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

 

 ޖަލްސާ  ވަނަރައަށާ  ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް( ހޯމަ ) 2021 ލައިޖ  5

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

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

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ތްތެރިއިްއޒަ  5ތިއްބެވީ    އިމ ަގސަލާމެންބަރ ން.  އިްއޒަތްތެރި    28  ން ތިއްބެވީވަޑައިެގއަށް ހާޒިރ ވެ ޖަލްސާވަގ ތ   މި  

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. 29 ކ .ރަރި މެންބަތެޒަތްއްއި  ކަރަންޓީނ ަގއި ެއއް. ންންބަރ މެ

 

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

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

   .2/18/ 2021/ޖއ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 

 ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން .  4

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ތްަގނޑަކަށް  ފް ދަ ހޯލް ހައ ސްެގ މަސައްކަތް ާގއަޅ ަގނޑ  ަގސްތ ކޮށްެގން ހ ރީ މިއަދ ެގ ޖަލްސާ ފެށ މާއެކ  ކޮމިޓީ އޮ

ބިލ ެގ  އިރ   އްހާރެ ބައިަގޑިއި ބެހޭ  ޓެކްސްނެގ މާ  އާމްދަނީން  އޮކޮށްފަިއ،  މަސައްކަތް ކޮމިޓީ  ހައ ސްެގ  ހޯލް  ދަ  ފް 

މް އަށް ބޭނ ންވާ ކޯރަފް ދަ ހޯލް ހައ ސްކޮމިޓީ އޮލ ން އަނބ ރާ ޖަލްސާއަށް އަންނަން. އެހެންނަމަވެސް،  ކޮށްފައި އަ

ައޅ ަގނޑ    ނ ލިބޭތީ  ކ ރިައށްދާނަ  ޖަލްސާއަދި  އެހެންނަމަވެސް، ާއއިެގން  ހަމަވ މާެއކ   ން.  ހަމަ   ކޯރަމް 

 ބާއްވާނަން.  ފް ދަ ހޯލް ހައ ސްކޮމިޓީ އޮއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ 

 

 އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް   .5

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

  އިކ ރ މާޯގނާޖިންސީ    ،ވާފައިވާ ޅ އްހ ށަހަ  ފްދަމް ޝަރީތެރި މެންބަރ  އާރާެގ ިއްއޒަތްމަޑ ްއވަރީ ދާއި  އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް.

ނީ  ވާއި  ފައިްއވާޔ ން  ތަމަ ކިރާރ ެގ ފ ރަ ަގރާރ . މި  ަގ  ވަމ ންދާތީ ހ ށަހަޅާއިތ ރ އި  ަގމ ެގ މައްސަލަތައް ރާްއޖޭކ ރ ޕްރޭ

އަ  2021  ،ބޭއްވ ނ    އިަގ  2021ރީލް  ޕްއެ  24 ފ ރަވަނަ  ދައ ރ ެގ  ހަރ ެގ  ޖަލްސާަގ  34ތަމަ  ރާރ   ަގމި  .  އިަވނަ 

  .ފް ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީ މަޑ ްއވަރީ ،ަމށްއްވ ދެ އްވައިޅ ށް ހ ށަހަމަޖިލީހަ

 

 ކެވ ން:ވާހަކަދެއް ފްޝަރީއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޑ އްވަރީ ދާ މަ

ިއއްޒަތްތެރި   ޯގސްވ މާކޮިވޑ  ސް.  ރައީ ޝ ކ ރިއްޔާ  ހާލަތ   ތަޅ މ ަގ  އިއެކީގަ   ެގ  ވެސް  ޮގތަށް    އިމަޖިލިސް  ނ ބާއްާވ 

ިގ ވ މަށްވަރަށް  ދ ވަސްތަކެްއ  ހ ޅ ވ ނ ނަ  އަލަށް  ފ ރަފަހ   މި  އިރ   އެޖެަގތަމަ  ކަމަށް  ންޑާކޮރާރ   ޓަކަިއ  ށްދެްއވި 

ރައީސައި ވަރަށް ްއޒަތްތެރި  އ އްމީދ ކ ކ ރ ދަ ޅ ަގނޑ  ޝ އަށް  ބޮޑަ  ށް  އަޅ ަގނޑ   އަދި  މި  ންނަވަން.    އިރ ގަ ރާަގރަން 

ޖިންސީ    އިރާއްޖޭަގ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްދެއްވާނެ ކަމަށް.  އި ވަދައްކަ ަވޑަިއެގން ވާހަކަހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ވެސް ބައިވެރިވެ

މި  ރޭޕް  އިކ ރ މާޯގނާ މިއަދ   ަމއްސަލަތައް  އެއްކ ރ މ ެގ  އަދ ވަހ ން  ފެންނަމ ންދަނީ  ދ ވަހަ  އިތ ރ ވަމ ންދާ ނެއް  ށް 

، ގެވެށި އަނިޔާެގ  އިކ ރ މާނާ، އަންހެނ ންނަށް ޖިންސީ ޯގއިކ ރ މާޯގނާކ ޑަކ ދިންނަށް ޖިންސީ    އި،ކ ރ މާރޭޕްމަންޒަރ .  

އިންތިމަ އިތ ރ ވަމ އްސަލަތައް  ައޅ ންހާއަށް  އެއްދާއިރ   ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ  އެންމެ  ދަ މިފަ،  ކަމަކީ  ަގނޑ މެން 

އަނިޔާތަކ ެގ  މިފަ  ، ކ ެގ ސަބަބ ންެގއްލ ންތަ ައޅ ދަ  މ ސަބަބ ން  ޤައ މ ެގ  މި  ބަަގނޑ މެންެގ  ވެސް    ، ނަވެސްތަޤ ބަލ  

އަންނަން އޮތް ޖީލ ތަކަށް ނޑ މެންެގ  ނަށް އަޅ ަގަގނޑ މެންއަޅ    ،ށް ބަނަވެގ  ެއއްކޮއަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ޤައ މ ެގ ކ ރިމަ

ންެގ  ، އަޅ ަގނޑ މެެގ ޤައ މ ެގ އިޖ ތިމާޢީ އަދާލަތ  ެގއްލިަގނޑ ެމންވެސް ރަނަގޅ  މ ސްތަޤ ބަލެްއ ނ ެގނެވޭ ވަރަށް އަޅ  

ފޭ އެއިޖ ތިމާޢީ  ހަމަ  ،ވެކ ދިކ ދި  ީވދިއްކޮށް  ރާން  ސަބަ  އިެއކީގަ އެއާ  އަދި  ައޅ ަގޭއެގ  ވަރ ެގ  ހީނ ކ ރާ  ނޑ މެންބ ން 
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ޖީ އޮތް  އަންނަން  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ެވެގންލ ތަކަެގއްލ ންތަްއ  ވާހަކަ ކ ރ މ  ޯގނާ  ންސީޖި  އި ކ ރ މާ ރޭޕްދިޔ ން.  ށް  ެގ 

ން ކޮންެމ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއި  ،ޖެހޭޔާލަށް ެގންނަން ައޅ ަގނޑ މެން ޚިއިރ ންދާދައްކަމ   އިތަނ ަގ  ން މިަގނޑ މެއަޅ 

އްކޮއިން،  ، ކޮ ރިއ ޅޭ ދައްތައިންދި  އިޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޖ ތަމަޢ ަގނ ވަތަ އަ ،  ކަށް ާވއިރ މައަމަންނ ވަތަ    ހަކީ ބައްޕައެއްމީ

މިފަ އިލާޢާއަދި    ންއިބެބޭ ވެސް  މީހަކ   ކޮންމެ  ނޭދެވޭެގ  ޖައްބާރ   އަނިޔާވެރި   ،ނޭްއާގނީ  ،ދަ  މަލެއް  ޢަ  އަދި 

މެންބަރަކަށްޢާންެގ  ަގނޑ މެއަޅ  ދަރި  ،އިލާެގ  ެވއްޖެޔައަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެއި  ކަށް  ކ ރާނެ   ން ނަމަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ެގންޔާޚި ސާސްތައް.  ހ އި އަ ލަށް  ދަރިނަވާ  ކަމެޔަ ޅ ަގނޑ މެންެގ  މިކަހަލަ  ކ ރެވޭނެ ކަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވ މ ން  އް 

ޚިއެކީގަ އެއާ   ހަމަ  .ސާސްހ އި ެގންނަޔާިއ  ކ ދިންނެ  ،ވާ ލަށް  އަންހެން  އަންހެނ ންނެއް    ،އްއެތައް    އިކ ރ މާރޭޕްއެތައް 

ވެެގން ޝިކާރަައކަށް  ޯގނާެގ  އެޖިންސީ  މިޒާޖަށް  ދިޔ މަށްފަހ   އެމީހ ންެގ  މީހ ންގެ    އެ  ،ށްބީޢަތަޠަމީހ ންެގ    ، 

އެ އަ  ވިސްނ މަށް،  ފިކ ރަށް  ބަދަލ ތައް.  މީހ ންެގ  ހ ންނަ  ދިރިއ ޅ މާިއއްސަ  އަިމްއލަ  ކ ދިން  އެއްކޮށް   ބައެއް  މެދ  

ފޫހިވެ  އިއާެއކީަގއެ  ހަމައަދި    ،ވެސްމާޔޫ އެއްކޮށް  މަތިން  ކ ރިއަށްކ   އެ  ،ދިރިއ ޅ ން  ހަޔާތް  ޮގތަކާދިންެގ   ެގންދާނެ 

އ އް  އިތެރޭަގދޭ ނެެއްއވެސް  އަމިމީދެއް  އެތި  ބަރ ބާދ ކޮ  އްލައަށް  ހަޔާތް  ޮގކ ދިންެގ  ހިސާބަށް  އެބަހ ރި. އްށްލާ  ސަ 

ނަައށް  އޭ  ިއ،ކާކަންތައްތަ ކ ރެވޭ  ސާސްހ ދަ ހާލަތް ކ ރިމަތިވާ ކ އްޖާއަށް އެ އިމިފަ  ،އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ

މަންޒަރ ތަކާ ތަސައްވަރ   މަނާޒި  އިކ ރެވޭ  ހިތްދައެ  ކިހާަވރެއްެގ  ކިހާަވރެއްތިރ ތަކ ން  އެ ކަމެއް،  ބިރ ވެރިކަމެއް    ެގ 

  އި ަގއަނިޔާ   އެތައް ދ ވަހެއް ވޭތ ކ ރަމ ންދާއިރ  އެ  ނ ބޮއިނ ކައި،  ބައެއް ކ ދިންނަށް ނ ނިދިކ އްޖާއަށް ކ ރަމ ންދާނެކަން.  

އިތ ރ ން    އަނިޔާ ކ އްޖާެގ  ހާލަތްއިލާތައްޢާލިބެމ ންދިޔަ  ބައެއް  ވެސް  އެބަ    އި ތަކ ގަ   ދ ވަހެއް  އެތައް 

އިތ ބާރ ކ ރަންޖެހޭ.  ހައްމަލ ތަ ނަފްސ ެގ  އަމިއްލަ  އަމިްއލަ    ،ެގއްލިކ ދިންެގ  އެއްކޮށް    ންދިރިއ ޅ މ މީހ ންެގ 

ބެލެނިވެރިއެްއެގ    ،ިވސްނާލަންޖެހޭ  ޑ މެން އެބަދާއިރ  ައޅ ަގނ ލަތައް ކ ރިމަތިެވެގންވަތ ެގ މައްސަބާ  މާޔޫސްެވެގންދާ މި

ރަކަށް އެބަ  ޒިންމާ ކިހާވަައޅ ަގނޑ މެންެގ    ޕަެއއްެގ ހައިސިއްޔަތ ންޔަތ ން، ބައްމައެއްެގ ހައިސިއް، މަންހައިސިއްޔަތ ން 

  އި ގެވެށި އަނިޔާއާ   ،ކަމަކީ   ބޮޑ  ެއއް  ން ދެރަވާ އެންމެަގނޑ މެއަޅ    ވެަގނޑ މެން ކަންބޮޑ  އެކ  އަޅ  ޔާހިތާމަ.  އަދާކ ރެވޭތޯ

ލަތަްއ ކ ރިމަތިެވެގންދާއިރ  އެފަދަ   މައްސަފަދަ  ރ ންކ ޖިންސީ ޯގނާ  ،ސަލަތައްކ ރ ން ފަދަ މައް ރޭޕްބާވަތ ެގ  މި  އަދި

ހިމާޔަޢާއެފަދަ    ތަނ ވަކ ދިންނަށް   ބޭނ ންވާ  ލިބ މ ގަ އި  ތާއިލާތަކަށް  ހ ރަހަކަބޮ  އެންމެ  އިރައްކާތެރިކަން  ށް ބައެއް ޑ  

  މާ ބ ނީކ ރީމަ ނ ވަތަ ލިޯގނާ  ޖިންސީ  އިތްތަކ ަގބައެއް ހާލަކަން.  ވެެގންދާ  މީހ ންރެިއން ބައެއް  އިލާެގ ތެޢާ  އިހާލަތްތަކ ަގ

ކ ކ    އެ އަސަރ ތަކާއްޖާއަށް  ަމއްސަލަތައް    އިރާ  ދިާމވާ  ނ ކ އްޖާއަށް  މަންމަ  ޓަކަިއ  ދައްތަ  ފޮރ ވ މަށް  ވަތަ 

އަދާކޮށްފަދ ވެރިއެްއެގ  މެ މިއަދ   ،އެހެންނަމަވެސްއެބަހ ރި.    އިދައ ރ   ކ ރަން  މަސަްއކަތް  އިވިސްނަ  އަޅ ަގނޑ މެން 

މި މައްކަންކަމ ެގ  އެބަޖެހޭ  ލޯ  މ ޖ ތަމަޢ   ބޮޑަށް  މިހާރަށްވ ރެ  ނޭއް އެފަ  އި،ހ ޅ ވަޗަށް  އަނިޔާވެރި  މަލ ތައް  ޢަ  ާގނީދަ 

މ ޖ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތަކަށް  ހަރ ދަހ އްޓ ވޭނެ  ކިހިނެއްތޯ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ކ ރެވޭނީބާރ ެވރި  ،ކ ރެވޭނީނާތަމަޢ  
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މިހާރަށްވ ރެސާމ އައްސަ ކިހިނެއްތޯ  ޒިންމާދާތައް  ބޮޑަށް  މަސަްއކަތްރ   އިްއޒަތްކ ރެވޭކ ރ ވަން  ރައީސް ނީ.   ؛ތެރި 

ޯގނާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ގެ އި ކ ރ މާރޭޕް  ،ާއއިޖިންސީ  އަނި،  މިތަނ ވެށި  ވާހަކަތައް  ދައްކަމ ންދާއިރ     އިަގޔާެގ 

  އި ކ ގަ ތަޒާމ ެގ ތެރެއިން މިފަދަ މައްސަލަހ ރި ނިއި  ފަކާރ ެގ ތެރެއިން ހެދި ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ސަރ  އެބަންަގނޑ މެއަޅ 

ސިސްޓައަނިޔާ މީހާ  ތެރެއިން  ދޭ  އަތ ަގދަނީނިކ މެެގންމ ެގ  ދޫވެެގންދަނީ  ދޫެވެގންދާ އޮންނަ    އި،  ހިކައެއް  ލޮނދި 

މެކ ނ ތަންމިސާލ  ފ ންމައިެގންދަނީ  ތެރެއިން  ނިޒާމ ެގ  މަތިން  .  ދަލ ެގ  ޮގތެއްގަ އިެގންދާފ ންމަްއ  ފަރިތަ  .  އިހާ 

މިކަންކަން ިވސްނާލަންޖެހޭ  އެބަ  ވެެގންދާއިމި  އަޅ ަގނޑ މެން  ނިޒާމ ހެން  ތެރެރ   ކިހިނެތަކ ެގ  ތޯ  އްއިން 

މި ޮގތަކަކ ރެވޭމަދ ލަތައް  މައްސަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ ނެ  މ ޖ ތަމަޢ ަގށް  .  ކ ރެވޭނީމަސައްކަތް   އިަގނޑ މެންެގ 

ރައީސް އެބަޅ އަ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ހަނދާނަން  ފެމި    ،އާދޭަގނޑ މެންެގ  ވެރިކަން  ފަ ސަރ ކާރ ެގ  މި ހ ންށ ނ   ވެސް     

މައް އެތައް  ހިނަގބާވަތ ެގ  އެފި.  އިސަލަެއްއ  ތެރެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފެމައްސަލަތަކ ެގ  ދަނީ ސަރ ކާރ ން  ނިެގންިއން 

ކަމަކާ މިއިން  ވަރަކަށް  ނެތި  ،ސްވެސީރިއަ  އެްއވެސް  އަޅާލ މެއް  ެއޅ މެްއ    ްއަވންޖެހޭައޅ   ،އަޅާލަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅ ތައް 

ކ ށް ފަސޭހައިން  ވަރަށް  މީހާކ ނެތި،  މިނިަވންކަމާއޭ  ،ރާ  ަވސީލަތ ެގއ ދަ   އިއެކީަގ  ނައަށް  ބޭނ ންކޮށްެގން    ، ލަތްތައް 

ބޭނ ހ ލަތ ެގ  އ ދަ އިނާޔަތްތަކެއް  ވަރަރިހާ  މަންކޮށްެގން  ދިރިއ ޅެމ ންދާ  ހަމަޖެހިެގން  އަޅ  ންޒަށް  ަގނޑ މެންނަށް ރ . 

  .ތެއްއ ލައޮތް ދައި  ވެފަނަމ ންދަނީ ފެއިލްފެން  ލާއިރ އިިވސްނަ  ގައިދޭތެރޭ   ންކަމާސްވެ މިކަސީރިއަ   އިތެރޭަގދޭ  މާމިކަންކަ

އެންަގނޑ މެއަޅ  ނ ފެނޭ  އަނިޔާ  ނަކަށް  ޮގތެއްގަ ލިބ ބާވަތ ެގ  އެކަށީެގންވާ  އެންމެ  ފަރާތްތަކަށް  އިންސާފ    އިނ  

މަސައްކަތް ދޭއިހޯދަ ހަީމެގ  ،އާދޭއެބަ  ހަނދާނަށް  މެން  ަގނޑ އަޅ  ތަނެއް.    ކ ރެވޭކަށް  ދެތިން  މަ  ކ ރިން  މް  ޞޫޢ ފްތާ 

 ؟ތޯ އަޅ ަގނޑ މެންހ ރި  ހަނދާން އެބަ؟ ތޯވާހަކަ ދައްކަނީ ކާކ   މިއަދ  އެ  .ދިޔައީ ކ އްޖަކ  ވަކިވެެގންތ އްތ  ފިރިހެން

ކަެމއް  މި އެތައް  ެވެގންބާވަތ ެގ  ކޮށްފަ   ،ރ  ދިޔައި  ޯގނާ  ޖިންސީ  ބަޔަކ    އިއަދި  އެތަްއ  ލިބ ނ   މަިގމަތީަގއަނިޔާ    އި 

އެބަދޭކ އާދޭސް ކ ޑަމި  ،ރަމ ން  އަޅ އެންމެ  މީެއއި  އިރޭގަ ތެންެގ  ަގނޑ މެނ ން  ވިކްޓިްމެގ   ؛ހެއްގެ ން  ލިބ ނ   އަނިޔާ 

ވާނެ މީހަކ  ނ ލިބިެގން އ ޅޭ މީހ ން   ލަކަށްވަކީ  ނޫނީން ާގމިނ އިރ  އެންމެ ކ ޑަކޮށް ސަލާންޖަހަމ ންދާން އާދޭސްފަރާތ 

އަޅ  މ ޖ ަގނޑ މެންމިއަދ   ިއއްޒަތްތެރިއެބަތި  އިަގތަމަޢ ެގ  އެއެހެންވީމާރައީސް.    ބި  ައޅ ަގނޑ މެން  މި،  އަދ   ބަ 

ސަރ ކާރ  ހިނަގމ ންދާއިރ    ، ކާއިރ  ވެސް ދައްވާހަކަ  އިރޭަގތެ   ސްރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިއަޅ ަގނޑ މެން    ،ލަންޖެހޭވިސްނާ

އަޅ  ތެރެއިން  ދައ ލަތ ެގ  ރައްޔިަގނޑ މެވެސް،  ޙައްޤ ގަ ންނަށް  ައޅ ަގނޑ މެ  އިތ ންެގ  ޓަކަިއ  ންނަށް ރައްޔިތ ންނަށް 

ހެޅިއްޖެ.  އް ހ ށަށް މައްސަލަތަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަސް ތެރެއިން ެވސް އަމަޖިލި  މިނީ ކޮން މަސައްކަތެްއތޯ.  ކޮށްދެވޭ

ކޮމިހ ޖިލީމަ އެކި  ކަމ ގަ ޓީތަކ ން  ެގ  އ ޅ އްވި  ތެރެއިން   ،ިވޔަސްއި  މިކަންކަމާ  ސަރ ކާރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް 

އެ އެދެ މިކަމ ެގ  ރައީސް.  ތަ  ފެންނަ  އެއްނަތީޖާވޭ  ންމެ  އިްއޒަތްތެރި  ނ ފެނޭ  ރައީ  މާއެހެންވީނެއް  ސް، އިްއޒަތްތެރި 

ވެސް އެބަ ން އަނެއްކާހ މަޖިލީ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ން މިއަދ  މި  ،މައްސަލަ މި ހ ށަހެޅީ  އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  މި
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ަގބޫ އަޅ ަގނޑަށް  ކ ރަންޖެހޭ.  ޮގމަސައްކަތްތަކެއް  އ އްމީދ ކ ރަނީލ ކ ރެޭވ  ައޅ ަގނޑ   އަދި  ވަތ ެގ ބާ  މި  ، ތ ން 

މަދ ކ މައްސަލަތައް އަޅ ަގނޑ މެ  ޓަކައި،  ނިޒާމ ރ މަށް  ހ ރި  ސަރ ކާރ ެގ  ތެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރެެގ  އިން 

މި އިން  ކިހިނެއްތޯ  މަދ ކ ރެވޭނީ.  ކޮބައިތޯމައްސަލަތައް  ޮގންޖެހ ންތަކަކީ  ހ ރި  ހޯދައިދިނ މ ަގއި   ހަމައަދި    ،ސާފ  

އިން ދޫވެެގން  ރެެގ ތެޒާމ ަގނޑ މެންެގ ނި އަޅ ކ ރެވޭ މީހ ން މިހާ ފަސޭހައިންހ މަތ ތ   އިމައްސަލަތަކ ގަ   މި  އިއެާއއެކީަގ

ކޮން  މި ނ ދަނީ  ފޯރަކަހަލަ  ދިމަދިމާއަށް  އެ  އަނިޔާެގންތޯއިފޫޒ ތަކެއް  ތަކ ރާރ ކޮ.  ހަމަ  މީހ ންނަށް   އަނިޔާ  ށްލިބޭ 

ޔަވަޅ ތަްއ ވަރަކަށް ފިއެްއވެސް  ދޭތެރޭ ސަރ ކާރ ން    ން މިކަންކަމާއަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ހަމަޖެހިލައިެގ  ،ތިބޭއިރ   ލިބިލިބި

ކީބެތި  ނާޅާ މި ރަން  ަގނޑ  އ އްމީދ ކ އަޅ ކަދައްކާލަންޖެހޭ ކަމެއް.  މިއީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިއަދ  ވާހަ ؟ންތޯއްެވެގނީ 

 މާވާހަކަތައް އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ހ ށަހެޅީ  ން މިތިއްބެވި ބޭފ ޅ   ވަޑަިއެގން  ހ ގައިމަޖިލީ   ރައީސް، މިއަދ  މިއިްއޒަތްތެރި

މިއަނެއްކާ  ނަފްރަތާވާހަކަ  ވެސް  ނަންަގަވއިެގން  މި  ހަސަދައަށް،  އިޖެއްސ މާ،  އިތައް  ބޮޑަށް  މައްސަލައަށް   ވ ރެ 

އްމީދ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަނިޔާ  ނޑ  އ އަދި އަޅ ަގދައްކަވަމ ން ެގންދަވާނެ ކަމަށް.  ފ ޅ ކ ރަްއވަިއެގން ވާހަކަބޭސް

،  ަގނޑ މެން އެންމެން ެއއް ވާހަކައެއް ދައްކައިެގން ޅ  އަ އިމް ބަޔަކަށް އިންސާފ  ހޯދައިދިނ މ ގަ ޢ ޞޫންދާ އެތައް މަބެމ ލި

  އި ކ ރ މ ެގ ބަދަލ ގަ ތްަވކި ފަރާތެްއ ހިމާޔަމެން  އަޅ ަގނޑ   އި ށްެގން މިކަމ ަގރާބަކަށް ދަތ ރ ކޮއަޅ ަގނޑ މެން ެއއް މިސް

ަވކި ދިފާނ ވަތަ  ފަރާތެްއ  އަނިޔާ  މަށްކ ރ ޢ   ައޅ ވ ރެ  ފަރާތްތައް  ކ ރިމަލިބ ނ   ެގނެސްެގން  ށް  އްޗަަގނޑ މެންެގ 

ެގކ  ކަތްމަސައްރ މަށް  ކ ވަކާލާތ  ކަމަށް.  ރައްވަމ ން  ރައީސް،  ންދަވާނެ  އިްއޒަތްތެރި  ޓަކައި  ކަމަށް  ދެއްވި  ފ ރ ޞަތ  

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   ވަރަށް

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

ެގ ފ ރ ޞަތަށް. ވ މ ކ ރެއް ށް ބަހ ސްރަރާަގލަނީ މި  އިވަަގނޑ  މިހާރ  މި ހ ޅ . އަޅ  ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއް

 މް. ޢާޡި ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ހެންވޭރ  ދާއިރާމެދ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މްޢާޡިމެންބަރ  ޢަލީ ެގ ހެންވޭރ  ދާއިރާމެދ 

ރަީއސް،   ިއއްޒަތްތެރި  ޯގނާޝ ކ ރިއްޔާ  މަރޭޕް  އިކ ރ މާޖިންސީ  ަމއް  ،ޮގތ ން  ގ ޅޭ   އާއްސަލަ ކ ރ މ ެގ  ލަތަްއ  ސައެ 

އިތ ރ ވ މާ  އިރާއްޖޭަގ  ،ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ދިޔ މާ  އިތ ރ ވަމ ން މިޮގ  ގ ޅޭ  މިކަންކަން  ރާރ  ަގމަޖިލީހަށް    ތ ން 

އަޅ ަގނޑ     ،އެހެންނަމަވެސްއަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން.  ކަމަށް ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް    އިދެްއވިޅ އްވަހ ށަހެ

 ބާވައޭ. ިވސްނ މަކީ މިއަދ އްލ ކ ރަންޙަމިކަންކަން    އެްއކޮށް  މާކަތެރިޞްލަ މި ހ ށަހެޅީ އިޚ ލާމައްސަ  މި  ،ރަނީއަށްހިތަ

ވާހަކަ  މި ސަރ ކާރ ެގ  ރިހޭ  ،ފައި ދައްކާލާއޮތް  ފޮއިމިތާ  ވިސްނ މ ަގޓާލ މ  ވައް  ފައިމަްއޗަށް  ފިކ ރ ަގ  އި،ެގ    މި   އިއެ 
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 މިދަންނަވަނީ ޅ ަގނޑ  މިހެންއަ  ؛ރަީއސް  ތެރިއޭ. ިއއްޒަތްބާ   އްެގން އ ޅޭ މައްސަލައެވަގ ތ  ހ ށަހަޅައި  މަޖިލީހަށް މި 

ހ ރިނަކިރި ލަދ ހަޔާތެއް  ވެސް  މާޓީ  ،މަޔާ  ބޭފ ޅ ންނަށް  ތިއްބެވި  ބައްލަވަން  އެދެންވީ  މި  މަޖިލީހަ  މި  .ފަށް  ކަށް 

މެންބަރ އިްއޒަތްތެ ދާއިރާ  ،ރި  އިްއޒަތްތެރިމަޑ ްއވަރީ  މެންެގ  މިބަރ   ހ ށަ    ނާޅާނެ.  އެމައްސަލައެއް  ިއއްޒަތްތެރި  އް 

  އިރާއްޖޭގަ   ހާއަށް މިލަތައް އިންތިދަ މައްސަ މިފައަށް  2018އިން    2013ލާއިރ   އިށް ބަލަތަފާތ  ހިސާބ ތަކަ ؛ރައީސް

މައްސަދިޔަ.  ިގނަެވެގން މީހ ން  ިއދާރާއަށް  ބޭނ ންހ ށަ  ލަފ ލ ހ ންެގ  އޮހަޅަން  ޒަމާނެއްަގނ ވެ    ، އެހެންނަމަވެސް ؛އި ތް 

  މި   ،ނީދަންނަވަ  އަޅ ަގނޑ  މިހެން މި  ން.ކަތަްއ ގޮއްސަ ހ ރި މައްސަލަ  ވަރަށް އެ  ހިސާބ ތަކ ން އެ ދައްކަނީ އެފާސްތަ

ހ ށަހަ އިއްޒަތްއިޅ އްވަމައްސަލަ  ޭއރ   ދެްއިވ  މެންބަރ   ކެތެރި  އްލެއް  ޙަމައްސަލަތަކަށް    މި.  އިބިނެޓ ގަ އިންނެވީ 

ސ ެގނައ  ތެދ ވެ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   ކ ރީ  ކޮންކަމެއްތޯ  ކ ރިން ންވީމާއެހެކ ރަންޖެހޭ.  ވާލ މަށް  އަޅ ަގނޑ    ،

ފެށިިއރ ަގވާހަ  މި  ންނެވީމިދެ ލަދެއް   ިއ،ކަ  ެވސް  ހ ރިކިރިޔާ  ދާއިރާެގ  މަޖިލީހަށް  މި  ،ނަމަ  ހަޔާތެއް  މަޑ އްވަރީ   

މިއިްއޒަތްތެ ހ ށަހަޅައިެގން  މެންބަރ   ިއްއޒަތް  ރި  ނޫޅ ނީހޭ.  ދައްކާކަށް  މިއަދަކ   ކަމަކީ    މި ؛ރައީސްތެރި  ވާހަކައެްއ 

ވިސްނާލަ ފ ންކޮށް  މިޖެހޭ  ންއަޅ ަގނޑ މެން  ބަހ ސް  ކަމެއް.  ހަމައެކަނި  އަޅ ަގނޑ މެން  ހ އްޓާކަމަކީ    ލެވޭ ކޮށްލާފައި 

މާޒީަގ ނޫން.  މައްސަލައެއް  އޮތް  ހިނާގފަ  މި  އިޮގތަށް  ކިޔާ  އިކަންކަން  ވެސް  ބަ  ައޅ ަގނޑ މެން  އިފައެބައޮތޭ  ލާކަށް 

އޮތްވޭތިބެ ނޫން.    ކަށް  ކައްލ ޙަމައްސަލަތައް    މި މައްސަލަތަކެްއ  ހ ރި  ކ ރެވެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަށް ންކަކ ރ މަށް 

ދެކޭޮގތ ަގައޅ ަގނޑ އި  ލާއިރ ަގއިބަލަ މި  ރަށްވަ  އި  އެބަހ ރި  ކަންކަން  އެހެންނަމަވެސް،  ނެ.  ކ ރެވޭ  އި ރާއްޖޭަގ  ިގނަ 

ތި ބޮޑެ  ންެގ ތަޢ ލީމީ ނިޒާމަށް ވަރަށްއަޅ ަގނޑ މެ  އިރީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގަ ޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވެން ހ މިކަންކަން އަ

 ދާ ކ އްޖާއަށް މިއީ ކޮން  މަދަރ ސާއަށް،  ބޮޑ ަވމ ން އަންނަ ކ އްޖާަގއި  ފަތ ންެގ ޅަ. އަޅ ަގނޑ މެތަކެއް އައިސްެގންބަދަލ 

ނެގން އޮތީ ކަންކަން އެ  ންނަށް މިލެނިވެރިންެގ ބެދެން އަޅ ަގނޑ މެ ؛ަގނޑ މެންެގނެގންޖެހޭ. އަޅ އެ   އެބަންކަމެއްކަ

 ؛ސް އްޒަތްތެރި ރައީ. އިކެނީޑ  ދެ ހިސާބަށް ގޮސްެގން ކަމަށް އަޅ ަގނކަންކަން ވާ     ހަރ ދަނާކޮށް މިމީ ނިޒާމ  ތަޢ ލީ

ރާއަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ފ ލ ހ ންެގ އިދާ  ކަމެއް ދިމާވީމާކަންތައްތަކަށް ހޭލ ންތެރި އެބަ ކ ރ ވަންޖެހޭ.    މި މީހ ން  މ ންއާ

ހ ށަހަޅާއިރ  ނ ބަ  މައްސަލަ  އެއެހެންީވމާ  ނޭލާމަްއސަލައެއް  ނެ  ،  ބޭނ މެއް  ދިޔ މ ެގ  މައްސަލަ    މި.  ތޭތަނަށް 

ހ ށަހެޅ   ޙައްޤ ތަކާޑަކ ދިންެގ  ކ  ބަޔަށް  ނެތޭބެހޭ  ބޭނ މެއް  އޮތް  .މ ެގ  ހ ށަހަޅަން  އެ  ކ ރީމާ  ޯގނާ  ތާކަށް    ޖިންސީ 

ލަތަްއ  މައްސަ  އިވެސް ހ ރި ތަންތަނ ަގންެގ ދެން ަގނޑ މެައޅ   އިޤީޤަތ ަގން ބ ނަނީ ޙައެހެ  .ނ މެއް ނެތޭހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭ

އެކި ައޅ ަގނޑ ެވ.  އ ޅޭތީ ދައ ލަތ ެގ  ހިސާއެކިމެންެގ  ާގ  ިއ،ބ ތަކ ަގ  ތަންމި  ތަންތަނ ގަ ފީޛ ނޫނ ތައް  ތިބި    އިކ ރަން 

ަގބޫލ ކ ރަންކެސަލަތައްމަ މިއަދ   އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެން  އ ޅޭތީކަން  ރަޖެހޭ.  ްއ  މި  މި ؛އީސްއިްއޒަތްތެރި  ީއ  ަމއްސަލަ 

މައްސަލައެރިއަސީ ޮގތ ަގސް  ާގ  އިްއެގ  ދެކިެގން  ތަންފީއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ފަރާތްކ ޛ ނޫނ   ތިބި  މިރަން  ކަންކަން   ތައް 

ޓަކައި ކަން  ހ އްޓ ވ މަށް  ބައިވަކ ރަންޖެހޭ  ވެސް  ވަރަށް  ދޫކޮށްލ ކަން  ާގނޫނ ހަދާ  އަޅ ަގނޑ މެން  މަށްފަހ   ރ . 
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ފަރާތަންފީ ތިބި  އެތައްތްޛ ކ ރަން  ޮގތަ  ،  ތަންފީޛ ކ ރަންޖެހޭ  އޮންނަނީ ށް  ފަރާތްތައް  މި  ތަނަފީޛ ނ ވެ   ކަންކަން 

ދައ ލަތ ެގ ކޮންމެ ކަމަކަށް    ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ މާ ކ ރިއްސ ރެ އޮންނަ ސަާގފަތެއް އެބަ އޮޭވ، ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވެސް 

ރައްޔިތަކ  އަޅ ަގނ  އާންމ   ާގނޫނ ން،  ހަދާ  އަޅ ަގނޑ މެން  އ ސޫލ ތަކ ން،  ހަދާފައިއެ  ގަވާއިދ ތަކ ން  ޑ މެން  ހ ންނަ   

ެވެގނެއް އެކަ ކަންކަން  ނ ދޭ.  އަ  ޓަކައި  ކ ރ މަށް  ޖެހެނީންކަން  މި  އަބަދ ވެސް  ިމ  ޅ ަގނޑ މެން  ރަްއޔިތަކ   އާންމ    ،

ެއޗަށް ޮގއްސަ  ށް ގ ޅަން. މިސާލަކަށް އައި.ޖީ.އެމް.ހިންަގން ތިބި އިސްވެރިންނަޖެހެނީ އެ ވ ޒާރާއެްއަގއި، ދައ ލަތ ަގއި  

ންވީމާ، އެ ތަނ ަގއި އިން ެއންމެ މަތީ މީހާއާ ގ ޅައިެގން  ފަރ ވާ ހޯދ މަށްފަހ  އެޑްމިޓްކ ރާ މީހަކަށް ކޮޓަރިެއއް ހޯދާލަ 

ޕޯޓެއް ެގއްލިެގން ހަމައެކަނި  ޕާސް  ައއި.ޑީ ކާޑ  ެގއްލިެގން ނޫނިއްޔާ  ބަލަން. ފ ލ ހ ންެގ އިދާރާއަށް  ތޯބޭކޮޓަރިެއއް ލި

ކޮންމެވެސްރިޕޯޓެއް   ޖެހެނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  އޮފިސަރަކާހޯދާލަން  އާ    މިކަން ެގކޮށް ދޭސްގ ޅަިއެގން  ން 

ބަލަން.  އަވަސްކޮ ހޯދަންާއސަށްލެވޭތޯ  ކޮންމެވެސް  އްޔާޖެވެއްންދަ  ރަ  ށްންބަރަކަމެ  ައޅ ަގނޑ މެން  އްޔިތ ން  އާންމ  

ނޫނިްއޔާޅަގ  މިައދ   ވާެއކަން    ިއެގން  މިއީ  ނ ފެނޭ.  މި ސަރ ކާރ ގަ ތަނެއް  މި ސަ  އިެގ  ނޫން.  ކަމެއް    ، ތްފަާގއޮތް 

ޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގިއ  ނީ އަޅ ަގނދަލ ވެެގން ނޫ. މި ކަންކަން ބަނަގމ ން އަިއއްސަ އޮތް ޮގތްހިންކަން  ކައަޅ ަގނޑ މެންެގ  

ވެސް ޔަީގނ ން  ހަމަ  ކަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  އިޞްލާޙ ތައްތަްއ  މި  ނެތް.  ވެސް  ވެސް  ޙައްލ ކ ރެވޭކަށް  ކ ރެވޭކަށް 

ދ ވަހަށް   އަނެއް  ދ ވަހ ން  އެއް  ދާނީ  ކަންކަން  މި  ރާއްޖޭަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ    ،އެހެންކަމ ން  އިތ ރ ވަމ ން.ނެތް. 

ޮގތ  ބޫލ ަގ އިކ ރާ  ވާހަކައަށް  ލާޞްތެރިކަމަކާޚ ަގއި  މި  މަޖިލިހ ން  މި  ބަހ ސްކޮ  ،އެްއކޮށް  މައްސަލައަށް  ،  ށްމި 

ހ ރި އެޅެން  ކަންކަން    ކޮން  ،ކޮބައިތޯ ؛ފިޔަވަޅ ތައް   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މި  ނާޅައިެގން  ފިޔަވަޅ   ހިސާބަކ ންތޯ 

ރަނަގޅ     އެޅ ން މާމެން ފިޔަވަޅ  އަޅ ަގނޑ   ރޭދޭތެ  ތަކާ، އެ ފަރާތްއިބަލަ  ށް މި ދަނީރ ވަމ ން ެއއް ދ ވަހ ން ދ ވަހަތ އި

އަޅ ަގނޑ    އެހެންވީމާ،  ދެކެނީ.  ައޅ ަގނޑ   މެކަމ ަގިއ  ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއިވ  ަމއްސަލަ  މި  ޮގތ ަގއި  މި ދެކޭ  ންބަރ  

ން މި ތަކާއިެގލާޞްތެރި ހިއް ނޫން. ިއޚ ލާޞްތެރި ހިތަކާއިެގނެއިދީފައި މި ވަނީ އިޚ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަމި  މައްސަލަ  

ށް  ކަންކަން ކ ރީސް. ވަރަ  އިންނަވަިއެގން މި   އިގަ އަށް ކެބިނެޓ   2018އިން    2013އ ޅޭ ނަމަ    ކ ރަންތައް ޙައްލ ކަން

 އީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރަ ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ށް ހިނގައްޖެ. ކޮމިޓީއަ   ކ ގައިސް އެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މިހާހިސާބ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖލި

 

 {އަށް  10:23އިން   9:22 :ވ ންެގންދެ ށްމ ޅި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީ ކ ރިއަ }

  (هللاމަޖިލީހ ގެ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަްބދ  ؛ވީނެންއިތ ގައި ސަ)ރިޔާ
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  މަޑ އްވަރީ ދާއިރާގެ   ،ދަނީ  މިނެޓަށް. އަޅ ަގނޑ  އަލ ން އަނބ ރާ މި  5ޅ ަގނޑ  އަލ ން އަނބ ރާ މިދަނީ ބާކީ އޮތް  އަ

 ަގއިކ ރ މ ެގ މައްސަލަތައް ރާއްޖޭޕްޖިންސީ ޯގނާކ ރ މާިއ ރޭ  ، ހަޅ އްވާފަިއވާށަފް ހ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީ

ހ އި ފ ރ ޞަތަށް.  ަގރާރަހަޅާފައިާވ  ށަތ ރ ވަމ ންދާތީ  ބަހ ސްކ ރެްއވ މ ެގ  ރެއްވ މަށް  ބަހ ސްކ ޅަކަށްފަހ (  )ަވގ ތ ކޮށް 

ށް ވޯޓަށް ދެންނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑ މެން ަގރާރަމ ން މިއަދ  މި  އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ނެތ 

ެއޖެންޑާ އައިޓަ ވަެގ ދެ ބަހ ސްއީތިދާކަތް ފަށާނީ އިބ ޖަހާއިރ  މަސައް  11ކަނޑާލ މަށްފަހ   މެދ  ަވގ ތ    މ ން. މިނަ 

 ލާނަން. އިނޑަމެދ ކަ

 

 { އަށް 11:04އިން  10:24 :ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ }

  (هللاމަޖިލީހ ގެ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަްބދ  ؛ވީނެންއިތ ގައި ސަ)ރިޔާ

 

 ކަންކަން . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ  7

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ނީ ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަމ ން. މެން މަސައްކަތް މި ފަށައަޅ ަގނޑ  ނޑާލ މަށްފަހ މެދ ކަ` 

ލިޔ ންތަކ ަގއި  އެ)   .ޖ70/4  ނ  ނަންބަރ ާގނޫ  -{ 7.1}  ާގނޫނ ރެވެނިއ  ސްޓޭމްޕް  ކިެއކި  ބިއ ވާލ   (ޖެހ މ ެގ  ލ  މ ެގ 

މި ނ ވޭ.    ބިފަެއއްއް ލިޞްލާޙެށް ެއްއވެސް އިޓ . މި ރިޕޯޓަ މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯމ ޅި

އެދިަވޑަރިޕޯ ބަހ ސްކ ރެއްވ މަށް  އިންނެިވއްޓަށް  މެންބަރަކ   ިއއްޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތަށް  ިއަގންނަވާ  ޔާ 

 ނެތް.  މެންބަރަކ  ތެރިެއްއވެސް އިްއޒަތް)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އެދެން.   ންދެްއވ ންިއެގއެދިަވޑަ

ނަންާގ  -{ 7.2}  އެއަ )  29/ 2016ބަރ   ނޫނ   ދިވެހިރާއްރދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފަސިންޖަރ ންބޭރަ  ންޖޭޕޯޓަކ ން  ފ ރާ  ެގ  ށް 

 ނައ މ ެގ ބިލ . މ ޅި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިެގށް އިޞްލާޙ  (އަ ބެހޭ ާގނޫނ ނެގ މާއަތ ން ޓެކްސާއި ފީ

. މި ކ  ހ ށަހަޅ އްވާފައެއް ނެތްންބަރަމެއިްއޒަތްތެރި  ެއއްވެސް  އް  އެްއވެސް އިޞްލާޙެ. މި ބިލަށް ެވސް  ޓ ޕޯޮގތ ެގ ރި

އެދިަވޑަރިޕޯ ބަހ ސްކ ރެއްވ މަށް  މެންބަ  ިއަގންނަވާޓަށް  އެދިވަޑަ ރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  އެދެން.  ފ ރ ޞަތަށް  އިެގންދެްއވ ން 

ަގާވއިދ ެގ  ރައްޔިތ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   މަޖިލީހ ެގ  މާއްދާ   87ންެގ  )ހ(ެގ  ވަނަ  ނަވަ  3ެގ  ެއ  ނަ  ދަށ ން  ންބަރ ެގ 

 ޢާޡިމް ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ  މެދ   ، ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ،މާއްދާެގ )ށ( ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީން

އ ވާލ މ ެގ    (އެކިއެކި ލިޔ ންތަކ ަގއި ރެވެނިއ  ސްޓޭމްޕް ޖެހ މ ެގ ާގނޫނ )   .ޖ70/4ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ
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ންބަރ ެގ ދަށ ން އެ ވަނަ ނަ  3ެގ )ހ(ެގ  ވަނަ މާއްދާ   87ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ  ރަްއޔިތ އިްއވ ން.    ންވަނަ ކިޔ   3

މަތީން ޮގތ ެގ  ަގިއވާ  )ށ(  ފަރާތ ން  ،މާއްދާެގ   މެންބަރ  ތެރި  ިއއްޒަތް ދާިއރާެގ އ ތ ރ  ފ ވައްމ ލަކ   ،ސަރ ކާރ ެގ 

ެއއަރޕޯދިވެހިރާއްޖޭެގ)  2016/29ނަންބަރ   ާގނޫނ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ދ ރަޝީ މ ޙައްމަދ  ދިވެހިރާއްޖޭ  ން  ޓަކ ން 

ން  ވަނަ ކިޔ   3  ެގެގނައ މ ެގ ބިލ ޞްލާޙ ށް އި(އަގ މާ ބެހޭ ާގނޫނ ނެާއއި ފީން ޓެކްސްފަސިންޖަރ ންެގ އަތ ފ ރާ  ބޭރަށް  

ދަންނަވަން.    ންނެވޭނެ ވާހަކަށް ދެ ރިޕޯޓަށް ވެސް ވޯޓަ  ދެ  މި  ،ބިލަށް ވެސް  ދެ ަގޑީަގއި މި  ެގ ވޯޓ އިްއވ ން. މިއަދ  

ފަ މި  މަސަްއކަތް  މިހާރ   ނ ށައަޅ ަގނޑ   މަސައްކަތް.    ނިމިނީ   ންބަރ  މެއިްއޒަތްތެރި   ދާިއރާެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ  ހ ރި 

ހ  ނަސީމް ޙްމަދ އަލ   މީކާއީ މީހ ން ތެޔޮތާނީގ  ،ތަކާއިދ ންހޮޅި  ،ތަކާއިރ ޖެނެރޭޓަ  ެގސްޓެލްކޯ   ،ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ތައް 

ށް ލިބެމ ންދާ ރައްޔިތ ންނަދިރިއ ޅެމ ންދާ  ދ ަގއި   ސަބަބ ން އެ ސަރަޙައްއްޓ މ ެގއި ބެހެާގތ ގަ   މާ  ރިއ ޅޭ ސަރަޙައްދާދި

ޚައްތަެގއްލ ން ހޯދައި ކަށް  ހ ށަހަޅާ  ލެްއ  އެދި   ދާއިރާގެ  ދެކ ނ  ަގލޮޅ ގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )ވަބަހ ސް.  ަގރާރ ެގ  ދިނ މަށް 

 .ނަސީމް ޙްމަދ އަ ލ މީކާއީ ންބަރ މެއިްއޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ނަސީމް ޙްމަދ އަ ލމީކާއީ ރ ންބަމެ ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ 

ލީހ ަގިއ ކ ރެވެމ ންދިޔަ ނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ  ންެގ މަޖިމި ބަހ ސް މިއަދ  ރައްޔިތ ރަީއސް.    ިއްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  

އް އަހަރެއް  ތަކަން އެއިލާތަކަކީ މިޢާއްސަލަ ދިމާވެެގން މިކަމ ެގ އަނިޔާ ލިބެމ ންދާ  މި މަ ؛ނ ންހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭ

ތަހައްމަލ ކ ރަމ ންދާ   އި ޢާވަންދެން  ރައީސްއިލާތަކެއް.  ބޭއަޅ   ؛އްޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލަން  މަ  ،ނ ންަގނޑ   އްސަލަ މި 

ބޮޑަށް   އ ޅޭ  އެންމެ  ތީމ ގޭ ގަ އަހަރ ތަކ   ެގ1990  އިލާތަކަކީޢާދިމާވެެގން  ބޭނ މަޓީސެކިޔ ރި   ެގއި  ބ ނެ ެގ  ކަމަށް  ށް 

  ރާ ވަނަ އަހަ   2008އިލާތަކެއް.  ޢާ  ޙައްދަށް ބަދަލ ކ ރެވ ނ އާބާދ ކ ރަމ ންދިޔަ ސަރަމީހ ން    ޅ ަގއި އަލަށްލޮަގ  ންމާފަންނ 

ސަރަޙައް އެ  އެންމެ  ހަމައަށް  ހ ރީ  އިންޖީނ ޭގެގ  އެހެން  2ދ ަގިއ  ައޅ ަގނޑ މެން ނަމަޕަވަރހައ ސް.  މިއަދ   ެވސް، 

އެބަހ ރި  ޕަވަރހައ ސް   8  ، ގ ނަ  4މީެގ    ،ލާނަމައިބަލަ ިއއްޒަެއ ސަރަޙައްދ ަގއި  އ ސް  ވަރހަ ޕަ 8 ؛ތްތެރި ރައީސް . 

  ހައ ސް ވަރޕަ  8ަގއި  ދެއް ސަރަޙައް  މ ންދާ ެއއްަގއި ނޫނީ މީހ ން ދިރިއ ޅެއާލް އޭރިފައި ރެސިޑެންޝަސާޅި ޖައްކެނޑިނޭ

ވެލްޑިންގ    ކ ަގއި އަބަދ  މީހައެީއ ާގތ    ،ލާނަމައިންހެން ބަލައަޅ ަގނޑ މެން އަނެ  ކީޓ މަޖައްސާފައި ބެހެއް   ނޭޅިޑިނކެ

ސް  އާއޭރިޝަލް  ންރެސިޑެނޮއިސް ިއން  ނިޓީ  ަގިއޑްލައިންސް ފޯ ކޮމިއ   ެގޔ .ެއޗް.އޯލިބްޑަ  .ކަމެއް  ން ހ ރ ން ފަދަކ ރަ

ދިރި  އްޔާނޫނި ސަރަޙަމީހ ން  ހ ންނަންާވނޭއ ޅޭ  ައޑ   ޑަބްލިޔ .ެއޗްޮގތ   އްދ ަގއި  މިންަގނޑ   ކަނޑަ.އޯ ެގ  އަޅާފަިއ  އިން 

 އެންމެ ަގދަވެެގން ވެސް ހ ންނަންޖެހޭނީ  ށް ައޑ ހަމައަ  އ10ާނޑ   އިން ރޭަގ  7ހެނދ ނ     ،ލާނަމައިއޮންނަ ޮގތަށް ބަލަ

ހަމައަށް ހ ންނަންވާނީ    އ7ާއިން ހެނދ ނ     10. ރޭަގނޑ   ބ ނޭއިން  .އޯ ޔ .ެއޗްބްލިހަަމއިަގއި ކަމަށް ޑަ  ސިބަލްއާޑެ  55

އްދ ަގއި  ސަރަޙަ  ތ ން މިތްޮގއެކިއެކި ގޮ   އި ކަމަށް އެ މ އައްސަސާއިން ބ ނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ތަފާތ ަގސިބަލް ޑެ  45
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މިންވަ ހ ންނަ  ދެނެއަޑ   ޓެރ   ކ ރެވ ނ   ހާަގތ މަށް  އަލީަގއި  މިމަވެސްޓ ތަކ ެގ  އެ    ،ަވނީ  ފައި  ޮގތެްއަގއި  އެވްރެޖ  

ެގ  މިކަމ   ؛އީސްރި ރަވ ރެ މަތީަގއި ައޑ ފަށްަގނޑ  ހ ންނަކަން. ިއްއޒަތްތެ  ޑެސިބަލަށް  70  އި ކެނޑިނޭޅިސަރަޙައްދ ގަ 

ސަރަޙައް  ،ބ ންސަބަ އެ  ސަބަބ ން  ދިމިކަމ ެގ  ބަލިތަކާއިލާޢާޅެމ ންދާ  އ ރިދ ަގއި  އެކިއެކި  މ ެގ  ކ ރިމަތިލ   ތަކަށް 

އި އަދި  ނާމަިއްގރޭ  ،ހ ޅ ިވެގން އެބަދޭ. ކެނޑިނޭޅި ބޮލ ަގއި ރިއްސާގ   ޒައިޓީއަށް މައެން  ޞަތ  ހ ޅ ވިެގން އެބަދޭ.ފ ރ 

ވެސް ބަލިމަޑ ކަމަށް  ނަފްސާނީ  އެކި  ހ ޅ   ތަފާތ   އިއް ފ ރ ޞަތ   އެބަދޭ.  ރައީސްވިެގން    80އާއި  65 ؛ޒަތްތެރި 

ދެމެދ ޑެ އަޑ ފަށް ސިބަލްއާ  ދިރިެގ  ބަެއއްަގނޑ ަގއި  ކަމ ޑޮ  ،ނަމަ  އ ޅެމ ންދާ  އަދި  ލަފާެގކްޓަރ ން  މާހިރ ން  ވަނީ ރ އަ 

ހާ މަތިވެ   ޓްއެއީ  ލެވަލްސްޓް  ،ރޭޓ   މަތިވެ ރެސް  ދިގ މ ްއދަތ ެގ  ،  ބޮޑެތި  ވަރަށް  މީހާ ބަލިމަޑ   އަދި  ކަމަށް 

ން ވެސް ވަރަށް ފަހ ން މި .ސީ.އެމ  ޅިެގން އެޗް.އާރ މިކަމާ ގ  ؛ކަންކަން ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ހ ޅ ވިެގންދާނޭ

ކަން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އަދި  ވާއި ކަނޑައަޅާފައި ޓެްއގަ ެގއްލިފަިއވާ ކަމަށް ރިޕޯ  އްޤ ސީ ޙަސާއިލާތަކ ެގ އަޢާ

ފަރާތ ން ެވސް އެ  ދ ވަހ  ރަީއސް އޮފީހ ެގ  ރަތަމަ ެގނެވ ނ ފ   ށް އެންމެށް ބަހ ސަންެގ މަޖިލީހަ ރަްއޔިތ މި ަގރާރ 

މައްސަލަ  ޢާ ކަމަށްބަލަމ އިލާތަކ ެގ  އެ  ންދާ  އާޢާ  އެންމެ  ޖަޚިއިލާތަކަށް  އަޅ ަގނޑ   ރ ަގއި  ލިބިފައިވާކަން  ވާބެްއ 

މ އަްއސަ. އެހަަގކ ރަންފާ އަހަރ   ، ލެއްޙައްއަދިެވސް އެދެވޭ  ކަމަށް  މިސާތަކ ން  ހެންނަމަވެސް، ދައ ލަތ ެގ  ިގނަ   މިހާ 

މިވެފައި  ައދި    ވާ  ތަފާތ   ތަކ އިލާޢާއެ  މައްސަލައަށް  މައްސަލަ މ އައްސައެކި  ން  މި  ފާހަަގކޮށްފައިވާ  އަށް ސާތަކ ަގއި 

 އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން.  ނ ާވކަން ެވސްފައިނެވިއަކ ން ެގވެސް މ ައއްސަސާ އް އްލެއް ދައ ލަތ ެގ އެ ްއވެސް އެދެޭވ ޙައެ

ންެގ މަޖިލީހ ެގ ކަމާ ގ ޅ ން ހ ރި ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ރަްއޔިތ    ،އެދ މެއް   ެގލާތަކ އިޢާން އެ  ޖާއެްއެގ ޮގތ ެގ ނަތީއޭ

ބަލަ މި  ިއ،ރަނަގޅަށް  އެޅެންއަދި  އެންމެހަ  ކަމަށް  ައޅަ   އި ހ ރި  ފިޔަވަޅ ތަކެއް  ދާއި  އި،އަަވސް  ކަމަށް  ލޯންްގ މީ  މި 

،  ެގން ހ ށަހަޅަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އާ ގ ޅި ައޅ ަގނޑ  މި މައްސަލަ  ،ސްދިނ ަމކީ. އެހެންކަމ ންލެއް ެގނެޙައްޓަރމް  

މަޖި ކްލައިމެޓް  މި  އެޗޭ ލީހ ެގ  އެންޑް  މި  ކޮމިޓީ  ޔަރަންމަންޓްންވަންޖ   ގެ ަގރާރ އަށް  ހ ރިހާ  ކަމާ  ،ންޮގސް    ބެހޭ 

މިކަމ ެގ  އިތަކަކާ ސާމ އައްސަ ލިބެމ ން  އަނިޔާ  އަދި  ވެސް  ެގ  އިލާތަކ ޢާދާ  ތަކ ރާރ ކޮށް  ހޯދަބަހެއް    އި، މިކަމ ަގއި 

އްޒަތްތެރި  ރާތ ން ެގނެސްދިނ ން. ޝ ކ ރިްއޔާ އި އްލެއް ައޅ ަގނޑ މެން ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ފަނަގޅ  ޙަރަމިކަމަށް  

 ރައީސް.  

 

 ސަތާ ހަވާލ ވެވަޑައިގަތ ން( ޔާ)ވިލ ފ ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ރި

  

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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ަގޑިއިރ . އެީއ    4ލަ  ޖ މ   ފައި ަވނީއެޅިނޑަ މަށް ކަސްކ ރ ހ  ބަ  ށްރާރަަގމި    !އާދެ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ށް ސިކ ންތ . ޖ މްހޫރީ ޕާޓީއަ  21ޓާއި  މިނެ  20.އެމަށް  ސިކ ންތ . ޕީ.ޕީ  29މިނެޓާއި    24ަގޑިއިރާިއ    2.ޕީއަށް  އެމް.ޑީ

ންތ .  ސިކ   8މިނެޓާއި    14ށް  ސިކ ންތ . އެމް.ޑީ.ޭއއަ  12މިނެޓާއި    16ޕީ.އެން.ސީއަށް  ސިކ ންތ .    21މިނެޓާއި    20

  ހ ސް ެގ ބަރާރ ަގމި  މިހާރ   ސިކ ންތ .    4ނެޓާއި  މި  4އިނ ަގންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  ޑަ ައކަށް ނިސްބަތްެވވަޕާޓީކި  ވަ

ވާއިހ ޅ ވަ ަގރާރަށް  މި  ެއދިވަޑަ ހަކަފ ޅ ލެވ ނީ.  ފ ރ ޞަތަށް  ޒަތްތެއިއް އިަގންނަވާ  ދައްކަވަން  މެންބަރ ން  ރި 

 . ޝިފާޢ  މ ޙައްމަދ  ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އިހަަވންދޫިއަގތ ން އެދެން. އެދިަވޑަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝިފާޢ އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  

ވާ   ޖިލީހަށް ހ ށަހެޅިފައި މިމަލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިއަދ  މި  އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫ  !ސް. އާދެރައީ   ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް މ ހިންމ   ވަރަށް  އިލަިމއަދ ެގ ހާލަތަށް ބަ  ،ަގރާރަކީ ްއިވ  ދެއިހަޅ އްވަ ިމ ަގރާރ  ހ ށަ ؛ަގރާރެއް. 

ޓަކައި  ހ ށަހަޅ އްވަ  ،ކަމަށް  ަގރާރ   މެންބަރ ދެއް އިމި  މެންބަރ   ަގލޮ  ، ވި  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ     ލ  މީކާއީޅ  

ނަސީމައަ އަޅ  ޙްމަދ   ރައީ ށް  އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވަން.  ހަމަ ޝ ކ ރ   ޮގތެއް  ؛ސްަގނޑ   ަގރާރ ަގިއ  ޚާއްޞަ  މި  ަގއި 

މި އިންޖީެގވާ ސްޓެ   ފާހަަގކ ރެވިފައި  ެއ  ތަކ ން އަރާ ދ  ލްކޯެގ  ައޑ ެގ ސަބަބ ން  އިންޖީނ ެގތަކަށް  މ ެގ ސަބަބ ންނާއި 

ރައްޔިތ ން ދިރިއ ޅޭ  ލިނަސަރަޙައްދ ަގއި  ެގްއލ ންތަކާށް  ބޮޑ    އިބެމ ންދާ  މ ހިންމ   ެއއީ  އަސަރ ތައް  ކ ރަމ ންދާ 

ައޅ ަގނޑ   އަޅ  ކަމ ަގއި  ކަމެއް  ެއޑްރެސްކ ރަންޖެހޭނެ  އެކަމަށް  ރައީސްއިއްޒަތްތެ  ރަން.ަގބޫލ ކ ަގނޑ މެން   ؛ރި 

ދ ވަސް ިގނަ  ވަރަށް  އެ ސަރަޙަ   ،ވެއްޖެ  ޒަމާނ އްސ ރެ  އިންޖީނ ެގ  ފ ރަތަމަ  އްމާލޭެގ  ޮގތަކަށް  ކ ޑަކ ޑަ   ހެދި ދ ަގއި 

ން ިއޭވ  ތަނ   ،ތ ރ ަވމ ން އައިސް އިން ދ ވަހަށް  ދ ވަހ އަދަދ     ެގތަނ ން އަރާ ދ މ    ،ބޮޑ ކ ރަމ ން ބޮޑ ކ ރަމ ން އަިއސް

ިމއަދ  މި  ،ަގދަަވމ ން އައިސްދ ވަހ ން ދ ވަހަށް    އަޑ  ދިރިއ ޅޭ  އި  ދ ަގޙައްސަރަ  މައްސަލަ މި  ތީ މިއޮ  ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ޮގތ ަގިއ  ފައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ  ބޮޑ  ކާރިސާއަކަށް ބަދަލ ވެވެފަިއ އޮތް  ދިމާށް  ންނަރައްޔިތ  ަގބޫލ ކ ރާ  ަގނޑ  

ފިޔަ ހ ރި  އެޅެން  މިހާރަށް  އަޅަމިހާރ ން  މިހާ  ިއ،ވަޅ ތައް  ފަރާރަ މިހާރ ން  އެ  ވެސް  ޙައްޤ ތައް    ެގކ ތްތަށް 

މ ހި ހ ރި  ކޮށްދެވެން  ޓަކައި  ކަކަށަވަރ ކޮށްދިނ މަށް  ކޮށްދިނ ންކަންމ   ސަރ ކާރ ންތަފިޔަވަޅ އަަވސް    އިމ ަގން    ކެއް 

މ ހިންމ އެޅ  ރައީސްކަމެ  މަކީ  ިއއްޒަތްތެރި  ވެއްޖެ ؛އް.  ޒަމާންތަކެްއ  ހަމަ  ެވސް  ޚާއްޞަކޮށް    ، އަޅ ަގނޑ   ަވކިން 

އި ވަޒަންވެރި މީހ ން    އިހިއްކަ  ހ ޅ މާލެ ައޑެއްވީއްސ ރެ  ބަދަލ ކ ރަނީއިން ؛ވޭ  ބަ  ، ޖީނ ެގ  ދަލ ކ ރަނީ، އިންޖީނ ެގ 

ކ ރަމ ން  ފާއިތ   ވަ އަޑ އިިވ އަޅ ަގނޑ މެންލަެއ    ހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ިގނަ ދ ވަސްތަކެއްއިންޖީނ ެގ ބަދަލ ކ ރަނީ. އެ

ވެސް  ވެސް އެކަން ނ ވެ ޮއތްކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އަދ ެގ ސަރ ކާރ ން    ހަމައަށް ައއިއިރ   ދަނީ. މިއަދާ  މި

އަޅ ަގނޑަށް  އަޑ   އިވޭބ ނަމ ންދާ  އެބަ  ވާހަކައިން  ،  އ ޅޭ  ބަދަލ ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ     ،ޖީނ ެގ  ވާހަކަ.  ބަދަލ ކ ރާ 
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މިަގ ޮގތ ަގއި  މ ހިންމ ރއަ   އީބޫލ ކ ރާ  މަސައްކަތެއް.  ައވަސްކޮށް ސްކ ރަންއަވަ  ،ޖެންޓ   ެއކަން  މަސައްކަތެއް.  ޖެހޭ 

އަ އެ ސަވީހާވެސް  ދިރިޙައްރަ ވަހަކަށް  އިންސާނ ންނަށްދ ަގއި  ރައްޔި  ،އ ޅޭ  ެއ    އްކޮށްއެ  ފަސޭހަކަމާ  ،ތ ންނަށްދިވެހި 

އެން ޙައްޤ   ވެސް  ދިރި  ންމަންޓްޔަރަވައިންސާނ ންނަށް  މަހޯދައިދީެގން  ކޮށައ ޅެވޭނެ  އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެން  . ޖެހޭންެގއް 

ރައީސް މިއަދ   މެޅ ަގނޑ އަ ؛އިްއޒަތްތެރި  ވާން  ބޭމި  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   ދައްކާއިރ   މިއީކީ   ،ންނ ހަކަ 

އަކ ން ެވސް  ލްކޯ އިންޖީނ ގެ ސްޓެ   ކަނިއެކަނި މާލޭަގިއ ވެސް އޮތް މައްސަލައެއް ނޫން. ހަމައެިމއަދ  ހަމަޤަތ ަގއި  ޙަޤީ

މައްސަ މި  ކ ރިމަތިވަނޫން  އަތޮ ނީލަ  ވަރަށްޅ ތެރޭ.  ވެސް  ެގ  ރަށްރަށ ަގއި  ދިރިއ ޅޭ    ތައްނ ެގޖީިއން  ިގނަ  ސީދާ 

އެއާެއކ  ައޅ ަގނޑ   ހަމަފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން.  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ  މި ބަހ ސްަގިއ  ރައްޔިތ ންެގ މެދ ަގއި ހެދިފަިއ ހ ރިކަން  

ބޭނ ންފާހަަގކ ރަ ކަރަންޓ ގެ އަތޮޅ   ،ން  ޚިދ ތެރޭަގއި  ފޯ  އޮރ ކޮމަތް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބޮޑ   ށްދިނ މ ަގއި  އެންމެ  ެއްއ  ތް 

ދޮޅ ކ ންފ ންޏަކީ   މިދިޔަ  ފެނަކަ  އަ  ،އަހަރ   ފެނަކަ.  އިންޖީހަރެއްހާދެ  ހ ރި  މިހެން  ތެރޭަގއި  ދ ވަސް    އްނ ެގތަ 

އެކަން ފާހަަގކޮށް މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފެނަކައިެގ    ހަމަޅ ަގނޑ   ފި. އައިދަވަރަށް ބޮޑ  ކ ރިއެރ ންތަކެއް ހޯ  ބަދަލ ކ ރ މ ގައި

ފެޚާއް  ،ރާތ ންފަ މިޮގނަކައިެގޞަކޮށް  އެމް.ޑީ  ތެރޭ  އިށްރަށ ގަ ރަ  ތެރޭެގއަތޮޅ  ތަށް    ހ ރި  ރައްޔިތ ންެގ  ހެދިފައި  ަގއި 

ބަސަރަޅޭ  ނޫދިރިމީހ ން    އްތަޖީނ ެގއިން އެ    ،ލ ކޮށް ދަޙައްދ ތަކަށް  ހިތްހަމަޖެހިެގން ސަރަޙައްދ ރައްޔިތ ންނަށް  ތަކ ަގއި 

ްއޒަތްތެރި ދަންނަވަން. އިޝ ކ ރ   ށް ހަމަ ފަށްފަށ ން ސައްކަތަކ ރާ މަ   އް ތަނަވަސްކޮށްދިނ މަށް ޓަކައި އެގެ އ ޅެވޭނެ މަ

ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ ؛ރައީސް އ ޅ   ،އަޅ ަގނޑ މެން  ރަށެއްަގއި  ޙައްޤ ކޮންމެ  ދިރިއ ޅ މ ެގ  އިންސާނާ  އެ    ،ނަސް 

ލިބެންއިން ޙައްޤ   ދިރިއ ޅ މ ެގ  މިންސާނާއަށް  ކަށަވަރ ކޮށްދީޖެހޭ  ހޯދައިވަރަށް  އަޅ ަގނޑ ެމން  އަދޭންފައި  ދި  ޖެހޭނެ. 

ކަންކޮށް  ޚާއްޞަ މިފަދަ  ތަނ ަގއި  އޮތް  ކަރަންޓ  ޔަޮގތެއްވި މެކޮން ؛ކަންކ ރިއަށް  އެ ސް  ހަމަ  ވެސް  ޚިދ މަތަކީ  ެގ 

ރައްޔި އ ޅޭ  ފޯރަށެއްަގއި  އަޅ ަގނޑަތ ންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ޚިދ މަތެއް.  މ ހިންމ   އަސާސީ    ށްރ ކޮށްދޭންޖެހޭ 

މިޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރެވޭ އަ  ދިޅ ަގނޑ އަދ   މައްސަލަ  މި  އ މެންނަށް  މި  އިންޖީނ ެގމާވެެގން  މި  ތަްއ ޅެނީ 

އިންސާނ ންނަށް   ،ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން ޙަޤީޤަތ ަގއި މިފަދަ އިންސާނިއްޔަތަށް އިމާރާތްކ ރި ދ ވަސްވަރ  އިމާރާތްކ ރިއިރ ަގއި 

ފަސޭހައަށް ވިސްނިެގން ެއ    ،ކ ޑަ  ށް ޚަރަދ ވި އެައށްވ ރެން ބޮޑަނ ލެ އިސްނަވި  ،ނ ލައިއިމެދ  އަޅަ  މ ހިންމ  ޙައްޤ ތަކާ

ރައް  ދިރިއ ޔިތ އިންޖީނ ެގތައް  ތަންން  އި  ތަނ ެގޅޭ  ހ ރީމާމެދ ަގއި  ށްެގން  ބައްދަލ ކޮ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ  މާރާތްކ ރެވިފައި 

މ ސްތައ  އޮތީ.  މި  މިއަދ   ނަތީޖާއެއް  ކަންކަން ޅޭ  ޮގތަށް  މި  ވެސް  ަގބޫކ ރާ  ޤ ބަލ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ލ ކ ރާ  އިރ ަގއި 

ޕްރިޮގ ފ ރަތަމަ  ވާންޖެހޭނީތ ަގއި  އިންސާނާ    ،އޯރިޓީައކަށް  ކަށަވަރ ކޮއ ޅ މ ަގދިރިއެ  އިންސާނާއަށް  އެ   ށްދޭންޖެހޭއި 

ެއއައްޙަ ަގށްފަހ ޤ ތައް.  ައޅ ަގނޑ   ކަންތައްތަކަކ   ޚަރަދ    ،ލ ކ ރަނީބޫަގއި  ދެންހ ރި   ވިސްނަންޖެހޭނީ.  ށްޑަކ ރ މާއި 

އެ  ދަނީ  މި  ފެނިެގން  ވިސްނަ ދ ވަ  މިއަދ   އަިމޮގތަށް  އި  ނ ލައިހ   އަލ ން  ސަބަބ ން  ކ ރ މ ެގ  މިއަދ   މިކަން  ނބ ރާ 

އޭެގ ސަބަބ ން ކިތައް   ތަން. އަދި  ންދާބޮޑ ވެ  ޚަރަދ ެގ ޮގތ ން ވެސް އެތައް ތަނެއް  ،ރ ަގއި ހަދަންޖެހިތައް ދ އިންޖީނ ެގ
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ނ ރައްކާތެރި   ކިތައް  ޮއތީއިންސާނ ންނަށް  ޖެހިފައި  އިންސާ ؟ބަލިތޯ  ފޯރަކިތައް  ދައްޗެއް  ކިހާ   ؟އިފިތޯނ ންނަށް 

  މިފަދަ އިންޖީނ ެގތަކ ން އަރާ ދ މ ެގ ސަބަބ ންނާއި ިއވޭ ައޑ ގެ   ،ށ ން ނ ފެނިދާނެފ   އަޅ ަގނޑ މެނަށް ފަހަރެއްަގއި ބޭރ 

ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  ބޮޑ  ެގއްލ ެމއްެގ ޮގތ  ހ ރި ެގއްލ ން. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ    ސަބަބ ން އިންސާނ ންނަށް ލިބިފައި

 ންމ  ތް ަގރާރ  ެވސް މިއީ މ ހިޅިފައި އޮދެނީ މި ހ ށަހެއަޅ ަގނޑ  ވެސް އެ  ،އ އްމީދަކީ   ެގންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަ

ޮގތ   ފާހަަގކ ރެވިަގރާރެްއެގ  ކޮމިޓީ  ކަމާ  ،ަގއި  ެގންޮގސްބެހޭ  ހ   ކަމާ  ،އަށް  ފަރާތްތަކާރިބެހޭ  ފ ޅާ   ވެސް  އެކ   ހާ 

މަޝްވަރާކ ރެވި ދާ ައވަެވސްވީހާ  ،އިރާެއއްަގއި  ކަމަށް  ހަކަށް  ރަނަގޅ     މި  ލިބިެގންދިއ ޙައެދެވޭ  ދެްއިވ  ްއލެއް  ން. 

 . ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި  ރިއްޔާފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .މްއިތަޚަ ރ  ައޙްމަދ މެންބައްޒަތްތެރި އި  ރާެގއި ދެކ ނ  ދާ ޗަންޮގޅީމައް .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މްތައިދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޚަ މައްޗަންޮގޅީ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ޖަނަރޭޓަރ ތަކާއިޝ ކ ރިއްޔާ  ދިރިއ ޅޭ ތާނީގތެޔޮ  ،އި ތަކާދ ންހޮޅި  ،ސްޓެލްކޯެގ  މީހ ން  ތައް 

ާގތ   އްދާޙަސަރަ އެ  މާ  ސަބަބ ން  ބެހެއްޓ މ ެގ  ދިރިއ ޙަސަރަަގއި  ލިއްދ ަގއި  ރައްޔިތ ންނަށް  ބެމ ންދާ  ޅެމ ންދާ 

ހޯޙަ ތަކަށް  ންެގއްލ  ަގރާރ .އްލެއް  ހ ށަހަޅާ  ރައީސްއި  ދަިއދިނ މަށް  ހ ށަހެޅ އްވީތީ  ؛އްޒަތްތެރި  ަގރާރ     ަގލޮޅ   ވެ،މި 

މީކާއީްއޒަތްތެރި  އި  ދާއިރާެގދެކ ނ    އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ   ލ މެންބަރ   އަޅ ަގނ  ނަސީމަށް  މަދަންނަަވން.   ލޫމާތ  ޢ ޑަށް 

ތަޖ ރިބާކ ވެއްޖެއް   ޮގތ ން  އޮތްފައި  ލިބި ހ ރިޔާ އަދި އަޅ ަގނޑަށް    ،އްޒަތްތެރި ރައީސް އި ތ ން ވެއްޖެއްޔާ  ޮގ  ރެވިފައި 

 އަޑ  ހ ންނަވަރ .  ،ްއވީއަކ  އެ ފާހަަގކ ރެދެންމެންބަރ   މެ  ްއޒަތްތެރިއިބޮޑ  މައްސަލަެއއް.    ވަރަށް   މިއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި

ަގރާރ ްއޒަތްތެރި  އި އެބަ މެންބަރ ެގ  ާގނޫަގއި  ދ   200ން  މަތީ  ތ ެގޮގ  ވާަގއި   96/4ނަންބަރ   ނ   އޮތް  ރ ަގިއ  ފޫޓ  

ފަދަ    ،ކަމަށް  ހ ންނަންނަވާނެ ދ އިންޖީނ ެގ  ނިންމާފައިވާކަ  ންޖެހޭނެހ ންނަރ ގައި  ތަންތަން  ވެސް.    ށްކަމަ  މަށް 

ރައީސްއި ހ  ؛ްއޒަތްތެރި  ޖަނެރޭޓަރ ތައް  އަޅ ަގ  ރިމިހާރ   ވެއްޖެްއޔާ  ހިއެއްނ ވޭޮގތ ން  ފޫޓ  ވިްއސަކަ  ނޑަކަށް  ށް 

އެންނާނެހެނެއްހ  އަޅ ަގނޑ   ވެސް.  ދިހި    ހިސާބަޔަސާބަށް  އެ  ތަތްކޮށްފައިޮގ  ށްއިން.  ފާރ ތަކ ަގއި  އެތާ  ހ ރި   ސް 

  ބްލޮކ ، ންނަނޫން. ޖެހިެގން އޮ އެއް ބްލޮކެއް ؛ކޭދެއް މި ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސް އިން. ެއއްޗެހި އަޅ ަގނޑ  ބެލި ޔ ންތަކާލި

  ޑަކަށް ހިެއއްނ ވޭ ޮގތ ން ެވއްޖެްއޔާ އަޅ ަގނ  ރ  މާލޭެގ ކަންތައް ހ ރިޑަށް. މިހާދެކެވެނީ ބޮމި  ކަ  ެގ ވާހަ ބްލޮކެއް ދެ  

ޯގތިއާ ރައްޔިތ ންނަށް  އެބަ  ންމ   އެހިމަގ ެގައމީނީ  ނެއްންހ ރިހެދޫކޮށްފައި  ފަޅިައކ ންނެއް.  އެ  ަގނޑަކ ސާބ   ނެތް    ން 

ވެސް  ހަމަ ބްލޮ  ،ޔަީގނ ން  ދެ  ފިޔަވަ މި  ހ ންނަވަރަށް  ބްރޭ ަވއި.  އިކް  ލެވަލް   ޔާެވއްޖެއް   ކަމަށް  ލައިފިއިބަލަޝަން 
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ނީ. އެ ހިސާބ ން މަތީަގއި ންވަަގނޑ  ހަނދާ ައޅ އ75ޭ  ،ކ  އެ ވިދާޅ ވީއަސީމް ދެންމެނަ  ލ މެންބަރ  މީކާއީްއޒަތްތެރި  އި

ްއޒަތްތެރި އި.  ިގދާނެކަެމއް ނޭނ  ވަރެއްކިހާ  ކީއަ  75މިހެން ދެންނެވީމާ އަދި    ޅެނީ. ދެންއ މި  ަގޭއ  ބ  އެ ހިސާ  ވަތަނ 

ވައިބްރޭޝަނ ން. އެހެންވީމާ، ެއ  އެ    ލާހެންއިތޫރީަގއި ޖަހަ  ،ތެރޭަގއިފަތ ކަން  ަގނޑ ހީވަނީ ކަންފަތ ެގ ފޫޅ  ؛ރައީސް

ބަ ތެރޭަގއި  އ ޅެމ ންދާތީވެޔަ ކަންތަކ ެގ  ޙަޤީޤަތ ަގ  ،ކ   ވައަސްލ   މިއީ  އަޅ ގަ އި  ފިނޑ މެރަށް  ބޮޑ ވާންޖެހޭ ން  ކ ރ  

މީަގއި މި ބޭފ ޅ ން މިޮގތަށް މި  ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި މި ކަމަކީ.  ހޭ ކަމެއް އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގއިޖެކަމެއް. ދެރަވާން

 ؛ނީ. މޫވްކ ރެވެންމި ދަ  އެހާ މ އްދަތ   ،ދޭތެރޭަގއި މިހާރ   ހަރާއަ  12އަހަރާއި    14ޙައްމަލ ކ ރަމ ންދާތާ  ކަންތައް ތަ

ބައެއްއެތަނ ން   ދެެވންހ ރި  ތާކަށް  ޮގއްސަކަެވއްޖެ    އެހެން  ތަންތަނަށް  އެހެން  އެބަ  ެވއްޖެްއޔާ  ހ ރީ    މ ަގއި 

އެހެން   ،ތިއްބޭ އަދި ތަންތަނަށް މޫވްނ ކ ރެވޭ  ، މީަގއި އެބަްއޒަތްތެރި ރައީސް އި  ހ ޅ މާލެއަށާއި ތަންތަނަށް. އެކަމަކ 

ކަމ ަގއި    ޓްރީއަށް ބަލައިލާ އެބަތިބި. ިމ ކަންތައްތައް ރަނަގޅަށް ީމެގ ހިސްކ   ޔައެތަްއ ބައިވަރ  ބަނ ދެވޭނެ  ތަންތަނަށް  

އޮންނަ މި  މީެގ  ވެއްޖެއްޔާ  ބަސާދަ ނީ  ތިބި  ޯގއްޗެއްަގއި  ވަކި  ކ ރިން  އަހަރ   ތަނަކަށް  ޔަވަރަކަށް  އެހެން  ކ  

ެގންޮގރީ ދައ ލަތ ން  ބޭނ މ ަގއި  މިލޮކޭޓ ކ ރ މ ެގ  ލާފައި  ތަނަކަށް  ލީ  ސް  އެ  އެތިބީ.  ތަނ ން  މިހާރ       މީހ ންނަށް 

އ ނދަ  ބައިވަރ   އެބަވޭ.  މިއ ޅެނީ  މީކާްއޒަތްތެރި  އިޫގތަކެއް  ދެންމެ ނަ  ލ އީމެންބަރ   ވިދާޅ ވިސީމް  އެ  އެްއޗާއަކ     ،އި  

ވިމެއްޒަތްތެރި  އި އަދި   އެ  ޝިފާޢ   ެއއްޗާ ންބަރ   ބޭރ ޢ   ޝިފާ ؛ދާޅ ވި  ފަހަރެްއަގއި  ފެންނަން    ވިދާޅ ވީ  ފ ށ ން 

ަގބޫލ ނެތިދާނޭ ބޭރ ފ ށ   ،ކ ރަން.  ނެތިކަންތައްތަކެއް  ފެންން  އެކަދާނެ  ފެންނަންނަން.  ބޭރ ފ ށ ން  ބޮޑ    މަކ ،  ހ ރި 

  ،އަށް އ ނދަޫގކ ރ މާއި ނޭވާ އިޓީއާ ހ ރި އިންޒަ  ން ފެންނަންބޭރ ފ ށ   ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި  ލިސްޓެއް އެބައޮތް އިނޭގތޯ. 

ބައެއް ދެން  ކަންތައް.  ބައިވަރ   މެބައެއް  ފަހަރ ފަހަރ   އެކަހަލަ   ބޭފ ޅ ން ބައެއް    ނޫނީ  ،ފާނެއި ހިތަށްއަރަ  ންބަރ ން 

ނ ފެނެ  ހިތަށްއަރާފާނެ އެކަމަކ ދ ންހޮޅިއަކ ންނެއް  ތަނެއް.  ނ ކ ންނަ  ދ ން  ރައީސްއި   އޭ  ދ ންހޮއްޒަތްތެރި  އެ  ޅި ، 

ތަކ ން ޮގ  ަވއި ހ ރި  އިއެތަނ ން. އެ ކަޅ  ދ ންތަކަކީ އޭރެއްގަ   ަގއި ހަމަ ސީދާ ކަޅ  ދ ން ނ ކ ންނަނީ ލާ ަގޑީއިޖައްސަ

ކ ޑަދޮރ ވެއްޖެއް ޭގެގ  ެއއްކަލަ  ވަެގ  ޔާ  ޭގތެރެއަށް  އެހެންނޫނިންތެރެއިން  ދ ން.  ފަހަރެއްަގނާނެ  ދެން  ދާއްޔާ  އެ   އި 

ބޭރަ ކަން  ށްޮގތަށް  މިކަހަލަ  ދ ން.  ބޭފ ޅ ންދާނެ  އެ  ތަތައްތަކެއްަގިއ  އެކ ރަމ ންދާއްމަލ ޙަ  އޮއިރ     ތްޮގތަށް 

ތެަގނ ކަންތައް ބަޑެްއެގ  ތަކްލީފެއްޔަރެއިން  ޖެހިޔަބަ   ،ކަށް  އ ނދަޫގތަކެްއ  އަޅ ަގނޑ މެން އެ   ،ކަށް  ތެރެއިން    ކަމ ެގ 

ހޯދައި އަސްލ   ކަރަންޓ   ތިބެން  ރައީސްއި  ޙަޤީޤަތ ގައިެގން  އަޅ ަގނޑ ްއޒަތްތެރި  މާލޭަގއި  ލަ   ،  އެ ޔަބަދ ަގނޭ  ކ  

ޖައްސަ  ކަ ހާލ ަގއި  އެ  އަޅ ަގނޑ  ހޯދައިެގންރަންޓ   އިެގން  އަޅ ަގނޑ   ތިބެން  އެއްޮގތަކަށް  މެން  ހަމަ  ވެސް  ލަދ ަގނޭ. 

ަގބޫލ ކ ރެވޭއަޅ ަގނޑަށް ެއއްޗެއް  އެބަޖެހޭނޫން  ނެ  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  އެއީ  ރައީސް އި  އަހަރ  14 ؛.    14،  ްއޒަތްތެރި 

އެބަ  12  ،އަހަރ  ބޭފ ޅ ން  އެ  މިހާރަށްޖެއަހަރ   މިހާރ ން  މިހާހޭ  މިހާރ ން  ހޯޙަރަށް  ،  އަދި ދޭން  ދައިއްލ   އެބަޖެހޭ. 

ެގ ވާހަކަ މި  އަހަރ    14  ނޫން.  އެ ވެރިކަެމއް  ،ންނޫ   ވެރިކަމެއްމީކީ މި  ،ދެއްކީމަ  އެހިސާބ ން އެ ބޭފ ޅ ން އެ ާވހަކަ
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  ނާއި ދެން ހ ރި ތާކ ންނާއި އެޗް.އާރް.ސީ.އެމ ން  ންތައްރއެ ބޭފ ޅ ންެގ ކޮންސަ  ،ކީމަދައްކަނީ. އެ ބޭފ ޅ ން އެ ވާހަކަދެއް

ތާކ ންނާއި ރިޕޯޓ ތަކާދެންހ ރި  ހ ރިހި  އެްއޗެ    ބޭފ ޅ ންނަ  ކ ރީމާ  ކަމެއް  ހާނަަގއި  ވަގ އެބަށް  އެ  ަވގ ތަތ ޖެހޭ    ށްން 

ޖަވާބަކަށް  އަދި  މި  ހައްލ ދޭން.  ކަނެކްޓްވާނޭ  ވާނީކީ  ކަރަންޓ   މަހ   ެއއެއްއަންނަ  ނެިގދާނެއޭ.  ޖަނަރޭޓަރ ތައް  ތި   ، 

ތިބި ކޯޓަށް  ކ  އެބަޔަބަ   އެއް؛ މ ޅި ހިސާބ ަގނޑ   ،ސާބ ންހި   އެ  ޔާރ  ޖައްސާލައިފިއްޖަނަރޭޓަ  ންނަ ތިންހ ނޫން. އެތާ  

ށް ނ ލައި  ބޭފ ޅ ން ކޯޓަލާފަ. އެކަމަކ ، މި    ތިބި ކޯޓަށް މިހާރ ކ  އެބަޔަގެއެްއަގއި ބަ  ހ ރިަގއި  ކަންމަތީ  ސަ. އެތާގޮއް

އޮތް ކަން  ދެން  ވެސް  ަމސައްކަތްކ ރަމ ންއްލ ކ ރެވޭޙަ   ތައްތައްޮގތަކ ން  ރައީސްއި   ދަނީ.ތޯ  އެހެންވީމާ،   ؛އްޒަތްތެރި 

  އްލ  ހޯދައިދޭންޙަ  މި ކަމަށްއެބަޖެހޭ  ،  އްޒަތްތެރި ރައީސްއި   ަގއިޮގތ   ފެންނަނޑަށް  މިހެން މަސައްކަތްކ ރަންޏާ ައޅ ަގ

އަދި މީކާްއޒަތްތެރި  އި  އަޅ ަގނޑ މެން.  ހ ށަހެޅ އް  އީލ މެންބަރ   އެ  އަ ވި  ނަސީމް  ކޮޮގތަށް  މި ޅ ަގނޑ މެން  މިޓީއަށް 

ނދަކ  އަޅ ަގނޑ މެން ނ ދެކެން  ހި  ހާވޭއްލެއް ނ ެގނެ ޙަހަމަ  ރިކަމަށް އެންމެ ފ މައްސަލަ ެގންޮގސް ކޮމިޓީން ބަލައި މި

ށް ެގންދެވޭނެ  ޅަނަގރަންތަްއތައް  އަދި ައޅ ަގނޑ މެންެގ މި ކޮމިޓީން ކަ  .ކަެމއް މި ދަނީކީ  ރަނަގޅަށް  މެމިކަން އެން

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ނޑ  ހިތަކަށްނާރާ. އެހެންވީމާ، ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ށް ވެސް އަޅ ަގކަމަކަ

 

 ވ ން:ކެ އް ދެކަހަން ވާރިޔާސަތ 

 މަދ  ޙަލީމް.ރ  އަޙްމެންބަްއޒަތްތެރި އި ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ބިލެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ވެއަޅ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ަގނޑ   މި  ތާއީދ ކ ރަށަހެޅިފަސް  މައްސަލައަށް  އޮތް  ސްޓެއި  ެގ  ލްކޯ ން. 

ތެޔޮ    ،ތައްޖަނަރޭޓަރ  މީހ ދ ންހޮޅިތަކާިއ  ދިރ ތާނިގތައް  މާދާއްޙަޅޭ ސަރައ ން  އެ ތ ާގ    ބެހެއްޓ މ ެގ ސަބަބ ން  ަގއި 

ދިރިއ ޙަސަރަ ރައްޅެއްދ ަގއި  ެގމ ންދާ  ދިމާވަމ ންދާ  އޮތް ޙަ   ކަށްއްލ ންތަޔިތ ންނަށް  ހ ށަހަޅާފައި  ހޯދައިދިނ މަށް  އްލެއް 

ށް ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ވަރަށް އ ނދަޫގތަކެްއ  ަގލޮޅ ަގއި މި ހ ރި އިންޖީނ ެގތައް ކައިރީަގއި ދިރިއ ޅޭ މީހ ންނަ ؛ަގރާރ 

ބޫލ ކ ރާ  ޅޭ މީހެްއ. އަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގއްދ ަގއި ދިރިއ ޙަެއ ސަރަޑަކީ ވެސް ނ އަޅ ަގ ؛އްޒަތްތެރި ރަީއސްއި  . ދިމާވޭ އެބަ

އެކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   ަގނޑާ ށްފަޑ ެގ އަ އަރާ ކަޅ  ދ މާިއ އަދި އެތަނ   ،ދަޫގތަކެްއ އެބަހ ރިަގއި ވަރަށް އ ނޮގތ 

ހ  އެހެންނަމަވެސްއިޅ ވަ ދޮރެއް  ނޯވޭ.  ވެސް  ރައީސްއި   ލެވޭކަށް  ވެ ްއޒަތްތެރި  އިްއޔެައކ   ިމައދަކ   އެއީ  އ ޅޭ   ެގން، 

އޮތް  ސ ރެމާނ އްޒަނޫން.    ކަމެއް އެކަން  މާލޭަގއި  ަގ  މި  ޚާްއޞަކޮށް  އަދި  ކ ރީަގއި  މީެގ  މެދ ޮގތް.  ަގއި ރޭތެލޮޅ ެގ 

އެ އިންޖީނ ެގ   ؛ތަނ ން ނަަގންޖެހ ނީތައް އެއެ ދ ވަސްވަރ ަގއި އިންޖީނ ެގނގައްޖެ.  ވަސްވަރެްއ ހިއިންޖީނ ެގ ހ ރި ދ 

ޕްލޭ އެނެގ މ ެގ  ވެސް  އައީ  މީހ ންނަ  ނެއް  ދިރިއ ޅޭ  ދިމާހިސާބ ަގނޑ ަގއި  މައްސަލަތައް  މި  ހަމަ  އަދި  ށް  ވެެގން. 
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އިންޖީނ ެގ   ހިސާބ ަގނޑ ަގއި އެ  . އެއީ އެޔޮ ހ ންނަ މައްސަލަަގއި ތެކ  އި ަވޅ ތަޚާއްޞަކޮށް އޭރ ަގއި ދިމާވެެގން އަ

ހަމަ   .ޔަވެސް އެ ތަޣައްޔަރ ވެެގންދި   ެގ ފެންހިސާބ ަގނޑ   ސް އެ ޮގޅިެގންމަށް އެފާތައް ލީކ ވެ ބިތެރޭަގއި ހ ންނަ ތެޔޮފީ

ެއކީަގިއ    ކ ޑަކަމާކަށް. އެހެންނަމަވެސް، މި މާލެއްދަޙައީ މީހ ން ނޫޅޭ ސަރަޔަ އެކ ަގއި އިންޖީނ ެގ ބަދަލ ވެެގން ދިއެއާ 

އްދ ެގ ވެސް މިހާރ  މީހ ން އ ޅެން މަޖ ބޫރ ވެފައި ޙަހ ރި ސަރަ  ފަހ ން އިންޖީނ ެގ އަޅާފައި  އައިސް އެންމެމ ން  ތޮއްޖެހެ

ދ ވަހ ން    ދަނީ އެއް   ބޭނ ންކ ރާ އަދަދ  މި މާލޭަގއި ކަރަމްޓ   ،ވާ ސަބަބަކީމިހެން ދިމާ ؛ރައީސްއްޒަތްތެރި  އި  އޮތީ.މި  

 ކަރަންޓ ެގ ބޭނ ން  ޑަށް މައްޗަށް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ައންދާޒާކ ރެވެން ވެސް ދަތި މިންވަރަށްވަރަށް ބޮއަނެއް ދ ވަހަށް  

  ،ހަމަ ހަެއއްކަ   ބ ރިއަށް އެބަ ބަދަލ ވޭ  10އް  އި އޮންނަ ބިމެޑަށް މަްއޗަށް އެބަ އަރަިއެގންދޭ. މާލޭގަ ޖެހޭ. މާ ބޮ  އެބަ

ެއ ެވެގންދަނީ ޯގއްޗަކަށް. ޭއެގން ކޮންމެ ބ ރިއެްއަގއި އެހާ    ޭއެގން ކޮންމެ.  ތެރޭަގއި   ދ ވަސް މަސް  އަށެއްކަ  ބ ރިެއއް 

އަޅ ަގނޑ   ޑަށްބޮ އިތ ރ ކ ރަންޖެހޭ.  ޖަނަރޭޓަރ ތައް  އެހެންވީމާ،  ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭ.  ޖަނަރޭޓަރ ން  މެންކަރަންޓ   ނަކީ 

 ކެނިޑަނެތީ ރަންޓ ކަ  ާމލެއިން  އްަގއިތެބޫރީ ހާލަޖ ށް ވެސް މަކަރަންޓ  ދެމ ން އަންނަ ބަެއްއ. އެހެންވީމާ، ސްޓެލްކޯއަ

ހިސާބ ަގނޑ ެގ   އެޖަނަރޭޓަރ ތަކެއް ެގނެސް ބަހައްޓަންޖެހ ނީ އިތ ރަށް. ދެން    ވީސައްކަތ ެގ ނަތީޖާއަކަށްކ ރަންޖެހ ނ  މަ

އްދެްއ  ޙަ ރަވެސް ބޮޑ  ސަ  ވ ރެްއދ  ދީފައި އޮތް މިންވަރަށް  ޙަ ނަަގމ ން ޮގސް އެ ސަރަ ވެސް މަޑ މަޑ ން ނަަގމ ންބިން

ވަރަ ބަިއވަރ ށްނަަގއި  ދަ ރޭޓަރ ތަޖަނަ    އެ  ދެމ ން  ކަރަންޓ   މިހާރ   ބަހައްޓަިއެގން  އެހެންވީކެއް  ވަގ ތ  ނީ.  މި  މާ، 

ކަރަންޓ   މިމާލޭަގއި  ކަ    އެނިގނޑަިއެގންއޮންނަނީ  ސަރ ކާރ   ،ންނަވާނެ ަވޑަިއަގނ ޮގސް.  އަ   މި  އިރ ަގިއ  އިވެރިކަމަށް 

ކަ ިގނައިން  އިވަރަށް  ދިމާވި.  މައްސަލަ  މާލެރ  ރަންޓ ެގ  ކަރައިރ ކޮޅާ  ދިމާވި. ދި  ންޓ  އިން  ކަންތައް  ޭއެގ    އ މ ެގ 

ެގއްލ ންތައް ބޮޑެތި  ވަރަށް  ވީ   ސަބަބ ން  ސަބަބ ންއެ  ،ރަްއޔިތ ންނަށް  ބޮ ސަރ   މި   ހެންވ މ ެގ  ވަރަށް  ޑ  ކާރ ެގ 

އިން ެގތެރެ އޭ  . ވެސްޖޭަގއިރާއް  ނޫން މ ޅި  ލެއެއްއެކަނި މާ. ހަމަ އެކީަގއި ދެވޭނެ ޮގތް  އަމާޒަކަށްވީ ކަރަންޓ  ޔަީގންކަމާ

. އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންާވ  ހ ރި ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހ ރި  ވެސް މިހެންޖޭަގއި  މ ޅި ރާއް  ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން

ވައި  ވެއަކަރަދޫޮގތ ަގއި  މައްސަލައެއްކީ  އެކަހަލަ  މައްސަ ސް  ކަރަންޓ ެގ  ރަށެއް.  އޮތް  ޖަނަރޭޓަރ   އެއީ  މި ލަ.  ެގ 

ޖަނަރޭޓަރ ެގ    56މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ހިސާބ ތަކ ަގއި. މިއަދ  މި ސަރ ކާރ ން ަވނީ މިހާރ     ، ހ ންނަނީ ރަށްރަށ ެގ މެދ ގައި

ތަން ބޮޑ   ނަށް  ތައެހެން  ވަރަށް  އެބަރަދެ ޚަބަދަލ ކ ރެވިފަ.  ފާހަަގކ ރަން  .ކ ރޭ  އް  އަޅ ަގނޑ   ދި  އަ  ،ޭއެގތެރޭަގއި 

ކޭބަލްތަކަކީރޭރާއްޖެތެއާންމ ކޮށް   ހ ރި  ކޭބަލްތަ  ،ވެސް   ަގއި  ހ ރި  ފެންވަރ ަގއި  ދަށް  ވަރަށް  ވެސް  ކެއް.  ނެޓ ޯވކަކީ 

  ންކޭބަލްތަކަކ   ،ތަކީޮގ   ވާށްދާން ދިމާވީމާ ޓ  މައްޗަކަރަން  ،ރޯވ މާއި   ތަންތަން.  ހ ރީ  މަހިމަ ކޭބަލް އަޅާފައިވަރަށް ހި

އޭެގ   ދެމެހެއްޓެނި  ޮގތ ެގ  އްލެއް ޙަނ ހިފަހައްޓާ.  ސަރ ކާރ ން  މިއަދ   މިހާރ ޙަަގއި  ޓަކައި  ެގނައ މަށް  ކ ރާ   އްލެއް 

ދަނީ އެ  އެޅ   މަސައްކަތ ަގއި  ިއންޖީނ ެގ  ރަށްރަށ ަގއި  ިގނަ  ބަދަލ ކ ރަ  މާަވރަށް  ނެޓ ވޯކ   މ ޅި  މ ން. އެކީަގއި 

މި   ކަރަންޓ އެހެންވީމާ،  ެގންދިއ ންނަގޅަެގ ކަންތައްތަްއ ރަސަރ ކާރ ެގ ވިސްނ ން އެބަހ ރި  މާލޭެގ   ،ށް  ޚާއްޞަކޮށް 
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ޮގތ ައޅ ަގ.  ންތައްތައްކަ ަގބޫލ ކ ރާ  އެބަހ ރިނޑ   ޓްރާންސްފޯމަރެއް  މިހާރ   ނިންމާފައި    ަގއި  ފަހ ން   ސްޓެލްކޯ ވަރަށް 

އިން އަންނަ   ލިބޭނެ. އެއީ ހ ޅ މާލެރަންޓ މާލެއަށް ކަ  ނަށްމެންކޮށް އަޅ ަގނޑ ންސްފޯމަރ  މެދ ވެރިޓްރާކައިރީަގއި. އެ  

ގ ޅޭ ކޭބަލް މި ސަރ ކާރ ެގ      އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެހެންވީމާ،  އެބަހ ރިތަން.  އިންޖީނ  ާމލޭ  ، ވިސްނ ން  މިެގ  ހާރ  ޭގަގއި 

ދިރ އ  އެޅޭމީހ ން  ނަަގއި  ޖަނަރޭޓަރ ތައް  އެހެރަ  ހިސާބ ަގިއ  ކްލިއަ    އަޅ ަގނރ ތަން  ސްކ ރ ން.  ޓެލްކޯއިން  ޑަށް 

 ތެރޭަގއި ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް އެ މަސައްކަތްކ ރެވޭނެ  ދ ވަސްމަހެްއހާ  3އޮތް    ރިއަށްަގއި ކ ޮގތ    އޮތް  ފައިލިބި  މަޢ ލޫމާތ 

އެ އެކަމަށް  ބަލަނީ.  ޕެންޑަމިކާހެ  މި  ދަތިތަކެއް    ންވީާމ،  ވަރެްއެގ  ކޮންމެވެސް  ސްޓެހެދި  ެވސް ެއބަހ ރި.  ލްކޯއިން 

ކަެމއް.   ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ރައްޔިތ ންނަށް އ ނދަގޫވާމިއީ   ެވރިވަމ ން އަންނަ ކަމެއް މިއީ.ފާރަވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނައި 

 ވަރަށް ކަިއރި މ ސްތަޤ ބަލެއްަގއި އެތަނ ން އެ އެއްޗެހިތައް ނަަގއި އެ   ،ިވސްނ ން އެބަހ ރި  ެގބޭފ ޅ ންއެ    އެހެންވީމާ،

މީހ ންނަށް   ދިރިއ ޅޭ  ދިއެ  މާންކަމާއަހިސާބ ަގނޑ ަގއި  ޮގތެއް ރިއ ޅެވޭކީަގއި  ެއ  ންނަމަވެސްއެހެ  .ހެދ ން  ނެ   ،

ވެސްބޭ ޖަނަރޭޓަ   ފ ޅ ންނަށް  މިހެން  ބަހައްޓަމ ންމަޖ ބޫރ ވެެގން  އެހެންނަމަވެސް، ޔަދިބަހައްޓަމ ން  ރ   އީ. 

މިނ އަޅ ަގ ބަޑ މެންނަށް  މަދ   ވެސް  ބަހައްޓަިއެގން  އ ނޔަ ޮގތަށް  އެކަށް  ދި  ދަޫގތަކެއް  މީހ ންނަށް ހިސާބ ަގއި  ރިއ ޅޭ 

ވި  ބ ނ ލި މާލޭގައިއާ  ،ސްޔަ ކަމ ަގއި  މި  ސަ  ންމ ކޮށް  މި ލާކަރަންޓ   ސްޓެލްކޯއިންއޮ  މަތ ން  މިއަދ   އެ    ތީ 

ެގ  ހ ޅ މާލޭ  ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން  ،މަސައްކަތްކ ރީތީ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ދާދި ައވަހަށް އެތަން ެއއްކޮށް ހ ސްވެ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ިވއ ަގއާ  ކަރަންޓ  އިރާލެ ގ ޅާެއކީަގއި  މާލޭގެ ދަވ ނީމާ  މަ  ކ ރެްއވިްއޔާ  ލެްއ  އްޙަށް  އްސަލައައެ 

  ޑަށް ވަރަށްޑަށް އެ މަސައްކަތްކ ރަމ ން އެބަދޭ. އަޅ ަގނރ ންނާއި އަދި ސްޓެލްކޯއިން ވަރަށް ބޮކާއަންނާނެ. މި ސަރ 

ށް  ކަމަށް. ވަރަ  ރިއ ޅެވޭނެިއ ދިގަ ެއކީ  މާންކަމާކ ރިއަށް އޮތް ދ ަވސްތަކ ަގއި އަ  އ ޅޭ ހިސާބ ަގއި ޔަީގން އަޅ ަގނޑ މެން  

ރައީސްއި ޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ  ބޮ ނިންމާލައްޒަތްތެރި  ވާހަކަ  ައޅ ަގނޑ   ބޭނ ން  .  ފާހަަގކޮށްލަން  އްޒަތްތެރި  އިމ ން ވެސް 

ެގންނަންރައީސް ސަމާލ ކަމަށް  ބޮ  6  މޭ ؛ެގ  ޮގްއވާލި  ނަޝީދަމ ަގއި  ަގއި  ތަޙ ޤީޤ ެގ ށް  ރައީސް  އަނިޔާެގ  ލިބ ނ  

ތ ަގިއ  ޞަަގއި ވެސް މި ފ ރ ލަސްވަމ ންދާތީ. އެހެންވީމާ، މި ދަނޑިވަޅ   ޑ ވޭ ހަމަ ކަންބޮއަޅ ަގނޑ  ދާލެއް  މިންވަރ 

 ؟ތްތޯމި މަޖިލީހަށް އެބައޮ ؟ެގ މަޢ ލޫމާތ  އެބައޮތްތޯށް އޭއްޒަތްތެރި ރައީސަ އި  ؛ނ ންފާހަަގކޮށްލަން ބޭނޑ   އަޅ ަގވެސް  

މަޖިލީހ ެގ   މި  ތަޙ ޤީ  241މިހާރ   އެ  ބަދާ  ޤ ކޮމިޓީން  ކައިރިން  އެވަރެއް  އަލަމ ންދޭތޯ.  ސާފ ކޮށްލަން އީ  ޅ ަގނޑ  

 ޞަތަށް. އަޅ ަގނޑަށް ދެއްވި ފ ރ   ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި . ޝ ކ ރިްއޔާ ޗަކީބޭނ ންވާ އެއް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ންބަރ  މެްއޒަތްތެރި  އި  ދާއިރާެގ  ލީަމޑަވެ  އަރ ވަނީމި  ފ ރ ޞަތ   ޑ   އަޅ ަގނ މިހާރ     .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ށް.ސައިން ފިރ ޝާނަޙ 
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 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން މަޑަވެލީ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ޖަނަރޭޓަރ ތަކާޝ ކ ރިއްޔާ  ދިރިއ ނީގތާތެޔޮ  ،ކާއި ތަދ ންހޮޅި  ،އިސްޓެލްކޯެގ  މީހ ން  ޅޭ ތައް 

ބެހެއް  އްދާޙަސަރަ ާގތ ަގއި  ސަރަމާ  އެ  ސަބަބ ން  ދިރިއ ޙަޓ މ ެގ  ލިބެމ ންދާ ޅެމ ންއްދ ަގއި  ރައްޔިތ ންނަށް    ދާ 

ހޯދަިއދިޙަ ކަށް  ެގއްލ ންތަ ަގލޮޅ އްލެްއ  ދާިއރާނ މަށް  ދެކ ނ   މީކާއީްއޒަތްތެރި  އި ެގ    ނަސީްމ    ލ މެންބަރ   އަޙްމަދ  

މިއީ ވަރަށް   ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި  ނަވަން.ހަކަ ދަންިއވާ ަގރާރަށް ައޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރާ ވާޅ އްވާފަހ ށަހަ

ރަށ ަގއި ެވސް  އަތޮޅ ތަކ ަގއި، ރައް  ،އްދ ތަކ ަގއި ޙަެގ ެއކި ސަރަނޫން. ރާއްޖޭ   ބޮޑ  މައްސަލަެއއް. މާލޭަގއި އެކަންޏެއް

މި މައްސަލައެއް.  އިޖަނަރޭޓަ  ބޮޑ   ނ ވަތަ  ސަރަންޖީނ ގެ ރ ތައް  ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން  ނ ވަޙަ ތައް  މީހ ންެގ  އްދ    ެގތަކާ ތަ 

ެގތަކަކައިރީ  އެ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ހ ރ މ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ށް ަގއި  ެގއްލ ން  ލިބޭ  ރައްޔިތ ންނަށް  އައެ  ޒާ ވެސް  ދާން 

ައޅ ަގނ ނ ކ ރެޭވނެ  ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއި . މިީއ  ނެެވސް ނ ކ ރެވޭ  ޒާ އަންދާޑ މެންނަށް. އަދި އެ ދިމާާވ އ ނދަޫގތައް 

ބަދަލ ާވންޖެ ސިޔާސަތެއް  ރައީސްއި  ،ހޭޤައ މީ  މީހ ން    ،ޖަނަރޭޓަރ ތައް  . އްޒަތްތެރި  ބަދަލ ވާންޖެހޭނެ  އިންޖީނ ެގތައް 

ސަރަރިދި ވަކިވެފައިޙަނޫޅޭ  އެހެންނޫނީ  ތަންތަ  އްދަކަށް.  މީހ   ެގނ ވަކި  ޮގތަށް އ ނދަޫގ  ނަށްޮގތ ަގއި  ނ ފޯރާ 

ހ ންނަންާވނެތަރ ތީ ރައީސްއި.  ބ ކ ރެވިފައި  ފާހަަގކޮ ؛އްޒަތްތެރި  ބޭނ ންލަންށްައޅ ަގނޑ   ބަދަލ ތައް ރާއްޖޭ  ،  މި  ަގއި 

ފަހ ން ދާދި  ފަށައިފި.  ވެސް   ފަހ ން  ވިލ ހަވާ  ެވރިކަމާ  ޑ މެންަގނ އަޅ ަގނޑ   ،ެގންނަން  އެންމެނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން 

އްދެްއަގއި  ޙަ ެގ ިގނަ ސަރަކަމަށްވާ ފެނަކައިން ރާއްޖޭ  ންފ ނިޑ  އެއް ކ  އެންމެ ބޮ  ޓިލިޓީޖޭެގ ޔ އްޚާއްޞަކޮށް ރާ   ،އެނގޭ 

ތާޖ ހަ ފަމަ  އަދި މަހަލް  ެވސް  ސްޓެލްކޯއިން  ބަދަލ   އެ  ެގންދޭ.  ައޅަމ ން  އެބަ  އިންޖީނ ެގތަކެއް  ރީތި  ދަ 

ެގންނަން.އެސް.އެމް.ޑަބްލިއ  ވެސް  ރައީސްއި.  ނެޖެހޭސީން  މީ ؛އްޒަތްތެރި  އިންޖީނ ެގތައް  ހ ރި  ހ ން ރަށްރަށ ަގއި 

އި ތިބި  ހ ރ މަކީ ެއީއ ހަމަ އެ ރަށްރަށ ަގަގއިއްދ ތަކ ޙަސަރަޅޭ  އަދި މީހ ން ދިރިއ   ތްވ މަކީާގ  ދ ތަކާއްޙަދިރިއ ޅޭ ސަރަ

  ން ޞިއްޙީ ސަބަބ އޭެގ  ނދަޫގ ފޯރާ ކަމެއް. ައދި  އ   ތ ންނަށް އެއަދި މާލޭަގއި ވެސް ދިރިއ ޅޭ ރަްއޔި  ރައްޔިތ ންނަށް

ބޭ މައެތައް   އެ  ކ ރ މަތިްއސަލަތަކެއް  ކަމެއް. ފ ޅ ންނަށް  ދެނެަގންނަން  އެ  ވާ  ޖެހޭ.  ކަން  ކ ރަން ރާސާދިއަޅ ަގނޑ މެން 

ފ ރ އަޅ ަގނޑ ހޭ.  އެބަޖެ  އަޅ ަގނޑ މެންވެސް   މި  މަިއ  ަގޞަތ   ރައީސް،  އިއްޒަތްތެރި  ބޭނ ން  ،  ލިވެޑަފާހަަގކޮށްލަން 

ދެ  ެގހޯޑެއްދޫ މި  ފެނަންނެއިންޖީނ ެގ  ބަދަލ ކ ރ މަށް  ޮގތަށް  މަސައްކަތްތައްވި  ބޮޑެތި  ކ ރޭ.    ކައިން  އެބަ 

ކައިން ފެނަށް  އަޅ ަގނޑަކަމަށް    ޕްރޮޖެކްޓް ލަސްވެފަިއވާއެ    ބިެގންނ ލިން ހ އްދަނޭންސް މިނިސްޓްރީސް، ފިއެހެންނަމަވެ

ލި ހައަޅ ަގނޑ ފައިވޭ.  ބިމަޢ ލޫމާތ   އަ  މިނިސްޓަރ   ފިނޭންސް  މިއަމަ  އެދެން، އެކ   ދަބ ވެރިކަމާ އަވަރަށް    ދ ރިހ ން 

، އެ އިންޖީނ ެގ  ދީ ށް އެ ހ އްދަކަވާނެ ޮގތަމެންނަށް ފަހިއަޅ ަގނޑ ރިން ެއކަން މިކަހަލަ މައްސަލައެްއ ކ ރިމަތިވ މ ެގ ކ 

ހަ އިންތިޒާމެއް  މިބަދަލ ކ ރެވޭނެ  މިމަޖައްސައިދެްއވ މަށް.  ިއން  ،ދެންނެވީހެން  މީހ ޖީމަޑަވެލީެގ  ހ ރީ  ވެސް  ން  ނ ެގ 



1202 ލައިޖ   5                                               ސާލްޖަ ވަނަ 81 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

19 

 

ހޯޑެއްދޫރިއ ދި އިޅޭ ސަރަޙައްދ ަގއި.  ދިރިއ ޅޭ ސަރަޙައްދ ަގއި.  ނ  ޖީންެގ  މީހ ން  ހ ރީ  ވެސް  ރަށ ންެގ  ދެ  ވެސް އެ   

ހަމަ  އަޅ ަގނ  އެކަމ  ވަޑަށް  ބޮޑަށް  އެކަރަށް  ލިބޭ.  ތާއަބަދ މެ  ޝަކ ވާ  ފެނަކައިށްމަެގ  ހޯދައިދެްއވ މަށް   ޙައްލެއް  ން 

ށަށް އެއް އިންޖީނ ެގ އެޅ މަށް ަގއި އޮތް ވަކި ރަށެއްަގއި ދެ ރަތާ ކައިރީ އެ،  ވަކި ރަށެއްަގއި ންކޮށް  އިޒަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ޑި

ވެފަ.  ސްނ ލިބި ލަނީ މި ހ އްދަ  ން މި ވަަވނިކޮށް ފިނޭންސ އްސަ ާގތްަގނޑަކަށް ެއވޯޑްކ ރ މާ ހިސާބަށް ގޮ   ،ލޭންކޮށްޕް

އެއަ  ައޅ ަގނޑ ންވީމާ،  އެހެ ފި  އްދިެވސް  ދަންނަވަންފަހަރ   މިނިސްޓަރަށް  ޕްރޮޖެ  މެންައޅ ަގނޑ   ،ނޭންސް  ޓ  ކްމި 

ެގންކ ރި ފެނަކަބޭނ ންވާ  ދިއ މަށްއަށް  ހ އްދަ  އި  ދެއްވ މަށް.  ރައީސްތްތެއްޒައަށް  ވެސް  ެގންޖީނ އި  މާލޭެގ ؛ރި  ތައް 

ދި އަޅ ަގނޑ  މީހ ން  ސަރަޙައްނޫރިމެންނަށް  މިކަމ ކަދަޅޭ  ބަދަލ ކ ރެވިދާނެ.  ސިޔާސަތެއްށް  ޤައ މީ  އޮންނަންަގއި    

ޤަ  ސަރ ކާރ ެގ  ސިއެބަޖެހޭ.  އިންޖީނ ެގތައް އްތެޔާސައ މީ  ހ ރިހާ  ޮގތަށް   ހ ރިހާހ ރި    ގައިށ ރަށްރަެގ  ރާއްޖޭ ؛  

ށް  ނަޑަކ ދިންކ   އިތ ންނާއި ރައްޔިގަ އް ޮގތެ  ، ޚާއްޞައްދ ތަކަށްނޫޅޭ ސަރަޙައިންޖީނ ެގތަކެއް އެ ރަށްރަށ ެގ މީހ ން ދިރި

ރަށްރަށ  ެއ  އ ޅޭއަދި  ބަދަލ ކޮށް ފަ  ަގއި  ސަރަޙައްދ ތަކަށް  އ ނދަޫގނ ވާނެ  ހަމަ  ،ރާތްތަކަށް  ެއ  އް އެ ެއއާ  އަދި  ޮގތަށް 

އެނަރޖީނިރި ހަމަޖެެގނެ  އ ބަލް  އިންތިޒާމ   މ ހިންމ އްވޭނެ  ސޯލަވަދަންނަ  އަޅ ަގނޑ އި  ަގމ ކަ  އްކަމެ  ސ މަކީ   ރން. 

ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ  ން ވެސް ކ ރެވެޑްއެ ސޯލަރ ޕަވަރ ފީ  ޑަށްދި ްގރިނެ. އަހޭޖެެގންށް ނެނަމެންައޅ ަގނޑ ވަރ  ޕަ

ޤައ މީ ސިމ އިންތިޒާ ފ ލައިޮގވަ   އަޅ ަގނޑ ކ ލަަވއިލ މަށް ސަރ ކާރަށް  އެ  ށ ންދަތެއްެގ  ސަ ޔާތައް  ދެއްވި  ޞަތަށް ރ ން. 

 މް ސީނައަޙްމަދ     ލ ކާއީރ  މީރ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަފަހަ  ެއއް ސް  ސް، އަދިވެއީތެރި ރަތް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަމ ން އިއްޒަ

ށް އަރިހަމަ ފ އަޅ ަގނޑ ށް  ރައަދި މި ަގރާ  ،ވަމ ންނަ ޝ ކ ރ  ދަންފާނަށްކ ޅ އްވި ކަމަށް ޓަކައި އެމަނިހެަގރާރ  ހ ށަ  މި

 ޔާ.  އްބޮޑަށް ޝ ކ ރި  ހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށްކ ރާ ވާތާއީދ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ރާހީމް ރަޝީދ . ތްތެރި މެންބަރ  އިބްޒަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއް މާފަ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝީދ ބަރ  އިބްރާހީމް ރަރާެގ މެންދ  ދާއިމާފަންނ  މެ

  ވާ މި ހ ށަހަޅާފައި  މްނަސީ  ލ  ކާއީރ  މީރި މެންބަތެދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތް  ަގލޮޅ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މިލަމައްސަ ރައީސް،  ިއްއޒަތްތެރި  ޒަމާންވެއްޖެ  އިރާއްޖޭަގ  އަކީ  ދިމާވެފައަށްއްޖެރާ  މި  ،ވަރަށް  ބޮއި  ވަރަށް  ޑ   ވާ 

؟ ކ ރާނީން މިކަން ޙައްލ އަޅ ަގނޑ މެހިނެއްތޯ  ޔިތ ންެގ ޝަކ ާވއެއް. ސ ވާލަކީ، ކިނަ ރައްގި އަދި ވަރަށް    ،މައްސަލަެއއް

ދެވާހަ  ެގކޯލްސްޓެ ޙައްލ ވޭތޯކަ  މައްސަލަ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިްއޒަތް؟ ްއކީމާ  ރައީތެނ ވާނެ  މިކަން ރި  ސް. 

އޮއޮ  ވެފައިވާލ ހަ ދަށ ަގއި  ވ ޒާރާއެްއެގ  އޮތޯރިޓީައކާންވޭ  ފާއިނަ  އޮތޯރިޓީއަށް  އެ  ކިޔަމ   2ތ ީވ  .  ންދިޔަީއ  އަހަރ  
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ކަރައޭޓީ ރިރޖީ އޮތޯނައެ ެއއީ  އެނަރޖީ ބަލަ  ހާ ކަންތައްތައް ހ ރިމި    ،ބޯފެނާޓާއި،  ން.  ެއކަމަކ   ބައެްއ.  ެވސް  ހައްޓާ 

ޮގތ ން  ބެހޭ  ެއއްެވސް ކަމެއް ކަރަންޓާ  ، ައޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ ؛ރަްއވާކ އްޒަތްތެރި ރަީއސް، ތި ފާހަގަ އޮތޯރިޓީން އި 

އަހަރ    2ދިޔަ  އް ނެތް. ފާއިތ ވެއެ ބަށް ކޮށްފައްވެސް ކަމެއް މިހިސާޮގތ ން ވެސް އެ ބެހެއްޓ ާމ ބެހޭ  ންޖީނ ެގތައް  އަދި އި

 އީ އެ  (އ ރަ)ޓީ  ސް އޮތޯރިޔ ޓިލިޓީ  .ބަދަލ ވީެގ ނަން އ ރަޔަށް  ތޯރިޓީފަހ ން އެނަރޖީ އޮ  ދިދާ  ،ކޮށްފައި އޮތް ކަަމކީ

 އައިއިރ  ށްބަސާބަދަލ ވެ މިހާހިރިޓީ  އ ލޭޓްރީ އޮތޯރެިގ  ،ރިޓީސް އޮތޯވީ. ޔ ޓިލިޓީލ ބަދައ ރަޔަށް  ްއޔާ.  ފިކ ރ ކޮށް ކިޔައި

ހ ވެސް މި  ިމއަދ   މަްއސަށަހެޅިފައި   ރަ  ،އަކީ ލަވާ  އެކި  ރާއްޖޭެގ  އަހަރެްއަގއި  އެތައް  ބެހެއްޓި  ށްރަށ ފާއިތ ވި  ަގއި 

ބަހައްޖެ ؛ތައްނެރޭޓަރ ޖެ ހ ރީ  ޓާނެރޭޓަރ   ހޯލްތަކ ަގއި.    ިގނައިންފައި  ޕްލޭސްކޫލް  އެއްވެސް  ނެތް.  ްއ  ނެޕްލޭނެްއ 

ދެން  ހެދިފައެ އެއިރެްއަގިއ  ނެތް.  ޖެކަޮގތަ  އޮތްއް  ކަހަލަ  އެ ބަދިެގ  ،ެގނެރޭޓަރ ށް  ހ ންނަނީތައް  ނެރޭޓަރ  ޖެ  ނެއްަގއި 

އެ  ހައްބަ ދެން  ނ ވާޓާފަ.  ރަނަގޅ ވާނީއްޔާދެއްކިހަކަ  ެއހެއިއްޒަތްތެ    ރައީސް.  ހ ރި  ރި  މިހާރ  ން  ތަންތަން 

ހ  ، ެއއީ ފަަގއިކޯޓ   ން ފެންނަނީ ސ ޕްރީމްއިއާ ލް މީޑިޝަސޯ ށް  އަޅ ަގނޑަފަހ ން    ދާދި ؛ވެސް އ ނދަޫގެވެގންއަނެއްކާ 

ސ  ތަން.  އޮންނަ  ިއއްވަން  ކޯނިޔާ  ތެތ ރާއިމާ  ޓ ޕްރީމް  ޖެކަބެ   ރިހ ަގއި  ރޭެގ  ދ ންރޭޓަރަނެޕް  ބަޔަކ     އަރާތީކ ން 

އިންތިހާ،  ވާ ކ ޝަމީހ ންެގ   އޮކ އްޖެްއެގ ޝަކ ވާ  ސްޓެތްއަށް  އޮ ލްކޯެގ ޝަކ ވާތަ.  މިތްއް  ޙައްލ .  ކޮނީކ ރަކަން  ން  

ރ  މިހާ  ،މިކަމ ެގ ޙައްލ  އޮތީ ؟  ހޯދަނީކ ންތޯ މީެގ ޙައްލ ކޮންތާ ؟ އްލަކީމީެގ ޙަ  ނެއްތޯކިހި  .ކީލަމިއީ ސ ވާ ؟ބައެއްތޯ

 ފަ. އެ ވެލ ބަދައޮތީ    ޖަށް މިހާރ  ޗޭންޓްރީަގއި. މިސާލަކަށް، އެންަވޔަރަންމަންޓް ކްލައިމެމިނިސްޓްއެންަވޔަރަންމަންޓް  

ދަ އ ރަށ މިނިސްޓްރީ  އޮންނަނީ  މި  ރެ ޓިލިޔ )  ަގިއ  އޮތޯރިޓީ ޓްިގއ ލޭޓީސް  އޮތޯ   .(ރީ  އިންޖީނ ެގ  ރިމި  އެބަޖެހޭ  ޓީން 

މި ތަނެއްަގއެޅޭނީ  ިއންޖީވެނި  ކަންފަތަށްޭއ،  ރައްޔިތ ންެގ  އަޅާއިރ   ދިރިރަ  ،ޮގތަށޭ  އ ނދަޫގނ ވާ  ނ ެގ    އ ޅޭ އްޔިތ ން 

  އެބަ މެންބަރަކ ޒަތްތެރިއް އި ؛އިދ  އް. ަގވާއެހެދިފަނެތް    އްވާއިދެ ަގމި   ؛ހ ންނަންޖެހޭނީިމ  ނ ބ ރާ ޮގތަށޭ   ދ ންށްއަޭގގެ 

އެކަ  ތޭއޮއެބަބ ނޭ   ހެދިފައެއް.  ތަންފީޛ ަގާވއިދެއް  ފޮލޯނ ކ ރަނީއޭ.  ަގވާ މަކ   އެބަނ ކ ރަނީއޭ.  ހެދިފައި  މި  އޮއިދ   ތް. 

އިންޓަރނެޓް  ން  އިތެރެތް. މިދޭމާ، ަގވާއިދ  އެބައޮވީން ބެލ ން. އެހެތޯތައް ހަދާއިދާއި ާގނޫނ ލީހ ެގ ޒިންމާއަކީ ަގވާ މަޖި

ަގވާ އްމަ ހަދާފައިސަލަިއަގއި  ފަހަނެއިދ   މިހާއިަގތީތީމަ  ހެދީ.  ގަވާިއދ   މިއަނެއްކާރ   މަ  ފަ   ވެސް  ހައިަގންނަން ޖެހެނީ 

ޑަައޅަން. އެ ކަނއްަގއިތޯ  ހިސާބެއ ޅޭ ކިހާދިރިޔިތ ން ންޖެހޭނީ އާންމ  ރައްނ ެގ ހ ންނަަގއި ިއންޖީރ ޅާއިއް އަތަނ ެގންޖީއި

  އަހަރ  އެ  2އިތ ިވ  މަކީ ފާކަ ނޭގ   އެށްއަޅ ަގނޑަސް  ވެން  ނ ީގޔަ   ހަމަ ؟ކިހިނެއްެވެގންތޯ  ނީ ރަނ ކ ފީޛ ންަގާވއިދ  ތަ

ތަންވާ ަގ ނ ކ ރާކަން.  ތަންފީޛެއް  ވ ޛ ފީއިދ   އެ  މިހާރ   ފިޝަރީޒް   ރމިނިސްޓަ  ރާެގޒާނ ކޮށް  ހ ންނަނީ  ިމހާރ  

އެްއވެގައިރީޓްމިނިސް ކަސް ކަން.  ނ ކ ރައްވާ.  މެ  މި  މެންނަށްައޅ ަގނޑ އް  މަޖިލީހ ން  މިހާރ   ރައްޔިތ ންެގ  ޖެހެނީ   

ޔ ޓިލިެގކީއްވެ   ،ބަލަން ރެގިއ ލޭޓްންތޯ  އޮތޯޓީ  ފަންރިރީ  މާލޭަގނ ކ ރަނީންޝަކްޓީ  އި .  މައްސަލަިއަގއި  ޖީންއި  ނ ޭގެގ 

 ޙައްޤ   ެއއީ އެންމެ ؛ންތ ހޯދަން ރައްޔި  އްލ މ ެގ ބަދަލ ންނަށް ެއާވ ެގޔިތ ރައް  މި އިންޖީނ ގެއިން ައރާ ދ މ ން ؛ރަމިހި
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އިްއޒަބަ ރައީސް ދަލަކީ.  ކ ންފ ކ ންފ ންޏެ ؛ތްތެރި  ާވނީ  ހަމަ  ވިޔަސް  ންޏަކަށްއްިވއްޔާ  ވިޔަސް    ންމ އާ  ،ސަރ ކާރ  

.  ތަކެއްފާރީެގ ޚިދ މަތްވިޔަ  ،ތަކީމަެއ ކ ންފ ނިތަކ ން ދޭ ޚިދ  ،  އްތަކަކީ ތަ. އެ ކ ންފ ނިތަކ ން ކ ރާ ކަންކ ންފ ންޏަކަށް

ވިޔަފާ  ޚިދ މަތެއް،  ހޯދަވިޔަފާރީެގ  މަންފާއެއް  މަސައްކަތްކ ރާއިރ ރީެގ  ލި  ،ން  ެގއަނެކާއަށް  ބަދަލ     އްލ މ ަގއިބޭ  އޭެގ 

ޖެހިފައި އޮތް ފަރާތް ބަދަލ  އަރަިއެގން މަްއސަލަން މައްސަލަިއަގއި ދ   ކޯމިހާރ  ސްޓެލް  ، ދެންއެ  އަޅ ަގނޑ ދޭންޖެހޭނެ.  

ދޫ ދާއިރާެގ  ތްބިލެ ؛ދ ރަޙައް މ ޅި ސަ ޮގސްން ެގވެްއޯގސް ަގިއ އެނ  ޖީނ ެގ ހ ރި ޒަމާން ދިއ މަށް. މާލޭަގއި ބޮޑ  އިހޯދަން

ފާތްއިްއޒަ ވެސް  މެންބަރ   އިމ ޅި  ،ހަަގކޮށްފިތެރި  މ ންޖީނ ގެ   އެޅި  ،  ހ ރި ސަރަމާލޭެގ  ތިބި  އެހާޙައްދ ަގއި  ންމެން  

ައޑެއް ހ  އެްއޯގސްވެފަ.  ބީރ ވެފަ.  ކަންފަތް  މީހ ންނަށް  ނީވޭ  ންނަނީ  ހ ންނަ  ވަށަ   އިރީކަ  .ެއ  ަގނޑ   އަޅ  ؛ެގިއެގން 

އެބަހ ރި، ހ ންނަނީޕަމްރޭޓަރ   ނެޖެ ؛ޖެނެރޭޓަރ   ހަނދާން  ެއ  ނ ޓިެގ  ފ ރާޅ .  ޕ ވެފައި  ގ ޑަގ ޑާ.  ހ ންނަނީ  ެވސް   

ހ ރީ  އި  ފަޓަރ  އަޅާނެރޭށ ަގއި ެވސް ޖެހަމަ ރަށްރައްސަ  ަގއި. ދެން ފަހ ން ައއިޒަމާނ އެ  މ ންދިޔައީ  ޅެއ ދިރިަގއި  ހާލަތ 

ސްކޫިގ ހޯލ ތެރޭނައިން  އެލް  ޖެަގިއ.  ރައްޔިއީ  ރަނަގޅީ.  މާ  ކަމ ދަނީ  ންނަށްތ ނެރޭޓަރ   މާ  އެހެންވީެވސް  ،  މާ. 

ސްކޫނެރޭޓަރ ޖެ ބަހައްޓަންޖެހެނީ  ހޯލ   ކިޔަވާރޭގަ ތެލް  ެއއީ  ފަސޭހަނަށް  ކ ދިންއި.  ރައީސް،  އި  ؛އެންމެ  އްޒަތްތެރި 

  .ތަކ ަގއި ސްކޫލްރީހ ރ  ބަހައްޓާފައި  ރޭޓަނެނީ. އެކަމަކ  ޖެނާލެވޭސްވި   އިންކަމ ަގހިމޭ،  ނަށް ހަމަހިމޭންކަން ކ ދިންވާކިޔަ 

 ޅޭ އ ޖެހިެގން    . ހ ރީމަނީހ ންނަމި  ފައި  ޓާބަހައް  ނީ. ސްކޫލް ހޯލްތެރޭގައިއި ހ ންނަފަޓާއްހަބަތެރޭަގއި  ތް  ސްކޫލް އިމާރާ

އެތައް    ެއއް.މައްސަލަ ފެޒަމާނަކ މިއީ  ވިށިން  ހ ނާނ ސްެގން  ކޮށްފައި  އެހެންވީލައި  ކަންތައްތަކެްއ.   މިހާރ   މާ،ރި 

އެއަޅ ަގނޑ  އޮތޯރިޓީޔ   ،ބަޖެހޭމެން  ރެގިއ ލޭޓްރީ  އޮތޯ ؛ޓިލިޓީ  އޮންނަނީ  ރިޓީއެ  މި  ކްލައިމެޓް  އެ  ންވަޔަރަންމަންޓް 

އިން ޒާރާ އެ ވ ޅ ަގނޑަށް  އަތް  ބައޮއެ  ންކަންީގޔަ   އަޅ ަގނޑ ރެއް ހ ންނެވީ.  ެގ ދަށ ަގިއ. އާ މިނިސްޓަރީމިނިސްޓް  ޖ ޗޭން

ައވަހަވީހާ.  ކަމަށް  ރައްވާނެތްކ މަސައްކަ މާލެއަ  ށްވެސް  ރާ  ،ށްމި  ދިމާވެފައްޖެމ ޅި  މައްސަލަތައްއަށް  ހ ރި   ؛އި 

އަޑ  ޖީނ ޭގންއި ިއންޖީނ ގެއިން  ވ ންަގދަ ެގ  ދ މ ން  އަ،  ެގއްއްޔިރަރާ  ލިބޭ  ކަމަށް   ނ ދޭމި   ؛ލީފ ތަކ   ،ލ ންތ ންނަށް 

ންނާނެ. ދަން. އެއަށްވ ރެ ޙައްޤ  ބަދަލެއް ނޯލ  ހޯ ބަދަބޭ ފަރާތްތަކ ން ވަގ ތ ންލީފ  ލި އެދެން ތަކ  އަޅ ަގނޑ ވަންޏާ  

ހިނޤަ ޮގތައ މެއް  އެނޭގވަ  ކީ ަގންވާ  ސަރ  ރަެއއީކަން  ތަންފީޛ ނ ކޮށް  ށް  އެކަން  ދެކޮ  ،ޮއތީތީވެކާރ ން  ށް  ޅަސަރ ކާރާ 

ފައި އެ  ވެސް  ނަާގސާދަޢ ވާކޮށްެގން  ސަ  ދެން  ހިސާބ ން  އިކާރަރ   މަންނާމެން ތި  !ނއާ ؛ސާސްކ ރެވޭނެހ ށް 

ޔަކ   ރި ދަންނަ ކ ޑަކ ޑައިއި  ގަ އް އެ ނ ދެވޭނެ. އެއީ ެގއް  ލެ ބަދަ ޤ އްރ ޢީ ކޯޓަކ ން މިއަށްވ ރެ ޙަލ ވެއްޖެކަން. ޝަމާހ އި

ހަ  ެގންޮގަވއި  ޭއނަ  މަޔަކ   އޭނައިންނަ  ތަކ އަތަރ ދަމ   އެ  ތަކ ލީފެއް  ށް  ބޮޑ   ވަރަށް  އެއީ  އ ފ އްލަންޖެހ ނީމާ  ލީފ  

ރައީސް އި އެހެން ްއޒަތްތެރި  ޙަ ވީ.  މި  ބަދަލ އްމާ،  ޙައްޤ   ޤ   ސަރ ކާރ ން  ދާންޖެހޭ.  އެބަ  ރައްޔިތ ން  ހޯދ މަށް   

ރަނަގޅ ކ ރަންެގ  ނެގ މ ބަދަލ  މިކަން  ޙަޖެކ ރީަގއި  އެީއ  ދެްއވި ހޭ.  ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި    އްލަކީ 

 ތަށް. ފ ރ ޞަ
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 ކެވ ން:އް ތ ން ވާހަކަދެސަރިޔާ

ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ރާ ދާއިށ ތ  މި އަރ ވަނީ މާވަ ފ ރ ޞަަގނޑ އަޅ ބަރ . މިހާރ   ތްތެރި މެންޒަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް

 .  ށްދަޢީސަދ  މަމ ޙައް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ ރާެގ މެން ދާއިމާވަށ 

ރ  ރި މެންބަތެ، އިްއޒަތްނަސީމްއަޙްމަދ     މީކާއީލ  ؛. މި ހ ށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ޝ ކ ރއްޔާ

ޤަތ ަގއި މި ޙަޤީތްތެރި ރައީސް. ެއއީ  ޒަފިން އިއްކޮށްއަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އ ފާ  ފައި އޮތް މައްސަލަ ފެނ ނީމާށަހަޅ އްވާހ 

 .ދަންނަވާ ބ ރަ ބަހެްއ ނޫންންނަށް  ޅ ސްވީ ބޭފ ަގއި އ މ ރ ން ދ ވަލެއް ހާެއްއވެސް    އަޅ ަގނޑ ،  އްބެވިމަޖިލީހ ަގއި ތި

ބޭނަމަވެސްހެންއެ ޒ ވާން  މިފ ޅ ،  ވިސްނ ން  އެއަންެގ  ބޭފ ޅ އެ  ބަ ދ   ޒ ވާން  ވިނޭގ.  ތަންތަން  ރީ  ހިމިން  ނ ސްންެގ 

ރަން. މިކަން ކ ރަން ރައީސް ޔާމީން ކަން ކ ންންތެރި ކަ. ރާއްޖެއަށް ބޭނ ންޅިން އާ ޮގތްތައް ހޯދަމ   ން.ރައްޤީކ ތަރަ

ޓ ެގ އެންެމ  ވޮމެގަ   50ލޭަގއި  ހ ޅ މާ  ؛އްޒަތްތެރި ރައީސްއި  ! އްލަވާވި މަސައްކަތްތައް ބަ ކަމަށް ަވޑަިއެގންފައި ކ ރެއްވެރި

ކޭބަލްތައް ފޮނ ވައި،  ޖެއް އަޅައިރިބަހައްޓައި، ބޮޑ  ބ އް  ރެރޭޓަނެޒަމާނީ ޖެ މި ހ ރިހާ    ،އިނ ވަފޮފެން  ،  ޭއެގ ދަށ ން 

ކޮށް ބަ   ،ކަމެއް  ރާއްޖެ  ރައީސް އިއް   ރީ.ދަލ ކ މ ޅި  ކަން ؛ޒަތްތެރި  އެހެން  މި  ކަންމި  އެބަ  ަގިއ    2013ނޭގ  ހ ރީމަ 

ތ އްވައޭރ ަގއި   އަ  2018  ، ކ ދިންތ ރަށް  އައި އަށް  ޒ ވާންއިރ   އެއަށްވ ރެ  ޒ ވާން  ،ދި  މާ  މިއަދ   ބޭފ ޅ ންެގ    އަދި 

 .. ސާފައި ސް ޓެކްގެ ދަލ ތައް. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭބަ ހ ރި  ވިސްނ މަށް އަިއއްސަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ވާހަކަފ ޅ މަޑ ކޮށްލަ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   އެދެން  މައްޗަންޮގޅީދެއްދެއްވ ން  ދާއި  ކެވ ން.  ިއއްޒަތްރާދެކ ނ   ރި  ތެެގ 

   ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް.  ،ބަރ  އަޙްމަދ  ޚައިތަމްމެން

 

 ލަ( )ނިޒާމީ މައްސަ

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޚައިތަމްބަރ  އަޙްމަދ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެން ޗަންޮގޅީމައް

ފައި އޮތް  ވެ  ރ އަހަ  12އަހަރ ،    14މި މައްސަލައަކީ    ،ން ބޭނ ންވޭލަފާހަަގކޮށްމަ  ހަ، އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޭގތޯ.  ނމެނޭ އިހި  އަހަރ  ވެސް ހަމަ މެީގތެރޭަގއި  5  ެގޔާމީން ސަރ ކާރ ސް  ޔަ ރައީދިވޭތ ވެ،  ކޭ. އެހެންވީމާމައްސަލައެ

 .ތް އް ނެއެފަބިކަށް ޙައްލ  ލިޔައެ
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ކަމަޒާނިތިއީ    ،މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   މައްސަލައެއް  ބަލަިއަގމީ  އަޅ ަގނޑަށް  އިއްޒަތްތެރި ނެކަށް  ވޭ ނެށް  ދެން  ތް. 

   !ކ ރިއަށް ެގންދަވާކަފ ޅ  ބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަމެން

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ ރާެގ މެން ދާއިމާވަށ 

ރައީސް   !ދެއާ އަިއއްޒަތްތެރި  ދަންނަނ ޅ ަގ،  މި  އ ޅޭޑ   ވާހަވަން  ފ ންލަދަންނަވާ  ކަ   ލިބިއްޖެްއޔާތ ޞަރ     ށްވަރަ   

 ޤައ މަށް ދިމާވެފައި   ،ބޮޑެތި މަްއސަލަތައް ؛ކަންން ، ކައިއްޒަތްތެރި ރައީސްޅެނީ  ން މި އ  ދަންނަވަ އަޅ ަގނޑ ރަނަގޅ .  

ހަކަ މިއަދ  މި އަންނަނީ އްލ  ބޭނ ންވާތީ، މި ވާތި ޙަ. ބޮޑެންވޭ އެބަ ބޭނ ތި ޙައްލ ތި މައްސަލަތަކަށް ބޮޑެރި ބޮޑެހ 

ތަކަށް ޓެރި ެގއްއްބަވާ އަވަ ތިިއ  ަގރީއިކަ  ން ތެޔޮ ނ ކ ންނާތީޅި ޔޮ ހޮތެ  ،ރީމާން އެން ދ ޅިހޮ   ނ ންެގ ފަރާތ ން. ދ ން ޒ ވާ

 ؛ސާސީޤާނޫނ އަ  މިްއަގިއ މިކަން އޮތީ މިހެން.  ޖޭެގ އަތޮޅ ތެރޭެގ ެއތައް ރަށެއް. ރާއްޅެެގއްލ ންވަނީ. އެީއ ތެދ ފ އޭެގ  

ަގިއ  ރި ރަީއސް. މީަގއި ދެވަނަ ބާބ ތެތްޒައް އް އޮެވެގން އިސަބަބެ   ހިރީމިއިެގން   ހިފަހައްޓަަގއިސީނޫނ އަސާޤާ  އަޅ ަގނޑ 

ޙައަސާސީ ބައްލަާވިއރ އް  މާއްދާތަކަށް  ކަށަވަރ ކ ރ މ ެގ  ކަމެއް  އަޅ ަގނޑ   ،ޤ ތައް  އެއް  ހަމަ  ދެން   ފާހަަގކޮށްލާނަން. 

އެބަހ ރޭ ފޯރ ކޮށްދިނ ަގއި  ރާއްޖޭ  ،އިރ ދަމާއާނަ   ،އިފެނާ  މީަގއި  އާންމ ންނަށް  ވަސީލަތްތަކެއް  ޙައްޤ  މ ހ ރިހާ  ެގ 

މަްއޗަެގރ ރ ކާސަ ލާ  މިހެން ޒިމ ކޮށްށް  ރައީސް އްއޮތ މެއޮތް  ފަ.  އިއްޒަތްތެރި  މާއްދާެގ    25،  ަގިއ  އަށް ވަނަ  )ހ( 

  ރަނަގޅ  މީތިއްޔާފި ދެއްަވއިފ ރ ޞަތ   ށްޅ ަގނޑައަ،  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި މި އޮންނަނީ  25ދާނަން.    ޑ އަޅ ަގނ 

އަޅ ވެއިނިންމަ މަސަްއކަތް  ކ ރ ާމއިނ ތިލަން.  އަޅ ވެނ ކ ރ ަގދަކަމ ން  މަސަަގދަކަ  ނ ކ ރ މާއިތިވ ން.  ކ ރ ން ނ އްކަތްމ ން 

ހިނގަމ ން މިހާރ   ހަމަ  ރިޢާއޮްއވާ  ކަމަކަށް  ދެ  މިދާ  ތެރޭަގއި  ސަބް  ޔަތްކޮށް  ވާހަކަ    މި  ަގނޑ އަޅ  ޖެކްޓ ެގ 

 ކާރާއި އިންޑިއާ ސަރ   ؛ސްވ ންބަ އްްގރަފީެގ އެ އިޑްރޯ  ހަ ޅޭކ ެވެގން އ ލީ  ންއި، މިދޭތެރެކައަކީނަން. ެއއް ވާހައިލާދަންނަވަ

ތި އެބަ  ޅ ވެއަެގން  ފައި އޮތް. މިއިން ކަނޑައެޅި އެއްބަސްވެ  ،ށް ބ ނާސްވެފައި އޮތް ކަމަވެހި ސަރ ކާރާ ދެމެދ  ެއއްބަ ދި

ދިވެކ ރޭ ޤާނޫ  ހި  އަޅ ނ ރައްޔިތ ން.  އެބަ  މަނާކ ރޭ  އޮރ ކ ތި ވެއަސާސީން  ލިޔެފައި  މީަގއި  އެއް ން.  ދެވަނަ  ޗެތް  އް. 

ދެކަމަކަށް ކަމަކަ،  ހާލަވަނަ  މި  ކޮވިޑ ެގ  ވަންނަ  ރާތ ަގއި  ށް  ހޯދައިދޭ  ޑޮލަރ     80ޑޮލަރަކ ން    100ންމެ  ކޮއްޖޭަގއި 

ިވޒިޓ ކޮށްފައި  އެ މީހ ން ޢާއިލާއަށް  .  އިބަންދ ަގ  ޓ ރިސޯިއ،  ަގ ރަށ  ބަންދ ބީ ތިޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރ ެގ މ ަވއްޒަފ ން އެ

އި  ަގނ  ސް ކަރަންޓީވަދ   14އައިްއސަ އަނެްއކާ    ،ޓީނ ދ ވަސް ކަރަން  14 ދާން  ސައްނަަގިއެގން ައއި  ގޮއްސަ ޗ އްޓީ

މީހާއަށް އެބަ އާދެވޭ ސްޓް  ރި ޓޫޅ ވާ  ތި ބޭފ ޅ ން ތި ވިދާ  ، މީހާއަށް   ސްޓ އާދެވެނީ. އެކަމަކ  ޓޫރި  ށް މިޓަހ ރެފައި ރިސޯ

ސީދާ  ؟ މ ވައްޒަފަށް ނާދެވެނީ އެޮގތަށްތޯ ރިސޯޓ ހޯދައިެގން. ކީއްެވެގންޖާ  ދަިއެގން އޭެގ ނަތީޓެސްޓެއް ހަސީ.އާރ   ޕީ.
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  ތޯކ ކާ؟ ނީނަަގޚިލާފަށް ކ ރާ ކަމެއް މިއީ. އެކަމަކ  ކާކ ތޯ ޒިންމާ  ސީއާރ ކާރ ން ޤާނޫނ އަސާވެހި ސަޅިެގން ދިކަނޑައެ

ވަނީހަ އަ 2؟ ނަަގނީމާންޒި  އިމީަގ މި  ޚަރަދ ކޮށްފި  4  .ރ   ރ ފިޔާ  ކޮވިބިލިއަން  މަސަ   ރިސޯޓެްއަގއި    ރާ އްކަތްކ ޑަށް. 

ލެވ ނ . ނ ސާމަޖައްވީއިރ  ހަ  އަހަރ   2  ތިޒާމ ށް އާދެވޭނެ އިންން ރިސޯޓަޓެއް ހަދާލައިެގސްރ  ޓެ ކަށް ޕީ.ސީ.އާވަްއޒަފަމ 

ނަށް ންރަްއޔިތ   ރީމަ އެތާ ތިއްބަވާއެން ދ ންއް. ސްޓެލްކޯ ދ ންހޮޅިޅެތެދ ފ   . އެއީއޭހޮޅިމި ދައްކަނީ ސްޓެލްކޯ ދ ން  ދެން

ސަބަބަށް އެ  ޖެޓ  ވޮގަ މެ  25ޓަކައި    އ ނދަޫގވާނެ.  ފެންވަރެރޭޓަނެެގ  ޒަމާނީ  އެންމެ  ހަދައް   ށް ލެއަމާޅ ހ   ިއ،ރ ަގއި 

ައޅައިރިޖެ އަޅައި، ބޮޑ  ބ ކޭބަލް މި   ައޅ ަގނޑ  ކޮށްދޭ ވާހަކަ  ފޯރ   ކަރަންޓާ ހ ރިހާ އެއްޗެއްޭއެގ ދަށ ން ފެނާއި    ،އް 

ސަރ ކާރެދެއްމިއީ  ދެންނެވީ.   ކ ރެއްވީތޯ  އެކަން  ސަބަބަކީ.  އަންނަންޖެހޭ  ޔާމީނޭއް  ރަީއސް  އެ  މި އަޅ ަގނޑ އީ  .   

މިކަކަވާހަދެންނެވި   އެހެންވީމާ،  ން  ައކީ.  ފެކްޓް.  މިއީ  ނ ކ ރެވޭނެ.  ޮގވަައޅ ަގނޑ ދޮެގއް  ސަރ ކާރަށް  މި    ،ލަންއި 

ޙަ ނޫނ އަސާސީގަ ޤާ ރައްޔިތ ންެގ  ހ ރި  ވާއްޤ އި  ޝައ ތަކ ެގ  އެހާ  އަކ ރަ ޤ  ހަކަ  ައކ ރ ން  ހ ރިއްޔާ  ށް  ވެރިކަން 

 ްއޔާ. ށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިތެދ ވީ. ވަރަމި  އަޅ ަގނޑ ލަން . އެ ވާހަކަ ދަންނަވާށޭްއވާޛ ކ ރަފީންތަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ެއއްކޮށް    ޖެހޭނެ ތަރައްޤީއާބަދ ވެސް ވިސްނަންއައަޅ ަގނޑ މެން    އި ދެ! ރާއްޖޭަގއާ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

އެހެ ެވސް.  މައްސަލަތަކެއް  ޙައަންނާނެ  މައްސަލަތައް  އެ  ހަންވީމާ،  އެީއ  އްލ ކ ރ މަކީ  މަސައްކަތެއް.  ކ ރަމ ންދާ  މަ 

ސް ހަމަ ރައްޔިތ ންނަށް ްއ ައއިްއސަ ވެކޮންމެ ސަރ ކާރެ  ްއ ނޫން. ދެންކަމެ  ވާ   ންކ މެންނަށް ެއއް ދ ވަހަ އަޅ ަގނޑ 

ކަމ ކ ރ ޚިދ މަތް އެބަންެގ  ސަރ ކާކ ރޭ  ތައްތަކެްއ  އެްއވެސް  ެއއީ  ޚިދ މަތްތަކަށް  ރަ.  ދޭންޖެހޭ  ރައްޔިތ ންނަށް  ކ ން 

  ތަކަށް އި ސަރ ކާރ ބައަނެއްޑ ވެދާނެ  ބޮތް  ކައްރ ތަކަށް ކ ރެވިފައި ހ ރި މަސަރ ކާއި ސަބަ. ދެން އެއްއް ނޫންމާލ ވ މެހ އި

ދެން  ވ  ބޭނ ންލަފާހަަގކޮށްޑ   ައޅ ަގނހަމައެއާެއކ   ރެ.  ފާ ؛ން  ދެންމެ  މެންބަރ    ، ފިހަަގކ ރައްަވއިއިްއޒަތްތެރި 

މ ރިސޯޓ  ޕީ.ސީނައްޒަފ ންވަ ތަކ ެގ  ވާހަ.އާރ   ށް  ނ ހެދޭ  ރިސޯޓ   ؛ކަ ޓެސްޓ   ވާހަކަ.ހަދަިއެގން  ނ ދެވޭ  ދެން    ތަކަށް 

ޞިއަޅ ަގނޑަ އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ނޫން.  މާހިރެްއ  ޞިއްޙީ  ކަންތައްތަކ ަގއި  ކީ  ފެނިއްޖެ އަޅ ަގނޑ އްޙީ  މެންނަށް 

ދޫ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދެށްލީ ކޮދެއްތޯ  ވާމާ  ައނެއްކާ  ން  ެވސް.  ޖެހެނީ  ޮގތް  ފިއްތ ންތަކެްއ  އަޅ ަގނޑ  ެވސް  އިތ ރ   މެން 

އެހެންވީމާ،  ެގ ދެކޭޮގއަޅ ަގނޑ ންނަން.  ޞިއްޙީ   ރަނމާ  ތ ަގއި  އެންމެ  ހަމަ  ވެސް  ބޭފ ޅ ންަގޅަހިރ ން  ެއ  ނަށް ށް 

ކަންތައްތައްއި ފެނިވަޑަ ެއ  ޮގތަށް  ލަފަ  އެ  ންދަނީ.ެގ  ަގންނަވާ  ފިޔަވަޅ ތައް އަޅާރ ން  ސަރ ކާއްކޮށް  އެޔާ  ބޭފ ޅ ންެގ    

 ށް.  ބީބައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިލްޔާސް ލައިރާެގ  އަރ ވަނީ ހ ޅ ދޫ ދާ ވަނީ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މިޅ އް އަ

 

 ކަދެްއކެވ ން: ވާހަ ބްބީލްޔާސް ލަބަރ  އިމެން ެގހ ޅ ދޫ ދާއިރާ
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ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ސްޓެލްޝ ކ ރިއްޔާ  ޖަނަ.  ތެޔޮތާކާއި ދ ންހޮޅިތައި،  ރޭޓަރ ތަކާކޯެގ  ދިރިއ ޅޭ ނީގ،  މީހ ން  ތައް 

މާރަޙަސަ ސަރަޙައްދ ގަ ޓ ބެހެއް  އިާގތ ަގ  އްދާ  އެ  ސަބަބ ން  ރައްޔިދި  އިމ ެގ  ލިބެމ ންދާ ތަކަށް  ތ ންރިއ ޅެމ ންދާ 

ަގޙަ ެގއްލ ންތަކަށް   ހޯދަިއދިނ މަށް  ދެކ ނ އްލެްއ  މީކާ  ލޮޅ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ނަސީްމ    ލ އީދާިއރާެގ  އަޙްމަދ  

ބޭނ ަގވާ  ހ ށަހަޅ އް ފާހަަގކޮށްލަން  ކަންތަްއތައް  ބައެއް  ފެންނަ  ައޅ ަގނޑަށް  އިްއޒަތްތެރާރަށް  ރަީއސްންވޭ.  ިމ   ؛ރި 

ިގނަ    ދިރިއ ޅޭ ވަރަށް  އިސަރަޙަްއދ ަގ  ސަބަބ ން އެއޭެގ  ކެއް.  ތަ ަވރަށް ރަނަގޅ  ވާހަކަފ ޅ ހ ރީފާހަަގކޮށްފަ  އިރ ގަ ރާަގ

ދިރިއ ޅޭ  މ ން  ންންވާނީ އާނަޖީނ ެގތައް ހ ންވޭ އިންއިއް ހެދިފަދެދަޫގތައް ދިމާވޭ. އަދި ަގާވއިއ ނ  ރައްޔިތ ންނަށް ދަތި

، ވެސް   އިޖާަގއެްއ ނެތް. އަދި ބައެއް ރަށްރަށ ަގ  އެ  އިމާލޭަގ  ،ަގއޭ. އެހެންނަމަވެސްފޫޓ  ދ ރ މިނ   200އްދާ  ސަރަޙަ

ިއއްޒަތްތެ ފާހަަގކ ރިބައެއް  މެންބަރ ން  ފަދަރި  މިގައެއް  ޖާ  އެ  ،އިން  ވެފަނެތް.  ޮގތައި  ކަން  ބަލާއޮތް  އިރ  ށް 

ވިސްނާލެވިފައި،    އިރާލަކަންތައްތަކަށް ދ   ށް މި ާވިއރ  ރަނަގޅައިކ ރެވިފަ ންއަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށް ޕްލޭ

ޕްލޭންރަ މާލޭ  އިވިފަކ ރެނަގޅަށް  ދިމާެވފަ  އިަގނެތްކަން.  މީހ ންަގމާލޭ  ،ޮގތަކީ   އޮތް  އިވެސް  މީހ ން   ؛އި  ރަށްރަށ ން 

ވ މ ެގ ސަބަބ ން މާލެ ހ ރީ. އެހެން  އިފަ ކަންތައްތައް ިގނައިން ކ ރެވި  އިރަކޮށް މާލޭެގ ދިރިއ ޅ މަށް ކ ރީގަ ހިޖ   ށްއަމާލެ

ދިމާ  ،ތޮއްޖެހި ހ ރިހާ  ހ ރި  ބިންމާލޭެގ  ނަަގއަކ ން  އަޅަ އި  އިކޮޅ ތައް  ދޫކޮށް  އި،މާރާތްތައް  އަޅަ  ،ޯގތި   އިފްލެޓް 

ސަބަބ އެހެން އިން ވ މ ެގ  ާގތ ަގނ ެގޖީން  ވެސް  މަޖ ބޫރ ވެފަ  މީހ ން  އި އާ  މިީއ    ، އެހެންނަމަވެސް.  ިއަވނީއ ޅެން 

މިއްލ ޙަ މައްސަލައެއް.  އެއްލ ޙަކަން  ކ ރަންޖެހޭ  މީހ ދިރި  އިހިސާބ ަގ  ކ ރ މަށް  ކ ރަމ   އެ  ންއ ޅޭ  އެބަދޭ.   ންޝަކ ވާ 

އެބަޖެހޭ.  ހޭ  ކ ރަންޖެ   ކ ރ މަށްއްލ ޙަމިކަން   ކ ރަން  ދައ ލަތ ން  ދެކޭޮގތ   އިއޭގަ ކަންތައްތައް  އަޅ ަގނޑ     ދެ  އިގަ އޮތީ 

 .ލަންޖެހޭއިވަ ލަރްމ ޕްލޭނެއް ެއކ ޓަ  ޓްޝޯސް އަވަހަށް  ވީހާވެ  ،ތަމަ ކަމަކީ ކަންތައްތަްއ ކ ރެވެން. ފ ރަ  އިސްޓޭޖެއްގަ 

ން އ ޅޭ ރައްޔިތ ންނަށް މިކަމ ދިރި   އިރަޙައްދ ަގއެ ސަ،  ނެ. އެހެންނަމަވެސްނ ކ ރެވޭއްލ ޙަ  ކަންކަން   މި  އިރމްގަ ޓަ  ޓްޝޯ

ކަންތައްތަމިހާ  ކައިޓަކ ރ މަށް  އްލ ޙަދަތިތައް  އ ނދަޫގވާ   ކ ރެވޭނެ  މިހާރަށް  ބަލާފަރ ން  ބަލަންޖެހޭ.  ކޮބައިތޯ   އިކަކީ 

ކަންތައްތަޭއެގ  އި،އަިއޑެންޓިފައިކޮށްފަ  ހ ރި  ކ ރެވެން  ކޮބައިތޯތެރެއިން  ކ ރެ  ފައިބަލާ  ކަކީ  އަޅ ންވެމިހާރ   ަގނޑ  ޖެހޭ. 

އިއްޒަތްމި ފާހަަގކ ރަްއވައިހާރ   މެންބަރ   އިންޖީެމގަވޮ  50ހ ޅ މާލޭެގ    ،ފި ތެރި  ވާހަކަ  އެއްނ ގެ ޓ ެގ  ރަނަގޅ   އެޅި   .

ްއ  ކ ރީމަ އެތަނ ެގ ބައެޓްއާ ކަނެކްއަޅާފަ. އެ އިންޖީނ ެގއިން މާލެ  ހ ރިއިންޖީނ ެގެއއް އެބައް.  ފ ޅެކަެއއް. ތެދ  ވާހަކަވާހަ

ނި ޖަނަރޭޓަރ އިލާއްވަ ޖަނަރޭޓަރ ތައް  ހ ރި  ދެން  ަމއްއަޅ  ؛ތައްފަިއ  އެކަމ ެގ  އެބައޮތްަގނޑ މެން  ެއކަމ ެގ ސަލަެއއް   .

އެއީ  މައްސަ ޑޮލަރަށް  80ލައަކީ  އިންޖީނ ެގއެ   މިލިއަން  އަ   އް.އެޅި  ޑޮމިލިއަ  55ަގކީ  ައސްލ   އެތަނ ން ން  ލަރ . 

މަްއސަލަ  މާ  ،އިއެއްބަ  ެއޅި  އިންޖީނ ެގ  އަގ ބޮޑ ކޮށް  އަޅާފަ  ؛ބޮޑ ތަން  ލާރިން  އިންޖީނ އި  ޓެކްސް  ވީމާހ ރި    ެގެއއް 

ެއބައޮތް.އަޅ  ޝަކ ވާ  އަ  އެ   ،އެހެންނަމަވެސް   ަގނޑ މެންެގ  ރަނަގޅ ޅ ަގތަން   .ކ ރަންޖެހޭބޭނ ން  ށް،ކޮނޑ މެން 

ަމއްސަލަައކީ އަޅ ަގ އިންނޑ މެންެގ  އެ  ެއޅ މ ގަ   އިންޖީނ ެގތީވާއި ށްފަކޮކަންވައް   އިޖީނ ެގ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ .  ނޫން  ެއއް 
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  އި، ައވަހަކަށް ނިންމަނެކްޝަން ވީހާވެސް  އާ އިންޓަރކަމާލެނ ން  އެތަ  އިރމްަގޓަ  ޓްޝޯ  ،  އެހެންވީމާ.  މައްސަލައަކީ

ނި ޖަ މާލެއިން  ހ ރިހާ  ހ ރި  ނިއްވާލެވެން  އަވަހަށް  ވީހާވެސް  އައްނަރޭޓަރ ތައް  ލިބޭ  ޅ ަގނޑަވާލަންޖެހޭ.  މިހާރ   ށް 

ބަލާ ލިން  އިރ މަޢ ލޫމާތަށް  މިތަނ    ކ އިންޓަރކަނެކްޝަން  ގ ޅި  ނިމ ނ ރަނަގޅަށް  ޖަނަރޭޓަރ ތައް  ހ ރި    އި ކަމ ގަ   ެގ 

މި ާގތްަގނވިޔަސް  އަހަރ ެގ  ށްޑަކައީ  ދާއިމީ  އްލެއް.  ޙަ  ދެތިން  ހޯޙަައދި  އެއްލެއް  އިތ ރަށް  އަދި  ތަނ ގެ ދ މަށްޖެހޭ 

ންމެވެސް ވަރަކަށް  ނަ މައި އިންޖީނ ޭގެގ ކޮހ ންއި  ސް މާލޭަގޔަކ ރިއިތ ރ    .ކ ރަންކެޕޭސިޓީ އިތ ރ   ޕޭސިޓީ، ހ ޅ މާލެކެ

ދާނެ. މައި ޖަނަރޭޓަރ ތަކ ެގ ިގހިތައް ނެ ނެއްސަ ހ ރި އެއްޗެއެހެރަ ސްޓޭންޑްބައިއަށް ގެ ރަންޖެހޭ.  ކ ޖަނަރޭޓަރ  އޮޕަރޭޓް

ނި  ޖަނަރޭޓަރ ތައް  ބެކަދާވިްއވާލެތެރެއިން  ޮގނެ.  އަ  އިތ ގަ ޕެްއެގ  ބޭނ ންޅ ަގނޑ މާލެ  ދިގ މެން    ންްގލޯ ؛ކ ރަންޖެހޭ. 

ޕްލޭންރމް ވިސްނ މަޓަ ދެކޭޮގތ ނކ ރާއިރ  އަޅ ަގކަށް  ގ ޅީފަޅ  ؛އެބައާދޭ  އި ގަ ޑ   ތިލަމާލެ،  ރިޖ . އަންނައިރ  ބ   ފ ށި، 

ތި ނޫނީ  ާގއިމ އި  ލަފ ށީަގގ ޅީފަޅ   އިންޖީނ ެގެއއް  އަދި  މި  އެހެންވީމާކ ރަންޖެހޭ.  އެބަ  ލިންކ ވާންޖެހޭ،   .ދެކޮޅ ން 

ނޫއެކްސި  ކަނީޑެންޓެއް  ހ ޅ މާލެއިން  ކަނޑަިއެގން  ކަރަންޓ ނެކްޝަން  މާލެއިން  އިންޓަރަޕްޓްދިޔަޔަސް    . ނ ވާނެެވެގން 

ޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެޭވ  . އައް ހަދަންޖެހޭނެޕްލޭއެކަން ކ ރެވޭނެ    އިރްމަގލޯންްގ ޓަ  އެހެންވީމާ،  ނެ.ޖެހޭ ބެންޚިދ މަތް ލި

ިވސްނ ންފ ޅ   އިޮގތ ގަ  އެބަ  ސަރަޙައްދ ގަ ެގންގ ސަރ ކާރ ން  ެއ  ާގއިމ   އިޅ ްއވާ  އެހެންވީމާ އިންޖީނ ެގެއްއ  ،  ކ ރ މަށް. 

ނި ައވަހަށް  ވެސް  ފަ  ރެވޭނެކ މަސައްކަތް  އެކަމ ެގއި  ވަންމައެކަންތައް  ސަރ ކާރ ން  މި  ޮގތްތަކެއް  ހިކޮށްދޭންޖެހޭ. 

ކަތް  އެކަމ ެގ މަސައް   އިކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އަދި ފަހ ން ކ ރެވޭނެ ކަންތައްތަކަ އާކ ރ  ރާސްތާ  ،ބ ނޭވެސް އެބަ  އިރ ގަ ރާަގ

އަޅ ަގނޑ ެމން އަދި  އެމް.ޑީ  ،ސަރ ކާރަކީ  ެގކ ރ މަށް.  އެނަ.ޕީއަބަދ ެވސް  ރެނިއ ބަލް   ކ ރާތ ވަކާލާ  ރޖީއަށްއަކީ 

އެހެންވީމާ އަޅ  ސަރ ކާރެއް.  އެބަޖެހޭ،  އެަގނޑ މެން  ރެނިއ ބަލް  ބޮޑަށް  ވީހާވެސް  ޑީސަލް ބޭނ ރޖީ  ނަ   ؛ންކޮށްެގން 

އިންޖީނ ެގތަކ  ޑީސަ  ނަލްކޮށްޓްރެޑިޝަ ިމ  ބަދަލ ަގލް  އެނަ  އި ެގ  ލިބޭނެ ރރެނިއ ބަލް  ކަރަންޓ   ބޭނ ންކޮށްެގން  ޖީ 

 ޖީނ ެގތައް ބަހައްޓާނެެވސް އިން  އިވެސް. އަދި ރަށްރަށ ގަ   އިރަށ ގަ ދި ރަށްވެސް އަ  އިމާލޭގަ   ކ ރަންތައް ާގއިމ ނިޒާމ 

  އިކޮށް ިވސްނާފަހޭ ވަރަށް ދިގ އެބަޖެ  ތަކ ން ބަލަންއިރ  ކައ ންސިލ ކ ރާޔޫސް ޕްލޭން  ، ލޭންޑްކ ރާއިރ ންތަން ޕްލޭތަން

މީހ ންނާ ޮގ  އެ  އިދ ރ ގަ   ވީހާވެސް  ބެހެއްޓޭނެ  ެއކަން ކ ރަން. އަތަން  ޕްލޭންކޮށްެގން  އެނަތަކަށް  ރޖީ ދި ރެނިއ ބަލް 

   ހެދ މަށް ޓީއަކަށްބަން އެމިޝަން ފްރީ ސިއަކީ ކާމާލެ  ،ވޭ އި ހ ށަހަޅ އްވާފައަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭ.

ތާއީދ އި ޮގވާލައްވާފަ  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   މި   ކ ރަން.ވޭ.  ކ ރ މަށް  ކ ރިމަސައް  އެކަން  ެގންދަންޖެހޭ. އަކަތްތައް  ށް 

ންޓް ންމަމެންެގ އެންަވޔަރައަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވޭ.  ަގނޑ  ކ ރަްއވާކަން އެބަ އަޅ   މަސައްކަތްށްމަކަސަރ ކާރ ން މި

މިކަމ ަގމިނި އެކައިސްވަރަށް    އިސްޓަރ   އަދާކ ރައްވާ.  އެބަ  ވިސްނ ންފ ޅ ަގމަނާދައ ރެއް  މިކަމ ގަ   އިެގ    އިއެބަހ ރި 

ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް  ،  އްލެއް ލިބިެގންދާނެ. އެހެންނަމަވެސްޙަ  މިއިން  އިޮގތ ގަ ށް ެގންދަވާނެ ޮގތް. ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ އަކ ރި
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ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ   . ވަރަށްއްލެއް ެގންނަންޖެހެނީޙަލަ  ން މިއަށް ޖ މ އްލ ެގ ތެރެއިޙަދާއިމީކޮށް ލިބޭ    އި،އްލާޙަ  ލިބޭ

 ސް.  އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

 މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ .ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އ ތ ރ  ދާއި   ޗަންޮގޅީމައް ބަރ .ންތެރި މެއްޒަތްޝ ކ ރިއްޔާ އި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ މެންބަރ  ރާެގ  އ ތ ރ  ދާއި ޗަންޮގޅީމައް

ިއއްޒަތް ފ ރިހަމައަށް  ަގނޑ  ވެސް ހަމަ  ޅ އަ   ރާރަށްަގ  އެ ހ ށަހެޅި  ލ ދެ! އެމް.ޕީ މީކާއީތެރި ރަީއސް. އާޝ ކ ރިއްޔާ 

ެވސް  ދ ތާއީ ައޅ ަގނޑ   ފާހަަގކޮށްލަންކ ރަން.  ބަ  ސްޓެލްކޯއަށްވ ރެ  ،ހަމަ  އެ ދޮށީ  ދިރިއ ޅެނީ   އިސަރަޙައްދ ގަ   ެއއް 

ރަ ސްޓެލްކޯ  އިްއޒަތްތެރި  ރައްޔިތ ންނަށްއީސް.  ވެސް  އަޅ ަގނޑ     މާ  ވ ރެ  ފެށ ނީ    ،ފާހަަގކޮށްލަންހަމަ  ފަހ ން. 

ނަމ ަގއިންޖީނ ެގބާ އެބާއިންޖީ  އި  ސަ  ތާހ ރެނ ެގ  ވަރަށް  ރަޙައްދ ެގއެ  ކަންބޮޑ ެވެގން  ހަމަ  ބަޔަކ   އޭރ   ިގނަ  ދިޔަ. 

ކާއި  ޑަ ަވއިބްރޭޝަނަ އެއީ ކ ޅެންޖެހޭ ޮގތޭ ނަށް އެއީ އ އެީއ މީހ ން  އިޙައްދ ގަ ނީ އެ ސަރަރަހީކ ޙައްދ ެގ ބަޔަކ   އެސަރަ

ސައ ންޑަކާ  އަބަދ  ބޮޑ   ހ ންެވސްއެކ   އެ  ހާލޭ. ނަންޖެހެއޭ.  އ ޅެންޖެހޭ  ރައީސްއިއްޒަތްތެ  އީ  އެހެން މިހާރަ ؛ރި  ކ  

 އިނޫން ހިސާބެްއަގ  އިރިފޫޓަށްވ ރެ މަދ ނޫން ކަ  200ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.    ތްދެްއކޭކަށް ނެ  ވާހަކަ  ކަމަކ ނ ދާނެ. އެ

އެއްސ ންބަހައްޓަން   ފަހަތ ން  ވެ  20އަސްލ     އިކެނޑިފަ   ބ ނާއިރ   އެ ފޫޓ   ނެތް  މިީއ  ހަމަވެފަ.    އިދޭތެރޭަގ  ސް 

ރަކަށް   ވަތަންމެާގނޫނ ން ކި ؛ކ ރެވ ނީމަ ލިބޭ ދެރަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ނ ލޯށް ފޮދ ތަކަވާއި ކެއް ހެދިެގން ގަ ަގާވއިދ ތަ

ކަންކަން    އިފަޖަހާވަރަކަށް  ކިތަންމެ    އިވެސް ކ ރެވިދާނެ. އަދި ާގނޫނ ގަ ޒިމ   ާގނޫނ ން ލާވިދާނެ. އަދި  ކަން ކ ރެކަން

ކަން  ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކަން  އްނެ އިެގށް ހަޅޭއްލަވަ ކ ރާރ ކޮމިތަނ ން ތަްއވިދާނެ.  ވެސް ބޭ   އިފަ ކ ރަން އަންާގ

ބަކ ރާނީކީ.   މިފ   ،ލާމިސާލަކަށް  މާލެ  ނަދޫ.  އަޅ ަގނޑ މެހ ޅ މާލެ  ،ާއއިއޮތީ  އެއައާއި  ކައިރީގަ   ރޕޯޓާންެގ    އި އެހާ 

ކަެމްއ ރިމިއީކީ ރައްކާތެ.   ރައީސްރާ ެއއް ސަރަޙައްދެއް ިއްއޒަތްތެރިކ އް ސްޓޯލެށް ެގންނަހާ ހ ރިހާ ފިއ ދިވެހިރާއްޖެއަ

ކަންނޭނެގނޫން އެނިގލައްވާނެ  މަނިކ ފާނަށް  އަނެއްކާ  މި  15  ، .  ކަންނޭނެގ  ބެކަޕެއް  މ ޅި  ންނަނީ.  ހ   ދ ވަހ ެގ 

ބެކަޕް،   ތެލ ެގ  ބޭނ ންވާ  ބެކަޕް  15ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ކަންކަން    އްމިއެ.  ދ ވަހ ެގ  ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ނޫން 

ކައިރީގަ ޕްލޭން ޮގތަކީ.  ެވެގންއި  ފަކާއް ހި  އިކ ރަންޖެހޭނެ  ކަމެއް  ހިއްކީ  އެތަންތަން  އެބަހ ރި.  ތަންތަން  ބޮޑެތި   ހ ރި 

ރައީސް އަހަރ   2008.  އިްއޒަތްތެރި  ރައޭ  އި ވެރިކަމ ަގ  އިގަ ވަނަ  ހ ންނެވި  ނަޝީރ   އެއީސް  ކ ރެްއވީ   ދ     ކަންކަން 

ޓާ ހަމައަށް ބ ރިޖެއް ވެސް  ށްލަފ ތިސް ޮގން ފެށިެގންހ ޅ މާލެއި ،އާދޭކަން ރިޖެއް ެވސް އެބަ ބ ިއެގން. ވިސްނަ  އި ޔާލަކ ރި

މީތި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޭތި  އިޕެނަލްތަކާ   ލާެގ ސޯއަޅ ަގނޑ މެންއެބަ އާދޭކަން ވެސް އެނިގެގން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  
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  ،ތެރި ރައީސްެގން ިއއްޒަތްކަން ެވސް ހަމަ އެނިގ އެކަން ކ ރެވެން އޮތް ކޮށްކ ރެވެން ެއންމެ މ ހިންމ ހައިބްރީޑ ޕަރ  ސ 

ައއީ. ހަމަ ސް.  އިއްޒަތްތެރި ރައީ  އި ކިޔާފަ   ސްޓެލްކޯ  ބ ރި އިމާރާތެއް ެވސް އެޅިދާނެ  50  އިމިތާގަ   އެކަން ފެށިެގން 

 ބަހައްޓަން.  ިއތ ރ  ޖަނަރޭޓަރ   އިކ ރާށޭ ކިޔާފައެކްސްޓެންޑ   ންނަ މަގ  ވެސް ނެިގދާނެކާ ޖެހިެގން އޮއަނެއް   އިކައިރީަގ

މިތާހ ން  ޖެހިެގ  އިފަކިޔާ ހަމަ  ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  ނެިގދާނެ  ވެސް  ެގ  ކައިރި  ައނެއްކާ  އޯވަރލޯޑްވާތީ ންނަ  ެގ 

  ޔޮ ތެ  އިދިވެހިރާއްޖެައކީ މިތާަގލެއް ނޫން.  ސޫމިއީކީ އ  ؛ސް . އިްއޒަތްތެރި ރައީށޭެގ ެގންނާތިމަންނަމެންނަށް އިންޖީނ 

ބޭނ ންކޮށްެގން،    އެންމެ އެނަކ ޑަކޮށް  މ ހި ރއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެންމެ  ނެރެވޭނެ  ނަމޫނާ  ޖީ  ޤައ މ .  އެއް  ންމ  

 . މިންނާނެވޭނެ ޤައ މެްއ ނޯއެކަން ކ ރެ  ހައިންފަސޭ  ށްވ ރެންމިއައީސް.  ނެ އިްއޒަތްތެރި ރަދޭޤައ މަކަށް މި ޤައ މ  ހެ

ބޭނ ންޅ ަގނޑ މެއަ  އިޤައ މ ގަ  ވެސް  ސޯލަރ  ރައްކ ރެވޭން  ވެސް  މާދަމާ  ޭގގޭ ޔިތ ންނަށް  ނެ.  އަމިއްލަ   އިަގލިބޭ 

ށާށޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ދަިއެގން އަމިއްލައަށް ބޭނ ންކ ރަން ފަ ށް ވައްޔ ނިޓަްއޗެހި  އެ  އިެގން އެއް ބަހައްޓަލްތަޕެނަ

ޑަށް  ެގ ްގރިަގނޑ މެން ލަން. އަޅ އިވާ އެްއޗެއް ބަލަސް   ކ ންފ ނިތަކަށް ދޫކޮށްލަބަލަ މާދަން ވެތަކަށް، ޕްރައިވެޓްކ ންފ ނި

ބަހައްޓާނީކީ.  ކެއް ނޫން   ސިންާގ ޖަނަރޭޓަރ ތަބޮޑެތި ؛ސްިއއްޒަތްތެރި ރައީ .  ށޭދޭއިރޖީ ވައްދަ އެނަ  ،ހިތ ރަށް ެއއްޗެއި

ބޭނ ންވަނީއެހެންވީމާ ދައްކާލަން  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ފެސިލިޓީ  ،،  ކ ރެވޭނެ  މިކަން  ހައިބްރީޑަށް  ތަކެއް  ސ ޕަރ 

. ނެކ ރެވޭރަންޓ  ބޭނ ންކަ  އިއީ މިތާަގމަށް މިނިސްޓަރއަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެދެން. އެކ ރ މ ށިެގން ގާއިފެ  މިހާރ އްސ ރެ

ރައީސް ައޅ ޛަވަިއެގ   ؛އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  ާގއި ރީޢާއިން  އިލެކްޓްރިސިޓީ  ކ ނީެގކ ރެވޭނެމ ަގނޑ މެންނަށް  ބާވަތ ން   . 

ިއއްކ ރެވޭ ގާއިމ  ަގނޑ މެންނަށް އިލެކްޓްރިސިޓީވެސް އަޅ   މިޮގތަށް ޮގސް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް.  ؛ސް ޒަތްތެރި ރައީނެ. 

ކ ރެަގނޑ އަޅ  މިކަން  ވަރަމެންނަށް  ަވސީވޭނެ  އެލަތްށްިގނަ  މިހާރ   ބައޮތައް  އެދެން  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   ހ ރި  ތް. 

ބިލ  އިންތިހާއަށް    ނަވާލަން ކަރަންޓ އަޅ ަގނޑ  ދަން  ކޮށްދެން ތަކ ރާރ ކ ރ މަށް.  ލޯން ފްއެްއޮގތަށް އެކަންކަ   ަގާވއިދ ތަކާ

ސަބަބަކީ  ؛ދަނީ ވެސް   އަތްނ ފޯރާ ހިސާބަށް ކަރަންޓ  ބިލ  ބޮޑ ވެެގން މިރައްޔިތ ންނަށް ؛ދަނީ ވެސް  ބޮޑ ެވެގން މި

ރައީސް،   ދޯއިްއޒަތްތެރި  ހ ރި  ކަންތައްތަްއ  މިކަހަލަ  އިއް ނ ކ ރެވޭތީއްލ ޙަދިޔާ  ރައީތްތެރި ޒަ    15  ،އެހެންވީމާސް.   

ވިޔަސް ބޮޑ  އަދަދެއްެގ ތެލެްއ  ހެޔޮ އަގ މެ  ކިތަން  ަގއިދ ނިޔޭ؛ ހެޔޮ އަގ ކިތަންމެ  ދ ވަހ ެގ ކެޕޭސިޓީއެއް ހ ންނަ ތެލަކ ން

ކެޕޭސިޓީ ނެތް  ިއއްޒަތްތެރިރސްޓޯ  މިތާ  މިއެހެންވީމާސް.  ރައީ  ކ ރެވޭކަށް  އަބަދ ވެސް    12ދ ވަހ ން    12ޖެހެނީ    ، 

އަޅ    14،  ދ ވަހ ން މިތަނަށް  އި،ޏެއްގަ ދޯންަގނޑ މެން  ދ ވަހ ން  ެގނެސްެގން  ން  ބެތިކޮށްލާ  ކޮށްލަލްރިފީ  ެވސެލްއެއް 

ރައީ އިްއޒަ ކެޕޭސިޓީެއއް.    ،ސްތްތެރި  އަޅ ަގނހެންވީއެވަކި  ވެސް  ެއއީ  އަންނާނެ ލެކްޓްރިއިމެންެގ  ޑ މާ،  ސިޓީއަށް 

ބ ރަދަ  ވަރަށް އިތ ރ   ހައިބްރި ބޮޑ   މިހެން  އަނެްއކާ  މިޑ ނެއް.  ކަމަށް  ނ ކ ރެވި  ނ ޖެއްސޭ  އިތ ރަށް  މަ  ވާނަ  ތަން 

ރައީސް  މ ސްތަޤ އިްއޒަތްތެރި  ދެން  ހަމަ  އިތ ރަވެ   އިބަލ ަގ،  ކަރަންޓ   ށްސް  މިތާަގދާނީ  އެްއ    އި  ައގ ބޮޑ   އެންމެ 

އެހެންވީމާެވެގންދާއ މަކަށް  ޤަ މިނީ.  އަބަދ ެވސް ޝަކ ާވއަކަށް  ރަްއޔިތ ންެގ  ބޭނ ންގި   ،ވަނީ  ،  ވަރަކަށް    ކ ރިނައިން 
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ކަށް ދިރިއ ޅެވޭނެ  ޔިތަެގން ނޫން ޮގތަކަށް ރައްރކޯން ޖައްސައި އެއަރަކ ވެސް ތިމަންނަމެންނަށް ހައްތަހާ ެގއްލ މޭ. މިހާ

ރައީ އިްއޒަތްތެރި  ނޯންނާނެ  ޮގތެއް  އަޅ ަގނޑ ސް.  އެްއވެސް  ޒަމާނ ަގކ ރީެގ  ކ ރީ  ފަންކާަގ  އިމެން  ްއ  ޑެ އެންމެ 

ފަންމ ޅި ގޭ  ؛ހައިެގންޖަ އެންމެ  މީހ ން އެްއވެ   ޑެއްނަގކާެގ  ެއ ސަރަޙައްދ ެގ  ހެދިދާނެ. ެގން ނިދާ ވެސް  ޖަހަިއެގން 

ކައި މިހާރ  ވަރަށް   ކޮންމެހެން ވެސް އެކަން ކ ރ މަށް ޓަ، މިހާރ އެހެންވީމާއް ނ ވާނެ.  ނެއެކަމަކ  މިހާރަކ  ނޫން އެހެ

ައޅ ވެއްޖެ. އެހެންވީމާމ ހިންމ  ޓަރތަކަށް ވެސް   ސެކްޕްރައިވެޓްތ ރ   ހަކަށް އިވަވީހާވެސް އަ   ،ލަންވާަގނޑ  ހަމަ ގޮ ، 

ފ  ކ ރ މ ެގ  މިކަން  އެހެދެއްވ ންރ ޞަތ ހަމަ  އެންވީމާ.  ހަމަ  ،  ވަރަށްވާހަކަ  ދަންނަވާލަން.  ޝ     ކ ރިއްޔާ ބޮޑަށް 

 ސް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެން އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  މެދ   މާފަންނ   އާދެ!  ފ ރ ތެބަރ .  މެންބަރަށް    ދިނ މަށް ޞަތ ރި 

ދާ  އްޗަންޮގޅީމަ މެންދެކ ނ   އިއްޒަތްތެރި  އެދިވައިރާެގ  ވެސް  މި ގަ ައޅ   ،އިަގންނަވާތީޑަ ބަރ   ފ ރ ޞަތ   މިހާރ     ނޑ  

ދެކ ނ  ދާއިރާެގ    ޅީފަހ ން މައްޗަންގޮ އޭެގމެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް.  އަރ ވަނީ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރެާގ ިއއްޒަތްތެރި  

 .ންނަ އަރ ވާށް ފ ރ ޞަތ އިތަމަޚަދ  މައަޙްރި މެންބަރ  އިްއޒަތްތެ

 

 ކަދެއްކެވ ން: ދ  ވާހަޝީބަރ  އިބްރާހީމް ރަެގ މެންދާއިރާނ  މެދ   މާފަން

އިްއޒަތްތެކ ރިޝ  ރައީ އްޔާ  އާދެރި  ފަހަސް.  ދެވަނަ  ފ ރ   ރަށް!  އެދ ނީދެވަނަ  މި  އަޅ ަގނޑ     އި ރާއްޖޭަގ  ،ޞަތަކަށް 

ކަންތައްތަމި ކ ރާ ފަދަ  ޮގތަކަށް  ެއއްެވސް  އިއިރ ގަ އް  އެހެންނަ  ދިޔަ.  ޒަމާންތަކެއް  ދިޔަ  ނ ކ ރެވި    ، މަވެސް ޕްލޭނެއް 

ފެނޭ  އަޅ  ދައ ރ ަގ ؛ތަކ ންޚ ރީތާަގނޑަށް  އަމީން  ކ ރެއްޕްލޭންތަކެ  އިމ ޙައްމަދ   ދައ ރ ަގޞިނާހ ރި.  ިއ  ވިފަ    އި ރ  

.  އިޖެހ މ ެގ ޕްލޭނެްއގަ . ކަޑައި ޑަ ޕްލޭނެްއަގންމާލީ ކައަހަރ  ނި 30 ؛ދައ ރ   ހ ރި. ދެން އައިިއ  ރެވިފަންތަކެއް ކ ޕްލޭ

ންނެވި  ހ އި  ނިމިދިޔަ ވެރިކަމ ގަ   މިހާރ   ،ން ހ ންނެވީރިހާ ކަމެްއ ރާވަހ   އެ  އިމާޖެހ ކަޑަ  އިޖެހ މ ެގ ޕްލޭންގަ ރ  ކަޑައޭ

ޔާމީންރަ ޓްރޭޑް  ،އީސް  މިނިސްޓައޭރ ެގ  ޔާރ .    މިނިސްޓަރަކަށް  މިޓްރޭޑް  ހ ންނަވަިއެގން  ކަމެއް   މީން  ހ ރިހާ 

އެ  އިްއވިއިރ ަގކ ރެ ވާހަކަދެއްކިޓީޕާ  ދެންމެ  ފަން  މިހާ  ހީރާތ ން  ވާހަކައިން  ދައްކާ  ދ ވަހ   ށްއިހަ  އަކީމީނ ޔާ  ،ވަނީ ރ  

 އެ   ކ ރެްއވީ އަހަރ  ވެރިކަން  30  އި  ޤައ މ ަގ މިިއ ރަީއސް މައ މޫން. ރައީސް ޔާމީނާއިހެން މި ޤައ މ ަގއ ފަންވި މީހެއް

ބިނާވެށި ޕްލޭނެއް ނެތް. ރައްޔިތަކާއި ރަްއޔިތެއް    .ްއވެސް ޕްލޭނެއް ނެތްއެ  އިރިއިރ ގަ ކ އަހަރ  ވެރިކަން  30.  އިންއިލާޢާ

ބިނާވެށީޔިރައް  އިދޫކޮށްލާފަ ނާހާ  ކަިއރިއަކ   ބަހައްޓާނީ  ތ ން  އިންޖީނ ެގ  ކޮންތާކ ތޯޕްލޭން،  ރައްޔިތ ން     ނާހާނެ 

ކ ރަމ ން ޮގސް އެންމެ ފަހ ން ހ ރިހާ  ރަމ ންބިން ބޭނ ންކ   ،ހާތ ން ކައިރި ނާޖަހަނީ. ރައްޔިކައިރިއަކ . ޮގސް ކަޑައެއް  
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 . އަޅ ަގނޑ މެން ދަނީ އެހެންމިހާރ  ވެސްބިމަށް.  ރ   ކާސަރ ވެސް  މާލޭެގ ހ ރިހާ ބިމެއް  ބިމެއްވީ ސަރ ކާރ ެގ ބިމަށް.  

ށް މި ކިޔަނީ މިފަދަ ކަންތައްތަްއ  ނެއް ހަދާށޭ ތަކ ރާރ ކޮމާސްޓަރ ޕްލޭ ؛ނެއްޕްލޭ  ،ންޖެހެނީއް ެގންނަޕްލޭނެބިނާވެށި  

އޮތޯރިޓީއެ   ޔ ޓިލިޓީވެ.  ދިމާވާނެތީ ޮއވެމެރެިގއ ލޭޓްރީ  މިހާރ   ކަމެއް އެ  ،އް  ތަކ ރާރ ކޮ  ްއވެސް  ރައްޔިތ ންެގ  ނ ކޮށް  ށް 

އް  . ާގނޫނ  ނެތިެގނެ ހަދާށޭާގނޫނެްއ  ކަމޭމެން    !ބަލަ  ،މީހާއަށް ބ ނަނީ  ން ރައްޔިތ  ދެ  . ކީމާވާހަކަ ދެއް  މަޖިލީހ ން މި

ޅެނީ  އ   ެގން މިނ ކ ރެވި އ ޅެނީ. ތަންފީޛ   ނެތިެގނެއް ެވސް ނޫން މިަގާވއިދެްއ  އ ޅެނީކީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.    ނޫނޭ މި

  ވާތްކޮށް މި ޣާބަ  އިގަ ފެބްރ އަރީ  7ެއއް. ެއއީ  ކާރ ެގ ތިބި ބަން ސަރ ޝަކ ރަން ތިބި ކޯލިންފީޛ  ތައީސް.  އިްއޒަތްތެރި ރަ

  އިކ ރާށޭ ކިޔާފަތަންފީޛ   ރެައށްލާރ ެގ ތެސަރ ކާ  ކ  ޅަށް ނިކ ތް ބަޔަސަރ ކާރާ ދެކޮ  ތް ބަޔަކ . މިސަރ ކާރާ ދެކޮޅަށް ނިކ 

ބ ނީމާ މީހ ން  ބަޔަކ   އެ  ، ދެން  ބ ނާނީ.  މޮޔަވެފަހިސާބ   މޮޔަެއކޭ  ބ ނާނީ. ތިބި   އިޯގސްވެފަބ އްދި  ިއ،ން  ބަޔެކޭ   

މިތިބީއަޅ ަގނޑ މެ ބަދަލ  ން  ސަރ ކާރ   ކޮށްެގން.  އެކަން  ބައަނެއްކާ   އި،ކޮށްފަ  ބަދަ ؛ދަލ ކ ރިވެސް  ކ ރި  ލ މަގ މަތިން 

ަވގ ތ     މިސްޓަރެްއ ވެސް އެބަހ ރި.  . ހޯމް މިނިޮގތް  ެވެގން އ ޅޭކާރ  ހިންަގން ހަވާލ ކޮށްެގން ތިބީމަ  ބަޔަކަށް ސަރ 

ެއ    ޮގއްވާލީމާހާރަކޮށްލަން ވެެގން ބޮންސް އަވަރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ރައީ ؛ އެންމެ ބޮޑ  ކަންތައްތައް އ މަށް ދިމާވިޤަ

ހ ރަސް ޓަކައި  ތަޙ ޤީޤަށް  ކަމެއް،    ކ ރ މާތާނ ޚިއެޅ މަށް  ކ ދިން  އަންހެންބެހޭ  އ ޅެކ ތާނ  ޚި  ހާސްވެ  ،ރަން   ހަމަ 

ކަ އެނޫން  މިތެޅިފޮޅެނީ.  ނެތް.  ދ ނިޔޭަގއ   މެއް  ައނަގރައް   އިބަލިމަޑ ކަމެއްގަ   އިޅެނީ  ދިމާ  އިޔާ ޔިތ ން  ނ ވެެގން  އަތާ 

ދެން   އިޤައ މ ގަ   އެނޫން ކަމެއް އޭނަައކަށް ނ ފެނޭ. މިންތައް.  ކަ  އެ   އަށްނިސްޓަރަކަށް ހ ރި މީހާމިމް  ހޯ  އިގަ އިރ  އ ޅޭ

ކާފަރައަނެއްކާ  އިސްލާމ ންނަށް  ނ ގޮވިެގން  ވެސް  ނިށް  ދ ވަނީ.  ހަމަ  ރައިކ މެ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ؛އީސްއްޒަތްތެރި  މިއީ 

މ ސީބާތެއްމިފަ ބޮޑ   ިގލަންވެރި  ،ޖެހި  ދަ  މަތީަގ  އި ކަމ ަގރަްއޔިތ ން  ވައިބްރޭޝަން  ނިދަމ ންދާއިރ     އިކޮންްގރީޓް 

މީޑި އިން،  އާމީޑި ައޅ ަގނޑަށް    އިޙަޤީޤަތ ަގ ފެނ ނ އިރ ަގއާސޯޝަލް  ތިމަންކ އްޖެއްސިފަކޮށްފަަވނީ    އިއިން  ނަމެން ، 

ކޮ އިމާރާ؛ ޝިންމެންކްރީޓް  ނިދަނީ  މަތްތަންތަން  ވަިއބްރޭޓަރެއްެގ  ތިމަންނަކ ރާ  ނިދަނީތީަގޭއ  ކްރީޓް ކޮން.  މެން 

އެހާ ނިދަނީ.  ިމ  މަތީަގއޭ  ވެސް  ވައިބްރޭޓަރެއްެގ  ތަކ ލީފެއް  ވައިބްރޭޓް  އެފަދަ  ހ ންނަނީ.  ެގ  ނީ  ފ ލަންޖެހެއ ވެއޭ 

ިއއްޒަތް ޔިތ ންެގ . ރައްމަ. މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ނެތީމަޕްލޭނެއް ނެތީ  އ ފ ލަންޖެހެނީ ތަކ ލީފ  ؟ތެރި ރަީއސްކީްއވެެގންތޯ 

މިކަމ ަގއި  އ ޅޭ ަމއްސަލަައކީ. ދެން    މި  މާެވެގންހ ރީމަ. އެއީ ދި  އްސަޮގހަދަމ ން  ވެ.ހަދާތީއް  ބޭނ ން ޮގތެކަށް  ބިންތަ

އަ ހޯދަން  ަގނޑ މެން  ޅ  އަ  ޙައްލ  މިކަމ ވަވީހާވެސް  ލަސްނ ކޮށް،  ޙައްލ ހަށް    ސަރ ކާރާ   ،ޮގތަކީ އެންމެ  ނެ  އަންނާ  ެގ 

ޯގސް ހަދައިފިްއޔާ ސަރ ކާރ     ޏަކ ންސަރ ކާރ  ކ ންފ ން  ،އްަގއިޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަމެ   އްޔިތ ންކ ރަންޖެހޭނެ ޮގތަކީ ރަލްޑީ

ސަރ ކާރެއް ވިޔަސް ކ ށެއް .  ޮގތަކީ  އޮންނަ  މޮކްރެޓިކް ވެރިކަމެްއަގއިނީ. އެއީ ޑިކ ރަންޖެހޭވާޢ ެގން ދައި ޮގވަ   ކ ންފ ނި

 މަތީގައި  ޓަރ ދާންޖެހޭނެ. ކޮންކްރީޓް ވައިބްރޭ  ދަންބަދަލ  ހޯއިހ މާލ ެގ  އްޔާ، އެ  ކޮށްފިއްޔާ ނ ވަތަ އެ އިހ މާލެއް ެވއްޖެ

ވީ  ،އިނިދަ ފަރާތްތައް  ބ ރާ  ދ ން  ކޯޓަށްހާވެއިންޖީނ ެގތަކ ން  އަވަހަށް  ބަދަލ   ސް  އެނޭގނެ ނެީގމާޮގސް  ދެން   ،
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ޯގހެއްކަން.މި ކ   ތިމަންނަމެން  !ނއާ ؛ސަރ ކާރަށް މި ތިބީ. ކޯއިކަން ތިމަންފަޯގހެއް ހެދި  ރަނީ    ، ތައް އޮތީޓ ނަމެން 

ޮގސްއިންސާފ  ކޯޓަށް  ޝަރ ޢީ  ލިބޭނެ.  ސ  ؛  ޔަީގން  ކޯޓ ޕްއަޅ ަގނޑަށް  ބަދަލ ރީމް    ސް ވިހިތިރީން.  ކަނަގައިދޭނެން 

މަތީ ނިދާ ކ އްޖާއަށް، ދަރިފ ޅަށް ލިބިފައި  އިބްރޭޓަރެއް  ވަންދެން ކޮންކްރީޓް   ވައަހަރ   ދިހަބާރަން ނ ވަތަ  އަހަރ  ވަންދެ

އެހެނިހެން ކާއި  ފްލައިޓްތަ  ސްވެ  . ބޭރ  ދޭންޖެހޭނެދަލ ބަ  ވީމާދިމާއްތަކެއް  ތަކަންހާ  ރިލިތަކާއި މި ހ ފްސާނީ ބަ ރި ނަހ 

ެގއްލ ންތަކ ން  ސިަގއި ފައިރ  ކ ރާދަތ ރ   ތަކ ަގއި ކަންތައް   އީއެ .   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތޯނޫންދޭބަދަލ ންޖަރ ންނަށް ލިބޭ 

އޮތީ ޙައްލަކަށް  ޔ ޓިލިޓީމިކަމ ަގއި  އަވަހަށް.  ވީހާވެސް  މިކަމ ަގިއ  އޮތޯރިޓީ  ރެގިއ ލޭޓަރީ    ރާއްޖޭަގއިއަދި    ،ސް 

  ޔިތ ން ދިރިއ ޅޭ ބިންތަކާ އި ހ ރީ ރައްޕްލޭންތައް ކޮށްފަ  ެގބިނާވެށީ  ،ޓޭނެ ތަންތަނާއިޚާއްޞަކޮށް ޖަނަރޭޓަރ ތައް ބެހެއް

ހިންީގމަ  ްއގައިއެހިސާބެ  ؟ތޯކިހާހިސާބެއްަގއި ތިބޭ ކ ދިންނަށް    ޖަނަރޭޓަރ   ތޯ ނ ވަތަ  ސޭހަވާނެކިޔަވަން ފަސްކޫލްަގއި 

އެ ؟ޫގވާނެތޯއ ނދަ ޗޭމިއީ  ކްލައިމެޓް  ބަލަންޖެކޮމިޓީ  ންޖ ންަވޔަރަންމަންޓް  ޭއގެ   ހޭން  އަދި  ރ ން އިތ ކަންތައްތައް. 

ރައީސް،  ތްއިްއޒަ ސްޓޭޝަން  ތެރި  ދޮރ މަތީއެބަ  ޕަމްޕް  ޭގެގ  ހަމަ  ޕަމްޕް    ނޭވާލަނީބަހައްޓާފަ.    ގައިހ އްޓޭ 

މި ދަނީ ން  ހިތްފަސޭހަކޮށްލަންވެެގ  އިންލެޅިފަ. މާގ   ޝަނަކާޕަމްޕް ސްޓޭ   ންނަނީހ  މި  ނޭފަތް  ސްޓޭޝަނަކަށް. ތިމާެގ  

ންނަނީ ޕަމްޕް  ހ ތެރޭަގއި  ވަސް. ޕާކް  މްޕް ސްޓޭޝަނެއްެގ ޕަ ދ ވާ ވަހަކީން މި  އިރ  އެ ތަނ ވެސް ޕާކަކަށް. ދާމެކޮން

ދަށް. ވަިއެގން މޫ. ދެން ދަނީ ކ އްޖެއް ގޮ ންތައް ނަަގންޖެހޭޕަމްޕް ސްޓޭޝައި ހ ރި  ަގތެރޭ ބައިންދާފަ. ޕާކްއްސްޓޭޝަނެ

ވަށް  ނާނެ. އަބަދ ވެސް ޖައްންންތައްތަކެއް ނ ފެ ކަ  ވާން ކަނޑ  އަޑީަގއި ފަ. ދެޅާނީ ހޮޅި ގ އޮންނައެތާ ައޑިން    ަގއިދާއިރ 

ކަެމއް ޖައްވ ަގއި  އެންވަޔަރަންޭވތޯ  ބަލާނީ.  ވެސް .  އެކަމަމަންޓް  ޖައްވ ން.  ތ ނިވަނީ  ވެސް  ފަށަލަ  އޯޒޯން  ކ   ، 

ރައީސްއިްއޒަތްތެ ނަޖިހަކާއިރި  ހ ރިހާ  ކަނޑަ  ،ކެމިކަލަކާއި  ،،  އަޅަނީ  ވޭސްޓެއް  ހ ރިހާ    އަޅަނީ ށޭ  ދަމޫ ؛ށޭމެޑިކަލް 

ރަީއސްއިްއޒަތް ޤައ މ   ،ތެރި  ދަރީން    .ަގއިމި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ފައްތ ވަ ެގއޭެގތެރޭަގިއ  ހ ރިހާ   އި، ންޮގސް  ޖެހޭ 

 ނީޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅެއަ  ެގން، ޖެޓެއް ހަދައިބޮޑ  ބަ  ޮގސް  އަނެްއކާދައިން  ސަންދަން އާސްފަރ ވާ ހޯބޭބަލިތަކެއްަގއި  

ކަންތައްތައް   އެށް ކޮއަމިއްލައަށް  އަމިއްލައަށް   ؛ކަން،  ސަލާމަތްނ ވެެގން.  ދަންތ ރައިން  ޖެހޭ   ދަންތ ރައަިމއްލައަށް 

ތެރި ރައީސް.  ހޭ އިއްޒަތްކ ރަންޖެފިކ ރ    އިވިސްނަ   .ޅެނީ އ ިވެގން ހާފައި އެ ދަންތ ރައިން ސަލާމަތްނ ވެޖަހަނީ ވެސް. ޖަ

ޝަރ ޢީ   ެގޮގސް ސަރ ކާރ  ފަރާތްތައް ެގން   ނިދާޑ ަގއިބ   ެގކ ތަނީ މިހާރ  އިންޖީނ ެގރ ކާރަށް ިވސްނޭސަ  އަޅ ަގނޑ މެން

،  ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ ރިއް  ނ ވިސްނޭނެ.ސަރ ކާރަކަށް    ނޫނިއްޔާ  ބަދަލ  ހޯދައިެގންޮގސް  ށް ނަމަވެސް  ކޯޓަކަ

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ޚައިތަމް ދ ައޙްމަ މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ެގދާިއރާ ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީބަރ . އްޒަތްތެރި މެންޝ ކ ރިއްޔާ އި 
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 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ޚައިތަމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީ

މިކަމ ަގިއ    ނީ،އެދ ހަމަ ދެަވނަ ފ ރ ޞަތަކަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ  މި  އަނެްއކާވެސް  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  

މ  ކަންމ ކަހިންހ ރި  ބަެއއް  އަދި  ިއއްޒަތްފާހަަގކޮ  ތައްތައްމާއި  ބޭނ ންވާތީވެ.  އަޅ ަގނޑ   ރައީސްށްލަން  މީަގއި  ؛ތެރި 

ބަދަލ  ހޯދ ން އެއީ ހަމަ ރަނަގޅ    ،ފާހަަގކ ރެްއވި ފަދައިން  ޝީދ  ހަމަ ދެންމެއަކ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަ

  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ލިސްޓެއް. ީމގައި ބައެއް މީަގއި  އެބަ ޮއތް  ށްއަޅ ަގނޑަ  ސް. އެއީތްތެރި ރައީ ޒަިއއްމީަގއި ކަމެއް 

ތަޙައްމަލ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ކިޔަކަންތައްތައް  ކ ޑަކޮށް  ލިސްޓ   އެ  ައޅ ަގނޑ   އިނޭގތޯ.  މައިްގރެއިން އިކ ރަމ ންދާ  ލާނަން. 

ކ ރ މ ެގ މަްއސަލަތަްއ  މޭ ނ ބައި  އަދި  މާއިބ ރ މައްސަލަތައް އެބަ ާއދޭ. ބޯ އެނ  ެގއިޓީ ޒަމައްސަލަތައް އެބަ އާދޭ. އެން 

ނޭވާލ މ ެގ   އާދޭ.  އާދޭ.  އެ  އ ނދަޫގތަކެއްއެބަ  ދެނިދަ ؛ނިދ މަށްބަ  އާދޭ.  އެބަ  މަްއސަލަތަކެއް  ން ން އ ނދަގޫވ މ ެގ 

، ޕަރޕަޓޭޝަން މައްސަލަތައް އެބަ އާދޭ.  ށްޝަން އެީއ ހިތަޓޭރޕައައިސް ލޯ ހިރ ވ މ ެގ މައްސަލަތައް އެބަ އާދޭ. ޕަ

މައްސަލަ އަ   ޕީ.ސީ.އޯ.އެސް  ދެން  އާދޭ.  އ ފެދ މ ެގ  އްސައިއެބަ  އަޑ އިވ މ ަގއި ކަން  ،އިކާ ތަލަމަްއސަ  ސިސްޓ   ފަތަށް 

ޕްބް  ،މައްސަލަތަކާއި  ައއ މ ެގ  ތަކެއްތަންކޮޅެއް އ ނދަޫގ އި،  ސައިނަސް މައްސަލަތަކާ   ،މައްސަލަތަކާއި  ެގރރެޝަލަޑް 

އިއްޒަ ބައިވަރ މިޮގތަށް  ވަރަށް  ރައީސް،  ެއބަ  އަސްލ   މައްސަލަތަކެއް  ތްތެރި  ދިމާޙަޤީޤަތ ަގއި  އިނޭގތޯ.ހ ރި   ވެފައި 

ވަރަށް ސީރިައސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް  ަގނޑ  ދަންނަވާނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ  ޅ އަ  ކަކީމި ކަންތައްތަ   އެހެންވީމާ،

މިމައްސަލައެކޭ މިހާރ   ދެން  އެޮގ  ،ތަކީޮގ  ވާ  .  ބޭފ ޅ ން  ސޯފޮޓޯތަމި  ިމޮގތަށް  ތްމި  މީޑިްއ  ، އި ލަ  ށްއައާ ޝަލް 

ކޮށްފަިއ ވެސް    ތައްއެ ކަންތައް  އި،ނ ވަފޮ  އެކި ރަށްޓެހިންނަށްއި އެބަ ހ ރި. އަދި  އެ މަސައްކަތްކޮށްފަ  ިއ،ވީޑިއޯތައް ލަ

ހ  މިއެބަ  ދެން  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ފެންނަނީ  ދ ވަހަކ ހަކަށްއި  ،ޮގތަކީ  ވާ  ރި  ފޮ  މި  ތާނަގއި  ިއ  މާނެގ ޓޯއެ 

ނ ެއއް    ކެއްންތައްތަން ައދި އެ ކައެހިސާބަކ  ؛ރި ރައީސްޒަތްތެ . އިއްތަން  ހ ރިއި  ފަރާ ބޯޑެއް ޖަހާކ ރ ން މަނާކ ވީޑިއޯ

ން  ން އެ ބޭފ ޅ  ދެރާށޭ. އެ ހިްއސާނ ކ ރާށޭ.  ނ ކ ދެން އެ ވީޑިއޯ  ،އޭެގ މާނައަކީ  އެއީ  ބޯޑެްއ ޖެހީމާއްތޯ.  ފޮރ ވޭނެ ދެ

  ކަމ ަގއިކ ރެވޭ  ޑިއޯ ވީތަން    ރި ނ ރައްކަލެކޭ އެ މަތަށް ހ ސަލާމީ  ޤައ   ވާހަކައަކީ ؛މީ ނ ރައްކާމި ވިދާޅ ވަނީ ެއއީ ޤައ 

 ހ ރިދާފައި  އެތާ ހަ  ރި ރައީސް،ޒަތްތެއިއްނޭ  އެބަ ފެންދާއިރ   ކ ރަމ ޑިއޯވީ  ދ ވަހ މި އޮތް ހ ރިހާ    ކ ެއކަމަ  އްޔާ.ވެއްޖެ 

އި  ސްތަކާ ދާއ   އައިސް، ހޫނ އެއްޗެހި    ންތަކާދ ކ ންނަ ހޫނ    ނި ން އެނ ތާކ ން އެ ތަ  ހ ރިފައި ނ  ބަހައްޓަން ހަދާއިންޖީ

އޯތަކ ންނާިއ  . ހަމަ މިއީ ވީޑި ރި ރައީސްޒަތްތެިއއްްއޗެހި  އެ  ނާތަ  ސް ވަންނަޭގތެރެއަށް ައއިެއއްޗެހި ހަމަ  ތަކާއި  ންދ 

.  އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ  ،އި ނ ދަނީ ކަންނޭނެގތެރޭަގ  އާޑިމީ  ދެން އެހާ ބޮޑަށް މީތިކަންތައް.  ން ފެންނަން ހ ރި  ޗެހިއެއް 

ބެހޭ  މިކަމާއް ވެސް ާއޓިކަލެ ތްހ ަގއި އޮނޫން ހަމަ އަދަދ  އަޅ ަގނޑ  ދ ށިން، ަގނޑ  އަޑ އެހިދ ވަހަކ  އަޅ  އެއީ އިހަކަށް

ޝެއަރޮގ އެބަދޭ  ކޮންސަރން  ކަންތަކ ަގއި  އެ  އެހެންވީމާ،  ދެން  ތ ން.  އިނޭގތޯ.  ރައީސް، ޒަތްތެއިއްކ ރެވެމ ން    ރި 
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  ޓީ-އާދަިއެގ ޓޫ ؟ނެއްތޯއޭހާވަރެްއެގ ަވއިބްރޭޝަެއއީ ކި ، ދެންނެީވމަބްރޭޝަނޭކަށް ަވއިމީަގއި އަދި ފާހަަގކ ރެޭވ މިސާލަ

ށްފ ށް  ފ މިހެން  ރ  ފެންނާނެ  ވާއިންނައިރ  ވައިބްރޭޓް ހ ބައިންދާފައި    ފ ޅިެއއްމަތީަގއި ފެންއްޓ ތަލީ ދޯންޏެއްެގ  އިންޖީނ 

ޑިއޯތައް އެބަ ހ ރި. . އޭެގ ވީ ރި ރައީސްޒަތްތެިއއްއިން  ރެޭގތެ  ފެންނަނީ  އެޝަން  ތަށް ެއ ވައިބްރޭޮގފ މޭ ތަން. ހަމަ އެ

ޖަހާފައި    މ އިަގ  ީއކީއެ ބޯޑެއް  އެތާ  އަދި  ނޫން.  ވީޑިއޯެއއް  މަނާކ ރެވޭނެ  ޭގތެރޭގަ ހ އްޓަވެސް  ވީޑިއޯ    ނެޭގއި  ސް 

.  ހެން ފެން މޭއި ފ މަތީގަ އްޓ ތަޓެއް، ދޯނި  ށް. ހަމަ ތަރި ރަީއސްޒަތްތެއިއްޑއޯތަްއ އެބަ ހ ރި  ރެވޭނެ. އެ ވީކ އަރޝެ

އި  ހަމަ ވަރަށް ރީއްޗަށް ހަދާފަ  ަގއި، އެއީގ ބިލްޑިން. ދެން  ރި ރަީއސްޒަތްތެިއއްތޯ  އާދެ! ެއވަރަށް އެބަ ހ ރި ިއނޭގ

ބިލްޑިން  ހ ރިއެބަ  ބިލްޑިންގ ދެ    ހ ރި   ދެ  ތާނަގއި.  އެބަ ަގއި  އެ  ކްރެކްލާފައި  ބައިވަރ     ވަރަށް  ހ ރިެވސް  ވަރަށް 

ން ބައެއް . ދެވެނީ. އެއީ ެއވަރ ެގ ަވއިބްރޭޝަނެއް ހ ންނާތީލައްކާވެސް ކްރެކްރ  އަނެއިންމާލިނި   އިހަދަ  ކްރެކްލާފަ. ހަމަ

 ކ  ށޭ. އެކަމަތަހި ބަހައްޓާފައި ހ ރީ އިންޖީނ ތައް ބަހައްޓަންޖެހޭ ޮގއެއްޗެ  ތަކާނ އެތާނަގއި އިންޖީ  ،ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވަނީ

ްއ  އެ ތާނަގއި ބައެ   ،އ ޅ އްާވ. ބަެއއް ބޭފ ޅ ން އެބަ ވިދާޅ ވޭ އެބަ ވެސް  ން  ނޫން ޮގތަކަށް ވިދާޅ ވާ ބައެއް ބޭފ ޅ ހަމަ އެ

އި  ންޖީނ ތައްއި ނޫނޭ.  ޮގތަކަށް  ބަހައްޓަންޖެހޭނެ  އިންޖީނ ތައް  ހ ރީ  ދެބަހައްޓާފައި  ބަރ ދަނ ެގ ގ   ންޖީނ ެގ  ނައަށް 

ންނަންވާނީ. އެ  ދެނޭ އިންޖީނ  ހ ޅާފައި  ޓިންގ އަސީކ ރާ  ބް ވައިބްރޭޝަން އޮބްޒޯތީަގއި އަދި  މަކޮންކްރީޓް އަޅާފަިއ، ޭއެގ

ހ ރި ކަމަށް ވެސްނޫން   ބޭފ ބަ  ޮގތްޮގތަށް  މި ކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ  ޅ ެއއް  ވިދާޅ ޭވ.    ރި ރައީސް، ޒަތްތެިއއްން އެބަ 

ދަންނަވަނީއަ މި  އަޅ ަގނޑ މެންއެ  .  ހިންމޭމ    ކޮމިޓީ  ންވެެގންހެއެލ   އަސް  ޅ ަގނޑ   ކަންކޮމިޓީން  މި   އްތައްތަނަށް 

ވިދާޅ ވިހެން    ލ ެމންބަރ  މީކާއީހ ރީ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި    ރަނަގޅަށްތޯ އެ ކަންތައް ކޮށްފައިީއ އެންމެ  އެ  ،ނެބެލޭ

ހ  ކަން  ށަހެޅ ން،އެ  މި  ކޮމިޓީން  މަ  ޅ ަގނޑ މެންނަށްއަތައްތައް  އަޅ ަގނޑ ެމން  އަދި    ފްލޯަގއި ޖިލީހ ެގ  ބެލޭނީ. 

އޭގެ ވާހަކަދެްއކި ދެން  ނ ވާނެ.  ކަމެއް އަދި  އިތ ރ ން  ޔަސް  ޓަ  ،ފާހަަގކ ރެވޭ  ހ ންނަ  ހަމަ ޖަހާފައި  އިލްސްތައް 

އެއީ ހަމަ އެ .  ރި ރައީސްޒަތްތެއިއްމިއީ ވެސް ހަމަ ެގއްލ ން ދެއްތޯ  ،  ދިެވެގން އެބަ ހ ރި އަރާފަ. އެހެންވީމާކ ދިކ 

މިހާރ  ޖަހަންީވ. ޓައިލްސް  ވެސް ލާފައި އަނެއްކާ އިޓައިލްސް ކޮށައަނެްއކާ ެގއްލ ން.  ހަމަ ޭގޭގަގއި ދިރިއ ޅޭ ފަރާތްތަކަށް  

ސްއަށް ނިކ މެފައި ނ ތިބެވޭ އެ  ޓެރަ  އެހެންނޫނީ  ނިކ މެ،  ޏަށްބެލްކަންތައް މި އަންނަނީ.  ސް ލްޓައި  ވެސް ނ ނެޭގނެއްކާ އަ

ފެންނަ ތަނަށް.    ނަނީ މޫދ  ނިކ ންލަންވެެގން މި  ތްފަސޭހަކޮށްލަން، އަރާމ ކޮށް. މިއީ ހިހޫނ  ވައިެގ ސަބަބ ންނެއްއަންނަ  

ބަލަނިކ  އިރ ކޮޅެ އިމެ  ހޫނ   އްލާއިރ   ވަން  ކެތްނ ެވެގން  ޮގސް ަގދަެވެގން ނ ެވ  މި  އެތެރެއަށް  މި ނަން  އަނެއްކާވެސް 

ހިތްަގޖެހެނީ.   ވަރަށް  ަވރަހަމަ  އިނޭގތޯ.  ބެލްކަންޏެއް  ހިއިމ   އެކަމަޓެރަތްގައިމ   ށް  ނ ވޭ    ހިތްަގއިމެއް  ކ ސްެއއް. 

އިންއެ ރައީސްޒަތްތެިއއް  ހެދިއެއް   ކާ ތަޖީނ ްއކަލަ  މީަގިއ  ރި  ދެން  މެ.  ިއއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރެްއިވ  ންބަރ   ދެންމެއަކ  

ޮގތ ަގއި މި ޤީޤަތ ަގއި  ލ  ޙަސްއަ  ،ޮގތަށް ންެގ ިމ އަޅ ަގނޑ މެ  ،އޮތީ  އަޅ ަގނޑަށް ވެސް ފެންނަ ޮގތ ަގއި ޙައްލެްއެގ 

ވޭނެ ޖަނަރޭޓަރ  ރެަގނޑ ެމންނަށް ނ ކ ްއ އަޅ  ހެވެ  ކަރަންޓް އަގ ޔޮކ ރ ން.   އެީއ ކަރަންޓ  ައގ ހެޢ ދ އް ވައެ ވެރިކަމ ެގ  
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 ،އިެގން ޓަ ބަހައްޓ ެގ ޖަނަރޭޓަރެއް  ަގވޮމެ  50  ެވސްައނެއްކާއިތ ރ   އިތ ރަށް ބަހައްޓައިެގންނެއް. ހ ޅ މާލެއަށް ެގންޮގސް  

ރި ޒަތްތެއިއް ނީ  ރެވޭކ   އިން އެކަރަންޓ  އަގ ހެެވއް ނޫން  ނެއް ެގންބަހައްޓައި   އްނަރޭޓަރެޖަ  ޓ މެަގވޮ  150ލަފ ށީަގއި  ތި

ަގއި މި ކަންތައްތައް ކ ރެވޭނީ ހަމަ ރެނިއ ބަލް އެނަރޖީއަށް ޮގސްެގން. ރެނިއ ބަލް ތ . އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ ޮގރައީސް

ޮގ ތެޔޮއެނަރޖީއަށް  ބޭނ ން  ސްެގން  އަދިކ ރާވެސް  މަދ ކ ރެވޭނެ.  އޮތް  ޚަރަދ ތަ  ވަރ   ކ ރިއަށް  ދެން  ކ ޑަކ ރެވޭނެ.  އް 

ރި ޒަތްތެއިއްއަހަރ  ކަމަށް ހަދަން.    ލްރަޓްަގނޑ މެންެގ ކާބަން ނިއ ައކީ އަޅ    2030ނަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި އޮތީ  ތާ

ކ  ހަމަ މެންބަރ  މެއަެއއްކޮށް. ދެން  ކާވަރ  ކަންތައްތަ ވެސް ކ ރެވޭނީ ހަމަ ވަރަށް ބައި  ހަމަ އެ ކަންތައް   ؛ރައީސް

ޮގފާހަަގކ ރެ ދ ރ  ްއވި  އެ  ތަށް  ރާސްތާހެންރާސްތާ،  ކ ރ   އެހެންނޫނީ  ރާސްތާ  ނޫނީ،  ޕްލޭންތައް    ،މެދ   އެ 

ްއ   އަޅ ަގނޑެކ ރެވޭނީ. އެހެންނޫނިއްޔާއެޗީވްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ސް  ޯގލް  ބޭނ ންވާ  ަގއި  2030އްކަލަ  އެ   ޮގްއސަެގންހެދި

ކަން އެ  އެހެންވީމާ،  ތައްތައް  ނ ދަންނަވާނަން  ކަމަކަށް.  ކަންތަްއ  ކ ރެވޭނެ  އެއް  މީަގއި  އަދި  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި 

ތަށް ޕްލަްގ ޖަހައިެގން  ރ  ކަންފައަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ. ބަެއއް ފަހަރ  ފަހަރ  ައޑ  ހ ންނަ ޮގތ ން ނިދާއި

ޖެހޭ އެބަ  ނިދަން  ރައީސްޒަތްތެއިއް  ،ވެސް  ޙަޤީޤަ  .ރި  އަސްލ   މިއީ  ކޮންއެހެންވީާމ،  ބޮޑ   ވަރަށް  އް.  ސަރނެތ ަގއި 

އަޅ ަގނޑައަސްލ   ދެރަކަމެއް  ވަރަށް    ،ވަރަށް  ،ވަރަށް ޕްޙަޤީޤަތ ަގއި.  ކަންފަތަށް  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  އެ  ވެސް  ލަްގ  ށް 

ނިދަންޖަ އަޅ ހާލައިެގން  އިހ ޖެހ ނީމަ  ތަޙައްމަލ ަގނޑަށް  ކަމެއްތޯ  ކިހާވަރެއްެގ  މިއީ  މިހާރ   ކ ރަންޖެހެސާސްވާނީ  ނީ. 

ރައީސް،ޒަތްތެއިއް  އެްއކަލަ  މީގަ   ރި  ތަޙައްއ ނދަޫގތަކާއިިއ  ލިސްޓ   ކަންތަްއތަކ ެގ  ކިޔާ  މަލ ކ ރަމ ންދާ   ހަމަ 

ނީ. އެހެންވީމާ،  ވެނަށް މި ދެކެެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން. އެހެންވީމާ، މިވަރ  ކަމެއްރި ރައީސްޒަތްތެިއއް ވޭވަރ  ލާނ ކޮޅ ން

ރަށް ބަަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާިއރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެން  ،ވެއްވީތީ ސްދެމި ކަންތައް އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ފްލޯއަށް ެގނެ

 ށް ޝ ކ ރިއްޔާ.ތަރ ޞަދެއްވި ފ ން ބޭނ ން. ދަންނަވަ އަޅ ަގނޑ  އަދިވެސް ެއއްފަހަރ  ޝ ކ ރ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ންސަޙަ އިކްރާމް މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ ރ . ބަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 ވ ން:ކެއް ކަދެހަވާ ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދިއްަގރ 

ސްޓެލްކޯެގ   ؛ވާ ަގރާރ   ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއ މި  ލ ންބަރ  މީކާއީތްތެރި މެއްޒަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އި 

ދ ން ތެޔޮތައްހޮޅިޖަނަރޭޓަރ ތަކާއި  ސަރަޙައްދާީގތާނ،  ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން  ާގތ ަގއި    ތައް  ސަބަބ ން މާ  ހ ރ މ ެގ 

އެ ރައްޔި އ ނދަޫގ  ންއިތ ންނަށް  ހިއްސާކ  ؛ވާ  ކަންބޮޑ ވ ން  ހ ށހަޅާފައި ރ މަށްމި  ަގރާ  ވެސް  ވާ  ައޅ ަގނޑ   ރަށް 

އަޅ ަގނޑ     ެވސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކ ރަން.ތާއީދ  ކަމަށް  ލިބިެގންދާންޖެހޭ  ޙައްލ ތަކެއް  މިއަށް  ކަންބޮޑ ވ މެއް.  މިއީ 
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ޖަނަރޭ  .ންކ ރަބޫލ ަގ ސަބަބ ން ރ  ޓަމި  ދ ން  ،ތަކ ެގ  ސަބަބ ން  ޅިތަހޮ  މި  ގޭ ކ ެގ   ވާ  ޔިތ ންނަށްރައް  ެގޭގކަިއރި 

އިްއޒަތްދެންމެ    ޭގގައި ؛އ ނދަޫގތައް  ޮގތަށްބައެއް  ފާހަަގކ ރި  މެންބަރ ން   ، ާމއިއ ދިތަޅައިެގންއް  ތަށިމ ށިތަ  ،ތެރި 

އ ނދަޫގވ މާއި ވާނޭ ޮގތެއްަގއި  ދިރިއ ޅެން    ،ލާން  މައްސަލައެ  ހަމަޖ މ ލަ  ބޮޑ   ަވރަށް  ެއއީ  މި އްއ ނދަޫގވ މަކީ   .

ރޭވ ންތެރިކަމާމައްސަ ހޯދޭނީ  ޙައްލެއް  ޖަނަރޭޓަރ އެކ ގަ   ލައަށް  އެތާނަގއި  ހެދި،  އިންޖީނ ެގއެއް  ދ ރ ަގއި  މ ޅި އި     

ފޯރ ކޮށްދެވޭ މާލެއަ ކަރަންޓ   ވެސް  ބެހެށް  ޖަނަރޭޓަރެްއ  އިވަރ ެގ  އެ  ހަމަޖެއްސިންތިއްޓި،  ދެންމެ ެގންޒާމ ތައް   .

ޖަނަރޭޓަރެއް ބެހެއްޓި، ެއ  ޓ ެގ  ެމގަވޮ  50ިއ  ލޭަގހ ޅ މާ  ،ފިއިވަމ ން ފާހަަގކ ރަްއވަ ދައްކަބަރަކ  ވާހަކަ ންއިްއޒަތްތެރި މެ

މާލެއަ  ނ ންތަ ހ ޅ މާލެއާިއ  ތައްޔާރ ކ ރެކަރަންޓ   ދިނ މަށް  އެކަން  ވިށް  އަދިެއއް  އެހެންނަމަވެސް،  ވާހަކަ.  ފަިއވާ 

ތްތެރި  އެހެން ިއއްޒަވެސް  ކ ރި ޚަރަދަކީ  ތް. އަދި އެ ތަނަށް  ށް އަޅ ަގނޑަކަށް އެނިގފައެއް ނެއެޮގތަކަށް ހިނާގ ކަމަކަ

ފާހަަގކ ރެއް މެން ތަނާވިބަރަކ   އެ  ޮގތަށް  ޚަރަދަކަށް    މިދިޔަ  ނ ބައްދަލ   އެއީ  ވަނީ.  މި  ރ ކާރ ަގއި ސަ  ވެފައި 

އެކ ރެވިފަ ކަމެއް.  ެވެގންހެިއވާ  އެކަން  އަޅ ަގން  ކަމަށް  އެއްބޫލ ަގނޑ   ނ ވާނެ  މ ހިންމ   އަޅ ަގނޑ   އާދެ!   ކ ރަން. 

މިއީ ބޭނ ން.  ފާހަަގކޮށްލަން  ދިމާވޭ ކަމެއް  އެބަ  މައްސަލަ  މި  ނޫން.  ކަމެއް  އ ޅޭ  ދިމާވެެގން  މާލެއަށް  ހަމައެކަނި   

ެއޮގތެރޭ ރަށްރަށ ރާއްޖެ ވެސް މި    ދިްއަގރ ަގއި  ،ކަށް ނިސްބަތްވާ މަިއ ރަށްއެ ދާިއރާއަ  ތ ން އަޅ ަގނޑ  ަގއި ވެސް. 

ވާ ޕޮލިހ ން ދި އެ ރަށްރަށ ަގއި ހަރަކާތްތެރިވެސް އަމައްސަލަ އެބަ ދިމާވޭ. އަދި މީަގއި އެބަ ހ ރި ކައ ންސިލ ތަކ ން  

 ހޭނޭޖެންވާރ ޓަށްވ ރެ ދ ފޫ  200  ،ަގއި އެބަ އޮވޭ ަގާވއިދ   ، ފ ކޮށް، ާގނޫނ ވެސް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން. ެއއީ ވަރަށް ސާ

ެގ ބޭނ މަށް ތެރޭަގއި ވިޔަފާރީ އެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް ޭގގެ އި ހ ންނަ ޖަނަރޭޓަރ ތައް.  ޓިފަބެހެއް  މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ހިސާބާ

ކ ރާ ފަރާތްތަކ ން ޖަނަރޭޓަރ ތައް އެބަ ބަހައްޓާ ެއ  ެގ ވިޔަފާރިރޭ. މިސާލަކަށް މަހ ވެސް ޖަނަރޭޓަރ ތަްއ އެބަ ބޭނ ންކ 

ބަހައްޓާފަ ކައިރި  ރ ދާއި  ރަމ ން ނ ންކ ބޭ  ިވޔަފާރިކ ރ މަށް  އިޭގތެރޭަގއި.  އ ނދަޫގޭގގެއަަގއި  ެއބަ  ޭގެގއިން  ތައް ށް  ވޭ. 

ން އެބަ އ ނދަޫގވޭ. މި ޭއެގ އަޑ ެގ ސަބަބ   ވަރަށްވާ  ޫގއ ނދަަގއި ނިދާލަން  ވާރޭފެންކޮޅ  ނެޭގނެ ޮގތެއް ނ ވޭ. އެ ޭގޭގ

އޮތްއި  ، ކަންތައްތަކަށް މިހެން  ަގާވއިދ   މިކަމާރ ާގނޫނާއި  ރައްޔިތ ން  ހ ށަހެޅީމާ  ޑ ވެކަންބޮ  ަގއި  މައްސަލަތައް    އެ 

ހ ރިހާ  ؛ހ ރިހާ ާގނޫނ   އިއެބަ ޖެހޭ. ފަހަރެްއގަ   އަޅަންޅ މައްސަލަތައް ބަލަން. ބަލާފައި ފިޔަވަ މި  ން އެބަ ޖެހޭ  ލިހ ޕޮ

ަގާވއިދެްއ،  އެ  ގ ޅިެގން    މަ ެއއާވެސް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މައްސަލައެއް ހ ށަހެޅީ   ކަމަށްަގާވއިދ ތައް ނޭނެގނީ

. ކ ރަންއެބަ ޖެހޭ  މަސައްކަތް  އިދާރާތަކ ން  ކ ރ މަށް ޓަކައި ތަންފީޛީ  ތަންފީޛ އެ    ،ާގނޫނެއް ހެދިފައިވާ ކަމަށް ާވނަމަ

ރައްޔިތ ންނާ ކައ   އަދި  މަސައްކަތްންސިލ ތަާގތ ން  ކަންއް  ރަްއޔިތ ންެގ  ރަނަގޅަށް    ތައްބޮޑ ވ ންކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި 

ފިޔަވަކަންބޮ   އެ،  އިއަޑ އަހަ އެޑ ވ ންތަކަށް  ކައ ޅޭޅ ތައް  އެ  ޮގތް  އެބަ    ސިލ ތަކ ންންނެ  ހަދައިދޭން.  ެވސް  ޖެހޭ 

އަޅ ަގނޑ ެމންނޫންންއެހެ ރައްޔިތ ންނާނަމަ،  ކައ ންސިލ ތައް  ނަށް  މަސައްކަތްތައް    ކ ންންސިލ ތަކައ    އި،ވަ ހޮ  ާގތ ން 

ބޭނ މެއް   ެއްއެވސް  ބޭތިއްބ މ ެގ  އެހެންވީ ކ ރ މަށް  އަނެތް.  ބޭނ މާ،  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  މިހެންޅ ަގނޑ   ހ ރި   ން، 
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ގ ޅިެގން   ޛީ އިދާރާތަކާއަދި ތަންފީ  ،ވެބޮޑަށް ވެސް ސަމާލ    މާރެ ލ ތައް މިހާރަށްވ ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް ިމއަދ ެގ ކައ ންސި

ރައްޔިތ ންނަށް   ޙައްލ ތަމަސައްކަތްކޮށް،  އަޅ ަގނޑ   އް  މި  ކަމަށް  ފ ރ ޞަތަށް ކ ރަންބޫލ ަގހޯދައިދޭންޖެހޭ  ދެއްވި   .

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ،ޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ވަރަށް ބޮ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ނަސީމް ޙްމަދ އަ ލ މީކާއީ މެންބަރ ތެރި އިްއޒަތް ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ން: ކެއް ކަދެހަވާ ސީމްނަ އަޙްމަދ  ލ މީކާއީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ 

ރަށް ދެއްވަމ ން ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ރ ޞަތ ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން މި ަގރާޝ 

ޓަކައިއަހައްިމއްޔަ  ެގންދަވާ ކަަމށް  އަޅ ަގނޑ   ޝ   ތ   ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  ހަމަ  އަދި  ބޭނ ން.  ދަންނަވަން  ކ ރ  

ބޭނ ންފާހަަގކޮށްލަ އިއް ބަ  ،ން  ވާހަކަފ ޒަެއްއ  މެންބަރ ންެގ  ޮއޅ ންއަރަ ތްތެރި  އަފާނެހެއިޅ ން  ހީވާތީޅ ން  މި   ، ަގނޑަށް 

މީހ ން އާބާދ ވެފައި  ނީ އެބަިއ  ޅެއ ނޫން. މި    އްދ ވާން ޮގސްެގނެށް އާބާކައިންޖީނ ެގ ހ ރި ތަނަނީ ބަޔަކ  މީހ ން  ޅެއ 

ާގނޫނާއި ަގާވއިދ  ހަދާފަިއ   ؛ތްތެރި ރައީސްެގން. ިއއްޒަރ ކޮށްސޯހިއް އައިސް، މ ޅި އޭރިއާ  ތިބި ތަނަކަށް އިންޖީނ ެގއެ 

ނަމަކަށް ނޫން. ހ ންނަން ެއކި މ އައްސަސާތަކ ންއިާގނޫނާއި ަގވާ   ޖެހެނީ    ދާރާތަކ ން ތަބާނ ވާ، އެކި އިދަށް ދައ ލަތ ެގ 

ަގާވއިދ ތައް ހ ރ މ ެގ ބޭނ މެއް ނެތް.   މި  ، ވާނަމަށްތަކަކީ ތަންފީޛ ނ ކ ރެވޭ ެއއްޗެއް ކަމަަގާވއިދ މި    ،ކަމަށް ވާނަމަ

ާގނޫވަ ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  ސާފ ކޮށް،  ަގާވއިދެްއަގރަށް  ހެދިފައިވާ  ދަށ ން  އެބަ  ނެްއެގ   އިންޖީނ ެގތަކާއި   ،ބ ނޭއި 

ސަރަހ ންނަން  ދ ންހޮޅިތަކާ ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން  މަދ ވެެގ  200  އްދާޙަވާނީ  ކަމަށް.   200ން  ފޫޓ ،  ދ ރ ަގއި  ފޫޓ  

މިހާރ    ސްޓެލްކޯއެހެންނަމަވެސް،  އަދިބެހެއްޓިފަިއވާ  އިންޖީނ ެގާއއި  ދ ންެގ  ާގތްަގ  ހ ންނަނީ  މި  ނޑަކަށް  ހޮޅިތައް 

  ަގނޑ  ހަމަ ބޮޑ ކޮށްލަިއެގން ދައްކާ ވާހަކަެއއް ނޫން. އަޅ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .  އި ދ ރ ަގޓ ކަށް ފޫސާޅީހަވިއްސަކަށް  

 އެރި ދ މ ެގ  ވަނިކޮށްނިދާފައިބޭފ ޅ ން    އެ  ،ދިންސަރާެއކ  ކިޔައިރަށް އަދާއިރާެގ ރަްއޔިތެއް އަޅ ަގނޑަށް ގ ޅާފައި ވަ

އެ ޔަ ބޭފ ޅ ންނަށް    ސަބަބ ން  ތެދ ވެ  ލެޖެހ ންކ ރަންީގހީވެެގން  އެ  އ ޅެނީ.  މި  ރޯވެެގންތޯ  ޭގަގއި  އެ  އެށްވެލަނ      

 ލިބެމ ން އެތައް އަހަރެްއ ވަންދެން ކެނޑިނޭޅި  ކޮށް  ައސަރ  އެބަ ކ ރޭ. މިކަމ ެގ އަނިޔާ ތަކ ރާރ މިކަމ ެގ  ބޭފ ޅ ންނަށް  

  ، މިއީ ަވރަށް ސީރިޔަސް މައްސަލަެއއް. މިކަމަށް ދައ ލަތ ެގ ހ ރިހާ އިދާރާއަކ ން ވެސް ެއއް މޭޒެއް މާ. އެހެންވީއެބަ ދޭ

އެއްވެދޮ ޓަރމް    ،ށަށް  ލޯންްގ  ހަރ ދަނާ  ެގންނަންޖެހޭ.  އްލެޙަރަނަގޅ   އެބަ  ައވަހަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  އިއްޒަތްތެރި އް 

ކެނޑި ކެނޑިނޭޅި  ؛ރައީސް އަޅ ަގނޭ،  މާނޑ މެން  ޅި  މާޙައ ލ ަގއި  މަސައްކަތްކ ރާ  ދިރިއ ޅޭ  ައޅ ަގނޑ މެން  ޙައ ލ ަގާއއި 

ކ ރާނެ އަސަރ ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވާނެ   ޖެހިެގން ތިބޭނަމަ  އަޅ ަގނޑ މެންނާކ ރަން  ންބަޔަކ  ވެލްޑި   ، ކ ރަންންވެލްޑި
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ވިސްނާލެ ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ގަ ވޭނެއ ނދަޫގ  ޑަބްލިޔ .އެޗް.އޯ  ފޮ.  ނޮިއޒިންގ  ކޮމި  ރއިޑްލައިންސް  އ ނިޓީ 

ލް ނޫނިއްޔާ  ލެވެ  ޒްހ ންނަ ނޮއި  ޖ  ޮގތެއްަގއިރެއްދ ަގއި އެވ ޙަމި ސަރަ  ،ޮގތ ން ނަމަ  ނާއިން ބ ރެޒިޑެންޝަލް އޭރިއާ

  ލެވެލްަގއި   ޒް ނޮއި  ،ކަހަލަކ ރ ން  ން، އެއީ ހަމަ ވެލްޑިހަމައަށް  އާބަލް ޑެސި  70ަގނޑ  ހ ންނަ ލެެވލް އެއީ  ށްފަމި އަޑ 

ހ ންނަނީ. އެޙަ ސަރަހ ންނަ އަޑ ފައްަގނޑެއް މި މި  އަވަހަކަށް  ހެންވީއްދ ަގއި  މި މައްސަލަައކީ ވީހާވެސް   އްލ  ޙަ މާ، 

ދެކިެގންނަން ކަމަށް  މަސައްކަތްކ   ،ޖެހޭނެ މައްސަލައެއް  އަމާޒަށް  އެ  އެންމެން ވެސް  މ ހިންމ   ރ އަޅ ަގނޑ މެން  މަކީ 

މ ން ރާރަށް ދެއްވަަގ  ބަރ ން ވެސް މިވެސް ެއއްފަހަރ  ހ ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންކެން. އަދިަގނޑ  ދެކަމެއް ކަމަށް އަޅ  

  ޝ ކ ރިއްޔާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން.  ހަމަ ެގންދަވާ އަހައްމިްއޔަތ  ކަމަށް ޓަކައި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އެދިވަޑައިެގންފައެއް  ދައްކަވަން  ރަކ  ވާހަކަފ ޅ ްއޒަތްތެރި މެންބަމި ވަގ ތ  އިތ ރ  އި  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

އިރ ކޮ އަޅ ަގނޑ   ބަލައިލާނަންޅެއް ނެތް.  އެދިވަޑައިަގންނަވާތޯ ެއއް    ފ ރ ޞަތަކަށް  މެންބަރަކ   ިއއްޒަތްތެރި  . ެވސް 

ނެތ މާއެކ   އެދިަވޑަިއެގންފައިވަން  ކަ ދައް)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އާދެ! ެއްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  މި ވަގ ތ  ވާހަކަފ ޅ 

ޮގތ ން    ލައިަގތ މާ ގ ޅޭރާރ  ބަަގލާނަން. ދެން މި  އިހިސާބ ން ނިންމަ  ސް އަޅ ަގނޑ  މިހ ރާރ ެގ ބަަގވާ  މި ހ ށަހެޅިފައި

 .  1:30، ކީ  އެހ ން އޮންނާނެ. މިއަދ ެގ ޯވޓ ެގ ަވގ ތަޓަށް ވޯޓ ެގ ަވގ ތ ަގއި ވޯ މިއަދ 

ދެ  -{ 6.2}  އައާދެ!  ދަނީޅ ގަ ން  މި  ފަރާތ   -6.2  ނޑ   ދާއިރާކ ރެން  ،ންސަރ ކާރ   މެންބަރ  ދޫ  ިއއްޒަތްތެރި  ެގ 

ޢަބްދ  ނަންބަރ   ،އްވާފައިވާ ހ ށަހަޅ   ލްޙަކީމްޢަބްދ ލްޣަނީ  ާގނޫނ ޒަ ޓެރަރި)  32/ 2015  ާގނޫނ   މަނާކ ރ މ ެގ  ށް (އަމް 

ބަލާޙ ޞްއި ބިލ ެގ  ކ ރިއަށްެގންހ ެގނައ މ ެގ  ބަދިއ ސް  ބިލަށް  މި  ކަނޑައެޅިފަސްހ މަށް.   4ލަ  ޖ މ ިއވާ  ކ ރ މަށް 

  26މިނެޓާއި    46އި  ަގޑިއިރާ  1ށް ބާކީ އޮތީ  ސިކ ންތ . އެމް.ޑީ.ޕީއަ  50ަގޑިއިރާއި    3  ، ަގޑިއިރ ެގ ތެރެއިން ބާކީ އޮތީ 

  އަށް.ސީޕީ.އެންސިކ ންތ .    21މިނެޓާއި    14  ޓީއަށްޕާ  ސިކ ންތ . ޖ މްހޫރީ  21ިމނެޓާއި    20.އެމަށް  ޕީ.ޕީސިކ ންތ .  

ޕާޓީއަކަސިކ ންތ .    8މިނެޓާއި    8ށް  އެމް.ޑީ.ޭއއަ  ސިކ ންތ .   12ޓާއި  މިނެ  11 ނިސްބަތްވަކި  ވެަވޑައިނ ަގންނަާވ  ށް 

، އާދެ! މި  ދައްކަވަންސަށް ވާހަކަފ ޅ ހ ސިކ ންތ . އާދެ! މިހާރ  މި ބަ  4މިނެޓާއި    4ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  

ބޭނ ންފ ޅ ދަްއކަ ވާހަކަފ ޅ ބަހ ސް  ބިލަށް   އިްއޒަތްތެރި ވަން  ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަޑައިަގތ މަށް ދަންނަވަން.  ވާ  މެންބަރ ން   

 . ެމންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ ިއއްޒަތްތެރި މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ 
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ރައީސް.   ިއްއޒަތްތެރި  ނަންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫނ ޒަޓެރަރި)  32/ 2015  ާގނޫނ   މަނާކ ރ މ ެގ  ވަނަ  ...   (އަށްމް 

ށަހެޅ މ ެގ  މި ބިލ  ހ   ،ވަނީއިބިލ  ހ ށަހަޅާ ސަބަބަކަށް ފާހަަގކޮށްފަ ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   .ލާޙ  ެގނައ މ ެގ ބިލ ޞްއި

ނަންބަރ   ،ބޭނ މަކީ ާގނޫނ ޒަޓެރަރި )  2015/32  ާގނޫނ   މަނާކ ރ މ ެގ  ޓެރަރި(މް  ދަށ ން  ކ ށްތަްއ  ޒަެގ  މްެގ 

ހޯދައިދިނ މ ެގ ޮގތ ން.   އްލ ޙަ  ކަށްތަޮގންޖެހ ންބައެއް  އިދާރާތަކަށް ކ ރިމަތިވާ    ކ ރާކ ރ މ ަގއި ާގނޫނ  ތަންފީޛ ތަޙ ޤީޤ 

ރައީސް އިދާރާތަ  ާގނޫނ   ؛އިްއޒަތްތެރި  ދިމާތަންފީޛ ކ ރާ  މައްސަލަކަށް  ފާހަަގކ ރެވެނީ ؛ވާ  ާގނޫނ ތަްއ    ،އަޅ ަގނޑަށް 

މިނަށް ބަލާއިރ ަގއި ބޮޑެތި ކ ށް ކޮށްފައި ހ ންނަ ފަރާތް  ބޮޑ މަކީ ޭއެގ ކ ޑަޒަރިރަޓެ  ނ ކ ރާކަން. އަދިޛ ފީހ އްޓަސް ތަން

މިހާރ    ،ފާނެ. އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވޭ ލަކޮށް، އެްއވެސް ކަމެއް ނ ވާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ދޫނ ޖެހޭ ޮގތަށްހަމަ ތާކ ންތާކ 

ޮގއްވ ާމއި ނ ރަްއކާތެރި ޢަމަ ަގއި ތިބި  މިތާނންވ ރެ ިގނަ މީހ ން ރާްއޖޭެގ އެތަ  ލ ތައް ހިންާގނެ ހާހަކަށްވެސް ބޮން 

މި    ަގނޑ މެންނަށްދާދި ފަހ ން އަޅ މާތ  ވެސް ލިބޭ.  ކަމަށް އެބަ ބ ނޭ އިދާރާތަކ ން. އިންޓެލިޖެންސް ވެސް ޮއވޭ. މަޢ ލޫ

ދިޔައީ މި  ތަޖ ރިބާކ ރަމ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ދި ފެނ ނީ،  ރަްއޔިތ   އިންތިޚާބ ވެހިރާއްޖޭެގ  މަޖިލީހެްއެގ  ން  ކޮށްފައިވާ 

ބޭފ ޅެއްރަ އިންނެވި  ޮގމަޖިލީހ ެގ ރައީ  ،އީސްކަމ ަގއި  ބޮމެއް  އަަވހާރަކޮށްލަން  ޮގއްވާލީާމ  ްއވާލިސް  ބޮން  އެ  ވާހަކަ.   

ލިބޭނެ ލޫމާތ ތައް ތަކ ރާރ ކޮށް  ލިޖެންސް މަޢ އިންޓެއަދި    ިއ، މެ އިސްނަަގއެކަމަށް އެން  ،ރާތ ންތަންފީޛ ކ ރަން އިން ފަ

ރޭ   ެގން އެކަށް ވަޑައިޔަމިނިސްޓަރ . އެ ފަރާތ ން އަޅ ަގނޑ  އެތާ ހ އްޓާ އަޅ ަގނޑ  ދ ށިން ކ އްލިއެއީ ހޯމް   ؛ފަރާތް

ބަރޭ، ހަމަ ރަނަގޅަށޭ ، ހަމަ ބަރާމިހާރ  އެއްެވސް ކަމެއް ނ ވެޭއ، ނެތޭ ؛ބޭރަށް ނ ކ މެ  އި.ކޭ ބޭރ ަގއި ހ ންނަވަ އޭ.ޑީ

ވެއޮ ކަމެއް  ނަޝީދަށް  ރަީއސް  ނ ވެ ތީ.  އަމަން  ންނ ކ މެެގ  ކިޔާފައި  އޭސް  ވަގ ތ   މި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެއއީ  ދިޔައީ. 

ކަމެއް ޤަ   ،އިޓ މާބެލެހެއް ހ ރިހާ  މި  ހޯމް    ަގއި އ މީ ސަލާަމތާއި  ފަރާތް.  ެއއް  ބަލަހައްޓަން ިއސްކަންދޭ   މިނިސްޓްރީން 

 ؛އްޖެއަށް އެތެރެާވ މަސްތ ވާތަކެްއޗާއި ރާ   ިއ،ޖެންސް އެބަ ލިބޭ. ދިވެހިރާއްޖޭަގހަރަކާތްތަކާއި އިންޓެލި  ެގޖެހޭނެ ފ ލ ހ ން

މި ކ ރަނީ. އެ  ،އްތޯކަމެކޮން ން. އެއް ބަޔަކ  ބޭނ ންވަނީ  އް ބަޔަކ  ބޭނ ންވަނީ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ބޭރ ކ ރަ ކޮން ބައެއްތޯ 

 ބަޔަކ . އެއް  ،ބެލެހެއްޓޭނެ ޮގތްތައް ބަޔަކ  ހަދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ނ ކ ންނަން  އްދ ތައްޙަދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަ 

ރާއްޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަޙައްދ ތައް ބަލަހައްޓާކަށް.  ދިވެހިނ ވާނެ  އެއީ މަސްތ ވާތަކެތި އެތެރެކ ރާ ފަރާތްތަކ ން ބޭނ މެއް

ދިވެހިރާއްޖޭަގ ޓެރަރި  އިއަދި  ަމސްޒަެއޮގތަށް  ހަރަކާތާއި  ބޮޑެތި    ންކ ށްކ ށ   ޮގސް މިހެން  ،ތ ވާތަކެއްޗާއިމް  އ ފެދޭ 

މް ށް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގވޭ ހޯތެރިކ ރާކައ މ ެގ ައމަން ރައްކާޤަވާނެ  ނ   މެއްތަކ ން ބޭނ ހިންާގ ފަރާކަންތައްތައް  

.  ހަވާލ ވެ ހ ންނެވި ބޭފ ޅަކ   ކޮށް ހޯމް މިނިސްޓަރާޞަޚާއްތަން.    ހ މާލ ވެފައިވާޑަށް މިކަމ ަގއި އިމިނިސްޓަރ  ވަރަށް ބޮ

އެތަ ަމސްތ ވާންމާލޭެގ  އޭެގތެރެ އާތަކެތި  މިތާނަގއި  ފެށެމި  އިން  ންމ ެވއްޖެ.  ކަެމއް  ރައްޔިތ ންެގ ނީހ ރިހާ  މި   .

މާ ބޮޑ  ތަޙ ޤީޤެއް ނ ހިނާގ. އެ ތަޙ ޤީޤ ކ ރަމ ން  ؛ން ގޮއްވާލީމަ ކ ރި ތަޙ ޤީޤ ލަން ބޮރަކޮށްޖިލީހ ެގ ރައީސް އަވަހާމަ

ޙ ޤީޤަށް ތަ  ކ ރީ. ލީކ ޭއ ެވސް އެބަ ބ ނޭ. ައޅ ަގނޑޭ  ކ ރީައޅ ަގނޑ  ލީކ  ؛ ލީކ ވީއެްއ ލީކ ވީ. އެ ފޮޓޯދިޔައިރ ަގއި ފޮޓޯ 



1202 ލައިޖ   5                                               ސާލްޖަ ވަނަ 81 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

39 

 

ން. ދެން އެ ލީކ ވި އެްއޗެއް އަދިވެސް އެނެގނީ. އިތ ރ  ތަޙ ޤީޤެްއ  މީހާެގ ފޮޓޯ ލީކ ވ   ޮގްއވި ންބޮ،  އެއް ބޭނ ންވާ ފޮޓޯ

ހިއެއްނ  އަޅ ަގނޑަ އަދިކަށް  ވެސް  އެނޭގހެނެްއ  އެއްޗެއް  ބޮޑ   މާ  ދެން  ވޭ  ތަޙ ޤީޤ ކ ވެސް.  ދިޔައިރ   އެ  ރަމ ން 

ހައި ސެކިއ ރިޓީ ކ ށްވެރިން ތިބޭ ޖަލަށް   ؛ސެކިއ ރިޓީ ޖަލ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖަލ ، ހައި   ،ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ އަޅ 

ވައްދަިއެގން ސިމްށްއަ   800  ،ފޯނ   އެވ ރެ  އަތ ން،  މީހެއްެގ  މީހަކ    ؛ންމެ  އެންމެ  ަގނެފަިއ    ސިމް  800ހަމަ 

ކޮމިޔ   ރާއްޖޭެގ  މި  ޕްރޮވައޮންނަނީ.  އޮތޯރިޓީއިޑަރާ ނިކޭޝަން  ރެިގއ ލޭޓްރީ  އޮތް.  ވެ  އި  އެބަ  އެކަކ     ސިމް  800ސް 

ސިމް އެ  ޖަލަށް  މޯލްަގނެެގން  އޮފް  ބޭންކ   ވައްދައިެގން  އެތަޑިވްސްތައް  ތިބި  ންާއއި  ރައްޔިތ ންއާމިތާ  ގެ ންމ  

ފޭރެމ ން ދ ވާފައިސާތައް  ފޭރޭ،    7ށް  ލަކަ،  ރ ފިޔާ  ިމ  ދި   ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރިލައްކަ  ރައްޔިތ ން  ވެހިރާއްޖޭެގ 

ތިބިއިރ   ބަލިކަމަ އެކައ ންޓ     7ޑ ކަމ ަގއި  ޖަމާކ ރާ  އެނޭގ.  ނަންބަރ   ފޯނ   ފޭރޭ.  ބޭންކ ތަކ ން  އެބަ  ރ ފިޔާ  ލައްކަ 

 ބ ނީމާސް މި ބ ނަނީ ބަލަ! އަހަރެންެގ އެކައ ންޓ ން ނަަގއިެގން ިމެވނި އެކައ ންޓަކަށޭ ލީ.  އެނޭގ. ރައްޔިތ  މީހާ ޮގ

ކަމެ  ނެތޭ  ،ނީބ ނަ ބެލޭތި  ޕްރެއް  ހައްތަހާ  ދެން  ދަނީ.  މީހަކ   އެ  ާގނޫނެއް.  ނެތޭ  ރައްޔިތ ންރ ޝަކަށް.  .  އަރާނީ 

އަރަމ ން  ނަފ ސާނީ ޕްރެޝަރ   ރަީއސްޮގސް  އަރަމ ން   ، އަރަމ ން  ،ޮގތ ން  ކިޔޫ އިްއޒަތްތެރި  ހޮސްޕިޓަލ   އެތައް ،  ަގއި 

ތޯ  އްކިހިނެ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ،  އޭ . މި ސަރ ކާރެއް ހިންަގނީގައިން ކިޔޫ  ހޯދަބައްޔަށް ފަރ ވާހާސް ބައެއް ނަފ ސާނީ  

މަށް ހިތްވަރ ދީފައި ހ ރި މީހެއް. މި ޒަޒާރާެގ ޑެޕިއ ޓީއަކަށް ހ ރީ ޓެރަރިހޯމް މިނިސްޓްރީ އެ ވ    ސަރ ކާރެއް ހިންާގނީ

ދިޔައިރ ަގއި ތަޙ ޤީޤ ކ ރަމ ން  ތަޙ ޤީ  ،ވަގ ތ   މައްސަލަ  ނަޝީދ ެގ  ދިޔައިރ ަގއި  ރައީސް  އ މ ެގ ޤަޅި  މ ޤ ކ ރަމ ން 

ވިސްނަ  ފަރާތ ަގ  އިރައްޔިތ ން  އެ  ކަމެއް  އެންމެ  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ   ކ ދިން އިފިކ ރ ކޮށްބަލާށޭ   .

މިީއ   ؟ނީ. ދެން އިސްލާމ ންނަށް ކާފަރ ންނަށް ނ ގޮވިެގން ތެޅިފޮޅ ނީ. މިއީ ކޮން ކަމެއްތޯނ ކ ރެވިެގން ތެޅިފޮޅ ޚިތާނ 

  ން ދެއްކިފޯކަސް އަނބ ރާލަ  ،ރާބ  ދ އްވާލަންޒްއެހެން ދިމާލަކަށް މި  ،ހަކަ ޮއއްބާލަންޤ ެގ ވާޙ ޤީެގ ތަރައީސް ނަޝީދ 

މަށް ޓަކައި ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކ ރި ކަމެއް. ހޯމް މިނިސްޓަރ  ޤަށް ހ ރަސްއެޅ ވާހަކަެއއް. ރައީސް ނަޝީދ ެގ ތަޙ ޤީ

ފަރާތްފަރާތަށް އެކި  ހ ރެެގން  ނެ  އިސްވެ  ނެރ މާއި  ،ރ މާއި ނޫސްބަޔާން  ބަޔާން  ފަރާތ ން  ވެސް  ކޮންމެ   100  ،ޕާޓީެގ 

ވާހަކަާއއިޢިލްމ ވެރި ސޮއިކ ރި  ހ ރި  ،ޔަކ   ވާހަކަެއއް މި  ދީނީ  ދައްކައި  ހާ  އަނެއްކާވެސް  ފޯކަސް  ރައްޔިތ ންެގ  ެގން 

މި އަނބ ރާލަން.  ދިމާލަކަށް  އެހެން  ރައީސ ލް  ،ދައްކަނީ  ނަޒަރަކ ން  ހ ކޮ  ކަންޖ ްމހޫރިއްޔާދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރި  ށްފައި 

ޮގނޑީަގއި ބައިންދާފައި އިން    ހިރަިއއްޒަތްތެރި ތި  ހ ރިހާ މެންބަރ ން ވޯޓ ދީެގން  ހ ެގއަދި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ  ،ބޭފ ޅެއް

ވާހަކަ ސެކިއ ރި  މި  ބޭފ ޅާެގ  ހައި  ދިންވަރަކީދައްކަނީ.  މިންވަރަކީ ޓީ  އޮތް  ދީފައި  އެ  ،،  މަނިކ ފާނ    ގެއިން 

ނ ނ ކ ންނެވިއިރ ަގ ފޫޓ   ދެ  މަގ އި  ދެން  ޯގ  ންހ ރޭ.  އަންޅިހިނާގ  މީހ ން  ތެރެއިން  ރައީލިސްމަޖިނަ  ގައިަގއި    ސް 

ރައްޔި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެއީ  ަގޅ ވަމ ން.  ކޮއްޕާ  މަޖިލީތ  ލެނިގެގން  ސެކިއ ރިޓީ،    ހ ެގންެގ  އޮތް  އަރ ވާފައި  ރައީސަށް 

ރައީސް. ލަދ ަގނޭ    އިްއޒަތްތެރި  ދ ނިޔެ  އަމ ޅި  ވާހަކަ  ސެކިއ ރިޓީެގ  މިދައްމަ.  ޑ އެހީއެ  އަޅ ަގނޑ   ކަނީ  އެއީ 
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ރައީސް މި އިްއޒަތްތެރި  މިހާރ   ބިލ   އަނެއްކާވެސް    ،  ހ ށަހަޅާފައި  ހ ރެއޮތީ  ޕެންޑަމިކ ެގ ެގންޮގންޖެހ ންތަކެްއ  މި   .

ޓެރަރި ފަރާތ ން  އެ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހައްޔަރ ކ   ، މަށްޒަތެރޭަގއި  ފަރާތްތައް  ހިންާގ  ފިކ ރ ތައް   ،ރަން ހަރ ކަށި 

ނެކޯޓ  ހަްއޔަރ ކ ރެވޭނެ    ތިއަމ ރެއް  ހ އްޓަސް  ތަނެއްަގއި  ކޮންމެ  ހަދާފައި ބާރާއި  ވެސް  ާގނޫނަކ ން  އެްއޗެއް  ހ ރިހާ 

އެތައް ާގނޫނެއް،   ؛. ދެން އަނެްއކާެވސް ާގނޫނ ތައްދިނިން. ފޯރ ކޮށްދީފިން މި މަޖިލީހ ން. އެކަމެއް ެވސް ނ ކ ރެވ ނ 

 .  ..މި އ ޅެނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ނޫނޭާގނޫނެއް ނެތިެގނެއް   .އެތައް ާގނޫނެއް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ހާރ  ވަގ ތ  ހަމަވެއްޖެ.  ވާހަކަފ ޅ  ނިންމާލަދެއްވ ން އެދެން. މި، މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ 

އެދެ  ރައީސް.ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ހ އަޅ ަގނޑ   އެހެން  ވެސްރިން  ާގތ ަގއި  މެންބަރ ން  އޮތް   ހާ  ހ ށަހަޅާފައި 

ނަންބަރ  ާގނޫނ ޒަޓެރަރި)  2015/32  ާގނޫނ   މަނާކ ރ މ ެގ  ހ ރި  (ަގއިމް  އެބަ  މާއްދާތަކެއް  މ ހިންމ    ވަރަށް 

މިހާރ   ޞްއި ފޮނ ވާފަ.  މައްސަލަތަޤަލާޙ ކ ރަން  ހ ރި  ދިމާވެފައި  ބޮޑ   ގ ޅ   ކާއ މަށް  ބިލަށް  ން  މި  ބިލެއް. 

 ސްކ ރ މަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  ހ ބަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އަރ ވަން.  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ހ ސްވަގ ތ ކޮޅެއް  ޑ   އަޅ ަގނއާދެ! މިހާރ     .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ފަށާ އަޅ ަގނޑ މެން  ދެން  ޖަލްސާ  މަޖިލިސް  އިގަ 1:00ނީ  މަޖިލީހ ެގ  ފ ރަތަމަ ޖަލްސާ  .  އެންމެ  ފަށާއިރ  

 .ށްޚައިތަމަދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ   ަމއްޗަންޮގޅީ ،އޮތީ އަރ ވަން މިފ ރ ޞަތ 

 

 { އަށް 13:01އިން  12:29 :ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ }

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

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ހ ސްވަ މެންދ ރ ެގ  ކ ރިއަށްެގން`.  ޖަލްސާ  އަޅ ަގނޑ މެން ގ ތ ކޮޅަށްފަހ   ފަށަނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ   ދަން 

އޭރ ހ ބަ ޓެރަރި،  ދިޔައީ  ސްކ ރަމ ން  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަނާކ ރ މ ެގ  ޒަކ ރެންދޫ  މް 
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އަޅ ަގނޑ  މިހާރ    ،އިފަލާއިޑ ޖައްސަ މެން މި ވަގ ތ  މަސް އަޅ ަގނޑ ހ ެގނައ މ ެގ ބިލ ، މި ބިލ ެގ ބަލާޙ ޞްާގނޫނަށް އި

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   .ޢ އަށްއިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާ ،ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީފ 

 

 އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް .  5

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ނަންބަރ  ފަރާތ ން  -5.2  އެޖެންޑާ  މެން  ،ސަރ ކާރ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މ ޙައިހަަވންދޫ  ޝިފާބަރ   ޢ   އްމަދ  

ނަންބަރ   ،ވާހ ށަހަޅ އްވާފައި  ތިދިވެހި)  4/ 93  ާގނޫނ   ާގނޫނ ރާއްޖޭެގ  ބެހޭ  ދެމެހެއްޓ މާ  ރައްކާތެރިކޮށް  ށް  (އަމާވެށި 

އިއްވާފައިލާޙ ޞްއި ކިޔ ން  ފ ރަތަމަ  ބިލ ެގ  މި  ބިލ .  ބޭްއވ ނ 2021ޖޫން    23ވަނީ  ެގނައ މ ެގ  ވަނަ   2021  ،ަގއި 

ދައ ރ  އަހަރ  ދެވަނަ  ޖަލްސާަގ  15ެގ  ެގ  ހ ށަހަޅ އްަވއިދެއްވާނީ.  އިވަނަ  މަޖިލީހަށް  ބިލ   ދާއިރާެގ  އިހަވަން  މި  ދޫ 

   .އްމަދ  ޝިފާޢ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޝިފާޢ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙަ

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންވާ އްމަދ  ޝިފާޢ މެންބަރ  މ ޙައިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ 

މި މަޖިލީހަށް  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން    ،އާދެ! މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހަޅާ ބިލަކީ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނަންބަރ  ާގނޫނ   ރައް)  93/4  ހ ށަހަޅާ  ތިމާވެށި  ާގނޫނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބެހޭ  ދެމެހެއްޓ މާ  ެގންނަން  (އަކާތެރިކޮށް  ށް 

އި ބައެއް  ރަީއސް  ޙ ތައް.ލާޞްބޭނ ންވާ  ބޭނ ންވޭ ؛ިއއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލަން  މި   ،އަޅ ަގނޑ   ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ބޮޑަށް  ޞްއި މަޖިޑ އަޅ ަގނލާޙ ތަކަކީ  ރައްޔިތ ންެގ  މި  ާގނޫނަށް  ލީހ މެންެގ  ލާމަރ ކަޒީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ؛ެގނެވ ނ ން 

ހިންގ  އ ސޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ  ދާއިރާތަްއ  ބޮއިދާރީ  ެގނެވ ނ   ާގނޫނަށް  ބެހޭ  ނޫނ  ާގއެ  ތަކާއެކ   ބަދަލ ޑެތި  މާ 

ވެސް ދިޔަ ވެެގންފާސް ފާސްވެ އިޞްލާޙ   ،އިރ   އޮންނާނެއިރ   ެގންދިޔަ ތައް  އެހެނި  ،ވެސް  ފ ށ އަރާ  ާގނޫނާ  ން  ހެއެ 

ރަްއކާތެރިކޮށް   ތިމާވެށި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެއޮގތ ން  ދެވިފަ.  މ އްދަތެއް  ބަދަލ ކ ރ މަށް  ކަންކަން  ހ ރި  ާގނޫނ ތަކ ަގއި 

އިޞްލާޙ ކ ރިއިރ ަގއި ހ ރި    ނ  ރ ކަޒީ ާގނޫމަމެން ލާޑ ައޅ ަގނކަންކަން  ވެސް ފ ށ އަރާ ބަެއއް    ދެމެހެއްޓ މާ ބެހޭ ާގނޫނާ

ވާތީވެ ބަދަލ ކޮށް  ،ކަމަށް  ކަންކަން  އިއެ  މަޖިލީހަށް ޞްލާ  ރައްޔިތ ންެގ  މި  ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ  ޓަކައި  ޙ ކ ރ މަށް 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ބިލެއް.  ބިލަކީ ؛ހޭންޖެށްލަފާހަަގކޮ  ޑ އަޅ ަގނ؛ ހ ށަހަޅާ  މި  ާގނޫނަ  ،ޙަޤީޤަތ ަގއި    ،ކީމި 

ދ ވަސްީވ    ކީ ވެސް މި ާގނޫނ ެގ ޒާތ ަގއި ވަރަށް ިގނަ ގާނޫނަވެށި ރަްއކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓ މާ ބެހޭދިވެހިރާއްޖޭެގ ތިމާ

ފާހަަގކޮށްލަން. ިމ    ޑ ައޅ ަގނކަން  ރެވ ނ  ވަރަށް ބްރޯޑ  ާގނޫނެއް ފާސްކ   ލައިއިވަނަ އަހަރ  އެކ ލަވަ  1993ާގނޫނެއް.  

ފާސްެވެގންާގނޫނ ގަ  އޭއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގދިޔައިރ ަގއި  ިއދާރީރ   ބޮ    ވަރަށް  ހިންގ މެއް.  ހިންގ މަކީ  ސެންޓްރަލް  ޑަށް 
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އ ސޫލ ތައް އޭރ     ެގންސްދިވެހިރާއްޖޭެގ ަގަވރނަ  ރައްޓެހި ޮގތަކަށްޒީ އ ސޫލ ތަކާ ވަރަށް ބީޒާމާިއ ލާމަރ ކަލާމަރ ކަޒީ ނި

އެހެން ހ ރީ.  ނަކަކަނޑައެޅިފައި  ާގނޫނ   އެްއވެސް  ދިޔައިރ ަގއި  ންފާސްވެެގ  އިލައިެއކ ލަވަ   4/ 93ންބަރ   މ ން 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިން ހިންގ މަށް އިދާރީވަރަކަށް  އ ސޫލ ން  ލާމަރ ކަޒީ  ބަދަލ ކ ރ މާއި  އ ސޫލަށް  ލާމަރ ކަޒީ  ހިންގ ން 

އޭ ައދި  ނެތް.  ަވރަށްރިއާޔަތްކ ރެވިފަެއއް  ވެރިކަންތަކ ން  ދެކޮޅ ބޮ  ރ ެގ  ދިވެހިރާ ޑަށް  ކަެމއް  އައި    އްޖޭެގހަދަމ ން 

ކަ ސެންޓްރަލީ   ؛އް އ ންސިލ ތަރަށްރަށ ެގ  އޭރ ެގ  ދިވެހިރާއްޖެ  ދޫކޮށްލ މަކީ.  ހިފެރަށްރަށަށް  ބާރ ތައް  ހ ރި  ހެއްޓިފައި 

. ެއއްެވސް އް މާލެއިން ބޭރަށް ދިއ މަކީެއއްވެސް ބާރެ  ،އް ނޫން  ަގބޫލ ކ ރާ ކަމެރިންްއަގއި އޭރ ެގ ވެއެްއވެސް ހާލަތެ

  ަގއި ތެރޭކިޔ މަކީ އޭރ ެގ ވެރިން ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އަތޮޅ ޮގތެއް ނިންމ މ ަގއި ބަސް   ކަމެއް ނިންމ މ ގައިނޫނީ    ކަމެއް،

 ެވސް ބަސްކިޔަން މި ޖެހެނީ  ކަށްކޮންމެ ކަމަ  އިެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އޭަގކ ރެވި   ރަށްރަށ ަގއި މި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް

މެން  ޑ އަޅ ަގނ ،ނަމަވެސްޒީރެއް. ެއހެންވ ޒާރާެއއްެގ ވަ ންމެެވސް ންނަ ކޮލޭަގއި ހ ެވއްޖެއްޔާ މާ އޭރ ަގއި އޮންނަ ޮގތ ން

ކެމްމަޖިލީހ   ރަްއޔިތ ންވަނަ    19 އެމް.ޑީ.ޕީން  އެންމެަގއި  ވީ  ވެސް  ދިޔައިރ   ވަޢ ދަކީޕޭނ ކ ރަމ ން  އެއް  ބޮޑ    ،  

ހި އިދާރީ  ލާމަރ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މާނައިގައިކ ރާކަޒީންގ ން  ޙަޤީޤީ  އޭެގ  އިންތިޚާބ ކ ރާނަމޭ.  ރައްޔިތ ން  ރައްޔިތ ންެގ     

ޑެތި ބާރ ތަކެއް ދޫކޮށްލާނަމޭ. ެއޮގތ ން  ގ މ ަގއި ބޮރަށްރަށ ެގ ކައ ންސިލ ތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހިން  ކައ ންސިލަރ ންނަށް،

ކ ެގ  ތައްތަކަންމި ާގނޫނ ެގ ދަށ ން މިހާރ  ކ ރާ    ،ވެސް މަިއަގނޑ  މަޤްޞަދަކީ  ކ ެގމި ާގނޫނަށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙ ތަ

ރަށްރަށ ެގ ކައ   ،ތެރެއިން  ހިންޭގނޭސިޓީތަކ ެގ  ރަށްންސިލ ތަކަށް  އެ  ކަންކަން  ކައ   ރަށ   ނޫނީ  ރަށ ެގ  ންސިލ ތަކަށް 

އޮންނާނެެއޮގތ ބަދަލ ކ ރ ން.  ކައ ންސިލ ތަކަށް  ސިޓީ   ފާހަަގކޮށްފަިއ  ާގނޫނ ަގއި  މި  ކަނޑަމިނިސް  ، ން  ައޅާ  ޓްރީން 

ނ ވަތަ  ޚިދ މަތްތައް ފެންވަރ ަގއި  ފޯރ ކޮ  ރަށ   ފެންވަރ ަގއި  ަގވާއިދ  ސިޓީ  ބޭނ ންވާ  ކަމަށް  އެ  ޓަކައި  ށްދިނ މަށް 

ެގ ރަށ  ރަށ ލަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަދި އެ ަގާވއިދ ަގިއވާ ޮގތ ެގ މަތީން އެ ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދޭނީ އެ ރަށްއިއެކ ލަވަ

  ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓ މާ؛ ސް ޒަތްތެރި ރައީނ ވަތަ ސިޓީ ކައ ންސިލ ތަކ ން ކަމ ަގއި. އިއް   ންކައ ންސިލ ތަކ 

ާގނޫނ  ދަށ ން  ބެހޭ  މެނޭޖ ވެެގ  ކ ނި  ރަށްރަށ ެގ  އަތޮޅ ސް  ނޫނީ  ރަށްރަށ ކ ރ މާއި  ބަެއއް ސަރަޙައްދ ތައް  ތެރޭެގ  ަގއި 

ކަންތައްތަކ ަގއި    ،ޔަތްކ ރ މާއިހިމާ ގ ޅޭ  ާގނޫނާ  މި  ހ އްދަތައް  ބޭއަދި  އެކިެއކި  ދިރައްޔިތ ނ ންވާ  އެ  ؛ނ ންންނަށް 

އިންތިޒާމ  ލިބޭނެ  ހަމަހ އްދަތައް  އެއީ    ޮގތ ަގއިޑ  އަޅ ަގނޖެއްސ ން  ަގބޫލ ކ ރާ  ަގބޫލ ކ ރާ    ،މެން  ވެސް  ސަރ ކާރ ން 

 ސިޓީ  ފެދިފައި ހ ންނަ ރަށ  ކައ ންސިލ ތައް ނޫނީއ   އިޮގތ ަގއި މިހާރ  މި ހިނާގ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން އެ ރަށްރަށ ގަ 

މި ތަންތަނ ން  ފަދަ  ފޯރ ކޮށްދެކައ ންސިލ ތައް  ތަން  ައދިވޭނެ،  ހާރ   އެީއ  އެ  ޚިދ މަތްތައް.  ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭނެ  ތަނ ން 

ކަށް އަދ ެގ  ކަމަހައްޓަންޖެހޭނެ ބާރ ތަކެއް  ހިފަ  އިފިއްތަ  އިލަ   މ ށ ތެރެއަށްމާލޭަގއި ހ ންނަ ވ ޒާރާެގ ަވޒީރ  މާ ބޮޑަށް  

ރަނ ކ ރޭ  ަގބޫލެއް  ންކާރ ސަރ  އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  އިޭއގެ  ؛އީސް .  ބޭނ ންަގކޮފާހަ  ޑ އަޅ ަގނތ ރ ން  މި  ؛ށްލަން 

އިޞްލާޙ  ަގވާއިދ ެގ  އިވަ ކ ލައެ ަގއި  ހ ށަހެޅ ނ   ކަންތައްތައްން  ދަށ ލާ  ކަނޑައަޅާ  ރަށ  ރަ  މިނިސްޓަރ     ށްރަށ ެގ 
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އޮ ފޯރ ކޮށްދޭން  ކައ ންސިލ ތަކ ން  ސިޓީ  ނ ވަތަ  ަގާވއިދ    މި  ،ަގއިންނައިރ ކައ ންސިލ ތަކ ން،  ބ ނާ  މި  ާގނޫނ ަގއި 

ޓަކައިކަނޑައެ އެކ ލަވަވެސް   ޅ މަށް  ވި އި،  ޓަކައި  ބިލ ަގއި  މަސް  6ސް  ޔަލ މަށް  މި  މ ްއދަތެއް  ން ކައޮތްދ ވަހ ެގ 

ިމ    ހ ރި ކަންކަން  ކަން، މި ބިލ ގައިހ ރި ކަން  ިމ ާގނޫނ ަގއި  ،ކީ ެގ އެދ މަޑ  އަޅ ަގނބޭނ ން.  ން  ފާހަަގކޮށްލަ  ޑ އަޅ ަގނ 

ކޮމިޓީ   ،އި ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވަ  ،ވިޝްވަރާކ ރެ ނިވި ޚިޔާލ ތަކާެއކ  މަންބަރ ންެގ ބިނާކ ރަހަށް ބަލައިެގން މެޖިލީބިލ  މި މަ 

ފާހަަގކ ރެވޭނަމަލާޙަމަރ  ކަމަށް  ހ ރި  ކަންތައްތަކެއް  ފ ރިހަމަކ ރެވޭނެ  ރަނަގޅަށް  ިމއަށްވ ރެ  އިތ ރަށް  އަދި  އެ    ،ަގއި 

ޖޭެގ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓ މާ ބެހޭ ާގނޫނަށް ވެސް ވެހިރާއްހަކަށް ދިސް ައވަހާވެވީ  ،ކ ރެވިރިހަމަކަންކަން ފ 

އިޞްެގންނަންޖެ ފަްއކާކޮށް ލާމަ  ، ތައްލާޙ ހޭ  ނިޒާމ   ެގންނަކ ރަމަފ ރިހަމަ  ރ ކަޒީ  ޓަކައި  އިޞްންޖެށް  އެ  ހޭ  ލާޙ ތައް 

ެގނެސް  ލާބަ ؛ާގނޫނަށް  ފަސޭހަ،  މައޭެގ  އަ،  ވީހާވެސް  ރަވަހަކަންފާ  ލިބޭނެ ށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ކައިރިން  ްއޔިތ ންނާ 

ާގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބައްޓަންެވެގން ޮގތަކަށް  އޮނިަގނޑ   ބިދިއ ން.  ނޫނީ  މި  މަޖިލީހ ން  މި  މަަގށް  މަސައްކަތް އެ  ލ ެގ 

ހަމަ ލާމަރ ކަޒީ ރި ފ ޑީ.ޕީން ވަޢ ދ ވެެގން އައިއެމް.  މެންޑ ައޅ ަގނ ން. އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ެގންޮގސް ނިންމާލަދިނ ކ ރިއަށް 

ސް ޖެހޭ ބަދަލ ތައް ެގނެންމެން ފޯރ ކޮށްދޭނަން. ެއޮގތ ން ާގނޫނ ތަކަށް ެގންނަޑ އަޅ ަގނ ނިޒާމ  ރައްޔިތ ންނާ ހަމައަށް  

ސައްކަތް ހިންާގނަން.  ން މަމެ ޑ އަޅ ަގނން  ވަހަކަށް ލިބޭނެ މަގ އެކަމ ެގ ފަސޭހައާިއ މަންފާ ރައްޔިތ ންނަށް ވީހާވެސް އަ

 ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޞަދެއްވި ފ ރ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް މި ފ ރ ޞަތ   މި  ޑ   ައޅ ަގނ !  އާދެ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ވައިދިނ މަށް ޓަކައި.  އްހަޅ ހަށް ހ ށަނޫނ  މަޖިލީާގއެރ ވީ މި 

 

 މި ހ ރި މަސައްކަތް . ނ ނި 6

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ން ބަހ ސް ކ ރަމ ން މެޑ ައޅ ަގނެގ ތެރެއިން ކ ރިން  މިހާރ  މި ދަނީ ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތ   ޑ އަޅ ަގނހ ން  ފައޭެގ

ފަރާތ ން  ،ވާަގއި   6.2އައި   ޢަބްދ ލްޙަކީމް    ،ސަރ ކާރ ެގ  ޢަބްދ ލްޣަނީ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކ ރެންދޫ 

ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ މަނާޓެރަ)  32/ 2015ާގނޫނ   ާގނޫނ ކ ރިޒަމް  އިޞްލާޙ (އަރ މ ެގ  ބިލ ެގ ށް  ެގނައ މ ެގ 

ބަ  ބަހ ސް. ކ ރިއަށް ހ އެ  ޮގތ ން  ސް  މި  މައްޗަންޮގޅީ  ޑ އަޅ ަގނެގންދިއ މަށް  މި އަރ ވަނީ  ދެކ ނ    މިހާރ  ފ ރ ޞަތ  

 ރ  އަޙްމަދ  ޚައިތަމަށް.ންބަދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޚައިތަމް ޙްމަދ އަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީ

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   ވާ  އެރީ މީަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންހަމަ ހިތަށް  ޑ ައޅ ަގނ؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔާ 

ރަށް ވަ  ޑ އަޅ ަގނ ލަ ޮގތެއްަގއި މި ިއޞްލާޙ ތަކަށް  ނަމޭ. ޖ މ ލާށްދިކ ދި ކަންތައްތައް ހ ރީމަ އެ ކަންތައްތައް ފާހަަގކޮކ 

ޖެހޭ  ެގންނަން ނޫނީ ބަދަލ މެހެން ވެސް ކ ރަންޖެހޭ އެހެންކީ ހަމަ ކޮންކ ރަން. އެއީ މީަގއި ހ ރި ބައެއް ކަންތައްތަކަ ތާއީދ 

މީަގއި  ދެންކަންތައްތައް.   ފަހަރ ފަހަރ   ރިން  ކ   ޑ އަޅ ަގނ ،  ބައެއް  ފަދައިންފާހަަގވެސް  އޮތް  ިގނަ    ،ކޮށްލާފައި 

ކަމެން  ޑ އަޅ ަގނކަންތައްތަކަކީ   އެކްސްޕީރިއަންސްއެ  ެގންނަމެއް  ބަދަލ ތަކެއް  ރަނަގޅ   އެއަށް  ން ކ ރ މަށްފަހ ަގއި 

ތ ެގ  މަ އެޮގންތައްތަކަކީ. ހަިގނަ ކަންތައްތައް  ކަމެއް ެގންނަން ފެނިެގން ެގނެްއސަ ހ ންނަ ކައެހެންނޫނީ އިތ ރ  ފ ރިހަމަ

  ގައިިގނައިރ  މީށް ވ ރެ  ަގޑިިއރަ  24  ،ކަމެއް މިއީ ތް  މިސާލަކަށް މީަގއި ބައެއް ބޭފ ޅ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ން އޮ  ،މަތީން

 ޑ  އަޅ ަގނ،  ހެންވީމާ. އެކީހައްޔަރ ކ ރ މ ެގ ބަޔަ  އިއަމ ރަކާ ނ ލާ ހިފަކ  ކޯޓ  ްއކ ކ ރެވޭ މީހަނޫނީ ޝައެހެން  އެއްކ ށްވެރި 

ވެސް   ކޮންމެހެން  އެއީ  ޮގތ ަގއި  އަނެއްދެކޭ  އެއީ.  ކަމެއް  ހޯދައިެގން ވާނ    ކ ރަންޖެހޭ   ،ކޮށްެގން  ޙ ޤީޤެއްތަ  ،ވާ 

ލަން  ެއ ބަޔަކ  ހެކި ނައްތާ ؛ގ ތަށް ެއ ކަމެއް ވަ   ވަގ ތ ން  ލ ަގއިއަމ ރެްއ ހޯދައިެގން ެއ މީހަކ  ހައްޔަރ ކ ރ މ ެގ ބަދަކޯޓ 

ހައްޔަރ ކ އްކަތްމަސަ ަވގ ތ ންަވގ ތަށް  އެ  އެހެންީވމާ،  އަމ ރެއްކޯޓ   ،ރެވިކޮށްފާނެ.  ވިޔަސް     ކަމ ަގއި   ނެތް 

ތެރޭަގއި   24  ،ހައްޔަރ ކ ރެވި ބާކީ    ަގޑިއިރ   ދެން،  ތަޙ ޤީޤ ކ ރެވި،  ފ ކ ރަންވާ  ބައި  ޮގތަރިހަމައޮތް  ށް  ކ ރެވޭ 

ެއ    ރީއެހިތަށް  ޑ އަޅ ަގނ އްތަކ ެގ ތެރެިއން  ންތަ ކަ  ަގއި ފާހަަގކ ރެވ ނ  ައދި އެއްން، ދެންމެައކ  ފ ލޯންވާނީ. ދެއޮންނަ

ކ ޑަކޮށް  ށްކަމަ އިްއޒަލާއިައލިއަޅ ވަ   ވެސް  ރައީސްތްތެނަމޭ.  މެންބަރ   ؛ރި  ިއއްޒަތްތެރި  ދެންމެއަކ   މީަގއި 

؛ ފެނ ނ  ާވހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ސިމް  800އިރ    ހޯދިޖަލ   ، ރި ެމންބަރ  ފާހަަގކ ރެްއވިފާހަަގކ ރެްއވި، ިއއްޒަތްތެ

މިހާވަރަށް   ބޮޑަހަކަށްފަމީަގއި  ވަރަށް  ޓެކްނޮލޮޖީއާ  ޓެރަރިޒަމާއި  އޮތީ  މި  ގ ޅިފަ.  އަިއސް  ޢަމަލ ށް  ތަްއ ޓެރަރިޒަމްެގ 

މީހ ން  ހި ބޮޑަންާގ  ވަރަށް  ބޭނ ން  ކ ރޭޓެކްނޮލޮޖީެގ  އެބަ  އެހެންވީމާށް  ެއޮގ.  އިއްޒަ،  މަތީން  ރައީސްތ ެގ   ، ތްތެރި 

ރާ ޑައަޅ ަގނ  ޮގތ ަގއި  ފާހަަގކ ރެވޭ  ސިށް  މިހާރ   ބަލައްޖޭަގއި  ކަންތަކަށް  ސިްމެގ  އިނޭގތޯ.  ކަންތައް  ލައިފި އިމެްގ 

ެވސް    . ދިރާގ  ސިމެއް އި ދިރާާގއާ ދެ ބަޔަކ  މި ތިބީ. ެއއީ އ ރީދޫ ޕްރޮަވއިޑ ކޮށްދޭ  ސަރިވސް،  ކަމ ަގިއ ެވއްޖެްއޔާ

އެހެންަގންނަ  ޑ އަޅ ަގނ  ަގންނަންިވޔަސް،  މީހަކ   ލިން  ިވޔަސް،  ކަމ ަގއި  ނޯވީ  އެވޭމިޓެއް  ބޭނ ންވަރަކަށް   .  މީހަކ  

ަގތ މާ އެްއކޮށްހެން ެއ    ސާބ ންހަމަ ަގންނަންވީ ސިމް. އަދި ެއ ހި  ހާސް ވެސްކީްއކ ރަން    500މް ަގންނަންވީ.  ސި

އެކްޓިވޭޓ ވޭސި އިްއޒަތްތެ  މް  ރައީސްވަގ ތ ން.  ޮގތަކީމީަގއި؛ ރި  މީގަ   ،ާވ  ޓެކްނޮލޮޖީއާ  ގ އަސްލ    ؛ރ ވަންހ ރިޅ އި 

ދަން  ޑ އަޅ ަގނ  މިސާލަކަމި  ވާހަކައަކީ  ފޭސްބ ނަވާ  އެކައ ންޓ ތައް ޓް ށް  އެކައ ންޓ ކް  އެތަކާވިޓަރ  ބަިއވަރ   އި  ކަހަލަ 

ވަ ހިޗެއެއް  އެކްޓިތަކަކީ  ނަންބަރަކަށް  މޮބައިލް  އެކި  އެްއޗެއް.  ބޭނ ވޭޓ ކ ރެވޭ  ެއކައ ންޓެއް  އެ  އެ  ންހިސާބ ން  ކޮށްެގން 
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 ލިންކ ކ ރެވޭ ޮގތަށް.  މޮބައިލް ނަންބަރަކާކި  ވޭ ވަކް ޓްރޭސް އެބަ ކ ރެންާގ ކަމެއް ބެނީ ހިނޫހިންާގ ޖަރީމާއެއް އެހެން  

ކ ރާ ކޯލްތަކ ަގިއ    ކަމ ގައިނޫނީ އެހެން ކަންއެހެން  ފައިސާ ހޯދަންެވސް  ޖަލ ަގއި    ،ތްތެރި ރައީސްހަމަ އެޮގތަށް އިްއޒަ

ޖޭމާސް   ޖަލ ަގއި  ، ، ޖަލ ަގއި ފޯނ  ެގންގ ޅ މާއިވީމާއެހެން  ވެސް ބޮޑ  ބަެއއް މި އަންނަނީ ޖަލ ން ކަމަށް މި ވަނީ.

މި ައސްލ   ހަރ ކ ރ މާއި  ކަންތައްތަކަކީ  އަމެޑ އަޅ ަގނޤީޤަތ ަގިއ  ޙަކަހަލަ  ކަންތައްތަލިއަޅ ވާން  މި  ލަންޖެހޭ  އް. 

ޓީެއއް ެއއީ  ވެސް އިން ކޮމި  ޑ ަގނ ައޅ ރިން  ކ   އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި. ެއއީ  ކަކީ ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ ކަންތައްތައްކަންތައްތަ

ބަދަލ ވި ޮގތ ން    މިހާރ    ،މާ. އެހެންވީއި އޮންނަނީދަލ ކޮށްފަމެންޑޭޓ  ބަ  . މިހާރ  ދެންޓީކޮމިއި ޚާރިޖީ  ޤައ މީ ސަލާމަތާ

ެއކަ ޚާރިޖީ  ކޮމިޓީެގމެޑ އަޅ ަގނ ނި  ވެއްޖެއްޔާ  ެމންޑޭޓްަގއިން  ވެސް  އެހެންވީމާ   .  ޭއރ   މެންނަށް ޑ ައޅ ަގނ ، 

؛ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ހ ރި ވަރަށް ބޮޑ  ނ ރައްކެލެކޭ މީ  ، ކަންތަްއތައް މިއީފާހަަގކ ރެވިފައި ހ ރި

ވެސް  ޑ އަޅ ަގނ  އަސްލ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  އެހެން  ބައެއް  ދ ނިޔޭެގ  މިއީ  ޮގތ ަގއި  އެކްޓިވޭޓްކ ރެ ސިމެއް  ދެކޭ  ން  ވެ 

މި ރާއްޖޭަގއި  މިހާރ   ނަާގ.  ޮގތަ  ވަގ ތ ންކޮޅެއް  ހިސާބ ން،  ަގނެ ؛ެއހިސާބ ން  ،ކީވާ  ނ ކ ންނަ  ރ ފިޔާއަށް   30ެގން 

ލިބޭ.  ސިމް އެބަ  ކްރެ   20  އެބަރ ފިޔާެގ  އޭަގއި  އެޮއވޭޑިޓ   ިމ  ތްަގނާގ  ށް އަރ ފިޔާ   10،  މާހެންވީ.  ސިމެއް  ޑަކަށް 

ަގތ  ބޭނ ން އެކައ ންޓެ  މާލިބެނީ. ސިމް  ޓެލެްގސް ވިޔަވިޓަރ  އެބަ އެކްޓިވޭޓ ކ ރެޭވ. ޓް   އްެއއްކޮށްހެން އޭތިން    ރާމ  ، 

ވިޔަސްސިްގ  ،ވިޔަސް  ވައިބަރ  ވިޔަސް،  ދެންނަލް  އެޕް  .  އެ  އެހެންލިކޭއެހިސާބ ން  އެއްޗެްއ  ނޫނީޝަން  އެ   

މީހަންކޮބޭނ  ެއ  އެބަހ ށްެގން  ޗާންސަސްތައް  ކ ރ މ ެގ  ބޭނ ންކަމެއް  ވާހަކަައކީޑ  އަޅ ަގނ  ރޭ. ކަށް   ، ެގ 

 ސިމެއް އެބަހ ރޭ އެކްޓިވޭޓ ވ މަށްފަހ ަގއި . ެއީއ އެތައް ބަިއވަރ ވާންނިކޭޝަން ނިޒާމ  ެއބަޖެހޭ މީަގއި ބަދަލ ޓެލެކޮމިއ 

ށް ޕާސަނަލީ ޑައަޅ ަގނދެން. މިއީ  ވަން  ވަދެ އެތަްއ ދ ވަހެއް ކްޓްރީެގ ތެރެއަށް ނ  ދިރާގ ެގ އެހެންނޫނީ އ ރީދޫެގ ޑައިރެ

ކ  ރައީސް.  އެކްސްޕީރިއަންސް  އިއްޒަތްތެރި  ކަންތައްތައް  ހ ރި  އެކަ ެގޑ އަޅ ަގނ ރެވިފަިއ  ފޭކ   ނަމ ަގއި  ންޓެްއ  އ  

މީެގ އަހަ އެބަޮއތް  ަވއިބަރަގއި  ދ ވަސްރެއްހަދައިެގން  ޖަކ ރިން ވަރަ  ހާ  ބަިއވަރ   ހިންާގފަ.  ށް    ޑ  ައޅ ަގނ ރީމާތަކެއް 

ހި ނަާގފަިއ  ންބަރ ެގ ދަށ ން ފިހާރަފިހާރައިން އެްއޗެނަންޖަހާފައި އެ ނަ  ،ހަށް. ފޮޓޯލާފައިއޭތި ރިޕޯޓ  ވެސް ކ ރިން ޕޮލި 

ދެންފޭކ  ެއއްކަލަ  ، އެޮގތަށް މީަގއި  . އެހެންވީމާ މި ހީވަނީ އެީއ އަޅ ަގނޑޭ  ށްބަލާ މީހަކަ   ސްލިޕެއް މި ފޮނ ވަނީ. 

އެހިސާބ ން   ދެން ؛ކައަކީ ެގ ވާހަޑ އަޅ ަގނ ކ ރޭ ބަިއވަރ  ކަންތައްތައް. އެކަަމކ    ައއިޑެންޓިޓީ ބަދަލ ކޮށްެގން އެބަ ެގ މީހާ

ައއިޑެންޓިޓީއަކީ ނަންބަރ ެގ  ކޮބައިތޯއެްއކަލަ  ރެޖިސްޓަރވެފައި؟   ކާކަށް  ނަންބަރެއްތްއޮ   ނަންބަރަކީ  ބަލަ   ންލައިތޯ 

އެދި ބަލަ ރާގ ެގ  ޑައިރެކްޓްރީ  އ ރީދޫެގ  އޮލާއިހެންނޫނީ  މި  އަންއިރ   އަންރެޖިސްޓަރޑް  ންނަނީ  ެއއީ  ރެޖިސްޓަރޑް. 

ރެ ިގނަ ދ ަވސް ވ މަހަށް  4ެވސް  ނ ން  ީގނިގެގން ހަމަ ޔަށް އެޑައަޅ ަގނމަސް.    3،  ދެ ަމސް  ،ދާނެ ެއއް މަސްވެއޮ

އަންރެޖިސްޓަރޑް  އެހެ  ތްއޮ  ވަންދެން  އޮއަންރެޖިސްޓަރޑް   ،ންވީމާނަންބަރެއްކަން.  ެގ  ޑ  އަޅ ަގނނ ވާނޭ  ެގންވެ  

ބޭފ ޅ ންެގ، ސިމް އެކްޓިަވންޏާސިމް އެކްޓިވޭޓް  .ކަައކީވާހަ  ަގއިޑައިރެކްޓްރީއަށް އެންޓަރވ މަށްފަހ   ވޭޓްވާންޖެހޭނީ އެ 
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އި  ަގޙަޤީޤަތ   އަސްލ   ނޫނިއްޔާސް. އެހެން ިގޔަދ ަވސް ނެ   އްސް، އެ ނެިގޔަަގޑިއިރ    ެއއްަގޑިއިރ  ނެިގޔަސް، ބައި އެ ހެޔޮ

ފާހަ އިންއެ  މި  ޮގތަކަށް  ެގދަރަގކ ރެވޭ  މަޢ ލޫމާތ ތައް  ތިާމެގ   ؛ކ ރ ން ޓެލިޖެންސް  އަމިއްލައަށް  ތިމާ  އެހެންނޫނީ 

ހޯދަންމަތްސަލާ އެްއޗެްއަގއެހެންނޫ ؛  އެ  ޒިންމާދާރ ކ ރ ވަ  އިނީ  މީހަކ   ކަންތަކެއް ؛ންއެ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ އެ  އަސްލ    

ންދިން މި ބ ނަނީ ސިމް އޮތީ ގެއްލިފައޭ. ސިމް ެގްއލ ނީއޭ. ސިމް ވިއްކަ  މި ދަންނަވަނީ ނ ކ ރެވޭނޭ. ދެން  ޑ އަޅ ަގނ 

ވެއްޖެއްޔާ ވެސް     ޮގތ ންނަންއޮކީ މިހާރ   ނައަ  ސިްމ. އޭެގ މާލިއްޖޭއެ ތަނ ަގއި އޮވެފައި ެގއް  ،ފަރާތ ން މި ބ ނަނީ

ރެޖިސްޓަރޑައަޅ ަގނ  ެގއްލިެގން  ސިމެއް  ޮގތ ަގއި  ލިބޭ  މަޢ ލޫމާތ   ެގއްލިެގންށް  ެގއްލި ؛ނ ވެ،  ެގން  ރެޖިސްޓަރނ ވެ 

ކަ ޒި  މ ގައިޮގއްސި  ޭއެގ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ެވއްޖެއްޔާ  އަސްލ   ނަަގންޖެހޭނެ  އެހެންންމާ  ސިމް  ރީޓެއިލަރ  ނޫނީ 

ނަާގ  ޑިސްޓްރިބިއ ޓ ކ  އެކަރަން  ބޭފ ޅ ންނަ ފަރާތް.  އެ  ެއޅިފަކަމަކ   ފިޔަވަޅެއް  ެއއްެވސް  ވެސް  ކަމަކަށް  އޮއި  ށް  ތް 

މިހާރ     ދާ ކަމެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއީ.  ޔާކޮށްވަރަށް ދޯދިދި މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައެއް. ވަރަށްތް އަކަށް ނެޑައަޅ ަގނ 

ެގން  ކަމެއް ކޮށް  ،ނަމަވެސް އޭތި ހޯދައިެގން   ޕޮލިހ ންއެ ސިމް  ،އ ޅޭ ވާހަކަައކީ  ދަންނަވަން މި  ޑ އަޅ ަގނ މިސާލަކަށް  

ޑީއެކްޓިވޭޓްކޮށްލިއް ހިސާބ ން  ހ ޔޯއެ  އެޕ ތަކ ަގއި  އެއްކަލަ  އެކައ ންޓ ތަކާިއ  ހ ރި  މީޑިާއަގއި  ެއއްކަލަ ސޯޝަލް  ރި . 

ދެން ޮގތަށް.  ހ ރި  ހ ންނާނެ  ހަދާނީކިހި  އެކައ ންޓ ތައް  ވެރިއެ؟ ނެއްތޯ  ހޯ  އްއޭެގ  މެން.  ޑ އަޅ ަގނ  ދާނީކިހިނެއްތޯ 

އެޑައަޅ ަގނ  އިންޓެލިޖެންސްށް  ރާއްޖޭަގއި  ކަންތައްނޭގ  އެ  އެބަހ ރިކަން  ފެންވަަގއި  ހޯދޭނެ  އެބަތައް  ހ ރިކަން   ރ  

ތަކަށް  ، އިތ ރ  އޭތި އ ނދަޫގކ ރާނެ އ ސޫލ އެހެންވީމާ؛ އް ހޯދަިއެގންތަކެ އެނޭގ. އެކަމަކ  ކީއްކ ރަންތޯޭއ އިތ ރ  ތަކ ލީފ 

އެއަ ފި  ރެވ ށް ދާންވީ.  ކަޔަވަޅ  ކ ރިން  މި  ެއވޮިއޑ ކ ބައިވަރ   ،ންތައްތައްއަޅައިެގން  ކަންތައްތަކެއް  ހ އްޓާ  ،  ރެވެން 

ކަމެއް އައި މް މަނާކ ރ މ ެގ ާގނޫނ  ވެސް ކޮންމެ  ރަރިޒަވެ ޓެންއެހެ؟ ކީކީއްކ ރަންތޯ އެހެން ދާންވީ  ޮއއްވާޓ ވެން  ހ އް

ނދަގޫވާނެ. މިފަހަރ  ކަންކަން ރަނަގޅ ނ ކ ރާ ކަމ ަގއި ެވްއޖެއްޔާ އ   މި ކަހަލަ؛ ސް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޔަކަމ ަގިއ ވި 

މަޢ ޑ އަޅ ަގނ  ،ވާހަކަައކީ ބޮމެްއ  މެންނަށް  ވެއްޖެއްޔާ  ޮގތ ން  ލިބ ނ   އޮއި ްއވަގޮ ލޫމާތ   މި  ރިމޯޓެްއ  ލާފައި  ތީ 

މެްއ  ހަމަ އާންމ ކޮށް ކ ރާ ކައްޔާ  ވެއްޖެ   ށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ ޮގތ ންޑަައޅ ަގނ   ،ކޮށްހަމަ އާންމ ބޭނ ންކޮށްެގން. ެއކަމަކ   

ކ  ކަންކަން  ވެސް  ބޭނ ންކޮށްެގން  ޑެޓޮނޭޓްކޮށްލ ންމަރ ފޯނ   ެއއްޗެއް  ބޭނ ންކޮށްެގން  ފޯނ   އީ.ޑީެއްއ  ައއި.  ،ކީ. 

ކަންތައްތަކަކީ  ،ްއވާލ ންޮގ އެހެންވީމާމިކަހަލަ  އެްއޗެ  ،.  ެއވޮިއޑ ކ ރެމި  ައސްލ   ެއްއޗެހިތައް  މި  ހިތައް ވޭނެ. 

ސް  އް ވެލާތްތަމަޢާކ ރާ މ ބޭނ ންކޮށްެގން  ޔާ. އަދި އެ ފޯނ ތަްއ  އި ެވއްޖެއްދާ ކަމ ަގ  ންހަމަ މިހެ   އިނޭގތޯވޭނޭމަދ ކ ރެ

 ފ ރ ޞަތަށް ދެއްވި   ސާބ ން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ނެ އެ ހިއ ނދަޫގވާ ޑެންޓިޓީ ފޮރ ވަން  މަދ ކ ރެވޭނެ. ެއ މީހާެގ ައއި 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ އ ތ ރ  ދާއި   ޮގޅީމައްޗަން .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  
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 : ވާހަކަދެްއކެވ ން  ރަޝީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ   ދާއިރާެގ އ ތ ރ  މައްޗަންޮގޅި

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަ  ޑ އަޅ ަގނ ދެ!  އާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  ކ ރެންދޫ  ވަރަށް ހަމަ  ހަމަ  މެންބަރަށް  ތްތެރި 

ން. ިއއްޒަތްތެރި  މިފަދަ ބިލެްއ ހ ށަހެޅީތީ ވެސް ހަމަ ޝ ކ ރ  ދަންނަވަބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ާއދެ! ސަރ ކާރ ން  

ޒަތްތެރި  ިއއް ؛ދިއ މ ެގ ކ ރިން  މަ ރިސެސްއަށްެގ ފ ރަތަހ  ވަނަ މަޖިލީ  19ަގކޮށްލަން،  ހަމަ ފާހަ   ޑ ައޅ ަގނ ؛ ރައީސް

ހަ  ޑ ައޅ ަގނ   ،ރައީސް ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  އެހަމަ  ރިސެސްއަށް  ނދާން  ނ ޮގސް  މެޑ އަޅ ަގނބަހ ރި  ން 

ެގނެސްެގންއެކްސްޓެންޑ  ބަދަލ ތަކެއް  ާގނޫނަށް  މި  ބަޔަކ  ޤައ މ ަގިއ ޓެރަރިޒަމަށް ނ   ،ކ ރަންޖެހ ނީ ވެސް  ރައްކާތެރި 

 ވެސް ހަމަ ހޯމް މިނިސްޓަރ އަދި ޕޮލިހ ން އެދިެގން  ެގމިއަދ   ެއކަހަލަ ކަމަކަށް  އްޔާނޫނި  ،ކ ރެވި ކ  އ ޅޭ ކަމަށް ޝައް

ކިތަންމެ   ،ން މި ބޭނ ންވަނީބ ނަ  ޑ އަޅ ަގނ؛ މެން ބަދަލ ތަކެއް ެގންނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޑ އަޅ ަގނލަށް  އެ ބި

ބަދަލ ތަކެއް ާގނޫނަށް  ެގނަޔަސް ވަރަކަށް  ނި   ،  ނޫނީ  ރަނަގޅ   ތިބިއްޔާ  ބަޔަކ   ކ ރަން  ކަެމއް  ކަމެއް މިޔަތެްއަގއި 

 ތިން އާދެ!   ؛ެގ ރައީސްހ މެންެގ ރަީއސް، މަޖިލީޑ އަޅ ަގނ .  ންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކ ރެވޭނެ ެއްއވެސް ޮގތެއް ނޯ

ބާރ ެގ ޓެރަރި  ބާރ ން އެއް  މެދ ގައި،  މަެގއްެގ  މާލޭެގ  ހިންަގއިެގން  ރައީސެްއ،  ހަމަލާއެއް  އިްއޒަތްތެރިޒަމްެގ    މިއަދ  

މިކަން ބެލޭނެ    ،މިހާރ ވެސް މި ބ ނަނީ، މިއަދ    ިމ ކ ރަނީކަށަވަރ ންީގށް ހަމަ ޔަޑަނއަޅ ގަ ވީ.  ދ ވަސް   60ރައީސް  

ނޯންނާ ޮގތެއް  އެ.  ނެއެްއވެސް  ބަލާނެ.  ފަރާތެްއ    ،ރައީސް  ރިނ ބެލޭނީ އިއްޒަތްތެ  އީނ ވެސް  ޚަރަދ ކ ރި  ފައިސާ  ިމ 

ހަމަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ  ވާނެ  ވާ ބަޔަކ  ިއސްކޮށް ތިބޭ ކަމަކަށް ވެސް ނ މ ަގއި ޝާމިލ ވެސް ނ ހޯދޭނެ. މިކަ

ކ ދެ ނޫނިއްޔާކ  ޑަތިން  ކ އްޖެްއ  ވިސްނ މ ަގއިކ ބަޔަ  ޑަ  އަިމއްލައަށް  އެީއ  ކ ރި   ،  އަމިއްލައަށް  މީހ ން  ކަމަށް   އެ 

މި ނިންމާނީ  ހަދައިެގން  ނެތިެގނެ  ކަންކަން  ާގނޫނެއް  ރައީސް.  މި އިއްޒަތްތެރި  ނޫން  ހެދިދާނެ ާގ  . ކީއ ޅެނީ  އް  ނޫނ  

މަތީންނާއި މަގ ޖަލ ންނާއި    ، ވީ  ކިތައް ޒަމާނެއް  ،ތައް މަރ ތްތެރި ރައީސް. ކިސް އިްއޒަން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވެ މިތަނ 

މެންދ ރާ ވަ  ،އިދ ވާލ   ކިތައް ކެމެރާ  ހ ރީށައެތަންމިތަނ ން   އ ޅ ނ ަގއި  ފެނޭ. އެކަމ ތަޙ ޤީޤަކަށް ނ   .ިއެގން ކޮށްފައި 

ަގިއަގއި ދ ވާލ  ތަޅާލަ ؛ތެރި ރައީސްިއއްޒަތް.   ދޫވަނީމައްޗަށްނޫން. މަގ   އެނެގނީކީމީހެއް ވެސް    ނީކިތައް މީހ ން 

އިންއަޅ ަގނޑ  ؟ންޕޮލިހ  ހަމަ  ހޯދައިސާމެން  އިޮގވިދޭށޭ  ފ   އެތާނަގިއ  ތިބީ  އަދިވެސް  މި ން.  ރައީސް.  ްއޒަތްތެރި 

ތިބި  ކ  އެބަކަމާ ނާޤާބިލ  އެތައް ބަޔަމި  ަގއިއެތަންތާ.  ނެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނ ވާ  ބ ނަނީ މިތާނަގއި މިކަމެއް ނ ވާނެ

އެތާ    މީހ ން  މި  ،ތ ން މި ގޮވަނީ ފަރާށް ވެރިންެގ  ކ ރާރ ކޮ. އަޅ ަގނޑ  ތަ ތެރި ރައީސްމ ައއްސަސާތަކ ަގއި އިްއޒަތް  އެ

ރަނަގޅަށް    ،ންކޮށްދޭޚިދ މަތްރަނަގޅަށް    އިމ އައްސަސާތަކ ގަ   ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ އި  ކަމެއް ނ ާވނެމިހަކ   ވަހާ ދ ބޭތި

ރަނަގކިޔަވައި  ތިބި  އެކަމަކ   ޅ ެގން  ތިބި.  އެބަ  ތިބިހާ  ކ ދިން  އެތާނަގއި  ބަޔަކ   ތިބި  ހަރ ލާފައި  ފަންތީެގ   މަތީ 

ދޭނެ އެްއވެސް ޮގތެްއ ނޯންނާނެ. ލޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ހޯނ ބެ  އެއް ެމއް މައްސަލަ އިން ެއއްވެސް ކަހިނދަކ  މި
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ދަްއކަ އެ  މެއަޅ ަގނޑ ،  ވީންމެނި  އި ދެންމެަގއި  ިއްއޒަތްތެރި  ވާހަކަދެ މެންެގ  ިއއްޒަތްތެރި    ްއކެވީންބަރ   ޖަލ ގައި. 

ށްެގން  ތްރެޓްކޮ  ށްނޑ  ލީ އަޅ ަގނޑަަގހެޑްަގއި ައޅ ަގއި މަޖިލިސް ލެޓަރ  2019  ރ ބަންނޮވެ   26އަޅ ަގނޑ    ؛ރައީސް

ތްރެޓްކޮށް ނާއި އަނޑ ެގ އަންހެނ ންަގއަޅ  ހޯމް މިނިސްޓްރީޅ ަގނޑަށް  ޕޮލިހ ންނަށް އެނއަށް އަޅ ަގެގން  މައްސަލަ    ޑ  

  ،ަގއި   2021ޖ ލައި    5މިއީ   ؟ިމައދ  މިއީ ކިތައްވަނަ ދ ވަސް؛ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  .ޑްަގއިހެރލެޓަ  މިތާނެގ  ހ ށަހެޅީ

ވެސް ވީކީންބ ނީކީ ނޫޖަވާބެއް ވެސް ލިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި އެއަކަށް    2021 ތެރި ނޫން. އިއްޒަތް  . ޚަބަރެއް 

އިންޒާ ؛ރައީސް ނަންބަރ ތައެއި  ލާޖަ ؛ދީެގން  ރ މަރ ެގ  ފޯނ   ހ ރި  ކ ރަނީ މިެއޮގތްކ ންނާއި  ތަންތާނަގިއ  މި  ޮގތް 

  އ މ ަގއިޤަ  މިތަކޭ މި ކިޔަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މ ޅި ތާނަގއި  ހައި ސެކ އިރިޓީ ޖަލ   ، މިއީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ބޭފ ޅާ މް މިނިސްޓަރަކަށް ހ ންނެވިތަން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހޯހިންާގ ތަން  ފާރިއެންމެ ބޮޑަށް އެންމެ މާފިޔާ ވިޔަ

ައޅ ަގޒިންމާވާ ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ޝަނ ންޖެހޭނެ  ބޭފ ޅ ން  ޑަށް  މި  ކަމަށްޮގްއކ   ކ ރެވޭނެ  މިކަން  ިމ    .ަވއިެގން 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ކ ރާނީ  ކިހިނެއް  މިކަން  ޮގަވއިެގން  ބޭފ އެ ؟ވަޒީރ ން  ތިބީ ޅ   ފަހަތ ަގއި  އެނޭގ  އެބަ  ންނަށް 

މަޤާމ ތަކ ަގއި ނ ތިބޭނީ.   .ތަންތަނަށް ނ ދާނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ވަރ ެގ މީހ ންކަން. އެހާ ހިތްވަރެއް ނެތިްއޔާ އެމި

ޖޯކެއްޔައީ.  ދި ވެެގން  ވަސްދ   60  މިހާރ  މިއީ  މިތާ ތެރިއިްއޒަތް  ނ ން ދެން  ރައީސް.  މަޖިލިސް  މެންބަރެނަގއި  އް  

ޅަމ ން ޮގސް ބޮޑ  ފ ންޏެއް ހަދައިެގން  ރޮން ފ ޅަމ ރޮމ ޅި ާގފ  ؛ޅަން ބ ނިރޮ. ާގފ ފައި ދިޔައީއިލާއ ކަ  ނަާގލާފައި  ށައިކޮ

ރޮޅަން ބ ނި ފް  ،ށް ވަދެޑެްއެގ މަޖިލިސް ޮގނޑިއަކަފާ  އިން  އިމިތާނގަ   އިނީ  އިސްއަ  މިތާ ބަހައްޓައިެގން ދިޔައީ. ދެން

 ތިމަންނަމެއް ވެއްޖެއްޔާ  ފޯ ޕްލެޓް. ރަނަގޅ  ތިމަންނައަކަށް ވާހަކަެއއް ނ ދެއްކޭނޭޅ  ޕްލެޓްފޯމެއް ނެތިއްޔާރަނަގމީހާ.  

މިއަށްވ  ދެއްކި.  ވާހަކައެްއ  ހ ރިހާ  މި  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ޕްލެޓްވާހަކަދަްއކާނަމޭ  ރަނަގޅ   ނެތެއްނ ރެ   ފޯމެްއ 

ހިނަގކަކަން  ބ ނަންވީނ  ؟ވާހަކަދަްއކާކަށް ޮގތްއިން  ނ ކ ރާނެދިޔަ  ނ ކ ރާނެ.  ރައީސް  އިއްޒަތްތެރި  ން  މީހ    މި   .. 

ތިބި އިްއޒަތްތެރި  ަގއި ެވސް އެބަ  ނ ކ ރާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ދެ  މ އައްސަސާ  ކ ަގއި ތިބިހާ ދ ވަހަތެރޭމީެގ

އި ޤަބަޔަޞްތެރި  ލާޚ ރައީސް  އެބައ ކ .  ބަޔަކ   ކ ރާނެ  ކަންކަން  ޓަކައި  ރައީސް  . ތިބި  މަށް  ެއ   ؛އިްއޒަތްތެރި 

ހޯދައިމީހ  ފ ރ ޞަތ   އެ  ކ ރަންވީ  ންނަށް  މަޖިލީހ ން  މި  އެީއ  ނާޤާ  .ކަމަކީދިނ ން  އެތާނަގއި  މީމިހާރ   ހ ން ބިލ  

 ނ ވާނެ. އެހެންނޫނީ ދ ވަހަކ    ްއޔާ ނޫނީްއޔާ ނޫނިރ ކ ރަންވީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކ ރިބޭ   އިފައި ނަަގވަކިން ހޯދާވަކި 

މިކަ ނާ އްލެޙަ   މަކަށްވެސް  ހ ހެދިދާައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ލ   ބި  ެގޓެރަރިޒަމް  ންނާނެ.އް  މިހާރ   ބޭނ ން ންނަ  ނެ  ވަޒީރ  

ޖަވާށްމ   ،ޮގތަކަށް ލެފ ރާފައި  މ ށްފ ރާފަވިހިރ  ވެސް  ރަންދާނެ.  ކ ރާ  އި ވެސް  އެކަން  ދީެގން  ބ ނެވިދާނެ.  ށޭ  ެވސް 

އެހެންވީމާ  ،ރައީސް  ރިއިްއޒަތްތެ މިނ ކ ރާނެ.  ކ   ،  ޮގކަންކަން  ބައްޓަރެވޭނެ  ނިޒާމ   މިކަން    ! ވާށްދެއް ންކޮތަކަށް 

މިހާރ  .  މިހާރ  ހަދަންވީކީ  ނޫން  އްބިލ ތަކެ  މިހިރަމި މަޖިލީހ ަގއި    ،ޏާ ކ ރަންވީ ކަމަކީ ކ ރަން  ، މަޖިލީހ ންންވީމާހެއެ

ބަލަމ ންކޮމި  241މިތާނަގއި   މައްސަލަ  ެވސް  ރައީސް ޓީން  އިްއޒަތްތެރި  މައް ؛ދަނީ.  ވެސް  ބަލަނީޕާޓީން  .  ސަލަ 
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 ޤައ މ  ހިންަގންޖެހޭ ޮގތަކީ. ކަާމ މި  ނ މިއީކީ ނޫނެއް  .ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް   ،ފިތައް ވެސް މަްއސަލަ ބަލަނީޮގދާއިރާެގ  

  އެ.  އް ދޭނާޔަތްތަކެ އިހ ރިހާ  .  ދޭ  ބަ ލާރިދައްކާ ހ ރިހާ ޓެކްސް ފައިސާއިން އެ  ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންމިއީ ދިވެހި  ،ބެހޭ

ނޫނެއް ނެތޭ. ާގ  ،ނޯޭވ. ދެން މި ބ ނަނީންނަށް ކ ރެވޭ ކަމެއް  މީހ   އެބަ އޮތް. މިއެއް  ރިހާ ސެކ އިރިޓީމީހ ންނަށް ހ 

ކިހާ ޑްރަެގއް    !ންމެ ކަމެއް ވެސް ކޮށްފައި ދައްކަބަލަ އެ  !އޮތްވަރަކ ން ކޮށްބަލަ .  ތޭަގާވއިދެއް ނެތޭ. އެހެން އެްއޗެއް ނެ

އެތެރެކ ރަނީ ދޫވަނީ. ؟މިތަނަށް  ކަެމއް  ހަމަ  ކީ  ވާ  ނޭނޭގ.  ހަރާން.  ކަމެްއ  މަގ މަތީްއވެެގން  ހަމަ  ހަމަ ަގދެން  ިއ 

ތަކ ެގ  ސްކޫލ   މިހާރ .  ދަނީ  ކ ދިންތަކެއް ހަލާކ ވެެގން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މި ހ ރިހާ ކ ދިންތަކެއް. ކ ޑަންބީތަކެއްހެންޒޮ

ިވްއކަނީތެރޭަގއި   އެ  އިއް  .ޑްރަްގސް  ތެރޭަގިއ  ތ  ސްކޫލ ތަކ ެގ  ރައީސް.  ހޯމް   ،ކ ދިންނަށްއްތ ޒަތްތެރި  ކޮބާ 

ނޫނީ   ،ތާނ ނ ކ ރެވިެގން ޚިނޫނީ އެހެން މީހަކ   ދެން  ،  ނ ކ ރެިވެގންތާނ ޚިއް  ންހެނެދެން އަ  އެހެންވީމާ،؟ ނިސްޓަރ މި

ބޮޑ  ވާހަކައެއް ދަްއކަިއެގން މިތާ ބޮޑ    ދައިކަމަށް ހަނ ކ ރެވިެގން  އެހެން ކަމެއް    ނޫނީ  ، ދެވިެގންހެނަކާ ނީއެހެން ފިރި

ނެތެއް  ޖައްސާކަށް   މިތާ    އެއްޖަރީމާ ކަމެއް  ނ ވަންޏާނ ހަދާނެ  އިސްތި  .  ވަޑައިަގންނަވާފާ އ ރީއްޗަށް  މިތާ   !ދީފައި 

 މީހާ އަދި ހ ންނަ   .ވީ މީހ ންނަށް ފ ރ ޞަތ  ދޭންއެ  ،އެހެންީވމާ.  ޒަތްތެރި ރަީއސްތިބޭނެ އެކަން ކ ރާނެ މީހ ން އިއް 

ޢަމަލ ތައް  ކީ.ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ  ނޫން  ޮގތަކ ން މީހާ  އަދި  ކ ރާނީ  ޮގތަކ ެވސް  ހ ންނަ  އެހެންވީމާ  ންނެއް  ، ނޫން. 

ވެސް މިތާނަގއި މި   ަގޑިރ   24ޅި  ކެނޑިނޭސް ހެދިދާނެ.  ވެ  ބިލ   100މިތާނަގއި    މިއަދ   ލަންވާޮގއަޅ ަގނޑ  ހަމަ  

 މި ؟ސް އިްއޒަތްތެރި ރައީ ދ ވަހަކ ންބާއޭ ކޮން    ވާނީ  ން ފައިދާެއއް ރަްއޔިތަކަށްއިނެ. އެކަަމކ ، މިދާތައްތައް ކ ރެވިކަން

ނޭ މައްސަލަ އިްއޒަތްތެރި އ ޅެނީ ރައީސް ނަޝީދަކާ ނޫ  މި  ހިެގންނެއް.ނޫނޭ މައްސަލަޖެ  ށްދަކަރައީސް ނަޝީ  އ ޅެނީ

ފިހަދީނީ    ސް.ރައީ ވެސްރ ކަށި  މީހ ންެގ  ނޫ  ކ ރ ެގ  މި  ންމައްސަލައެއް  އ ޅެނީ.  ތެރޭަގއި    އ ޅެނީ  މީަގއި  ނިޒާމ ެގ 

ވާނެ  ވެސް ރަނަގޅ    ހ ރިހާ ކަމެއް  ކ ރީމަ މިޅ އ ޅެނީ. އެ މީހ ން ރަނަގ  އްސަލަ މި ތިބި ބައެއްެގ މަކަންކަން ހިންަގން

ްއ  އަދި އެހެން ކަމެ  ،އެހެން ކަމެއް ކ ރިޔަސް  ނޫނީ  ،ލިޔަސްޑަ ކ އްޖަކ  ފަޅާމިތާނެގ ތެރޭަގއި ކ   .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ؟ކޮބާ އެްއވެސް ސެކިއ ރިޓީއެއް  ތެރޭގައިޅި ނިޒާމ   ރ  މ މިހާކަންކަން ބެލޭނެ އެްއވެސް ޮގތެއް ނޯނޭ.    އެ  ،ރިޔަސްކ 

މަގ ތ  ޮގަވިއެގން  ކ އްޖެއް  އަން  ވެނެނީކީނ ކ މެމައްޗަށް  އްތ   ދެވެނީނޫން.  ބޭރަށް  ޮގަވއިެގން  ނޫން.    ކީހެނ ން 

،  ންޖެހޭ. އެހެންވީމާޓެކްސް ދައްކަ ؟ނޫން. ދެން މިއީ ކޮން ޤައ މެއް  ފައިންނާ އެއްކޮށް މަގ މަތީަގއި އ ޅެވެނީކީމައިންބަ

ޯގސްދިޔައީމަ  މިހިސާބަށް   ރައީސް  .ވަރަށް  ނަންހަމަ  ަގނޑ   އަޅ  ؛ އިްއޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  ؛ަގންނަންތަކ ރާރ ކޮށް  މި 

އެވ ލ ތަކަށްބި މ ހިރެ  ގ ޅ މ  ކަމަންންމެ  މިކަމާ  ފަރާތ ން ނ ކ ރެވިފަިއ    މ އައްސަސާތަކ ެގ އިސް   ންހ ރިކަށް  ވެރިންެގ 

ބެކްލޮްގަގއި ހ ރީ   ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި،  ލައިދެއްވަންން ބަދެން މަޖިލީހ ހަމަ އެ  އަޅ ަގނޑ  ؛އިއް ބަލަހ ރި ކަންތައްތަ

މައްސަ ނ ކިތައް  މަޖިލީހ   .ނިމިލަތޯ  މަސައްކަތްކްބެ ؛ބަލައިދޭންވީ  ށްއަޅ ަގނޑަ  ންެއއީ  ކިތައް  އޮތްތޯ  އެ  ލޮްގަގއި  ބަ 

ނިމި ނ   ، މަސައްކަތްތޯކިތައް  ލަން ނިމިފައި ހ ރީ  އިބަލަ  ބޭނ ން އަޅ ަގނޑ   ންއެ ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް މަޖިލީހ   .ނިމިނ 
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ކ ރިއްޔާ  ބޭނ ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ލަން   އިައޅ ަގނޑ  ބަލަ  އެ ބެކްލޮްގ  ،ބ ތަކާ އެްއކޮށްހ ރީ ކީއްެވެގންތޯ އެ ސަބަ

 ށް. ތައިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފ ރ ޞަ

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

 ރާމް ޙަސަން. ބަރ  އިކް ިއއްޒަތްތެރި މެން މެންބަރ . ދިއްަގރ  ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއކްރާމް ޙަސަން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ރައީ  އިްއޒަތްތެރި  އާދެޝ ކ ރިއްޔާ  ނަންބަރ   !  ސް.  މަނާޓެރަ)  32/ 2015ާގނޫނ   ާގނޫނ (އަށްރިޒަމް  ިމ    ކ ރ މ ެގ 

 ޮގތ ަގިއ  ންމެ ރަނަގޅ އެެގ  އޯޑަރ އޭ    އެންޑްތާއީދ ކ ރަން. ޤައ މ ަގއި ލޯ  ސްވެ  އަޅ ަގނޑ ހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް  

  ކެއް ތ ރ  ބާރ ތަޑް މީހ ންނަށް މީެގ ތެރެއިން އިލީ ޓްރެއިންބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ޕްރޮފެޝަނަގަ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ   ބޭއްވ 

ރިއެރ ންތަކެްއ  މެންނަށް ކ ަގނޑ ބޫލ ކ ރަނީ ައޅ ަގަގނޑ   ައޅ   ، ވާނަމަކަމަށް  ންމާތަކެްއ އަދާކޮށްފި ޒިދެވިެގން ރަނަގޅ 

މި ހޯއަޅ ަގނޑ މެން  ތެރެއިން  ކަމަށްކަމ ެގ  ބޭނ ންދޭނެ  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   ބަެއއް  ދެން ؛.  ވާހަކަދެއްކެވި  މެ 

ވެސް   އެންމެން  . އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހާއް ފާހަަގކޮށްފިތި ކަންބޮޑ ވ ންތަބޮޑެވަރަށް  މަ  ވެސް ހަ   މެންބަރ ންއިްއޒަތްތެރި

  ރ މަކީ ތ ަގއި އަދާކ ޅ  ޮގންމެ ރަނަގއެއެ ޒިންމާތައް  .  ކ ރާ ޮގތ ަގިއ އަސްލ  ޒިންމާތަކެއް އެބަ ޮއވޭބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ   

ފ ޅ ންެގ  ރާައކ ން އެ ބޭދާރާއަކ ން ނ ވަތަ ވ ޒާ އިޛީަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނީ. ެއޮގތ ން ތަންފީމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ  ންމ ހި

އޮންނަ ނިޒާމ ެގ    ކ ރެވެންމަޖިލީހ ެގ ތެރެއިން ޖަވާބ ދާރީ  ،ނަމަ   ކޮށްފިނ ޮގތ ަގިއ އަދާ  ޅ ނގަ ންމެ ރަޔަތ  އެލިއްއޫމަސް

ޖަ އެންމެ  ެގން ރ ވި ކ ބ ދާރީވާތެރެއިން  ކަމަދިއ މަކީ  ޮގތް  ފާހަަގކ ރަންއަޅ    ށްރަނަގޅ   ޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަ .  ަގނޑ  

ޝަސިހާކަންކަން   ޭއެގ  އަޅ ަގނޑ މެލ ނ ކ ރެވި  ކ ރެވޭކ ވާތައް  އެބަ  ޝަކ ވާ ންނަށް  އެ  މި.  ކޮބައިކަެމއް  ސްރާބަެގ  ކީ 

ޭގ.  ނޭނ  ވެސް  ކޮން ނަތީޖާއެއް ކަމެއްޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭނީ  އަ  ން ނޭނޭގ. އެ ޝަކ ވާއިޑ މެންނަކަށްވެސް އަޅ ަގނ

އަ  ހ ރިހާއެކަމަކ ،  ދ ވަހަކ   ވެސް  އެންމެން  ޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތަކީ ކ   ސްވެ   ކޮންމެ  ިވ ކ ރަނި ބިނާ  ،ރާ 

އެއީ  އ ފެއްދ ންތެ ހަދަން.  ޖެހޭ  އެބަ  މަސައްކަތަކަށް  ކަމ ލަޞްމަ  ޤައ މ ަގއިރި  މަސައްކަތްކ ރި  ބާއްަވން  ަގއި ޙަތ  

ޤަ   ،ވިޔަސް  ވިޔަސް އ އަދި  ކަމ ަގއި  ތަރައްޤީކ ރަން  އަޅ ަގނޑ މި    ،ވެސް  މ   އެބަޖެހޭ ވިސްނ މ ަގިއ  މެން 

މިސްރާބެއް ނެތި ހަމަ    ތީމާަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފ ރ ޞަތ  ލިބިފައި އޮލޯމި ފް  ެމންމަސައްކަތްކ ރަން. އަޅ ަގނޑ 

ވެސް  ވާހަކަތަކެއް ދައްކަިއެގންނެއް  ހޯއެ  ކަށެއްނޑ މެންނައަޅ ަގ  އަދި  ކ ރިއެއިން  އެހެންވީރ މެދޭނެ  ނޯންނާނެ.  ، މާއް 

ޮއވޭ  ،އަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ  ތަްއ  ވެސް އެބަހ ރި ކޮމިޓީެގ ތެރޭަގއި  މަޖިލީހ  ؛އެ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިން  .ނިޒާމެއް އެބަ 

ކޮމިޓީތަކަހެދިފަ  ވެސް އެ  އެބަ.  ވެސް  އެ    ށް  ޒިންމާކޮމިޓީޖެހޭ  އަދާކ ރެވެ  ތައްތަކ ެގ  ރަނަގޅަށް    .ންވަރަށް 
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ތަންފީ  ެގމެންައޅ ަގނޑ    ކަށްމިސާލަ  ؛ލަތްތަކ ަގއިހާރީކ ރ ވަންޖެހޭ  ޖަވާބ ދާ އިދާރާތަކ ޛީމިއަދ   ބައެްއ    ކޮށްފަިއވާ  ން 

މަޢ ލޫމާތ މަސައްކަތްތަކ   ކޭ  ެގ  ނޭނެގނީ  ގ ޅިެގންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކައެހެންވެ   .ސްައކާ  ވާނަމަމަްއޖެ  މިހާރ     ،ށް 

  ކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގލަމިސާ؟ ދެން އޮތް މަޢ ލޫމާތެއްތޯހޯ  އެއީ  ؟ބޭނީ ލިޮގތަކަށްތޯ އެ މަޢ ލޫމާތ  ނިޒާމ ެގ ތެރޭަގއި ކޮން

ތަކެްއ  މާތ މަޢ ލޫ  ، އަނެއްބައިމާތ  އެބަ ދެވޭ މަޢ ލޫ  އިން ބައެއްއެ   .މިހާރ  ކަންތައްތަކެްއ އެބަ ހިންާގ  ންކޮމިޓީ  241

ތަންފީދެވޭނ  އިދާރާތަޛީ.  މަޢ ލޫާގ  ންހިކ ން    ބައެއް  ެވސް  ދެވޭތަޙ ޤީޤ ތަކ ަގއި  މަޢ ލޫމާތ ތަކެްއ   ،މާތ ތައް  ބަެއއް 

އަށް  ށްފައި އެކޮއިންޓިފަ ޖެހޭ އައިޑެ  ބަމެން އެއަޅ ަގނޑ   ޕްރޮބްލަމް  ،ކޯ އިޝޫެގ  އޭ  ،ކަމަށް ާވނަމަ  އެހެންެވއްޖެ.  ނ ދެވޭ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،ބަލަން. އެހެންނޫންނަމަ  ކަތްތަކެއް ކ ރެވޭތޯށްެގން ބިނާކ ރަނިވި މަސައް ޑްރެސްކޮއަޅ ަގނޑ މެން އެ

ަގއި  ޞްލާޙ އި  މި!  އާދެ  .ބޫލ ކ ރަނީަގނޑ   ަގޅ  ށް އައިދާނެ ކަމަނގަ ެގން ހިދެްއކި ވާހަކަ  ނެތި  ހަމަ އެްއވެސް މިސްރާބެއް 

  ކިހިނެއްކަން އެކަން  ،އެބަ ބ ނޭ  ލާޙ ގައިޞްއިމި    ،އިވެސް މީަގބާރ ދެވޭ. އެ އެބަ  މަށްއަމ ރަކާ ނ ލާ ހައްޔަރ ކ ރ  ކޯޓ 

އެހެންވީމާކ ރެވޭނީ މި.  ކ ރިން،  ދެން  ލޯ  ދެންނެވެސް    އީ  އަޅ   އްވ މަށްބޭ  އޯޑަރއެންޑް  ވިހެން  ެގ  ނޑ މެންގ މިހާރ  

މިއައ މ   ޤަ ހިސާ  އިސްފައި  ބިރ ވެރި  އޮތް  މިހާބ ން  ރައީސަށް  އިއަޅ ަގނޑ ެމންެގ    .އޮތީ  ލަތެއްަގއި  ްއޒަތްތެރި 

ހަ  މަގ ެގދީމަޖީ ބޮމ ެގ  އިންޓެމެދ ަގއި  ދީފި.  އެމަލާއެއް  އޭެގ  އެލިޖެންސް  އެދެންމެ  ޮގތ ަގއި  ރަނަގޅަށް ވޭ   ންމެ 

ކ ރާ  ބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ     ،ޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ފެނޭ. އެހެންނޫންނަމަތަނެއް އަ   އް ކ ރެވިފަިއވާސައްކަތްތަކެ ޕްރޯއެކްޓިވް މަ

، އެހެންވީމާ  ެއއް ނެތް.  ކ ރެވިފަޓެކްޓްޑި  ކަެމއްއެ  ޑިޓެކްޓްކ ރެވޭނެ ކަންކަން. އެކަމަކ   ކަންތައްތަކަކީ  ޮގތ ަގއި މިކަހަލަ

ބައެަގޑ   ނ ަގއަޅ  ދެންމެ  ޮގތ ަގިއ  މެންބަރ ންބޫލ ކ ރާ  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަށް  އް  ސިމްކާޑ ެގ    ،ފާހަަގކ ރި  މިސާލަކަށް 

 ސިމް  ، ސިމް ކާޑ  ދެޭވއިރ   ،އ ލޭޓްކ ރެވި ިގރެ   ިގއ ލޭޓްކ ރެވެން.މެން އިތ ރަށް ރެ އެބަޖެހޭ ައޅ ަގނޑ   ކަންކަމ ަގއި ެވސް

އެ އެނެގޓި ކްކާޑ   ކާކ ކަން  އެއީ  އަންނައިރ   އެބަވޭޓްެވެގން  އެކަމަ  ން  ެއއީ  މިހާ  ކ ޖެހޭ.  ެގޕެއް.  އ ޅޭ  އެބަ  ރ  

ކާޑެއަފިހާރަ ދޭއިރ ަގއިކ ން ސިމް  ކަލެޓްކ ރޭ  ތ ލޫމާމަޢ   ްއ  ވެސްކާ   ޑީ. ައއި  .އެބަ  އަދި  ކަލެޓް  ޑ   ސިމްެގ    އެ ކ ރޭ. 

މީޓިޓީއާ އަިއޑެން ެއކަމަކ   ވެސް  އިގ ޅ ވަ   އަިއޑެންޓިޓީއާހާެގ  އި  އެބަ.  މަޢ ލޫމާތ   ލާ  ޕްރޮވައި   އެ    ރާޑަސަރވިސް 

ަވގ ތ .  އަށްހަމަ ނަާގ  އެބަ  އ ޅޭންވީމާއެހެ  ދާން  އެބަ  ެގޕްތަކެއް  މިކަހަލަ  ދެން،  ތެރޭަގއި.  ޚިދ ަމތ ެގ  މި    މީަގއި   

  ސިމްކާޑަކ ން ހިނގައިފި   ނަ ދޭ އޭއަށް ޯގހެއްޒިންމާދާރ ކ ރ ވަން. އޭނާ    ފަރާތްކ ރާލ ވާހަނޫނ  އެބަޖެހޭ އެ ސިމްކާޑ   ާގ

ކ ރ ވަން  ޮގތަށް އޭނަ އެކައ ންޓަބަލް  ނެރ ވޭނަ ޖަވާބ ދާރީކ މަ އޭ ނަކަމަށް ވާ  އްޖެ މަޢ ލޫމާތ  ނޭނިގއެ  ،ކަމަށް ވާނަމަ

އެހެންވީމާ  އެބަ މިހެން  ޖެހޭ.  ކަހ ރި  ،  ހ ރި.ބައެއް  އެބަ  ެވސް  އަ ޮގތެއްގަ   ލަޖ މ   ންކަން  ބިލަށް އި  މި  ޅ ަގނޑ  

ބޭޅ ަގނ އަ   .ދ ކ ރަންތާއީ ހަމަޖެހ ން  ރާއްޖޭަގއި  ތަމެއަޅ ަގނޑ   ،އްވ މަށްޑ   މެން އަޅ ަގނޑ   ، ޤީއަށްރައްންެގ 

ތަކ ެގ ތެރެއިން ައޅ ަގނޑ   ލ ން މި ލިބިދޭ ބާރ ، މި ބިހެންވީމާއް. އެމ  ކަމެންކ ރިއެރ ވ މަށް ހަމަޖެހ ން ބޭއްވ މަކީ މ ހި

މިއަށްވ ޝަނަފެޕްރޮ  ،ލ ކ ރަނީބޫަގ ޚިދ މަތްތައް  ޒިންލް  ރަނަގޅ   ދައ ރެރެ  އަމާދާރ   ކަމަށްއް  އޭެގތެރެއިން    .ދާކ ރާނެ 
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ބޭނ ންވާ  ޑ މެންނަށްއަޅ ަގނ  ކަމަށްހަމަޖެ  ޤައ މަށް  ލިބިެގންދާނެ  ޤައ މަށްހ ން  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  އެއާއެކ   ަގތި ފާ  . 

 . ޞަތަށްއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފ ރ ޝ ކ ރި. ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް އްލެތަޤްބަސްމ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން ށް ހ ރި ކަން . ވޯޓަށް އެހ މަ 8

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

މިއާދެ އެބައޮ!  ވޯޓެއް  ހަތަރ   އަޅ ަގނޑ ތްއަދ   ވޯޓ   މެން.  ކަންގ ނެމިހާރ   މެންބަރ ންގެ  .  ދަނީ  މި  ށްތަކަމ ެގ  އަދި 

ނެ  ނޭގނެ  ތިބެެގން  ރ ވެހާޒި  ތާނަގއިމި  ދެ ވޯޓަކީ މަޖިލީހ ެގ އަޣްލަބިއްޔަތ   އެތަނ ން ؛ކައި ދަންނަވާލަންމަޢ ލޫމާތަށް ޓަ

އެހެންވީދެ   މެންބަރ ންއިްއޒަތްތެރިހ ރިހާ  ،  މާވޯޓ .  މި    ވަމާލަ  ެވސް  ވޯޓ ަގިއ    އެދެންން  ޑަިއެގންނެވ މަށް  މި 

ޓަކައިބައިވެރިވަ މެންބަރ ން  . ޑައިަގތ މަށް  ތިއްބެވި  ދަންނަވަން.ކޮމިޓީަގއި  ވަޑަިއަގތ މަށް  ވެސް    ކޮޅަކަށްފަހ ()ވަގ ތ     

މިއަދ ެގ ފ ރަތަމަ  ؛ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީއެދެން.    ވ ންއް ޗެކްކޮށްލެ  ތްތެރި މެންބަރ ން ކާޑ ކޮޅ އިްއޒަ

ެގ  ޯގނާކ ރ މާއި ރޭޕްކ ރ މ   ންސީޖި  ، ޝަރީފް ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާރި މެންބަރ  އާދަމްތެއިްއޒަތް  އިރާެގވަރީ ދާ މަޑ އް  .ޓ ވޯ

ރި މެންބަރ ންނަށް ހ ން ބަލައިަގތ މާ މެދ  އިްއޒަތްތެ، މަޖިލީހަޅާ ަގރާރ ށަތީ ހ ަގއި އިތ ރ ވަމ ންދާމައްސަލަތައް ރާއްޖޭ

 ތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން. ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

    ޝަރީފް ދަމްމެންބަރ  އާ އިރާެގވަރީ ދާ މަޑ އް   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 45    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 32    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 
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 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 06 ންބަރ ންެގ އަދަދ :  ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ 

    32     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  17      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދާ މަޑ އް އާދަމްތެިއއްޒަތް   އިރާެގވަރީ  މެންބަރ   ހ ށަހަރި  ޝަރީފް  ރޭޕްކ ރ މ ެގ   ންސީޖި  ،ޅ އްވާފަިއވާ  ޯގނާކ ރ މާއި 

ރާއްޖޭ  އިތ ރ ވަމ ންދާމައްސަލަތައް  ހ ަގއި  ަގރާރ ށަތީ  މެންމަ  ، ހަޅާ  އިއްޒަތްތެރި  މެދ   ބަލައިަގތ މާ  ބަރ ން  ޖިލީހ ން 

ފެންނަ . 45؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ބިހާޒިރ ވެ ތި .87؛ ދެއްވި ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ  

އަދަދ  މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ ދެއްވި  ވޯޓ ދެ. 32؛ ކަމަށް  ކަމަށް  ވޯޓ ދޭންނ ފެންނަ  ޮގތަކަށް  ވަކި  ނެތް.  މެންބަރަކ     އްވި 

ކަމަށް  ބޭ މެންބަރ ނ ންނ ވާ  އަދަދ ންވޯޓ ދެްއިވ  އަދަދ  .6؛ ެގ  މެންބަރ ންެގ  ބަިއވެރިވި  ފާސްވ މަށް . 32؛ ވޯޓ ަގއި 

އަދަދ  ދާމަޑ އް ވީމާ،  ންއެހެ. 17؛ ބޭނ ންވާ  އާދަމްތެއިްއޒަތް  އިރާގެ ވަރީ  މެންބަރ   ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ ރި  ޝަރީފް   

ރާއްޖޭ   ންސީޖި މައްސަލަތައް  ރޭޕްކ ރ މ ެގ  އިތ ރ ވަމ ންދާޯގނާކ ރ މާއި  ހ ަގއި   މަޖިލީހ ން   ،ަގރާރ    ފައިވާހަޅާށަތީ 

ސް އެންޑް ޖެންޑަރ  ރައިޓްސާކ ރ މަށް ހިއ މަން އެކ  މި ގަރާރ  ދިރާ  މި ަގރާރ  ފާސްވ މާ  ފާސްވެއްޖެ.ބަލައިަގތ މަށް  

 ކަމ ަގއި ދަންނަވަން.  ިވއްޖެނ ކޮމިޓީއަށް ފޮ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ވޯޓ . ދެވަނަ  ފަރާ  މިއަދ ެގ  ޢަލީ  މެދ   ،ތ ންސަރ ކާރ ެގ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ   ޢާޡިމްހެންވޭރ  

  އ ވާލ މ ގެ   (މްޕް ޖެހ މ ެގ ާގނޫނ އެކިއެކި ލިޔ ންތަކ ަގއި ރެވެނިއ  ސްޓޭ)   ޖ.70/4ާގނޫނ  ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ

ދިރާސާކޮ ޮގބިލ   ނިންމި  ކޮމިޓީން  މަޖިލީހ ެގ  މ ޅި  ފާސްކ ރ މާށް  މެންބަރ ންނަށް  އިްއޒަތްތެމެދ     ތަށް  ރި 

 ތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެން. ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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   ޢާޡިމް މެންބަރ  ޢަލީ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ މެދ    އްވި މެންބަރ :ހެޅ ހ ށަ

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 45    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 44    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ބަރ ންެގ އަދަދ : ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެން 

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

    44     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  23      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ާގނޫނ  ނަންބަރ    ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  ޢާޡިމްހެންވޭރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ  މެދ   ،ތ ންފަރާ  ސަރ ކާރ ގެ 

ށް މ ޅި މަޖިލީހ ގެ  ބިލ  ދިރާސާކޮ  އ ވާލ މ ެގ  (އެކިއެކި ލިޔ ންތަކ ަގއި ރެވެނިއ  ސްޓޭމްޕް ޖެހ މ ެގ ާގނޫނ )  ޖ.4/ 70

ޮގ ނިންމި  ފާސްކ ރ މާކޮމިޓީން  މެންއިްއޒަތްތެމެދ     ތަށް  ޖ މ ރި  މަޖިލީހ ެގ  ނަތީޖާ.  ވޯޓ ެގ  ދެއްވި  ލަ ބަރ ން 

؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 45؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ބިހާޒިރ ވެ ތި .87؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން . ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދ44ެ މެންބަރަކ   ދެްއވި  ޓ ވޯނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ަވކި 

އަދަދ ނެތް.   ެމންބަރ ންެގ  ބައިވެރިވި  އަދަދ . 44؛ ވޯޓ ަގއި  ބޭނ ންވާ  ސަރ ކާރ ެގ އެހެންވީމާ،  . 23؛ ފާސްވ މަށް 

ޢަލީ  މެދ   ،ތ ންފަރާ މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނަންބަރ     ، ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ޢާޡިމްހެންވޭރ     ޖ.4/ 70ާގނޫނ  

ށް މ ޅި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީން  ބިލ  ދިރާސާކޮ  އ ވާލ މ ެގ  (ރެެވނިއ  ސްޓޭމްޕް ޖެހ މ ެގ ާގނޫނ އެކިއެކި ލިޔ ންތަކ ަގއި  )

   ފާސްވެއްޖެ.  މަޖިލީހ ންތަށް ނިންމި ޮގ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ދ  ރަޝީ ދ މ ޙައްމަ މެންބަރ ތެރި  އިްއޒަތް ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ފ ވައްމ ލަކ   ،ތ ންސަރ ކާރ ެގ ފަރާ  ވަނަ ވޯޓ .ތިންމިއަދ ެގ  

އެއަރޕޯދިެވހިރާއްޖޭެގ)  2016/29ނަންބަރ   ާގނޫނ     ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ދިވެހިރާއްޖޭ  ބޭރަށް  ޓަކ ން  ފ ރާ ން 
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ށް މ ޅި މަޖިލީހ ެގ  ބިލ  ދިރާސާކޮެގނައ މ ެގ  ޞްލާޙ  ށް އި(އަގ މާ ބެހޭ ާގނޫނ ނެިއ ފީއާން ޓެކްސްފަސިންޖަރ ންެގ އަތ 

 ތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.  ރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ގޮ އިއްޒަތްތެ މެދ  ތަށް ފާސްކ ރ މާކޮމިޓީން ނިންމި ޮގ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ދ  ރަޝީ މ ޙައްމަދ  ެމންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ފ ވައްމ ލަކ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    :ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 46    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 42    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 01    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    43     ންެގ އަދަދ : ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ވޯޓ 

  22      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފަރާ  ، ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  ދ ރަޝީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ތެރި  ިއްއޒަތް ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ފ ވަްއމ ލަކ   ،ތ ންސަރ ކާރ ެގ 

ެއއަރޕޯޖޭެގދިވެހިރާއް)  2016/29ނަންބަރ   ާގނޫނ    ދިވެހިރާއްޖޭ  ބޭރަށް  ޓަކ ން  އަތ ފ ރާ  ން  ން  ފަސިންޖަރ ންެގ 

ތަށް ށް މ ޅި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީން ނިންމި ޮގދިރާސާކޮބިލ     ެގނައ މ ގެ ޞްލާޙ   އި(އަށްގ ާމ ބެހޭ ާގނޫނ ނެއި ފީއާ ޓެކްސް

ހާޒިރ ެވ   .87؛ ެގ ޖ މްލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ބަރ ން ދެއްވި ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ އިއްޒަތްތެރި މެންމެދ     ފާސްކ ރ މާ

އަދަދ   ބިތި އަދަދ . 46؛ މެންބަރ ންެގ  މެންބަރ ންެގ  ވޯޓ ދެްއިވ  ކަމަށް  ވޯޓ ދެ. 42؛ ފެންނަ  ކަމަށް  އްވި  ނ ފެންނަ 

އަދަދ  ވޯޓ ދޭން .1؛ މެންބަރ ންެގ  ޮގތަކަށް  ބޭވަކި  ކަމަށް    އަދަދ ވޯޓ ދެއްވި  ނ ންނ ވާ  ިއ  ވޯޓ ަގ .2 ؛މެންބަރ ންެގ 

އަދަދ   ިއެގންނެވިވަޑަބައިވެރިވެ  އަދަދ . 43؛ މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ  ސަރ ކާރ ެގ  އެހެންވީމާ،  . 22؛ ފާސްވ މަށް 

 ނަންބަރ  ާގނޫނ     ،ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ  ދ މ ޙައްމަދ  ރަޝީމެންބަރ   ތެރި  އިްއޒަތްފ ވައްމ ލަކ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ    ،ތ ންފަރާ
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ެއއަރޕޯދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2016/19 ދިވެހިރާއްޖޭޓަކ   ބޭރަށް  ން  ައތ ފ ރާ  ން  ޓެކްސްފަސިންޖަރ ންެގ  ފީއާ ން  ގ ާމ  ނެއި 

 ފާސްވެއްޖެ.   މަޖިލީހ ންތަށް ށް މ ޅި މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީން ނިންމި ޮގދިރާސާކޮބިލ   ެގނައ މ ެގޞްލާޙ  ށް އި(އަބެހޭ ާގނޫނ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ށަހަޅ އްވާފައިާވ   ހ ނަސީމް ޙްމަދ  އަ ލ މީކާއީ ންބަރ މެިއއްޒަތްތެރި   އިރާެގދާ ދެކ ނ  ަގލޮޅ   ވަނަ ވޯޓ .ހަތަރ މިއަދ ެގ  

ދި ސަމީހ ން  ބެހެާގތ ަގ  މާ  ދާރަޙައްރިއ ޅޭ  ސަރަޙައްއްޓ މ ެގއި  އެ  ސަބަބ ން  ށް ރައްޔިތ ންނަދިރިއ ޅެމ ންދާ  ދ ަގއި   

ެގއްލ ންލި ހޯދައިއް ޙަކަށް  ތަބެމ ންދާ  ހ ށަހަޅާ  ލެއް  އެދި  މަޖިަގރާރ ދިނ މަށް  މެދ   ބަލައިަގތ މާ   ؛ރި އިްއޒަތްތެ  ލީހ ން 

ދަންނަވަ  އަޅ ަގނޑ  ފަހ ން  ދޫކޮށްލާލާނަންއިއަދި  ެއއްބައި  ދެވ ނީ.ފައި.  މި  އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ    

ހ ނަސީމް ޙްމަދ އަ ލ މީކާއީ ންބަރ މެ   ތައް ތެޔޮތާނީގ  ،ތަކާއިދ ންހޮޅި  ،ތަކާއިރ ޖެނެރޭޓަ  ެގސްޓެލްކޯ  ،ށަހަޅ އްވާފަިއވާ 

ދި ސަރަޙައްދާމީހ ން  ބެހެާގތ ަގ  މާ  ރިއ ޅޭ  ސަރަޙައްއްޓ މ ެގއި  އެ  ސަބަބ ން  ށް ރައްޔިތ ންނަދިރިއ ޅެމ ންދާ  ދ ަގއި   

ެގއްލ ންލި ހޯދައިއް ޙަކަށް  ތަބެމ ންދާ  ހ ށަހަޅާ  ލެއް  އެދި  މެދ   ަގރާރ ދިނ މަށް  ބަލައިަގތ މާ  ރި  ިއއްޒަތްތެ  މަޖިލީހ ން 

 ށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން.ތަވާ ޮގމެންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ނަސީމް ޙްމަދ އަ ލ މީކާއީ ންބަރ މެ ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

  

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 46    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 41    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    41     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  21      ދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަ
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 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ހ ނަސީމް  ޙްމަދ އަލ   މީކާއީ ންބަރ މެިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ    ގެ ސްޓެލްކޯ  ،ށަހަޅ އްވާފައިވާ  

 ސަބަބ ން އެ އްޓ މ ެގބެހެ  އިާގތ ގަ   މާ  ރިއ ޅޭ ސަރަޙައްދާތައް މީހ ން ދި ތެޔޮތާނީގ  ،ތަކާއިދ ންހޮޅި  ،ތަކާއިރ ޖެނެރޭޓަ

 ަގރާރ  ދިނ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާ  ލެއް ހޯދައިއްޙަކަށް  ތަބެމ ންދާ ެގއްލ ންށް ލިރައްޔިތ ންނަދިރިއ ޅެމ ންދާ  ދ ަގއި  ސަރަޙައް

 ؛ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ބަރ ން ދެްއިވ ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ އިްއޒަތްތެރި މެންމެދ   މަޖިލީހ ން ބަލައިަގތ މާ  

ނ ފެންނަ ކަމަށް  . 41؛ ފެންނަ ކަަމށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ ައދަދ . 46؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ބިހާޒިރ ވެ ތި  . 87

ވޯޓ ަގއި   .1 ؛މެންބަރ ންެގ އަދަދ ވޯޓ ދެްއވި  ނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން  ރަކ  ނެތް.މެންބަްއވި  ވޯޓ ދެ

އަދަދ   ވިބައިވެރި  އަދަދ . 41؛ މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ   ދާއިރާގެ  ދެކ ނ  ަގލޮޅ އެހެންވީމާ،  . 21؛ ފާސްވ މަށް 

ހ ނަސީމް ޙްމަދ އަ ލ މީކާއީ  ންބަރ މެއިްއޒަތްތެރި    ،ތަކާއި ދ ންހޮޅި  ، ތަކާއިރ ޖެނެރޭޓަ  ެގސްޓެލްކޯ   ،ށަހަޅ އްވާފައިވާ  

ދިތެޔޮތާނީގ މީހ ން  ސަރަޙައްދާތަްއ  ބެހެާގތ ަގ  މާ  ރިއ ޅޭ  އެއްޓ މ ެގިއ  ސަބަބ ން  ސަރަޙައް  ދިރިއ ޅެމ ންދާ ދ ަގއި   

މި   ފާސްވެއްޖެ.މަޖިލީހ ން    ަގރާރ    ފައިވާދިނ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާލެއް ހޯދައިއްޙަކަށް  ތަބެމ ންދާ ެގްއލ ންށް ލިރައްޔިތ ންނަ

މަޖި ފާަގރާރ   ކްއެ  ޔަރަންމަންޓްށް އެންވަ ރ  ދިރާސާކ ރ މަަގރާެއކ  މި  ސްވ މާލީހ ން  ިއ  ޓީއާލައިމެޓް ޗޭންޖ  ކޮމިންޑް 

 މިޓީއަކަށް ފޮނ ިވއްޖެ ކަމ ަގއި ދަންނަވަން. ސް ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮޒައި ޓަރޕްރަންޑް އެންސްޓޭޓް އޯ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ހ ރި ކ ރިއަށް  ބައް  މިއަދ   ދަންނަވާލަދަލ ވ ން  ކޮިމޓީތަކ ެގ  ޮގތް  މިނި   14:00ން.  ހަމަޖެހިފައިވާ  ވަން ަގއި 

 .  ގައި  12، ކޮމިޓީ ރޫމް ޢީ ކޮމިޓީތިމާަގިއ އިޖ   14:00ަގއި.   4، ކޮިމޓީ ރޫމް މ އައްސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓީ

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައްކަތް 6

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 އިްއޒަތްތެރިކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ    ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  -6.2ބަރ   ޑާ ނަންއާދެ! މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެން މިދަނީ އެޖެން

ޢަބްދ ލް ޢަބްދ ލްޙަމެންބަރ   ނަންބަރ     ،ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ   ކީމްޣަނީ  ކ ރ މ ެގ  ނާމަޓެރަރިޒަމް  )  32/ 2015ާގނޫނ  
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ބިލ  އިޞްލާޙ  ށް(އަާގނޫނ  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ   ެގނައ މ ެގ  ބަހ ސް.  މެދ   ފ   މިޮގތ ންެގ  މާފަންނ   މި އަރ ވަނީ  ރ ޞަތ  

 ދަށް.  ރަޝީހީމްބަރ  އިބްރާން އިްއޒަތްތެރި މެދާއިރާެގ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ދ ރަޝީ އިބްރާހީމް މެންބަރ  ެގދާއިރާ ދ މެ މާފަންނ 

ދެވަނަ   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ ފ ރ ޝ ކ ރިއްޔާ  ވެސް  މަނާކ ރ މ ެގ ،  އެދ ނީ  މި  ޞަތަކަށް  ޓެރަރިޒަމް 

ތަށް ށި ފިކ ރާއި އަދި ޤައ މީ ސަލާމަހަރ ކަ  ،ޅ ަގނޑ މެންނަށް ހ ށަހަޅާފައި އޮތީމާވެސް ިއޞްލާޙެއް އަާގނޫނަށް އަނެްއކާ 

ބޮޑެތިވަރ  ރައްކާވާ ނ  ކ އީޖިނާ   ެގ  ކޯށް  ހަްއޔަރ ކ ރ މަށް  ފަރާތްތައް  ފ ލ ހ   މ ރަކާއަޓ  ކ ރާ  ބާރ  ނ ލައި  އެ   ންނަށް 

އެީއ    ،ފަރާތްތައް  ރާކ ރާމަތީ މ ޒާހަހާރ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނާނެ މަގ މި ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  .ބިދިނ މަށްލި

ކ ށް މައް.  ތަކެމަދަނީ  ކ ށެއް  ! ފ ކ ރަްއވާތިމާ ؛އްއްސަލަތަމަދަނީ  މަކ ރާމ ޒާހަ  ނޫން  ވެސް  އެއީ    ދަނީރ މަކީ. 

މ މައްސަލަތަކ  ނ ކ ރާއަޒާހަަގއި  ދ ވަހެއް ށް  އެތަްއ  ޖަލ ަގިއ  ެގންޮގސް  ހަމަ  ެވސް  ފަރާތްތައް    ވަންދެން  ންނަ 

ވެރި ޕީ.،  ތިއްބާފައި ބައި ފެޕީ.އެމް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެނިެގންދިކަމ ަގިއ  އަޅ  ތައްކަން  ައީއ    ަގނޑ ެގ. 

ރަީއސްވާލަކީ  ސ  އޮތްއިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅާފައި  ބިލ   މި  ބަޔާންކ ރޭސަ  ،  އެބަ  ބިސަރ ކާ  ،ބަބ ަގއި  މި  ލ   ރ ން 

ނަންބަރ    ؛ބޭނ ނަކީެގ  ޅ މ ހ ށަހެ ާގނޫނ )   32/ 2015ާގނޫނ   މަނާކ ރ މ ެގ  ކ ށްތަްއ  ޓެ  (ޓެރަރިޒަމް  ރަރިޒަމް 

އި  ރ ތަކާ. އެ ފަރާތ ން ލިބޭ ބާއްލ ކ ރ ންޙަާވ ޮގންޖެހ ންތައް  ށް ކ ރިމަތި ކަކ ރާ އިދާރާތަޛ  ތަންފީ ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މާއި ާގނޫނ 

މަށްފަހ   ިއ ބަިއވެރިވ ނގ ރާމަތަކ ަގހަރިސްޓ ން ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރ ަގއި ޓެރަ  ،ޅ މަށާއި ދާއިރާ އަލ ން ކަނޑައެ

އަންނަ ފަރާތްތަކ ެގ މައްޗަށް    ރާއްޖެއަށްހިމަށްފަހ  އަނބ ރާ ދިވެއްދަކަށް ދިއ ޙަ ސަރައެ  ދަ ހަނގ ރާމަވެރިން  ވަތަ އެފަނ 

ކ ރާ އިދާރާތަކަށް ކ ރިމަތިވާ ބައެްއ ޮގންޖެހ ންތަކަށް މައްސަލަ  ޛ ތަންފީ  ހިންގ މ ަގއި ާގނޫނ   ތައްއަތްހިންަގންޖެހޭ އިޖ ރާ

 ދިނ މަށް ތައް ހިންގ މަށް މަގ ފަހިކޮށް ޕްރޮްގރާމ ޓޭޝަންރީހެބިލި  ،ހިމެނޭ  . މީެގތެރޭަގއި އަދި އެބައިދިނ މަށްހޯދަ  އްލ ޙަ

ާގނޫނަ ވެބ ނެވިދިޔަ  މިހާރ   އިޞްލާޙ .  ެގންނަންޖެހޭ  ރަީއސްސް  ށް  ހަމަ   ، ިއއްޒަތްތެރި  މީޑިއާަގއި  ސޯޝަލް 

 ؛ޓޭޝަން ޕްރޮްގރާމ ތައް ނ ހިންާގކަންރާއްޖޭެގ ރީހެބިލިދަނީ ދިވެހި  ރ  ފާޅ ކ ރަމ ން އެޢޫޝ    ްއވާނަކަށް ެއއް ައޑަކަށްއެ

އަހަރ   20111 ރީހެބިލިއޮންނާ  އްސ ރެ ވަނަ  ޚާއްޞަކޮށް    ޕްރިްގރާމ ތައްޓޭޝަން  ނެ  އަދި  އަށް  ހަނގ ރާމަހިންގ މަށް. 

ފަރާތްތައް ޮގއްސައި އަ ހަނގ ރާއެނޭގ    އެބަ ؛ޮގއްސައި އޮންނަ  ިގނަ  އަށް  1400ތިބިކަން    އިސް އެބަމައަށް  ވ ރެން 

ންާގކަން. މި ހިންަގން ްގރާމ ތަކެއް ނ ހިރޮޕްލިޓޭޝަން  ބިތިބިކަން. ރީހެ   . އައިސް އެބައްސިކަން ޮގމީހ ން މިހާރ   ސްމީ

  ގެ ކަށް ހ ރީ މި ކަމ އ ޓީއަ ޕި. ހޯމް މިނިސްޓްރީެގ ޑެ ހޯމް މިނިސްޓްރީއާ  ،ފައި އޮތީ ހަވާލ ކޮށްފައި މި ާގނޫނ ން މަތިކޮށް

ހިމެނިތެ ހ ރިކަމާފައިރޭަގއި  ފިކ ރ ެގ    ހަރ ކަށި  އަދި  ކޮށްފައިއި  މި   ޓްވީޓްތައް  ކިހިނެއްތޯ  ދެން  ފަރާތެއް.  ހ ރި 

އެހެން  !ފ ކ ރައްވާތިމާ ؟ކ ރާނީ  ތައްކަންތައް ހ ރީ.  މިނިސްޓަރަކަށް  ލައިެގން   މާ،ވީސްޓޭޓ   ފަރާތްތައް  އެފަދަ 
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ނ ހިންޭގނެ ރައީސް  ސަރ ކާރެއް  ޖެހިެގ  .އިްއޒަތްތެރި  މި  މައްސަލައަކީ    ންސަރ ކާރެްއަގއި   ނ ކ ރެިވެގންޛ ތަންފީއ ޅޭ 

މައްސަލަ މިއ ޅޭ  މިހާރ   ާގނޫނ   .  މި  ކޯޓ ން  އޮތީ  ހައްޔަރ ކ ރ ންނ   އަމ ރަކާއެދިފައި  ނ ރައްކާތެރި  ލައި  އެއީ   .

ހާލަތެއްަގއި. ބ އްދިއަކީ    ނިއްޖެބ އްދިއަށް ފެ  ،ންނަނީއިރ ަގއި ީމަގއި ބ ނެފައި މި އޮ ރާވާނީ. ެއއީދޭން ރާވަ  ހަމަލާއެއް

ސިމް   ްއ،ފޯނ ެގ ސިމެ ؛ރ ން ފާހަަގކޮށްފިމެންބަރ ކޮށް ، ތަކ ރާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނީ ބ އްދި ބިނާކ ރަ .ލިޖެންސްއިންޓެ

ބަބޭނ ންކޮށް ހަމަލާދޭނެޔަެގން  އޭކަ  ކަށް  ސިމަމަށް  އެ  އެބަހ ރި.  ވާހަކަދައްކާފައި  ތަކ ރާރ ކޮށް  ކީ ނައަށް 

ކޮމިއ ނިކޭޝަންސްޓްރީނ ރަޖި ޕްރޮވައި ސަރ ؛ކޮށް  ނޭވިސް  ައއިޑަރއަށް  އަދި  މީހަޑެންޓިފައިނިގ  ެގންގ ޅޭ   ކ ނ ކ ރެވޭ 

ޖެންސެއް ނެތް ލި. އެ އިންޓެލޭޓ ނ ކޮށް އޮތީފަރާތް އެކަން ރެގިއ ކ ރާ  އެނޭގ. އެކަން ރެގިއ ލޭޓ    ސިމެއްކަން ވެސް އެބަ

ްއކޮށްެގން ހ ންނަ ފަރާތް  މާތ  އެއި އެ މަޢ ލޫލިޖެންސް ހ ރިހާ ެއއްޗެއް ލިބިފަންޓެ، އެ އިލިބިފައެއް. އެހެންނަމަވެސް

ލިޖެންސް  . އިންޓެންނަނީފެ  ނޫން  އަކަށްއްދި، ހަމަ ބ އްދިއަށް ފެންނަނީހަމަ ބ  ؛ެގ ޢަމަލެއް ހިންަގއި ހަރ ކަށި ފިކ ރ 

އެ މަޢ ލޫމާއެއީ.  އޭ  ފޯތ   ފޯރ ކޮށްދިނެ  ރ ކޮށްދޭނަައށް  ކޮށްދިނ މަ ؛ނ ންވަސީލަތްތައް  ކަންތައްތައް  ޓަކައި  އެ  ށް 

ިގނަ  ންއ ލަތ ދަ އެބައެތައް  ޚަރަދ ތަކެއް  އިންޓެހިނާގ  ގ ނަ  ޕޮލިސް  އިންޓެ.  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް   ؛ލިޖެންސްލިޖެންސް، 

އެްއވެސް ނެތޭލިޖެންސެއިންޓެއި  އްގަ ލިޖެންސެއިންޓެ  މީެގން  ރައީސް  .އް  ކީ ލިޖެންސައިންޓެ ؛ިއއްޒަތްތެރި 

 ން މި ބޮ ؟ނީނާކ ރަށްތޯ ބިރިހާ އެއްޗަކަށް ބިނާކޮށް ކ ރާ ކަމެްއ. ކޯއްޗަކަމި ހ  ؛އަދި އިންފޮޭމޝަން  އިތަކާލޫމާތ މަޢ 

ޔިތ ންެގ  ލް ސެންޓަރ  ހަދައިެގން ރައް ހ ން ކޯކ  މީޔަސިމް ނަަގިއެގން ބަ  800އެނޭގ ޖަލ ަގއި    ްއވާލިއިރ ަގއި އެބަޮގ

އެކައ ންޓ  ދާ  މ  އެަގިއ  ބޭންކ   އިފޭރޭކަން.  ހި  ްއޗެހ ރި  ރައީސްލިޖެންސް  ންޓެކޮބައިތޯ  އެ  ؟އިްއޒަތްތެރި 

ޅެނީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އ   ބ އްދި ޯގސްެވެގން މިމި ޤައ މ ެގ   ؟ކޮބައިތޯ  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ބ އްދިއޭލިޖަންސަކީ  އިންޓެ

ސީ  ރިޔާ  އިން ޤައ މ ތަކ ގަ ދ ނިޔޭެގ ެއހެ  .ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ؟ކާކ ތޯ  ޗީފަކީ  ންކޮމާންޑަރ އި ؛ޔާ އެންމެ އިސް ވެރި

  . ފަސްޓ ަގއިކޮންމެ ދ ވަހަކ  ބްރެކް  ތައްެގ މަޢ ލޫމާތ ދިވެހިރާއްޖޭޖެހޭނެ  ންބްރީފްކޮށްދޭ  ނިޒާމ ަގއި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާ

ފ ލ ސިފައިންނާ  ެއއްކޮށް  އާސްތާނާ  ެގހެނދ ނ  ރައީސ އި  މަޢ ލޫމާ  އަށްހޫރިއްޔާމްލްޖ ހ ން  އަރ ވަންޖެހޭނެ. ިމ    ތ  

 ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް. ދެން  ެގކަމ ތިބީ މި  މާތ  އަރ ވަންމި މަޢ ލޫ ؟ތޯއެހެންނަމަވެސް، މި މަޢ ލޫމާތ  ކޮންތާކ ން

ލި  ކޮން ވާންޖެހޭނީންޓެއިއެ   ؟ބޭނީމަޢ ލޫމާތެއް  އިންޓެލްރައީސ  ؛ލިޖެންސް  ކެޕޭލިޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ސިޓީ ޖެންސް 

ޑިމަ މިތިކ ރަންވީ.  އިންޓެފެންސް  ކެ ނިސްޓަރ ެގ  މަތިކ ރަންވީލިޖެންސް  ބަ  ޮގއްސަފިއ ޒް .  ޕޭސިޓީ  ވެރިކަމާޔަތިބި   ކ  

ސަކަރާތްވާ މި  ރައީސް   .ނެހަވާލ ވީމާ  އެ ؛އިއްޒަތްތެރި  ނ ހިނމި  އިންޓެްއޗެއް  މި  ހޯމް  ާގނެ.  ނެތިއްޔޭ  ލިޖެންސް 

  . ެގ ވާހަކަބ އްދީ  ތީއޮ  ލިޖެންސޭ މައްސަލައަކީ. މި ާގނޫނަށް އިޞްލާޙ  މިއިންޓެރ ެގ  ސްޓްރީަގއި. ހޯމް މިނިސްޓަމިނި

އަންނަނީ   މި  ރައީސްބ އްދި  މަޢ ލޫއިްއޒަތްތެރި  އެްއޗެމާތ ތަކާ،  ރާއް  . ބިނާކޮށް  އްސަށްއި  ރަްއޔިތ ން  މި  ޖޭެގ 

ިގ  މެންނަށް އެނެގއޭ ނެނަން ނަަގއިފިއޭ. ތިމަކައ ންޓ ން ލާރިގޮވަމ ންދަނީ ތިމަންނަމެންެގ ބޭންކް އެމި  ތަކ ރާރ ކޮށް  
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ތައް ކަން  ނެތޭ ތި   ،ން ބ ނަނީހ  ފ ލ   .ރކ ރިސްފަބަރ  ވެސް ޓްރާންން ނައެކައ ންޓ ދިޔަ    ،ނަންބަރ  ވެސް  ނ  މީހާ. ފޯ

ފޭރ މާއި ޓެކ މަކީ އެ އެ ؟އްެވެގންތޯކަށް. ކީ ލ ކ ރެވޭ އްޙަ ކޮބައިތޯ އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކ ށެކޭ  އީ އީ   ؟ލިޖެންސްންޓެ. 

ަގއި  އެ ޤައ މ   ،ހަވާލ ވެ  ރިކަމަކާޤައ މެްއަގއި ރަްއޔިތ ން ވެ  ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ،ސްކ ރަންެވއްޖެލިޖެންސް ދައިންޓެ

ޓީ  ލިޖެންސް ކެޕޭސިރައްޔިތ ންނަށް ރަްއކާތެރިކަމާިއ އަމާން ޤައ މެްއ ހިންގައިދިނ މަށް ޓަކައި ފ ރަތަމަ ތިމާމެންެގ އިންޓެ

ޑ   ަގއި. މި ޤައ މ ަގއި އެންމެ ބޮޑ ވެއްޖެ ކަެމއް މި ޤައ މ އީ މިހާރ  ބޮމި  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނީަގދަކ ރަންޖެހެވަރ 

އިސަލައަމައް ނެތ ން  ންޓެކީ  އެ  ކިތަންމެ  ންއްދިބ ެގ  ތ ންރައްޔި  ؛އްދީެގބ ލިޖެންސް  މަތީަގއި  ރި ބަހ ވަރަކަށް 

އެކަމަ އިންޓެ ވ   ކ ،ލިޖެންސް.  ެއކި  ހިންަގން  ތިބީޒާރާތަކ ސަރ ކާރ   ޒީރޯލިޖެންސްއިންޓެ  ަގއި  މި  .  ޓަރަށް ނިސްހޯމް 

ލިރަބަރާބަ މަޢ ލޫށް  ދިވެމާތ ބޭނެ  ސަރަތައް.  ައޅ ަގނޑ މެން  އިންޓެޙަ ހިރާއްޖޭަގިއ    ،ކެޕޭސިޓީ  ؛ލިޖެންސްއްދީ 

އެކިއެޙަސަރަ އިންޓަޕޯލާއްދ ެގ  މިހެކި  އެކި  ންއި  އެޑް  އިަގންވަރ ތަކ  މި ޮގސް  އެންމެ  ޓެކްނޮލޮޖީ ވާންދ ނިޔޭެގ  ސް 

ތޯ ބަލަން ަވގ ތ ން  ކ ރީ ކޮންތާފަިއެގން ހ ފޯނ  ހިއި މިހާރ  ފޯނެއް ހިފަިއެގން ހ ންނަ މީހާ އެ  ަގޖޭ އެބަހ ރި. މި ރާއް

އްކ ކ ރެވޭ މީހާ  ޝަ   ޖޭަގއި މިހާރ  އެކަމަކ ހާރ  ވެސް. މި ރާއްން އެބަހ އްޓޭ މިއެ ބެލެ ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  .ބެލޭނެ

ކާކ ތޯ ެއއީ  އެއަތ ަގއި  ހ ރީ    ހިފަހައްޓައިެގން  ސެފޯނ   ކޮން  ޭއނަ  ހ ރަސްކ ރީ.  ރ ވަޓަލް  .  އިްއޒަތްތެރި  ތަކެއްތޯ 

މާލޭަގއި    ،އްކޮންމެ ސެލް ޓަވަރެ  ،ނ  އަޅ ަގނޑ  ހިފައިެގން ޖީބަށް ލައިެގން އަޅ ަގނޑ  ހ ރަސްކ ރާއިރ  މި ފޯ ؛ރައީސް

ލިޖެންސޭ.  ންޓެށް އިއެނޭގ ިމއީ ވަރަ  ރާއިރ  އެބަކ . ކޮންމެ ޓަވަރެއް ހ ރަސްހ ރި ހ ރިހާ ޓަވަރ   މި ހ ންނަނީ ޖަހާފައި

މަޢ ލޫމާތ  އެބަލިޖެންސް އެނޭގހަމަ އެ އިންޓެ  .ދެނެަގނެވޭނެ  ހިޗެމި އެއް އެމިހ އްޓޭ.    ނެ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ހ ރިހާ   ބަ ތާ 

ކީއްެވެގ ބޭހ އްޓޭ.  އޮޔާދ ްއވަ ނ ކ ރަ ؟ނ ންނ ކ ރަނީންތޯ  ޤައ މ   ނ ކ ރަންެވެގން.  މިކަން    ޤައ މ ގެ   ،ލާފައިއިނީ 

ވެރިކަން އިްއވަދ ވަސްދ  ބަދަލ ކޮށްލަލާފައި  ބަ ؛ން  ތިބި  ވަްއޓާލަން  ވެރިކަން  ޤައ މ ަގިއ  ޔަ މަގ މަތިން  މި  މި ކ   ތިބީ. 

ބޮށް  ރާއްޖެއަ ދިމާވި  އެންމެ  ކަމަކަށް  ރައީސްމިފަހަރ   ޑ   ރައް  ،އިއްޒަތްތެރި  ރަްއޔިތ ންެގ    ،ތ ންޔިދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އެ  މަޖިލީހެއް މަޖިލީހ   ހޮވާފައި  ބޭފ ޅަކ ތަސަ ރިޔާ  ެގރަްއޔިތ ންެގ  ހޮށް  ރައީސް  ،ވީ  މަޖިލީހ ެގ  . ރައްޔިތ ންެގ 

އިރ  ތަޙ ޤީޤ  ހިނަގމ ންދިއަ  އެްއކޮށް   މާ ބޮން ގޮއްވާލިރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް އަވަހާރަކޮށްލަ  އެހެންނަމަވެސް،

މިނިސްޓަރ  ދެއްހޯމް  ވާހަކަެއއްތޯ  ކޮން  ދިެވހިރާއްޖޭ ؟ކީ  ދިމާލަކަމ ޅި  އެހެން  ސިނކ ޑި  ރަްއޔިތ ންެގ  ށް  ެގ 

 . ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްކ ރާ ވާހަކަދެްއކީ. ހިތާމަ ،ޑަިއވަރޓްކޮށްލަންެވެގން ދެްއކީ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދެން. ވ ން އެވާހަކަފ ޅ  ނިންމާލަދެއް .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 : ކަދެއްކެވ ންވާހަ ދ ރަޝީ އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 
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  ެގއްޖޭރާމި  ލިޖެންސް ނެތް ވާހަކަ.  ެގ އިންޓެއްކަނީ. މި ރާއްޖޭސް ވާހަކަެއއް މި ދަސީރިއަ  ށްވަރަ  !ށްލަްއވާތިމަޑ ކޮ

ލިޖެންސް ނަލް އިންޓެރީޖަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ؟ތޯޖެންސް އޮތީ ކޮންތާކ ލިކެޕޭސިޓީ ނެތް ވާހަކަ. ފ ލ ހ ންެގ އިންޓެ

ާގިއމ ކޮށްފިންއަޅ ަގނޑ  މިތަނ ން  ރާާގނޫނެއްގަ   މެން  މި  އެބައި.  އަޅ ގަ ހ   އްޖޭަގއި  ދ ށިއްޓޭ  ރާއްޖޭަގިއ    ،ންނޑ   މި 

އ ޅައްޖެއަށް  ރާ   ،ހ އްޓޭ  އެބަ ހ ރަ އޭ ؛ނދެއްަވންނަ  ަވގ ތާއި ތި  ހ ރިރާއްޖޭ  ،ސްކ ރާ  ތިބި  ރައްޔިތ ންެގ ަގިއ  ހާ 

  ކްނޮލޮޖީ އެބަޓެ  ވާންސްން ބެލޭނެހާ އެންމެ އެޑް ތ ވަގ   ނަ ހ ރި ލޮކޭޝަނާއޭ  ،ކ ކަމާއި ނީ ކާ ފޯނ ތަކާއި އެ ބޭނ ންކ ރަ

މަކަރ ހަދާފަަގއި.  ރާއްޖޭ  ހ އްޓޭ ފޯނ ން  ޓްވީމީހެްއެގ  ނ ވަތަ  ނ ވަތަ  ޓައި  އޭރ  ދިނީނަފޭސްބ ކ ން  އިންޒާރެއް    އަށް 

ބޭރ  ޤައ މ ތަކ ންނާއި   އެދ ނީމަން  ލަތ އ  ދަމި  ލަތެކޭ.އ ، ދަ ޤައ ެމކޭމިއީ  .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކާކ ކަން ދެނެަގނެވޭ

ޤައ މ  ފޯރ ކޮށްދެއެކި  މަޢ ލޫމާތ ތައް  މި  ރައީސް   އޭތަކ ން  އިންޓެ  .އިްއޒަތްތެރި  ކޮބައިތޯ  ؟ލިޖެންސްކޮބައިތޯ 

މައްސަލައަކީ އިންޓެ ވެރިކަން    ލިޖެންސްޓެންއި ؟ލިޖެންސްެގ  ރާއްޖޭަގއި  މި  ފަރާތްތަކ ެގ  މައްސަލަައކީ  ތިބި  ހިންަގން 

ައޅ ަގނޑ  ދަްއކަންޖެހޭޔާ  މިއީ ހިތާމަ ؛ސް އިއްޒަތްތެރި ރައީނެތީ. ކެޕޭސިޓީ ނެތީ.    ލިޖެންސްޓެއިން ބ ނާ   ،އެއްކޮށް 

ދެރަވާހަކަެއއް ވަރަށް  ވާހަކަ  ސް ވެ  .  މި  ޤައ މަކާއެކަމަ  .ބ ނަން  ވޭ  ވެސް  ތިބީ. ކ   މި  ހަވާލ ވެ  ައޅ ަގނޑ މެން   

ހ ންނަންޖެހޭބިއިރ ަގއި  ތި ޖަލ ަގއި  ބޭމިހާރ   މާލެއަ  ެގނެފ ޅެއް  ބަހަްއޓަިއެގން    ޭގަގއި  ާމލޭ  ،ސް ށް 

 ؟ލިޖެންސްޓެކޮބަިއތޯ އިން ،ދާއިރ ން ރާވަމ ންދާއިރ  އަދި ކަންކަޒާހިރާކ ރަމ ންމ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 !އްވާރ  ވަގ ތ  ހަމަެވއްޖެ އިނޭގތޯ. ާވހަކަ ނިންމާލަދެމިހާ ،މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 : ކަދެއްކެވ ންވާހަ ދ ރަޝީ އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

ރައީސްއިއް  އަދި ޒަތްތެރި  ފަހ ން  އެ  ،  ދާދި  މިނެޓ .  ރައީސް އް  އެނޭގ  އަޅ ަގނޑ މެ  ، އިއްޒަތްތެރި  ނަށް 

ފޯ މަޢ ލޫމާތ ތައް  ސިއްރ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ  ހ ރިހާ  ހ ރި  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްަގއި  އެއްޗެހި   މަޢ ލޫމާތ ތަކާ  ރ ކޮށްދޭކަން. 

 ސަށް.ލިޖެންޓެ.ޑީ.އެފް އިން އެމް.އެންއެނޭގ ށް ފޯރ ކޮށްދޭކަން އެބަޒާހިރާކ ރާ މީހ ނަމ  ރެނެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ     ިއްއޒަތްތެރިމީދޫ ދާއިރާެގ    ،އަރ ވަނީމި  ފ ރ ޞަތ     އަޅ ަގނޑ މިހާރ     .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 .ށްއްމަދަޙަޔާމް މ ސިއަޙްމަދ  
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 : ހަކަދެްއކެވ ންވާ ޔާމް މ ޙައްމަދ ޒިމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  

 ؛ލަންޅ ަގނޑ  ދަންނަވާޮގތ ން އަ ބެހޭ އިޞްލާޙާ  ސަރ ކާރ ން ހ ށަހަޅާފައިވާބެހޭ ާގނޫނަށް  މާޒަރި ރަޓެ`. އާދެ! 

އަޅ ަގނޑ  ރަނަގޅ އެއީ  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ.ށްކަމަ  ިއޞްލާޙެއް    ދެ    ޓެރަރިއަޅ ަގނޑ   ކީ  ޒަމަކޭޮގތ ަގއި 

ޓެރަރިޒަްމެގ    ،ނެއްތޯއަންނަނީ ކިހި  ލަންޖެހޭ. ޓެރަރިޒަމް ފެށިެގންއިނ ން ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބަލައިކޯްއޗެއްތޯ ފ ރަތަމަ

މެންބަރ ން އިްއޒަތްތެރި  ބަލައިލަންޖެހޭ އެްއޗެއް.  މެން  މިީއ ވެސް ައޅ ަގނޑ  ؟ންތޯމަލާތައް އަމާޒ ކ ރަނީ ކިހިނެއްެވެގހަ

އެބަިއ  ައއީ ެއއް ބައެއް އަނެްއ ބައެްއެގ ކ ރިމަތީަގއި    މް ފެށިެގންޒައި ޓެރަރިދ ނިޔޭގަ  ؛އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނާލަންޖެހޭ

ދަރިންނާއި އެންމެޢާ  ، ންނާއިފިރި  ،އިންނާއަނބި   ،މީހ ންެގ  ކ ރިމަތީ އިލާެގ  ަގތ ންެގ  އަނިޔާވެރި  ަގިއ  ލ ކ ރ ާމއި 

ކީ   މި އަންނަނީ. މި ޓެރަރިޒަމަޒަމް އ ފެދިެގންޙަޤީޤަތ ަގއި ޓެރަރި ޅައިެގންދާނީ. އޭެގ ސަބަބ ން  މަލ ތައް ހައްދ ފަހަނަޢަ

 ދިވެހި ރަްއޔިތ ން އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެހައި  ނޫން.  ދޭ އެްއޗެއްއްޗެއް. މިއީ އ ފެއ ފެއްދާ އެ 

ބޮޑަ ވިސްނަންޖެހޭ.ށްވަރަށް  އެބަ  މީހާ      ައނެއް  ހަމަލާއެއް  އެބަމީހަކަށް  ކީއްވެެގންތޯ  ދެނީ  . ލަންޖެހޭވިސްނާ  މި 

ހަމަލާދޭންޖެހޭމީހާ މީހާ  އަނެއް  ސަބަބައަށް  ކަމަ  ،ކީ  ފ ރަތަމަ  ފ  ޞާދ ލ އިންޢަ  ިއެގންޅައަފަހަނަ ހައްދ   ،ކީއެންމެ 

އޮންނަގާއި އެއާމ ނ ކ ރެވި  ހަމަ  އަނިޔާވެރިކަމ ެގ  އޮތ ން.  އެކައެްއކޮށް  ހައްދ ފަހަނަައޅައިެގން  އަނެއަމަލ ތައް  ށް  ކަކަކ  

އަނިޔާވެ އަދި  ބަހ ދިއ ން.  އެކަ ހަމަެގ  ރިކަމ ެގ  ދިލާތައް  އަނެކަކަށް  ރ ޅިވެރިކަމ ގަ ނ ކ   މީހ ން  ައދި    އި ން. 

މައްޗައަރ ަވިއެގރ ޅި އަނެކާެގ  އ ފެއްދ ށްން  ރ ޅި  ދި  މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ސިޔާސީ ޚާއްޞަކޮށް    ،ޖޭގައިހިރާއް ވެމަށް 

  ޚާއްޞަކޮށްކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް.  މެން ަގބޫލ  ޑ ކަމަށް އަޅ ަގނ   ރައްވާ ބަރ ން އެބަ ކ ޕާޓީތަކ ެގ މެންތި  ބޮޑެ  އި،ޕާޓީތަކ ގަ 

ޕާ ހިމެނޭސިޔާސީ  ކަންތައް  މި  ތެރޭަގއި  ކަންތައްތަކ ެގ  ކ ރަްއވާ  ލީޑަރ ން  މީހ ންނާ.  ޓީތަކ ެގ  ދިމާއަށް    ބައެއް 

ކަންތައް ވާހަކަދެއްކ ާމއިހަމަނ ކ ރާ  މީހ ންނަ  ،ތަކ ެގ  ވާހަކަދެއްކ ާމއި  ޙަޤީޤަތާކީ  ބައެްއ  މީހ ންެގ  ެއ  ެއ    ،ޚިލާފަށް 

ކަންމީހ ން ނޭ ނަށް  ބަދ ޑައެޅިެގން  ކަންތައްތައް  ޓަކައިށް ރ ޅިއެރ ވ މަ  މީހ ން  ،ނާމ ކ ރ މާއިނޭގ  ޕާޓީތަކ ެގ      ސިޔާސީ 

މީހ ންނާއިލީ ޕާޓީތަކ ެގ  އަދި ސިޔާސީ  މެންބަރ ންނާއާ  ، ޑަރ ންނާއި  ބައެއް  ،އިންމ   ރައްޔިތ ން  އާންމ   ފަހަރ     އަދި 

 ،މެންބަރ ންއިްއޒަތްތެރި  ތައްތައް އެބަޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން ހ އްޓާލަން.  ލަ ކަންމިކަ  އި އެބަހ ރި.ދައްކާފަ  އެކަހަލަ ވާހަކަ

މަްއސަލަ ؛ރަްއޔިތ ންއިްއޒަތްތެރި   މި  އެބަޖެހޭ  ހ   ،އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންތައްތަްއ  ހ އްޓަ މިކަހަލަ  ލާފަިއ  އިއްޓާލަން. 

އެކަކ     ލަޙަތ ޞް މަލްޙަޞ ކީ  ދިވެހިރާއްޖެއަ ދެކެ  ރައްޔިތ ން  ބައެްއެގ    އަނެކަކ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ލޯބިވާ  ޮގތ ަގއި  ދެކެ 

ދިވެހިރާއްޖޭ މި  އަޅ ަގނޑ މެންއަޅ ަގނޑ މެން  އެބަޖެހޭ.  ދިރިއ ޅެން  ރައްޔިތ ން   ރިސްޓ ރަޓެ  ،ނ ޖެހޭކަށްަގބޫލ ކ ރާ  ެގ 

ފިކ ރަ ހަރ ކަށި  ނޫނިއްޔާ  ކޯހަމަލާއެއް  އެބަޖެހޭ.  އްޗެ ނީ  ވިސްނަން  ައޅ ަގނޑ މެން  މެންބަރ ން އިްއޒަތްތެރި  އްތޯ 

ދީ  !ނަވާނާަވޑަިއަގންވިސް ހަމައެކަނި  ފިކ ރަނީ  ހަރ ކަށިހަރ ކަށި  މި   ރެއްފިކ   ނީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނޫން. 

ސިޔާސީ  އެކަ  ދިވެހިރާއްޖެތެރޭަގއި  އަނެކަޮގތ ން  ރ ކަކ   ވާހަކަތަކަކީ  ވެެގންޅިއަރ ވަން ށް  ހަރ ކަށި ދަްއކާ  ހަމަ   
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ނ ބައި  ފިކ ރައްވ ރެ ކ ނ ލަފާކަވަކި  ފިކ ރެއްން  ކައްގަ ޮގތެ   ،ޑަ  ދާ  އަޅ ަގއި  ކަމ ަގއި  ނ ދެކެން.  ންތައްތަކެއް  ނޑ  

ައޅ ަގނޑ މެންގެ  ޕާ  އެހެންވީމާ،  ލީޑަރ ންނާއި  ތިބޭ  ދައްކަން  ޮގތް  ހެޔޮ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ލިމެންޓ ގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ެއބަޖެހޭއަޅ ަގ  ،މެންބަރ ން ކަންތައްތަ  ،ނޑ މެން  ރ ޅިވެރިކަން ފިކ ރ   އިިވސްނަ  ކަށް މި  މީހ ންނަށް  ނާންނާނެ   ކ ރަން. 

ހަމަލާތައް ޓެރަރިޒަމް    ކޮންމެ މެންބަރެއްެގ މަްއޗަށް އޮންނަ ލާޒިމ  ކަމެއް.ެގ  މަޖިލީހ މި    ކީމަންކ ރ ޓަބައްޮގތަށް ވާހަކަ  

ދ ނިކ ށްވެރިކ ރާ ހ ރިހާ  ނެ  ދ ނިޔޭ ޤަޔޭެގ  އަދި  ޖަމާއ މަކ ން.  ހ ރިހާ  ކަންތައް.  ޢަތްެގ  މި  ކ ރާނެ  ވެސް  ތަކ ން 

ނީ ވޭހ އްޓ  ؟އްތޯހިނެ ކިން. ހ އްޓ ވާނީވ މީެގ ބޭނ މަކީ މި ކަންތައް ހ އްޓ  ؟ބައިތޯނ މަކީ ކޮެގ ބޭ، މީއެހެންނަމަވެސް

އެވޭހ އްޓ   ؟ށްތޯއެކަކަ މިދެ  ،އެއްބަިއެވެގންމެން  ން ނީ  އެހެންނޫނިއްޔާ  ކިޔަިއެގން.  އެކަްއޗެއް  މީހ ން  ކަެމއް ބަިއ 

ހާސިލ ވެ އަޅ ަގނޑ މެންނަ ނ ށް  އަޅ ަގދާނެެގން  ތިކަމީ  ެވސް  ޔަީގނ ން  ހަމަ  ދަންނަވަނޑ   އަރިހ ަގއި  ން  ބޭފ ޅ ން 

ކަމެއް.ބޭނ  ދ ޢާއަކީ  ންވާ  މާތް  ދިވެހިރާއްޖޭ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ  ޮގތްތަކެއް  ހ ރިހާ  ހެޔޮ  މިއަދަށް  ރައްޔިތ ންނަށް  هللا  ެގ 

މަޖިލީހ ދ ވެރިކޮށްދެއްވަ މެ  تعالى و سبحانه ތި އި  އަދި  ަގއި  މެންބަރ ންނާއި  އެންމެހަިއ  ޕާޓީތަކ ެގ  ސިޔާ އްބަވާ  ސީ 

ލީއެންމެ ކަންތައްތަކަހައި  މިފަދަ  މ ސްތަށްޑަރ ން  ވިސްނަވައި  ރައްޔިތ ންނާ  ބަލ ގައިޤ   އެ ދޭތެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރޭަގއި 

 . وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  وވާހަކަތަކަކީ ހެޔޮ ބަސް ކަމ ަގއި ވ ން.  މީހ ން ދައްކާ

 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ޙަކީމްމް ޢަބްދ ލްޝަހީهللا ރ  ޢަބްދ މެންބައިްއޒަތްތެރި ެގ  ތީމ  ދާއިރާކަނޑި .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޔާ  ޝ ކ ރިއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމްهللا ރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ އިކަނޑިތީމ  ދާ

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  އިޞްލާޙ ޝ ކ ރިއްޔާ  ާގނޫނަށް  މަނާކ ރ މ ެގ  އިއްޒަތްތެރި ޮގތ ން    ބެހޭ  މާ ެގނައ ޓެރަރިޒަމް 

ހިންަގމ ންރައީސް މި  ރާއްޖޭަގއި  މި  ައޅ ަގނޑ މެން  ބަލާއިރ ަގއި ،  ވެފަިއ    އ މަކަށްޤަ  ކ ޑަކ ޑަ  އީމި  ،ދާ ޖަރީމާތަކަށް 

ފ ރަ މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ރޯއަދި  ތަނެއްަގއި  ކ ޑަކ ޑަ  މިހާ  ހިޖަރީމާތަ  ދ ވާލ މާމާލޭަގއި  ންިގެގންދާއިރ ަގިއ  ކެއް 

  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ކަމީ އެއީ ައޅ ަގނޑ މެން ނ ހަނ  ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއްމެންނަށް އެ މައްސަލަތައް ނ ބެލިދާޑ އަޅ ަގނ 

ނ ކ ރެވިެގން އ ޅޭ ސަބަބ  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  ހިންާގ ޖަރީމާތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ޖަރީމާތައް ކޮންޓްރޯލްން  ރޭވިެގ

ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއ  ނ ަގނެވޭހާ ހިނދ ށް ެއ ސަބަބ  ދެނެއަޅ ަގނޑ މެންނަ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެނެަގންނަންޖެހޭ

މި ރާއްޖޭގެ   ،ޖެންސްލިޓެއްޖޭެގ އިންޙަޤީޤަތަކީ މި ރާ.  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ނެރެވޭނ ކ ކޮންޓްރޯލެއް ވެސް    ކަންކަމެއް

ކޮށްލަނީ  އިންޓެ މި  ފެއިލް  ޮގލިޖެންސް  ަގބޫލ ކ ރާ  ބޭރ   އަޅ ަގނޑ   މި  ތ ަގއި  ބާރ   ޤައ މ ތަކ ެގ  ބޭރ   ޤައ މ ތަކ ން. 
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ަގ ރާއްޖޭެގ  ،ވާނަމަ  ށްކަމަ  ދާނެެގންދަެވަގރާއްޖޭަގއި  ފެއިންޓެ  މި  ވ މ ެގ އިލްފެ  ޖެންސްލިއިންޓެ  އިލްވާނެ.ލިޖެންސް 

މި   ެގންދި އަސްލ  ނ ހޯތަކ ެގލަ ންނަށް މި މައްސަމެޑ ނަގޅ އަ ޤަތަކީ  ޙަޤީ  ،ދަނީ  މިށް ފެނިެގންނަންމެޑ ނަގޅ އަ ލ   އަސް

ސި. އްޮގރާއްޖޭަގއި ހިނަގއިެގން   ރީމާެއއް މިތައް ޖަނޭގ އެތަްއއެއެ  އްޖޭަގއި ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް އެބަރާ  ނީ. މިޅެއ 

ވެސް    ،ޤަތަކީޙަޤީ ޔަމެޑ ނަގޅ އަ މިއަދ   ހިސާބަށް    ށްނަީގންނަށް  އެްއވެސް  ޑ  ނަގޅ  އަކަށަވަރ ވާ  އޭެގ  މެންނަކަށް 

ނ ދެވޭ.ޑ ނަގޅ  އަ  ހަމަޔަކަށް  އަޑިއާ  މައްސަލަެއއްެގ ސަ  މެންނަކަށް  އެބަޖެހޭ. މެން  ޑ  ނަގޅ  އަބަބ   އެ  ދެނެަގންނަން 

އަ މި އިމިހާހިސާބަށް  މާލެ  އޮތް  އިރ ަގއި  ބޮޑެރެވ މިއަށް  ؛ކ ޑަކ ޑަ  މާ  ޤައ މ   ވެސް  ތި  މެންނަށް ޑ ނ ަގޅ އަ ތަކ ަގިއ 

އެބަ   އޭދޭހޯމައްސަލަތައް  ައސް.  ދެޑ ނަގޅ  އަލަށް  ެގ  އެބަ  މިެމންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ރާއްޖޭަގއި    ވޭ. 

ޤަތ ލ ޑ ނ ަގޅ އަ ަމޖީދީމަ.  އިފިހިންަގ  އާންމ މެންނަށް  މެރޯމާދ ވާލ   ހަމަލާދީދ ގ   ބަޔަކ   އެ.  ފިަގއި  ތިލައިފި.  ކަތައް 

އަޅ ަގނވެއެހެންނަމަ އެ ސް،  ޮގތަކަށް  ެއްއވެސް  ހަމަ  ހަމަޔަކަށްމައްސަ  ޑ ެމންނަކަށެއް  އަސްލާ    ލަތަކ ެގ 

މާނަމެންނަކަށެޑ ނ ަގޅ އަ އޭެގ  ނ ދެވޭ.  ފެއިލްޓެއިން  ، ކީއައް  އިންޓެނީވަލިޖެންސް  ފެއިޭއ.  މާވާ  ދި  މަށްލްވ ލިޖެންސް 

ދެނެަގންޑ ނ ަގޅ އަސަބަބ    މި  އިއްޒަތްތެނަންމެން  ރަޖެހެނީ  ސަބަބ   އީރި  އެ  ދެނެޑ ނގަ ޅ  އަސް.  ން  ެގަގނެވިމެންނަށް 

މާލ ވެފަ.  ހ ތަށް ވެސް މިހާރ  މި ވަނީ އިޤަޙަޤީ  ސާތައްސައައް ވާނެ. މ ޅެއް ނ ަގރަނ  ންނަށް މިކަމެންޑ ނަގޅ އަނޫނީ  

ށް  އަ ވަނައި ދެއާއެކ ގަ އެ  ދަށް މި އަންނަނީ ވެސް. ހަމަތަމަ ވ ޖޫއްތައް ފ ރަމި ކަންތަ  ވެެގންލ މާހ އި  މ އައްސަސާތަކ ން

މ އައް  ންދެ ފެއިސަހ ރި  ިއއްޒަތްތެރި  ނަށް މެންޑ ނަގޅ  އަން  ެގލްވެ ސާތައް  ނ ބެލެނީ ވެސް  މައްސަލަތައް  ރައީސް.  އެ   

ވާހަޓެރަރިޒަމް  މެންޑ ނަގޅ  އައެހެންވީމާ،   މި ޑ ނ ަގޅ އަ ކަ  ެގ  ދައްކާއިރ   ކ ޑަކ މެން  ިއއްޒަތްތެރި  އީ  ނޫން.  ކަމެއް  ޑަ 

ހ ންނާނެކަމާ  ބަޑި ނ   ،ވެހި ރައްޔިތ ންެގ އަތ ަގއި ވަޒަންރާއްޖޭަގއި މިހާރ  ވެސް ދި  އްކ  މިޝަ  ށްޑަނ ަގޅ އަ  ؛ރައީސް

ޝަްއކ ޑަނަގޅ  އަދޭތެރޭަގއި   އި  ށް  މިތެއްޒަތްމިހާރ   ރަީއސް.  މަސްތ އަރާއްޖެ  ރި  އެ  ކ ރާރެއެތެ  ތިކެތަވާށް  އިރ ަގއި 

ސް. އެހެންވީމާ، ތެރި ރައީތްއްޒަހަމަ ކޮށްފައި ހ ރެދާނެ އި ؟ވީންވެރެ ނ ކ  ެއ އެއްޗެހި އެތެރެށް ކީްއވެތޯކ ރާ ޮގތައެތެރެ

ދާދި  ؛ދ ވަހ  ވާނަމަ، އިހަކަށް  ކަމަށް   މެންނަށް ނ ބެލޭޑ ނގަ ޅ އަކަންބޮޑ ާވ ކަމެއް. މި ކަންކަން  ން  މެޑ ނ ަގޅ އަމިއީ  

ިއއްޒަތްތެރި ވަދ އިހަކަށް މި  މަޖިލީހ ެގހ   ހަމަލާރައީސަ    ދެވ ނ   އެ  މާއެއަށްވ  ؛ށް  މި ނ ރަ  ރެ  ހަމަލާ    އްކާތެރި 

.  ެމން ކަންބޮޑ ވާ ަމއްސަލަެއއްޑ ނަގޅ  އަމިީއ  ،  ރި ރައީސް. އެހެންވީމާތެއިދާނެ ިއއްޒަތްނގަ ެގން ހިނަގއި ރާއްޖޭަގއި ހި

މައްސަ   ޅ ަގނޑ މެންނަށްއަ ދެނެަގނެވިމެންނަޑ ނަގޅ  އަތައް  ލަމި  ހޯދައި  ޔަޑ ނަގޅ  އަ  ،ށް  ަގއި  އެކ    މާންކަީގެމންނަށް 

ސާތައް ހަރ ދަނާެވެގން.  ސައްއަވޭނީ މ ެގންދެންނަށް  މެޑ ނގަ ޅ އަ ކަށް  އަސަލާމަތ ެގ އައްސޭރި ން  ޔިތ ރައް   އްޖޭެގދިވެހިރާ

ހަރ ދަނާެވެގންއަމ  މިޑ ނަގޅ  އަ  އްސަސާތައް  އިންޓެޖޭރާއް  މެން  ވަރ ަގދަެވެގންޖެލިެގ  .  ންެގފ ޅާވެ  ،ންސް 

ތިޑ ނަގޅ  އަންސް  ޖެލިއިންޓެ ކ ރަން  އެކަން  ފ ޅާކ ރެވޭނީ  ެއ   ިއ،ޚްތިޔާރާއި  ބާރާއި  ކަށްބަޔަ ބޭ  ެމންނަށް  އަދި 

މާޙައ  ކ ރެވޭނެ  އެކަން  ދީ   މި ލެއް  ބޭފ ޅ ންނަށް  މިޮގރާ  ކ ަގބޫލ    ޑ ނގަ ޅ  އައެހެންނަމަވެސް،    ެގން.ތަނ ަގއި    ތ ަގއި 
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މަސައްރާ އިންޓެތްކ ރާކައްޖޭަގއި  މަސައްކަ ލިޖެންސް،  ބޭފ ޅ ތްަގއި  ދަތިންކ ރާ  ކަންތައްތަކެއް  އ ނނަށް  . ހ ރިބައެދަޫގ 

ހީވަނީޑަނ ަގޅ އަ އެ އެ  ށް  ދިމާވާ  ތެރެތެރެއެއީ  ެއއީމައް އިން  ކަންނޭނެގ  އިނޭގތޯ.  ސަލައެއް  ކަންތައް  ތަކެއް  ޒާތީ 

މ އައްސަސާތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހ ރ މ ެގ ނަތީޖާއަމެޑ ނ ަގޅ އަ ތަށް  ޤަެމންެގ ރަްއޔިތ ން ޙަޤީޑ ނަގޅ  އަ  ، ކަށް މި ވަނީންެގ 

ތެރެއަ  ބިރ ވެރިކަމެްއެގ  ވެއް ށްވެސް  ިއއްޒަތްތެ  މި  ންޓިެގ  ރައީރިދަނީ  އެހެންީވމާ،  ކަމަކީ ރިޒަމްޓެރަ  ސް.  ،  ެގ 

ކޮށް  ން ވަރަށް ފ ންއްޖޭެގ ރައްޔިތ ރާ  ނެ ކަމެއް. މިވާހަކަ ވެސް ދެއްކޭ  ށް ވަރަށްނަެމންޑ ނަގޅ  އަޤަތ ަގއި ެވސް  ޙަޤީ

ހަމަ ޖެހޭ.  ތިއްންމެޑ ނަގޅ  އައެާއއެކ ަގއި    ވިސްނަން ވެސް  މ އައްސަސާތަކ ަގއި  މި  ،ރިންވެބެވި  ެގ  ރާއްޖޭެގ    ނޫނީ 

ފ ންލްޖ މްހޫރިރައީސ  ވަރަށް  ވިސްނާފައިއްޔާ  ކަންކަޑ ނ ަގޅ އަ   ކޮށް  މި  ޙަންމެންނަށް  ނ ެގނެއަމަހައްލަކާ    ިވއްޖެ ށް 

ޒަތްތެރި ރައީސް.  އްޓިެގންދާނެ އިއްރާއްޖެ ވެ   ފ ން ވަޅ ަގނޑަކަށް މި ހިސާބަށްވ ރެ މާ  ތް އޮ  މިއަދ  މި،  މަވާނަ  މަށްކަ

 ޔާ.  ރިއްބޮޑަށް ޝ ކ ޞަތަށް ވަރަށް ރ އްވި ފ ދެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ރި މެންބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިން. ޒަތްތެ ދާއިރާެގ ިއއް ކެންދޫ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އިންސަލީ ޙ ރ  ޢަެގ މެންބަރާކެންދޫ ދާއި

ޮގތ ންޓެރަރިޒަމްެގ ބި  ންއަޅ ަގނޑ މެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   ޅޭ  އިވާ އިޞްލާޙާ ގ ފަމި ހ ށަހަޅާ  ،ލާ ގ ޅޭ 

ންބަރ  މަހ ެގ ތެރޭަގއި އެމެރިކާއަށް  އަހަރ ެގ ސެޕްޓެ  ވަނަ  1999  ،ޖެހޭބަކޮށްލަން އެހަނދާންރ   ޮގތ ން ވާހަކަދައްކާއި

ޓެންބަރ   ޕްސެފެށީ.    އްކެންފަށް ދެލާޚި  ޒަމްެގ ވާހަކަ އާދަޔާރި ށް ދ ނިޔޭަގއި ޓެރަޔަެގން ވަރަށް ަގދަގ ޅި  ދެވ ނ  ހަމަލާއާ

  ރާމަ ގ ކާއިން ހަނރިމެދެކޮޅަށް އެ  މ ޅި ދ ނިޔެއާ  ،ކޮޅަށްޒަމާ ދެރިަވރަށް ދެއްކެންފެށީ. ޓެރަރ  ނޭނޭގދޮން ތަކަެގ ވާހ11ަ

ަގިއ  ތ  ޮގ  ެގ ދެކޮޅަށް ކ ރާ ހަނގ ރާމައެއް މާޒަރިރަކ ރިއަށް ލައިެގން ޓެ  ޒަމްޓެރަރި   ،ވީޢ ލާންކ ރީ. މި ދެންނެއި  ވެސް

ކ އިޢ  ވެސް  އެހެންނަރީލާނ   އެމެރިކާއަށްތަޤަޙަޤީ  ،ވެސްމަ.  ައއިއިރ    ކީ  ފަލަސްސެޕްޓެންބަރ   ކިތަްއ  ަގިއ  ޠީނަށް 

ީއ  އެ  ؟ތޯރ  އައިބަތައް ސެޕްޓެންނަށް ކިޠީން މީހ ންފަހ ަގއި ފަލަސް  ރާމައަށްގ ފ ރަތަމަ ބޮޑ  ހަނ؟ އިތޯއަ  ސެޕްޓެންބަރ 

ޑ މެން  އެީއ އަޅ ަގނ ؟ތޯއިރ  އަބަށް ކިތައް ސެޕްޓެންނަހ ންކަޝްމީރ ަގއި ތިބި މީ   .ލެއްހޭ ސ ވާންޖެރަމެން ކ ަގނޑ އަޅ 

ން މެޅ ަގނޑ އެީއ އަ  ؟ތައް ސެޕްޓެންބަރ  އައިތޯކިތިބި މ ސްލިމ ންނަށް    ަގއިޔާޗްނި ޗެ.  ލެއްހޭ ސ ވާންޖެހިތާހިތާ ކ ރަ

  11ރ   ހެންނަމަވެސް، ސެޕްޓެންބަައއި. އެތަކެއް  ންބަރ ބައިވަރ  ސެންޓެކިތަންމެ   ؛ސެޕްޓެންބަރ  ؟ހޭ ސ ވާލެއްޖެކ ރަން

މީހ އައ މަށްފައެމެރިކާއަށް   އެ  ޓެރަހ ަގއި  ވާން  ދަްއކަހަރިޒަމްެގ  ބޮޑަކަށް  އެހާ  ޓެރަ ކަ  ދެކޮޅަރިއި  ހަނގ ރާމަ ޒަމާ  ށް 

އަޢ އި ަގބޫލ ކ ލާންކ ރީ.  ެވސް  ދ ނިޔެއަ  ،ންރަޅ ަގނޑ   މ ސީބާށްމިއީ  ބޮޑ   ވަރަށް  ދިމާވެފަިއވާ  ވަރަ  ބޮޑ  ތެއް.  ށް 
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މި  ެގއްލ ން ކަމެއް  ޙަޤީހ ރި  އެާއއެކ   ޅ ަގނޑ   އަތ ަގއި.  ޤައީ  ކަމެއް.  ކަންބޮޑ ވާ  އިންތިހާއަށް  މެން ޅ ަގނޑ އަހަމަ 

ކަމަކީހަނދާން އަނެއް  އެކ ރަންޖެހޭ  އ ފެއްދި  ބަޔަކ   ކޮން  މިއީ  ކ ޑަޅ ަގނޑ އަ؟ ްއޗެއްތޯ،  އަެމން  ޑ ިއވެނީ އިރ ަގއި 

މ ޖާހިދ ންނިސްފްޣާއަ މީހ   ތ ެގލާވިރޫސީ ؛ތާނ ެގ  ތިބި  އަފްންނާއަރާ  ދެކޮޅަށް  މ ޖާހިދ ން   އް ކެތަޣާނިސްތާނ ެގ 

 . ކަހަޖެހ ނ  ވާބަން މީހ ން އަފްޣާނިސްތާނ ން ފައިޔާ ރޫސީން ނ ވަތަ ރަޝިނީޑ ިއވ ދެން އަ  .ގ ރާމަކ ރާ ވާހަކަހަނ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދާއިރާފަންމާ  !ޑ ކޮށްލަދެއްވާމަ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   މެދ   އިްއޒަތްނ   އިތެެގ  މެންބަރ   ރަޝީދ ބްރި    ނިޒާމީ   ،ރާހީމް 

  މައްސަލަެއއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ ންނ  މާފަ

ރައީސް އި ބެ  ައޅ ަގނޑ  ؛ްއޒަތްތެރި  މައްނިޒާމާ  ނެީގ  ސަލައެއްހޭ  ރައްޔިދި   ،މި  މަވެހިރާއްޖޭެގ  ތ ،  ލަޙަޞްތ ންެގ 

މަޤަ އިސްކ ރަންޖެޞްއ މ ެގ  ކ ރިމަތީަގއި  މެންެގޅ ަގނޑ އަހޭ.  ލަޙަތ   ޓެމި    ވަރަށްރިރައޮތީ  ށް  އަދިވެހިރާއްޖެ ؛ޒަމްެގ 

އ ޅޭެގމާވެދި ަމއްސަލަ.  ން  އަޅ ަގނޑ އަ  މ ޖާހިދ ންނޭ  ޣާފްމެންނަށް  ޓެރަރިސްޓ ންކިން  އެއީ  އަދި  ފަހ ން  ނޭ ޔާފައި 

އިޝޫއެއް  ިއ،ކިޔަ އި  އެއީ  ރަީއސް.ނޫން  ދިވެހިރާއް  ޅ ަގނޑ އަ   ްއޒަތްތެރި  ރައްޔިތ ޖޭއެދެނީ  މިހާރ   މިންނަށްަގިއ   ، 

 ދިއ ން.   ސަލައަށްފައި އޮތް މައް ޤައ މަށް ދިމާވެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ނިޒާ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ    .ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މައްސަލަެއއްއެއީ  ޮގތ ަގއި  ެގ  ީމ 

ދެްއކިދާނެ ހަމަ ން.  ެގޅި ޢާ ގ އ ޟޫ ކެީވ މި މައް ދެމެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ   ޒަތްތެރިށް ނެތް. އިއް ށް ބަލަިއަގނެވޭކަޑައަޅ ަގނ 

    !އަށް ެގންދަވާފ ޅ  ކ ރިކަ ރ  ވާހަމެންބަ ތަކ ަގއި ހިނާގ މައްސަލަތަކ ެގ ވާހަކަ ވެސް. އިްއޒަތްތެރިޅ ދ ނިޔޭެގ ކަންކޮ 

 

 : ކެވ ންވާހަކަދެއް އިންސަލީ ޙ ރ  ޢަެގ މެންބަރާކެންދޫ ދާއި

  ،ނެވާނަ ންށް އެނިގަވޑަިއަގމެންބަރަށް ރަނަގޅަ ިއއްޒަތްތެރި  ވި  ނެންެގދެންމެ ނިޒާމީ ނ ކ ތާ އެ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދ ނި ޤައ ގަ އެއް ޔެ ބަވަނަވެފަިއވާ  އެހެން  ދ ނިޔޭެގ  ދިވެހިރާއްޖެާއއި  ަވކިނ ކ ރެވޭނެކަންމ ިއ  ިއއް  ،ތަކާ   ތްތެރި ޒައެ 

ރަނ އެންމެ  ކޮން  ނީވާނަންަގއި ިގަވޑައެނަގޅަށް  މެންބަރަށް  އިނޭގތޯ.  ރަޝިއަ  ، ކަސް އަމެ ެވސް    ޔާފްޣާނިސްތާނ ން 
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ެގ މީހ ންނަށް  ހަރ ކަށި ފިކ ރ ނަށް.  އްޖެ ޓެރަރިސްޓ ންވެަގއި ތިބި މ ޖާހިދ ން ބަދަލ ރީފޭބ މާ އެކީަގއި ކ މަ  ހ ން ހަމީ

ކަހަލަ  ެގ ކ ރިން ކޮނ2008ް  ، ޮގތަކީ   ވާ  މި  އިރާއްޖޭގަ . ދިވެހިއްޖެރާ ހިދިވެ  ންބަދަލ ވީ އިނޭގތޯ. ދެއެ  ޓަސްލާފައި  ހަމަ  

ަގޅ  ނ ރަށްލަ ވަރަހަނަސީްމމެން ކަ  އޭ.ބީ  ،ލަދ މެން ކަހައިޚް ފަރީ. ޝަބެވީއްނެއްތޯ ތިސްލާމީ ޢިލްމ ވެރިންރަނަގޅ  އި

ެގ  އަހަރ    30ަވއި އޭރ ަގިއ އޮތް ދިގ   . އެ އިސްލާމީ ޢިލްމ ވެރިން ނ ކ ންނަން ތިއްބެވި އިނޭގތޯސްލާމީ ޢިލްމ ވެރިއި

ފަ ނިއިވެރިކަމާ  ޓަސް  2008ންމަވާފައި  ޓްކ ރައްަވއި  އެދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ؛ނިމ ނީ.  ފިކ ރ ެގ  ހައްކަލަ  ވެސް  ރ ކަށި 

ބަލައި ތިބިކަމަށް  ަގބޫލ ކ މެޅ ަގނޑ އައިޢ ލާންކޮށްފި.    މީހ ން  އެން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ؛ޅ ަގރަނ  ،ޖެހޭބަރަން 

ަގބޫލ ކ  ޅ ަގނޑ އަ އެބަޖެހޭމެން ވެސް  އާޅ ަގނޑ އަ  ،ރަން  ަގންމެން  މި  އަދި  ޚިލާ  ކ ރާފި  ލ ކ ރާ އިސްލާމީބޫމ ކޮށް  ފ  

ަގބޫޅ ަގނޑ އަކަން  ޅޭ އ   ދީނ ެގ ނަމ ަގއި ބަޔަކ  އެބައިސްލާމް ފައިެގން.  ެއއްޗެހި ހި  އިލ ތަކާކ ރާ އ ސޫ ނ ލ ެމން ވެސް 

އ މ ތަކ ެގ މީހ ން މި ބޭރ  ޤަ  ޚާއްޞަކޮށް އެމެރިކާގައިން  ކި ންނަނީ ވަެގ ކަންބޮޑ ވ ން މި އޮޅ ަގނޑ އަ ހެންނަމަވެސް،  އެ

މެންނަށް ވެސް  ޅ ަގނޑ އަައށް  ެގ ތެރެެގންޑާޕެޕްރޮ  ޅަށް މި ފަތ ރާ ނ ބައިރިޒަމާ ދެކޮފަތ ރާ އެންޓި ޓެރަރ ނ ވަތަ ޓެރަ

އ  ކަޅޭވަދެިވެގން  ޮގތެއް    ހީވާތީ  ޅ ަގނޑައަހަލަ  ފާހަަގކޮ  ޅ ަގނޑ އަށް  މި  މެން ޅ ަގނޑ އަހ ނީ.  ޖެލަންށްމިކަން 

އެބޭނ  ރަނަގޅ މީ  ންވީމާ  ވަނީ  ޢި  ހ ން  ބޭމެޅ ަގނޑ އަނަށް.  ލްމ ވެރިންދީނީ  މީހ ކެނޑ ނީ  ންނ ންެގ  އެ  މި  މާ  ން 

މީހ ންނަށް ފިކ ރ ެގ  ހަރ ކަށި  އިއްޒަތްނެެގންވެއެހެން  .ބަދަލ ވަނީ  ކަމަކ ނ ދާނެ.  ރައީސްއް    ޅ ަގނޑ  އައެކ   ެއއާ  ؛ތެރި 

ބޭ މިމިހާ ؛ންނ ދަންނަވަން  އިނޭގއޮ   މިހ ށަހަޅާފައި    ،އޮތް  ރ   ބިލ   ިގނަ ތޯ.  ތް  ހަމަ  ހ ރިހާ  މިހިރަ  ބިލ ަގއި 

  ން. އެހެންނަމަވެސް، ެއއްރަދ ކ  އީށް ތާއަރިހަމަލަށް ހަމަ ފ ބި  ހަމަ މި  ޅ ަގނޑ އަ ކަންތައްތައް ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅ .  

ހަމަގައިމ    އެބައޮތް  އޮކަމެއް  އެކަމެއް  ނ  މި    ޅ ަގނޑ އަ   ްއޔާެވއްޖެެވސް  ވޯޓ   ބައެްއ    ދޭނެ.ބިލަށް  އަނެއްކާ  ދެން 

ކޮވިދާޅ ވެ  ބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ   އަނެއްކާ  އެއީ  އ ޅެދާނެ  ކަމަކ   އެހެން  ނޫން.  ހެއެ  ،ންނޫއޭ.  ނީންމެެވސް  ންނެއް 

ޤާ  ޅ ަގނޑ އަ މި  ޮގތ ަގިއ  އެ ޅ ަގނޑ އަަގއި  ނޫނ އަސާސީަގބޫލ ކ ރާ  މީހަމެން  ހައްޔަރ ކ ްއވެސް  ބަންދަށް  ރެިވއްޖެ  ކ  

ފަނޑި އެތެރޭަގއި  ރ   އިަގޑި   24ވާނަމަ،    ކަމަށް މީހަކ   ލިންރަރ ކ  ހާޒިށް  ޗަކ ރިމައް ްއެގ  ޔާރެ  ކަމަށް   ނީކީ ޔ ޖެހޭނެ 

ިމ    ޅ ަގނޑ އަ ؛ވަިއެގންންނައި ޖިލީހ ަގއި  ވެސް އެ މަ  ތްތެރި ރަީއސްނޫން. އިއްޒަ  އްނެމެން ނޭނިގ ތިބެގެ ޅ ަގނޑ އަ

ލިޔ  މަޖިލީޚާްއޞަ    ،ދެންނެވީ މި  އިންނަވަިއެގން  ޔަ ޅ ަގނޑައަ ވިއިރ ަގިއ  އް ހ ަގއި  މިއީ    ،ކ ރައްވާނެ ޅ ަގބޫލ ފ ން  ީގށް 

ކަމަށް ިވޔަސް    ތަންމެ ބޮޑ  ކ ށެްއަގިއ މީހަކ  ހައްޔަރ ކ ރިހެންވީމާ، ކި އެރީ.  ހިކ ޑަކ ޑަ ޤައ ެމއް. ކ ދިކ ދި ރަށްރަށް މި

ކޮ މީހަކ   ފަނޑިޔާ  48ންމެހެން  އެ  ވަންދެން  ކ ރިަގޑިއިރ   ނ ޗަަމއްރެއްެގ  ބައިންދައިެގންެގށް  މި ވާނޭނ  ނެސް   .

އެބަާގނޫނ  ލިޔެފައިަގއި  ހައްޔަރ ކ ރެވިއްޖެ  ، އޮތް  މީހ ން  ހާލަތެްއަގިއ  ޚާއްޞަ  މީހަކ    ،މަވާނަ  މަށްކަ  ވަކި  އެ 

ކ ރިމައް ެގއް ޔާރެފަނޑި ެގންނަންޗަ  ތެރޭގައޭަގޑިއި  48ހޭނީ  ޖެށް  ނޫންރ   މީހަކ  އިަގޑި  24،  .  އެ  ތެރޭަގއި  ރ  

ިއއްޒަތްތެރި    ެގނެޭވވަރ  ބޮޑ  ތަނެއް ނޫންނަންޖެހޭނެ އިނޭގތޯ. ެއއީ ނ ންފަނޑިޔާރެއް ކ ރިމައްޗަށް ެގ  .ންނަންޖެހޭނެެގ
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މިއީ ހައްރައީސް.  ރަށެއްަގއި  ކޮންމެ  ތެއިަގޑި   24  ،ސްިވޔަ  ށްކަމަ  ކ ރިރ ޔަކީ  މީހަރޭރ   އެ  ފަނޑިޔާރެއްަގިއ  ެގ  ކ  

އެހެންވީމާ،  ަގޑިއި  24ކ ރިމައްޗަށް   ެގނެވެންޖެހޭނެ.  ތެރޭަގއި  އެ  ށް އްޮގތަކައެ   ޅ ަގނޑ އަ ރ   ނ ކ ރަން  ތާއީދެއް  ވެސް 

ސީަގއި އޮތް ނޫނ އަސާޤާ  ށްަގޑިިއރަ  24ންޖެހޭނީ ހަމަ  އެ ޮއންނަ  ަގޑިއިރަކަށް.  48ކަށް  ރާ ކ ރ  އެ ވަގ ތ  އިތ   ތ އްދަމ 

 ޔާ. ށް ޝ ކ ރިއް ޑަށް ބޮކައި ވަރަތަށް ޓަންޖެހޭނީ. ދެއްވި ފ ރ ޞަަގއި އޭތި އޮންނަ ރޭެގ ތެލިމިޓ 

  

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދ .ްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީ ެގ އިރާމާވަށ  ދާއި .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ ރާމާވަށ  ދާއި

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.     ރިޒަތްތެމި ތެދ ވީ އިއް   ާވލަންނަ ތެއްަގއި އެްއޗެއް ދަންޞަރ ފ   އަޅ ަގނޑ  ދެވަނަޝ ކ ރިއްޔާ 

އެމް ިގނަ.ޑީ .ރައީސް،  ވަރަށް  އިްއޒަތް  ޕީެގ  އިބްރާހީމް  މެންބަރެ  ތެރިދ ވަސްވީ  މ ހިޝީދ  ރައް  ވަރަށް  ދެއްކެވި   މ  ން 

ފާހަަގކޮށް ވާހަކަފ ޅ ތައް  ތާ ޅ ަގނޑ   އަވެެގން.  ލަންބައެއް  ބިލަކަށް  މި  ތާއީނ އީދެއް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ދ ނ ކ ރާ  ކ ރަން. 

  ން ކ މަށް އަންނަ ބަދަލަނ ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ިވސް  ،ތަށްގޮ ފާނ  ވިދާޅ ވި  ކ ނިމަ  އެ ؛ަގއިކީ، ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްބަބަސަ

ހައްޔަރ ކ  އޮތީ  ންރަމީހަކ   މި  ވާހަ ލަނ   އަމ ރަކާކޯޓ   މީަގއި  ދެންމެ  ކަނޑައެޅިެގން  ފާހަަގކައި.  އެ  ްއިވ  ކ ރެފ ޅ ަގއި 

ށް އެ ބަރަ މެންރި އިްއޒަތްތެވީވަސްދ   ނަަގނީ ފަހަތަށް. އެ ިގހިނ  ޑީ.ޕީ މިއަދ  މިޚިލާފ . އެމް.  އާސީއަސާނޫނ ޮގތަށް ޤާ

އ ނދަޫގވެެގންޅެއ  މިއަ  .ނީ  ހިނއެމް.ޑީ.ޕީ  އެ  ފަހަދ   ތިން ަގނީ  މިސާލ   ،ކަމެއް  ތަށް.  ދީފާނަން.  އަޅ ަގނޑ    

ން. ެއއީ ފަހަތަށް އްޔަރ ކ ރ ނ ލާ މީހަކ  ހަ  މ ރަކާއަޓ މިއަދ  މި ފާސްކ ރަނީ ކޯ  ލެްއވިްއޔާ ރަނަގޅ ވާނެ.އިވަ އަޑ އައްސަ 

ތަށް . އެއީ ފަހަމަށްދިނ ފ ކ ރ މ ެގ ބާރ އަށް ޓެކްސް މާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ރީފާސްކ ދ  ހެނދ ނ   މިއަ  އް.އަޅާ ފިޔަވަޅެ 

ތިން ބާރ ެގ ވެރިންނަށް   ،ކ ރިން ނިންމައިފި  ތިން ދ ވަހެއް  ،ކ ރިން  އަށް މީެގ ދެ ދ ވަހެއްތިންވަނަ  ޔަަވޅެއް.ފިއަޅާ  

ދޭއިރ ަގއި  ެގތައް ތިޔަ  އްޔާމްހޫރިސ ލްޖ  ރައީ  ކ ރިން  ކައަށް  ދޭންބޮޑ ބޭފ ޅ ންނަށް  އަނެއްކާ  ތީމ ެގ  ތަށް. ޮގ  ިވ 

ނާގތީ ތަށް ހިފަހަތަށް.  އެމް.ޑީ.ޕީ ހިނަގނީ ފަހަ ؟ތައްމި ެގނެސްދޭ ޙަޤީޤަތް  19  ޖެންޑާއެހެންވީމާ، ކިހާ ތަފާތ ތޯ އެ

  ކ ރި ތްބަޣާވާވީ  .ޕީން ވިދާޅ މް.ޑީއެ  ،މް.ޑީ.ޕީން ވިދާޅ ވީއެ  . އެ ތެދ ވަނީެގ މެންބަރ ންއ ނދަޫގވެެގން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ކ ރީ

 ...ކަމަށް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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 ، ދ ރަޝީ އިބްރާހީމް  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ެގދާއިރާ ދ  މެ މާފަންނ  ދެއްވ ން އެދެން.  މަޑ ކޮށްލަ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް.  

 

 ޒާމީ މައްސަލަ( )ނި      

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދ އިބްރާހީމް ރަޝީެގ މެންބަރ  ދ  ދާއިރާމާފަންނ  މެ

ނަަގއިެގން    ޮގނޑ ފަހަތ ަގއި އޮތް    ތީމާ ފަހަތަށް ޮގސް އޮދަނީކީ. ކ ރީަގއި   ފަހަތަކަށް ނޫން މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 ،ގެ ލަޙަތާއި ރަްއޔިތ ންޞްޤައ ީމ މައީ މި މިހާރ . ވާހަކަތައް  ދަްއކަނީ އެ މެން މިައޅ ަގނޑ   ދެވެން ނެތީމާއަށްނޫނީ ކ ރި

ރައްކާތެރާއްޖޭެގ  މި މ ހިންމ ރިކަމަ  އޮތް  އެހެންވީމާ،  ވެސް  މިހާރ ސީކ ރަްއވަނީ  އެހެންނަމަވެސް، ސިޔާ  .ކަމެއް  ށް   .

ކ ރ މަށް  ސަލާމަތް  ސީބާތ ންމ   ލާއިހާ  އޮތް  ށް ޖެހިފައިޤައ މައަދި  އި،  ށި ފިކ ރާރާއްޖެ މިހާރ  ހަރ ކަ  މި  ،ނ ކޮށްސިޔާސީ

ބަހ ރޭ  ހާލަތްތައް އެ ؛ބަ ބަޔާންކ ރޭ ވަކި ހާލަތްތަކެއްސީަގއި އެޤާނޫނ އަސާަގޑިއިރަކީ    48އޮތް    ދާ މީަގިއ މިޓަކައި ސީ

އެބަހ ރޭ ހާލަތްތައް  ރައީސް.  ހާލަތް  .އިްއޒަތްތެރި  އެބައެ  ރިޢާޔަތްކ ރާއިރ ަގއި  ޮގބޮމެ ؛ޖެހޭ ތަކަށް  ރިމޯޓ އް   ްއވާލަން 

ކޯޓ ންހ ހިފައިެގން   މީހާ  ހައްއަމ ރ   ނަ  ނޫނީ  ދިޔަރ ހޯދައިެގން  ދަރަޖައަށް  ރައްކާތެރިކަން ޔައިމާ  ނ ކ ރެވޭ  ކިހިނެއްތޯ 

 ؟ެގންއްެގ ރައްޔިތ ލަހައްޓަނީ ޤައ މެބަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ށް   ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަޢީދ ސަ ދ މ ޙައްމަ މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މާވަށ އާދެ!  .  ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއް

   !ެގންދަވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢީދ ސަ މަދ މ ޙައްމާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ފަހަތަށް    ވީޒަމ ެގ ވާހަކަދައްކާއިރ  އަޅ ަގނޑ  ދެންމެ މި ދެންނެޙަޤީޤަތ ަގއި ޓެރަރިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ރައީ އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަ.  ރައްޔިތ ންސްޓޭޓަ  ؛ސްހިނާގ  ވެރި  ކ ން  ވެރިމީހާޔައިންތިޚާބ ކ ރާ  ެއ  ކޮކ   މައްޗަށް    ން ެގ 

އޮތީޤެއްޙައް ކޮޤަ  ،ތޯ  މިނިވަންކަން  ސް ؟އިަގކ ރ މ ޕްރޮމައިސްމްއ މ ެގ  ލެވެއެއީ  ޓެރަރައިޒް ލްޓޭޓް  ކ ރ ން.  ަގއި 

ރަީއސް އެއެއްބަ  ފީްގރަ ޑްރޯ ހައި  ، ފީައކީްގރަޑްރޯހައި  ؛އިްއޒަތްތެރި  އެފަދަ  މިއަދ    .މަސަްއކަތްްއ  ސްވ މަކީ 

ފެނިފައިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް   އި ޓ ަގންޑޮކިއ މަ  އެހެރަ  ލީކ ެވެގން  ރައީިއ  ފެނޭ އްޒަތްތެރި  އެބަ  ކަނޑައެޅިެގން  ސް، 

 ... ދިވެހިރާއްޖޭެގ
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ވާހަކަފ އިްއޒަތްތެ މެންބަރ   އެދެން. ލަޑ ކޮށްމަ  ޅ ރި   މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ެގއިރާދާ ދ މެ މާފަންނ   އާދެ!  ދެްއވ ން 

 .ދ ރަޝީ އިބްރާހީމް

 

 ޒާމީ މައްސަލަ( )ނި      

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ދ ރަޝީ އިބްރާހީމް މެންބަރ  ެގދާއިރާ ދ މެ މާފަންނ 

އަނެްއކާއިްއޒަތްތެރި   ވާހަރައީސް،  އަނެއް  މިކަންްގރަހައިޑްރޯ  ލަން.ވާ ޅ  އޮ  ކަވެސް  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  ފި ކޮށް  ފީއޭ. 

އަށް ދަންދެން ކޮށްފައި ޑި އަ  ކަނޑ    އިކޮށްފަމެޕްވެސް ޭއެގފަހ ން ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ    ރ ތިބިއި   ން ަގމ ަގއިރޭސީިގއިނ

އަޕްޑޭޓް އެއްޗެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް    ބައެ  ހ ރި  ޤައ މެއްެގ    ނެގނޭކ ރަންޖެހޭ.  މި ސަބްމެރިންއެހެން  ވެސް    ނެއް 

ވަދެ ހަދާ  ތަނަށް  ތަނެއް  އެފައިބަންކަރ ކ ރާނެ  އެބަޖެހޭނެތްކަން.  ބަލަން  ބޭ  ހެންވީމާ،  އެ  ފ ޅ ން ނޫންތޯ. 

ހޭ  އެބަޖެވެސް  ބަލަން    ހަދާފައި އޮތީއަޑި    ކަނޑ އްތޯ  ކިހިނެ  ގައިޖޭރާއް  ކ ރީ އެޮގތަށް. އެހެންވީމާ، މި  ރ ރިއިކ ވެރިކަން

 ރި ރައީސް.  ތެއިްއޒަތް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިްއޒަތްތެރި   ހ ރީ.  އްސަވެސް ެގންޮގ  ންމައްސަލަތައް ކ ރި  ެގފީ ްގރަހައިޑްރޯ   !އާދެ.  ބަރ ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން ޝ ކ ރިއް

އެނިގވަޑަ މެންބަރަށް   އިނޭގތޯވެސް  މެންިއއްޒައެހެންނަމަވެސް،  ދެން  .  ިއަގންނަވާނެ  ދެކެވަތްތެރި  ޑަިއަގންނަާވ  ބަރ  

 ޮގތް އެ ވިދާޅ ވަނީ.  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޢީދ ސަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

އެބަ އ ފައްދާ. އެއީ    މެއްބިރ ެވރިކަ  އިއި ހ ރި އެއްޗެހި ޤައ މ ގަ ަގއި ލިޔެފަފީ ްގރަހައިޑްރޯ ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ،ނޫން

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޤަ  އާ ސީދާ  ޓެރަހަމައިން  ިއއްޒަކ ިއޒްރަ އ މ   ރައީސްތްތެރަްއވަނީ.  ތިލަފަޅ ެގ  އ  ؛ރި  ތ ރ  

ޓެރަރައިޒްސްވ މަކީ  އެއްބަ އެޤައ މ   ރައްޔިތ ންނާ  ބިރ ވެރި .  ްއޗެއްކ ރ ވާ  ނިންމ މ ން އަހަމަ  ކަންތައްތައް  ވެރިންެގ  ށް 

ލެވެ  ެގންނަ ސްޓޭޓް  އަންނަނީ  ެއ  ވަންޏާ  ޓެރަރަލް ކަމަށް  ޤައ މ   ރައީސްޒްއި ަގއި  އިްއޒަތްތެރި   ؛ކ ރ ން. 

 ... ޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނޭނޭގއަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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މަޑ ކޮއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  މެންބަރ ،  ވާށްލަ   އިްއޒަތްތެރި  ެގދާއިރާ ދ މެ ފަންނ މާހަކަފ ޅ .  ދެއްވާ 

  ނިޒާމީ މައްސަލަ.މެންބަރ 

 

  ސަލަ( )ނިޒާމީ މައް      

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ދ ރަޝީ އިބްރާހީމް މެންބަރ  ެގދާއިރާ ދ މެ މާފަންނ 

  ވަނ މ ެގ  ގ ތައްރަޑްއަށް އެތެރެވާ  މިހާރ  ރާއްޖެ  ،ނެީގ  މިއަޅ ަގނޑ   އެއް   ބެހޭ މައްސަލަނިޒާމާތްތެރި ރައީސް،  އިްއޒަ

ެގ  ކޮންމެވެސް ޤައ ެމއް  މެންނަށްއ ޅެނީ. އަޅ ަގނޑ   ެވެގން މި  ކަށްދ ކ ރީމާ އެއީ ަވރަށް ބޮޑ  މައްސަލައަ ތައް ބަންދޮރ 

ބޭނ ންވޭ.    މަށްކައެހީތެރި ބޯސަރަޙަރާއްޖެ  އެބަ  ބޮޑެތި  ަވއްދާޓ އްދަށް  އެބަ  ޑްރަ ފަހަރ   އެނޭގ ބޯޓ ތައް.  ގ     ެއކަން 

ކޮށްފައިރައްއި  ވެރިކަމ ގަ ނިމިދިޔަ   ހ ރީ    .ފެނިފަ  އެބަހ ރި  ންއެްއޗެހި  ންނާއިޚަބަރ ތަކ   ޔިތ ންނަށް  ފެނިފައި  ލޮލަށް 

 ... ސިންާގބޮޑެތި

 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ންބަރ  މެއިްއޒަތްތެރި  މާވަށ  ދާއިރާެގ  ،  ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

   !ށް ެގންދަވާ ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަޢީދ މ ޙައްމަދ  ސަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޢީދ ސަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

މިއަދ  އަޅ ަގނޑ   ޤާނޫނ އަސާސީަގއި    ކ ރީމާ  ަގއިލްއް ސްޓޭޓް ލެވެިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިފަދަ ކަންތައްތަ  އެހެންވީމާ

ޮގތ ން  ންއާކ ރެވެނީ.    އެ  އްޤެއް ވައިލޭޓްމ  ރައްޔިތ ންެގ ޙަންފަދައިން އާ  ރިހެނދ ނ  ވެސް ފާހަަގކ  މ  އ ސޫލެއްެގ 

އެ ؛ނެއްތޯކިހި މިތާ  އިންޓެ  ދެންމެ  ސެކްޝަންދެކެވ ނީ  ަވކިވަކި  ބ  ފެތައް  ލިޖެންސްެގ  ވާހަކަ.  ހ ރި   އްދިއިލްވެފައި 

އަށް  އްޔާަގޑީަގއި ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިފާސްޓ   ބްރެކްވެސް  ރ މިހާ ؛ ރަީއސްނ ކ ރެވޭ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރިއޮޕަރޭޓް  ސަލާމަތ ން

ރައީސ ލްޖ އިންޓެ.  ބްރީފްކ ރެއޭ ދާނެ  ބްރީފިންގ  އެހެންރިއްޔާމްހޫލިޖެންސް  ދެއަށް.  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ނަމަވެސް،  ންމެ 

ނޫންތޯރެއްމެންބަ ވިދާޅ ވީ    ރައީސ ލްޖ މްހޫބްރީފިންގ  ޖެންސް  ލިންޓެއި  ،އެ  މިނިސްޓްރީން   މޭޒ ކޮޅަށް  ެގރިއްޔާހޯމް 

. ެއއީ ެއ ވިދާޅ ވި ވާހަކަފ ޅަކީ.  ކޭކ ރެއްވި ބޭފ ޅެ ބަޣާވާތް  ޅ ވީ ވިދާން  އިސް މަޤާމ ަގއި ހ ންނެވީ އެމް.ޑީ.ޕީ  ދިއ މ ގެ ެގން

އަޅ ަގނޑ  މިޤަޙަޤީ  ދެން  އަނވާހަ  ތ ަގިއ  އަލ ން  ރިޕީކ ރީމަތަކ ރާރ   ބ ރާ ކަ  ނިޒާމީ ޓް،  އ ނދަގޫވެެގން  ކޮށްލަދިނީމަ 

ިވދާޅ ވީ  މައްސަލަ އެ  އެހެ  ނެިގޔަސް،  އެވާހަކަ.  ކީކޭތޯވީމާންއަމިއްލަފ ޅަށް  ބ ނަނީ  ތި  އެމް.ޑީ.ޕީ  މިއަދ    ؟، 
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މައ މޫންން  ޑީ.ޕީއެމް. ރައީސް  ނޫންތޯ  ެގއި ޯގސްެވެގން  ނެރ އްވަ  މަ  އެ  އިން  ބޮޑ   ހަދައ ތަން  ިއެގން  ރަޒަކަށް 

އެމްެގންގ  މިއަދ   ތިޕީ.ޑީ.ޅ ްއވީ.  އެ ްއވަދެ  ން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ނޫންތޯ.ޕީއެމް.ޑީެގ.    ނީ   ން 

މާރައީސ ލްޖ މްހޫ ޓެކްސް  އޮފ ރިއްޔާއަށް  ޮގތަށް  ަވއްއެއީ ތީމާ  ކ ރެވޭ  މާނަކ ރީކަން  ކަމަށް  މިއަދ ެގ    .ކ ރ ން 

މާރައީސ ލްޖ  ޓެކްސް  ތިދެނީ  ބާރ  ފ މްހޫރިއްޔާއަށް  ރާއްޖޭ ޕީއެމް.ޑީ.  ކ ރ މ ެގ  ދެން  މަދަރ ސާތަން.  ތިބީ  ޮގސް  ެގ  ކަށް 

ސަލާމަތް ބ އްދި  ފެންކިޔަވަިއެގން  މީނ ވާ  ތި ؟ހ ންތޯވަރ ެގ  ނޫންތޯ  ކިޔަވާރެވެނީ.  ކ   މަލާމާތެއް  ިގނަ  ކ ދިން  ހާދަހާ 

ރައްޔިތ ން   އިޙަޤީޤަތ ަގ ެގވެރިކަމ . މެޖޯރިޓީއަށް ޖަހައޭ މިކ  ޖޯޖޯރިޓީއަށް. ރަްއޔިތ ން އެބަ ޖަހައޭ މި މެޖޯކ މިއަދ  އެބަ 

އަސާސް ރައީސ ލް  އާމަތިކ ރި  މިމިއަދ   ޚިލާފ ވެފަ.    ސަރ ކާރ   ޖ މްހޫރިއްޔާ  ލެޖިހެންވީމާއެއޮތީ  މިއަދ   ޓިމޭޓް  ، 

މި ަގބޫލ   އިޤައ މ ަގ  ސަރ ކާރެއް  ކަމަކަށް  ޖާަގެއއް  ކ ރެވޭޮއތް  ެއއްވެސް  ބަލާއިރަ ޤާނޫނ އަސާސީެގ މާއްނެ  ކ   ދާތަކަށް 

 މި ބިލަށް  ، މި ނެގީ ވަނަ ފ ރ ޞަތެއް  2އަޅ ަގނޑ   ން ވާހަކަައކީ.  ށްލަން ބޭނ ފާހަަގކޮނޑ   ޅ ަގނެތް. އާދެ! މިއީ އަ

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ކަ ދަންނަވަން. ވަރަށްނ ކ ރާ ވާހައަޅ ަގނޑ  ތާއީދ 

 

 ްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެ

މެންބަ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާ  ރ .ޝ ކ ރިއްޔާ  މެދ   މެމާފަންނ   އިއްޒަތްތެރި  ރަޝީދ ެގ  އިބްރާހީމް  ތިންންބަރ   ވަނަ  ، 

 ފ ރ ޞަތ . 

 

 ޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަމާފަންނ  މެދ  ދާއި

މަށް  ބެހެއްޓ   އިަގޑިއިރ  ބަންދ ަގ  48  އިަގއެދ ނީ މީަގނޑ  މި  ށް ވެސް އަޅ  ޞަތަކަވަނަ ފ ރ ތިން ސް،  އިްއޒަތްތެރި ރައީ

މެއް  ބޮ ؟މި ހ ންނަނީ ކާކ ތޯ  އިފަތެރޭ ބަންދ ކޮށްޑިއިރ ަގ  48ންދަނީ.  ެގސްއަށް މި ލިބިރވިބާރ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

  އި ަގދަ ހާލަތ މިފަ ،ްއވާ މީހެއްންޮގޅި ރަށ ތެރޭ ބޮހެއް، ރައްޔިތ ންެގ މ އ ޅޭ މީހެްއ، މީހަކ  މަރާލަން އ ޅޭ މީ ވާލަންއް ޮގ

އެ ެވސް  ފަރާތްތައް  ތިބ ނަނީ  ތިބޭ  ހަ  ެވރިކަމ ަގ  ނ ވާނޭ.އްޔަރ ކޮށްެގންމަންނަ  ބޭފ ޅ ންެގ    ގެ ކޯޓ    މްޕްރީސ   އި މި 

 ، މިއި ާގ އ ކަން ނަމެންބަރ ން ވެސް ފާރ މަތި  ން ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ތެރޭކަށްނަަގިއެގން އަދި ނ ވިތާޓިނ ފ ރާޅ ން  

ނެތީެވ  އިފާެގއް ޮގްއވަދައްކަނީ ބޮ  މިއެވަރެއް ނެތް. މިހާރ   އި  ހ ރިހާ އެއްޗެއް މ ގ ރާލިއިރ ަގ  ެގާގނޫނ  ؛ހ ރިހާ ކަމެއް

ފަރާތް ހައްޔަރ ކޮށް ނެގ މ ެގ ބާރ  ފ ލ ހ ންނަށް ދޭން.    ކަށް ެގންޮގސްދާނެތީ އެފަދަނ ރަްއކާތެރި ހާލަތަ  ނ ވަތަ ޤައ މ 

މީހ ން  ރާމ ޒާހަ ބައިތިއްބާފަ  ޖަހާ  ފަނަރައިން  ފަނަރަކ ރާ  ިއއްޒަތް  އިޮގތަށް  ވެސް  ތެރި  ތިއްބޭ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް. 

ފަހަ ހައްޔަރ ކޮށްފަ ރައެތައް  ހ ރިކ   ރަްއޔިތަކ  އި  އެތައް  ޤައ މ ގަ .  މި  އެ  އި   މިހާރ   ،ހެންނަމަވެސްހައްޔަރ ކޮށްފި. 

އިއަޅ ަގނ  މި  ެގންޑ މެން  އ ޅ ނީޞްލާޙ   އެ  މަނަން  އިވާހަކަ  ކަންބޮޑ ވެެގން  ކޮބައިތޯ   ؟ކީކަމަތެރިޞްލާޚ ދައްކަނީ. 
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މި މިހާރ   ތެރޭަގ  ރައްޔިތ ން  ބިރ ވެރިކަމެްއެގ  ފިކ ރޭއިތިބީ  ހަރ ކަށި  މި ؛.  ވާހަކަައކީ  ައޅ ަގނޑ     ، ދައްކާ 

މީތި އޭތި  ،ފައިދަނީ ސ ވަރ ެގ ދާންށޭ ކިޔާ  ްއސަ ތިމާމެން މިތަކަށް ގޮ ނޭގ. ހަނގ ރާމައެ  ކަން އެބަހަނގ ރާމަތަކަށް ދާ

ޗިޕ   އިކިޔާފަ ޮގޖަހަބޮލަށް  ދަނީ.  އިެގން  މިެގްއސަ  މި ވެއްދެނީ  ،އޮންނަނީ  ންދާއިރ    ހ ން.މީ  އެ  ހަމަ ނަރަކައަކަށް 

ބ ރާ ޤައ މަށް އަންނަން. ގ ޅާ އަނއެތައް ބަޔަކ  އެބަ    ފައިތަނެކޭ ކިޔާ   ދެވ ނީ ނ ބައި  ންނަމެންނަށް މިށް ތިމައަމިއްލައަ

ބާޒާރެ  ދ ނިޔޭެގ  މިހާރ .  އް  އެީއ  ރައީސް  އެ ދ ނިއިްއޒަތްތެރި  ައގ ބޮޑ   އެންމެ  އެންމެ  ، ޗަކީއް ޔޭެގ  ބޮޑ     މިހާރ  

ހެން މީހަކ   ދާ ކ އްޖާ ނ ވަތަ އެ  އް ނަމާދަށްރިން ިވއްކަނީ. މިސްކިތަވެހަނގ ރާމަ  އިބާޒާރ ތައް މި ހިންަގނީ ހަތިޔާރާ

  ، ނޭއް ނޫޤައ މެމިއީ އ ޅެންވާވަރ ެގ    ،ލަށް ޗިޕެއް ޖަހަިއެގންނަ ބޮެގން އޭހ ރެ  އިމަ އޭނަ ކައިރީގަ އިކިތައް ދިޔަ މިސް

ކ  ބިމެފ މިއީ  އޭތިކޭރ ެގ  އެ،  ކިޔައިެގން  ޗިބޮެގ  ކ އްޖާ  މީތި  މި ލަށް  ޖަހަިއެގން  ައގ ބޮޑ ކޮށް  ވިްއކާލަ  ޕެއް  ނީ. 

އެކައ ންޓ ފަ  މިވިްއކާލަނީ.   ބަރާތްތަކ ެގ  ރައީތައް  އިްއޒަތްތެރި  މިނިސްޓްރީަގސް.  ލަންޖެހޭ  އެބައޮތް    އިއިސްލާމިކް 

ޒަކާތް ބެހެނީ   ،ކް މިނިސްޓްރީއަށް. ނެތޭ މަޢ ލޫމާތ ތަކެއްދައްކަނީ އިސްލާމި    ޒަކާތް މިމ ދަލ    .ތ  ފަންޑ މ ދަލ  ޒަކާ

ނޑ މެން ބަލަންޖެހޭ. އެވަރ ެގ  ހަނީ އަޅ ަގބަ  ކަށްކަންށް، ކޮންބަޔަވެރިންނަޙައްޤ ޒަކާތް ބެހެނީ    ލ ކިހިނެއް ކަެމއް. މ ދަ

މިތިބީ މިނިފ ރަ  އިރާއްޖޭަގ  މިށްެގން.  ހަވާލ ކޮ  ބަޔަކާ  އިސްލާމިކް  ާގއިމ ސްޓްތަމަ  ނަޝީދ ރީއެއް  ރައީސް   ކ ރީ 

އެކަމަކ   ގާއިމ  ތަޢ ލީމ އިސް  އި ދިވެހިރާއްޖޭގަ   އިއްގަ ނިޔަތެ  ހެޔޮ ކޮށްދިނީ.  ބިނާކ ރަން. މ ޖ ތަމަޢެރަނަގޅ     ،ލާމީ  އް 

ހާ އަޅަިއެގން  ތާކި  ދެ ؛ދީނީ ތާކިހާ  އިހަލާކިސިޔާސީ ތާ  އަދި ތިބީމި   އިމިނިސްޓްރީަގ  އިސްލާިމކް  އެ  ،އެހެންނަމަވެސް

ބަ ކިހިނެއްތޯ    އި ތާކިހަލ ަގ  ދެއް.  އެތިބި  މި ؛ތާކިހާ  އެއް ؟ކޮށްދޭނީރިކަންވެތިބެެގން  ރައްޔިތ ންެގ ރާއްޖޭެގ  ހަމަ   

 މި ދަްއކަނީ.    އް މިޮގސް އެހެން ވާހަކައެ   އިކިހަލެއްގަ ތާޮގްއވާލީމަ އެހެން    ބޮން  އަވަހާރަކޮށްލަން  ސްޖިލިސްެގ ރައީމަ

ވެސް  ކޮންމެކަނީދައް  މިދަްއކަނީ.    ޅަން އެހެން ވާހަކައެއް މިއަށް ހ ރަސްޤަޤީރާއިރ  ތަޙ ކ ޤ ތަޙ ޤީވަގ ތ  ދަްއކަނީ މި  

ޮގސް ހ ރިހާ    އިސްލާމ ންނަށް ކާފަރަށް ޮގވާ ވާހަކަ. ދެންކ ރާ ވާހަކަ.  ތާނ ޚިނ ން  ކަ. ައންހެކ ރާ ވާހަތާނ ޚިކ   ކ އްޖަ

  ، ބަރ ދެއްކި މަޖިލިސް މެންއް ކަމަށް ބ ނަނީ ވެސް ދެންމެ ވާހަކަ ސް ބިލެބޮޑަށް މިއީ ޯގ  އަދި މިކަން އެންމެ ؛ޗެއް އެއް 

 ...ރީ ޕާޓީހޫޖ މް އެއީ

 

 ންމ ން ނި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ

ވާ އަންާގރަ ދ ވަހ    2021ޖ ލައި    6   މެންބަރ . ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީޒަތްތެރި އިއް   ްއޔާއާދެ! ޝ ކ ރި

 ަގއި.   9:00ހެނދ ނ  
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