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 ( ރައީސ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ ، ރައީސ  މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިނ ނެވީ)ރި 

 

 ޖަލ ސާ  ވަނަ 7ދައ ރ ެގ   ވަނަ ތިނ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސ ( ބ ދަ)  2022  އޮގަސ ޓ  31

 

 ޙަމ ދ  ޞަލަވާތ  .  1

 

  :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

 . ފެށ ނީ  މަޖިލިސ   .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ވ ނ  އިއ    ޖަލ ސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ފ ރަވަނަ ދ ވަސ . މިއީ    4މަހ ނ     ޞަފަރަަވނަ އަހަރ ެގ    1444ދ ަވސ .    ބ ދަވީ    2022  އޮަގސ ޓ   31މިއަދަކީ،  

ޖަލ ސާަގއި. މި ަވގ ތ     ވަނަހަތ ވަނަ ދައ ރ ެގ  ތިނ ވަނަ އަހަރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެނ  ިއށީނދެ މި ތިބީ،  .  8ނަކަތ ނ   

އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ އެކ ަގއި މިނިސ ޓަރ އޮފ    ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ .  27  ަވޑަިއެގނ  ތިއ ބެވީހާޒިރ ވެ  ށ މަޖިލީހަ

 . ވޭއެބަ  ސަލާމ ގައިިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ   4ރަށ  މަރ ޙަބާ! މިނިސ ޓަ .އެޑިޔ ކޭޝަނ  ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގނ ނަވާ

 

   ނ ދ ވަހ ގެ އެޖެނ ޑާ އިޢ ލާނ ކ ރ   .3

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . 7/ 3/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެނ ޑާ މިއަދ 

 

 ނ  . ޔައ މިއ ޔާ ފާސ ކ ރ  4
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .(ފާސ ކ ރ ނ  ނ ކ ރ ނ  )އިޢ ލާޔައ މިއ ޔާ  -4އެޖެނ ޑާ ައއިޓަމ  

ވަނަ ދައ ރ ެގ  ތިނ ވަނަ އަހަރ ެގ    2022. އެއީ  ޖަލ ސާ  ތިނ ،  3/ 2022/3އިނ     1/ 2022/3ޔައ މިއ ޔާ ނަނ ބަރ     - { 4.1}

ފެށިެގނ     ފ ރަތަމަ ޖަލ ސާ  3ޖަލ ސާއިނ   ޔައ މިއ ޔާތައ .ވަނަ  ހ ރި  ނިޔަލަށ   ަގާވއިދ   ެގ  ވަނަ    218ެގ  މަޖިލީހ ެގ 

 ބަލަިއަގނެވިފަ.ވަނީ ިމ ޔައ މިއ ޔާތައ    ވާ ޮގތ ެގ މަތީނ ،އ ދާަގއި މާ

 

 . މަޖިލީހަށ  ތަޢާރ ފ ކ ރަނ ޖެހޭ ބިލ  5
 

 ޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރި

 މަޖިލީހަށ  ތަޢާރ ފ ކ ރެވޭ ބިލ .

ރިއ ޔާެގ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއާވ، ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޖ މ ހޫ  ޤާސިމ  އިބ ރާހީމ   ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ މާމިިގލީ ދާއިރާެގ    -{5.1}

ބިލ ެގ   އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ  ކިޔ ނ .  ޤާނޫނ އަސާސީއަށ   ޖ މ ހޫފ ރަތަމަ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ރިއ ޔާެގ 

 . އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ 

ދާއިރާެގ    -5.2 މެނ ބަރ މާމިިގލީ  އިބ ރާހީމ   އިއ ޒަތ ތެރި  ނަނ ބަރ   ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ،    ޤާސިމ     9/ 2014ާގނޫނ  

  9/ 2014ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   .  ނ އިއ ވ   ފ ރަތަމަ ކިޔ ނ އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ  )ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޤާނޫނ ލ ޢ ޤޫބާތ (އަށ   

 .އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ )ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޤާނޫނ ލ ޢ ޤޫބާތ (އަށ  

ޖިނާީއ  )  2016/12ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   ހ ށަހަޅ އ ވާފައިާވ،    ޤާސިމ  އިބ ރާހީމ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ މާމިިގލީ ދާއިރާެގ    -5.3

ޖިނާީއ އިޖ ރާއަތ ެގ  )  2016/12ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   .  ފ ރަތަމަ ކިޔ ނ އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ  (އަށ   އިޖ ރާއަތ ެގ ާގނޫނ 

 .ިއޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ (އަށ  ާގނޫނ 
 

 ތ ނ  އަނ ގާ އެނ ގ ނ  ރިޔާސަ .  6
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޓީ ނ ވަތަ މާލިއ ޔަތ   ޓ ސ  ކޮމިޕާލަމެނ ޓަރީ އެސޯސިޭއޝަނ ަގއި ހިމެނޭ، އެކައ ނ ތ   ނ ވެލ ނެ، ކޮމަޑައިަގނ ނަވާއެނިގވަ

ބައ ދަލ ވ މެ މަޖިލީހ ކޮމިޓީތަކ ެގ  ިމ  ކޮމިޓީެގ  އ   އަދި ެގ  މާލިއ ޔަތ   ހިނަގމ ނ .  ދަނީ  ދަށ ނ   ޗެއަރެގ  މ ޤައ ރިރ ެގ 
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ޝިޒަށ   ނާ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ، ކިނބިދޫ ދާއިރާެގމ ޤައ ރިރ ެގ  މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީެގ  މަޖިލީހ ރަށ  ބޮޑަށ   އަޅ ަގނޑ  ވަ

ދަނ  ވަނީ،    ނަވަނ .މަރ ޙަބާ  ބޭފ ޅާ  އެސޯސިޭއޝަނ ގެ ތ   ނ ވެލ ކޮމައެ  ކޮމިއެކައ ނ   ޕާލަމެނ ޓަރީ    ތަކ ގެ ޓީޓ ސ  

 9:30މިހާރ   ؛ އެބަ ހިމެނޭ  ޮގތ ަގއި އިނ ތިޚާބ ެވވަޑަިއެގނ ފަ. މިއަދ ެގ ބައ ދަލ ވ ނ ތަކ ަގއިެގ  އެއ  ެގ ޗެއަރ ނ މ ޤައ ރިރ 

ެގ  ކިނ ނ ނަށ  ދަނ ނަވާލަނ  އެދެނ ، ނެޓ ވޯރިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   . ދޭމިދެނ ނެވި ބައ ދަލ ވ ނ ތައ  ކ ރިއަށ  އެބައިނ ސ ރެ  

އަދި އެބައޮތ .  ހ ރިހާ  ަގޑިއެއ   ަގޑިތަކަކީ  ބާވަތ ެގ  މިދެނ ނެވި  އެބައޮތ .  ވެސ   ަގޑިއެއ   ލަނ ޗ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި   

ތެއ . އަޅ ަގނޑ   ނ ަގލާނ ކ ރެިވ،  މަޢ ލޫމާތ  ބަދަލ ކ ރ މަށ  ލިބޭ ފ ރ ޞަބައ ދަލ ވެ، ސަލާނ ނަށ  އެ ބޭފ ޅ ނ ނާ  މެނ ބަރ 

ވަރަށ  އިސ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ    ޤައ މެއ ެގ  14ަގއި  ފައިާވނެ، މި ވަފ ދ ެގ ތެރޭކ ރީަގއި ވެސ  ދަނ ނަވާ

  މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީތަކ ެގ  ވެ، މިދެނ ނެވިނިޒާމ ެގ ޤައ މ ތަކަށ  ވާތީ   ޕާލަމެނ ޓަރީޑަިއަގނ ނަވާ. މި ިގނަ ޤައ މ ތަކަކީ،  ހިމެނިވަ

 ނަކީ، އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ސިޔާސީ ނިޒާމ ަގއި އިސ  ބޭފ ޅ ނ . ނ މ ޤައ ރިރ 

 

 ސ ވާލ    .7

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ެއޑިޔ ކޭޝަނ  މިނިސ ޓަރ އޮފ     ،އ މަދ  ސަޢީދ މ ޙަ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ   ވަށ މާ  ސ ވާލ .  -7އެޖެނ ޑާ ައއިޓަމ   

 ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .ދާއިރާެގ  ށ ވަމާ ކ ރައ ވާ ސ ވާލ .  ޑރ. ޢާއިޝަތ  ޢަލީއާ

 

 ދެއ ކެވ ނ :ކަހަވާމ ޙައ މަދ  ސަޢީދ   މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ވަށ މާ

ހަތަރ  މަހާއި އަށ  ދ ވަސ  ަގއި.    2022އެޕ ރީލ     23،   ފޮނ ވީސ ވާލ   އަޅ ަގނޑ  މި.  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ވާކަނ   ތައ  ފޮނ ވައިދެއ ވާފައި ޕިއ ޓަރ ނ މިނިސ ޓަރ އެ ކޮ  ކ ރާ އެ ޝަެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ޕ ރެ. ދެނ  ރަށ ދަށ  ވެެގނ ދިޔައީމިއަ

ސ ޓާފ  މަށ   ނ ނ ކ ރ ޓީޗަރ ނ  ބޭ  37ނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، ލ. ހިތަދޫ ސ ކޫލ ަގއި  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ . އަޅ ަގ

 ޭއ.ސީ ހަލާކ ވެފައި ހ ނ ނަތާ މިހާރ  އަހަރެއ ހާ ދ ވަސ  ވަނީ.  ގެ ސ ޓާފ  ރޫމ   ޕިއ ޓަރެވެ. ނ ހ ރީ ދެ ކޮ މި ަވގ ތ   ަގއި  ރޫމ 

ރޫމަ ަގސ ތ ކ ރައ ވަނ ތޯނ ކޮ  ށ ސ ޓާފ   މިނިސ ޓަރ   އިތ ރ ކ ރައ ވަނ   ކ  ؟ ޕިއ ޓަރ   ދ ވަހެއ ެގ  ރައ އަދި  ކިހާ  ވާނަމަ، 

ސ ވާލ   ؟ އޭ.ސީ ރަނަގޅ ކ ރަނ  އަދި ކިހާ ދ ވަހެއ  ނަާގނެތޯެގސ ޓާފ  ރޫމ ؟ ބޭނެތޯޕިއ ޓަރ  ލިނ ތެރޭަގއި އިތ ރ  ކޮ

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ. ކ ރިނ  ފޮނ ވާފައިވާނީހަތަރ  މަހާއި އަށ  ދ ވަސ  ނ  ހެއަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ދެނ ނެވި
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 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

 . . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑރ. ޢާއިޝަތ  ޢަލީ މިނިސ ޓަރ އޮފ  

 ވަރަށ  ިގނަ ހަވާލ ވިއިރ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަރ ކާރާ

ކޮ ބާވެފައިޓަރ އ ޕިނ ސ ކޫލ ތަކެއ ެގ  ވަރަށ   ދ ވަސ ތައ   ަވރަށ   ސ ކޫލ ތަކަށ    ވަނީ.  ވެސ   ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ެވއ ޖެ 

ކޮއ ޕިނ ކޮ އަޅ ަގނޑ މެނ   ެއހެނ ވެ  ނ ދެވޭތާ.  ރިޕ ލޭސ އ ޕި ނ ޓަރސ   ހަދަޓަރސ   ޕ ރޮގ ރާމެއ   ހަމަ  އެ   އި،ކ ރަނ  

ޓަރސ  ދެމ ނ  މި ދަނީ. ެއޮގތ ނ  މިހާރ  ާގތ ަގނޑަކަށ   އ ޕި ނ ސ ކޫލ ތަކަށ  ކޮ  ،ޓަރ ަގނެއ ޕިނ ދަށ ނ  ކޮ  ޢ ެގމަޝ ރޫ

އިނ  ފެށިެގނ     2019ހަވާލ ކ ރެިވއ ޖެ. މިއަށ  ޖ މ ލަ ޮގތެއ ަގއި    ސ ކޫލ ތަކާ  އިލެޕ ޓޮޕ  ަގނެފަ  420ޓަރާއި،  އ ޕިނ ކޮ  862

ދެނ މެ އޮތީ ކ ރިއަށ . ދެނ     އަދިވެސ  މި ޕ ރޮގ ރާމ  .  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަނީ ޚަރަދ ކޮށ ފަ  17.5މިހާތަނަށ   

ލ. ހިތަދޫ ސ ކޫލ ެގ ކަނ ތަކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  ވަނީ ލ. ހިތަދޫއަށ  ތިނ    ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވިދާޅ ވި 

  ޓަރ  އ ޕިނ ރ  ކޮވަނަ އަހަ  2022ވަނަ އަހަރ .    2021. ދެ ލެޕ ޓޮޕ  ހަވާލ ކ ރީ  ޓަރާއި ދެ ލެޕ ޓޮޕ  ހަވާލ ކޮށ ފައ ޕިނ ކޮ

  ެގޓަރ  އ ޕިނ ކަނ ތައ ތަކާއި ކޮ  ެގސީ.ލާނަނ  ައސ ލ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އޭއިވަނީ. ދެނ  ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަ   ހަވާލ ކ ރެވިފައި

.  މާޙަޤީޤަތ ަގއި މިނިސ ޓ ރީނ  ފޯރ ކޮށ ދެނީ ސ ކޫލ ނ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ރިކ އެސ ޓެއ  އައި ؛ކަނ ތައ ތަކ ަގިއ ސ ކޫލ  

ސ ވާ އެ  އަޅ ަގނޑަށ   ލިބ މ ނ ދެނ   ހ ރިއިރ     ،ލ   ހަލާކ ވެފައި  ދ ވަހ   އެހާ  ކީއ ވެތޯ  ގ ޅިނ   ސ ކޫލަށ   އަޅ ަގނޑ  

ޕ ރިނ ސިޕަލ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ރިކ އެސ ޓެއ    އެކަނ  ހިއ ސާނ ކޮށ  ވަނީ. އެ ޮގތަށ  ާވހަކަދެކެވ ނީމާ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ

މިއިފޮނ ވަ ސޯޅައޮތީ  ލާފައި  ނޫނ ،؛ ،  ރި  27  ސޯޅަެއއ   އޮތީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   .  ފޮނ ވާފަ  ކ އެސ ޓ  ެއޕ ރީލ ަގއި 

އެޕ ރީލ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  އެޕ ރޫވ ކޮށ ފަިއ    28އެޕ ރީލ ަގއޭ އަޅ ަގނޑ  ހަދާނ ވަނީ.    23އަޅ ަގނޑަށ  ސިޓީ ލިބިފައި ޮއތީ  

އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރީަގއި   ؛ސީ. އޭ  .ކަނ ތައ ތަކ ަގއި ވެސ  މި ޮގތަށ   ެގސީ.. ދެނ  އޭސ ކޫލަށ  އެ ަގތ މ ެގ ހ އ ދަ ާވނީ ދީފަ

ވަނަ އަހަރ  ސ ޓާފ ރޫމ ެގ   14/ 1/ 2020  ،ވަނަ އަހަރ  ހަލާކ ވެެގނ  އެނ ީގމާ   2020ސީ  . ސ ޓާފ ރޫމ ަގއި ހ ރި އޭ ވެސ   

ސީ ބަދަލ ކ ރެވިފަިއވަނީ. އަދި ފަހ ނ  ހަލާކ ވ މ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  . ސީާއއި އަދި ޕ ރިނ ސިޕަލ  އިނ ނަވާ ކެބިނ ެގ އޭ.އޭ

ތަކެތި ަގނެފަ   ާވނީ. މިހާރ  އެ  ެގ ހ އ ދަ ވެސ  ސ ކޫލަށ  ދެވިފައިސީ ަގތ މ  .އޭ  4ވަނަ ދ ވަހ     2022އެޕ ރީލ     28

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ. ހ ރީ ހަރ ކ ރެވިފައި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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އެކ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަނދ މަފ ޅ ކޮށ  އަރ ވަނ    ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . އިއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ  ވިދާޅ ވި ބަސ ފ ޅ ތަކާ

  ވ ރެ ދަށަށ  ފިނިކަނ  ނ ެގނެސ  ހ ރިހާ ތަނެއ ަގއި ބެހެއ ޓ މަކީ ކޮނ މެހެނ  ބޭނ ނ ތެރި   ޑިގ ރީއަށ   26ސީތައ   .އޭ  ،ބޭނ ނ 

ސީެގ  .، ވީ މިނ ވަރަކ ނ  ފ ރާޅ ތަކަށ  ފިނިކަނ  ެގނެސ ، އޭއިކަމެއ . އަދި މަދަރ ސާތަކ ެގ ޯގތިތެރޭަގއި ަގސ  އިނ ދަ 

ކ ރ މަކީ އަޅ ޮގ  ބޭނ ނ  ކ ޑަވާނޭ މާވަށ   ތަކަށ  ކަނ ކަނ   ޮގތ .  ހިތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ  ވެސ  އެދޭނެ  ަގނޑ  

 ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.   ގ ޅިެގނ  އިތ ރ  ސ ވާލެއ  ނެތ  ވާހަކަ ދަނ ވަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑ ެގ މިކަމާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 )ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ( ...މި މާފ ކ ރައ ވާ! އަޅ ަގނޑ  މިހާރ އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ .  .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ވަޙީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ިއއ ޒަތ ތެރި   ޝ ކ ރިއ ޔާ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ސ ކޫލ ަގރައީސ .  އ ނޫގފާރ   ދާިއރާެގ  އަޅ ަގނޑ   ވަޒީރ .    އި އިއ ޒަތ ތެރި 

އ ނޫގފާރ  ބެލެނިވެރިނ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  ޝަކ ާވއަކަށ  ވަނީ    ،ޕ ރިނ ސިޕަލަކ  ނެތި ިގނަ ދ ވަސ ތަކެއ  ފާއިތ ވެފަިއވާތީ

 ރިއ ޔާ.  މާ، މިކަނ  ޮގސ ފައި އޮތ  ހިސާބެއ  ވަޒީރ  ސާފ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ . ޝ ކ  . އެހެނ ވީވެފަ

 

 ޢާއިޝަތ  ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  .ރމިނިސ ޓަރ އޮފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑ

ސ ކޫލ ަގިއ  އެ  ؛ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ޕ ރިނ ސިޕަލ 

ނ ސިޕަލެއ  ނެތ ތާ ދ ވަސ ކޮޅެއ  ވެއ ޖެ. ދެނ  ގ ޅިެގނ  ޕ ރި  ކ ރިނ  ހ ނ ނެވި ޕ ރިނ ސިޕަލ  ވ. ފ ލިދޫއަށ  ބަދަލ ވ މާ

ާގބިލ  ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ  ސ ކޫލ ތަކަށ  ނ ލިބ ނ .   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަބަދ ެވސ  ދިމާވާ މައ ސަލަެއއ  ދިވެހި ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ 

ޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރި ވަނީ ޕ ރިނ ސިޕަލެއ  ހޯދ މަށ . ދެނ  އެނ މެ ފަހ ނ  އަ  ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކޮށ ފައި

އިޢ ލާނ    ެގއިޢ ލާނ  މިހާރ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  އ ޅޭތީ  މައ ސަލައެއ   މަސައ ކަތ    ޝަރ ތ ެގ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ 

ދޭނަނ  ބޭރ  ޕ ރިނ ސިޕަލެއ . ވަރަށ  ރަނަގޅ   އިތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ ެމނ  ފޮނ ވަ  ެގތާކ ރިއަށ ދަނީ. ނަމަވެސ ، މި ހަފ 

 ބޭފ ޅާ ފޮނ ވ މ ެގ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ  އެބަދޭ.  ތާ ތެރޭަގއި އެހަފ  ބޭފ ޅެއ  އެބަ ހ ނ ނެވި. މި
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :   هللاމ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ނ ނޮޅިވަރަ

މިނިސ ޓަރ  ޕަސ  ހޯލެއ  ނެތ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ. ހަމަ ޔަީގނ ނ  ެވސ  ނޮޅިވަރަމ ، ނޮޅިވަރަނ ފަރ  ދެ ރަށ ަގިއ ެވސ  މަލ ޓިޕާ

ރަށެއ ަގއި.    15ޕަސ  ހޯލ  ހެދި ވާހަކަ. ކ ރީ ސަރ ކާރ ނ   ރަށެއ ަގއި މި ސަރ ކާރ ނ  މަލ ޓިޕާ  85  ބަވޭ،ފައި އެވިދާޅ ވޭ

ލާސ ރޫމ ތައ  އަޅައިފިއ ޔާ  ރަށ ރަށ ަގއި ސ ކޫލެއ ަގިއ ކ   ެގޕަސ  ހޯލެއ  ނެތ . ދެނ  ހދ.ެގ ިގނަ ރަށ ރަށ ަގއި މަލ ޓިޕާހދ.

ޒ  ހޯދަނ  މި ޖެހެނީ ފޭސ ބ ކ ަގާއއި ތަނ ތާ ސަލާނ ޖަހަިއެގނ . އެނ މެ ފަހ ނ  ނޮޅިވަރަމ  މޭލާސ ރޫމަށ  ބޭނ ނ ވާ ޮގނޑިކ 

ނޮޅިަވރަމ  ސ ކޫލ ެގ ޕ ރިނ ސިޕަލ  ؟ ސ ކޫލަށ  ވެސ  އެއ ޗެހި ހަމަކ ރީ މިކަހަލަ ޮގތަކަށ . މިއީ ކިހިނެއ  ވެެގނ ވާ ކަމެއ ތޯ

ރަނ . އެހާ ހާލ ަގއި ނޮޅިވަރަމ  ސ ކޫލ ެގ ކަނ ތައ ތައ  ހ ރީ. ޝެއަރކ   ސީ ޖެހެނީ އެހެނ  ރޫމަކާ .އިނ ނަވާ ކޮޓަރީެގ އޭ

އ ޖެ. އަދިެވސ  ޖަވާބެއ   ދ ވަހެއ  ވެއ ލާސ ރޫމ ތައ  މަދ ވެެގނ  އާ ސ ކޫލަކަށ  އެދޭތާ އެތަނޮޅިވަރަނ ފަރ  ސ ކޫލ ަގއި ކ 

  ؟ކަނ ތައ ތަކަށ . މި ކަނ ކަމ ެގ ހައ ލ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ލިބޭނީ ކިހާތާކ ތޯ ނ ލިބޭ މި

 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ( 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ވަރަށ  ބޮޑަށ  މާފ ކ ރައ ވާތި! އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ .  

 

 ޢާއިޝަތ  ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  .ރމިނިސ ޓަރ އޮފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑ

ނޮޅި މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  މަލ ޓިޕާޝ ކ ރިއ ޔާ  ސ ކޫލ ެގ  ހޯލ   ވަރަމ   ޕަސ  

މި މަތީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ފަހަރ   ދެ  އަދި  ބަޖެޓ ކޮށ ފައިވަނީ  އިޢ ލާނ ފަހަރ   ފަރާތެއ     ، ކ ރެވިނ   އެއ ވެސ   ބިޑަށ  

ބިޑިނ  ރެސ ޓ ރިކ ޓެޑ   ވަނީ  މިހާރ   އިވެލ އޭޓ   ،ލެވިއިހ ޅ ވަ  ށ އައެޕ ލައިކޮށ ފައިނ ވާތީ  އަދި  ރެވިފަކ ފަރާތެއ    .

ފަރ  ނ ތާަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީއަށ  ފޮނ ވާނަނ . ދެނ  ނޮޅިވަރަރ މަށ  ޓަކައި މި އަނ ނަ ހަފ ކ އެޯވޑ 

ލާސ ރޫމެއ  ހިމަނަނ  ފޮނ ވާނެ. ދެނ  މިކޮޅ ނ   ސ ކޫލ ެގ ކަނ ތައ ތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި އަނ ނަ އަހަރ  ބަޖެޓަށ  ހަ ކ 

އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފާސ ކޮށ ދިނ މަށ  މަސައ ކަތ ކޮށ ދެއ ވާނެ ކަމަށ . ދެނ  އޭ.ސީެގ  އި  ،އަޅ ަގނޑަށ  ވަރަށ  އ ނ މީދ ކ ރަނ 

ކ ލާސ ރޫ އެކަމަކ   ދެނ   ދެނ .  އޭ.ސީ  އެދޭވަރަކަށ   ސ ކޫލ ތަކ ނ   ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އޭ.ސީ  ކަނ ތައ ތަކ ަގއި  މ ަގއި 
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ހ  ހަރ ކ ރ މަށ   އޭ.ސީ  ނ ދެނ .  ހ އ ދައެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ލައިބ ރަރީަގިއ،  އ ދަހަރ ކ ރާކަށ   ސ ޓާފ ރޫމ ގައި،  ދެވެނީ 

 އެކަހަލަ ތަނ ތަނ ަގިއ. ޝ ކ ރިއ ޔާ.   ،ލެބ ގައި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ކެލާ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ޝަރީފ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ކެލާ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ޝަރީފ  

ކ ދިކ ދި ރަށ ރަށ ަގއި އާބާދީތައ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މަދ ވަމ ނ  އަނ ނަ   !ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މަރ ޙަބާ މިނިސ ޓަރ 

  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލަފާކ ރެވޭ ނ ވަތަ ޚަބަރ ތައ  ލިބޭ. ދެނ  މިކަހަލަ ރަށ ރަށ ަގއި ސާނަވީ ކ ލާސ ތަކާއި މަތީ

ބޮޑެތި ރަށ ރަށ ަގއި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އަދި ޓީޗަރ ނ  ވެސ   ؟ ސާނަވީ ކ ލާސ ތައ  ހިނ ގ މ ަގއި ކޮބައިތޯ ެގނ ގ ޅޭ ޕޮލިސީައކީ

މި ރަށ ރަށ ެގ  ހަމަނ ވެެގނ   ކ ދި  އެހެނ ވީމާ،  އަޅ ަގ  އ ޅެނީ.  ދެނ   ހާލަތ   ނޭނޭގ.  ރަށ ރަށަކ   ިގނަ  ނޑ މެނ ނަކަށ  

މިއީ ވެސ   ؟  މަދ ވަނީތޯ ނޫނީ މާލެއަށ  ނޫނީ އެހެނ  ތަނަކަށ  ހިޖ ރަކ ރަނީތޯއާބާދީ  ،ާގތ ަގނޑަކަށ  ކ ދިނ  މަދ ވަނީ

 މާތ  ހ ރެއ ޖެ ކަމަށ  ވަނ ޏާ ދެއ ވަނ  އެދޭ މަޢ ލޫމާތެއ . ޝ ކ ރިއ ޔާ. ލޫޢ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 ޢާއިޝަތ  ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  .ރޓަރ އޮފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑމިނިސ 

ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަރ ކާރަކީ ކ ދި ރަށެއ ، އަދި  

ތ ތައ  ހ ރިހާ ސ ކޫލ ތަކަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަނީ ހަމަ ވަސީލަ  ،ބޮޑ  ރަށެއ  ތަފާތ ކ ރާ ސަރ ކާރެއ  ނޫނ . އެހެނ ކަމ ނ 

ކ ދި އާބާދީތަކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދިމާވާ ޮގނ ޖެހ މެއ  އޮވޭ. ެއއީ ެއކަށީެގނ ާވ    ،ށ  ފޯރ ކޮށ ދެވޭތޯ. ނަމަވެސ ޔަހަމަހަމަ

ނެތ މ ނ  ދަރިވަރ ނ   ޮގނ ޖެހ ނ ތަކަކާރިސޯސަ  ، ވަރަށ   ބަޖެޓ ކ ރ މ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ދިނ މ ަގއި  ނީ.  ދިމާވަ  ސ  

 .ފަށާފަ ތަޢާރ ފ ކ ރަނ  އ މޮޑެލ ސ ތަ އެކިއެކި ވަނީ  މި މިހާރ  ޅ ަގނޑ މެނ އަ  ނަމަވެސ  މިއަށ  ހަލެއ  ހޯދ މަށ  ޓަކައި 

  އާބާދީތަކ ަގއި ކ ދިމިފަދަ    ަގނޑ ެމނ ތައ  އަޅ  އިނ ތިޒާމ ލައިޓ  ނިޒާމ ނ  ކިޔަަވއިދިނ މ ެގ  ވަރަށ  ފަހ ނ  ސެޓެ   ، އެޮގތ ނ 

ތެރޭަގއި ބސެޓެ  .ފައ ޓައިފިނ  މިހާރ  ކިޔަވައިދޭ ސ ކޫލ ތަކ ެގ  ހިމެނޭ  .ފެހެނ ދޫ އަދި ވ. ލައިޓ  ނިޒާމަށ    . ތިނަދޫ 
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ނ  އެހެނ  ދެއި  ލާފައިގ ރޭޑެއ  ނިނ މަ ވަކި  ެއއީ، ވިދާޅ ވި މައ ސަލައަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަމަ ދެނ މެ ތި   ،އޭެގއިތ ރ ނ 

ކިޔަވަނ    ސެކަޖެހ ދާނ ރަށަކަށ   ނ ވަތަ  ކަނ ކަނ ކިޔެވެނ   ށ ގ ރޭޑަ   ރީނ ޑަނ   އެ  ނެތ މ ނ   ރަށ ަގއި  ކ ރި  ފާހަަގ   

 .ގއ އޭެގތެރޭގައި.  ވެސ  ފަށާފަ  9 ވަނީ ގ ރޭޑ  މިައޅ ަގނޑ ެމނ   ލައިޓ  ނިޒާމ ނ   ފަހަރ  ސެޓަ ސ ކޫލ ތަކ ަގއި މި

  އައިމާ ރިކ އެސ ޓެއ  ށ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަ ވެސ   ނ ދިއ ދޫ  . އދ ދެނ . ހިމެނޭ ސ ކޫލ  ދެ  ފ ޅަދޫއާ  . ބ  ާއއިކޮނޑޭ

ވަނ  ނައ މ ެގ  ެއއ ވެސ  ކ އ ޖެއ  އެ ސ ކޫލ ަގއި ކިޔަ   ،ނަމަވެސ   ނ .ދިނި ެވސ  ވަސީލައ ތައ  ދީފައިހ އ ދަ އަޅ ަގނޑ މެނ 

؟ . ދެނ  ވިދާޅ ެވއ ޖެ ކީއ ވެތޯ ކ ދިނ  މަދ ވާނ  ދިމާވަނީޮގތ  ނ ވީ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވޭ  9 ގ ރޭޑ   އިސަބަބ ނ  އެކޮޅ ަގ

ފާހަަގކ ރެވ ނ މިފަހަ ބޮޑަށ   ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ެވއ ދިއިރ   ދަރިވަރ ނ   މާލޭ ސ ކޫލ ތަކަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ    ،ރ  

ވަނ ނަނ  ބޭނ ނ ވެެގނ  އެދ ނ ކަނ . ާގތ ަގނޑަކަށ    ނ  ައއ  ކ ދިނ ސ ކޫލ ތަކަށ  މި އަތޮޅ ތެރެއިެގ  ޚާއ ޞަކޮށ  ހ ޅ މާލޭ

ހ ރި. އަޅ ަގނޑަށ   ލަފާކ ރެވެނީ   ނ  ހަމަ މާލޭ ސ ކޫލ ތަކަށ  ބަދަލ ވެފައި އެބަފަނަރަ ސަތޭކައެއ ހާ ކ ދިނ  އަތޮޅ ތަކ 

މަިއގ ރޭޓ ކ ރ މ ެގ އިޝޫ ެވސ  އެބަ އ ޅޭ ރަށ ރަށ ނ  ކ ދިނ  މަދ ވ މަށ .   ފ ލެޓަށ  ބަދަލ ވި ޢާއިލާތަކޭ. އެހެނ ވީމާ، ހިޔާ

 . ތެނ ކިޔޫ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ .މެރި އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެ .ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ ޝ ކ ރިއ ޔާ  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެ

  ނ ހ އ ޓި   އިސ ކޫލ ތަކ ަގ ރަށ ެގ ހަތަރ  ދާއިރާެގ އިދޫިއނގ ރަ އަދި  !ވަޒީރ   ޙަބާމަރ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

ށ  ވަރަށ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . އަޅ ަގނޑ   ސަރ ކާރަ ރަށާއި އަދިމިނިސ ޓަ ޓަކައި  ކަމަށ  ވާެގނ ދަ ރިއަށ  ކ ޕ ރޮޖެކ ޓ 

އަދި    ،ެގނ ދާ މަސައ ކަތ ޕ ޅ މ ނ   މިނިސ ޓަރ ކ ރައ ވަ  ކޭޝަނ ޔ ފަހ ނ  އެޑި  މި ސަރ ކާރ  ައއި  ސާފ ކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވީ،

ތި ތަޢ ލީމަށ   ބޭނ ނ ދަނ   ނޑ ައޅ ަގ  ދަނ ނަވަނ .  ޝ ކ ރ ށ ފަށ ނ   ފަ  ށ ޚިދ މަތަ  ކޮށ ދެއ ވާ  ރާއ ޖޭެގ  މި   ،ނަވާލަނ  

ކިހާ   ކީތަކައަދި މިހާރ  ހިނަގމ ނ ދާ ޕ ރޮޖެކ ޓ ؟ ނިމިއ ޖެތޯ  މާރާތ ތަކެއ އި އ ެގހާ ސ ކޫލ ތަކެކި  އައި ފަހ ނ ކާރ   ސަރ 

ތައ  މަރާމާތ ކ ރ މަށ  ފަހ ނ  ސ ކޫލ   އައިސަރ ކާރ     އަދި މި  އަދަދާއި  ވ ނ އަދި އެ ސ ކޫލ ތަކަށ  ހޭދެކ ރެ؟ ވަރެއ ތޯ

 ރައީސ .   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި؟ އަހަރަށ  ދޭ ބަޖެޓަކީ ކިހާވަރެއ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 
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 ޢާއިޝަތ  ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  .ރޓަރ އޮފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑމިނިސ 

 އ ދެއ ވަ  ެގއަޅ ަގނޑ މެނ  އެނގިވަޑައިަގނ ނަާވނެ،  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

 އިމާރާތ ތައ  އައ  މެނ ޅ ަގނޑ އަ ކޮށ ފައިެގޓ  ޓާ ށ އެކަމަ. އެހެނ ވީާމ،  ހެދ ނ  ށ ފައ ޅިއަދަނ   އެއ  ސ ކޫލ ތައ  ،އެއީ 

 ޕ ރޮޖެކ ޓެއ   217 ވެސ   މިހާރ  .ޓ ޑޭއަޕ   އ ޔެއ ެގމިއީ  ؛ ށ  މިހާރަ މިޮގތ ނ  .ެގނ ދަނ  ެއބަ ބިނާކ ރަމ ނ  ސ ކޫލ ތަކ ަގއި

 ޕ ރޮޖެކ ޓެއ ގެ  44 ނ އިތެރެެގއޭ  .ވަނީއި  ފެށިފަ ވެސ   ހިނ ަގނ  މިހާރ  ތައ ޕ ރޮޖެކ ޓ  ބައެއ  މީެގތެރެއިނ  ،ކ ރެއ ވިބަޖެކ ޓ 

 ދެނ  .ޕ ރޮޖެކ ޓ  އެއ  އެބަވޭއި  ކ ރެވިފައެޯވޑ .  އެބަދޭ ހިނަގމ ނ  މިހާރ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  89 .ވަނީއި  ނިމިފަ މަސައ ކަތ 

 43 އިސ ޓޭޖ ަގ ޕ ލޭނިނ   އަދި .ޕ ރޮޖެކ ޓ  ފަސ  ސ ޓޭޖ ގައި ރިނ ޕ ރީޓެނ ޑަ .ރޮޖެކ ޓ ޕ  24އ   ސ ޓޭޖ ަގ ޓެނ ޑަރިނ 

 ެއއީ ؛އ އިމާރާތަ އެހެނިހެނ  އަދި ހޯލ  މަލ ޓިޕާޕަސ  81 ،ކ ލާސ ރޫމާއި 1288 މީެގތެރޭގައި .ހިމެނޭ އެބަ ޕ ރޮޖެކ ޓ 

 ޓަށ  ބަޖެ ނ ދެ .ކ ރިއަށ ދޭ  ެއބަ މަސައ ކަތ  އިމާރާތ ެގ 338 މީެގތެރޭގައި ،އިމާރާތ  އޮފީސ  ،ސ ޓާފ ރޫމ ،  ޓަރީރެލެބޯ

 ށ ޕ ރޮޖެކ ޓަ .ޕީައއި.އެސ .ޕީ މެނ  ޅ ަގނޑ އަ ހަރ އަވަނަ    2019 .ލާނަނ އިދަނ ނަވަ އ  ައޅ ަގނޑ އަހަރ ތަ ވަކިވަކި ބަލާއިރ 

 ޔާރ ފި މިލިއަނ  246 ތޯ.ޭގނަގޅ ކޮށ ލާނަނ  އިނ ކެއ  ރަމިސ ޓޭސޮރީ!  ؛ ދެނ  .ޚަރަދ ކޮށ ފައިވޭ ޔާރ ފި މިލިއަނ  1.3

 215 ަގއި    2022ޔާ. އަދި  ރ ފި މިލިއަނ  340 ގައި  2021 ޔާ.ރ ފި މިލިއަނ   514 ަގއ2020ި.  އަހަރ  ވަނަ  2019

 އަހަރަކ   ކޮނ މެ ކަނ ތައ ތަކ ގައި މަރާމާތ ެގ ދެނ .  ބަޖެޓ ކޮށ ފައިވޭ މެނ ަގނޑ އަޅ   ތަކަށ ޕ ރޮޖެކ ޓ  މި ޔާރ ފި މިލިއަނ 

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ. ދެނ  ކަނ ތައ ތަކަށ  ެގމަރާމާތ  ތަކ ެގސ ކޫލ   މެނ ަގނޑ ޅ އަޔާ ރ ފި މިލިއަނ   ތިރީސ  ާގތ ަގނޑަކަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ޢަބ ދ ޣަނީ ޢަބ ދ ލ ޙަކީމ ނ ބަރ  މެރި ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެކ ރެނ  .ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ ޝ ކ ރިއ ޔާ  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޢަބ ދ ލ ޣަނީ ޢަބ ދ ލ ޙަކީމ  ނ ބަރ  ދޫ ދާއިރާެގ މެކ ރެނ 

ހ ރި އ ޞަ އެހީއަށ  ބޭނ ނ ވާ ފަރާތ ތައ  މ ޖ ތަމަޢަށ  ފައިދާޚާ  !މިނިސ ޓަރ ޙަބާމަރ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

  ކެއ  ކ ރަމ ނ  ެގނ ދަވާ. މިޮގތ ނ  މިނިސ ޓ ރީނ  މިކަމަށ ، ބައެއ ެގ ޮގތ ަގއި ހެދ މަށ  ސަރ ކާރ ނ  ިގނަގ ނަ މަސައ ކަތ ތަ

އަދި ކިހާވަރެއ ެގ ކ ރިއެރ ނ ތަކެއ   ؟ ކާ ގ ޅިެގނ  ެގނ ދަނީ ކޮނ  ޕ ރޮގ ރާމ ތަކެއ ތޯއ ޞަ އެހީއަށ  ބޭނ ނ ވާ ފަރާތ ތަޚާ

  ؟ ތޯމ ެގ މަސައ ކަތ  މިހާރ  ކިހާހިސާބަކަށ  ޮގއ ސިފ ށީ ކ ލާސ ރޫލިވެޅ ދެނ  އޭގއިތ ރަށ  އޮ؟ ލިބިފައިވޭތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 ޢާއިޝަތ  ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  .ރޓަރ އޮފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑމިނިސ 

ކ ދިނ ނަށ  އ ޞަ އެހީއަށ  ބޭނ ނ ާވ  ޚާސ ވާލަކީ،  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

މި   އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ،؟ ތެރިވ މަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮނ ކަހަލަ ކަނ ތައ ތަކެއ ތޯ މިނިސ ޓ ރީނ  ކ ރިއަށ ެގނ ދަނީއެހީ

ަގއި ސެކ ޝަނެއ  ޮގތަށ   ޞަ އަހައ މިއ ޔަތ ކަމެއ  ދޭނ  މިނިސ ޓ ރީަގއި ކ ރީސަރ ކާރ  އ ފެދ މާ ގ ޅިެގނ  ިމކަމަށ  ޚާއ 

މެދ ވެރިކޮށ    ރަށ  ިގނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  މި ޑިޕާޓ މަނ ޓ ވަނީ ޑިޕާޓ މަނ ޓަކަށ  ބަދަލ ކ ރެވިފަ. އަދި ވަހ ރި ބައެއ  މިހާރ   

ށ    މ ޖ ތަމަޢަ ސ ކޫލ  ނިނ މ މަށ ފަހ  އެބަ ކ ރިއަށ  ެގނ ދޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެނ މެ ބޮޑ  ފޯކަސ އަކީ، މިފަދަ ދަރިވަރ ނ ނަކީ

މި ދަރިވަރ ނ ނަށ  ހ ނަރ     ނ ،ޮގތ ނ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މިދިޔަ މަހ  ފަށައިފިމަށ . އެބޭނ ނ ތެރި ދަރިވަރ ނ ތަކަކަށ  ހެދ 

ދީފަިއ  މަސައ ކަތެއ  ދަސ ކޮށ ގ ނ ިވޔަސ  ކޮނ ެމވެސ   ދަސ ކޮށ ދިނ މ ެގ ޕ ރޮގ ރާެމއ . އެީއ، އެކެޑަިމކަލީ އެހާ ސ ޓ ރޯނ 

ަގިއ ހިމެނެނީ ސެޓ ފިކެޓ   ެގ ތެރޭޕ ރޮގ ރާމ ތަކ މަސައ ކަތ  ދަސ ކޮށ ދޭ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކެއ . މި  ކ ދިނ  މ ޖ ތަމަޢަށ  ނެރެނ     އެ

އެބަ   ސ ކޯޑ މެނ  މި ދެނީ. ބިއ ޓީޝަނ  ކޯސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ހިނ ަގނ . ކައ ކާ  ލެވަލ ެގ ސަނަދެއ  އަޅ ަގނ  3

ހިނ ަގނ .ސ   ފަހާ ކޯ  ހިނ ަގނ . ހިނ ަގނ ކޯސ  ެވސ   އަދި ޓެކ     އެބަ  ރ ނ   އިތ އަދި އޭެގ  .ރިވަރ ނ ނަށ މި ދަ   އެބަ 

ދަރިވަރ ނ ެގ ހ ރި ހ ނަރ ތައ  އިތ ރަށ  ޑިވެލޮޕ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ހ ރިހާ ސ ކޫލ ތަކެއ ަގއިހެނ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަމ ނ   

  ޓެކ ނޯލޮޖީ  ވ ޓި ކެޑަމިކަލީ އެ ކ ދިނ ނަށ  އެހީތެރިވެދިނ މަށ  ޓަކައި އެސިސ ޓެ، އެހަމަ އެ ކ ދިނ އަދި  ެގނ ދޭ.  އެބަ  

،  އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އަދި ޚާއ ޞަކޮށ  ފާހަަގކޮށ ލާނަނ   ކ ރެވޭ.  އެތައ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  އެބަބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  ެވސ   

ޝާމިލ  އަޑ . އެއީ ފެނ މ ެގ ނ ކ ޅެދ ނ ތެރިކަނ  ހ ނ ނަ ދަރިވަރ ނ ނަށ  ކިޔ މަށ  އެހީތެރިވެދިނ މ ެގ ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  

އިތ ރ ނ  މ ދައ ރިސ ނ  . ައދި އޭގެ ެވއަރެއއ . އެވެސ  މިހާރ  ތައ ޔާރ ކޮށ  ބޭނ ނ ކ ރަނ  ފެށިފައިވަނީތައ ޔާރ ކ ރި ސޮފ ޓ  

ރީނ ތަކެއ  ދިނ މ ެގ މަސައ ކަތ  ވެސ  މ ޅި ރާއ ޖެއަށ  ހ ޅ ވައިލައިެގނ   މ ރީނ ކ ރ މާއި ބެލެނިވެރިނ ނަށ  އިތ ރ  ތަމ ތަ

ކ ލާސ ރޫމ ، ސ ކޯޕަށ  ބަދަލ ކ ރ މަށ    10މިހާރ   ށީ ސ ކޫލ ެގ ކަނ ތައ ތަކ ަގއި  ފ ލިށ  ެގނ ދަނ . ދެނ  އޮޅ ވެއެބަ ކ ރިއަ

، ށ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ކަނ ތައ ތައ  ކ ލާސ ރޫމަ   10ކ ރިނ  އޮތީ. ދެނ     އަށ  ކ ލާސ ރޫމ ؛ . އަށ  ކ ލާސ ރޫމ މިހާރ  މި އޮނ ނަނީ

އެހެނ ވީމާ،   ޖެހޭނީ.  އަޅ ަގނޑ މެނ   ހޯދަނ   ހ އ ދަ  މިނިސ ޓ ރީނ   އެދި އޮަގސ ޓ   30ފިނޭނ ސ   ހ އ ދައަށ   ެއ  ަގއި 

 ށ ފައި އޮތީމަ. ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ބޭނ ނ ވާ ކަމަށ  ސ ކޫލ ނ  ފާހަަގކޮޔެފައިވަނީ. އެއީ އިތ ރަށ  ކ ލާސ ރޫމ ލި

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 
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 . ޔޫނ ސ  ޢަލީނ ބަރ  މެރި ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެ ޅ ހޮ .ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ ޝ ކ ރިއ ޔާ  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޔޫނ ސ  ޢަލީނ ބަރ  ދޫ ދާއިރާެގ މެހ ޅ 

ސަރ ކާރާއި އަދި އެމ .ޑީ.ޕީެގ  ފަޅިއަށ  ސ ކޫލ ތަކ ަގއި ކިޔަވައިދިނ މަކީ، މި  އެއ  ދަނ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

ކ ރެވެނީ  މި ވައ ދ  ފ އ ދ މަށ   އަދި    . މި ަވއ ދ  ފ އ ދ މަށ  ކިހާވަރަކަށ  މަސައ ކަތ ކ ރެވިފަިއވޭތޯއާިއ،ވެސ  ަވއ ދެއ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. ؟ ފާނަނ ތޯކޮނ ކޮނ  މަސައ ކަތެއ ތޯ ސާފ ކޮށ ދެއ ވަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 ޢާއިޝަތ  ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  .ރޓަރ އޮފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑމިނިސ 

ހަމަ ވަރަށ  ބޮޑ  އަހައ މިއ ޔަތ ކަމެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

ސ ކޫލެއ    156ވެސ   މިހާރ     ބަދަލ ކ ރ މަށ  އެބަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަނ . ެއޮގތ ނ ފަޅިއަށ   ެއއ  ދަނ ތައ   ދީެގނ  ސ ކޫލ 

ދަނ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ   ފަޅިއަށ   އެއ   އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އަދި  ވަށާޖެހޭ   ސ ކޫލ ތަކ ަގއިބަދަލ ކ ރެިވފައިވަނީ.  ދެވެނީ 

ލ   ކޫ، އަވަހަށ  ސ ަގއި ވިޔަސ  ބަދަލ ކ ރި ކަމ ފަޅިއަށ  އެއ  ދަނ ޓަކައި ވެސ . އެއީ ބައެއ  ފަހަރ   ތަޢ ލީމަކަށ  ހެދ މަށ 

 ޤީޤަތ ގައި ނ ލިބޭ ތަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ ޙަތަޢ ލީމަކ ނ  އެ ލިބެނ ޖެހޭ ފައިދާ ދަރިވަރ ނ ނަށ     ފައި، ވަށާޖެހޭނިނ މައިލާ

މި ބަދަލ ކ ރެވ ނ  ސ ކޫލ ތަކ ަގއި ވަށާޖެހޭ ތަޢ ލީމެއ  ދިނ މ ެގ މަސައ ކަތ  ވެސ     އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ   އެބަ ފެނޭ.

 ސ ކޫލަކަށ . ެއއީ، ިމ  ފަޅީެއއ  ދަނ ތ ނ  ބަދަލ ކ ރެވ ނީ، ކާށިދޫ ސ ކޫލ   އެނ މެ ފަހ ނ  މިޮގއެބަ ކ ރިއަށ  ެގނ ދަނ .  

އިފިނ ، ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކަށ  ޚަރަދ ކ ރާ  ނ ވައިލަ ހަފ ތާެގ އާދީއ ތަ ދ ވަހ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ވެސ  ދަ

 ރ  ހިނަގމ ނ ދަނީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ. ވަރާިއ، އަދި ކިތައ  ޕ ރޮޖ ކެޓ ތޯ މިހާ

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

 .ޙ ސައިނ  ޒިޔާދ ނ ބަރ  މެރި ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރަވަިއކަ .ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ ޝ ކ ރިއ ޔާ  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ސައިނ  ޒިޔާދ ޙ ނ ބަރ   ދޫ ދާއިރާެގ މެވަިއކަރަ
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ރަީއސ . ިއއ ޒަތ ތެރި  ަވޒީރަށ     ޝ ކ ރިއ ޔާ  މިހާރ  ވެސ   އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލ   ހިތ ނ   ައޅ ަގނޑ   ވަޒީރ !  މަރ ޙަބާ 

އެ މަސައ ކަތ   ެވއ ޖެ. އެހެނ ވީމާ،    އ ޓިފައި ޮއނ ނަތާ ވަރަށ  ދ ވަސ  ސާފ ވާނެ. ަވއިކަރަދޫ ސ ކޫލ ެގ މަސައ ކަތ  ހ 

 އޮތ   އެބަ ނ އެޅ   ހޯލެއ ހަމައެހެނ މެ، މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ަވއިކަރަދޫަގއި މަލ ޓިޕާޕަސ   ؟ ތޯފެށޭނީ ކޮނ ތާރީޚެއ ގައި

ތާރީޚެ  .ހިމަނާފަ ކިހާ  ފެށެނީ  މަސައ ކަތ    ގެ ސ ކޫލ  ނެއ ލައިދޫ ؛އ  ޝަކ ާވއެ އަޅ ަގނޑ ެގ އޮތީ ދެނ ؟ އ ަގއިތޯއޭެގ 

 ެއއ ވެސ    ،ރ  އެހެނ  ބ ނަމ ނ ދިޔަ ކަމ ަގއި ވިޔަސ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަ ކަމަށ   ެގނ ދާކ ރިއަށ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓ  ،ކަމަށ   ދާ މަސައ ކަތ 

ޮގސ   ކ ރިއަށ   އަވަހަށ    ،ކ ރިއަށ ދާނެ ޮގތެއ ، ެއކަނ  . އެހެނ ވީމާެވއ ޖެ ދ ވަސ  ވަރަށ  އޮނ ނަތާ ނ ކޮށ އ  މަސައ ކަތެ

 ނ ނ  އެދެނ .ނިނ މޭނެ ޮގތެއ  ހަމަޖަސައިދި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޢާއިޝަތ  .ރމިނިސ ޓަރ އޮފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑ

ވައިކަރަދޫ  މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ  ިއއ ޒަތ ތެރި   އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ލާސ ރޫމ   12ެގ  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 ، ލެވިއިހ ޅ ވަ އަލ ނ  ޕ ރޮޕޯސަލ  މަށ ޔ ެގނ ދި ކ ރިއަށ  ދަށ ނ  ސޯސ ގެ  ސިނ ަގލ  ،ހަަމނ ވާތީ ޝަރ ތ  ފަރާތެއ  އެއ ވެސ 

  ،ކ ރެވި އިނ ަވއިޓ   ަގއި  2022 އޮަގސ ޓ  15 އަލ ނ  ،ހަމަނ ވާތީ  ޝަރ ތ  ފަރާތެއ  ެއއ ެވސ  ވެސ   އެއަށ  ނަމަވެސ 

ފިނޭނ ސ    ަގއި  2022 ޮއަގސ ޓ   23ދެނ     އިވީ.ނިމިފަ ވެލ އޭޝަނ އި މިހާރ  ،ނެިގ  ބިޑ  ަގއި  2022އޮަގސ ޓ     17

 ؛ދެނ  ވިދާޅ ވީ  ކ ރަނ .ދޭނަނ  މީތި އަވަސ  ހަމަ ޕ ޝ ކޮށ  . ދެނ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ޓީއަށ  އެ ަވނީ ފޮނ ވިފަކޮމިރީެގ  މިނިސ ޓ 

ބަޖެޓ  އޮތ  ކ ރެވިފަމިފަހަރ   އިޢ ލާނ ނ އަހަރ ެގ ސެޕ ޓެ މި  . ވާހަކަ  ެގހޯލ މަލ ޓިޕާޕަސ    އި  މަހ   ދެނ  ކ ރެވޭނެބަރ    . 

ކަނ ތައ  ނެއ ލައިދޫ ސ ކޫލ   ފަހ ނ   ؛އ ތަެގ  އެނ މެ  އެ  ،ަގއިއަޕ ޑޭޓ   ނެިގ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ޗެނ ޗޭނ     އިތަނ ަގ ިމހާރ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ކަމަށ ހަމަ ސ ލޯ މަސައ ކަތ  ދެނ .  މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ ދަނީ  ވ މ ގެ ތައ ޔާރ   ށ ތަށިމ ށި ޖެހ މަ  ،އިޖަހަ

 . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ އިތ ރަށ  އަދި ބަލައިދޭނަނ  އަވަސ ކ ރ މަށ . ޝ ކ ރިއ ޔާ. ފާހަަގކ ރެވޭ ވެސ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

 ޢަބ ދ އ ލަޠީފ  ޔާސިރ  މެނ ބަރ ތ ތެރި ިއއ ޒަ ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އ ފ ށީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޔާސިރ  ޢަބ ދ އ ލަޠީފ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ެމނ ބަރ   ކ ޅ ދ އ ފ ށީ
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 ކ ލާސ ރޫމ   ބ ރީެގ  3ސ ކޫލ ަގއި    ނ ދީއ ފ ފީޢަ އ ފ ށީކ ޅ ދ   އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

މަސައ ކަތ  ނ ފެށި ލަސ ވަނީ ކ ރެހ މަށ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ    .ަގއި ޖޫނ   8ވާލ ކ ރެވ ނީ  ހަ ރާއިމާރާތެއ  އަޅަނ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަ 

އަދި  ؟ އ ސިތޯމަސައ ކަތ  ކިހާހިސާބަކަށ  ޮގ މިހާރ  މި. މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ  ށ  އަޅ ަގނޑަށ ބަދަލ ތަކެއ  ބޭނ ނ ވާތީ ކަމަ

  ކ ރެވިފައިވާޖެޓ އަހަރ  ބަ ނ  ސ ކޫލ ަގއި އިމާރާތ ކ ރ މަށ  މިދީލ އ ލާއަދި ޖަ  ؟ށިެގނ ދާނޭތޯކިހާތާކ  މި މަސައ ކަތ  ފެ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ؟ ފެށިެގނ ދާނެތޯކ  ހޯލ ެގ މަސައ ކަތ  ކިހާތާމަލ ޓިޕާޕަސ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޢާއިޝަތ  .ރމިނިސ ޓަރ އޮފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑ

މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ސ ކޫލ ޢައަޅ ަގނޑ ެމނ    ޝ ކ ރިއ ޔާ   ެގފީފ އ ދީނ  

ހަމަ    ،ނަމަވެސ   ަގއި.ޖޫނ   8 ވަނީ  މި  ވިފައިެއވޯޑ ކ ރެ   ،އިޢ ލާނ ކ ރެވި  އަދި  ވިދާޅ ެވެގނ    ޕީ ވެސ .އެމ ސ ކޫލ ނ  

ެގނ ނަނ  ބަދަލެއ   ެގނ ނަނ ޑިޒަިއނަ، ޖެހޭތީވެސ ކޯޕަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބަދަލެއ   ޑިޒައިނ ެގ    . އެހެނ ވީމާ، އެޖެހ ނީށ  

ނިމިފަކަނ ތައ ތައ    މަހ   ،  އެހެނ ވީމާ  ވަނީ.އިމިހާރ   ޓެނ ޑަޢ އި  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރިނ   ެގ  20މި  ށ  ރަލާނ ކ ރ މަށ  

ނަށ  ޮގތަށ  އެ ބަދަލ  މިހާރ  ޑިޒައި  ނަވާެވސ  އެދިަވޑަިއަގނ  ޕީ.ހަމަ އެމ    އަދިެއއީ ސ ކޫލ ނ ނާއި  ނ .ދޭނައިފޮނ ވަ

ސެޕ ޓެ އޮތީ  ދެނ .  ވާނީެގނެސ ފައި  އަހަރ   މި  ޖަލާލ އ ދީނ   ދެއ ތޯ.  އަޅ ަގނޑ މެނ ބަރ ނ ޖަލާލ އ ދީނ     ަގއި 

 އިޢ ލާނ ކޮށ ދޭނަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ.

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

އަޅ ަގނޑަށ     އެކ ަގއި   ސ ވާލަކާ  ކ ރެއ ވި  ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ .

އަދަދަކަށ ނިނ މަ  އިނ ފިނޭނ ސ   ؛ނ ކ ތާެއއ ފާހަަގވި   ަވކި  ހ ނ ނަ   ވާފައިވާނެ  ކ ޑަކޮށ   ރަށ   ޕ ރޮޖެކ ޓ ވ ރެ  ތަކަކީ 

އަރަނީ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ  މި ހިތަށ ޮގތ ަގއި ކަނޑައެޅިފަ  ކ ެގތަ ޕ ރޮޖެކ ޓ ެގނ ދެވޭނޭ  ޓެނ ޑަރކޮށ ެގނ  ކ ރިއަށ   ކައ ނ ސިލ ނ 

. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   އޮނ ނާނޭ ދޫަގއިވައިކަރަ ހެދޭނެ ޮގތ  ކ ލާސ ރޫމ  ވަރަކަށ ބާރަ.  ތިބޭނޭ މީހ ނ  ރާނާ ވަިއކަރ ދޫަގއި

 ށ .ޖާބިރަهللا ޢަބ ދ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ   ވަނީއަރ މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޖާބިރ هللا ޢަބ ދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ 
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ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ފަރާތ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި 

އިެގނ   ދަނ ފަޅިއަށ  ސ ކޫލ  ބަދަލ ކ ރީތީވެ. އަދި އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލާ   އެއ   ،ވަޒީރަށ  ރަސ މީކޮށ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ 

ނ ނާނެ މެނިފެސ ޓޯއެއ  އޮނ ިއރ   ހޮވ  ށ ހަރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީ  ށިދޫަގއި އަޅ ަގނޑ ކާ، ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީކ ރިއަށ ދާނަނ .  

އެހެނ ނަމަވެސ ، .  ކޭޝަނ  މިނިސ ޓަރ  ނޫނ ކަނ  ވެސ ޔ ހަޔަރ ެއޑި  ތީ  އިނޭގ  .ޅާފައި ޔ ނިވަރސިޓީ ތަރައ ޤީކ ރަނ ހ ށަހަ

ކިޔަވާފައިޔަދިހަ ހަމައަށ   ތަމ ރީނެއ     ، ކާ  އެއ ވެސ   އެހެނ ވީމާ،  އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ  އަށ    12،  11ނެތ ކަނ . 

ރަށެއ ގަ   ނީނ ދެކިޔަަވއި  ކީއ ވެެގނ ތޯ ބޮޑ   އާބާދީ  ރަށެއ ގައި  ،އި އެހާ  ބޮޑ   ބިނ   ސ ވާލަކީ ؟ އެހާ  ، ދެވަނަ 

 ރާއ ޖޭގެ ށ .  ކަމަ ނ ޖެހޭނެނ ކިޔަވަނ  ސަލާނ ޖަހަ  ،ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ރާއ ޖޭެގދ ވެފައޭ  އ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ވަނީ ވަ

ވަރަށ   އެހާަގއި ތިބި މީހ ނ   އަދި ރާއ ޖެއިނ  ބޭރ   .ދަނީ އަދިވެސ  ނޭސަލާނ ޖަހަމ ނ  ކިޔެވ މަށ  ރައ ޔިތ ނ  ިގނަ  ވަރަށ 

 ... މ ނ ދާއިރ ، ކޮބައިތޯއޭސަލާނ ޖަހަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޢާއިޝަތ  .ރފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑމިނިސ ޓަރ އޮ

ެއާގރައަށ  ކިޔަވަނ     ގ ރޭޑ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަދި ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ކާށިދޫ ސ ކޫލ ަގއި

. އެހެނ ވީމާ، ފެށޭނެ  11 ގ ރޭޑ   ށިދޫަގއިކާ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ ،  ނަމަ ތިބޭނ   ފާސ ވާ ކ ދި  ކ ނ ޔަ ދިހަ  ވަރަށ  ގ ރޭޑ ބޭނ ނ ވާ

ދަރިވަރ ނ  ބޭނ ނ ވާނެ ގ ރޭޑ     15އެއީ    !ދެއ ވާކޮށ ލަވެސ  މަސައ ކަތ  ބޭފ ޅ ނ  ހަމަ ރަށ     ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވެސ 

 މަތީ ހިލޭ އޮތ    އެބަ  އިޖޭގަ ދިވެހިރާއ  މިހާރ  ދެނ .  ހަމަވާތ   ޝަރ ށ   ލެވެލ  ފެނ ވަރަ އޭނ  ރަނަގޅަށ  ފާސ ެވ،    10

ހަމަ  ތ ޞަފ ރ   ރ މ ެގހާސިލ ކ  ލީމ ޢ ތަ އެހެނ ވީމާ،  ދަރިވަރަކަށ .  ދިވެހި  ތަ ކޮނ މެ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ޢ ލީމ  ވެސ  

 އޮތ . ޝ ކ ރިއ ޔާ.   އެބަފަހިވެފައި  ޞަތ ހަމައަށ  ހިލޭ ކިޔެވޭނެ ފ ރ ޑިގ ރީ  ހާސިލ ކ ރާ ނަމަ،

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

 . ރިޟާ ޢަލީ މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މިލަނ ދޫޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރިޟާ ޢަލީ މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މިލަނ ދޫ
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ފާރ  ވަށާ  ެގހޯލ މަލ ޓިޕާޕަސ   ނ  ފިވާކ ެގ ސ ކޫލ   ދެ ފަހަރެއ ެގ މަތީ  !ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މަރ ޙަބާ ވަޒީރ 

ވަނީ.   ބޭނ ނ ވަނީއިޢ ލާނ ކ ރެވިފަިއ  އެ ސ ކޫލ ެގސާފ ކޮށ ލަނ    ހޯލާއި މަލ ޓިޕާޕަސ    ސ ކޫލ ެގކ   ފީވަ ށ.  ،ކ  ފީވަ ؛، 

ަގއި ސޮއިކ ރެވޭނީ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ؟ އިތޯއޮތީ ކިހާހިސާބެއ ގަ   މިހާރ .  ލާނ ކ ރެވިފަިއ ވަނީއިޢ  ނ މަތީ  ފަހަރެއ ެގ  ދެ ފާރ ވަށާ

 ؟އިތޯކިހާހިސާބެއ ގަ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޢަލީ  ޢާއިޝަތ  .ރމިނިސ ޓަރ އޮފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑ

އަޅ ަގނޑ މެނ   ހޯލ މަލ ޓިޕާޕަސ   ފީވަކ  ސ ކޫލ     ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ށ.  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

 ޕ ރޮޕޯސަލ   ޑައިރެކ ޓ  މިހާރ  ،ނ ލާތީކ ރިމަތި އަށ އެ ބޭފ ޅަކ  އެއ ވެސ  ހަމަނ  އިޢ ލާނ ކޮށ ެގނ   ދެ ފަހަރެއ ެގ މަތީ

.  ބިޑ  ނަާގފަ ޮއަގސ ޓ ަގއި ވަނީ  21 އަދި ،ވިއިނ ަވއިޓ ކ ރެ އި  ލާފައިހ ޅ ވަ  އޮަގސ ޓ ަގއި  16އަޅ ަގނޑ މެނ    ށ ހެޅ މަހ ށަ

 އަޅ ަގނޑ މެނ  ޓެނ ޑަރ ބޯޑަށ  ފޮނ ވައިދޭނަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ނަށ އިވެލ އޭޝައެހެނ ވީމާ، ބިޑ   

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޔާސަތ ނ 

 . ރާޢީ މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރާޢީ މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

 އަހަރ ެގ  ފެށޭ  މި ސ ކޫލަށ  ކ މ ނ ދޫގެ  ދާއިރާ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  !ވަޒީރ ޙަބާ  މަރ .  ީއސ ރަޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި  

 ދެ ރަނަގޅ  ވަރަށ  ހަމަ ދަށ ނ  ބެލ މ ެގ ނިސ ޓަރމި ،އަހަރ  ވާނެ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަނ  75 ކ ރީކޮޅ 

 ކ ރިނ  އައ މ ެގ ދ ވަސ   އެ ، ފާހަަގކޮށ ލަނ  އަޅ ަގނޑ  މިޮގތަށ  ހަމައެބަދޭ.   މާރާތ ކ ރަމ ނ އި ސ ކޫލެއ  ބ ރީެގ  ދެ

 ވަނީ  ވެސ ހޯލެއ   ަމލ ޓިޕާޕަސ   އި  ސ ކޫލ ގަ  އަދި .ކަމަށ   ނިމިެގނ ދާނެ އެކަނ  ދެނ ނ .  ނެތ ކަ ވަށާފާރ  ސ ކޫލ ެގ ެގރަށ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ؟އެ މަސައ ކަތ  ފެށިެގނ ދާނެތޯ ހިސާބަކ . އެހެނ ވީާމ، ކިހާބަޖެޓ ކ ރެވިފަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ .  މެނ ބަރ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި 
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 ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޢާއިޝަތ  .ރމިނިސ ޓަރ އޮފ  އެޑިޔ ކޭޝަނ  ޑ

ކ ލާސ ރޫމ ެގ މަސައ ކަތ     12ކ މ ނ ދޫ    ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ހދ.

ބައ ނ ޑ ރީ    ،ވަނީ  ފާހަަގކ ރައ ވާފައި  އެބަދޭ. ދެނ  ކ ރީަގއި ެވސ  އިއ ޒަތެރި މެނ ބަރ   މިހާރ  ހަމަ ވަރަށ  ބާރަށ  ކ ރިއަށ 

މ ހިނ މ ކަނ .ލެވޯ އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ     އެހެނ ވީމާ،  އ ެގ  އޮނ ނާނީ.  ދަނ ނަވާފައި  ހ ށަހެޅ މަށ     ޕ ރޮޕޯސަލެއ  

ބަޖެޓ ެގ ތެރެއިނ  ވެސ  ެއކަނ  ކ ރިއަށ     އ  ެގނެސ ދެއ ވާ. އޭރ ނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ބަލާނަނ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޕ ރޮޕޯސަލެ

ައނ ނަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ    ޕަސ  ހޯލ ެގ ވާހަކަ ދެއ ތޯ.މަލ ޓިޕާ  ވިދާޅ ވީދެނ    ؛އަނ ނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ   ެގނ ދެވޭތޯ. ދެނ 

 .ޔޫތެނ ކި ބަޖެޓ ކޮށ ދެވޭތޯ މަސައ ކަތ ކ ރާނަނ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

   هللا.ޔަޢ ޤޫބ  ޢަބ ދ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ދާނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  هللاޢަބ ދ  ޔަޢ ޤޫބ މެނ ބަރ   ދާނ ދޫ ދާއިރާެގ

 .ނ ޯއ ލެވެލ  ހަދަމ ނ ދިޔައީ އެޑެކ ސެލ   ،ނ އެޑެކ ސެލ   މީެގ ވިއ ސަކަށ  އަހަރ  ކ ރިނ   ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

ހަމަ އެޑެކ ސެލ   އިދެނ  އޭރ ގަ  ހަދަމ ނ ދިޔައީ  ެވސ   ލެވެލ   ވިހި    . އެކަަމކ ނ އޭ  ެއޑެކ ސެލ ނ    އަހަރ  ކ ރިނ މީެގ 

މ ނ . މިހާރ  އޭ ލެވެލ ަގއި ކިޔަވަ  ހަމަައށ  ވެސ  އައީ އެޑެކ ސެލ   ދެނ  ހަމަ މިއަދާ ؛ކެމ ބ ރިޖަށ  ބަދަލ ކޮށ ފައި އޯ ލެވެލ 

 ވީ. ތެރޭަގއި މިހާރ  އެޑެކ ސެލ ެގ ބަދަލ ަގއި އޭ ލެވެލ  ވެސ  ކެމ ބ ރިޖަށ  ބަދަލ   މި ެގނައި ބަދަލ ތަކ ެގ  ނ މި ސަރ ކާރ 

ނޫނީ ޭއެގ    ، ފައިދާތޯ ނޫނީ ެގއ ލ ނ ތޯ  ނޫނީ މި އަިއ ބަދަލާ ގ ޅިެގނ  ދަރިވަރ ނ ނަށ  ދިމާވާނީ ނޫނީ ލިބޭނީ  ،މި ެގނައި 

 ؟ނެތޯފާވިދާޅ ވެދެއ ވަ ތަފ ސީލެއ  ކޮނ މެވެސ  ވަރަކަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

    ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

 ވަނަ  2019ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަރ ކާރާ ހަވާލ ވެފައި    ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

ދިމާވާ ދަތިތަކާއި    މިހާރ  ކަރިކިއ ލަމ ަގއި    ނ . ެއއީމަހ  ކަރިކިއ ލަމ  ރިިވއ  ސިމ ޕޯސިއަެމއ  ބޭއ ވި  އަހަރ ެގ ފެބ ރ ވަރީ
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ސ ޓޭކ ހޯލ ޑަރޒ     ގ ޅޭ ހ ރިހާ  މަޝ ވަރާކ ރަނ  ދާއިރާެގ ހަމަ ކަމާ  ރަނަގޅ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަމާ    އިތ ރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

މިހާރ  ކެމ ބ ރިޖ  އޯ ލެވެލ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަަގކ ރެވ ނީ  އީ. މި ބައ ދަލ ވ މ ނ އެއެއ ވެެގނ  ބޭއ ވި ބައ ދަލ ވ ެމއ   

އަދި ެއކަމ ެގ    އެ ޓ ރާނ ސިޝަނ  ދަރިވަރ ނ ނަށ  ވަރަށ  އ ނދަޫގވާ ކަމަށ .  ،އެޑެކ ސެލ  ހަދާތީވެ  އޭ ލެވެލ    ،ހަދާފައި

ލެވެލ  އޭ  ކ ދިނ   ިގނަ  ވަރަށ   ފަށާފަިއ  ލެވެލ   އޭ  ދެނ   ސަބަބ ނ   ކަމަށ .  އެއ     ،ވަޑައިަގނ ނަވާނެއެނގި   ޑ ރޮޕ ކ ރާ 

އި  ސ ޓ ރަކ ޗަރާ  ޕޭޕަރ  އީއެ  . ކަމ ަގއި ެވއ ޖެއ ޔާ ހަމަ ދަރިވަރ ނ ނަށ  ފަސޭހަވެެގނ ދާނެ  ހަދާ  އެގ ޒާމ  ބޯޑެއ ަގއި ދެ އެގ ޒާމ 

އަދި ހަމަ ޭއ    ،ވަރަށ  ބޮޑަށ  ިމކަނ  މަޝ ވަރާކ ރެވި  ،ސ ވާލ ތަކ ެގ ސ ޓ ރަކ ޗަރ ެއއ ޮގތ ވާނެތީވެ. ދެނ  އެހެނ ކަމ ނ 

ވ ރެ    ެއޑެކ ސެލަށ   ،ލަފާއެރ ވީ   ސ ކޫލ ތަކެއ ެގ ޕ ރިނ ސިޕަލ ނ ނާއި ޓީޗަރ ނ ނާ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ނ   ކިޔަަވއިދޭ ހ ރިހާ  ށ ލެވެލަ

  ައޅ ަގނޑަށ  ވެސ  ފެނޭ ސޯޝަލ  ؛ނ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި. ދެނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ބަލައިލަ  ކެމ ބ ރިޖ  އޭ ލެވެލ  މާ ރަނަގޅ ވާނޭ

ކަހަލަ ކަނ ކަނ  ތަނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މި  ހ ނ ނަ  ކ ރައ ވާފައިތ ނ  ބައެއ  ބޭފ ޅ ނ  ކޮމެނ ޓ  މީޑިއާަގއި މީެގ ކޮލިޓީއާ ބެހޭ ޮގ

 . މި ދެ ށ ވ ރެ ބޮޑަށ  މިހާރ  ހެދިފައި ހ ނ ނަ ދިރާސާތަކާއި ެއވިޑެނ ސަ  އޮޕީނިއަނަށ  ނިނ މާއިރ  ބަލަނީ ވަކި ބޭފ ޅެއ ގެ 

 އިބޭނ ނ ކ ރާ ދެ އެގ ޒާމ . ދެނ  ކެމ ބ ރިޖ ަގ  ށ  ިގނަ ޤައ މ ތަކ ގައިއ ެގ ދެ އެގ ޒާމ . ހަމަ ވަރައެގ ޒާމަކީ ހަމަ އެއ  ލެވެލެ

ޤައ ަމކަށ  ކަހަލަ  ދިވެހިރާއ ޖެއަކީ   ދިވެހިރާއ ޖެ  ެއއީ  އެބަހ ރި.  ބައެއ . ޔޫ  ،ފައިދާތަކެއ     ނ ވާތީ،  ކަމ ަގއި  ކޭެގ 

އެ ހަދަނ ޏާ  ކ ދިނ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އެގ ޒާމެއ   ފޯކަސ ޑ   މާ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލީ  ކޮނ ޓެކ ސ ބޮޑަ  ކ ދިނ ނަށ   އަލީ  ޗ ށ  

އެހެނ ވީމާ،  ކަހަލައެ  އި، ރެލަވެނ ޓ ވާނެ ސ ވާލ ތަކާ  ދެވަނަ    ދަރިވަރ ނ ނަށ    ކަނ ތައ ތައ .  ދެނ   ދިމާވާނެ.  ފަސޭހަތަކެއ  

މި  އިއެޑެކ ސެލ އާ   ކަމަކަށ  ދަތި  ައޅ ަގނޑ މެނ ނާ  ވަރަށ   މ ޢާމަލާތ ތަކ ަގއި  އޮނ ނަނީ.   ކ ރާ  ކަނ ކަނ   އެ  ޮގތަކަށ  

 ކެމ ބ ރިޖ  ތ ރޫކޮށ . އެޑެކ ސެލ އާ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މ ޢާމަލާތ ކ ރަމ ނ  ެގނ ދަނ . އެއީ އޯ ލެވެލ  މި ހިނ ަގނީވެސ     ކެމ ބ ރިޖާ

ނޯވޭ.    ކޮށ ޑައިރެކ ޓ  ށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ ފ ރ ޞަތެއ   އޮފީހެ  މ ޢާމަލާތ ކ ރ މ ެގ  ހ ނ ނަ  މެދ ވެރިވެ   އ ލަނ ކާަގއި 

  މ ޢާމަލާތ ކ ރަނ . އެޮގތ ނ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ ލީ ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ   އެޑެކ ސެލ އާއަޅ ަގނޑ މެނ  ޖެހެނީ  

ނ  ފަހަރެއ ެގ މަތީ  އިމ ތިހާނ ަގއި ދެ     ފަހަރ  އެނިގވަޑައިނ ނަވާނެ އޭ ލެވެލ   ބޮޑ  ދަތިތަކެއ  ދިމާވޭ. އަދި ހަމަ މިދިޔަ

ޑިސިޝަނ    އެ  ،ތައ ތަކެއ  ވެސ  އަސ ލ  މި ޑިސިޝަނ  ނެގ މ ަގއި ކަހަލަ ކަނ   ޕޭޕަރ ވެސ  ލީކ ެވެގނ ދިޔަ. ެއހެނ ވީމާ، މި

     ކަހަލަ ކަނ ތައ ތަކެއ  ވެސ  އަސަރ ކޮށ ފަިއވަނީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ. މި ނެގ މ ަގއި

 

 ރިޔާސަތ ނ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

އަޅ ަގނޑ  މަޖިލިސ     ،އެނިގަވޑައިނ ނަވާނެ ؛މިހިސާބ ނ  ދަނ ނަވައިލާނަނ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ 

އެކައ ނ ޓ ސ   ކޮމަނ ވެލ ތ   ،ދެނ ނެވިނ   ފަށަމ ނ  ޕަބ ލިކ   އެސޯސިއޭޝަނ ެގ   މެނ ބަރ ނ   ކޮމިޓީެގ  ޕާލިމެނ ޓ ރީ 
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  އެ ބޭފ ޅ ނ   ،ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާނެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މަޖިލީހ ަގއި މަސައ ކަތ ކ ރައ ވަމ ނ  ެގނ ދަާވ. މިހާރ  ތި 

 ތަނ .  ތިއ ބެވި ައއ ސަވަނ ެގލަރީަގއި ައޑ 

And it gives me pleasure to welcome you, the delegates of Commonwealth Parliamentary 

Association, Public Accounts Committee to our parliament. I ofcourse hope to meet you 

sometimes later today, and today we have our education minister answering questions from 

our parliamentarians 
 

 .ނިޔާޒ  ހ ޅ މާލެ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަލީ

 

 ހ ޅ މާލެ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ބައެއ  ޖަވާބ ތަކ ނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ާއދެ! ވަޒީރ ެގ  !ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަދި މަރ ޙަބާ ވަޒީރ 

ިގނަ  ،ހ ޅ މާލެއަށ   ،އެނިގެގނ ދިޔަ .  ނ ކަކ ދިނ  ނ ވަތަ މީހ ނ  ޖަމާވަމ ނ ދާ  ޚާއ ޞަކޮށ  ދެވަނަ ފިޔަވައ ސަށ  ވަރަށ  

ދެވަނަ   ހ ޅ މާލޭ  ތަ ދ ވަހަކީމި އަނ ނަ އާދީއ  ؛އަޅ ަގނޑ  އެނ މެ ފ ރަތަމަ ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ   އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ،

އެހެނ ވީމާ، ެއކަމަށ  ައޅ ަގނޑ  މަރ ޙަބާ ދަނ ނަވަނ       ފަހަރަށ  ސ ކޫލެއ  ހ ޅ ވިެގނ ދާ ދ ަވސ .  ފިޔަވަހީަގއި ފ ރަތަމަ

މަސައ ކަތެއ  ެއއީ.   ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ކ ރެވ ނ މަސ   ާގތ ަގނޑަކަށ  ތިނ   ،ފ ރ ޞަތެއ ެގ ތެރޭަގއި  ވަރަށ  އަވަސ .  ވަޒީރަށ 

ބައިެވރިވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ވެސ  ލިބ ނ . ކޮބައިތޯ މ ސ ތަޤ ބަލ ަގއި      ެއޅ މ ެގ ރަސ ިމއ ޔާތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ ބިނ ާގ  މ ެގކައެ

މަދަ  ފިޔަވަހީަގއި  ދެވަނަ  ހ ޅ މާލޭގައި ނ ވަތަ  ކަނ ތައ ތައ   އ ނެގނ މަށ   ،ސާތައ ރ ކިޔަަވއިދިނ މ ެގ  އޮތ    ތަޢ ލީމ  

   ޝ ކ ރިއ ޔާ. ވަރަށ  ބޮޑަށ ؟ ސަރ ކާރ ނ  އެކަމަށ  ެގނ ގ ޅޭ ސިޔާސަތ ތަކަކީ ކޮބައިތޯ ފ ރ ޞަތ ތަކަކީ ނ ވަތަ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ .

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

 ހަމަ ވަރަށ  ިގނަ ކ ދިނ ތަކެއ  ހ ޅ މާލޭ   !ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ތެދ ފ ޅެއ     އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ޝ ކ ރިއ ޔާ  

އަޅ ަގނޑ މެނ  އިތ ރ ކ ރަމ ނ  މި ދަނީ ދަރިވަރ ނ    ތަކ ެގ ކެޕޭސިޓީތަކަށ  ވަނ މަށ  ހަމަ އެދެމ ނ ދަނީ. ދެނ  ސ ކޫލ ސ ކޫލ 

  824ދ ވަހެއ .     އާދީއ ތަ ދ ވަހަކީ ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވެސ  ަވރަށ  އ ފާވެރިއަނ ނަ  ،ެއޮގތ ނ   އެދެމ ނ ދާވަރަކަށ .

މަހ  ޖަމީލ ދީދީ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކާމިލ ދީދީ ޕ ރައިމަރީ ސ ކޫލ  ހ ޅ ވޭނެ. ދެނ  ޖެހިެގނ  އަނ ނަ  އެކ ޔާ  ކ ދިނ ެގ ޖާގަ 
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މިހާރ  ހ ޅ މާލޭަގއި ކ ރެވެމ ނ ދާ މަސައ ކަތ ތަކަށ       ރ ނ އިތ ޕ ރީސ ކޫލ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ހ ޅ ވިެގނ ދާނެ. ދެނ  އޭެގ

ެއއީ    ދެަގއި    1ފޭސ     ،ބަލާއިރ    އަށ  ސަތޭކަސ ކޫލެއ ެގ މަސައ ކަތ  އެބަދޭ. އެީއ އަޖީލާލ  ބައިލިނ ަގލ  ސ ކޫލ . 

.  ކ ދިނ ެގ ޖާަގއިެގ ސ ކޫލެއ   ެއާގރަ ސަތޭކަެއއީ   ؛ކ ދިނ ެގ ޖާަގއިެގ ސ ކޫލެއ . ދެނ  ސީ.އެޗ .އެސ .ސީެގ އާ އިމާރާތ 

ިމ އަލަށ  އާބާދ ވާ އަޅަމ ނ ެގނ ދާ ސ ކޫލ ތަކ ެގ     ދަރިވަރ ނ ނަށ  އަމާޒ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދެނ  ފޭސ  ޓޫަގއި މިހާރ  

ކ ދިނ ެގ ޖާަގިއެގ ސ ކޫލެއ . ދެނ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ    ބާރަ ސަތޭކައެއީ  އ ދީނ  ސ ކޫލ .ޙ ޞަލާ ،ތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ

އެ  ނ ކިޔާނަނ  މަސައ ކަތ   ވެސ   އެވެސ   ސ ކޫލެއ   ކ ރިއަށ ދޭ.  ސަބަ  ޖާަގިއެގ  ތޭކަބާރަ  ދެނ    ކ ދިނ ެގ  ސ ކޫލެއ . 

ކ ދިނ ެގ ޖާަގިއެގ  ައށ  ސަތޭކަ  ސ ކޫލަކީ ާގތ ަގނޑަކަށ     މި ދެ ؛ކާމިލ ދީދީ ޕ ރައިމަރީ ސ ކޫލާިއ ޖަމީލ ދީދީ ޕ ރީސ ކޫލ 

     ޝ ކ ރިއ ޔާ. ކ ރިއަށ  އެބަ ެގނ ދަނ .އަޅ ަގނޑ މެނ  ދަރ މަވަނ ތަ ސ ކޫލ ެގ މަސައ ކަތ   ސ ކޫލެއ . ދެނ  މާލޭަގއި ވެސ  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

ކާމިލ ދީދީއަކީ ހެނ ވޭރ ޭގ    އަޙ މަދ   ،ަވޒީރ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  އެނިގވަޑައިނ ަގނ ނަވާނެޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި  

މަޖިލީހ ެގ ދ ވަހ   ިގނަ  ވަރަށ   ކާމިލ ދީދީ.  ކ ރަ  އަޙ މަދ   ޖަމީލ ދީދީއަކީ އ ވާފައި މެނ ބަރ ކަނ   މ ޙައ މަދ   ދެނ   ވަނީ. 

 މަދ  ސަލީމ .ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ  މ ޙައ މަދ  ޖަމީލ ދީދީ. ހޯރަފ ށީ  ދަރަވަނ ދޫޭގ

 

 ކަދެއ ކެވ ނ :ވާހަ މަދ  ސަލީމ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ  ހޯރަފ ށީ

ހިޖ ރަކ ރި ކަމަށ  ތަޢ ލީމ  ހޯދ މަށ . އެހެނ ވީމާ،   ދަރިވަރ ނ  މާލެއަށ ވ ރެ ިގނަ    އަށ   1500މިނިސ ޓަރ ދެނ މެ ވިދާޅ ވި  

މިކަނ    އ ލެއ .ހަޖެހ މަށ  ނެތ   އ ހީނަރ ވަމ ނ ދާކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ. ތޮ  ދަރިވަރ ނ ެގ އާބާދީ ރަށ ރަށ ަގއި

ދ  ކ ދިނ ނަށ  އެކަމ ނ  އެބަ ޑިސ އެޑ ވާނ ޓޭޖ ވޭ  މަ    ބާކީ ތިބި އޭ ލެވެލ  ހަދަނ  ބޭނ ނ ވާ  އި މިހެނ  ވާއިރ ަގއި ރަށ ރަށ ގަ 

  އަނެއ ކޮޅ ނ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި މެޑިސިނ ގެ ؟ ޮގތެއ ތޯ އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ  ެއއީ އިނ ސާފ ވެރި  އަދަދ  މަދ ވ މ ެގ ސަބަބ ނ .

ވ ރެ ވެސ  މަތީ    އަށ ޑިގ ރީ ައދި އެ  ދާއިރާއިނ ، ާގނޫނީ ދާއިރާއިނ ، އިނ ޖިނިއަރިނ ގ ދާއިރާއިނ  ދ ނިޔެ ަގބޫލ ކ ރާ

  ؟އަިމއ ލަ އޯ ލެވެލ ، އޭ ލެވެލ  އިމ ތިހާނެއ  ފަރ މާނ ކ ރެވެނ ވީ  ފާސ ތައ  އެބަދޭ. ކީއ ވެތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތެރި ަވޒީރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ
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ކ ރެއ ވީ.   ޝ ކ ރިއ ޔާ  ެއ  މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ސ ވާލެއ   ރަނަގޅ   ވަރަށ   ރަީއސ .  ކަމަކަށ     އިއ ޒަތ ތެރި  ފ ރަތަމަ 

  އަށ ހަމަ  މަދ ވަމ ނ ދާ ސ ކޫލ ތަކަށ  އޭ ލެވެލ  އަދި މަތީ ގ ރޭޑ ތަކާ    ހ ރިތޯ އާބާދީެގ ޮގތ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޕ ލޭނ  އެބަ

ތަކަށ  މަތީ ގ ރޭޑ ތައ   މި ސ ކޫލ   ސެޓެލައިޓ  ނިޒާމ ނ   ،ދިނ މަށ . އަޅ ަގނޑ ެމނ  މިހާރ  އެބަ ހަދަނ  ސ ޓަޑީއެއ  ކިޔަވައި

ބަޖެޓަށ  ކިޔަަވއިދިނ މަށ   އަނ ނާނެ  ތަޢާރަފ ކ ރެވ ނީމަ  ބައިތިބަިއެގނ   އެތާ  ޓީޗަރ ނ   ޚަރަދ   އިމ ޕ ލިކޭޝަނ ސ .   ވ ރެ 

ރަނަގޅ   އެ  ،ކ ޑަކޮށ   ކިޔަވައިދެވޭ.  މިޮގތަށ   އެކޮލިޓީއެއ ަގިއ  ދަނީ.    ދިރާސާ  ހެނ ވީމާ،  މި  ހަދަމ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

އ ޅޭ ކ ދިނ ނާ ެއއ ވަރަކަށ    ކ ދިނ ނަށ  ެވސ  ހަމަ މި ސަރަޙައ ދ ަގއި މި  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ހަމަ އެ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ  ؛ރަނަގޅ  ތަޢ ލީމެއ   ރަނަގޅ   ިވދާޅ ވިފެނ ވަރ   ދެނ   ފޯރ ކޮށ ދެވޭނެ.  އަޅ ަގނޑ      ށ   ސ ވާލަކީ، 

ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ މި އޮނ ނަނީ ނެޝަނަލ     ،ޕަރސަނަލީ ވެސ  ހަމަ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ބޭނ ނ ވާ ކަމެއ  ެއއީ

ނެޝަނަލ  ހެދޭ    ކަރިކިއ ލަެމއ .  ބޮޑީއަކ ނ   ެއގ ޒާމ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އޮނ ނަނ ޏާ  އެ   ޕޭޕަރ ތައ ކަރިކިއ ލަމެއ   އަސ ލ  

ކޮނ ޓެކ ސ  ގ ޅޭ  ދިވެހިރާއ ޖެއާ  އޭރ ނ   ފަސޭހަވާނެ.  މާ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ރެލަވަ  އަލީޗ  ކ ދިނ ނަށ   ޕޭޕަރ ތަކެއ   ނ ޓ  

ކ ރެވެމ ނ ދާ   ވާނީ. ެއކަމަކ  އަދި އެއީކޮނ ެމވެސ  ވަރަކަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ފަށާފައި  ފަރ މާކ ރެވޭނެ. އެ މަސައ ކަތ  ވެސ 

 އ ޔާ. ޝ ކ ރި   ހާސިލ ވ ނ . ތެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އ ނ މީދަކީ އެޮގތަށ  އެކަނ މަސައ ކަ

 

  ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޓެރި ޤައ މ ތައ  އަމިއ ލައަށ  ޯއ  އ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ައވަ  ،ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވައިލާނަނ ޝ 

ެގއ ލ ނ ތޯ.   ،ފައިދާތޯ  ތައ ޔާރ ކޮށ ެގނ  އެ ބޭފ ޅ ނ  އެ ކަނ ކަނ  ކޮށ ެގނ  އެ ޤައ މ ތަކަށ  ވެފައި ހ ރީ  އިމ ތިހާނ ތައ އި  ލާލެވެ

ޤައ މ ތައ  ވަކިވެެގނ ދިޔައީ. ެއ ޤައ މ ތަކ ެގ މަދަރ ސާތަކާިއ    ދ ނިޔެާއ އެ  ، ޮގތެއ ަގިއ ބޮޑ ކޮށ  ެވެގނ ދިޔަ ޮގތަކީ ޚާއ ޞަ

އަޅ ަގނޑަށ  ފެނިފައި   އި ކަނ  ހިނަގމ ނ ދާ ޮގތާ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ގ ޅ ނ  ކ ޑަވެެގނ ދިޔަ ކަމަށ ތަނ ތަނ ގަ   ދ ނިޔޭެގ އެހެނ 

    މ ޣ ނީ. هللاއޮތީ. ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޢަބ ދ ލ މ ޣ ނީތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

ރައީސ .ޝ ކ ރިއ ޔާ   ވަޒީރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އަިމއ ލަ   !މަރ ޙަބާ  ހިނ ގ މަށ   ޕ ރީސ ކޫލ ތައ   ސ ވާލަކީ،    އަޅ ަގނޑ ެގ 

ހ ޅ ވަ ބޮޑެތި  ލ މާއިފަރާތ ތަކަށ   ވަރަށ   ހިނ ގ މަށ   ޕ ރީސ ކޫލ   ފަރާތަކ ނ   އެ  މަސައ ކަތ     އެކ   ފެށި  ޚަރަދ ކޮށ ެގނ  

ސަރ ކާރ  ސ ކޫލ ތަކ ަގއި    ލ މަށ ފަހ ލަކާ އެއ ކޮށ  ެއކަނ  ހ އ ޓާޕޮލިސީއަށ  ެގނެވ ނ  ބަދަ  މި ސަރ ކާރ ނ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ 

ނ ދީ ބައެއ  އަތޮޅ     އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތަކަށ  ެއއ ެވސ  ބަދަލެއ   ޕ ރީސ ކޫލ ތައ  ހިނ ަގނ  ފެށ މ ނ  އެ ފަރާތ ތަކ ނ  ކ ރި

އިމާރާތ ތަކާިއ    ރަށ   ،ކައ ނ ސިލ ތަކ ނ  އެ  ނަަގމ ކައ ނ ސިލ ތަކ ނ   މިކަމާޕ ރޮޕަރޓީތައ   މިނިސ ޓ ރީނ     ދޭތެރޭ  ނ ދޭ. 
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ބަދަލ ދިނ ނ  ނޫނީ އެ ފަރާތ ތަކަށ  އެ ލިބ ނ  ެގއ ލ މ ެގ    އަދި ެއ ފަރާތ ތަކަށ ؟ އެއ ވެސ  ޮގތަކަށ  ވިސ ނާފަިއތޯ އޮތީ

  ތ ަގއިދެވަނަ ސ ވާލަކީ، ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގ؟ އޮތ ތޯ  މިނިސ ޓ ރީަގއި އެބަ   ޕޮލިސީއެއ ނ   ހިއ ސާކ ރަ  އެއ ވެސ  ވަރެއ 

  !ނިނ މާލަނ  ވަގ ތ ކޮޅެއ  ދެއ ވާދެ!  އާ  ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒ ތައ  ފ ރަތަމަ ފެށިެގނ  ައއީ އަސާސީ ތަޢ ލީަމށ  އިސ ކަނ ދީެގނ .

ޮގތަކަށ     ހަމަޔަށ  ކިޔަވައިދޭ އަތޮޅ  ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒ ތަކ ެގ ނަނ  އެނޫނ ޭއ ލެވެލާ  ،އާ ހަމަޔަށ 12އެކަމަކ  މިހާރ  ގ ރޭޑ   

ނިނ މި ކަމަށ    ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒަކ ނ   އޮނ ނަނީ  ދާ ކ އ ޖާ މިނިނ މަިއެގނ    12 ؛އެީއ ތަޢ ލީމ ؟ ކ ރަނ  ވިސ ނަނ ތޯބަދަލ 

 ؟ ެގނ ގ ޅ އ ވަނ ތޯ  ލެވެލ  ހަދާއިރ . އެކަމާ ދޭތެރެ އެއ ވެސ  ަވރަކަށ  ވިސ ނ ނ ފ ޅ  އޭ   ނިނ މައި 12

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ .   ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ

މި ބަދަލ ތައ     ަގއޭ އަޅ ަގނޑ  ހަނދާނ ވަނީ. އޭރ 2015ޕ ރީސ ކޫލ  ާގނޫނެއ  ވ ޖޫދ ވީ    ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

އިނޭގތޯ. އޭރ     ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ ނ  ބަދަލ ދިނ މ ެގ ކަނ ތައ ތަކަކަށ  ނެތ  ވިސ ނާފަެއއ   ނ ެގނެއ ސަ އޮތީ. ދެ

   ވަނީ.އި  ޕ ރީސ ކޫލ  ަވއ ދާފައި ހަާވލ ކ ރެވިފަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަރ ކާރާ ހަާވލ ވީއިރ  ހަމަ ބޮޑެތި ސ ކޫލ ތަކަށ 

 

  ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

   ނ ކ ތާއެއ . ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނިޒާމީތިނަދޫ އ ތ ރ  

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޢަބ ދ ލ މ ޣ ނީ މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ތިނަދޫ

ފަހ ނ ނޭ ސަރ ކާރ    ކޮށ ެގނ  މަސައ ކަތ  ފެށިއިނ ވެސ ޓ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ރައީސ . ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ، އެ ފަރާތ ތަކ ނ 

އެ ހާލަތ ަގއި ކިހިނެއ ތޯއޭ ޢަމަލ ކ ރަނ     ހ އ ޓާލަނ ޖެހ ނީ.  ތަނ  ނ ހިނ ާގ ޮގތ  ީވ.  އެ  ބަދަލަކާ ެއއ ކޮށ   ޕޮލިސީއަށ  ެގނެވ ނ 

    ؟ވިސ ނާފައި އޮތީ

 

  ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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    އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

 ޢާއިޝަތ  ޢަލީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  މިނިސ ޓަރ އޮފ  އެޑި

ޮގތ ނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ   ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަދި ތި ކަމަކާ ބެހޭ  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

އަދިެއއ  ެއާއ    ލަނ  ރަނަގޅ  ކަމެއ . ެއކަމަކ ދަނ ނަަވއިލީ. ދެނ  ވިސ ނާ  ނެތީމަ އެކަނ އެއ ވެސ  މަޝ ވަރާެއއ  ކ ރެިވފައި

ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒ ތަކ ެގ    ،ވިދާޅ ވީ  އެއ ވެސ  ކަެމއ  ނެތ  ކ ރެވިފަެއއ  މިނިސ ޓ ރީނ ނެއ . ދެނ  ދެވަނަ ސ ވާލަކަށ  ދޭތެރޭ

ކަމެއ . ޑިބޭޓަބަލ   ބަދަލ ކ ރަނ . މިވެސ   ވަރަށ   ނަނ   ބޭފ ޅ ނ   ބައެއ   ހ ރ މަކީ  ރަށެއ ަގއި  މަރ ކަޒެއ   ތަޢ ލީމީ   އެއީ 

އެބަ ބަދަލ ކ ރަނ   ނަނ   ބޭފ ޅ ނ   އަނެއ ބައި  ކަެމއ .  ކ ރީގައި  ފަޚ ރ ވެރިވާ  ނަމަވެސ ،  ތަޢ ލީީމ   އެދިަވޑައިނ ނަވާ. 

ސިޔާސަތ     ަވކި ކަހަލަ ޚިދ މަތ ތަކެއ  ކޮމިއ ނިޓީއަށ  ދިނ މަށ  ޓަކައި. މިހާރ  މި ވަނީ އެ  މަރ ކަޒ ތައ  އ ފެދިެގނ ދިޔައީ

ސ ކޫލަކީ  ،ބަދަލ ކ ރެވި ޓ ކޮނ މެ  ކޭ  ނ ވަތަ  ޓެނ ެގ  ޓ   ކޭ  ހަމަ  ެވސ   ހެދ މަށ     ސ ކޫލަކަށ   ެއީއ  ؛ޓ ވެލ ވ ެގ 

މިހާރަކ  ނެތ . ދެނ  ނަނ  ވީމާ،  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސިޔާސަތަކީ. އެހެނ  ތަފާތ ކ ރ ެމއ   ކިޔާ ނަމަކ ނ    ަވކި ސ ކޫލެއ  

 . ޔޫރަނ ޖެހޭނީ. ތެނ ކިމަޝ ވަރާކ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ކަނ ތައ ތަކާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ އިތ ރަށ  އަދިވެސ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

    އަބ ދ ޣަފޫރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

    މޫސާ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : އަބ ދ ޣަފޫރ  ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ 

ކ ލާސ ރޫމ ތައ  މަދ ވެެގނ  ެއކަމާ މިނިސ ޓ ރީއާ މަޝ ވަރާކ ރެވިފަިއ    ހަނިމާދޫ ސ ކޫލ ެގރަީއސ .     ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

އަހަރ    2023ވަނީ.   މަސައ ކަތ   ގެ ވަނަ  އަޅައިދިނ މ ެގ  ކ ލާސ ރޫމ   އިތ ރަށ   ައޅ ަގނޑ     ބަޖެޓ ަގއި  ހިމެނިފައިވޭތޯ 

     ޝ ކ ރިއ ޔާ. ؟ސ ވާލ ކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

   އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަލީ ޢާއިޝަތ  .ރޑ ކޭޝަނ  ޔ  އެޑި އޮފ  މިނިސ ޓަރ
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އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  ވާނީ ހަނިމާދޫ ސ ކޫލ ަގއި    ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

އެޅ މަށ އިތ ރ    ރިކ އެސ ޓ   ކ ލާސ ރޫމ   ހަމަ  ފިނޭނ ސަށ   ފާސ ެވެގނ ދާއިރ   ބަޖެޓ   މަޖިލީހ ނ   ދެނ     ފޮނ ވާފަ. 

 އ ޔާ. މީދަކީ ެއ ކ ލާސ ތައ  ެވސ  ހިމެނިފައި އޮތ ނ . ޝ ކ ރިނ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ަވޒީރ .   އިއ ޒަތ ތެރި  ވަޒީރ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ިގނައިރ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ހޭދަވެއ ޖެ.    ވަރަށ   އެކީަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ 

  އެކ ަގއި ެގއ ލ ނ  ވަގ ތ ތަކަށ  މާފަށ  އެދެމ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރަށ  ވަރަށ   ޚާއ ޞަޮގތެއ ަގއި މައިކ ެގ މައ ސަލަޖެހ މާ

  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ .

 

 . މައ ސަލަ 8

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މައ ސަލަ.  -8ައއިޓަމ   އެޖެނ ޑާ

އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ     ،ވަނަ މާއ ދާެގ ދަށ ނ   179ރައ ޔިތ ނ  މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގ    -8.1

ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ އިއ ޒަތ ތެރި    ވަޙީދ   ދާއިރާެގ  އ ނޫގފާރ   ހ ށަހަޅ ވައިދެއ ވ މަށ   މައ ސަލަ  މި  މެނ ބަރ    ަމއ ސަލަ. 

 މެނ ބަރ .  އަރ ވަނ . އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރިމަދ  ވަޙީދަށ  ފ ރ ޞަތ މ ޙައ 

 

  ކަދެއ ކެވ ނ : ވާހަދ އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ވަޙީ

ހ ށަހަޅާ އަނިޔާވެރި ޢަމަލ ތައ  ިގނަވަމ ނ ދާތީ  އި  ރާއ ޖޭަގިއ ހަރ ކަށި ފިކ ރާ  ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .ކ ޝ `.  

  އެނ ވަޔަރަނ މަނ ޓ  މިނިސ ޓ ރީެގ ސ ޓޭޓ  މިނިސ ޓަރ ޢަލީ ޞާލިޙަށ  އަމާޒ ކޮށ   ވަނަ ދ ވަހ   22މި މަހ     މައ ސަލަ.

އިސ ލާމ ދީނ ެގ ނަމ ަގއި އި،  މަލާދީފައިވ މާ ހައެއ ޗަކ ނ     ތޫނ   ،މިފަދައިނ  ބ ނެ  "މިހިރީ ސަރ ކާރ ެގ މީހެއ  ަމރާލަނ ޖެހޭ"

ފަސ ނ ޖެހޭ    ހައ ދ ފަހަނައެޅި ފިކ ރަށ  ތަބާވެ، އެ ފިކ ރ ެގ ދިފާޢ ަގއި މީހ ނ  މަރަނ    ޢަމަލ ތައ  ހިނ ަގއި ހަރ ކަށިއަނިޔާވެރި  

މަރާލެވިފަިއވާ މީހ ނ ނާއި ،  ވިދާޅ ވެފައިވ ާމއި   ކޮމިޝަނަރ  އަށ ވ ރެ ިގނަ މީހ ނ  ރާއ ޖޭަގއި އެބަތިބި ކަމަށ  ޕޮލިސ    1400

ރިޔާސީ ކޮިމޝަނ ނ  އެއ ކ ރައ ވާފަިއވާ ބައެއ  މަޢ ލޫމާތ ތަކ ަގިއ ވެސ     އ ސަލަތައ  ބަލާލެވިފަިއވާ މީހ ނ ެގ މައިެގއ ލ ވަ

އަދި މިފަދަ  އި،  ފާހަަގކ ރެވިފަިއވ މާ  ހެދ މ ެގ ރެކޯޑ  އޮތ  ކިތަނ މެ ބަޔަކ   އިމަލާދީ މަރަހަނަމ ަގއި މީހ ނ ނަށ     ދީނ ެގ
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  ، އަށަެގނ ނެވ މ ެގ މަސައ ކަތ ތައ  ފ ޅާވެފަިއވާ މިނ ވަރާއި  ނ ރައ ކާތެރި ވިސ ނ މާއި ފިކ ރ  މީހ ނ ެގ މެދ ަގއި ފަތ ރައި

، ެއއ ކޮށ ފައިވ ާމއި  ހެކި މ އައ ސަސާތަކ ނ   މިފަދަ ކަނ ކަނ  އެތައ  ބަޔަކ  ހިނ ަގމ ނ ދާކަމ ެގ ސާފ   ރޭވި އިނ ތިޒާމ ެވެގނ 

ހަތިޔާރާއި ޮގތ ަގއި  ގ ޅ ނ ހ ރި  ފަރާތ ތަކާ  މިފަދަ  އ ފައ ދަ ގޮވާ  އަދި  އަމާޒ ކޮށ  މީހ ނ   އި،ތަކެތި  ތަނ ތަނަށ   ނާއި 

ބައެއ       ދައ ލަތ ެގ ވަޒީފާތަކ ަގއި އ ޅޭ  ،ކ ފ ރ ކޮށ    ނޫނީ ނިޒާމ  ބަލައިނ ަގނެ ދައ ލަތ ެގ ާގދައ ލަތ ،  މަލާދީފައިވ މާއިހަ

ތ ރ ވެރިނ   ފަރާތ ތަކާއި ރާއ ޖެ ޒިޔާރަތ ކ ރާ ފަ  ބޭރ   އަދި ރާއ ޖޭަގއި އ ޅޭ   ،މާއިޔ ދިފަރާތ ތަކަށ  ހަމަލާދިނ ނ  ތަކ ރާރ ވަމ ނ 

ފަދަ މި ، މިފަދަ ކަނ ކަނ  ހިނ ާގ ފަރާތ ތަކާއި ،ވާނ  ފަށާފައިާވއިރ  ކަށ  ޔަފަރާތ ތަކ ެގ ޝިކާރަ ވެސ  މިފަދަ ނ ރައ ކާތެރި

ހިތ ވަރަކާިއ    އ އަ ،  މެދ  ފިޔަވަޅ އެޅ މ ަގިއ މ އައ ސަސާތައ  ފަހަތ  ފަޔަށ  ބ ރަވެފަިއވާތީ  ކަނ ކަމާ ގ ޅ ނ ހ ރި ފަރާތ ތަކާ 

ރައ ޔިތ ނ ނާއި މ ޅި މ ޖ ތަމައ ެގ ސަލާމަތާއި ރައ ކާތެރިކަމަށ    ،ތެރިކަނ  ފިލ ވާލައިއިނ ތިޒާމެއ ެގ ދަށ ނ  މި ނ ރައ ކާ  އ އަ

ކަނ ކަނ  ހިނ ގ މ ެގ މަސ އޫލިއ ޔަތ  އޮތ  އިދާރާތަކ ެގ   ތަނ ފީޒީ  ،ނ ނާއި ފ ލ ހ ނ  އަދި ސަލާމަތީ ކަނ ކަމާއިސިފައި  ،ޓަކައި

މި ފައ ޖ ެގ ފަރާތ ނ  މިފަދަ ނ ރައ ކާތަކަށ    ، ފައ ޖެއ  އ ފެއ ދ މަށާއިޞަމައ ޗަށ  ެއކ ލެވޭ ކޮމާނ ޑެއ ެގ ދަށ ނ  އެކ ލެވޭ ޚާއ 

ބަނ ދ ކ ރ  ދޮރ ތައ   ޓަކައިހ ޅ ވިފަިއވާ  އެ  ،މަށ   އަދި  ތަނ ތަނާއި  ތަޢ ލީމ ދޭ  ތަނ ތަނ   މިސ ކިތ ތަކާއި  ވެސ   ނޫނ  

ކަމ ެގ އިތ ބާރ  ހ ރި  ެގއ ލ ނ ދީފާނެ  ،އި މ ދަލަށާއި ތަނ ތަނަށ  ެގއ ލ ނ ދިނ މާއިޔާމީހ ނ ެގ ފ ރާނަ  ،ނ  ފެށ މާއިބަލަހައ ޓާ

އިސ ލާމިކ  މިނިސ ޓ ރީާއ    ،ޓ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  ހިނ ގ މަށާއިބިލިޓޭހެރީ  ،މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައިވާ ފަރާތ ތައ  އެކަހެރިކ ރ މާއި

އި ނަސޭހަތ ދިނ މ ެގ ކަނ ކަނ  ހިނަގނީ އިސ ލާމީ ދ ނިޔޭެގ  ޟާގ ޅިެގނ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ދީނީ ތަޢ ލީމ ދިނ މާއި ދީނީ ވަޢ 

ޢިލ މ ެވރިނ  އިއ ތިފާގ ވާ މެދ މިނ ެގ ިއނ ތަކ ެގ ތެރޭަގއިކަނ  ކަށަވަރ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  އިތ ރަށ   ިގނަ  މަޝ ހޫރ  ބޮޑެތި  

ވަނަ މާއ ދާެގ ދަށ ނ  މި މައ ސަލަ   179ބާރަށ  ހިނ ގ މަށ  ސަރ ކާރަށ  ޮގވާލައި، ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  

 ހ ށަހަޅަމެވެ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ވޯޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖައ ސަވައިދެއ ވ މަށ .   ،އެދެނ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  އަމީނ  ޢާނ މ  އަރިހ ނ   

ވަނަ މާއ ދާެގ ދަށ ނ  އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި    179ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  

ޮގތ ނ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ    މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ވަޙީދ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިާވ މައ ސަލަ މަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސ ކ ރ މާ ގ ޅޭ

 ނ . ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ ޮގތަކަށ  ޯވޓ ދެއ ވ ނ  އެދެ

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [
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 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ވަޙީދ  އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ   ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ :

 

 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 28    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

 25    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    25     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  13      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ަގާވއިދ ެގ   މާއ   179މަޖިލީހ ެގ  ވަޙީދ  ވަނަ  މ ޙައ މަދ   މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  އ ނޫގފާރ   ދަށ ނ   ދާެގ 

 ؛ޮގތ ނ  ނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ ަމއ ސަލަ ަމޖިލީހ ަގއި ބަހ ސ ކ ރ މާ ގ ޅޭ 

ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ވޯޓ ދެއ ވި. ނ ފެނ ނަ ިއއ   25އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ . ފެނ ނަ ކަމަށ     28. ހާޒިރ ވެތިއ ބެވީ  87

ނ ދެއ ވާ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރަކ  ވެސ  ނެތ . ވޯޓ ަގިއ  ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ 

ބަހ ސ ކ ރ މަށ     ވޯޓ . ވީމާ، މި މައ ސަލަ  13އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ . ފާސ ވާނ  ބޭނ ނ ވަނީ    25ބައިވެރިެވވަޑަިއަގތީ  

 ފާސ ވެއ ޖެ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރަށ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ވަޙީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ 

އެނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ` ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި ަމއ ސަލަ ބަލައިަގތ މަށ  ނިނ މެވީތީ  

ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދަނ ނަވަނ .  މީހަކާ  ؛ ޝ ކ ރ   ގ ޅ ނ ތަކ ަގއި  އާނ މ   ހ ނ ނަ  މި  ދިރިއ ޅ މ ަގއި  ައޅ ަގނޑ މެނ  

  ލަނީ. އައ ސަލާމ  ޢަލައިކ މ . އަހަރެނ ެގ ފަރާތ ނ  އަނެއ  މީހާއަށ  އި މި ގޮވަނ  ފ ރަތަމަ ބައ ދަލ ވީމާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަލާ
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  ،ރައ ކާތެރިކަނ   ؛ކަމެއ  ނޯވޭ  ދ ނިޔޭަގއި ވަކި އެއަކަށ ވ ރެ ބޮޑ  އަސާސީ  !ރައ ކާތެރިކަނ  ހ އ ޓޭ  !ސަލާމަތ ކަނ  ހ އ ޓޭ

ަވކި ޒަރޫރަތ ތެރިކަނ  ބޮޑ  އަސާސީ ކަމެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   މ ހިނ މ ، އެއަށ ވ ރެ  ސަލާމަތ ތެރިކަނ . އެއަށ ވ ރެ 

އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަކަށ  ހާސިލ ކ ރެވޭނެ ެއއ ެވސ  ކަމެއ  ނޯނ ނާނެ. އެކަނ     ،އިެގނ  މެނ ވީނެތ . އެ ސަލާމަތ ތެރިކަނ  ހޯދަ

އ މެއ ެގ ސިފަިއަގއި އިނ ތިޒާމ ެވެގނ ، ަވކި ޮގތ ތަކަކަށ  ކަނ ތައ ތައ  ތަރ ތީބ ކޮށ ެގނ   ޤަކ ރ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ   

ަގއި ދިރިއ ޅޭ ބަޔަކަށ ، އެ ތަނަށ  ޒިޔާރަތ ކ ރާ ބަޔަކަށ ،  އެ ތަނެއ ؛ އ މަކަށ  ވެސ  ސަލާމަތ ތެރިކަނ ޤައ ޅޭއިރ ަގއި،  

ވިޔަފާރި ތަނެއ ަގއި  އެ  އެ  ފަރާތ ތަކަށ   ތިބޭ  ރައ ކާކޮށ ެގނ   މ ދާ  އ ފައ ދައި  މ ދާ  ތަނެއ ަގއި  އެ  ފަރާތ ތަކަށ ،  ކ ރާ 

 ނޯނ ނާނެ. ިއއ ޒަތ ތެރި  ކަމަށ  ވ ރެ ަވކި ބޮޑ  އަސާސީ އެހެނ  ސިފަެއއ   ޖެހޭ ރައ ކާތެރިކަާމއި ސަލާމާތ ތެރިއޮނ ނަނ 

ހާަމކަނ  ބޮޑ ކޮށ  ދައ ކަނ ނ ޖެހޭ   އެހާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ،އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ   ،ބައެއ  ކަނ ކަނ  ހ ރޭ ؛ ރައީސ 

އ މީ ސަލާމަތާ ގ ޅޭ ބަެއއ  ކަނ ކަނ  ހ ރޭ އަޅ ަގނޑ މެނ   ޤަޖެހޭ ކަނ ކަމ ެގ ވާހަކަ ހ ރޭ.  ވާހަކަ. ސިއ ރ  ހިފަހައ ޓަނ 

ތެރެއަށ  ބޭރ ވިކަނ  ސިނ ާގ ރަށ  ؟ ތެރެއަށ  ނ ނެރެޭވނެ ވާހަކަ. އެކަމަކ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ދަނ ނަވަނ ތޯއާނ މ ނ ެގ

ޮގތ  އެނގ ނ  ެއއީ އެ ތަނެއ ަގއި ދިރިއ ޅޭ ކޮނ މެ މީހަކަށ  ލިބިފައި   އެނ މެނ ނަށ  އެނގ ނީމާ، ދެނ  އެ ސިނ ާގއަށ  ވާ

ެވެގނ  މަޖީދީމަގ ެގ މެދ ަގއި  މަނިކ ފާނ  އަވަހާރަކޮށ ލަނ ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ޖެހޭނެ ވަރަށ  އަސާސީ ހައ ގެއ .އޮނ ނަނ 

ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ ދެވ ނ  ޓެރަރިސ ޓ  ހަމަލާއާ ގ ޅިެގނ  މި މަޖިލީހ   ރާއ ޖޭަގއި މ ޅިނ  އަލަށ  ބޮމެއ  ގޮއ ވާލަިއެގނ 

ހޭލާ ހ ޅ ވަިއެގނ   ވަނ ދެނ   ދ ވަހެއ   އެކ ލަވަ އެތައ   ބ ރަ ކޮމި  241މަޖިލީހ ެގ    ،ެވއ ޖެ  ލާފައިއިތިބެެގނ   ވަރަށ   ޓީނ  

އެ ހަމަލާއަށ   ؛ ހަމަލާއާ ގ ޅޭ. ައޅ ަގނޑ މެނ  އެކަނ   ެގ6   ރިޕޯޓެއ  މޭޞަވެއ ޖެ ޚާއ   ލާފައިއިމަސައ ކަތ ނ  އެކ ލަވަ 

އަދި ދައ ލަތ ެގ މ އައ ސަސާތަކ ެގ   ،ސ ވި މިނ ވަރާއިޔަެއކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ސީރި  ،ފަހ ަގއި އ ފެދ ނ  ބިރ ވެރިކަާމއި

އޮޤަ  ،ވެރިނ  ޒިނ މާ  ބެލެހެއ ޓ މ ެގ  ރައ ކާތެރިކަނ   ސަލާމަތާިއ  ވަޑައިެގނ އ މ ެގ  ބޭފ ޅ ނ   އެދަ  ތ     ހެރަ އ ކަވާފައި 

ތ ވެދިޔަ ދ ވަސ ތަކ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޢަމަލ ކ ރެވ ނީ އެއާ އެއ ޮގތަށ  މި ވޭ   ،ެގނ ދާ ކަހަލަ ވާހަކަތަކާއިފިތ ކަނޑަ

ކަމާ ދޭތެރޭަގއި    ކޮނ މެ މެނ ބަރެއ ެގ ކޮނޑ ަގއި އެޅިފައިވާ ބޮޑ  ޒިނ މާއެއ   ެގކިހާ މިނ ވަރަކަށ ތޯ ބެލ ނ  ެއީއ މި މަޖިލީހ 

ރައީސ އަޅ ަގ އިއ ޒަތ ތެރި  ޝައ ކެއ ނ ކ ރަނ .  ހަފ ތާަގއި ؛ ނޑ   މިދިޔަ  މަހ     ، އަނެއ ކާވެސ ،  ދ ވަހ     22މި  ވަނަ 

ރީ ސަރ ކާރ   މިހި ؛ރޯމާދ ވާލ  މަެގއ ެގ މަތީަގއި ސަރ ކާރ ެގ ސ ޓޭޓ  މިނިސ ޓަރެއ   ،ދިޔައީ  އަޅ ަގނޑަށ  ފެނިެގނ  މި

ފަތެއ  ނަަގއިެގނ  އޭނާ މަރާލަނ ، އޭނާައށ  ހަމަލާދޭނ  ކޮށ ފައި ހ ރި ޖެހޭ މީހެކޭ ކިޔާފަިއ ކ ރަމީހެކޭ. މިއީ ޤަތ ލ ކ ރަނ 

ރާއ ޖޭެގ ރަށެއ ެގ ސ ކޫލެއ  ޮގއ ވާލަނ  ރޭވި ބައެއ ެގ މައ ސަލައިެގ ،  މިހާރ  ވެސ  ޝަރީޢަތ ކ ރެވެމ ނ  އެބަދޭމަސައ ކަތ .  

  ދަރިވަރ ނ  ތިއ ބާ ؛ ޖެ ސ ކޫލަކަށ  ވަދެހ ނ  އިިވެގނ  ހިނގައ ފަ  ޝަރީޢަތ  ކ ރިއަށ  އެބަދޭ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދާދި

ސ ކޫލަކަށ  ވަދެ، ސ ކޫލެއ ެގ ެވރިނ ނަށ  ހަމަލާދޭނ  މަސައ ކަތ ކ ރި ވާހަކަ. ފިތ ކަނޑަިއެގނ ދާ ކަހަލަ ކަނ ކަނ  ހިނަގމ ނ   
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އިޤ ތިޞާދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މިނިވަނ ކަނ  ވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތިޔާިގކަނ  ވެސ ،  ؛ މި ދަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ރާއ ޖޭގަ  މި  އޮތީ  މި  ބިނާވެފައި  ދިރިއ ޅ ނ   މ ޅި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އަމާނ ކަމާ  އިވެސ ،  އޮތ   . ސ ލ ޙަވެރިކަމާ  ،މި 

ފަތ ރ ވެރިނ ނަށ  ހަމަލާދޭނ  ފަށައިފި، ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ހ ޅ މާލޭަގއި ފަތ ރ ވެރިނ ތަކަކަށ  އަމާޒ ކޮށ  ތޫނ  އެއ ޗަކ ނ   

ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ހަމަލާދިނ   މަގ މަތީަގއި  ދޭތެރެދޭތެރެއިނ   ވާހަކައެއ .  އަޑ އެހި  އަޅ ަގނޑ މެނ   އަކީ 

ރަށ ތެރޭަގއި އިނ ތިހާއަށ    ؛ސަލާމަތީ ޚިދ މަތ ތަކ ނ  ޮގތ ނޭނޭގ ެއއ ޗެއ  ފެނިެގނ    ،އައިސ  ފެނިެގނ  ެއބަދޭމިހާރަކަށ 

ެއވެނި ަމެގއ     ،ތ ހ މަތ ކ ރެިވެގނ  މިވެނި ތަނެއ  ހ ސ ކ ރި ވާހަކަ އެއ ޗެއ  އޮތ ކަމަށ   ބިރ ވެރި ވާހަކަތައ  ފެތ ރެނީ. ޮގވާ 

ތ ތަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ، ޢަމީހ ނ  ނިދާފައި ތިއ ބާ ޓެރަރިސ ޓ  ޖަމާ  ރަށ ރަށަށ  ދަނ ވަރ  އަރައިފާސ ކ ރި ވާހަކަ.    ބަލައި

ދަތ ދޮޅި އިރައިލާ ވާހަކަ. އެހެނ ވީާމ، ދާ ވާހަކަ. އެކީ އ ޅޭ މީހ ނ  އެކެއ ެގ    ތ ތަކ ެގ ދިދަ ޖަހާފައިޢައައިސިސ  ފަދަ ޖަމާ

ކަނ ކަނ  ހ އ ޓ ވ މަށ  ޓަކައި،    ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  މިހަމަ  ހިސާބަށ  ކަނ ކަނ  ދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ޖެހޭ  މިހާ

ނީ ކޮނ  ކަނ ކަމަށ  ހ ޅ ވިފައި ހ ރި ފ ރ ޞަތ ތައ  ބަނ ދ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ކ ރެވެ ކަނ ކަނ  މައިތިރިކ ރ މަށ  ޓަކައި، މި މި

މެނ   އަޅ ަގނޑ   މަސައ ކަތެއ ތޯ ބަލައިލަނ . ރާއ ޖޭަގއި ޓެރަރިޒަމ  ހ އ ޓ ވ ާމ ބެހޭ ާގނޫނެއ  ހަދަިއ، އެ ާގނޫނ ެގ ދަށ ނ 

ެގ ވެބ ސަިއޓ  ކިޔާ ތަނެއ . އެތާ   "ސެނ ޓަރ   ޓެރަރިޒަމ   ނޭޝަނަލ  ކައ ނ ޓަރ"އ ފައ ދައިެގނ  މި ތިބެނީ   ؛އެކ ލަވާލައިފި

ަގއި ނެރެފަިއ  2021މާރިޗ     9  ،ށ  ދާއިރ ަގއި އެނ މެ ފަހ ނ  މި އޮތީއަ. ޕަބ ލިކޭޝަނ ސ ހިރީނޑ  މިހ ޅ ވާލަިއެގނ  ައޅ ަގ

 11. ދެނ  މި އޮތީ  "ނ  ޭއޒ  ޕީސ  ބިލ ޑަރސ  އެނ ޑ  އޭޖެނ ޓ ސ  އޮފ  ޗޭނ ޖ  އިނ  މޯލ ޑިވ ސ  ވ މަ"އޮތ  ރިޕޯޓެއ .  

އަދި  ަގއި އެބަ އޮތ   2017ނޮވެނ ބަރ     2ނ ޓެއ .  ކިޔާ އެސެސ މަ  "ވަލ ނަރަބަލިޓީ އެސެސ މަނ ޓ   ޔޫތ " ަގއި  2019ޖ ލައި  

ތާ ރޭސ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ނ   ހަފ މިނިސ ޓ ރީެގ   ާމރިޗ  މަހ  ޔޫތ ؛ މި މަހ ، އެހެނ  ރިޕޯޓެއ . ޚަބަރ ތަކަށ  ބަލައިލާއިރ ގައި

އ ފައ ދާފައި  ތަނ ތަނ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   އެހެނ ވީމާ،  ވާހަކަ.  އެ  ބައިވެރިވި  މަގ ސަދާ  ތަނ ތަނ   އ ޮގތަށ   ހ ރި  މި 

ޓީެގ ރިޕޯޓ ަގއި އަދި ޓެރަރިޒަމ   ކޮމި  241ޖެހޭނެ ކަމެއ .  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  ކ ރަނ    ، މަސައ ކަތ ކ ރޭތޯ ބެލ ނ  އެއީ 

ލިއ ޔަތ ތަކެއ  މަސ އޫ ،ބޮޑެތި ޒިނ މާތަކެއ  ހ އ ޓ ވ މ ެގ ާގނޫނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ހ ރި ދައ ލަތ ެގ މ އައ ސަސާތަކާ

އަހަވާލ  މިޮގތ ނ   މަޖިލީހަޅ ކޮށ ފަ.  މި  ޮގވާލަނ   މިއަދ   ހަމަ  ޚާއ   ށ ،ަގނޑ   ސަލާމަތީ ޞައަދި  މަޖިލީހ ެގ  މި  ކޮށ  

ދަނީ ޓީެގ ރެކޮމެނ ޑޭޝަނ ތަކަށ  ޢަމަލ ކ ރެވެމ ނ ކޮމި  241  ، ޓީެގ ބޭފ ޅ ނ ނަށ ޚިދ މަތ ތަކާ ބެހޭ ކަނ ކަނ  ބަލަހައ ޓަވާ ކޮމި

އަދި އާނ މ    ،ސ ކޮށ  ބައ ލަަވއިޔައ ލަވާނެކަނ . އެކަަމކ  ވެސ  މިހާރަށ  ވ ރެ ސީރިކިހާވަރަކަށ ތޯ. އަޅ ަގނޑަށ  ެއނޭގ ބަ

ދެމިތިބޭކަނ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ތ ނ ނަށ ރައ ޔި ބެލ ނ މަތީ  ސީރި  ،އެކަނ   ކިހާ  މިކަމ ަގއި  ދައ ލަތ ނ   ސ ކަނ   ޔަ އަދި 

ެގ  6މޭ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އ ފެއ ދެވި  ކަމަށ . އަދި ހަމަ އެއާއެކީަގއި  ޖެހޭނެވިސ ނައިދިނ މަށ  ޓަކައި ެއކަނ  ކ ރަނ 

ސ  އޮޑިޓ ަގިއ ފާހަަގކ ރެއ ިވ ރިކޮމެނ ޑޭޝަނ ތަކަށ   ޓީނ  ކ ރި އިނ ޓެލިޖެނ ޓީއެއ . އެ ކޮމި ކޮމި ޞަހަމަލާއާ ގ ޅިެގނ  ޚާއ  
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ޓެރަރިޒަމ    ،ކަމެއ . ހަމަ އެޮގތަށ ޖެހޭނެ  ކަށަވަރ ކ ރަނ   ޢަމަލ ކ ރެވެނީ ކިހާ މިނ ވަރަކަށ ކަނ  އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލައި

ފަހަތ   ؟ ޮގތ ނ  ދައ ލަތ ެގ މ އައ ސަސާތަކ ނ  ކ ރެވެނީ ކީއ ތޯ  ހ އ ޓ ވ މ ެގ ާގނޫނ ަގއި ބ ނާ ކަނ ކަނ  ފ ރިހަމަކ ރ މާ ގ ޅޭ

ށ   ކަނ ކަމާ ދެކޮޅަ  ކަނ ކަނ  ފ ޅާވަމ ނ ދާ މިނ ވަރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ  މި؟ ފަޔަށ  ބ ރަވެފަިއ މި ތިބެނީ ކީއ ވެެގނ ތޯ

ބަލައި އަޅ ަގނޑ މެނ   ކީއ ެވެގނ ތޯ  ނ ފެނ ނަނީ  ކަނ ކަނ   ަގބޫލ ކ ރަނ .  ޔަީގނ ކ ރަނ   ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   ޖެހޭނެ 

އެބަ ޖެހޭ އާނ މ ނ ނަށ     މާއާނ މ  ރައ ޔިތ ނ ެގ އާނ މ  މަސ ލަހަތ  ގެއ ލޭ ހިސާބަށ  މިކަނ  ދިޔައި؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ަގނޑ   އަޅ   ޓަކައި  އެކަމަށ .  ފެނ ނަނ  ތަނ    އެޅޭފިޔަވަޅ   ދޭތެރޭަގއި  ެއކަނ ކަމާ މިނ ވަރަށ  ސާފ ވާ  ، މިނ ވަރަށ   ތިލަވާ

 ށ  އެނ މެނ ނަ އަޅ ަގނޑ މެނ  އަދި ވެސ   އާނ މ ނ ނަށ  އެއީ ؛މ އިނ ތިޒާ އޮތ  ހެދިފައި މިހާރ   ،ޮގވާލަނީ  މި ސަރ ކާރަށ 

 ވެސ   ލޫމާތ ތަކ ނ ޢ މަ ހ ރިފައި  ދެއ ވާ ނ ެގވަޑައި  ވެރިނ  ވަރ ވަރ ގެ   އެކި ޚިދ މަތ ތަކ ެގ ސަލާމަތީ  ތަނަށ މިހާ އަދި ވެސ 

.  ފެނިއ ޖެ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހެއ ކެއ  އެތައ  ،ވާހަކަެއއ  އެތައ  ސާބިތ ކ ރެވޭނެ ނޫނ ކަނ  ނިޒާމެއ  ހަރ ދަނާ ރަނަގޅ  އެއީ

މިކަމާ  އ އަ  ،ށ ނ އިނ ތިޒާެމއ ެގ ދަ  އ އަ  އެހެނ ވީމާ، ބަ ހަވާލ ކޮށ ެގނ  ނަމަެވސ   ބަޔަކ   ޮގތ ނ   ވާމީ  ގ  އިނަލ އަ އަދި 

އ މަކަށ   ޤަަގނޑ މެނ ނަށ  ވަކި  ޅ  ވަރެއ ަގއި އަކަހަލަ ސިޔާސީ ދ ވަސ  ، މިއ ޙެރާއ ޖެ މިހާރ  މިކަހަލަ ސިޔާސީ މަސ ރަ

  މިކަމަކަށ   ހ ރޭ އެބަ ވެސ  ތެރެއިނ  ނިޒާމ ެގެގ ދ.އ. އެކަަމކ  ނ  ފަހަރެއ ަގިއ މައ ސަލައަކަށ  ވެދާނެވ އެކަނި ބަރޯސާ

 އެހީ ފަރާތ ތަކ ގެ  އެފަދަ.  ކ ރެިވފަ އިނ ތިޒާމ ތަކެއ   އެހީތެރިވާ އެހެނިހެނ  އަދި އެހީއާިއ  މާލީ ހީާއއިއެ ފަނ ނީއި  ޓަކަ

 މ ގެ ރައ ކާތެރިކަ  ެގތ ސަލާމަ ފ ރާނައިގެ  ރައ ޔިތ ނ ގެ   ދިެވހި ،ކަނ ކަނ   ސަލާމަތީ ރާއ ޖޭެގ ައޅ ަގނޑ މެނ  ހޯދައިެގނ 

ރައ ކާތެރިކަމާ  ދަރީނ ެގޅަ   މެނ އަޅ ަގނޑ  ،ކަނ ކަނ  ކަނ ކަނ   ސަލާމަތާއި  މި  ،ބެހޭ  އާނ މ    އަޅ ަގނޑ މެނ   އ ޅޭ 

ޓަކަިއ   ހޯދ މަށ  ނ ކަނ ީގނެތި އ ޅެވޭނެކަމ ެގ ޔަ ސިހ މެއ   ،ބިރ ވެރިކަެމއ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހާސ ކަމެއ  ދިރިއ ޅ ނ 

ާމ  ، ސ ޔަވ ރެ މާސީރި  ޓަކަިއ މިހާރަށ  ރާއ ޖޭަގިއ މި ކަނ  ހ އ ޓ ވ މަށ  އިނ ތިޒާެމއ ެގ ދަށ ނ  މި  އ އަޅ ަގނޑ މެނ  އަ 

 މިހާރަށ   ސަރ ކާރ ނ  . އެހެނ ވީމާ، މި ަވގ ތަކީނ ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެ ވަޅ ތަކެއ  އަޅަނ ވީ ަވގ ތ ޔަ ސ  ފިޔަސީރި

 ެއއީ ޔ ނ ެގނ ދި ބަލަހައ ޓަމ ނ  މިކަނ  މަަގށ  ކ ރިހަަގފާ މި އަޅ ަގނޑ މެނ  ؛މިކަނ ކީަގިއ  އެ  ކަމާސ  ޔަސީރި ވ ރެ

  އަށ  ޓީކޮމި 241 ހ ެގލީޖިމަ މި އެކީަގއިއެއާ ހަމަ އަޅ ަގނޑ  އަދި  ،ޮގވާލަމ ނ  ކަމ ގައި ކަމެއ  އެދޭ ވަރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

އ ޔާ  ޝ ކ ރި ށ   ވަރަށ  ބޮޑަ  .ޮގވާލަނ   ވ މަށ ބެދެމިތިއ  މަތީއ ވ ނ   އަދާކ ރެ  ބޮޑަށ  ވ ރެ މިހާރަށ  އަދި ޒިނ މާ ބޭފ ޅ ނ ެގއެ  

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ޞަތ .  ފ ރ  ބަހ ސ ގެ  އިެގމައ ސަލަ  މި ހ ޅ ވާލަނީ އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މިނ ބަރ .  މެ ިއއ ޒަތެރީޝ ކ ރިއ ޔާ  

 ޖާބިރ .هللا އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޖާބިރ  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

ބަޔަކ    ކޮނ މެ ކަމެއ  ރާއ ޖެއިނ  ބޭރ   އ ޔާެވއ ޖެ  އިއަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގ  ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .ޝ ކ  !އާދެ

 ބަލަނީ އަޅ ގަނޑ މެނ     .ނ ޖެހޭނެ ހަމަ ވެސ   ބަލާކަށ  މައ ސަލަ ބޮޑ ނ ެގ.  ނ ޖެހޭނެކ ރާކަށ ަގއި  ރާއ ޖޭ  ެގނެސ ެގނ  މި

 މީހަކ .  ވަރަށ  ބޮޑ ތަނ ނ  ބޮޑ ެވއ ޖެ  އިރާއ ޖޭަގ މައ ސަލަތައ  މި ބެހޭ މާޓެރަރިޒަ  ،މައ ސަލަތައ  ެގމ އިކ ރަ  ސ ޔަސީރި

.  ޮގތ   ބ ނި ވެސ   ނ ޔާމީ ެއއީ .  ޮގތ   ބ ނިނަމޭ. އެީއ އަދީބ  ެވސ   ލާއިމަރަބ ނެލާއިރަށ  މި ބ ނެލަނީ ކަލޭ   ހަމައެއ ޗެހި

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  !ހިނ ަގާވ އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަމާ  ދަނީ ވެސ .   މ ނ  މިހަމަ މަރަ ބ ނެ  ލާނަމޭއިމަރައެހެނ ވީމާ،  

 ހިސާބ ނ . މި  ވާނާޟ ރިޮގތެއ  ނޭނެގ.     ހިސާބ ނ . އަދިވެސ  ވީރާޝީމާއަފ  މ ޙޫއަލ މަރ .   ހިސާބ ނ ރާޝީމާއަފ 

 ސިމ ެގޤާ  ،ކޮށ ލައިފި އަނ ހެނ  ކ އ ޖެ ރިޔާސަތ ަގއި. ދެނ  އިހަކަށ ދ ވަހ  ަގތ ލ އިނީ  ތިބ ނ .  ހިސާ  ރައީސާ މަޖިލީހ ެގ

ކަމެއ  ނ ެއއ   އެއ ވެސ   މިކަހަލަ    ށ  ަވޅި ޖަހައިފި.ކަރަ ކ އ ޖާގެ  ވަރިކ ރިއިނދެ  އޭނާ ހ ރީ. ދެނ   އި ިއއ ޔެގަ ކ ޔަދަރި

އޭނާ    ޔާއ  ހެއ ެގ ަގިއަގއި ޖަހައިފިމީ  ،ކޮއ ކޮ   ެގޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ އެއ ކަލަ މިސާލެއ ެގ    ،ބެލޭ. ބޮޑ ނ ެގ ކަނ ތައ  ނ ބެލި 

ެއކަމާ  ؟ެއއީ ކީއ ެވެގނ ާވ ޮގތެއ ތޯ ރައީސ  ؟ދަރިފ ޅަށ  ކީއ ވެ  ސިމ ެގޤާ ކ ރޭ.ޕ ރޮސެކިއ ޓ   އަށ އޭނާ   ިއ،ހައ ޔަރ ކޮށ ފަ

 ، ތިބޭ   އެބަ ވެސ   ޖަލ ގައި މިހާރ  .  ލިބޭފ   ޞާއަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަޖެހޭތާ އެައށ  ހައ ލެއ  ހޯދަނ . ބޮޑ ނ ނަށ  ޢަދ ލ އިނ 

ޮގތ ނ   ،އެކ   މާކަމަހަމަހަ ނަށ ނ ެއނ މެ ދިޔައީ ދައ ކަމ ނ ވާހަކައަޅ ަގނޑ މެނ     އިރ ައއި ސަރ ކާރ  މި މިސާލެއ ެގ 

. އެކަމަކ  ކަމަށ   ކޮށ ދޭނެތ ސަލާމަ އަނިޔާތަކ ނ  ރިއި ހ ލިބިފަ ކިބައިނ  އަނިޔާވެރިއެއ ެގ ކަހަލަ  ނ ޔާމީ އެކ   ދ ލ ވެރިކަމާޢަ

ެގ ރައީސާިއ،  ހ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީއީދިޔަ މިނިވަނ ެވެގނ  ބޮޑ ނ ކަ  ހައެއ  ޮގސ    އިއޭގަ  ؟ވީ  ކިހިނެއ ތޯ މި

 ހައެއ ކަ ބިތިލަނ ޑަނަށ  އަރ ވާލިޔަސ  އަރ ވާލީތާ. ދެނ  އެހެނ    ތިބި މީހ ނ ކޮޅަކާއި،ިއލާފައި  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަހަލަ އަރ ވަ 

މ ރާނ  ރަނަގޅަށ   ފަޓ ލޫނ  ޢިއިޚ   އެ މީހ ނ  އަދިވެސ  ޖަލ ަގއޭ ތިބީ. ޝަ  ؟ތިބި އެނ މެނ  ކޮނ ތާކ ތޯ   ދޫވީ. ދެނ މީހަކ 

 ،ފ ރަތަމަ ކަމަކީއެކަނ  އެނެގނ ޖެހޭނެތާ.  ތާ.  އިމެ ބާރަށ  ހިނިގޔަސ  އޭނާ އެހެރީ ފެއިލ ވެފަކިތަނ ބާރ ކޮށ ލައިެގނ   

ޔ ނިފޯމ   އިނ ނަނ  އޭނާ ދެނ އި  ވަރިކޮށ ފަ ރީމާ ލ ނ އަނބިކަނބަ އޭނާެގ ފ ލ ހ ނ ެގ   ، ކާތޯޔަބަ  ތިބި އިލާފަޖެހ ނީ 

 . ނ ވާނެނެއ ެވެގ ޮގތަކަށ  ސަރ ކާރެއ  ހިނާގ ކަށ ޮގތަ  ސެކ ސީ ނޫނ ތާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަނ  ބޭނ ނ ވީ. މިއީ ވަރަށ   އ އެއެ 

މިހާ   ސަރ ކާރެއަޅ ަގނޑ މެނ   ހަރ ދަނާ ނ ސ  ނަރގަވައ ،  ސެކ ސީ   އ މ ެގޤަ މި  ބޭނ ނ ވަނީ.ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

 މައ ޗަށ    ފ ލ ހ ނ ެގ  ވަނީ.  ދޯ އަސ ކަރިއ ޔާައށ   ކ ރ ވީމަ ކަެމއ  ލައ ވާ  އަސ ކަރިއ ޔާ  ހ ނ ނާނެ ހަކަތަ. ެގއ ޔާ އަސ ކަރި 
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 މާ، އެހެނ ވީ  ނީ.ބެލޭ ތައ މައ ސަލަ ބައެއ  ކ ރީމައަމ ރ   ނަރަލ ޖެ ކިއ ޓަރޕ ރޮސިނީ.  ކ ރަ ފ ލ ހ ނ  ދޯ  މައަމ ރެއ  ކ ރީ

ބެހޭ   ހ ސ  ސެކ ސ އާ  އިވަނަ މަޖިލީހ ަގނަވާރަ ައއީއ ސ ރެނ   އަޅ ަގނޑ   ހަށ   މަޖިލީ   މިހާރ  މި ؛ކާރަކާއިސެކ ސީ ސަރ 

.  އ ނޫނ  އެކަނ  ކ ރާކަށެ   އ ނ މެބޭ ހޭނީ. އަޅ ަގނޑ ދާނ ޖެ ނ ދެ  އ ތާޕ ރޮގ ރާމެ  ލ ޓ އެޑަޖެހެނީ.    ވާހަކަ ދައ ކަނ  މި

 ޔިތ ނ ނަށ  ރައ   ރާއ ޖޭގެ   މި  ދަނީ   މި ފަނާެވެގނ  ރާއ ޖެ  މި .  ިމއީ ަވރަށ  މ ހިނ މ  ވާހަކަެއއ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

 ބަެއއ  ، ޮގތ ނ  މިސާލެއ ެގކަމެއ .    އެ  ނ ކ ރެވ ނ  ފަރާތަކަށ  ެއއ ވެސ  ވެ.  ދާތީއިމ ނ ކ ރެިވެގނ ާގފ   ޞާޢަދ ލ އިނ 

ރައ ޔިތ ނ ެގ   މިސާލެއ ެގ ޮގތ ނ  ؛ބޭފ ޅ ނ  ބައެއ  .ނ ދެވ ނ  ޢަދ ލެއ  ކަނ ކަމ ގައި  އެއެބަހ ރި.    ލާފައިއިފ ނޑަ  ވިޔަފާރިތައ 

 ...ާވލީއ  ބޮނ ޮގ ރައީސަށ މަޖިލީހ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މިނެޓ ެގ ަވގ ތ ކޮޅެއ  ދެއ ވ ނ  އެދެނ .   ދެއަޅ ަގނޑަށ    ؛. އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ މެނ ބަރ  ތެރިއ ޒަތ އި  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

އެހެނ ނަމަވެސ  އަނ ނަނ .  އެބަ  ދާއިރާެގ    ،އަޅ ަގނޑ   މެނ ބަރ ެގ  ކާށިދޫ  އެއިއ ޒަތ ތެރި  ހަމަވެެގނ   .  ދިޔައީ  ވަގ ތ  

 މެނ ބަރ    ިއއ ޒަތ ތެރިދާއިރާެގ އ ވަރީމަޑ  ނީއަރ ވަތ ޞަފ ރ   މި  މިހާރ  ނޑ ަގައޅ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.އާދެ!  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  

 މެނ ބަރ .ށ . މަޑ އ ވަރީ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި އާދަމ  ޝަރީފަ

 

 އާދަމ  ޝަރީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މެނ ބަރ ދާއިރާެގ އ ވަރީމަޑ 

 މި  ވަޙީދ މަދ   ޙައ  މ ޚ އަ  ެގއަޅ ަގނޑ    ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ދާއިރާެގފާރ   އ ނޫގ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

 .ވަރަށ  ބޮޑަށ  މަރ ޙަބާ ދަނ ނަވަނ  ފާނަށ މަނިކ  އެ  އަދި  ، ދ ކޮށ ހ ށަހެޅ އ ވި މައ ސަލައަށ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ ބޮޑަށ  ތާއީ

 ދ ވަހ    ހޯމަ  މިދިޔަ މައ ސަލައެއ  ލައިކ . ހަމަ މި ކަހަލަ  އަ  ކ  ތިނ  ސ ޑ މައިނ   ޓ ގ ރޭ އ ޅޭބ ނެ ބަހ ނ  އިނިގރޭސި 

 އިކ ރީގަ  މައ ސަލަ ނަޝީދ  ފެކ ޝަނ ެގ ބޭފ ޅަކަށ  ނ ވާތީ އެ  އަޅ ަގނޑަކީ ރައީސ   .ާވނެއ ދާފައި ވަ   ެވސ   އަޅ ަގނޑ 

އ ނޫގފާރ    ،ތ ަގއި ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ ޞަމި ފ ރ   ށ އަޅ ަގނޑަ  ،އެހެނ ނަމަވެސ   .ވ ނ  އެކަށީެގނ ވޭ ށ ކަމަނައީ  ނ ެގ

 . ށ ..ކޮނ މެވެސ  ވަރަކަ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަނ ނަާވނީ ހ ނ ނެވީ ބަރ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މިހާރ  އެނ ތެރި މެތ އިއ ޒަެގ  އިރާދާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

 މައ ސަލަ  ކ ރީަގއި ބަރ ެގނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ  ،ބޭނ ނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  އަޅ ަގނޑ  ؛ބަރ ނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި

 އެހޭނެ. ވޯޓަށ  ތަނ ގައި މިއެ މައ ސަލަ   ބަރ ެގނ މެ ތެރިޒަތ  އ އި  އަރ ވަނ ނ ކޮށ ީގޔަ . އަޅ ަގނޑ އޮތީ ހ ށަހަޅ އ ވާފައި



2220 އޮގަސ ޓ   31              ޖަލ ސާ                        ވަނަ   7ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

31 

 

 

 

 އާދަމ  ޝަރީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މެނ ބަރ ދާއިރާެގ އ ވަރީމަޑ 

ރައީސ .ޝ ކ ރިއ   ށ ބޮޑަ  ށ ވަރަ ިއއ ޒަތ ތެރި  ނ ކ ރަނ   ޔާ  އަނ ނަނީކީ    ،އަޅ ަގނޑ  ޝައ ކެއ   މި  މައ ސަލަތައ   މި 

 މިހާރ  މި   އ ކަނ އަޅ ަގނޑަށ  ޔަީގނ  ރަނަގޅ  ހެޔޮ ނިޔަތެއ ަގއި އަނ ނަ މައ ސަލަތަ  .ަގއިދޭތެރޭ  ދިމާޔަކ ނ  ކަމަކާއެއ 

ިއއ ޒަތ ތެރި   އިރާެގދާ ފާރ އ ނގޫ   ،އަޚ އަޅ ަގނޑ    ،ނަމަެވސ   އިސިފަެއއ ގަ ވެސ   ކޮނ މެ  .ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި ރީހ 

 ަގއި ދައ ކަނ ޖެހޭ ހ މިއީ މި މަޖިލީ  .މި މައ ސަލަ ހ ށަހެޅ އ ވީ ައޅ ަގނޑ  ވަރަށ  އ ފާކ ރަނ ދ   ޙީވަމަދ   މ ޙައ  ރ މެނ ބަ

 ވާހަކަފ ޅ ަގއި  މަނިކ ފާނ ެގ އެ ،ބޭނ ނ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  އަޅ ަގނޑ ަގއި ކީއެ އެއާހަމަ އަދި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ެއއ ވާހަކަ

 އެ ެވސ   ވާހަކަ  ޖެހޭވާލ ކ ރަނ ހަ  ބަޔަކަށ  އ އަ  ކ ރެވޭނެ ދެނ   ނ ކ ރެވ ނީމާ ޮގސ   މިހިސާބަށ  މިހާރ  މިކަނ   ،ވިދާޅ ވި 

 ވެރިކަނ  ،ވިދާޅ ވަނީ  އެ   ވަޙީދ މަދ ޙައ މ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި    ،ކ ރެވޭބޫލ ަގ ހަމަ  ައޅ ަގނޑަށ   .ވިދާޅ ވި މަނިކ ފާނ 

 ކ ރެވޭނީވާލ ހަ ކަނ ތަނ    މި ބަޔަކާ އ އަ.   ވާހަކަ އެ ވިދާޅ ވަނީޖެޖެހިއ ސަރ ކާރ  ބަދަލ ކ ރަނ   .ވާހަކަ ޖެހޭކ ރަނ  ބަދަލ  ހަމަ

. ކަމަށ   ހެރޭނެ ލޮލަށ  މީހެއ ެގ  އެ އިލޮށިަގނޑ  ހ ނ ފޭ ީމހަކ   އެ ،ނީބ ނެއ ޅެ މ ސ ކ ޅިނ   .ރައީސ އ ޒަތ ތެރި  އި  އެޮގތަށ 

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .   ސިޔާސީކޮށ ލާފައި ބޮޑަށ  ވަރަށ  އޮތީ  މި ސަރ ކާރ ނ  މި ޚިދ މަތ ތައ  ސަލާމަތީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ

ޑިސިޕ ލިނ  މައ ސަލަތައ  ހ ރެެގނ     ތަނ ތަނ ެގ އެށ ވެސ  ޚިލާފަސ ާއ  އާނ މ  ޕ ރެކ ޓި  ، އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ  އެކަނ 

 ..ނީމާތައ  ދިމ ާގނަށ  ބޮޑެތި މަތިބި މީހ ނ އި ކޮށ ފަ ކިވަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ . 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ޙަސަނ  އަޙ މަދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

ނޫނ    އެހެނ ކީޔަ ހ ރިއ  ައޅ ަގނޑ  ރައީސ  ިއއ ޒަތެއ ނަާގކަށ   މިނިސ ޓަރ   ،ނަމަވެސ .  ޑިފެނ ސ   އެއ ޗެއ     ކ ރީެގ 

 ޔާ. ޝ ކ ރ އ . މިތަނަކަށެއ  ސިފައިނ ނެއ  ނ ވައ ދާ ޔާކ ރެއ ވިއ  ދަފ ޅ މި ސަރ ކާރ ނ  ައދި އިރާ ،ދާޅ ވީމަ ވި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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  ،  ނ ކ ތާއަކީފާހަަގވާ  ވެސ  ށ އަޅ ަގނޑަ  ؛މެނ ބަރ ފާރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި  އ ނޫގ  .މެނ ބަރ   ޢިއ ޒަތ ތެރި އ ޔާ ޝ ކ ރި

 ސިޔާސީ  މީގައި  ދަނީ.  މި  ފާހަަގވެ ނޫނ  ޮގތ ަގއެއ  ެއއ ެގަމއ ސަލަ ސަރ ކާރެއ ެގ ަވކި ،މައ ސަލައެއ   ލަޖ މ  އީމި

 ޮގތ ނ  ގ ޅޭ  މައ ސަލައާ ޙަޤީޤީ އި،ނ ކ ރައ ވަ  ބޭނ ނ  ބަސ ތައ  މެނ ބަރަކ  އިއ ޒަތ ތެރި ެއއ ެވސ  ޓަކައި  ތ ތަކަށ ޞަފ ރ 

 ެވސ  މެނ ބަރ ނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ހ ރިހާ ޮގތ ަގއި ކަމެއ ެގ  ބޭނ ނ ތެރި އިނ ތިހާއަށ   ހިނ ގ މަކީެއއ   މަޝ ވަރާ ތަނ ގައި  މި

 ިއގެ މައ ސަލަ މި އިދެއ ވަ ވޯޓ  ބަރ ނ ނ މެ އ ޒަތ ތެރިއި ހ ރިހާ ތިއ ބެވި ޒިރ ވަޑައިނ ހާ ތަނަށ   މި ކަމ ނ ކ ރައ ވާ ބޫލ ފ ޅ ަގ

 . ށ ނ ބަރަމެ ިއއ ޒަތެރި ރާެގއި ދާ ރީވައ  މަޑ  އަރ ވަނީ މި ތ  ޞަފ ރ ވެސ  . އަޅ ަގނޑ  އަނެއ ކާ ދަނީ މި ކ ރިއަށ  ބަހ ސ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :އާދަމ  ޝަރީފ    މެނ ބަރ ދާއިރާެގ އ ވަރީމަޑ 

ރަީއސ ،   މާޖެހ ނީމާދައ ކަނ ވާހަކަ  އި ަމއ ސަލައެއ ަގއިއ ޒަތ ތެރި   ޭއ،ހެވެވާރޭ   ، ަގދައޭކަނޑ   ، ަގދައޭ ވައި ނ   ދ ރ ދ ރ    

ދައ ކައި  ވާހަކަތައ   ރައީސ ، މިކަހަލަ  އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ވަ   ެގނ   ތެރެައކަށ   މި   ދެވޭނެ.މައ ސަލަެއއ ެގ  ީއ  މައ ސަލައަކީ 

.  ެއއ މައ ސަލަ އ ޅޭ  މާވެެގނ   ދި   މާއިލ ވީފެ  ތައ ކ ރަނ ޖެހޭ ފަރާތ ޒ ނޫނ ތައ  ތަނ ފީާގ ،ނ ކ ރެިވެގނ ނޫނ ތައ  ތަނ ފީޒ ާގ

އެބަ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ އ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  ވާހަކަތައ  ނ ދައ ކައެއ  ނޯނ ނާނެ ވާނެ ޮގތެ އެ  ؛ރަީއސ   އިއ ޒަތ ތެރި

ރަކާތެއ  ހަނ ކ ރެވޭ ކަހަލަ  ބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     އިތަނ ަގ ސަލ މާނ  މިސ ކިތަށ  އަރައި ފ ރަތަމަ ދ ވަހ  އެ  ،ފެނޭ

ހިސާބަށ   މިހާ  ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ދިނީށ  ހަމަލާޙަތާެގ ތެރޭަގއި ޢަލީ ޞާލިޖެހިެގނ  އައި ހަފ  ހަމަ އޭނަ  .ނ ީގހި

 ބޭއ ވޭނެ  ނ ދައ ކާ އ  ެއއީައޅ ަގނޑ މެނ ނަށެ ؟ދައ ކާނީ މި ވާހަކަތައ  ނ ދައ ކާމިތާ  ތޯ  ދެނ  ކޮނ  ވާހަކައެއ  މަ  އިދިޔަ

ހޭ. ޖެޖެހޭނީ މި ވާހަކަތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ދަނ ކަނ މިދަނ ނަވަނ އެހެނ ވީމާ، މި   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އ  ނޫނ .  ވާހަކައެ 

 ޝަނަލ ނޭ  ،އ ސެނ ޓަރެ އ ފެއ ދި ދެކޮޅަށ  ޓެރަރިޒަމާ ރާއ ޖޭެގ އިވެރިކަމ ަގ މީނ ެގރައީސ  ޔާ  ،އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ

 ކ ރެިވެގނ  ވާލ  ހަ ތަކެއ ލިއ ޔަތ އޫމަސ  ޚާއ ޞަ ވަރަށ  ލިބިެގނ  ބާރ ނ  ނޫނަކ ނ ާގ  ކީ.ސެނ ޓަރަ  މ ޓެރަރިޒަ  ކައ ނ ޓަރ

ފެތ ރިފައި ، ދިޔަެގނ ރިފެތ ޒަމ   ޓ ރީމި ސ އެކ   އިރާއ ޖޭގަ   .ދިޔައެއ ޗެއި ހެދިެގނ  ބަިއވަރ  ދިރާސާތަކާ  ތަނެއ .  އ ފެއ ދި

ޒަމ  ރިރަޓެރ  ޝަނަލ  ކައ ނ ޓަނޭ ،ބަދަލ ވ މަށ ފަހ   ކަނ ޭއެގ ފަހ ނ  ވެރި  ،ނ ނަމަވެސ އެހެ. ބެލ ނ  އޮތ  މިނ ވަރ  ވެސ 

ލިއ ޔަތ  އޫމަސ   ތަނ ެގތަނ  އެ  ،އެކަނ ކަނ  ކޮށ ފައި  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  އިފަ ލާއިށަކޮއޮތީ ފިޔަ އެ  ރ ސެނ ޓަރ  މިހާ

މިއަދާ ބަދަލ ކ ރ މަށ ފަހ   ޮގތަށ  ކަނ ކަނ   ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  ޖެެވއ   މަށ ކަ މައ ސަލަތައ  އަނ ނަ ނ ކ ރެވޭނެ  އ ޔާ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   ޔަމި ވިސ ނައިެގނ     ކަނ ކަމާ މި  .ނ ެވވޭނެ ސަލާމަތެއ ކ ނ   ފ ނ ކޮށ   އަޅ ަގނޑ މެއ   ދޭތެރޭަގއި 

އައ ލ ހަށ   އަމައ ސަލަ ޮގތަކަށ   ނޫނ ެގނެވޭނެ  މަސައ ކަތ ކޮށ ެގނ   އެނ މެނ   މައ ސަލަތައ   ޅ ަގނޑ މެނ   މި  ޮގތަކަށ  

 ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  . ވަރަށ ނ ކ ރެވޭނެއ ބަދަލެ
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ިއއ ޒަތ ތެރި   މިހާރ   ބަރ ނ  މެޝ ކ ރިއ ޔާ  އަޅ ަގނޑ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ނ ނ މާފަ އަރ ވަނީތ ޞަފ ރ މި  .   

 . މާފަނ ނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .ހ މީއަށ ފަ ތިޔާޒ މ އި މެނ ބަރ 

 

 ހ މީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ފަ ތިޔާޒ މ އި މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ނ ނ މާފަ

 ރައ ޔިތ ނ ެގ ލަސަމައ   މި ވަޙީދ  މަދ އ މ ޙަ މެނ ބަރ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި  

. ދަނ ނަވަނ ޝ ކ ރ  ަމނިކ ފާނަށ   އެ ބޮޑަށ  ވަރަށ  ޓަކައި  ކަމަށ   ެގނ ނެވި ސަމާލ ކަމަށ  އިވައ ހ ށަހަޅ  ހަށ މަޖިލީ

ރައީސ   ކަނ ކަނ    ޅ ަގނޑ މެނ އަ ؛އިއ ޒަތ ތެރި  އައިސ   ވެރިކަަމށ   ކ ޑަ ހަޕާޓީއަކ ނ   ހާދަ  ލިބެނީ  މި  އ ލ ކ ރ މަށ  

 މި  ެވސ   ގައިމ ހަމަ އެއީ ،ނަމަ ނ ހިފިއ ޖެ ޮގތ ގައި ރަނަގޅ  އެނ މެ ބޭނ ނ  ދ ވަސ ކޮޅ ެގ ކ ޑަ ލިބޭ  މި  .ދ ވަސ ކޮޅެކޭ

ބަލ  ހޯދޭނެ ޮގތަކަށ  ޤ އ ޔިތ ނ ނަށ  މ ސ ތައަޅ ަގނޑ ެމނ  ރާއ ޖޭެގ ރަ  .ނ ވާނެ ޮގތަކަށ  ރަނަގޅ ވާނެ  ރާއ ޖެއަކަށ ދިވެހި

 ެގނ ގ ޅޭއި،  ތަފާތ ވ ނ ތަކާ އައިޑިއޮލޮޖީގެ  ހަމަ ވަނީތަފާތ  ޮގތެއ ގައި  މ އާނ   ޕާޓިތަކާ އެހެނ   އިޕީއާ .ޑީ.އެމ .  ނ ވާނެ

 ،އެހެނ ވީމާ.  ކަމ ނ ތަފާތ  ތަސައ ވަރ   ެގނ ގ ޅޭ މި މެދ ަގއި   ރާއ ޖެއާ އި،ތަކާސިޔާސަތ  ރަނަގޅ  ހަރ ދަނާ

 ގައިމ  ކަމީ ހަމަޖެހޭނެތ ެގ ބޭނ ނ  އޭެގ އެނ މެ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ހިފަނ ޞައަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވެރިކަނ ކޮށ ލަނ  ލިބޭ ފ ރ 

 ،ރ ތައ  ބައެއ  ތަސައ ވ  ބޫލ ކ ރާ މ ހިނ މ ަގޕީ  .ޑީ.ިމޮގތ ނ  އެމ  ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ވެސ  ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ ކަމެއ 

ހަރ ދަނާ ޮގތެއ ަގއި   ތ ަގއި ޞަލިބޭ ފ ރ   އެ   ، މި ކަނ ކަނ  ދޫކޮށ ލެވިއ ޖެ ކަަމށ  ވަނީ ނަމަ  ،ސަތ ތައ  ސިޔާ  ،އަސާސ ތައ  

ެގނ   ެގއ ލި  ބަލ ޤ މ ސ ތަ  ޤައ މ ެގ ެވސ  ެގއަޅ ަގނޑ މެނ   މ،ކަމަށ  ވަނީ ނަމަ  ވިއ ޖެނ ކ ރެވި ދޫކޮށ ލެއެޑ ރެސ   ށ އެކަމަ

ހިފ މަކީ ހަމަ ކޮނ މެހެނެއ  މ ހިނ މ  ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ދަނޑިވަޅ ެގ ބޭނ ނ ، އެހެނ ވީމާ. ދަނީ  އެ

ައޅ ަގނޑ މެނ   އިައޅ ަގނޑ  ހަނދާނ  އެބަހ ރި ަވރަށ  ކ ރީގަ  ؛. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އެކ ަގއި ދަނ ނަވަނ  ވަރަށ  އާދޭހާ

ފ ރަތަމަ ސަރ ކާރ ގަ .ޑީ. އައި އެމ  ޮގތ ގައިއޭރ ަގއި    ،އިޕީެގ  މަ ރައީސ ޖ މ ހޫރިއާެގ  ހ ނ ނަވަނިވެސ    މި   އި،ކ ފާނ ެގ 

އ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ގެ ވެސ  ރަ  އިއޭރ ަގ  ދެއ ކެވީމާމައ ސަލަ ބޮޑ ވަމ ނ ދާ ވާހަކަފ ޅ   ،ފިކ ރ ެގ ކަނ ތައ ށި  ހަރ ކަ ރާއ ޖޭަގއި

ކަމަށ .   ދައ ކަވާޓާލަނ  ވާހަކަފ ޅ ައގ ަވއ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ސިފަކ ރަނީ އިއޭރ ގަ .  ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އިނ ނަނ   ެގމެނ ބަރެއ 

 ފަރާތ ތަކ ނ  ކޮޅ ސަރ ކާރާ އިދިވެސ ،  ދިކޮޅ  ފަރާތަކ ނ   އި  ވެސ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ  ޕާޓީއާ އޭރ ެގ އިދިކޮޅ  ފަރާތ ތަކ ނ 

 ކަމ ގެ މި  .އެނިގފަ ރަނަގޅަށ  ވަރަށ  ޙަޤީޤަތ  އޮތީ  މި މިައދ  ،އެހެނ ނަމަވެސ   .ނ ދައ ކަނީ ެއޮގތ ެގ މަތީވެސ  ވާހަކަ

 ލިބޭތޯ އ ލެއ ހަ މިކަމަށ  ައދި ،ެގނެސ  ސަމާލ ކަމަށ  ދ ނިޔޭގެ  އަދި  ،ށ ސަމާލ ކަމަ ރައ ޔިތ ނ ެގ ރާއ ޖޭެގ އަޑ 
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 ކަނޑ ވާލ މަށ  އަޑ    އެ.  އަޑ ފ ޅ  މަނިކ ފާނ ެގ ނީވަ  ވެފައި   ައޑ ފ ޅަކަށ    ،ައޑަކަށ   ވަރ ަގދަ އެނ މެ  ކ ރެއ ވ މ ަގއި މަސައ ކަތ 

 ޙަޤީޤަތ ތަކަކީ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ނީ.ކ ރެވ  މި ކަނ ކަނ   އެ  ،ައވަހާރަކޮށ ލަނ  ދީއެއ ހަމަލާ ބޮމ ެގ ފަހ ނ  އެނ މެ ޓަކައި

 ކަމަށ  ރާއ ޖޭަގއި  އެބަތިބި  ، ކޮށ ފަިއވޭހާޟަފ ލ ހ ނ ެގ ފަރާތ ނ     މިސާލަކަށ   ނ ،ޚިދ މަތ ތަކާ ބެހޭ ފަރާތ ތަކ   ސަލާމަތީ

 ވަރ ެގ އަދި އެ ހ ނަރ ކައިރީަގއި ހ ރި މީހާ މަރާލަފާނެދެނ     އެއ ވެސ  ޖެހިލ މެއ  ނެތި  ، މީހ ނ  ިގނައަށ  ވ ރެ  1400

 ކަނ ކަމަށ    މި ،ލައިއިއެކ ލަވަ އ ޖީއެ ސ ޓ ރެޓެ އި،އަޅަ  ފިޔަވަޅެއ  ކަނ ކަމަށ   މި ،ހިތާމަކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ .  ވެސ  ލިބިފައިވާ

 މިސާލަކަށ  އެއާެއކ ހަމަ .ކަމަކީ ކަނ ބޮޑ ވާ އަޅ ަގނޑ  މިއީ  . ވެސ   ނ ދާއިރ މ ނިމެ  ދައ ރ  ނ ފެނ ނާތީ ނ   ތަ  ކ ރާއެޑ ރެސ  

 ފިޔަަވޅެއ   ކަމަކަށ  މިއިނ   އި، ބ ނެދީފަ ސާފ ކަނ  ވަރަށ  އެހެރީ  ނ ޤީޤ ޙ ތަ ކޮމިޝަނ ތަކ ެގ ފަދަ ކޮމިޝަނ  ދ ޢޫސ 

 މި  އަޅ ަގނޑ   ނ ފެނ ނާތީ   އަޅ ަގޑ މެނ    ތަނ   ދާ  އަމާޒަކަށ   ެއއ   ،ޮގތެއ ަގއި   މ ރފަ  ،ޮގތެއ ަގއި  ހަރ ދަނާ އަޅައި

  ތ ަގއި ޤަޤީޙަ  ،ހިނގައިދާނެތީވެ   ެގއ ލި  ބަލ މ ސ ތަޤ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  .ނިމިެގނ ދަނީ  ދައ ރ   ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ.  ކަނ ބޮޑ ވަނީ

 .ތެއ ޤަޙަޤީ  ހިނަގމ ނ ދާ  .ެއއ ވާހަކަ   ދައ ކާ  އަބަދ   ކީާވހަކައަ  ރޫޓ ކ ރާރެކ   ފިކ ރަށ   ހަރ ކަށި  ޖަލ ތަކ ގައިނީ.  ކަނ ބޮޑ ވަ

 ހ ނ ނަ  ތަމ ސީލ ކ ރަނ   ރައ ޔިތ ނ   .ވަނީ  މި  ކަނ ބޮޑ   ނ ފެނ ނާތީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   ތަނެއ   ހޯދޭ  އ ލ ހަ  މިކަމަށ 

 ެއކަނ   ،ކަނ ބޮޑ ވެ   ައޅ ަގނޑ   ނ ކ ރެވޭތީ  ،ނ ކ ރާތީ  ެއކަނ   ސަރ ކާރ ތަކ ނ   ،ސަރ ކާރ ނ   ،އިސިއ ޔަތ ނ ހަ  މީހެއ ެގ

  މ އ ސަނދިކަމ ގެ   ގ އ ހަނ   އަޅ ަގނޑ ެމނ   މިސާލަކަށ ލީހަށ .  މަޖި   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ހ ށަހެޅޭ  އެބަ  ނޫނ ތައ ާގ  ބައެއ ފާޅ ކ ރަނ .  

  އިލައި ެއކ ލަވަ އ   ޖީއެސ ޓ ރެޓެ  އެއ ވެސ   ށ  ެވސ މިއަ ؟ކޮބަިއތޯ  .ފިނ ދީހަދައި  ކ ނ ޔަމިދޭތެރެ  ނޫނެއ ާގ  ާގނޫނޭ ކިޔާފައި

 ައޅ ަގނޑ މެނ   ނޫނެއ ާގ  އެއާއެކ ގައި  ހަމަ  އަދި  ފެނޭތޯ  އެބަ   ނ ތަ  އެޅޭފިޔަވަޅ    އެބަ  ކ ރެވިފައިޑ ރެސ އެ  މިކަމަށ 

 . ށ ކަމަ  މަނާ  ގޮވ ނ   ކާފަރަށ   ށ މ ސ ލިމ ނ ނަ   ށ ،، އިސ ލާމ ނ ނަމީހ ނ ނަށ   ނޫނިއ ޔާ  އ ފައ ދާ ނަފ ރަތ   ،ފާސ ކ ރިނ 

އެކަނ ފާ  ހަމަ   . ނެތ   އަމާޒެއ .  ނެތ   ޖީއެއ ސ ޓ ރެޓެ  ލެވޭއިއެކ ލަވަ  ތ .ނެ   ފިޔަަވޅެއ   އެޅޭ   ދޭ.ށ އަކ ރި  އެބަ  ޅ ަގއި 

 ވަރަށ   ނޑ ަގއަޅ  ހިފ މަށ ބޭނ ނ  ތ ެގޞަފ ރ  ލިބޭ މި . ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ،ވަނީ މި ކަނ ބޮޑ   އަޅ ަގނޑ   ،އެހެނ ވީމާ

  އި ރާއ ޖޭަގ  މި  .ލަެއއ ސަމައ   ވަރ ެގެގއ ލިދާނެ  މ ސ ތަޤ ބަލ   އ މ ެގޤަ  މި   މިއީ  .ޮގާވލަނ   ސަރ ކާރަށ   އެކ   ހާއާދޭ

 ކަނ ކަނ    މި   ،މެރ ނ   މީހ ނ   ،ފިކ ރ   ހަރ ކަށި.  ހިނަގނީ  ނ  މިކަނ ކަ  ވަރ ެގހިނގައިދާނެ  ދޫވެެގނ    އަތ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ 

  ކަނ ތައ ކެއ    ކ ރެވޭ  ސަރ ކާރ ނ   .ނާދޭ  ހ އ ޓ ެމއ   ިމނ ވަރަކަށ   އެއ ވެސ   .މައ ޗަށ   ށ ދަރަޖައަ  އިނ ތިހާ  ހަމަ  ދަނީ  އޮތ   މި

  ައވަހާރަކޮށ ލަނ   ސ އީރަ   ،ޓީެގކޮމި  241  ދެނ ނެވި  މި  ،ފާސ ކ ރި  މަޖިލީހ ނ   ރައ ޔިތ ެގ  .ނޭނޭގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ 

  ހަމަގައިމ   ކަށ  ނޭނެގއަޅ ަގނޑަ  ތައ ކަނ ތައ   ހިނަގމ ނ ދާ  ެވސ    ފަހ ނ އޭެގ  ،ވެސ   ތަޙ ޤީޤަށ   ގ ޅިެގނ   އާހަމަލާ  ދިނ   އެ

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  އެކ   ކަނ ބޮޑ ވ މާ ފާހަަގކަށ ލީ ހަމަ  ވާހަކަ މި . އެހެނ ވީމާ،ވެސ 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މިޝ ކ ރި މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި    ިއއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާގެ   މެދ   މާފަނ ނ ގެ   އަރ ވަނީތ ޞަފ ރ   އ ޔާ 

 . ބަރ ނ މެ ތެރިިއއ ޒަތ  މެދ ދާއިރާެގ މާފަނ ނ  ށ . ރަޝީދަ މ ރާހީއިބ  މެނ ބަރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަނ ނ 

ރައީސ .   އިއ ޒަތ ތެރި    ހަރަކާތ    ޓެރަރިޒަމ ެގ  ނ ވަތަ  ހަމަލާދީފާނެ  ނ ރައ ކާތެރި  ފ ރާނައަށ   މީހ ނ ެގޝ ކ ރިއ ޔާ 

 ދެނ    .ހާމަކޮށ ފަ  އިދާރާއިނ   ބެހޭ  ކަމާ  ސަރ ކާރ ެގ  ،ވަނީ  މި  ކަމަކަށ   ތިބި  މީހ ނ   1400  ބެލެވޭ  ކަމަށ   ހިނ ގައިފާނެ

 މީހ ނ ނާ  1400  މި  ، ސ ވާލަކީ  ަގނޑ ެގއަޅ  ދަނީ.    މި  ނ މ  ދިރިއ ޅެަގނޑ މެނ   އަޅ    ަގއި އ ލެއ  ޙަމާ  ނ ރައ ކާތެރި  މިފަދަ

  ކަނ  ހަރ ކަށި  ހަމަ  ނ ވަތަ  ބައެއ ތޯ  ބަލީެގ  ނަފ ސާނީ   ނ ވަތަ  ހަރ ކަށި  ކޮނ ކަހަލަ  އީމި ؛ދިރާސާއެއ    އެއ ވެސ   ޮގތ ނ   ގ ޅޭ

އެކަމާބަެއއ ތޯ  ޮގއ ވާ  ޮގތަށ   ޮގއ ވާބޮނ   ތަކ ަގއިހަނގ ރާމަ  އެހެނ   ދ ނިޔޭެގ  ނ ވަތަ އެހެނ ީވމާ،   ދިރާސާެއއ   ބެހޭ  . 

ވެސ ކޮނ މެ އަޅ ަގނޑ މެނ .ހަދަނ ޖެހޭ   ހެނެއ   މަޖިލީހާރައ ޔިތ   ހަދާފައި    ބެހޭ    ހިއ ސާ  ނ ެގ  ކަމާ  ކ ރަނ ޖެހޭ  އެބަ 

  އ . ސ ވެރިއެ ނޫ  އިފަހ ކޮޅ ަގ  އިގެ އައ ޑިހަ މަނިކ ފާނަކީ    ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ،  ސ ވާލަކީ  އ ފެދޭ. އަޅ ަގނޑ   ފަރާތ ތަކ ނ 

 ސަރ ކާރ    އޭރ ެގ  ެގނ ނެރެ  ސަނ ގާ   އާއިދަަގނޑ ދަހަނާ  މަސައ ކަތ ނ   ކ ރި  އޭރ   ހޯދަނ    މިނިވަނ ކަނ   ަގލަމ ެގ  އިދ ލާ  އަދި

 އަނެއ ކާ  އިފަބާއ ވާ  އި.ޓިނ ޮގޅީަގ  ވީ އ ބޭ  ދެނ ނ ވަ  ދ ވަސ މަސ   18  އިޮގޅިެއއ ގަ   ޖަލ ެގ  ދޫނިދޫ  ޮގސ ނ ވެެގނ  ޕ ޅާތ ހި

 ވެސ    މަނިކ ފާނ   ،ބޭނ ނ ވަނީ  އިއޭރ ގަ   ހަމައެކަނި.  ބޭއ ވީޖަހާފައި ވެސ   ނ ޗޭ  ޖަނަރޭޓަރެއ ަގއި  ޮގސ ނ ެވެގނ    އެވަރ 

  ކަނ ކަނ    މި  ،ކޮށ ލ މާއި  ނޫސ ވެރިކަނ    ތެރޭގައި  މ ެގމިނިވަނ ކަ   ކ ރ މ ެގފިކ ރ   ،އިަގލަމާ   ،އިދ ލާ  ބޭނ ނ ފ ޅ ވަނީ

  . އަނިޔާކ ރީ  ބެހޭތީވެ  ކަނ ކަމާ  ސިޔާސީ  އިއޭރ ގަ   ،ހިތ ޕ ޅާނ ވެެގނ    ސަރ ކާރ   އޭރ ެގ  ، ހެނ ނަމަވެސ އެނ ވަނީ.  ބޭނ 

 .އަނިޔާކޮށ ފައެބަ ހ ރި    ޒ ވާނ ނ ނަކަށ   އެތައ އެބަ ތިބި މި ރާއ ޖޭެގ ޖަލ ތަކ ަގއި.    އަނިޔާކޮށ ފައި  ބަޔަކަށ   އެތައ   އެޮގތަށ 

  މި   ނޫނީ  ދީެގނ   އަދަބ ގ  އ ހަ  ބަޔަކަށ   ކ ރި  އެކަނ  ؛ބަޔަކަށ   އެ  ނޫނީ  ނިކ މެެގނ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ތެރެއިނ   އަނިޔާެގ  އެ

 ތިބިކަނ   ބަޔަކ   ހާސ   އެތައ   ބަލީެގ  ތެރޭަގއި ނަފ ސާނީ  ެގކޮވިޑ    އ ނ ަގނެވޭނެ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .އަރައެ  ށ އ މަޤަ

 ބަލި   ނަފ ސާނީ  ދިޔަ.ހާމަކ ރަމ ނ   ތަކ ނ ފަރާތ   އެ   އަދި  ،ދާއިރާތަކ ނ   ޙީއ ޞި  ބެހޭ  ކަމާ  ،އިދާރާތަކ ނ   ކިއެކިއެ

  މިހާރ   ކަނ ކަމ ގައި  ސިޔާސީ ކޮށ ޞަ ޚާއ  ؛ަގއި ތެރޭ   ކަނ ތަކ ެގ  މި  މީހ ނ ެގ  މި  .ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ބަ އޮތ އެ  އިނ ތިހާއަށ 

  ކ ރިމަތީަގއި   ެގރައ ޔިތ ނ   ނ ވަތަ  ތެރޭގައިރަށ   މީހ ނ ނަކީ  އެ  އަިއއ ސަ ތިބި ބައެއ .   ތެރެއިނ   ބަޣާވާތެއ ެގ  ފަރާތ ތަކަކީ  ތިބި

 އެހެނ  . ނޫނޭ އ އެބަ  އެ އެއީ ފަހަރަށ  ދެވަނަ އަނެއ ކާ ،ކ ރީ މިވެނި ބައެކޭ ބ ނެފައިޤަތ ލ  ރާޝިމ އަފ  ؛މީހަކ  މިވެނި

  ަގއި   6ބީ. މޭ  ތި  ކ ރަނ   ނ ކަރ ސ ޓަމިނި  މ ހޯ  މިނިސ ޓ ރީެގ  މ  ހޯ  ތިބީ  މިހާރ    މީހ ނ   ދެއ ކިވާހަކަ  ކިޔާފައި  ކޭޔެބަ
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 އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   ސެނ ޓަރ   ޓެރަރިޒަމ   ކައ ނ ޓަރ  ޝަނަލ  ނޭ  ތި  .މީހ ނ ނެއ   އެ  ބަލާނ އެއ   ހަމަލާ  ހިނ ިގ

  ތިބި   ވެސ   މިހާރ   ،ެގނ ށ ހަވާލ ކޮ  ޤައ މ   ބަޔަކާ  އެވަރ   ދެނ .  ނ ކ ރޭއ ޒެތަނ ފީ  ނޫނ ތަކެއ ާގ  ތަނ ގައި  މި  ބެލިބެލ މ ގައި

.  މިހާރ   ނިސ ޓަރަކީ މިހޯމ   މެޝިނެއ    އ ފައ ދާ  ރ ކ ފި  ށިހަރ ކަ   ޖަލ ތަކ ަގއި   ބޯނ ދީެގނ   މަސ ތ ވާތަކެތި  ޖީލަށ   ޒ ވާނ 

  ކީމައ ސަލައަ  ރާއ ޖޭެގ  މި  ެއއީ ؛ދަނީ  މި  ރާއ ޖެ  މި.  ިއއ ތިހާދ   ޑިސެނ ބަރ   23  ،ެއއީ  މެޝިނެއ   އ ފައ ދާފިކ ރ   ހަރ ކަރި

ރައީސ .     ދެއ ކި  ،ވެސަލާމަތ   މަނިކ ފާނ   ެވއ ޖެ.ސަލާމަތ   ތެރެއިނ އޭެގ  މަނިކ ފާނ  ؛ސިކ ނޑިތައ    ބަލިއިއ ޒަތ ތެރި 

  މަނިކ ފާނ   ވެސ   ދެއ ކެނީާވހަކަ  އަޅ ަގނޑަށ މެނ ޓ ަގއި  ލަޕާ  މި.  ލިބިއ ޖެ  ވެސ   ތައ ގ އ ހަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ނ ވާހަކައި

  އެބަ ސިކ ނޑިތައ  ބަލި އެ . ނޫނ  ސިކ ނޑިެއއ  ަގދަފަދަ ެއވަރ ގެ  މީހަކީ ކޮނ މެ  އެކަމަކ ނ .  މަސައ ކަތ  ކ ރެއ ވި  ރ އޭ

 ސާނީ...ނަފ  ޮގތ ަގއި  ދެކޭ ަގނޑ އަޅ  އެ މީހަކީ  ފަހ ނ  ވެސ  އެނ މެ ތެރޭަގއި.  ެގއ ޅޭ ޤައ މ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ .  ޝ ކ ރި ިއއ ޒަތ ތެރި  ފ ރ ޞަތ އ ޔާ  މި  މިހާރ    މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި   ދާިއރާެގ މާވަށ  އަރ ވަނީ  އަޅ ަގނޑ  

 . މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މާވަށ ށ . ސަޢީދަ މ ޙައ މަދ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ޕީ.ޑީ.އެމ   ވަމ ނ ދާއިރ ގައި  ވެރިކަމަށ   ާގތ ަގނޑަކަށ    އަހަރ   5ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

 ނޫނ ާގ  ،ހަލާކޮށ   ނިޒާމ   މ ޅި  ،ނިޒާމ   މ ޅި ؛ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ެގ ޮގތ ަގއި.ޕާޓީއެއ    ކަނ   ހަމަ  ފެނ ނަނީ  މި  މިއަދ 

  ކާޔަބަ  އެ  ރައ ޔިތ ނ   ،ފެއިލ ވެ  ދައ ލަތ   މ ޅި ؛ޮގތ ަގއި. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ެގޕާޓީއެއ   ދޯހަޅި  ވަރަށ   ،ނ ކ ރެވޭޒ ތަނ ފީ

 ހަރ ކަށި .  ފެނ ނަނީ  މި  މެނ ނަށ ޅ ަގނޑ އަ  ހާލަތ   އ ޅޭ  ކ ރަނ ޒ  ތަނ ފީ  ލަިއެގނ   ތ މައ ޗަށ އަ  ނޫނ ާގ  ދިމާލަކ ނ   ޖެހ ނ 

  ތައ  އަނގ ނ   އެކީ،  އިކޮށަ  ކ އ ޖަކ    އަނ ހެނ   ނޫނ   ފިކ ރެއ   ހަރ ކަށިއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،    އިރ ދައ ކާ  ވާހަކަ  ފިކ ރ ެގ

އ  މަޢ ލޫމާތ ތަ  އަނިޔާވެރި  ބެހޭ  ެއއާ  ނޫހ ގައިދ ވަހ   އިހަށ   އަޅަިއެގނ   ކޮތަޅަކަށ   ނ ވަތަ  އަޅަިއެގނ   ދަބަހަކަށ ށ   ބ ރިކޮ

 މިތާ އެއ ކޮށ  ޔާމަނ މަ ކ އ ޖެއ ތ އ ތ   ވީޑިއޯެއއ ަގއި  .ވީޑިޯއއެއ   އި އޮތ ލިބިފަ ައޅ ަގނޑަށ ؛ ހ ރީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 މެނ ބަރ ނ ނެއ  ތިބޭނެކަނ    ތެރި ތ އިއ ޒަ  އެތައ   ތިބި  ބޭފ ޅ ނ   އ ޕ ޅ ތ   ފަސ  އަހަރ ، އަށ  އަހަރ ެގ  ެވސ   ހަމަގައިމ 

  މީހަކ    އަނ ނަ  ފަހަތ ނ   ދަނިކޮށ   ފައިލާއިހިފައި  އިނިގލީަގ  މަނ މަެގ  މަގ މަތީ  ކ އ ޖާތ އ ތ  ؛ ރައީސ . ިއއ ޒަތ ތެރިޔަީގނ 

  އެ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    .ޖަހަނީ  އ ކެ ތ ލަ  ،ދަމައިަގނެ  ފަހަތ ނ   ފަށަކަށ   ރަނ ިއ އޮތ   ކަރ ގަ   ކ އ ޖާެގ  އެ  އައިސ 

  .ަގތީދ އ ވައި   ފަހަތ ނ   ަވގ ެގ  އެ  ޑެސ ޕަރޭޓ ވެެގނ   މަނ މަ  މާދ އ ަވިއަގތީ  ހިފައިެގނ  ؛ތަދ   ވާނެ  ށ ކަރަ  ކ އ ޖާެގ
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 ބޭނ ނ   .ކ ރަނީޕާޓީ   ގައިއ ދިމާލެ  ބޭނ ނ  ؟ފިކ ރެއ ތޯ  ހަރ ކަށި  ކޮނ   މިއީ  ކ އ ޖާ މަގ މަތީަގއި.ތ އ ތ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 ެގ މ ޖ ތަމަޢ   އިފާޅ ގަ   ،އި ފާޅ ަގ  ތައ އޯވީޑި  ބަރާހަނާ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ،ލެއ ަގއި  ދިމާ  ބޭނ ނ   .ޑ ރަގ   ދިމާލެއ ގައި

 . އަނ ަގއިފި  މަޑ ކ ރަނ   އަޑ   ބަނ ީގެގ  .އަޑަކަށ    ނ ރައ ކާ  މާ  ވެއ ޖެ  ައޑ   ބަނ ީގގެ   މިއަދ   .ދަނީފަތ ރަމ ނ   ތެރެއަށ 

 ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ... ނ ގައިފި.އަ  މަޑ ކ ރަނ  އަޑ  ކ ރާނަމާދ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ . 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޢަބ ދ ލ މ ޣ ނީ މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ތިނަދޫ

ކ ރެނ  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދައ ކަވާ ވާހަކ ފ ޅ   މިހާރ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އާދެ! ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ،  

 ނީ.  އ ޅ އ ވަ ަވޑަިއެގނ  ތޯއޭއަލަށ  ރާއ ޖެ ހަމަ ،ާއއިޤައ ެމއ ަގއިތޯ ކޮނ  އ ޅ އ ވީ ކ ރިނ  ދެއ ވާއިއައ ސަވަ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

 މި  ؛އަރ ވާނަނ   ކޮށ ފާހަަގ  ެވސ   އަޅ ަގނޑ   ށ މެނ ބަރަ  އ ޒަތ ތެރިމާވަށ  ދާއިރާެގ އި   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

  ކިތަނ މެ  ތެރެއިނ އޭެގ  އަދި.  މަރ ެވއ ޖެ  ބަޔަކ    އެތައ    ޮގސ .  ހިނގައ ޖެ  ކަށ ޔަހަނގ ރާމައެތައ  ބަޔަކ     200  ރާއ ޖެއިނ 

 ގ ޅިެގނ   މައ ސަލަތަކަކާ  އެތައ   ހިނަގމ ނ ދާ  ރާއ ޖޭގައި  މި  އަދިބި.  ތި  އެބަ  ތާށިވެފައި  ކޭމ ޕ ތަކ ަގއި  އެކިއެކި  ބަޔަކ 

މެނ ބަރ  ؛މައ ސަލައެއ    ހ ށަހެޅިފައިވާ  ތަކ ަގއިލަމައ ސަ  ބާވަތ ެގ  މި  ހޯއ ދަވަނ   ޕޮއިނ ޓ   ސީޔާސި  އިއ ޒަތ ތެރި 

  އިއ ޒަތެރި   ދައިރާެގ  މާވަށ   .ނ ވާނެ  ރަނަގޅެއ   ނަތީޖާ ނިކ ނ ނަ    ެގނ އޭ  ޮގތ ގައި  ދެކޭ  ައޅ ަގނޑ   ކ ،ކަމަ  އ ދެއ ކިއެ ވާހަކަ

 . އޮތ  އެބަ ސިކ ނ ތ  ތިރީސ  މިނެޓ އެއ   އަދި މެނ ބަރަށ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

  އި އަރޕޯޓ ަގއެ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ   ވެލާނާ  ޓަކައި  ހަލާކ ކޮށ ލ މަށ   ދ ޞާތިޤ އި  ގެ ރާއ ޖޭ  ،ނޫނ   ޕޮއިނ ޓެއ   ސިޔާސީ  ދެ!އާ

  ކަމެއ    ކަނ   ސިޔާސީ ؛ދޭނ  އ ޅ މަކީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ހަމަލާ  ތަނަށ   އެ  ކޮށ ެގނ ޖާސޫސ   ނ ވަތަ  ހަރ ކ ރ މަކީ  ބޮނ 

  ދައ ލަތ    މިކީ.  ވަމ ނ ދަނީަގއި  އ ޖޭ ރާ  މި  މަރެއ ނޭގ  ނޭ  ޮގތ   ދ ވަހަކ   ކޮނ މެއ .  މަރެ  ޮގތ  ނޭނޭގ  ދ ވަހަކ   ކޮނ މެ  ،ނޫނ 
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މަ.  އޮތީ  ވެރިކަމެއ   ނ ކ ރެވޭޒ ތަނ ފީ  ާގނޫނ   .ވެރިކަމެއ   ކަނ   ހ ރެ.  ވެރިކަމަކާ  ޕީެގ. ޑީ.އެމ   އޮތީ  މި  ފެއިލ ވެފައި

  އަނިޔާވެރިކަމ ގެ   ރާއިފިކ   ހަރ ކަށި  ،ވާހަކަައކީ  ވެސ   ދެއ ކޭހާ  ޓަކައި  ހޯދ މަށ   ސަމާލ ކަނ   މީހ ނ ގެ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 މ ސ ލިމ   ސައ ތަ  އިނ ސައ ތަ  މިއީ  .ޖެހޭކެނ ދެއ   ވާހަކަ  ލާދީނީ  އެއ ވަރަށ   މި ވާހަކައާ ؛. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ވާހަކަ

ރަީއސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދެއ ކެނ ޖެހޭނެ މަޖިލީހ   މި   ވާހަކަ  ޗެލެނ ޖ ެގ  އޮތ ށ   ދީނަ  އި އާވާހަކަ   ލާދީނީ ؛ޤައ މެއ .  ަގއި 

  އެއ    ބޮޑ   އެނ މެ  !މައ ސަލަ، ބައ ލަވާ  ޑ ރަގ ެގ  ،ަވއ ކަމާއި  ،އި ރޭޕާ  ،މަރ ތަކާއި   ނޭނޭގ  ޮގތ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

  މޭޔަރ ... ސިޓީެގ ައއ ޑޫ .އައ ޑޫ  އިފިޔަވަ މާލެ ސިޓީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ .    މެދ  މާފަނ ނ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަނ ނ 

ެއ ފާހަަގކ ރީ.    ބަރ ނ މެ  އެ  ފަހަތ ނ   . އަނަގ  ެއއީ  ަމއ ސަލަ  ފެތ ރޭ  ފިކ ރ   ހަރ ކަށި  އިޤައ މ ގަ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 ތީ. އ ފައ ދާފިތ ނަ ަގއިޤައ މ  މިއަނަގ، ފިތ ނަ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .   އީއެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  މަކީ ޔ ެގނ ދި  ދައ ކަވަމ ނ ވާހަކަ  މި  ތި މޭރ މ ނ    ެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ރާއިދާ  ށ މާވަ ؛ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 ނ ނ ދެއ ކެވ   ވާހަކަ  މޭރ މ ނ   އެ،  ވީމާ  .ނޫނ   ނ ކ ތާތަކެއ   ގ ޅ ނ ހ ރި   މައ ޟޫޢާ  އޮތ   މި  އަދ  މި  ޮގތ ަގއި  ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ 

 ނ .އެދެ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ރައީސ .    ވެއ ޖެފެއިލ    ސަރ ކާރ   ަގއިއި މައ ސަލަ  ޑ ރަގ ެގ  ،ވިދާޅ ވަނީ  ރ މޭޔަ  ސިޓީެގ  އައ ޑޫ އިއ ޒަތ ތެރި  ކަމަށ  

  ދައ ލަތ    ދިމާލަކ ނ   ކޮނ މެ  ލިއިބަލަ ؟ކަމެއ ތޯ  ކޮނ   ނ .ނ ކ ރެވޭކަ ޒ ތަނ ފީ  ނޫނ ާގ  މިައދ   ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ ރައީސ ލ 

ރައީސ ،ކ ރަމ ނ ދަނީނ ކ ހ   ޮގތަކަށ   ޖެހ ނ   މީހަކަށ   އެ  .ވެފަފެއިލ  އިއ ޒަތ ތެރި    ވަކި  ،ސ ލިމަޖި  ،ފަނޑިޔާރ ނ   . 

 ނެތ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ކަެމއ   ކިޔާނެ  މ އައ ސަސާއެއ 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މިހާރ ޝ ކ ރި އަޅ ަގނޑ މެނ   މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި    އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  .ަވގ ތަށ   ސަިއެގ  މެދ ކަނޑާލަނީމި    އ ޔާ 

  މެނ ބަރ ނ ނަށ    އ ޒަތ ތެރިއި  ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ   .ކ ރިއަށ ދާނެ  މަޝ ވަރާ  ަގއި އަލ ނ  އަނބ ރާ މި މައ ޟޫޢ ގައ11:00ި

  ޕޮއިނ ޓ    ސިޔާސީ  އިގ ޅ ވަ   މައ ސަލަތައ    ސިޔާސީ  އެހެނ   މިކަމާ   ކަމާއި  ލަެއއ މައ ސަ  އ ސާސ ޚަ  މިއީ ؛ބޭނ ނ   ދަނ ނަނ 

 އ ޔާ. ޝ ކ ރި ނ . އެދެ ބޮޑަށ  ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ  ނޫޅ އ ވ މަށ  ބަރ ނ ނ މެ ތެރިތ ޒައ އި  ހޯއ ދަވަނ 

 

 { އަށ  11:03އިނ   10:31 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

 ( ނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެ ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  މިޮގތ ނ   .ފަށަނީ  މި  ައޅ ަގނޑ   މަށ ޔ ެގނ ދި  ކ ރިއަށ   ޖަލ ސާ  ެގމަޖިލީހ   ކޮޅަށ ފަހ ގ ތ  ހ ސ ވަ  އިނ ޓަވަލ ެގ`.  

ވަނަ  179  އިދ ެގަގވާ   ލީހ ެގމަޖިެގ  ރައ ޔިތ ނ  ެއއީ    -8.1  ނަނ ބަރ   އެޖެނ ޑާ  ،ެގނ ދަނީ  މި  ކ ރިއަށ    މިހާރ   މެނ އަޅ ަގނޑ 

 މި .  މައ ސަލަ  ވާފަިއވާއ ހ ށަހަޅ   ވަޙީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ   ދަށ ނ މާއ ދާެގ  

  އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   މިނެޓ އިރ .  30  އޮތީ  ބާކީ  މިހާރ    .ަގޑިިއރ   1  ރ މަށ  ކަނޑައެޅިފަިއވަނީބަހ ސ ކ   ިއގައިމައ ސަލަ

 ށ .ލަޠީފަ ޙަސަނ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެނ ޭވރ މި އަރ ވަނީ  ތ ޞަފ ރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ލަޠީފ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެނ ވޭރ 

 ދާތީިގނަވަމ ނ   މަލ ތައ ޢަ  އަނިޔާވެރި  ފިކ ރާއި  ހަރ ކަށި  ރާއ ޖޭގައި  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

  ވާފައިއ ހ ށަހަޅ   އެކީަގއި  ހ ށަހެޅ ނ ތަކަކާ  ޓަކައި  ހޯދ މަށ   އ ލެއ  ހަ  ެއކަމަށ   އަދި  އިފާޅ ކ ރައ ވަ   ކަނ ބޮޑ ވ ނ   އެކަމ ެގ

 ވަޙީދަށ    މ ޙައ މަދ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ފާރ އ ނޫގ  ،އަޅ ަގނޑ    ޓަކައިއ ވި ކަމަށ   ހ ށަހެޅ   މައ ސަލަ  އޮތ 

  އިސ ލާމ ދީނ ެގ ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ މައ ސަލަެއއ   އ ސާސ ޚަ  ވަރަށ   މައ ސަލައަކީ  މި  .ދަނ ނަނ   ޝ ކ ރ ށ   ބޮޑަ  ވަރަށ 

  މީހ ނ    ޢ ގައިދިފާ  ފިކ ރ ެގ  އެ  ،ތަބާވެ  ފިކ ރަށ   އެޅިފަހަނަހައ ދ   ،ހަރ ކަށި  އި،ހިނ ަގ  މަލ ތައ ޢަ  އަނިޔާވެރި  އިނަމ ަގ

  އ ވާފަ. ހަމަ ފާހަަގކ ރަ   ވަނީ  ކޮމިޝަނަރ   ޕޮލިހ ނ ެގ  ތިބިކަނ   ރާއ ޖޭގައި  މި  މީހ ނ   1400  ބިތި  ނެތި  ޖެހިލ މެއ   މެރ މަށ 

 އަދި   ،ފާހަަގކޮށ   ތިބިކަނ   ރާއ ޖޭގައި  މީހ ނ   1400އެ    ވަނީ  ވެސ   މިނިސ ޓަރ   ހޯމ އ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ،  އި  އިތ ރ ނ އޭގެ 
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 ގ ޅ ނ ހ ރި   ފަރާތ ތަކާ  ދެނ ނެވި  މި ؛ރައީސ  ތެރި  ޒަތ އ އި  . ފާހަގަވެފަ  ވަނީ  ފަރާތ ތަކަށ   އެ   ވެސ   ބައެއ ކަނ   ކޮނ   އެއީ

  ދެނ ނެވި   މި  ހަމަ  ވެސ   ކ ރަމ ނ ދާކަނ   ވެސ   ބޭނ ނ   ތީެގތަކެ   އެ  އި،އ ފައ ދަ   ތަކެތިގޮވާ  އިހަތިޔާރާ  ރާއ ޖޭަގއި  ޮގތަށ 

 ބިދޭސީނ ނަށ   ،އިތ ރ ނ    ދިވެހީނ ެގ  އ ޅޭ  ރާއ ޖޭަގއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  އި  ެއޮގތ ނ .  ފާހަަގކ ރެވިފަ  ވަނީ  މ އައ ސަސާތަކަށ 

މަ ހ ރި  ހިތާ  މިއީ  .މ ވެފަނ އާ   ވަގ ތ   މި  ރާއ ޖޭަގއި  ވަނީ  މި   ކަނ ކަނ   މި  ،ދީ  އ ހަމަލާތަ  އަނިޔާވެރިެއކި ކަހަލަ    ވެސ 

 .ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ  ކަމެއ   ދެ  މީަގއި  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ނ  ހ ރި ކަމެއ   ކަނ ބޮޑ ވ   އަދި  ކަމެއ .

  އެ   ،ދެނެަގނެ   އިތޯކޮބަ  ކަނ ކަމަކީ  ހ ރި  ކ ރެވެނ   ސަރ ކާރ ނ   ޓަކައި  ނ ދިނ މަށ ހިނިގޔަ  ކަނ ކަނ   މި  ،ކަމަކީ  އެއ 

. ފެށ ނ   ކ ރަނ   މަސައ ކަތ ތަކެއ   ޞަޚާއ    ،ނަމަވެސ   އެކީަގއި  ބަދަލަކާ  ނ ނަެގ  ނިޒާމަށ   ސަރ ކާރ ނ   މަސައ ކަތ 

  ފިޔަވަޅ    ައޅަނ ޖެހޭ  ޓަކައި  ނ ދިނ މަށ ިގޔަހިނ  ކަނ ކަނ   މިފަދަ  ،ފަދައިނ   ނ ނެވިދެ  މި  ކަނ ބޮޑ ވޭ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 ޮގތަށ   ލިބޭނެއިތ ބާރ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ،ޮގތަށ   އެދެވޭ  އެނ މެ  ަވގ ތ   މި  ސަރ ކާރ ނ   މަސައ ކަތ ތައ    ކ ރެވޭ  އެޅ މަށ 

ބަހ ސ ކ ރައ ވަނ     ،ދެއ ވައިފިއ ޔާ  ވަގ ތ ކޮޅެއ   ރަނަގޅ   އަޅ ަގނޑަށ  ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ފެނ ނަމ ނ ދާތީ  ތަނ   ނ ކ ރެވޭ

ިގނަ ތިދެ  އަދި  .އެކީ  ނެތ މާ  ވެސ   ބޭފ ޅ ނ   މާ  މިނެޓ ިވދާޅ ވި  ނ މެ  ތިރީހަކަށ   ެއކީ.  ޔާ  އޮތީމަ  ސ  ވެ  ބާކީ  ހެނ  

 ... އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އާދެ! ކ ރިއަށ ެގނ ދަވާ އިނޭގތޯ.

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ލަޠީފ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެނ ވޭރ 

  މި   ހަމަ  ވެސ   ފިޔަވަޅ ތައ   އަޅާ   މެދ   ފަރާތ ތަކާ  އެ  ދެނ   ކ ރީމާ  ކ ށ ތައ   އެފަދަ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ޝ ކ ރިއ ޔާ!  

  މިނ ވަރަށ   ކަށަވަރ ވާ  ރައ ކާތެރިކަނ   ސަލާމަތާއި  ށ ރައ ޔިތ ނ ނަ  ،ޮގތަކަށ   ހ ރި  ިއތ ބާރ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދެނ ނެވިހެނ 

 ވާހަކަ   ބަދަލެއ ެގ  ެގނ ނަ  އޮނިަގނޑަށ ؛ ސ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީ   .ކަެމއ   ކަނ ބޮޑ ވާ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  ކަމަކީ  ނ ކ ރެވޭ

ޚާއ ޞަފާހަަގ  އޮތ   އެބަ  ހ ށަހެޅ އ ިވއިރ   މައ ސަލަ  މި ރައީސ .   ކ ރެެވނ ޖެހޭ  އެބަ  ކަނ ކަެމއ   ކޮށ ފަ.  އިއ ޒަތ ތެރި 

 ،މަލާ ކަމ ަގއި ވިޔަސ  ވެސ  ހަ   ބޮމ ެގ  ެގ6  މޭ  ެއއީ  ،ހިނީގމާ  ކަނ ކަނ   ކަހަލަމި   ،ވާހަކައަކީ  ދަނ ނަވާމި    އަޅ ަގނޑ 

  ދައ ލަތ ގެ   ގައިށީތިމަރަފ   ،ސ  ވެ  ވިޔަސ    ކަމ ގައި  ހަމަލާ  ނ ރައ ކާތެރި  ދިނ   ފަތ ރ ވެރިނ ނަށ   ހ ޅ މާލޭގައި  އަދި

 އަދި  ،ވެސ    ވިޔަސ    ކަމ ގައި  މައ ސަލަ  އަނ ދާލި  އޮއ ވާ  ފަޅ ތެރޭ  ލޯނ ޗ ފަހަރެއ   ހ ރިހާ  އެ   ވީތީ  ކަމަށ   ލޯނ ޗ ފަހަރ 

  ދާދި   ފަހ ނ   އެނ މެ  އަދި  ، ެވސ   ވިޔަސ   ކަމަށ   ހަމަލާމ ެގ  ޓެރަރިޒަ  ދިޔައިހިނަގ  ވަރީަގއި އ މަޑ   އެހެނ މެ  ހަމަ
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  ތޭ އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާިއރ  ޖަމާޢަ  އައިސިސ  ؛ހިފައިެގނ   ދިދަ  ޖަމާޢަތ ެގ  އައިސިސ   ވަހ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ،ދ މިދާކަށ 

 ކަމަށ    ޖަމާޢަތެއ   ރިސ ޓ ޓެރަ  ޮގތ ނ   ހިމެނޭ  ވެސ    ރާއ ޖެ  އަދި   މ ޖ ތަމަޢ   ވާމީގ އަ ބައިނަލ   ޅިމ   ޖަމާޢަތަކީ  އައިސިސ 

  ވާހަކަ   ބިރ ވެރި  އިއަރަ  މިސ ކިތަކަށ   މާލޭެގ  ރާއ ޖޭގައި  މި   ހިފައިނ   ދިދަ  ޖަމާޢަތ ެގ  އެއ .  ޖަމާޢަތެ  ވާކަނޑައަޅާފައި 

  އޭނާ   .ކަެމއ   ކަނ ބޮޑ ވާ  އީމި  ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ނ ކަ ހ ރިއި  ދޫކޮށ ލެވިފަ  ނ ކ ރެވިހައ ޔަރ    މީހަކ   ދައ ކަމ ނ ދިޔަ

އެހެނ ނަމަވެސ ،ހައ ޔަރ ކޮށ ފި  މިހާރ   ދިނީމާ ހަމަލާ  މީހަކަށ   ޮގސ   ޮގތަށ   އެކަށީެގނ ވާ  ށ ކަނ ކަމަ  ކަހަލަ  މި  . 

  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،   ވ މަކީކ ރެޢަމަލ   ނ ސަރ ކާރ   ޮގތަށ   ދޭހަވާ  ޮގތަށ   ނެތ   ރައ ކާތެރިކަނ   ސަލާމަތާއި  ށ ރައ ޔިތ ނ ނަ

ހ ރިކަނ ބޮޑ ވ   ހަމަ އިއ ޒަތ ތެރި  ހަމަ.  ކަމެއ    ނ     ޮގތ ަގއި   ގެ އ ލ ހަ  މީަގއި  ،ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ   ރައީސ   އެއާެއކީަގއި 

ކަނ ކަމަކީހ ށަހަޅާ ހ ރި    ސ ކޫލ ތައ    އަދި  އ މިސ ކިތ ތަ  ރާއ ޖޭެގ  .ކަމެއ   ކ ރާދ ތާއީ   ބޮޑަށ   ވަރަށ އަޅ ަގނޑ     ފައި 

ިއ  ކަމ ަގ  ދަރިވަރ ނ   ޔާއ ވެއ ޖެ  ސ ކޫލ   އެއީ ؛މީހ ނ   ދާ  ތަނ ތަނަށ   އެ  ފަރާތ ތަކ ނ   ފަދަ  ދެނ ނެވި  މިހޭ.  ބެލެހެއ ޓެނ ޖެ

 އެ  މީހ ނ ނަށ   އެ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  ރައ ޔިތ ނ   އާނ މ   އަރާ  މިސ ކިތަށ   އަދި  އި ިވޔަސ ކަމ ަގ  ޓީޗަރ ނ   ،ވިޔަސ  

ސަލާމަތ ތެރިކަމ ެގ    އިރައ ކާތެރިކަމާ  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ފެށީމާ ވެނ   ކ ރެސިފަ   ޮގތ ަގއި  ގެ ތަނ ތަނ   ބިރ ވެރި  ތަނ ތަނަކީ

ބޭނ މަކީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ހ ސާސެއި ބޮޑ   އެނ ެމ    ،އ  ރައ ޔިތ ނ ނަކަށ  ނ ކ ރެވޭނެ. ސަރ ކާރެއ  އޮތ މ ެގ އެނ މެ 

ކަމަކީ ސަރ ކާރެއ  ެއ ހިނ ޭގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ސަރ ކާރަކ ނ  ސަލާމަތާއި ރައ ކާތެރިކަނ  ފޯރ ކޮށ ދޭކަނ  އެ    ، އަސާސީ 

ނ ކަނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ނެތ  ކަމަށ  ވަނ ޏާ އިއ ޒަތ ތެރި  ީގތިބ ނ . އެ ކަށަވަރ ކަނ ، އެ ޔަ   ކަށަވަރ ވެފައި ތިބި ރައ ޔިތ ނ 

ޙަޤީ  ،ރައީސ  ވެސ   ބޭނ މެއ   އޮތ މ ެގ  އެދެނ ،  ސަރ ކާރެއ   ބޮޑަށ   ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  ނެތ .  ޤަތ ަގެއއ  

އިތ ރަށ    ެގނ ޮގސ ެގނ   ކޮމިޓީއަކަށ   ގ ޅޭ  ކަމާ  ަމޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  މި  ަމއ ސަލަ،  މި  ހ ށަހަޅަނ   އަޅ ަގނޑ  

ކަނ  ސަރ ކާރ ެގ ކަާމ  އަދި އިތ ރ  ދިރާސާއާ އެކީަގއި ެއ ކަނ   އިާވ ރެކޮމެނ ޑޭޝަނ ސ ތަކާ   މީގައި  ،ދިރާސާކ ރ މަށ ފަހ 

ކ ރ ނ . އެހެނ ވީމާ، ެއޮގތ ނ     ސަރ ކާރަށ  އެ ރެކޮމެނ ޑޭޝަނ ސ ތައ  ފޯރ ކޮށ ދެވޭނެ ޮގތަކަށ  އެ ކަނ   ،ބެހޭ ފަރާތ ތަކަށ 

 އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަނ  މި މައ ސަލަ ކޮމިޓީއަށ  ެގނ ދަނ . ަވރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ  

 ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޒަރީރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މަތިވެރި

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޒަރީރ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި
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އެނ ވަޔަރ މެނ ޓ  މިނިސ ޓ ރީެގ ސ ޓޭޓ  މިނިސ ޓަރ ޢަލީ   ވަނަ ދ ަވހ   22މި މަހ ެގ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

އަދި މިފަދަ އެތައ    ،ދިނ  ހަމަލާއާ ގ ޅިެގނ   ސަރ ކާރ  މީހެއ  ކަމަށ  ބ ނެ މަރާލަނ   އޭ ލިޙަށ  އަމާޒ ކޮށ  މިހިރީޞާ

ތަކ ރާރ ވަމ ނ ދާތީ ރާއ ޖޭަގއި  ފިކ ރާ  ،ހަމަލާތަކެއ   ހަރ ކަށި  ރާއ ޖޭަގއި  ގ ޅިެގނ   ކަމާ  އަނި  އި،މި  ޔާވެރިކަމ ެގ  އަދި 

ވެސ     އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ހަމަ ކޮނ މެ  ،މި ހ ށަހަޅާފައި އޮތ  މައ ސަލައަށ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ،ޢަމަލ ތައ  ިގނަވަމ ނ ދާތީ

ފަރާތ ، އ ނޫގފާރ     އ ވި މ ެގ ކ ރިނ  މި ަމއ ސަލަ ހ ށަހެޅ ޔ  ދިިއެގނ  ކ ރިއަށ އެއ ޗެއ  ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ . މައ ސަލައާ 

ތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ވަޙީދަށ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ ެގ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަ

އަޅ ަގނޑ މެނ   ؛ ހ ރި. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ޙަޤީޤަތ ަގއި މި މައ ސަލަިއަގިއ ހ ރި ވަރަށ  ބޮޑެތި ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތައ  އެބަ

ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ ވަރަށ  ކ ޑަކ ޑަ ޤައ މެއ . މީސ ކޮޅ  ވެސ  މަދ .   ،ކީވިސ ނާލަނ ޖެހޭ އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ  ނ ކ ތާއަ

އަޅ ަގނޑ  އެއާެއއ ކޮށ   ކަނ ބޮޑ ވަނީ   ހަމަ  އިޤ   ،އެނ މެ  ޤައ މ ެގ  މ ޅި  ވަނީއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  މި  ބިނާވެފައި    ތިޞާދ  

ނ  މި ލިބޭ  ރ ރިޒަމ  ސެކ ޓަށ . ޓޫ ޓަރަރިޒަމ  ސެކ ހަމަ ސީދާ ފަތ ރ ވެރިކަމަށ . ޓޫޕ  91%ނ ވަތަ    89ާގތ ަގނޑަކަށ   

ތައ . މި ހ ރިހާ  އަދި ޑިވެލޮޕ މެނ ޓ  ޕ ރޮޖެކ ޓ   ރިކ އަރމަނ ޓ ސ ތައ އާމ ދަނީނ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ބޭސިކ   

ޓ ރީނ . ައޅ ަގނޑ މެނ  ވަރ  މި ހޯދަނީ މި ިއނ ޑަސ   89%ނ ވަތަ    91% ކަމަކަށ  ޚަރަދ ކ ރ މ ެގ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ  

މިފަދަ އިނ ޑަސ ޓ ރީއަކަށ  މިފަދަ ހަމަލާތަކެއ ެގ ސަބަބ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ    ،ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ  ކަމަކީ

  އި،އަޅ ަގނޑ މެނ  މިފަދަ ޓެރަރިޒަމ ެގ ޢަމަލ ތަކާ  ޮގސ ފާނެ.ެގނ  ދަނ ކ ރެވޭ ފަދަ ެގއ ލ ނ ތަކެއ  ލިބިޢާއި  ހީނ ކ ރާ ފަދަ

ނީ ގ ޅިެގނ . ސަރ ކާރ ނ  ވިޔަސ  އަދި އިދިކޮޅ  ޕާޓީނ   ކ ރަނ ޖެހޭދެކޮޅަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ   ރ ކަށި ފިކ ރާއަދި ހަ

  ގެ ވިޔަސ ، މި ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  އެކައ ޗެއ  ކިޔަިއެގނ  ނޫނ  ޮގތަކަށ  އަނ ނަނ  އޮތ  ޖީލ ތަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

  !ރަނަގޅ  ؛ޮގތ ނ    އެއ ކޮށ  ފޯރ ކޮށ ދެވޭނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑެއ  ނ ދެކެނ . ސިޔާސީޤައ މ  ސަލާމަތާއި ރައ ކާތެރިކަމާ  

އެހެނ ނަމަވެސ  ޖެހޭނެ.  ވެސ   ތަފާތ ވާނ   ޚިޔާލ   ތަފާތ ވާނެ.  ޚިޔާލ   ކަނ ތައ ތަކ ަގއި  ބޮޑެތި   ،ބައެއ   މިފަދަ 

ކ ރ   ؛ތިޞާދާ ގ ޅިފައި ހ ރިެގ އިޤ  އަދި މ ޅި ޤައ މ   އި،މިއީ މ ޅި ޤައ މ ެގ ސަލާމަތާއި ރައ ކާތެރިކަމާ ؛މައ ސަލަތަކ ަގއި

ބ ނާ މ ސ ތަޤ ބަލާ  ،ނަމަ  ޮގތަކަށ   ޤައ މ ެގ  ދަރިނ ނަށ     ިއ،މ ޅި  ދަރިނ ެގ  ތިބި  ދެނ   ދަރިނ ނާއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

ނ ދެނ  މި ޤައ މ ެގ ސަލާމަތާއި ރައ ކާތެރިކަނ  ފޯރ ކޮށ ދެވޭނީ އެނ މެ މ ހިނ މ   އަނ ނަނ  އޮތ  ޖީލ ތަކަށ  ދާ  ،ނ ދެނ ދާ

ކ ރެވެނ  މި އަނ ނަނީ   މަކީ މި ޤައ މަކީ ސަލާމަތީ ރައ ކާތެރިކަނ  ކަށަވަރ ެވފައިވާ ޤައ މަކަށ  ހެދިެގނ . ިމ ކަނ އެއ  ކަ

މި މައ ސަލައާ ބެހޭ ޮގތ ނ    ،ހ ރިހާ ޕާޓީތައ  ވެސ  ގ ޅިެގނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ައޅ ަގނޑ  މި ަގރާރާ ބެހޭ ޮގތ ނ 

؛ މިއީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އަށ . އެމ .ޑީ.ޕީ  އޭ،މި އިނިގލި ދިއ ކ ރަނީ ލާދީނީ  ވާހަކަދެއ ކެވި ބަެއއ  ބޭފ ޅ ނ  ހަމަ ސީދާ 

މި ޤައ މ ެގ ތާރީޚ ަގއި އިސ ލާމ ދީނ   ،  ޖެހޭ މި ޤައ މ ެގ ތާރީޚ ަގއި  ައޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކ ރަނ  އެބަ  ފ ކެއ  ބޮޑ ވަރ .
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ޔަވަޅ ތަކެއ  ޢަމަލީ ޮގތ ނ  އެޅި އެނ މެ ބޮޑ ،  އިސ ލާމ ދީނ  ަވރ ަގދަކ ރ މަށ  ޓަކައި ހަރ ދަނާ މ ހިނ މ  ފި  ވައިކ ރިއަރ  

ވ ރެ ިގނަ    އަހަރަށ   160އެނ މެ މ ހިނ މ  އެނ މެ ިގނަ ކަނ ތައ ކ ރި ޕާޓީއަކީ އެމ .ޑީ.ޕީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ިއސ ލާމ ވީތާ  

.ޕީެގ ފ ރަތަމަ ދިޔައީ އެމ .ޑީމި ޤައ މ ަގއި އިސ ލާމިކ  މިނިސ ޓ ރީއެއ  އ ފެދިެގނ    ،ވެއ ޖެ. އެހެނ ނަމަވެސ   ދ ވަސ އަހަރ   

ދ ށީނ  ނިމިދިޔަ ވެރިކަމ ަގިއ ކަޅ ފޮ  ޙަޤީޤަތ . އަޅ ަގނޑ މެނ   މިީއ  ވެރިކަމ ަގއި.    އި ވެރިކަމ ަގއި. ރައީސ  ނަޝީދ ެގ 

 ، އެހެނ ނަމަވެސ   ތަނެއ  ނޭނެގ.  ދިޔަ ތަނ . އަދި ެވސ  ެއ މިސ ކިތ  ވީނަަގިއެގނ   ރެއެއ ަގިއ ކަޅ ވަކަރ  މިސ ކިތ  ަވަގށ 

މިއަ ފެނ ނަ  ދ މި ސަރ ކާރ ނ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އަނބ ރާ  އަލ ނ   އަނެއ ކާ  މިސ ކިތ   އެ  ފަދަ   ވަނީ 

ފިކ ރ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެނ     ތަނެއ ަގއި ބަހައ ޓާފަ. އެހެނ ވީމާ، އިސ ލާމ ދީނ ެގ ވާހަކަ ނ ވަތަ އިސ ލާމީ ހަރ ކަށި 

ބޭނ ނ ކ ރެ ިއސ ލާމ ދީނ   ޮގތ ަގއި  ހަތިޔާރެއ ެގ  ޮގތ ނ   ސިޔާސީ  މި ވިެގނ ދައ ކާއިރ ަގއި  ކ ރިނ   އަޅ ަގނޑ   ދިޔ މަކީ 

މިައނ ނަނ   ެގއަޅ ަގނޑ މެނ   ،ބ ނިހެނ  ޖީލ ތަކަށ   އޮތ   ކަމެއ .   ކ ރާނެ  ިއނ ތިހާއަށ   އަސަރ   ނ ރައ ކާތެރި  ކަމ ެގ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ދ ށީމެއ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެކެމެއ  ނޫނ ތޯ އިސ ލާމ ދީނ ެގ ނަމ ަގއި ؟ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ދެކެމެއ  ނޫނ ތޯ

ޖަމާ އެކި  ހަމަ  ހަނގ ރާމަ.  ކ ރެިވެގނ ދިޔަ  ބަޔަކ  ވެސ ޢަތ ޖަމާ ޢަނޫނ ތޯ ސީރިއާަގއި  ކޮނ މެ  ހަދައިެގނ     ، ބ ނަނީ  ތ  

އިސ ލާމ ނ . އެ ޤައ މ     ަގއޭ. މަރަމ ނ  މި ދަނި ހަމަ އިސ ލާމ ނ ޢ ތިމަނ ނަމެނ  މި ހަނގ ރާމަކ ރަނީ އިސ ލާމ ދީނ ެގ ދިފާ

ނ  ވެސ ،  ފެނ ނީ ޔަމަ ؟ފެނ ނ  ިއރާޤ  ވެސ  ކޮނ  ހާލެއ ގައިތޯ އޮތީށ   ސ ނ ނާފަތިވެ ހަލާކ ެވެގނ  އެ ދިޔައީ. އަޅ ަގނޑަ

. އެހެނ ވީމާ،  ތ ދިޔައީ އެ ހާލަފެނިެގނ   ށ ވެސ  އަޅ ަގނޑަ  ނ އޮތ  އަފ ޣާނިސ ތާނ  ޓެރި ކަިއރީގައިއ ސޫދާނ  ވެސ ، ައވަ

   ...ކޮށ  ިއސ ލާމ ދީނ ެގ ނަމ ަގއި ހަރ ކަށި ފިކ ރ ، ހަރ ކަށި ފިކ ރ  އިސ ކޮށ ޞަމިފަދަ ހަމަނ ޖެހ މ ެގ ތެރެއަށ  ޚާއ 

 

 ވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެ 

 ! ވާހަކަކޮޅ  ނިނ މާލަދެއ ވާ ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޒަރީރ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ވެސ  ކޮށ ެގނ ވާނެ ކަމެއ   ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ެއއ ޮގތަކަށ   ހޯދ މަކީ އަޅ ަގނޑ  މަނ ފާ  މި ފިކ ރ ެގ ބޭނ ނ ކޮށ  ސިޔާސީ  

މި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ނޫނ .  ނިނ މާ ؛ކަނ ކަނ   މި  ރައީސ   ކަނ ކަނ   .ލަނީިއއ ޒަތ ތެރި  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     މި 

މައ ސަލަތަކ ަގއިހަ ބޮޑެތި  ޤައ މީ  މިފަދަ  ޤައ މ ޞަޚާއ   ؛އ ލ ކ ރެވޭނީ  މ ސ ތަޤ ބަލާއި  ޤައ މ ެގ  އިޤ ކޮށ   ތިޞާދާއި  ެގ 

ޕާޓީތަކ ނ  ވެސ  އަދި   ގ ޅިފައި ހ ރި މިފަދަ މައ ސަލަތަކ ަގއި ސިޔާސީ  މާހަމަޖެހ   ލަހަތާއިމަސ ޙައަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސ ލ 

ސަރ ކާރާ އިދިކޮޅ  ވިޔަސ ، އިދިކޮޅ  ޕާޓީެއއ  ިވޔަސ ، މިފަދަ މައ ސަލަތަކ ަގއި އެކައ ޗެއ  ކިޔައިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  
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ދަރިނ ެގ މ ސ ތަޤ ބަލަށ     މިއީ ޤައ މީ ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި ދެކިެގނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދަރިނ ނާއި؛ ޤައ މީ

ައޅ ަގނޑ  ނިޔަތެޓަކައި  ރަނަގޅ   އައިއ ސަ  މޭޒ ދަށަށ   އެއ   ހާލަތެއ ަގއި  އ މެނ   އެއ ވެސ   މަސައ ކަތ ކ ރަނ ވީ.  ަގއި 

ސިޔާސީ ކަނ ތައ ތަކ ަގިއ ަވކި ސީޒަނަކަށ  އައީމަ، ަވކި ސީޒަނަކަށ     ގެ އެ ބޭފ ޅ ނ ބަޔަކ  ވެސ   އިސ ލާމ ދީނަކީ ކޮނ މެ  

ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވިސ ނައިދީެގނ     ،ެގނ އެއ ެގ ޮގތ ަގއި ދައ ކ ަވއިދީދިއ ކޮށ  ެއއީ ލާދީނީ ބަ  އައީމަ އަނެއ  ބަޔަކަށ  އިނިގލި 

ފަށާ   ެއ މީހ ނ ެގ ބޭނ ނ  ހިފަނ   ، ފިކ ރ ެގ މީހ ނ  ކ ރިމައ ޗަށ  ނެރެ  ތިމާމެނ  ބޭނ ނ ވާ ސިޔާސީ ފައިދާ ހޯދަނ  ހަރ ކަށި

 ވަތަޢާލާެގ  ހޫނަޙާސ ބ هللا   ، ކީދާނީ ހަލާކ ެގ ތެރެއަށ . އަޅ ަގނޑ ެގ އ ނ މީދަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޤައ މ   ،ނަމަ  ކަމަށ  ވަނީ

 އެކ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެނ މެހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ހެޔޮ ވިސ ނ ނ  ދެއ ވ ނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ރަޙ މަތ ފ ޅާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 هللا.ނަޝީދ  ޢަބ ދ   ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  هللاޢަބ ދ  ނަޝީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނ ނޮޅިވަރަ

ނޭގ  ޖެހޭ ހަރ ކަށި ފިކ ރ  ތަނ ކޮޅެއ  ރަނަގޅަށ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ނ  ކަމ ަގއި ވިޔަސ ، އިސ ލާމިކ  މިނިސ ޓ ރީނ  ކަމ ަގިއ ިވޔަސ ، ހޯމ  ހ ޮގތަށ  ސާފ ކޮށ ދޭނ . އެީއ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީ

ރ ކަށި ފިކ ރޭ ކިޔަިއެގނ  ވަކި ކަނ ތައ ތަކެއ   ހަ  ޑަމީނ  ކަމ ަގއި ިވޔަސ .މިނިސ ޓ ރީނ  ކަމ ަގިއ ިވޔަސ ، ދިވެހިބަހ ެގ އެކެ 

ބަެއއ ގެ  ަވކި  ހ އ ޓާލަނ  އެބަ  ހާސިލ ކ ރަނ ވެެގނ   ކ ރާކ ރ ނ   ކަނ ތައ ތައ   ައޅ ވަިއެގނ   ޓެެގއ   ވަކި  ޖެހޭ.    ބޮލ ަގއި 

رسول هللا ކަށ . އެއީ  ޔަެގ ސިއ ކަފ ޅ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  ެއ ނ ވާނެ އައި.އެސ ެގ ދިދަ  رسول هللا صـل ى هللا علـيـه وسـل م 

وسـل م  علـيـه  هللا  އެއީ صـل ى  ހެދ ނ   ދިދަ  ައއި.ެއސ ެގ  ެއއަށ   ސިއ ކަފ ޅ .  ކޮނ މެ  ކީެގ  ސިއ ކަ  ިވޔަސ  ޮގތެއ ެއ 

އެ ކަނ ތައ ތައ     ،މި އ ޅެނީ. އެހެނ ވެއ ޖެއ ޔާ  ބޭނ ނ ނ ކ ރެވޭނެ ކަމެއ  ކަމަށ  މިހާރ  މ ޅި ދ ނިޔޭަގއި ވެސ  ހަދައިެގނ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  މިތާކ  އެއ ވެސ  ބަޔަކ  ނ ދައ ކާ މީެގ ދެ ދ ވަހެއ ެގ ކ ރިނ  މާލޭ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ   ؛ހ އ ޓޭނެ ޮގތަކަށ  

އެއީ ނ ޭވ  ؛އ ސާއެކ  ބަޔަކ  އެކ  ނޫނީ ގޮވާޒާތ ެގ ެއއ ޗެ  ތެރެއިނ  ހަތިޔާރާ  ެގއެއަރޕޯޓ ެގ ތެރެއިނ ، ވެލާނާ އެއަރޕޯޓ 

 ؟ވަނީނ   ެގއ ލ ނ  ހ ރި ކަމަކަށ   ކަނ ރާއ ޖެއަށ  ެގއ ލ ނ  ހ ރި ކަމަކަށ . އެއީ އިނ ޑިއާއާ ގ ޅ ނ  އޮތ  ކަމަކަށ  ވީމަތޯއޭ އެ

. އެ ހަމަލާ ކ ށ ވެރިކ ރަނ   ނޫނ   ލީއަށ  ދިނ  ހަމަލާއަކީ ރަނަގޅ  ހަމަލާއެކޭޢަ  ،އަޅ ަގނޑ  ެއއ ެވސ  ހާލެއ ަގިއ މި ބ ނަނީ

ަގިއ  ، ދީނީ މީހ ނ ެގ ބޮލ ަގއި އަޅ ވަނ  މިތާއިެއކަމަކ  ކޮނ މެ ކަމެއ  ދީނީ ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި ހަދަ  ވެސ .  ނޑ އަޅ ަގ

ނ ރައ ކަލަކަށ   !ނ ކ ރޭމަސައ ކަތ  މާބޮޑ   ރާއ ޖެއަށ   މި  ނޮހޮރ އ ޕާނ .   ެއއަށ ވ ރެނ   މީހ ނ ެގ  ލާދީނީ  އޮތީ  ވެފައި 
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ގ ޅ ނ ހިނ ގ މާ ކަނ ތައ ތައ   ިއ،އެއ ޖިނ ސ ނ   ކަމަކަށ   މި  ބޮޑ   މާ  ކަނ ތައ ތަކަކަށ     އޮތީ  ލ އި  މާ  އީޒީ،  މާ  ވެފަ. 

މި ހ ރިހާ ކަނ ތައ ތައ  ދޫކޮށ ލާފައި ވަކި ބައެއ ެގ   ،މަގ ފޭރ މާއި ،ރާބ އިާމއި ،ވައ ކަނ ކ ރ މާއި  ،ހަދައިެގނ  ޒިނޭކ ރ ާމއި

ބައެއ    ؛ލިވާތ ކ ރި މީހ ނ ؟ ސިލ ކ ރަނ ބާކަމެއ  ހާކޮނ   ބޮލ ަގއި ވަކި ކަނ ތައ ތަކެއ  ައޅ ވަނ ެވެގނ  މި މަސައ ކަތ ކ ރަނީ

ތިބި   އެބަ  ބަޔަކ   މީހ ނ   ހ ރި  ނ ފޫޒ   ސިޔާސީޮގތ ނ   މިއަދ   އެކަމަކ   ބައިތިއ ބާފަ.  ޮގޅީަގއި  ނިމެނ ދެނ   ޝަރީއަތ  

އަނިޔާެއއ     ނ ޖެހޭ. ވަކި ބަެއއ ެގ މީހަކަށ  ވަކިތ  ނިމެނ ދެނ  ހައ ޔަރ ކ ރާކަށެއ ޢައެ މީހ ނ  ޝަރީ  ތެރެއަށ  ައއިމާމީެގ

ލާފަިއ  އިލިބ ނީމަ އެ މީހާ ނ ޖެހޭ ތަޙ ޤީޤ ކ ރަނ  ވެސ  ހައ ޔަރ ކ ރާކަށެއ . ސ ވާލ ކޮށ ލަނ  ޭގަގިއ ހ އ ޓާ ފޯނ ނ  ގ ޅަ 

ބަެއއ   ؟ ށ  ނ ރައ ކާވަނީ ަވކި ބަޔަކ  ކ ރީމަތޯޢަެއކަމަކ  މ ޖ ތަމަ  ޮގއ ސި.ސ ވާލ ކ ރާ ހިސާބަށ  މި ޤައ މ ެގ ކަނ ތައ ތައ   

މ ޖ ތަމަޢ ެގ  އެބަ  ހާލަތ ތަކ ގައި ހައ ޔަރ ކޮށ ެގނ   އާދޭ  ބަޔަކ   ކަނ ތައ ތަކ ަގއި  ކ ދިކ ދި  ވަރަށ   ކިޔާފައި    ، ނ ރައ ކަލޭ 

ށ   މ ޖ ތަމަޢަ ؛އޭރ  މ ޖ ތަމަޢ ގެ ނ ރައ ކަލެއ   ތަނ . އެކަމަކ  ބައެއ  މީހ ނ  ވީމާ  ވަނ ދެނ  ަގނަތަޅ ވާ  އެތައ  ޒަމާނެއ 

އެފަދަ ހާލަތަކަށ  ؟  ޖެހެނީ މ ޖ ތަމަޢ  ހައ ޔަރ ކޮށ ފައި އެ މީހާ ދޫކޮށ ލަނ ތޯރައ ކާތެރިކަެމއ  ނެތ . އެ ހާލަތ ަގއި މި

ކަމެއ  މި ގ ޅ ވަނީ ދީނާ.   މިއަދ  ޤައ މ ެގ ކަނ ތައ ތައ  ގޮއ ސަ އޮތ  ތަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ. ހ ރިހާ 

ކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ކަނ  މި  ޮގތ ަގއި  ެގިއޞ ލާޙީ މަސައ ކަތެއ  އީ  މި  ، ކަނ  ހ އ ޓ ވާފަިއ ރަނަގޅ  ނިޔަތެއ ަގއިމި

ޤައ މީ ފިކ ރެއ ަގިއ މި ކަނ ތައ ތައ  ކ ރިއ ޔާ.    ،ޤައ މަށ  ޓަކައި ވިސ ނައިެގނ   ،ދޫކޮށ   ލިބޭނީ ސިޔާސީކ ލަފ ރ ޞަތ 

ސ   ޔަމި ކަމަކީ ސީރި  އި، ހިތައ  ނ ކިޔަވާއިރަށ  ހަރ ކަށި ފިކ ރޭ، ލާދީނީޭއ، އެހެނ  އެއ ޗެކޭ، މި ެއއ ޗެ  ކޮނ މެ ކަމެއ 

ވިސ ނައިެގނ  ޮގތ ަގއި  ކަނ ތައ ތައ   ޔަސީރި  ، މައ ސަލަެއއ ެގ  މި  ޮގތަކަށ  ހަ ސ ކަމާއެކ   ކަމެއ   ؛އ ލ ކ ރެވޭނެ    ހ ރިހާ 

. ލާދީނީ މީހ ނ  ވަކި ކަނ ތައ ތަކެއ   އޭވާއިރަށ  ދީނީ މީހ ނ  މިވެނި ތަނެއ ަގއި ވަކި ޖަމާޢަތ  ހަދައިެގނ  ނަމާދ ކ ރަނީ 

އިސ ލާީމ  100؟ %ނޫނ ތޯކ ރަނ ވީ ކަނ ތައ ތައ  ހ އ ޓ ވަނ  ވެސ  މަސައ ކަތ  ކ ރޭ ަވކި ތަނަކަށ  ޮގސ ެގނ . އެ  އެބަ

އެ ކަނ ތައ ތަކަށ     ،ކީ. މިސ ކިތ ތަކ ނ  ބަނ ީގެގ އަޑ  ކަނޑ ވާލަނ  އެބަ މަސައ ކަތ ކ ރޭ. އެހެނ ވެއ ޖެއ ޔާޔަމި  ޤައ މެއ 

ނަމާދ ެގ ައޑ   ކ ރާ ަގޑީަގއި  ނަމާދ   ، ނ ބ ނަނ އަޅ ަގނޑ    ؛ނ ނަނ ޖެހޭނެ. ނަމާދ ެގ އަޑ އެޅޭނެ ޮގތެއ  އޮ ވެސ  ފިޔަވަޅ  

މި ކަނ ތައ ތަކަށ  ވެސ   ؟ ވީހާ ވެސ  ބާރަށ  ިއއ ވާށެކޭ. އެކަމަކ  އެ އަޑ  ކަނޑ ވާލަނ  މި މަސައ ކަތ ކ ރަނީ ކީއ ެވެގނ ތޯ

ނ ނަށ  ދީނީ  ޖެހޭ މިނިވަނ ކަމާއެކ  ދީނީ މީހ   އިސ ލާމީ ޤައ މެއ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ 100% ؛މި އިސ ލާމީ

ދީނީ ޝިއާރ  ފާޅ ކ ރެވޭނެ މިނިވަނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބެނ . ލާދީނީ މީހ ނ ނަށ  އެ މީހާ ބޭނ ނ ވާ  ،ކަނ ތައ ތައ  

އޮޭވ މި ޤައ މ ަގއި. އެކަމަކ  ދީނޭ ކިޔާފަިއ ެއއ ވެސ  ކަމެއ     ކަމެއ ، ބޭނ ނ ވާ ޮގތަކަށ  ކ ރ މ ެގ މިނިވަނ ކަނ  އެބަ

ހަ މީހާ  އެ  އެހެނ   އެހެނ  ؛ރ ކަށިކޮށ ފިއ ޔާ  ނ   .ކަެމއ   ކަމެއ ،  ެވސ   ިމއަދ   ބަޔަކ   ތިއ ބޭ  ގ އ ހައެތައ   އެބަ  ނ  

ނ  ދަޢ ވާކ ރަނ ެވެގނ   ދަޢ ާވކޮށ ފަ.  އެބަގ އ  ހަޓެރަރިޒަނ ެގ  ވާނ ވާ  ނ   ޮގޅީަގއި  ކޮނ   ތިއ ބޭ  ކ ރީ  މީހާ  އެ  ޖަހާފައި 
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  ، ތ ަގއި މިއަދ  ކިތަނ މެ ޒ ވާނ ނ ނެއ  ދޫނިދޫ ޮގޅީަގއި ކ ށެއ ކަނ  އެ މީހާއަށ  ވެސ  ނޭނޭގ، ދައ ލަތަށ  ވެސ  ނޭނޭގ ހާލަ

  ކ ށެއ  ނޭނޭގ، ދިވެހި ސަރ ކާރަކަށ  ނޭނޭގ.  ތިއ ބޭ. މި މީހ ނ ނަށ  ކ ރެވ ނ   މާފ ށީގައި، މާލޭ ޖަލ ގައި މި މީހ ނ  އެބަ

.  ކަމެއ  މި ތިބީކީއެ މީހ ނ ނަކަށ  ނޭނޭގ. އެ މީހ ނ  ނިސ ބަތ ވާ އަތޮޅަކަށ ، ރަށަކަށ  ނޭނޭގ ކޮނ  ކ ށެއ  ކޮށ ެގނ   

އަދަށ  ވެސ  ނޭނޭގ ކޮނ ކ ށެއ     ހއ. ހޯރަފ ށީ ޒ ވާނެއ ، އަދި  !ސޯޝަލ  މީޑިާއ ބައ ލަވާ  !ބައ ލަވާ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ފަހ ނ  މި ބ ނަނީ މިވެނި ކަމެއ   ވާ  ޕޮލިހ ނ ނަކަށ  ވެސ  ސާބިތެއ  ވެސ  ނ ކޮށ ދެވޭ. އެތައ  ޒަމާނެއ  .ކޮށ ެގނ  ކަމެއ  

   ..ސާބިތެއ 

 

 ދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަ

 ! ލައ ވާވައިވާހަކަފ ޅ  ނިނ މަ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  هللاޢަބ ދ  ނަޝީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނ ނޮޅިވަރަ

ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ދިވެހި ރައ ޔިތެއ ެގ ވާހަކަ މި  ؛އަޅ ަގނޑަށ  ވެސ  ފ ރ ޞަތ  އިތ ރ ކޮށ ލަދެއ ވަފާނަނ ތޯ ކ ޑަކ ޑަ

 ދައ ކަނީ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ! ، މި ދަނ ނަވަނީ. ވާހަކަކޮޅ  ނިނ ާމލަދެއ ވާއޭއާދެ! އެހެނ ވީމަ އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  هللاޢަބ ދ  ނަޝީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނ ނޮޅިވަރަ

ދެނ ، މީެގ އެތައ  ދ ވަހެއ   ؟ ނ ކޮށ ދެޭވ. ނޫނީ އެހެނ ތަ  ޕޮލިހ ނ ނަކަށ  ސާބިތެއ   ކ އ ޖާ ކ ރި ކ ށެއ  އަދިއަދަށ  ވެސ   އެ

 ހަތަރ  ތިނ ކެއ ،  ނެތ  ބަދަލ  ލިބޭނެ ޮގތެއ . ހަޔާތ ނ  އެތައ  އަހަރ ތަ  ފަހ ނ  މިސާލަކަށ  އޭނައަށ  ކ ށ  ސާބިތ ނ ވީމާ

އ ލެއ  ހޯދަނ  ެއއ ވެސ  ބަޔަކ  ވަކާލާތެއ  ނ ކ ރޭ މިތާ. ހަމަ ހަމި ކަމަށ     ،ދިޔަީއ. އެހެނ ވެއ ޖެއ ޔާ   އަހަރ  ެގއ ލިެގނ  މި

ކަމެއ  މި  ހ ރިހާ  ކިޔާފައި  އެއ ޗެކޭ  އެހެނ   ފިކ ރޭ،  ހަރ ކަށި  އަޅ ާވއެޅ ވ ނ     ،ކަނ ވާއިރަށ   ބޮލ ަގއި  މީހ ނ ެގ  ދީނީ 

ޖެހޭ މަސައ ކަތ ކ ރަނ .   ލާދީނީ ބައިަގނޑ  މި ތަނ ނ  ނައ ތާލެވޭނެ ޮގތަކަށ  އެބަ  އ މަށ  ވިސ ނާފައިޤަ  ،ލާފައި އިހ އ ޓަ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  މ ޙައ މަދ  ލަޠީފ .  ެގފަރެސ މާތޮޑާ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ލަޠީފ  މ ޙައ މަދ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސ މާތޮޑާ

ރަީއސ .   އިއ ޒަތ ތެރި  ހަރ ކަށިޝ ކ ރިއ ޔާ  ހ ށަހަޅާފައިވާ   ރާއ ޖޭަގއި  ިގނަވަމ ނ ދާތީ  ޢަމަލ ތައ   އަނިޔާވެރި  ފިކ ރާއި 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އ ޅެއ ޅެ  ؛ މައ ސަލަެއއ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ތަނ ަގއި ދައ ކަމ ނ  މި ދަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ފެށ ނީއ ސ ރެ    ،މި ވާހަކަދައ ކަނީ ހ އ ޓާލ މެއ  ނެތި  ނ .ޕީމި ހަރ ކަށި ފިކ ރަކީ ކޮބަިއކަނ  ނޭނިގެގނ  މި އ ޅެނީ. އެމ .ޑީ

މި ހެދ ނ  ހ ރިހާ ދިރާސާއަކ ނ  ދައ ކަނީ   ،ހަރ ކަށި ފިކ ރެއ ެގ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިހާތަނަށ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

މި ފިކ ރ ތަކ ެގ   ؛ރޭަގއި އޮތ   މި ރާއ ޖޭަގއި ހަމައެކަނި އޮތ . މި ފިކ ރ ތަކ ެގ ތެކީއެމ .ޑީ.ޕީައކީކަނ  ހަރ ކަށި ފިކ ރަ

ތެރެއިނ  ނިކ ނ ނަ ސެލ ތަކ ެގ ސަބަބ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މ ޅި އިޖ ތިމާޢީ ފޭރާނ  ހަލާކ ވެެގނ  މި ދަނީ. ސީދާ އެމ .ޑީ.ޕީނ .  

  ޒަތ ތެރިސ  މެނ ބަރ ނ  އެހާ ނ ރައ ކާވެެގނ  މި ދަނީ. އިއ ވެރިމީހާއަކީ އެހާ ނ ރައ ކާ. އެމ .ޑީ.ޕީެގ ތިބި މަޖިލި  ެގއެމ .ޑީ.ޕީ

ޢަދާލަތ   އިޤައ މ ަގ؟ ކީއ ވެެގނ ތޯ  ،ރައީސ  ޤައ މ    ،އިޖ ތިމާޢީ  މި  ައއިސ   ކިޔާފައި  ާގއިމ ކޮށ ދޭނަމޭ    އިނ ސާފ  

 ބަނގ ރޫޓ ކޮށ ފަ... 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނިޒާމީ   ،ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ . މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ އާދެ!  

 މައ ސަލަެއއ . 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  

ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ    އެބަތިބި.  މެނ ބަރ ނ    ފަނ ސާސ ، ފަސ ދޮޅަސ  ހާސ  ؛އެމ .ޑީ.ޕީައކީ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއ . އެތައ  ބައިވަރ  

އަޅ ަގނޑަށ     ،ތިބީ. އެހެނ ވީމާ، ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  ހަރ ކަށި ފިތ ރަނިއ ޔޭ، ހަރ ކަށި ފިކ ރ  ފަތ ރާ ކަމަށ  ބ ނ މަކީ އެއީ 

ަމ  ނގ ނީއެބަެއއ ެގ ނަނ  އެ ؟އެމ .ޑީ.ޕީެގ ތެރެއިނ   ކ ރާނީ. ކޮނ  ބައެއ ތޯ  ހީވަނީ ޙަޤީޤަތެއ  ނޫނ ހެނ . މީހަކ  އެ ކަނ 

 އ ލެއ  ހޯދޭނީ ވެސ . ހަ އަށ  ދެއ ތޯ އެ
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފަރެސ މާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި އާދެ!   ؟ކީކޭތޯ ބ ނާނީ  އާދެ! ނަނ  ނޭނެގނ ޏާ ދެނ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

 މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  މ ޙައ މަދ  ލަޠީފ .

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ލަޠީފ  މ ޙައ މަދ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސ މާތޮޑާ

ރައީސ  ނަޝީދަށ     ، ދޭހަކޮށ ދޭ އެނ މެ ބޮޑ  މައ ސަލައަކީ  ، އެމ .ޑީ.ޕީނ  އިނ ސާފަށ  ލޯބިނ ކ ރާކަނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ސ  ޔާމީނ ެގ ފިކ ރ ެގ އަޅ ަގނޑ ެމނ  ރައީ  ،ރައީސ  ނަޝީދާ އެނ މެ ދެކޮޅ  ވާދަވެރި ފަރާތ ތަކ ނ  ނ ކ މެ  ހަމަލާދިނީމާ

ރައީސ  ޔާމީނަށ  އިނ ސާފ    ،. އެހެނ ނަމަވެސ  ކޮޅަށ  ވެސ  މި ތަނ ަގއި ވަކާލާތ ކ ރީއެއ  ތެރެއިނ  ނ ކ މެ އެ މަނިކ ފާނާ  

އެނ މެ އަކ ރެއ ެގ ލަފ ޒެއ ެގ ބަހެއ     ،ހޯދައިދިނ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑަމެނ  ކ ރި މަސައ ކަތ ަގއި އެނ މެ ހެޔޮއެދިެގނ 

  ލާކަށ . ކޮބައިތޯ ތި ބޭފ ޅ ނ ެގ އިނ ސާފ ވެރިއިއިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ނ ކެރ ނޭ ޮގވަ  ތިއ ބެވި މ .ޑީ.ޕީަގިއ  އެ  ވެސ  މި

މި ދަނ ނަވަނީ ތި ބޭފ ޅ ނ ނަކިއ ޔޭ މި ޤައ މ  ހަލާކ ކ ރާ ފަރާތ ތަކަކީ. ތި ބޭފ ޅ ނ ނޭ މި   އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ؟ ކަމަކީ

  ، މި ޤައ މ  ސަލާމަތ ގައި  އަޅ ނ ؟ ތޯޖާަގ ހޯދަމ ނ  ތި ދަނީ. ދެނ ، ކޮނ  އިނ ސާފެއ   ޤައ މ ަގއި މި އަޅ ވެތިކ ރ މަށ  

ކ ރަނ  ޖާަގއެއ ތޯ ިމ    ކޮނ  މަސައ ކަތެއ   ކޮށ ފައި ދެނ   މަސައ ކަތ ސަލާމަތީ ބާރ ތަކ ަގއި އެ ތިބީ. އެ އަޅ ނ ނަށ ، އަޅ 

އެހެނިހެނ .   އިޓެރަރިޒަމާ   ،ކަެއއ  މި ތަނ ަގިއ ދައ ކާކަށ ކޮނ  ވާހަ  ނޯނ ނާނެ. ދެނ ؟ ޤައ މ ެގ ފަސ ަގނޑ ަގިއ އޮނ ނާނީ

.  ނީކަކ ލާ ހަމައަށ  އެ ތިބެލާފައި  އިމ ނ ޑ  ހިއ ލަ  .މިއަދ  ފާދިރީނ ނޭ ބޮޑ ނ ނަށ  އެ ތިބީ ބޮޑ  ތ ނބ ޅިލާފަނޯނ ނާނެ.  

ލާފައި   ޅިއެއ ހަރ ކަށި ފިކ ރ . މިއަދ  ހަމަ ތ ނބ   ،ވާނަމަ  އެއީ ތި ވިދާޅ ވާ ހަރ ކަށި ފިކ ރ  ކަމ ގައި ؛ބޮޑެތި ފާދިރީނ 

  އިހަރ ކަށި ފިކ ރޭ ކިޔަ   ،އެއީ އިސ ލާމ ދީނ ަގއި ބޮޑ  ޢިލ މ ވެރިއެކޭ ބ ނެ  ލާފައި ހ ރީމަ  ކަކ ލާ ހަމައަށ  މީހަކ  ެއއ ޗެއ  

ތި މާނަކ ރާކ ރ ނ    ،އެ ވެދާނެ ހަރ ކަށި ފިކ ރ ެގ މީހަކަށ  ވެސ . އެހެނ ނަމަވެސ   ކަށ  ޖާަގެއއ  ނޯނ ނާނެ.އިލާގ ޅ ވަ

ނ ލާށޭ މި ދަނ ނަވަނީ ތި ބޭފ ޅ ނ . ޤައ މ ެގ ހ ރިހާ ކަމެއ  ޮއޅ ވާލައިެގނ  ހަމަ ނ ބައި މިސ ރާބަކަށ  ރައ ޔިތ ނ  އިއޮޅ ވަ 

އ ެގ ޒިނ މާ ނަަގނ ޖެހޭނީ އެމ .ޑީ.ޕީާއއި އެމ .ޑީ.ޕީއާ ޖެހޭ. މި ހ ރިހާ ކަމެ  ެގނ ދަނ  މަސައ ކަތ ކ ރާކ ރ ނ  ހ އ ޓާލަނ  އެބަ

ޖާބިރ  ވިދާޅ ެވއ ޖެ ވަރަށ  ރަނަގޅ  ވާހަކަފ ޅެއ .  هللا ޢަބ ދ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ލީޑަރ     ! ގ ޅިފަިއވާ ފަރާތ ތައ . ރަނަގޅ 

ހޯމ    ޖެހޭ ހައ ޔަރ ކޮށ ފައި މިއަދ   އެ ބޭފ ޅާ ވެސ  އެބަ  ،މައ ޗަށ  ބެީގކޮށ ލާފައިނ ފޫޅ ލާފައި    ބާރ  ހެދ މެއ   ަގޔަށ 

ކަމ ނ  ވަކިކ ރަނ . އެއި މި ޤައ މ  ފަސާދަކ ރ މަށ  ޖާަގ ހޯދަމ ނ  އައި އެއ  ފަރާތ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި  ރ މިނިސ ޓަ

 ފ ރ ޞަތަށ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އަޙ މަދ  ޝިޔާމ .ރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ދާއި ނައިފަރ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ޝިޔާމ  ައޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ރައީސ .އާދެ!   އިއ ޒަތ ތެރި  މި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި  މި  މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާިއރާެގ  ވާ   އ ނޫގފާރ  

ފިކ ރ  އޮތ    އިރ އިރ ކޮޅާހެނ  ދެކެވޭ ވާހަކައެއ  މިއީ. ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ހަރ ކަށި  އެނިގވަޑަިއަގނ ނަވާނެ  ،މައ ސަލައަކީ 

މިއީ ހަމަ ހ ރިހާ ސަރ ކާރ ތަކެއ ަގއި ެވސ  ދައ ކާ ވާހަކަެއއ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަރ ކާރ ަގއި  ؛ ވާހަކަ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ލައ ކަ ޒަމާނ ވެއ ޖެ  ؛ މަޑެއ  ނޫނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ވެސ  މި ވާހަކަ ައޑ ވެސ  މި ވާހަކަ އޮތ . މި ސަރ ކާރ ަގއި  

ވާހަކަ އެހެނ ނަމަވެސ   މި  ދެނެަގނެ  ،ދައ ކާތާ.  ކޮބައިތޯ  ހަރ ކަށިފިކ ރަކީ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ    ،ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ނޫނީ 

ދަނެ އޮތ ކަނ   މަސައ ކަތ ކ ރަނީ    ، ހަރ ކަށިފިކ ރ   ފިކ ރ ަގއި  އެނގި   ކޮނ އެ  އެޑ ރެސ ކ ރެވ ނ    ، ބަެއއ ތޯ  އެކަމަށ  

ޙަޤީޤަތ ަގއި ރަީއސ  ޔާމީނ  ސަރ ކާރ  ފިޔަަވއި. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނ ފެނޭސަރ ކާރެއ   

ސަރ ކާރ ގަ  މި  ފެނ ނަނީ  މި  ޞާލިޙ   ،އިބޮޑަށ   މ ޙައ މަދ   އިބ ރާހީމ   ރަީއސ   ސަރ ކާރ ަގއެމ .ޑީ.ޕީެގ  މި    އި ެގ 

 ސައ ތަ  ސައ ތައިނ   އީމި  ތަނ .  ކ ރާ މީސ މީހ ނ ނަށ  ޖާަގދޭމީސ  އިއިސ ލާމ ދީނަށ  ކ ޑަ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ

 އެހެނ  ދަނ ނަވާހެނ  މި އިޤައ މ ަގ  މި. ޤައ މެއ  އިސ ލާމީ ސައ ތަ  ސައ ތައިނ   .ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޤައ މެއ  އިސ ލާމީ

އ ޒަތ ތެރި ރައީސަށ  ވެސ   އި. ކ ރެވޭ އެބަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  މ ކ ރަނ އާނ  ޤައ މ ގައި  މި  ސެކިއ ލަރިޒަމ  ؛ފިކ ރ ތަކަށ 

 އެކަމާ މީހ ނ  ލޯބިކ ރާ ށ ދީނަ ދޭތީ ތ ޞަފ ރ  އެ ވާހަކަ.ކާ ރަނަގޅަށ  އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ އަޅ ަގނޑ  މި ދައ ހަމަ 

؛ . އިޒަތ ތެރި ރައީސ  ޮގތ ަގއި ހ ނ ެގމީ ހަރ ކަށި ދީނީ  ،އެއީ  ލޭބަލ ކ ރޭ އެބަ މީހ ނ  އެ ހިތ ހަމަނ ޖެހިގެނ   ބ ނީމާ ބަހެއ 

،  މ ވާ ކަމަށ  ވަނ ޏާނ އާޢަމަލ ތައ   އ ތަ އިސ ލާމީ ޤައ މެއ ަގއި މިދަނ ނަވާ  އެއީ ޯގސ . ސައ ތައިނ  ސަ ޯގސ .  އީއެ

 .އަޅ ަގނޑަމެނ  ވެސ  އެ ވާހަކަ ދައ ކާނަނ  އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ ެމނ  ވެސ  އެ ވާހަކަ ދައ ކާނަނ   ؛އިސ ލާމ  ދީނަށ  ލޯބި

  . ބ ނީމާ އަޅ ަގނޑ  ލޭބަލ ކޮށ ފާނެ ބަހެއ ހައ ގ ަގއި  ދީނ ެގ    .ހ ރީމާ އަޅ ަގނޑ  ލޭބަލ ކޮށ ފާނެ  އަޅ ަގނޑ ެގ ތ ނބ ޅި ިމޮގތަށ 

ަގނޑ   އަޅ    . . މިއީ މައ ސަލައަކީއިނޭގތޯ ޮގތ ަގއި މީހެއ ެގ ހަރ ކަށި  ދީނީ އެއީ ލޭބަލ ކޮށ ފާނެ އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރ ނ  މި

އެބަ    ނ ގައިތަ ޑަށ  މިބޮ . ލާދިނިއ ޔަތ  މާ.ަގއި ނެތެކޭ. ހަރ ކަށި ފިކ ރ  އެބަ އޮތ ރ ކަށި ފިކ ރ  މިތާހަ  ނ ދަނ ނަވަނ 

 ކ ރާ  ރާވަިއެގނ  ،ރޭވިެގނ  ކަނ ތައ ތައ  އަރާފ ށ  އިސ ލާމ ދީނާ ،ދަނ ނަވަނީ  މި ލާދީނިއ ޔަތޭ  އޮތ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

ތިބިކަނ     އިސަރ ކާރ ެގ މި ނިޒާމ ެގ ތެރޭަގިއ މޫލާފަ. އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ  އޮތ  އެބަ ތެރޭގައި އަޅ ަގނޑ މެނ ގެ  ފަރާތ ތައ 

  ނ ެގ ސަރ ކާރ ަގއި މެނ ނަށ  އެބަ އެނޭގ. އެ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ދައ ކަމ . އަދި މީެގ ކ ރިނ  ރަީއސ  ޔާމީޅ ަގނޑ އަ
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ފެށިގެނ   އެނ މެ މަތިނ   ،ކަނޑައެޅިެގނ  އިސ ލާމ ދީނަށ  ފ ރައ ސާރަކ ރި ފަރާތ ތައ  މިއަދ  އެނ މެ މަތީ އޮފީސ ތަކ ަގއި

އެ ވާހަކަ މީހ ނ  ދައ ކާނެ. އެ ވާހަކަ ދެއ ކީމާ ، އިޒަތ ތެރި ރައީސ   ރަނ  ތިބީމާކ ކ އޮފީސ ތަކ ަގއި މި މީހ ނ  ޕޮލިސީ މޭ

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި ސަރ ކާރ ެގ  ނ ވާނެއެ ވާހަކަ ދައ ކާ މީހާއަކީ ެއއީ ދީނީ ހަރ ކަށި ފިކ ރ ެގ ީމހަކަށ  ެވެގނ 

 ާގނޫނީޒ ނ ކ ރެވ ނ .  ކަނ ކަނ  ތަނ ފީ ދާރާތަކަށ ތަނ ފީޒީ އި  ،މައ ސަލައަކީ   އޮތ މިއަދ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި    ،މައ ސަލައަކީ 

. ެއީއ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނ ފެނޭ ސ ވާލ  އޮތ  ދޭތެރޭގައި ކަމާ ވެރިކަމެއ  ނޫނީާގ ؛ނަށ އަޅ ަގނޑ މެނ  އިވެރިކަމެއ ގަ 

.  ރައީސ  ޒަތ ތެރިއިއ  ނ ފެނޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ތަނެއ  ތަނ ފީޒ ކ ރެވޭ ނޫނ ތައ ާގ  ތަނ ަގއި ތަނ ފީޒ ކ ރެވޭ ތަނެއ . މި

ކެކ ރި  އަދިެވސ ،  ،ބޮޑ   އ ސޫލ   ކެކ ރި  ކަނ ތައ    ؛ދިެވސ އަ  ކ ޑަ  އެ  ސަރ ކާރ ަގއި  މި  ޚާއ ޞަކޮށ   ަވކިނ   އަދި 

ވާ ކަމަށ   ޝާމިލ   އިބޭބެ ކ ށެއ ަގ، ކޮއ ކޮ އިނ ތިހާއަށ  އޮތ ކަނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

ޮގތެއ  ނޯވޭ. އޭނަ  ވަނ ޏާ ެއއ ެވސ   އޭނަެގ  އަށ  އަދަބ  އަޅާލެވޭނެ  ޮގތެއ  ނޯވޭ.   ނ ތަ ވަކާލާތ ކ ރާހައ ގ ަގއި  ދެވޭނެ 

ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  މިއަދ   ،އެނ މެ ބޮޑ  މައ ސަލައަކީ ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ ޖެހ ނ  މައިކެއ  ހިފައިެގނ . ެއހެނ ވީމާ

ނޫނ  ތަނ ފީޒ  ނ ކ ރެވޭ ޤައ މެއ ަގިއ  ާގނ ކ ރެވ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ނ  ތަނ ފީޒ ނޫާގއޮތ  އެނ މެ ބޮޑ  މައ ސަލައަކީ،  

 އ .... ޓެށ އޮނ ނާނެ އަމާނ  ވެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ލަދެއ ވާ!  ވާހަކަފ ޅ  ނިނ މާ، އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބާރ 

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނޯނ ނާނެ. މި ޤައ މ ނ  އެބަ ފެނޭ   ޓެއ  ށ ވެ އަމާނ  ޮއނ ނާނެ ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި އިޓެއ ގަ ށ ވެ ނ ކ ރެވޭތަނ ފީޒ  ާގނޫނ 

  މި ނިނ މާލަނީ. .މިހާރ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ތަރެއ ެގ ކ ށ ތައ  ިމހާރ . މި ނިނ މާލަނީއ ހ ރިހާ ވަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ނިޒާމީ މައ ސަލަެއއ .  ،މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ؛މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 
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އަޅ ަގނޑަށ     ނ ކ ނ ނަވަނ  އ ޅ އ ވާހެނ ޓ ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޝިޔާމ   ކެޓި  ެގޕީ.ޕީ.ެއމ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 ..ލާނެ.ށ  ާގނޫނ  ތަނ ފީޒ ކޮށ ފިއ ޔާ ޔާމީނ  ޖަލަ ؛ހީވާތީ. އެއީ ޔާމީނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

. ނ ކ ރެވޭ ބޫލެއ ަގ ކަމަށ  މައ ސަލައެއ  ޒާމީ ނިޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .    .މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

    ވާހަކަފ ޅ  ނިނ މަވާލަދެއ ވާ މިހާރ .ފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ އިނަ

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  އިނ ސާފ ެވރި ކަމެއ  ނެތ  ވާހަކަ މި ދެކެވެނީއި  . މި ޤައ މ ގަ ރަީއސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޔާ ޝ ކ ރިއ 

 ކ ށަކަށ   ހ ރިހާ ައރައިަގނ ނާނެ  އ މ ަގއި އެބަ ހިނާގ.ޤަވެރި ކަެމއ  ނެތިއ ޔާ ހިނާގނެ ހ ރިހާ ޖަރީމާއެއ  މި  އިނ ސާފ 

؟ ޗެއ ތޯއ  ނ ވަނީ ކޯއާނ މ މ ވެއ ޖެ. ަވއ ކަނ  އާނ މ ެވއ ޖެ.  ާއނ . ރޭޕ   ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި އަރަިއަގނޭ އެބަ ޤައ މ ގައި މި

ނޫނ  ތަނ ފީޒ ނ ކ ރޭ. ާގނޫނ  ތަނ ފީޒ ކ ރާ މީހ ނ ނާ ދޭތެރޭަގއި ، ާގ. އެހެނ ވީމާއީސ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަ މ ވެއ ޖެއާނ ލިވާތ  

، ކ ށ ތަކަށ  އަރަިއަގނ ނަ މީހ ނ ނަށ   ޕަބ ލިކ ެގ ެއއ ވެސ  އިތ ބާރެއ  ނެތ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ވެއ ޖެ ކަމަށ  ވަނ ޏާ

 އަޅ ަގނޑަށ   ހައ ލަކަށ  މީެގ  އޮތީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި   ދެވިފައިޖާަގ  އިތަނ ަގ ތަނ މިނަށ  މި  ؛ސިނ ގާ މިއޮތީ ބޮޑ 

 ހ ރިހާ ޮގތަކ ނ  މި  ،މި ޤައ މ  ސަލާމަތ ކ ރަނ  .ދެއ ވ ނ ފާ އ އިސ ތި  ޞާލިޙ  މ ޙައ މަދ  އިބ ރާހީމ  ރައީސ  ،ފެނ ނަނީ

 ދ ..  ތިޞާއިޤ މި ޤައ މ ެގ ވެ، މި ޤައ މ ެގ އިޖ ތިމާޢީ ފޭރާށ  ހަލާކ ނ  އޮތ   ައނދަވަޅ  މި އިއ މ  ވެއ ޓިފަޤަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ! މިހާރ  ަވގ ތ  ހަމަވެއ ޖެ އިނޭގތޯ.ނިނ މަވާލަދެއ ވާ ވާހަކަފ ޅ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ،ޓަކައި އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަ އެނ މެ ބޮޑ  ހައ ލަކީ ސަލާމަތ ކ ރ މަށ އާދެ! މި ހ ރިހާ ކަމަކ ނ   

ފާދެއ ވ ނ  މިހާރ ނ  މިހާރަށ . އ އިސ ތި   ރަީއސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ   ،އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަ އެނ މެ ބޮޑ  ހައ ލަކީ 

 ދެއ ވި ފ ރ ސަތަށ  ޓަކައި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ދިއ ަގރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިކ ރާމ  ޙަސަނ . މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 ދިއ ަގރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ިއކ ރާމ  ޙަސަނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ރަީއސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

 ނިޒާމީ މައ ސަލައެއ . ، ސަނީފ هللا ޢަބ ދ  ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ސަނީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

ދެއ ކި ވާހަކަފ ޅ ަގިއ     މެނ ބަރ  ޝިޔާމ އިއ ޒަތ ތެރި  ،. ރައީސ ެގ ސަމާލ ކަމަށ  ނައީރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި  ހ ރިހާ ނ ބައި ކަމެއ  ހިނ ަގނ   ،ހިނ ަގނ ޖެހޭ ހ ރިހާ ޖަރީމާއެއ   ވީ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ 

ކަނޑައެޅިެގނ  މަނާ އި  ޤާނޫނ ައސާސީަގރިޔާސަތ ނ  ހ އ ޓ ވަނ ޖެހޭނެ. އެއީ    އ ދޭއިރ  އެކަހަލަ ވާހަކަތަވަތ ޢ މަޖިލީހ ެގ ދަ

  ކަނ ތައ ތައ . ޝ ކ ރިއ ޔާ.

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  .ވާހަކަފ ޅ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ ދިއ ަގރ 

 

 ދިއ ަގރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ިއކ ރާމ  ޙަސަނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އަށ  ވާފައިވާ ަމއ ސަލައ ފާރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މި ހ ށަހަޅ . އ ނޫގރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ!  އާދެ

މައ ސަލައަކީ ރާއ ޖޭަގއި ހަމަ  ހަރ ކަރި ފިކ ރ ެގ ހަޤީޤަތ ގައި  ،ވެސ  ެއއ ޗެއ  ދަނ ނަވާލަނ  މި ަގސ ތ ކ ރީ އަޅ ަގނޑ 

މައ ސަލައެއ   އޮތ   އަޅ ަގނޑ   ެގބޮޑ ވެފައި  އަޅ ަގނޑ  ަގެވސ    ޮގތ ަގއި  ވެސ  ބޫލ ކ ރަނ .  އެނ މެނ   ހ ރިހާ  މެނ  

މ ޖ ތަމަ ޒިނ މާދާރ ކަމާ މި  ޖެހޭ  އެބަ  ހަމަޖެހޭޢައެކ ަގއި  ހަދަނ   ،ކީ  ތަނަކަށ   ދިރިއ ޅެވޭނެ  ވެސ   . އެނ މެނ ނަށ  

 ވޭދެބާރ  ރ ޅިވެރިކަމަށ  ނ ވަތަ ޮގތ ގައި  ަގބޫލ ކ ރާ ައޅ ަގނޑ  ދެއ ކ މަކީ ތަނެއ ގައި ެއއ ެވސ  ވާހަކަ ރ ޅިވެރިކަމ ެގ
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 ކަނ ތައ ތަކަށ   އ ޅޭކ ރަނ  މި އަޅ ަގނޑ މެނ   ޮގތ ގައި ަގބޫލ ކ ރާ އަޅ ަގނޑ  ދެއ ކ މަކީާވހަކަ ތަނެއ ަގއި ެއއ ވެސ  ޮގތަށ 

 ޮގތަށ  ހިނ ޭގނޭ  ރަނަގޅަށ   ، ބަރާބަރަށ ާގނޫނ     ބޭއ ވޭނީ ހަމަޖެހ ނ  މ ޖ ތަމަޢ ގައި މި  .ނޫނ  ކަެމއ  ލިބިެގނ ދާނެ ހައ ލެއ 

ވަކި މީހަކ    ޕާޓީތަކެއ  އ ފެދިފަިއ އޮނ ނައިރ ގައިއަޅ ަގނޑ މެނ  ވާދަވެރި    . އަދިބަހައ ޓަިއެގނ  ތައ  ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ

ެގ  އެމ . ޕީ.ޕީ ވެސ  ހަމަގައިމ  ވައ ކަނ ކ ރ މަކީ.ޕީ.އެމ .  މިސާލަކަށ  ޕީ  ؛ކ ރާ ކަމެއ ެގ ސަބަބ ނ  މ ޅި ޕާޓީެގ ބޮލ ަގއި

އެނ މެނ ެގ ބޮލ ަގއި   ެގއެއީ ޕީ.ޕީ.އެމ ، . އެކަމަކ ކޮށ ފާނެވައ ކަނ  އިހަރެއ ަގފަ ބަޔަކ  މަދ . ނޫނ  މެއ  ކަކ ރާނެ އެނ މެނ 

އެއީކީ  ނޫމ   ކަެމއ   އެޅ ވޭނެ  ތިއ ބެވި    އިހ ގަ މަޖިލީ  އެމ ެގ. ޕީ.ޕީ މިއަދ  ނ ީގޔަ ހަމަ ައޅ ަގނޑަށ  ެއކަނ   .އެކަމެއ  

 ތ ހ މަތ  އެޅިެގނ  މި ވައ ކަމ ެގ   ަވގ ތ  މި ކ ރޭ ބޫލ ަގ ެވސ  ބޫލ ކ ރާނެކަނ . އެ ބޭފ ޅ ނ ގަ އިއ ޒަތެރި މެނ ބަރ ނ  ވެސ   

އެ ފާހަަގކ ރެއ ވި ޮގތަށ     އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ދެނ މެ ؛އެހެނ ވީމާ، އެމ .ޑީ.ޕީެގ  ކަނ .އ ޅެނީ ވަކި ބޭފ ޅެއ ެގ ބޮލ ަގއި

ކަމ ަގއި ވިޔަސ  ވެސ    ބަެއއ  މެނ ބަރ ނ  ފަހަރެއ ަގއި ކަމެއ  ކ ރި  އިޕީެގ ބޮޑ  ޕާޓީއަކަށ  ާވއިރ ަގ.ޑީ. ބައެއ  އެމ އަދި  

އަޅ ވަ ބޮލ ަގއި  އެނ މެނ ެގ  ހ ރިހާ  ތ ހ މަތ   އެއ ޮގތަކަށ     އިއޭެގ  ެއޅ ވ ަމކީ  ބޮލ ަގއި  ޕާޓީެގ  އެކަނ   ނ ވަތަ  ވެސ  

ދައ ކާއިރ ަގިއ  ހަރ ކަށި ފިކ ރާ ބެހޭ ޮގތ ނ  ވާހަކަ ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގެއއ  ނ ކ ރަނ . އަދި ވާނެ ކަެމއ ކ ރެިވެގނ 

ބޮޑަށ  ނަސޭހަތ ތެރިވ ނ   ެގއަޅ ަގނޑ މެނ  ،އިނޭގތޯ ވީހާެވސ   ޢިލ މ ވެރިނ  ވެސ   ަގބޫލ ކ ރާ   ދީނީ  އަޅ ަގނޑ   އެއީ 

ނ ަގތ މަށ  ނަސޭހަތ ތެރިވ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  އަނެކާެގ މިނިވަނ ކަމަށ  އަރައި ،ޮގތ ަގއި ރަނަގޅ  ހެޔޮ  ،ޮގތ ަގއި

 ދާނ ޖެހޭނެ ކ ރާ ކަމެއ ެގ އަދަބ  އެ ރައ ޔިތަކަށ  ލިބިެގނ އ ޔިތެއ   އަނެއ ކާ ކޮނ މެ ރައ ޔިތެއ  ވެސ  އެ ރަ  ަގއި،ޮގތ 

 އަނެކާއަށ  ، ލައިެގނ  ނ ކ މެ ބޫލ ކ ރަނީ. އޭެގ ބަދަލ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމނ  އަމިއ ލައަށ  ާގނޫނ  އަތަށ  ަގއަޅ ަގނޑ   ކަމަށ  

ހަމަ ދާނެ ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި  އޮތ  ހަމަޖެހ ނ  ެގއ ލިެގނ  މިޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތެރޭަގއި  އަ   އެ ކ ރާ މަސައ ކަތަކީ ދިނ މަށ އަދަބ 

ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަނ ހެނ ވީމާ، މިއީ މައ ސަލަެއއ . މިއީ ކަނ ބޮޑ ވ ެމއ .  އެ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ .

ެއނ މެނ  މަސައ ކަތ ތައ   އެ  އެކ ަގއި  ކަމެއ .  ކޮށ ެގ ިވސ ނ ނ ތެރިކަމާ ވެސ   ނޫނިއ ޔާއެކ ަގިއ  ހައ ލެއ     ށ ިމއަ ނ  

ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމ ަގއި ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ެގނ ގ ޅެނ ޖެހޭ މިނ ަގނޑ ތަކެއ  ހ ރޭ. ކަމެއ  ނޫނ  މީކީއެއ .   އަނ ނާނެ

ެއއ ކޮށ  އެއ ތާކ  އިށީނދެެގނ  ވާހަކަދައ ކަިއެގނ  ހައ ލ ކ ރެެވނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  އެ މިނ ަގނޑަށ     ހ ރޭ  ވެސ  އެނ މެނ  

  .ފ ރ ޞަތަށ  ދެއ ވި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިނޭގތޯ.

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އޮތީ ހަމައެކަނި ހ ށަހަޅާފައި  ދެވަނަ ފ ރ ސަތެއ  ދެވެނ  މި. އާދެ! މި މައ ސަލައިަގިއ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

ިމޮގތ ނ  ހެނ ވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާިއރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އެހެދ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ނ .  ށ  ތާއީއޮނ ނަ މައ ސަލައަ ނ ވީމާ، 
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އެހެނ ވީމާ، މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި   ވާފައި އެބަ އޮތ .އ މަށ  ހ ށަހަޅ ޔ ޓީއަށ  ެގނ ދިޙަސަނ  ލަޠީފ  މި މައ ސަލަ ކޮމި

  އެރ ވިދާނެ.ފ ރ ސަތ ވަނ ޏާ  އެައށ  ތާއީދ ކ ރައ ވާ ކަމަނ  .ސަނ  ޒަރީރ ޙަމެނ ބަރ  

 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޒަރީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ހ މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރިޔާ  ޝ ކ ރިއ  އެ  ލަޠީފ   ޙަސަނ   މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ   މި    ؛ހ ށަހެޅ މަށ ށަހެޅި  . 

 ހަމަ   ލަނ . ހަމަ އެއާއެކީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ،ނަވާމައ ސަލަިއަގއި ައޅ ަގނޑ  ކޮމިޓީއަށ  ެގނ ދަނ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަނ 

އިނޭގތޯ ދަނ ނަވާލަނ   އެއ ޗެއ   ދެތިނ   ހަމަ  އަދި  ރަނަގޅ .   ަވގ ތ   ،އަޅ ަގނޑ   ވެސ   ކިތަނ މެހާ  ދެއ ވައިފިއ ޔާ 

 އިނީ  މި ސ ވެ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އިނޭގތޯ.  އެއ މައ ސަލަ ސާސ ޚައ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވަރަށ  މިއީ ހަމަ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 ބަެއއ  ކިއ  ދެ ބޭފ ޅ ނ  ފިކ ރ ތަކ ެގ އިދިކޮޅ  ޮގތ ނ  ސިޔާސީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ ތަނ ގައި  މި ވަރަކަށ   ކޮނ މެވެސ 

ރައީސ  .ައޑ އަހާލަނ  ވާހަކަތައ  ކަނ ބޮޑ ވ މަކީ  ގެ އަޅ ަގނޑ ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި  ޤައ މ ެގ   ،އ ސާސ ޚަމިފަދަ    ،ހަމަ  މ ޅި 

އ ެގ  އެ ވަކި ޕާޓީ  ،އޮތ  ަމއ ސަލަެއއ ަގއި ވަކި ޕާޓީެއއ ެގ ބޮލ ަގއި  ގ ޅިފައި  ބަލާތަޤ ތިޞާދާއި މ ޅި ޤައ މ ެގ މ ސ އިޤ 

 އީ މިއީ ހިތާމަހ ރި ކަމެއ . މި  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  .ައޅ ވަނ  އެ ބޭފ ޅ ނ  ކ ރަމ ނ ދާ މަސައ ކަތ ބޮލ ަގއި ލާދީނީ ޓެގ 

މަދ ނ .  ރ ަގވަނަ  އެކާވީސ   ރިޒަމަށ  ތިޞާދަކީ ޓޫމ ޅި އިޤ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    .މިއީ  ކ ޑަކ ޑަ ޤައ ެމއ . ރިސޯސ ތައ  

  ..ޖެހޭނީ.ދިކޮޅ  ފަރާތަކ ނ  ވެސ  ވާހަކަދައ ކަނ ބަރޯސާވެފައި އޮތ  ޤައ މެއ . ިމފަދަ ޤައ މެއ ަގއި އި

 

  ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ނީ.ޖެހޭދައ ކަވަނ ވ މ ެގ ޮގތ ނ  ވާހަކަފ ޅ ު ރެއ    ދ ހ ށަހަޅ ވާފައި އޮތ   މައ ސަލައަށ  ތާއީ ރ މިހާ ؛އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ އި

 މައ ސަލައެއ   ވެއ ޖެއ ޔާ ކަމަށ  ސަބަބ  ތާއީދ ކ ރައ ވާ !އާދެ! އޯކޭ  .ވިދާޅ ވަނީ ތި ކަމަށ  ކީއ ވެ ތާއީދ ކ ރައ ވަނީ އެ! އާދެ

 . ނެތ 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޒަރީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ކޮށ ދެނީ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  އެއަށ  ތާއީދ ކ ރި ސަބަބ ތައ  ކޮނ މެވެސ  ވަރަކަށ  މި ކ ލެރިފައި؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ބ ނަނީ  ައޅ ަގނޑ މެނ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ޚިޔާލ   ،މި  މ ޅި   ،ވިޔަސ  ޤައ މީ، ޤައ މީތަފާތ  ސިޔާސީ ކަނ ކަމ ަގއި 

 އެކައ ޗެއ  ކިޔަނ .  މިފަދަ ކަނ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ޖެހޭ  ،ލަޙަތ ސ މަޙަލ ސ ތިޞާދ ، މ ޅި ޤައ މ ެގ  ޤައ މ ެގ އިޤ 

 . އޮތީ  އިނ ތިޚާބ  ރިޔާސީ ކާރީގައި ވަރަށ  އެނޭގ އަޅ ަގނޑަށ 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  .ހަމަެވއ ޖެ ވެސ  ަވގ ތ  އޮތ  ކަނައެޅިފައި ށ އަމައ ސަލަ މި  މިހާރ   !ލައ ވާވައިއިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ، ވާހަކަކޮޅ  ނިނ މަ

 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޒަރީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

 މަދ  ސ ރިސޯސަ  ،ކ ޑަކ ޑަ  މި  ،ވާހަކައަކީ އޮތ  ޖެހިފައިބ ނަނ  އަޅ ަގނޑަށ  ވެސ  ނިނ މާލަމ ނ ؛ ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި

 ޤައ މ   އަޅ މެނ ެގ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ، ނަމަ ވަނީ ށ ކަމަ ނ ކިޔޭ   ެއކައ ޗެއ   މައ ސަލަތަކ ަގއި  ނާޒ ކ  މިފަދަ ޤައ މަށ 

ދިކޮޅ   ޕާޓީތަކ ނ   އި  . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ިވސ ނ ނ ތެރިކަމާ ެއއ ކޮށ ނ ކ ރެވޭނޭ ހަވާލެއ  ޖީލ ތަކަށ  އޮތ  އަނ ނަނ 

ޓަކަިއ   އ ލ ކ ރ މަށ ހަ މައ ސަލަތައ ވެސ  ގ ޅިެގނ  މިފަދަ   ވެސ  އަދި ސަރ ކާރ ނ  ވެސ  އަދި އެހެނިހެނ  ފަރާތަކ ނ 

ކ ޓިވ  ވިސ ނ މެއ ެގ ތެރެއިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ  އެބަ ޖެހޭ.  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޕ ރޮޑަ

 ޔާ. ޓަކައި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ  

 

  ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މެނ ބަރ . ިއއ ޒަތ ތެރިޝ ކ ރިއ ޔާ  

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސ  9

 

  ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . 9ނަނ ބަރ   ެއއީ އެޖެނ ޑާ  ށ .ބަހ ސަ އީތިދާއިބ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ިމދަނީ !ދެއާ

  ނަނ ބަރ  ާގނޫނ  ،ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ ނިހާދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ ،ފަރާތ ނ  ސަރ ކާރ ެގ  -9.1

 29ވަނީ ފ ރަތަމަ ކިޔ ނ  އިއ ވާފައި  . މި ބިލ ެގބިލ  ނައ މ ެގއިޞ ލާޙ ެގ ށ (އަޤާނޫނ ލ ޢ ޫގބާތ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ) 2014/9

ބޭއ ވ ނ ަގ  2022ޖޫނ    ދައ ރ ެގ   2022 ، އި  ދެަވނަ  އަހަރ ެގ  ޖަލ ސާަގިއ. 21ވަނަ   މަޖިލީހަށ  ބިލ   މި  ވަނަ 

ހ ށަހެޅ އ ވ މަށާއި .ނިހާދ   މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ގެ ރާއިދާ ފޭދޫ ހ ށަހަޅ އ ވައިދެއ ވާނީ  ، ބިލ  

ނެޓ  ިއއ ޒަތ ތެއ  މެނ ބަރަށ  ލިބިވަޑަިއަގނ ނަވާނެ.  މި  15މަށ  ޖ މ ލަށ   ވ ބަސ  ވިދާޅ ޖަވާބ ދާރިެވވަޑައިަގތ މަށާިއ، ފަހ 

ވެސ    ބައިބަޔަށ ވަކި އިލަިއެގނ  ބޭނ ނ ކ ރެއ ވިދާނެ. އަދި ބަހަވެސ  ތެރޭަގއި  ެގ ބަހ ސ އީ ތިދާބިލ ެގ އިބ  މި ފ ރ ޞަތ 
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 2 ޕީއަށ .ޑީ.އެމ  . އެއީަގޑިއިރ  ހަތަރ  ،ވަގ ތަކީ ޖ މ ލަ ކަނައެޅިފައިވާ  ބަހ ސ ކ ރ މަށ  ބިލަށ   މި.  ބޭނ ނ ކ ރެއ ވިދާނެ

 347މިނެޓާއި    14ސިކ ނ ތ . ޖ މ ހޫރީ ޕާޓީއަށ     59ިމނެޓާއި    20. ޕީ.ޕީ.އެމަށ   ތ ސިކ ނ   3 މިނެޓާއި  23 ަގޑިއިރާއި

 12 އޭއަށ . ޑީ.އެމ ސިކ ނ ތ .    47މިނެޓާއި    14.ޕީއަށ   ނ އެމ .އެސިކ ނ ތ .    47މިނެޓާއި    14ސިކ ނ ތ . ޕީ.އެނ .ސީއަށ   

. ސިކ ނ ތ   47 މިނެޓާއި   3 މެނ ބަރަކަށ  ކޮނ މެ ނިސ ބަސ ެވވަޑައިނ ަގނ ނަވާ ޕާޓީއަކަށ  ވަކި .ސިކ ނ ތ  43 މިނެޓާއި

  !ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނިހާދ  ބިލ  ހ ށަހަޅ އ ވައިދެއ ވާ ؛އާދެ! ިއއ ޒަތ ތެއ  މެމ ބަރ 

 

 ރ  މ ޙައ މަދ  ނިހާދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަ

 ށ (އަޤާނ ލ ޢ ޤޫބާތ  ދިެވހިރާއ ޖޭެގ)  9/ 2014 ނަނ ބަރ  ާގނޫނ  ،ފަރާތ ނ  ސަރ ކާރ ެގ  .ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 ،އަމަނ އަމާނ ކަމާއި ވަނަ ބާބ ަގއި ބަޔާނ ކ ރާ    610ެގ  2014/9ނަނ ބަރ     ާގނޫނ  ؛. މި ބިލ ބިލ  ނައ މ ެގެގއިސ ލާޙ 

 ެގއ ލ ނ ދިނ މ ެގ ށ ތަހަސ ލަމަ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޚާރިޖީ ގ ޅޭ ކ ށ ތަކ ެގ ތެރޭގައި  ލާޤީ މިނ ަގނޑ ތަކާއަޚ   ،ރައ ކާތެރިކަާމއި

މި   ޓަކައި ކ ރ މަށ އެ ކ ށ ެގ ޮގތ ަގއި ބެލެވޭނޭ ޢަމަލ ތައ  ސާފ ކޮށ  ބަޔާނ  ޢަމަލ ތައ  ވަކި ކ ށެއ ެގ ޮގތ ަގއި ހިމަނައި،

އިޞ ލާޙ ާގ ހ ށަހަޅަނީ.    ނޫނަށ   ދިވެހި މި  ތެރޭަގއި  ިއޞ ލާޙ ތަކ ެގ  ެގނަވޭ  ބިލަށ   ސިޔާސަތަށ  މި  ޚާރިޖީ  ރާއ ޖޭެގ 

 މަލ  ހިނ ާގ މީހާ އެ ކ ރަނީ ކ ށެއ  ކަމަށ  ކަނޑައަޅައިޢަމަލ ެގ ނަމ ަގއި މާއ ދާެއއ  އިތ ރ ކޮށ ، ެއ  ޢަެގއ ލ ނ ދިނ މ ެގ  

 އި ރާއ ޖޭގަ ދިވެހި ސީލ ކޮށ ދިނ ނ .ލ ކަމ ަގއި ބެލެވޭނެ ޢަމަލ ތައ  މި މާއ ދާަގއި ތަފ އަދި މި ޢަމަ  ،ާގނޫނ  އިޞ ލާޙ ކ ރ ނ  

އިމ ކޮށ ފަިއވާ ޤައ މަކަށ  ނ ވަތަ އެފަދަ ޤައ ެމއ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ެގއ ލ ނ ދިނ މާއި، އެ ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ާގގ ޅ ނ     ޖީޚާރި

ޤައ މީ   ނ ވަތަ  ދިދަޔަކަށ   ޤައ މެއ ެގ  އެހެނ   ެގއ ލ ނ ދިނ މާއި،  ނިސ ބަތ ކޮށ   ނިޝާނަކަށ   ނ ވަތަ  ރަމ ޒަކަށ  

ެއއީ ެގއ ލ ނ ދިނ ނ   މ އައ ސަސާައކަށ   ޤައ މެއ ެގ  އެހެނ   ހ ރި  ކަނޑައެޅ މަށ  ކ ށެއ   ،ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  މި  ކަމ ަގއި 

ހ ށަހެޅިފަިއވާނެ. އަނިޔާެއއ  ބިލ ަގއި  ފ ރައ ސާރަކ ރ މާއި،  ވީތީ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ޤައ މެއ ެގ  އެހެނ   ދިނ މަށ    ައދި 

ދާނެ ފަދަ ލިޔެކިޔ ނ  ދިއ ފެއ ދ މާއި، ރ ޅިވެރިކަނ  އ ފެނަފ ރަތ   ފީ އާދަކާދަތަކާ މެދ ާގލ މާިއ، އޭނާެގ ދީނީ ނ ަވތަ ސައިޮގވަ 

 ފައިވާނެ. ލިޔެ މި ބިލ ަގއި ކ ށެއ ެގ ޮގތ ަގއި ހ ށަހެޅ މަށ  މ ކ ރ ނ  ެވސ ނ ނ ވަތަ އޯޑިއޯ އާ ނ ވަތަ ފޮޓޯ ނ ވަތަ ވީޑިއޯ

 ކަމ ަގއި  ކ ށެއ  ބިލ ގައި މި   ވެސ  ޮގވާލ ނ  މަށ ޔ ދިދޫކޮށ    ދިވެހިރާއ ޖެ ވީތީ ރައ ޔިތަކަށ  ޤައ މެއ ެގ އެހެނ 

 ިމއީ.  ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާނެ ބިލ ަގއި  މި ކަމ ަގއި  ކ ށެއ  ދަރަޖައިެގ ފަސ ވަނަ ތ ެގޔަޖިނާ ކ ށަކީ  މި އަދި  .ކަނޑައެޅިފަިއވާނެ

 ކަނޑައެޅިދާނެ ނ ކ ހ   ޖަލ  ދ ވަހ ގެ އަހަރ  ދެ ؛އަދަބަކަށ  ބޮޑ  އެނ މެ  ަގިއވާ(ހ) ެގމާއ ދާ ވަނަ  1002 ޤޫބާތ ެގޢ ޤާނޫލ ލ 

ދ ވަހ ެގ  އަށާރަ  މަހާއި   ނ ވަ، އަދި އަސާސީ މިނ ަގނޑ ނ  ނަމަ.  ހ ށަހެޅިފައިވާނެ ކަނޑަެއޅ މަށ  ޮގތ ގައި އެއ ެގދަރަޖަ

ރައީސ  ނެ.  ހ ށަހެޅިފަިއވާ ބިލ ގައި މި ވެސ    ކ މެއ ހ   ޖަލ  ދިވެހި ؛އިއ ޒަތ ތެރި  އިޞ ލާޙެއ   ރާއ ޖޭެގ  މިފަދަ 
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 އިނ ޑިއާ ައއ ޓ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތެރެއިނ  ބަޔަކ  ނިކ މެ. ލާޒިމ  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޤާނޫނ ލ ޢ ޤޫބާތަށ  ެގނ ނާނ  

 ،ޖައ ސާލައި ޒާތީވެ   ޓެރި ޤައ މ ތަކާއ މިހެނ  ކިޔަިއ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ައވަ  ،ނ ވަތަ ކޮމަނ ެވލ ތ  އައ ޓ    ޗައިނާ އައ ޓ 

އި ކަމެއ   އެތައ   އ ފެދޭނެ  ބިރ ވެރިކަނ   ކ ރަމ ނ .ދިއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ދަނީ  ފަރާތ ތަކ ނ    ބަހ ސ ގައި އެ އަދި  ކޮޅ  

 އ ގެ ކ ށެ   ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ކ ރަމ ނ  އ ތައ ތަކަނ  އެ ދަނީ މި ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބައިވެރިވާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ 

 ޮގތ ޮގތ ނ  އެކި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނ ވަތަ އާއިނ ޑި  ޓެރިއ ައވަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ކަނ ކަނ  ކަނޑަައޅެނ ޖެހޭ. ޮގތ ަގއި މި

އޮފީހ ެގ    އެނ ެގ. ޔޫ ޮގސ  ނ ެގހިފައި  ދިދަ  ޔޫއެނ ެގ ނ ވަތަ ކޮމަނ ވެލ ތ  ނ ވަތަ ޤަތަރ  ނ ވަތަ  ޗައިނާ އެހީވަމ ނ ދާ

އިނ ޑިާއެގ ޓީޗަރ ނ ނާިއ ، އިނ ޑިާއއަށ   ބިރ ދައ ކައި  ،ދިދަ އަނ ދާލައި  އިނ ޑިާއެގ، ކ ރިމަތީަގއި ތިބެެގނ  އަނ ދާލައި

ވެސ  ކ ށަކަށ  ވާނ ޖެހޭ.   މިއީ ޙަޤީޤަތ ގައި  ،މި ދާ ޢަމަލަކީނ   ނ ދިނ މަށ  ބިރ ދައ ކަމ ޑޮކ ޓަރ ނ ނަށ  މަގ މަތީަގއި ހިނިގޔަ

 އ މަކަށ  ވާހިނދ ،ޤަޑިއާ ކަނޑ ަގިއ އޮތ   އިނ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއީ ކ ޑަ ޖަޒީރާ ޤައ މަކަށ ވެ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އެކީަގއި   އ މ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކަނ ތައ ތަކެއ  ފަސޭހަކަމާޤަ އެކީަގިއ ނޫނ  ޮގތަކަށ  މި    އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އިނ ޑިއާއާ 

 ، ކަނޑާލައި ޅ ނ ގ   ކޮަމނ ވެލ ތާ  ،ކަނޑާލައި  ގ ޅ ނ  ޤަތަރާ ފަރާތ ތަކ ނ  ދިކޮޅ އި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ. ފޯރ ކޮށެއ  ނ ދެވޭނެ

. ިއއ ޒަތ ތެރި ނޫނ   މަސައ ކަތެއ  ފައިދާކ ރާނެ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިވެހި އީމި މަސައ ކަތަކީ އ ޅޭ  ކ ރާނ   ވަކިވެ ދ ނިޔެއާ މ ޅި

 އަދި .  ޑ ރަމަށ ނ އަޅ ަގނޑ ެގ ބައ ޕަ ބޭސ ވަރ ާވކ ރަނ  ދާނ  ބޭނ ނ ވަނީ އިނ ޑިއާެގ ޓ ރިވެ  ،މަނ މަ  ެގއަޅ ަގނޑ   ؛ރައީސ 

 އެ  ދެވެނީ ދަނ ހޯފަރ ވާ  ފަސޭހައިނ  އެނ މެ މީހާއަށ  ރައ ޔިތ  ދިވެހި ނިކަމެތި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ،ނ ނެވީދެ މި  މިހެނ 

މަހ ޖަނ ނ   ،އެހެނ ނަމަވެސ .  ހިސާބަށ  ޖީބ    އިޕީ.ޕީ.އެމ ގަ   ؛މ އ ސަނދި  ަވއ ކަނ ކޮށ ެގނ   ދައ ރ ަގއި  މިދިޔަ  ތިބި، 

 .ދެވިދާނެ ބޭސ ފަރ ވާކޮށ ލަނ  ެވސ  ޗައިނާއަށ  އަދި.  ކޮށ ލެވިދާނެފ ރާލައިެގނ  ތިބި މީހ ނ ނަށ  ޝިނ ަގޕޫރ ނ  ބޭސ ފަރ ވާ

 އޮތީ  ދާނ  ބޭސ ފަރ ވާއަށ .  އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ ދިވެހި ނިކަމެތި ރައ ޔިތ  މީހާއަށ  އެއީ ސެކަނ ޑ  ހޯމ  

 ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ހާލަތެއ ަގއި ކޮނ މެ ދިމާވާ ތަކާމ ސީބަ ،ދިމާވެ ކަމަކާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަދި. އަށ އިނ ޑިއާ 

ިވޔަސ  އަދި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ށ ވިޔަސ ، ކޮވިޑ ެގ ކާރިސާއަ  ށ ެއއީ ސ ނާމީ ކާރިސާއަ.  އިނ ޑިާއއިނ  އެހީތެރިވަނީ

ފޯރ ކޮށ ދިނ މ ެގ ައގ ަގއި  ރަނަގޅ   ބާވަތ ތައ   ފޯރ ކޮށ ދިނ ނ    ކާޑ ެގ  ބޭސ   ިވޔަސ ،  ފޯރ ކޮށ ދިނ މ ަގއި  އެހީތެރިކަނ  

ކަމެއ ގަ ކަމ  ހ ރިހާ  ޒަރޫރީ  ބޭނ ނ ވާ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ިވޔަސ ،  ޤައ މާ   އިަގިއ  އޮނ ނަ  އެހީތެރިވާނ     އަބަދ މެ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރައ ޔިތ ނ     ،ައޅ ަގނޑ މެނ  އެ ޤައ މ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފ ރައ ސާރަކޮށ    ،އ ސާލައިޖައަޅ ަގނޑ މެނ   

 ކ ށެއ    ،ފަދަ ޮގތަކަށ  ޢަމަލ  ބެހެއ ޓ މަކީ މިއީ ތ ނ ނަށ  ބިރ ެވރިކަނ  ފޯރާތިބ މ ަގއި އެ ރައ ޔިތިބޭ  ބޭސ ފަރ ވާއަށ  ޮގސ 

އެހެނ ކަމ ނ ، މި ބިލ  އަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރ ެގ  . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   މ ަގއި ކަނޑަައޅަނ ޖެހޭ. މިކަނ  ހ އ ޓ ވަނ ޖެހޭކަ

އެއ ވެސ  ޤައ ެމއ ެގ  . ނޑ  ަގބޫލ ކ ރާތީމިއީ ކޮނ މެހެނ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގ  ،ކ ރީރސ ޕޮނ ސަ  ފަރާތ ނ 
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ރައ ޔިތަކާ، ރައ ޔިތަކަށ   ޤައ ެމއ ެގ  ޤައ މަކާ   ، ފ ރައ ސާރަކޮށ   އި ޖައ ސާލަ  އެއ ވެސ   ޤައ މ ެގ    ،ޖައ ސާލައި   ެއ  އެ 

 ބ  މިފަދަ ޢަމަލ ކ ރ މަކީ މިއީ ކ ށަކަށ  ވާނ ޖެހޭ. މި ކ ށަށ  އަދަ  ، އަނ ދާލައި  ،ެގއ ލ މެއ  ދީ  ކަށ  ނިޝާނަކަށ ޔަދިދަ

މި ބިލަށ  ރަނަގޅަށ  ބަހ ސ ކޮށ   ،ނީމި އިއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ެގ ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ ެގ ކިބައިނ  އެދެ  ލިބެނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ 

ވާނެ   ާގނޫނަކަށ   ، ެއކީަގއި ފ ރިހަމަ ބިލެއ ެގ ޮގތ ަގއި މި ބިލ  ފާސ ވެ  ޔާބޭފ ޅ ނ ެގ ޚިޔާލާއި މަޝ ވަރާ   ތިޔަ އެނ މެހައި

 އ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  މަގ  ފަހިކޮށ ދިނ ނ . ދެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ަވގ ތ މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ  މި  އާދެ!  ބަހ ސ ަގއި .  ބިލ ެގ  ބޭނ ނ ފ ޅ ާވ   މި  ބަިއވެރިަވޑަިއަގނ ނަވަނ  

 ފ ރ ޞަތަށ   މެނ ބަރ ނ  ނަވާއެދިވަޑައިަގނ   ާވހަކަފ ޅ ދައ ކަނ .  އޮތީ ހ ޅ ވިފަ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފ ރ ޞަތ  މި

  . ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ރާެގއިދާ މެދ  މާފަނ ނ . އެދެނ  އެދިަވޑަިއަގތ ނ 

 

 މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

 އި ކަމ ަގ ކ ށެއ   ެގއ ލ ނ ދިނ މ ެގ ޢަމަލ   ށ ތަހަލަސ ޚާރިޖީ މަ  . މި ބިލ ަގއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ކ ރިއ ޔާޝ 

ވަނަ  609 .އަށ  އިތ ރ ކޮށ ފައި މި ވަނީވަނަ މާއ ދާ  609 ެއއީ؛ ރިޖީޚާޢަމަލަކީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    އެ  މި ވަނީ.  ކަނޑައަޅާފައި

ގައި )ހ(  އަދަ)ހ(، މާއ ދާެގ  ދަށަށ   ވަނީދ ެގ  މި  އިތ ރ ކ ރެވިފައި  ވެސ   ބަޔާނ . ތަކެއ   މި  ަގއި  ކ ރަނީ، )ހ( 

ޚާރިޖީ ގ ޅ ނ  ާގއިމ ކޮށ ފަިއވާ ޤައ މ ތައ  ނ ވަތަ އެފަދަ ޤައ ެމއ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ނިސ ބަތ ކޮށ  އަނ ނަނިިވ    ނ ދިވެހިރާއ ޖޭ

ޢަމަލ ތައ ޢަ ތެރެއިނ   ކ  ކ ރާ މަލ ތަކ ެގ  ކ ރަނީ  އެ  ބަޔާނ 1) ށެކެެވ.މީހަކ   މި  ަގއި  ޤައ މެއ ެގ  (  އެހެނ   ކ ރަނީ، 

( ަގއި،  2).  ނ ބަދަލ ެގނައ   އެފަދަ އެއ ޗަކަށ   ،ނ ވަތަ ނިޝާނަކަށ  ެގއ ލ ނ ދިނ މާއި ޤައ މީ ރަމ ޒަކަށ   ކަށ  ނ ވަތަޔަދިދަ

 ނިސ ބަތ ވާ   ކަށ ހ ރި ެއހެނ  ޤައ މަ  އިއ މ ތަކ ެގ ރައ ޔިތ ނ  ނ ވަތަ ދިވެހިރާއ ޖޭަގޤަދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ދިރިއ ޅޭ އެހެނ   

( ަގިއ، އެހެނ  ޤައ މެއ ެގ ރައ ޔިތަކަށ  ވީތީ އޭނާއަށ   3) މ އައ ސާއަކަށ  ެގއ ލ ނ ދިނ ނ  ނ ވަތަ ެގއ ލ ނ ދިނ މަށ  ޮގވާލ ނ .

ދީނީ    ެގނާއ މެއ ެގ ރައ ޔިތަކަށ  ވީތީ އޭނާއަށ  ފ ރައ ސާރަކ ރ މ ެގ ޮގތ ނ  އޭޤައެހެނ   ، ( ަގއ4ި) ފ ރައ ސާރަކ ރ ނ .

މެދ  ނ ވަތަ އެހެނ  ޤައ މެއ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނާ   ( ަގއި، އެހެނ  ޤައ މަކ5ާ) ނަފ ރަތ  އ ފެއ ދ ނ .  އާދަކާދަތަކަށ ފީ  ސަާގނ ވަތަ  

ނަފ ރަތާއި ރ ޅިވެރިކަނ  އ ފެދިދާނެ ލިޔެކިޔ ނ  ނ ވަތަ ފޮޓޯ ނ ވަތަ ވީޑިޯއ  ،މ ނ ެގ މެދ ަގިއ ހިތ ހަމަނ ޖެހ މާއިނ މެދ  އާ

އާނ  ރައީސ އޯޑިއޯ  ިއއ ޒަތ ތެރި  މީގައި ؛މ ކ ރ ނ .  ތާއީދ ކ ރަނ .    މި  ޖ މ ލަކޮށ   އަޅ ަގނޑ   ނ ކ ތާތަކަށ   ބަޔާނ ކ ރާ 

މަ ޚާރިޖީ  މީގައިހަލަސ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  މި    ތޭ  ޤާނޫނ ލ ޢ ޤޫބާތަށ   އޮނ ނަނީބަޔާނ ކޮށ ފައި  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ   .



2220 އޮގަސ ޓ   31              ޖަލ ސާ                        ވަނަ   7ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

59 

 

 

 ތަށ ހަލަސ މަ ޚާރިޖީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އޮތީ  މި ނަމަކަށ   އަޅާފަ.އޮތީ އަދަބ  ކަނޑަ ށ  މި  ޤޫބާތަޢ   ބިލ ަގިއ،  ެގނައ މ ެގއިޞ ލާޙ 

ދިވެހި ދައ ލަތަށ ، ދިވެހި ދައ ލަތަކީ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ . އަޅ ަގނޑ މެނ    .ކޮށ ފިއ ޔާ ކ ށެއ  ކަމަށ  ޢަމަލ  ެގއ ލ ނ ދިނ މ ެގ

ދ ނިޔޭެގ   އަޅ ަގނޑ މެނ  މި އޮތީ  ؛އ ޖެދިވެހިރާ  ،މީަގއި ދެނ މެ އަޅ ަގނޑ  މި ފާހަަގކ ރި ނ ކ ތާތަކ ަގއި ހިމެނޭ  ؛ދިރިއ ޅޭ

 އެހެނިހެނ  ފަތާއިާގސަ ތަފާތ  ތިބީ  މި ވަށަިއެގނ .  މެދ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި އޮތީ  ގެ އެނ މެ މ ހިނ މ  ޓ ރޭޑ  ރޫޓ 

 އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ .  ވެއ ޖެ . ައޅ ަގނޑ މެނ  މިތާ ދިރިއ ޅޭތާ އެތައ  ޒަމާނެއ  މެދ ގައި ަގިއ،ތެރޭއ ެގ  ބަޔެ ތިބި އިދީނ ތަކ ަގ

 ، ެގނެއ ސަ ހިސާބަށ މިހާ  ޤައ މ  އޮހޮރ ަވިއެގނ  ލެޔެއ  އެތައ  ،ޤ ރ ބާނެއ ވެ ބައެއ  އެތަށ  އޮތީ ލިބިފައި ޤައ މ  މި

ޤައ މ     އޮތީ  މި ބަޔަކ  ހަވާލ ކޮށ ފައި ޤައ މ  މި އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކާބަފައިނ .  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

ނ ެގ ދަރިނ ނަށ . އެއީ އެމ .ޑީ.ޕިނ  އަބަދ ވެސ  ދައ ކާ ވާހަކަ.  ޖީލަށ . ދަރިނ ނާއި ދަރީ  ބަލ ެގގ ނ ޖެހެނީ މ ސ ތަރައ ދ ކޮށ ދޭ

ވާހަކަ  ދައ ކާ  ައވަޔަ އަޅ ަގނޑ މެނ   ކައިރި  ޤައ ަމކަށ އ ކ ނ   ރައ ޔިތ ނ އ ައވަ، ޓެރި  ބާވަތ ެގ އި  ހިތ ަގނަށ   ޓެރި  ޖެހޭ 

. ލަކަށ  ވާނީ މ ސ ތަގ ބަލަށ  ދެވޭ އަނިާއއަކަށ ، ދެވޭ ނ ރައ ކަ  އެއީ  ،ވަނ ޏާ ވާހަކަދައ ކައި އަބަދ  ފ ރައ ސާރަކ ރާ ކަމަށ 

 .އޮނ ނަނ ޖެހޭނެ އިެމއ އި  ވާހަކަތަކ ަގ ސިޔާސީ ދައ ކާއިރ ގައި ވާހަކަތައ  ސިޔާސީ އެކ   ޒިނ މާދާރ ކަމާ އަޅ ަގނޑ މެނ 

ކ ރިމަތީަގ  .ވާހަކަދައ ކަނީ  އިމަޖިލީހ ަގ ރައ ޔިތ ނ  ،ވާހަކަތައ  ސިޔާސީ އަނެއ  ެއއ   އިރައ ޔިތ ނ   ބަޔަކަށ    ބަޔަކ  

ދައ ކާ ވާހަކަތަކެއ  ެއއީ. ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޚިދ މަތ ކ ރަނ  އަޅ ނޑ ެމނ  މިތާ މަޖިލީހަށ  ފޮނ ވާފައި  ހޯދަނ  ދ  ތާއީ  ،ހޯދަނ ވޯޓ 

ދައ ލަތ ެގ ދިވެހި  ވެސ   ޕާޓީތަކަކީ  ސިޔާސީ  ތިބީ.  . ޮއވޭ  އެބަ ޒިނ މާތަކެއ  އޭެގ  މ އައ ސަސާތަކެއ . ކަނޑައަޅާފައި 

 ، އ ފެދިފިތ ނަ މެދ ގައި ރައ ޔިތ ނ ެގ ހ ރިހާ ޤައ މ ތަކ ެގ ޓެރިއ ައވަ  ކައިރި ސަބަބ ނ  ވާހަކަެއއ ެގ ދައ ކާ މެނ ޑ އަޅ ަގނ 

 . ަގބޫލ ކ ރަނ  ނޑ ަގއަޅ  ކަމަށ  ފާސ ކ ރަނ ޖެހޭ ބިލ  މި  ޓަކައި ކ ރ މަށ   ކަނ  ޮގތަކަށ  ނ ރައ ކާނ ވާނެ މ ސ ތަގ ބަލަށ  ދެނ 

މ ހި ވަރަށ   ބަލާއިރ ަގއި ނ މިއީ  ޤައ މ ތަކަށ   އެހެނ   ދ ނިޔޭެގ  މިހާރ   ބިލެއ .  ވާހަކަދައ ކައިމެޕާލަ   ،މ    ،ނ ޓ ތަކ ަގއި 

ހޭޓ  "ނ ޓެއ  ދ ނިޔޭަގއި ނެތ . ދ ނިޔޭަގއި އޮވޭ ޤައ މ ތަކ ަގއި  މެހިތަށ އެރި އެއ ޗެއ  ޮގވާ ޕާލަ މިނިވަނ ކޮނ ހާ  ދިވެހިރާއ ޖެ

އެ ޤައ މ ެގ މ ސ ތަގ ބަލ ަގއި ތިބި   ،ނ  ބަހ ސ ކޮށ ެގތައ  ހަދައިބިލ މި ނަނ ތަކ ަގއި   "ސ ޕީޗ   ސ  ފ ރީވަރސަ ސ ޕީޗ 

 ދީނ ގައި.  ޖީލަށ  އަމާނާތެއ ެގ ޮގތ ަގއި ޤައ މ  ހަވާލ ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށ  ވަކި ލިމިޓެއ  ކަނޑައަޅާފައި ޮއވޭ  ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ 

. ނޫނ  ބައެއ  އ ޅޭ ދީނަށ  ތަފާތ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ.  ކަމެއ  އިވާށ ވާފަ ނަހީކ ރަ އ ފެއ ދ މަކީނަތ ފި. އެހެނ  އޮނ ނާނީ ވެސ 

ޓަށ  ބެއ ޔަސ  ެއއ ޮގތަކަށ  ހަމަ ހ ރިހާ ރަށެއ  ވެސ   އ ގ ދ ރަތީ ވެ  ފަތަކަށ  ެއއ  ފާޑަކަށ ، ސަާގެއއ     ، ދީނެއ ަގއި އެއ  

އެނ މެ ކައިރީަގއި.    ،، އެއ  ބަޔަކީ ހިނ ދޫނ ފަތާއިސަާގދ ނިޔޭެގ އެހެނ  ޤައ މ ތަކަކީ އެކި    ، އޮނ ނަ ބައެއ ، އެހެނ ނަމެސ 

 ، އެކ . އެހެނ ނަމަވެސ   އ ޅޭ އެ މީހ ނ ނާ ވެސ  އެބަ  ތިބޭ. ދިވެހިނ  އަނެއ  ބަޔަކީ ބ ޑިސ ޓ ނ . ލަނ ކާއަށ  ދިޔަސ  އެބަ

ިއސ ލާމ ދީ ބޭނ ނ ވަނީ  ތިމަނ މެނ   ބަދަލ ަގިއ  ބޭނ ނ ވަނީފ ރައ ސާރަކ ރ މ ެގ  ކަމަށ   ފަތ ރަނ   އެހިތައި ކަމޭ  ؛ނ    ެގނ  
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ެއކަމަކ ،    .ސައ ދެއ ކ މަކަށ  މަނަެއއ  ނޫނ  އިނ ޑިާއއަށ  ގޮ  ޓަކައި ދައ ކަނ ޖޭ ވާހަކަ މީހ ނ  އިސ ލާމ ދީނަށ  ވެއ ދ މަށ 

އެހިސާބ ނ  އެ    ؛ އެ މީހ ނ ނަށ އެ މީހ ނ ނާ ދިމާއަށ  ކަލޭމެނ  ތިބީ މަރަނ ޖެހިފައި ތިބި ބައެކޭ، ކަލޭމެނ  މިހެނ ވެއ ޖޭ

 އެހެނ  މީހާ އެ ވެސ  ޮގތ  ދެކޭ  ދޭތެރޭ އިސ ލާމ ދީނާ. ފަށާނެ ނަފ ރަތ ކ ރަނ  ހިސާބ ނ   އެ މީހާ އެ.  މީހާ ޯގސ ވާނެ

ބައެއ  ދެކޭނެ ޮގތަކަށ  ހަރ ކަށި  ނޫނ   ެގ.  ދީނެއ   ހަރ ކަށި  ިއސ ލާމ ދީނަކީ  ދެކޭނީ.   ކީނަނ އަޅ ަގނޑ މެ.  ޮގތ ަގއި 

ތިބި  މެނ ނަކީ އިބ ރާހީމ ެގފާނ ެގ މިއ ލަތަށ  ތަބާވެަގނޑ އަޅ   .މެނ ނަކީަގނޑ އަޅ   އަހ ލ ވެރިނ  ފޮތ ތަކ ެގ. އަހ ލ ކިތާބީނ 

ފޮތ ތަކ ެގ    ؛މިހާހިސާބަށ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ހަމައެކަނި.  އަހ ލ ވެރިނ  ފޮތ ތަކ ެގ.  ބައެއ  ދ ނިޔޭަގއި  އެހެނ ވީމާ، 

  ..އަޅ ަގނޑ  މި ނިނ މާލަނީ.  ،އެއ ކޮށ  އަހ ލ ވެރިނ ނާއި ނ ވަތަ އެހެނިހެނ  މީހ ނ ނާ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ! ނިނ މާލަދެއ ވާ ޅ ކޮ ވާހަކަ މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި

 

 މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

 އެތައ   ؛ކާފައިނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ށ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ އ ޞަކޮށ ޚާ އަދި ލ ޙަވެރިސ  ޮގތަކަށ  އ ޅެވޭނެ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

ވާހަކަދައ ކަނ  މި   . ހިނދ ކޮޅެއ އަމާނާތެއ  އޮތ  ރައ ދ ކޮށ ދީފައި އަޅ މެނ ނަށ  ނ އަހަރަކ  ހާސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިތާ 

ތަނ   ނ  ދާއިރ ަގިއ މިއަޅ ަގނޑ މެ  ، މި ޤައ މ  ހަވާލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި  ޖީލާ  ލ ގެ ގ ބަބެނީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މ ސ ތަލި

އަވަ   ،ފަސާދަކޮށ  ހަޅޭއ ލަވަ  ޓެރި ޤައ މ ތަކާއ ކައިރި  އައ ޓޭ، އަނެއ  އި ޖެހި  ކޮށ ެގނ ނ ވާނެ. އިނ ޑިއާ  މި ކަނ ތައ    ،

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ެއއ ވެސ  ބަޔަކަށ     އ ޓޭ. ެއއީ އ ތ ރ ކަރަ. މިހާރ  އިނ ޑިާއ އޮތީ. އެހެނ ވީމާއައައ ޓެކޭ، ހިނ ދ ކަރަ  

ައޅ ަގނޑ މެނ ބަދ ބަ ބ ނެެގނ ނ ވާނެ.  ެގނ ގ    ،ސ   ހައ ދެއ   ވާހަކަދެއ ކ މ ަގިއ  ެވސ   ނ ވާނެ.  ޅެއަޅ މެނ ެގތެރޭަގއި 

 އަޅ ަގނޑ  ބިލަށ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ .  !ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިމ ތިޔާޒ  ފަހ މީ.. މާފަނ ނ  އ ތ ރ  މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 މާފަނ ނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިމ ތިޔާޒ  ފަހ މީ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 
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 ، ތ  ހިމާޔަތ ކ ރ މަކީ އެއީ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަމެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީހަލަސ . ޚާރިޖީ މަރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 ގ ޅިެގނ  އެކ ަގއި  ނޫނ  ެވސ  ޤައ މަތަކާއަދި އެ  ،ޚާރިޖީ ގ ޅ ނ ތައ  އޮތ  ޤައ މ ތަކާއި  ވެހިރާއ ޖެއާ ދި، ދިވެހިރާއ ޖެއަކީ 

ގ ޅ ނ ތަކަށ  ނޭދެވޭ ައސަރ   ޚާރިޖީ  ދެމިއޮތ  ޤައ މެއ . އެހެނ ވީާމ،  ަމއ ޗަށ  އަބަދ ވެސ   އ ޅ މ ެގ ސިޔާސަތ ތަކެއ ެގ 

ޚާރިޖީ ގ ޅ ނ ތައ  ރަނަގޅ ކ ރެވޭނެ ޮގތ ތަކަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އަބަދ ވެސ    ؛ައދި އެ ކަނ ކަނ ، ކ ރާނޭ ކަނ ކަނ  ހ އ ޓ ވައި 

 ޮގތަށ  އަދި މިހާރ  މި އޮތ   ،ސިޔާސަތ  ބައ ޓަނ ކ ރ މަކީ މ ހިނ މ  ކަމެއ . މި ބިލ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  ކޮމިޓީއަކަށ  ޮގސ  

އަޅ ަގނޑަށ  އެހާ   ޮގތަށ  ބަލައިލާއިރ ަގއި ތ ކ ރެވޭނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . މި ވަގ ތ ަގއި މި ބިލ  އޮރަނަގޅ    ވ ރެ

 ، ައޅ ަގނޑ  ހަނދާނަށ  އަނ ނަނީ  ؛ހިތ ހަމަޖެހޭ ބައެއ  ކަނ ކަނ  ނެތ ކަނ  އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގ އެބަވޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 އީ ވާއިދ ެގ ދަށ ނ  ޖިނާއެ ގަ . ބެހޭ ަގާވއިދެއ   ޔާމީެގ ކ ރީެގ ޕީ.ޕީ.އެމ  ސަރ ކާރ  އޮތ އިރ ަގއި ެއކ ލަވާލި ަގާވއިދެއ ، ދިދަ

 ށ  ޔަދިދަ ދިވެހި.  ސ ވެސ  ނޭޅޭނެ ާގނޫނެއ  ނެތީ  ކ ށެއ  ކަނޑައީފ ރަތަމަ ކަމަކީ ަގވާއިދަކ ނ  ޖިނާ   ؛ކ ށަކަށ  ހަދާފައި

ފޮނ ވައިކަނޑަެއޅީ ޮގތ ަގއި ކ ށެއ ެގ އ ފ ލ މަކީ  ދިދަ ެގއެއ  ޕާޓީ ސިޔާސީ އެހެނ  މައ ޗަށ  ވ ރެ ފ ލ ހ ނ   ދެނ    . ، 

އެހެނ ޮގސ  ފޮޓޯތައ  އެހެރީ ެއ    ،ަގސ ަގހަށާއި   ،ލައ ވަިއ އަރ ވައި   ލަދޭޝ  ކ ދިނ ފ ލ ހ ނ ނަށ  ނޭރޭ ތަނ ތަނަށ  ބަނގ 

މި ބިލ ަގއި ހ ރި ބައެއ    އާދޭ ހާލ  އިނޭގތޯ. އެ ދ ވަސ  މަތިނ  އަޅ ަގނޑ  ހަނދާނަށ  އެބަޮގތ ،  ދިދަ ނަަގނ  އ ޅ ނ   

ބަލައިލީމާ ހ ރި  . މާއ ދާތަކަށ   ބިލ ަގއި  އޮތީ،މި  މި  މިސާލަކަށ   ބަލައިލާއިރ ަގއި  ކަނ ކަމަށ   ކަށ   ޔަދިދަ ބަެއއ  

ދިދަ ބޭރ ެގ  އިނޭގތޯ.  ކަމެއ ޔަެގއ ލ ނ ދިނ ނ   ެއފަދަ  ދިނ ނ .  ެގއ ލ މެއ   ނިޝާނަކަށ   ނ ވަތަ  ޖިނާީއ  ކަށ   ކ ރ މަކީ 

 ޮގތ ަގއި  ކ ށެއ ެގ އީޖިނާ ނެތ  ދިއަ ދިނ ނ  ެގއ ލ ނ  ށ ޔަދިދަ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ.  ކ ށެއ ެގ ޮގތ ަގއި ކަނޑައަޅާފަިއ މި އޮތީ

ކ ށަކަށ  މި ކަނޑައަޅަނީ. އަނެއ ކޮޅ ނ  ބަލައިލާއިރ ަގިއ    އީކަށ  ެގއ ލ ނ ދިނ ނ  ޖިނާޔަޤައ ެމއ ެގ ދިދަ  . ބޭރ ެގކަނޑައަޅާފަ

ޤައ މ ތައ  އޮސ ޓ ރޭލިއާ  ؛ބޭރ ެގ  އިނިގރޭސިވިލާތ ،  މިހެނ ، އެމެރިކާ،  ޤައ މ ތަކެ  ޮގއ ސަ ކެނެޑާ،  ެއ    ،އ  ކިތަނ މެ 

ނޫނ . މި ޤައ މ ަގިއ   ކ ށެއ އީދިނ މަކީ ޖިނާ ކަށ  ެގއ ލ މެއ ޔަދިދަ  އ ެގރައ ޔިތެއ  އެ ޤައ މެ   އ ެގޤައ މ ަގއި އެ ޤައ މެ

ކަށ  ެގއ ލ މެއ  ދިނ ނ . މިކަހަލަ  ޔަ އިނިގރޭސި ދިދަ  ،ކަށ  ެގއ ލ ެމއ  ދިނ ނ ޔަ ކ ށަކަށ  އެބަވޭ އެމެރިކާެގ ދިދަ އީޖިނާ

ނ  އަޅ ަގނޑ  ހިތަށ އަރަނީ. އެހެނ ވީމާ،  މިދިޔަ ސަރ ކާރ ެގ އެއ ކަލަ ަގާވއިދ  މަތީ  ،ޮގތަކީ ވާކަނ ތައ ތައ  މިހެނ ވީމާ  

 އެބަހ ރި ބިލ ގައި މި ހަމަ ައދި.  ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ  އެބަ ފާހަގަވޭ ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ރަނަގޅ ކޮށ ލަނ ޖެހޭ ކަމެއ ެގ

މީހަކ  އ ޅޭ  . މި ރާއ ޖޭެގ ފަސ ަގނޑ ަގިއ ބޭރ ކ ށ ތައ  ހ ރި ފައިކަނޑަައޅާ ޮގތ ަގއިެގ  ކ ށ ތަކ  އީޖިނާ ވެސ  މިހާރ  ހަމަ

ދިނ މަކީ  އެ މީހަކަށ  ެއއ ވެސ  ބާވަތެއ ެގ ެގއ ލ މެއ  އަދި އެ މީހަކ  ދިރިއ ޅޭ ތަނަކަށ  ެގއ ލ މެއ   ،ކަމަކަށ  ވީނަމަެވސ 

އ ޔާ އެ މީހަކ  ދިރިއ ޅޭ ތަނަކަށ   އެ މީހާއަށ  ނޫނި  މީހަކަށ  ވީމާބޭރ   ،އޮތީ މި  އެކަމަކ . ކ ށެއ   އީވެސ  ޖިނާ މިހާރ 

ހިތ ނ  މިހާރ  ެގއ ލ ނ ދިނ މަކީ ކ ށެކޭ. އަޅ ަގނޑ    އީޖިނާ ވެސ  ނޫނިއ ޔާ ެއ މީހަކ  ނިސ ބަތ ވާ މ ައއ ސަސާއަކަށ  
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ެގ ދަށ ނ  ކ ށެއ  އިނޭގތޯ. އެހެނ ވީމާ، މިކަހަލަ ވަރަށ   ތަކ ކ އ ތައ  ކަނޑައަޅާ ާގނޫނ   އިޖ ރާތ ެގ ދަށ ނ  އަދި ޖިނާއީ 

ފެދަ ޑ ރާފ ޓެއ ގެ ނ ށ   ސިފަވަ ވަރެއ ެގ  މި  ައޅ ަގނޑަށ   މި  ޮގތ ަގއި  އެހެނ ވީމާ،  ރަނަގޅ ކޮށ ލެވޭނެ ނީ.  ކަނ ކަމަކީ 

ފާހަަގކ ރެވެ އަޅ ަގނޑަށ   ޮގތ ަގއި  . ކ ށެއ  ގޮވާލ މަކީ މަށ ޔ ދި ވީމާ  މީހެއ ބޭރ  ދޫކޮށ  ރާއ ޖެނީ.  ކަނ ތައ ތަކެއ ެގ 

އެބަ    ނޫނ  ޮގތަކަށ  މި ޑ ރާފ ޓ ތަނ ކޮޅެއ  ފަހަރ ަގއި ބޮޑ ވަރަކަށ  ވެދާނެ. މި  އީއޮތ . އެހެނ ވީމާ، މި އެހެނ ވެސ  އެބަ

ދި މީހަކ   ދޫކޮށ   ޖިނާޔ ކ ރެވެނ ޖެހޭ ކަމަށ . ރާއ ޖެ  ހަދާވަރ    އީމަށ  އަދި ބ ނެލ މަކީ އެއީ އެހާ އަވަހަކަށ   ކ ށަކަށ  

މަ ޚާރިޖީ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އެހެނ ނަމަެވސ ،  ނ ވޭ.  ެގއ ލ ނ ވާތަށ ހަލަސ ކަމަކަށ   ރޭިވ    ،ކަނ ތައ ތައ    ޮގތ ތަކަކަށ    

އެޑ ރެސ ކ ރަނ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ކަނ ތައ ތަކަށ   ހިނާގ  ެއައށ    އެބަ އިނ ތިޒާމ ެވެގނ   އެބަޖެހޭ. ހަޖެހޭ.  ހޯދަނ   އ ލ  

، ލ ނ  އ ނިކޮށ މިނެއ ަގއި މަޝ ވަރާކޮށ ެގނ  މިހިރަ ހެއ ވާ ކަނ ތައ ތައ  މި ބި އެހެނ ވީމާ، ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގިއ ވަރަށ  ފ ޅާ

ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭތީ އެ ާވހަކަ ފާހަަގކޮށ ލީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ    ރަނަގޅ ކޮށ ލ މަކީ އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ކ ރެވިދާނެ

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ނ .ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިކ ރާމ  ޙަސަޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ދިއ ަގރ  ދާއިރާެގ 

 

 ދިއ ަގރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ިއކ ރާމ  ޙަސަނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އަޅ ަގނޑ    ބިލަށ މި   ހ ށަހަޅާފައިވާ  ނިހާދ  މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ފޭދޫ  .ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ! އާދެ

ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . ށ   ކަމަ މ  ބިލެއ ނ މި ަވގ ތަށ  ހަމަ ަވރަށ  މ ހި . އަދި މިއީތާއީދ ކ ރަނ  ޮގތެއ ަގއި  ޖ މ ލަ

 ޤައ މަކީ މި.  ދިވެހިރާއ ޖެއަކީ   ބަވަނަވެފަިއވާ ދ ނިޔެެއއ ަގއި އޮތ  ކ ޑަ ޤައ މެއ ، އެހެނ  އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަާވ ސަބަބަކީ

ތެރޭަގިއ   . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އެތެރޭެގ ވާދަވެރިކަމ ެގޤައ މެއ  ދަމަހައ ޓަނ ޖެހޭ ގ ޅ ނ  ،އ ފައ ދައި ގ ޅ ނ  ޤައ މ ތަކާ އެހެނ 

ެއ ޤައ މ ތައ  ނިކަމެތިކ ރެވޭ ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ އަޚ ލާޤީ  ،ބަދ ބަސ ބ ނެ އެ ޤައ މ ތަކަށ  ،ބޭރ  ޤައ މ ތައ  ަވއ ދައި 

ވިޔަސ ، ޗައިނާ ކަމ ަގއި   އ  ނޫނ . އެއީ އިނ ޑިއާ ކަމ ަގއިމިނ ަގނޑ ތައ  ެގނ ގ ޅ މަކީ ައޅ ަގނޑ މެނ  ކޮށ ެގނ ވާނެ ކަމެ 

  ބަރޯސާވާ ޓޫރިޒަމަށ  އީމި އަޅ ަގނޑ މެނ  .  އ މެއ  ކަމ ަގއި ވިޔަސ ޤަ ވިޔަސ ، ލަނ ކާ ކަމ ަގއި ިވޔަސ  އަދި އެހެނ   

 ؛ކ ރަނީ ޓޫރިޒަމ ނ ކަނ   އ ދަށ  ފައިދާއެޞާތިެއނ މެ ބޮޑ  އިޤ ، އެނ މެ ބޮޑ  އާމ ދަނީއެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޤައ މެއ .

 އަޅ ަގނޑ މެނ    އިރ ަގއިހ ރި އ ތައ  ކަނ ތަ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މިހެނ    އ .ޤީަގތެޙަ ހޭބޫލ ކ ރަނ ޖެަގނޑ މެނ   ޅ ަގއެވެސ  އަ

 ކ ރަމ ނ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ރަނަގޅަށ  ކިތަނ މެ  ސަރ ކާރ ނ   ،އިޓަކަ  ހޯދ މަށ  ކ ރި  ކ މެނިިއ  ޮގތ ގަ  ނ ެގވާދަވެރީ  ސިޔާސީ
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 މިނ ަގނޑ ނ  އަހ ލާޤީ  ޓަކައ  އައ މަށ   ވެރިކަމަށ   ބޭރ ކޮށ  ސަރ ކާރ   ،  ނެތ  ބެލ މެއ  ެއއަށ   ،ވިޔަސ   ކަމ ގައި ެގނ ދިޔަ

.  ނޫނ   މަސައ ކަތެއ  ހ ރި ފަިއދާ އ މަށ ޤަ އެއ ޮގތަކަށ ވެސ  އިޮގތ ގަ   ަގބޫލ ކ ރާ ައޅ ަގނޑ  ކ ރ މަކީ މަލ ތަކެއ ޢަ ދެރަ

ދ ވަސ ތަކ  ވީމާ،  އެހެނ  މިދިޔަ  މިނއަޅ ަގ  ؛ަގއި ެއކަނ    ކ ރިނ  ޑ   ތަނ ކޮޅެއ   މީެގ  ކ ޑަކޮށ    ،ދަނ ނަވަނީ  މިހާރ  

 އެހެނ ސ ކޮށ   ޯގ ވަރަށ  ،ބަޔަކ ނ ނަށ   .ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެ މަނ ޒަރ  ވަނީ ފެނިފަ މަޑ ޖެހިފައި އޮތ  ކަމ ަގއި ިވޔަސ 

 ކ ރެވޭ  އެހެނ .  ސައ ކަތ ކޮށ ފަމަ ވިސ ނައިދޭނ ވަނީ ވިސ ނ ނ ތަކެއ   ޮގތަށ   އ ފެދޭނަފ ރަތ  އިދޭތެރޭގަ  އ މ ތަކާޤަ

 މި ވީމާ، . އެހެނ ޢަމަލ ތަކެއ   ދާނ ޖެހޭނެ ކަނޑަެއޅިެގނ  އަދަބ  އަށ  އި އެޮގތ ަގ  ަގބޫލ ކ ރާ ައޅ ަގނޑ   މަސައ ކަތ ތަކަކީ

 ފާހަަގކ ރެއ ވި އެ މެނ ބަރ  ތެރިތ ޒައ އި  ދެނ މެ ބިލ  މި  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ އަޅ ަގނޑ  . އެއީ ކަމަކީ ކޮށ ދޭ  މި ބިލ ނ 

 މި މިހާރ މަކީ  ޔ ރެޓިފައިެވެގނ ދި  މި  ޮގސ ނިމިެގނ   ރަނަގޅަށ  އިެއކ ގަ  އިޞ ލާޙ ތަކާ އަދި ޮގސ  ޓީއަށ މިކޮ ޮގތަށ 

 އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .  ޮގތ ގައި ެގއ ކަމެ މ ނ މ ހި އ މަށ ޤަ

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

 ސަލީމ . ޙ މަދ  އަމެނ ބަރ  ތ ތެރިއިއ ޒަ  ރާެގއިދާށި ހޯރަފ އ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ޝ ކ ރި

 

 ސަލީމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޙ މަދ  އަމެނ ބަރ  ރާެގއިދާ ށީހޯރަފ 

 ޤޫބާތަށ  ހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞ ލާޙާ ބެހޭ ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ  ޢ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޤާނޫނ ލ   .ރަީއސ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި

ފާހަަގކޮށ ލަނ  ކަމެއ   ދެތިނ   ބޭނ ނ   ބޭރ ެގ    ،އެނިގަވޑަަގނ ނަާވނެ  ށ ރައީސަ  އިއ ޒަތ ތެރި  .ވެސ   ދިވެހިރާއ ޖެައކީ 

އެއ  ޤައ މ ތަކާ ބޭއ ވ މ ެގ  ގ ޅ މެއ   ނަމޫނާ  އަހަރަށ  ެއކ   ދިގ   ހާސ   އޮތ     ،ވ ރެ  ތާރީޚެއ   . އ މެއ ޤަ ފަޚ ރ ެވރި 

 އ  މަނ ފާތަ ލިބ ނ  ދިވެހީނ ނަށ  ތެރެއިނ  ގ ޅ ނ ތަކ ެގ  ާގތ  މިދެނ ނެވި ލެއ ވ މ ނ އިބައ ލަވަ  ތަރައ ޤީއަށ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ

ދައ ރެއ   އެ  .ިގނަގ ނަ ނ ހަނ  މ ހިނ މ   ވަރަށ   ތަރައ ޤީަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޮގތ ނ   މިދެނ ނެވި  ގ ޅ ނ    ހަރ ދަނާ 

ދ ނިޔޭެގ ފެނ ަވރ ަގިއ ޤަދަރ ވެރި ޤައ މެއ ެގ    ،ރ ވެފައި ޮއތ  ރާއ ޖޭެގ ޚާރިޖީ ގ ޅ ނ ތައ  ބަދަހިކޮށ ނަހީ.  އަދާކޮށ ފަިއވޭ

ޤީޤަތ   ޙަމި    .ދަނީ ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ ހަރ ދަނާ ސިޔާސަތ ެގ ސަބަބ ނ  ފިޔަޖަހަމ ނ  ބޮޑަށ  ވެސ  ިމައދ  މި ޮގތ ަގއި މާ

އޮތީ  ތަނބ  ައދިވެސ  ބިނާވެފައި މި ދ ެގ މައިޞާތިދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޤ   ؛ރައީސ   ޒަތ ތެރިއ އި . މ ޅި ދ ނިޔެ ަގބޫލ ކ ރޭ 

 ބޭރ    .ރާއ ޖޭެގ ފަތ ރ ވެރިކަމަށ  ފަނ ސާސ  އަހަރ  ފ ރޭ އަހަރ މިއީ   ށ .މާނ ދާރީ އަދާކ ރ މ ެގ ތެރެއަހެބޭރ  މީހ ނ ނަށ  މެ 

ދިވެހިރާއ ޖެ  ޤައ މަކަށ   ލިބ ނ   ފައިދާއެއ   ބޮޑ   އެނ މެ  ނިސ ބަތ ނ   ކަމޭހިތައިެގނ   ޤައ މ ތަކަށ   ބޭރ   މީހ ނ ނަށާއި 

 ބަެއއ    ޮގތަށ  އަނ ނަ ހީނަރ ކަނ  އެކ ވެރިކަމަށ  ާގތ  ބާއ ވާ ރާއ ޖެއިނ  ޤައ މ ތަކާއި  ބޭރ  ،އެހެނ ނަމަވެސ   .ވެެގނ ދާނެ
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 އޮތ   ފެނ ނަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ިމއަދ  ،އެއީ ނ ޢަމަލ ކ ރަމ ނ ދާކަ ޮގތެއ ަގއި ބޮޑ  ނ ފާޅ ކަ ވަރަށ  ފަރާތ ތަކ ނ 

މެދ  ނ ަވތަ ވަކި ޤައ ެމއ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނާ މެދ  އާނ މ ނ ެގ މެދ ަގއި  ަވކި ޤައ މަކާ  ؛ރަީއސ އ ޒަތ ތެރި  އި.  ޙަޤީޤަތެއ 

ެއއީ  . ވިޔަސ  ކޮށ ެގނ ވާނެ ކަެމއ  ނޫނ   ޔާސީ ބޭނ މެއ ަގއިރ ޅިވެރިކަށ  އ ފެއ ދ މަކީ ސި   ، ނަފ ރަތާއި  ،ހިތ ހަމަނ ޖެހ މާއި

ފެނ ނަނ  އެބަ އޮތ    މެނ ނަށ މިކަމ ެގ ހެކި ައޅ ަގނޑ    ؛ރަީއސ އ ޒަތ ތެރި  އި .ބޫލ ކ ރާ ހަމައެއ  ެވސ  ނޫނ ަގދ ނިޔެ  

 . މަނާކޮށ ފަ ވަނީ  މި މަލ ތައ ޢަ  މިފަދަ ތެރެއިނ  އޮނިަގނޑ ެގ ނޫނީާގ ޤައ މ ތަކ ަގއި އެ.  އ ަމކ ނ ޤަދ ނިޔޭެގ ސަތޭކަ އަށާރަ  

ނ ޓ  އޮނ  ނަވިއިތ ރ ނ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ކޮއޭގެ   .އޮތީ ެއ ޤައ މ ތަކ ަގިއ ކަނޑައަޅާފަ ކ ރެވޭނެ ކަމެއ  ނޫނ ކަނ  އެއީ  މި

ެގ  ޚިޔާލ  ފާޅ ކ ރ މ ެގ މިނިވަނ ކަމ   ،މާއ ދާެގ ތިނ ވަނަ ނަނ ބަރ ގައި  ވަނަނަވާރަ ސިވިލ  އެނ ޑ  ޕޮލިޓިކަލ  ރަިއޓ ސ ެގ

ނޫނީ ވެރިކަނ  ހިފެހެއ ޓ މާ ޚިލާފ ވާ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރާ ާގ،  ސަލާމަތާއި  ،ހަމަޖެހ މާއި ވިޔަސ  ޤައ މ ެގ ދާޚިލީ ތެރެއިނ 

 ކޮނ ވެނ ޝަނ  އަނ ރަޕިޔޫ.  ބަޔާނ ކޮށ ފައި އެބަ އޮތ   މަށ ކަ   އެޅޭނެމ މ ެގ ތެރެއިނ  ފިޔަވަޅ  އިނޫނީ  ާގމެދ    ފަރާތ ތަކާ

ކޮނ ވެނ ޝަނ ެގ ދިހަވަނަ މާއ ދާެގ ދެވަނަ ނަނ ބަރ ަގއި ވަރަށ  ސާފ ކޮށ    އެ  !ބައ ލަަވއިލައ ވާ ރައިޓ ސ އަށ   ހިއ މަނ އޮނ   

ގ ޅ ނ ހ ރި ކަނ ކަާމއިޤަ   ،ބ ނޭ  އެބަ ފަދަ ކަނ ކަނ   އަރާޤައ މ ެގ އަމާނ ކަމާއި ރައ ކާތެރިކަަމށ  ބ ރޫ  ،އ މީ ސަލާމަތާ 

 ޤައ މެއ ގެ  އެ އ ފެއ ދ މަކީ ނަފ ރަތ  އަމާޒ ކޮށ  ޤައ މަކަށ  ބޭރ  .  ބ ނެ އެބަށ   ވަރަށ  ސާފ ކޮ  ،ކަމަށ  ނ ވާނެކ ރެިވެގނ 

 ، އޮސ ޓ ރޭލިއާ.  ކަށަވަރ  ކަމެއ ކަނ  ނ ރައ ކާވެދާނެ ވެސ   ސަލާމަތަށ  އަިމއ ލަ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޚ ދ  ،ވެސ   ސަލާމަތަށ 

 ފަިއވާވެސ  ކަނޑައަޅާ ކ ށެއ ެގ ޮގތ ަގއި މިހާރ   އީކ  ފަދަ ޤައ މ ތަކ ަގއި މި ފަދަ ޢަމަލ ތަކަކީ ޖިނާޑެނ ޑ މާ  ،ބޫޓާނ 

މާއ ދާެގ ދަށ ނ  ޚިޔާލ    ސާސީެގ ހަތާވީސ ވަނަނ އަޤާނޫ ،ބޫލ ކ ރަނ ަގވެސ    ައޅ ަގނޑ  ؛. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ކަނ ކަނ 

އަސާސީ   ލިބިެގނ ވާ  ރައ ޔިތަކަށ   ދިވެހި  ކޮނ މެ  އެ  އެހެނ   .އ ގެ އ ހަފާޅ ކ ރ މަކީ  އަޅ ަގނޑ ގ  އ ހަ ނަމަވެސ   މެނ    

ޒިނ މާދާރ ކަމާ  ޮގތ ނ   ވާމީގ  އިނަލ އަބަ ބޭނ ނ ކ ރަނ ޖެހޭނީ ގ އ ހައެ    އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގއި.  އެކ  ބޭނ ނ ކ ރަނ ޖެހޭނީ 

. ނ ނޫނ ތަކަށ  ވެސ  ފެތޭ ޮގތ ެގ މަތީާގއަދި ރާއ ޖޭެގ    .ނ މަތީ ހަމަތަކ ެގ ލ ތަކާއިޞޫއ  ބޫލ ކޮށ ފަިއވާ ަގ އަޅ ަގނޑ މެނ 

މިީއ މިހިނދ ނ  މިހިނދަށ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ     .ދ ކ ރަނ އީތާ ައޅ ަގނޑ  އިޞ ލާޙަށ  ލަޖ މ  ވާހ ށަހެޅިފައި  ،ކަމ ނ އެހެނ 

 ، ނަމަ ނ ކޮށ ފިައދި މިކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  ޢަމަލ   .ބޫލ ކ ރަނ ަގއަޅ ަގނޑ     ށ ކަމަ ބޭނ ނ ތެރި އިޞ ލާހެއ 

 ކަމަށ  މިކަމ ެގ ސަބަބ ނ  ލިބިދާނެ ދެރަ އެހާ ކ ޑަ ނޫނ ރައ ޔިތ ނ ނަށ    ކ ރިމަގ ަގއި ދިވެހި  ،ނަމަ ނާޅައިފިފިޔަވަޅ 

ބޫލ ކ ރަނ   ަގ ވެސ  ކ ރާއިރ  ައޅ ަގނޑ ާވހަކަ މިޮގތަށ  ފާހަަގ މި  ؛އ ޒަތ ތެރި ރައީސ އި  .ބޫލ ކ ރެވޭ ަގވެސ  އަޅ ަގނޑަށ  

ބ ނަނ ޖެހޭ    ނ  އެއ ޗެއ ނ ރ ހ މ ެގ ޮގތ  އ މެއ ެގ ރައ ޔިތަކަށ ޤަރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެހެނ  ޤައ މަކަށ  ނ ވަތަ އެހެނ    ދިވެހި

 ދެކޭ އަޅ ަގނޑ .  ނ ވާނެބާއ ވަިއެގނ   ފައި ވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ  މ ޅިނ  ބަނ ދ ކޮށ ގ އ ހައެ    ،ނަމަ ލަތެއ  އަތ ވެއ ޖެހާ
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 ޓީ ކޮމި  ،ދެކެނ  އަޅ ަގނޑ   . ހެދިދާނެ ބިލ   މި ބިލަކަށ  ފ ރިހަމަ ު ވ ރެ  މިހާރަށ ،ެގނެވި އިޞ ލާޙ ތަކެއ   ށ ބިލަ ޮގތ ަގއި

 ޔާ. ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ  ަވރަށ   .ކަމަށ  ޮގތަށ  ކ ރިއަށ ދާނެއެ   މަސައ ކަތ  އި އެލާަގޙަމަރ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ . ދާއިރާެގ ވަރީއ މަޑ . ބަރ ނ މެ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ   ދާއިރާެގ ވަރީއ މަޑ 

ޤައ މަށ    ،ވެހިރާއ ޖެ ދެކެ ލޯބިވާދި  ،ދެކޮޅަށ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އިނ ޑިއާ ސިފައިނ  ރާއ ޖޭަގއި ތިބ މާ

ވަރަށ   ނ ޔާމީ ރައީސ  ރަކާތ ހަ ފަހ ނ  އެ   ؛ހަރަކާތ ފެއ ޓި   ވާ ބޭފ ޅ ނ  ރާއ ޖޭގައިދިަވޑަިއަގނ ނައެހެޔޮ  ،  ތެރިޞ އިޚ ލާ

ލީޑ  ފެނ ނީބޮޑަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ެގނ ދަވަނިކޮށ   ބޭ  ،ކ ރައ ވ މ ނ   ބޮޑަށ   ވަރަށ    އަދި  ،ރާރ ވެ ަގސަރ ކާރ  

 .. .ނ ވާލިބިދީފައި ނ ސާސީއަނ ޤާނޫ ޓަކައި މަށ ެއކަ . ތަނ  ދިޔަހ ސ ެވެގނ ތ ޮގ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނިޒާމީ  ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ . އިނގ ރަިއދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ 

 މައ ސަލަެއއ . 

 

 ސަލަ( ނިޒާމީ މައ )

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

 . ރަށ ބަބަރާ ދާނީ .އިރާކާ ގ ޑ ގ ޑެއ  ނާޅާނެ ؟ވާނީ ކިހިނެއ ތޯ ލަދީފިއ ޔާށައެޅިފައި އޮނ ނަ ެއއ ޗަކަށ  ވާހަކަދައ ކާހ 

 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ަގނޑ   އަޅ  ޏާ  މަށ  ވަނ ކަ ެއއާ ޚިލާފ ވާ  .ޮގތ ނ  ެއ ާވހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނީ ބިލާ ބެހޭ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 ! ެގނ ދަވާ ރިއަށ ކ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ހަނދާނ ކޮށ ދޭނަ
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 މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ދާއިރާެގ ވަރީއ މަޑ 

 ކަނ ތައ ތައ   ބާވަތ ެގ  މި  ،ގ ނީއެނ  މި ޑ މެނ ނަށ ނ އަޅ ަގ ދިޔަކަނ  ކ ރިއަށ  ވެސ   ޙަޤީޤަތ ަގއި ރަކާތ ހަ  އެ ދެ!އާ

 ތީމާނެ ޮގތެއ  އެއ ވެސ  ެއހެނ  ޮގސ ެގނ  ބެކ ފ ޓަށ  ސަރ ކާރ ެގ މި ވެސ   ޤީޤަތ ގައިޙަ ހަމަ .ފެށީމާ ކ ރަނ  ނ ސަރ ކާރ 

ޤޫބާތަށ   ޢ ޤާނޫނ ލ   ،އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ  .ހ ށަހެޅ ނ   މި ޮގތަށ    ެގނ ނަ އ ޙެއިޞ ލާ ޤޫބާތަށ ޢ ލ ޤާނޫނ  އ ދީވެ  މި މިހާރ 

 ޤައ މީ ވިނ ދެއ   ޖަހާ ތ ަގއި މިހިެގނަޔަސ  ދިެވހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ  އ   ކޮނ މެ ބަދަލެ، ކޮނ މެ ބަދަލެއ  ެގނަޔަސ 

ނާއިހ އ ޓ ވަ  ޮގތެއ   އެއ ެވސ   ހަމަ  ނާނ ނާނެ.  ލެވޭނެ  ޮގތެއ   ބަދަލ   .ނ ނާނެެއއ ެވސ    ެގނަޔަސ ،ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  

އ މ   ޤަ މި  .ނ ލާނެެއއ ހ އ ޓަ  ވެހިނ މިކަމެއ  ދި  ،ދަނ ނަވަނީ  މި  އެކ    ވަރަށ  ސާބިތ ކަމާ ،ޔަސ ެގނަބަދަލ   ޤޫބާތަށ ޢ ޤާނޫލ 

ހ ރިހާ މިނިވަނ ކ ރ މަށ  ކ ރަނ ޖެހޭ  ވަރަށ    ނެ.ކ ރާ  ،ރައީސ   ތެރިއިއ ޒަތ  އ   ކަމެ ޓަކައި  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

ދެނ     ،ހ ސ ވީމަވެސ  ހަމަ އެއ ކޮށ  ޮގތ  ވެސ  ހަމަ ޙަޤީޤަތ ގައި މި ބިލ  ހ ށަހެޅީމާ  ،ޔައީ ދި  ރަނަގޅަށ  ފެނިެގނ  މި

 އިފިއ ޔާ ލައ ވަ އިބައ ލަވަ  މި ބިލ   ؛ރަީއސ   އިއ ޒަތ ތެރި .ތަނ   މަސައ ކަތ ކ ރާ  ލާނ    ށ އެހެނ  އެއ ވެސ  ޮގތެއ  ނެތިެގނ  ޖަލަ

 ކަމަކަށ   ފ ރަތަމަ.  ވޭޟ ރަޢާތަ  އެބަ މާއ ދާއާ ފާސ ،  މާއ ދާ ސާސީެގ ފަސ ނ އަމި ބިލ ނ  ޤާނޫ  ،ނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެއެ

ނ ކ ރެވޭއެކަެމއ   .ލާއިނަަގ އެބަ  މިނިވަނ ކަނ  އ ޅ މ ެގއެއ ވެ ؛އ ދާމާ  ތިރީސ ވަނައ ބަ ިއއ ޒަތ ތެރި   .ރައީސ   ނެ 

 ޚިޔާލ   .ހަނިކ ރޭ އެބަ  ަވނ ކަނ މިނި   ވެރިކަމ ެގނޫސ    .ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ހަނިކ ރޭ  އެބަ ވަނ ކަނ މިނި ލ ކ ރ މ ެގތާހަޅ 

؟ އ ޅެނީ ކ ރަނ  މި   ކަމެއ ތޯފަސ  ާމއ ދާ ހަނިކޮށ ފަިއ ކޮނ   ނޫނ ައސާސީެގޤާ މި  ލަ!ބަ  .ހަނިކ ރޭ  ެގ މިނިވަނ ކަނ ފާޅ ކ ރ މ 

 ޤޫބާތ ...ޢ ނ ލ ޤާނޫ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވާހަކަފ ޅ  ަމޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ . އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި  ،މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި   .މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  

 ނިޒާމީ މައ ސަލަ.  ،ޙަސަނ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

 މަޖިލީހެއ ަގއި މިފަދަ ވާހަކަތަކެއ  ނެތ  އިބިލ ގަ  ތ  އޮ އިހ ށައެޅިފަ   މި ، ނެީގ މި ނ ކ ތާއެއ    ބެހޭއަޅ ަގނޑ  ނިޒާމާ

 އ ކެވ މަށ ... ވާހަކަފ ޅ ނ ދެ ޮގތަށ  އޮޅޭ ނަށ ރައ ޔިތ ނ ކެވެމ ނ ދާތީ ދެ އެޮގތަށ 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މާތޮޑާ  ފަރެސ   ވާ!ރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދެދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މަޑ އ ވަރީ

 ނިޒާމީ މައ ސަލައެއ .  ،ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ލަޠީފ  މ ޙައ މަދ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސ މާތޮޑާ

ވަރެއ ެގ ބަރ  ދައ ކާ ވާހަކަާއ ގ ޅޭ ކިހާނ މެ  އިއ ޒަތ ތެރިޖެހޭ  ޑައިަގނ ނަނ ިގވަނއެށ  ވެސ   ތަ ރިޔާސަ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 .. ލާހިކ  ރަނަގޅ  ވާހަކަފ ޅެއ .ނ  ؛ެއއ ކ ނ ޖެހޭ ނިޒާމީ މައ ސަލަނ ތާކ ހަމަ އެއ ވެސ  ތާ އ ކަނ .ނިޒާމީ މައ ސަލައެ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ތ ތެރި  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަ  ަމޑ އ ވަރީ  !އަނެއ ކާ ނިޒާމީ ަމއ ސަލަެއއ  ނ ނެނ ގެވޭނެ. ޝ ކ ރިއ ޔާ  ނ ނިޒާމީ މައ ސަލަިއެގ ތެރެއި

 މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާ!

 

 މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ދާއިރާެގ ވަރިއ މަޑ 

 ... އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ނިޒާމީ މައ ސަލަެއއ .   ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ . ކާށިދޫ ދާިއރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

 މި މިހާރ  ޤައ މ ަގއި ަގނޑ މެނ ެގޅ އަ  ،ޮގތަކީ   ވާސީރިއަސ ލީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައ ސަލައެއ .  ހަމަ  ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 ޗަށ  އ ރީ  ހ ނ ނަވައިެގނ  މިނިސ ޓަރ   ،މާރިޔާ ރީއ ޗަށ  އ ބޭހެ ޓަރީލިމި އިމިތާަގ ސީދާ ،ކީ މައ ސަލައަ އ ޅޭ ވަދެެގނ 

ނޫނ ތަކެއ   ާގ ހޭކީއ ކ ރަނ   ނެ.މި ވާހަކަ ނ ދައ ކާ  އޭރ ނ . ދެނ ޏާ ދީށ   އިނ ޑިާއއަ  ހ ނ ނެވީ. އެހެނ ވީމާ،އެ  ޅެއ   ބޭފ  ާގނޫނީ
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 ހަދަނ   މިހާރ  އޮޑިޓެއ   .؟ހެއ ޔޭއެއީ ނިޒާމީ މައ ސަލައެއ  ނޫނ   ؟އ ޅެނީ މިއަށ  ވަދެެގނ  މި  ާގނޫނެއ އިތ ރ     ހ އ ޓާ

 . .. އ ޅޭ ނިޒާމ ވެެގނ  މި އެއީ ނޫނ ތޯ ތީ.ލ ނ  ހަދާތ  ާގނޫނ  އަ ތާ އޮމި ޖެހޭއެބަ 

 

 ކެވ ނ :ވާހަކަދެއ   ރިޔާސަތ ނ 

 ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާ!  މަޑ އ ވަރީ މެނ ބަރ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި 

 

 މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ދާއިރާެގ ވަރީއ މަޑ 

ދަނީ  ޕީެގ ވެރިކަނ  މި.ޑީ.ެއމ   ،ރަީއސ   ރިތެތ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ކަނ ބޮޑ ވޭ އިއ ޒަ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

ދެނ ނިމެ ވާ هللا ނ .  އަ ފ ޅާ ިގެގ  ޕީއެކ   ވެރިކަމެއ .ޕީ.ނ ނާނީ  ޤާނޫނ   .އެމ ެގ  ބަދަލ ޢ ލ މި   އ ޔާސިއ ެގނެޤޫބާތަށ  

ޚިޔާ މަނ ޒަރ ަގިއ  ފެނ ނަ  އެމ   ލ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މިނިވަނ ކަނ   ެގއ ލޭނެ.ޑީ.ފާޅ ކ ރ މ ެގ  ބޭފ ޅ ނ ނަށ    .ޕީެގ 

 ޮގތަކަށ   ހ އ ޓާލެވޭނެ ރަކާތ ހަ މ ޅި އެމ ޑީޕީެގ ޮގސ މިހެނ .  ވެއ ޅ މ ެގ މިނިވަނ ކަނ  ެއމ ޑީޕީެގ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ެގއ ލޭނެއެއ  

 ... ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ނ މިކަމ  .ބަދަލ ވެެގނ ދާނީ މިކަނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނިހާދ  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ފޭދޫ  އެދެނ .  މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ   ވާހަކަފ ޅ   މެނ ބަރ   ނިޒާމީ  ،  އިއ ޒަތ ތެރި 

 މައ ސަލަެއއ . 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނިހާދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑ    އ ޒަތ ތެރި  އި ހިމެނޭ ވާހަކަެއއ   ވަރަކަށ  ނ  ެއއ ވެސ  އި  ހ ށަހެޅި ބިލ ަގޝ ކ ރިއ ޔާ 

ދައ ކަ މަޖިލީ  ،އޮޅ ވާލައިނަށ   ރައ ޔިތ ނ   ،އިމެމ ބަރ   އިހ މި  މެއ ެގ  ޓަކައި   އޮޅ ވާލ މަށ   ނަށ ބަރ ނ ނ ޒަތ ތެރި 

 .. އެ ރަނަގޅ  މަަގށ .ކ ރާތީވެ އ ކަތ މަސަ

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 
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ައޅ ަގނޑަކަށ  ހިޔެއ ނ ވޭ އެއ ެވސ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކަށ    ؛އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އި

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ.އ ނަވާހެނެޑަިއަގނ ދ  ޮއޅިވަ ގ ސަމަ  ވާދައ ކަ   އިދައ ކަވާ ވާހަކަފ ޅާ   ވެސ  އަދި ެއއ ވެސ  ރައ ޔިތަކަށ  ވެސ  އެ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ   ދާއިރާެގ ވަރީއ މަޑ 

 މިނިވަނ ކަމ ެގ ޢ ޤޫބާތ ނ ނ ލ ޤާނޫ  .މާދިޔައި ބެކ ފ ޓަށ  ،ހ ސ ވީމާޮގތ  ސަރ ކާރ  އޮތީ  މި ހ ށަހަޅަފައި ތަނަށ    މި އ ބިލެ

 ހިސާބަށ  ހޭ  ޖެމައ ސަލަ އިޖަމ ކ ރ މ ަގހަ މ ޅިނ  ،ދައ ކާލީމާ ވާހަކަ ބާރ ތަކ ެގ ދަތީސިޔާ ހިރާއ ޖޭެގވެދި  ،ދައ ކާލީމާ  ވާހަކަ

 ބޮޑަށ  އެނ މެ އަދަބ  ެއކަމ ެގ ،ހަނިކ ރާތީ ،ޒަތ ތެރި ރައީސ ިއއ  ތައ އ ގ ހަ ހ ރި  ފައިލިބި ނ ޤާނޫނ އަސާސީ ބިލ ނ  މި

އެއެ ނަށ އަޅ ަގނޑ މެނ   ނަށ .ނ ބޭފ ޅ  އެމ ޑީޕީެގ ލިބޭނީ ފަރިތަޅ ނ ނަކީ  ބޭފ  ނޭގ  އިއ ޒަތ ތެރި  ބަ މަގ މައ ޗަށ   އެއ  

 ،ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ   ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ަގއިެއކީބޭފ ޅ ނ ނަށ  ެގއ ލ ނ  ބޮޑ ވާނީ މީެގ ސަބަބ ނ  ހަމަ އެއާ  ރައީސ . އެ

ދެކޮޅަށ  ހިނ ާގ   ރަކާތަކީ މ ޅި އިނ ޑިއާއާހައިނ ޑިާއ މިލިޓަރީ ައއ ޓ  ނ ަވތަ އިނ ޑިއާ ސިފައިނ  ތިބ މާ ދެކޮޅަށ  ހިނ ާގ 

ވެލާނާ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެއަރޕޯޓ ަގއި    ޖެހެނީ މާލޭދައ ކަނ   ވާހަކަ  އ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ ެމނ  މިއަދ  ވެސ  މިތެރަކާހަ

 ... ޖާސޫސ ކ ރާ

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

ނިޒާމީ   ،ޙ މަދ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ . އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަ

 މައ ސަލަ.

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ރައީސ  ނ ކ ތާައޅ ގަ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި  ނިޒާމީ  ނ ކ ތާ    އެއ ނޑ   އެ  ބޭނ މެއ ަގއި.  މ ހިނ މ   ވަރަށ   ނަަގނީ  މި 

ސީދާ އެހެނ  ސިޔާސީ ޕޮލިސީއެއ     ،އޮތ   އެބަނޫހެއ   ތ ،  އޮ  ހާރ  ނޫސ ތަކ ަގއި އެބަމިެވެގނ  އިނޭގތޯ.  ފާހަަގކޮށ ލަނ 

އެބަ މިތާ  ޕާޓީތަކެއ   ނެތ   ޕީ.ޕީ.އެމ   ވެސ   އެއީ  ޤައ މ    ،އ ޅޭ.  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ   ލަފ ޒެއ   ހަމަ  ދެނ   ޕީ.އެނ .ސީ. 

 . ..ދެއ ކީމަ ވާހަކަ  ކ ރ މަށ  މިވަރ  މަޖިލީހެއ ަގއި އެފަސާދަ

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 
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 ބެހޭ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އާދެ! މިތާ ނޫހެއ ަގިއ އޮނ ނަ ކަނ ތައ ތަކާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ  

ތަނަށ  ހ ށަހެޅިފައިވާ މައ ސަލަތަކ ަގއި ދައ ކާ    ެއއީ މިތާެގ ނިޒާމާ ބެހޭ މައ ސަލަެއއ  ނޫނ .  މި ؛ޮގތ ނ  ވާހަކަދެއ ކ މެއ  

  ،ނިޒާމީ މައ ސަލައަކަށ  ވާނީ. ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ،ނަމަ  ޚިލާފ ވާ  ކަނ  ހިނަގނ ޖެހޭ ޮގތާ  އިނ ަގތަ  ވާހަކަިއަގއި މި

 ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވ ނ  އެދެނ . ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ  ވާހަކަފ ޅ  މަޑ އ ވަރީ

 

 މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ދާއިރާެގ ވަރީއ މަޑ 

ޤައ މީ   ހިތ ަގއި ެގދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ރައ ޔިތ ނ  ނިކ ތީ  ދިވެހި  ނ  ތިބ މާ ދެކޮޅަށ   އި ސިފައާ އިނ ޑި   ؛ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި

ވާހަކަ ދެއ ކ މަކީ ެއއީ ދިވެހިނ   ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ތިބ މާ ދެކޮޅަށ  އެ  ،ދެކޮޅަށ   ނ ނާފައިސި އިނ ޑިއާެގ    .ވިނ ދ  ޖަހާތީ

ޤައ މ ެގ ދެމެދ ަގއި އޮތ  ޒަމާނ ީވ   މި ދެ  .ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި ނެނ ވާ އ ޑެކަނ ބޮ   އާއިނ ޑި  .ނޫނ  ކަނ ބޮޑ ވާ ކަމެއ 

 ...އިޖ ތިމާޢީ

 

 :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 

 ނިޒާމީ މައ ސަލައެއ .   ،ދެއ ވ ނ  އެދެނ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ މަޑ ކޮށ ލަ ކަފ ޅ  ހަވާ ބަރ ނ މެ ތެރިއިއ ޒަތ 

 

 ޒާމީ މައ ސަލަ( )ނި

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

 ވަރަށ  މި ނ ކ ތާ ހަމަ  މި ނަަގނީ.   .ޭގތޯއިނ   ނެެގނީ  މި ހަމަ ފަހަރ   މި ނ ކ ތާއެއ  ނިޒާމީ ރަނަގޅ   އަޅ ަގނޑ  ހަމަ

އައ ޓ   އިނޭގތޯ. ނަަގނީ  މި ސާފ ކޮށ  ވާހަކަހ ޖެ  އިނ ޑިއާ  މިލިޓަރީ  އެއީ  ައއ ޓ   .މަކީ   .ލިޔެފަ ނ ނަނީއޮ  އިނ ޑިއާ 

ތެދ  އެހެނ ވީމާ، މެނ ބަރ   ވާހަކަ  އިއ ޒަތ ތެރި   ނ  އ މ ޤަ މި އިނ ޑިއާ މ ޅިކީ  ބ ނ މަ އައ ޓ  އިނ ޑިއާ ދައ ކާ!ބަހ ނ  

ބަހައ ޓާފައި މިހާރ    އިޖަހަ  އިނ ޑިއާ އައ ޓ    ،ފ ރަތަމަ ކަމަކީ  މިތާކ . ނެޔޭއެހެނެއ  ނ ކި  ނީ. ދައ ކަ އެ  ވާހަކަ ރާކ އައ ޓ  

ވާހަކަ  ރީއ ޗަށ     ދައ ކާ   ، އ ޔާއެހެނ ެވއ ޖެ  .އިނ ޑިާއ އައ ޓ  ނ ޖެހޭނެ  .ހެނެއ  ނޫނ އެ ؛، މިތާ އ ޅޭ ސިފައިނ މެނ މަނ ނަތި

 . މިތާގައި، މި މަޖިލީހ ގައި..

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

 ވާ! ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަ  މަޑ އ ވަރީ
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 :މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ދާއިރާެގ ވަރީއ މަޑ 

ެއ    ، ބޫލ ކ ރަނީކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ދިޔާނާެގ ވާހަކަ ވިދާޅ ވީމާ އަޅ ަގނޑ  ަގ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

އެ ކަމަށ .  ވިދާޅ ވީ  ވާހަކަ  އަނބިކަނބަލ ނ ެގ  ލޯބިވާ  ތިމަނ ނަ  ދައ ކާކަށ   ޔަވިދާޅ ވަނީ  ވާހަކަ  ިގނަ  މާ  ނ ޖެހޭ  ކ  

މ ޅި އިނ ޑިއާައކަށ  ނޫނ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ   ނީ އެއީކިޔަ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އިނ ޑިއާ މިލިޓަރީ އައ ޓޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި

 އިނ ޑިާއއާ  އ ޅެނީދައ ކާ ވާހަކަ. ދިވެހިރައ ޔިތ ނ  މި    އަޅ ަގނޑ ެމނ  މި  ،އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ 

މި ސަރ ކާރ ެގ    ،އ ފެދިފައި އޮތީދޭތެރޭަގއި ޚިޔާލ  ތަފާތ ވ މެއ     ޖައ ސާލަިއެގނެއ  ނޫނ . އިނ ޑިާއއާއި ދިވެހިރާއ ޖެއާ

ސިޔާސަތ ތަކ ެގ    ،ކަމ ނ ބިލ ނާާގ ެގނ ގ ޅެނ ޖެހޭ    ޮގތ ނ ެގނ ގ ޅޭ  ެގނ ގ ޅ މ ަގއި  ސަރ ކާރެއ   ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި 

ވެލާނާ    މާލޭ  ،އިނ ޑިާއެގ ބަޔަކ  މިއަދ  އަިއސ   މާހ ރިހާ ކަމެއ  ދިޔައިޤައ މެއ ެގ ހައިބަތާއި ކަރާމާތ  ގެއ ލޭ ޮގތަށ   

 . ..ތަނ ަގއި  ދައ ކާނެ މިވާހަކަ  އެ ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   މާލާ ހިސާބަށ  ދިޔައިއިއިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެއަރޕޯޓ  ޮގއ ވަ

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

 . ެއއ ނިޒާމީ މައ ސަލަ ،އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ  

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި    އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ މަޑ އ ވަރީ  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރިޔާސަތ ނ  ތަކ ރާރ ކޮށ  ތިޔަހެނ  ވިދާޅ ވިޔަސ  

  ވާހަކަފ ޅެއ  ނޫނ  އެ ވިދާޅ ވަނީ. އެ   . ތެދ  މިހާރ   މެނ ބަރ  މި މަޖިލީހ ަގއި އެ ދައ ކަވަނީކީ ރަނަގޅ  ވާހަކަފ ޅެއ  ނޫނ 

 . ވާހަކަ ރިޔާސަތ ނ  ހ އ ޓ ވެނ ޖެހޭނެ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

  ވާހަކަ ވިދާޅ ވެދެއ ވާ! މަޑ އ ވަރީ   އެ؟ ޮގތަކީ  ވާކޮބައިތޯ ދޮގ    ،ތ ތެރި މެނ ބަރ  އަދި ތެދެއ  ނޫނޭ ވިދާޅ ވިޔަސ އިއ ޒަ

 ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ .

 

 :މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ދާއިރާެގ ވަރީއ މަޑ 
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ރަީއސ .   ިއއ ޒަތ ތެރި  ބޭނ ނ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ދަނ ނަވާލަނ   ނިނ މާލަމ ނ   އަޅ ަގނޑ   ިގނަ    ، ބަިއވަރ  ؛އާދެ!  ވަރަށ  

ޕީ.ޕީ.ެއމ  ޓަކައި  އަޅ ަގނޑ މެނ ސަބަބ ތަކަށ   ޓަކައި  ފަރިތަވެލ މަށ   އިނ ތިޚާބަށ   ރިޔާސީ  ވެސ   ؛ ނ ޔ ދިޔަދިމި  ނ  

 ރާއ ޖޭެގ ދާނީ  އިެގނ ށަފަ ޮގތ ނ  ހެދި  މި ދެނ  ރަކާތ ހަ ގެ އައ ޓ   މިލިޓަރީ އިނ ޑިއާ ކީއެ   ކާ ޔަފޯރި  ައއ  އަނެއ ކާވެސ 

 ، ދަނ ނަވާނީ އަޅ ަގނޑ .  ހިނަގއިދާނެ ހަނިވެެގނ  ތ ޞަފ ރ  ށ މަސައ ކަތަ ސިޔާސީ ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  .ރައ ޔިތ ނ 

 ވާނީ ދަނ ނަ  އަޅ ަގނޑ  ،ކިޔާފައި ށޭޖައ ސާ އަނެއ ކާވެސ  ނ ކަލޭމެ  ،ގޭ ދޮއާނ  ، ކަމަކީ  ކ ރިމި   މިއަދ  ެވސ   ޕީނ .ޑީ.އެމ 

 މި   ،ޓަކައި  ކ ރ މަށ މިނިވަނ   މި ޤައ މ  އ ޔާރާދަކ ރެއ ވި އި  އަޅ ަގނޑ މެނ    .ކަމެކޭ  ކ ރާ އ ނދަޫގކ ރަނ  ސަރ ކާރަށ  ހަމަ

 ކ ރާނަނ .މަސައ ކަތެއ   މަށ  ޓަކައި ކ ރާ ހ ރިހާހެޓ ނ ކަާމއި އިސ ތިޤ ލާލ  ދެމެއ މ ެގ މިނިވަޤަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ނިޒާމީ މައ ސަލަެއއ .   ،ޒަރީރ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި. ނ  އެދެނ ވ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މަޑ ކޮށ ލަދެއ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ހަކަދެއ ކެވ ނ : ވާ ޙަސަނ  ޒަރީރ މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

އަރާ ޮގތަށ   އ މ ެގ ދ ސ ތޫރީ ނިޒާމަށ  ބ ރޫޤަކ ރެއ ވި ބޭފ ޅަކ     ނިސ ޓަރ ކަނ މި  އ މ ެގ ޑިފެނ ސ ޤަ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ތިމަނ ނަމެނ  އަނެ އައ ޓ   ލ ނ އަ އ ކާދެނ   ބޭފ ޅެއ     ބޮޑ  ޤައ ަމކާ  ރިޓައ އަވަ   ،ރަކާތ ހަެގ  އިނ ޑިއާ  އެފަދަ  ދެކޮޅަށ  

ނޫނ  އެ ބޭފ ޅާ   އ ވާހަކަތަކެ  ހ ރި ގައިބިލ   މި. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި  ހިތާމަކ ރަނ   ަގނޑ  ހަމަވިދާޅ ވާތީ އަޅ  

 ... ސިޔާސީ.ވާހަކަތައ  ސިޔާސީ ދައ ކަނީއެ ދައ ކަނީ. މ ޅިނ  އެ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

ދެނ     !ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އާދެ! އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާ

އާދަމ  ނ ނަ ޮގތަކަށ  ވާހަކަފ ޅ  ބިނާކ ރެއ ވ ނ  އެދެނ .  ތެރޭަގއި ހަމަޖެހ ނ  އޮ  ގެ ައޅ ަގނޑ މެނ ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަާވއިރ ަގިއ،  

   !ނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ  ވާހަކަފ ޅ  ނިނ މާލަދެއ ވާއިއ ޒަތ ތެރި މެ، ޝަރީފ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : އާދަމ  ޝަރީފ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ    މަޑ އ ވަރީ
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  ނިޒާމީ  ތަނ ަގއި   މި އަދި ށ މެނ ބަރަ އިއ ޒަތ ތެރި ރާިއެގއިދާ  އިނގ ރައިދޫ ބޮޑަށ  ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

 ޕޮޕިއ ލަރިޓީ އަޅ ަގނޑ ެގ އެނގޭ  ށ ަގނޑަޅ އަ އެއީ .އަދާކ ރަނ  ޝ ކ ރ  ބޮޑަށ  ވަރަށ  ބޭފ ނ ނަށ   ނެނ ގެވި ނ ކ ތާތައ 

 އ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  ޝ ކ ރި  ށ ބޮޑަ ވަރަށ  . ނ ބޮޑ ވާނެކަ ތަނ ކޮޅެއ  މިއަދ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މާވަށ ރި މެނ ބަރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ށ  މި ެގނ ނަ އިޞ ލާޙަކީ އިއ ޒަތ ތެރި (އަޤޫބާތ ޢ ޤާނޫނ ލ   )ދިވެހިރާއ ޖޭގެ   9/ 2014ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ައޅ ަގނޑ   ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   .ލިބޭ ކަެމއ އ ދާރ ވ މ ެގ ވާހަކަ ފ ޅާމިނެއ ަގއި ދެއ ކ މަށ  ޖާަގޣަޤައ މަށ     ، ރައީސ 

މެށ ހިތަ އިއ ޒަތ ތެރި  ދެނ މެ  ހ ށަހަނ އަރާ  ވާހަކައިގަ ނ   ޅަމ ބަރ   ޖ މ ލަ  މ ޅި  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ބިލ   ބ ނަނީ  އިމ ޅި   ، މި 

ނ ކިޔާށޭ ައއ ޓ   ރައީސ  އިނ ޑިާއ  އިއ ޒަތ ތެރި  ެގނ ނަމާ  އަޅ ަގނޑ މެނ ؛ .   ؛ދިދަ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  !ހިނާގ ހިތަށ  

 އ އެނ ދ ނ  މަނާ ކިތަދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ދިދަ  ؟ ތ ތޯ ދ ނިޔޭގައިއޮ އ މ  އެބަޤަ އ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ދިދަ އެނ ދ ނ  މަނާ ކިތަ

އ  ހައ ދަަވއިެގނ .  ރިސާރޗެ ިއެގނ ނަނ ަގވަ ޓީއަށ ކޮމި ހަމަ ވަރަށ  ބައ ލަވާވެވިދާޅ  ؟ އިދ ނިޔޭގަ   އޮތ ތޯ  އެބައ މެއ   ޤަ

މިއީ ހަމަ ބަލައިލެވޭނެ ވާހަކަެއއ .  ؟ ކިތައ  ޤައ މ ަގއިތޯ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ދިދަ އެނ ދ ނ  މަނަލީ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ދައ ލަތ    ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ސޯލިހ  އިބ ރާހީމެއ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާައކަށ  ހ ނ ނަވަިއެގނ މާ  ،ޮގތަކީ  އ ޅޭ ވެެގނ  މި

 .އެމ .ޑީ.ޕީ ބޭފ ޅެއ  ވިދާޅ ވީ   .ެވއ ޖޭއަޖައިބ   ،ާގތ  ިއއ ޔެ މީހަކ  ބ ނި  ަގނޑ އަޅ   ؛ކަށ ދައ ރަ ދެވަނަ.  ދަނީެވެގނ ފެއިލ 

އ ޅޭރައީސ  ޞާ  ،ލިޙ މި ޞާ  ،އަޖައިބ ެވއ ޖޭ ބޭނ ނ ވެެގނ   ދައ ރެއ   ދެވަނަ  ދެވަނަ  ތީލިޙ   ކޮށ ެގނ ތޯ  ކޮނ ކަމެއ    .

 .. އ ޅެނީ. ބޭނ ނ ވެެގނ  މި، ދައ ރެއ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫނ  އެދެނ .  މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ވާހަކަފ ޅ     ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 . މައ ސަލަެއއ  ނިޒާމީ ،އަޙ މަދ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 
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 ހަކަދެއ ކެވ ނ : ވާ ޙަސަނ  އަޙ މަދ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

ދާއިރާެގ   މެރިތެތ އ ޒައިމާވަށ   ސާފ ކޮށ ލަދެއ ވަފާނަނ ތޯ ނ ބަރ   ެއއ ެވސ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ެގނ ނަ  ިއނ ޑިއާއިނ  

  ؟ދެއ ވަފާނަނ ތޯސާފ ކޮށ ލަ ؟އ ވަނ ތޯފަރީކ ޅ  އ ބޭހެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  . އެކަހަލަ ނ ދެއ ކޭނެ  ،ކ ޅ އ ވާ ވާހަކައ ބޭސ  ފަރި  !ފާހަކ ރައ ވާނިޒާމީ މައ ސަލަ    ؛އަޙ މަދ    ޙަސަނ ބަރ ނ މެ  އިއ ޒަތ ތެރި

   !މައ ސަލަެއއ  ނޫނ . އާދެ! މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާނިޒާމީ  އެއީ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

 އޮތ ... އެބަ  ށ ފައި ދިވެހިރާއ ޖެ ސޮއިކޮ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ނ ދާނެ. އާދެ!  ެގ  ކ ރިއަށ  ޔާސާތ ނ ރިޔާސަތ ނ  ކަނ ކ ރައ ވާ ޮގތ  ރި

   !ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

، 19ޓިކަލ   އާ  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ަގއިއައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރ  އޮތ     އެބަދިވެހިރާއ ޖެ ސޮިއކޮށ ފައި    ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

މަޖިލީހަށ  އައ މ ެގ ކ ރިނ   ިމ  މި ބިލ    ޖީ ބޭފ ޅ ނ  ވިދާޅ ވާ ޮގތ ގައިރިޚާތަޖ ރިބާ ހ ރި  ، މީެގ ފަނ ނީ  20އާޓިކަލ   

 ، މަކަރ ވެރި ،ހީލަތ ތެރި ޮގވ މަކީލާއިޮގވަ   ތި މަނާކ ރަނ  ކިޔ ނ  އައ ޓ  އިނ ޑިއާ.  ހ ރި އެބަ   އ ކ ރެވިދާނެ ކަނ ތައ ތަކެ

، ނަމަ  ެގނ ނަ  ޙެއ ިމފަދަ އިޞ ލާ  ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އެހެނ ނަމަެވސ   ކަމެއ .  ދޭތ ޞަފ ރ   އަޅ ވަތިކ ރ މަށ  ރާއ ޖެ

 އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  މިސާލަކަށ   ؟ނ ހޯދީމިކަމ ެގ ފަނ ނީ ބޭފ ޅ ނ ެގ ލަފާ  ކީއ ެވެގނ ތޯއޭ  މީެގ ފަނ ނީ ބޭފ ޅ ނ  އެބަ ވިދާޅ ވޭ

 ލަދޭޝ ގެ ގ މިއީ ބަނ   ؛ޝަނ އޮފ  އެކ ސ ޕ ރެމ   ، ފ ރީޑަައރރެޕެޓ    ސ ޕެޝަލ   ެގއާރ  .ސީ.އެޗ  .އެނ .އޯ. ޔޫ  ނ ފަހަަގކޮށ ލާނަ

 މިހާރ  ހަމަ   ،ވައިފި ނަމައައ ސަ އެ ބޭފ ޅ ނ  ާގތ .  ބޭފ ޅެއ  ާގތ  ވަރަށ  ؛އިރިޔާސަތ ގަ  ނަޝީދ  ރައީސ .  ބޭފ ޅެއ 

ވިދާޅ ވާނެ  އ ވާލަ  ،ވެސ   މާއ ދާ  މި  މި  އި،ރާއ ޖެއިނ   ސީދާ   ރޭވ މެކޭ.ހީލަތ ތެރި   އިޞ ލާޙަކީ ނ ނަ  ެގ ރާއ ޖެއަށ  

ކަެމއ    އަޅަނ ެވެގނ  ކ ރާޓޭޕ   އިރައ ޔިތ ނ ެގ އަނަގިއގަ ފާޅ ަގއި  ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  .ހ ރަހެކޭ ސީއަށ  އޮތ ޑިމޮކ ރަ
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ލިބޭ  ނޫނ ތަކ ނ   ާގވެސ    މިހާރ .  ވިދާޅ ވީ   އެވާހަކަފ ޅ  އެ އި  ބަރ ެގ ވާހަކަފ ޅ ގަ ނ މެިއއ ޒަތ ތެރި   ،ފަހ މީ  އިމ ތިޔާޒ 

ރާއ ޖޭެގ   ވަރަށ  މި މިނެއ  ނެތ ، އިެމއ ، ތަނެއ  ޖެހެނީ އައ ޓ  ޮގވަނ  މި އިނ ޑިއާ  ؛ރި ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެ  އ .ބާރެ

ބެހޭތީ  ދާޚިލީ ކަނ ތައ ތަކާ  ޖެހެނީ   މި   ދާނ  ވެސ   ކަނޑަައޅަނ   ކެނ ޑިޑޭޓ  ރިޔާސީ ޕީގެ .ޑީ.އެމ  !ބައ ލަވާ.  އިނ ޑިއާ 

 ...ދޭ ބޭފ ޅަކ ޕީ ހ އ ދަ. ޖޭ.ބީ ،ރ ހ ނ ދޭ ދީމޯ މިނިސ ޓަރ މ  ޕ ރައި ނިއ ދިއ ލީއަށ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ާވހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ . އާދެ! އާދެ! 

 

 ( )ނިޒާމީ މައ ސަލަ

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  އަޙ މަދ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

މި   ނ ކ ތާެއއ   ނިޒާީމ  ހ ށަހެޅިފަ  ، ނެީގއަޅ ަގނޑ   ބިލާ  އިމިހާރ   ޮގތ ނ ތޯ   އޮތ   އިއ ޒަތ ތެރި  ބެހޭ  ދާއިރާެގ  މާވަށ  

 ! ށ ލަދެއ ވާސާފ ކޮ ؟ފާހަަގކ ރެވިފަިއވޭތޯ ށ  އެކަނ ރިޔާސާތަ؟ ދައ ކަަވނީވާހަކަފ ޅ  އެ މެނ ބަރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

  ، ދެނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  .ބަރަށ ނ ތެރި މެއިއ ޒަތ ނ  ވާހަކަ ދަނ ނަާވނަ އެކަމަށ  ވަނ ޏާ އެއާ ޚިލާފ ވާ  ރިޔާސަތ ނ  

 ސިޔާސީ  ެއއ ެވސ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ،މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ  އަޅ ަގނޑ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  ދަނ ނަވާލަނ 

  ބާރާތ ނ  އި . އެހެނ ވީމާ، އެނޫނ  ކަމެއ  ކ ރާ އ މަކ ނ ޤަ އެއ ވެސ   ބޭރ ެގ ކަނޑައެޅ ަމކީ ޑޭޓ ޑިކެނ  ރިޔާސީ ޕާޓީއެއ ެގ

 ! ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މާވަށ ނ ެގނ ނެވ ނ  ެއދެނ .  އެ ވާހަކަފ ޅ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

 ިވއ ކަނީ... ރާއ ޖޭެގ ބަނދަރ ތައ   .ޖައ ވ  ިވއ ކާލީ .އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ވިއ ކާލީ އަޑި ކަނޑ ެގ ރާއ ޖޭެގ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އާދެ! އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .
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 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  އަޙ މަދ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

ޚިލާފަށ  މިތާ   އާހަމަ ކަނޑައެޅިެގނ  އެ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ  ައޅ ަގނޑ  މި ނެީގ، މާވަށ   

މަޖިލީހ ގައި.ދައ ކަވާހަކަފ ޅ  މި  ރާއ ޖޭެގ ވާތީ  ވިއ ކާފަތަެއއ ވެސ     ިމ  ވިއ ކި  .ނެތ   ެއއ ނެއ   ތަނެއ ެގ    ވިއ ކިއ ޔާ 

  .ކޮށ ފަޅ ރަނަގ  ކާރ ނ ސަރ  ެއކަނ  އޮތީ މި  .ވެރިކަމ ގައިބޭފ ޅ ނ ެގ   އެ ހަދައިެގނ  ިވއ ކަނ  ސޮިއކޮށ ފައި ވެސ  އޮތީާގނޫނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އެނިގވަޑަިއަގނ ނަވާއިރ ަގިއ،   ކަނ ތައ   ތި  މެނ ބަރަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ތި  ެއޮގތަށ   ޝ ކ ރިއ ޔާ 

ރާއ ޖޭަގއި ކަނ ކަނ  ކ ރެއ ވ މ ަގއި ކޮނ މެ    ،މި ތަނ ނ  ؛. އާދެ! މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ދިނީފާހަަގކޮށ 

ބަޔަކަށ  އެއ ޗެއ  ވިއ ކަނ  ިވޔަސ ، ކ އ ޔަށ    ،ބަލަނ ޖެހޭ ބެލ ނ ތަކެއ  ބެލ މަށ ފަހ   ާގނޫނީ ޮގތ ނ  ،ސަރ ކާރެއ  އޮތަސ  

ވެސ  ކ ރިއަށ    ،ދިނ މަށ   ކަނ ތައ   ދެނ   އެ    އެ އިމަޖިލިހ ަގ ރައ ޔިތ ނ ގެ  މި ަގއިނމިތާ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގނ ދާނީ. 

ވަނ ޏާ އެފަދަ މައ ސަލައެއ  މަޖިލީހަށ  ހ ށަހެޅ އ ވީަމ    . ެއހެނ ވީމާ، އެފަދަ ކަެމއ  ހިނާގ ކަމަށ ތިބީ  މި ބަލަނ އ   ކަނ ތައ ތަ

 ރަނަގޅ ވާނެ.  

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ ޝިޔާމ  ައޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ވަނަ މާއ ދާއިނ  އަޅ ަގނޑ  މި ނެިގ    65ވަނަ މާއ ދާ،    62ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  

 ިގނަ ވ ރެ ފަހަރަށ  ތިނ .  ކ ރެިވއ ޖެ އިނޭގތޯ ސ މިހާރ  ތިނ  ފަހަރ  ކޯޝަ؛ ނިޒާމީ މައ ސަލަައކީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 ،ދާއިރ ަގއި   ވަމ ނ ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަ   މެނ ބަރަކ ިއއ ޒަތެރި    ،އެބަ ޮއވޭ އިނޭގތޯ ގައިަގާވއިދ   މި   .ކ ރެިވއ ޖެ ސ ކޯޝަ ފަހަރ 

ނިޒާމީ   ،އ ވަނީކީ ނޫނ ކަނޑައަޅ    ރިޔާސަތ ނ  ،ދައ ކާފައިވާހަކަށ   ހ ރިހާ ޮގތަ ހިތ   ،ދެނ  ހަމަ ނިޒާމީ މައ ސަލަ ނާަގފައި

 މެނ ބަރ   އަނެއ ކާ  ކަށ  ނ ެގނ ދެވޭ.ޔަބަހ ސ  ކ ރި ކ . މިތާނަނ ަގވަނީ ކޮޅ ނ އިރ ކޮޅ   ހަމަ  .ވެސ  ނޫނ ތޯ މައ ސަެއއ ތޯ

 ވާހަކަ...  ދައ ކާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 ނިޒާމީ މައ ސަލަެއކޭ  މި އަރ ވަނީ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  ޖަާވބެއ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ތިއަށ   

 ކ  ވެސ  ނަނ ަގވާ މައ ސަލަތައ  ވެސ   މެނ ބަރަ ކޮނ މެ  ނ އިތި   ހަމަ އ ޔާވެއ ޖެބ ނަނ  ސަލައެއ  ނޫނޭނޫނިއ ޔާ ނިޒާމީ މައ 

 ، އަޅ ަގނޑަށ  އެހެނ  ނ ބ ނެ  ،އެހެނ ވީމާ. ެއހެނ ވީމާ، އެޮގތަށ  ައޅ ަގނޑަށ  ޖެހޭނީ ބ ނަނ .  ނ ގ ޅޭ ނިޒާމީ މައ ސަލައަކާ

ިއއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާެގ މާވަށ އާދެ!    .ދައ ކަވަނ  ހ ނ ނަވާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  އަނެއ ކާ ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީވާހަކަފ ޅ 

 ! ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާ ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

.  ޚަބަރ ނ  ބައ ދަލ ކ ރާ ނައިބާ ބަނ ޑާރަ ސަފީރ  އިނ ޑިއާ ައއީ  އިރ އަރަިއެގނ  ހެނދ ނ އާދެ! ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

 ... ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ދެނ  ؛ ރާ ވާހަކަ ިވދާޅ ވ މ ނ  އަދި ެއއީކީ ބައ ދަލ ކ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަދި ިއނ ޑިާއެގ ސަފީރ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލާ

. ދެނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ހިތ ަގއި އޮތ  ކަނ ތައ ތައ   ތޯ ވިދާޅ ވާނ  އ ޅެނީ ކޮނ  ވާހަކައެއ  ކަމެއ  ނޭނެގއެއ  ނޫނ 

 ! ެގނ ދަވާ  މާވަށ  ދާިއރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ާވހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ،އަދި އެއީ އެހެނ  ކަމެއ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކައަކީއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ؛ އާދެ!  ެއއ ެވސ    ،ޖ މ ލަ  ތެރެއަށ   ކަނ ތައ ތަކ ެގ  ދާޚިލީ  ރާއ ޖޭެގ 

ޢިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ    ދާިއރާެގ ހޯރަފ ށީ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  .ތެއ  ނޯނ ނާނޭޞަކިޔ މ ެގ ފ ރ ޤައ މަކަށ  ވަދެ ޮގތ  

 ، ިވޔަސ   ގ ޅޭތާ. ެއއީ ތެދެއ   ގ ޅ ނ ެގނ    ޚާރިޖީ ކަނ ތައ ތަކ ެގ ރާއ ޖެ  ހާސ  އަހަރ ެވއ ޖޭ އެއ    ،ވާހަކަފ ޅ ަގއި އެ ވިދާޅ ވީ

 ބޮޑަށ   ރާއ ޖޭަގއި މިހާ ނޫނީ  ޕީެގ ވެރިކަމެއ  ައއިމާ.ޑީ.ވީހާ ތަނަށ  އެމ  މި  ؛، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އިތ ރ ފ ޅެއ  ވިޔަސ  

ނެތ  ފާޑ ކިޔައި   ރަށ ވަ ތަނ މިނެއ   ކަނ ކަމަށ   ބޭރ ެގ    ނ ޮގތ ކިޔަ  ،ވަދެ  ،ހ ޅ ވާލަިއެގނ   އ މަކަށ   ޤަ އެއ ވެސ  

މާދަމާ ، މާދަމާ ރާއ ޖޭެގ ނޫސ ތައ   ؛ނައިބ   ރަ ބަނޑާ  ރާއ ޖޭެގ  މިއަދ ؛ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ނެތ   އ ދީފައެތ ޞަފ ރ 

ޑިޑޭޓ  ކަނޑައަޅަނ  ެގ ރިޔާސީ ކެނ 2023އެމ .ޑީ.ޕީެގ    ،އ ޒަތ ތެރި ރަީއސ އ  ދ ވަހ  އި އަނެމަޖިލިސ ،    ރައ ޔިތ ނ ެގ

ރާއ ޖޭެގ ކަނޑ ެގ  ، ނޫނ  ތ ރ  ތިލަފަޅެއ އ  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އިމާވަރަށ  ކަނ ތައ ތައ  ދިޔަ މި  ވެސ  ދިއ ލީއަށ . ދެނ 

 ރައ ޔިތ ނ   .ކިޔާނެ  ،ނޫނ .  ނ ކިޔާށޭ  އިނ ޑިއާ އައ ޓ   ،ބ ނަނީ މި  އި ދެނ ލާފަ އިނޫނ  ހ ރިހާ ެއއ ޗެއ  ވިއ ކަ އަޑިއެއ 
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ރައ ޔިތ ނ  ލީހަށ  ވެސ   ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖި  އިަގމިތާ  .ނީނދެވޭނެ ށ  ވެސ  ތި ޮގނޑިއަކ ރަީއސަކައިއ ޒަތ ތެރި    މާފެށީ ކިޔަނ 

 ާގނޫނ ތައ .... ެގ  އަދި ރާއ ޖޭ .ރާއ ޖޭެގ ދިފާއި ބާރ ނ  ެވސ  މިކަނ  ހ އ ޓ ވާނެ ،ރައީސ  . އިއ ޒަތ ތެރި ވަނ ނާނެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

،  ޒަރީރ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާެގ މަތިވެރި.  އެދެނ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ   

 ނިޒާމީ މައ ސަލަެއއ . 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޒަރީރ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

 ޑަށ  ެވއ ޓ ނ  އ ނގ ބ   ވަކި ޤައ މެއ ެގ އިވެރިކަމ ަގ  ނ ެގބޭފ ޅ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  ހަމަ ދ ށީމ  ދެ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ސިޔާސަތ ެގ  ތަނ  ޚާރިޖީ  އެ   ނިޒާމެއ ެގ ޚ ތާރ ޚ ދ މ  ،ބަހައ ޓަނ ކޮށ  ކަށ އ މަޤަ އެނ މެ ސިޔާސަތ  ޤައ މ ެގ މ ޅި. 

 .. އެހެނ ވީމާ. ޤައ މ ެގ ހ ރިހާ ކަމެއ  ެގނ ދިޔައީ. މ ޅިޤައ ެމއ ެގ އަތ ދަށަށ   އ ނިސ ޓ ކޮމި ތެރެއިނ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޔާސަތ ނ 

ކާށިދޫ ދާއިރެާގ އ  ނޫނ .  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. ތިއީ ނިޒާމީ މައ ސަލައެ،  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   .ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 ޒާމީ މައ ސަލަެއއ .  ނި މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޖާބިރ هللا ޢަބ ދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ 

 އަޅ ަގނޑ ،  ހ ރެ  ަގބޫލ ކޮށ   ނ  އަޅ ަގނޑ  މެނ ބަރ ކަ ނިކަމެތި އެނ މެ އަޅ ަގނޑަކީ ؛ނިކަމެތި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ 

އޮތ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ވެރިނ  އިރ އިރ ކޮޅާ ޮގސ    މައ ސަލަެއއ  އެބަ ނިޒާމީ ބޮޑ  ވަރަށ  ެވއ ޖެއ ޔާ އިޮގތ ގަ  ަގބޫލ ކ ރާ

މި ދެބައި  ،ސިލ ކ ރޫޓާއިެއއ ކަލަ  އ ސަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ޑަކޮށ ޮގ  ށ ޗައިނާއަ ެގނ ހޭކީއ ވެ ، ކ ޅ އ ވާއިރ  އ ފަރި ބިރިޔާނީ

އަށ   ޓަކައި އިރ އިރ ކޮޅާ އިނ ޑިއާ  އެ މެނޭޖ ކ ރ މަށ   އޮތީ.  މި ދަރަނި  ނ ެގމީހ  ކަދައ ކަިއެގނ  ދެބައިއެއ ކޮށ  ވާހަ  މީހ ނ   

މަށ  . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ބެލަނ ސ ކޮށ ލ އ ޅެނީ ެވެގނ  މި ވާހަކަ ނިޒާމީ މި  ެގނަގއި އެހެނ ވާތީ ކަނ ނޭނޮގސ  މިތާ

 .. ފަރާތ  ެއއ ކޮށ . ދެ ޗައިނާއާ ޓަކައި
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  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ 

 ފާހަަގކ ރެއ ވީ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އާދެ! އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ތި  

އާދެ!ބޫަގ ޑަކަށ އަޅ ަގނ  ކަމަކަށ   އެއ ލަމައ ސަ ނިޒާމީ ެގމިތާ ނެތ .  ހަމަ   ؛އަޅ ަގނޑ މެނ   ލ ކ ރެވޭކަށ   އަޅ ަގނޑ  

އިއ ޒަތ ތެރި   ދެ ފިކ ރެއ ަގއި ތިބޭ  މި ތިބެނީ ދައ ކަވާއިރ ވާހަކަފ ޅ ބަރ ނ   ނ އ ޒަތ ތެރި މެ، އިނޭގތޯކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ  އިފާހަަގ

އެ  މެ އެހެނ ވީމާ،  ޮގތ ނ   ނ ބަރ ނ .  ގ ޅޭ  ފިކ ރާ  އެޮގތ ނ ބޭފ ޅެއ ެގ  ވާހަކަދައ ކަނީ.  އެ  ބޭފ ޅ ނ   ބަޔަކ     ެއއ ،  އެ 

އެހެނ ވީމާ،   ެވސ  ކައިރިވެދާނެ.  އާކޮރެއާ ޔަކ  ޗައިނާއާ ކައިރިވާނެ. ައނެއ  ބަޔަކ  ނޯތ ކައިރިވާނެ. އަނެއ  ބަ  އާއިނ ޑިއާ 

އެހެނ ވީާމ،ކަނ ތައ ތަކެއ   ހ ރި  މިޮގތަށ    އިނޭގތޯ.  އިއެ  އި  ވާހަކަފ ޅ ގަ   އެ  މިއީ  އެ  މާވަށ     .ސާސ ތައ ހ އަނ ނަނީ 

 ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ ..

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

 . އ ޅެނީ މާ ވާހަކަފ ޅ  ިގނަެވެގނ  ތި  ؛ރައީސ  . އިއ ޒަތ ތެރި  ނޫނ  ރަނަގޅަކަށ  އިނ ނެވީ  ތި ވެސ   ރިޔާސަތ  އާދެ! މިއަދ 

ކަމަށ    ވަރަށ  ޒަމާނ ކޮށ ފައި ރިޔާސަތ ެގ އިށީނ ނެވީމަ  ؛ރައީސ  . އިއ ޒަތ ތެރި  އ ޅެނީ އަނަގަގދަެވެގނ  ތި  ށ ބޮޑަ މާ

ފާ މިވެނީރެ ހަަގކ އަޅ ަގނޑަށ   އަޅ ަގނޑ   ރައީސ  ދަނ ނަވަނީ.  އިއ ޒަތ ތެރި   ދިވެހިރާއ ޖެ  ިމއީ ؛.ސީ.ޕީ.އާރ ސީ.އައި  ، 

 ެގނ ނަ  ނޫނަށ ާގ މި ޚިލާފަށޭ އ20ާ އާއި 19 ޓިކަލ އާއެއ . މި މ ޢާހަދާެގ  މ ޢާހަދާ މި ވާމީގ  އޮތ  ބައިނަލ އަ  ސޮއިކޮށ ފައި 

 މަޖިލީހ ގައިިމއީ މި ފަނ ނ ެގ ބޭފ ޅ ނ  މި    .މިިއކީ މާ ބޮޑ  ާވހަކައެއ  ނޫނ   ؛ރައީސ    އިއ ޒަތ ތެއ .  ެގނ ނަނީ އިޞ ލާޙ 

ިއއ ޒަތ ތެއިދައ ކަ   އިމިތާނަގ ބ ނާ ވާހަކަ   ހ ނ ނެވި ފައިކިޔާ ކޭވަޒީރެ  ރިޖީޚާ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މިއަދ .  ރައީސ ރި  ދޭށޭ 

ނ ައގ ަގއި ކޮޓަރި   .ހޭދަކޮށ ެގނ  ފައިސާ ރައ ޔިތ ނ ެގ،  ފައިސާ ދައ ލަތ ެގ ދިވެހި ވަނީހ ނ ނަ އިގަ ނިއ ޔޯކ   ޮގސ  ކ ބޭފ ޅަ

 އި ައޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކައިގަ   ؛ރަީއސ   ރިތެފަތ ރ ކޮށ ެގނ  ިއއ ޒަތ ދަތ ރ   ނ އަގ ަގއި .ދީެގނ ތައ   ަވޒީފާ  ހިފައިެގނ . ނ ައގ ަގއި  

 .ޚަރަދެއ ..މި ހ ރިހާ ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  އ .ދެއ ވާ ކ ޑަ ވަގ ތ ކޮޅެ  ށ ައޅ ަގނޑަ ،ދިޔައީނަަގމ ނ  އ ނިޒާމީ ނ ކ ތާތަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ  ބޭނ ނ ވަނީ ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ދަނ ނަވާލަނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ަވގ ތ  ދާ  އެ ނަަގިއެގނ  ނ ކ ތާ ނިޒާމީ ،އަޅ ަގނޑ  

އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  ަވރަށ     ކަނޑައެޅިފައި އޮތ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  ހަމަ   .ނ ކ ރެވޭ އ ނ ޏެއ  ަވގ ތަކ ނ  މެނ ބަރ ެގ

 ! ނިނ މާލައ ވާެގނ ޮގސ  ވާހަކަފަޅ  ކ ރިއަށ  . ެއހެނ ވީމާ، ވަގ ތ  ލިބިވަޑައިަގނ ނަވާނެ
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

 ދެނ  .ވާހަކަ އަބަދ އަބަދ ނ ދެވޭކަށ .  ެގނޫނ ތޯ މިކަނ  ކ ރިއަށ  ހެދީ ވެސ  ދެނ  ނެތެއ ޔާ ވާހަކަ ރައީސ ެގއިއ ޒަތ ތެރި  

 ... އަޅ ަގނޑ ؛ ިއނ ނަވަނ ޖެހޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ވެސ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  އެބަ މަޑ މަޑ ނ  ތަނ ކޮޅެއ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  ވަގ ތ   އެ ދާ    އިއަޅ ަގނޑ  މިދަނ ނަވާ ވާހަކައަކީ، ނިޒާމީ މައ ސަލައިގަ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 އެ އަޅ ަގނޑ  ވިދާޅ ވާނީ  ތި އެބަޖެހޭ ދެއ ތޯ.   ސާފ ކޮށ ދޭނ ކަނޑައެޅިފައި އޮނ ނަ ވަގ ތަކ ނ  ހ ހެއ ނ ވާނެ. ދެނ  މީތި  

ނ   ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާލަ  ަވގ ތ  ނ ެގއ ލޭ ވާހަކަ އެބަ  ، ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  އެ . އެހެނ ީވމާވާހަކަހޭ ނަާގ ވަގ ތ  

 މައ ސަލަެއއ ތި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ   އ ވ ނ ނ ކެރެ ކ ރެއ ވ މާއިއިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ . ދެނ  އެ ވާހަކަ ަގބޫލ ފ ޅ  

 ! ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ސަޢީދ  ޙައ މަދ މ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ޯއ . ޔޫ.އެނ އަދި    ،ޝަނ އޮފ  އެކ ސ ޕ ރެޓ އަރ އަދި ފ ރީޑަމ   ރެޕަ  ސ ޕެޝަލ   ،އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަނ   ؛ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  

  ެގވަނީ އިނ ޑިއާ   ނ ތައ ތައ  މިރާއ ޖޭެގ ޚާރިޖީ ކަ؛ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ބިލަނ  ހޯދަނ   ލަފާ މި  އާރ ެގ.ސީ .އެކ ސ 

ކެނ އަތ  ރިޔާސީ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ  ރައީސ  .ބާރ ގައި އިނ ޑިއާެގ ވަނީ  މި ެވސ   ހޮވ ނ ޑިޑޭޓ   ދަށ ަގއި.   ؛ިއއ ޒަތ ތެރި 

 ...ޕީ. ޑީ.ވެެގނ  އެމ ފެކ ޝަނަލައިޒ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ! މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ . އާދެވާހަކަފ ޅ   ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  އަޙ މަދ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ
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އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ  މި ނެީގ، މި މަޖިލީހ ެގ މިވަގ ތ  ރިޔާސަތ ަގއި އިނ  ބޭފ ޅާައށ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާލަނ  

މެނ ބަރ    ؛ބޭނ ނ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ކިހިނެއިދައ ކަވަ  ށ ޑޮކ ޓަރަ މާވަށ   ހ ރީ  ސިކ ނޑިފ ޅ   ތޯ  އ ލައ ވާފައި 

 ... މާދަމާ ލައ ވާފައިއިބައ ލަވަ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އޮނ ނަ ަގވާއިދަށ     ދައ ކަާވއިރ ަގއި މިތާނަގއި މިމިތާނަގއި ވާހަކަފ ޅ   ،ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

ހަކަފ ޅ   ނަވާ. އާދެ! މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާވެަވޑައިނ ަގނ  ޒާތީ  ވެސ   އެއ ޮގތަކަށ   !ހިތ ތަވާޙ ރ މަތ ތެރިކޮށ 

 ެގނ ޮގސ  ނިނ މާލަދެއ ވ ނ  އެދެނ .  ކ ރިއަށ  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .   ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ާވިގފ ޅާهللاވަރަށ   މި   ެގ  ދެނެއ   ެއކ  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  އެމ .ޑީ.ޕީައކަށ  

 ބި އެނޭގނެ ަގއި ތި ބޭފ ޅ ނ ނަށ 2023.  ިއރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ނ ބަލިކ ރާނަ ޕީ.ޑީ.އެމ ަގއި  2023ފ ރ ޞަތެއ  ނ ދޭނެ.  

 ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޒިނ މާކ ރ ވާނެ    ޕީ.ޑީ.އެމ  ކަމަކަށ  ހ ރިހާ ކ ރާ   ތި ؛ބިލ  މި  އެނޭގނެ.  ސަބަބ  ވިެގނ ނެ ބިލ 

ޖައ ވ  ، ފަޅެއ ، ކަނޑެއ  . ނަާގނެ ވަރަކަށ  ނަަގނ ވީނިޒާމީ ނ ކ ތާ    ށ މިއަ  .އެއ ކޮށ  ވިއ ކާލީ  ތ ދައ ލަ  މިއަދ  މ ޅި

 މި  !ބައ ލަވާ   ،ކީ ޮގތަ  އ ޅޭ  މި ެވެގނ  މީގައި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ހ ރިހާ ތަނެއ . އ ތަނެ  ހ ރިހާ  ،ކަމެއ  ނެތ ކިޔާނެ  

 ތަނ ފީޒ ކ ރަނ  ނ ކ ހ  ކަނ މަތީގައި ޯގޅިޯގޅި މިއަދ  ލައިެގނ  އަތ މައ ޗަށ  ރައ ޔިތ ނ ގެ ާގނޫނ    ޤާނޫނ އަސާސީއާއި އޮތ 

އ ،  އެ ނ ވާާވއެއ  .އ މ ަގއި ޤަނ ާވެއއ  ނޭނޭގ ިމ  ވާެއއ   ،ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ބޭފ ޅަކަށ  ެވެގނ     ހ މާ ސޯލި ؛ލިޙ ޞާ.  ޖެހެނީ

 ަމއ ސަލަތަކެއ  ވަކި  .ބެލެނީ ފ ލ ހ ނ ނަށ  ކ ށ ތަކެއ  އީނާޖި ކަހަލަ  ވަކި.  ބައެއ ެގ ަމއ ސަލަ ފ ލ ހ ނ ނަށ  ބެލެނީވަކި  

 ކ ޑަ   ،ކެކ ރި  ކ ދި  .އ ވާހަކަފ ޅެ ރަނަގޅ  ވިދާޅ ވީ މައ މޫނ  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  .ކ ރަނީޕިކ  އެނ ޑ  ޗޫސ 

އޮތީ ބޮޑ ، ކެކ ރި ިމއަދ   ތިބ ނާ    .ކެކ ރި  ބޭފ ޅ ނ    ވަކި އި  ަގމަތ  ޢާޒަ މިނިސ ޓ ރ ެގ  ހޯމ  ވާތ ކ ރިޣާބަތި 

 ނ .ލައިފި އެމ .ޑީ.ޕީއިލައ ވަ ބޮއ ސ ނ  ވެސ   މ ޅި ދައ ލަތ   ؛ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ކ ރަނީއެނ ޑ  ޗޫސ   ޕިކެނ ؛މައ ސަލަތަކެއ  

    ..ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  ވިނ ކ ރާނެ.. ގޮވާނެ  ެވެގނ  އ ޅޭ ޮގތަކީ. އިނ ޑިއާ ައއ ޓޭ މިއީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ލަޠީފ . ފަރެސ މާތޮޑާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ  ޙ ސައިނ  މ ޙައ މަދ 
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ލަޠީފ  މ ޙައ މަދ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސ މާތޮޑާ

ޝ ކ ރިއ ޔާ   ނަނ ބަރ   އާދެ!  ާގނޫނ   ރައީސ .  ޤާނޫނ ލ ޢ ޤޫބާތ )     2014/9އިއ ޒަތ ތެރި  މި  (އަދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ށ  

  މިއީ ،  ެގއ ލ ނ ދިނ މ ެގ ޢަމަލ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ށ ތަހަޚާރިޖީެގ މަސ ލަ    ދިެވހިރާއ ޖޭެގ ؛ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞ ލާޙ 

ފާހަގަވެެގނ  މި   ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ެގއ އަސާސެއ  ނެތ  އިޞ ލާޙެ  ،ކަހަލަ ބ ރަދަނެއ   ާގނޫނީ އެއ ވެސ   ވަރަށ 

އިޞ ލާޙެއ ެގ    މިއީ ދިވެހިރާއ ޖެ އަޅ ވެތިކ ރ މަށ  ރަސ މީ ސިފަޖެއ ސ މަށ  ޓަކަިއ ހ ށަހަޅާފައިވާ    ޮގތެއ ަގއި  ޚާއ ޞަ   ދަނީ.

ބޭނ ނ . ފާހަަގކޮށ ލަނ   އަޅ ަގނޑ   ރައީސ   ޮގތ ަގއި  ދޭޝ     ، މ ލ ކި  މޭރަ ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ވަޠަނ މޭރަ  ޔޭ  ބ ނާ    މޭރަ 

ދެއ ކެނ ވާނެ ވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޤައ މަށ   މާތ ވި  "؛ އިސ ލާމ ދީނ ަގއި  މާތ ެވެގނ ވާ  ،އ ސޫލ ނ   އިސ ލާމ ދީނާއި 

އެ ފޯރި  ސާސ ، އެ ޖޯޝ ،ހ އި  މި ލަވަ މިޮގތަށ  ކިޔ މ ެގ ފ ރިހަމަ މިނިވަނ ކަމާއި  "ދޭނ   ޖާނ   ދާނ  މި  ޓަކައި ހިނާގށެ

އަޅ ަގނޑ މެނ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   ހ ނ ނަނ ޖެހޭނެކަނ   ވެސ   ރައީސ ،   ހިތ ތަކ ަގިއ  އިއ ޒަތ ތެރި  ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭނެ. 

  ލަނ  ބޭނ ނ ވާ ވެސ އަޅ ަގނޑަށ  ނ ލާހިކ  ރީތި ލަަވއެއ . ކިޔައިލާ ހިތ ނ  ކިޔާ  ކ ރިނ  ކީ ލަަވޔަކީ ވެސ ޭއެގ  އަޅ ަގނޑ   

ވާހަކައެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ    ތަނ ަގއި އެ ލަވަތައ  ނ ކިޔާ  އ ކަމޭ މިއެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ނ ދަ  ލަވަެއއ  މިއީ.

  ، ވަރަށ  މީރ  އެއ ޗެއ  ބިރިޔާނީއަކީ. ޚާއ ޞަކޮށ  އިނ ޑިއާ ބިރިޔާނި  ތަނ ގައި ބިރިޔާނީ ނ ކާނެ ވާހަކަެއއ . ނ ދައ ކަމޭ މި

ދެނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި    ، މައ ސަލައަކީ  އ ޅޭ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ެވެގނ   ވ ރެ ެވސ . އެހެނ ނަމަވެސ   ބިރިޔާނީއަށ   ޕާކިސ ތާނ 

  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ޮގސ  ަވކި ބަޔަކ  ތަނ ފީޒ ކ ރާ ހިސާބަށ  ދިޔައިމާ  މެނ ބަރ  ސަޢީދ  ވިދާޅ ވިހެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ

ޑީ.ޕީޭއ  ޯގސ ވެެގނ ދަނީ. އެމ .    ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  ހިނ ގ ނ  ވަކި ބަޔަކ  ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރާ ހިސާބަށ  ދިޔައިމާ  އެމ .ޑީ.ޕީ

  ދިވެހި ދައ ލަތ  ެއއ ކޮށ  މި އޮތީ އިނ ޑިާއެގ.  ވާތީވެ  އެމ .ޑީ.ޕީ ކަމަށ   މި ޤައ މ  ހިނ ަގނ  މި ތިބީ  ،މި ދަނ ނަވަނީ

ޤައ މ ގައި މި  އެހެނ ވީމާ،  ޖެހެނީ.  މި  ދައ ކަނ   ާވހަކަ  މި  ޮގއ ސަ.  މި   އަޅ ވެތިކަމަށ   އަޑ އ ފ ލަމ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

 ރަނަގޅ ، އެ ޤައ މ ެގ  އޮތ   އޮސ ޓ ރޭލިއާއިނ  ވެސ  އެބަ   މާޔަތ ކ ރަނ .ހި  ތައ ގ އ  ހަދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ  އަނ ނަނީ  

ާގނޫނ ތަކ ަގއި ލިޔެފަ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    މާޔަތ ކ ރާނެ ވާހަކަ އެ މީހ ނ ެގހިމާޔަތ ކ ރާ ބޭރ ެގ ޤައ މ ތަކ ެގ ދިދަ  ހި    ދިދަތައ 

 ހ އ ޓޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ    އަޅ ަގނޑ މެނ  ސޮއިކޮށ ފައި ހ ރި މ ޢާހަދާތަކ ަގއި ވެސ  އެބަ ނޭ.ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ވެސ  އެބައި

ލިބެނ ޖެހޭ    އި،ތިރާމާހ ލިބެނ ޖެހޭ އި  ބޭރ ެގ ފަރާތ ތަކަށ   .ތިބެމެ މި ކަނ ކަނ  ކޮށ ެގނ  މި ތިބީއެނިގ  ،އެކަނ  ދަނެެގނ 

މި މިނިވަނ ކަނ   ދެވޭނެ  އ ޅެނ ޖެހޭ  އެހެނ ނަ  ތަނ ަގއި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މައ ސަލަ  މަވެސ ،ވާހަކަ.  ދިވެހި  ހިސާބ   ޖެހޭ 

އެތަނ މިތަނ  ިވއ ކައި،    ވެރިކަނ ކ ރަނ  ނޭނިގެގނ  ބަޔަކަށ  އަޅ ވެތިވެެގނ  ޤައ މ ެގ  ،ޮގތަކީ  ސާފ ވާ    ސާފ ވެެއއ  ނޫނ ތޯ.

ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ެގ    ވެސ  ނ ލާ  ޅާރައ ޔިތ ނ  ތިބެނ ވީ އަ  ހ ރިހާ ކަމެއ  ކޮށ  ނިޭމއިރ  ދިވެހި  ިއ،މ ދާ ހަރ މ ދާ ވިއ ކަ
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ފ ރ ޞަތެއ  ނ ލިބިފަ.ގ  އ ހަ ފ ރ ޞަތ  ދިވެހި ރައ ޔިތަކަށ    މި  މިވަރަށ  ދިޔައިމާ    ަގއި ވާހަކަދައ ކަނ   ބ ނެލާނެ  ޯގހޭ 

ކޮބައިތޯ   ؟ޮގނޑީަގއި ތި ތިއ ބަވަނީ   ބ ނެއިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، ތި ބޭފ ޅ ނ  ކީއ ކ ރައ ވަނ ތޯ މަޖިލީހ ެގ ރައީސޭ  ނ ލިބ ނީމަ

  ނ ެގއަޅައި ވަރަށ  ރީތިމެ އަޅ ަގނޑ މެނ  ޓައީ ؟ކީއ ކ ރަނ  އ ޅޭ ތަނެއ ތޯ ؟ކޮބައިތޯ  މަތިެގ ؟ތި ބޭފ ޅ ނ ެގ ޤަދަރާއި ކަރާމާތ 

 .. ނ .ވާހަކަދައ ކަ ވާހަކަދެއ ކެއޭ ބ ނެ  އެކީ ތަނަށ  އައިސ  ހ އ ޓިލާ ހ ރެފައި ވަރަށ  މިނިވަނ ކަމާ ދެއިރ  ދެދަޅައަށ  މި

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޔާސަތ ނ 

 ނިޒާމާ  ،އިނގ ރަިއދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ .

 ...ބެހޭ

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

   ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ  

އަޅ ަގނޑ   ؛ ފ ރ ޞަތ  ދެއ ވީމަ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ؟ނ ކ ތާއަކަށ  ފ ރ ޞަތ  ދެއ ވައިފިނ ތޯނިޒާމީ   ؛އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ 

 ؟ސާސ ވޭތޯއޭހ މަނިކ ފާނަށ  އެއ ޗެއ  އި  އެ  ވާހަކަފ ޅ ނ   ފަރެސ މާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އެ ދައ ކާ  ހިތަށ އަރާ

އެ ދ ވަހ    ބޭފ ޅ ނ  ކަނ ކ ރި ޮގތާއި، އެ ދ ވަހ  ޮއތ  މިނިވަނ ކަމާއި،ޮގތާއި، އެ ދ ވަހ  އެ    މިއަދ  މި މަޖިލިސ  ހިނާގ

މައިކެއ  ރައ ޔިތ ނ   ދ ވަހ   އެ  މިނިވަނ ކަމާއި،  އޮތ   މި   ހިފަހައ ޓައިލީމާ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހަނދާނާއި،  ޖަލަށ ލީ  ޮގސ  

 ހޮވާފައި ތިބި މެނ ބަރ ނ  ޮގސ  ޖަލަށ ..   ރައ ޔިތ ނ  ،މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ 

 

 ސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާ

 . ވާހަކަފ ޅ .. .ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މެނ ބަރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ލަޠީފ  މ ޙައ މަދ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސ މާތޮޑާ

 ނީ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެކަނ ޏެއ  ނޫނ . ޢަމަލ ކ ރައ ަވނ ޖެހޭަގވާއިދަށ    މި މަޖިލީހ ެގ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

    !ެގނ ދަވާ ފަރެސ މާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ 
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ފަރެސ މާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  މ ޙައ މަދ  ލަޠީފ 

ރަީއސ  ނޫނ .  ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ެއކަނ ޏެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ޢަމަލ ކ ރަނ ޖެހޭނީ  ަގާވއިދަށ   ވެސ     ރިޔާސަތ ނ   މަޖިލީހ ެގ 

ަގއި  )ރ(  ،ބ ނާ ކަނ ތައ ތަކަށ  ރިޢާޔަތ ކ ރައ ވާއިރ    ވަނަ މާއ ދާެގ )ނ( ަގއި މި 61 ؛ބައ ލަވަނ ޖެހޭނެ ނިޒާމީ މައ ސަލަ

   ކ ރައ ވަނ ޖެހޭނެ.ރިޢާޔަތ   އެ ބ ނާ ކަނ ތައ ތަކަށ  ވެސ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ     މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވަނ  މިހާރ  ފ ރ ޞަތ  ތި އޮތީ ލިބިފަ.  އިއ ޒަތ ތެރި

   !ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ލަޠީފ  މ ޙައ މަދ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސ މާތޮޑާ

އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ގޮވަނީ އިނ ޑިއާެގ ރައ ޔިތ ނ  ،   ދިމާވެެގނ  އ ޅޭ މައ ސަލައަކީ  ،ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ ތަކ ރާރ ކޮށ އަޅ 

ނޫނޭ. ބާލާކަށެއ   ގޮވަނީ   މިތަނ ނ   ިމ  ތަކ ރާރ ކޮށ   ތެރޭ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ   އޮތ   ގައިއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ނ ފޫޒ ތައ    މި 

  .ޓަކައި ރާއ ޖޭަގިއ ހެދިފައި ހ ރި..ލ މަށ  ނައ ތާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ޙަސަނ  ޒަރީރ  ނިޒާމާ   މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ . މަތިވެރި ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ   ވާކަފ ޅ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

  ބެހޭ މައ ސަލަ.

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޒަރީރ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ވާހަކަދެއ ކީމާ ބޭފ ޅ ނ   ެއ  ޮގތަށ   ެގއ ލ ނ ވާ  ދައ ލަތަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ    ކަނޑައެޅިެގނ   ނެީގ.  މި  ނ ކ ތާެއއ   ނިޒާމީ 

ޖީ.އެމ .އާރ ނ ނޫއަޑ އެހީމެއ  ހިނ ިގ      ތޯ  ބޭފ ޅ ނ   އެ  ދައ ލަތ    4.1އެކަމަކ   ރަކާތ .  ހަބޭރ ކ ރަނ   ރ ފިޔާ    ނ  ބިލިއަނ  

، ދައ ލަތަށ  ެގއ ލ ނ  ދިނ މަށ  ޓަކައި  ރަކާތަކީ އަނެއ ކާހަބަދަލ ެގ ޮގތ ަގއި ދައ ކަނ ޖެހ ނ . މިއަދ  އިނ ޑިއާ އައ ޓ  ެއ  

 ރަކާތެއ . ހަ ދައ ލަތަށ  ެގއ ލ ނ  ދިނ މަށ  ޓަކައި ހިނ ާގ
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  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ 

ފަރެސ މާތޮޑާ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ؛ ނ ނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި މެ  . )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (ނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި މެޝ ކ ރިއ ޔާ  

  ކެނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިނ . !ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާ މެނ ބަރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޙ ސައިނ  ޢަލީ މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކެނ ދޫ

މިހާރ  ބިލެއ  މަޖިލީހ ނ    ދައ ރ .  މަޖިލީހ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މިއީ ދެވަނަރައ ޔިތ ނ   ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އާދެ!    ޝ ކ ރިއ ޔާ

ބިލެއ   ބޭރ ކ ރަނ ޖެހެނ ޏާ ެވސ  ؛އެއ   ވަނ ޏާ  ކަމަށ   ބޭރ ކ ރަނ ޖެހޭ  ބިލެއ   މިއީ.     އެނ މެ  ބިލަކީ  ބޭރ ކ ރަނ ޖެހޭ 

ރަީއސ  މި ؛އިއ ޒަތ ތެރި  މިއަދ   ކިބައިނ    އަޅ ަގނޑ   މީހ ނ ެގ  ތިބި  ކިބައިނ     ،މަޖިލީހ ަގއި  މެނ ބަރެއ ެގ  އެއ ވެސ  

 ،އިަމސައ ކަތ ކ ރެއ ވި ބޭފ ޅ ނ ނާ  ިމ ާގނޫނ  ފަރ މާކ ރ މ ގައި  ،އެދ ނ  އޮތީ އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  އެދޭ  އެދ މެއ  ނެތ .އެދޭ

  ޤާނޫނ އަސާސީ ެގނައ ަމށ  ޓަކައި މަސައ ކަތ ކ ރެއ ވި   ައދި މި  ، ކ ރީެގ މި ޤައ މ ެގ ރައީސ ކަނ  ކ ރެއ ވި ބޭފ ޅ ނ ނާއި

ޤާނޫނ އަސާސީެގ    !ބޭފ ޅ ނ  ހަނ  ނ ތިއ ބަވާށޭ  މިއަދ  ތިޔަ  ،އަޅ ަގނޑ  އެދެނ  އޮތ  އެދ މަކީ   ބޭފ ޅ ނ ެގ އަރިހ ނ   އިއެނ މެހަ

ފާޅ ކ ރ މާއި އިސ ލާމ ދީނ ެގ    ޚިޔާލ  އެކ   މިނިވަނ ކަމާ ،ބާރާތ ނ  ލިޔެފަިއ މި ޮއތީއިރީޙަ ސަ ާމއ ދާަގއި ވަރަށ   ވަނަ 27

މިނިވަނ ކަނ     ފާޅ ކ ރ މ ެގ  ޚިޔާލ   ، އެ މީހެއ ެގ ބ އ ދިއަށ  ފެނ ނަ ޮގތަކާިއ ކަނ ކަނ   ،ނ ޚިލާފ ނ ާވ ޮގތެއ ެގ މަތީއަސ ލަކާ  

ޤާނޫނ އަސާސީނ     ެއހެނ ވީމާ،  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  ނޭނިގެގނ  ކޮށ ފައި އޮތ  ކަމެއ  ނޫނ   ،މި އޮތީ ދީފަ. މިއީ އޮޅިެގނ 

މި ޤާނޫނ އަސާސީނ    މިނިަވނ ކަމެއ  ނޫނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  މިއީ އާދައިގެ ފާޅ ކ ރ މ ެގ މިނިވަނ ކަމަކީ    ދޭ ޚިޔާލ 

 މިނިވަނ   ފާޅ ކ ރ މ ެގ މިނިވަނ ކަނ .  ނ ވަތަ ހެދޭ އޮށަކީ އެއީ ޚިޔާލ   ،އަރާ ޮގވާމަކީ  އިލިބިދޭ ހ ރިހާ މިނިވަނ ކަމެއ  ކޯދ ލަ

ެއއީ މައ ސަލަެއއ  ނޫނ . އެީއ    އަށ  ެގއ ލ މެއ  ދިނ މަކީއެ  ،ލ މަކީމ ޖ ތަމަޢ ތަކ ަގއި އެ ޤައ މެއ ެގ ދިދަ އަނ ދާ  ޑިމޮކ ރެޓިކ 

ެއ    ،މި ބިލ ނ  ކަނޑަައޅަނ  މި އ ޅެނީ   އެހެނ ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑ މެނ  މިނިވަނ ކަނ . ފާޅ ކ ރ މ ެގ  ޚިޔާލ   އިއެ ޤައ މ ަގ

އީ މައ ސަލަެއއ  ނޫނ . އެީއ  މަކީ އެ ލ ދިދަ އަނ ދާ  އެމެރިކާެގ  ،އި މިސާލަކަށ ، އެމެރިކާަގ ؛ޤައ މ ަގއި ކ ރ ނ  ހ އ ދަ ކަމެއ  

  އަސާސީ .  ފާޅ ކ ރ މ ެގ މިނިވަނ ކަމ ނ  ލިބިދޭ މިނިވަނ ކަމެއ  ެއއީ  ޔާލ ޚި  މިނިވަނ ކަނ .  ފާޅ ކ ރ ެގ  އެ މީހ ނ ެގ ޚިޔާލ 

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ     އ  ެއއީ. ެއކަނ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ކ ރ ނ  ެއއީ ކ ށަކަށ  ހަދަނ  އ ޅ ނީމާގެ އ ހަ

 ، މެނ ބަރ ނ ނަށ   ަގނޭ. އަޅ ަގނޑ  މިައދ  މަޖިލީހ ެގ  ވެސ   ލަދ    ،ވޭ  ވެސ   ޙަޤީޤަތ ަގއި ދެރަ  ވެސ  ަގނޭ.  ދ  ލަދ މިއަ

މި ބިލ ެގ ސަބަބ ނ  އެނ މެ   ، ދަނ ނަވަނ  އޮތީ  ވަކިނ  ޚާއ ޞަކޮށ  އެމ .ޑީ.ޕީައށ  ނިސ ބަތ ވާ މެނ ބަރ ނ ނަށ  ތަކ ރާރ ކޮށ 

 މާދަމާ މި ބިލ ެގ ސަބަބ ނ  އެނ މެ ބޮޑ  ެގއ ލ މެއ  ލިބިދާނެ ބޭފ ޅ ނ ނަކީ   ށޭ.ނަބޭފ ޅ ނ   ތިޔަ  ބޮޑ  ެގއ ލ މެއ  ލިބޭނީ ހަމަ

  މިދިޔަ ދައ ރ ަގއި ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ ސަރ ކާރ ަގއި   !  މިކަނ  ނ ކ ރައ ވާށޭއެމ .ޑީ.ޕީއަށ  ނިސ ބަތ ާވ މެނ ބަރ ނ ނޭ. ހެޔޮނ ވާނޭ
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އަޅ ަގނޑ   ށ  ވެސ އަޕީ.ޕީ.އެމ ެގ މެނ ބަރ ނ ނާ ދިމާ ،ނިނ ހަނިކ ރަނ  އ ޅ ނީމާ އަޅ ަގނޑ  ބ  އެއ ވެއ ޅ މ ެގ މިނިވަނ ކަނ 

ފ ރަމާލޭަގއި ެއއ ވެއ ޅ ވ މ ެގ މިނިވަނ ކަމެއ     ،ދެނ  މި ރާއ ޖޭަގއި މި މާލޭގައި  !އެ ދ ވަހ ަގއި މިކަނ  ނ ކ ރާށޭ  ،ބ ނިނ 

ވީ. މާލޭަގއި އެއ ެވވޭ    މިއަހަރ     4ސަރ ކާރ  ބަދަލ ވިތާ    އަދިވެސ  ނެތޭ. ؟އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   . ލިބިއ ޖެތޯނ ލިބޭނޭ

ސަރަޙައ ދަށ  ނޫނ  އެއ ވެސ     ނަަގއިެގނ  ކާނިވާ. ތިޔަ ހ އ ދަނޫނީ ޮގތ ނ  އެއ ވެވޭ ތަނެއ  ނޯނ ނާނެާގ  ތަނެއ  ނޯނ ނާނެ.

 އަދިވެސ  އެ އޮތީ...   .ތާކަށ  އެއ ެވއ ޅ މ ެގ މިނިވަނ ކަމެއ  ނޯނ ނާނެ

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ 

އެދެނ . މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ   ވާހަކަކޮޅ   މެނ ބަރ   ނިޒާމީ   އިއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  މެދ   މާފަނ ނ  

 .  މައ ސަލަެއއ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ 

ވަނަ މާއ ދާެގ )ހ(، )ށ(،    61މަޖިލިސ  ަގާވއިދ ެގ    ،ައޅ ަގނޑ  މި ނެީގ  ނިޒާމީ މައ ސަލަެއއ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ހ އ ޓ ވަނ ޖެހޭނެ  ރ()  )ނ(، ިމނިވަނ   ،ރިޔާސަތ ނ   ެއއީ  އެނ ދ މަކީ  ދިދަ  ދައ ލަތ ެގ  ފާޅ ކ ރ މ ެގ    ޚިޔާލ   ؛ދިވެހި 

ނިޒާމީ ނ ކ ތާ ައޅ ަގނޑ  މި   !މަޑ ކޮށ ލާ ؛މާލެ  އަދި ތަފާތ  އެކި މަރ ޙަލާތަކ ަގއި ރާއ ޖެތެރެ  ،މިނިވަނ ކަނ  ކަމަށ  ބ ނެ

ދައ ކާތީ އެކަނ     އ ފައ ދާ މީހަކ  އެ ވާހަކަ ަގޑިއިރ  ފިތ ނަ  24މާލެޭއ ކިޔަިއެގނ  މ ޅި ޤައ މ ަގއި      ފާހަަގކ ރަނީ. ރާއ ޖެތެރެ

 ހ އ ޓ ވަނ ޖެހޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ 

އެހެނ    ،ފާހަަގކ ރެއ ވީ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ، ކެނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ނ ބަރ .މެ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި

ބޭފ ޅ ނ  އެ  ެއއީ  ދިދަ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ކަމަށ .  މަނާ  އެނ ދ ނ   ނޫނ   ރާއ ޖޭެގ    ކަމެއ   އަދި ާގދެނ   ވެސ   ނޫނެއ ަގއި 

ދާއިރާެގ    ނ ކ ރެވޭ. ެއހެނ ވީމާ، އެ ވާހަކަ އެ ވިދާޅ ވީ. އާދެ! ކެނ ދޫފާހަގައެއ   ކަމަކަށ   އޮތ   އެޮގތަކަށ  ކަނޑައެޅިފައި

  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ކެނ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިނ 
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ނ ދިނ . ނ ނަށ  ވިސާތިބި ބަެއއ  އިނ ޑިއާ މީހ   މި ތަނ ގައި ؛ރައީސ  ޔާމީނ ެގ ސަރ ކާރ ަގއި އިނ ޑިއާ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އަހަރ  ފަހ ނ  ވެސ     4މި އަނ ނަ އަހަރ  ވެސ  ނޫނީ މީެގ    ، ހާލަތ  އައިސ ދާނެ މާދަމާ ވެސ މި  މަޑ ޖައ ސާލި އިނޭގތޯ.

މި ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ   ހާލަތ ަގއި  ަވނ ޏާ  އަތ ވެދާނެ. އެ  ބަޔަކާ    ،ާގނޫނ  ފާސ ކޮށ ފި ކަމަށ   އެ ޤައ މެއ ެގ 

ކ ރަނ  މި   ކޭ ެވސ  ނ ބ ނެޭވނެ. އެފަދަ ކަމެއ ޤައ މަށ  ދާށެ  ެގކަލޭމެނ   ކަލޭމެނ  އެނބ ރި ދާށެކޭ.  ނެދިމާއަކަށ  ނ ބ ނެވޭ

 ،ވަކިނ  ޚާއ ޞަކޮށ   ؛ކަމެއ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އ ޅެނީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ވީމާ، މިއީ ވަރަށ  ނ ރައ ކާތެރި

 މިހާރ     ،ވެސ   ތިނ ވަނަ ނަނ ބަރ ަގއި އޮތ  ކަނ ތައ ތަކަކީ މިހާރ އި  އިޞ ލާޙ ެގ ދެވަނަ ނަނ ބަރާ  ހ ށަހަޅާފައި މި އޮތ 

    ވެސ  ޤާނޫނ ލ ޢ ޤޫބާތ ގައި...

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ 

އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ނިޒާމީ މައ ސަލަ    މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ  !ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ާވހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވާ  އާދެ!

    ފާހަަގކޮށ ލަދެއ ާވ.

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

   ނޫނ . ދިވެހި ދިދަ އެނ ދ މަކީ އެއީ މިނިވަނ ކަމެއ  ،މައ ސަލަެއއ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ  މި ނެީގ  ނިޒާމީ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޔާސަތ ނ 

ދައ ކަނީ މި ބިލ ެގ ވާހަކަ. އެހެނ ވީމާ، ބިލ ަގއި    މިނިވަނ ކަމ ެގ ވާހަކައެއ  ނޫނ  މި ދައ ކަނީ. މި ؛އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

     !އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާ  ކެނ ދޫ ދާއިރާެގ ؛އެ ވިދާޅ ވާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޙ ސައިނ ކެނ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަލީ 

ައޅ ަގނޑ މެނ    ،އަޅ ަގނޑ ެމނ  ބ ނާ ކޮނ މެ ބަހެއ ެގ ސަބަބ ނ  އިނޭގތޯ  ނޭގއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ބ ނ ޏަސ   ކޮނ މެ ހިތ ަގއި  ،އެއ ޗެއ   ައނެކާެގ  ބ ނ ޏަސ   ވާހަކައެއ   މީހެއ ެގ    ކޮނ މެވެސ   ،ކޮނ މެ  ޤައ މެއ ެގ  އެހެނ  

ނަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނާހިތ ަގއި  އ ފެދިދާނެ.  ބަދަލ     ފ ރަތެއ   ގ ޅ މަކަށ   އޮތ   ދެއ ކިދާނެ. ދޭތެރޭަގއި  ވާހަކަ ވެސ     އަނ ނަ 

ޤައ ެމއ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ ހިތ ަގއި ކިރިޔާ   އެހެނ   ، އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ ެމނ  މިއަދ  ނިނ މަނ ވީތޯ އެހެނ  މީހެއ ެގ

ކ ރ މަކީ    ކަހަލަ އެއ ވެސ  ކަމެއ  ޚިޔާލެއ  ފާޅ ކ ރ ާމއި މިފަދަވާހަކަެއއ  ދެއ ކ މާއި އެ  ނަފ ރަތެއ  އ ފެދޭ ކަހަލަ ެއއ ެވސ 
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ނ ވާނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑަށ  މި ައޅ ަގނޑ މެނ  އަމިއ ލައަށ  މިކަނ  ކޮށ ެގނ  ؟އެީއ މަނާކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި

މަނ ޒަރެއ . އެހެނ   މ ޅިނ   އަޅ ަގނއަ   ފެނ ނަނީ  އެހެނ ނަމަވެސ ،ޅ ަގނޑ ،  ވެސ .  ބ ނަނ   ވާހަކަ  މި  ދެރަވޭ    ޑ  

ބާރ ަގއި ހ ށަހަޅާފައި އޮތ  ބިލެއ  ޮގތަށ     ބޭރ ެގ ެއހެނ  ނ ފޫޒ ތަކ ެގ ؛އެހެނ  ޤައ މ ތައ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ 

ފެނ ނަނީ. މި  ބިލ   މި  މީހ   އަޅ ަގނޑަށ   އެ  ޖެހިެގނ   ދަށ ަގއި  ނ ފޫޒ ެގ  ޤައ މ ތަކ ެގ  ބޭރ   ޕ ރެޝަރަށ    ނ ގެ އެހެނ  

މިއަދ  މިކަނ     ،އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވާ ވާހަކައަކީ  ޮގތ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، މި ފެނ ނަނީ.ެގ  ހ ށަހަޅާފައި އޮތ  ބިލެއ 

ޚާއ ޞަކޮށ      އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ވަކިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ފ ލަނ ޖެހޭ ހިތާމަ މާ ބޮޑ ވާނޭ    މާދަމާ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮށ ފިއ ޔާ 

އެހެނ    ެއމ .ޑީ.ޕީއަށ  ނިސ ބަތ ެވވަޑަިއަގނ ނަވާ ބޭފ ޅ ނ ނޭ.  ،މ ެގ ސަބަބ ނ  އެނ މެ ބޮޑ  ެގއ ލ މެއ  ލިބޭނެ ބަޔަކީމިކަ

އިނޭގތޯ. މާދަމާ     ދަނ ނަާވ ވާހަކަައކީ މި ޤައ މ ަގއި ބޮޑ ކޮށ  މި އޮތީ ސިޔާސީ ދެ ޕާޓީ މި އޮތީ ؛އ ޅޭ  ދަނ ނަވަނ  މި

ފާޅ ކ ރަނ ޖެހޭނީ   . މާދަމާ މަގ މައ ޗަށ  ނ ކ މެ ޚިޔާލ ނޭނޭގ  މެއ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ ކަ  ވެރިކަމަށ  އަނ ނާނީ ކޮނ  ބަެއއ 

ކަމެއ   ބަޔަކަށ   ނޭނެގ.  ކޮނ   ފ.  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   ދ ށީމ   ިވއ ކަ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ވާހަކައިއަތޮޅ   ެއ  ވެސ     ލާތީ 

ާވހަކަ ވެސ  ނ ދެއ ކޭ ޮގތަށ    ލަތެއ  ދިާމވީމަ އެައޅ ަގނޑ މެނ  ދެއ ކީ. ދެނ  ކިހިނެއ ތޯ އެފަދަ ހާ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެއ ކީ.

ނޫނ ތޯ އިއ ޒަތ ތެރި  ޖަހާފައި ފ ނ މާލަނ ވީކަރ ަގިއ ވާ  ،ބަނދެފައި    ދެއަތ   އަށ  އަމިއ ލަ ؛މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އަިމއ ލަ އަތ 

  ޅ .ސީދާ ދެކޮ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އެހެނ ވީާމ، މި ބިލާ ެއކަމެއ  ނ ކ ރެވޭނެ ރައީސ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ައރ ވަނ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ    ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  މެނ ދ ރ ެގ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 ަގއި.   1:05 ޖަލ ސާ ފަށާނީ

 

 { އަށ  13:05އިނ   12:35 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

 ( ނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ މެ ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ

 

 ށ  ހ ރި ކަނ ކަމަށ  ވޯޓަށ  އެހ ނ  ހ މަ . ވޯޓަށ  އ12ެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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އަޅ  މެނ ދ ރ ެގ  .  ` ޖަލ ސާހ ސ ވަގ ތ ކޮޅަށ ފަހ   މަޖިލީހ ެގ  ވަގ ތ ކ ރިއަށ   ަގނޑ   މި  ފަށަނީ.  މި   ެގނ ދަނ  

 މޭޒ ނ  ވޯޓ ެގ ރަނަގބީލ  ޖެއ ސެވ ނ  އެދެނ .  އިދާރީ.  ށ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދަނީ ވޯޓަށ  މިއަދ  ނަަގނ ޖެހިފަިއވާ ވޯޓަ 

ޗެ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (   ކާޑ ކޮޅ ތައ   މެނ ބަރ ނ   މިައދ ިއއ ޒަތ ތެރި  އެދެނ .  އެބަ  5  ކ ކޮށ ލެއ ވ ނ   އޮތ .    ވޯޓެއ  

އަނެއ ކާ   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ( ކާޑ ކޮޅ ތައ   މެނ ބަރ ނ   ފ ރަތަމަ އިއ ޒަތ ތެރި  މިއަދ ެގ  އެދެނ .  ޗެކ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ   ވެސ  

ދާއިރާެގ ؛ވޯޓ  އާދަމ ނ މެ  ިއއ ޒަތ ތެރި  އައ ޑޫމީދޫ  ރޮޒައިނާ  ނަނ ބަރ     ،ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ   ބަރ    7/ 2010ާގނޫނ  

ާގނޫނ (  ހިނ ގ މ ެގ  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ   ދާއިރާތައ   އިދާރީ  މަޖިލީހ ނ  )ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ބިލ   އަށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ 

 މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފެނިވަޑައިަގނ ނަވާ ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދެއ ވ ނ  ެއދެނ .  ބަލައިަގތ މާ

 

 ]ދެއ ވ ނ ވޯޓ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމ  ނ މެ މީދޫ ދާއިރާެގ އައ ޑޫ   ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ :

 

 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 53    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

 51    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00    ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  

 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    51     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  26      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

)ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    7/ 2010ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ،ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ   ބަރ  ރޮޒައިނާ އާދަމ ނ މެ  އިއ ޒަތ ތެރި  މީދޫ ދާއިރާެގ  އައ ޑޫ

މެދ    އަށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ނ  ބަލައިަގތ މާއިދާރީ ދާއިރާތައ  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ  ހިނ ގ މ ެގ ާގނޫނ ( 
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. ހާޒިރ ެވ ތިއ ބެވި މެނ ބަރ ނ ެގ  87  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ދެއ ވި ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

  ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ިވ މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވަކި . 51 ؛ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ެގ އަދަދ . 53 ؛އަދަދ 

  ޮގތަކަށ  ޯވޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ވެސ  ނެތ . ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވެަވޑަިއެގނ ނެވި މެނ ބަރ ނ ގެ 

 ، އެހެނ ވީާމ، މި ބިލ  މަޖިލީހަށ  ބަލައިަގތ މަށ  ފާސ ވެއ ޖެ. އެހެނ ކަމ ނ . 26 ؛ފާސ ވާނ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ . 51 ؛އަދަދ 

 ޓީއަށ  ފޮނ ވިއ ޖެ ކަމ ަގއި ދަނ ނަވަނ . މި ބިލ  ދިރާސާކ ރ މަށ  ލާމަރ ކަޒީ ކޮމި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ، މަތިވެރި ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޒަރީރ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  ؛މިއަދ ެގ ދެވަނަ ވޯޓ  

މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ ޮގތަށ    ކެމިކަލ  ހަތިޔާރ  މަނާކ ރ މ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ނ  ބަލައިަގތ މާ

 ވޯޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ . 

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ޒަރީރ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި   ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ :

 

 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 54    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

 50    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00    ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  

 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    50     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  26      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

ކެމިކަލ  ހަތިޔާރ    ،މަތިެވރި ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޒަރީރ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ   ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ 

ބަލައިަގތ މާ މަޖިލީހ ނ   ބިލ   ޖ މ ލަ    މަނާކ ރ މ ެގ  މަޖިލީހ ެގ  ނަތީޖާ.  ވޯޓ ެގ  ދެއ ވި  މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  މެދ  

 ؛ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ެގ އަދަދ . 54 ؛ހާޒިރ ެވ ތިއ ބެވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ . 87 ؛ދ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަ

ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ .    . ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވަކ50ި

އަދަދ  މެނ ބަރ ނ ެގ  ބަިއވެރިވި  އަދަދ ފާސ ވާ. 50 ؛ވޯޓ ަގއި  ބޭނ ނ ވާ  މަޖިލީހަށ   . 26 ؛ނ   ބިލ   މި  އެހެނ ވީމާ، 

ެއހެނ ކަމ ނ ، މި ބިލ  ދިރާސާކ ރ މަށ  ސަލާމަތީ ޚިދ މަތ ތަކާ ބެހޭ ކޮމި ޓީއަށ  ފޮނ ވިއ ޖެ ބަލައިަގތ މަށ  ފާސ ވެއ ޖެ. 

 ކަމ ަގއި ދަނ ނަވަނ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ިގނަ ދ ވަސ ތަކެއ  ވެފައިވާތީ   ެއ މައ ސަލަ ހައ ލ ނ ވެ  ، ރ ދަމާެގ ނިޒާމ  ހަލާކ ވެފ. ނިލަނ ދޫ ނަ؛ މިއަދ ެގ ތިނ ވަނަ ވޯޓ  

ސިނ   ބަރ  ޢަބ ދ ލ މ ޙ ނ މެިއއ ޒަތ ތެރި  ނިލަނ ދޫ ދާއިރާެގ  އެ މައ ސަލަ ހައ ލ ކޮށ ދެއ ވ ަމށ  އެދި ސަރ ކާރަށ  ޮގވާލައި  

އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަާވ ޮގތަކަށ  މެދ  އި  ރާރ  މަޖިލީހ ނ  ބަލައިަގތ މާަގހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ    ޙަމީދ 

 ވޯޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ . 

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ސިނ  ޙަމީދ  ބަރ  ޢަބ ދ ލ މ ޙ ނ ނިލަނ ދޫ ދާއިރާެގ މެ   ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ :

 

 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 54    މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 50    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  
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    50     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  26      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނިލަނ ދޫ ހައ ލ ނ ވެެގ  ފ.  މައ ސަލަ  ެއ  ހަލާކ ެވ  ނިޒާމ   ވެފަިއވާތީ  ނަރ ދަމާެގ  ދ ވަސ ތަކެއ   މައ ސަލަ    ، ިގނަ  ެއ 

ޮގވާލައި ސަރ ކާރަށ   އެދި  ދާއިރާެގ    ،ހައ ލ ކޮށ ދެއ ވ މަށ   ޢަބ ދ ލ މ ޙ ނ  މެިއއ ޒަތ ތެރި  ނިލަނ ދޫ  ޙަމީދ  ބަރ    ސިނ  

ދެއ ވި ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ  މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ     ަގތ މާރާރ  މަޖިލީހ ނ  ބަލައިަގހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  

 ؛ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ެގ އަދަދ . 54 ؛ހާޒިރ ެވ ތިއ ބެވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ  .87 ؛މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

ނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭ  . ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ަވކ50ި

ރާރ  މަޖިލީހ ނ  ަގއެހެނ ީވމާ، މި  . 26 ؛ފާސ ވާނ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ . 50 ؛ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ  

މި   ެއހެނ ކަމ ނ ،  ފާސ ވެއ ޖެ.  އެނ ވަޔަރަނ މަނ ޓ  ަގބަލައިަގތ މަށ   ދިރާސާކ ރ މަށ   ޗޭ  ރާރ   ކ ލައިމެޓ   ނ ޖ  އެނ ޑ  

 ކޮމެޓީއަށ  ފޮނ ިވއ ޖެ ކަމ ަގއި ދަނ ނަވަނ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވަނަ މާއ ދާެގ )ދ(ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައިާވ    115ދިެވހިރާއ ޖޭެގ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ؛މިއަދ ެގ ހަތަރ ވަނަ ވޯޓ 

ޑަމ  ގ  ކިނ ،  ށާއިއަނ  ސ ވިޑ ފ  ޑަމ  އޮގ ކިނ   ،ފިނ ލޭނ ޑަށާއިރިޕަބ ލިކ  އޮފ     ،ރަޝިއަނ  ފެޑެރޭޝަނަށާއި  ،ނ ޮގތ ެގ މަތީ

ނޯވޭއަށާއި ޔޫކ ރެ   ،އޮފ   އަދި  ނޮނ އިޑެނ މާކަށާިއ  ހ ނ ނަވާ  ކަނޑައަޅ އ ވާފައި  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ   ރެސިޑެނ ޓ  -ނަށ  

ނ ނަށ  މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ހަމަޖެއ ސ މާ  ،1އިޝަތ  ޝާނ  ޝާކިރ ، ގ. ޕެނ ޒީމާެގ  ޢާސަފީރ ކަމަށ  އަލ ފާޟިލާ  

 ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ ޮގތަކަށ  ޯވޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 54    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

 49    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00    ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  

 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    49     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  25      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

ރަޝިއަނ    ،ނ ވަނަ ާމއ ދާެގ )ދ(ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ  115ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

ފިނ ލޭނ ޑަށާއި  ،ފެޑެރޭޝަނަށާއި އޮފ   އޮގ  ކިނ   ،ރިޕަބ ލިކ   ސ ިވޑ ފ ޑަމ   ނޯވޭއަށާއިގ ކިނ ،  ށާއި އަނ   އޮފ     ، ޑަމ  

ރެސިޑެނ ޓ  ސަފީރ ކަމަށ  އަލ ފާޟިލާ -ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ކަނޑައަޅ އ ވާފައި ހ ނ ނަވާ ނޮނ ށ   އިނަޑެނ މާކަށާއި އަދި ޔޫކ ރެ

ޕެނ ޒީާމެގ  ޢާ ގ.  މެނ ބަރ ނ     ހަމަޖެއ ސ މާ  ،1އިޝަތ  ޝާނ  ޝާކިރ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ނަތީޖާ. މެދ   ވޯޓ ެގ  ދެއ ވި 

ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ިވ  . 54 ؛ އަދަދ ހާޒިރ ވެ ތިއ ބެވި މެނ ބަރ ނ ެގ. 87 ؛މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

އަދަދ  ވަކި. 49 ؛މެނ ބަރ ެގ  ނެތ .  މެނ ބަރަކ   ވޯޓ ދެއ ވި  ކަމަށ   ކަމަށ     ނ ފެނ ނަ  ބޭނ ނ ނ ވާ  ވޯޓ ދޭނ   ޮގތަކަށ  

. 25 ؛ފާސ ވާނ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ . 49 ؛ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ވެސ  ނެތ . ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި ެމނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

  ، ނ ވަނަ ާމއ ދާެގ )ދ(ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ ޮގތ ެގ މަތީ  115ވީމާ، ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  އެހެނ 

  ، ޑަމ  އޮފ  ނޯޭވއަށާއިގ ކިނ   ،ށާއި އަނ  ޑަމ  އޮފ  ސ ވިޑ ގ ކިނ ،  ރިޕަބ ލިކ  އޮފ  ފިނ ލޭނ ޑަށާއި  ،ރަޝިއަނ  ފެޑެރޭޝަނަށާއި

ރެސިޑެނ ޓ  ސަފީރ ކަމަށ  އަލ ފާޟިލާ -އިނ  ކަނޑައަޅ އ ވާފައި ހ ނ ނަވާ ނޮނ ނަށ  ދިވެހިރާއ ޖެއިޑެނ މާކަށާއި އަދި ޔޫކ ރެ

 ހަމަޖެއ ސ މަށ  މަޖިލީހ ނ  ފާސ ވެއ ޖެ. ،1އިޝަތ  ޝާނ  ޝާކިރ ، ގ. ޕެނ ޒީމާެގ ޢާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އިއ ޒަތ ތެރި އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ    ،ވަނަ މާއ ދާެގ ދަށ ނ   179ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ   ؛މިއަދ ެގ ފަސ ވަނަ ވޯޓ 

ހެނ ވޭރ  ހ ޅަނގ     ފޮނ އ ވ މަށ   ޓީއަށ   ކޮމިގ ޅޭ  މަޖިލީހ ެގ ކަމާ  ، ހ ށަހަޅ އ ވާފައިާވ މައ ސަލަ  ބަރ  މ ޙައ މަދ  ވަޙީދ ނ މެ
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 ބަރ  ޙަސަނ  ޒަރީރ ނ މެިއއ ޒަތ ތެރި  މަތިވެރި ދާއިރާެގ    ،ހ ށަހަޅ އ ވައި   ބަރ  ޙަސަނ  ލަޠީފ ނ މެިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  

 މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފެނިވަޑައިަގނ ނަވާ ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .   ތާއީދ ކ ރެއ ވި ހ ށަހެޅ މާ

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ލަޠީފ   ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެނ ވޭރ    މެނ ބަރ :ހ ށަހެޅ އ ވި 

 ޒަރީރ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި  ތާއީދ ކ ރެއ ވި މެނ ބަރ :

 

 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 54    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

 48    މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  

 01    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    49     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  25      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ނަތީޖާ: ވޯޓ ެގ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނ މެއިއ ޒަތ ތެރި  އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ    ،ވަނަ މާއ ދާެގ ދަށ ނ   179ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ  

މައ ސަލަ  ވަޙީދ  ކަމާ   ،ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  ކޮމި  މަޖިލީހ ެގ  މެގ ޅޭ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ފޮނ އ ވ މަށ   ނަށ  ނ ބަރ ނ ޓީއަށ  

 މެނ ބަރ ނ ެގ  ބިހާޒިރ ެވ ތި. 87 ؛ދެއ ިވ ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ ނަާވ ޮގތަކަށ   ނ ފެނިވަޑަިއަގ

. 1 ؛ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ިވ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ . 48 ؛ފެނ ނަ ކަމަށ  ޯވޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ެގ އަދަދ . 54 ؛އަދަދ 

ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިެވވަޑައިެގނ ނެވި މެނ ބަރ ނ ެގ ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ   ވަކި

ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ   ،  އެހެނ ކަމ ނ . 25 ؛ފާސ ވާނ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ . 49 ؛އަދަދ  އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ 
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 ،ގ ޅޭ ކޮމިޓީއަށ  ފޮނ ވ މަށ  މަޖިލީހ ނ  ފާސ ވެއ ޖެ. އެހެނ ކަމ ނ   މަޖިލީހ ެގ ކަމާ  ،ވަޙީދ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ މައ ސަލަ

 ނަވަނ . ބެހޭ ކޮމިޓީއަށ  ފޮނ ވިއ ޖެ ކަމ ަގިއ ދަނ  މި މައ ސަލަ ދިރާސާކ ރެއ ވ މަށ  ސަލާމަތީ ޚިދ މަތ ތަކާ

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސ  9

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ، ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ   ،އެއީ   -9.1ެގނ ދިޔަ    ދައ ކަމ ނ ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރިނ  ާވހަކަ  އާދެ! ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  )  2014/9ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ،ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނިހާދ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ 

ބަހ ސ ެގނައ މ އިޞ ލާޙ   (އަށ ޤޫބާތ ޢ ާގނޫނ ލ  ބިލ ެގ  ދާއިރާެގ   ށ އެޮގތ   . ެގ  ހ ޅަނގ   ހެނ ވޭރ   މިހާރ   އަޅ ަގނޑ  

އެކ  ކާށިދޫ   އަރ ވަނ . ާއދެ! އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފ ރ ޞަތ  ދޫކޮށ ލ މާފަށ  ފ ރ ޞަތ ޠީއިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ލަ

 ނ . އަރ ވަށ  ފ ރ ޞަތ  ރަޖާބިهللا ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

ސަ ވިދާޅ ވެއ ޖެ  ޢީަގިއ ދެނ މެ  ނމިތާ  ،އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަނީ ދެބ ޅާ ކޯޅޭހެނ 

ސިމަށ  ޤާއެކަަމކ   ؟ހަކަދައ ކަނ ސިމ  އެހާ ބަލިކޮށ  އ ޅޭއިރ  ހެޔޮވާނެތޯ އޭނަެގ ވާޤާސިމ ެގ ވާހަކަ ނ ދައ ކާށޭ. ދެނ  ޤާ

ކ  ހަމަ ޔަ އޭނަެގ ދަރި  ،ކ  ހަމަ ސަރ ކާރ ނ  ބޮޑ  ބަޔެއ  އޭނަ ކާލަިއެގނ  ހ އ ޓަސ ޔަނެގނ ވާނެ އޭނަެގ ދަރިއެވެސ   

 ައޅ ަގނޑ ،  ސައަށ  ޓަކައި މި ވާހަކަ ދެއ ކީކީ ނޫނ ޢީވަނ ޏާ އެ ވާހަކަ ދައ ކާނެތާ.    ކަރަށ  ވަޅިއެއ  ޖަހައިފި ކަަމށ 

ރައީސ ޙަ  ހަމަ ިއއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކަ.  އެ  ބ ނެލީ  މިތާ ؛ޤީޤަތ ަގއި ވެސ   ކޯޅޭހެނ   ބ ޅާ  މިނދެ  ކޯޅެމ ނ   ދަނީ.   ަގއި 

މިހާރ  ހ ށަހެޅިފައި އޮތ  މައ ސަލައަކީ ވަރަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ިވސ ނާލަނ ޖެހޭ މައ ސަލައެއ .    ަގށ .އެ މަ  ދިވެހިބަހ ނ  ބ ނަނީ

ެއއ ވެސ    އިރާއ ޖޭގަ  މިނިވަނ ކަމ ެގ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށ     ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ނޯނ ނާނެ  ބާރެއ   ހަނިކ ރ މ ެގ  ކަމެއ  

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެނ    ، ެގނެސ ެގނ  ނޫނިއ ޔާ. ައޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ ހަމައެއ  އެއީ ބަދަލ 

 ، އަޅ ަގނޑ  މި ބަލައިަގނ ނަނީހ ށަހެޅިފައި އޮތ  މައ ސަލަ  މި މައ ސަލައިެގ ތެރޭަގއި، މިހާރ  ؟އ ޅެނީ  ކިހިނެއ ތޯ ވެެގނ  މި

އ ޔާ ސަބ ޖެކ ޓ  މެޓަރއަށޭ އެ ޤައ މަކާ މައ ސަލައެއ  ދިމާެވއ ޖެ،  ނިކަނ  ސާފ ކޮށ  ލިޔަނ ވީއޭ  ކޮމިޓީއަކަށ  ެގނ ޮގއ ސާ

ބަސ  ސަޢޫބ ނެވޭދިމާލަށ   ޮގތ ނ   މިސާލެއ ެގ  އ ޅ ނީނީ.  ަވޑަިއަގނ ނަވަނ   މިކޮޅަށ   ރަސ ެގފާނ   އ ޅ ނީ    .ދީ  ޔާމީނ  

ނޫނ ބޮޑ  އެކަނ ޏެއ   ައތޮޅ   ފ.  ވިއ ކާލަނ .  ބޮޑ ދ.  ،މޮހޮރާ  އެއ ކޮށ .  ވެސ   އެ ާއ  ޔާމީނ   ލަިއެގނ .  ވެސ   މޮހޮރާ 



2220 އޮގަސ ޓ   31              ޖަލ ސާ                        ވަނަ   7ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

96 

 

 

ެއކި ދިމަދިމާލ ނ  ޤައ މ ެގ ބައެއ  ވިއ ކާލަނ  ޔާމީނ  އ ޅޭތީ ެއކަާމ   ،ވިއ ކާލަނ  އ ޅ ނީމާ އަޅ ަގނޑ މެނ  އޭރ  ތެދ ވީ

އެއ ޮގތަކަށ   ސަވާހަކަދެއ ކީ.  ޢަރަބިޢޫވެސ   ނ ެގނ ނާކަށ   މި  އ ޔާދީ  ރަސ ެގފާނ    ،ތަނަށ   ނާނ ނާކަށ ،  ރަސ ެގފާނ  

  ، މާނ ދާރީެގ ވެސ މެހެ  ކަނ ކަނ  އޮތީމާ. އަދި ޔާމީނ   އިރޯނާ ވައިރަސ އާތަނަށ  ނައީ ކޮ  ދެނ  ރަސ ެގފާނ  މި ؛ވަޑައިެގނ  

ނ ވާނޭ. ދެނ  ެއކަނ  އ ކާލައިެގނ ފ. އަތޮޅ  ވި  ،ސެކިއ ރިޓީ ވެސ  ނެތީމަ. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެއ ކި ވާހަކަައކީ

. ލޭނ ޑ  ވިއ ކ މ ެގ ކަނ ތަކ ަގއި ދެނ  އެމ .ޑީ.ޕީ މީހ ނ  ބައިވެރިވެެގނ  ެއކަނ  ހިނީގ. ދެނ  ނ ވެސ  ކ ރީ އެމ .ޑީ.ޕީ

މަތިނ    ދިޔައީ. އެޮގތ ެގ  ބޮޑެތި ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ހ އ ޓިެގނ  މި  ،ވީ ޮގތަކީ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކ ރިއިރ ަގއި ފަހ ނ  މި 

  ، ޮގތަކަށ  އެކަނ  ދިމާވީ. ދެނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  މިހާރ  ދިމާވެެގނ  އ ޅޭ މައ ސަލައަކީ   އ ޤީެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ހ އ ޓޭ ތަރަ

ބޮޑަށ  ބޭނ ނ ވޭ ރާއ ޖެއާ ގ ޅ ނ  ބާއ ވަނ . ައޅ ަގނޑ  ޗައިނީސ     ކަނ ތައ ތަކ ަގއި ވަރަށ   ެގރޫޓ    ޗައިނާއިނ  ސިލ ކ 

ޗައިނާ ސަރ ކާރ ނ   ؛މިހާރ  ހ ރި  ،ަގއި ހ ނ ނަ. ތަކ ރާރ ކޮށ  ފައިނ ޕ ޅ  ދެކި ވާހަކަދެއ ކިނ  މި ރާއ ޖޭއެމ ބެސެޑަރާ

އެއާެއކ ެއކީަގއި އިނ ޑިާއއިނ    . ހަމައޭއަބަދ ވެސ  ރާއ ޖޭަގއި އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ިވޔަފާރިތައ  އޮނ ނަނ  ބޭނ ނ ވެ  ،ވާހަކަައކީ

ޓެރި ޤައ މެއ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނާ.  އ ށ  ައވަ އަނ ނަނީ. އނ ޑިާއއަކީ ވަރަ  ކ ރަމ ނ  މިޒަމާނ އ ސ ރެނ  ރާއ ޖޭަގއި ިވޔަފާރި

މީހ ނ  ރާއ ޖޭަގއި އެބަ މިލިޓަރީ  ިއނ ޑިާއެގ  މ ޅި އެތި ސާފެއ  ނ ވޭ.  ބ ނީާމ  އައ ޓޭ  އެެއއ     ދެނ  އިނ ޑިއާ  އ ޅޭތޯ. 

އިނ   ތެރެމި ާގނޫނ  ބަލައިަގނެ މީެގ  ،މިހާރ  މިދާ ކަނ ތައ ތަކ ެގ ތެރެއިނ  މީތި ބަލައިަގނެ  .ސާފ ކޮށ ލަދޭނ  އެބަޖެހޭތާ

އެބަ  ، ސާފ ކ ރަނ ވީ ރާއ ޖޭަގއި  ިމލިޓަރީ  ސަލާމަތާއި    އިނ ޑިާއެގ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ތިބެނީ.  ކީއ ެވެގނ ތޯ  ތިބިތޯ. 

އަތޮޅ  ަގމ ަގއި އިނިގރޭސީނ  ެވސ  ތިބި ވަރަށ  ޒަމާނ ވަނ ދެނ .   ރައ ކާތެރިކަމަށ  ޓަކައި އަބަދ ވެސ  ކ ރީެގ ައއ ޑޫ

އަތޮޅ  ޙ ސައިނ ފ ޅ   *  އަތޮޅ  މީހ ނ . އަޅ ަގނޑަކީ އައ ޑޫ  ބައ ޕަމެނ  އައ ޑޫ   ެގއަޅ ަގނޑ މެނ  ކާފަމެނ ، އަޅ ަގނޑ މެނ 

ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ   ނޖާބިރ . އެހެނ ވީމާ، ޚާއ ޞަ ޮގތެއ ަގއި މިތާهللا ރ  މަނިކ ފާނ ެގ ޢަބ ދ ޤިބާ  މަނިކ ފާނ ެގ ޙަސަނ 

ސ  ނަޝީދާއި ބަެއއ  އިއ ޒަތ ތެރި ދ ވަހ  ރައީތެރެއިނ  މިހާރ  އިހަށ ނ ޖެހޭތާ މީެގއަނ ނަ  ބަކަށ  އެއައަނ ޑަސ ޓޭނ ޑިނ  

މެނ ބަރ ނ  އެ އައީ ގޮއ ސަ އިނ ޑިާއއަށ . ކިހާވަރެއ ެގ މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަނެއ ތޯ ތިމަނ ނަމެނ ނަށ  ބެހެއ ޓޭނީ. އެއީތޯ 

ތެރެއިނ  މައ ސަލަތަކ ެގ  ހ ށަހެޅިފައވާ  ޖަާވބ   ސ ވާލަށ   އެ  ޭއެގ  ަގނޑ މެނ  އަޅ    ސ ވާލަކީ.  ތެރޭަގއި  ނެރެނ ވާނޭ. 

ެއ ބޭފ ޅ ނ ެގ ހަރަކާތ  ހިނ ަގނ  ނ ވަތަ އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ    ،ަގނޑ މެނ  ދޭނ ވީތޯ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ މިލިޓަރީއިނ ޑިާއއިނ  އަޅ  

މި ކޯޅ މެއ  ނ ކޯޅި.   މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކޮށ ފައި ބަރާބަރަށ  ދޭނ ވީ ނޫނ ހެއ ޔޭ  މި ރާއ ޖޭެގ،  މިލިޓަރީ ބޭސ އެއ  މިތާ އެޅ މަށ 

 ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ ޤައ މ ަގއި އިނ ޑިާއެގ މިލިޓަރީ ޕ ރިޒެނ ސ  އޮނ ނާނެ  ހެއ ޔޭ އިއ ޒަތ ތެރިނޭގނެ ނޫނ އޭރ  އެ

އަތޮޅ  ވެސ  ހަމަ ބަރާބަރ  ަގނ     އަހަރަށ  ކ އ ޔަށ  ދީފައި އޮތ  މިލިޓަރީ ބޭހެއ ކަނ . ެއޮގތ ނ  އައ ޑޫ  99ކަމާއި، ެއއީ  
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ކަމަށ  އެހެނ ވެއ ޖެ  އިނ ޑިާއއަ  އިނޭގތޯ.  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޮގތ ނ     ކޮނ މެ  ށ ވަނ ޏާ  މިސާލެއ ެގ  ގޮއ ސަ  ފަހަރަކ  

 ... މެއ ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ާގޝާހިދ  ބޭނ ނ ވާ މަهللا ޢަބ ދ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ! ލައ ވާއިވައިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ނިނ މަ

 

 ޖާބިރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

ޗައިނާއަށ     ،ރާއ ޖޭެގ އިސ ވެރިނ  އިނ ޑިާއއަށ  ޮގއ ސަ  އަދި އިރ އިރ ކޮޅާ މި  ،ހިދ  ޮގއ ސަޝާهللا އިނ ޑިާއއަށ  ޢަބ ދ

ކަނ ބޮޑ ވެ ޔޫރަޕިއަނ   އޭ ނ ދާތީ އަޅ ަގނޑ   ަވޑަިއަގނ ނަވާށޭ.  ަވޑަިއަގނ ނަވާށޭ. އެމެރިކާއަށ  ވެސ   . ޗައިނާއަށ  ެވސ  

  ގެ ނަކަށ  ފޯކަސ ކޮށ ެގނ  ވަކި ކަމެއ  ކ ރާތީ ކަނ ނޭނޔޫނިއަނ  ޤައ މ ތަކަށ  ވެސ  ަވޑަިއަގނ ނަވާށޭ. ހަމަެއކަނި ަވކި ތަ

ކަމ ަގއި މި ހިފަނީ. އެހެނ ވީމާ، މިހާރ  މި ހ ށަހެޅިެގނ  އ ޅޭ މައ ސަލައިެގ ތެރެއިނ     އޮޕޮޒިޝަނ ނ  މިހާ ވާނ ކޮށ  މި

ޔަީގނޭ  މެނ ބަރ     ،އަޅ ަގނޑަށ   ދާއިރާެގ  ބ ރީފ މި  ފޭދޫ  ރަނަގޅަށ   ވަރަށ   ހ ށަހަޅަމ ނ   މި  ؛ވި ކ ރެއ މައ ސަލަ 

ސަބ ޖެކ ޓ  ެމޓަރއަށޭ ވާހަކަދައ ކަނ ޖެހެނީ. މި ނެތ ކަމެއ  އ ފައ ދަިއެގނ  އިނ ޑިއާ އައ ޓޭ ކިޔަިއެގނ ،    ،މައ ސަލައަކީ 

ކަމަކަށ  މި މަޖިލީހަށ    އޮތ މިތާ މިލިޓަރީއެއ  ނ ެއއ  ނެތ . ޚާއ ޞަ ޮގތެއ ަގިއ އިނ ޑިާއެގ އަސ ކަރީ ެއއ ވެސ  ކަމެއ   

.  އ ހަމައަށ  އަދި ެއއ ެވސ  ެއއ ޗެއ  ސާފ ކޮށ  ބ ނެވިފައެ   ެވސ  ނެތ . މިއަދާ   ކަށ ޝަނަޒި  އޮޕޮކޮށ ދެވޭކަށ އެކ ސ ޕ ލޭނ 

  99ކ ރަނ ވީއޭ  ިމލިޓަރީ ބޭސ އެއ  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  ޓެނ ޑަރ   ،ސާފ ކޮށ  އެބަ ލިޔަނ ޖެހޭ  އެހެނ ވީމާ، މިފަހަރ  ވަރަށ 

 ނަަގނީ އަޅ ަގނޑ  ބަލާކަށ  ބޭނ މެއ  ނޫނޭ. އަޅ ަގނޑ   އެމެރިކާތޯ  ،ޗައިނާތޯ ނަަގނީ  ،ށ . އެއީ އިނ ޑިއާތޯ ނަަގނީއިޔާރޒަ

ވަނ ޏާ   ކަމަށ   ކަމަށ  ޓަކައި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެ ބޭނ ނ މިހިރީ އެކަމަށ  ހ އ ދަދޭނ ށޭ. މި ރާއ ޖޭެގ ސަލާމަތާއި ރައ ކާތެރި

ހަކ  ވެރިކަމަށ  އަނ ނާކަށ  ކ ރަނ ، ވަކި މީަމކަރ ނ  ވަކި ޕާޓީެއއ  އިނ ތިޙާބ ތައ  ކާމިޔާބ   ،އެކަނ  ކ ރަނ ިވއޭ. ަވަގށ 

ތެރެއަށ  އިނ ޑިއާ ވަދެފައި އޮތ ނ ،    ެގވާހަކައަކީ އެތެރޭެގ ޕޮލިޓިކ ސ  ؛އިނ ޑިާއއިނ  ހަމަ ސީދާ މި ޤައ މ ެގ އެތެރޭެގ

 އޮނ ނަ ކަމަށ  ބ ނާ ނ ވަތަ ަވނ ނ  އެއީ ކޮށ ެގނ ވާނެ ކަެމއ  ނޫނ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ! ހަކަފ ޅ  ނިނ މާލަދެއ ވާއިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާ
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 ޖާބިރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

 . ހޫވަބަރަކާތ هللا މަތ އަލަިއކ މ  ވަރަޙ  ނ ވާނެ. އައ ސަލާމ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އަޙ މަދ  ޝިޔާމ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ؛ޤޫބާތަށ  ހ ށަހަޅާފައިޢ ނ ލ ނޫޤާޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  

ދަނ  އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަނ . މި އިޞ ލާޙަކީ ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ވާ އިޞ ލާޙ  މިހާރ ނ  މިހާރަށ  އަނބ ރާ ެގނ   ހ ށަހަޅ އ ވާފައި މި

މަޖިލީހ  ވަކި   ؛ތާވަލ   ގައިމި  މިއަށ ވ ރެ  މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ނޫނ   ިއޞ ލާޙެއ   ކ ރެވިެގނ ވާނެ  ވެސ   އެޖެނ ޑާ 

ޤައ މ ެގ    އިޤައ މަށ  މިއަށ ވ ރެ ވަކި ނ ރައ ކާތެރި އިޞ ލާޙެއ  ައޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭ. ޤައ މ ެގ ސަލާމަތާމި  ނ ރައ ކާ،  

ރެިވެގނ ވާނެ  ކ އެޖެނ ޑާ   އިމިނިވަނ ކަމަށ  މިއަށ ވ ރެ ވަކި ނ ރައ ކާތެރި ކަމެއ  ނ ދެވޭނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މި މަޖިހ ަގ

ގ ޅ ނ    ޖިނ ސ ނ   ެއއ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ކ ރިނ   ދ ވަސ ކޮޅެއ   ީމެގ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަކަށ .  ފ ރަތަމަ  ނޫނ   އިޞ ލާޙެއ  

ިމކަނ  އާނ މ ެވެގނ    ،ޮއވެވެ  އާނ މ ެވެގނ ، ދިވެހިރާއ ޖެއަކީ ސައ ތައިނ  ސައ ތަ މ ސ ލިމ  ޤައ މަކަށ ލިވާތ    ހިނ ގ މާއި

  އި މިކަމ ަގ  ،ސަރ ކާރ ެގ ސަމާލ ކަމަށ  މިކަނ  ެގނެސ  ؛މިކަމ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ ނ  ފާޅ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރަށ  މިކަނ 

ތަނ ގައި   އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅި މައ ސަލަ މި  އިއަދަބ  ދިނ މަށ  ޮގވާލަ  ގ އ ހަޝާމިލ ވާ ފަރާތ ތައ  ދެނެަގނެ އެ ފަރާތ ތަކަށ   

ތަނ ަގއި އަމަލ ތަކެއ  އާނ މ ކ ރާތީ ހ ށަހެޅި   ބަޔަކ  މި  އިއެޖެނ ޑާ ެވސ  ކ ރީކީ ނޫނ . އެއީ އިސ ލާމ ދީނަށ  ޮގނ ޖަހަ 

ެގ މިނިވަނ ކަނ  ނިގ ޅައިަގނ ނަ  ޤޫބާތަށ  ހ ށަހެޅި އިޞ ލާޙެކޭ ކިޔާފައި މި ޤައ މ ޢ އޮތީ ާގނޫނ ލ   މައ ސަލަެއއ . މިއަދ  މި

މި ިއޞ ލާޙ  ހ ތ ރ ވާނެ  ލޮބ ވެތި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ   އައ ޑޫެގ  މި އިޞ ލާޙަކީ.  ައއ ޑޫ ދާއިރާތަކ ެގ    ،އިޞ ލާޙެއ  

 ޙ  ހ ށަހެޅ އ ވީމާއ ދާރ  ވިސ ނ ނ ފ ޅެއ ަގިއ މި އިޞ ލާޣަތެރެއިނ  ދާއިރާައކަށ  ނިސ ބަތ ވެަވޑަިއަގނ ނަވާ ބޭފ ޅަކ  މިވަރ ެގ  

  ކަމެއ . ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކ ރެވޭ ވަރަށ  ކަމެއ . ައއ ޑޫ ސިޓީއަށ  ދެވޭ ނިކަމެތިއައ ޑޫއަށ  ދެވޭ ނިކަމެތި  ،އެއީ 

އިނ ސާފެއ  މިއީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި އިޞ ލާޙ  މިހާރ ނ  މިހާރަށ  އަނބ ރާ ެގނ ދިއ މަށ  ޮގވާލަނ  އިއ ޒަތ ތެރި  ބޮޑ  ބޭ

ތަކެއ  މި ިއޞ ލާޙ ނ  އެބަ ނިގ ޅަިއަގނޭ.  ގ އ  ހަހ ރި އަސާސީ    ނ  ލިބިދީފައިރައީސ . ދިވެހި ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީ

 . ..އ ސާސ ޚަ ؛ މިއީ ާގނޫނަކަށ 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވާހަކަފ ޅ    މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  މެނ ބަރ  އ ވ މަޑ ކޮށ ލަދެނައިފަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ފޭދޫ  އެދެނ .  ނ  

 ނިޒާމީ މައ ސަލައެއ .  ،ނިހާދ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނިހާދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

އިވާ ބިލާ ކަނޑަެއޅިެގނ   އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާފަ، ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ  މި ނެީގ  

ބިރ  އަޅ ަގނޑަށ   ައދި  ވާހަކަދައ ކާތީ.  ޮގތ ނ  ޢަދެއ ކ މ ެގ  ދެކޮޅަށ   ޓަކައި ޓެރަރައިޒ   ، މަލެއ ެގ  ކ ރ މަށ  

  އިޕީ.ޕީ.އެމ ެގ މެނ ބަރަކ  އަޅ ަގނޑަށ  ައއ ޑޫ ސިޓީއަށ  އެރ ނ  މަނާކޮށ  ބިރ ދައ ކަ   ،ކ ރަމ ނ ދާ މި ދަނޑިވަޅ މަސައ ކަތ 

ކ ރ މަށ  ޓަކައި  ޓެރަރައިޒ    ،ދާތީވެ. އެހެނ ީވމާ، އެކަނ  ެއވަރަށ  މިތަނ ެގ ތެރޭަގއި ޓެރަރިޒަމަށ  ތާއީދ ކޮށ ކ ރަމ ނ މެސެޖ 

 އެއީ ހަމަ ނިޒާމީ މައ ސަލައެއ ެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މި ނެީގ. ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ؛ނ ދިނ މަށ ވާހަކަދައ ކަނ  ފ ރ ޞަތ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނ ދައ ކަވާ ޮގތަށ  ވާހަކަފ ޅ   ދައ ކާއިރ  ދެނ  ތިއ ބަވާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ބިރ  މެނ ބަރ ނ  ވާހަކަފ ޅ އިއ ޒަތ ތެރި 

 ެގނ ދަވާ!   . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޝިޔާމ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ ވ ނ  އެދެނ ކ ރިއަށ  ެގނ ދެ 

 

 ޝިޔާމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  

މި ޤައ މަށ  އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ެގ އޮތ     ،އެކީަގއި   ތިރާމާހ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  އަދަބ  އި

މި އިޞ ލާޙ  އަނބ ރާ ެގނ ދާށޭ.    ،ބެއ ެގ ސަބަބ ނ  އަޅ ަގނޑ  މި އެދެނީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ ތ ލޯ

ރައ ޔިތ ނ ެގ އަނަގ ބަނ ދ ެވެގނ  އެބަދޭ. ދިވެހި ނޫސ ވެރިނ ެގ    ބޮޑ  ނ ރައ ކަލެއ . ދިވެހި  ޤައ މަށ  އޮތ  ވަރަށ މިއީ ދިވެހި  

ޤާނޫނ އަސާސީ ޖ މ ޙޫރިއ ޔާެގ  ދިވެހި  މިއީ  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  އަތ ލާ  އެބަ  ދިވެހިަގލަނ ތައ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ    ނ  

ތަކެއ  މި ނިގ ޅަިއަގނ ނަނީ. ިއއ ޒަތ ތެރި  ގ އ  ހަ  މެނ ޓަލ  ރައިޓ ސ ތަކެއ ފަނ ޑަ  ،ވަރަށ  އަސަސީ  ،ހ ރި އަސާސީ  ލިބިދީފައި

ޖާަގެއއ   ނޯނ ނާނެ މި އިޞ ލާޙ    ަގއި ާވހަކަދެއ ކޭނެ ެއއ ވެސ ގ އ  ހައަޅ ަގނޑ މެނ  މާދަމާ ދިވެހި ޤައ މ ެގ   ؛ރައީސ 

މި  ވެސ   ނަމަވެސ ، ޒައ ރެއ ެގ މިނ ވަރ     ބެއ  ކ ޑަ މިނ ވަރެއ ތ ނަމަ. މި ޤައ މަށ  ލޯ  ވަނީ  މިތަނ ނ  ފާސ ވެއ ޖެ ކަމަށ 

ތަކ ރާރ ކޮށ     ،ދަނ ނަވަނީ  ބެއ  އޮތ  ބޭފ ޅަކ  ހ ށަހަޅ އ ވާނެ އިޞ ލާޙެއ  ނޫނޭ. އެހެނ ވެެގނ  އަޅ ަގނޑ  މި ތ ޤައ މަށ  ލޯ
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މެނ ބަރަށ   އާދޭހާ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ފޭދޫ  މިދަނ ނަވަނީ  ެގނ ދަވާށޭ  ،އެކ   އަނބ ރާ  އިޞ ލާޙ   ިއއ ޒަތ ތެރި    ! މި 

ނ ެވެގނ   ސާފ   !. ރަނަގޅ ތަކެއ ހ ރި އެގ ރީމަނ ޓ   ނ ޭވ ހެދިފައިއީސ ، މީެގ ކ ރިނ  ވާހަކަދެއ ކެވި ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ސާފެއ ރަ

މި މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ނޭނިގެގނ   މަޖިލީހަށ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  މަޖިލީހ ެގ    އ ޅެނީ.  ރައ ޔިތ ނ ެގ  އ ޅެނީ. 

އެ އެގ ރީމަނ ޓ ތަކ ެގ ހ ރި    . ޔިތ ނ ެގ މަނ ދޫބ ނ ނަށ  އެ ވާހަކަތަކެއ  ނޭނޭގތިބި ރައ  އި  ރައީސ ، ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ަގ

ނޭނޭގ ނޭނޭގވާހަކަތަކެއ   ކަމެއ   ނ ރައ ކާތެރި  ެއގ ރީަމނ ޓ ތަކ ެގ  ނ ރައ ކާތެރިކަނ .  .  އެބަހ ރި  އެއ ޗެހީަގިއ  ލީކ ވާ   .

ވާހަކަ    އ ޅެނީ. އެ  ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  މިއެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އޭެގ ެއއ ވެސ  އަސ ލެއ  ނ ދައ ކަިއެގ

ެއއ ޗެހީަގއި     އެދައ ކަނީ. އެހެނ ވީމާ، އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ، ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވެސ  އެ ވިދާޅ ވީ  މި

ނެގނ .  އ  އެއެ ެއގ ރީމަނ ޓ ަގއި ހ ރި ވާހަކަތަ  އޭ،ރައ ޔިތ ނ  އެބަ ބޭނ ނ ވެ  ،ހ ރި އެއ ޗެއ  ނޭނެގއޭ. ނޭނޭގތީ މި ބ ނަނީ

 މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާޅ  މި  ،އެ އެގ ރީމަނ ޓ ތަކަކީ ކަޅ  ެއގ ރީމަނ ޓ ތަކެކޭ މިދަނ ނަވަނީ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

  އިވާ ކަނ ތައ ތައ . މިއީ ބީ.ޖޭ.ޕީެގ ޑ ރާފ ޓެއ . މި އިޞ ލާޙަކީ ބީ.ޖޭ.ޕީެގ ޑ ރާފ ޓެއ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިއަދ  އިނ ޑިއާގަ 

  ، ތަނ ެގ ަމއިނޯރިޓީ  ރަކީ އިނ ޑިާއެގ ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ  މާ ަގޔާވާ ސަރ ކާރެއ  ނޫނޭ. ވަކިނ  ޚާއ ޞަކޮށ  އެއޮތ  ސަރ ކާ

ިމއަދ  އޮތ  ސަރ ކާރަކީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ކޮމިއ ނިޓީއަށ  ވަރަށ   މ ސ ލިމ  އެހެނ ވީމާ، ބީ.ޖޭ.ޕީެގ   ؛ބޮޑ  ބިރެއ  

ހަދާ މަޖިލީހަށ  މި ޑ ރާފ ޓ  ނ ވެއ ދޭނޭ މި ޤައ މަކީ. ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ާގނޫނ ޑ ރާފ ޓެއ  ހިފަިއެގނ  އަިއސ  މިނިވަނ  ޤައ މެއ   

ވ ރެ ބޮޑަށ  ެއހެނ  ޤައ މެއ ެގ މަސ ލަހަތ   އޮތީ މި ޤައ މ ެގ މަސ ލަހަތަށ   އަޅ ަގނޑ  މިދަނ ނަވަނީ. މި ޑ ރާފ ޓ ަގއި މި

ނ ކ ރެވޭނެ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދައ ކަނީ.  ލ . އެހެނ ވީމާ، މި ޑ ރާފ ޓ  މި އިޞ ލާޙ  މިތަނ ަގއި ތާވަހިމާޔަތ ކޮށ ދީފަ

ތިބި. މި   މި ޤައ މ ެގ ފަސ ަގނޑ ަގއި އިނ ޑިާއެގ ސިފައިނ  އެބަ ؛ޤާނޫނ އަސާސީއާ މ ޅިނ  ޚިލާފ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ޔަީގނ ކޮށ ދޭ. މި ޤައ މ ެގ އަސ ކަރިއ ޔާއިނ  އެކަނ  ޔަީގނ  އެބަ ކޮށ ދޭ. މި ޤައ މ ެގ ޑިފެނ ސ  މިނިސ ޓަރ  އެކަނ  އެބަ  

މި   ؟އ ޅެނީ  ކ ރަނ  ނ ކެރިެގނ  މިނާާގބިލ  ސަރ ކާރަށ  ކީއ ވެެގނ ތޯ މިކަމަށ  އެޑ ރެސ   ، އޮތ  ސަރ ކާރ   މި  އިޤައ މ ގަ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނޭ މި  ؛ޖެހެނީ  ޤައ މަށ  ދިމާވާ ދާޚިލީ ކަމެއ  ވިޔަސ ، ޚާރިޖީ ކަމެއ  ވިޔަސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާނ  މި

   ..ޖެހެނީ އިނ ޑިއާެގ ސަރ ކާރ ެގ ފައިބ ޑަށ  ތިރިވާނ . މިސަރ ކާރ  ޮގސ    ،ދަނ ނަވަނީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ . މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  

 ރަޝީދ .
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 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މާފަނ ނ  މެދ   

މިއީ ޤާނޫނ އަސާސީއާ ޚިލާފ  ބިލެއ  ކަމަށ  ފާހަަގކ ރޭ.   ،ކ ރަމ ނ ދާ ބިލަށ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ބަހ ސ 

ކ ރާ ބިލ ތަކަކީ  އެޖެނ ޑާމީަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  މިތާ  ،ނިޒާީމ މައ ސަލައެއ ެގ ޮގތ ަގއި މި ނެީގ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ

ޚިލާފ  މައ ސަލައެއ     އަދި އިދާރާއިނ  ބައ ލަވާފައި ހ ށަހަޅާ ބިލ ތަކެއ . އެހެނ ވީމާ، ާގނޫނާ  ޔާއިކައ ނ ސިލ ޖެނެރަލ ެގ ލަފަ

 .  ނ އެބައޮތ ތޯ ނެތ ތޯ ސާފ ކޮށ ދެއ ވ ނ  އެދެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ދެކެވަޑަިއަގނ ނަވާ ޮގތ  އެ ވިދާޅ ވަނީ.  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އެއީ

ވިދާޅ ވީ  ތި  ރަނަގޅަށ   އެޖެނ ޑާ  މި  . ދެނ   ބިލ ތައ   ހ ށަހެޅޭ  ޑިޕާތަނަށ   ލީަގލ   މިތާެގ  ބަލާފައިކ ރަނީ    ، ޓ މަނ ޓ ނ  

 ރ .. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަވާތީ ހ ށަހެޅޭނެ ބިލަކަށ 

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އެ ނިކ މެވަޑަިއަގތީ   ؛އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ 

. މި ިއޞ ލާޙ  އަނބ ރާ ެގނ ނަވަނ .  ދެވަޑަިއެގނ  މި އިޞ ލާޙ  އަނބ ރާ ެގނ ނަވަނ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ޮގވާލަނ  އެތެރެއަށ  ވެ

އ  ނ ލިބޭ. ގެ އ ހަބ ނ މ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ބަސ   މި އިޞ ލާޙ ނ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ކ ރިމަތިވާ އެއ ވެސ  ކަމެއ ަގއި ދިވެހި

ކި  އިނ ޑިއާ ސިފައިނ  އެބަތިބި. މި ޤައ މ ެގ އެ  އިތައ  އެބަ ނިގ ޅައިަގނޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މި ޤައ މ ގަ ގ އ  ހައެ  

. މި ޤައ މ ަގއި  ތިބިެގނ   ސަރަޙައ ދ ތައ  އިނ ޑިއާ ސިފައިނ ނަށ  އެބަ ދެވޭ މި ދަނ ނަާވ އެގ ރީމަނ ޓ ތަކ ަގއި ސޮއިކޮށ ެގނ 

ޮގތަކަށ    ޮގތަށ  ނޫނ   ވެސ  އިނ ޑިާއ ބ ނާ  އިދައ ލަތ ެގ އެތެރޭަގއި ދިމާވާ ދާޚިލީ ކަނ ކަމ ަގ ؛ދިމާވާ ދާޚިލީ ކަމެއ  ވެސ  

ކ ރަނީ އިނ ޑިއާ ބޭނ ނ ވާ  ތަނެއ . މި ޤައ މ ެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ބައ ޓަނ   މިެގނ ދާއަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނ ފެނޭ ކަނ  ނި

ވ ރެ އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސިޔާސަތ ތައ  މިހާރ  މި    ކަމަށ ޮގތަކަށ . މި ޤައ މ ެގ ސަލާމަތާއި ރައ ކާތެރި 

ރެވޭ ޮގތަށ . އެޮގތަށ  ެއކަނ  އޮތީ ެވސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ކ ކ ރެވެނީ އިނ ޑިއާެގ ސަލާމަތާއި ރައ ކާތެރިކަނ  ހިމާޔަތ ބައ ޓަނ 

ރައީސ . އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ ެގ ވަރަށ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ  މި ިއޞ ލާޙ ަގއި އޮތީތީވެ އަޅ ަގނޑ  އެޮގތަށ  ވާހަކަދެއ ކީ. ދިވެހި  

މަނާކ ރޭ. ބަސ ބ ނ މ ެގ    ކ  ހ ށަހަޅާނެ އިޞ ލާޙެއ  ނޫނ  މި އިޞ ލާޙަކީ. ނޫސ ވެރިކަނ  މި އިޞ ލާޙ ނ ޔައެއ ވެސ  ދަރި 

އ ޅ މ ެގ މިނިވަނ ކަމާއި،  ނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދީފައި އޮތ  ެއއ ވެ  އެބަ މަނާ ކ ރެވޭ. ދިވެހިޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީގ އ ހަ
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އެބަ   ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ؛ހ ރިހާ މިނިވަނ ކަމެއ  ނިގ ޅަިއަގނޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ކ ރ މ ެގ މިނިވަނ ކަާމިއ، މިހަޅ ތާލ 

ޤައ މ ތަކާ   އެހެނ   ވާހަކަދައ ކާތަނ .  ވެސ   ދޭތެރޭަގއި  ޤައ މ ތަކާ  އެހެނ   ޑިމޮކ ރެސީތަކ ަގއި  އޮތ   ފައ ކާވެފައި  ފެނޭ 

ޤައ މަކ ނ   އިދޭތެރޭަގ ފާޅ ކ ރާތަނ .  ނ ރ ހ ނ   ޤައ މ ތަކ ނ  ؛ވެސ   ެއ    ،ބޭރ   ވެސ   ޤައ މ ތަކ ނ   ދ ނިޔޭެގ  ެއއ ވަނަ 

ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނޭ ޤައ މ ެގ ވެރިނ  ކަނ ކަނ  ޤައ މާ ދޭތެރޭަގއި ޯގސ ކޮށ  ކ ރީމާ އެކި   ދޭތެރޭޔާ ޤައ މ ެގ ދިދަ

ފާޅ ކ ރާ  ނ ހ ރ ނ   އެބަ  ޮގތ ޮގތަށ   ފެނ ނަނީ  ތަނ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެހެނ ނަމަވެސ   ޤައ މ ެގ    ،ފެނޭ.  މި 

  ށ  ޔަފާސ ކ ރާ ާގނޫނަކ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދިދަ ؛މާނިނ   ޤާނޫނ އަސާސީއާ ޚިލާފަށ  މި ޤައ މ ެގ ާގނޫނ ހަދާ މަޖިލީހ ނ  

ނ  ސީދާ ކަނޑައެޅިެގނ   ތަނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޤާނޫނ އަސާސީ  ކ ރާތިރާމ ހ ށ  އިޔަވ ރެ ބޮޑަށ  އެހެނ  ޤައ ެމއ ެގ ދިދަ

ާގނޫނަކ ނ   ދީފައި ޖާަގތަކެއ   ބައ ދަ  ހ ރި  ޖާަގތައ   އެ  އިއ ޒަތ   ލާއިއަޅ ަގނޑ މެނ   ފެނ ނަނީ  މި  ރައީސ ތަނ     . ތެރި 

ޓޭޕ  މޫނ ަގއި  ޓޭޕ އަޅާ ؛މިހާވަރަކަށ   އިއަޅަ ރައ ޔިތ ނ ެގ  އަނަގމަތީަގއި  އިއ ޒަތ ތެރި    ރައ ޔިތ ނ ެގ  މިހާވަރަށ   ތަނ . 

މި ނިނ މާލަނީ   !ފ ކ ރައ ވާމާ ؛މި އެޅ ނީ  ނ ރޕޯޓ އެއައަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     އިރައީސ ، ޤައ މެއ  ައޅ ވެތިވާނީ. އިއ ޔެގަ 

އޮތީ.    އިރޕޯޓ  ޖާސޫސ ކ ރާ ބަެއއ ެގ ވާހަކަ ނޫސ ތަކަށ  އަރަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ެއއަ  އިއިއ ޔެގަ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

ދިޔަ ވާހަކަ، އަނެއ  ބަޔަކ  އަތ ަގއި ހަތިޔާރ   އޮތީ. ެއއ ބަޔަކ  ފ ރައިެގނ   އިއިނ ޑިއާ ބައެއ ެގ ވާހަކަ ނޫސ ތަކަށ  އަރަ

އަދި   ؟ށި. އަދިވެސ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ތިބެނ ވީތޯއޭއި ދޮރޯހ ރި ވާހަކަ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މަ 

ދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ     ނ ބ ނެވޭ ހިސާބަށ  މި މަޖިލީހ ނ  ކަނ ތައ ތައ  ނިނ މާތީވެ އެކަމާމިކަނ ކަމާ ދޭތެރޭަގއި މާދަމާ ބަސ 

 ނަވަނ .  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ ދަނ  ހިތާމަކ ރާ ވާހަކަ މި ދަނ ނަވަނީ. ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޓަކަިއ ވަރަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ޒަރީރ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މަތިވެރިޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޒަރީރ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ނ ފެނ ނަ ވާހަކަ އެބަ ދައ ކާ.    އަދި  ަގިއ އޮތ  ެއއ ޗެއ  ނޭނޭގ ވާހަކަެއގ ރިމެނ ޓ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ ެމނ  ދ ށީ ރައީސ  ޔާމީނ ެގ ެވރިކަމ ަގިއ އިނ ޑިާއއަށ  ވަޑަިއެގނ  އިނ ޑިާއެގ ބޮޑ ަވޒީރ ެގ 

ދެނ    ިއ،އެ ނ ކިޔަ  ،ޔެފައި އޮނ ނަ އެއ ޗެއ  ނ ފެނިތަނ . ދެނ  ލި  އ ވިއަރިހ ަގއި އެ ބޭފ ޅާެގ އަތ ޕ ޅ ނ  އޭަގއި ސޮއިކ ރެ 

އެ ޕާޓީެގ އިސ  ލީޑަރޝިޕ ނ     ،ބޭފ ޅ ނ ނާއި  ބިތި  ކޮށ ފައި  މިނިސ ޓަރ ކަނ ދެނ  އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ    ފައިއޭަގއި ސޮިއކޮށ 

ަވޭއ  އަނެއ ކާ ކިހިނެއ ބާ  ،އަރަނީމި    ށ ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ހިތަ  ެއއ  ނ ފެނެއޭ ބ ނީމާ، އެއޭ އޭަގއި އޮތ  ެއއ ޗެއ  ނޭނގެ 
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ނިނ މާލީ. ދެނ  އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ހާލަތ  ހ ރި ޮގތ  ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ދ ލ ނ  އެ ވިދާޅ ވީ. އެހެނ ވީާމ،   ކޮށ  މިވެރިކަނ 

ކަހަލަ  އެ  ރިޖީ ވިސ ނ ނ  ހ ރި ޮގތ  ވެސ  ހ ނ ނާނީޚާ  ޤައ މ ތަކ ެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ ތައ  ބައ ޓަނ ކ ރަނ  އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ

ވަނަ  21ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ތިބީ    ،ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ  އެބަ  . އަޅ ަގނޑ މެނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ރައީސ   ޮގތަކަށ  އިއ ޒަތ ތެރި

ބިލ ަގއި  ކަނ އިަގރ ނ ގަ  މި  އިޞ ލާޙ ކ   ،ރަނަގޅ .  ކަނ ކަނ   ބައެއ   ހ ރި  ަގބޫލ ކ އެބަ  ވެސ   ައޅ ަގނޑ   ރަނ   ރަނ . 

ބައެއ  ހ ރި  ؛މިނިވަނ ކަނ ފާޅ ކ ރ މ ެގ    ޚިޔާލ   .ދާނެވިކ ރެކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި އެ ކަނ ކަނ  އިޞ ލާޙ    ނަށ އަޅ ގނޑ މެނ 

ެވސ  އެބަ ހ ރި. އެއާެއއ ކޮށ     ެގހަނިކަނ  އެބަ ލިބޭ. އެ ކަނ ބޮޑ ވ ނ  އަޅ ގނޑ މެނ މާއ ދާތަކ ނ  ކޮނ މެވެސ   ވަރަކަށ   

އަނެއ  ބޭނ ނ ވާ  ފާހަަގކޮށ ލަނ   އޮތ ،  ނ ކ ތާައކީ  އަޅ ަގނޑ   މި  ބިލ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ    ޙަޤީޤަތ ަގއި  ޮގތަށ  

ކ   ޔަ ކ ރިމަތިވާ ދ ވަހަކ ، ވެރިޤައ މަށ   ތާރ  ވެރިކަމެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޚ ދ މ ޚ   ،އިޞ ލާޙ ނ ކޮށ  މި ފާސ ކޮށ ފި ނަމަ

. ށޭކ ރާ ބޭފ ޅ ނ ނަޑިމޮކ ރަސީއަށ  ޓަކައި މަސައ ކަތ   ހަމަ  ވާނީަގއި ކ ރިމަތިތ ހ ނ ނަ ދ ވަހ ަގއި މީަގއި އާޚިރ  ނަތީޖާ ޙަޤީޤަ

ށ  ނިކ ނ ނާނީ ވެސ . އެހެނ ީވމާ، މީަގއި ހ ރި ބައެއ  ކަނ ކަނ  އިޞ ލާޙ ކޮށ ެގނ  މި ބިލ  އީ އަޅ ަގނޑ މެނ  މަގ ަމއ ޗަ އެ

މި   ،ކ ރާ ޮގތ ަގއި ކޮނ މެހެނ  ވެސ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އިނ ޑިއާ އައ ޓ ބަލައިަގތ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ  

ަގިއ  ހ ރި މި ޤައ މ   މ ތަކ ެގެގ ރައ ޔިތ ނ ނާއި އަދި އެ ޤައ  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާއި އެ ޤައ މ ތަކ ޤައ މ ތަކ ެގ  ،ހ ރި މާއ ދާތައ 

އެކަނ  ޖެހޭ ކ ށަކަށ  ހަދަނ .    އެބަ  ޖެހޭ. އެ  ދެކޮޅަށ  އެ ހިނ ާގ ޢަމަލ ތައ ، އެ ކ ށ ވެރިކ ރަނ  އެބަ  މ އައ ސަސާތަކާ

ނ . އެކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކ ރަނީ. އެހެނ ވީމާ،  ކ ށަކަށ  ހަދަޖެހޭ ާގނޫނ  ތެރެއިނ ، އޮނިަގނޑ  ތެރެއިނ  އެކަނ     އެބަ

ބި މި  އެބަހ   ލ ގައިޖ މ ލަކޮށ   ެއހެނ ނަމަވެސ ،  ރަނަގޅ .  ރައީސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  ކަނ ތައ ތައ   މައިަގނޑ   ހ ރި    ރި 

  ނ ެގނެވިެގނ  ލެނޑިެގނ  ނ ވަތަ އިނ ޑިއާ ާއއި  . ދެނ  އެ ބޭފ ޅ ނ  އިނ ޑިއާ އައ ޓ  ނ ކީތައ  ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ޅ ރަނަގ

އަޅ ަގނޑ  ހިތައ އަރާ ސިޔާސީ ބޮޑ  ޕާޓީއެއ ެގ   ؟މި ކ ރާ މަސައ ކަތ ެގ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯ  ،ދިވެހި ބަހ ނ  ބ ނާ ނަމަ

ބ ެގ. ެއއ ވެސ  އެޖެނ ޑާެއއ  ނެތީބާވައޭ. ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ަގއި ރިޔާސީ އިނ ތިޚާކައިރީ  ވަރަށ ކެމ ޕެއިނ  އޮތީ   ؛ލީޑަރޝިޕ 

ނިމިދިޔަ ހ ރިހާ އަހަރެއ ަގއި ވެސ . ދެނ    ،މީެގ ކ ރިނ  ދެއ ކީ ލާދީނީ ވާހަކަ ؟ވިއ ކާނެ ހަމަ އެކައ ޗެއ  ެވސ  ނެތީތޯއޭ

އެހެނ ވީމާ، މިއީތޯ އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ދެކޮޅަށ  އިނ ޑިއާ އައ ޓ  ކެމ ޕެއިނ .    ޓެރި އެނ މެ ބޮޑ  ޤައ މާއ މި ފަހަރ  މި އޮތީ އަވަ

ރައ ޔިތ ނ  ކ ރިމައ ޗަށ  ވޯޓ  ހޯދަނ     ށ  ނިކ މެދެކޮޅަ  ދައ ލަތާ ؟ދޭތެރޭ އެ ބޭފ ޅ ނ  ދެކޭޮގތަކީ  މިއީތޯ ޤައ މާ ؟ވިސ ނ މަކީ

 ނިއ ކ ލިއަރ  އެއީ؛ ދެކޮޅަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ޓެރި ބޮޑ  ބާރަކާއ އެނ މެ އަވަ  ނޑ މެނ ނާއަޅ ަގ  ،އައިސ  މި ޮގވަނީ

ހިނ ާގލިޔަސ  ނިއ ކ ލިއަރ އެބަ އޮތ  ާގތ ަގނޑަކަށ  ހަތ ވަރަކަށ   ބާރެއ . ދ ނިޔޭެގ މި ަވގ ތ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ  ނަޒަރ 

 ވެސ  އިނ ވެނ ޓ ރީަގއި  ނިއ ކ ލިއަރ ވޯހެޑ  މިއަދ ފަސ     ސަތޭކަ  ތެރެއިނ  އެއ  ޤައ މ  އެއީ. ބާރަހާސ  ހަތ ޤައ މ . އޭެގ

ސަތޭކަ ސާޅީސ  ނިއ ކ ލިއަރ ވޯހެޑ     ހާސ  ހަތަރ   ނ ވަ  ތެރެއިނ  ތެރޭަގއި. ީމެގ  ެގހަތ  ޤައ މ މި  އެބަ އޮތ  ދ ނިޔޭެގ  
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އިނ . މިއީ މި ހިއ ސާކ ރަނީ އިނ ޑިއާ   160މިއަދ  ވެސ  ވަނީ އަސ ކަރީ ބޭނ ނ ތަކަށ  ބޭނ ނ ކ ރެވޭ ހާލަތ ަގއި. ޭއެގ  

އިޤ ތިޞާދީ ޮގތ ނ  އެއީ ދ ނިޔޭެގ   ،ރީ ދ ވަހ  ބ ނީ އޮތ  ހިސާބ . އަޅ ަގނޑ  ކ މ އަސ ކަރީ ޮގތ ނ  ބަލާއިރ  ެއ ޤައ 

އާބާދީެގ ދެވަނަ. ރިސޯސަސ  އެހާ ިގނަ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ތާއަބަދ  ކޮނ މެ   އ .ަގއި އޮތ  ޤައ މެ  8ަގއި،    7މިއަދ  ަގދަ  

  ނ ޑިާއއަށ  ޮގއ ސަ އި  ،ދާނ  އިނ ޑިާއއަށ  މި ޖެހެނީދާނ  މި ޖެހެނީ އިނ ޑިާއއަށ .    ،ޖެހެނީކަމެއ ަގއި މި ބަރޯސާވާނ 

ވެސ    ފަސޭހަތައ   އެހެނ   ވިޔަފާރީެގ  އަދި  ލިބޭތީ.  ތަޢ ލީމ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބޭސ ކ ރެޭވތީ.  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

ބައެއ     .ދަނީކީ. ދާނ ޖެހިެގނ   ނ ޖެހޭތީއެއ  ނޫނ  މިއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ ތަނ ނ  ހާސިލ ކ ރެވޭތީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާނ 

ެއ    އިނ މާލެ  އީމަޖ ބޫރ ވެެގނ . އެ   ވެސ ދަނީ. ރަށ ފ ށ ެގ ރައ ޔިތ ނ  މާލެއަށ  ހިޖ ރަކ ރީ  ޖ ބޫރ ވެެގނ  މިހާލަތ ަގއި މަ

ކަހަލަ ކަެމއ . އިނ ޑިއާއަށ   ހަމަ އެ  ،ޮގތަކަށ  ދަނ ނަވާ ނަމަ  ތެރި ރައީސ ، ކ ރ  ތ ޚިދ މަތ ތައ  ލިބޭތީ. މިއީ ހަަމ ިއއ ޒަ

ބޭސ ވެރިކަމަށ  ދާނ ،    .އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ ެގ ހާލަތ  ނިޔާކ ރާ ޮގތ ނ   ދާނ   ނ  ދާނ  މި ޖެހެނީ އިނ ޑިއާއަށ މެއަޅ ަގނޑ 

ކިޔަވަނ  އަގ ހެޔޮއަޅ ަގނޑ މެނ   މަޖ ބޫރ .  އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ވެސ   ިގނަވީމާ  ވެފައިދާނ   ހ ރިހާ   ،ަވސީލަތ ތައ  

އަޅ ަގނޑ ެގ    ،ކީއެހެނ ވީާމ، އަޅ ަގނޑ ެގ ކޮނ ސަރނަ  .ދަނީ އިނ ޑިއާއަށ   ވީމައޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  މިޮގތަކ ނ  ވެސ  ރަނަގޅ  

  އެ ބޭފ ޅ ނ  އެ  އިލާޮގވަތާއަބަދ  އިނ ޑިއާ އައ ޓ  ޮގވާލަ  ، ތާއަބަދ    ،ތާއަބަދ   ،ދެކޮޅަށ   ކަނ ބޮޑ ވ މަކީ މިފަދަ ޤައ މަކާ 

ރަނަގޅ  ބ ނިހެނ   !ތިބެނީ.  ކ ރިނ   އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  ހ ރި  އެބަ  ބިލ ަގއި  މި  ރައީސ ،  އަޅ ަގނޑ މެނ     ،ިއއ ޒަތ ތެރި 

އަޅ  ކަނ ކަނ   އެ  ވެސ .  ކަމެއ   ކިތަނ މެ  ހަމަ  ކޮަގވިސ ނާލަނ ޖެހޭ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ނޑ މެނ   މަރ ޙަލާަގއި  މިޓީ 

 ޮގވ މާތަނަށ  އައ ޓ ކޮށ  ބޭރ ކޮށ ލަނ  އެ ބޭފ ޅ ނ  އެ ޮގވާ   ށ  މި ބިލ  މި . އެހެނ ނަމަވެސ ، ޖ މ ލަކޮއިޞ ލާޙ ކ ރެވޭނެ

  ައއ ޑޫ   ،ބާރ ލާފައި ދެއ ކީ   މި ބޭފ ޅ ނ  ވަރަށ  އަޑަށ  ؛ވެސ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ދެކޮޅ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ހަމަގައިމ 

ސ ކަރީ މަރ ކަޒެކޭ. އެތާ ތިބޭނީ ސިފައިނ ނޭ.  ދިޔައިރ  ެއއީ އަސެނ ޓަރ  ހަދަމ ނ    ޓ ރެއިނިނ ހެދި  އަތޮޅ ަގއި އިނ ޑިާއއިނ   

  މިައދ    ެއކ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ތަނ  ހ ޅ ވ މާ  އެތައ  ހާސ  ސިފައިނ ނެއ  ެއބަ ތިއ ބޭ މިހާރ  ެވސ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އެ

ޓ ރެއިނ   ތަނ ަގއި  އެ  ފ ލ ހ ނ   ދިވެހި  ސިފައިނ ނާއި  ދިވެހި  ތަ ފެނިެގނ ދަނީ  ތަނ ނ   އެ  ތަނ .    ޢ ލީމ  ކ ރެިވެގނ ދާ 

ކީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، އަލަށ  ޤައ މަކ ނ  އަނެއ  ޤައ މަށ  ކ ރާ ކަމެއ  ނޫނ .  ތަނ . އެހެނ ީވމާ، މީއ ނެގނެމ ނ ދާ  

ހިނ ާގލަނ . ޖަރ މަނ ަގިއ  އެހެނ  ޤައ މ ތަކަށ  ނަޒަރ ދ ނިޔޭެގ  ޕަށ  ވެސ   ރައަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަޖެހޭ ޔޫ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ރަބިއ ޔާަގއި ެވސ  ޢަ  ދިޢޫތ ަގއި ވެސ  އެބަ ހ ރި. ސަބޭސ . އިޓަލީަގއި ވެސ  އެބަ ހ ރި. ކ ވޭ  ެގރިކާވެސ  އެބަ ހ ރި އެމެ

އެބަ ހ ރި. ޓަރކީަގއި ވެސ  އެބަ ހ ރި. ޖަޕާނ ަގއި ވެސ  އެބަ ހ ރި. އެކަމަކ  އަދި މި ޤައ މ ަގއި ނެތ . އެހެނ ވީާމ،  

 އަދ  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ބައ ޓަނ ކ ރަނ ޖެހޭނީ ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކާ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި  ،މި އ ޅޭ ވާހަކައަކީ   އަޅ ަގނޑ  ބ ނަނ 

މި ބިލ ނ  އެބަ މަނާކ ރޭ ޗައިނާ   ،. ހަމަ އެއާެއކ  ފާހަަގކޮށ ލަނ ގ ޅިެގނ ނޭ. އެކެހެރިެވެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނޫޅެވޭނޭ
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 ، ށ  ނޫނ . މި ބިލ ަގއި އެބަ މަނާކ ރޭއައ ޓ  ޮގވ ނ  ވެސ . މި ބިލ ނ  ހަމައެކަނި މަނާކ ރަނީ އިނ ޑިއާ އައ ޓ  ޮގާވކަ

މި ޤައ މ ަގއި ދިމާކޮށ ، ެއ މީހ ނ ނަށ  ޖެއ ސ ނ ކ ރ ނ  ވެސ . ިމ ބިލ ނ  މަނާކ ރަނީ ކ ރިނ    ޗައިނާެގ ރައ ޔިތ ނ ނާ

ތަށ   ހަމައެކަނި އިނ ޑިއާ އައ ޓ  ގޮވ ެމއ  ނޫނޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިއީ ޖ މ ލަކޮށ  ރާއ ޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަ،  ނ ބ ނިހެ

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ، ގ ޅ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ޯގސ ވެދާނެތީވެ  ެއ ޤައ މ ތަކާ  ، ގ ޅ ނ  ބަދަހިކ ރ މަށ  ޓަކައި  އެހެނ  ޤައ މ ތަކާ

ޢަމަލ ތައ  ހ ނ ނަ ޮގތ ނ  އެ ކަނ ކަނ  ހ އ ޓ ވ މަށ  ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެނ  ެގނ ނަ އިޞ ލާޙ ތަކެއ  މިއީ. އެހެނ ނަމަވެސ ،  

ިމއަދ   ؛ރައީސ   އ  ކަނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ިއޞ ލާޙ ކ ރެވިދާނެ. އިއ ޒަތ ތެރިހ ރި ބައެ  މީގައި

ނ ބ ނެ   ެއއ ޗެއ   މިކަމާ  ވެސ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ނެތ   ބ ނިހެނ އ ވޭކަށެހ ރެއަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   ކ ރިނ   ައޅ ަގނޑ    .، 

ހިނ ގަ  ނަޒަރ   މާޒީއަށ   އަޅ ަގލާއިއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  މިނިވަނ ކަނ  އިރ   ޤައ މ ެގ  ިއސ ތިޤ ލާލ    ެގޤައ މ    ،ނޑ މެނ  

ބޭފ ޅ ނ  އިދިކޮޅ   ޕާޓީތައ ،  އިދިކޮޅ   ިގނަެވެގނ .  އަނަގތައ   ބޭކާރ   ތެރެއިނ   ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ެއ    ،ެގއ ލިފަިއވަނީ 

ޤައ މ ތައ   ޤައ މަށ   މި  އޭެގ އާޚިރ  ނަތީޖާއަކީ   ؛ކަނ ތައ  ކ ރެވިފަިއވާ  ނަށ އެ ބޭފ ޅ ނ   ،ތަކ ެގ ސަބަބ ނ ބޭފ ޅ ނ ެގ ޢަމަލ 

ފެނ ނެއ ވެރިެވަގތ މަށ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ހ ޅ ިވެގނ ދަނީ.  ރަޝިމަގ ތައ   ފެށ މ ގެ  އާނޫނ ތޯ  ހަނގ ރާމަ  ޔ ކ ރެއިނ    

ޤައ މ ތައ  ކ ދިކ ދި    ޓެރި ބޮޑެތި ޤައ މ ތަކާއ  ެއހެނ ވީމާ، ައވަ ؟ދިޔައީމި  ރީކޮޅ  ވެސ  ކިހިނެއ ތޯ ކަނ ތައ  ެވެގނ   ކ 

ބޮޑ    ،ވެެގނ ދަނީ އެ ކ ޑަ ޤައ މަށ   ލެނޑިަގތ މ ެގ ނ ވަތަ ޖެއ ސ ނ ކ ރ މ ެގ ނ ވަތަ ޯގނާކ ރ މ ެގ އާޚިރ  ނަތީޖާއަކަށ 

ޤައ މެއ  ވެރިެވަގތ ނ . މިއީ ދ ނިޔޭެގ ތާރީޚަށ  ނަޒަރ  ހިނ ާގލިޔަސ  އަދި މިއަދ  އަދި އިއ ޔެ ވެފައި ހ ރި ކަނ ތަކާިއ  

ލިޔަސ  ފެނ ނަނީ އެ މަނ ޒަރ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޚާރިޖީ އިައޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަ  ށ ކަމިއަދ  ވަމ ނ ދާ ކަނ ތަ

އަޅ   ގ ޅ ނ ތަކާއި  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އަދި  ބަރޯސާވާނ ސިޔާސަތާއި  ކަނ ތައ   އެނ މެހައި  ޖެހޭނީ، ަގނޑ މެނ ެގ 

ލާމެހިެގނ     ،ވެސ  ގ ޅިެގނ   ޓެރި ޤައ މ ތަކާއ އަވަ ޑެތި ޤައ މ ތަކާއި. އަދި ޚާއ ޞަކޮށ   ދ ނިޔޭެގ ބޮޖެހޭނީ  ކ ރަނ ބައ ޓަނ 

 ދެއ ިވ ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ނ .ެގނ ދެވޭ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރިއަށ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މެދ   މާފަނ ނ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަނ ނ 

ފަރާތ ތަކ ނ  މި ބިލަށ  ވަރަށ    އިދިކޮޅ   ،މި އެދ ނީ  ކަށ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ  ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަ

އެފަދަ   ،ކަނ ބޮޑ ވާ ވާހަކަތަކެއ  އެބަ ދައ ކަވާ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ބިލ ެގ ނ ކ ތާތަކަށ  ވަކިވަކިނ  ފާހަަގކ ރާއިރ 
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މަޑ އ ވަރީ ފަރާތ ތަކ ނ   އިދިކޮޅ   ނ ވަތަ  ޝަރީ  ވާހަކަތަކެއ   އާދަމ   މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ވެސ  ފ   ދާއިރާެގ 

މިނިވަނ ކަމާއި   ،ރައ ވައިފި ފާހަަގކ  މިނިވަނ ކަާމއި  ،ހަޅ ތާލ ކ ރ މ ެގ  މިނިވަނ ކަނ ،   ޝ ޢޫރ    ،ދ ލ ެގ  ފާޅ ކ ރ މ ެގ 

ވެސ  ެއ  . އަޅ ަގނޑަކަށ  ހަމަ އެއ ޮގތަކަށ ކަމަށ   މި ހ ރިހާ މިނިވަނ ކަނ  ެގއ ލިެގނ ދާ ؛ނޫސ ވެރިކަމ ެގ މިނިވަނ ކަނ  

ކަމެއ  ފާހަަގކ ރެވ ނ .     ތަނެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑަށ  އެއ ފާހަަގކ ރެއ ވި ނ ކ ތާތަކެއ  ނ ފެނ ނ  ެގއ ލިެގނ ދާ

ބަޔަކ     އެއ   ؛ދިވެހިރާއ ޖެއަކީ ޓ ރޭޑ  ރޫޓެއ . ވަރަށ  ޤަދީމީ ވިޔަފާރި ؛އެއީ ޒަމާނ އ ސ ރެ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި މި އޮނ ނަ

ެވ، ޗައިނާ ނ ވަތަ ސީނ ކަރަާއއި  ތީވާށ   މަކަމ ެގ ވިޔަފާރި ހިނާގ ސަރަޙައ ދެއ ަގއި އޮތ  ޤައ އަނެއ ބަޔަކަށ  ަގނެ ވިއ ކ 

ކި މި  އިނ ޑިއާއޭ  އަސޭކަރައާޔާނ ވަތަ  ިވޔަ    ޮއވޭ  އިނ ޑިާއ  ޒަމާނ އ ސ ރެ  ބޭނ ނ ވޭ  ވެސ   ޗަިއނާ  ކަނ ކަނ .  ފާރީެގ 

ކ ރ މަށ  ޓަކައި އެ މީހ ނ  ބޭނ ނ ވާ މަރ ކަޒ ތައ  ހަދަނ . އިނ ޑިއާ ެވސ  ބޭނ ނ ވާނެ އެ މީހ ނ ެގ ކަނޑ ަގއި ިވޔަފާރި

ޕޮލިޓިކ ސ އޭ މި ކިޔާ ބަޔަށ  ރައ ޔިތ ނ  މަޖިލީހ ގައި ތ ތައ  މިތާ ދަމަހައ ޓަނ . އެހެނ ވީމާ، މިކަމ ެގ ތެރޭަގއި ޖިއޯހަލަސ މަ

އަނ ނަނ  އޮތ  ޖީލ ތަކަށ    އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދައ ރ ަގއި މިތާ ތިއ ބެވި މެނ ބަރ ނ  ވަދެެގނ ނ ވާނެ. އެއީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ

ެއއީ ބޮޑެތި ނިއ ކ ލިއަރ ބާރ ތަކެއ .    ،ނ ވަތަ ސީނ ކަރައޭ ބ ނީމާ  އ ތ ރ ކަރައޭވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ     ނ ރައ ކަލެއ  ީމގައި.

މިތާނގައި ދިރިއ ޅެމ ނ ދާ ދައ ލަތެއ .   ،ވަނ ދެނ  މިތާ ދިރިތިބެފައި  ވެރިކޮށ  އެތައ  ޒަމާނެއ ޙަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ މިތާ ސ ލ 

ައއިޑިއޮލޮޖީ، އެކި  ދައ ލަތ  ދެމިެގނ ދާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ސަރ ކާ ރ ތައ  މި ބަދަލ ވަނީ. އެކި ސަރ ކާރ ތަކ ނ  އެކި 

ހަދަިއެގނ  . އަނެއ  ބަޔަކ  ދޮގ ފަތ ރައިެގނ  ވޯޓ  ހޯދާފިކ ރ  މި ެގނ ގ ޅެނީ ރައ ޔިތ ނ ެގ ވޯޓ  ހޯދަނ . ެއއ ބަޔަކ  ފިތ ނަ

ހޯދާ ދޮގ ވޯޓ   ކަނ ކަަމކީ  ސިޔާސީ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ވޯޓ   .  ކަނ ކަނ   ހަދައިެގނ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ނޫނ .  ހޯދ މެއ  

ދ ެވވޭކަށ  ނެތ . އ މިހާރ  ވަ  ދ ތައ  ފ އ ދައިދީެގނ  ވޯޓ  ހޯދ ނ  އޮނ ނަނީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އ ވާ ވަ  ،އޮޅ ނ ފިލ ަވއިދީެގނ 

 ވެސ  އެތައ  ބަިއވަރ   ޔާމީނ  ސަރ ކާރ ގައި  .ދ  މިހާރ  ރައ ޔިތ ނ  ިއތ ބާރެއ  ނ ކ ރޭއ ދެއ  ަގބޫލެއ ނ ކ ރޭ. އަހ ދާއި ވައ ވަ

ދަމާ، ބޯފެނ ެގ ނިޒާމ  އަޅާ ވާހަކަ ދައ ކަނީ އެ. އެހެނ ވީމާ،  ރ މި ސަރ ކާރ ނ  ެވސ  ނަ  . ނ ފ އ ދާތީވެދ އ ވަ   ދެއ ވެ އ ވަ

ވައ ކަެމއ   ނޫނޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  ބ ނީ.    އެއ ދ ތައ  ފ އ ދ މ ެގ ވާހަކަ މިހާރ  އެ މީހ ނ  ނ ދައ ކާ. އެއީ ވައ ކަނ  އޯކޭ އ މި ވަ

ނެތީމަ އެ ވާހަކަ ނެތ  ހެނ ވީމާ، ެއއ ެވސ  އިތ ބާރެއ އެ  ރީ.ކ  އަދިވެސ  ޯއކޭެއއ  ނޫނ  ވައ ކަމެއ . ަވއ ކަނ    ނޫނ .  އެއ އޯކޭ 

ހެ  އޮތީ  ދެނ   ވިއ ކޭކަށ .  ނެތ   މެނިފެސ ޓޯެއއ   ފިތ ނަދެއ ކޭކަށ .  ހެދިހެނ   ކައިރީފެތ ރ  ޓިލަރ   އަވަ   ނ .  ޓެރި  އ އޮތ  

މިނިަވނ ކަނ  ހިފަނީއޭ.  އަނ ނާށޭ  ޤައ މަކ ނ   ިވއ ކާލައިފިއޭ.  އަހަރ މެނ   އަހަރ މެނ ނަށ .    ވޯޓ ދޭށޭ.  އަހަރ މެނ ނަށ  

ިމ   ؛އޮޅ ވާލ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  މިނިވަނ ކަނ  ދިފާޢ ކ ރާނަމޭ. މި ކަހަލަ މަކަރާއި ހީލަތ  ހަދައިެގނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   

ތެރޭަގިއ ވެސ  އެތައ  ހާސ  ބަޔަކ     ެގކޮވިޑ    ،ފަހ ނ  އަޅ ަގނޑަށ  ހަމަ ފާހަަގކ ރެވ ނ   އެނ މެ ؛ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ 

މެނ ޓަލ  ހެލ ތ  މައ ސަލަ ވަރަށ  ބޮޑ ވެފައި އޮތީ ރާއ ޖޭަގއި. ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަކީ    ،ސިކ ނޑީގެ  ؛ނަފ ސާނީ ފަރ ވާ
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ކ ރާނެ ނ ވަތަ ޭއަގއި ހ ރި  މި ދައ ކާ ވާހަކަތައ  ހަމަ ސީދާ އެ ާވހަކަތަކަކީ ހަމަ ތެދ ކަމަށ  ަގބޫލ  ؛ނޑި ތަނަވަސ  ސިކ 

ޤައ މ ަގބަފިކ ރ ކ ރާނެ    ކަނ ކަމާ ސަބަބ ނ   އޭެގ  ނޫނ .  ދިދަެއއ     އިއެއ   ޤައ ެމއ ެގ  ެއއ ވެސ   އޮތީ.  ފިތ ނަވެފައި 

ސ  ޤައ މަކަށ  ބަދ ބަސ  ބ ނެެގނ ނ ވާނެ. މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވީދަިއެގނ ނ ވާނެ. އެއ ވެ

ޚާރިޖީ   ،އެބަ މަނާކ ރޭ. ދައ ލަތޭ މި ބ ނަނީ  ޓ  ގޮވ ނ  ވެސ އ ސީނ ކަރަ އަ  ވަތަީމަގިއ އިނ ޑިއާ ނ   ،ފާހަަގކ ރެއ ވި

  ެއއ  ދައ ލަތާއި އަނެއ  ދައ ލަތާ ؛އ ލަތ ާވމީ ކަނ ކަމ ަގއި ދަގ ބައިނަލ އަ   ،ސިޔާސަތަށ . ޚާރިޖީ ސިޔާސަތޭ މި ބ ނަނީ

ވެސ  ދިވެހިނ ނަކީ ބާއ ވަމ ނ ދިޔަ ބައެއ . ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މިނިވަނ ކަމ ެގ ސިއ ރަކީ    ތިރާމ  ައބަދ ހ އި  ،އޮނ ނަ ގ ޅ ނ 

ހެއ ޓީތީވެ ތިރާމ ކޮށ ، އެއީ އިނ ސާނ ނ  އިނ ސާނ ނ ކަނ  ދަނެ، އިނ ސާނީ ކަރާމަތ  ދެމެހ ވެސ  ެއއީ އެ ޤައ މ ތަކަށ  އި 

މި ތާރީޚ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  އައިސ .  ފެނ ނަނ   ނ ތަނަށ   އޮތ   އެބަ  ކައިރި   ،ވެސ  

ވެރިކަެމއ  ބަޣާވާތަކ ނ  ނ ވަތަ އެހެނ  ޮގތަކ ނ  ވެސ    ،ދަލ ވެެގނ ދާިއރ ބަނ ވަތަ ވެރިކަނ ތައ     ޤައ މ ތަކ ެގ ސަރ ކާރ 

ފެނިެގނ ދިޔަ އަލީރާޖާެގ ވާހަކަ ެވސ     މެނ ނަށ މަދ ތަކ ރ ފާނ  ޒަމާނ ަގިއ ެވސ  އަޅ ަގނޑ މ ޙައ  ؛ޖަހައިަގތ މަށ  ޓަކައި

މި ދެނ ނެވިހެނ  އެއިރެއ ަގއި އޮނ ނަ    ،އަޅ ަގނޑ މެނ  އަޑ އަހަނ . ކޮނ މެ ފަހަރަކ  މިނިވަނ ކަނ  ެގއ ލިފައި އޮނ ނަނީ

ޚާއ ޞަކޮށ   .  ކ ރ މަށ  ޓަކައިރޭޑ ރޫޓ  ކޮނ ޓ ރޯލ  ޓ   ެގރަޙައ ދ މި ސަ  ވަތަ އެއިރެއ ަގއި އޮނ ނަ ސަރ ކާރަކ ނ ވެރިކަމެއ  ނ 

ތަނަށ  ވަދެވެނީ ވަރަށ     ޗައިނާއަށ  ވެސ  މި  ،ނ  ނ ވަތަ އެހެނ  ޮގތަކ ނ  ބެއ ޔަސ  ޮގތ   ގެ މި ސަރަޙައ ދ . ައސ ކަރިއ ޔާ 

އަޅ ަގނޑ މެނ    ެއއ ކޮށ   ޔާއާޓެރިއ ޓެރި ޤައ މެއ . އެނ މެ އަވައ  ައވަ،  ލާފައި އައިއ ސަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އިނ ޑިއާ   ދ ރ ނ 

އެހާ ބޮޑަށ  ޖެހިަގނެެގނ  އަބަދ  ފ ރައ ސާރަކ ރ މަކީ އެއީ އަނ ނަނ  އޮތ     ޓެރިނ ނާއ ބ އ ދިވެރި ކަެމއ . އަވަ   އީއެތިބ މަކީ  

ނ ރައ ކަލަކަށ  ޤައ މ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ދަނ ނަވަނީ  ޖީލަށ   މި  އަޅ ަގނޑ   ތަކ ރާރ ކޮށ   ނެތޭ   ،ލ ނ .  މީަގއި 

އެ ދެނ ނެވި، ެއ ފާހަަގކ ރެއ ވި ފަދަ މިނިވަނ ކަމެއ  މީެގނ  ެގއ ލިެގނ ދާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ އަޅ ަގނޑ  ވެސ    ؛ކަނ މިނިވަނ 

ނ ދޭނަނ . އަޅ ަގނޑ  ެވސ  ނ ދައ ކާނަނ  މިތާނަގއި ެއ ވާހަކަެއއ . ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ެއއ ވެސ  ބަޔަކަށ  މި ހާލ ަގިއ    ވޯޓެއ 

ނޑ  ވެސ  ަގބޫލެއ  ނޫނ . ނ ވެސ  ހެދޭނެ. އަސ ކަރީ މަރ ކަޒެއ  ހަދާކަށ  ވެސ   އަސ ކަރީ މަރ ކަޒެއ  ހަދާކަށ  އަޅ ަގ

،   ނެތ  ކަނ ނޭނެގސ އެހެނ  ބޭފ ޅަކ  ވެ ؛ކޮޅެއ  ވަގ ތ   ނެތ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އޮޅ ވާލަނ  އެބަ ދައ ކާ. އަޅ ަގނޑަށ  ިއތ ރ 

 ގ ރެފިކ ސ  ސަރޭވއޭޑ ރޯ ނ  އެދެނ . މިހާރ  ތަފާތ  ވާހަކަ ދައ ކާއިރ ަގިއ ހައިއަޅ ަގނޑަށ  ދެއ ވ   ޑަށ  ހީވަނީ. ނ އަޅ ަގ

އެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ދޮނ  ބަނ ޑާރައިނ ެގ ޒަމާނ ަގއި ެވސ   ނަކަނ ތަކ ަގއި ބޮޑ  ފިތ   ރާއ ޖޭަގއި މެޕ ކ ރ މާއި މި  އިކިޔަ

ށ   އަޅ ަގނޑަ ؛ވެސ  މިހާރ  ބަޔަކ   ހ ރި. އެކަނ ސަރވޭ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ކަނޑ ތަކ ަގއި މެޕ ކޮށ  ހަދާފައި އެބަ  ހައިޑ ރޯގ ރެފިކ 

ޮގތ  އެަގބޫލ ކ ރެވޭ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ބަެއއ   ރައ ޔިތ ނ ަގއި  ނޭނޭގ  ެއކަމ   ހައިޑ ރޯގ ރެފިކ   ތައ ނޭގނެ.  ތިބޭނެ   ެވސ  

ީއ  އެ އި،އިނ ޑިއާ ކަނޑ ެގ ދަތ ރ ފަތ ރާ ؛ކ ރަނީސަރވޭައކީ ކޮބަިއކަނ . ޗާޓ  ކ ރަހަނީ ކީއ ކ ރަނ ކަނ . އެ ޗާޓ ެގ ބޭނ ނ 



2220 އޮގަސ ޓ   31              ޖަލ ސާ                        ވަނަ   7ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

108 

 

 

އަޑިގ ދޭތެރެ ެއރީމަ  ސ ނާމީ  ތަނ ތަނާިއ  ނ ވަތަ    ޑަނާިއ،ދޭތެރެއިނ   ތަނ ތަނ     ތަނ ތަނާ  ިގރާ ވޮޑޭ  މި  ހ ނ ނާނެ. 

މެޕ  އެހެނ ވީމާ،  ހިނާގކ ދެނެަގނ ނަނ ޖެހޭނެ.  ވެސ   އަބަދ   މިއީ  ޒަމާނ ަގއި   ތައ .ކަނ   ރ މާއި  ބަނ ޑާރައިނ ެގ    ،ދޮނ  

މީތި އެބަ  އޭތި އިނައ ފަހަރާ އި ނ ަގއި ވެސ  ރާއ ޖެއަށ  ައއިއ ސަ ރާއ ޖޭަގދިވެހި ތާރީޚ ަގއި ފެނ ނަނ  ެއބަ ހ ރި. އެ ޒަމާ

ފަހ    ކ ރަނ ޖެހޭ ެއ އެއ ޗެހި. ސ ނާމީއަށ ޓޭޑ ސަރވޭ ހަދާފަ. ދެނ  އަނެއ ކާެވސ  މި ހަދަނީ. އަޕ   ހ ރި ހައިޑ ރޯގ ރެފިކ 

ދައ ކަިއެގނ   ނ ތައ ތަކަކީ ނ ރައ ކަލޭ ކިޔާފައި ވާހަކައެހެނ ނަމަވެސ ، މިފަދަ ކަ  .ކެއ ބަދަލ ތަ  ބޮޑެތިއެބަ ހ ރި ވަރަށ   ވެސ   

ކ ނޑިތަކ ެގ ބޮލަށ  އެރިެގނ  ޤައ މ  ފަސާދަކ ރ މަކީ ެއއީ ޒިނ މާދާރ  ކަހަލަ ސިނ ކ ރާ  މި ދެނ ނެވިހެނ  ނ ވިސ ނާ ފިކ ރ 

ރަނ . އޭރަށ  އިނ ޑިާއ  ކަމެއ  ނޫނ . އެކަނ ތައ  ކޮށ ެގނ ނ ވާނެ. މި ބިލ  ފާސ ކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ   އ ެގމަޖިލީހެ

އަޅ ަގނޑަށ  މިތާނަގއި އ ޅެދޭށޭ މި ކިޔަނީ. އަޅ ގނޑ މެނ    ؛ޓެކޭ ވެސ  ެއއ ވެސ  ބަޔަކަށ  އައ ޓެކޭ ވެސ ، ޗައިނާ އައ 

ވާނ ޖެހޭނީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި    ދަކަށ ގ ސައެއީއޭ ސިޔާސީ ޕާޓީެގ މަ  !އ ޅ މަށ  ފ ރ ޞަތ ދޭށޭ  ށ މިތާ ސ ލ ޙަވެރިކޮ

 ސ . ރައީ

 

 ޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރި

 .ޙަސަނ  އިކ ރާމ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ދިއ ަގރ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޙަސަނ  ިއކ ރާމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ދިއ ަގރ 

އަޅ   އާދެ!  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  އިޞ ލާޙަށ ޝ ކ ރިއ ޔާ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  މި  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ )  9/ 2014  ، ަގނޑ  

  ،ށ  މި ހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞ ލާޙަށ  ެއއ ޗެއ  ދަނ ނަވާލ މަށ  ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަކަށ  ވެސ  މި އެދ ނީ(އަޤޫބާތ ޢ ޤާނޫނ ލ 

ކޮ ވެސ   ައޅ ަގނޑ   ވާހަކަތަކަށ   ދައ ކާފައިވާ  ފަރާތ ތަކ ނ   އިދިކޮޅ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  މިއަދ   އެއ ޗެއ   ހަމަ  ނ ެމވެސ  

ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ  އަދި ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޝިޔާމ    ދަނ ނަވާލ މ ެގ ބޭނ މ ަގއި. އާދެ! މަޑ އ ވަރީ

އަޑ  ވަރަށ   ހަމަ  ބިލާދެނ މެ  މި  ވާހަކަދައ ކަަވއިފި  ބާރ ކޮށ   ހ ށަހަޅާފަިއާވ އިޞ ލާޙ ތަކާ  ،އިދިކޮޅަށ   އިދިކޮޅަށ .    މި 

ޕީ.ޕީ.އެމ  މިހާރ  މި އޮތ  ސަރ ކާރަށ  އަދި އަ  ،ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ   ،ވެސ ނަމަ ަގނޑ މެނ   ޅ  އަދި 

މަސައ ކަތ ތަކާ  ެގނ ދަވާ  ިމ  ކ ރައ ވަމ ނ   މި  މަޖިލީހ ަގއި  ހަ  ިއދިކޮޅ   ކޮނ މެހެނ   ވެރިކަމަށ   ވެސ  ވަނީ  ދާފައި 

ވެސ  ޮއޅ ވާލައިެގނ   ކ ރާ ހަދައި ދޮގ   ، ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އެޮގތ ނ   ބޭނ މ ަގއި  އައ މ ެގ  ވެރިކަމަށ   ެވސ   ެގނ  

ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ. މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ނ  އެކި ރަށ ރަށ ަގިއ މި ހިނ ާގ މަޝ ރޫޢ ތަކ ނ  ޅ މަސައ ކަތ ތަކެއ ެގ ތެރެއިނ ނޭ އަ

 ާގތ ވެޭވކަށ    ދެނ  ވެރިކަމާ  އ ފަލ ނ . އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ   ،މަޖެހިހަބޮޑަށ  ހިތ ވަރަށ   އެ ރަށ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ  މި ތިބީ  
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ވެރިކަނ ކ ރާ    ،ރ ޅިވެރިކަނ  އ ފައ ދަނ   ދައ ކާ ވާހަކަތަކެއ . ސަރ ކާރާ  ރ ޅިވެރިކަނ  އ ފައ ދައިެގނ  ނޫނ  ޮގތަކ ނ  ނެތީމާ

އ ފެއ ދ މަށ  ކ ރެވޭ މަސައ ކަތ ތަކެއ ެގ ތެރެއިނ  ކ ރާ  އެމ .ޑީ.ޕީއަށ  ރ ޅިެވރިކަނ  އ ފެއ ދ މަށ  ޓަކައި ނަފ ރަތ   ،މައިޕާޓީ

ދެނ  މިއަދ  ޒިނ މާދާރ  ސިޔާސީ   ،ކަމެއ . ހިތާމަކ ރާ ކަމެއ . ނަމަވެސ  އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ  ވަރ ކަނ ތައ ތަކެއ . ދެރަ

ކ ރެވޭނީ މިކަހަލަ ދެރަވަރ ެގ ކަނ ކަނ . އާދެ! ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ އާނ މ    ދެނ  ،  ކ ރަނ  ނެތީމަ  ،މަސައ ކަތެއ ކ ރަނ  ނޭނގ ނީމާ

. ެއއީ މި ބޭފ ޅ ނ  ވެރިކަމަށ  ައއ މަށ  ޓަކައި މި ކ ރާ މަސައ ކަތ ނ   މެނ ބަރ ނ  މިއަދ  އެ ތިބީ ވަރަށ  ބޮޑަށ  މާޔޫސ ވެފަ

އިސ ކޮށ  ތިބި،  ބައެއ  ؛ރަށ ރަށ ަގއި  މަދ   އިސ   ތިބި  ޖައ ސަ  ޕީ.ޕީ.އެމ ަގއި  ދޮގ ތަކ ަގިއ  އޮޅ ވާލ މ ަގިއ  އިއެ  ެއ   ،

  ވާތީވެ.  ވާހަކަދައ ކަނ  މަޖ ބޫރ ކ ރ ކ ރ މަށ ޢ ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ އާނ މ  މެނ ބަރ ނ ނަށ  އެ ހަދާ ދޮގ ތައ  ދިފާ  ދެނ   ، ޖައ ސައި

ކަނ  އެބަޖެހޭ އާނ މ  މެނ ބަރ ނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ހަމަނ ޖެހ ނ  އ ފައ ދާތީވެ ތިބީ ހިތ ހަމަނ ޖެހިފަ. އެ  މިއަދ  ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ

އެއީ ނޫނ ކަނ     ކ ރ މަކީ  ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ މަޖިލީހ ަގއި މި ތިއ ބެވި މެނ ބަރ ނ  ިވސ ނަވަނ . ޒިނ މާދާރ  ސިޔާސީ މަސައ ކަތެއ 

ކ ނ  އަޅ ަގނޑަކަށެއ  ނ ފެނޭ އެއ ވެސ   ޙަނ ވަތަ މި އިޞ ލާ  އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  އެނެގނ . އާދެ! މި ބިލަކ ނ ޖެހޭ    އެބަ

ސާފ ކޮށ    ވާހަކަެއއ   ޤައ މެއ ެގ  ެއއ ވެސ   މީަގއި  ތަނެއ .  ދަށ ވާ  ޤައ ެމއ ެގ  އެއ ވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ޮގތަކަށ  

ޮގސ  އެ ޤައ ެމއ   އ  ނެތ . އެހެނ  އެއ ވެސ  ޤައ މަކަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ އަޚ ލާޤީ މިނ ަގނޑ  ދަށ ވެެގނ  އެބަޔާނ ކޮށ ފަ

ބެހެއ ޓ ނ  ޢަމަލ ތައ   ޮގތަކަށ   ކަހަލަ  މަިއަގނޑ އެ ؛ނިކަމެތިކ ރެވޭނެ  ޓަކައި  މަނާކ ރ މަށ   މި   ކަނ   ނ ވަތަ  ބިލ   މި 

ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ މެނ ބަރ ނ ނަށ  ވެސ  އެބަޖެހޭ އެނެގނ . މިއީ އެ ބޭފ ޅ ނ   ނ   ކައިޞ ލާޙ  މި އޮތީ ެގނެވިފަ. ެއހެނ ވީމާ، އެ

. މި ބިލ  އަޅ ަގނޑ  ކީއެހެނ  އޮތ  ބިލެއ  ނޫނ ކަނ  މީ ؛އެ ވިދާޅ ވާ ކަހަލަ، އެ ބޭފ ޅ ނ  އެ އޮޅ ވާލަނ  ދައ ކާ ވާހަކަތައ 

ދިއ މަކީ  ތަކެއ  ކ ރެިވ، މި ބިލ  އަވަހަށ  ފާސ ވެެގނ ރަނަގޅ  ަމސައ ކަތ   އިީމަގ  ،ކ ރިނ  ދެނ ނެވިހެނ  ހަމަ ކޮމިޓީއަށ  ޮގސ 

  ، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތެރޭަގއި އަދި ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ އާނ މ  މެނ ބަރ ނ  ވެސ  ބޭނ ނ ވާ ފަދައިނ 

ށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ހަމަޖެހ ނ  ބޭއ ވ މަށ  ހަމަ މ ހިނ މ  އިޞ ލާޙ ތަކެއ  އެކ ލެވޭ ބިލެއ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަ

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ނ  ނިނ މ  
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ެގ  ދ ވަހ   ހޯމަވާ    2022  ސެޕ ޓެނ ބަރ   5ދެނ  މަޖިލީހ ެގ ޖަލ ސާއެއ  އޮނ ނާނީ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

 ަގއި.   9:00ހެނދ ނ  
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Overall Voting Result 8/31/2022 9:57:44 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Rayyithunge Majleehuge gavaid ge 179 vana maadhaage dhashun
Ungoofaaru dhaairaage member hushahalhuvvaafaivaa massala ah
bahuskurumah

Results

Present: 39
Eligible to vote: 38

Yes: 25
No: 0

Abstain: 0
Voted: 25

Not Voted: 13

VOTE - 1 / 2    [Document created: 8/31/2022 9:58:29 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Not Voted
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Not Voted
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Not Voted
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Not Voted
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Not Voted
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted

VOTE - 2 / 2    [Document created: 8/31/2022 9:58:29 AM]



Overall Voting Result 8/31/2022 1:11:10 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Dhivehi Raajjeyge idhaaree dhaairaathah laamarukazee usoolun
hingumuge ganoon ah islah genaumuge bill balaigathumah

Results

Present: 70
Eligible to vote: 69

Yes: 51
No: 0

Abstain: 0
Voted: 51

Not Voted: 18

VOTE - 1 / 3    [Document created: 8/31/2022 1:11:54 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 8/31/2022 1:11:54 PM]



ID Name Organisation Result

67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Not Voted
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 8/31/2022 1:11:54 PM]



Overall Voting Result 8/31/2022 1:13:20 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Chemical hathiyaaru manaakurumuge bill balaigathumah

Results

Present: 70
Eligible to vote: 69

Yes: 50
No: 0

Abstain: 0
Voted: 50

Not Voted: 19

VOTE - 1 / 3    [Document created: 8/31/2022 1:14:05 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Not Voted
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 8/31/2022 1:14:05 PM]



ID Name Organisation Result

67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Not Voted
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 8/31/2022 1:14:05 PM]



Overall Voting Result 8/31/2022 1:15:44 PM

Voting Mode: Open

VOTE

F.Nilandhoo narudhamaage nizaam halaakuve, e massala hallunuve gina
dhuvasthakeh vefaivaathee, e massala hallukohdhevvumah edhi
sarukaarah govaalaa hushahalhaa Garaaru balaigathumah

Results

Present: 70
Eligible to vote: 69

Yes: 50
No: 0

Abstain: 0
Voted: 50

Not Voted: 19

VOTE - 1 / 3    [Document created: 8/31/2022 1:16:28 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Not Voted
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Not Voted
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 8/31/2022 1:16:28 PM]



ID Name Organisation Result

67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Not Voted
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 8/31/2022 1:16:28 PM]



Overall Voting Result 8/31/2022 1:18:12 PM

Voting Mode: Open

VOTE

6 Gaumakah Dhivehiraajjein kanda'alhuvvaafai hunnavaa non-resident
safeeru kamah Aishath Shaan Shakir

Results

Present: 70
Eligible to vote: 69

Yes: 49
No: 0

Abstain: 0
Voted: 49

Not Voted: 20

VOTE - 1 / 3    [Document created: 8/31/2022 1:18:56 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Yes
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted

VOTE - 2 / 3    [Document created: 8/31/2022 1:18:56 PM]



ID Name Organisation Result

67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Not Voted
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Not Voted
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 8/31/2022 1:18:56 PM]



Overall Voting Result 8/31/2022 1:20:54 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Rayyithunge Majleehuge gavaid ge 179 vana maadhaage dhashun
Ungoofaaru dhaairaage member hushahalhuvvaafaivaa massala
committee ah fonuvumah

Results

Present: 70
Eligible to vote: 69

Yes: 48
No: 1

Abstain: 0
Voted: 49

Not Voted: 20

VOTE - 1 / 3    [Document created: 8/31/2022 1:21:39 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Not Voted
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu No
13 Hassan Latheef (MDP) Henveyru Hulhangu Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Yes
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
22 Mohamed  Falah (MDP) Maafannu Hulhangu Not Voted
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
24 Ahmed Saleem (MDP) Hoarafushi Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
28 Ibrahim  Shareef (MDP) Kelaa Not Voted
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Yes
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
34 Mohamed Raee (MDP) Makunudhoo Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Yes
45 Ismail Ahmed (MDP) Dhuvaafaru Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Yes
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
48 Hisaan Hussain (MDP) Thulhaadhoo Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Not Voted
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Yes
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
64 Ikram  Hassan (MDP) Dhiggaru Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
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67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Yes
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
75 Mohamed Wisam (MDP) Gamu Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Not Voted
79 Yaugoob Abdulla (MDP) Dhaandhoo Not Voted
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
81 Abdul Mughnee (MDP) Thinadhoo Uthuru Not Voted
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
84 Hussain Mohamed Latheef (PPM) Faresmaathodaa Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Not Voted
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
90 Mohamed Nihad (MDP) Feydhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Not Voted
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes
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