިއ  ކަމ ގައިެގ  هللاއ ފ ލިެގންވާ    ރ ޤަދަ  މަތްތެރިވެެގންާވ   ،ހިނދ ވީ  ެގފ ޅ  

ޙ ތްތަކ ސްކިމި ދަމަހައްޓަެގ  މިސްކި   ގެ އެތަންތަނ   އި، ރ މަތް  ކަށަވަރ ކޮށް  ބެރަްއކާތެރިކަން  މިހާރަށް ޓ ންހެއްލެތްތައް   

ތ ެގ ޤަދަރ  މިސްކި  ،ށާއިންާގ ހަޑިމ ޑ ދާރ  ޢަމަލ ތައް ވަގ ތ ން ހ ްއޓ މަިމސްކިތްތަކ ަގއި ހި  ،ކ ރ މަށާއިނާވ ރެ ހަރ ދަ

  ޅ މަށް އެމެދ  ާގނޫނީ ފިޔަވަޅ   ތްތަކާފަރާ  ފަދައެ  ،ށާއިވ މަތެރި ހަތްޑަވާ ފަދަ ޢަމަލ ތައް ހިންގަމ ންދާ ފަރާތްތަކަށް ނަސޭކ 

ޮގވަ ސަރ  ަގާވއިދ ލަިއ  އިކާރަށް  މަޖިލީހ ެގ  މައް  މާއްދާެގ  ވަނަ  179ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  މި  ވެ.  ޅެމެހ ށަހަލަ  ސަދަށ ން 

 . ސްރި ރައީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ވަރީ އްޑ  މަެގ ދަށ ންދާމާއްވަނަ    179ދ ެގ  ހ ެގ ަގާވއިންެގ މަޖިލީޔިތ . އާދެ! ރައްބަރ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންޝ ކ 

އިްއޒަ މި  ތްދާއިރާެގ  މެންބަރ   މަޖިޅ ހ ށަހެތެރި  މައްސަލަ  ބަހ ސްކ ރ މާލީހ އްވި  އިއްޒަތް  ަގއި  މެންބަރ ން ތެރި  މެދ  

ޮގތަށް ވޯޓ  ނެގ ޑަިއަގންފެނިވަ ލ   ެގ ރަނަގބީވޯޓ    ،ން އެދެންަގނޑ  މި ދަނީ. އަޅ ަގނޑ  އިދާރީ މޭޒ ޅ މަށް އަނަވާ 

ެގ ބަރ ންނަށް ވޯޓ ްއޒަތްތެރި މެން. އިނީމި ދަ  ޑ  ވޯޓ  ނަަގން! އަޅ ަގނއާދެ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ސަަވއިދެްއވ މަށް.  ޖައް

 ެގންަގއި ލިޔ އްަވއި ރ ންނަށް ފަހ ން ޗެޓ ބަިއއްޒަތްތެރި މެން  ނ ަގންނަވާއިފެނިވަޑަ  ންކ . ލިޑަިއަގންނަވާނެވަފެނި  ލިންކ 

ވަނަ  179ަމޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  ންެގ  ރައްޔިތ   .ޑ  މި ދަންނަވާލަނީ ޯވޓަށްަގނ ޅ އަ   މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އަރ ވާނަން.ްއވ ވޯޓ ދެ

މަޑ އްވަރީދަެގ  އްދާމާ ިއްއޒަތްތެރި  ށ ން  ޝަމެން  ދާއިރާެގ  އާދަމް  ހ ށަހަޅ  ރީބަރ   މަްއސަލައާފް  މެދ    އްވާފައިވާ 

ފެޒައިއް  މެދ   މާކ ރ ހ ސްބަމަޖިލީހ ަގއި   މެންބަރ ންނަށް  ވޯޓ ނިވަތްތެރި  ޮގތަކަށް  އެދެން.  ޑަިއަގންނަވާ  ދެްއވ ން 

ވޯޓ ފަހ ށް)ވަގ ތ ކޮޅަކަ ލި(  ޗެޓ ަގއި ފެނިވަޑައިނ ަގން  ންކ   ޮގތް  ވޯޓ ދެްއވާ  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ނަާވ 

  ލިޔ ްއވައިދެއްވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   ދަމް ޝަރީފްއާދާއިރާެގ މެންބަރ    ރީޑ އްވަމަ    މެންބަރ :ހ ށަހެޅ އްވި
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 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 42    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 31    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 02    ެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ން

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

    33     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  17      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މަޖިރަ ަގާވިއދ އްޔިތ ންެގ  މަ  ވަނަ  179ެގ  ލީހ ެގ  ދަށ ން  ިއއްޒަތްތެ  އްވަރީ ޑ މާއްދާެގ  އާދަްމ  ރި  ދާއިރާެގ  މެންބަރ  

ނަތީޖާ. އްވި ވޯޓ ެގ  ންބަރ ން ދެރި މެމެދ  އިއްޒަތްތެ  ކ ރ މާސްހ ަގއި ބަހ މަޖިލީ ؛އްވާފަިއވާ މައްސަލަރީފް ހ ށަހަޅ ޝަ

ދެއްިވ  ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ  .42؛ ންބަރ ންެގ އަދަދ ވި މެބެތިއް ރ ވެ  ޒިހާ. 87؛ ބަރ ންެގ އަދަދ މ ލަ މެންޖ ހ ެގ  ޖިލީމަ

ނ ންނ ާވ   ބޭވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން. 2 ؛އަދަދ ންެގ  ރ މެންބަ  ދެްއވިނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ . 31؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ފާސްވ މަށް  . 33؛  އަދަދ މެންބަރ ންެގ  ންނެވި ިއެގަވޑަވޯޓ ަގިއ ބަިއެވރިވެ. 2؛ ދ ންެގ އަދަވޯޓ ދެއްިވ މެންބަރ ކަމަށް  

ބަހ ސްކ ރ މަށްއެހެ. 17؛ ބޭނ ންވާ އަދަދ  މަޖިލީހ ަގއި  މި މައްސަލަ  މަޖިލީހ ން ންވީމާ،  މިހާރ     ފާސްވެއްޖެ.    އާދެ! 

ފ ރ ނޑ   އަޅ ަގ ހ ށަހަޅަތ ޞަމި  މަޖިލީހަށް  މައްސަލަ  މި  މަޑ ްއވަރީއިދެއްވ އަރ ވަނީ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާ  މަށް  ެގ 

 ބިަވޑަިއަގންނަާވނެ. ލި ަވގ ތ މިނެޓ ެގ  7ންބަރަށް . އިއްޒަތްތެރ މެށްމެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފަ

 

 

 ކަދެއްކެވ ން:ފް ވާހަޝަރީމެންބަރ  އާދަމް ދާއިރާެގ  ރީޑ އްވަމަ

ރައީ  ޝ ކ ރިއްޔާ އަޅ ަގިއއްޒަތްތެރި  ހިތ ން  ައޅ ަގނޑ   ެވސް  ޑ މެނ ސް.  އެންމެން  ފަދައިންަގބޫލ ކ ރާނެން    ،  

މި هللاކަކީ  މިސްކިތްތަ ވަތަޢާލާ  އެތީބިންމަ  ސ ބ ޙާނަހޫ  ލައްވާފަިއވާ  ެގކޮޅ ކަލާންަގއި  އެންމެން ނއަޅ ަގ  .ެގ  ޑ މެން 

ދި ިގނަ  ހޭދަކ ރާ އަ   އެންމެ ިގނަ ވަގ ތ ކ ރ މ ގައިކަންއަޅ   ރަތަށް ކ އްތަންވެޟްޙަެގ  ވަތަޢާލާ  ޙާނަޙޫބ ސ  هللاސް  ވެ

ހޭ އެންމެ ދަކ ރަންވަގ ތ   ބިންޖެހޭ  ެއއް  މ ޤައްދަސް  މި  ައޅ ަގނ ؛  އަޑ މެންނަށް  އެންމެ ޅ ަގނބިންމަތިން  ޑ މެންނަށް 

ޒިޔާ ފަސޭ އެތަންތަނަށް  އަޅ ަގނ ތަންތަ  އެ  ،ކ ރެވޭތްރަހައިން  ބޭނ ންވާ  ނ ަގއި  ހޭދަކ ރަން  ވަގ ތ   ިގނަ  އެންމެ  ޑ މެން 
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އަ ކީއެއްތަން.  ޤ ރިދި  ޙަރަސޫލާާއނާއި  ރ ތި  މިސްކިތްތަކަޘ ދީެގ  ވެސް  ޙ ރ ން  ކަމާއިމަތްތެރިކީ  ތަނެއް    ،ވެެގންވާ 

ގެއަށް   އެކަލާން ންތ ެގ މަތީާވ ޮގއިނަޙޫ ވަތަޢާލާ އަންގާވަފަ ސ ބ ޙާ هللا   ، ކ ރ މާއިއަޅ ކަން   ، ކ ރ މާއި ޒިކ ރ އެތަންތަނ ަގިއ  

ޚާއްމަ  އަޅ ކަންކ ރ ން ދެމިތިބ މަށް  ޚާލިޞަކ ތީަގއި  މިސްކިތްތަކަކީ. ޞް ރެވިފައިވާ  ތަނެއް  ކ ރެވިފައިާވ 

އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ވެސް  ނަގއަޅ    ،ވާއިރ  ށްންކަމައެހެ   ، އި އްޖޭަގޞަކޮށް ދިވެހިރާދި ޚާއްއަ  ،ބޫލ ކ ރޭަގޑ  ހިތ ން 

ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން    ނޑ ސް އަޅ ގަ ވެ  ރަމްޒަކީނަކީ ވެސް ނ ވަތަ  ކަން ދައްކައިދޭ ތައިސްލާމީ ވަންތަ  ރާއްޖޭެގދިވެހި

ަގބޫލ ކ ރަންއެންމެ މިސްކިތްތަން  އެކައް  ބޭފ ނ ޅ ަގއަ  ،ވާިއރ ންކަމަށް ހެން.  އެްއވެސް  ހިތ ން  ދެބަހެއް ޑ މެން  ޅަކ  

  ވަރ ކ ރ މަކީ ކަށައި ރައްކާތެރިކަން  ލާމަތާެގ ސަމަތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓ މާއި އަދި އެތަންތަނ ޙ ރ މިސްކިތްތަކ ެގ    ،ވާނެނ 

  ރި ހާލަތާ ކޮިވޑ ެގ މި ނ ރައްކާތެ  ، ފަދައިންަގންނަވާނެއި މެދަކ . އެނިގަވޑަ  ކަމެއް ކަމާ  ރަންޖެހޭނެ ސް ކ މެހެން ވެންކޮ

ރާއްޖޭެގ ބައެ ގ ޅިެގން  ހިސާބ ތަކ ަގއި  މާލޭެގއްޚާ   ،އް  ބަންދ ވ މާ   ޞަކޮށް  އަޅ ަގ  މިސްކިތްތައް  ނޑ މެންނަށް ގ ޅިެގން 

ވާހަކަތަކަކީދިޔަންމ ެވެގންއާ ވަށް  ޚާއްޞަކޮ ؛  މިސްކިތްތަކ ަގއި  މަސްތ ވާތަކެތީމާލޭަގއި  ބޮޑަށް  ވި ރަށް  ޔަފާރި ެގ 

 ެގން ކަނޑައެޅި   ކ މ ަގއި ހ ެގ  ިއސްލާމްދީނ   ،ބ ހ ޒީވަރަށް ނާތަތ ެގ  ބާވަ  މި  ،ކ ރ މާއިބޭނ ން  ތިކެމަސްތ ވާތަ  ،ކ ރ މާއި

ކަންތައްމަނާކ ރެވިފައި   ،ކ ރައްވާފައިވާ ންރާހަ ހިނަގމ ން  އެ   ތަކެއްވާ  ވާހަކަތަންތަނ ަގއި  އަދާ  ށް ޅ ަގނޑ މެންނަ. 

އެބަހ  ފެންނައޯތަކ ން  ޑި ވީ ތެރެ ތިޚަ  ،ރިން  މަސްތ ވާތަމްެގ  ވިއް އަށް  ލައިެގން  ބާވަތ ެގ    ިއ، ކަކެތި    އްތަޢަމަލ މި 

މިންޒަރ .  މަކ ރަމ ންދާ   މިސްކި  ހަރ އަ  މާލޭަގިއ  ހަތް  ާގތްަގނޑަކަށް  މ ޢާމަ   ގައިތެއް ވެސް  މަލާތްތައް ސްތ ވާތަކެތީެގ 

މިކ  ފެތ ރިފައި އެބަހ ރި.  ޚަބަރ ތައް  ކ ރާ ކަހަލަ ސް ނ ދ  ވެމީއްއ   ކާތެރި އަޅ ަގނޑ މެންބާވަތ ެގ ނ ރައް  ރާ ކަމަށް 

މިސްކިތްތަކ ގަ ކެއްކަންތައްތަ އެހިތ   އަޅ ަގނޑ    ،އިރ ނަގމ ންދާހި  އި   ރައްކާތެރިކަންތަންތަ  ން    އެ  ،ނ ެގ ސަލާމަތާއި 

ނ ހިންޭގނެ   ،ށްނ ހިންާގނެ ޮގތަކަލ ތައް  ޢަމަންތަނ ަގއި ެއ ބާވަތްތަކ ެގ  ތަ  އަދި އެ  ،ޓަކައި  ޔަތްކ ރ މަށްމާހި ތަންތަން  

ކ ރ ކަންތައްށް  ޮގތަކަ އަޅ ަގތައް  ހިމަކީ  އިނޑ   ކަމެއް.  މ ހިންމ   ވަރަށް  މި އަޅ ަގ  ޔެއްތ ން  ފެނިެގން    ނޑ މެންނަށް 

އަޅ ަގމިސްކިަގއި  ޅ މާލޭ ހ   ،ޔައީދި ތެރޭަގއި  އެްއޮގތެއްެގ  ނ ެގނެވޭވެސް  ތަކަށް ނޑ މެން  ވެސް    ބޮޑެތި  ފަދަ  ޚިޔާލަށް 

އަޅ ަގނ އްސަލަތަކެއްމަ ޚި.  ވެސް  ދ ވަހަކ   ފަދަ  ޔާލަށްޑ މެން  ނ ެގންނަ    ގެ ންައޅ ަގނޑ މެ  ،ރ ވައިންބަހ   ވެސް 

ކަ އިސް ވެސް  މަނާކ ެގޅި ނޑައެލާމްދީނ ަގިއ  ތެވާ  ރަްއވާފައި ނަހީކ   ،ފައި ރަްއވާން  މިސްކިތ ެގ  ރޭަގިއ  ބަސްަމގ ން 

ހިންަގތަނ ަގ  އެ  ،ލާތްކޮށްމަމ ޢާ މާރާމާރީ  އަޅ ަގމިކަހަ  ،އިއި  ދިވެހިނ ލަ  އާދަކާރާޑ މެންެގ  ސަޔާ ދައްޖޭަގއި    ތާ ފަާގއި 

ވަތ ެގ ކަންތައްތަްއ  ބާ  މި؛ ސް ދާ މަންޒަރ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީންންތައްތަކެއް ހިންަގމ ތް ކަން ނެޅ ވެސް ގ ށް އެްއޮގތަކަ

ކަން ވަރަށް  އެއީ  ހިނގ މަކީ  ކަމެއް.  ބޮމިސްކިތްތަކ ަގއި  ކަން  މިޑ ވާންޖެހޭ  މިސްކިތްތަކ ަގިއ  ބާވަތ ެގ  ތައްތައް 

ވާނަމަހިނަގމ ންދާ ކަމަށް  އެތަންތަ  އަ   އެތަންތަނާ  ،ޑި ކެނރ މަތްޙ   ނ ެގ،  އޮތް ދޭތެރޭަގއި  އަންނަން  ޅ ަގނޑ މެން 

ޖޭަގިއ  އްަގނޑ މެންެގ ރާއަޅ    ، އްލިޅިން ގެ ރ  މ ންޒަންވާ މަނ ބޭ  އި ދެކެން މަންޒަރާންނަ  ފެންނަން އޮ ސް  ކަށް ވެތަޖީލ 
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ބަށް ކަންތަްއތައް ދިއ މަކީ ވެދާނެ ކަމެއް.  ކަން ވެސް ކ ޑަވަނީ ކަމަށް ދެކެވޭ ހިސާިމއްޔަތ އްދެވޭ އަހަ  ސްލާމްދީނަށްއި

މި އަޅ    ސްސާޚައްހާ  އެހެންވިމާ،  ދެކޭކަމެއްަގއި  ކޮތ  ޮގަގނޑ   މިކަހަލަ  އެބަޖެހޭ  ސަރ ކާރ ން   ސް ސާ ޚައްންމެ  ަގިއ 

  އި ފިއ  ހިންަގެވސް ޮގތަކ ން ކާނޫނީ އެނޫން  ،ޔަސް ވެސްކަމަށް ވި   ވިޑ ެއއީ ކޮ   ،ޅިެގންވަސްވަރަކާ ގ  ދ   ،ެއއްމައްސަލަ

ހިނމި ކަންތައްތަކެއް  ގ ޅިެގމ ަގކަހަލަ  އެކަމާ  ހިނންދާއިރ   ދެން  ކަންތައިަގން  ދޭފާނެ  އައްތަކާ  ަގނޑ  ޅ  ތެރޭަގއި 

ވަރަށް    ދެކޭޮގތ ގައި އެބަޖެހޭ  ވިސްނާަވޑަިއަގސަރ ކާރ ން  މިސްކިތްަގއިއްތެ ޮގ  ޚާއްޞަ.  ންނަވަންބޮޑަށް  ފަދަ  ތައް   

ތަ  ވަނ   ،ވެކަހެރި ަގއި އެތަމަޢ މެންެގ މ ޖ ަގނޑ އަޅ   އްތަްއ ކ ރާނީ ކަންތަާގއްން ނޭދެ  ،ވިެގންދާއިރ  ދ ކ ރެތަންތަން ބަން

  ، ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށް   ކަންކަން  ރާ ފަރާތްތަކ ން އެއްތައް ކ ކަންތަ  ނީާގއްން ބޭރ ން ނޭމ މަޢ  ނިޒާަގނޑ މެންެގ މ ޖ ތައަޅ 

  ކަންކަން   . އެބަޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަން އެމެންތ ން އަޅ ަގނޑ ަގނޑ  ހިތައް ހ އްޓ ވޭނެ ޮގތަކަށް އަޅ  އެ ކަންތައް

ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދިޔަ މި ކަމެއް. ައޅ ނެ  ރަންޖެހޭހެންވެސް ކ ންމެޮގތ ަގއި ސަރ ކާރ ން ކޮަގނޑ  ދެކޭ ައޅ   މަކީކ ރ 

  ށްތަަވގ   ކަމެއް އެއައިސް އެ ހ ން  ލ ފ   ކ ރީމާޓ ވަރަކަށް ބަޔަކ  ރިޕޯ  ން ކޮންމެވެސްެގތައްތަކާ ގ ޅިޔަ ކަންހިނަގމ ންދި

މަސައްއްޓ ވާހ  އެހެންނަމަެވސްކ ރި ކަތް ލ މ ެގ  ެގންދަވާ.  ައޅ އަށް  ފާހަަގކ ރެވި،  އަދި   ،ންދަނީެގަގނޑ މެންނަށް  އެހެން 

ން ޮގތެއްަގއި އެ ތަންތަ  ކ ޓިެގންނަން މަސަްއކަތްކ ރި ކަމަށް ވިޔަސް ސިސްޓަމެހ އްޓ މެއް  ތ ން އެ ކަމަކަށް   ޮގތީ ގ ވަ

 .... ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށް ކަންތައްތައްރިރައްކާތެ

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

 މައްސަލައެއް ނަާގފައި  ކ  ނިޒާމީބަރަ. ދެ އިއްޒަތްތެރި މެންން އެދެންދެއްވ ހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށްލައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާ

ފ ރ  އޮތީމަ   ބޭފ ޅ ންނަށް  އަފ އަރ ވާނަން.  ޞަތ އެ  އަރ ވަނީ    ަގނޑ ޅ ރަތަމަ  މި   ދާއިރާގެ  ވަދޫކ ޑަހ ފ ރ ޞަތ  

 ނިޒާމީ މައްސަލަ. ،ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ( ސަލައްމަ ޒާމީ)ނި

 ކެވ ން:ވާހަކަދެއް ޢާމިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވަދޫކ ޑަހ 

އިްއޒަތްތެޝ ކ  ހިފެހެރިއްޔާ  ގަވާއިދ   މަޖިލިހ ެގ  ރަީއސް.  މައްޗަރި  ރައީސްެގ  މަޖިލީހ ެގ  ލާށްއްޓ މަކީ  .  ކަމެއް  ޒިމ  

މިހާރ    ނެީގ  އަޅ ަގނޑ މިއަދ   މި  މައްސަލަެއއް  ނިޒާމީ  މެންބަރ  އިއް   ،ހަމަ  ލިބޭތަފ ރަ  ޒަތްތެރި  ތަކީ ފ ރ ޞަ  މަ 

ހ ށަހަޅަންމަ  ފައިވާހ ށަހެޅި ބަހ ސްކ ރ ބާރާތަށް  އިން  ބާރާތ އިހަމަ    އިލަިއަގސަމައް ؛އްސަލަ  ދެން  ެގ މ ހ ށަހަޅާފައި 

ބަހ ސްކ ރަން ފ ރ ޞަތ    އިޅަނާ ، މައްސަލަ ހ ށަވީމާނެ. އެހެންބޭސް ލިހަޅާ މެންބަރަކަށް ވެމެ ހ ށަކޮން  ހަމަ   ޞަތ ފ ރ 

 ... ތަންކޮޅެއް  އަޅ ަގނޑަށް ތ ން އިންނަވާތީ ދީެގން ރިޔާސަ
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 ްއކެވ ން: ވާހަކަދެންތ ރިޔާސަ

މެންބަރ  ހ ށަ ؛އިްއޒަތްތެރި  ވޯމައްސަލަ  ޮގސް  ވޯޓަށް  މިހަޅާފައި  ބަހ ސް  މިހާރ   ފާސްވެެގން  ކ ރިއަށް.   ޓ ން  ދަނީ 

ދެން އަދި .  ވަންދައްކަ ޅ ކަފ މެދ  ވާހަ  އޮތީ ެއއާ  މި  އަރ ވާފައިަވގ ތ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފ ރ ޞަތ   އެހެންވީމާ، މި

އިްއޒަތްތެރި   ވެމެއެހެން  ނަންަގވާ  ސްންބަރަކ   މައްސަލައެއް  އޮތީނިޒާމީ  މެންބަރަ  ،ފައި  އިްއޒަތްތެރި  ށް ެއ 

ިއއްޒަތްތެރިރ ޞަތ ފ  އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ  އަރ ވާފަިއ  ޝަރީފަ    ކ އާދަމް  ވާހަކަފ ޅ   މަށް ެގންދިއ   ރިއަށްށް 

މިހާރ ފ ރ ޞަތ  އައަރ ވާނަން.  މި    ފ ރ ޞަތ    އަޙްމަދ   މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ  ،ނީވައަރ  ޅ ަގނޑ  

 ނިޒާމީ މައްސަލައެްއ.  ،ޙަލީމް

 

 ސަލަ( އްމަ ޒާމީ)ނި

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ފައި އޮތް   ހ ށަހެޅި، މިރި ރައީސްީގ އިްއޒަތްތެއަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް މި ނެ   ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއް

އަޅ   ނ ކ ރެ ަގމައްސަލައަކީ  ަގބޫލެއް  ހ ށަހެޅޭނޑަކަށް  މިޮގތަކަށް  ކަމެއް    ހެން.ނެވޭ  ގ ޅ ންހ ރި  މިސަރ ކާރާ  ހާރ   ނޫން 

ން  އް. ދެހިނަގމ ންދާ ކަމެރަނަގޅަށް  ަގއި ވަރަށް  ށ ކައ ންސިލ ެގ ދަ  ެއއީ ސިޓީ.  ލެހެއްޓ މަކީ ިއނޭގތޯމިސްކިތްތައް ބެ

މިވަ  މި ކަމ ގައިގ ތ   ދިމާވި  ކަންތައްތައް  ވެސް   ނޫންކަންލާޞްތެރި  އިޚ ކަނޑައެޅިެގން    ،ިވޔަސް   ކަހަލަ    މިއިން 

އީ ނިޒާމީ ހަމަ އެ،   ހ ށަހެޅީމަލ މަށް ސަރ ކާރަށް އަމާޒ ކޮށް މީތިޅ ވާނޭގނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ބޮޑަށް އޮއެ

 ރި ރައީސް. . ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެމި އޮތީ ތަށްޮގ ޅޭ ން އޮެގކަނޑައެޅި  .ނޑ  ދެކެނީޅ ަގއަ ަގއިޮގތ ެގ  ނ ކ ތާއެއް 

 

 ވ ން:ކަދެްއކެ ރިޔާސަތ ން ވާހަ

މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި  ހ ރިިއއްޒަތްތެއާދެ!   ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ   ގ ޅޭހާ  ރި    އިލައި ވަ ޮގށް  ސާތަކަމ އައްސަ  ކަމާ 

 ށް އ މައަށް ެގންދިހަކަފ ޅ  ކ ރިވާ  ށްޝަރީފަ  ތެރި އާދަމްއެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްއިނޭގތޯ.    އޮތީ  މިޅާފައި  ހ ށަހަ

 .  ރ ޞަތ  އަރ ވަންފ 

 

 ކަދެއްކެވ ން:ވާހަ ފްޝަރީ އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ރަީއސްއްޔާޝ ކ ރި އިްއޒަތްތެރި  އަ  މި  .  މިސްކިތްތަކ ެގ    ،ކެނޑޭތީވެ ރ މަތްޙ ތްތަކ ެގ  މިސްކިކަނީ  ދައް ޅ ަގނޑ މެން 

ބާވަތ ެގމަތްރ ޙ  ގ ޅިެގން    ،ކ ރަމ ންދާތީވެ   ތައްންތައްކަ  ކެނޑޭ  ކަންކަމާ  ވާހަކަހަކަވާއެ  ވަރަށް  ައޅ   .ދައްކާ  ަގނޑ  
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ައޅ ަގނޑ   ޑ ެވއްޖެކަންބޮ ޮގތެއް   ދެންމެ  ތެރެިއންއާންމ   މައްސަލަތަކ ެގ  ނިޒާމީ  މި  ބޭފ ޅ ންެގ  ަގއި  ވާހަކަދަްއކަވާ   

ތެރެއަ ނ އެއް  ކަމައްސަލަތަކ ެގ  ކަންބޮޅ  އަ،  މަެވސްއެހެންނަ  .ވަންނަންށް  ވަރަށް  ދާއިރާެގ ދޫލެތްބި  ،ޑ ެވއްޖެަގނޑ    

ޅޭ ކަމެްއ ނޫނޭ. ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ދާޅ ވެއްޖެ ސަރ ކާރާ ގ ވި  ޙަލީމް  އަޙްމަދ   އަޚް  ެގަގނޑ އަޅ   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ދައ ލަ  ،ޔަމ ންދާ ވާހަކައެއް މިއީދ ވެސް ކި އަބަ ހެދ މަށް ޓަކަދީނާއި  ޮގތ ަގއި  އި މަސައްކަތްކ ރާ  ތަކީ ވަކި އެްއޗެްއެގ 

ވިވާހަކަ އެ  ެވއްޖެ.  ކަމަށް  ތިްއބަވާ  މައްސަލައަކީ  އްސްނ މ ަގއި  ބާވަތ ެގ  މި  މައްސަސީރިވަރަށް   ޔާ    ލަތަކަށް އަސް 

އެހެންނަމަވެސް، ކަމެއް.  ެއކަށީެގންވާ  ބޭނ ން  ޅ ަގނޑ  އަ   ވ މަކީ  މިސްކިތްރާއްޖޭދިވެހި ؛ދަންނަވާލަން  ތަކ ެގ ަގއި 

މ ަގިއ  ންމެ ބަޔަކ  ވެރިކަކޮ  ، ދަންނަވާނީ  ނޑ ޅ ަގމަ، އަތައް ހިނަގމ ންދާ ކަމަށް ވާނަތައްޮގތަށް ކަން  ކެނޑޭ  ރ މަތްޙ 

ތެރިކަން  ތަނ ެގ ރަްއކާއެ  ،ކެނޑޭނެ ޮގތަކަށްރ މަތް ނ ޙ މެކޭ އެ ތަންތަނ ެގ  ހޭނެ ކަންޖެއެ ބަޔަކ  ކ ރަ  ،ެވސް  ތިއްބަސް

ދެން އަޅ ަގނޑ މެން ަގބޫލ ކ ރަން   ،ށް ވާނަމަންދާ ކަމަމ ރަނޫން ޮގތަކަށް ކ  ްއކަތް ކ ރ ން. އެސަދެމެހެއްޓޭނެ ޮގތަކަށް މަ

މައްސަލަޚަމިކަމ ަގއި    ،ޖެހޭ  އެބަ ކ ރިމަތިވާނެތަކެއްްއސާސް  ހ ށައަޅ  .  ކަން  މި  މައްސަލަ  ިމ  ކީ ހެޅީަގނޑ  

  ،ށަހެޅީހ މި  ނޑ  މި މައްސަލަ  އަޅ ަގ  .ނޫންޮއވެެގން އެކަމަކާ    ރާ ސަރ ކާރެއްކ ެވރިކަން  ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީއެްއޮގތަކަށް 

ހިނާގތީ އެއަށް ޙައްލެއް  ބާވަތ ެގ ކަންތައްތައް    މި  އިގަ ތްތަކ ން މިސްކިެގކަންބޮޑ ވ  ރާއްޖޭެގ ވަރަށް ިގނަ ބަޔަކ   މިއީ  

ބޭނ ންވާތީ ަގބޫލ ކ ރާ ؛ވެހޯދައިދިނ މަށް  ބާވަތ އަޅ ަގނޑ މެން  މި  ޮގތ ަގއި  މަ  ޙައްލ ްއސަލަ ެގ  ހޯދައިދެވޭނީ    ތަކަށް 

ގ ޅިެގން  ރިހާ އެންމެން  މި ހ   ަގއި ނަމަެވސްޮގތެއް  ކޮންމެ،  ންސިލ ން ކަމަށް ވިޔަސް ެއއީ ކައ   .ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން

ްއޒަތްތެރި ވެސް އި ތަކަށްއަޅ ަގނޑ  ބޭނ މެއް ނޫން އެއްޮގ  .ބޭނ ންވާތީ  މިައށް ޙައްލެއް ހޯދަން  ،މިކަން ކޮށްެގން ވިޔަސް

އަޙްމަދ  މެ އެންބަރ   ޙަލީމް  ޮގވި    ދައ   ތަށްދާޅ ވި  ކަންތައްތައް ތަކަށްއެްއޮގ  ،ކ ރަންވަކި ލަތަކީ  ދީނާއި  ދީނ ެގ  ވެސް 

މަ މީެގތެ ެގންނަން  މިއަށް  ފިކ ރެއް  ނ ެގންނަ  ކަންބޮސައްކަތްރެއަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ވަރަށް   . ވޭޑ ކ ރަްއވާތީ 

އަޅ  އަޅ  އެހެންނަމަވެސް  .ަގނޑ ހިތާމަކ ރަން  ބޭނ ން،  ދަންނަވާލަން  ހި ؛ަގނޑ   ވަރަށް   އި، އެކީގަ   ތާމަޔާމިއަދ  

ައޅ ހިއް  ކިތްތަމިސް އެއީ  ކ ރަންޖެހޭނޑ ަގމާޔަތްކ ރަން  އެންމެން  އިނޭގތޯމެން  ކަމެއް  ވެސް   ކޮންމެހެން  ،ނެ 

އެ  .ކަމެއްނެ  ކ ރަންޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކަިއ  ކ ރ މަށް  ކޮެއކަން  ޮގތަކ ންބަޖެހޭ  ސަރ ކާރެ   ،ންމެވެސް  ްއ އެހެން 

ނަަމވެސް ެގނެއެހެން    ،ތޯއިނގޭ   ެގނެސްެގން  ވެރިކަމަށް  ނަމަވެސް ބަޔަކ   ތަންތަން    ،ސްެގން   ންމާޔަތްކ ރަހިެއ 

ވެސް އަނެއްކާ    ައނެއްކާ މިކަން  ވިދާޅ ވާ ޮގތަށް  އެ  ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ،ވިްއޔާނޫނީއެހެން.  އެބަޖެހޭ

މީ ހިސާބަހަކާއެހެން  ހަވާލ ކ ރާ  ދިޔައިމާ  ކަމެއްގަ އ މ ގަ ޤަމި    ށް  ެއއްެވސް  ނޫންތޯ  ނެތެއް  އެކ  މާޒިންމާދާރ ކަ  އިއި 

ކޮންމެކ ރާނެ  ކަމެއް   ކަމެއް   އިކަމެއްަގ  ބޭފ ޅެއް.  ވާއެ  ބަެއއް އެހެދަްއކާއިރ   ހަކަެގ  ޖަން  ބޮލަށް  ކ ރީެގ    ،ހާފައިެގ 

ހޮހާފައިޖަށް  ސަރ ކާރަ މިކަން    ޖަހާފައިށް  ޢިއްޒަމ   ޅި،  ކ މިޮގތަށް  ކަންކަން  މި  ދެއްތޯ. ރިއަކަށްކ ރީމަ  ނ ދާނެ 

ދެމެލާމްދީނ އިސް ކަންތައްތައް  ދެޙަލާމީ  އިސް  ،އިހެއްޓ މާެގ  ޓަމެހެއްޟާރާތ   އެޓ މަށް  ކ ރ މަކައި  ކަންކަން  ެއ  ކީ   
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ލާ ސަރ  ކަންކަން  ކ   އަމްރ ްއޔ ލްވަލި.  މެއްކަޒިމ ކާރަކަށް  ެއ  އިނޭގތޯ.  އެީއ  ކަމެއް  ކަމަށް ރަްއވަންޖެހޭ  ނ ކ ރާ 

  ؟ހަނދާނީައޅ ަގނޑ މެން ދެން ހިނެއްތޯ ޔާ ކިއްވެއްޖެ 

 

 ން:ވ ކަދެްއކެ ރިޔާސަތ ން ވާހަ

މ ެގ މިހާރ  ވަގ ތ  ެވސް ހަމަެވއްޖެ. ދެން ވާހަކަފ ޅ  ނިންމާލެއްވ   ވާތީ،ެގންދަ އަށްކަފ ޅ  ކ ރި ންބަރ  ވާހަ ްއޒަތްތެރި މެއި

 .  ޅ  ކ ރިއަށް ެގންދަވާ އިނޭގތޯހަކަފ ން ވާޮގތ 

 

 ކަދެއްކެވ ން:ވާހަ ފްޝަރީ އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ތ ެގ މައްސަލަ  މިސްކި. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ދެރަެވއްޖައިން  ސްއްޒަތްތެރި ރައީޔާ އި ރިއް ކ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ 

ދެއްކެވީމަ ވަރަށް  ހަކަ  ވާވިސްނ މެްއަގއި އެ    ހަލަކަ  ރާކ ކިއ ލަތް ވަދީނާއި ދަ  ބަރ މިހެން ހ ށަހެޅީމަ އިއްޒަތްތެރި މެން

  ެގ ސަރ ކާރާޖޭދިވެހިރާއް  ،ތި ރަްއޔިތ ންވެެގ ލޮބ  ވެހިރާއްޖޭރަން ދި އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ .  ންބޮޑ ވަކަން

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ  .  ށްދެްއވާނެ ކަމަށްމާޔަތްކޮހިޒިންމާ އަދާކ ރ މަށް ޓަކައި މިސްކިތްތައް    ފައި އޮތްހަވާލ ކ ރެވި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އިްއޒަތް އާދެ!  ތެޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ .  ޖަހާފައިވ މާރި  ރަނަގބީލ   ވޯޓ ެގ  މެމިހާރ   އިއްޒަތްތެރި  ށް ންބަރ ންނައެކ  

މަނި ދެ  އިސަލަިއގަ އްޒާމީ  ނެތްވަގ ތ   ދަންނަވަން  ވެން  އަޅ ަގވާހަކަ  މިހާރ   މަްއސަލަިއަގ.  މި    އި ނޑ  

ދަދަްއކަވަފ ޅ ވާހަކަ ހޯއްދެވ މަށް  ފ ރ ޞަތ   މެންބަރ ން  އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  މިންނަވަންން  މިހާރ   އާދެ!   ، އޮތީ  . 

ހ ޅ ވަ  ަވގ ތ   )ވަގ ވިފަ ލެއިބަހ ސްެގ   .އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ތެރި އިްއޒަތް  އިރާެގދާ މީދޫ ައއްޑޫ ޅަކަށްފަހ (  ތ ކޮ. 

 . ވެފަޓް މިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މައިކ 

 

 ން:ކަދެއްކެވ  ހަ ވާ އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  އިރާެގދާ މީދޫ އަްއޑޫ

ިއއްޒަތްތެރި ރަ ޝ ކ ރި މައްސަލަ ީއސްއްޔާ  މި  އަޅ ަގނޑ   ޕާ  ކީލީ ޓ ވޯ  އަށް.  ހ ޓީއެ ަވކި  ބޭފ ޅަކ   ވަކި  ްއވި ހެޅ ށަްއެގ 

ލ ކ ރަނީ  ބޫަގނޑ  ަގައދި އަޅ   ،ކީ ޤައ މީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ދެކިެގންމި މައްސަލައަ  .ެގނެއް ނޫން ވެމައްސަލައަކަށް

ހ ރިހާ  ޕީ.ޑީއެމް. ހަމަ  އެޮގރ މެންބަެގ  ވެސް  މަދެއްވީޯވޓ   ތ ންން  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންވީމާ،  އިެގން ތާސައްކަ. 

މެން އަޅ ަގނޑ ވިސްނ ން ދޫކޮށްލާފައި  ކ ރ މ ެގ  މްނެއް ބަޔަކ  ބްލޭބަޔަކ  އަ  އެއް  އިހާވެސް ޕާޓީ ރޫ  ރ ަގއިއިދާ  އަށްރިކ 
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  ،އިންޒަރ ތަކާމަފެންނަ  ނޑ މެންނަށް މިހާރ  ނޫސްތަކ ން މިއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އަޅ ގަ ހިންމ  ކަމ ގަ ދިއ ން މ ކ ރިއަށް

ނޑ މެން ހަމަ ބަލާއިރ ަގއި ައޅ ަގ  ށްއްސައާއި މި އެްއޗެީވޑިއޯ   ދިޔަމެންނަށް ފެނިެގންއަޅ ަގނޑ   ވެސް  އިިއއްޔެަގއަދި  

ވި ކަމ ަގިއ  ޓެބެލެހެއްއް  ކިތްތަެގން އެބަދޭ. ސިޓީ ކައ ންސިލ ން މިސްފެނިކެއް  ތައްތަކަން  ޖެހޭޑ ވާންންބޮކަޙަޤީޤަތ ަގއި  

  ހެން ފަރާތްތަކ ން ބެލެހެއްޓެިވ ކަމ ަގއި އަދި އެ  ،ސް ސްކިތްތައް ބެލެހެްއޓެިވ ކަމ ަގއި ވިޔައަދި ސަރ ކާރ ން މި   ،ވިޔަސް 

ބެ  އެ  ،ވިޔަސް  ައޅ ކަންތައް  އެއީ  އެއްބަސްނައެންމެ  ހަމަ  ަގނޑ ެމންލެހެްއޓެންޖެހޭކަން  ވެސް  ކަެމއްށް    ކަމަށް   ެވވޭ 

ދެކެނީނ ަގއަޅ  އެހެންީވމާޑ   ކ ރެވޭނެ  .  މިކަން  ހަމަޖައް،  ރަނަގޅަށް  އިންތިޒާމ ތައް  މި  ސަިއެގން  ޮގތަކަށް 

މަން   މިނަށްމެންވެސް އަޅ ަގނޑ މިހާރ  ؛ށްރ މަތް ނ ކެނޑޭނެ ޮގތަޙ މިސްކިތްތަކ ެގ   ތްތާ އޮއަށް  ރިޒަރ ތައް ކ ފެންނަ 

ޮގނ މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ  ބައްޓަތަކަށް  ފެންނާނެ  ައޅ ދިއ މަންގެ ންވެ މިކަން  އެދޭ    ންމެންނޑ މެން އެ ަގކީ  ޮގތްކަން  ވެސް 

ދެކެއަޅ  އަޅ ަގނޑ   އަދި  މިއަ  އެންމެން  ަގނޑ މެންނީ.  މައްސަލައަވެސް  މި  މިވޯށް  ދ   މެން ަގނޑ ޅ އަ،  ދިނީ  ޓ  

އެޮގތް އެން ވެސް  ބަލައިަގނެމެން  މަސަ  ،   ބޭނ ންވާތީއް ެއޮގތަށް  ރައީސް .  ކަތްކ ރަން  މިހާރ   ؛އިްއޒަތްތެރި 

މިންަގނޑ މެޅ އަ މިޤަ  ނަށް  ދިމާވެފައި  އެންމެ    އ މ ަގއި  ނޯ  އ މީ ޤަ  ،ކީއަމައްސަލަބޮޑ   އޮތް  ކަމެއް  ތ ން. އެއްެވސް 

ނެ ކަމަކަށް  ޅ ވޭަގއި އެލ  ބޮގެ ންމެވެސް އެހެން މީހެއްެއީއ ކޮ،  ޔާއް ނީ މައްސަލައެއް ދިމާެވއްޖެ ބަލަނޑ މެން މިއަޅ ަގ

ކަށް އެއިން އެްއވެސް  ރަނަގޅ  ކަމަކަށް އެްއވެސް  ފަރާތްތަ  ޅ ދިކޮއި  ޔާއްސަރ ކާރ ން ކ ރާ ކަމެއް ވެއްޖެ   ހެދޭތޯ. މި 

ރަނަގޅ  ކަަމކަށް ވެސް ެވސް މިއީ އެއް  ކަށްއަޅ ަގނޑ މެން  ޔާއް ެވއްޖެ ފަރާތަކ ން ކ ރާ ކަމެްއ ނ ވޭ. އަދި އެހެން ކަމެއް

މި    މާ،އެހެންވީ  ނ ވޭ. އަޅ ަގނވިިމޮގތަށް  ކ ސްނ މ ަގއި  ވެރިއަށްޑ ެމން  އަޅ ދާން  ވަންޏާ  ކަަމށް  މެންނަށް ަގނޑ އްޖެ 

ޕާޓީތަކ އަޅ ަގ  އިަގމީ  ،މިފެންނަނީ ހ ންނަ  ދ ެގ މެނޑ މެންެގ  ތަޚިަގއި  ން ބަޔަކ   ޒ  ފައިދާ އެހެޖާއިވ މ ެގ ނާފާތ ޔާލ  

މިައޅ ަގިއެގން  ނަ ކަންތައް ލަބޮހަޤައ މ     ،ންނަނީފެ  ަގނޑ މެންނަށް  އެކިެއކި  ކ ލިކޮށްލ މަށް  މަންޒަތައް   ރ . ރެވެމ ންދާ 

އަޅ ަގނޑ އާ ދަސްކ ދެ!  އެބަ  އަންނަނީ    ރަންޖެހޭމެން  ކ ރިން  ވ ރެން  ޤައ މ އަޅ ަގނޑ މެޕާޓީތަކަށް  ކަން.  ންެގ 

އަ އެހެން ހ ރިަގނޑ ޅ ވީމާ،  އެންމެންމެން  މަ  ހާ  ޤައ މީ  މަސަްއކަތްކ ރަން  އްލ ކ ޙަލަތައް  އްސަވެސް  އެކީަގއި  ރ މ ަގިއ 

ތ ރަށް އި  އެ ރަނަގޅ  ކަމެްއ ކަމަށް ވަންޏާ  ކ ރާ ކަމަކީ  ، ަގއިލ ލި ދިއްކ ރ މ ެގ ބަދަނިގށް އި ކަކަ ކ  އަނެ. އެކައެބަޖެހޭ

އެ ކަންތައް   ،ންޏާވަދެކޭ ކަމަށް    ޖެހެނީ. ކ ރާ ކަމަކީ ޯގސް ކަމެއް ކަމަށް   މި ންނައެއްޗެއް ބ   ބ ނާ   ކ ރަންފ ރިހަމަ

ކަމެއް ކ ރަން ރަނަގޅ  ެއކިއަޅ ަގނޑ   ވާންވީ.ވިދާޅ    ވީ  އ ފައްދަން  ތްޮގޮގ  މެން  ނަފްރަތ   މިއަތ ން  ކ ރާ   ޅ ަގނޑ މެން 

ސަބަބ ންމަސައްކަތ   މީަގ  ،ެގ  ޤައ މަށް  މ ޅި  ލިބި  އިޙަޤީޤަތ ަގއި  އަޅ   ެގންދާެގއްލ ން  މިހާރ   ަގނޑ މެންނަށް ތަން 

ހަނަފްންނަނީ.  މިފެ އ ފެއްދ މަކީ  ޮގތަމައެކަނި  ރަތ   ނޫންވެސް    ކ ންދީނީ  ކަމެއް  ވެސްސީ  ސިޔާ  ،ކ ރެވޭ   ، ޮގތ ން 

މެން ނޑ ޅ ަގންކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގއި އަޓަކ ރެވިދާނެ. އެހެންވީާމ، އެޮގތަށް އެކަން ބައް  ތްތްޮގތ ން ެއ މަސަްއކައެހެން ޮގ

ގ ހ ރިހާ ސިޔާ ޕާޓީތަކަކ ން  ޙައްޅި ސީ  މައްސަލަތަްއ  ޤައ މީ  ކަމަށް  ެގން  ރެވޭ.  ފާހަަގކ އެބަ    ަގނޑަށްއަޅ ލ ކ ރަންޖެހޭ 
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މި  މިއަދ  މިށްނަތަވެސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި    ވެސް  މައްސަލައަކީ  ދެ  މައްސަލައިެގ  ކ އްލި  ހަައއި  ޤަ  ދެ  މަ  ބޮޑ   އ މީ 

  ށްތްކ ރ މަކަޅިެގން މަސައް އެންމެން އެކީަގއި ގ ށް އަޅ ަގނޑ މެންމައްސަލަ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަތައް ޙައްލ ކ ރ މަ

 ރި ރައީސް. ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެ ،އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

 . ންބަރ ރި މެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ
 

 ހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން ށް އެ. ވޯޓަ 11

 

 ވ ން:ކެ އް ދެކަހަން ވާރިޔާސަތ 

މިހާރ    މިޅ ަގނއައާދެ!  ވޯ  ޑ މެން  ހިނދަނީ  މި  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  އެއީ  ދައ ރ   ޓަށް    ގެ 2021ޖ ލައި    8ާގ 

އިތ ރ ކ ރެ އިއްޒަތްތެ  ވ މާއް ނިޔަލަށް  މެންބަރ ންމެދ   ފެނިވަރި  ވޯނަށް  ޮގތަށް  މައްސަލަ ޓ ދެްއވ މ ޑަިއަގންނަވާ  .  ެގ 

އި އެ   ދާރީއަޅ ަގނޑ   ލިންކ މޭޒ ން  ވޯޓ ެގ  ހ ޅ ވާލަދެން  ިއއްޒަތްތެރި ފެނިަވޑަލިންކ   އާދެ!    މަށް.ދެއްވ     އިނ ަގންނަވާ 

ން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އަރ ވާނަން. މިހާރ  ފަހ ަގނޑ   ޅ  އަނ މ ެގ ފ ރ ޞަތ ދިޓ ޗެޓ ަގއި ލިޔ ްއވަިއެގން ވޯމެންބަރ ންނަށް  

  ވ މާއް ނިޔަލަށް އިތ ރ ކ ރެ  ެގ2021ޖ ލައި    8ާގ ދައ ރ   ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މި ހިނ  ނީ ޯވޓަށް.އަޅ ަގނޑ  މި އަހަ

އިއްޒަތްތެ މެންބަރ ން މެދ   ފެނިވަރި  ވޯނަށް  ޮގތަށް  އެދެން.  ޓ ދެއްވ ޑައިަގންނަވާ  ލިންކ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ން  ވޯޓ  

ދެްއވ ން ްއަވއިަގއި ލިޔ ޗެޓ   ބަރ ން ވޯޓ ދެއްވާ ޮގތްއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެ އިއްޒަތްތެރި މެންއި ވަޑައިނ ަގންނަވާ  ފެނި

 .އެދެން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 47    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 38    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 
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 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    38     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

 20      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ޖ ލައި  ރައްޔިތ  ދައ ރ   ހިނާގ  މި  މަޖިލީހ ެގ  ނިޔަލ2021ަ  8ންެގ  އިްއޒަ  ރ މާރ ކ އިތ ށް  ެގ  މެންރިތްތެެމދ   ބަރ ން  

ނަތީޖާ.  ދެ ވޯޓ ެގ  އަދަދ އްވި  މެންބަރ ންެގ  ޖ މ ލަ  އަދަދ . 87؛ މަޖިލީހ ެގ  މެންބަރ ންެގ  ތިއްބެިވ  . 47؛ ހާޒިރ ވެ 

އަދަދ  ެމންބަރ ންެގ  ވޯޓ ދެއްވި  ކަމަށް  ވޯޓ ދެ. 38؛ ފެންނަ  ކަމަށް  ޮގތަކަށް ނ ފެންނަ  ވަކި  ނެތް.  ެމންބަރަކ   އްވި 

ބޭވޯޓ ދޭން ކަމަށް    މެންބަރަނ ންނ ވާ  ވޯޓ ގައިވެސް  ކ   ވޯޓ ދެްއވި  އަދަދ   ނެތް.  މެންބަރ ންެގ  . 38؛ ބަިއވެރިިވ 

ށް  ެގ ނިޔަލ2021ަޖ ލައި    8  ންެގ މަޖިލީހ ެގ މި ހިނާގ ދައ ރ ރަްއޔިތ ވީމާ،  އެހެން. 20؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ 

 ށް މަޖިލީހ ން ފާސްވެއްޖެ.  އިތ ރ ކ ރ މަ

 

 މައްސަލަ   .8

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އަޅ ަގނޑ މެ ދެން  މައާދެ!  ދަނީ  މި  އިްއޒަދާ   ޑ އްވަރީން  ހ ށަހައިރާެގ  މެންބަރ   ަމއްސަލަިއެގ    ފައިވާޅ އްވާތްތެރި 

ފ   .ށްސަބަހ  ައޅ ަގނޑ   މިހާރ   މި  އާދެ!  ދާއިރާެގކ ޑަހ    ،އަރ ަވނީރ ޞަތ   އިއް ވަދޫ  އަޙްމަދ ޒަ  މެންބަރ     ތްތެރި 

 ރަށް.  ޢާމި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢާމިކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާ 

ރަީއސް.   ިއްއޒަތްތެރި  އާދަމް ޝަރީފްިއްއޒަތްތެރި  ެގ  ދާއިރާ  ްއވަރީމަޑ ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއާވ    މެންބަރ   މި 

ަމއްސަލަެއއްސަލަމައް ނެ.  ަގންނަންޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެން ލަދ ތެއްަގއި  ލަމ  ދައ ލިމ ސް  ، ނަމަވޭކަމ ަގއި ބަލައިނ ަގނެ  އަކީ 

 ،ދ ހިނމަކަށް ވީއ މ  ޤަސައްތަ މ ސްލި  ސައްތައިން  އީމެން މިއަޅ ަގނޑ މަގައިމ  ވެސް  ހަ  އަޅ ަގނޑ ން  އެޮގތ ެގ މަތީ

މައްސަލަ ސީރިމި  ވަރަސް  ކ ޑަހ ވަދޫވެހަމަގައިމ     އަޅ ަގނޑ  ޮގތ ަގިއ  ެގ  ލަެއއްަމއްސަ  ސްއައަކީ  އިރާެގ  ދާ  ސް 
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މެންއި ހައިސިބަްއޒަތްތެރި  ބަލަިއަގންނަން.  ްއޔަތ ންރެްއެގ  ިއސްނަމެންއަޅ ަގނޑ   ލޯމްދީލާށް  ބިޖެއްސ މާއި،  ނަށް 

ޙ ރ މަތްތެ ކަންކަން    ،ހިތ މާއިކޮށްރިއިސްލާމްދީނަށް  އޮތް   ގެ މެންައޅ ަގނޑ މި  އެހެން ޖޯލ ތަކަށާ  އަންނަން  އަދި  އި 

މެންނަށް  ައޅ ަގނޑ ޮގތ ަގއި    ހަމަމި މައި ބިނާ އޭެގ ފ ރި  ،އިރ ަގއި ތްތަކަށް ދަސްކޮށްދިނ މަށް މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާފަރާ

ކ ރަން ތަ  އެ އިނަށް  ކަމަށްރަނ  ރާމ ތިހ ވާ  ނ ކ ރެިވއްޖެ  އެއޭ   ، ވާނަމަ  ަގޅަށް  ކަމަކަށް  އޮައެގްއ  ްއެވސް  ެގ  ތް 

ނ ނަކަށްންމެއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެްއ  ހި  މައްސަިމއަދ   ،ތާމައަކީ ކ ރެވޭ.  މި  ވެސް   ޅިހ ށަހެ  ލަ  ހަމަގައިމ   ވަގ ތަކީ 

 ފަހ ން... . ދާދިކަމެއް ކަނޑަމ ންދާމީހ ން ތްޮގތަށް އެކިއެކި ޮގމަތް ެއކި  ރ ތަކ ެގ ޙ ސްކިތްމި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   ސަތ ންރިޔާ

އި ކ ޑަހ ވަދޫ   މެންބައްޒަތްދާއިރާެގ  މަޑ ކޮ ކަފ ވާހަ  ރ ތެރި  ދާއިރާެގ  ލަށްޅ   އިނގ ރައިދޫ  އެދެން.  ިއްއޒަތްތެރި ދެއްވ ން 

 ން. ވައަރ ބަރަށް ފ ރ ޞަތ އިްއޒަތްތެރި މެން  ، އެހެންވެ އެމީ މައްސަލައެއް ނަންަގވާތީވެޒާއަޙްމަދ  ނިސަން ޙަމެންބަރ  

 

 މީ މައްސަލަ( )ނިޒާ

 : ވ ންވާހަކަދެއްކެ  ބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ދާއިރާެގ މެންއިނގ ރައިދޫ

ރ  މެންބަިއއްޒަތްތެރި  ދޫ ދާއިރާެގ  ކ ޑަހ ވަ  ، ނ ކ ތާއެއް މި ނެީގމީއަޅ ަގނޑ  ނިޒާ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ކަންބޮޑ ވ ން ހ ރި   އީބަލަިއެގންފައި މި  އިެގންހ ން ވޯޓ ލަލީަމޖިމި  ؛ ވާހަކަފ ޅ  ފެއްޓެިވިއރ ަގއި ބަލައިނ ަގންނަފ ރަތަމަ  

ދަނީ. އެހެންވީމާ،   ެވމ ން މި ބަލައިަގނެެގން ބަހ ސްކ ރެލަ  މި މައްސަ  ތީވެހަގަވާރ ންނަށް ފާބަކަމެއް ކަމަށް ހ ރިހާ މެން

އަތ ރައްޔި ބަ ށްޮގތަ  އޮޅޭ ބަދ   ންނަށް  ވަކި  ނ މިޔަކ     ވާހަކަ  ތިބޭރާން  ނ ކަން   ؛ވަރަށް  ދެްއކެވީމަފ ޅ ކަމަށް 

އިސްލާމްދީނ ަގއި  މާތްވެެގން   ެގމެންއަޅ ަގނޑ  އެންމެމަޙ ރ ާވ  މަތީ  ތްތެއރިެވެގންާވ  ކަމަށް    މެން ައޅ ަގނޑ ެގފ ޅ  

ނޫން ޮގތަކަށް ހެންވީމާ، އެމެން ރައްކާތެރިކ ރާނަން. އެއަޅ ަގނޑ މިސްކިތ ެގ ޙިމާޔަތް    ، އަރައި  ތަށްބަލައިެގން މިސްކި

ބިނާނ ކ ވާ ބޮޑަށްވަ  ައޅ ަގނޑ   ރެްއވ ންހަކަފ ޅ   ކޮ.  އެދެން  ރަށް  މިއން  ބަހ ސަކ ހަމަ  ވާހަކައަކ ން  ކޮންމެ    ،ންމެ 

ސަލައެްއެގ  ން ކަންބޮޑ ާވ މައްއެންމެ   ،ދަނީ  ހ ސްކ ރަމ ން މިދާނެ. މި ބަލަިއަގނެ ބަދިެގންފަސާދަ އ ފެ  ޢ ގައިމ ތަމަމ ޖް

 ތޮަގއި.  ޮގ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާށަތ ން

އިްއޒަތްތެރި   ިއއްޒަތްތެރި  .  މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  ކ ޑަހ ވަދޫ.  މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  އި އާދެ!  ދާއިރާެގ  އްޒަތްތެރި   

  !ށް ެގންދަވާ ރިއަފ ޅ  ކ ކަ! ވާހަމެންބަރ  އާދެ
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢާމިކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާ 

ކަމެއް ނޫން.   ންޖެހޭވާަގއި ހައިރާންޢ މ ޖ ތަމަ  ށް މިނަމެންައޅ ަގނޑ އި އެްއޗެހި ަގތ މަކީ  އާދެ! އަމިއްލައަށް ހ ސްބ ޅީގަ 

ަވކިދާރީވާންޖެހޭޖަވާބ ނަާމދ ަގއި    ، އަދިއިފަހާލަތ ަގއި ނަމާދ ކޮށްއަދި ނަމާދ ކ ރަންޖެހޭ   ރެްއ  މެންބަ  އެްއެގދާއިރާ   ނީ 

މެން  އަޅ ަގނޑ ން.  ން ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫމެައޅ ަގނޑ ނ މަކީ ވެސް  ސް ވިންގ ޅޭެގކަމަށް ަގބޫލ ކ ރާ ވިސްނ ން  

ދިވެހިރާ މިމި  ވެސް  ރައްޔިތަކަށް  ކޮންމެ  ފ   އްޖޭަގއި  މި  އޮންނަތަނ ަގއި  ދާއިރާެގ  ޖެހޭނެންރ ޞަތ   ކ ޑަހ ވަދޫ   .

ެގ މ ކ ރ ަގބޫލ   ސަތ  އޮންނަންޖެހޭނެ.މ ެގ ފ ރ އްކ ށް ވެސް ވާހަކަދެއަޅ ަގނޑަތަނ ަގއި    ޔަތ ން މިއް ެގ ހައިސިއްބަރެމެން

ބ ްއދިއަޅ ަގނޑ   ؛ފ ރ ޞަތ  ޮގތަށް  ސިކ ނޑިއަށް    އިއާެގ  މާއްދާއާއި  90  ޤާނޫނ އަސާސީެގވިސްނޭ  ވަނަ    75ވަނަ 

ތެރެއިންމާއްދާ ކ ރަ  ެގ  މި މ އެކަން  އެކަމ   ން  އެހެންވީމާ،  ހިތްވަރ   ގަ ދަނީ.  އެ  އެބަައޅ ަގނޑ  އި  ވެސް  ހ ރި.  ެގ 

ޙަޤީޤަތަކީަގބޫލ ކ ރަން  ންމެއަޅ ަގނޑ  ކެނ  ،ޖެހޭ  ޙ ރ މަތް  ކަންތަޑޭމިސްކިތ ެގ  ޒާތ ެގ  އެބައްތައް    ދާކަން.   ކ ރަމ ން 

ރަންޖެހޭ. ކެއް ކ ކައި އެބަ މަސައްކަތްތައްލ ކ ރ މަށް ޓަމެން މި ކަންކަން ޙައަޅ ަގނޑ ންީވމާ،  އެބަ ކ ރަމ ންދާކަން. އެހެ

ނެތް މިސްކިތްތައް  ފަދަ    ލާނެއި ދިއްލަ އްނޑެ ަގކިންނަށް ބޮމެައޅ ަގނޑ   ށްތަކ ަގއި ެވސްރަ ޖެތެރޭެގ  ރާއް ؛ތައްމިސްކިތް

ބަންކ އަޑ ަގދައެބަހ ރި.   ބާރަރާއިން  ފަރަތްތައް  ިގ  އ ނދަޫގވާ  ޮގވީމާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ެމންނަށް  އަޅ ަގނޑ ށް  މި 

ކ ރމަތި އެބަ  ނަމަވެސް  މިއީ  ވަމަދ މަދ ން  ޤައަޅ ަގނޑ މ ންދޭ.  ކަންއ މެންނަށް  މިވ  ބޮޑ  މީ  މައްސަލަެއއް.  ހ ރި    ން 

 މިކަމަށް  ކ ން އެހެން ނަޒަރަކ ން އެއްވެސް މެންބަރަމަކ މޭރ މިކަމާ އިދިކޮޅަކަށް ވަކި    ،ށީމާ ދައްކަން ފެކަން ވާހަމޭރ މ 

ނ ދައް ވާހަކަެއއް  ހެދި  ދަކަންއިދިކޮޅ   މި  މިއް.  މ ޖްތަމަޢ ެގ  ކަނީ  ކަންބޮޑ ވ ންތަކެ   މީަގއި  ވާހަތެރޭަގއި  ހ ރި  ކަ. އް 

ރ ން މަކީ ވެސް މިއީ. ދެން މީެގ ެއކިެއކި މެންބަމަފްހޫ ޑ މައްސަލަިއެގ މައިަގނ ފައި އޮތް  ހ ށަހަޅާމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި

ަގހ ސްބ ޅީ އެްއޗެކޭމި  ތިމަންނަ  ެގންނެ ަގއި  ކަމެން  ކިޔަ   ވެނި  އޮތް  ރައްޔިތ ންނަޖާަގ  އެހިސާބ ން  ނޫން.  ށް އް 

ކޮދާއެނިގެގން ކ ރެވެނީ  އެ ވިސްނެ އެ  ެއކަމ ން ދެންވިސްނ މެނ މަކީ ކޮން  ންކަމެއްކަން.  ނ ކ ންނާނީ ކޮން    ްއކަން. 

އެހެންވީމާ،ނަތީޖާއެ ދަންނަވަނީ  އަޅ ަގނޑ   އްކަން.  ޙ ރ މަމިސް  ،މި  މައްސަލައަކީ  ކިތްތަކ ެގ  ކެނޑެމ ންދާ  މިއަދ  ތް 

މިކަންބޮޤައ މީ   މައްސަލަެއކޭ.  ކ ރަންޖެހެއަޅ ަގނޑ   ޑ   ެއބަ  މިސްކިތ ގެ އޭމެން  އަޑ ަގދަ.  ހަލާކ   ވެފައި  ކ ރާ 

ދ ވަސް ހ ންނާކަށް ިގނަ  ބާރަށް  އަޑ ަގ  .ތަކަކ ނ ޖެހޭ  ބަންިގ  އ ނދަގޫ ދަކ ރާއިން  ހ ންނާކަށްވާ ގޮވީމާ  މީހަކ   . ހެއޭނ ޖެ 

މިފަދަ   ބެލެންޖެހޭ.  އެބަ  ހ ށަހެޅިހަށްލީމަޖިއްސަލައެއް  މަމިކަން  ޓަކަ    ިއއް  މަޑ އްވަރީ  އިކަމަށް  ތްތެރި  ޒަދާއިރާެގ 

 އެކ  ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ.  ކަމާޞްތެރިލާވަރަށް އިޚ   އަޅ ަގނޑ މެންބަރަށް 
 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން
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ރި މެންބަރ ން ވެސް މިއީ ހަމަ ކަންބޮޑ ާވ  ތެހ ރިހާ އިއްޒަތް  ،މެންއަޅ ަގނޑ ދެ!  މެންބަރ . އާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

ބަލަ ޮގތ   ެގމައްސަލަެއއް މިހާރ   ފައިެގންއިަގއި  އޮތީ.  މި  އަޅ ަގނޑ   މި  ދާއިރާެގ އަ  ފ ރ ޞަތ   ބިލެތްދޫ  ރ ވަނީ 

 ރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމަށް.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމްބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   އްސާސް  ށަހެޅިފައި އޮތް ޚަހ   ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ްއޔާ  ޝ ކ ރިޝ ކ ރިއްޔާ 

މަޑ ސަލަމައް ކަންބޮޑ ވޭ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިއް   ްއވަރީއަށް  މެންބަތްތެޒަދާއިރާެގ  މަޖި  ރ ރި  މި  މައްސަލަ  ށް ހަލީމި 

ކަމަ އެހ ށަހެޅ އްވި  ޓަކައި  އެހެންނަމަވެ  އަޅ ަގނޑ ކ ފާނަށް  ނިމަ  ށް  ދަންނަވަން.  އެސްޝ ކ ރ   މަނިކ ފދާނ    ، 

މަޤްހ ށަހެޅ  ކަންކަ  ކީޞަދައްވި  ރަންމި  ބޮވަރޭަގިއ  ތެެގ  ން މެއަޅ ަގނޑ ން.  މަނަގޅ ކ ރ   މ ެގ ކަކަންށް  ޑަރަށް 

  ކ ރީމަ ކޮށްެގން މިކަން  ރިކަން އިސްވެޔާސީ ވާދަންމެ ކަެމއްަގިއ ވެސް ސި އި ކޮދ ަވސްވަރެްއގަ   ންނައަ  ެގންހަކަދެކެވިވާ

ށް ިގނަ ރައަިއސް ތަކ ރާރ ކޮށް ވަކަށް ހާރައި މިަގެގ މައްސަލައި ސްކިތްތަކިމި ؛ރި ރައީސްތެ ނެ. ިއއްޒަތްވާރަނަގޅެއް ނ  

އެ ސްކިތްތަމި ބާކިކ ަގއި  މިސްކިެއކި  ހިންަގމ ންދޭ.  އެބަ  ކަންކަން  ެއކިއެކި  އެކަވަތްތަކ ެގ   ،ށީެގންނ ވާ ތާ 

ކ ރަމ ން   ބަ ންކަން އެކަވޭ ކަހަލަ  ލެ އިތް ކަނޑަމިސްކިތ ެގ ޙ ރ މަ  ، ންކަެގންނ ވާ ކަންށީމިސްކިތްތަކ ަގއި ކ ރަން ެއކަ 

ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  ދަށ ންާގނޫނ ލާމަރ ކަޒީ    ގެ ންމެއަޅ ަގނޑ  ؛ެގންދޭ.  ކަ ސިޓީ  ެގމެންއަޅ ަގނޑ    ެގ   ލާއިސިންއ  

ކައ ންސިއަޅ ަގނޑ  ރަށ   ހިނަގިއަގތައްލ މެންެގ  ބޮޑ   އަޅ ަގނޑ ތީމާ    ވަރަށް  ވަނީ  މި  ކ ރިބާމެން  ދީފަ.    ޔާ ރ ތަކެއް 

ކައ ންސިލަކީ    ޓީ. ސިދަލ ކ ރެވިފަނަ ކަންކަން ބަިގށް  . ވަރަށްފައަޅާބަލާއިރ  ވަރަށް ިގނަ ކަންކަން މި ވަނީ ބަދަލ ކޮ

ޓީ ކައ ންސިލާ  މި ދަންނަވަނީ ސި  ައޅ ަގނޑ .  ދ ވެރިޔާލަބަހާ މިސްކިތްތަކެްއެގ  ހ ރި  މާލޭެގ ؛ހ ރިހާ  ރާއްޖޭެގ   މިމިއަދ 

ވާހަކައެ ވިހަވާލ  ފެށި  ހިނަގން  ކަންކަން  ނޫން.  ތަނާ  ކަންކަން  އަޅ ަގނޑ އް  މި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ރަނަގޅ ކޮށް  މެން 

ޓަކައި މަޤްޞަދެ  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  އެކީަގިއ  ކަމަށްއްތެދ ވެރިކަމާ  އޮތް  ވަނީ  އަޅ ަގނޑ މިއަދ     ،މަނަވާ    މެން 

 ؛ތެދެއް   މެންއަޅ ަގނޑ ބޮލ ަގއި ިމކަން އެޅ ވ މ ެގ މަޤްޞަދެއް ނޫން.  ެގ  ރ ކާރ ސަ  އި،ހެން ޮގަވިއލަސަރ ކާރަށް ކޮންމެ

ޒި އެއަޅ ަގނޑ މެން،   ހ ރާ  މި  ،ންމާއެއްންމެންެގ  ޒިންމާއްޖޭެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މިސްރިހާ  ޙިމާޔަތްކ ރ ާމިއ  ކިެއއް  ތްތައް 

ރަ ކަންކަން  ެގންދިއ މަކީ.  ނމިސްކިތ ަގއި  ބާރ އެޅ މަކީ.  ަގޅަށް  އެއެކަމަށް  ބޭ  އަދި  ކ ރާ  ތަނ ން އެފ ޅ ން  ކަންކަން 

ސް،  ންެގ ވާޖިބެއް. އެހެންނަމަވެމެއަޅ ަގނޑ ސް  ވެމަކީ  ން ހ އްޓ ވ ކަޏާ އެ ކަންމެންނަށް ފެންނަ ކަމަށް ވަންއަޅ ަގނޑ 

ހ  މި  އޮފަށަހެޅިމިއަދ   މައްސަލައިތްއި  އެ  އެންމެ  ކޮބައިފ   ދެވޭެގ  ފި؟ ތޯންމިނަކީ  އ ފެދޭތ މިވެސް  ޮގތަށް    ނަ 

އަކީ  ލަ  މައްސަޅޭނަށް މި ދިމާވެެގން އ ންމެއަޅ ަގނޑ .  ނީޅެއ    މި ކަންކަން ކ ރަން   ޮގތަކަށްވެސް މ ޅިން އެހެންކާ އްއަނެ

ރައީސް އިްއޒަތްތެ ކަމެ  ،ރި  ކޮންމެ  ކަންކަން  ވަ ދަވެރިކަން  ސަހައްަގއި ސިޔާސީ  މިއިން  މި   ެގމ  ވ ރަނަގޅ އްދަިއެގން 
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އ ފެދެމ ން  ބަދަލ ގައި ވާހަކައަކީ،ދަމި  މެން  އަޅ ަގނޑ .  ދަނީފިރތ ނަ  ސި  ންނަވާ  ވަނީ  މި    ކައ ންސިލާ   ޓީމިއަދ  

ސި  ދާދިފައޭ.  ކ ރެވިހަވާލ  ކައ ފަހ ން  އެބައޮ ލ ސިންޓީ  ވިން  މިހާ  ،ޅ ވެފައި ދާތް  ކައ ންސިލ ން   ،ޖޭގައިރާއްރ   ސިޓީ 

ންކާ ނެތް ފަ  ތަންތާނގައި ؛ކި ، ބޮފައިޅ ވެދާވި  އެހެންވީމާ،  ންދާ ވާހަކަ.މ ކެއްެގ އޮޑިޓް ހަދަސްކިތްތަމި  ހާހ ރި  މާލޭެގ

ށް  ން މާލެއަހ ފަ  ދާދިައޅ ަގނޑ މެން މި ވަނީ  އް އެބަ ހައްދަވާ.  ޓެ ޑިއޮދަންދެން ވަރަށް ސާފ     ެގ ވާހަކައަށްތަންތަނ 

އެގއެންވީމާ މޭޔަރަކ    ެއކަންއަޅ ަގނޑ   ހޮވާފަ.  މޭޔަރ   ެގންދައެ  މެންެގ  ކ ރައްވަމ ން  ކަންކަން ބަ  އެ  ދެން  ވާ. 

ނެ. ދާމ ންނަަގހިއެކަން އެޮގތަށް    ބަދ ދާނެ. ތާއަމެއް ސަރ ކާރ ން ދެމ ންލ ްއވަންވާ އެއްބާރ ކ ރަްއވާއިރ  ސަރ ކާރ ން ދެ

މިއަ ޚާއްޞަކޮށް  ކަ  ދި  ިއސްލާމީ  މިންރާއްޖޭަގއި  ރައްޔިތ ންއްޖޭރާ  ތައްތަކަށް  މިެގ  ސަރ   ނާއި  ްއ  ކާރ ތަރާއްޖޭެގ 

އޮންނލެ މިންވަރަކީ  ބިފައި  ހިތ އަޅ ަގނޑ ނަ  އިސްލާމްދީމެންެގ  ބިންވަޅަކީ  އޮންނަ  ނެިގފައި  އެހެންވީމާ،  ަގއި  ން. 

ޙ ސްކިތްމިމެން  އަޅ ަގނޑ  ެއހެންވީމާރ މަތްތެރިތަކަށް  ހިތާނެ.  މިއަދ   ކޮށް  ސިލާ  ންއ ކަޓީ  ސ  ނަށްމެންއަޅ ަގނޑ ، 

ެވސް  އި އަނެްއކާރިމަތީަގއި އަނދ ނެއް އެޅ ވ މަށް ޓަކަތަނ ަގއި ރައްޔިތ ންެގ ކ   މި   ައިއސްވާހަކައެއްން އޮތް  ދެއްކެ

ބޭނަކީ  ލާމްދީއިސް ދީނެއްޅ ފ އެ  ވެ  ،މާއިކަ  ންެގ  ނޫނީ ރެރ ކާސަމެންެގ  ައޅ ަގނޑ ސް  މިސްކިތްތައް  ައއިސްެގން  އް 

! އަޅ ަގނޑާ ބެހޭ ޮގތ ން ބައްލަވާ  ވާހަކަތައްދެއްކެވި    ދެންމެ ވެސް؛ ނޫޅޭ ކަމަށްމެން މި ކަންކަން ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ 

ވަކިކޮ ދީނާ  ދައ ލަތާއި  ވިދާޅ ީވ،  ސިޓީ ؛ށްއެ  މިއީ  ހަވާލ ކޮށްެގން  ނޫން،  ބޭފ ޅ   ،ކައ ންސިލާ  ސިޓީ  ން އެ  ެގ 

ހ ންނެވީ.  ރ   ޔަމޭ  ކައ ންސިލ ެގ އައެ  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  އޮތީ  ބޭފ ޅ ންނަށް  ތ ަގިއ.  މެޖޯރިޓީ  އެ  ކަމިއަދ   ންކަން އެ 

ކަންކަމަށް  ސަރ ކާރަށްވެންވާނެ.  ކ ރެ ނޫނީ  ޔާފިއްނ ކޮށްދީމަގ ފަހި  ެއ  ވާހަކަ  ދެއްކ މ ެގ   ނަށްައޅ ަގނޑ މެން  މި 

އްލި ިވ ކ  އްހެޅ  ހ ަގއި އެ ހ ށަްއވި މަޖިލީ ހެޅ ބަރ  އެ ހ ށަމިއަދ  އެ ެމން ؛ތެރި ރައީސްތްއްޒަ ފ ރ ޞަތެއް ނޯންނާނެ. އި 

 ޅ ންފ . އެ ބޭޓ ވޯއަށެއްކަ  ،  ހައެއްކަ    އޮތީންއް ހޯދެކީަގއި ވޯޓެއެ  ކަމާވެރިޅާއަށް ބާރ އެ ބޭފ   ންވެދެ މައްސަލައަށް ވޯޓ 

އެމްދޭންޓ  ވޯ  ނަވާނ ަގންއިަވޑަވެސް   މިއަ.ޑީ.  މެންބަރ ން  ވޯޓ ށް.ޕީެގ  ވެސް  ދީނީދި  މި.  މައްސަލަ   ެގން 

 ތާ ދައްކަމ ން މި މެން މި ވާހަކަ މިައޅ ަގނޑ ޓ ދީެގން  ވާތީ މިއަށް ވޯ  ައކަށްސް މައްސަލައަމެންނަށް ސީރިއަޅ ަގނޑ 

ކަށް. ވަޑައެްއ ވެސް ނ ަގންނަވާ.   މި ބަލަިއަގންނާެވސްއް  އެ ދެްއވާފަ  ޓ ށް ވޯމިއަ  ޕީ.އެމް މެންބަރަކ .އިތޯ ޕީދަނީ. ކޮބަ

އެހެންނަމަވެސްއެ ވިދާ،  މިއަޅ ަގނޑ   ަވނީޅ   ނ   މިނީ  ޅެ އ   މެން  އ ކަންކަން  ކަންބޮޑ ވެ   ޅޭތީކ ރަން  އޭ. ވަރަށް 

އަދި  މިސްކިތާ ަވކި ވެ  ހާލީމަޖި  އިނާެމންއަޅ ަގނޑ އި  އ ޅެސް  ިއއްޒަތްނީ ކ ރަން  ރައީތެ އޭ.  ން މޭރ މ   އެ ؛ސްރި 

ރަނަގޅ ވާނެ  ކ މަށްވާހަކަދެއް  ަމއްސަލައަ  ވ ރެ  މިއަދ   ށް ޙަޤީޤީ  ދިއ ން.  ެއ  ަގނޑ  އަޅ    މިސްކިތްތަކ ަގިއ  މެންެގ 

މައްސަލަތަ ކަންބޮއަޅ ަގނޑ ކަކީ  ހިނަގމ ންދާ  މައްމެން  މިހާރަށް  މެންއަޅ ަގނޑ ސަލަތަކެއް.  ޑ ވާންޖެހޭ  މިހާރ ން   

މައްސަލަތަކެއް ސިޓީ    ،ލަންޮގވާ  އަޅ ަގނޑ .  ހ އްޓަންޖެހޭ  މޭކައ މާލޭެގ  މިއަދ ން  ންސިލ ެގ  ހަމަ  ފެޔަރަށް  ށިެގން 
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ށް  ކަދޭނެ ޮގތަޔަނ ތައް ކ ރިފަދަ ޢަމަލ ަގއި އެކ ތަކިތްމިސް  ، ށް ބަލަހައްޓަަވއިނަގޅަށިެގން މިސްކިތްތައް ރަރ ން ފެމިހާ

 ގ ން.  ކަންކަން ރާަވއި ހިން

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ތ ންސަރިޔާ

މިނެޓ . މިހާރ     3ނީ  ޑަށް އެރ ވެން އޮންނަޅ ަގނ ދެން ިއނޭގތޯ. އަ ފ ޅ  ނިންމާލަދެއްވ ން އެކަމެންބަރ  ވާހައިްއޒަތްތެރި  

މިހާރ ހަމަވެފައިވާތީވެގ ތ   ވަ ނިންމާލަދެއްވ ންވާހަކަފ   ،  މިއ ޓްއެދެން  ޅ   މައިކް  މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  .  ކ ރެވިފަ. 

 ފަ.  އ ޓްކ ރެވިމައިކް މި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމްބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ 

ބޭނ ންނަވައިން ވެސް ދަން މ އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދާހަމަ ؛ލަން  މި  ވެދާކަށްދި  އަދި ދ ވަހ   ސް 

ކ  މިހާރ ރިއޭެގ  ވެސް  މިއަޅ ަގނޑ ެވސް    ން  އަންނަ  ތަކ ރާރ ވަމ ން  ކަންކަން މެންނަށް  ނޭދެވޭ  ހިނާގ  ސްކިތ ަގިއ 

ކައ  ސިޓީ  ޓަކައި  މިހާރަށްހ އްޓ ވ މަށް  މަސައްކަތްކ ރައް   ންސިލ   ބޮޑަށް  އެށްއަޅ ަގނޑަެއބަޖެހޭ.    ވަންވ ރެ  ނޭގ   

އެބަ  މަސަ ަގއި  ާއކޮޅ   މ ޢިއްޒ    ، ޑރ. ޢިއްޒ ގެ މ  އެހެންކަވާންދަެގއްކަތްކ ރަްއވަމ ން  ެއއަށްން ވެސް.  ރެ  ވ  ނަމަވެސް، 

އަށްބާރަ މި  މަސައް އަދި  ރަނަގޅަށް  އެބަޖެހޭ.  ކަތްކ ރަށްވ ރެ  އަހެންވީއެން  ަގރާރ ެގ  ،ލަން ގޮވާ  ޅ ަގނޑ  މާ،  ިމ  ؛މި 

އެހެންވީމާ،   ތަކަށް އޮތްތޯ.ޒަށް ިމ ކަންކަން ބާރަށް ެގންދެވޭނެ ޮގއްމ ޢިން ލާފައި ވެސް  ލި މައްސަލައިެގ ތެރެއިކ އް

 ...މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ެގ  ދާއިރާ ޑ އްވަރީނިންމާލަމ ން ވެސް މަ ކީސަެގ އިލްތިމާއަޅ ަގނޑ 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

ިއއްޒަތްތެރި   މިހާރ   ޝ ކ ރިއްޔާ  މައްޗަން ފ ރ ޞަ  އަޅ ަގނޑ މެންބަރ .  އަރ ވަނީ  މި  ދާއިދެކ   ޮގޅީތ   ރާެގ  ނ  

 . ށްމަދ  ޚައިތައަޙްމަރ  ރި މެންބަްއޒަތްތެއި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ބަރ  އަޙްމަދ  ޚައިތަމްކ ނ  ދާއިރާެގ މެންދެ ންޮގޅީޗަމައް

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  މަޑ އްވަރިޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަދާ   އާދެ!  މެންބައިރާެގ  ހ ތްތެރި  ިމ  މަްއސަލަރ     އަށްށަހެޅ އްވި 

 ތައް ފާހަަގކ ރެވިފައި މި އްތަށް މި ކަންކޮއްޞަކޭޮގތ ަގއި މާލޭަގއި އަދި ޚާވެސް ދެ  ޅ ަގނޑ އަރަން.  ދ ކ ތާއީ  ނޑ އަޅ ަގ

މިސްކިތްތަކ ގަ އޮތީ ވަރަ  ތަންތަނާށް އި  އެ  ެއކަށީެގން  ބައި  ޑޭކެނޙ ރ މަތް،  ފަދަ  ނ ވާ   އެތައް  ޢަމަލ ތަކެއް  ފަދަ  ވަރ  

ދެން  ކަހިނަގމ ންދާ ފަދައިންއިއްޒަތްތެރި  ން.  ެއނިގލަްއވާނެ  ވެސް  ކަން  ،މެންބަރަށް  އޮތްތަމިހާރ   ޮގތ ން   އްތައް 
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މާއަކީ ސިޓީ ކައ ންސިލ ެގ  މިސްކިތްތަކ ެގ ޒިން  ،ތ ން ވެއްޖެއްޔާޮގ  އޮތްހިފައި  ބެއް  ތަނޫނީ ކަންތައްހެންއެ  ،ވެއްޖެއްޔާ

  ،ނަމަވެސް  ބެއް ލާފައިފަދަ ލަޤަ  ންމެނަމ ެގ ކ ރިއަށް ކޮ  މ ޢިއްޒ ެގ  ދި ޑރ.އަ  ، އެ ބޭފ ޅ ންންމާއެއް. އެހެންވީމާޒި

ވައްތަމަލާމާ  އެހެންނޫނީ ކޮންމެ  ނަޒަރ ން  ނަެމއްރެ ތްކ ރ މ ެގ  ލާފައިކ ރި   އްެގ  ިވޔަސް  އަށް   އީއެ   ،ކަމ ަގއި 

ވޯޓ ދިވެ މިހާރ   ެގ  މެންއަޅ ަގނޑ  ރައްޔިތ ން  ވޯޓ މާ  ، ލަިއެގންހި  ރައްޔިތ ން  ބޭލަިއެގން  ލޭެގ  ހ ރި  ޅެއް ފ ހޮވާފައި 

. އެހެންވީމާ، މިޮގތ ެގ ދެކެން  އަޅ ަގނޑ ކަމ ަގިއ    ންމާއެއްޒ ެގ ޒި އް މ ޢި  މާ، ޑރ.ންވީްއޒަކީ. ެއހެ.މ ޢިރޑ  ، އްޒަކީމ ޢި

އެކަ ެގންދަމަތިން  ކ ރިއަށް  ގ މެއް  ކަމަކާ  އެ  ބަހ ޅ ންވާއިރ   އިން ރި  ޒިންމާ އަސްލ   މިކަމ ކ ރައްަވިއެގން  ލްވޯޔަކ   ެގ 

ވެސް  ޙަޤީޤަ ނަންަގވަންވާދެކޭޮގ  ނޑ  އަޅ ަގތ ަގއި  ޑތ ަގިއ  ިއއްމިއަދ   ޒ އް މ ޢި  .ރނީ  މީަގއި  ؛ރައީސް  ތްތެރިޒަ. 

ދެކޭޮގތ ަގއި މި ކަންކަމ ެގ ތެރޭަގއި    އަޅ ަގނޑ  އަދި  . ދެންއްމެންނަށް ދެއްކިދާނެ އެތައް ޮގތަކަށް މި ވާހަކަތައަޅ ަގނޑ 

އެހެންނޫނީ ހިނާގކަން    ،އްޖެްއޔާމ ަގިއ ވެ ކަ  އް ހިނާގތަކެއް ެވސް. މިކަހަލަ ކަމެމާރ ދ ންެގ ޒިންންމ  ފަޅޭ އާއެބައ 

އެބަޖެހޭ    ފެންނަ ެވއްޖެއްޔާ  އެކަ މެންއަޅ ަގނޑ ކަމ ަގއި  ބަ  ވެސް  އަނެކަކަށް  ރިލަކ   ޕޮޓ ކ ޕޯިއެގން  ލިހަށް ރަން. 

ޕޮލި ވެއްޖެއްޔާ  ،ހަށްވެއްޖެއްޔާ  އެ  ކައ ންސިލަށް  އެމާލަދި  ކައ ންސިލަށް  ރިޕޯޓ ކ ކަށް  ރިބަޖެހޭ  ޕޯޓ ކޮށްފައި ރަން. 

ހ އްޓ ވަން  ލަމިކަހަ ޢަމަލ ތައް  އިއްޒަތްއެބަ  ރައީސްޖެހޭ.  މިޮގތަށް ންނަމެައޅ ަގނޑ  ؛ތެރި  އެބަ  ފާހަަގކ ރެވޭ  ށް 

އ ޅެމ މިސްކިތްތަކ ގަ  ބަޔަކ   ނ ކ މެ   ، ޮގއްސަންއި  ޮގއް އަދި  ަވއްެގން  ކަންތައް    ،ކޮށްން ކަސަ    އެބަތަން    ކ ރާެއ 

ވަރަށްފާހަަގކ ރެވޭ ބޭ  ޅ ަގނޑ އަފަހަކ ން    .  ފިފ ދަންނަ   ެގއްލ ނ ރ ފިޔާ    35000ްއކަންކޮށްފަިއ  ވަހާރައިން  ޅެްއެގ 

ޮގތ ަގއި އޭނަލިހ ން ވިދާޕޮ  ،ލިބ ނ އިރ ރ ފިޔާ    35000   މި ވަނީ. އަދި  ށްކަމަ ކ ރިން ފެނިފައި އެޮގތަށް  ކީ  އަ ޅ ވި 

އެހެންވީމާރީހ  ކަންތައްތަ.  މި  ޙަޤީޤަ،  އަސްލ   ވެ ކަކީ  މ ޖ ތަމަޢަށްތ ަގއި  ބައިވަރ   ވަ  ސް  ވަރަށް  ކެއް  އްލ ންތަެގރަށް 

އެޮގކަދައް ކަންތައްތަކެއް.  އެ ތްިމޮގތަށް  މ ންދާ  ކޮންމެހެންކީއެއީއަދި  ހިންގަ އެކަ  ްއ  ޢަމަލ ތައް  ފާރިކ ރަން  ޔަވި   އި، ހަލަ 

ތަނެއް   މިސްކިތްތަވެހ ންނަ  ނޫން  އެހެކަސް  އިްއޒަތްތެރިކީ.  ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ ،  ސްރައީ  ންވީާމ،  ދެންެގ    މެއަކ  އަކީ 

މެން ފާއިްއޒަތްތެރި  ޮގތަށްހަަގކ ރެބަރ   ިއއްޒައްވި  ފާހަަގކ ރެއްވި ،  ޙަލީމް  މެންބަރ   އެބަޖެމ ޢިއް  ،ޮގތަށް  ތްތެރި   ހޭޒ  

ތައްތައް ކ ރިއަށް  ންނ ދީ އެ ކަމެންނަށް ތަކ ރާރ ވިޔަައޅ ަގނޑ ޒ  އެބަޖެހޭ މި ކަންތައް  އް. މ ޢިންގަވަންމީަގއި ޒިންމާ ނަ

 .  ށް ޝ ކ ރިއްޔާތަޞަރ ރަން. ދެއްވި ފ ޓަންކ  ެގންދެވޭނެ ޮގތަކަށް ބައް

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 هللا. ބްދ  މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަ އްޒަތްތެރިދާއިރާެގ އި  ބާރަށ  މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 އްކެވ ން: ވާހަކަދެ هللاބްދ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަދާއިރާެގ  ބާރަށ 
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ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެން އް އެއީ  ވާ މިސްކިތްތަކަމ ަގއި   ެގ ެގهللا  ވާމި ބިމ ގައި  މިއީރި ރަީއސް.  ޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔާ އިއް 

އެއަ ޙ ރ ވެސް  އިމަތްތެރިކޮށް ށް  އަދި  އިއްޒަތް ތިހ ހިތަންޖެހޭ  ތަންތަން.  ައޅ ަގނޑ ެގ  ތެރާމްކ ރަންޖެހޭ  ރައީސް،  ރި 

ން.  ކ ަގލަސްނަނީ ސިޔާސީ އޭން ވެސް މި ވިދ އަބަ  ނަށްއްވާފައި ައޅ ަގނޑ މެންފަރާތ ަގއި ބާ ކަންބޮޑ ވ މަކީ ަމއްސަލަ ެއއް

ކޮ އެބަޖެހޭ  ބަދަލ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ސިޔާސީކ ރ މ ެގ  ކަމެއް  މާންމެ  ބެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން  ިއސްލާމްދީނާ   ތްވެެގންވާ 

ވާހަކަދައްކާއިރ  ކަންތައްތަ ޙަޤީޤީކ ެގ  ނިޔަތަކާލާ އިޚ އި  މާނަިއަގ  ަގއި  ށަން.  ފަދައްކަން    ވާހަކަެއ  ެއއްކޮށް    ޞްތެރި 

ތަށް  ޮގ  އް ޖަހާންމެވެސް ކަހަލަ ޮގތަކ ން ޮގސް ބޯޅައެއްޖެއްޔާ ކޮނީ ވެއިން ނޫމެއްެގ ތެރެ ކޮންމެ ކަމެއް ހަމަ އޮޅ ވާލ 

 މި  ށް މަސަްއކަތްކޮށްެގންެއއްކޮ  ޔަތަކާލާޞްތެރި ނިއިޚ   އަޅ ަގނޑ މެންަގއި  ެގ ބަދަލ ެގންދިއ މ ށްމި މައްސަލަތައް ކ ރިއަ

އަޅ އަންނާއްލެއް  ޙަ މައްސަލައަށް   ަގނީ.  ރައްކާތެރިކަންބޫލ ަގނޑ   ލިބެންޖެހޭ  މިސްކިތްތަކަށް  އަދި    ، ކ ރަނީ 

ލިބެންޖެހޭ އަޅާލ ން  ،މިސްކިތްތަކަށް  ވެސް  ޮގތަކ ން  ރަނަގޅަށް  އެބަ    ހ ރިހާ  މިސްކިތްތައް  ެއ  އޮންނަންޖެހޭ. 

އަދި    ،ންކަަމކީ ާގނޫނ ަގއި ލިޔެވިކަ  މި  ،ެގ ޒިންމާއެއްތޯ ކާކ   އީއެ   ،ކ ރަންވީ ކޮން ފަރާތެއްތޯ  އެކަން  ލެހެއްޓެންޖެހޭ.ބެ

 ނޫނީ އެކަކ  ކ ރ މ ެގނޑ މެން އެކަކ  އަނެކަކަށް ބްލޭމް. ައޅ ަގވާ ކަންކަންަގިއ ހިމެނިފައިތ ެގ ތެރޭ ލިްއޔައޫމަސް ެގމ ޤާމަ

އިނިގއަނެކަ އަޅ ަގނޑ އްކ ރ ދިލިކަށް  ބަދަލ ަގއި  މިމ ެގ  މިސްކިތްތަކ ެގ  މެން  ހިނާގއ ޅެނީ  ކަންކަން  ނަހަމަ   ،ތީ 

ކެނޑޭޙ ކ ެގ  މިސްކިތްތަ އިހ ތިރާމާއި  ،ތީރ މަތް  ދޭންވާ  މީހ ން  އެ  މިސްކިތްތަކ ެގ  ނ ދޭތަން  ޤަދަރ    ތީތަނަށް 

ދެކެއެކަންކަ މި  ވާހަކަ  އިްއޒަތްތެމ ެގ  ނ ވާނެ.  ކެތިާވތަމަސްތ    ގައިމިސްކިތްތަކ  ؛ރައީސްރި  ވެނީ.  ވިްއކިެގން   

ކައިމިސް ތަހަދާ  އިދަނި   ،ބޮއިކިތްތަކަކީ  ެވެގންންތަނަ  ހިންާގށް  ާމރާމާރީ  މިސްކިތްތަކަކީ   ށް ންތަނަތަ  ނ ވާނެ. 

އެނ ވާނެވެެގން އޭެގ    .  އެކަން ދެވެންޖެހޭ  ށްކ ރ މަންބޭނ   ޮގތ ަގއި    ހެޔޮތަންތަން  ހ އްޓ  ނެ.  ތިއްބެިވ  ކަން  ވަން 

ފަރާތެއަދި  ތަކ ން،ފަރާތް ކޮންމެ  ކަމ ަގއި    އެއް  ހ އްޓ ވެވިޔަސް  އެކަންޖެހޭނެކަން  އަޅަންކަމަށް.  ފި  ވަޅެއް  ޔަންޖެހޭ 

ކޮންމެ އަޅަންޖެހޭނެ.   ކޮށްލާފައި  ދެން  ސިޔާސީ  ކަެމއްތޯ  ،ކަމެއް  ސަރ ކާރ ެގ  ދެއްކ މ ެގ  ެއއީ  ކަެމއްތޯ  ައނެކަކ ެގ   ،

ައޅ  ޙަޤީައޅ ަގނޑ މެ  ،މެންަގނޑ ބަދަލ ަގއި  އޮތް  ޤީންެގ  މަްއސަލައިަގއި  ނ ޙަކަންކަން    ައޅ ަގނޑ މެން އްލެއް  ވާނެ. 

ކަންކަމަށް ރަނަގޅ    ސް މިަގނޑ މެންނަށް ދ ވަހަކ  ވެ އްޔާ އަޅ ވިސްނަންެވއްޖެމަކ ން ކޮންެމ ކަމެއް  ސިޔާސީ ވިސްނ 

ްއ ތެރާކޮންމެ ފަފަރާތަކީ  ލާނީ މިސްކިތްތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  އިދާނެ. އަޅ ަގނޑ  ިމއަދ  ވެސް ޮގވަ ނ ލެއް ހޯދިެގންހައް

ވިޔަސް ބެލެހެ  އެ  ،ކަމަށް  މިސްކިތްތައް  މިފަރާތްތަކ ން  ހިނަގމ ން  ސްކިތްތަކ ެގއްޓ މާއި،  މި  ކަންތައްތައް  މިހާރ   ދާ 

ކީ.   ކަމަވީ އަދ  ކ ރަންން މިއްޓ މަކީ ެއީއއޭ ައޅ ަގނޑ މެއިންތިޒާމ ކޮށް ބެލެހެ  އިންތައްތައް ރާވަކަށް ކަނ ހިނާގނެ ޮގތަ

  . ވަރަށް ހެންވީމެން ލޯބި ޖެތަންތަނަށް އަޅ ަގނޑ   އެ  ޅ ަގނޑ މެން ދޭންވީ.ޤަދަރ  އަ  އިތަންތަނަށް ދޭންވާ އިޙ ތިރާމާ  އެ

 އީސް.  ރަރި ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެ
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 :ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ންޔާސަރި

އިްއޒަޝ  އަޅ ކ ރިއްޔާ  މިހާރ   މެންބަރ .  މިތްތެރި  ފ ރ ޞަތ   ދާއި  ަގނޑ   ފަރެސްމާތޮޑާ  އިްއޒަތްތެރި  އަރ ވަނީ  ރާެގ 

މ ޙަ ޙ ސައިން  ލަމެންބަރ   މެތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )ަވގ   ށް.ފަޠީއްމަދ   ޙ  ިއއްޒަތްތެރި  މ ންބަރ   ލަސައިން    .ފްޠީޙައްމަދ  

އަރ ވަނީ   ޞަތ  މި ަގނޑ  ފ ރ ޒަތްތެރި މެންބަރ  އޮންލައިނެއް ނޫން. މިހާރ  ދެން އަޅ އާދެ! އިއް ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )ވަގ 

 ފާރ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީދަށް. އ ނޫގ

 

 ވ ން:ވާހަކަދެްއކެ ވަޙީދ އްމަދ  މ ޙަމެންބަރ  ރާެގ ދާއި އ ނޫގފާރ 

ރާެގ މަޑ ްއވަރީ ދާއި  ،ރ ކޮށް ދަންނަވާލަން އޮތީހަމަ އަޅ ަގނޑ  ެވސް ތަކ ރާޒަތްތެރި ރައީސް.  ޔާ ިއއްޝ ކ ރިއް އާދެ!  

މެންބަ ސައިްއޒަތްތެރި  މިމާލ  ރ   ސީރިއަ  ވިނެެގން  ކަމަށް  ވަރަށް  އަޅ  މައްސަލައަކީ  މައްސަލަެއއް.  ަގނޑ މެން  ސް 

މިހިނހިމި މަސައްކަތްނދ ން  އެކަމަށް  ދެންމައްސަލަ  ރަންޖެހޭކ ދަށް  މިއެއް.  ޮގވާހަކަ      މީތި ދެކެވޭއިރ ަގއި  ތްޮގތަށް 

ށް އޮތް  އަމާ ކ ރިއިދިޔަ ންޑ ވެެގވެ ބޮބައި ވެސް ދައ ރ  ދެއަނެއްކާ  ؛ވެސް ކޮށްލަިއެގން ސިޔާސީ ކަމަކަށް އަނެއްކާ ޓ ވިސްޓ 

ަގނޑ މެން އަސްލ   ޅ  އަ  ކީ.ލަ ވާހަކަ ދައްކަާވނީކަހަނޫން މިޮގތަކަށް    ބަށް ދައްކަވާ ސިޔާސީ ބަހަނާއެއްޚާރިޔާސީ އިންތި

ޙަ ރިޢާޔަކަމ ެގ  ޖަމާޢަތްކ ޤީޤަތަށް  މިސްކިތްތައް  އެބަޖެހޭ.  މި  ކ ރ ނަމާދ ތ ަގއި  ރަން  ން ގ ޅިެގ  ވިޑާކޮން 

 ން އިސްލާމީ ޢިލްމ ވެރިންނާއާިއ އަދި އެ މިނިސްޓްރީމިނިސްޓްރީ  ލާމިކ ްއވީމަ ވެސް ސަރ ކާރ ެގ އިސްއިލެވަ އްސަޖަމަޑ 

ެއކަން    ޝްވަރާެގ އަލީަގއިްއޮގތަށް ހިންެގވި މައެ  ޔާހިރ ންެގ ލަފައްޙީ މާޞި  ،އި އެކީަގ  ނާލްމ ވެރިންއެކީަގިއ، ދީނީ ޢި

އެ  ކ ރީމާ ބޭފ ޅ ން  ބައެއް  ބަންދ  ހަމަ  ވެސް    އީވެސް  މިސްކިތްތައް  ޮގތ ން  ހައްދަވައިެގން  ސިޔާސީ  ކަމަށް  ކ ރީ 

އ ފައްދަވަންފަސާފިތ ނަ ދަދަ  ދަމ ދަރޯ ؛ންވަރ .  ދަށްކ ރަން މަހ   ތަންކޮޅެއް  އަޑ   ތާޅަފިލީެގ  ކ ރާއިރ ަގއި  ނަމާދ  

 ވެސް  ތީ އެންީގންރީން އިސްލާމިކް މިނިސްޓް މަތީެގ ލަފާެގލްމ ވެރިންނެވީ ދީނީ ޢިިމދެން  ،ންރީމިނިސްޓް  ކ އިސްލާމި

ބަން މިސްކިތްތަކ  ކިޔަ ެގ  ދަށްކ ރީއޭ  އަޑ   ހަމަ  ީގެގ  މަކަރާާގއި ދޮއިެގން  ފިތ ނަ،  ތެރޭަގިއ  މިސްކިތް ؛ންރަފަތ ާއިއ  އި، 

ނާގ ހެން ހިމި  ،ވާތަކެތި ބޭނ ންކޮށްތެރޭަގިއ މަސްތ މިސްކިތް  ވާނެ ކަމެއް ނޫން.ންކަމަކީ ހިނަގިއެގދިޔަ  އިްއޔެ ހިނަގއި

އަޅ   ހ އް ަގނޑ މެކަންކަން  ލޮކްޑައ ނެއަޅ  ޓ ވަންޖެހޭނެ.  ން  ރާއްޖެ  ވެެގންަގނޑ މެން  ދ ވަސް  މިހާ    ަގއި ދިޔައިރ  ްއަގިއ 

ވަރަށްރާއްޖޭ މި  ެގ  ބަންދ ިގނަ  ހ ރީ  އެފަކ ރެވިސްކިތްތައް  ޙަޤީޤަ  .  ބަތަންތަން  ހަމައެކަނި  ލަހައްޓަނީކީ  ތ ަގިއ 

މ ވަްއޒަ ނޫން.  އެތަންތަނ ެގ  ވެސް  ެއކަންޏެއް  ފަޅ ފިލ ވަ އް ރާފ ން  މިސްކިތްތައް  ޙަޤީބަލަހައްޓަނީ  އިޖޭެގ  ަގއި  ޤަތ  

ެގ މ ސްލިމ  ރާއްޖޭ  ެގންއަޅ ަގނޑ މެ  ،ވެސް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ މެން މިސްކިތްތަކަށް ދާ  ފ ންނަށް ވ ރެ އެތަނ ެގ މ ަވއްޒަ

ލޯބިވަރަށްރައްޔިތ ން.   ޝައ ޤ ވެރިން  ވަރަށް  ކ   ކަމާ،  އެެއކީަގއި  ކަމެއް.  އަންނަ  ިގނަ    ވަރަށް ؛ތަންތަން  ރަމ ން 

ޙަފަޅ ތަން  ންތަ ކަމާވެެގންދިޔައިރ ަގއި  އެ  ޤީޤަތ ަގއި  މ އައްސަސާތަކ ން  ދޫކޮށްލާފައި ބެހޭ  ފަޅ ވެެގންދާން  ހެން 
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ވަރަށްހ ރި އެއީ  ކަންބޮ  ހ ރ ން  ކެމެރާބޮޑ   އެތަންތަނ ެގ  ނަމަވެސްޑ ވ މެއް.  ހަރ ކޮށްެގން  ޖެހޭ ނޑ މެންއަޅ ަގ  ، 

ރަތަންއެތަން ބެ  ނިޒާމެނަގޅަށް  ނޫންގާއިމ   އްލެހެއްޓޭނެ  މިސްކިތްތަކެްއ  ހަމައެކަނި  ސްކޫލް   ،ކ ރަން.  ރާއްޖޭެގ 

  އްޓޭހ   ބ ން އެބަެގ ސަބަމިދެންނެވީ ކޮވިޑ   ؛ކަެމއް  އްފީހެއް ވެސް. އެތަ އޮތަންމެސަރ ކާރ  ކި  ،ސްމަދަރ ސާތައް ވެ

އެހެންވީމާ ކަންތައްތަކެއް.  މިކަމ ަގމިކަހަލަ  ހ ރިއި  ،  ފަރާޝާމިލ ާވ  މިއީ  އަޅ ަގނޑ  ؛ތްތަކ ންހާ  ކޮންމެހެން  މެން 

ޒިންމާއެކޭ،ކައ ންސިލ   ނ ވަތަނ    ެގ  ޒިންމާެއކޭ  ސަރ ކާރ ެގ  ޒި  އިސްލާމިކ   ވަތަ  ެއޮގތަށް    ،ންމާެއކޭމިނިސްޓްރީެގ 

ން މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް ކަކ ރަންޖެހޭ ކަންއްލ ޙަތަށް ައޅ ަގނޑ މެން  ންކަން ނ ވާނޭ ޮގކަ  ަގއި މި ބަދަލ ްއކ މ ެގވާހަކަދެ

މެްއ  ން ކޮންމެ ކަހައްދަވަިއެގނަން ކިޔ އްަވއިެގން އެކަހަލަ އިތ ރ ފ ޅ  ފާޑ ފާޑ ެގ ނަން  ދެން  ،މޭރ ނާ ސިޔާސަތ  ވަކިކ ދީ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.   ޑަށް އެދެން.ބޮ ރަށްވަ  ވ ން ައޅ ަގނޑ ފިތ ނައަކަށް ނ ހެއްދެ

 

 ްއކެވ ން:ޔާސަތ ން ވާހަކަދެރި

އިްއޒަތް މެންޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގތެރި  ފަރެސްމާތޮޑާ  ލަ  ބަރ .  މ ޙައްމަދ   ޙ ސައިން  މެންބަރ   . ފްޠީިއއްޒަތްތެރި 

ިއްއޒަ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ދައްކަވަން އެދިވަޑައިެގންފައިާވ  މިހާރ  ވާހަކަފ ޅ   ތެރި މެންބަރ  އޮންލައިނެއް ނޫން.ތްއާދެ! 

ނަ ވ179ަރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ    ،ކަމ ންންއެރ ވ ނީ. އެހެ  މިޞަތ   ރ ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ފ 

ޖިލީހ ަގިއ  މަ  ،ހ ށަހެޅ އްވާފައިވާ މަްއސަލަ  އާދަމް ޝަރީފްރ   ރި މެންބަތެދަށ ން މަޑ ްއވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްމާއްދާެގ  

  .މާލީމި ނިން ސާބ ން އަޅ ަގނޑ  ހި  މި ބަހ ސް މި ؛ކ ރ ންހ ސްބަ

 

 ންމ ން ނި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ
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