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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަރުން.ޢިއްޒަތްތެިރްމެނ26ްްއަށްްވަަޑިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2112/2/11އޖ/މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީްް-3.1

3.2-ްް ްނަންބަރު ްފާްސކުރުން.ްޔައުމިްއޔާ 2112/18ްްަޔއުމިއްޔާ 2112/21ްްއިން ްަޔއުމިއްޔާ.ްެއއީ،3ްްއަށް ޖަލްސާގެ

ވަނަްޖަލްސާގެްަޔއުމިްއޔާ.ްމ6ްްިވަނަްޖަލްސާްއަދ5ްްިވަނަްޖަލްސާްާއއ4ްްިވަަންދައުރުގ2ްްެވަނަްއަހަުރގ2112ްްެ

ްުނވާީތް ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްމެންބަރަުކްއިޞްާލޙެއް ްއެްއވެސް ްވެްބސައިުޓގައިްާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު ްމަޖިލީހުގެ ޔައުމިްއޔާތައް

ްތަކަކީްމަޖިލީހުގެްިރޔާސަތުންްޤަބޫލުކުރާްޔައުިމއްާޔތަކެއްްކަމަށްްނިންމަން.ގަާވއިދުަގިއވާްގޮުތގެްމަތިންްމިްޔައުމިްއޔާ

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްއާދެ ،ް ްނަންބަރު ްބޭްއވުމަށްްް.4އެޖެންޑާ ްބައްދަލުވުންތަްއ ްކޮމިޓީތަުކގެ ްމިއަދު ްއެްނގުން. ްއަންާގ ރިޔާސަތުން

ްކޮމިޓީ.9:31ްގޮތް.ްހަމަޖެހިފައިވާް ްޢާއްމު ްއާއި ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްއާއި ްކޮމިޓީ ްއިޖުތިމާޢ11:15ްީގަިއްއިޤްތިޞާދީ ގައި

ްކޮމިޓީ.ް ްއާިއްަގާވއިދު ްކޮމިޓީ.11:31ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީެގްސަބް ްއިޖުތިމާޢީ ްކޮމިޓީ.14:11ްގައި ްކުޑަ ްމަޖިލީހުގެ ްުމޅި ަގއި



  

ްބެހ14:31ްޭ ްކަންތައްަތކާ ްމުއައްސަާސތަކުގެ ްްމިނިވަން ްރޭ ްމި ްއާދެ، ްދެން،8:31ްކޮމިޓީ. ްކޮމިޓީ. ްއިޤްތިޞާދީ ަގއި

ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާް ްކޮމިޓީގައި ްތަރައްޤީ ްބަދަލުތައް.ްޤައުމީ ްއައި ްކޮމިޓީތަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވާލަނީ ްމި އަޅުަގނޑު

ްޢަބްދު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމާފަهللاްކެލާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްެއ ްބަދަލުގަިއ ްދާއިރާެގްމަޢުޞޫމުެގ ްހުޅަނގު ންނު

ްޢަބްދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވްهللا ްކޮމިޓީގައި ްމާލިއްޔަތު ްއަދި ްހަމަޖެއްސެވުމަށް، ޢަބްދުއްރަޙީމު

ޢަބްދުއްރަޙީމުގެްބަދަލުގައިްއެްކޮމިޓީްއަށް،ްކެލާްދާއިރާެގްهللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޢަބްދުޢިއްޒަތްތެ ްމެންބަރު ްރި ްވާީތްهللا ްފޮނުއްވާަފއި ްސިޓީ ްފަރާތުން ްޑީ.އާރު.ޕީެގ ްހަމަޖެއްސެުވމަށް މަޢުޞޫމު

ް ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ 29ްްރައްޔިތުންގެ ްމާއްދާެގ ްގޮތަށ2ްްވަނަ ްއެ ްއެކަން ްމަތިން ްގޮުތެގ ްވާ ް)ނ(ގައި ގެ

ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްކަންތައްތަާކ ްމުއައްަސސާތަުކގެ ްމިނިވަން ްދާއިރާެގްއިޢުލާނުކުރަން. ްބިލެތްދޫ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގައި

ްޢަބްދުް ްއީވާ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްގަލޮޅު ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެ ްބަދަލުަގއި ްޙަމްޒާގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު هللاްޢިއްޒަތްތެރި

ްގަވާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްވާތީ ްފޮނުވާފައި ްސިޓީ ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްހަމަޖެއްސެވުަމށް ްގޮތުން ްވަގުތީ 29ްއިުދގެ

ްގެް)ނ(ަގއިްވާްގޮުތގެްމަތިންްއެކަންްެއގޮަތށްްއިޢުލާނުކުރަން.2ވަނަްމާއްދާގެް

ް

ްކުއްލިްމައްސަލަް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލިބިފަ.ްމިް ްވަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްަގވާއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްވެސް އާދެ،ްމިއަދު

ްމައްސަ ްވަީންކުއްލި ްޖެނެރަލް ްކައުސެލް ްމަޖިލީހުެގ ްކަުމގައި ްއެއް ްމައްަސލަ ްބަލައިގަނެވިދާނެ ްމަޖިީލހަށް ްއަކީ ލަ

ްގޮުތގެްމަތިންްހުށަހެޅުއްވުމަށްްމައްސަލަްހުށަހެޅުްއިވް ލަފާދެއްވާފަ.ްއެހެންވީާމ،ްމިްމައްސަލަްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދަގއިވާ

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްމެންބަރު،ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދަށްްއަޅުގަ

ް

 މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ަވނަްމާއްދާގެްދަށުންްހުށަހަޅ149ްްާވަނަްމާއްދާްއާއ145ްްިޝުކުރިއްާޔ.ް`.ްރައްިޔތުންްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ަގއިްސޯސަންްމަގުންްބިދީސީއަކަށްްތޫނުްއެއްަޗކުނ4:31ްްވަނަްދުވަހުގެްރޭްފަތިހ2112ްްުްޖޫނ23ްްކުއްލިްމައްސަލަ.ް

ް ްވަގުތު ްއެ ްހަމަ ްރާއްޖޭގަިއ17ްްހަމަލަދީ، ްމި ްާވއިރު ްޒަޚަމުކޮށްަފއި ްވަޅިހަަރއި ްބުރަަކއްޓަށް ްުކއްޖެްއގެ އަހަރުގެ

ް ްހުއްޓުވަން ްމައްސަލަަތއް ްމަސްތުވާތަކެތީ ްއާއި ްމާރާމާރީ ްމިފަދަްހިނގަމުންދާ ްވީހިނދު،ްއަދި ްނުކުޅެިދފައި ސަުރކާރުން

ސިލްސިލާްމާރާމާރީްއާއިްގޭންގުްކުށްތައްްމާލެްއާއިްރާއްޖޭެގްކަންކޮޅުތަކުންްތަކުރާރުވަމުްންދާހިނދު،ްއެފަދަްކުށްތައްް

ްމުއަް ްފުލުހުންގެ ްނުކުެރވި ްމަަސއްކަތެްއ ްއެކަށޭނެ ްގެަނއުމަށް ްހުއްޓުވުަމކަށް ްއިްނ ްމުއައްސަާސ އްސަާސްފުލުހުންގެ



  

ްހިމެނޭް ްޚިދުމަތުގައި ްމުއަްއސަސާގެ ްއެ ްއަދި ްވާހިނދު، ްފާހަގަކުރެވިަފިއ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްކަމަށް ފެއިލްވެފަިއވާ

ްރީތިް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމަްޝހޫރުވެ، ްފަތުރުވެރިކަމަށް ްދުިނޔޭަގއި ްަބއިވެިރވެ، ްޢަމަލުތަކުގައި ްމިފަދަ ްފަރާތްތަކުން ބައެއް

ނޑުދޮށްަތކާއިްއަމާންވެ ށިްާނމާންްބިރުވެރިްވެއްަޓކަށްްބަދަލުވެފައިްވީހިނދު،ްރާއްޖޭގެްައމަންއަމާންކަންްބެލެހެއްޓުމުގެްގޮ

ް ްަހވާލުވެ ްހަލަބޮލިވެފަިއާވްهللاްމަސްއޫލިއްޔަތު ްރާއްޖޭަގއި ްަވގުުތ ްމި ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ްތިބި ްހުވާކޮްށގެން ގަންދީ

ްެއއްވުންަތކުގަް ްަވދެ،ްސިޔާީސ ްތެރެއަށް ްމާޙައުުލ ްގޮތުންްސިޔާސީ ްނަފްސާނީ ްޮގތުންނާއި ްޖިސްމާނީ ްރައްޔިތުންނަށް ިއ

ްސަލާމަތާއިް ްރައްޔިތުްނގެ ްހުއްޓާލުމަާށިއ ްގޯނާކުރުން ްމުދަލަށް ްފަރާތްތަުކގެ ްއެ ްާއިއ ްއަނިޔާ ކުރަމުންގެންދާ

ްޤައުުމގައިް ްނަގަހައްޓައި ްހައިަބތު ްޤަދަރާއި ްމުައއްސަާސގެ ްސިފައިންގެ ްފުލުހުންނާއި ްއަދި ްރައްކާތެރިކަމަށް

ްއަމަންއަމާންކަމަށްްއިސްކަންިދނުމަށްްގޮވައިލާްހުށަހަޅާްުކއްިލްމައްސަލަ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެހެންވީމާ،ް ްއަހަންޖެހޭ. ްވޯަޓށް ްފެނޭތޯ ްބަލައިގަތުމަށް ްމައްަސލަ ްމި ްމަތިން ްގޮުތގެ ްަގާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ އާދެ،

ްރަނގަބީ ްޖަަހންޖެހޭ ްޓަކައި ްއެހުމަށް ްޢިްއޒަތްތެރިްވޯޓަށް ްއާދެ، ް)ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( ްދަންނަވަން. ްޖެއްސެވުަމށް ލު

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ ްއެދެން. ްޗެުކޮކށްލަދެއްވުން ްކާޑުކޮޅުތައް 145ްްމެންބަރުން ްއާއި ްމާއްދާ 149ްވަނަ

ްއިބްރާހީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްދަށުން،ްމާފަްނނު ްމާއްާދގެ ްކުއްިލްވަނަ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު މު

ްޯވޓުދެްއވުންް ްގޮތަކަށް ްފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްބަހުސްކުރެްއވުމާ ްމަޖިލީހުގައި މައްސަލަ

ްއެދެން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމުްރަޝީދު.ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

38ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

27ްްވޯޓުްދެްއވީ:

9ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

1ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް



  

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 36ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .19ް ްޖުްމލަ ްއ36ެ. ްމިް. ހެންކަމުން،

ްހުށަހެޅުއްވުމަށް،ް ްމައްސަލަ ްގުޅިެގން ްފާސްވުމާ ްގޮތަށް ްއާދެ،ްމި ްފާސްވެއްޖެ. ްފާސްކުރުމަށް ްބަހުސްކުރުމަށް މައްސަލަ

ްމަޖިލީހުެގް ްމި ްކުީރގައި ްޭއގެ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު އަޅުަގނޑު

ްދާއިާރގެ ްވެލިދޫ ްދަންނަވާލަން.ްްރިޔާސަތަށް ްވަޑައިގެންދެްއވުމަށް ްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްމިްވަގުުތް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް`.ްއަޅުަގނޑުްމިްމަސައްކަަތއިެގންްކުރިއަށްްދާއިރުްއެންމެްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ްޓަކަިއް ްވާހަކަދެްއކުމަށް ްމައްސަަލްއަށް ްކުއްލި ްފުރ7ްުހުށަހެޅިފައިވާ ްދެކުނުްމިނެޓުގެ ްއަރުވަނީ،ްމާފަންނު ްމި ޞަތެއް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދަށް.

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކު

ސޯސަންމަގުްން،4:31ްވަނަްދުވަހުގެްރޭްފަތިހ2112ްްުޖޫނ23ްްް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ް

ްއަކަށް ްްބިދޭސީ ްދިޔަ ްމަގުން ްއެ ްހަމަ ްވަގުުތ، ްއެ ްހަމަ ްހަމަލަދީ، ްއެއްަޗުކން ްގަޔަށ17ްްްތޫނު ްކުއްޖެްއގެ އަހަރު

ްމާޙައުުލް ްދިވެހިރާއްޖޭެގްކުުށގެ ްތަކުރާުރވަމުންދާ ްމައްަސލައާ،ްމީ ްދިން ްހަމަލާދީ،ްއަނިޔާ ްެއއްަޗކުން ވަޅިހަރަިއ،ްތޫނު

ްނުކުެރވި ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްފެއިްލވެފަިއވާްްހުއްޓުވަން ްމުއައްސަސާ ްފުލުހުންެގ ްޚާއްޞަކޮށް ތިބެ،

ްކޮޅުންލާް ްމިހާރު ްިއހުސާސްތައް ްަރއްޔިތުްނގެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްއާދެ، ްވާއިރު. ކަމަށް

ްކޮށްފައިވާ ްދަންނަަވއިލާނަން ްއަޅުަގނޑު ްއޮންލައިންްނޫހެްއގައި ްދިޔައީ.ްރާއްޖޭގައި ްމިކަން ކޮމެންެޓއް.ްއޭަގއިްްހިސާބަށް

މިްބުނަނީްރާއްޖޭގައިްކުށްކުާރްމީހުންްނުރައްކަލާްހެދި،ްދިރިއުޅެންޖެހިފައިްވަނީްބިރުވެރިަކމެއްގެްތެރޭަގއޭ.ްަވޅިހެރުމާ،ް

ްރަީއްސ،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙާލަތުގަ. ްނުކުޅެދޭ ްވަނީ ްމި ްނިޒާމު ްޝަރުޢީ ްގޮސްފަިއވާއިރު ްއަށް ްއިންތިހާ ްވައްކަން ފޭރުމާއި

ްމަޖިލީހުންްފާހަގަކޮށް ްރައްޔިތުންގެ ްވަނީ. ްމި ްކިހިނެއްތޯއޭ ްނިޒާމު ްޝަރުޢީ ްކިހިނެއްތޯ، ްނިޒާމު. ްޝަރުޢީ ްއޮތް ފައި

ްއެަތްއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަރުޙަލާ، ްއިންތިޤާލީ ްނުހެދި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުތައް ހަދައިދޭންޖެހޭ

ްޤާނޫ ްއެ ްބަްއޓަންވީ ްޤާނޫުނއަސާސީ ްއާ ްފަހުން، ްޒަމާނެއް ްއެކު. ްބާބަކާ ްއިންިތޤާލީ ްތެޭރަގއި އަހަުރ2ްްނުއަސާސީގެ

ނޑުމެންނަށްްއަދިވެސްްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްވޭްހެއްކާްބެހޭްބިލު.ްއަދިވެސްްހިފެހެއްޓިފައިްވަނީ.ް ވީއިުރގައިްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަްތތެރި ްއޮތްއިރުަގއި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްއަދި ްއިޞްލާޙުނުކޮށް ްބިލު ްބެހޭ ނުޑްްޤާނޫނުލްޢުޤުބާތާ ްއަުޅގަ ރައީސް،

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްވާ ްތެރޭގައި ްޤާނޫނެއްެގ ްައކީ ްާޤނޫނުއަސަސީ ްފެހި ްފާހަގަކުރެވުނު،ްމި ނޑަްށ ްއަޅުގަ ދަންނަވާލަފާނަން

ްކަމަށް.ް ްދައުލަތެއް ްއިސްލާމީ ްއަކީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްވޭ ްބަޔާންކޮށްފަިއްއެބަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި ްައކީ އެއް.ްދިވެހިރާއްޖޭ

ްސްޓޭޓެ ްޝަރީޢަތްްއިސްލާމިކު ްއިސްލާމީ ްުސންނަތް ްރަސޫލާގެ ްނުވަތަ ްޤުރުއާން ްކީރިތި ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްކަމަށް. އް

ްެއިކް ްފަހަރު ްއެކިއެކި ްނުޖެހޭ. ްވެސް ްހަދާކަށް ްޤާނޫނު ްނޯންނާނެ. ްގޮެތއް ްއެްއވެސް ްނުހިންގޭނެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި



  

ތާނގައިްވެސްްމީހުްންމަރާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްފަރާތްތަކުންްމެރުމަށްްނުވަތަްއެހެންްކަމެއް،ްދުނިޭޔގެްއެހެންްތަން

ްމީހަުކްމަރާނެ.ްއިސްލާމްދީނުަގިއް ްއެ ްކޮށްިފއްޔާ ްޙުކުމެއް ްމަރަށް ްމީހުން ްނިޒާމަކުން ްޝަުރޢީ ދިވެހިރާއްޖޭެގްެއއްެވސް

ްކުރަންޖެ ްކަންތަްއ ްެއ ްހިނދެއްގަިއ ްމާފުނުދީފި ްބަަޔކު ްއެހެން ްނުވަތަ ްވާރިސަުކ ްމީހެްއގެ ްއެ ްގޮތުން ްިމްއޮންނަ ހޭނެ.

ްނުވަަތް ްރައްޔިަތކު ްރާއްޖޭގެ ްކަމަށް. ްއެއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބިނާވެފަިއވާ ްމަްއޗަށް ްއޭގެ ްބަޔާންކޮށްދޭ ޤާނޫނުއަސާސީ

ނިޑޔާރެއްްަކއިރީަގއިްއަްއސަވަަބއްލަވާ.ްިދވެހިރާއްޖޭަގއިްއިސްލާމީްޝަރީޢަތްްނުކުރެވޭނޭތޯ.ްއެއްވެްސް ނޑިޔާުރގޭގެްފަ ފަ

ްދިވެހިރާް ްހަމަ ްނުކޮށް، ްވެިރކަމަށްްކަމެއް ްރައްޔިތުން ްހަދައި، ްނާމާންތަނަކަށް ްރާއްޖެ ްހަދައި، ްވެއްަޓކަށް ްކުށުގެ އްޖޭގެ

ްވީދާލުމަށްް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްިވސްނައިދީ،ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްކަމަށް ްއެްއެޗއް ްދޯހަޅި ްއަކީ ްޤާނޫނުއަާސސީ އަޔަީތވެ،ްއެ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްކަމެްއ. ްކުރާ ްހަނދާންވަނީ.ްްވަނ11ްަޓަކައި ްއަޅުަގނޑު ްކަންނޭނެގ މާއްދާ

ްއިސްލާމްދީނަީކް ްއަދި ްއިސްލާމްދީނެވެ. ްދީނަކީ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްދީން. ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްކުރޭ ްއެބަ ްބަޔާން މީގައި

ބްރާހީމާްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނުގެްމައިަގނޑުްމަސްދަރެވެ.ްދީނީްދަންނަބޭކަލުންގެްނަމުގައިްހަދީޘްްވިއްކަމުން،ްޤާސިމުްއި

ްޖުމްހޫރީް ްކޯލިޝަެނއް. ްއެކު ްޕާޓީއަކާ ްޢަދާލަތު ްނުހަދަން ްެވސް ްދުވަހަކު ްެއކު،ްއަޅުަގނޑުމެން ްޕާޓީއާ ްއެ ްނުވަތަ އެކު

ޕާޓީއާްހެދިްކޯލިޝަެނއްްހެދީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްފެށުނީއްުސރެްރާއްޖޭަގއިްއިސްލާމްދީންްނުވަތަްިއސްލާމީްޝަރީޢަތަށްް

ކޮށް،ްމިްކަންތައްަތއްްރާއްޭޖަގއިްއިސްލާމީްޢަޤީދާްހަރުދަނާކުރުމަށްްޓަކަިއްަވކާލާތުކުާރްނުވަތަްިއސްލާމްދީނަށްްވަކާލާތުް

ނޮޑސްް ްބަ ްތިބޭ، ްއެްއކޮށް ްބަނގުރަލާ ްއެ ްވިްއކަން. ްބަނގުާރ ްާރއްޖޭގައި ްިތއްބަވަނީ ްއެ ްއުޅެނީ، ްއެ ބޭފުޅުން

ްގެތަުކގައިް ްދިރިއުުޅްއވާ ްދިރިއުުޅއްވަީނ،ްެއްމީހުން ްފަދަ ްބޮޭވްގޮތަްށްްވަޙީދުއްދީންމެން ްރާ ްތަންތަން. ްވިްއާކ ްރާ ހުރޭ

ްދޭތެރޭް ްވެރިކަމާ ްއެ ްއަަޔތީވެ ްވެރިކަެމއް ްާވހަކަދައްަކއި، ްއިސްލާމްދީނުގެ ްބަޔަކު ްވަރުގެ ްމި ްތަންތަން. ހުންނަ

ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުރި. ްވެސް ްބަޣާވާެތްއ ްކުެޅ، ްޢަޤީދާއާ ްުހރި ްރައްޔިތުްނގެ ްިއސްލާމްދީނުގެ ްޓަކަިއ ްނަފްރަތުއުފެއްދުމަށް

ްއޮންނަީނ،ް ްމި ްހަވީރުނޫހުގައި ްތެރޭގައި ްމަހުގެ ްމި ްހަމަ ްައކީ ްނުކުތާ ްއަެނއް ްފާހަަގކުރެވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ރައީސް،

ް ްހަްއޔަުރކޮށްފި، ްަބޔަކު ްެއކު ްަމްއސަލައާ ްޒަކަމުކޮށްލި 21ްްބިދޭސީއަކު ްވަޅިހަރައ2112ްިޖޫން ނޑަށް ްބަ ްުޒވާނެްއގެ .

ް ް،12ްޒަޚަމުކޮށްލައިފި، ްމަހުގެ ްމި ްބ12ިހަމަ ްިމްގަ. ްިމއީ ްހައްޔަރުކޮށްފި. ްީމހަކު ްދެ ްަވޅިހަރައި ްަގޔަށް ްެއއްގެ ދޭސީ

ްތިީބް ްަރއްޔިތުން ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްނެތް. ްެވއްޓެއް ްއަމާން ްރައްޔިތުންނަށް ްކަންކަމަީކ. ްހިނގާ ރާއްޖޭަގއި

ްހުޅު ްދޮރުތައް ްމަސްތުވާތަކެތީގެ ްމިހާރު. ްވިްއކަީނ ްމަސްތުވާތަކެތި ްކަންމަތީގަިއ ްއަުލން.ްގިސްލަިގސްލާ. ވިއްޖެ

ްބޭރަްށް ްދޮރުން ްތިރިއަށް، ްއޭނަ ްުކއްޖެްއ، ްުޒވާން ްަވޅިހަރައި ްއެއް. ްޢާއިލާ ްއޮންނަ ްގުޅިަފިއ ްާޢއިލާއާ އަޅުަގނުޑގެ

ްއޮތްް ްގުޅިފައި ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްޢާިއލާ. ްކުއްާޖގެ ްކިޔާ ްއެ ްބޮބީއޭ ްމަރާލީ. ްވަޅިހަރައި ފޭބިތަނާ

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއް. ްއެފަދަ،ްޢާއިލާ ްހަމަ ްރާއްޖޭގައި ްހިތާމަ. ްކުރާ ްމީހުން ްއެ ްގޮތް. ްއުޅޭ ްމީހުން ްއެ އިުހސާސްކުރެވޭ

ްމަސައްކަތްކުރާއިުރަގއިް ްނުކުމެ ްދެކޮޅަށް ްއެކަމާ ްނުވަތަ ްއިހުތިޖާޖުކުރަމުން ްފާހަަގކުަރމުން،ްއެކަމާ ްސުކޫތު މަގުމަތީގައި

ްޙުކުްމއިްއޭވނެ ްމައްޗަށް ްމީހުންގެ ްއެ ްޯނވޭ ނޑިޔާރުންނަކަށް ްދޮރުންްްފަ ްެއއް ްިއްއވާ. ްުނވެސް ްޙުކުެމއް ްވެސް. ގޮތެއް



  

ްފުލުހުންގެް ްހަމަ ްމަސްތުވާތަކެތި ްއެ ްމަސްތުވާތަކެތި، ްއަތުލައިަގނެވޭ ްމަގުމަތިން ްދޫކުރަނީ. ްދޮރުން ްއަނެއް ވައްދާފައި

ްމަތީގައި ްކަންކަން ްކަންކަންމަތީގަ. ްވިއްކަނީ ްނުކުމެ ްފުލުހުން ްދޮރުން ްއަެނއް ްަވއްދާފައި ްއަށް ސަނާމުުގްްއިދާރާ

ްއިސްލާމީް ްނުވަތަ ްިކޔަިއގެން ްދީނޭ ްހާލަކީ. ްއޮތް ްރާްއޖޭގައި ްމި ްމިއީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްވިްއކަނީ، ވިްއކާހެން

ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިް ްމި ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްވައްަދއިގެން ްބޮލަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްކިޔަިއގެން، ްނުކުރެވޭނޭ ޝަރީޢަތް

ނޑިޔާރެއްްޝަރީޢަްތކޮށްފިއްާޔްއަޅުަގނޑުްމިްދަންނަވަނީްދިެވހިރާއް ޖޭގައިްުނވަތަްމަރަން،ްމަރަށްމަރުހިފަންްމީހަކު،ްފަ

އެކަމާްދެކޮޅަށްްތެުދވާނެްެއްއވެސްްމީހަކުްނުހުންނާނެ.ްޤާނޫނުއަސާސީްބަޔާންކުރަނީްިމއީްއިސްލާމީްދައުލަތެއްްކަމަށް.ް

ްބޮލަ ްރައްިޔތުންގެ ްހަދައިގެްނ ްމިގޮތް ްެއޮގތް ްދަްއކަިއގެން ްުނވަަތްހުއްޖަތެއް ްޑިމޮކްރަސީ ްވިސްަނއިދެނީ ްހަމަ ށް

ްުއސޫލޭ.ް ްބާތިސްޓު ްބާތިޒަމޭ. ްއޮންނަނީ ްޤައުމުަގއި ްމި ްޫނނޭ. ްވެިރކަމެއް ްކުރަންާވވަރުގެ ްއެީއ ްވެިރކަމަކީ ރައްޔިތުންެގ

ްޕާޓީ،ް ްެއ ްބާތިސްޓުން، ްުނވަތަ ްބާިތޒަމު ްއޮތް ްިމޞްރުގަާއ ްާއއި ްއިާރގުަގ ްއާއި ްލީިބާޔގަ ްއާއި ްސީރިާޔގަ އެއީ

ްރެފަރެ ްކޮންމެ ްހަމައެކަނި 5ްްންޑަމަކުން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްނަަގއި، ްވޯޓެއް ްރެފަރަންޑަމަކުން އަހަުރ31ްްއަހަރަކު

ްނަގަިއގެން،ް ްނަމެއް ްފާސްކޮށްގެން، ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްވޯޓަކުން ްނުފެންނަ ްފެންނަ ްރެފަރެންޑަމް، ހަމައެކަނި

ްއަ ްވެިރކަންކުރަމުން ްލަިއގެން ްވޯޓެއް ްނުފެންނަ ްކުޭރ.ފެންނަ ްވެިރކަން ްނިޒާމުގަިއ ްއެ ްނަމެއް. ްިކޔާ ްނިޒާމަކަށް ްއި

ްވަގުުތް ްބަހުސްކުރުމަށް ްމައްސަލައިަގއި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަވާތީ ްވަގުތު ްފުރުޞަތު ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްހުށަހަޅަން.ްއެހެންްބޭފުޅަކުްތާއީދުކޮށްދެއްވާނެްކަމަށްްއުއްމީދުުކރަން ް.ްޝުކުރިއްޔާ.ްއިތުރުކުރުމަށްްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:މަޢުޞޫމުްهللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްދިޔުމަީކްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްއިތުރުވެގެން ްކުށްުކރުން ްޤައުމުަގއި ްއާދެ، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްކަމެ ްހިތާމަހުރި ްދިުޔމަކީ ްއިތުރުވެގެން ްމާރާމާރީ ްޤައުމުގަިއ ްކަމެއް. ްޤަބޫލުކުެރޭވްހިތާމަހުރި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އް.

ް ްދާއިރާގ7ްްެގޮތުަގއި ްދެކުނު ްމާފަންނު ްއާދެ، ްމަޑުޖެހެމުން. ްއަންނަނީ ްމި ްކަންތައްަތއް ްއެ ްފެށިގެން ްއިން ފެބުުރއަރީ

ްދޭހަވަނީްމިް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްިވޔަސް ްކަުމގައި ްހުށަހެޅުއްވި ްމިްމައްސަލަ ްއިބްރާހީމުްރަޝީދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިފަދަް ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްކަމަށް. ްއެއް ްމައްސަލަ ްުއޅޭ ްހުށަހަޅުއްވައިގެން ްފަރާތުން ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްއަކީ މައްސަލަ

މައްސަލަްެއއްްހުށަހަޅުްއވާއިުރްއެމް.ޑީ.ޕީންްވިސްާނވަޑަިއަގންނަވަންޖެހޭްއެްބޭފުޅުންްމިްމައްސަލަިއގައިްިލޔެފައިްހުިރް

ްއަހުުލވެް ްއަސްލު ްކަންތައްތަުކގެ ްމިދިޔަ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްކޮބައިތޯ.ްސީދާ ްތެރޭގަިއ3ްްރިންނަކީ ްދުވަހުގެ އަހަރު

ްބޮުޑް ްނެްތވަރު ްވާހަކަ.ްދުނިޔޭގައި ްޑީލަރުންގެ ްހަ ްމާމުލު ްފަސް ްއަުޑއެހިން ނޑުމެން ްކަންތައްަތއް.ްައޅުގަ ްހުރި ކޮށްފައި

ްަހއްަޔރުކުރި ްހިފައި ްބޭފުޅުން ްއެ ްކޮބަިއތޯ ްވާހަކަ. ްޑީލަރުންގެ ްހަ ްނަޝީދަށް ްރައީްސ ްލިިބގެންދިަޔއިރު.3ްްތޯ އަހަރު

ް ްމާރާމާރީގަ.3ްްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާުރގެ ްގޭންގު ްދޫކޮށްލަންޖެހުނީ ްފުރާނަ ްުޒވާނުންތޯްމަގުމައްޗަށް ްކިަތއް ްތެރޭގައި އަހަރު

ންްމީަގއިްވެސްްއާްގާތްކުޭރްއިނގޭޯތ.ްމަސްތުވާތަކެީތގެްމައްސަލަަތއް،ްހައްެލއްްލިބުނުތޯ.ްނުލިބޭ.ްއާދެ،ްދ31ެއަދަދުް



  

ްސިޔާީސް ްކުރިން ްއުފެދުމުގެ ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްކޮންބަެއއްތޯ. ްެވއްދީ ްފުލުހުން ްތެެރއަށް ްކަންތަކުގެ ްިސޔާސީ ްކަމަކީ އަނެއް

ކަންތައްތަުކގެްތެރެއަށްްފުލުހުންްވައްދަންްފެށީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއުފެދިފައިްސަރުކާރާްހަވާލުވުަމށްފަހުްއެންމެްފުރަތަމަްވެސްް

ްމުއައްސަސާ ްދިޔަ.ްހުރިހާ ްބޭނުންކުރަމުން ްފުލުހުން ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްޓަަކއި ްއަތްގަަދކުރުމަށް ްެތރެއަށް ތަކުގެ

ްބޭނުންކުރަމުންދިޔަ.ް ްފުލުހުން ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްތެެރިއން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްޓަކައި ްއުނަދގޫކުރުަމށް ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެންްިމއަދުްއުފާްވަނީްމިހާުރގެްސަރުކާ ުރން،ްޑރ.މުޙައްމަދުްވަޙީދުްަޙސަންްމަނިކުްވިދާުޅވެފަިއްއޮީތްއާދެ،ްއަުޅގަ

ނޑުެމންްއުފާކުރަންްމިއަދުްފުލުހުންް ތިމަންނާމެންްމިނިވަންްމުއަްއސަސާތަކަށްްފުރިހަމައަށްްޖާގަދޭނަމޭ.ްއެގޮތުންްއަުޅގަ

ްއަތް ްސަރުކާރަކުްނ ްމައްޗަށް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްދާތީ. ްމަސައްަކތްކުރަމުން ްއެކު ްނުކުރޭ.ްމިނިވަންކަމާ ްއެއް ގަދަ

ްައޅުަގނޑުމެންް ްވެސް ްޖަމީލަށް ްޑރ. ްމިނިސްޓަރ ްހޯމް ްެއގޮތުްނ ްހަމަ ްުނކުރޭ. ްއެއް ްއަތްގަަދ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކުރަމުންދާތީ.ް ްކަންަތއް ްމި ްހުެރ، ްެއއްކިާބވެ ްފިކުރުން ްސިާޔސީ ްވެްސ ްބޭފުާޅ ްއެ ްޝުކުރުދަންނަަވން. ްއާއި މަރުޙަބާ

ާޤނޫނުގެްއިުމގެްމަތީންްމީހަކުްޖަލަށްލާނެްވާހަކަްބުނުމަކީްާޒތީްހަސަދަލައިގެންްމަޖިލީހުެގްްޤާނޫނުގެްހަމަތަކުގެްމަތީން،

ްވެްސް ްމަސަްއކަތްޕުޅު ްރިޔާުޒގެ ްކޮމިޝަނަރ ްޕޮލިސް ްނޫން. ްކަެމއް ްލާްނވީ ްމައްސަލަ ްމިކަހަލަ ްބޭކާރުކުރަްނ ވަގުުތ

ޔޭގެްފަތުރުވެރިކަމުގެްވާހަކަްވިދާުޅވެއްޖެ.ްދުނިޔޭެގްއަޅުަގނޑުމެންްމިްވަގުތުްފާހަގަކޮށް،ްޝުކުރުދަންަނވަން.ްދެންްދުނި

ނޑުމެންނަށްްގުޅާފައިްއެބަްބުނޭ،ްމަޢުޞޫމު،ް ފަތުރުވެރިކަމުގެްސުލްޙަވެރިްމުޒާހިރާއޭްބުނީމަްބޭރުގެްއޮޕަރޭޓަރުންްއަޅުގަ

ް ްޓުއަރގަިއޑުން ްތިބީ ްއެ ްނޯންނާނޭ. ްެއއް ްމުޒާހަރާ ްިކޔަނީ،ްސުލްޙަވެރި ްތި ްމުޒާހަރާއޭ ްޖެޓީްސުލްޙަވެރި އެންނަންބަރު

ްރާއްޭޖެގް ްހިނގައްޖޭ. ްމަދުެވގެން ްގުަނއަކަށް ްއެތައް ްޓޫރިސްޓުންތައް ްއަންނަ ްއަށް ްމާލެ ްބުނަނީ ްބޭފުޅުން ްއެ ކައިރީ.

ްއެމް.ޑީ.ޕީެގް ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްުއޅެނީ ްމި ްއަަރއިގަންނަން ްަޙއްުޤތަކަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްެއމް.ޑީ.ޕީ. ްކުޅެީނ ްމި އިޤްތިޞާދަށް

ްވާްިސޔާަސތައްްދިވެހިންނަކަށްްތާއީދެއްްދެނެއްްނުކުރެވޭނެ.ްޝުކުިރއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްހައްދުފަހަނައަޅާފައި

ްް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުް

ްމާ ްަކންބޮޑުވެފަިއވާ ްއެންމެ ްކަމަކަށް ްއެ ްޤަުއމުގައި ްމުޅި ްއާދެ،ްމިއަދު ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއާިއްޝުކުރިއްޔާ ރާމާރީ

ނޑުްދެޭކް މީހުންްމެރުމުގެްމައްސަލައާްުގޅޭްގޮތުންްމިްހުށަހަޅާފައިްއޮްތްކުއްލިްމައްސަލަްއަށްްައޅުަގނޑުްެވސްްއަުޅގަ

ްޤަބޫލުކުރަްން ްެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްމި ްއާދެ، ްބޭނުންކޮށްލަން. ްފުރުަޞތުގެ ްދަންނަވާލަން ގޮތް

ްކަންބޮ ްއެންމެންނަށް ްނަަގއި،ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމައްސަލަ ްބާވަތުގެ ްމި ްއެހެންނަމަވެްސ، ްއެއް. ްމައްސަލަ ޑުވެފަިއވާ

ްއެހެންް ްއޮޅުވައިލާފައި ްޙަޤީީޤްމާނަ ްއަސްލު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަދެއްކުމުަގއި ްކަންކަާމްމެދު ްބާވަތުގެ ތިލަކޮށް،ްމި

ްކަ ްހައްލުެވގެންދާނެ ްމިކަން ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްވާހަކަެދއްކުމަކީ ްއަކީްގޮތްގޮތަށް ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްނޫން.ްދަންނަވަން މެއް

23ްް ްވަނީ.2112ްްޖޫން ްހުށަހަޅާފައި ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްގުިޅގެން ްމަުރެގްހާދިސާއަކާ ްދެ ްހިނގާަފއިވާ ްރޭ ްދުވަުހގެ ވަނަ

ްފެ ްޒިންމާދާރުކަމަށް ްތަންކޮޅެއް ްމީތި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކުރުމަށްވުރެ ްެއކަން ްފާހަގަކޮށް، ްެއްއ ްނުކުތާ ްވަކި ނޭ،ްޚާއްޞަކޮށް



  

ްިމް ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭތޯ. ްަނމަ ްވާ ްކޮށްފައި ްއެހެން ްޮގތުން ްުގޅޭ ްމައްސަލަާއ ްހިނގާ ްަވގުުތގަިއ ްމި ްރާއްޖޭަގއި މުޅި

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްބޭުނންތަކުގަިއ ްތަފާތު ްވެސް ްަވރަކަށް ްކިތަންމެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްަމއްސަލަތަުކގައި ބާވަތުގެ

ްދައް ްެއ ްއެހެންނަަމވެސް، ްއެްވާހަކަދެެކވިދާނެ. ްެއކު ްޒިންމާދާރުކަމާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްވާަހަކތަކުަގއި ާކ

ްމަަސއްކަތްކޮްށގެްން ްމި ްނިޔަެތއްަގއި ްއިޙްލާޞްތެރި ްއެްއކިބާެވ،ްަތންކޮޅެއް ްކަންތައްތަކުން ްިސޔާސީ މަސައްކަތްކުެރވޭނީ

ް ްމި ްމިއަދު ްނަމަ ްަމސައްކަތްކޮށްފި ްއެ ްއެގޮތަށް ްދެކެން. ްގައިުމވެސް ނުޑްހަމަ ްއަުޅގަ ްދިާމވެގެްންކަމަށް ްމި ޤައުމުގައި

ްކަމަކީް ްދެންނެވި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްހައްުލެވގެންދާނެކަން ްމައްސަލަ އުޅޭ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްފަރާތްތަކުން ްތަޙްޤީޤުކުރާ ނޑުމެންނަށް ްފަރާތްތަކުން،ްައޅުގަ ްތަކުރާރުކޮްށްތަޙްޤީޤުގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްކަހަލަ ްވަކި ްއެދޭ ްމިްއެބަ ްޤާނޫނެއް ްދެ ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ. ްއުނދަގޫވާ ްކުުރމަށް ްކަންކަން ްނެތިގެން ޤާނޫނުތަކެއް

ްވެސްް ްފަހުން ްޤާނޫނު.ްއޭގެ ްބެހޭ ްކުށްތަކާ ްގޭންގު ްއަދި ްޤާނޫނާ ްބެހޭ ްގެންގުޅުމާ ްހަތިޔާރު ްތޫނު ްއެއީ ްނިންމީ. ތަނުން

ނޑުމެންނަށްްއެންމެްބޮޑަްށްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްއެްކަމަަކށްްއެދެވޭްހައްލެއްްައއިްތަނެއްްނު ފެނޭ.ްދެންްމިހާރުްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަްށްހިތަށްއަރާްއެްބިލުްވެސްް މިްވާހަކަްދެކެވެނީްހެއްކާްބެޭހްބިލާއިްޖިނާޢީްއިޖުރާއަތުގެްބިލުގެްވާހަކަ.ްއަުޅގަ

ް ްަރނގަޅު، ްާބއޭ. ްލިބޭނެ ްހައްެލއް ްއެދެވޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފާސްކުެރިވދާނޭ. ްވެްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑު އަުޅގަ

ްޤާނޫނުތައްް ްއެ ްޤާނޫނުތައް. ްމުހިއްމު ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްކަންަކން ްބާވަުތގެ ްއެ ްޤާނޫނުތަކަކީ ްކަހަލަ ްބައެއް ޤަބޫލުކުރަން

ނުޑމެންްމިްޤާނޫނުތައްްހެދިޔަސް،ްއެްޤާނޫނުތަްއްރަނަގޅަްށް ނިމެންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްކިތަންމެްވަަރކަށްްއަުޅގަ

ް ްހައްލުވެގެންދާނެހެނެއް.ްތަންފީޛުނުކުރެވެނީ ްމިކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހިއެއްުނވޭ ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްަވންޏާ ކަމަށް

ްއެް ްހަމަ ްގޮސް ްމީހަުކްމަރާލާފައި ްގަސްުތގައި ްގޮްސ،ްަކނޑައެިޅގެން ްމަރާލާފައި ްމީހަކު ްޤަބޫެލއްނުކުރަން އަޅުަގނެޑއް

ްކަމަކަށް.ްމިއީްއިސްލާ ްއުެޅވިާދނެ ްއަށްްއަރާމުގައި ްމަރާލައިފިްމީހެއްގެްމީހާ ްހިނގަންޖެހޭނެްތަނެއް.ްހަމަ މީްޝަރީޢަތް

ްޝަރުޢީް ްގޮތަށް ްޙުކުމްކުރެވޭ ްމަރު ްޤަބޫލުކުރަން. ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްމަރުކަން ްޙުކުމަކީ ްއަންނަންޖެހޭނެ މައްޗަށް

ނޑުމެންނަކަށްްނު ފެނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްިމްދާއިރާަގއިްހަމަޖެހިފައިވޭ.ްއެެހންނަމަވެސް،ްެއކަންްތަންފީޛުުކރެވޭްތަނެއްްއަުޅގަ

ްމިއަދުް ްނުކުެރވޭނެ. ްހައްލެއް ްކަމެްއ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްނޫނިްއޔާ ްކޮށްގެން ްމިކަްނ ްއުސޫލުން ދެންނެވި

ްދިމާލަށްް ްސިފައިންނާ ްފުލުހުންނާއި ްއޮތީމަ، ްހިތްހަމަނުޖެހިފައި ްދޭތެރޭގައި ްފުލުހުންނާ ްސިފައިންާނިއ އަޅުަގނޑުމެން

ނ ނޑުމެންނަކަްށްއެކަންްަހއްލުެވގެންނުދާނެ.ްކިތަންމެްވަރަކަށްްއަުޅގަ ޑުމެންްމިްމައްސަލަިއގަިއްެއއްޗިިހްކިޔަްސްއަުޅގަ

ްދޮށަށްް ްމޭެޒއްގެ ްއެއް ްބާރު، ްތަންފީޛުކުރުމުގެ ްއަދި ްދާއިރާއާ ްޝަރުޢީ ްމަޖިލީހާއި ްހަދާ ްޤާނޫނު ްވާނީ ްހައްލު މިކަން

ްބަ ްކޮްނކަމެއްތޯ ްކުރެވޭނީ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްކަމުަގއި ްމި ްއެދެޭވްއެްއވެ، ްއެންމެ ްޭއގެ ްމަޝްވަރާކޮްށގެން. ލައި

ްޮސއިކޮށްފައިް ްއެިކއެިކްމުޢާހަދާތަކުގައި ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްމަސައްކަތްކުރީމަ.ްިމައދު ްައޅުަގނޑުމެން ްޓަކައި ހައްލުހޯދުމަށް

ްކޮންމެ ްައރައިގަންނަ ްޙައްޤަްއ ްމީހުންގެ ްހަމަ ްިކޔަިއގެްނ ްަޙއްޤޭ ްއިންސާނީ ްނުޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން މީހެއްެގްްއޮތަސް

ްޮގވާލަންް ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްކަމެއް ްކުަރންޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއީ ްދާކަެށއް. ްހިމާޔަތްކުރަމުން ޙައްޤު



  

ް ްމީގެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވެސް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްަޓކަިއ،3ްްމިއަދު ްޓަކަިއ،ްޤައުމަށް ްހައްުލކުރުމަށް ްމިކަން ްެއއްެވގެން ބާރު

 ރުމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.ްދީނަށްްޓަކައިްމަސައްކަްތކު

ް

 ކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްވެސްް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްުކރިން ްފަަށއިގަތުުމގެ ްވާހަކަކޮޅު ނުޑެގ ްއަުޅގަ ނޑު، ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޢިްއޒަ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަށް ްމައްސަލަ ްއޮްތ ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްބަހުސްކުރާނެްމިއަދު ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ތްތެރި

ފުރުޞަތުދިނުމުގެްގޮތުން،ްހުރިހާްމެންބަރުންްބަހުސްކޮށްްނިމެންދެންްވަގުތުްއިތުރުކުރަންްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅަން.ްއާދެ،ް

ނޑުްދަންނަވާލަންްއޮ ނުޑްތާއީުދކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ްއަުޅގަ ތްްވާހަަކްއަޅުަގނޑުްކުރިންްހުށަހެޅުމެްއްއޮތްްނަމަ،ްއަުޅގަ

އަކީްމިްތަުނގައިްިޢއްޒަތްތެިރްބައެއްްމެންބަރުންްވިދާޅުެވްއޖެްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާުރގެްަސބަބުން،ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްިސޔާސީް

ްއަކީްިދވެހިރާއްޖޭގެްތާރީުޚަގއިް ްއޮތްްވާަހކަ ހަރަކާތުގެްސަބަބުން،ްއިޤްިތޞާދުްހަލާކުވާްވާހަކަ.ްައޅުަގނޑުްދަންނަވަން

ވަުރގެްބޮޑުްގެއްލުމެއް،ްފުލުހުންނާއިްސިފައިންްނެރެ،ްބަޣާވާތަކުންްވެރިކަންްވައްޓާލުމުގެްސަބަުބްންދުވަހަކުްފޫނުބެއްދޭ

ްޭއގެް ްއޮތީ. ްވެފަޭއ ްއިޤްިތޞާދަށް ްޤައުުމގެ ްމި ްގެއްލުމެްއ ްުނކުރެޭވވަުރގެ ްއަދަދު ްުގނައި ްއިޤްތިޞާދަށް ްޤައުމުގެ މި

ްވެރިކަުމގަ ްބަޣާވާތަކުން ްމިއަދު ްއުފުލަންޖެހޭނީ ްވެރިކަުމަގިއްޒިންމާ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފަރާތްތަކުންނޭ. ްތިއްބެވި ްމި ިއ

ްެއކަމުންް ްދެން ްނެތް. ްެވރިކަމެއް ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްމިހާރު ްބަްއލަވާ، ްވާހަކަަދއްާކއިރު ްސިާޔސީކުރި ްސިފައިން ފުލުހުންނާއި

ްފުލު ްވެރިަކމޭ. ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ްއޮތީ ްމިހާރު ްދަންނަވަނީ. ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްނޫންތޯޭއ ްސިފައިްންނުކުންނަންވެއްޖެ ހުންނާއި

ްސަުރކާރުްން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްެވސް ްހަލާކުވެާދއިރު ްޤައުމު ްުމޅި ްނޫންތޯއޭ. ްދުވަސްެވއްޖެ ްނެރޭހާ ްތެެރއިން ސިޔާސަތުގެ

ްދައުލަތުންް ްދިނީމާ، ްމުސާރަ ްަދއުލަތުން ްރައްޔިތުން ްނެރެެގން، ްސިފައިން ްުފލުހުންނާއި ްވިދާުޅވެ، ސިޔާސީކުިރއްޔޭ

ް ްދައުލަތުން ްދިނީމާ، ްފެށީްޔުނީފޯމު ްފުލުހުން ްފޭރެން ްރަްއޔިތުން ްބޭނުންކޮށްގެން ްތަކެތި ްމި ްނުކުމެ، ހަތިޔާރުދިނީމާ

ްބަޔަުކް ްވަކި ްއެއީ ްފުލުހުން ްނުރައްކަލަކަްށވެ، ްބޮޑު ްފުލުހުންނަކީ ްރައްޔިތުންނަށް ްސާފުޮކށް ްވަރަށް އިހަށްދުވަހު.

ްެވގެ ްޤައުމުަގއި ްމި ްފުލުހުންނާއިްސިފައިން ްގޭްނގަކަށް ްބޮޑު ްއެްއްއޮޕަރޭޓުކުރާ ްވެރިކަމެްއގަ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްދިަޔއީ ން

ނޫނޭ.ްމިއީްވަރަށްްސާފުކޮށްްފެންނަންްއޮތްްޙަޤީޤަތެކޭ.ްމިއަދުްފުލުހުންނާއިްސިފައިންްސިޔާސީވެަފއިްހުރިްމިންވަރަކީް

ްކޮންމެް ްނުކުންނަ ްއަނގައިން ްމީހުން ްދެ ްނާޒިމާ ްހުރި ްމިނިސްޓަރަކަށް ްޑިފެންސް ްރިޔާޟާއި ްކޮމިޝަނަރު ރިޔާޟާ،

ްމިކަންްބަ ްނުކުމެ، ްފުލުހުން ްމިއަދު ްމިހެން ްވެއްޖޭ. ްުފލުހުންނަށް ްޤާނޫނުތަކަށް ްާއއި ްޤާނޫުނައސާސީ ްޤައުމުގެ ްމި ހަކީ

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްނެތޭ. ްފުުރޞަތެއް ްބުނާނެ ްބާރުތަކެކޭ ްސަލާަމތީ ްދައުލަުތގެ ްމިީއ ނޑަކަެށއް ްއަުޅގަ ްފެށީމާ ކުރަން

ްއަޅުް ްސިފައިން ްއަންނަނީ،ްފުލުހުންނާއި ްގެންގުޭޅްސިފަވެގެން ްމީހުން ްދެ ްރިޔާޟާ ްނާޒިމާއި ްމިއީ ްވަނީ ނޑަްށްސިފަ ގަ

ްގޮުތގަިއް ްބާރެއްގެ ްސަލާމަތީ ްތިބި ްހިމާޔަތްކުރަން ްަރއްޔިތުން ްގޮތުަގއޭ.ްމިއްޔަީކްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްއެްއގެ ލޭބަރްފޯސް

ކޮށް،ްރަްއޔިތުންްގެންޮގސްްއަޅުަގނޑަށްްމިއަަދކުްސިފަްެއއްްނުެވއޭ.ްނުކުމެ،ްރަްއޔިތުްންފޭރި،ްރައްޔިތުންނަށްްއަނިޔާް



  

މިްމީހުންގެްވަޅިެއއްގެްުތނުޑމައްޗަށްްލީމާ،ްމީކީްރަްއޔިުތންގެްހިމާޔަތުަގއިްތިބިްބަޔަުކްކަމަކަށްްބުނާނެްފުރުޞަތެއްް

ް ްނާޒިމާ ްފުލުހުން،ްރިޔާޟާއި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީހުނ2ްްްނެތް ްއެ ްވީމާ،ްމިއަދު ްޤާނޫނަށް ްއެއީ ްބަހަކީ މީހުންގެ

ްގޮތަ ްފުލުހުންނާއިްބުނާހާ ްޤައުމުގެ ްމި ްމިއަުދ ްސިަފވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްޢަމަލުކުރަންފެށީމާ ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ކަށް

ްގެްނގުޭޅ،ް ްގޭގައި ްމީހުން ްގެްނގުޭޅ،ްއެ ްގޭގައި ްމީހުން ްއެ ްދަރަޖަ ްބަންގާޅ111ްްީސިފައިންގެ ްގެންގުޅޭ ްދީގެން ޑޮަލރު

މިްޤަުއމުގައިްދަްށވެއްޖޭ.ްަރއްޔިތުންްމިއަދުްއިޙްތިރާމެއްްުނކުރޭ.ްްއަކަށްްވުރެްފުލުހުންނާއިްސިަފއިންގެްދަރަޖަްމިއަދުް

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުރާނެ. ްއިޙްތިރާމެއް ްމީހުންނަކަށް ްއެ ްނުކުމެ ްރައްޔިތުން ްއަނިާޔކުރަންފެށީމާ ރައްޔިތުންނަށް

ްމިއަދު.

ް

 ދެްއކެވުން:ވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކުްވާހަކަ

ް ްަގާވއިދުގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 141ްްޝުކުރިއްޔާ ްމާއްދާ، ްއަށ149ްްްވަނަ ްމާއްދާ ވަނަ

ެއްހުށަހެޅުއްިވްމައްސަލަްއަކީްހަަމްްރަޝީދުްމުއިބްރާހީހަވާލާދެއްަވއިްމާފަންނުްދެކުުންދާއިރާެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްާތއީދުކުރާ ްވަރަށް ްވެްސ ްތޫުންްއަޅުަގނުޑ ްމާޙައުލުަގއި ްމި ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ްދަންަނވަން. ްކަުމގައި ްެއއް މަްއސަލަ

ްގޮއްސަ.ް ްއަށް ްދަރަޖަ ްކަންބޮޑުވާ ްވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމައްސަލަ ްކުށްތަުކގެ ްގޭންގު ްހަމަލާދިނުމާއި ހަތިޔާރުން

ދާޅުވެެދއްވިްބަެއްއްވާހަކަފުޅުތަކަށްްއަޅުަގނުޑްނަމަވެސްްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވަުމންްވިދާޅުވެދެްއވިްބައެއްްނުުކތާތަކުަގއިްވި

ްދަނީް ްމި ްނުހުއްޓުިވގެން ްމާަޙއުލު ްކުުށގެ ްމި ްވިދާުޅވީ ްފާހަގަކުަރއްަވއި ްގޮތެްއަގއި ްޚާްއޞަ ްއަލިއަުޅވާލަން. ބޭނުން

ހަކަފުޅުދެއްކެިވްމިއަދުގެްސަރުކާާރއިްއަދިްމިއަދުގެްފުލުހުންގެްއިދާރާްފެއިލްވީމައޭ.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކު،ްދެންމެްވާ

ްޑރ.ޢަްބދު ްފަރާތުން ްވިދާޅުިވްފަދައިްންهللاްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްމެންބަރު ްާދއިރާގެ ްމެންބަރު،ްކެލާ ްިޢއްޒަތްެތރި ްއެ މަޢުޞޫމު

ްފެނިގެންދިޔަ.ް ްމާޒީަގއި ްަކއިރި ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމުްއދަތެއް ްއަޅާލި ްކޮށައި ްަމގުމަްއޗަށް ްޒުވާނުން ްދިވެހި ތިރީހަކަށް

ވަނ7ްްަވަނަްއަހަރުެގްފެބުރުއަރީްމަހުގ2112ްްެވަނަްުދވަހުންްފެއްޓިގެނ11ްްްނޮވެމްބަުރްމަހުގެްްވަނަްއަހަރ2118ްު

ްމިް ްސިފައިންނަށް ްފުުލހުންނާއި ްޙާލަތަކީ ްމިއަދުެގ ްދެން ްދިަޔ. ްކުރަމުން ްމިކަން ްޭރވިގެން،ްާރވަިއގެން ްހަމައަށް ދުވަހާ

ް ްމި ްނުބެލެހެއްޓިގެން ްމަުގމަތި ްނުހުއްުޓިވ، ްމައްސަަލްކަންތައްތައް ްކޮން ްވެގެްނ، ްކޮންހެނެްއ ްކޮންބަޔަކު، އުޅެނީ

ްވެްސް ްދެންމެ ްނިސްބަްތެވވަަޑއިގަންަނވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވިދާޅުވަނީ، ްމި ްމެންބަރުން ްބަެއްއ ްޢިްއޒަތްތެރި އެްއގައިތޯ.

ްދުވަ ްހަލާުކވި ްތުރާލާ ްއެންމެ ްެގއްލުމާއި ްބޮޑު ްއެންމެ ްދިމާވި ްއަށް ްރާއްެޖ ްވިދާޅުެވއްޖެ ްމެންބަރަކު ފެބުުރއަރ7ްްީހަީކ

ްޮގތަކީްތިމަންނާމެންގެްވެރިކަންް ްމިްއުޅެނީ.ްެވގެންްމިްއުޅޭ ދުވަހޭ.ްތިމަންނާމެންގެްވެރިަކންްވެއްިޓގެންނޭ.ްޙަޤީޤަތަކީ

ްަކނާޑިއް ްއެްއގަމާއި ްހިކިފަސްތާކަށާއި ްހުރިހާ ްދުނިޔޭގެ ްހިންގިޔަނުދޭންވެެގން ްޤައުމު ްމި ްބަޔަކަށް ވެއްޓުނީމަ،ްދެންތިބި

ްތެރެ ްއިންްވަިއގެ ްރާއްޖެ ްާއއި ްދިވެހިރާއްޖެ ްފަތުރަނީ. ްމި ްއެޖެންޑާ ްކަހަަލ ްއެކި ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްތިބެެގން ްއެރި އަށް

ްޓޫިރޒަމް،ްޓޫރިސްޓުްން ްާރއްޖޭގެ ްނެތްކަމާއި ްއިޤްތިޞާދު ްރާއްޭޖގެ ްކަާމއި ްފެއިލްވެފައި ްަވނީ ްމި ބޭރުގަިއ،ްދިވެހިރާއްޖެ



  

ްކަމަށް ްމިއަށްވުގެނެސްގެންުނވާނެ .ް ްޖަރީމާ ްބޮޑު ްރެ ްިހންގޭނެތޯ؟ ްޖަރީމާްްމިެއއް ްިދވެއްަސކުްްވަރުގެ ްހިންގަން އެއް

ްަޤއުމަ ްއެްމ.ޑީ.ޕީން.ްވާނެތޯ.ްއެހެްނވީމާ،ްދިވެހި ްވަނީ ްމި ްޚިޔާނާތް ނުޑްށް ްމަިއގަ ްފެިށގެންްގޮތުގަްމުގުެލްއގެ ްމިކަން އި

ދިވެހިްރަްއޔިތުންްރާއްޖެްއާއިްންނެވިްބޭފުޅާްއަކީްދިވެހިގެްެއންމެްއިސްްރޫހާނީްލީޑަރަކަށްްހުމް.ޑީ.ޕީްއެްއައިްހިސާބާއި

ްއަންނަ ްރުޅި ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްފަރުދެއްް،ދެކެ ްގޮްއެއް ްރައްޔިތަކަށް ްދިވެހި ްހުރި ްމިްުތގައި ްކުރަމުން ްމިކަން ްއޭނާ ްވާީތ

ްއެމް.ޑީ.ޕީްގެންދަނީ. ްރަީއސް، ްމެންބަރުންޢިއްޒަތްތެިރ ްަރއްް،ެގ ްދިވެހި ްވަކިްވަިކވަކިްނ ްއަނިޔާކުރުާމއި ވަިކްޔިތުްނނަށް

ްގޯދިވެ ްިތއްބާ ްަމގުމަތީގައި ްރައްޔިތުންނަށް ްދުއްޕާންހި ްތުރާޖެއްސުާމއި ްއުނދަގޫކުރުާމއި ްމިއަުދްނާކުރުމާއި ކުރުމަީކ

ްކަމެއް. ްއޮތް ްރަްއޔިތަކުްއާދަވެފައި ްދާއިާރގެ ްކޮމްްޕލޭންމިްއަުޅަގނޑުގެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެބަހާރުވެސް ްމިއީްްކޮށްފައި އޮތް

ްއެްކޓިވިސްޓެްްއެމް.ޑީ.ޕީގެް ްއިސް ްމީހަކުްމަތީާބޒާރުް،ގަިއްމަސަްއކަތްކުރާއްެގްގޮތުްއެންމެ ްހިންގާ ްއަންހެް،ފިހާރަ ންްމި

ްހިނގިޔަ ްމަގުމަތިން ްއަށް ްނުދީމީހާ ްވަނަ، ްނުދީފިހާރަތަކަށް ްކަމަށް، ްއުނދަގޫކުރަމުންދާ ްހިސާބަށް ްއެންމެްހިފަހައްޓާ .ް

ްނިންމާ ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްުދވަހު ްއޮތް ްމަޖިލީްސ ްރައްޔިތުންގެ ްއަުޅަގނޑުފަހުން ްނިކުމެ،ްްފައި ްދާން ގެއަްށ

ްމައްޗަްނގޮ ްއިންނެވި ްމި ްތަނަށް ްމި ްއުޅުނުއިރުަގިއ ްނައްޓާލަން ްތަނުން ްއޮންނަ ްކާރު ްދާއިރާެގްއަޅުަގނޑު ްއުތުރު ޅި

ްވަޑަިއގެންމެންބަ ްބަލާ ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްއެމް.ޑީ.ޕީރު ްފަޔަށް،ްތިއްެބވި ްގަޔަްށ، ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމެންބަރުން، ގެ

ްކާރުތަޅައިްބޮލަށްއަ ްހެދި.ސުްނނާފަތިކޮްރައި ްކުޅުޖަހާ ްަގޔަށް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމިްށް ްފެބޭްމިއީ ްިމކަހަލަްޭބފުޅުންގެ ންވަރު.

ްވުރެ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްްޤަރާރު ްތިމަންނާމެރަނގަޅެއް ްރަނގަޅުނޫންތޯ ްއުސޫލުތައް ްއަމިއްލަ ްފުރަތަމައިނުން.ްން ކުރަން

ްމި ްއޮތީ ްްދެން ްރަސްމީކޮށް ްްދައްކަން.ވާހަކަ ްމިހާރު ްވަޑަިއެގން ްބޭފުޅަކަށް،ބައްލަވާ ދިވެހިރާއްޖޭެގްްކެރިަވޑަިއގަންނަާވ

ް ްލިބޭ ްެގްއލުން ްކަންތައްތަކަށް ްޓޫރިޒަމާ ްއެކަމުގެ ްދައްކަވާއިްވާހަކަ ްމެއިލްްބޭފުޅުން ްވަދެވަަޑއިގަންަނވާ ްުރަގިއ

ްއެްމިް.އޮންލައިނަށް ްއޮންނާނެ ްފެންނަން ްްވަގުތު ްރާއްޖެްބަ Dailymail.co.ukބޭފުޅުންނަށް އްލަަވއިލަްއވާ.

ްއަގުް ްމިކޮންކަމަކުންތޯ ްވާަހކައަކުންްނޫް.އޮތީްެވއްޓިފައި ްމިްއޮތީކީ.ްމިްސަރުކާރުގެ ްއަުގވެއްޓިަފއި ރާއްޖޭގެްމާލެްްމިން

ްތިބި ްމިް،ބަލަހައްޓަން ްކައިރީަގއި ްމިތާ ްވަރުން ްހުރި ްނުކުޅެދުންތެރިކަން ްމީހުންގެ ްތިލަފުށިްމާލެްސިޓީްކައުންސިލް އޮތް

ްއަނދަމު ްމަންޒަރާއި ްވާހަކަްންދާ ްެގއްލުމުގެ ްާވ ްއަށް ްް،ރާްއޖެ ްބައްަލަވއިްފޮޓޯތަކާްބޮޑެތި ްއެހެރީ ްެއްއޗެހި ލަްއވާ.ްެއކު

އޮތްްތަން.ްމިްނުކުތާގައިްފާހަގަކުރަްއާވފައިްއެބަްއޮތްްރާއްޖެްއަށް،ްރާއްޖެްއަށްްގެސްޓުންްއެންމެްގިނައިންްއަންނަންް

ް ްޓޫރިސްޓުރާއްޖޭގެ ްގެއްިލގެން ްހުއަމާންކަން ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ ްނާންނާނެ ށަހެޅުއްވިއިުރގަިއްން

ްއެހަނދުމަފުޅު ްނޫންތޯ ްކައުްނސިލްގަިއްމިްކޮށްލަންވީ ްސިޓީ ްމާލެ ްއޮންނަ ްމެޖޯރިޓީ ްމާޭލެގްްބޭފުޅުންެގްފުރިހަމަ އުޅެނީ

ްކަހައި ނޑުމެންނަށްކުނިކޮޅު ްައޅުގަ ްއަވައްްނުެލވިގެން. ްމީހުން ްިއިވެގންދިޔަ،ްއެ ްސިޓީްޓެއިއްޔެ ްއޮންނަ ިރްކޮޅުނބުގައި

ްފަް ްއިސް ްއެންމެ ްެއނގިވަްކައުންސިްލގެ ްވާހަކަދެްއކެިވ. ްގާއިމުކުރަން ްގުޅުންތަެކއް ްތަނާ ްމި އެީއްްޑަިއގެންނެވިތޯ.ރާތާއި

ްެއކަމަކު ްއެހެރީ. ްއިދިކޮޅަށް ްއެތާނަގިއ ްަވގުތު ްމި ްަލންކާގަިއ ްމެންބަރެއް. ްޕާީޓގެ ްސަުރކާރާްްއެްއިދިކޮޅު ބޭފުޅުންނާއި

ްގުޅިް ްކޮލަމްބޯ ްަބއްލަަވއިގެން ްީރއްޗަށް ްގޮތް ްކުރި ްއިހަށްދުވަހު ްމަސަްއކަތް ްމިްރީތިކުރުުމގެ ްައޅުަގނޑުމެން ލަްއވާ.



  

ކަމާްއެކުްވިސްނީމަްއެބަްއެނޭގްވަރަށްްއިންޞާފުވެރިްްހަޅައި،ްމިްހުރިހާްކަމަކަށްްދިއުމަށްްވުރެްކުިރންޤަރާރުތައްްހުށަ

ނޑުމެންގެްމިްޕާޓީތަްދޯް ވަނީްޢާްއމުްނިކަމެތިްދިވެހިްރައްޔިތުްމުގެްބާވަތުންްމިްކޯޅޭްކޯޅުމުންްގެއްލުންކާއިްވެިރކައަޅުގަ

ނޑާްމީހާްއަށް. ް...ގުޅަކުޅޭްފަްސގަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްޢާޒިމުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްްމެދު

ް ްފުލުހުން ްދިވެހި ްފުރަތަމައިނުންވެސް ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެންދަާވްޝުކުރިއްޔާ ކޮށްދެއްވަމުން

ްޝުކުރުމިންނަް،ބުރަ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތަްއ ްފުރުޞަތުަގއިް،ދަްނނަވާލަންތް ްޙަޤީޤަުތގަިއްްމި ްބޭނުންވޭ. ވެސް

ްމަ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްމުހިއްމިއަދު ްވަރަށް ްއަކީ ްމައްސަލައްސަލަ ްޚާއްޞަްްމު ްމައްސަލަްއެއް.ްަވކިން ްމި ްއަށް ްމާލެ ކޮށް

ް ްއަކީ ްވަރަށްްްޤަބޫލުކުރާްައޅުަގނޑު ްއަޅުގަްގޮތުަގއި ްީސރިއަސްކޮށް ްިވސްނަިއްވެސް ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ނޑުމެން

ްމަފިކުރު ްުކއްލިއަކަްށްްއްސަލަކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޮުލގަިއްއިލްޒާމުެއއް.ްމިއަދު ްބަެއްއގެ ްއެުޅވުމުެގްަވކި ަތކެއް

ްމިްމިްނިޔަތުގައިް ްނުވަތަ ްަދއްކާުލމަކުން ްކޮންްވާްވާހަކަ ްކޮންހަކަ ްމީގެ ްދުވަހަކު ްމަޖިލީހަށްްެމވެްސްވާމެ ްމި ްއެއް ހަކަ

ް ނޑުމެންނަށްވާހަކަގެނެސް ްައޅުގަ ްޤަބޫެލއްްްދެއްކުަމކުން ނޑެއް ްއަުޅގަ ްަކމަކަށް ްއަންނާނެ ްަހއްލެއް ްމައްަސލައިގެ މި

ް ްޙަޤީޤަތަކީ 7ްްނުކުރަން. ްދިވެހި ްފަހުން ްފެްބރުއަރީގެ ްމިނިވަންވެފަ. ްތިބީ ްމި ްޔަޤީނުންފުލުުހން ްިދވެހިްްހަމަ ވެސް

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޤާނޫނާިއ ްތެރޭގައި ްަގވާއިދުތަކާްފުލުހުންގެ ްެއކިެއކި ްހެޔޮްާއއި ްއަމުރުތައް، ްއެުކރާ ޕޮލިްސްްޚިލާފަށް

ްކުރި ްްކޮމިޝަނަރ ްްްށވުރެެއއަް،ނަމަވެސްވިކަމުގަިއ ްމަތީ ްެއއަްށްްކުރިަކމުގައިސްޕްރީޔާއަކުން ވީނަަމވެސް

ްފުލުތަބާ ްދިވެހި ްމިހާނުވާނެކަން ްއެހުން ްމިްރު ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދައްކަމުން. ްމައްސަަލްްދަނީ ުއޅޭ

ްމާރީމާރާ ްމައްސަލަތަް،ކުރުންވައްކަން، ްހުރިހާ ްމިކަހަލަ ްމިކަަވޅިހެރުން ްޙަޤީޤަތުގައި ްްކީ 31ްްވޭތުދިޔަ ްދުވަސްއަހަރު

އަހަރުްކުރި.3ްްމީެގްް،މެންްބަލަމާްހިނގާައޅުަގނޑުއިތުރުެވގެންްދިޔަްަމއްސަަލތައް.ްްޅާްވަަރށްއަތެރޭގައިްަހއްދުފަހަނަ

ްއަހަރުގެްމައްސަލަތަކ3ްާމިދިޔަްްއަހަރުގެްމައްސަލަތަކާ،15ްވަތަްއަހަރުްނ31ްުއަހަރުްކުރީގެްމައްސަލަތަާކއިްއ3ްްެ

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކައިރިްައދަދުހިންގަވާ ްބަލައިލާިއރު ްބަލައިލަމާ. ްމި ްތެރޭަގިއ3ްްނުކުރާނެ. ްދުަވސް އަހަރު

ްމުޖުތަމަޢުއަޅުަގނޑުމެ ްސޮސަް،ްނގެ ްހަލާކުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެްއކޮށް ނޑުއިޓީ ްއަުޅގަ ްޒުވާނުންނަށްްކޮށްލައިފި. މެްނގެ

ްހުއްޓާަލއި، ްރެސްޕެކްޓުކުރުން ްމީސްމީހުންނަށް ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްގޮތްގޮތުން ްުޒވާނުންްތަފާތު ނޑުމެްނގެ ނަށްްއަުޅގަ

ްވަްއކަން ްދަސްކޮށްދީ، ްބާރުއަވަްއކަންކުރަން ްޮއތްޅަމުކުރުމަށް ްޤައުމުގައި ްމި ްއެއް ްޕާޓީ ްއަޅުަގނޑުމެްންންދާ ްމިއީ ކަން

ްމައްސަލަ ްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއެއް. ްޙަޤީޤަތަކީ. ްހައްލުއަޅުަގނޑުމިއީ ްކަންތައްތައް ްމި ްމެންނަށް ްކަމަކީ.ްނުވެގެން ނޫޅޭ

ްމިއެހެންނޫންނަމަ،ް ނޑުމެންގެ ްއަްއަޅުގަ ްެއކުކަންތައްތައް ްޕާޓީތައް ްސިޔާސީ ނޑުމެންގެ ްމަސައްކަތްުޅގަ ްކުރަމުންްެވގެން

ނޑުް،ނަމަްދާ ްހައްލުއަޅުގަ ްމިކަންތައްތައް ްއަޅުގަމެންނަށް ްކައިރީކުެރވޭނެ. ްފުލުހުން ްވެއްޖެ ކޮބައިތޯްް،އަހަންްނޑުމެން

ްވެސް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކަމަކީ. ްކޮށްދެވޭނެ ްމަޖިލީހުން ްްއަޅުަގނޑުމެން ްހުއްޓުވަން. ްމާރާމާރީ ްމި ވަްއކަްންބޭނުން



  

ްއަޅުް ނޑުހުއްޓުވަން. ްއެއްބާރުލުންގަ ްމިތަނުން ްޤާނޫނުތަްއްްދީގެންމެންނަށް ްެއކި ްއެއްކޮށް ްފަރާތްތަކާ ްއެ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްހަދައިހަދައި،ް ްމިދީަގވާއިދުަތއް ްއުޅެްެގން ްހައްލުކުރަން ްޤަބޫލުކުރާކަންތައް ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫނީ ްމިްގެން ކަމެއްްްގޮތުަގއި

ްޙަޤީޤަތަކީް ްނުވާނެ. ްޤަބޫް،ހައްލެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއް ްރަނގަުޅކުރަންޖެހޭ.ްޤީޤަތަޙަލުކުރަްނޖެހޭ ްއެބަ ްޖުޑީަޝރީ ކީ

ްރަނގަޅުނުޮކށް ްވުރެން ްްމިހާރަށް ްމިހާރު ްވެސް ްފަހަރެއްގައި ްުނުކރަން ްޤަބޫލެއް ްމައްސަލަތައްްއަޅުަގނޑު މިއަންނަ

ފޮނުީވ،ްކޯޓާްހިސާބަށްްް،ނެގީްެވެގންްފުލުހަށްްވެއްދީ،ްބަޔާންމީހަކުްކުށްވެރިައއިސްދާނެްކަމަށް.ްއެއްްުދވަހުްހައްލެއްް

ްފޮނުވީްޕީ.ޖީއާ ްހިސާްއެްް.ހިސާބަށް ްއޮތްކަން ްމައްސަލަތަކެއް ްގިަނ ްހުއްޓިަފއި ްތަކުރާރުކޮށްްބުގައި ނޑުމެންނަށް ައޅުގަ

ްއެިކއެ ްއެނގެމުންދޭ. ްއެަބ ްފަރާތްތަކުން ްައޑުކި ްއެހެްނވުމާއެުކ، ްދޭ. ްއެބަ ްއެބައަހަމުްނ ނޑުމެން ޖެހޭްްއަުޅގަ

ްޖުޑީ ްކަންތައްތަްއްރަނގައަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޝަީރގެ ްއޮފީސްުޅކުރާއިުރްފުރަތަމައިނުން ްވުރެް،ްޕީ.ޖީ ްމިހާރަށް ްއޮފީސް އެ

ްވުރެް ްމިހާރަށް ްްރަނގަޅަށް ްހިނގާ ްހަރުދަނާކޮށް ްހަދައިގޮެތއް، ްމަޖިލީހުންްއުސޫލެްއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދެވޭޯތ

ްނުކޮށް ްމަސައްކަތެއް ްއެފަދަ ްމަޖިލީހުން ްައޅުަގނޑުެމން ްހިނގާްް،މަސައްކަތްކުރަން. ްމި ްމާލޭގައި ްވެސް ްޔަޤީނުން ހަމަ

ްްކަންތައްތަެކއް ްހިރާއްޭޖގެ ްމައްސަލަތަކަްނކޮޅުތަުކގައި ްމިކަހަލަ ްނޭެދވޭ ނނގާ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްހައްުލނުވާނެ ޑުްއް

ް ްއެހެންވުމާއެުކ، ްއަޅުގަްޤަބޫލުކުރަން. ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއިނގިލިދިމާކޮށްއަޅުަގނޑު ްފަރާތަކަށް ްަވިކ ްނޑުމެން

ްއެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަދަލުގައި ްާވްހަޅޭއްލެވުުމގެ ްމި ްމުޖުތަމަޢުގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެގެން ްއެކަިތަގނޑަކަށް މެން

ްކަޓަރު ްވަޅިހަރަިއ ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްމީހެއް، ްތިާމގެ ްކޮންމެވެސް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއަނިާޔެވގެންްކަންތައްތައް އަަޅިއގެން

ްނު ްއަވަތަ ްކަމަކީ ްކޮންމެ ްޒިންމާވެްނިާޔވެގެންދާ ްެއކަމާ ނޑުމެން ްކަް،ުޅގަ ްއެކަމާ ންޮބޑުވާންޖެހޭްައޅުަގނޑުެމން

ް ްވާީތވެ، ްއިދާރާކަންކަމުަގއި ްމި ްފުލުހުން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެއްަބިއވެގެން ްގެނެސްްއަުޅަގނޑުމެން ް،ގެންްއަށް

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްކޮންމެ ްކޮށްދޭންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަމި ްތިބިކަން ްކޮށްދޭން ްެއަބްމަޖިލީހުން ނޑުމެން ުޅގަ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުބުނަންޖެހޭ.ް ނޑުމެްނގެްްރަންޖެހޭއަޅުގަ ކިތަންމެްްިޚޔާލުްތަފާތުވުންތައްްސިާޔސީއެއްްޙަޤީޤަތަީކްއަުޅގަ

ްބޮ ްކޮށް ްކަމުަގއިޑެއް ްވީްްއޮތް ްިމފަދަ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްމުހިއްނަމަވެސް ނޑުމެންްއިޖުތިމާޢީ ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަުކގައި މު

ނޑުމެންްއެއްްވާހަކަތަެކްއްއެބަްދައްކަންޖެހޭ.ްިކޔަންްއެބަްއެަކއްެޗއް ްޖެހޭ.ްައޅުގަ

ް

 ޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމަްއސަލަ ްމި ްއާދެ، ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްްއަކީްްޝުކުރިއްާޔ ްގޮތުގެ ްެވއްޓުުނ ްވެިރކަން ްމިތާނގަިއްރާއްޖޭަގއި ވާހަކަ

ްހުށަހެޅި ނުޑްަޤބޫލުކުރަނީ.ްބައެްއްމާރާމާރީްލަމައްސަްދައްކަން ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްނޫން ްާޚއްޞަކޮްށްްެއއް ްާރއްޖޭަގއި އާއި

ް ްހިނާގ ްފުރަމާލޭގައި ްބަެއއް ްވާހަކަނުރަނގަޅު ްގޮތުން ްބެޭހ ްމައްސަލަކަންަތއްތަކާ ްހުަށހެޅުނު ްކަމަށްްްދަްއކަން އެއް

ް ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްއިޢްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއްރައްޔިތުންގެ

ްވިދާުޅވޭ ްއެބަ ްމެންބަުރން ްނިކުމެް،ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމަގުމައްޗަށް ްސިފަިއން ްފުލުހުންނާއި ްިދވެހިާރއްޖޭގެ އެް،



  

ްޮގަވއި، ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަރަން ްބޮލަށް ްގަޔަށް، ްމަޖިލީހުގަްބޭފުޅުން ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއަިދ ޓޫރިޒަމުންްިއ

ްއަޅުަގނޑު ްދިރިއުޅުމުެގ ްހަމަޖެހިގެންމެްނގެ ްޢިއްޒަތްކަންތައްތައް ްމި ްވާހަކަ، ްއަންދާލާ ްރިސޯޓުތައް ްވާ މަޖިލީހުގެްތެރި

ް ްޮގވާ. ްއެބަ ްާޕޓީމެންބަރުން ްނިސްބަތްވާްްއެ ްމެްނބަރުންް،އަކަްށ ްނިސްބަތްވާ ްއަްށ ްމިކަްންޚާް،އެމް.ޑީ.ޕީ އްަޞކޮށް

ް ްދަނީ. ްމި ްހިތްކުރަމުން ްކަންތައްތަކަށް ްމިް،ވަރުދީމިކަހަލަ ްކޮށްފައި ްއެކަން ްމަގުން ްރައްޔިތުންނަށްްއެ ް،ޤައުމުގެ

ްހިތްވަ ްުޒވާނުންނަށް ްގޮެތއްަގއި ްދައްަކއި،ޚާއްޞަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްމިކަހަލަ ްގޮތަށް ްނަތީޖާްރުލިބޭ ްގެްއެއްްްޭއގެ

ްމަރުެވގެން ްބަަޔކު ްއެތަްއ ްބިދޭސީންނާިއ ްއަދި ްތެރެއިން ްަރއްޔިތުްނެގ ްރާއްޭޖގެ ްމާރާމާރީއަް،ގޮތުން ްއެަތއް އެއްްްދި

ްހިނގަމު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ. ްމި ްން ްއެބަްއަޅުަގނޑުމެން ްެވސް ްކުރުމުގައި ްކަންކަްނ ސިޔާސީ

ް ްނުލާހިކު ްޤައުމުގައި ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ. ްފުލުހުންނާއިްްއެބަހުރި.ްމައްސަލަތައްބޮޑެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނދި ްއަުޅގަ ްސިފައިންނަކީ ްވެހި ްމައްސަލަޑުމެންގެ ްޮކންމެ ްދިމާވާ ްބުރަްޤައުމުަގއި ްނުލާހިކު ްއެުކްް،އެއްަގއި ޤުރުބާނީއާ

ނޑުްބޭފުޅުންނާްކުަރއްވާްބޭފުޅުން.ްއެތްމަސައްކަ ދަނީްކުރަމުން.ްްބޭފުޅުންްކޮށްފައިްއޮތްްމަސައްކަްތްއެމެންްހަވާލުއަުޅގަ

ްޚާ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވާންވާެނ ްގޮތެްއަޅުަގނޑުމެން ްވާން.އްޞަ ްބަަޔކަށް ްނަމޫނާ ްއަޅުަގނޑުމެްންްއްަގއި އަދި

ްރައްޔިތުން ްރިސޯޓުނުޖެހޭނެ ްތިެބގެން ްމަޖިލީހުގައި ްވާހަކަގެ ްުހޅުޖަހާ ްފުްތައް ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ްސިފައިންްއާއި ލުހުންނާއި

ްެވއް ްދައްާކކަސިޔާސީ ްވާަހކަ ްބޭުނންވާޖެ ްކަމެއް ްބަޔަކު ްށް.ްެއއީ ްމަންއިެރއްަގއި ްއެޮގތަށް ްކަމެއް ްެއްކުޒަރުއެ ރަހައިގެން

ްވިްއކަން ްމަންޒަރު ްނުއުޅުނަަކސް ްއެ ްވިކޭނެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެނގޭ ްއެބަ ްރައްިޔތުންނަށް ރާއްޭޖެގްްމިމިއަދަުކ.

ްމި ްމަގު. ްހުރި ްްކަންކަން ްބަލަމުން ްަރްއޔިތުން ްގާތުން ްވަރަށް ްގޮތް ްވެގެންާދ ްކަންަތއްތައް ްރާއްޖޭގެ ދަނީ.ްމި

ރުްވާންްއެބަްިދވެހިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންްޒިންމާދާށްްވާންްއެބަްޖެހޭ.ްހަމައެއާެއކު،ްުރްބަޔަކައަޅުަގނޑުމެންނަކީްޒިންމާދާ

ްއެއް ްޖެހޭ. ްބޮލަށް ްޒިންމާދާރުބަެއްއގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްސަލަ ްނޫމި ްގޮތެއް ްރަނގަޅު ްއެީއީކ ން.ްކުރުވުން

ް ްޓޫރިޒަމާއި ްއަޅުަގނޑުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްިވޔަފާރިތަކާިއ ްމަޖިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމި ްދައުާރިއްމެންގެ ްމެންބަރުންގެ ލީހުގެ

ްއަނެްއް ްބަަޔކު ްެއއް ްދަުއރުތައް. ްބަޔާްނވެގެްނވާ ްަކނޑަެއޅި ްެއއީ ްދައުރު ްަފނޑިޔާރުްނގެ ްސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި

ްވިސްަނއި ްބޮޑަށް ްަވރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑިވަެޅްއގައި ްދަ ްމިކަހަލަ ްކަންތައްތަްއ، ްހުިރ ްކުރެވެން ްގުޅިގެން ގެްންބަޔަކު

ްކުރަންްމިްޖެހެނީ.ްއެކަކުްއަެނކަކަށްްެއއްޗެހިިކޔުން..

ް

ްެދއްެކވުން:ވާހަކަމީްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމާފަންނުްއުތު

ް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމިް. السالم عليكنޝުކުރިއްޔާ ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު މާފަންނު

ނޑު ނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްކަންބޮޑުވާ،ްމިްކުއްލިްމައްސަލަްއަށްްތާއީދުކުރަން.ްްޤަރާރަށްްއަޅުގަ ތާއީދުކުަރން.ްމިއީްއަޅުގަ

ްލިބެމުންދާް ްއަނިޔާ ްޖިސްމާނީ ްއެކިެއކި ްރައްޔިތުންނަށް ްރާްއޖޭގެ ްއެއް ްމައްސަލަ ްަކންބޮޑުވާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްޖިސްމު ްނަފުސުެގ، ްސަލާމަތްެތރިކަން، ްރައްޔިތުްނގެ ްނޯންނާނެ.ްކަމީ. ްމުހިއްމުކަމެއް ްަވިކ ްސަލާމަތްތެރިކަމަށްވުރެ ެގ



  

ްމިކަން،ް ްކަންބޮޑުނުވާނެ، ްމިކަމާ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ. ްަކމާ ްމި ްވެސް ްމީހަކު ްކޮންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ކަށްްވާނީ.ްއާދެ،ްއަނިާޔވެރިކަންްދިފާޢުކުރުމަށްްމަސައްކަތްނުކުރާްމީހަކީްހަމަަގއިމުވެސްްއިންސާނިއްޔަތާްުދޝްމަނުްބަޔަ

ްއަކާް ްމައްސަލަ ްދީނީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްދިޔުމުމަކީ ްމަރަމުންދާ ްމީހުން ްހިންގުމާއި ްމާރާމާރީ ްޤައުމުގަިއ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްކަމެއްް ްހިނގާ ްގުޅިގެން ްކަްނތަކާ ްނަސްލުގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްނޫން. ްކަންކަމެއް ްހިނގާ ގުިޅގެން

ްނުދެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްރާއްޖޭެގްނޫން. ްއެހެންނަމަވެސް ްެވސް. ްކަމެކޭ ްހިނގާ ްގުޅިގެން ްކަްނކަމާ ްސިޔާސީ ްއެއީ ންނެވޭނެ

ރައްޔިތުންނަށްްއަނިާޔކުރުމުގެްސިޔާސީްކަންކަމާްގުޅުަވިއގެްންއަނިޔާކުރާްއެއްްގޭންގުްހަމަގައިުމވެސްްއެބަްއޮވޭ.ްއެީއް

ންނަށްްއަނިޔާކުރޭްިސޔާސީްކަންކަމާްގުިޅގެން.ްެއްމޯލްޑިވްސްްޕޮލިސްްސަރވިްސްކިޔާްގޭންެގއް.ްއެްގޭންގުންްރައްޔިތު

ްެވްސް ްފަރުދުން ްޢާއްމު ްނޫނިްއޔާ ްގޭްނގު ްއަނިޔާކުާރ ްރަްއޔިތުންނަށް ްސިސްޓަމެޓިކަލީ ްގޮތެްއަގއި ްޢާއްމު ނޫނިއްޔާ

ްނޫ ްގުިޅގެނެއް ްއަކާ ްމަްއސަލަ ްނޫން.ްނަސްުލގެ ްުގޅިގެނެއް ްައކާ ްމައްސަލަ ްދީނީ ްފަަދއިން ްމިދެންނެވި ން.ްއަނިޔާކުރަނީ

ްދައުލަތުންް ްމިހާރު ްރާއްޖޭެގ ްުހއްުޓވުމަށް ްކަންކަން ްމި ްއެހެންނަމަެވސް ްގުިޅގެން. ްަކމަކާ ްއެހެން ްކޮންމެވެްސ އެނޫން

ްކުްށވެރިކުރަން،ް ްބޮޑަށް ްަވރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުޅެދިފަ. ްަވނީ ްސިފައިންނަށް ްފުލުހުންނާއި ްއޮންނަ ްމި ޚަރަދުކުރެވިފައި

ކަންަތއް.ްަވޅިހެރުމުގެްދެްހާދިސާ.ްއަޅުަގނޑުްއެކަްންކުރިްމީހުންްވަރަށްްބޮޑަްށްްއެންމެްފަހުންްރާއްޖޭގައިްހިނގިްދެ

ްވެސްް ްފަރާތްތައް ްއެ ނޑު ްައުޅގަ ްވާތީ ްނުކުޅެދިފައި ްމުައއްަސސާތައް ްއޮތް ްޓަކައި ްބެލުމަށް ްމިކަން ކުށްވެރިކުރަން.ްއަދި

ްކަންކަމަކީ ްިހނގާ ްޤައުމުގައި ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްއާދެ، ްެއިކްްކުށްވެރިކުރަން. ްާރއްޖޭގެ ްއާއި ްމަުގމަތީގަ މާލޭގެ

ްމިީއް ްކަންކަން. ްހިނގާ ްރޯމާދުވާލު ްހަމަ ްކުރިމަތީގައި ްއެންމެންގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއީ ްކަންަކމަކީ ްހިނގާ ކަންކޮޅުތަުކގައި

ްިމް ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން ްއެއް ްވާހަަކ ްހާދިސާތަކެއްގެ ްކޮންސްޕިރެސީ ްނޫން. ްެއއް ްވާހަކަ ްމަރުތަކެްއގެ ކޮންސްޕިރެސީ

ްވަނީ.ްއެްދައް ްނުކުޅެދިފައި ްަވރަށް ްޕޮލިސްްސަރވިސް ްމޯްލޑިވްސް ްޓަކައި ްބެލުމަށް ްކަންކަން ްމި ކަނީ.ްއެހެންނަމަވެސް

ްސިޔާީސް ްއެނގޭނެ ްައންނާނެ. ްދިމާކުރަންވެއްޖެްއޔާ ްމީހަކާ ްސިާޔސީ ްއަންނާނެ ްފުއްަޕއިލާފައި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ބޭފުޅުން

ްނުގެ ްމީހުން ްއެްމ.ޑީ.ޕީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަތިޔާެރްއްމީހުން، ްެއއްވެސް ްހަމަލާނުދޭނެކަން. ްެއއް. ްވަޅި ންނާނެކަން

ްކުރިމަތިލާންވަނީް ްއަށް ްމީހާ ްއަންަނ ްހިފައިން ްކަޓަރެއް ްއެްނމެ ްއެހެންނަމަވެސް ްފުއްަޕއިލާނެ. ްއެނގޭތީ ނޯންނާނެކަން

ްބޭފު ްމި ްބަޔެކޭ ްދަންަނވަނީްވަރަްށްބޮޑަށްްނާޤާބިލު ްބޭފުޅުންނަށްްހަމަްނުކުޅެދިފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ޅުންނަކީ.ްތި

ްޤައުމުަގއިް ްގޮތް. ްޢަމަލުކުރެްއވި ްބޭފުޅުން ްއެ ްރޫޅާލުމުގައި ނޑު ްއުސްފަްސގަ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްސިޔާސީޕާީޓގެ،ްސިާޔީސް ްއިނގޭތޯ.ްމިއީ ްބެލުމުގައި ްއުސްފަްސަގނޑު ްއެ ްބޭނުންކުރަްއވަިއގެން ްރިސޯސްތަެކއް ލެއްވިހާ

ްހަރަ ްނުކުޅެދިފަ.ްސުލްޙަވެރި ްހަމަ ްބެލުމަށް ްމައްސަލަތައް ްމީހުންގެ ްކުރާ ްކުށްތައް ްބޮޑެތި ްހިންާގްތަނެކޭ.ްޖިނާޢީ ކާތެއް

ްނެރުނީމާް ްބަޔާންތައް ްބޮޑެތި ްކަމުގެ ްނުކުޅެދިފައިވާ ްފުލުހުން ްރާއްޖޭގެ ްތަންތަނުން ްފަދަ ްއިންޓަރނޭޝަނަލް އެމްނެސްޓީ

ް ްމި ްބޭފުޅުން ްމި ްމަސަްއކަތް ްދިފާޢުކުރުމުގެ ްހިނާގްއެވެސް ްކުރިމަތީގައި ްލޯ ްއެންމެންގެ ްއެހެންނަމަވެސް ކުރައްވަނީ.

ްޕޮލިްސް ްމޯލްޑިވްސް ްދަްނނަވަނީ ްމި ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްދައްކަނީ. ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްވާަހކަ ކަންތައްތަުކގެ



  

ްރައްޔި ްޤާއިމުކުރުމަށް،ްއާދެ،ްރާއްޖޭގެ ްރާއްޖޭގެްސުލްޙަ ްވަނީ ްމި ްބާރުތަކުން ްއާދެ،ްދިފާޢީ ްއަމާންްސަރވިސް ތުންނަށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްކުށްވެރިކުރަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކަންކަން ްިމ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުޅެދިފައޭ. ްހަމަ ްޤާއިމުކުރުމަށް ވެއްެޓއް

ޤައުމަށްްބޭރުގެްފަތުރުވެރިންްއައުންްމަދުެވގެންްދަނީްޙަޤީޤަތުގައިްމިްޤައުމުަގއިްބަޣާވާތެްއްކޮށްފައިްވާތީވެ.ްއެކަމާްެއް

ްނުރުހޭތީ ްެއކަމާްމީހުން ްއަނިޔާކުރާތީ، ްރައްޔިތުންަނށް ްރާއްޭޖގެ ްއަނިޔާކުރާީތވެ، ްފުލުހުން ްރާއްޖޭގައި ވެ،

ނުރުހުންފާޅުކުރުމުގެްގޮތުންްެއްމީހުންްޕްރޮޓެސްޓުކުރަނީ.ްެއއީްރާއްޭޖގެްމިްޤައުމަށްްމިެދންނެވިްފަދައިންްޓޫރިސްޓުންް

ނޑުްވާހަަކް ްކުރުކޮށްލަން.ނާންނަނީ.ްއާދެ،ްއެހެންވީމާ،ްމިްހިސާބުންްއަޅުގަ

ް

 ްއްެކުވން:ވާހަކަދެޢަލީްްރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަފްރާޝީމުއުނގޫފާ

.ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްالسالم عليكن`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ 145ްްރަޝީދު ްއާއި ްމާއްދާ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްްވަނ149ްަވަނަ ްދަށުން މާއްާދގެ

ްހުށަހެޅުއްިވް ްމައްސަލަ ްދަންނަާވލަން. ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްއިޙްތިރާމުކޮްށ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްރޫޙަްށ ްމަްއސަލަިއގެ ކުއްލި

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްކޮންމަުގސަދެއްަގއިކަން. ްކޮންނިޔަތެްއގައި ްހުށަހެޅުްއީވ ްމައްސަލަ ްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނީ މެންބަރަށް

ްވާނަމަްދަންނަ ްކަމުގައި ްނިޔަތެއް ްހެޔޮ ްެއއީ ްނިޔަތަކީ ްއޭނަގެ ްހުށަހަޅާއިރު، ްއެއް ްމައްސަލަ ްމީހަުކ ްއެްއޗަކީ ވާލެވޭނެ

އެކަުމގެްޘަާވބުދެއްވާނެ.ްއަދިްމީހަކަށްްހެޔޮްބަހެއްްބުނަން،ްހެޔޮްކަމެއްްކުރަން،ްއޭނަްއަށްްއެްއވެސްްهللاްއޭނައަށްްމާތް

ްއޭނާ ްއަށް ްދަަރޖަ ްނުކުރެވޭ ްކަމެއް ްއެހެންވީމާ،ްްނުބައި ްނުވާނެ. ްއަދި ްހުއްޓަަކސް ްކުރަން ްކަމެއް ްއެ ރަނގަޅުެވގެްނ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްއަމުރުކުރެވޭނެ. ްކަންތައްަތކަށް ްހެޔޮ ްދިަޔޔަްސ ްނައްޓާލަިއގެން ްކަމެްއ ްއަތްދަށުން މީހެއްގެ

އީްހުށަހަޅާްމެންބަރުްކަމުގަިއްވިސްނާލަންޖެހޭްނުކުތާްއަކީްމިކަހަލަްބޮޑެތިްމައްސަލަތައްްހުށަހަޅާއިރުގައިްހަމަްޖެހޭްމިް

ްރައްޔިތުންގެް ްހުށަހަޅަނީ. ްިމ ްއެއްތޯ ްމައްސަލަ ްކިހާވަރެްއގެ ްމިއީ ްވިަޔސް ްކަމުގައި ްމީހަކު ްއެހެން ްއަދި ވިޔަްސ،

ްަރސްމީް ްމުހިއްމު ްބޮޑެތި ްރާއްޭޖގެ ްހުޅުޖެހުމާއި ްހިސާބުތަކުަގއި ްއެިކ ްރާއްޖޭގެ ްެގއްލުްނދިނުމާއި ްތަކެއްޗަްށ މަޖިލީހުގެ

ްރައްޔިތުންްދައުލަތު ްމަޖިލީހަށް ްރައްިޔތުންގެ ްދެން ްކޮށްަފއި ްކަންތައް ްގެއްލުންދިނުމާ،ްމިކަހަލަ ްއިމާރާތްތަަކށް ްބޮޑެތި ގެ

ްނިކުމޭ.ް ްމައްސަލަ ްދެން ްހުށަހެީޅމަ ްމައްސަލަތައް ްމިކަހަލަ ްލޯބިން ްރައްޔިތުންދެެކވާ ްހިންާގތީ ްމާރާމާރީ ްލޯބިން، ދެކެ

ްޤާޢި ްފިޤްހީ ްދަންނަވާލަނީ. ްމި ްއަޅުަގނޑު ްމީ. ްއެއް ްއެްއވެސްްްالضرريزالދާ ްމާނައަކީ ްޤާޢިދާގެ ްމި ްމާނައަީކ، އޭގެ

ްެއއްެވސްް ްގަސްުތގަިއ ްނުލައި ްކަމަކާ ްަޙއްޤުން ްއިނގޭތޯ ްލަިއގެްނ ްސަބަަބކާ ްއެްއވެސް ްމީހަކަްށ، ްއެްއވެސް މީހަކަށް،

ްއެ ްއަނިޔާ ްއެ ްދިނަސް ްމީހަުކ ްެއއް ްއަނިޔާ ްައނެއްކާ ްނުދެވޭނެ. ްެއއް ްފިލުވައިލުއަނިޔާ ްްއ ްالضرريزالން.

ްއެހެންވީމާ،ް ްދީގެންނުވާނެ. ްެއްއ ްއަނިޔާ ްނުލައި ްޙައްޤަކާ ްމީހަކަށް ްއެްއވެސް ްއެްއޗިހި. ްމި ފިލުވައިލެވެންޖެހޭނެ

ްއިނގޭޯތ،ް ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ހަނދުމަފުޅުކޮށް

ްވާހަ ްއެ ްހެޮޔއެދިގެން ްއެކަންްރައްޔިތުންނަށް ްނަަމވެސް ްކީ ްަވރަކަށް ްކިތަންމެ ްމާނަިއަގއި ްދަޅަެދްއކުމުގެ ްމިހެން ކަތައް



  

ްަވގުތުކޮެޅްއގަ.ް ްކުޑަކުޑަ ްހަމަ ްކުެރވޭނީ ްކަންކަން ްދަޅަދައްކަން ްފޮރުވޭނެ. ްނުވެސް ްެއކަން ްއަނެްއކާ ބަލައިނުގަންނާނެ.

ްކިތަ ްދަަޅދައްކަން ްމީހަކު ްއިނގޭޯތ، ްވެސް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްެއްއެހެންނަމަވެސް ްވިޔަްސ ްކަމުަގއި ްަކންކުރި ްވަރަކަށް ންމެ

ކަމަކީްއެއީްހިނގާނެްކަންތަްއތަކެއްްނޫން.ްއިހަށްދުވަހެއްަގިއްނޫންތޯްތަނެއްގެްރައީސަކަށްްކުރިމަތިލައިގެންްހުރިްމީހަކުް

ްކޮށް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްވާހަކަދެްއކި. ްރީތިކޮށް ްވަރަށް ްނިންމައިލާފަިއ، ްަދއްކާ ްވާހަކަަދއްކަނީ. ްެއކަމަުކްއަންހެނަކާ ދޭނަމޭ.

ްއަންހެނެކޭްކިޔާަފއިްބުެނލީ،ްޓަސް.ްމުޅިްދުނިެޔްއަްށް ްއުޅޭ ނޑާުނލައިްމީްހާދަްހަރުކަށިެވގެން ނިންމައިލާފައިްފޯނުްކަ

ްހެޔޮއެދެމޭ،ް ްމީހަކަށް ްވަަރކަށް ްކިތަންމެ ްއެހެންވީމާ، ްޕްޮރގްރާމު. ްއޮތީ ްލައިްވކޮށް ްދިަޔީއ ްއެ ްައޑުއަަރއިގެން އެ

ްހެޔޮއެދެމޭ ްނުވާނެ.ްްހެޔޮއެދެމޭ، ްކާމިޔާެބއް ްއެކަން ްނެތިއްޔާ ްއިޚުލާސްތެރިކަން ްހެޮޔއެދުމުެގ ްހިތުަގއި ްއޭނަގެ ިކޔަްސ

އެހެންވީމާ،ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވިސްނަންވާނެ.ްދާއިރާްއަށްްޚަރަދުކުރާއިރުްވެސް.ްދާއިާރް

ްވަނީްއަށްްޚަރަދުކުރާއިރުްެވސް.ްެއްމީހުންނަށްްއެއްޗެއްްދޭން ްކަންތައްްކުރާްކަުމގައި ެވެގންްކަންބޮޑުެވގެންްއެްކަމުގެ

ްއަިދް ްވިޔަްސ، ްދަރުސެއް ްދީނީ ްއުޅެނީ ްމި ްދަންނަވާލަން ްއެހެންވީާމ، ްކާމިޔާބެއް. ްނޯންާނނެ ްއެއްގޮަތކަށްވެސް ނަމަ

ްރާއްޖޭގަް ްހިންގާތީ ްމާރާމާރީ ްމިތަނަށް ްމީ ްެއއްަޗކީ ްއުޭޅ ްމި ްދަންނަވާލަން ްވިޔަްސ ްެއއްެޗއް ްކަންބޮޑުެވގެްންއެހެން އި

ްމިކަހަލަް ްވާންޖެހޭނެ ްނަމޫނާއަކަށް ްމީ. ްބަޔެއްތޯ ްކޮންކަހަލަ ްމީ ްތިމަންނާމެން ްވިސްނަންޖެހޭނެ، ްމީހުން ހުށަހަޅާ

ްކަންތައް...ް

ް

ްފުްވާހަކަދެއްެކވުން:ނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީހިތަދޫްދެކު

އިވާްުކއްލިްމައްސަަލއިަގއިްއަޅުަގނޑުްވެސްްދަންނަވަންް.ްމިއަދުްހުށަހެޅިފަالسالم عليكن و رحوت هللا و بركاته`.ް

ްކުށްތައްް ްތެރެއިން ްބައިތަުކގެ ްފާހަގަކުަރއްވާަފއިވާ ްމައްަސލައިަގއި ްކުއްލި ްމި ްމީގެ، ްެވްސ ްޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުންވޭ

ްވަރަ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްބަޔަކީ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްރިޢާޔަތްކުރަްއވައި ްމައްޗަށް ްދިޔުމުގެ ްބޮޑަްށްގިނަެވގެންދާ ށް

ްބަހުސްކޮށް،ްައޅުަގނޑުމެންެގް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްމައްސަަލިއގެްދޭތެރޭަގއި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭްކަމެއްްަކމުގަ.ްެއގޮތުން

ލާޒިމްކަމެއް.ްއެހެންވެްއެްސަބަބަށްްޓަކަިއްްކުރުމަކީްައޅުަގނުޑމެންގެްމައްޗަށްތެރޭގައިްހައްލުތަެކއްްހޯދުމަށްްމަސައްކަތް

ް ްހަމަ ްމަަސއްކަތްކުރާނަްނ.ްއަޅުަގނެޑއް ނޑު ްއަުޅގަ ްބިނާކުެރވޭތޯ ނޑުެގްވާހަކަކޮޅު ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ްބައިގެ ްދެންނެވި މި

ްވެށީަގިއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދަނީ ްިމ ްގިނަެވގެން ްކުށްަތއް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނުޑ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކުށްތައްްކުާރްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްނޭދެވޭްިސފަްއެއްްއަަށގެންނެވީމަ.ްެއގޮުތންްއަ ޅުަގނޑުްބަލާއިރު

ްކޮންެމް ްވަުގތަކީ،ްދޫކުެރވިގެންދާ ްކޮންމެ ްދޫކުރެވޭ ްީމހުންނަށް ްދޫކުރެވިއްޖެ.ްއެ ްމީހުން ްހިތްވަރުދެވިއްޖެ.ްއެ މީހުންނަށް

ްކަންތައް ްއެ ްމީހުން ްއަިއސް،ްއެ ްބަޔަކު ްއިތުރު ްސަފަށް ްމީހުންގެ ްއިތުރުެވެގން ްތަރައްޤީކުރަްންވަގުަތކީ،ްކުށްތައް ތައް

ްޙާލަތަށްް ްމި ްމުޖުތަމަޢު ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދިޔައީ ްމި ްވެެގން ްނަތީޖާއަކަށް ްޭއގެ ްއެހެންވީމާ، ްފުރުޞަތުތަކެއް. ލިބޭ

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްާޤބިލުކަން، ްރަނަގޅުކުރުުމގެ ްއެަކންތައްތައް ްއެބަހުރި ްތެރޭަގއި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްދިޔުން. ވެއްިޓގެން



  

ްސިފައި ްކަމުގައިްމިސާލަކަށް ްފަރާތް ްބަލާ ްމައްސަަލތައް ްއަދި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވިޔަްސ، ްކަމުގައި ްފުލުހުން ންނާއި

ްވިަޔސް،ްއަދިް ްކަމުގައި ްިވޔަސް،ްޝަީރޢަތް ްކަމުގައި ްފަރާތް ްފޮނުވާ ްހަމައަށް ްޝަރީޢަތާ ްމައްސަލަތައް ވިޔަްސ،ްއަދި

ްިވޔަްސ.ްއަ ްކަމުގައި ްމަރުޙަލާ ްތަންފީޛުކުރާ ްޙުކުމް ްފަހުަގއި ްޭއގެއޭގެ ްމިސާލަކަށްްްއިތުރަށްްޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން

ްޕްރޮގްރާމުް ްހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ްޓަކައި ްސަލާމަތްކުރުމަށް ްމުޖުތަމަޢު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޓަކަިއ، ްހައްލުކުރުމަށް އެކަން

ްއެކަ ްއެބަހުރި. ްޤާިބލުކަން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްކުރުމުަގއި ްކަމެއް ްކޮންމެ ްމިއިން ްވިޔަްސ. މަުކްކަމުގައި

ްތެރޭަގިއް ނޑުމެްނގެ ްމަސައްކަްތކޮށްެގން.ްއަުޅގަ ްގުިޅގެން ްއެންެމން ްއަުޅަގނޑުމެން ްުކރެވޭނީ ްެއކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޤަބޫލުކޮށްގެން.ް ްބޮޑުެވއްޖެކަން ްމައްސަލަތައް ްމި ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކޮށްގެން. ްދިމާވާކަން މައްސަލަތައް

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްކަންަތއްތަކާްޙަޤީޤަތުގައި ްެއ ްދާކަން. ްގިަނެވެގން ްކުށްތަްއ ްދޭތެެރދޭތެރެއިން ްފާހަަގކުރެޭވ ްއެބަ ށް

ްކަންތައްތައްް ްއެ ްފަހަރަކު، ްކޮންމެ ްކުރެިވގެންދާ ްކަންތަްއތަކެއް ްތެރެއިން ްރޭވުމެްއގެ ްރަނގަޅު ްވަރަށް ގުިޅގެން

ްމިހާރު ްއަކީ ްމައްަސލަ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއާދޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއަޅުަގނޑުމެންެގްްހައްލުެވގެން ްނެތް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް

ް ްފެބްރުައރީ ްމިސާލަކަށް ްއ8ްެތެރޭގައި ްރޯކޮށްލުން. ްނުވަތަ ްދިޔުން. ްރޯވެގެން ްތަންތަން ްގިނަ ްއަޮތޅުަގއި ްައއްޑު ގައި

ްތިއްބެ ްރިސޯޓުގައި ްއަތޮޅަްށ،ްހެރެތެރެ ްައއްޑު ްއިޤުތިޞާދަށް،ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްގުޅިގެން ިވްހާދިސާއާ

ނޑުމެންް ްއެބަހުރިްއަުޅގަ ްކަންތައްަތކެއް ބޭރުމީހުންްފައިބައިގެންްދިޔުުމގެްސަބަބުންްލިބުނުްެގއްލުން.ްމިކަހަލަްބައިވަރު

ްވަނީ.ް ްގިނަވެފައި ްއަތޮޅުަގިއްކުށްތައް ްައއްޑު ްކަންތައްތައް. ްރާވަންޖެހޭ ްގޮތްތަކެއް ްައޅުަގނޑުމެން ްފިކުރުކޮށް ވިސްނައި

ްތެރޭގައި ްވަސީލަތްތަްއްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްފުލުހުންގެ ްޓަަކއި ްހައްލުކުރުމަށް ްކަންތައްތައް ްއެ ްނެތް. ައމަންއަމާންކަމެއް

ްބޭނުންވޭ.ް ްއެބަ ްވަސީލަތްތައް ްވެސް ްގޮތްގޮތުން ްއެހެން ްައދި ްފޯސް، ްމީހުންގެ ްއެ ްވެހިކަލްތަކާއި ްމީހުންނަށް ްއެ މަދު.

ްދިރާސާކޮށް ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް ްމި ްވެސްް،ްއެހެންވެ ްފަރާތުން ނޑުމެްންމަޖިލީހުގެ ްއަުޅގަ އިތުރަށް

ްފުާޅް ްވަރަށް ްބަލަިއ، ްކޮބައިތޯ ްކަންތައްތަަކކީ ްބޭނުންވާ ްކޮށްދެެވން ްފަރާތުން ްަރއްޔިތުންެގ ްކަންތައްަތއް، ކޮށްދެވެންވާ

ނޑުމެްންމިްކަމަށްްޚާއްޞަްމަސައްކަތެއްްފަށަންވެއްޖެްކަމަށްްއަުޅަގނޑުްޮގވާ ލަން.ްޝުކުރިްއޔާްދާއިރާްއެްއގައިްއަުޅގަ

ްވައްސަލާމްްޢަލަިއކުމް.

ް

 ފޭދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާނުްފަހުމީްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއަޅުަގނުޑް ްމައްސަލަިއގައި ްކުއްލި ްދާ ްމި ްހުށަހެޅިގެން ްމިއަުދ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްކަންތައްަތކާއިް ްފާަހގަކުަރއްވާަފއިާވ ްމައްސަަލިއގައި ްއެ ްވަރަްށްްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރޫޙަށް ްޢާްއމު ްމައްސަަލއިެގ ްެއ އަދި

ްގިނަވަމުންދާް ްކުށް ްޚިލާފަށް ްއާދަޔާ ްމިހާރު ްރާއްޖޭގައި ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ްއެކީ ްހިތާމައާ ްވަރަށް ްތާއީދުކުރަން. ބޮޑަށް

އެްުމއައްަސސާތަކުގެްްމާއިކަބިލުްނާޤާްދުވަސްވަެރްއގައިްކުށްްހުއްުޓުވމަށްްޓަކައިްމަސަްއކަތްކުރަންެޖހޭްމުއައްސަސާތަުކގެ

ްަވކިްން ްމައްސަލަިއގަިއ، ްމި ްމިއަދުގެ ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ. ްދާކަްނ ްއިތުުރވަމުން ްއެކުށްތަްއ ްސަބަބުން ްއޮތުމުގެ އިހުމާލު



  

ްބަާލއިރުް ްނުކުތާތަކަށް ްއިބާރާްތކުރެވިަފއިާވ ްއަމާުޒކޮށް ްފުލުހުންނަށް ްއަށާިއ ްމުައއްސަސާ ްފުލުހުންެގ ޚާއްޞަކޮށް

ްބޮޑެތިްހިތާމަކުރަންޖެ ްޖިނާޢީ ްބަޔަކު ްެތރެއިން ްބޭކަލުންގެ ްތިއްަބވާ ްޚިދުމަތުގައި ްފުލުހުންގެ ްދިވެހި ްއެއް، ްމައްސަލަ ހޭ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްދިޔުމަކީ ްހާމަެވގެންދާ ްތެރެއަްށ ްޢާއްމުްނގެ ްކަންކަން ްއެ ްބަިއެވރިވެ، ްރޯމާދުވާުލ ކުށްތަކުަގއި

ްއުފަ ްމި ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްިމްހިތާމަކުރާ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސުވާލަކީ އްދަންޖެހޭ

ްހިންާގް ްރާވަިއގެން ްއިން ްމުއައްސަސާ ްފުލުހުންގެ ްމީ ްކަމަކީ ްމި ްދާއިރު ްބަހުސްކުރަމުްންއަޅުަގނޑުމެން މައްސަލަިއގައި

ްއި ްަގވާއިދަށް ްޤާނޫނާއި ްތިބި ްތެރޭަގއި ްމުައއްސަާސގެ ްފުލުުހންގެ ްނުވަތަ ްބަޔެްއްޖަރީމާތަކެއްތޯ، ްނޭނގޭ ުޙތިރާމުކުރަން

ްެއީއް ްައކީ ްމުއަްއސަސާ ްފުލުހުންގެ ްދެކެނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްކަންތައްތަކެއްޯތ. ްދިމާވާ ްފަރާތުން މީސްމީހުންގެ

ްމެންބަރުންް ްމުއައްސަާސގެ ްެއ ްގޮތަށް ްުގޅޭ ްމަސައްކަތާ ްމުއައްސަާސގެ ްއެ ްޮގތުން ްއަޚުލާޤީ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްމު ްރައްޔިތުންނަްށްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ްޚިދުމަތް ްފުލުހުންގެ ްިދވެހި ްޙަޤީޤަތަކީ ްެއއް.ްއެހެންނަމަވެްސްމިއަދު ައއްަސސާ

ްބޭރުންްމަސައްކަތްކުރާްތަންް ނޑުން ްމިންގަ ްޕްރޮފެޝަނަލް،ްއަޚްލާޤީ ްމިްދަންނަވާ ްަފހަރަށް ްގިނަ ްވަރަށް ލިބިދިނުމުގައި

ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްފެންނަމުން.ްއެއީ ްދަނީ ްމި ްތެޭރގަިއްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްިދަޔްދުވަހުެގްހާދިސާގެ ްބަދަުލވެގެން ވެރިކަން

ްވެސްް ްމަސައްކަތްކުާރއިރު ްފުލުހުްނ ްތަޙުޤީުޤގައި ްކުށުގެ ްޖިނާީޢ ްޓަަކއި، ްހުއްޓުވުމަށް ްކުށްތަްއ ްޖިނާޢީ ްއަދި ވެސް،

ްއެހެ ްަކމެއް. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްއެއީ ްބޭރުވަމުންދާކަން ްފުލުހުން ނޑުން ްމިންގަ ްއަޚުލާޤީ ްމިއަުދްފުލުހުންގެ ންވީާމ،

ްމަަސއްކަތްކުާރް ްޓަަކއި ްހިމާޔަތަށް ްރަްއޔިތުންެގ ްރާއްޖޭެގ ްިމ ްޮގވާލަނީ ްމި ްއަްށ ްމުައްއސަސާ ްފުލުހުންގެ އަޅުަގނުޑ

ބަޔަކު،ްއަދިްމިްރާއްޖޭގެްމުުޖތަޢުންްކުށްތައް،ްޖިނާޢީްކުށްަތއްްނައްތާލުމަށްްޓަަކއިްމަސަްއކަތްކުރާްބަަޔކުްމިހާރަށްވުރެް

ްގޮތެއްގަް ްއިޞްލާޙުކުރުމަްށްހަރުދަނާ ްކަންކަން ްމި ްތެޭރގަިއ ނެޑއްގެ ްމިންގަ ްރަނގަުޅ ްގޮތުން ްއަޚުލާޤީ ްމިހާރަްށވުރެ އި،

ނޑުްދިވެހިްަސރުކާރަށާއިްވަކިންްޚާއްަޞކޮށްްރާއްޖޭގެްހޯމްްމިނިސްޓަރަށްް ޓަކައިްމަަސއްކަތްކުރަންޖެހިއްޭޖ.ްއަދިްއަުޅގަ

ްހިންގަވަ ްތަޙުޤީޤުތައް ްއެިކެއކި ްމަނިކުފާނު ްވާހަކަފުޅުތައްްގޮވާލަން، ްޖަލަށްލުމުގެ ްބޭފުޅުްނ ްސިޔާސީ ްއެިކއެކި އި

ްއިތުބާުރް ްމުއައްސަާސގެ ްއެ ްރަނގަޅުކުރުމަށް. ްމުއައްަސސާ ްތިމަންނާގެ ްމަސަްއކަްތޕުޅުކުރަްއވާށޭ ދައްކަވަމުންދާއިރު

ްމަސަްއކަްތކުރަްއވަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިނިސްަޓރު ްޓަކައި ްާޤއިމުކުރުމަށް ްހިތްތަުކަގއި ންޖެހިވަަޑއިގަންަނވާ.ްރައްޔިތުންގެ

ްދިެވހިް ްއިލްތިމާްސކުރަން ްޚާްއޞަކޮށް ްފުރުޞަތުގަިއްވަރަށް ްމި ްމިިނސްޓަރްޑޮްކޓަރްޖަމީލަށް ނޑު އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއެް ްހުއްުޓަވއި، ްަކންތައްތައް ްދަރަޖައިގެ ްދަށު ްގޮތުން ްއަޚްލާީޤ ްއަދި ްނޭއްގާނީ ްހިނގަުމންދާ ްތެރޭގައި ފުލުހުންގެ

ްބަދުނާމުވާ ްއެހެންްްމުއައްސަސާ ްފިަޔަވޅުއަުޅއްަވއިދެްއވަން. ްހަރުކަށި ްދޭތެރޭގައި ްމީހުންނާ ްމަސައްކަތްކުރާ ގޮަތށް

ނޑުމެންނަކަްށް ނޫންކަމަށްްވާނަމަްމިްރާއްޖޭގެްމުޖުތަމަޢުގައިްމިްގިނަވަމުންދާްކުށްތަކަށްްދުވަހަކުްވެސްްހައްލެއްްއަުޅގަ

އިްއުޅުމަށްްއޮންނަްފުރުޞަތުްގެއްލިގެންްހިނގައިދާނެ.ްދެންމެްނުލިބޭނެ.ްއަމާންކަމާއެކީްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްމުޖުތަމަޢުގަ

ްކުްށް ްޚިލާފަށް ްއާދަޔާ ްިމހާރު ްއަތޮުޅގައި ްައއްޑު ްަފދައިން ްފާހަގަކުރެްއވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ

ްހަލާކުވެގެން ްއެކީ ްޖީލު ްޒުވާން ްޢާއްމުެވ، ްމަސްތުވާތަކެތި ްފާހަގަކުރެވޭ. ްދާކަން ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ.ްްގިނަވަމުން ދާކަން



  

ްވަސީލަތްަތއްް ްފުލުހުންގެ ްއަދި ްއިމާރާތްތަާކއި ްފުލުހުންގެ ްެގއްލިގެންިދޔަ ްުގޅިގެން ްހާިދސާތަކާ އެހެންވީމާ،ްހިނަގއިދިޔަ

ްގެއްިލގެންްދިޔަްކަމަށްްވީނަަމވެސް،ްމިހާރުންްމިހާރަށްްއަްއޑުްއަތޮުޅގެްފުލުހުންގެްޚިދުަމތްްވަރުގަަދކޮށް،ްޖަރީމާތަކާއިް

ކުށްތަކުންްމުޖުތަމަޢުްހިމާޔަތްކުރުމަށްްޓަކައިްފުލުހުންގެްމުއައްަސސާްމަސައްކަތްކުރުމަށްްއަޅުަގނޑުްޮގވާލަން.ްމާލޭަގިއް

ްހިނގަމުންދާ...

ް

 މައްޗަންޮގޅިްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްއެން ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގްޝުކުރިއްޔާ ްކެނދިކޮޅުދޫ ްައވަްސވެގަްނނާނީ ްފުރަތަމައިނުންވެސް މެ

ްދެކުނުް ްމާފަންނު ްއަޅުަގނޑު ްތާއީދުކުރަން. ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްޢީސާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްރައްޔި ްތާއީދުކުރަން. ްއަށް ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅުއްވި ްމި ްމިއަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަންބޮޑުވާްދާއިރާގެ ތުންނަށް

ްކުރާް ްކަންކަން ްމިކަހަލަ ްހަމަާލދީ، ްހަތިޔާރުން ްތޫނު ްއާއި ްވަޅި ްހިންގައި ްމާރާމާރީ ްަރއްޔިތުންަނށް ްޢާއްމު ކަންކަން،

ްރައްޔިތުންގެް ްފާޅުކުރަންޖެހޭ. ްކަންބޮޑުވުްނ ްާވހަކަދައްކަންޖެހޭ. ްއެބަ ްމިތާގައި ްކަމަށް ްއެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ކަމަށް

ްމެ ްއަށްްިއސްކަންދީގެްނކަްންމަޖިލީހުގެ ްމަްނފާ ްއާއި ްލާބަ ްޤައުމީްމަޞްލަޙަތާިއްރައްޔިތުްނގެ ްޢަމަލުކުރަންވާނީ ންބަރުން

ނޑުްހަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނ75ްްީއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެބަްޤާނޫނުއަސާސީގެް ވަނަްމާއްާދްއިންްލާޒިމްކުރޭ.ްއަޅުގަ

ްވެ ްޤައުމުތަކުަގއި ްޮބެޑތި ްކަހަލަ ް%އިނގިރޭިސވިލާތު ްކުެރވ95ްްޭސް ްދޭތެރޭަގއި ްްޕރޮޕަޓީއާ ްމީހުންެގ ްއެއީ ކުުށގެ

%ް ްހަމަެއކަނި ްކުށްކުށް.5ްްކުށްތައް، ްމިކަހަލަ ްމާރާމާރީ ްތަަޅއި، ްނުވަތަ ްކުށްތަްއ. ްކުެރވޭ ްދޭތެރޭ ްއިންސާނުންނާ ެއއީ

ްމީ ްދުވަހު، ްއެއް ްދުވަހުން ްދެ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްއޮއްވާ ްމިހެން ްވެސް ްތަންތާގަިއ ްއެފަދަ ްތޫނުްއެހެންވީމާ، ހުންނަށް

ްައޅުަގނޑުމެންެގް ްކަންޮބޑުވާންޖެހޭ. ްައޅުަގނޑުމެން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދެެކވޭ ްވާހަކަަތއް ްއެކަހަަލ ްހަމަލާދީ، ހަތިޔާރުން

ްނޫނިއްާޔް ްވާހަކަ ްހާރޫނުގެ ްކާށިޫދގަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއައިއިުރގައި ްހިސާބަށް ްއަުޅަގނޑުމެންނާ ްހިސާބުން ކާބަފައިންގެ

ް ްައޑެއް ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަމަކު ްއެއް. ްާވހަކަ ްދިން ްއެއް ްހަމަލާ ްެއކަހަލަ ްވަޅިއަަޅިއގެން ްމީހަކަށް ނާހަްނ

ް ްދިޔައީ ްޢާއްމުވެގެން ްމިކަން ްފާހަގަކުރެވެނީ ްބޮޑަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއީާވްނ2113ްްޢާއްމުވެއްޖެ. ްއަހަރު ވަނަ

ތްތަކުންްމަރާލިްމަރާލުމާްއަދިްޭއގެްފަހުންްއައިްނަސީމަށްްދިންްހަމަލާްއާއިްައދިްއެްމަރާލިްމަރާލުންްސަލާަމތީްޚިދުމަ

އިހުތިޖާޖުގައިްސަލާމަތީްޚިދުަމތްތައްްޖަލުަގއިްތިބިްމީހުންގެްބޮލަށްްބަޑިޖަހައިްމަރާލިްފަހުންްޢާއްމުްރައްޔިތުންްއެކަާމް

ްއެްއޗެހި ްކަމެއްކަން،ްަވޅި،ްތޫނު ްޢާްއމު ްމީ ްއިހުތިޖާޖުކުރީމާ ްެއކަމާ ްނިކުެމގެން، ްމީހުންނަށްްކަންބޮޑުެވގެން ްހަމަލާ ން

ްހުޅުވާިލް ްއަށް،ްއެ ްމުިޅްރަށުތެރެ ްމަޤުޞަދެްއގައި ްހަދައިގެންްސިޔާސީ ްކަމަށް ްކަމެއް ްޢާއްމު ްއެއީ ްމެރުން ދީ،ްމީހުން

ްފުލުހުންނާިއް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްގެއްިލގެންދިޔައީ. ްފޭރާން ްމުޖުތަމަޢުގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްތެރޭަގއި ހުޅުވާލުމެްއގެ

ްޤާ ްކަމުގަިއްސިފައިންނަކީ ްތިބޭ ްމީހުން ްތިބޭ ްކުްށކޮށްގެްނ ްތެރޭަގއި ްީމހުންގެ ްއެ ްމީހުންނޭ. ްތިބޭ ްނަގަަހއްޓަން ނޫނު

ްމީހުންް ްއެ ްއޮތީ، ްމި ްމިހާރު ްދަންނަބޭކަލުން ްދީނީ ްެދން ްުނކުރާނޭ. ްއިޙުތިރާމެއް ްމީހުންނަަކށް ްއެ ްމީހުން ވަންޏާ



  

ްދަންނަބޭކަ ްދީނީ ްއެހެންވީމާ، ްބަޣާވާތްކޮށްފަ. ްތިބިްބައިވެިރެވގެން ްކިަޔއިދޭން ްގޮތް ްަރނގަޅު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ލުން

ްތިބިް ްމަޤުސަތުދަތަކަށް ްސިާޔސީ ްކޮށްގެން، ްމީހުން ްއެ ްވަނީ، ްމި ްއިޙުތިރާމްނުދެވިފައި ްދޭންޖެހޭ ްވެސް މީހުންނަށް

ް ްކަމަކީ ްމި ްހޯދާ، ްގޮްތގޮތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަދައްަކއި ްކަމާ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްވަގުތުްކަންކަމަށް. މި

ްއިސްކަންީދގެންް ްއަށް ްމަންފާ ްއާިއ ްލާބަ ްރައްޔިތުންގެ ްމީ ްނޫން. ްަވގުެތއް ްކިޔަްނވީ ްޕީ.ޕީ.އެމް ްޑީ.އާރު.ީޕ، އެމް.ޑީ.ޕީ،

ްގޮތަކަށްް ްނޫން ްމި ްވަގުތު. ްކުރަންޖެހޭ ްކަމެއް ްއެއްބަސްެވގެން ްއެންމެން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޓަކައި ްހުއްޓުވުމަށް މިކަން

ް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުރާ ްއާިއްމިކަން ްލާބަ ްރައްޔިތުންގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްގެންދާ ްގޮތަށް ްމި ްތަނުގައި ްމި ްނާރެސް ސިޔާސީ

ނޑުްއިލްތިމާސްްދަންނަވާނަންްމިް މަންފާްއަށްްމިތާގައިްކުރެވޭެންއެްއވެސްްމަސައްކަެތއްްނޯންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްރާއްޖޭގަް ްމި ްމާރާމާރީ ްހަތިޔާރާއި ްތޫނު ްކަންބޮޑުެވވަަޑިއގެން ްިމްކަންކަމާ ްޓަކައި ްހުއްޓުވުމަށް ްކަންކަން ްހިނގަމުންދާ އި

ްމަޖިލީހުންްފިޔަވަޅުތަކެއްްައޅުްއވައިެދއްވަން.ްުޝކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްދެްއވިްފުުރޞަތަށް.ް

ް

 ގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއަޅު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްމައްސަލައިެގްއާދެ، ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްެވސް ަގނޑު

ްހަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ްވާަހކަ ްކަންބޮޑުވާ ްވަރަށް ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްމި ްތާއީދުކޮށް، އަސްލަށް

ްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުން...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީދެވަަޑއި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރްޢިއްޒަތްތެރި ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްގެއްލިފަ. ްވަނީ ްކޯރަމް ްމިހާރު ްދެްއވުމަށް. ގެން

ްމެންބަރުްވާހަކަކޮޅުްކުިރޔަށްްެގންދިޔުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

 ގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގަިއްއާދެ،ްމިްމަޖިލީހުގެްގިނަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު ންތަކެއްްފާހަގަކުެރއްވިްފަދައިން،ްއަުޅގަ

ްމާރާމާރީތައްް ްކުށްތައް ްމިފަދަ ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްމިއަދު ްމުޖުތަމަޢުގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްވެސް ޙަޤީޤަތުގައި

ްފާހަ ްހަމަ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްސަބަބުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްހަމަ ްވަނީ ްގޮއްސަ ްޢާއްމުވެގެން ްބޭނުން. 2114ްގަކޮށްލަން

ް ްއޮަގސްޓު ްއަހަރު 12ްވަނަ ްބަަޔކ13ްު، ްމަެގއްަގއި ްމާލޭގެ ްިމ ްާރއްޖޭގެ ްމި ްގައިުމވެސް ްހަަމ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިން ގެ

ްއެް ްނުދެކެން.ްއޭރު ްތަނެއް ްދުވާ ްހޫރެމުން ްމަސްތުވެގެްންމަގުމަތީގައި ްނުދެކެން.ްމީހުން ްހިންގާތަނެއް ްމާރާމާރީ މިހެން

ްރަ ްވަރަށް ްނަމަވެސްްކަންކަން ްޙަޤީޤަތެއް. ްދަންނަ ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަީކ ްއޮތް ްޮކންޓްރޯލްކުރެވިފައި ނގަޅަށް

ްްސކޫލްކުދިންް ްނުކުރޭ. ްއިޙުތިާރމެއް ްމީހުންނަކަށް ްބޮޑެތި ްވަނީ ްމި ްުކރިމަތިލާންޖެހިފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މިއަދު



  

ށްްއިޙުތިރާމެއްްނުކުރޭ.ްެއއީކީްއެްއވެސްްބަަޔކަށްްނުވޭ.ްމިްޓީޗަރުންނަށްްއިޙުތިރާމެއްްނުުކރޭ.ްދީނީްދަންނަްބޭކަލުންނަ

ްހަމަް ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްވެްސްއެމް.ޑީ.ޕީކަން ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްބަޔަކީ ްދުއްވާލި ްޤައުމު ްމި ހިސާބަށް

މަށްްވާނަމަްމިއަދުްވެސްްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުން.ްއާދެ،ްމިްމައްސަލަްހައްލުކުރަންްމީްހެޔޮްނިޔަތެއްަގއިްކުރިްކަމެްއްކަ

ްިމް ްބޮލުަގއި ްފުލުހުންގެ ްނޫންނަމަ ްެއއް ްމުއައްސަާސ ްވަިކ ްއަންނާނީ ްހުށަހެޅިގެން ްމިމައްސަލަ ްތަނަށް މި

ްމަޝްވަރާކުރަންީވް ްމިތާ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްނޫން. ްރެކިގަންނާކަްށ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިކަމުން އިލްޒާމުައޅުވާަފއި

ް ްބަހުސްކުރަްނީވ ްކަންކަންްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރި ްފާސްުކރަންޖެހިފައި ްައޅުަގނޑުމެން ްުގޅިގެން ްކަމާ ްމި ްމަޖިލީހުގައި މި

ްކޮބައިޯތް ްޤާނޫނު. ްބެހޭ ްެހއްކާ ްކޮބައިތޯ ްައވަސްކުރުމަށް. ްަމއްސަލަތަްއ ްހުރި ްތާށިވެފައި ްކޮމިޓީތަުކގަިއ ފާސްކުރުމަށް.

ް ްމަރުގެ ްމަަރށް ްކޯޑު. ްޕީނަލް ްކޮބައިތީ ްޤާނޫނު. ްއިޖުރާއަތުގެ ްމިާތްޖިނާޢީ ްުހއްޓޭ ްއެބަ ްއެްއޗެްއ ްހުރިހާ ްމި ބިލު.

ްބަަޔކަށްް ްއަނެއް ްބަޔަކު ްެއއް ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްތަނަށް ްމި ްހައްލުނުކޮށް، ްކަންކަން ްމި ްތާށިވެފަ. ކޮމިޓީތަކުަގއި

ނޑުްދަންނަވާނީްމިްކަމެ އްްހަޅޭއްލެވުުމގެްނިޔަތުަގއިްމިްތަނަށްްއެއްެޗއްްހުށަހަޅައިގެްންމިްވާހަކަްދެއްކިޔަކަސްްއަުޅގަ

ނޑުްމިއަދުްގޮވާލަން،ްދިވެހިްފުލުހުންނަށްްޤާނޫނުންްއެްބޭފުޅުންނަށްްލިބިފައިވާްބާރުގެްދަށުންް ހައްލެއްްނުވާނެ.ްއަުޅގަ

ްމާރާމާރީތައްް ްހިންގާ ްމި ްކަންކޮޅުަތުކގައި ްރާއްޭޖގެ ްމާލެްއާއި ްމި ްމިއަދު ްއެދިގެންްނަމަވެސް ްއެހީތެރިކަމަށް ސިފައިންގެ

ްކަންކަން ްމެރުން،ްމި ްމީހުންްްމީހުން ްއެ ްމަތީގައި ްނެރެގެން،ްަކންކަން ްމަުގތަކަށްްސިފައިން ހުއްޓުަވއިދެްއވާށޭ.ްމާލޭގެ

ްގިނަް ްވަރަށް ްމީހުންނަށް ްއެ ްހެދި ްއެމް.ީޑ.ޕީއާ ްމިއަދު ްއެނގޭ ްވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނަމަެވސް. ްފޯރިމަރަިއގެން ލައްވާ

އެއްްހަދައިގެން،ްއެްނަމުގައިްމާރާމާރީްހިންގުމާ،ްްމަސައްކަތްކުރަންޖެހިފައިްއެބަްއޮތް.ްސިޔާސީްގޮތުންްމިްމީހުންްޕާޓީ

ްއެބަް ްހޭދަކުރަން ްމީހުން ްއެ ްވަގުތުތަެކްއ ްގިނަ ްވަރަށް ްވެސް ްހުއްޓުވުމަށް ްއެކަން ްގެންދާތީ ްކުރަމުން ްކުށް އެހެނިހެން

ް ްމީހުން ްއެ ްއެދިގެްނ، ްއެހީތެރިކަމަށް ްސިފަިއންގެ ްދިވެހި ްދެންނެވިހެން ްިމ ްއޭެގއިތުރަށް ްއެކަމަކު ްމިކަންްޖެހޭ. ލަްއވާ

ްހައްލުކުރެވޭނީް ްމިކަން ނޑުމެންނަށް ްބޭނުން.ްއަޅުގަ ްފާހަަގކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްހަމަ ކުރުވުމަކީ

ނޑުމެންގެްމައިންބަފަިއންްއެްމީހުންގެްދަރިންްވެސްް ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހާއިްކޯޓުަތކާއިްފުލުހުންނާ،ްމީގެއިތުރުންްއަޅުގަ

ްތަރު ްިމްރަނގަޅަށް ްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ްކަމަށް ްޮބުޑ ްވަރަށް ްކަމުަގއި ްމި ްެވސް ްޒިންމާ ްމައިންބަފައިންގެ ބިްއޔަތުކޮްށގެން.

ް ްވޭުތވެދިަޔ ްމި ްވަަރކީ ްކަންބޮުޑވާ ްދޭތެރޭ ްކަމާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުން. ްފާަހގަކޮށްލަން އަހަރ3ްްުފުރުޞަތުގައި

ް ްވެރިކަުމގައި ްދުވަސ29ްްނަޝީދުގެ ްމަރުވި.ްމިދިޔަ ްމީހުން ްތެޭރގައި ްހިނގައްޖެ.5ްްަތކުގެ ްމަރުވެގެން ްމީހުން ވަަރކަށް

ްކަމަިއގެންް ްވާހަކަަތްއްދުރުކޮށްފައި،ްމި ްސިޔާސީ ްކަމުން ްމި ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިކަްންއޮްތިއރު ްހިސާބުގައި މި

ްހަ ްެމންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމަޝްވަާރކޮށް، ްއަޅުަގނޑުމެން ްތެރޭަގއި ްމައުޟޫޢުގެ އިސިްއޔަތުންްސީދާ

ްޤަބޫލެއްް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްއޮތް ްގޮތެއް ްނޫން ްނިންމުން ްއަވަހަށް ްކަންކަން ްހުރި ްެއިޅފައި ްބޮލުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންގެްަބއިްނިމުނީ.ްއެްބައިބައިްނިންމާލެވިއްޖެްކަމަށްްވާނަމަްދެންް ނުކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްހަމަްގައިމުވެސްްއަުޅގަ

ް ްައޅުަގނޑުްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަދިވެްސ ްއެހެްނވީމާ، ްއިނގިލިިދއްކުރަން. ްބަަޔކަްށ ްއެހެން ްފަސޭހަވާނެ ވަރަށް



  

ްމާލޭެގް ްނަމަވެްސ، ްއެދިގެން ްއެހީތެރިކަމަށް ްސިފައިންގެ ްޮގވާލަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްފުލުހުންނަށް ްބޭނުން، ތަކުރާރުކޮށްލަން

ް ްހިސާުބތަކުަގއި ްއެިކއެކި ްނަމަވެސް، ްފޯރިމަރަިއގެން ްމީހުމަގުތަކުަގއި ްމިކަންްއެ ްނަމަެވސް ްބައިިތްއބައިގެން ން

ްކަމަީކް ްކަންބޮުޑވާ ްއެންމެ ްަރއްޔިތުންނަްށ ްލޮބުވެތި ްމާލޭގެ ްރަްއޔިތުންނަށް، ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްމިއަުދ ހުއްޓުަވއިދެްއވާށޭ.

ރޭްއޮތްްސިޔާސީްމިއީ.ްއަޅުަގނޑުމެންގެްރަްއިޔތުންްމިއަދުްކަންބޮޑުވަނީްއެމް.ޑީ.ޕީްއާއިްޑީ.އާރު.ޕީްއާއިްޕީ.ޕީ.އެމާްދޭތެ

ްކޯޅުމާްދޭތެރޭގަްެއއްްނޫން.ްެއްމީހުންްކަންބޮޑުވަނީްމިފަދަްކަންކަމާްދޭތެރޭގަ.ްއެްމީހުންނަކަށްްމިއަދަކުްނޭނގޭ...

ް

ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:

އްޖޭގެްތަފާސްހިސާބުތަކުންްދައްކަނީްވަނަްއަހަރުަގއިްމިްރ1978ްާ`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ް

ްބޭނުންކުާރް ްއެްއޗެއް ްކަހަލަ ްވިދާުޅވާ ްތިޔަ ްތިބީ ްޖަލުގައި ްވަަޑއިގެންެނވިއިުރގައި ްވެިރކަމަށް ްޢަބްދުލްގައްޔޫމު މައުމޫނު

ް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއޮތީ. ްމަޢުލޫމާތުލިބިފައި ްކަމަށް ްމީހެއް ް%31ްއެންމެ ްދިޔައިރުަގއި ްނިމިގެން ްފަހުން 41ްއަހަރު

ްނުރުހުންވެަފ.ް ްއެކަމާ ްތިބީ ްަބޔަކު ްހާސް ްއެަތއް ްއޮތީ. ްޖެހިފައި ްވަާބގައި ްމަސްތުާވތަކެތީގެ ްޑްަރގާިއ ރާއްޖޭަގއި

ް 2112ްްއެހެންނަމަވެސް، ްފެބްރުއަރީ ްއަހަރު 6ްްވަަނ ްރަްއިޔތުން ްރާއްޭޖގެ ްދުވަހުަގއި ްގާތްކުާރ1ްްވަަނ ލަްއކައާ

ްަވއްޓާލަން ްސަރުކާރެއް ްއޮްތ ްވޯޓުދީފައި ްކުރެިވއްޖެ.ްްއަދަދަކަށް ްއެކަން ްސިފައިންނަށް ްފުލުހުންނާއި ނިކުމެ،

ްނޫންކަންް ްކަމެއް ްކުރާ ްަބޔަކު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެހެންވީމާ، ްނުވޭ. ްމަރެއް ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްުދވަހުަގިއ ްއެ އެހެންނަމަވެސް،

ވާނެ.ްއެްއްބޭފުޅަކުްދަލީލުވާނެްހެކިްމިހިރީްފެންނަން.ްއެްވާހަކަްކިތަންމެްވަރަަކށްްދެއްކިަޔސްްމިްކަމެއްްަހްއލެއްްނު

ް 31ްްވިދާޅުެވއްޖެ ްތެރޭަގއިްނުވާވަރަށް ްދުވަުހގެ ްމަރުވެއްޖެ.3ްްއަހަރު ްމީހުން ްއ3ްްެައހަރުްދުވަހުގައި ްދުވަހުގެ އަހަރު

ް ްރާވައިގެން 31ްްބޭފުޅުން ްބަދަލުގައި ްދުވަހުގެ 3ްްއަަހރު ްތެރޭގައި ްދުވަހުގެ ްމަރައިފ31ްްިައހަރު ްތިމަންނާމެން މީހުން

ްއިޢުތިރާ ްގޭންުގސްޓާރުންްކަމަށް ްެވއްުޓމަށްފަހުގައި ްވެރިކަން ްމި ްއަދި ްކަމެއް. ްކުރުވި ްމީހުން ްމި ްެއީއ ފުވެއްޖެ.

ް ްމަޚްލޫފ6ްްުބޭނުންކޮށްގެން ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްދެންމެ ްކަމަށް ްމަރާލި މީހަކު

ް ްކުރާ ްމީހުން ްމި ްރާވައިގެން ްއެހެންވީާމ، ްޔަޤީްނވޭ.ްއިޢުތިރާފުވެއްޖެ. ްކަަށވަރުވެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ކަމެއްކަން

ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ.ް ްވާހަަކދައްކަން ްކިޔަިއގެން ްކޯޑޭ ްޕީނަލް ްޤާނޫނޭ، ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ް 11ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްބައްލަވާ. ްމާއްދާ 11ްްވަނަ ްބައްލަަވންވީ. ްމާއްދާ ްމާއްދާަގިއ11ްްވަނަ ވަނަ

ްއިސްލާމްދީނު،ްވި ްއަދި ްއިސްލާމްދީނާއި ްދީނަކީ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްބައްލަވައިަލއްވަްނވީ. ްީރއްޗަްށ ްއެްއޗެއް ދާޅުވާ

ް ްދެްންބައްލަވަްނވީ ްއޮތީ. ްކަމަށް ްދީން ްިއްސލާމް ްެއއީ ްމަސްދަރަކީ ްމަިއަގނޑު ްޤާނޫުނގެ ްބާބު.6ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަނަ

ް ްބަލަންވީ ްދެން ްޢަދުލުއިންޞާފު. ްއާއިްްވަނ142ްައާދެ، ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޢަމަލުކުރަންވާނީ ނޑިޔާރުން ްފަ މާްއދާ.

ްއިސްލާމީް ްނިންމުމުގައި ްކަންކަުމގަިއ ްަކނޑަެއޅިފައިނުާވ ްަވގުތުަގއި ްޤާނޫނުގައި ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ޤާނޫނަށޭ.

ްވާ ްކޯެޑއްގެ ްޕީނަލް ްރިޢާޔަތްކުރަންވާނޭ.ްކޮން ނޑިޔާރުން ްފަ ނޑަެއޅިފައިާވްގޮތަށް ްކަ ްއެކަން ހަަކއެއްޯތްިމްޝަރީޢަތުގައި



  

ްރައްޔިތުންނަށްް ްތިބެގެން ްހިފަހައްޓައިގެްނ ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގަިއ ްވެސް ްއެއީ ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. ދައްކަނީ.

ްކީކޭޯތ،ް ްދެން ްވާހަކަތަކެއް. ްބުހުތާނު ްދޮގު ްދައްކާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަޮލޅު އޮޅުވާލުމަށްަޓކައި

ނުލްޢުޤޫބާތުގައިްއޮތީ.ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައިްއޮތީްމީހަކުްަގސްުތގައިްމަރައިފިްމީހެއްްކަމަށްްމިހާރުްޢަމަލުކުރަމުންދާްޤާނޫ

ވަނީްނަމަްއިސްލާމީްޝަރީޢަތުގައިްދޭްއެންމެްބޮޑުްއަދަބުޭދންޖެހޭނޭ.ްކޮބައިތޯްއިސްލާމީްޝަރީޢަތުގައިްއޮތްްއަދަބަކީ؟ް

ްަދއް ްމި ްކޮންވާހަަކއެއްތޯ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްމަރު ްމަރަށް ްއަުޅވަިއގެން ްބޮލުގައި ްމަޖިލީސް ްވަންދެްނ31ްްކަީނ. އަހަރު

ް ްެވއްޓުނީމާ ްވެރިކަން ްއަދިްނިކުމެގެން ްއަދިްމިްވ31ްްީމީހުންްމަރާލާފައި ްތެރޭަގިއ4ްްމީހުންްމަރާލާފައި މަސްދުވަހުގެ

އްކަނީ.ްމިއީްރައްޔިތުންްމީހުންްމަރާލާފައިްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްޑްރަގުްބޯންދީފައިްކޮންވާހަކަްއެއްތޯްމިްދ6ްަ

ްސިފައިންނާއިް ްފުލުހުންނާއި ްކުެރވޭެނ ްމިކަން ްވާހަކަ. ްދަްއކާ ްޓަކައި ްބިކަކުރުމަށް ްަރއްޔިުތން ްޓަަކއި، އޮޅުވާލުމަށް

ްމިކަްން ްއެހެންެވއްޖެއްޔާ ްނުހުއްުޓވެންީވ. ްއެކަެމއް ްކީްއެވގެންތޯ ްބަޣާވާްތކޮށްގެން. ްަވއްޓާެލވިއްޖެ ްވެރިކަމެއް ދައުލަތުގެ

ްހުއްޓު ްތިބި ްގުޅިގެން ްމީހުންނާ ްއެ ްއަދި ްބާީޣން. ްއެއީ ް%45ްވެންޖެހޭނެ. ްއަދި ބާޣީން.111ްްމެންބަރުންނަކީ

ބަޣާވާތްކޮށްގެންްވެރިކަންްަވްއޓާލާފައިްދެންްކޮންކަމެއްތޯްުކރެވޭނީްމިްރާއްޖޭގަ.ްމިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންްމަރަނީްސީދާް

ްމީހު ްބަޣާވާތްކުރި ްައއިްސތިބި ްވެރިކަމަށް ްޝަރީޢަތުަގއިްބަޣާވާތުން ްއިސްލާމީ ްމަރު. ްވެސް ްއަދަބަކީ ްމީހުންގެ ްއެ ންނޭ.

ްއޮންނަނީްބަޣާވާތްކޮށްފިްނަމަ،ްއޭނާްމަރަންޖެހޭނޭ.ްމިއީ،ްމަރުްގާއިުމވެފައިްތިބިްބަޔެކޭްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް،

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއްވަރީްާދއިރާގެްމެންބަރުްވިސާމުމަޑު

ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުރީެގްޝުކުރިއްޔާ ްއެނގޭ. ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްެވއްޓުުންގޮތް ްއާދެ،ްވެރިކަން .

ްހަމަް ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއަކީ ްމައްސަލަ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްމިއަދު ްއާދެ، ްއިސްިތުއފާދެއްވީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއެހެ ްއާިއ ްމާާރމާރީ ްތެޭރގަިއ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްެއއް. ްމައްސަލަ ްައޅުަގނޑުމެންގެްބޮޑުެވއްޖެ ްގިނަެވ، ްކުށްަތއް ނިހެން

ްމިއީ.ް ްެއއް ްަމއްސަލަ ްއައި ްހުށަހެޅިގެްނ ްަވގުތެްއަގއި ްއޮތް ްދޭންވެފަިއ ްއިތުރަށް ްސަމާލުކަން ްކަްނކަމަށް ްމި ތެރޭގައި

ްކޮަބއިތޯ.ް ްމަގުސަަދކީ ްހުށަހެުޅމުގެ ްމައްސަލަ ްމި ްބޭުނންވޭ ްސުވާލުކޮށްލަން ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް،

ްމިްއަޅު ްހުށަހަޅާފައި ްމައްސަލަ ްމި ްހޯދަންހެނެއް ްހައްލެއް ްކަންަކމަށް ްމި ްއެކީ ްއިުޚލާޞްތެރިކަމާ ްހިޔެއްުނވޭ ަގނަޑކަށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްހީނުވަނީ. ްއެހެން ްހަމަ ނޑަށް ްައޅުގަ ްގޮތުން ްހުރި ްލިޔުްއވާފައި ްބަސްތަްއ ްމައްސަަލއިަގއި އޮތީ.

ްއަޅުގަ ްހިސާބަށް ްމިހާ ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަލައިލަން ްމިދިޔަ ްކިހިނެއްތޯ. ްއޮތީ ްމި ްއައިއްސަ ްމުޖުތަމަޢު އަހަރުގ3ްްެނޑުމެންގެ

ްވީދިގެންގޮްސް ްފޭރާން ްއިޖުތިމާޢީ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްހިނގައްޖެ ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ތެރޭގައި

އަޅުަގނޑުމެންގެްތެޭރަގއިްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއެަކކުްއަެނަކކާްދޭތެރޭގައިްއޮތްްއިޙުތިރާމުްގެއްުލވައިާލ،ްއަދިްހަމަްއެހެން

ްފަރާތްތަކުންް ްތިއްބެވި ްވެިރކަންުކރަން ްސަރުކާރުގައި ްގެއްލުވާލަްނ ްއިޙުތިރާމު ްމެދު ްމުއައްސަސާތަކާ ހުރި

ްމަސްތުވާތަކެްއޗަށްް ްެގންދިޔަ، ްވިދާޅުވަމުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަންނަމުން ްވެރިކަމަށް ްތަން. ްގެންިދޔަ މަސައްކަތްކުަރއްވަމުން



  

ްބަން ްދޮރުތައް ްޑްރަުގގެްހުރި ްޤަބޫލުކުރި. ްއެކަން ްއޭގެތެޭރަގއި ްގިނަބަޔަކު ްވިދާޅުވީމަ،ްަވރަށް ްއާދެ،ްއެހެން ދުކުރާނަމޭ.

ްބަންދުކުރާނެކަމުގެް ްދޮރުތައް ްހުރި ްޑްަރގަށް ްއައިސް ްސަރުކާރު ްއެ ްމައިންބަފައިން، ްިތބި ްކަންބޮުޑވެފައި ކަންތައްތަކާ

ްއެ ްވޯޓުދިން. ްވެސް ްމީހުން ްއެ ްބަދަލަކަށް ނޑުމެންްއުއްމީދުަގއި ްއަޅުގަ ްކުރީ. ްމީހުން ްއެ ްކީއްތޯ ހެންނަމަވެސް،

ްަވޑަިއގެންނެވީ.ް ްވެރިކަމަްށ ްބޭފުޅުން ްެއ ްއެީކ ްުއްއމީދުތަކާ ްަމއިންބަފައިންެގ ްއެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ސުވާލުކޮށްލަން

ްޑްރަ ްދިޔައީ ްފެންނަމުން ްހަމަ ްނުދިޔަ. ްބަންދުވެގެންެނއް ްދޮރުތައް ްހުރި ްމަސްތުވާތަެކއްޗަށް ގުެގްއެހެންނަމަވެސް،

ޝިކާރައަކަށްްވެފައިްތިބިްކުިދންނަށްްއިތުރަށްްއެކަންކަންްުކރުމުގެްދޮރުތައްްހުޅުވައިދެމުްންދިޔަްތަން.ްއަދިްއެްކުދިންް

ްކަމެއް.ްއަދިް ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްވަރަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްތަން.ްމިއީ ްދިޔަ ްބޭނުންކުރަމުން ްކަންކަުމގައި ްކަހަލަްސިޔާސީ އެކި

ްވަިކެވވަޑައިް ްކިހިނެއްތޯްވެރިކަމުން ްގެންދަނީ ްމި ްކުރަްއވަމުްނ ްކަންތައްަތއް ްތެޭރގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްވެސް ގެންފަިއ

ްޕޯޑިއަމްތަުކގައިްހަމަްމާރާމާރީްއަށްްގޮވާލުމާއިްފުލުހުންނާް އަޅުަގނޑުމެންްއެބަްހަމަްބަލައިލަންޖެހޭ.ްއެކިއެކިްސިޔާސީ

ްތެ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއޮތީ ްމި ްގޮވާލުމާ ްކޮންކަހަލަްކުރިމަތިލުމަށް ްމިއީ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއާަދވެފަ. ރޭގައި

ޒިންމާދާރުްވެރިކަންކުރާްަބޔަުކްކުރާނެްކަމެއްްާބވައޭ.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްމިްކަންކަންްރަނގަުޅެވގެންދާނީް

ގެްއަުގަވއްޓާލަިއގެންނެްއްހުންނަްމުއައްސަސާތަކަްށްގޮްނޖަހައި،ްެއްމީހުންނާްދިމާލަށްްއެްއޗެހިްިކޔަިއ،ްެއްމުައއްަސސާ

ްމިއަދުް ްހިމާޔަތުގަ. ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްތިބޭނީ ްފުލުހުން ްހަމަ ްއޮަތސް ްވެރިކަުމގައި ްސަރުކާރެއް ްކޮންމެ ްއާދެ، ނޫން.

ްނޫނިްއޔާް ްތިއްބެވީކީ. ްގޮތަށް ްއެ ްފުލުހުން ްނޫން ްއެއް ްހުންނެވީމަ ްމިނިސްޓަރަކަށް ްހޯމް ްޑރ.ޖަމީލު ކޮންމެހެންނެއް

ްކޮމިهللاްޢަބްދު ްކޮންމެްރިޔާޟު ްތިބޭީނކީ. ްހިމާޔަތުގައި ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްފުލުހުން ްނޫްނ ްެއއް ްހުންނެވީމަ ޝަަނރަކަށް

ްދުވަހަކުް ްކޮންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްފުލުހުންނާ ްތިއްބަވާނެ. ްއެގޮތަށް ްފުލުހުން ްހަމަ ްައޔަސް، ސަރުކާރެއް

ނޑުމެންނަކަްށްހިޔެއްނުވޭްމިއިންްއެްއވެްސްއެްއޗެހިކިަޔއިްއެްމީހުންގެްއަގުްމުޖުތަމަޢުގެްތެރޭގައިްވަްއޓާލަ އިގެންްއަުޅގަ

ްދޭތެރޭް ްފުލުހުންނާ ްފަހަރުތޯ ްކިތައް ްޖެހޭ ްއެބަ ްހަނދާންކުރަން ްމިއަދު ްހަމަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްރަނގަުޅވާނެހެނެއް. ކަމެއް

ްފުލުހުން ްކިތަްއ ްތެޭރގައި ްަކންތައްތަކުގެ ްހިނގައިދިޔަ ްމި ްހުރީ. ްޢަމަލުކުރެވިަފިއ ްއަނިޔާވެގެންްއަނިާޔވެރިކޮށް ނަށްތޯ

ްފުރާނަް ްކުދިންގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްތެރޭަގއި ްމާރާމާރީގެ ްއެނގޭ ްައޅުަގނޑަށް ްއާދެ، ްދައްކަނީ. ްވާހަކަ ްއެ ްކާކުތޯ ދިޔައީ.

ްނޫނިއްޔާް ްނޫން. ްއެއް ްމީހުންގެ ްކުށްކުރާ ްހަމައެކަނި ްިދޔައީކީ ްގެއްލިގެން ްފުރާނަ ްއޭގެެތރޭގައި ްހިނގައްޖެ. ގެއްިލގެން

ްތެ ްވަރަްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނޫން.ްހަމަ ްެއްއްވެސް ްމީހުންގެ ްތިބި ްގިނަވެަފއި ްމުޖުތަމަޢަށް ްގޯސްެވގެން ްއަްޚލާޤު ރޭަގއި

ްގެއްލިގެންް ްވެސް ްފުރާނަ ްބަެއްއެގ ްގިނަ ްވަރަށް ްރަނގަޅު، ްއަޚްލާޤު ްހަމަ ްދިރިއުޅޭ، ްދިރިއުޅުްނ ްއާަދއިގެ ރަނގަޅު،

ްން...ހިނގައްޖެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑުމެންްމިްކަންތައްްހުއްުޓވަް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްރަޝީދަށް ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްވިލުފުށީ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް)ކޯރަމްްގެއްލުން(ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުގެްވާހަކަކޮޅުްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށް.ް

ް

ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ވި

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްމައްސަލައާ ްކުއްލި ްބަހުސްކުރެވެމުންދާ ްމި ްހުށަހެޅިގެން ްއާދެ،ްމިއަދު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްމި ްޮގސްގެން ްއިތުރުވެގެން ްކުށްކުރުން ްމިއަދު ްރާއްޖޭގައި ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ްސަބަބަކީްއަޅުަގނޑު އުޅޭ

ް ްމަގުމައްޗަށ3ްްްފާއިތުވެދިޔަ ްމީހުން ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވެިރކަމުގައި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްތެރޭގައި ްދުވަުހގެ އަހަރު

ނިޑޔާރުންނަށްްބިރުދައްކައިްއަިދް ނިކުމެ،ްހިންގާފައިވާްޖަރީމާތަކާްއަދިްއެމް.ޑީ.ޕީގެްވެރިކަމުަގއިްޝަރުޢީްކޯޓުތަކާއިްފަ

ްފުލުހުން ްމިފަދަްްދިވެހި ްލަްއވާ ްމީހުން ްކޮްށ،ްއެ ްއަމުރުތައް ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްފުލުހުންނާއިްސިފައިންނަށް ލައްވާ،ްިދވެހި

ްއޭެގް ްއަދި ްަހމަނުޖެހުންތަކަކާ ްއުފެދިފައިވާ ްތެރޭގައި ްމުޖުތަަމޢު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްސަބަުބން ްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް

އަހަރުގެްެތރޭގައިތޯްމީހުންްމާލެތެރޭގައ31ްްިވާހަަކދައްކާއިުރަގއިްްއަހަުރގ31ްެސަބަބުންްދިމާވިްކަންތައްތަކޭްމީ.ްއާދެ،ް

ްއަދިް ްމެރުމުގެ ްމީހުން ްާރއްޖޭގެ ްބަލައިލާއިުރގައި ްރެޯކުޑތައް ްމިއަދުގެ ްވަނީ. ްގޮްއސަ ްއިތުުރވެގެން ކުށްކުރުން

ް ްފާއިުތވެދިޔަ ްވަނީ ްއިތުރުެވފައި ްއެންމެ ްމިތަނުގަިއްހަމަލާދިނުން ްއެތަން ްތެރޭަގ.ްެއއީްއ3ްްަމަގުމަތިންނާ ްދުވަހުގެ ހަރު

ްބަދުނާމެއްް ްކަހަލަ ްވަކި ްބޮލުގައި ްސިފައިންގެ ްފުލުހުންނާއި ްދިވެހި ްގޮތް.ްއެހެްނކަމަށްވިޔަްސ،ްމިއަދު ްަދއްކާ ރެކޯޑުތައް

ްއޮޅުވާލުން.ް ްޙަޤީޤަތް ްރަްއޔިުތންނަށް ްދިވެހި ްމަސައްކަތަކީ ްކުރަމުންގެންދާ ްމި ްއެމް.ޑީ.ީޕން ްޓަަކއި އެޅުވުމަށް

ނޑުމެންްއެންމެންނަށްްއެބަްއެނގޭްއެމް.ީޑ.ޕީްއަީކްކޮބައިކަން.ްއެމް.ީޑ.ޕީްއަީކްއެހެންނަމަ ވެސް،ްމިއަދުްސާުފކޮށްްއަުޅގަ

ްަބއެްއކަްން ްހިންގާ ްހަރަކާތްތަކެއް ްޓެރަިރސްޓު ްކަމެއް. ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްޖަމާޢަތެއްކަން. ޓެރަރިސްޓު

ލިްމައްސަަލްމިތަނަށްްހުށަހަޅައިގެން،ްއަިދްއެހެންްޒާތްޒާުތގެްމައްސަލަްއަޅުަގނޑުމެންްއެނގޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިއަދުްުކއް

ްއާދެ،ް ްނުވާނެ. ްބަދަލެއް ްިވސްނުމެއް ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްމިއަުދ ްވާހަަކއަކުން ްދައްކާ ްތި ްހުށަހަޅައިގެން ްތަނަށް މި

ްބަޔަުކްދިވެހި ްމަސަްއަކތްކުރާ ްކިޔަިއގެން ްައންނާނަމޭ ްވެރިކަމަށް ްބަދުނާމުކޮށްްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްސިފައިން ފުލުހުްނނާއި

ަގއިްއެމް.ޑީ.ޕީންްކޮންމެްކެންޑިޑޭޓެއްްނިކުތްްކަމުަގިއްވިޔަސްްދިވެހިްފުލުހުންނާއ2113ްިވާހަކަެއއްްނުދައްކާނެ.ްމިއަދުް

ނިޑްެއއްްނެތް ބަަޔކުްްދިވެހިްސިފައިންެގްވޯޓުްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްޙަރާްމވެއްޖެ.ްމިީއްވާނެްކަމެއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްސިކު

ްދަނީ.ް ްމި ްފެނިގެން ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަން ްކަންަތއްތަްއްކުރަމުންދާ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްމިއަދު ްގޮތަށް ްކުރާނެ ކަންތައްތައް

ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ.ްޝަރުޢީް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑުމެންގެްމުއައްަސސާތަުކގެްވާހަކަދަްއކަން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން އަދި

ޝަލްްސަރވިސްްކޮމިޝަންްބަންދުކުރީ.ްކޮބައިތޯްއަމިއްލަްއަށްްކޯޓުތައްްހެދީ.ްމިއީތޯ،ްމިއަދުްކޯޓުތައްްބަންދުކުރީ.ްޖުޑި

ްއެންެމް ްަދއްކަން ްވާހަކަ ްމަރުގެ ްމަރަށް ްވާހަކަަދއްކަން. ްނިޒާުމގެ ްޝަރުޢީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރަނގަޅީ ްމިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީތޯ

ްހޯރަފުށީ ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެމް.ޑީ.ޕީތޯ؟ ްތަނަށްްްރަނގަޅީ ްމި ްނޫންތޯ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ



  

ްަވގުތުް ްއޮތް ްއަހަން ްވޯޓަށް ްއެކަމަުކ ްލީ. ްތަނަށް ްމި ްހުށަހެޅުމެއް ްމަރަށްމަރުހިފަން ްގެންަނން، ްއިޞްލާޙެއް ޤާނޫނަށް

ްތަނު ްމި ްނާޒިމުމެން ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްމަޑަވެލީ ްދެން، ްގެންދިަޔއީ. ްއައިްސްނަގަިއގެން ގައި

ތުނބުޅިްއެއްްލާފައިްހުރެ،ްއިސްލާމްދީނާްބެހޭްގޮތުންްވާހަކަދެއްކިޔަސްްއެްބޭފުޅުންގެްއިްޚލާޞްތެރިކަމާއިްއެްމީހުންގެް

ނޑުމެންނަށްްސުވާލުއުފެޭދްއެބަ.ް ްދީނީްޢިލްމުވެރިކަމާްދޭތެރޭްއަޅުގަ

ް

 ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑުމެްނ41ްްއަހަރ31ްްުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްޝުކު ައހަރުްކިޔާނެްކަމެއްްނެތް.ްރާްއޖޭގެްތާރީޚަށްްއަުޅގަ

ްމުައއްސަސާް ްއެ ްސިފައިން، ްފުލުހުންނާއި ްހަމަ ްެވސް ްވެރިކަުމގައި ްނާޞިރުގެ ްއިބްރާހީމު ބަލައިލާއިުރގައި

ބަަޔުކްވިިލގިލީްޖަލުަގއިްމަރާފަ.ްެއއީްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގޭްްއެްއކުރެވިަފއިާވްއިުރގަިއްއަިނޔާކޮށްގެްންވަނީްއެަތއް

ނޑުްމީް ކަމެއް.ްއޭުރަގއިްމަގުމަތީަގއިްނުމެރިްކަމުގައިްވިޔަްސ،ްިސފައިންގެްބާރުަގއިްމީހުންްމަރަނީްޖަލުތަކުގަ.ްއަުޅގަ

ް ްމީހެއް. ްހުރި ްފެނިފައި ްއެކަން ްވީނުވ31ްީލޮލުން ްދިޔައިރުގައި، ްނިމިގެން ްައހަރު ްނޭނިގްްދިގު ގޮތެއް

ްއާިއްއަދިްެގއްލިފައިވާްމީހުްނެގ113ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގިގެްންޖަލުތެރޭގައިްމަރާފައިް މީހެއްގެްމަރުގެްމައްސަލަ

ް ްބަލާއިރު ްކަމެއް.87ްްއަދަދަށް ްދައްކާ ްހިސާބުތަކުން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެީއ ްހޯދާަކން ްެގއްލިގެން ްރައްޔިތުން ދިވެިހ

ް ްމިއަދު ްދިވެހިރާއްޭޖެގްއަޅުަގނޑުމެން ްދައްކަުމންދާއިރުގަިއ، ްވާހަކަ ްމި ްައޅުވަން ްބޮލުަގއި ްއަނެކެްއގެ އެަކކު

ްވެރިކަމުެގް ްފުރަތަމަ ްއިންތިޚާބުުކރެވުނު ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްލިބި،ްއެ ްްބަދަލުކޮށްގެްންވެރިކަމެއް ޤާނޫނުއަސާސީ

ޑުްއުދަނގުލަކަށްްޮބޑުްމުސީބާތަކަށްްެވގެން.ްމިްދުވަސްވަރުްިދޔައީްމިްރާއްޭޖަގއިްތިބިްސިޔާސީްމީހުންނަށްްލިބުނުްބޮ

ްކުރަމުންް ްކަެމއް ްހުރިހާ ްަލއި، ްޤަރާރު ްކަމުނުގޮްސގެން ްައދި ްވާހަަކ ްަދއްާކ ްތަނުގައި ްމި ްއޮތީމަ، ްމެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގެ

ްދަންނަ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބާރުދީގެން ްފުލުހުންނަށް ްސިފަިއންނާ ްދިވެހި ްއަރަިއ، ްޗެނަލްަތކަށް ްޓީވީ ްރާއްޭޖގެ ބޭކަލުންްގޮސް

ްވެްސް ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތެއްތޯ؟ ްނުދަންނަ ްާކކު ްމީ ްއެއްލާލީ. ްނަަގއި ްސަރުކާރު ްއައިސް ްފަހުން ްއެންމެ އެްއކޮށްގެން،

ްތިބީް ްރަްއޔިތުން ްކުރުމަށްފަހުގައި ްކަމެއް ްކޮންމެ ްަކލޭމެން ްއޮތީ ްއަންގާފައި ްީމހުންނަށް ްއެ ްއުޅެނީ. ްއެ އެކަމުަގއި

ް ްހިފައިގެން ްމާ ްޓަކައި ްފުލުހުންްކަލޭމެންނަށް ްސިފައިންނާއި ްދިވެހި ްއެހެންވީމާ، ްތައްޔާރަށޭ. ްނިކުންނަްށ މަގުމައްޗަށް

ްމީހުންް ްއެ ްކޮންމެހެން ްބަރީޢަކުރުވާަކށް ްއޭގެން ްމިހާރު ްދެން ްކުުރވާފައި ްކުށެއް ްބޮުޑ ްވަުރގެ ްއެ ލައްަވއި،

ްޚާ ްއަދި ްތިބި، ްއެބަ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްދައްކާކަށްނުޖެހޭ. ްއެްއ ްވާހަކަ ްތިބިްސަލާމަތްކުރާކަށް ްއެބަ ްމަޖިލީހުގައި ްއޞަކޮށް

ްިމް ްނެތް. ްކަެމއް ްކިޔާނެ ްެއްއޗެއް ްއެހެން ްއެއް، ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްސަރުކާރެއް ްމީހުން. ްގިނަ ްވަރަްށ ްބަިއވެިރވި ބަޣާވާތުަގއި

ްޤާނޫނުތަކަށްް ްއެ ްހެދިން. ްޤާނޫނުތަކެއް ްތަނުގައި ްމި ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުން. ްދިވެހި ްއުޅެނީ ްމި ރާއްޖޭަގއި

ނޑުްޢަމަލުކުރެ ްއަުޅގަ ްވާނަމަ ްގޮތެއް ްޢަމަލުކުރެވޭ ްޤާނޫނުތަކަށް ްމި ްތަނެއްތޯ؟ ްކިހިނެއްވާ ްމި ްނަމަ، ްވާ ްކަމަށް ވޭ

ްޢަމަލުކުރަންް ްޤާނޫނަކަށް ްތިމާމެން ްއެހެންނަމަވެސް، ްހިންގަންޖެހޭނޭ. ްވެސް ްމިއަދު ްބާރު ްޤާނޫނުތަކުގެ ްއެ ދަންނަވާނީ



  

ްރައްޔިތުން ްސިފައިންނަކީ ްފުލުހުންނާ ްވިއްޔާްނިކުންނައިރުަގއި ްވަނީ ްކަމަށް ްތިބޭ ްގޮުތަގއި ްބައެްއގެ ްއަނިޔާކުރާ ނަްށ

ްއެް ްވެސް ްމީހެއް.ްމިއަދު ްުހރި ްޯރގަންނަަވއިލާފައި ްހުްއާޓްތަޅައި ްމުޒާހިރާަގއި ނުޑްމީ ްނޫންތޯ.ްއަުޅގަ އެކަމެްއްނުވާނެ

ްދުވަހަކުތޯ؟ްދިވެހިްސިފައިްނނާ ްކިހާ ްތިބެވޭނީ ްެއގޮތަށް ްގޮުތގަ.ްެއކަމަކު ްއެ ްތިބީ ްއެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްމީހުން ްފުލުހުން އި

ްދާއިމަށްް ްއަބަދު ްމީހުންތޯ ްއެ ްއެކަމަކު ްނޫނޭ. ްެއއް ްަމއްސަލަ ްޙަރާމްކުރުމަކީ ްވޯޓަށް ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްޙަރާމުކުރުމަކީ ވޯޓަށް

ްެއއްް ްވާހަކަ ްއެ ްކާިމޔާބުކުރާނަން. ްެއކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭްއވިޔަްސ ްއިންތިޚާބެއް ްމާދަމާ ްޤައުމު ްމި ްމިއަދު ތިބޭނީ.

ް ްމަަސއްކަްތްނޫން ްހުރި ްނިންމާފައި،ްކޮށްފައި ްތަނުން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮންނާނެ ްތަނުގަިއ ްމި ްިމއަދު ްދައްކަނީ. މި

ްހެދިފަ.ް ްއެބަހުރި ްޤާނޫނުތައް ްބެހޭ ްކަމާ ްމި ްގެންުގޅުމާ ްހަތިޔާރު ްތޫނު ްމަނާކުރުމަށް، ްކުށްަތއް ްގޭްނގު އޮންނާނެ.

ްފު ްނިކުންނަން ްިހފައިގެން ްހަތިޔާރު ްމީހުންނަށްްއެހެންނަމަވެސް، ްތިބެ، ްބަޔަކު ްތެރޭަގިއ ްމުައއްސަާސގެ ލުހުންގެ

ްބޭނުންް ްރަނގަޅުކުރަން ްވެސް ްއިދާރާ ްއެހެންވީމާ،ްފުލުހުންގެ ްމަނާކުރަނީ؟ ްކިހިނެއްތޯ ްމީހުން ްއެ ްދެން އަނިޔާކުރަންޏާ

ްއަދަބުދޭންޖެ ްދޭތެރޭގައި ްމީހުންނާ ްއެފަދަ ްތިބި ްތެރޭަގއި ްއިދާާރގެ ްފުލުހުންގެ ްވިްއޔާ ްވަނީ ްމީހުންނާްކަމަށް ްއެ ހޭނެ.

ްކަމެއްް ްހުރިހާ ްމީހުންނަށް ްއެ ްއެކަމަކު ްހާޒިރުކުެރވިގެްނވާނީ. ްޝަރީޢަތަށް ްމީހުން ްއެ ްޙުކުމްކުެރވިގެްނވާީނ. ދޭތެރޭގައި

ްއެްއް ްމުއައްަސސާ ްވިއްޔާ ްަވނީ ްކަމަށް ްއަނިޔާދެވޭ ްއެކީަގއި ްނިކަމެތިކަމާ ްމީހުންނަށް ްއެހެްނ ްޮއވެފައި ްވެފައި އޯކޭ

ނެ.ްއެްވާހަކަްމިތާްމިްދައްކަނީ.ްމިކަންްކުރުވުމަށްްޓަަކއިްއެންމެްބާުރްދިންްގިނަްމީހުންްމިތާްމިްރަނގަޅެއްްުނކުރެވޭ

ތިބީ.ްރަނގަޅަށްްވާހަކަދެއްކޭީތްޓީވީްޗެނަލްތަކަށްްއަރަިއގެންްހައްދުފަހަނައަޅާްވަރަށްްމީހުންނަށްްއަނިޔާކުރަންްގޮަވއި،ް

ްަމގުމަތީގަ ްގޮަވއި، ްކަމަށް ްކާފަރުން ްތިއްބެިވްމީހުންނަކީ ްމި ްކުރީ. ްއެކަން ްފުލުހުން ްގޮވީަމ، ްގޮވި. ްދަންޖަްއސަން އި

ްެއީއް ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަިއގަ. ްދެްއކި ްއަރައިގެން ްތަންތަނަށް ްމި ްބޭކަލުން ްދަންނަ ްނުދަންނަ ްދޮރެއް ްތަނެއް ކަހަލަ

ް ްތި ްކުރަްނީވ. ްކުރަންޏާ ްެއއްބަސްެވ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަްއލުކުރުމަށް ްެއކަން ްއަީކ. ްކިތަންމެްމައްސަލަ ބޭފުޅުން

ްވެރިކަާމް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއެމް.ީޑ.ޕީން ްމަސައްކަތެްއ، ްކުރާ ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްރޫޙެްއ، ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްެދއްެކވިޔަސް ވާހަކަފުޅެއް

ްދިމާއަށްްދާްދިޔުމެއްްލާހިކެއްްނޫންްހުއްޓުވާކަށް.ްއެްކަމެއްްނުކުރެވޭނެ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަދިްޝުކުރިއްޔާ ްމައްސަލަ، ްުކއްލި ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްކުރިމަްއޗަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ންބަރު.

ް ްވަނީ ްހަމަޖެހިފައި ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަލަަތކަށް ްުކއްލަ ްމަޖިލީހުނ1ްްްއެހެންވެސް ްވާހަކަދައްކަން. ގަޑިއިުރ

ްރައް ްމިހާރު ްިހނދެއްގަ.ްއެހެންނަމަވެސް ނޑަނާޅާ ްކަ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމާއްާދ145ްްޔިތުްނގެ ވަނަ

ވަނަްމާއްާދގެްދަުށންްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާީހމުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވ149ްްާއާއިް

ތުއަރުަވއިްނިމެންދެންްކުއްލިްމައްސަލަްއަށްްވާހަކަަދއްކަންްއެިދވަަޑިއގެންފައިާވްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްފުރުޞަ

ްމާފަންނުް ްލިބިފަ. ްވެސް ްތާއީދު ްއަދި ްހުށަހަޅުއްވައި ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަނީ ްގެންދެވުމަށް ްކުރިއަށް ްމައްސަލަ މި



  

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްހުރިހާ ްއެިދވަަޑިއގަންނަވާ ްއެގޮތަށް ްވަނީ ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާެގ ދެކުނު

ްމެންބަރުްްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކެނދިކުޅުދޫ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްހުށަހަޅުއްވާފަ. ފުރުޞަތުއެރުވުމަށް

ްއަށްް ްމައްސަލަ ްމި ްެޖހޭނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންކަމުން ްތާއީދުކުރައްވާފަ. ްހުށަހެޅުމަށް ްމި ްވަނީ ްޢީސާ އަޙްމަދު

ްފުރު ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްަޒތްތެރި ްޓަކައި ްގޮަތކުންްވާހަކަދެްއކުމަށް ްނިމޭ ްައހައި،ްވޯޓުން ްވޯޓަކަށް ްޓަކައި ޞަތުދިނުމަށް

ްކަންަތއްތަްއް ްނެގުމުގެ ްވޯޓު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންކަމުން ްގެންދިއުން. ްފުރުޞަތުދެމުން ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަވަން.ް)ަވގުތު ްޖަހަންޖެހޭްރަނގަބީލުްޖެއްސެވުމަށް ްެނގުމަށް ްގެންދާނަން.ްވޯޓު ކޮަޅކަށްފަހު(ްޢިއްޒަތްތެރިްކުރިއަށް

ްައޅުަގނުޑް ްމިހާރު ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއަރުވަން. ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްެޗކުޮކށްލެއްވުމަށް ްކާޑުކޮޅުަތއް މެންބަރުން

ވަަންމާއްދާގެްދަށުންްމާފަންނ149ްްުވަނަްމާއްދާްއާއ145ްްިވޯޓަށްްމިދަންންވަނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެް

ްވާހަކަަދއްކަްންްދެކުނު ްއަށް ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ

ްމާފަންނުް ްގެންދެވުމަށް ްކުރިއަށް ްމައްސަލަ ްމި ްނިމެންދެން ްފުރުޞަތުއަރުވާ ްމެންބަރުން ްހުރިހާ އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ

ްއިބްރާ ްމެންބަރު ްދާއިރާެގްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވަިއްކެނދިކުޅުޫދްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްދެކުނު ްރަޝީދު ހީމު

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތަަކށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްފާސްކުރުމަށް ްހުށަހެޅުން ްތާއީދުކުެރްއވި ްޢީސާ އަޙްމަދު

ްވޯޓުލެްއވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.ްް:ހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު

ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާ.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

54ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

26ްްވޯޓުްދެްއވީ:

26ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި



  

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 52ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .27ް ްޖުމްލަ ްދެްއިވއިރުަގިއ52ް. ްވޯޓު .

ްއެއްވަުރވެފަ.ް ްވަނީ ްމި ްައދަދު ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުދެްއވި ްނުފެންނަކަމަށް ްއަދަދާއި ްމެންަބރުންގެ ްވޯޓުދެއްވި ފެންނަކަމަށް

26ް ްރިޔާސަތުންްް.26، ްނިންމުމަށް ްގޮެތއް ްޓަކައި ްވާހަކަދެްއކުމަކަށް ްއިތުރަށް ްމައްސަލައިަގއި ްމި އެހެންކަމުން

ްއެހެންކަމުްން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހާމަކުރަން ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްަޒތްތެރި ްގޮތް ްވޯޓުދޭންޖެހޭ ްިރޔާސަުތން ްއެބަ. ވޯޓުދޭންޖެހޭ

ްއެިދވަަޑއިް ްމައްސަލަިއގަިއ ްމި ްދަންަނވާނީ ްފުރުޞަތުއަރުވަންްއަޅުަގނޑު ްމެްނބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ގަންނަވާ

ްބަހުސްކުރަންް ްމިއަދު ްމައްސަަލްއަށް ްވޯޓުލަން.ް)ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްމި ނޑަށް،ްެފންނަކަމަށް ްއަޅުގަ ފެންނަކަމަށް

ނުޑމެންޖެހޭްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތްް .ްއެހެންކަމުންްމިއަދުގެްގަިޑއިރަށްްއިތުރަށްްދަްނމާލަނ1ްްފާސްވުމާްގުިޅގެންްއަުޅގަ

ް ްވާނީ ްގަޑިއަކަށް ްނިމޭ ްޓަކައ3:31ްިމަޖިލީސް ްހުށަހެޅުމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ް)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( .

ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްއަށް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހަކަދެއްެކުވން:ކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްވާ

ްޕާޓީތަކަށްް ްސިޔާީސ ްބޮޑެތި ްެވގެން، ްދަންނަވާލަން ްސަމާލުކަަމށް ްިރޔާސަތުެގ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްޤައުމީް ްބޮޑު، ްިމވަރު ްޤައުމުގެ ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްނިްސބަތްވާ ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްޕީ.ީޕ.އެމް، ްާޚއްޞަކޮށް ނިސްބަތްވާ،

ބަހުސްކުރަންްހުށަހަޅާފައިްޮއްއވާްމަޖިލީހުންްނިކުމެްކޯރަމްްގެއްުލވައިލަނީ.ްިޢއްޒަތްތެރިްމަޞްލަޙަތުްހިމެނޭްކަމެއްގަިއް

ްރައީސްްތިްއިންނަވަނީްއެކަމަުކްހަމަްބަލަހައްޓައިގެން.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެހޭ ްނުގެއްލޭ.ްނިޒާމާ ްނޫން.ްކޯރަމެއް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުމަށްްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއް މައްސަލަ

ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްްގަލޮޅުްދެކުނު

ް ްގޮތަށް ްއޮޅޭ ްމަޢުލޫމާތު ްރައްޔިތުންނަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްޢިއްޒަތްތެރިްއާދެ، ްދެންމެ ްއެއް ވާހަކަ

ނޑުްވެސްްމިތާްއެބަްއިނިން.ްއަޅުަގނަޑކީްޕީ.ޕީ.އެމަށްްިނސްބަތްވާްމެންބަރެއް... ްމެންބަރުްފާހަގަކުރެއްވީމަ،ްއަުޅގަ



  

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑްފު ްއަޅުގަ ްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްމިހާރު ްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްނިޒާމާ ްމިްއަރުވަނީ،ްމިްނިޒާމާ ރުޞަތު

މައްސަލަްއަށްްވާހަކަދެއްކުމަްށްޓަކައިްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުް

ްމަޖިލީހުެގް ްދެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަންޏާ، ްކަމަށް ްނުނިންމާލެވޭ ްވާހަކަކޮުޅ ްމެންބަރުގެ ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއާދެ މުއްޠަލިބަށް.

ްފަރެސްމާތޮޑާްްޖަލްސާގެ ްދަންނަވަން. ްވާހަކަދެއްކެވުަމށް ްމިހާރު ްއަުރާވނަން. ްވަގުުތކޮޅު ްބާކީ ްދާއިރު ްކުިރއަށް ކަންތައް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބު.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

ްއުއްމީުދކުރަ ނޑު ްކަމަށް،ްައޅުަގނުޑގ2ްްެނީް`ްއަުޅގަ ްލަސްކޮށްލައްވާނެ ނޑާލުން ްމެދުްކަ ްމަޖިލީސް މިނެޓުއިރު

ވާހަކަްނިންމާލަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއަދުްދިމާވެގެްންމިްއުޅޭްމައްސަލައިަގއިްވަަރށްްބޮޑުްމައްސަލަތަކެއްްއެަބް

ްޤައުމުގެ ްރާަވިއެގން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޓަކައިްްއުޅޭ. ްނަގާލުމަށް ްއަމާންކަން ހަމަޖެހުމާއި

ތަފާތުކޮށްްކުރަމުންދާްކަންތައްތަކުގެްތެރެއިން،ްމީހުންްގަޔަްށްވަޅިހެރުމާްމިްކަންތައްތައްްމިްގެންދަނީްރާވައިގެންްކަާމް

ްގަިޑއެްއގަިއ،ްފުލުހުންނާއިްސިފަ އިންްމާލެތެރެްދޭތެރޭގައިްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްޝައްކުކުެރވޭ.ްމިހެންްމިްދެންނެވީްވަކި

ްޖަރީމާތައްް ްމިފަދަ ްނެރެގެން، ްމީހުން ްދިމާކޮށް ްަގޑިާއ ްބަންގިޮގވާ ްނަމާދަށް ްފަތިސް ްމަދުވާ، ްއެންމެ ބެލެހެއްޓުން

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭތީ. ްމިހާރު ްކަމަށް ްކަެމްއ ްއެކަީށގެންވާ ްރޭވުމަކީ ްފަރާތްތަކުން ްއެ ހިންގުމަށް

ް ްމި ްމިހެން ްބިލުތައްްއަޅުަގނޑުމެން ްމުހިއްމު ްހުރި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވާަހކަދައްާކއިުރގަިއްއަޅުަގނޑުމެން މައްސަލައިަގއި

ްހުރީ...

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޖެހިފައި ްއަިއސް ްަހމައަށް ްގަިޑއާ ްއަރުވާ ްހުސްަވގުތުކޮޅު ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްެނތް. ްވެސް ްކޯރަެމއް ްވަގުތު މިްމި

ް 11:31ްްވަނީ. ްއެހެންކަމުން ްގަިޑ. ްއަުރވާ ްހުސްވަގުތު ްައޅުަގނޑުމެްނ ްގޮތެްއގައި ްޢާއްުމ މިނެޓުގ31ްްެައކީ

ޖަހާއިރު.11ްްހުސްވަގުުތކޮޅެއްްއަރުވަްނ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށް.ްދެންްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތްތައްްކުރިއަށްްދާނީް

ްްދަންނަވަމުން،ްަވރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވަަޑިއގެންނެވުމަށް

ް



  

 ]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްް:ްހުސްވަގުުތކޮޅު[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ37ްްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްދަންފަޅީެގްމަސައްކަތްްފެށުމަށްްއޮންނަްަގޑީަގއިްކޯރަމްްހަމަނުވާީތ،ްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެ

ް ްރަނގަބީލުޖެހުމަށްފަހު، ްމަތީން ްގޮތުެގ ްކޯރަމ5ްްްމާއްދާގަިއވާ ްވެސް ްބެލިއިރު ްަމތީން ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގިއވާ މިނެޓު

ވަނަްާމއްދާގެް)ނ(ަގއިްާވްގޮުތގެްމަތީންްއަޅުަގނޑުްމިްޖަލްސާްފެށުންްއެހެނ37ްްްހަމަނުވާތީްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެް

ްއަ ްލަސްކޮށްލަނީ. ްމި ްގަިޑއަކަށް ްގަސްތުކުރަނީ ްފަށަން ްޖަލްސާ ނުޑ 11:31ްުޅގަ ްރަނގަބީލުޖަހާނެ.11:25ްގަ. ގައި

ް ްއެއްބާރުލުންދެްއަވއ11:31ްިއެހެންވީމާ، ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްުހރިހާ ްމަސައްކަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްފެޭށ ގައި

ްް.ްުޝކުރިއްޔާ.ކޯރަމްްހަމަކޮށްދެއްވާނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްއުއްމީދުކުރަން

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް)ޖަލް ް(އަށ11:32ްްްއިނ11:16ްްްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްގެންދަނީ ްމި ްމިައދު ްކުރިއަށް 145ްްއަޅުަގނޑުމެން ްއާއި ްމާްއދާ ްމާއްދާެގ149ްްވަނަ ވަނަ

ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްމައްސަަލއިެގްްދަށުން ްުކއްލި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްދާއިރާެގް ްފަރެސްމާތޮޑާ ްގެންެދވީ، ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ނޑާިލއިރު ްމެދުކަ ްމަސައްކަތް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ބަހުސް.

ްގެންދިއުމަށްް ްކުިރއަށް ްވާަހކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ްއަުޅގަ ްމުއްޠަލިބު. ްއިބްާރހީމު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަރުވަނީްފު ްމި ްފުރުޞަތު ްމިާހރު ނޑު ްއަުޅގަ ްވަޑަިއގަތުމުން. ްއަށް ްޖަލްސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ރުޞަތުއަރުވާނަން

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަލީްވަޙީދަށް.ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްތޮއްޑޫ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ތޮއްޑޫ

ްއެްއގަިއްމައިކްރޯފޯނުްވަޙީދަށްްައޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަ ން.ްދެންމެްފުރުޞަުތެއރުވިއިރުްދިާމވިްެޓކްނިކަލްްަމއްސަލަ

ްމައިކްރޯފޯނުް ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްނުލިބުނީ. ްފުރުޞަތު ްއަށް ްއައި.ޓީ ްބަދަލުކުރަން ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަސައްކަތްކުރާނެްކަމަށްްައޅުަގނޑުްޔަޤީންކުރަން.

ް

 ވުން:މެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްކެްްތޮއްޑޫްދާއިާރގެ



  

ްފުރުޞަުތް ްވާހަކަދައްކާލަން ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގައި ްޙަމްދުކުރަން.ްއެއީ ްފުރަތަމަ ްަރީއސް.ްއެންމެ ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެއްކުރުމަށްފަހު،ްއަދި ްހޯދައި ްމެންބަރުން ްއެަތކެއް ްދަތިކަމަކަށް.ްއެއީ ްވަރަށް ްމެންބަރަކަށް ްވަނީ ްމި މަޖިލީހުގެްްހޯދުން

ްޓަކައިް ްކަމަށް ްލިބުނު ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްލިބޭނީ. ްފުރުޞަތު ްބުނެލަން ްއެްއޗެއް ްރަނގަޅުކޮްށގެން ްވެސް ސިސްޓަމު

ނޑުްހަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ،ްމިހާރުްވެރިކަމުެގް އަޅުަގނޑުްުޝކުރުވެިރވަން.ްއެންމެްފުރަތަމައިނުންވެސްްައޅުގަ

ްބޭފުޅުން ްއިްސވެތިބި ްބާރުތަކަށް ްލީޑަރެްއް، ްގްރޫޕު ްޕާލިމެންޓްރީ ްވަުރގަދަ ްކޮންޓްރޯލްކުރާނެ ްއިއްތިހާުދ ްބޭފުޅުންގެ އެ

ްދާއިރާެގް ްމުލަކު ްބޭފުޅަކީ ްެއ ްގޮތަކަށް، ްހިނގާނެ ްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަށް ްމަޖިލިސް ްމި ްޢަްއޔަންކުރަްއވާށޭ. އަވަހަށް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ނުޑގެްهللاްޢިއްޒަތްތެރި ްައުޅގަ ްކަމުގަިއްިވޔަސް ްބޭފުޅަކުްޔާމީން ްއެއް ްެއއްްނެްތްކޮންމެވެސް މަްއސަލަ

ް ްމަޖިލިސ44ްްްއެ ްމި ނަޑއެޅޭނީ ްކަ ްސިޔާސަތެއް ްހިންގޭނެ ްޤައުމު ްދާނެ،ްމި ްދިމާލަށް ްހަވާލުވެ،ްމިސްރާބަކާ މީހުންނާ

ނޑުްޮގވާލަން.ްއެހެންނޫނިއްޔާްމިްދަނީްހަމަްބޮ ލުރޮދިްތެރޭގައިްމަސަްއކަތްކުެރވޭނެްޮގތަކަށް،ްމަސައްކަތްކުރުމަށްްައޅުގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޢަމަލުތައް. ްފަރާތްތަކުގެ ްތިބި ްބާރުތަުކގަިއ ްވެރިކަުމގެ ްމިއަުދގެ ްބީދައިން، ްެއްއެގ ްމަޑި ްއޮްތ ނޑިަފއި ކެ

ްމެންބަރުންެގް ްަބއެްއްޢިއްޒަތްތެރި ްގުޅިގެން ްުކްއލިްމައްސަލައާ ްގުިޅގެން،ްުނވަތަ ްމައުޟޫޢާ ްހުށަހެޅިފަިއވާ ރައީސް،ްމި

ކަތައްްމިތާގައިްދަްއކައިފި.ްގެިރގުއިްވައްތަުރގެްވާހަކަައކީްެއްއވެްސްއަސްލެއްްނެްތ،ްވަސްުދާވްގެރިުގއިްވައްތަުރގެްވާހަ

ްމުހިއްުމް ްއެންމެ ްމަޖިލީހަކީ ްއާިއްމި ްމުއަްއސަސާ ްުފލުހުންގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްމިހެން ނޑު ވާހަކަ.ްއަުޅގަ

ެގްމުޤައްރިރުގެްހަިއސިްއޔަތުންްމުލަކުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްޤާނޫނުތައްްހަދައިދިންްމަޖިލިސް.ްޤައުމީްސަލާމަތުްކޮމިޓީ

ްޢަބްދު ްމަޖިލީހުންވާނެްهللاްމެންބަރު ްމި ްވެސް ްތިބިިއރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަހުން ްޭއގެ ްއަދި ްވެސް ްއިންނެވިއިރު ޔާމީން

ްބޭ ްހަތިޔާރު ްނުރައްކާތެރި ްހަތިޔާރާއި ްތޫނު ްފާސްކޮށްދީފަ. ްޤާނޫނު ްމަނާކުރުމުެގ ްކުށްަތއް ްޤާނޫނުްގޭންގު ނުންކުރުމުގެ

ވަަނ17ްްފާސްކޮށްދީފަ.ްމިއަދުްއެްޙުކުމްތައްްވެސްްކޯޓުތަުކގައިްކުަރންްބޭނުންވެއްޖެއްޔާްކުެރވޭނެްޤާނޫނުތަކެއްްވާނީް

ނޑޭނ77ްްެމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްދީފަ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެް މެންބަރުންގެްބޮލަށްްމިްކަމަށްްފޫޅުކެ

ްއަ ްމީހުންނަކަށްްއެްއވެސް ްތިިބ ްަހާވލުވެގެން ްމުއަްއސަސާަގއި ްފުުލހުންގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްހަިއިސއްޔަެތއް ސްެލއް،

ްމީހުްން ްކުްށކުރާ ްސަރުކާރުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްމިދިޔަ ްފާހަަގކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމައެއާެއކު ްނޯންނާނެ. ބުނެވޭކަށް

ްދޫކޮށްލި ްމީހުން ްއެ ްޯކުޓތަކުން ްގެންދިަޔއިމާ، ްދަންނަްްކޯޓުތަކަށް ްރައްޔިތުން ްއެންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދޫކޮށްލުމަކީ

ްތިބިް ްހަވާުލވެ ްމުއައްަސސާއާ ްފުލުހުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްގޮވާަލން، ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިައދު ްއެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތެއް.

ްނޫން ްއެ ްވެިށންނާއި ްކުށުގެ ްއެ ްމީހުން ްގޭންުގތަކުގެ ްކުށްކުރާ ްނުދައްކާ ްބަހަނާތަކެއް ްއިތުރު ގޮތްގޮތަށްްްފަރާތްތަކަށް،

ްމީހުންެގް ްކުށްކުރާ ްހަމައެކަނި ްނުތިބޭނެ. ްމީހުނެއް ްފާޑުިކޔާނެ ްެއކަމަށް ްހައްޔަރުކޮްށގެން ްމީހުން ްއެ ހައްޔަރުކުރަން.

ްޖެހޭް ްއެބަ ްބަލަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްނެތް. ްއެކަނި ްފައިސަލާކުެރވޭކަށް ްއަށް ްމައްސަލަ ްމި ްވެސް ވާހަކަދެްއކުމަކުން

ްޒުވާނު ްމިފަދަ ްމުޖުތަމަޢުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްކީއްެވެގންތޯ. ްދަނީ ްމަގުއޮިޅގެން ްމިތާނގަިއ7ްްން ްފަހު ްއަށް ފެބްރުއަރީ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްމަތިން ްގާ ްއޮތް ްމިހާރު ްރާއްޖެ ްމި ްނުކުރޭ. ްކަމެއް ްއެހެން ްނޫން ްދެްއކުން ްެއއް ްވާހަކަ އެއް



  

ްކަ ްފެންނާނެ ްލޭއޮހަުރވުމުން ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްނަމަ، ްފިރުކިނުލައިފި ްހެކިދީފަިއާވްއިންތިޚާބަކަށް ްތާރީޚު ްރާއްޖޭގެ ްމި މަކީ

ް ްިމސްރާބުނެތި ްއެހެްނވީމާ، ްހަވާުލެވ44ްްޙަޤީޤަތްތަކެއް. ްވެރިކަމާ ްރާއްޖޭގެ ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްއެްއކޮށް މެންބަރުންނާ

ް ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި 3ްްހުއްޓަސް ްނެތް.ްފުަވއްމުލަުކްރައްޔިތުންނަށް ްކަމެއް ްވެްސްވީ ްތެރޭަގއި ްދުވަސް އަހަުރ31ްްމަސް

ްތިންްވަ ްއެންމެ ްވާނީ ްއަޅާފައި ްސަރުކާރުން ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވެސް ްއެއަރޕޯޓު ްވަޢުދުވި ްހުވާކުރި، ްފަހަރު ްދެ ންދެން

މަހެއްހާްދުވަހުގެްތެޭރގަ.ްމިިދޔަ،ްާފއިތުވެދިަޔްތިންްމަސްްދުވަހުގެްތެޭރގަިއްނުވާޭނ،ްާވކަށްްނެތޭ،ްލާިރްެއއްްނެތޭ،ް

ްނެތް،ްނެތް،ްނެތް،ްނޫ ްނެތޭ. ްއެއް ްެއްއްއާސަންދަ ްއަުޑއިވިފަ ްކަންފަތަކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއް ްއެއްވެްސްވާހަކަ ން

ްމާރެހެްއްފެންނާކަށްް ްތަރައްޤީެގްާގކޮޅެްއްެވސް،ްތަރައްީޤގެްނާރެހެްއ،ްަތރައްޤީގެ ްދިާމލަކުން ްއެްއވެސް ނެތް.ްރާއްޖޭގެ

ްހަމަ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެްނވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް ްވަނީްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްބޭނުން ދަންނަވާލަން

ްނެތޭ.ް ްފައިދާވާކަށް ްރަްއިޔތުންނަކަށް ްރާއްޭޖގެ ްމި ްނޫނިއްޔާ ްދީގެން ްހިންގަން ްރާއްޖެ ްމި ްިފކުރަކަށް ްއެއް ކޮންމެވެސް

ްއެއްް ްތަޅާނުފޮޅާނެ ްވިޔަްސ، ްކަުމގަިއ ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްިވަޔސް، ްކަމުަގއި ްޕި.ޕީ.އެމް ްިވަޔސް، ްކަުމގައި ްއެމް.ޑީ.ީޕ އެީއ

ނަޑއަޅަންްޖާގަީދގެންްޫނނިއްޔާްއަދިްމަނިކުފާނުްނިސްބަތްވާްޑީ.އާރު.ޕީންްކަމުަގިއްްފިކުރަކަށް މިްރާއްޖޭެގްމިސްރާބުްކަ

ނޑުމެްނގެްމަްއސަލަްއެއްްނެތް.ްމިްގޮތަށްްޮއވެގެންްމިްރާއްޖެްއަށްްއެްއެވސްްފައިދާްއެއް... ްވިޔަސްްއަުޅގަ

ް

 ެކވުން:އްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`145ްް ްއާއި ްމާއްދާ ވަަނ149ްްވަަނ

ްމުނާސަބުް ްވަރަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަރާރަކީ ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްދަށުން މާއްދާގެ

ނޑުމެންްމިްޤަރާރުގައިްހުށަހެޅިގެންްްވަގުެތްއގައިްހުށަހެޅިފައިވާްވަަރށްްމުހިއްމު ޤަރާރެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ބަހުސްކުރެވެމުންދާްޙާލަތުގަިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްވާދަވެރިްކޯލިޝަނުަގއިްިތއްބެވިްބޭފުޅުންްތެުދވެ،ްވަކިް

ްބަ ްކުރި ްކަްނތައްތައް ްދައުެރއްގެ ްވަކި ްއިރެއްެގ، ްވަކި ްދިމާލަށް ްވާހަކަ.ްބޭފުޅަކާ ްއިނގިލިދިއްކުެރވޭ ްދިމާލަށް ޔަކާ

ްހަމަްމިޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ް ްެއބަޤަުއމުގެްރައްޔިތުން ްރައްޔިުތންނަކީްްހުރި.ްމިްބުއްދި ްބައެއް.ްޤައުމުގެ ތަންދޮރުފިލާ

ްޕޯިޑއަމުގަް ްއެއެއް ްވާހަކައި ްގޮތަްށ ްބޭފުޅާއް ްދެއްެކވި ްޕޯޑިއަމުް، ްއަނެއް ްދުވަހު ްއިދިކޮއަެނއް ްއެއާ ްހަމަ ްގަިއ ހަމަްޅަށް

ް ްޤަބޫލުނުކުރަމުންދާކަން ްމިއަދު ްރައްޔިތުން ްވާހަކަ ްދައްކާ ްޚިލާފަށް ްމުޅިން ްއޮތްއެއީ ްފެންނަން ޙަޤީޤަތެއްްްމިއަދު

ްރައީސް. ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަރާރުގައި ްމައްސަލައިގަްްމި ްކުއްލި ްމި ްމިއަދު ްމިްްއިބުނަނީ ްމިްްބުނަމުން ްމިއަދު ދަނީ

ްޢާ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްވާހަކަ،ްއްމުމާލޭގަޔާއި ްވާހަކަ،ްކަޓަރުއަޅާ ްވަޅިހަާރ ްވާހަކަ. ްމަްއސަލަތަކެްއގެ ްއަނިޔާގެ ްހުރި ވެފައި

ްމަދުްއަރުހަމްްކިޔާްކުއްޖަކުްއަޅުަގނޑުމެންްހޯރަފުށީަގއިްހުންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމުޙައްފަްްދާދިހަކަ.ްމީހުންްމަރާްވާ

ްއިހާނެތި ްވަރަށް ްަވރަށްްވެސް ްދަރިވަރަކު ްހޯރަފުށީގެ ްގޮތަކަށްްގޮތަަކށް، ްސްކޫލްްް،އިހާނެތި ްދަރިވަރަކު، ހޯރަފުށީގެ

ްމަރާލެވިފަ ްވަނީ ްމައްސަކުއްޖަކު ްުނކުޅެދިފަ..ްއަިދްމި ްވަނީ ްތަޙުޤީޤުކުާރްފަރާތްތަކަށް ްމިްލަިއގެ ްބަަޔުކްއަދި ްކުރި ކަން



  

ނޑުމެންްކިތަންމެްއިލްތިމާސެ.ްއަވަނިްނުހޯދިފަ ފަރާތުންްމިްމައްސަލަްރައްިޔތުންގެްކިތަންމެްއާދޭހެއްކޮށްްް،އްްކޮށްޅުގަ

ްބަލައި ްމިއަދުގެ ްްބާޣީދޭތޯ ްއެދެމުންދާ ްބީރުަސރުކާރުަގއި ްދިނުމަށް ްހަރުކަށި ނުޑ ްއަުޅގަ ްދޭކަށް އިބާރާތުްންކަންފަތެއް

ކަްންަވއްަކންކުރާްބަޔަކުްއެބަްއުޅޭ،ްކުރަން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިއަދުްޙަޤީޤަތަކީްފުލުހުންގެްނަމުގައިްނިކުމެކުށްވެރި

8ްމްގައިްތިބިްބަޔަކުްވްކޮށްްދިޔައީްފުލުހުންގެްޔުނިފޯރޯމާދުވާލުްޓީވީަތުކންްލައިް،އުޅޭކަންްހިންގާްބަޔަކުްއެބަްމާރާމާރީ

ް ްދުވަހު ްތަޅައިވަނަ ްބޯތައް ްފިސްކުްނިކުމެ،ްމީހުންގެ ްޗަްސކޮށް ްރަީއސް،ްމިކަން ްރަމުން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްއަނިޔާކުރުން

ްކޯލި ްވާަދވެރި ްމަޖލީހުގައި ްފަްޝަނުަގއިޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުވެތިއްެބިވ ްރުހިގެން ްދިވެހިރާއްޭޖެގްްރާތްތަކުން ތިބެގެން

ް ްއެްއވެސް ްއެްަރއްޔިތަކަށްއެހެން ްނޯންނާނެ ްއަނިޔާްޔަޤީންކަމެއް ްނިކުމެ ްމާދަމާ ްކަމަށްޭބފުޅުން ޢިއްޒަތްތެރިްް.ނުކުރާނެ

ްއަނިޔާްރައީސް ްމެދުގައިކުރާނެ. ްކޯލިޝަންގެ ްމި ްސަބަބަކީ، ްއައިް. ްހުއްބުެގްްއުފެދިގެން ްދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑު

ދަނީްްޤައުމަށްްމިްމިްވެތިކަމުަގއޭްމިްހުރިހާްކަމެއްވެރިކަމުގެްދަހިމަސްތީްގެްޝަބްނަމު،ްޤުލްޝަނުންްއުފެދިގެންްއައި

ބޭފުޅުންްމިްނޫންްއެއްވެސްްކަމެއްގަްެއއްްނޫން.ްހުރިހާްސިޔާސީްޕާޓީތަކުގެްްފެންނަމުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.މިއަދުް

ްވާހަކަްްމިްވެސް ްއިސްލާމްީދނުގެ ްމިް.ދަްއކަނީ ްއޮްދަންނަވަނީްައޅުަގނޑު ްނޭރިފައި ްތެެރިއން ްޖާޑީގެ ްބޭފުޅާްރާ ންނަ

ް ްމާދަމާ ްވެސް ްކުރިމަތިލައި ްމަޤާމަކަށް ްމަސްތުވާތައިންތިޚާބުެގ ްދަްއކަނީ ްމި ްވާހަކަ. ްރަލުގެ ްއާިއ ްވާހަަކ ްތިާމގެްކެީތގެ

ްރަލާ ްތެރެއިން ްވިޔަފާރީގެ ްމުދަލާއި ްވިއްަކއިއަމިއްލަ ްމަސްތުވާތަެކތި ްބޭފުޅާްއި ްްވާހަކަދަްއކާ ްއެް،ތެދުވެްދުވަހުއަނެއް

ްކުރި ްރަްއޔިތުންގެ ްވާހަކަވާހަކަ ްއިސްލާމްދީނުގެ ނޑުްމަތީަގއި ްއަުޅގަ ްހޯއްދަވަނީ. ްމި ްތާއީުދ ްަރއްޔިތުްނގެ ަދްއކަވާފައި

ްރައްޔިތުންތުންގެދަންނަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްްވާނީ ްމިަކން ްރަތެރޭަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްތިބީމައޭ ްހަލާކުރުމުގެްްމިއްޔިތުން ޤައުމު

އުފުލަންޖެހޭނެ.ްްދެންނެވިްރައްޔިތުންްމިގެްޒިންމާްމިްރާއްޖޭގެްައޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްމިްމީހުންނަށްްމިްލިބެނީ.ްމިކަމު

ކިތަްއްް.ަލވާޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްބައްހުށަހެޅިެގންދާްމައްސަލަތައްް،ްތަޙުޤީޤުކުރެވިފުލުހުންްކޯޓުތަކަށްްހަމަްއެހެންމެ،ް

ްޮއތީ ްސާބިތުވެފައި ްް.މައްސަލަތޯ ްމީހުންތޯ ްމެރި ްމީހުން ްކިތައް ްއޮތީފުލުހުން ްދޫކޮށްލާފައި ންވީމާްމިހެް.ކޯޓުން

ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމިއަޅުަގނޑުމެން ްމިްްން ްްދަންނަވަނީ ްބަދަލުްމިްޓަމުސިސްްޖުޑިޝަރީޤައުމުގައި ކުރަންޖެހިފައޭ.ްއޮތީ

ްރިޝްވަތުގެްތެެރއިން...

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ްގެލިއްޖެ. ްއަޙްމަްކޯރަމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ ްލިބިއްޖެ. ްރަޝީދަށްްކޯރަމް ދު

ްއަރުވަން.ްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުް

ް

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:



  

ް،ުޒވާންްކުއްޖަކުް،ަގއިްކިަޔވަމުންދިޔަދެންނެވީްދަރުމަވަންތައްްސްކޫލުްނޑުްކުރިންއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަޅުގަް

ްދެމަފިރި ްހަމައެކަނި ްދަރިފުޅުއެްމިއީ ްފިރިހެން ްހަމައެކަނި ްވެްސްމަރުވެގެް.އްެގްހުރި ްމިއަދަކުްސަރުކާަރކުން ްންދިޔުމުން

ްބަޔާނެއް ްވެސް ްމިނިސްޓްރީން ްނުވި.ްެއޑިުއޭކޝަން ްބަޑެއް ްހަނުޤަރާ،ްކަމެއް ްނެރެލާފަިއްހަމަ ހުންްހުންނަނީ.ްފުލުރެއް

ްމިއަދު...ކުޅެދިފަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްކަންްކުރިްބަޔަކުްހޯދުމަށްްނުވެސްްމިއަދުްވަނީްމި

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްރައީސް.ް ްޢިްއަޒތްތެރި ްކުރިމަތީ`.ްޝުކުރިއްޔާ ނޑުމެންގެ ްމިއަޅުގަ ްމައްަސލަްގައި ްޙަޤީޤަތުގައިްވާ ވެްސްްއަކީ

ްއެއް.ްޤައުމަްށްދިމާް.އެއްްްބޮޑުްމައްސަލަ ްމަްއސަލަ ްކަންތައްތަކުންްވެފައިވާްސީިރއަސް ްބާވަތުގެ ައޅުަގނޑުމެންނަްށްމި

ްސަލާމަތް ްޤާބިލުކުރުމިޤައުމު ްއުފުލޭވަރުގެ ްިޒންމާ ްއެއްްމުގެ ްމުއައްސަސާ ޢިއްޒަތްތެރިްއެަބްއުފައްދަންޖެހޭ.ްްފުލުހުންގެ

ްމިް،ރައީސް ނޑުމެންނަށް ްްއަުޅގަ ްވެއްޖެްފެންނަނީ ްނޫނީ ްކުއްލިމިއަދު ްްއްޔާ ްސިފައިންެގްގޮތަަކށް ފުލުހުންނާއި

ް ްެއއް ްޕާޓީ ްސިާޔސީ ްހަތިޔާރުއެޅި ްތެރެއިން ްމިއީްްއުފެދިގެންމުއައްސަާސގެ ްދެރަކަމެއް. ްމިއީ ްމަންަޒރު. އުޅޭ

ްކަމެއްކަންބޮޑުވާން ްހުރިް.ޖެހޭ ްޤައުމަށް ްކުލަްްމިއީ ްރައީްސ،ްަވކި ްފެނުނީމާްނުރައްކަލެއް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީހުން ް،އެްއގެ

ް،ގޯާނކޮށްް،މީހުންނަށްްޖެއްސުންކޮށްްސީދާްއެް،ަކމަށްްބުނެޔޭގައިްވެސްްުއޅެންްނުޖެހޭްބައެއްްމީހުންނަކީްމިްދުނިްއެ

ް ްދާއިރު ްގޮތްގޮތަްށ ްއެކި ްކަންބޮޑުވާންހަމަލާދެމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްމިއީ ްރައީްސ،ްްސަލަޖެހޭ ްޢިްއޒަތްތެރި އެއް.

ް.ޤައުމުްެއކަމާްހިތާމަކުރަންޖެހޭނެްކަމެއްްެއއީްމިްގޮތަކަށްްނެތިދިޔަޔަސްއެއްްމިްޤައުމުންްއަނިޔާވެރިްްއެންމެްފުރާނަ

ްށްްމިްކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްައޅުަގނޑަމަށްްހައްެލއްްހޯދަންްމަސައްކަތްްެއކަްޖެހޭނެްކަމެއް.ކަންބޮޑުވާންްްއެކަމާްދޭތެރޭަގއި

ްއަާދކުރަންްތިބިްަފރާތްތަކުންްއެްމަްސއޫލިްއޔަތަށްްލިއްޔަތުްއަާސސީްނެގެހެއްޓުުމގެްބުރަްމަްސއޫޤާނޫނުމިއަދުްފެންނަނީް

ްސްޓޭ ްޕޮލިްސ ްވިދާުޅވެގެން ްއެއް ްސާރ ްކޮންމެވެސް ްތަން. ްއިންޗާޖުންއިހުމާލުވަމުންދާ ްކަްޝަނުެގ ހަަލްވަކި

ްޤާނޫނުްހަދާްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްޤާނޫނީްވާޖިބުްއަދާކުރުމަށްްްމިްް،ކޮށްްކަންތައްތަެކއްްޤާނޫނާއިްގަާވިއދާްޚިލާފަށް

ް ްމަޢުލޫމާތުތާއި ްދޭންޖެހޭ ްޓަކައި ްދިނުމަށް ްވެސް ްއަޅުަގނޑުޢުއެއްބާރުލުން ްމަންޒަރު. ްމިކަންްްޒުރުވެރިވާ ެވސް

ްޢިއްޒައެކްސްޕީިރއަންސް ްޖެހުނު. ްކުރަން ްއަޅުަގނޑަްށ ްތަޖުރިބާ ްމިެދންނެވި ްއަކުރިން. ްރައީސް، ް ނުޑްތްތެރި ުޅގަ

ް ްމިއީ ްވިދާުޅވެގެންްދަންނަވާނީ ްއެއް ްސަރ ްސަރް،ވަިކ ްކޮން ްގޮްެއއްކަންްެއއީ ްއަމުރުަތއްްނޭނޭގ ްއަންނަ ތަށް

ްއަނިޔާވެރިތަންފީޛުކު ްވަރަށް ްހިނގާް،ރުމުގައި ްއެބަ ްމިއަދު ްޢަމަލުތައް ްއަޅުަގނޑުމެްންް.ހިތާމަވެރި ްއަދި ޤަބޫލުކުރިޔަސް

ްޙަ ްނުކުރިޔަސް ްރައީސްޤަބޫލު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތަށް. ްވާނީ ްޤީޤަތް ްޖަލްސާތަކަށް،، ްޕާޓީތަުކގެ ނުޑްްސިޔާސީ އަުޅގަ

ހިސާބަށްްޤައުމުގެްްމިހާް.މަންޒަރުްހުން،ްފުލުހުންގެްޔުނިފޯމުގައިްތިބެ،ްއެްޖަލްސާްތައްޔާރުކޮށްދެމުންދިޔަދެކުނިންްފުލު

ްދިޔައިމާ ްފުލުހުންނާއިްޙާލަތު ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްއެްދެން ްެއްްސިފައިންގެ ްއެކަން ްވެއްޖެއްޔާ ްނޫނީ ޢަމަލުތަްއ،

ްޢަމަލުތައްހި ްސިފަިއންގެ ްފުލުހުންނާއި ްްންގަވާ ްޢަމަލުތަްއްނޫނީ ްސިފައިްނގެ ްފުލުހުންނާއި ްހިންަގވާ ްއެކަން ެވއްޖެއްޔާ



  

ްކަންަތއްތަކެްއްކަމަށް ްކުރާ ްއިުމެގްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ްނޫނީ ްކަމަކަށް ްޢަމަލުތަެކއް ްރަނގަޅު ްެއއްވެްސްްއެީއކީ ބުނެވޭނެ

ްްޖާގަ ްފުލުހުން ްސިފައިންނާއި ްަކމަކުން ްހުރިހާ ްމިފަދަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެިރ ްނެތް. ްެއއް ސަލާމަތްވާންޖެހޭ.ްއެބަ

ްމި ްހަރަކާތުގައި ްސީދާ ްސިޔާސީ ްފެނިގެންދިޔަ ްހުއްޓުްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަންތައްތައް ްޓަކައިްދެންނެވި ވުމަށް

ްފަރާތްތަކުންފިޔަވަޅުް ްްއަޅަންޖެހޭ ްގޮތުަގއި ްހަޑިމުޑުދާރުްސީދާ ްއެތައް ްމިފަދަ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްމަންޒަރު. ްބަިއވެިރވަމުންދިޔަ

ްދަނީް ްމި ްޢަމަލެއް ްްއެތައް ްވައްކަންފެންނަމުން. ްމީހުންނާއި ްފޭރޭ ްތިބި ްތެރޭަގއި ްމުއައްސަސާތަކުގެ ކުާރްފުލުހުންގެ

ްްމީހުންނާ ްފިޔަވަުޅއަދޭތެރޭ ްމުއައްސަސާތަކުން ްކަމަށްއެ ްފަސްޖެހޭ ްްޅަން ްކަންބޮުޑވާންވަންޏާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޖެހޭްއެއީ

ައއްސަސާްތެރޭަގއިްގެްނގުެޅވޭްށްގެންްއެްމުމީހުންގެްނަންތައްްނޫނީްއެކަންްކުރިްމީހުންްސިއްރުކޮްއެއް.ްއެްމައްސަލަ

ްކަ ްކޮންއިރަކު ްމީހުން ްތިބި ްދެން ްނޭނގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްެއއީ ްބިރެއް. ްއޮތް ްަޤއުމަްށ ްއެއީ ްވަންޏާ މެއްްކަމަށް

ނިކުމެްމިްޤައުމުގައިްފޭރުމުގެްޢަމަލު،ްވައްކަންކުރުުމގެްޢަމަލުްހިންގާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްޤާނޫނީް

ްސިފައިންނާް ްފުލުހުންނާއި ްކުރާ ްޢަމަލުތައް ްހަޑިމުޑުދާރު ްމިފަދަ ްޓަކައި ްސަލާމަތްކުރުމަށް ްމުއައްސަސާ ްދެ ްމި ގޮތުން

ްފިޔވަުޅއެޅެް ްރަނގަޅަށް ްޤައުމުގަިއްދޭތެރޭ ްމި ްވަންޏާ ްަކމަށް ްނުކުެރވޭ ްއެކަން ްއެހެން ްގާއިމުކުެރވެން. ްއިންޞާފު ން.

ޢަދުލުއިންޞާފެއްްވެސްްނޯްނނާނެ.ްމަރާްމީހުންްވެސްްދާނީްގިނަވަމުން.ްއެްހިނގާްނާޖާއިުޒ،ްނޫނީްބޮޑެތިްޖަރީމާތައްް

ްައޅުގަް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޮޑުވަމުން. ްދުވަހަަކށް ްދުވަހެއް ްދާނީ ްދެންނެވިްވެސް ްމި ްކެރެންޖެހޭނެ ނޑުމެންނަށް

ްފުލުހުންނާިއް ްއެހީތެރިވި ްބަޣާވާަތށް ްއަިދ ްބަދަލުކުރިޔަސް ްވެރިކަން ްބަޣާވާތަކުން ްިފޔަވަުޅައޅަން. ްދޭތެރޭ ކަންތައްތަކާ

ްއޮް ްއަންނަން ްއެހެންނޫނީ ްކެރެންޖެހޭނެ. ްފިޔަވަޅުައޅަން ްވެސް ްދޭތެރޭ ްމީހުންނާ ްއެ ްިވަޔސް ްކަމުގައި ްތިބި ތްްސިފައިން

ޖީލުތަކަށްްމިްދެްމުއައްސަސާްދާނީްކިލަނބުވެ،ްހަރާބުެވ،ްެއްދެްމުއައްސަސާްއަކީްަޤއުމުެގްހަލާކުކަމުގަިއްދޭހަވަމުން.ް

ްތާރީޚުގެްތެރެއަށްްމިކަންްވަެދގެންްދާނީްމިްދެންނެވިްމަގުން.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްކަންތައްަތކުންްމިްޤައުމުްސަލާމަތް...

ް

 ބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްވާހަަކދެއްކެވުން:ފަރެސްްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެން

ްިވސްނާލަންޖެހޭް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވާހަކަދައްާކއިުރގައި ްމިފަދަ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި .`

ީތްޖިނާޢީްއިޖުރާއަތުގެްޤާނޫާނއިްހެއްކާްބެހޭްޤާނޫނާްމިްޤާނޫނުތައްްއަދިްމަރަށްްމަރުހިފުމުެގްޤާނޫނާްމިްޤާނޫނުތައްްއޮ

ް ްވޭުތވެދިޔަ ްކޮމިޓީގައި ްބެހޭ ްސަލާމަތާ ްޤައުމީ ްކޮމިޓީގަ. ްބެހޭ ްސަލާމަތާ ްޤާނޫނުތައ3ްްްޤައުމީ ްމުހިއްމު ްހުރި އަހަުރ

ްވާހަކަދެއްކުމަކީްް ްމި ްނުކުމެ ްމިއަދު ްބޭފުޅުން ްދިޔަ ްކޮންޓްރޯލްކުަރމުން ްމެޖޯރިޓީ ްބަހައްަޓަވިއގެން ފައިލްކުރަްއވާފައި

ްޚިާލފަށް ްޙަޤީޤަތާ ނަޑއެިޅގެން ްޤައުމީްްކަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ްއެްއަކން ްވާހަކަ ދައްަކވާ

ްސަލާމަތާްގުޅުންްހުރިްމުހިއްމުްމައްސަލަތައްްޤައުމީްސަލާަމތާްބެހޭްކޮމިޓީގައިްބަހައްަޓވަިއގެން...ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދު.ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ްޯހރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްދެންމެަގއިްވާަހކަފުޅުދައްަކވަންްހުންެނވިްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިާރގެްމެންބަރުް

ްވިދާް ްއެ ްމުއްޠަލިބު ްވިދާޅުވިްއިބްރާހީމު ްރައީސް،ްއެ ްޢިްއަޒތްތެރި ްހެއްެދވީ.ްެއއީ ްއެ ްއިތުރުުފޅެއް ނަޑއެިޅގެން ޅުވީ،ްކަ

ްކޮމިޓީތަކަކުްނޫން...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްނިޒާާމްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްދަްއަކވަމުންްގެންދަާވްވާހަކަފުަޅކަށްް

ްފަރެސްމާތޮޑާްރައްދު ްގޮތުން. ްޮއންނަ ްަގވާއިުދގައި ްނުކުރެއްވޭނެ ްބޭނުންފުޅެއް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ދެއްވުަމކަށް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

 ފަރެސްްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްވާހަަކދެއްކެވުން:

ް ްއިސްލާމީ ްދަށުން ްއަހަުރްމާއްދާގެ ްމިދިޔަ ްނޫން. ްއެއް ްވާަހކަ ްދެްއކި ްމިއަދު ްއަކީ ްާވހަކަ ްތަންފީޛުކުރެވޭނެ ޝަރީޢަތް

ނޑުްވާނީްހަމަްމިތާްމިްމައިކުްަކއިރީްހުރެގެންްެއތައްްޤާނޫނު،ްއެތާްއިސްލާީމް ވެސް،ްޭއގެްކުރީްއަހަރުްވެްސްއަުޅގަ

ްދަންނަ ްވާހަކަ ްއޮތް ްކޯޓުތަކަށް ްުފރުޞަތު ްތަންފީޛުކުރުމުގެ ްދެންެނިވްޝަރީޢަތް ްމި ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ވާފަ.

ްމަީތގަިއް ްޭއގެ ްއަރަިއގެން،ްއިށީނދެގެން ްފައިން ްބަޔަކު ްހުރީ ްޤާނޫނުަތއް ްއެ ްވާަހކަދައްާކއިރު ްކިޔާފައި ޤާނޫނުތައްްނެތޭ

ްކޮންމެ ްިއޞްލާޙުކުރަން. ްކަންތައްަތއް ްމި ްުއއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިއްބަވަނީ. އަަކްސްްމި

ްމައްސަލަތަްއް ްކޯޓުތަކުން ްއެބަހުިރ. ްވެސް ްމައްސަލަތަކެއް ްކޯޓުތަުކގައި ްޙަޤީޤަތެއް. ްއެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް އަޅުަގނޑު

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއެހެންމެ، ްހަމަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްކުރަން ްވެސް ްކަންތައްތަެކއް ްބޭނުންވާ ްެއކަމަށް ްލަސް. ްވެސް ްގޮތް ނިމޭ

ްޤައުމު ްިމ ްމިއަދު ްގޮުތގަިއ ްެއްޤަބޫލުކުރާ ްނަމަވެްސ، ްމަސައްކަތްކުިރ ްއެީކ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްކިތަންމެ ްފުލުހުން ެގ

ނޑުމެންގެްިއސްތިއުފާދިންްރައީސް... ްމީހުންނަށްްގޮންޖެހުންތަކެއްްހުންނާނެ.ްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބްރާހީމުްރަޝީދު.ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ްާމފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްއި



  

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކު

ްވާހަަކް ްދައްާކ ްމަޖިލީހުގައި ްަރއްޔިތުްނގެ ްވަނީ ްބަޔާންޮކށްފައި ްަގވާއިުދަގއި ްމަިޖލީހުގެ ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނަޑއެިޅގެ ްކަ ްކަމަށް. ްތެދުބަހުން ްރަްއޔިތުންެގްދައްކަންޖެހޭނީ ްއަީކ، ްވާހަކަ ްދަްއާކ ްއެ ްަހއްދަވަނީ. ްއެ ްއިތުރުުފޅު ން

ްމަޖިލީހުގެްއެއްެވސްްކޮމިޓީްެއއްަގއިްައޅުަގނޑުމެންގެްމެޖޯިރޓީްއެއްނޯންނާނެ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދައްކަވަ ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމައްސަލައެްއގައި ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު. ްވާހަކަފުޅަކަްށްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދަވާ ުމން

ްރައްދުދެއްވުަމކަށްްބޭނުންފުޅެްއްނުކުރެއްވޭނެ.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

 ފަރެސްްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްވާހަަކދެއްކެވުން:

ްވަަޑއިގެ ްއަށް ްއެމެރިކާ ްރަީއސް، ްދިވެހިރާއްޭޖަގއިްޢިއްޒަތްތެރި ްވިދާުޅވަނީ ްއެްއަގިއ ްއިންަޓވިއު ްެދއްވި ން

ްފަދައިން،ް ްވިދާޅުވި ްސީދާ ްނަންގަަވއިލަްއވާަނމޭ ްއަމާންއަމާންކަން ްއެއީ ްނޯންނާނޭ. ްމުސްތަޤްބަލުގައި އަމަންއަމާންކަމެއް

ްއެކަން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާނަކުރަނީ. ްައޅުަގނޑު ްއިބާރާތް ްދަނީ.ްްއެ ްމި ހިނގަމުން

ްއަމަންް ްޤައުމުގެ ްމި ްމާޒީަގއި ްޤައުމުގެ ްމި ްނުކުމެ ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްމި ްފެންނަމުން އެކަން

ްމަރައިގެްން ްިޑއުޓީ ނޑު ްމަގުމަތީގައިްރޭގަ ްބެލެހެއްޓޭނެ.ްބެލެހެއްޓެންޖެހޭނެ.ްސިފައިން ްފަދައިން،ްމިހާރުްވެސް ބެލެއްޓި

ްއަދި ްްނަމަވެސް، ްެއ24ްްޑިއުީޓަގއި ްހުއްުޓވަިއ، ްކަންތައްތައް ްހިނގާ ްމި ްވެސް ްތިްއބަވަިއގެން ްިޑއުީޓގައި ގަޑިއިރު

ްރައީްސ،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހޯދަން ްވެސް ްއުޫސލުތަކެއް ްއަދަބުދެވޭނެ ްހަރުކަށި ްމީހުންނަށް ްކުެރވޭ ކަންތައްތައް

ްނަމަވެް ްބަދަލުކުރައްަވއިގެން ްޖެނެރަްލ ްޕްރޮެސކިއުޓަރ ްމަޖިލީހުގަ.ްއެއީ ްމި ްއޮތީ ްވެސް ްބާރު ްކުެރވޭނެ ްއެކަން ސް

ޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަްލގެްެޑޕިއުޓީްެއްތަނުގެްހުރިހާްމަަސއްކަތްްބަަލއިްހިފަހައްޓަިއގެްންހުންނަްކަމަށްްވާނަމަްއޭަން

ްސަ ްއާއި ްކޮމިޓީ ްެބހޭ ްމުއައްސަސާތަކާ ްމިނިވަން ްއޮންނާނެ. ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވެސް ްބާރު ރުކާރުްބަދަލުކުރުމުގެ

ކޮމިީޓއާްމިްކޮމިޓީަތކުންްމިްކަންތައްތަްއްބަލައ241ްްިޖަވާބުދާރީކުރުވުމާްބެހޭްކޮމިީޓާއްއަދިްއެްނޫްނވެސްްކޮމިޓީަތުކންް

ްފިޔަވަުޅއެޅެންްއެބަްޖެހޭ.ް

ް

 ފުނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުްވާހަކަދެއްެކވުން:



  

ްރައީ ްިޢއްޒަތްެތރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްަޤއުމުަގިއް`. ްމި ްެދކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ސް،

ްމިް ްދަރިން ްހޯދި ްކާބަފައިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ްސްޫކލުތަކާ ްމަދަރުސާތަކާއި ްުއފެއްދި ްކާބަފައިން އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްކާބަފައިންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްދަސްކޮށްދިންްތަރުބިއްޔަތާއިްދިންްތަޢުލީ މުގެްޤައުމުަގއިްދިރިްމިްއުޅެނީ.ްއަޅުގަ

ްވައްކަާމއިް ްއާއި ްމާރާމާރީ ްަވޅިހެރުމާިއ ްތެރެއަކީ ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްމާޒީގައި ްތިބީ. ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން މަތީގައި

ްެއް ްނޫން. ްަޤއުމެއް ްދެކިފައިވާ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްދިޔުމާ،ްމި ްއަށް ްދަރަޖަ ްދަށު ްމިހާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން އިޤްތިޞާދީ

ްތެރެއިން ްަބއެްއގެ ްއައި ްއުޅެމުން ްމީހަީކްްމާޒީަގއި ްކޮންމެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީހުން ްތެޭރގަިއްބޮުޑވި ްފިާލވަޅުތަެކއްގެ އައި

ްމިް ްޙާލަތު ްޤައުމުގެ ްމިއަދު ްއަީކ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ވެސް.

ްމަދަރު ްނޫނޭ. ްކާބަފައިންނެއް ްހުންނާނޭ. ްސަބަބުތަކެއް ްބަދަލުކުރުމުގައި ްޢިއްޒަތްތެރިްޙާލަތަށް ްއަސްލަކީ. ްނޫނޭ ސާތަކެއް

ރައީސް،ްވަރަށްްސާބިތުކަމާްެއކުްވަރަްށްކެިރގެންްއަޅުަގނުޑްދަންނަވަންޖެހެނީްމިއަދުްޤަުއމުްމިްއޮތްްޙާލަތަށްްަޤއުމުް

ްމިސާލެއްް ްފުރަތަމަ ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްއެހެން ްއެމް.ޑީ.ޕީންނޭ. ްކަމުަގއިވާ ްއެއް ްޕާޓީ ްސިާޔީސ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްވައްޓާލީ

އަޅުަގނުޑްދަންނަވައިފާނަން.ްމިއަދުްރިސޯޓުތަުކގަިއްހުޅުޖަހާްމީހުންނެއްްއަދިްމިްަޤއުމަކުްނެތް.ްރިސޯޓުތަކަށްްއަރަިއ،ް

އެއްްފަރާތުންްއަނެއްްފަރާތަށްްތަޅާލައިްބަޔަކުްމިއަދަކުްއަިދްމިްޤައުމަކުްނެތް.ްދެްދުވަހުންްއެއްްދުވަހުްމިްމައްސަލަް

ްސ،ްމާދަމާްމިްޤައުމުގައިްރިޯސޓުތަކުަގއިްހުޅުޖަހައި،ްރިސޯުޓތަކަށްްއަރައިްތިބިްގެސްޓުންްއެއްްނުހިނގާ.ްއެހެންނަމަވެ

ްރިސޯޓުަތކުަގއިް ްެއއީ ްައޅައިފި. ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްފިޔަވަޅު ްފުރަތަމަ ްދާނެ ްކަންތައް ްހިސާބަށް މަރާ

ްއަނިޔާުކރުމަށް ްގެސްޓުންނަށް ްއަންނަ ްރިސޯޓުތަކަށް ްއެކަންްްހުޅުޖަހައި ްމާދަމާ ްމާދަމާ، ްއެހެންވީާމ، ގޮވާލައިފި.

ްއެކަންް ްފުލުހުންނަށް ްސިފަިއންނާއި ްކިަޔިއގެންނުވާނެ ްތިބެގެން ްމިތާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން ްފެށުނީމަ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްޖަރީމާ ްހިންގާ ނޑަެއޅިެގން ްކަ ްޕޯޑިއަމްތަްއްބޭނުންކޮށްގެން ްމީހުން ްސިޔާސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަްށްނުވަނީއޭ.ްއެއީ ތައް

ްޕޯޑިއަމްތަުކގަިއް ްޕާޓީެއްއެގްމެންބަރަކު ްހެއްކެއް.ްއެްއވެސްްިސޔާސީ ްދެންނެވީްސާބިތު ްމި ްދާނީ.ްައޅުަގނޑު ބެލެވިގެން

ްނިކަްން ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްބާރުއަޅަނީ. ްކަމަށް ްއެ ްއެއީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްޮގވާަލއިފި ްއެހެން ނަޑއެިޅގެން ކަ

ް ްައދި ްބައްަލވާ. ްއެުކްވިސްނާަވޑަިއގެން ްމިނިވަންކަމާ ްރަށަށް ްއަނެްއ ްރަށުން ްއެއް ްމިސާލު. ްއެއް ްދޭނަން އަޅުަގނޑު

ްކޮންމެްދިވެހިްރައްޔިތަކަށްްދަުތރުފަތުރުކުރުމަކީްއެއީ...ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްަމނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު.

ް

ްއްސަލަ()ނިޒާމީްމަ

ް



  

ްމަނަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްމެންބަރުް ްގެންދަވާ ްވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން ްއެ ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުން ްމި ްކަންތައްތަކަށް ްމި ްހުޅުޖެހުމާ ްރިސޯޓުަތކުަގއި ްމެންބަރެްއްްވިދާޅުެވއްޖެ ްކޮން ްެއއީ ްާވހަކަ. ގޮވައިެލއްވި

ްއެނގެންވާެން ްމެންބަރެއްކަން ްކޮން ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނޭނގެ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ކަމެއް

ްކަމަށް.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރަކަ ްވަކި ްމަޖިލީހުގެ ްބުނަނީ ްގަވާއިުދަގއި ްެއްމަޖިލީހުގެ ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްވިދާޅުވާ ްއެްއޗެއް ްނިސްބަތްކުރައްވާ ށް

މެންބަރެއްގެްނަންްގެންނަވަްނޖެހޭނެްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުެގްވާހަކަުފޅުގަިއްއެްބީަދއިންްވާހަކަފުޅުް

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްކުރިޔަށްްގެންެދވުމަށްްއަުޅގަ

ް

 ލީމުްވާހަކަދެއްެކވުން:ފުނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަ

ްނަމަ،ް ްވާ ްނުގެނެވި ްނަން ްވާހަަކއިަގިއ ނޑު ްއަުޅގަ ްމާފުކުރަްއވާތި. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްދިޔައީ. ްހާމަނުކޮށް ްނަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްީވމަ ްވާހަކަފުެޅއް ްދެއްެކވި ްސިޔާީސްޕޯިޑއަމެްއގަިއ އަޅުަގނުޑ

ްިމއަ ްާދއިރާެގްއަޅުަގނޑަށް ްކެނދިކުޅުދޫ ްިއންނެވި ްއަޚް،ްކައިީރގަިއްމި ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްހާމަކުރަންޖެހިއްޖެ.ްއެއީ ްނަން ދު

ްރިސޯޓުތަކުަގިއް ްޕޯޑިއަމެްއަގއި ްސިޔާސީ ްހުންނާނެ ްފެންނަން ްރެކޯޑުގައި ްޢީސާ. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަންޒަރު. ްގޮވާލި ްކަންކަްންހުޅުޖެހުމަށް ްއިނގޭތޯ. ްަދންނަވަނީ ްމިސާލެއް ްެދވަނަ ޑު

ފެށިގެންްއަިއްގޮތް.ްކަންކަންްބޮޑުވީމަްސިފައިންާނއިްފުލުހުންގެްބޮލުަގއިްނާުޅވަމާްހިނގާ.ްއާދޭހާްއެކުްމިްދަންނަވަނީ.ް

ްދެވަނަްކަމަކީްެއއްްރަށުންްައނެއްްރަށަށްްމީހުން...

ް

 ހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާ

ްނޯންނާނެ.ް ްހަމަޖެހުމެއް ްޤައުމުަގއި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

އަޅުަގނޑުމެންްރަްއޔިތުންްިއންތިޚާބުކޮށްފައިްއޮތްްވެރިކަެމއްްބަޣާވާތަކުން،ްނިކުމެްބަަޔުކްވައްޓާލީމަ.ްޤާނޫނުއަސާީސއާް

ްކުރީ ްއެކަން ްއިްންޚިލާފަށް ްމުއައްަސސާ ްދެ ްއެ ްދުވަހަކު ްތިބިހާ ްމުއަްއސަސާަގއި ްދެ ްއެ ްބޭފުޅުން ްކުރި ްއެ މާ

ްމީހުންް ްބަޣާވާްތކުރި ްއެ ްވާަނމަ، ްކަމަށް ްދޭ ްއެގޮތަށް ްޚިދުަމތް ްއެ ްނުދެވޭނެ. ްިޚދުމަތެއް ްއެްއވެސް ރައްޔިތުންނަކަށް

ފޭރިގަނެގެންްއެކަންްކުރީތީ،ްމިއަދުްމަގުމަތީަގިއްްބަޣާވާތުގެްތެރެއިންްިއސްކޮށްްތިއްބެވިްބޭފުޅުންްފޭރިގަނެ،ްެވރިކަމެއް

ްކަންތަްއ،ް ްކުރި ްއެހެންވީމާ،ްބޮޑުން ްދަނީ. ްމި ްމަސައްަކތްކުރަމުން ްފޭރުމުގެ ްސިފައިން ްފޭރުމާއި ްފުލުހުން ޔުނީފޯމުގައި



  

ްޤައުމުން ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނަތީޖާ ްޭއގެ ްއުޅުނީމާ ްހުއްޓުވަން ްއެކަން ްދެން ްފެށީމާ ްކުރަން ްމިްްކުޑައިން ފެނިގެން

ްިމް ްޙާލަތު ްަމގުމަތީގެ ްަޤއުމުގެ ްމި ްގޮްއސަިއ، ްހިސާބަށް ްމިހާ ްކަންތައްތަްއ ްޤައުމުގެ ްމި ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ދަނީ.

ދަރަޖައަށްްދިޔައިމާ،ްމިްޢިއްަޒތްތެރިްމަޖިލީހުގެްސަމާލުކަމަށްްގެނެސްްއެްވާހަކަްދަްއކާއިުރްމިއިންްކޮންމެްވާހަކައެްއެގް

ް ްހެްއކާ ްވާހަަކްފަހަތުގައި ްއޮތް ްނެހެދި ްާޤނޫނުތައް ްއެވެނި ްމިވެނި ްދެންވެްސްމަޖިލީހުން ްާއއި ްވާހަކަ ްޤާނޫުންނެތް ބެހޭ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހެދިފަިއ142ްްބުނޭ. ްޤާނޫެނއް ްމާްއދާގައި ވަނަ

ްއިސް ްމަރުޙަލާގައި ްޝަރުޢީ ްޙާލަތެއްަގއި ްހުރިހާ ްނެތް ްއެބަްނެތުމުން، ްވާަހކަ ްގޮތުގެ ްއޮތް ްެއަކން ްޝަރީޢަތުގައި ލާމީ

ްމިއީް ްވާހަަކ. ްނެތް ްއެކަން ްޝަރުޢުަގިއ ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްާލމީ ްވިދާޅުވަނީ ްމި ްޭބފުޅުން ްއެފަދަ ްއެހެންވީމާ، ބުނޭ.

ް ްއެ ްވިސްނާލަިއގެން ްތަންކޮެޅްއ ްބޭނުންވަނީ ްދަްނނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭ ވާހަަކްވަރަށް

ްތޫނުް ްހަދައިދީފި. ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްޤާނޫނު ްމަނާކުުރމުގެ ްކުށްތައް ްރަީއސް،ްގޭްނގު ްޢިއްޒަތްތެރި ދައްކަވާޭށ.

ްނޫންް ްއެ ްއަދި ްހެދިޔަސް ްޤާނޫނު ްބެހޭ ްހެްއކާ ްއެެހންވީމާ، ްހަދައިދީފި. ްޤާނޫނު ްމަނާކުުރމުގެ ްގެންުގޅުން ހަތިޔާރު

ްއިޚުލާްޞތެރިކަ ްހެދިޔަސް ްދެންްޤާނޫނެއް ްދިޔައިމާ ްބަލަހައްޓަން ްކަންކަްނ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްަމްއޗަށް ްބަެއއްގެ ްނެތް މެއް

އޭގެްނަތީޖާްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިއަދުްފެނިގެންްމިްދަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްމިއަދުްެވސް،ްމާދަމާްވެސް،ްމިްޭރް

ްދަ ްކުއްެޖއްެގ،ްކާުކގެ ްކޮން ްކާކުގެ ނޑުމެްނެގްތެރެއިން ްއަުޅގަ ްނޭނގެ ްއެްވެސް ްކަމެްއްމަރައިލާނީކީ.ްއެކަމަކު ރިފުޅެއް

މަރާލުމުގައިްތެރޭގައިްމިްރާއްޖޭގައި،ްވެރިރަށްްމާލޭގައިްޕެޓްރޯލުކުރަމުންދާްސިފައިންނާއިްފުލުހުންްއެކަންްކިހާވަރަކަްށް

ް ްމިްދަންނަވަނީްވަރަށްްޔަޤީންކަމާްއެކުގައި ނޑު އެންމެްފަހުންްކުރޭތޯްބަލައިލަންްއެބަްޖެހޭ.ްއެްކަމެއްްނުކުރޭ.ްއަުޅގަ

ވެސްްހޯރަފުށީްުކއްޖަކުްމަރާިލްހާދިސާގަިއްެއްރެައކުްޕެޓްޯރލެއްްނުކުރޭ.ްސިފައިން،ްފުލުހުންްދައްކަާވްެއްރެކޯޑުަތއް.ް

ްހިސާބުން.ް ްެއ ްއޮތިްއޔޭ ްފުރުޞަތު ްދިޔުމުެގ ްހިްނގަން ްތަުނގައި ްއެ ްހާދިސާ ްއެ ްއަކީ ްނަތީޖާ ްއޭެގ ްޕެޓްރޯލެއް. ނުކުރޭ

ްނެ ްލަިއސަންސް ްެއްއެކަމަކު ްކަންތައްތައް ްކުދިކުދި ްކަހަލަ ްއެހެން ްއިޖުތިމާޢީ ްނޫން ްމި ްދުްއވުމާއި ްސައިކަލު ތި

ްވެރިކަްން ްޮކޑުއަަޅއިގެްންނެގި ްބޭފުޅުން ްއެ ްބޭނުްނާވްކަންތައްަތއް. ްކުރަން ްބޭފުޅުން ްއެ ްެއއީ ްބެލެހެއްޓޭ. ބޭފުޅުންނަށް

ހާްކަމެއްްހިންގޭ.ްެއކަމަކުްމިްރާއްޖޭަގއިްއަމަންްެއްއްދިފާއުކުރުމަށްްއެްބޭފުޅުންނަށްްނިކުމެްމަސައްކަތްކުެރވޭ.ްެއްހުރި

ްމަނަލެއްް ްކަންތައްތަކެއް ްމި ްހިންގުމާ ްމާރާމާރީ ްއެ ްގޯނާކުރުމާއި ްލިބޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ނުބެލެހެއްޓޭ.

ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންފުޅުނުވާތީ. ްކުރަްއަވން ްކަންތައްަތއް ްއެ ްބޭފުޅުްނ ްއެ ްެއއީ ދެްްނުކުރެވޭ.

މުއައްސަާސގައިްއެްކަންތައްަތއްްކުރަްއވަންްތިއްބެވިްހުރިހާްބޭފުޅުންގެްވާހަކަްއެއްްނޫން.ްބަޣާވާތެްއގައިްބަިއވެރިވެަފއިް

ްބަޣާވާތުެގް ްމިއަދު ްވަގުެތއް ްނެތް ްބޭފުޅުންނަކަށް ްއެ ްބޭނުންނުވަނީ. ްކުރަން ްކަންތައްތައް ްއެ ްބޭފުޅުން ްތިބި ތިއްބެިވ،

ނޑުއަަޅއިގެންްއެްކަންތައްްކުުރންްފިޔަވަިއްއިތުރުްއެހެންްެއއްވެްސްކަމެއްްކުރެވޭނެްާޖަގްސަރުކާރުްސަލާމަތްކޮށް،ްކޮ

އެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެްބޭފުޅުްންމިއަދުްވެސްްއެްތިބީްކޯީނެގްރިޕޯޓުްނިކުންނައިރުްދެންްެއްބޭފުޅުންނަށްްވާނެްގޮެތއްެގް



  

ްކަން ްެއ ްބިުރގަނެ، ްއެކަމާ ްަޝކުާވކޮށް، ްއެކަމާ ްހޯދުމުގަ.ްއިންތިޒާުރގަ. ްގޮތެްއ ްހަދާނެ ްދެން ްމައްޗަްށ ތައްތަުކެގ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްދަންނަާވލަންްބޭނުންވަނީްމިކަންްމިްގޮތަކަށްްނުވާނޭ...ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތި

ްހުށަހެޅިފައިވާ،ްމާ ްމި ްރަީއސް.ް`.ްއާދެ،ްމިއަދު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްޝުކުރިއްޔާ ްދާއިރާގެ ފަންނުްދެކުނު

ްިމް ްދަންނަވައިލާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމައްސަލައާ ްކުއްިލ ްވާ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު މެންބަރު

ްމައްސަލަް ްޚައްސާސް ްވަރަށް ްކަންބޮޑުާވ،ްއަިދ ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ްހައިިސއްޔަތުން ްރައްިޔތެއްގެ ްދިވެހި ްއަކީ މައްސަލަ

ްއަދިްއެކޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްމި ްބަލާއިރުަގއި ްޒާތަށް ްމައްސަލައިގެ ްމި ްއާެދ، .

އަޅުަގނޑުމެންްދިވެހިްަރއްޔިުތންްއެކަކުްއަނެކަުކގެްބޮލުަގިއްޒިންމާއަުޅވައިްއަމިއްލަްމަްސއޫލިއްޔަތުްޫދކޮށްލެވޭްވަރަށްް

އާެދ،ްައޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުގައިްިސޔާސީްކޯޅުންަތކެްއގެްތެރެއިްންްވުރެްބޮުޑ،ްއަދިްނުަރއްކާތެރިްމައްސަލަްެއއް.

ނޑުްޤަބޫުލކުާރް ްބަސްބުނެ،ްދޫކޮށްލުމަށްްވުރެްބޮޑަށްްއަުޅގަ މިފަދަްމައްސަލަތައްްހަމައެކަނިްއެއްްބަަޔކުްއަެނއްބަޔަކަށް

ްކަ ްމުހިއްމު ްވާހަކަެދްއކުމަކީ ްޓަކައި ްަހއްލުހޯދުމަށް ްމައްސަލަިއގެ ްމި ްޤަބޫލުކުރަން.ްގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި މެއް

ްމިް ްހެދުމަކީ ްޖަހައި ްވައްަބހުން ްބަަޔކަށް ްއަެނއް ްބަޔަކު ްއެްއ ްއަދި ްގާުއކަިއ، ްަބޔަކަށް ްއަނެއް ްަބޔަކު ްއެއް އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްތެރޭގަިއ،ްމި ްމަޖިލީސް ްޤަޫބލުކުރަނީ.ްއާދެ،ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްބޭކާރުުކރުން ްަވގުތު ްމައްސަލަިއގައި

ްއެްޤާނޫނުތައްްނުހެދިހުރިްކަމުގައިްވިޔަްސ،ް މަޖިލީހުގައިްތަފާތުްމެންބަރުންްތަފާތުްޤާނޫނުތަކުގެްވާހަކަދައްަކވާއިުރގައި

ްއަލިއަުޅަވއިލާފަިއް ްކަމަށް ްއެ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްފަދައިން ްފާހަަގކުރެްއވި ްވެސް ްމެްނބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަެއއް އަދި

ްއެް ްއަދި ްޯކޓުތަކުންނާ ްފިޔަަވޅުއަޅަންޖެހޭނެްވާއިރު ްމައްސަލަތަކުަގއި ްމުހިއްމު ްމިފަދަ ްމަރުޙަލާގައި ްޝަރުޢީ ހެނިހެން

ްބާރުތަކަްށް ްޤައުމީްސަލާމަތީ ްފުރުޞަުތގައި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްހާލެްއގައި ްޤަބޫުލކުރަން.ްއާދެ،ްއެްއވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަށް

ތިން.ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫުލުކރާްގޮތުަގއިްއެްބޭފުޅުންނަށްްއެްބޭފުޅުންގެްޒިންމާްއަދާނުުކރެވެެއކޭްައޅުަގނޑުްދަންނަާވަކށްްނެ

ްޤަބޫލުކުރެވޭ.ް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދާކަން ްޒިންމާއަދާކުރަމުން ްފުރިހަމަ ްބޭފުޅުން ްއެ ްމެދުވެރިކޮށް، ްވަޞީލަތްަތއް ލިބިފައިވާ

ް ްގޮތްގޮތުން ްަތފާތު ްނަންނަމުގައި ްތަފާތު ްުދވަސްތަުކގަިއ ްވޭުތވެދިޔަ ްކުށްވެރިނ1211ްްއެހެނީ ަމގުމައްަޗްށްްއެްއހާ

ްއެް ްއާދެ، ްގިނަ. ްނިހާޔަތަށް ްމައްސަލަތަްއ ްއިޖުތިމާޢީ ްދިމާވެފައިވާ ްސަބަބުން ްމަްއސަލަތަކުގެ ްއެ ްާވއިރުަގއި ދޫވެފައި

ްފާހަަގކުރަން.ް ްިމްފުރުޞަތުގައި ްއަޅުަގނޑު ްދާކަން ްހައްޔަރުުކރަމުން ްހަްއޔަުރކުރެވޭ،ްކުްށވެރިން ްތެރެއިން ކުށްވެރިްނގެ

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުތައްްއަދި ްބާރުވެރިކުުރވުމުގެ ްބާރުތައް ްސަލާމަތީ ްބޮޑަކަށް ްވީހާވެސް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްަޒތްތެރި މި

ްކަމުަގިއް ްކަމެްއ ްމުހިއްމު ްހަރުދަނާކުރުމަީކ ްޤާނޫނުތައް ްބާރުވެރިކުުރވުމުެގ ްމަރުޙަލާ ްޝަރުީޢ ްއަދި ހަރުދަނާކޮށް،

ްއިޖުތި ްމި ްއެއާއެީކަގއި ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރަން.ްއަދި ްޤަބޫލުކުރަީންއަޅުަގނޑު ްއަުޅަގނޑު ްއަކީ ްމައްސަލަ،ްމިްމައްސަލަ މާޢީ

ނޑުމެްންކޮންމެްދިވެހިްރައްޔިެތއްެގް އިޖުތިމާޢީްމައްސަލަްއެއްްކަަމށް.ްއާދެ،ްމިްމައްސަލަްހައްުލކުރުމަށްްޓަކައިްއަުޅގަ



  

ްކުރުކޮށް ްވާހަކަކޮޅު ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްަޤބޫލުކުރަމުން ްވާކަން ްއެޅިފައި ްއެއް ްޒިންމާ ްވެސް ލާނަން.ްބޮލުގައި

ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްޝުކުިރއްޔާްވަރަށްްބޮޑަށް.ް

ް

ްރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާްމަނަދޫ

ްއިބްރާހީމުް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްމަްއސަލަިއގަިއ،ް ްުކއްލި ްކުއްިލްހުށަހެޅުއްވި ްހުށަހެޅުއްވި ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްާދއިރާގެ ދެކުނު

ްބޭނުންވަނީް ްފާހަގަކޮށްލަން ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްފަށައިގަންނައިރު، ްވާހަކަދަްއކަން މައްސަލަިއގައި

ްފަހު ްދާދި ްނ.ްމާފަރުގައި ްާދއިރާ ްހާދިސާ.އަޅުަގނުޑގެ ްހިތާމަވެރި ްހިނަގއިިދޔަ ނުޑްްން ްއަުޅގަ ްގުޅިގެން ްހާދިސާއާ އެ

މިއަދުްއެްާޢއިލާްއަްށްތަޢުޒިާޔްރައްދުކުރަން.ްހަމަްއެހެންމެްއެްޢާއިލާްއަށްްކެތްތެރިކަންްދެއްވުންްއެދިްދުޢާކުރަމުން،ް

ންްއެްމަރުޙޫމަށްްސުވަރުޭގގެްދާިއމީްނިޢުމަތްލެއްވުންްއެދިްދުޢާކުރަން.ްއާދެ،ްހަމަްއެހެންމެްއަޅުަގނޑުްފަށަިއގަންނަމު

ްެއް ްބެލެިވ ްތަޙްޤީޤުކުރެިވ، ްކަންަތއްތަްއ ްެއ ްިހނގައިާދއިރު ްހާދިސާތަްއ ްއަނިާޔވެރި ްމިފަދަ ްބޭނުންވޭ ދަންނަވާލަން

ްއާެދ،ް ްޖެހެއޭ. ްއެބަ ްލިބެން ްއަދަުބ ްަޙއްޤު ްޖެހެއޭ. ްއެބަ ްޒިންމާއުފުލަން ްފަރާތްތަކުން ްއުފުލަންޖެހޭ ްޒިންމާ ކަންކަމަށް

ްއެ ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްކިހާވަރަކަްށކަން ްެއްއޗެްއކަން. ްކިާހވަރެްއގެ ްމިއީ ްއަކީ ްއަނިާޔ ްއަނިާޔ. ނގޭ

ްއިސްލާީމް ްބަލައިލަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްެއންމެ ްއޮތީ. ްމި ްމިހާރު ްެތރޭގައި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ކަންކަން

ްއަނިޔާ ްއެނގެނީ ްޤުރުއާނުން ްކީރިތި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަލައިލާއިރު ްްނަޒަރުން. ްާމތް ްޒާތުފުޅަްށްهللاްއަކީ އެކަލާނގެ

ްއަނިާޔް ްވެސް ްމައްޗަށް ްީމހުންގެ ްބައި ްިތޔަ ްވަނީ ްައންގަވާަފއި ްއެފަދައިން ްޙަރާމްކުަރއްވާަފއިާވްަކމެއްކަން.ްހަމަ ޓަކައި

ްއިންޞާުފް ްޤާއިމުކޮށް، ްޢަދުލުވެރިކަން ްހަމަހަމަކަމާއި ްތެޭރގަިއ ްމީހުންގެ ްބައި ްިތޔަ ްެއއީ ޙަރާމްކުރައްަވއިފީމޭ.

ްތިބިްޤާ ްއަިއސް ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްބުރަވާންޖެހޭ ްއެބަ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމަށްވާއިރު ްއާދެ، ްޓަކަޭއ. އިމުކުރުމަށް

ްފައިތިލަްސާބިތުކޮްށގެންްމިތިބަްދީނުގަިއްއަްނގަވާަފއިްހުިރް ނޑުމެންްއެްދީެނއްެގްމަތީަގއި އަސާުސގެްމަްއޗަށް.ްއަުޅގަ

ްމުސާރަދީްގޮތްތަކަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއަނިާޔްނައްތާ ްއުަފްއދައި،ްމީހުންނަށް ްމުއައްސަސާަތއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ލުމަށް

ްޙަރާމްކޮށްގެްން ްކަމެްއ، ްޙަރާމްވެފައިވާ ްވެސް ްނަފުސަށް ްއަމިއްަލ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކުރަނީ. ްމި ްކަންތައްތައް މި

ނޑުމެ ްބަޔަކު،ްއަުޅގަ ްފާރަލާނެ ްކަންަތއްތަކަށް ްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްގޮުތގަިއްއޮންނައިުރްމިްއުޅެންޖެހޭ ްޤައުެމއްގެ ން

ްފުލުހުންނޭް ްމުއައްަސސާ.ްއެހެްނނަމަވެސް،ްމިއަދު ްުފލުހުންގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްރާއްޖޭަގއި ްއުފައްދާފަ.ްއެީއްމި އޮންނަނީ

ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަކަދެއްޭކިއރު ްމިހެން ްދަނީ. ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްސޫރައެއް ްއެހެން ްބުނީމާ،

ނޑުމެންްއަިނާޔއާްމިްކަންތައްތަުކގެްވާހަކަަދްއކަމުންދާއިރު،ްމިްމަޖިލީހުގައިްވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުްެއއްް ބޭނުންވޭްއަުޅގަ

ްދައްކަާވް ްބޭފުޅުން ްބަދުނާމު. ްގެންދާ ްއަުޅވަމުން ްއިސްތަށިުފޅުގައި ްމެންބަރެއްގެ ްއަނެއް ްމެންބަރަކު ްެއއް ބޭފުޅަކު،

ްސު ްދޭތެރޭަގއި ްކެނދިުކޅުދޫްވާހަކަފުޅުތަކާ ްވިދާޅުވީ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފުނަދޫ ްމިންވަރު. ވާލުއުފެދޭ



  

ްމީަގިއް ްއެހެންނަމަވެސް، ްހުޅުޖަހަްނ. ްރިސޯޓުތަުކގައި ްވިދާޅުިވއޭ ްޢީސާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ސާްައކީ،ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްސުވާލުއުފެދޭްތަންޮކޅަކީްއެްަމނިކުފާނަކީ،ްައޅުަގނުޑގެްއަޚް،ްއަޙްމަދުްޢީ

ްބޭފުޅަުކް ްއެހެންވީމާ،ްއެފަދަ ްހަދަމުންދަނީ. ްރިސޯެޓއްެގްއޯަނރެއް.ްރިސޯެޓއް ްަވގުތު ްއަީކްމި ްޢީސާ ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްމު ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަމެއް. ްުސވާލުއުެފދޭ ްިވދާޅުވެދާނެތޯ.ްމިއީ ްހުޅުޖަހަން ޖުތަމަޢުގެްރިސޯޓުތަކުަގއި

ްސުވާލުއުަފއްދައިފިްއޔާ،ް ްމި ްކިަޔއިގެން ްވަިޅއަަޅއިފިއޭ ްގަިއަގިއ ްމީހެއްގެ ްމަގުމަތިން ްބަަލއިލާއިުރ، ކަންތައްތަކަށް

ްހެއްޔޭ،ްކިތަްއް ްހިމެނޭ ްީމހުން ްސިަފއިންގެ ްކިަތއް ްބުނަނީ،ްއޭ ްމީހާ ްައޑުއަހާ ްއެ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ އަހައިފިްއޔާ

ްތި ްހެއްޔޭ ްހިމެނޭ ްއުޅުނީ.ްްފުލުހުން ްއޭަގއި ްފުލުހުންހެއްޔޭ ްކިތައް ްބުނަނީ ްފަޅާލައިފިޭއްބުނެފިއްޔާ ވަޅިހެރުމުގަ.ްތަނެއް

ްއެަބް ްކަންތައްތައް ްމައްސަލަ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްހެއްޔޭ.ްިމްހުންނަނީ ްބޭނުންކުރި ްތިބީ.ްކަުރނަގޭސް ްހެްއޔޭ ޔުނީފޯމުގައި

 ޖެހެއޭްއަޅުަގނޑުމެންގެްތެޭރަގއި...

ް

ްއްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:މެންބަރުްމުޙަްދާއިާރގެްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނު

ްބަލަހައްޓަންްތިބިް ުވޒާާރގ2ްްެޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސް.ްވެިރކަމެއްްެހޔޮގޮުތގަިއްނުގެނެސް،ްއަމަންއަމާންކަން

މިއީްއަަޖއިބުވާންޖެހޭްކަެމއްްްމީހުންްނެރެގެންްބަޣާވާތެްއްޮކށްގެންްވެރިކަންކުާރއިރުަގއިްިމކަހަލަްކަންތައްަތއްްދިމާވާނެ.

ްކިޔަނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްމާހިރުބޭ ްނައިބު، ްމިނިސްޓަރުގެ ްހޯމް ްހުރި ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްމިނިްސޓްރީ ްއެ ްލައިވްކޮްށ، ނޫން.

ްޗެއިންެގް ްޖެކީ ްހުރިހެން. ްއަިއސްފައި ްއެއް ްފައިޓިން ްޮކންފޫ ްހީވަނީ ްތަން ްޖެއްސެވި ްގަިއގަިއ ްބޭފުޅާ ްއެ އިނގޭތޯ.

ނޑުްހަނދާންީވ.ްއެގޮތަށްްައއިްތަންތަން،ްެއގޮތަށްްވެރިކަްނކުރަމުންްދާްބައެއް.ްއަެނއްކާްވަރަށްްގިނަ،ްފިލްމެއްްއަޅުގަް

ްެއް ްބޭފުޅުން. ްތިއްެބވި ްދަހިވެތިކަމުގައި ްވެރިކަމުގެ ްހިމެނޭ ްމީގެތެރޭަގއި ްމީސްމީހުންތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ބަޣާވާތްކުރި

ްމުގު ްގޮސް ްމީހަކު ްމިވެނި ްބުނާނެ ްއެކަކު ްމިްބޭފުޅުން ްފަރާތްފަރާތުން ްއެކި ްރޯކުރާށޭ.ްއެެހންވެ ްތަނެއް ރައިލާށޭ.ްއަނެއް

ްފުލުސްް ްއެީއ ްގަބޫލުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްތަބާވާންޖެހޭކަން ްހަަމ ްވެސް ްކުދިން ްހުރިހާ ްއެ ްއެްނގުންތަކަށް އަންގަމުންދާ

ްބޭފުޅު ްހުރިހާ ްބަޣާވާތްކުރި ްވިަޔސް ްކަމުަގއި ްސިފައިންގެ ްއަދި ްވިަޔސް، ްކަމުަގއި ްއަމުރަށްްއޮފީސް ންގެ

ް ްެހއްކަކީ ްއޭގެ ްހިނގާނެ. ްވެްސ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްދުވަހަކު ްހުރިހާ ްއިސްލާމްދީްންاكبرهللاްކިޔަމަންވާންޖެހެންޏާ ކިޔާަފއި

ްނައިުބް ްއޭގެ ްދިޔަީއ. ްކާމިޔާބުވެގެން ްބަޣާވާތް ްމި ްބަޣާވާތެްއ، ްހިނގަމުންދިޔަ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްޓަކައި ސަލާމަތްކުރުމަށް

މަހެއްހާްދުވަހުގެްތެރޭްމިްއޮީތްބައިބުލްްއެތެރެކޮށްފަ.ްމިީއ2ްްޙީދުއްދީނުގެްނަމުަގއިްމިދިޔަްރައީސަކަށްްެނގީ،ްބާޣީްވަ

ްއެތެެރކުރިް ްަބއިބަލް ްއޮތީ ްިމ ްކިަޔވައިދޭންތޯ. ްޯކއްެޗއް ްބަަޔުކ، ްައއި ްކިަޔަވއިގެްނ ްދީަނކުން ްކޮންކަހަލަ ްކަމަކަށް ކޮން

ްއި ްމިީއ ްދެން ްނަމުގަ. ްވަިޙއްދުްއދީނުގެ ނޑޮސް ްބަ ްނުަވތަްކަމަށް ްޝަރީޢަތްކުރާ ްިއސްލާމީ ްޝަރީޢަތް، ސްލާމީ

ްއިނގޭތޯ.ް ްކޮޕީ ްމިއީ ްައތުގަިއ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިންޮވއިސް ްއޮީތ ްމި ްތަން. ްކުރަމުންދާ ްކަންަތއްތަެކްއ އިސްލާމްދީނުގެ

ނޮޑސްްއިންޮވއިސްްކޮޕީްެއއްްމިްއޮތީ.ްލާރިްދެއްިކްގޮާތއިްަބއިބަލްްއެތެރެކުރިްމީހާެގްނަމާ.ްމިްެއތެރެކޮށްފައިްއޮީތް ބަ



  

ްމިއީް ްއަނެއްކާ ްފޮނުވާފަ. ްއޮތީ ްމި ްކުފުންޏަކުން ްޮކންމެވެސް ްއެމެރިކާގެ ްނަމުގަ. ްވަޙީުދްއދީނުގެ ްރިސޯޓަށް. އައިލެންޑު

ް ްއޮތީ، ްމި ްމަހުގައި ްމިހެނ3ްްްޖޫން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްބައިބަލް. ްއެތެެރކޮށްފައި ްއޮތީ ްމި ްމަހުގައި ވަނަ

އަރަނީްބަޣާވާތްކުރީމާްއަނިާޔްއެކަންޏެއްްނޫނޭްމިްވަނީ.ްކުޑަކުޑަްކުދިންނަށްްނަފުސާނީްހިނގާއިރުަގއިްައޅުަގނޑުްހިތަށް

ް ްޓަަކއި ްއޮޅުވާލުމަށް ްދީން ްދާއިުރަގިއްاكبر هللاްގޮތުން ްކޮބައިތޯއޭ.ްއަނިޔާކުރަމުން ްޢިލްމުވެރިން ްނުކުްތްދީނީ ކިޔާފައި

ްދީނު ްބަޣާވާތްކުރަންޯތޭއ ްިޢލްމުވެރިން. ްދީނީ ްމީހުން. ްއެ ްއަންަގވާފައިްކޮބައިތޯ ްދީނުގައި ްއޮްނނަނީ. ްއަްނގަވާަފއި ގަިއ

ްނުހިންގަނީ.ް ްކަންތައްތައް ްމިކަހަލަ ްކީއްވެގެންތޯ ްއިންނަނީ. ްޙުކުމް ްމަރާލަން، ްމީހުން ްެއ ްބަޣާވާތްކޮށްފިއްޔާ އޮންނަނީ

ނޑުމެން ްައޅުގަ ްލެވިދާނެ ްފަހަރު ްއެއް ްދުާވލަކު ްލެވިދާނެ. ްފަހަރު ްއެއް ްދުވާލަުކ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކޮންމެވެްސްދެން ނަށް

ްބޭފުޅަކުް ްކޮންމެ ްވާނީ. ްއެހެންނޫންތޯ ްބަޔަކު. ްހިންގުވަނީ ްމި ްކަންތައްތައް. ްހިނގާ ްމިއީ ްކަންތައްތައް. ްހިނގާ ކަމެއް

ްއަށްް ްކަމަނާ ްއެ ްވަގުުތ ްިމ ނޑު ްއަުޅގަ ްވިޔަފާިރވެރިންނަށް ްހަމަ ްއޭގެތެޭރގަިއ ްވެިރކަން. ްބޭނުން ވެސް

ްބޭފުޅަކާްދޭތެރޭގައި...ްއިނގިލިދިްއކޮށްލާކަށްްނެތް.ްމިތާްނެތް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްމާފަންުންދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.ް

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްއެތެރެކުރީ ްބައިބަލް ްއުޅެދާނެ.ްމި ްވެސް ްބޭފުޅުން ްއެެހން ްކިޔާ ްވަޙީުދއްދީނު ްނޭނގޭ.ްއެއީ ްކަެމއް ްވަޙިދުއްދީނެއް ކޮން

ްއެއީްކޮންްވަޙީދުއްދީެނއްތޯ.

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނުދެްއކެވޭ ްވާހަކަ ްރައްުދދެއްވާ ްވާހަކަފުަޅކަށް ްގެންދަވާ ްދައްކަވަމުން ްމެންބަރަކު ްގޮުތން ްއެއްގެ ްމައްސަލަ ނެ.ްނިޒާމީ

 އަޅުަގނޑުްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

 އްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:މެންބަރުްމުޙަްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެ



  

ްއަދިް ްހަވާލުވެހުންނެވި ްމިހާރު ްހިންގުމާ ްރިސޯޓު ްއައިލެންޑު ނޑޮސް ްދަންނަވައިލާނަން،ްބަ ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ް ްވެސް ްމަޤާމުަގިއްކުރީަގއި ްރަީއސެްއގެ ްަނއިބު ްސަުރކާރުެގ ްުއޅޭ ްބަޣާވާތްޮކށްގެން ްމިހާރު ްގެންދިޔައީ. ހިްނގަމުން

ްޮއތީް ްއެތެރެކުރީ.ްަކސްޓަމްސްްޑޮިކއުމެންޓުްމި ްއިްނވޮިއސް.ްބައިބަލް ހުންނެވިްވަޙީދުއްދީނު.ްއޭަނެގްނަމުގަިއްމިްއޮތީ

ހުރިހާްއެއްެޗއް.ްމީގެްައގުަގއިްއޮްނނަނީްކިތައްްޑޮލަރުތޯ.ްމީގެްއިނގޭތޯ.ްކަސްޓަމްސްްޮޑކިއުެމންޓު.ްޑިއުޓީްދެއްިކކަމާް

ް ނަޑކަށް ްާގތްގަ ްއޮންނަނީ ްގޮުތގައި ްމ17.95ްްިއަުގގެ ްކިަޔވައިދޭންތޯ ްކާކަށް ްއޮންަނނީ. ްމި ްޖެހިފައި ްފޮތަކަށް ޑޮލަރު

ްލަދު ްކިާޔފަ. ްިއސްލާމްދީނޭ ްހިންގަނީ، ްމި ްމިތާ ްއެއްޯތ ްފަްއޅި ްދީުނގެ ްކްރިސްިޓއަން ްމިްގެންނަނީ. ގަންނަންޖެހޭނެ

ްޢަދާލަތު...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްއިށީެދވަަޑިއގަންނަވާ.ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ.

ް

 މިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްހު ްމިއަދު ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްމައްސަލައިަގއި ްވާ ްމި 23ްްށަހެޅިފައި ްރ2112ްްޭޖޫން ދުވަުހގެ

ް 4:11ްފަތިހު ްަވުގތު ްއެ ްހަމަ ްހަމަލަދީ، ްެއއްަޗކުން ްތޫނު ްބިދޭސީއަކަށް ްޯސސަންމަުގން ްކުއްަޖކަށ17ްްްގައި އަހަރުގެ

ްގެނެސްދިނީތީެވ،ްައޅުގަް ްއެްއްމިތަނަށް ްަމއްސަލަ ްކުއްލި ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމައްސަލައާ ްަމއްސަަލްހަމަލަދީ،ްމަރާލި ްއެ ނޑު

ްއެްއް ްމުޒާހަރާ ްވިާދޅުެވއްޖެ،ްސުލްޙަވެރި ްވާހަކަދަްއކަވަމުން ްކުރިން ނޑުގެ ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއަުޅގަ ްފަރާތައް ހުށަހެޅި

ްވިދާޅުިވް ްމެންބަރަކު ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްޑީ.އާރް.ޕީ ްޚާއްަޞކޮށް ްއެއްަޗކީ ްއެނގޭ ްއޭގެން ްއެހެންވީމާ، ނޯންނާނޭ.

ްމުޒާހަރާްއެއްް 22ްްޯނންނާނޭ.ްސުލްޙަވެރި ްބޭފުޅުނ22ްްްރެޔާއި ްއެ ްހަމަނުޖެހުންކަން ްޤައުމުގައި ްހިންގީ ުދާވްވާންދެން

ްމިއަުދް ްޮގވާލަނީ ްމި ްހަރުއަޑުން ްިމއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއާެއީކގަިއ ްހަމަ ްުޝކުރުދަންނަވަން. ްއިޤްރާުރވީތީ އަމިއްލައަްށ

ްރަ ްފޭރިގަނެގެން ްގަދަކަމުން ްހުރި ްހަވާުލެވގެން ްަވޒީރުކަމާ ްަވޒީރުކަމާްރާއްޖޭގެ ްދަޅަދައްކަިއގެން ްއޔިތުންނަށް

ްސަރުކާރުގައިް ްމި ްއިސްތިއުފާދިނުމަށް. ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްހަމަ ްޖަމީލު ްމުޙައްމަދު ްމިނިސްޓަރު ްހޯމް ހަވާލުެވގެންހުރި

ްފެއި ްމެންބަރުންްވިދާޅުވެއްޖެްސަރުކާރު ްބައެއް ްިތބި ްކޭކުފޮިތްފަޅައިގެން،ްބަިއއަަޅއިގެން ލްވެފަިއްހިއްސާވާްސަރުކާރުން

މީހުންނަށ6ްްްދުވަހުގެްތެޭރގައ21ްްިމަހާއ4ްްިއޮތްކަންްތިމަންނަމެންްވެސްްޤަބޫލުކުރަމޭ.ްއޭގެްމާނަްއަކީްފާއިތުވެދިޔަް

ްެވސްް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއަުޅަގނޑު ްވާީތވެ ްއެއްބަްސވެފަިއ ްއެކަމަށް ްމަރާލައިފިއޭ. ްޤައުުމގަިއ ްމި ްމީހުން ްގިނަ ވުރެ

ްމިއާ ްހަމަ ްނުބެހޭްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބަަޔކު ްއެްއވެސް ްފުލުހުންނާ ްވާހަކަ، ްދިން ްމިނިަވންކަން ްފުލުހުންނަށް އެީކގައި

ްމިް ްމެންބަރުން،ްމިހާރުގެ ްބައެއް ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ްވާހަކަ،ްތަކުރާރުކޮށް ްނުބެހޭ ްޢަމަލުތަކާ ްކުރާ ވާހަކަ،ްފުލުހުން

ްވިދާުޅވެަފއި ްބަިއވެިރާވްބައެްއްމެންބަރުން ްސަރުކާުރަގއި ްއޮްތްމިނިވަންކަމަކީްްއޮތް ްމި ްދެިވފައި ވާއިުރގަިއްފުލުންނަށް



  

ްއެތަްއް ްދުވާލު ްރެއަކާ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިނިވަންކަމެްއކަން ްއޮތް ްދީފައި ްވަރަށް ްނައްޓާ ހުދޫދުން

ނޑާިއްދުވާލު،ްދަންވަރުްއެިކއެިކްަވގުތުތަުކަގއިްފުލުހުންްޢާއްމުްރައްޔިތުްނނަށްްހަ މަލަދީ،ްރައްޔިތުންެގްފަހަރަކު،ްރޭގަ

ްހިންގަމުންދާތީވެ.ް ްޢަމަލުތައް ްމުޑުދާރު ްހަޑިހުތުރު ްމިކަހަލަ ްމީހުން ްބައެްއ ްތެރެއިން ްފުލުހުންގެ ްފޭރިގަނެ، މުދާ

ްމިނިވަންކަެމއްކަްން ްނެތް ްހިފެހެއްޓުެމއް ްބޭރުގައި ްުހދޫދުން ްމިިނވަންކަމަކީ ްއޮތް ްދީފައި ްފުލުހުންނަށް އެހެންވީމާ،

ްއެހެންނަ ްއެބަހުރިްސާބިތުވޭ. ްޤާނޫނުތައް ްމަޖިލީހުން ްމި ްެވއްޖެއްޔާ ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްއަޅުަގނޑަށް މަވެްސ،

ތޫނުްެއއްިޗއްާސއ2111/17ްްިގޭންގުްކުށްަތއްްހުއްޓުވުންްމަނާކުރާްޤާނޫނު،2118/18ްްހަދައިދީފަ.ްޚާއްޞަްގޮެތއްަގިއް

ނޑުތަކާްޚިލާފުްޤާނޫނުްހަތިޔާރުްގެންގުޅުމާއިްބިރުދެްއކުންްމަނާކުރާްޤާނޫނު،ްހަމަްއެއާް އެީކގައިްޢާއްމުްއިޖުތިމާޢީްމިންގަ

2111/11ް ްމި ްދީފަ.3ްް. ްއެބަހުރި ްހުދޫދުތަކެއް ްހުރިހާ ްހުއްޓޭނެ ްޖަރީމާތަކެއް ްހުރިހާ ްހިންގާ ްރާއްޖޭގައި ްމި ޤާނޫނުން

ްފޭރިގެނެގެ ްގަދަކަމުްނ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްސަރުކާރަކާ ްގޮތަކީ ްއުޅޭ ްމި ްވެެގން ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއެހެންވީމާ، ްހަވާލުވެ 7ްން،

ފެބުރުއަރީގައިްޮބޑުްދިދަްވަަށއިގެންްަޠވާފުކުރިްކަމަށްްކިަތންމެްވަރަކަށްްރައްޔިތުންނަށްްދައްކަންއުޅުނުްކަމަށްްވިަޔސްް

ބަޣާވާތްްވާނީްބަޣާވާތަށް.ްބާޣީންްވާނީްބާޣީންނަށް.ްމިްޤައުމަށްްހެޔޮއެދޭްޤައުމުގެްމުސްތަްޤބަލަށްްޓަކައިްވަފާތެރިކަމެްއް

ްއިންާސނަކުްކުރަންީވްކަމަީކްއިންުކައރީްކޮމިޝަނަށްްގޮްސްތެދުބަހުންްސާފުްމަޢުލޫމާތުްދޭންވީްހިތުގައި .ްއޮތްްކޮންމެ

 .هللاްتورحوްعليكنްسالمالو

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްވަގުތު ްމި ްއެދިވަަޑިއެގން ްފުރުޞަތަށް ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ްދަށުން ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްމި ްހިސާބުން ްއަށްްމި ޖަލްސާ

ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުއަރުވައިްމިްނިމުނީ.ްއެހެންކަމުންްމިްއައިޓަމުް

ްބަހުސްކޮށްް ްއަށް ްމައްސަލަ ްއެ ްައކީ ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްގޮތުްނ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްނިމުނީ. ްމި ްހިސާބުން މި

ންނަވަންޖެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްއެްބަހުސެއްަގއިްއެްފެނިގެންްދަނީްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްނިމުމަށްފަހުްވޯޓަކަށްްދަ

ްމަތީންް ްެއގޮުތގެ ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްބުނެފައި ްގަވާއިުދގައި ްމަޖިލީހު ްކަމަށް ްގޮތް ްުހރި ްކަމެްއގައި ްއެ ޚިޔާލުފުޅު

ްއަޅުަގނޑުްމަަސއްކަތްްކުިރއަްށްގެންދާނަން.ް

ް

ްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން..ްމަޖިލީހުގ6ްެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެ ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްއަިއޓަމުއަޅުަގނޑު ްއައިޓަމުެގްް-6ްޖެންޑާ ްމި ްކަންކަން. ްހުށަހަޅާ ްމޭޒުން ްރައީްސގެ މަޖިލީހުގެ

ްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް



  

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.7

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްވެސްްމިއަދަކުްމަަސއްކަެތްއްމަް-7ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްނެތް.ް

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.8

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްކަމެްއްް-8ައއިޓަމު ްއިާރދަކުރެއްިވއްާޔްއެފަދަ ްބިެލއްެގްކުށެްއްއިޞްލާުޙކުރުން. ކުރިްންތަޢާރުފުކުރެވިފަިއވާ

ްމިއަދަކުްވެސްްނެތް.ް

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.9

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމިއަދަކުްމަސައްކަެތއްްނެތް.ް-9ްންޑާްައއިޓަމުއެޖެ

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.11

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްައއިޓަމު ްް-11ޑާ ްމަސައްކަތް. ްހުރި ްޢަބްދުް-11.1ނުނިމި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ޖާބިރުްهللاްކާށިދޫ

ްކޮށްފައިާވްގ.ކެނެރީޭގްމުޙައްަމދު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްރިާޔސީްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަޝީދު،ްއޭާނގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްކަްނކަން ްކޮށްފަިއވާ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްއާިއ ްޤާނޫުނއަސާސީ ްދަށުްނ99ްްވެރިކަމުަގއި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްގަާވއިދުގެް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްއެދި، ްތަޙްޤީޤުކޮށްދިނުމަށް ްބަލައި ްދަށުން ްބާރުގެ ްލިބިދޭ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްމާއ142ްް ްވަނަ ްަގވާއިުދަގއި ްއެ ްރިޢާޔަތްކޮށް ްއަށް ްބަހުްސ144ްްދާ ްޤަރާރުގެ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްގެއްިލއްޖެ.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ް މަޖިލީހުގެްޖަލްސާްހިނގަމުންދަނިކޮށްްކޯރަމްްގެއްލުމުން،ްކުރިއަށްްގެންިދއުން.ްކޯރަމް



  

ް ްގަވާއިުދގެ ްގ37ްޮމަޖިލީހުގެ ްވާ ްމާއްދާގައި ްަވނަ ްރަނގަބީލުޖަހައި ްމަތިން ްކޯރަމ5ްްްުތގެ ްވެސް ްބެލިއިރު މިނިޓު

ނޑާލަން.37ްްނުލިބުނު.ްއެހެންވީމާ،ްގަާވއިުދގެް ނޑުްޖަލްސާްމިްވަގުތުްމެދުކަ ވަނަްމާއްދާަގއިްވާްޮގތުގެްމަތީންްއަޅުގަ

ްަގިއ.ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.13:11ޖަލްސާްއަލުންްފަށަންްއަޅުަގނޑުްަގސްތުކުރަނީް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:)ޖަލްސާްމެ ް(އަށ13:11ްްްއިނ12:16ްްްްދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްެފށުމަށް ްމަސަްއކަތް ްދަންފަޅީގެ ްމަސައްކަްތ1ްްމި ްފަހު ްއެންމެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއޮންނަނީ. ނަޑއެިޅފައި ްކަ ޖަހާއިރު

ްޖަލްސާގަ ްމިއަދުގެ ްހަމަނުވެެގން. ްކޯރަމް ްމަޖިލީހުގެ ްވެސް ނޑާލަންޖެހުނީ ްމެދުކަ ްކޯރަމ5ްްްއި ްމަތިން ފަހަރެއްގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްމިހާރުވެސް ނޑާލަންޖެހިފައިވޭ. ްމެދުކަ ްޖަލްސާ ްމަތިން ްފަހަރެއްގެ ްތިން ްއެކު ްފަހަރާ ްމި ްއަދި ގެއްލިފަިއވޭ.

ް ްކޯރަމްހަމަނުވޭ. 13:11ްޖަލްސާގެ ްަގާވިއދުގެ ްއަޅުަގނޑު ްމަތިނ37ްްްަގއި ްގޮތުގެ ްބުނެފައިވާ ްމާއްދާަގިއާވ ވަނަ

ްމިނެޓުްގަާވއިދުަގިއވާްގޮތުންްބެލިއިުރްވެސްްކޯރަމްްހަމައެއްްުނވި.5ްްޖެހީ.ްްރަނގަބީލުްމި

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހިސާބުންް ްމި ްޖަލްސާ ްިމައދުގެ ްމަތީން، ްގޮތުގެ ްގަާވއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްގަްސތުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ްމަތި ްފަހަރެއްގެ ްތިން ްޖަލްސާްނިންމާލަން.ްއެއީ ްވަގުތު ްކޯރަމްްނުލިބުނީމަ.ްމި ްވެސް ްއެްމަސައްކަތްކޮށް ްައޅުަގނޑު ން

ްމަތިްން ްގޮުތގެ ްާވ ްގަާވއިދުަގއި ްޔައުމިްއޔާަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްނަންފުޅުތައް ްމެންބަރުންގެ ްިތއްބެިވ ްހާޒިރުަވޑަިއގެން އަށް

ްަގއި.9:11ްއަްނގާރަްދުވަހުްހެނދުނުްްވ2112ްާޖޫނ26ްްްނޯޓުކުރެިވގެންދާނެ.ްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއެއްްއޮންނާނީް

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود

_________________ 

 

މިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިް

ްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްމެންބަރުން:

 



  

ްހުޅަނގުް .1 ްޢަބްދުމާފަންނު ްެމންބަރު ްއަޙްމަދުްރަޝީދު.2ްޢަބްދުއްރަޙީމު.ްهللاްދާއިރާގެ ްމެްނބަރު ްދާއިރާގެ .ްހޯރަފުށީ

3ް ްސަމީރު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަުރ ްދާއިާރގެ ްިދއްދޫ ްޢަބްދ4ު. ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްކެާލ ްهللاް. ްކުޅުދުއްފުށ5ްީމަޢުޞޫމު. .

ްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ.ް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދާއިރާ.6ްއުތުރު ްމުޙައްމަދުވެލިދޫ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގ7ްެ.ްގެ .ްނައިފަރު

ްޢަބްދ8ުމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙައްމަދު.ް .ްމާމިގިީލްދާއިރާެގްމެންބަރުްޤާސިމ9ްްޖާބިރު.ްهللاް.ްކާށިޫދްދާއިާރގެްމެންބަރު

.12ް.ްދުްނާޒިމު.ްމަަޑވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމ11ަޝާހިދު.ްهللاް.ްެކޔޮދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދ11ުއިބްރާހީމު.ް

 .މަސީޙުްމުޙައްމަދުهللاްފުވައްމުލަކުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދު

 

މިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިް

 ހާޒިރުވެވަޑައިގެންްނެތްްމެންބަރުން:

 

ްމަނިކު .1 ްމޫސާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު .2ް ްޢާޒިމު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހެންވޭރު ްމެދު .3ް ހެންވޭުރް.

ގަލޮޅުްދެކުުން.5ް.ްهللاގަލޮުޅްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއީާވްޢަބްދު.4ް.ްދެކުނުްދާއިރާެގްމެންބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރު

މައްޗަށްގޮިޅް.7ް.ްމައްޗަށްގޮޅިްއުތުުރްދާއިރާގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ.6ް.ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު

މާފަންުން.9ް.ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީ.8ް.ްދެކުނުްދާއިރާެގްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު

.ްދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކުވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަް.11ް.ްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިްބރާހީމްްރަޝީދު

11ް ްޢަބްދު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްهللاއިަހވަންދޫ .12ް ްޝިފާޒު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްބާރަށު .13ް.

ްމުޖުތާޒު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހަނިމާދޫ ްނޮޅިވަރަމ14ު. ްނަޝީދުް. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ .15ް.

ްޢާރިފު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްވަިއކަރަދޫ .16ް ްނަޝީދުކުޅުދު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްްއފުށީ .17ް.

ްޙުސައިން ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ނޑިތީމު ްކަ .18ް ްރިޟާ. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ .19ް ކޮމަންޫޑް.

ްވަޙީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .21ް ްޢީސާ. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކެނދިކުޅުދޫ .21ް ްދާއިރާެގް. ފުނަދޫ

އަލިފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުަޙއްމަދުް.23ް.ްމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުަޙއްމަދުްޠާރިޤު.22ް.ްމުމެންބަރުްޢަލީްސަލީ

.ްދުވާފަރުްާދއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރު.25ް.ްއުނގޫފާރުްާދިއރާގެްމެންބަރުްއަފުރާޝީމުްަޢލީ.24ް.ްނާޝިޒު

.28ް.ްޢަލީްމެންބަރުްވިސާމުްމަޑުްއވަރީްާދއިރާގެް.27ް.ްޙަމީދުهللاްންބަރުްޙަމްދޫންްޢަބްދުއިނގުރައިދޫްާދއިރާެގްމެ.26ް

ްރަޝާދު ްނާޒިމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްތުޅާދޫ .29ް ްޢަލީ. ްތަސްމީނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކެންދޫ .31ް އޭދަފުީށް.

ކުރެންޫދް.32ް.ްމުޙައްމަދުްޞާލިޙުްރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުހިންނަވަ.31ް.ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްަސލީމު

ދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްގުަރއި.34ް.ްސްޫދްދާއިާރގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމުތުލު.33ް.ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޫމސާ

.ްތޮްއޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.36ް.ްމަތިެވރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙުސަިއންްމުޙައްމަދު.35ް.ްރިޟާްއިބްރާހީމު

37ް ްމުޙައްމަދު. ްރުޤިއްޔާ ްމެންަބރު ްދާއިރާގެ ްމަހިބަދޫ .38ް ްނަޢީމު. ްޔޫސުފު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ 39ްް.ފެލިދޫ ކުްމުލަ.



  

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްޔާމީންهللا .41ް ްނާޒިމު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ 41ްް.ދިްއގަރު ްދާއިާރެގް. ބިލެތްދޫ

ްޙަމްޒާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު .42ް ްމެންބަްނިލަންދޫ. ްޢަބްދުލްމުޙްދާއިރާެގ ްޙަމީދުރު ްސިނު .43ް ްމެންބަރުް. ްާދއިރާެގ މީދޫ

ްމުޙައްމަދު ްސިޔާމު ްއަޙްމަދު .44ް ްއަޙް. ްމެްނބަރު ްދާއިާރގެ ްޢާމިރުކުޑަުހވަދޫ ްމަދު .45ް ްމެންބަރުް. ްދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

ްޒަމީރު ްމޫސާ .46ް ްރަޝީދު. ްރިޔާުޟ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްވިލުފުީށ .47ް ްއަޙްމަދުް. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ

ފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަބްދުއްރަޙީމުް.49ްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމު.ްބަރުްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެން.48ް.ްޝަރީފު

ްދާއިރާެގްމެންބަ.51ް.ްهللاޢަބްދު ްޢަބްދުލްޣަފޫރުގަމު ްޔޫސުފު ްޖަމާލުް.51ް.ްރު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ މާވަށު

ްއަބޫބަކުރު .52ް ްރާމިޒު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްވިިލގިލީ ްރިޔާޟު.53ް. ްމުޙައްމަދު ްެމންބަރު ްދާއިާރގެ .ްދާންދޫ

54ް ްއަޙްމަދު. ްއިލްހާމު ްެމންބަރު ްދާއިާރގެ ްގެމަނަފުށީ .55ް ްޤަ. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަުރ ްދާއިާރގެ ްތިނަދޫ .56ްސަމު.

ުފވައްމުލަުކް.58ް.ްގައްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްާޒހިރުްއާދަމު.57ް.ްމުއްޠަލިބުްޑާްދާއިރާގެްމެންަބރުްއިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮ

.61ް.ްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިރާގެްެމންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދު.59ް.ްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން

ްލަބީބު ްިއލްޔާސް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ .61ް ްފަުހމީ. ްއަލްހާނު ްމެންބަރު ްާދއިރާގެ ްފޭދޫ .62ް ްދާއިާރގެް. މަރަދޫ

ްޢާދިލް ްޙަސަން ްމެންބަރު .63ް ްްއަސްލަމު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްހިތަދޫ ްހ64ި. ްދާއިރާެގް. ްމެދު ތަދޫ

ް.އިާރގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުހިތަދޫްދެކުނުްދާ.65ް.ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު
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