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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .تسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالج والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحثه وهن وااله

ްނީ.ފެށު

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުން.32ްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްް.3123/3/32/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

ްމިއަދުްޔައުމިއްޔާްފާްސކުރުމެއްްނެތް.ް-3.2

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްރިޔާަސތުންްއަންގާްއެްނގުން.ްް.4ޑާްނަންބަރުްއެޖެން

4.1-ްް ްގޮތް. ްހަމަޖެހިފައިވާ ްބޭްއވުމަށް ްބައްދަލުވުންތައް ްކޮމިޓީތަކުގެ ްކޮމިޓ10:45ީމިއަދު ްއިޤްތިސާދީ ްއާއިްގަިއ

ް ްކޮމިޓީ، ްކޮމިޓ11:15ީމާލިއްޔަތު ްސަލާމަތުގެ ްޤައުމީ ްއަދާކުްސަރުކާުރގެްއިއާްަގއި ްބަލާްމަސްއޫލިްއޔަތު ްމިންވަރު ރާ



  

ްކަންަތއްަތކ12:45ާކޮމިޓީ.ް ްމިނިވަްންމުއައްސަސާތަުކގެ ްކޮމިޓީްގައި ްއަްއާއިްބެހޭ ްކޮމިޓީ ްތަރައްޤީްސުލޫކު ްޤައުމީ ދި

ްްޢާއްމުްކޮމިޓީ.ްއާއިްކޮމިޓީްއިމްތިޔާޒުްޖަހާއިރ2ްްުކޮމިޓީ.ް

ް

ް.ްސުވާލު.5

ް

ްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްލު.ްމިއަދުްއެްއވެސްްމަސަްއކަތެްއްނެތް.ސުވ5ްާނަންބަރުްްޑާއެޖެން

ް

ްކުއްލިްމައްސަލަް

ް

ްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްކު ްފެުށމުގެ ްޖަލްސާ ްމިއަުދގެ ްގޮުތގެއާދެ، ްގަާވއިދުަގއިވާ ްމަޖިލީހުގެ ްނޯިޓސްްްރިން ްމައްސަަލއިގެ ްުކއްލި މަތިން
ްމައްސަލަ ްދެ ްލިބިފަިއވޭ. ްމަްއަޅުަގނޑަށް ްެއއް ްްއްަސލަެއއް. ްާދއިާރގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްމެންބަރުްއަކީ ޢިްއޒަތްތެރި

އްްއެއް.ްއެްމައްސަލަްކުއްލިްމަްއސަލަެއްއގައިްހުންނަންވީްޝަރުތުތަްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްމައްސަލަްއްޠަލިބުމުްއިބްރާހީމު
ްކައުންސެ ްކަމަށް ްްލްހަމަނުވާ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްލަފާވާތީ،ްއަުޅގަްދެްއވާފައިލަފާޖެނެރަލް ްއެ ްޤަބޫލުކޮށްފަްނޑު .ްދެންްވަނީ

ްދާއިރާ ްވިލުފުށީ ްރިޔާޟުއޮތީ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްަމއްސަލަްގެ ްކުއްލި ްހުށަހެޅުއްވި ްމައްސަލަްްރަޝީދު ްމި އެްއ.
ް ްމައްސަލަިއގެ ްކައުންސެްހަމަވާޝަުރތުކުއްލި ްލަފާދެއްވާފަްލްކަމަށް ްވަނީ ްމަޖިލީހުގެްް.ޖެނެރަލް އެހެންވީމާ،

ްގޮުތގެގަވާް ްދާއިރާްއިދުަގިއވާ ްވިލުފުށީ ްހުށަހެޅުމަށް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްމި ްރިޔާޟުމަތިން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެ
ްއަރުވަން.ރަޝީދަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުަޞތު

ް
ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

141ްވަނަްމާއްާދގ145ްްެހުގެްަގވާއިުދގެްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީ
ްފުލު ްެއއީ ްމައްސަލަ. ްކުއްލި ްހުށަހަޅާ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްވަނަ ްއާދަމް ްކޯޕްރަލް ްލާންސް ްކާށިދޫގަިއްް،ލީމުޙަހުންގެ ކ.

ްޝަހީދުކޮށްލާފައި ްއޭނަ ްހަމަލާދީ ްވަިޅައކުން ްދަނިކޮށް ްއަށް ްޖަރީމާްް،ވާހިނދުްޑިއުޓީ ްބޮޑު ްލާއިންސާނީ ްމި އަދި
ްްއިހިންގާފަ ްއާދަމް ްކޯޕްރަލް ްލާންސް ްކަމަށްލީމުޙަވަނީ ްއަާދކުރަމުންދަނިކޮށް ްވާޖިބު ްޤާނޫނީ ްއަދި ްދުސްތޫރީ ްވަނީްްގެ
ްކުރިމަތިލުމެއްްމުލީޙަދުްއަދިްލާންސްްކޯޕްރަްލްއާދަމްްހިނ ެވސްްްައވަހާރަކޮށްީލްއޭނާްެއްއވެސްްކުެށއްްުނވަަތްބަޔަކާ

ް ްވީހިނދުޙާނެތް ްކޯޕްް،ލަތެއްގައި ްލާންސް ްއަދި ްއާދަމް ްްށްލީމަޙަރަލް ްފުލުހުންނާއިްްކޮށްލާފައިއަވަހާރަހަމަލާދީ ވަނީ
ނޑިވަޅެްއގައިްްސިފައިންނާ ްދަ ްމަސައްަކތްކުރަމުންދާ ްއުފެއްދުމުގެ ްަނފްރަތު ްރުިޅވެރިކަމާއި ނޑިނޭޅި ްކެ ްބަޔަކު ދެކޮޅަށް

ްދެް،ވީހިނދުްވެފައިްކަމަށް ްވޭތުވެިދޔަ ްއަދާކުރަމުންްއަިދ ްވާޖިބު ްެތރޭގައި ްފުހަފްތާގެ ްގިނަ ްބަަޔކަށްްިދޔަ ލުހުންގެ



  

ްއަނިޔާތައްކޮށްް ްބޮޑެތި ްގޮތުން ްފުރަް،ޖިސްމާނީ ނޑިނޭޅި ްކެ ްގޮތުން ްކަމަށްްއްނަފްސާނީ ނޑިވަޅެއް ްދަ ްކުަރމުންދާ ްސާރަ
ްް،ހިނދުވީ ްމިފަދަ ްހިންގައަދި ްޢަމަލެއް ްލާއިންސާނީ ްްއިްބޮޑު ްއާދަމް ްކޯޕްރަލް ްޤައުމުގެްްލީމުޙަލާންސް ޝަހީދުކޮށް

ްރައް ްކުރިމަތިލާންޖެހިސަލާމަތާއި ްހާސްކަމާއި ްބޮޑެތި ްފަރާތްތަކަށް ްބަލަހައްޓާ ބިރުވެިރކަުމެގްްހާސްވުންތަކާއިް،ކާތެރިކަން
ްވައްޓަް ްމައްސަލައިގަްއިތެރެއަށް ްރައްޔިތުްއިލާފަިއވާ ްލާޒިމްސަލާމްތަކުރުމަކީ ްމައްަޗށް ްމަޖިލީހުގެ ްވީހިނދުންގެ ް،ކަމަކަށް

ް ްަގވާިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ 145ްްރައްޔިތުންެގ ްައދި ްމާއްދާ 141ްވަނަ ްް ްމި ްދަށުން ްާމއްދާގެ ްވަނަ މައްސަަލްކުއްލި
ް.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ންމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅި

ް
ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގޮުތގެ ްަގވާިއދުގަިއވާ ްމެްނބަރު.ްއާދެ،ްމަޖިލީހުގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްމައްސަްޝުކުރިއްޔާ ްމި ްފެމަތިން ްބަލަިއގަތުމަށް ނޭތޯްލަ
ްއެހުމަށް ްޯވޓަށް ްއެހެންވީމާ، ްއަހަންޖެހޭ. ްރަނގަބީލުްވޯޓަކަށް ްޖަހަންޖެހޭ ްދަންނަވަން.ްޓަކައި ްޖެހުމަށް

ްމެންބަރުންްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން. ްޗެކުކޮށްލަެދއްވުން ްކާޑުޮކޅު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި އާެދ،
ްޗެުކކޮށް ްާކުޑކޮޅު ްރައްޔިތުންގެްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވަިއ، ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްއާދެ، ްއެދެން. ލެްއވުން

ް ްގަާވއިދުެގ 145ްްމަޖިލީހުގެ ްއާިއ ްމާއްދާ ްމެންބަރ149ްްުަވނަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްވިލުފުށީ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ
ްމެ ްބަހުސްކުރެްއވުމާ ްމަޖިލީހުގައި ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްރަޝީދު ްގޮަތކަްށްރިޔާޟު ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ދު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުދެއްވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްވިލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

55ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

47ްްވޯޓުްދެްއވީ:

55ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

55ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

.ްއެހެންވީމާ،ްމިްމައްސަލ47ްަ.ްޖުމްލ24ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ47ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެރިވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްފާްސވުމާ ްމިގޮތަށް ްާއދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްއިއްތިފާޤުން ްމަޖިލީހުގެ ްއެދެންްްބަހުސްކުރުމަށް ްއަޅުަގނޑު ުގޅިގެން

އެދިަވޑަިއގަންނަވާްމެންބަރުންްފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑިއގެންނެުވމަށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްފުރަަތމަްމައްސަލަްހުށަހެޅުއްވުމަށްް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްެކވުން:ރަޝީދުްވާހަކަދެއްްްޔާޟުވިލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރި

ްދިވެހިް ްއަީކ ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅި ްމި ްމަޖިލީހަށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްއިްން ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްކަމުގަިއވާ ްއެްއ ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްހަމަލާދޭން ްމީހުންނަށް ްެއ ްަގސްތުގަިއ ްސިފައިންނަށް ފުލުހުންނާއި

ްޒަމާންތަކެ ްއެތަްއ ްބާރުލާ ްތެރެއިްންބާރުލާ،ްައޑަށް ްމަސަްއކަތުެގ ްއަިއ ްކުރަމުން ްމީހުން ްެއ ްވަންދެން،ްތަުކރާރުކޮށް ްއ

ްމިއަދުްކުރިމަތިވިްކަންތައްަތެކއްކަންްައޅުަގނޑުމެންްފާހަގަުކރަންޖެހޭ.ްބަޔަކުްމިކަން...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްންދަާވ.ްއާދެ،ްވިލުފުށިްދާއިާރގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެ

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ްފުލުހުންނާއިް ްދިވެހި ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތަކީ، ްޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން އާދެ،

ްަރއްޔިތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްޮއވެ، ްއަީޑގައި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑަެއޅިގެްނ ްކަ ްމެންބަރުންްސިފައިންނަށް ްމިތިބަ ްމަޖިލީހުގައި ގެ

ނޑަެއޅިގެންްާރއްޖެްޓީވީްއަށްްއަރައިްފުލުުހންނާއިްސިފައިންްމަރަންްޮގވިް ނަޑއެިޅގެންްރާއްޖެްީޓވީްައށްްއަރަިއ،ްކަ ކަ

އިްމީހުންްމިްތިބީ.ްމތިބީްމަރަންްގޮވިްމީހުން.ްއެހެންވީމާ،ްިމްކަމުގައިްޒިންމާވާންޖެހޭނީްެއމް.ޑީ.ޕީްމިއަދު.ްމިްކަމުގަ

ްޒިންމާވާންޖެހޭްބަޔަކީްއެމް.ީޑ.ޕީްމިއަދުްއިނގޭތޯ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްބާރަށު ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ އާދެ،

ްޝިފާޒު.ް

ް
ްން:ރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްއެހެންވީމާ،ްމިއީްމިއަދުްއަުޅަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތެއްްމިއީ.ްއާދެ،ްމިްމަްއަސލަްއަޅުަގނޑުމެން...
ް



  

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެ،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްބާރަށުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒު.
ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
ް

ްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުދާއިްބާރަށު
ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްބޭފުޅުންނަކަށް ްއެ ްކަމެއް ްރައީސް،ްެއްއެވސް ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްކޮން ްެއއީ ްގެންދަނީ. ްއިްލާޒމުއަޅުވަމުން ްބޮުލގަިއ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްހުށަހަޅަމުން ްަމއްސަލަ ްބަލާފަިއްކުއްލި އަާސސަކަށް

ްއެް ްނޫން ްއެއް ްވާހަކަ ްއޮތް ްސާބިުތވެފައި ްކަމަކުން ްެއްއވެސް ްބޭނުންވޭ. ްބަލައިލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއްތޯ ްވާހަކަ ދައްކާ

ްތިމަންނާް ްމަރާނަމޭ ްމީހުން ްފުލުސް ްވިދާޅުިވ، ްގާތުގައި ނުޑ ްއަޅުގަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްއެހެންނޫން ދައްކަނީ.

ްޢިްއޒަތްތެ ްއަމިއްލައަށްްނުކުމެ.ްއެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެ ްވިާދޅުވި.ްީކްއވެގެންތޯ ްގާތުަގއި ްއަޅުަގނުޑގެ ްމެންބަރު ރި

ްއެްވާހަކަްނުދަްއަކވަނީ.ްއަުޅަގނޑުްގާުތަގއިްވިދާުޅވިްތިމަންނާމެންްނުކުމެފައިްފުލުހުންްމަރާނަމޭ.ް

ް

ް
ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
ްއާދެ،ްއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވާ.ް

ް
ްމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން()ނިޒާ

ް
ްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުބާރަށުްދާއި

ްވިލުފުށިްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު...
ް
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
ްބާރަށުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ.ް

ް
ްށްްެގންދެވުން()ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަ

ް
ްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުބާރަށުްދާއި

ްއެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވިާދޅުވިއޭްފުލުހުންްމަރާނަމޭްތިމަންނާްނުކުމެ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްމެންބަރުންގެްބޮލުގަިއ...
ް
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ްއިީށނދެވަޑަިއގަންނަ ްމެންބަރު ްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރި ްބާރަށު ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ވާ.

ްބާރަުށް ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްބާރަށު ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢި ްދާއިރާގެ ްބާރަށު ްއާދެ، ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްދާއިރާގެ އްޒަތްތެރި

ް ްދާއިރާގެ ްބާރަށު ްހިތްތަވާ.ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަވާއިދަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަްއޗަްނގޮއާްއިށީންނަވާ! ްދާއިރާގެ، ްބާރަށު ްގަވާއިދަށްްދެ، ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެުކނު ޅި

ޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދަށްްތްތަވާ.ްމައްޗަންގޮތްތެރިކޮށްްހިހުރުމަ

ދެކުނުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދަށްްްޅިތްތެރިކޮށްްހިތްތަވާ.ްމައްޗަންގޮހުރުމަ

ްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްނެންގެވީްނިޒާމީްމައްސަލަްހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތަވާ.ްއާދެ،ްބާރަށު

ްދާއި ްވިލުފުށީ ްއާދެ، ްނުގަްނނަން. ްބަލަެއއް ްކަމަށް ްރިޔާއެއް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްައޅުަގނުޑްްޟުާރގެ ރަޝީދަށް

ވިލުފުށީްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްްއަރުވަނީްހުށަހެޅިފައިވާްކުއްލިްަމއްސަލަްހުަށހެޅުއްވުމަށް.ްއާދެ،ްފުރުޞަތުްމި

ްވާހަކަފުޅުްކުިރޔަށްްގެންދަވާ.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްޟުވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާ

ްއެ ްމި ްކަމަކީ ްކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްރައީސް، ްޓެރަރިސްޓުޢިއްޒަތްތެރި ްމީ ްއުވާލުން. ޖަމާޢަތެއް.ްްމް.ޑީ.ޕީ

ްއަކީ ްޓެރަރިސްޓުޖަމާްރިސްޓުޓެރަްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޖަމާޢަތަކީ ްމި ްޤަބޫލުކުްޢަތެއް. ނޑު ްއަޅުގަ ްމިކަން ރަންޖެހޭްޖަމާޢަތެއް.

ްޙަޤީޤަތެއްްމިއަދުްމީ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްމައްޗަންގޮް ްހިތްތަވާ. ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްދެކުނު ތެިރްޅި

ްމެންބަރުްއިށީދެވަޑަިއގަންނަާވ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީދެަވޑަިއގަންނަވާ.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްޟުވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާ

ްގެން.ްއޮވެްންދަނީްއެމް.ޑީ.ޕީްައޑީަގިއްރާއްޖޭގައިްހިންގަމުންދާްނުބައިްނުލަފާްޖަރީމާތަކެއްްހިންގަމުްމި

ް

ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްބާރަށު ްހިތްތަވާ. ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިދަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ބާރަށު

ްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދަްށްހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތެވުމަށްްނަސޭހަތްތެރިވަން.ް



  

ް

ްކަދެްއެކވުން:ރަޝީދުްވާހަްޟުވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާ

އިްއެްއގަްނޫން.ްމީްމިއަދުްމިއަށްވުރެްފުޅާްދާއިރާްއޮްތްކަމެއްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިއީްިމހެންްދޫކޮށްލައިގެންްވާން

ްުކރަންޖެހޭްކަމެއް.އަޅުަގނޑުމެންްބަލާްތަޙުޤީޤު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙައްމަދުްރަޝީދުްމަޖިލީހުގެްގަވާއިަދށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތަވާ.ްޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުމައްޗަންގޮް

ްހުރުމަތްތެރިކޮށްްމައްޗަންގޮް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްދެކުނު ޅި

ްެއއްފަހަ ްއަދިވެސް ްމައްޗަންގޮހިތްތެވުމަށް ްނަސޭހަތްތެރިވަން. ްޢިރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމަޖިލީހުގެްޅި ްމެންބަރު ްއޒަތްތެރި

ްގަާވއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތަވާ.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްޟުވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާ

ްނިޒާމަ ްއަދިޝަރުޢީ ްމަޖިލީހަށާއި ްއެމް.ޑީ.ޕީްށާއި،ްރައްޔިުތންގެ ްޮގވާލަން ނޑު ްައޅުގަ ްމުއައްސަސާތަކަށް ްމިނިވަން ވެސް

ްނު ްމިހިންގި ްކައިން ްނުލަފާ ްބައި ްތަޙުޤީޤުކޮށް ްބަލާ ްއަދަބުންތައްަގނޑު ްފަރާތްތަކަށްޙައްޤު ްއަދަބުދޭންްްދޭންޖެހޭ ޙައްޤު

ްވެއްޓުނު ްވެރިކަން ްމި ްފެށުނީއްސުރެ ްނޫން. ްކަމެއް ްއުޅޭ ްފެށިގެން ްމިއަދު ްމީ ްއާދެ، ްގޮވާލަން. ފަހުންްްއަޅުަގނޑު

32ްގޮތެްއަގއިްކުރަމުންދާްކަމެއް.ްއާދެ،ްޤާނޫނުައސާސީެގްްމީްސްކޮށްްކުރަމުންދާްކަމެއްްއެމް.ޑީ.ޕީްއިން.ްާދއިއަކޮންޓިނު

ެއކުްމުޒާހަރާކުރުންްއޮންނަނީ.ްްންްއޮންނަނީކީ.ްސުލްޙަވެރިކަމާގޮތަކަށްްނޫންްމުޒާހަރާކުރުްމިްވަނަްމާއްދާަގއިްއޮންނަނީ

ނަޑއެޅިް ްކަ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްކޮންކަމެއްތޯ. ްފެނިގެންދިޔައީ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްނުކުމެ،ްއެހެންނަމަވެސް ްމަގުމައްޗަށް ގެން

ްފުލުހުް ްނުކުމެ ނަޑއެިޅގެން ްގޮވަކަ ްމަރަން ްސިފައިން ްމިްިއ،ންނާއި ްއެްމިއަދު ްބުނެގެންްއޮތީ މީހުންްްއެް،މީހުން

ްމިްއިގަސްތުގަް ްމީ ްމީ. ްކަންތައްަތކެއް ްހިންާގފައިވާ ްކަމެއް.ްްރާަވއިގެން ްއަންނަންޖެހޭ ްސަމާލުކަމަށް ްމިއަދު ޤައުމު

ނޑުެމން.ްހަމަްއުވާލަންޖެްމިހާރުން،ްއެހެންވީމާ ހޭްއެބަ.ްމިހާރަށްްއެމް.ޑީ.ޕީްއޭްމިކިޔާްޖަމާޢަތްްއެބަޖެހޭްއުވާލަންްއަުޅގަ

ްގަސް ނޑައެިޅގެން ްކަ ްމިތުްމީ ްއަރާ ްނަޝީދު ްރައީސް ްއަދި ްތަޢުޒިޔާްަގިއ ްމިްކަމަށް ްހުެރގެން ްއަޑީގައި ްމީނަ ްކިޔަން

،ްއުޅެނީްއަޅުަގނޑުމެން.ްއެހެންވީމާް.ްކިހިނެއްްވެގެންތޯްމިކަންތައްްކުރީްއަންނިްއަޑީަގިއްހުރެގެންްމިްކަންތައްްކުރީ.ް

މިއަދުްދިވެހިރަްއޔިތުންްނިކުެމްމިވެރިންްބަންނަންެވއްޖެ.ްިމވެރިންްހަްއޔަރުކުރަންެވއްޖެްިމއަދުްދިވެހިަރއްޔިތުންްނިކުމެ.ް

ނެތޭ.ްމިތާްސުލްޙަވެރިކަމެއްްނެތޭ.ްިމްމުޅިްދިވެހިރައްޔިތުްނގެްދުވަްސްދުއްވާަލއިފި.ްމިތާގެްއަމަްނައމާންކަމެއްްމިއަދަކުް

ްމި ްމިއަދު ްނޫނީ ްުއވާަލއިގެން ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެހެންވީމާްކަންތައް ްނޭޅުޭވނެ. ްހަމައަކަށް ޢިްއޒަތްތެރިް،

ްމި ްމައްްރައީސް،ްމިއަދު ްހުށަހެޅިގެން ްޙަޤީޤަތަސަަލްމަޖިލީހަށް ްއަނެއް ްޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ް،ކީދާއިރުގައި



  

ްދާއިމީ ްއެބަްމީ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަންތައްތަކެއްކަން ްކުރަމުންދާ ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެހެންމެްއެްގޮތެއްަގއި ްހަމަ ނގޭ.

ނޑުމެންްހަރުދަނާްފިޔަްފުލުހުންނާއިްސިފައިންނަށްްދެމުންދާްއަނިޔާތައްްހުއްޓުވުމަށްް ވަޅުތަެކއްްއަޅަންޖެހޭްޓަކައިްއަުޅގަ

ނޑުމެންއެބަ.ް ްއަުޅގަ ްވަރަށްްމިކަން ްއެބަހުރި.ްއާެދ،ްމިްކުރަންޖެހޭ ްހުށަހެޅިގެންދާއިުރްްގިަންސަަބބު ްމިއަދު މައްަސލަ

ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއެްވެސް ްގެންދިަޔ، ްކުިރޔަށް ްމައްސަލައެއް ްމިފަދަ ްކުރިޔަށްްްނގޭ މަޖިލީހުން

ްއަުޅގަްގެންދިޔަނުދިނުމަށް ްމަސައްކަތް ްކުރަމުންގެންާދ ްއިން ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްމިޓަކައި ްމިއަދު ްްނޑުމެންނަށް ދަނީްއޮތް

ްއެހެންވީމާ ްފެންނަމުން. ްހަމަްމިް، ްއުސޫލެއް ްކަހަލަ ްއެއްވެސް ްމިްްމީހުންނަކީ ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްބަޔެއް ްއޮންނަ ްއެއް

ްމި ްވާހަކަ ްަޝހީދެއްގެ ްމިއަދު ްވާހަކަައކީ ްމިްދައްކާ ްިއސްލާމްދީން ްމާތްެވގެްނވާ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ކަމުގަިއްްދަްއކަނީ.

ްކީ ްކަމަށްބުނަނީ ްމަރައިފި ްމީހަކު ްމިއަދުްވެއްޖެްކޭތޯ. ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްއުފާކުރަްނޖެހޭ ްމާ ްއަނެއްބަޔަކު ްެއީއ ްއޔާ

ްގެންދަންް ްައއްސޭިރއަކަށް ްސަލާމަުތގެ ްޤައުމު ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްީކކޭތޯ. ްގޮވަނީ ްދުލުން ްޤައުުމެގ ްމުޅި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކަންބޮޑުވާ ްވަރަށް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީ ްމިއަުދްއިނގޭތޯ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްނޖެހޭ

ްމި ްމައްސަލަްފެނިގެން ްޤައުމީ ްމިފަދަ ްރައްްދަނީ ްވެސް ްހުށަހެޅުމާއެއް ްމަޖިލީހަށް ްމިްޔިތުންގެ މައްސަލަްްގުޅިގެން

ްގެންދިޔަ ްކުރަމުންދާްނުދިނުމަށްކުރިޔަށް ްމަަސއްކަތްތައް ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޢިއްޒަތްތެރިްޓަކައި ްރާއްްތަން. ޖެްރައީްސ،

ނޑި ްކެ ްޓީ.ީވއަކުްނ ްކިޔާ ްބޭފުޅުންޓީ.ވީ ްނިްސބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަރ24ްަް،ނޭޅި ތިެބްއިގަިޑއިރު

ްމި ްފެްނނަން ްމިއަދު ްނަތީޖާ ްޭއގެ ްޮގވަނީ. ްމަރަން ްޮގވަނީ. ްމަރަން ްސިފައިން ްއެހެންވީމާްފުލުހުންނާއި ،ްއޮތީ.

ްނާޅަފިޔަވަޅު ްީކއްެވގެންތޯ. ްފިޔަވަޅުްމިްނވީ ްދޭތެރޭ ްމުދަލާއިްމީހުންނާ ްފުލުހުންގެ ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްއެބަ. އަޅަންޖެހޭ

ްް.ފެބްރުއަީރގެ..8ް.ްކޮބައިތޯްމިްވެރިންްނީްގެއްލުންދެމުންދަްޮއތްްތަކެއްޗަށްްހެްސކިޔާފައިްމި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީދެވަޑަިއގަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުްފޮނަދޫ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްފޮނަދޫ ނަވާ.

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްފޮނަދޫ ްއިށީެދވަަޑިއގަންނަވާ. ްއިށީެދވަަޑއިގަންަނވާ. އިށީދެވަަޑިއގަންނަވާ.

ްއިށީދެވަަޑިއގަންނަވާ.ްއިށީދެވަަޑއިގަންަނވާ.

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްޟުވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާ

ްކޮބަ ްފުލުހުންގެްަގއިފެބްުރއަރ8ްީއިތޯ ްކޯޓުތަކަާކއި ްަޝރުޢީ ްހުރިހާ ްހުރި ްމިްއިހުޅުޖަހަްއިއިމާރާތްތަކުގަްްިދވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑުމެންގެްތެރެއިންްމި ނޑުމެްން،ްށްްކަންބޮޑުވާްބަޔަކީ.ްެއހެންވީމާކަމަްކަންތައްތައްްކުިރއިރުްކޮބައިޯތްއަޅުގަ މީްއަޅުގަ

ްިމއައަޅަފިޔަވަޅުް ްކަމެއް ްއެހެންވީމާްންޖެހޭ ްދު. ްަކންތައްތަކާ، ްކަންބޮޑުދޭްމިފަދަ ްއަޅުަގނޑުމެން ނަމަްްުނވާތެރޭަގއި

ނޑުމެްނގެްޢަދުލުިއންސާފުްގެއްލި ނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްގަދަްމީހާްއަށްްްް،އަޅުަގނޑުމެްނގެްޤައުމުގެްތެޭރގައިްއަުޅގަ އަުޅގަ



  

ްގޮތް ްް،ގަދަ ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއުސޫލު ްގަދަ ްއަށް ްމީހާ ްއަޅުަގނޑުމެންަނށްްގަދަ ްމިއަދު ްާއދެ، އޮންނާނީ.

ްމި ްކަްްފެނިގެން ްތެރެއިން ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްުއސޫލެދަނީ ްގަދަކޮށްއްނުޑގެ ްއަށް ްމީހާ ްގަދަ ްާކްް،. ްކުަޑއެތި ްއެތި ބޮޑު

ްމިއަދުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީ ްފެނިގެންދަނީ. ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަންޒަރު ްކުަރމުންދާ ްކަންަތއްތައް އުސޫލުން

ްް..ންޖެހޭްކަމެއް.ހިތާމަކުރަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީދެވަޑަިއގަންނަާވ.ްއިށީދެވަަޑިއގަންނަވާ.

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްޟުވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާ

ްބާރުތަ ްސަލާމަތީ ްބާރުތައަޅުަގނޑުމެްނގެ ްަސލާމަތީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރަމުންްކުން، ްދިފާޢުގައި ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ކުން

ްމަސައް ްމަސައްކަތަގެންދާ ްކުރަމުްނގެންދާ ްއިހުރަސްައޅަްށްކަތް، ްކަންތައްތަްއްްއެ، ްހުރަސްއަޅާ ްވާޖިބުތަަކށް މީހުންގެ

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމިް ގެއްެގްދަނީ.ްއާދެ،ްމިވަރަކުންނެއްްނޫނޭްއިނގޭތޯ.ްފުލުހުންގެްމީހަކުްމަްކުރާްމަންޒަރުްއަޅުގަ

ްހުއްޓަްމަތި ްިވަޔސް ްކަމުގައި ްފެނުނު ްއަނިާޔކޮށްްްއެްއި،ން ްއަނބިދަރިންނަށް ްދުްއެްް،މީހުންެގ އްވަމުންދާްމީހުން

ްބާލަ ްވެހިކަލުން ްރަްއޔިތުއި ްރޯކޮށްލާ، ްމިވެހިކަލް ްމިްމީހާ، ްރައްޔިތުްމީހުން ްމިްމީހާްބުނާ ްވެސް ަޤއުމުަގއިްްއަށް

ް ްކަންތަޙާދިރިއުޅެވޭ ްމިއަދު ްނޫން ްމީްލަތަކަށް ްކަމެއް. ްަކންބޮޑުވާންޖެހޭ ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމީ ްއޮތީކީ. އްތައް

ްގަ ްޮއވެގެން ްައޑީަގއި ްއިން ްރާވަްތުސްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބޮޑެްއިަގއި ްގެންދާ ްޓެރަރިސްޓުްހިންގަމުން ްމީ ްމީ. ްޖަރީމާތައް ްތި

ްމި ްމީ. ްފިަޔވަޅުްޖަމާޢަތެއް ްހަރުކަށި ްދޭތެރޭގައި ްކޮމަންވެއަްމީހުންނާ ްކޮބައިތޯ ްއެހެންްލްތުްޅަންޖެހޭ. ްދުނިޔޭގެ ްކޮބައިތޯ .

ްކަންތައް.ް ްބަލަންޖެހޭ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމިހިރީ ްމީހުން. ްރަްއކާތެރިކުާރ ްޙައްޤުތައް ްއިންާސނީ ްކޮަބއިތޯ ޤައުމުތައް.

ނޑުްގޮވާލަންމިއަދުްމުޅިް،ްއެހެންވީމާ ނޑުްމިްޤައުމުގައިްހިންގަމުންދާްްއެމް.ޑީ.ޕީއޭްމިްދުނިޔެްއަށްްއަުޅގަ ކިޔާްބަިއގަ

ްބަލަޖަރީމާ ްޮގވާލަްނ.ްކޮބައިތޯްް،ކުަރންތަޙުޤީޤުްއިތައް ްއަޅުަގނޑު ްއަށް ްކޮިމުއނިޓީ ތިބީްްމީހުންްއެްް،އިންޓަރނޭޝަނަލް

ްއެހެންއިހަމައިގަ ްޮކބައިތޯ. ްއިނގިރޭސީން ްމިްތޯ. ްމަރަމުން ްމީހުން ްޤައުުމގަިއ ްިމ ްމިއަދު ްޮކބައިތޯ. ދަނީ.ްްމީހުންތަްއ

ްއެ ްމިއަދުްްައޅުަގނޑު،ްމީހުން.ްއެހެްނވީމާްކޮބައިތޯ ްޮގވާލަންް،ޮގވާލަން ްޖަމާޢަތްތަކަށް އަްށްް.އދް.އިންޓަރނޭޝަނަލް

ް..އަޅަން.ޖަމާޢަތާްދޭތެރޭްހަރުކަށިްފިޔަވަޅުްްޓުިކާޔްޓެރަރިސްްއެމް.ޑީ.ޕީްއޭްމިްގޮވާލަން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގަާވއިދަްށްހުރުމަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްދާއިާރެގްމައްޗަންޮގޅި ްދެކުނު ްހިތްތަވާ!ްމައްޗަްނގޮޅި ކޮށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްމަޖިލީހުގެްގަވާއިަދށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތަވާ!



  

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްޟުވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާ

ނިންމަންޖެހޭްއެބަ.ްމީްސިޔާސީްކަންތައްތަުކަގއިްްދޭތެރޭގައިްހަރުކަށިްނިންމުމެއްްމިއަދުްމީހުންނާްއިންްމިް.އަދިްއދ

ްއަޚްްްބައިވެިރކުރާ ްވަރަްށވުރެ ނޑަެއޅިެގން ްކަ ްހަމަ ްބަޔެއް. ްފެންވަރުގެ ްދަށް ްގޮތުން ްވަންދެނ24ްްްލާޤީ ގަޑިއިރު

ނޑުމެއްްނެތި ް....މެދުކެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމުމައްޗަންގޮް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްދެކުނު ްހުރުމަތްތެރިކޮށްްޅި ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަޝީދު ޙައްމަދު

ްދެންޖެހޭނީްނަންްއިއްވަން.،ްތަވާހިތް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްޟުވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާ

ނޑުމެއްނެތިްކޮންޓިިނުއސްކޮށްްމި ްް..ން.ދަނީްގޮވަމުންްރާްއޖެްޓީ.ވީަގއިްފުލުހުންނާއިްސިފައިންނަށްްއަނިޔާކުރަްމެދުކެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުގެްމުޙައްމަދުްރަޝީދުގެްނަން.ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުަގނޑުްމިްއިްއވަނީްމަްއަޗންގޮ

ްމެންބަރުްމަޖިލިސްްދޫކުރައްވާްވަަޑއިގަންަނވާ.

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްޟުލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާވި

ްދަރިންނާ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްކިަޔއިގެްންްއިމީ ްދަރިންނޭ ަދރިންގެ

ް...ވާހަކަދަްއކާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދޫކުރައްާވްނިކުންނަވައާދެ،ްމަްއޗަންގޮް ްމަޖިލިސް ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްދެކުނު ންދެްންޅި

ނާޑލަނީ. ްއަޅުަގނޑުްޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްޟުލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާވި

ް..ް.ލަތުްމިއަދުްހުިރްގޮތަކީޙާއެމް.ޑީ.ޕީގެް



  

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:) ް(ައށ11:35ްްްއިނ10:54ްްްޖަލްސާްމެދުކަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެ ްދަނިކޮށް ްހިނގަމުން ްދިއުމަށް.ްޖަލްސާ ްދޫކޮށް ްޖަލްސާ ްއިްއވާފަިއ ްވަނީ ްނަން ްމެންބަެރއްެގ ރި

އެހެންނަމަވެސް،ްމިހާރުްއެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނުކުމެވަަޑއިގެންެނވުމަށްފަހުްއަލުންްއަނެއްކާްޖަލްސާްއަށްްއެނބުިރް

ްއެ ްނުގެންދެވޭނެ. ްކުރިއަކަށް ްމަސައްަކތް ްޖަލްސާގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްގުިޅގެން ޢިއްޒަތްތެރިްްހެންކަމުންވަަޑއިގަތުމާ

ްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްހޯލުންްނުކުމެވަަޑއިގަތީމާްޖަލްސާްކުިރައށްްގެންދާްގޮތަށްްޖަލްސާްމިްވަގުތުްމެދުަކނޑާލަނީ.

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:) ް(އަށ13:03ްްއިނ11:36ްްްްްޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފަށަނީ.އިށީދެވަަޑިއގަންނަވާ!ް`.ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަ ްމި ްގެންދަން ްޖަލްާސްކުރިއަށް ްމެންބަރުންްްހު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުެގް ްގެންދަނީްރައްޔިތުންގެ ްމި ްކުިރއަށް ނޑުމެން ްއެދެން.ްއާެދ،ްއަުޅގަ ްއިށީދެަވޑަިއގެންނެވުން ނިޑކޮޅިތަުކަގއި ގޮ

ް 145ްްގަާވއިދުގެ ްމާއްާދއާއި ްޢިއ149ްްވަނަ ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްަދށުން ްމާއްދާގެ ްރިޔާޟުްވަނަ ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްމިް ްއާދެ، ްއަރުވަނީ، ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްއަޅުަގނޑު ްބަހުސް. ްމައްސަލަިއގެ ްުކއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރަޝީދު

ް ްއެރުވުނު ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވި ްމަްއސަަލ ްކުއްލި ްވަނ7ްްީބަހުސްގައި ްމިހާރު ްފުރުޞަތު މިެނޓުގެ

ްރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމަޑަެވލިްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމަށް.ހަމަވެފަ.ްއަޅުަގނޑުްފު

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ްނިާޔވުމުެގް ްޙަލީމު ްއާދަމް ްއާދެ، ްތެރޭަގއި، ްފުލުހުންގެ ްިމއަުދ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`

މަވެރިްހާދިސާްމިއަދުްމިްއޮތީްކުރިމަިތވެފަ.ްައޅުަގނުޑްއެްޢާއިާލްއަށްްތަުޢޒިާޔްދަންނަވަން.ްއަިދްެއކަންްވަރަްށްހިތާ

ބޮޑަށްްކުްށވެރިކުރަން.ްއަދިްަހރުކަށިްއިބާރާތުންްކުށްވެިރކުަރން.ްދިވެހިރާއްޭޖގެްެއްއވެސްްމީހެއްގެްފުރާނަްގެއްޭލްތަންް

ކަެމއްްނޫން.ްފުލުހެއްްިވަޔސް،ްޢާއްމުްަރއްޔިެތއްްވިޔަްސ،ްއަދިްާޚއްޞަްގޮެތއްަގިއްްދެކުމަކީްައޅުަގނޑުމެންްބޭނުންވާ

ްއަމަންް ްފަރާތްތަްއ، ނަޑެއޅިފައިވާ ްކަ ްއަމަން ްފަރާތުން ްދައުލަުތގެ ްއަދި ްފަރާތްރަކަށް ްިތއްަބވާ ްބާރުތަުކގައި ދައުލަތުގެ

ްހަމަ ްމީަހކު ްެއއްވެސް ްބަޔަުކ، ްއެްއވެސް ްފަރާތްތަކަށް ްޤައުމެްއްބަލަހައްޓަވާ ްއެހެންވެއްޖެްއޔާ ްދީގެންނުވާނެ. ްއެއް ލާ

ްކުށްވެރިކޮްށ،ް ްއަނެކަކަށް ްއެކަުކ ްއަކީ ްހާދިސާ ްހިތާމަވެރި ްއުޅޭ ްމި ްދިމާވެގެން ްމިއަދު ްނުހިންގޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް



  

ްނޫން ްނެގުމެއް ްފައިދާތައް ްނަގަންޖެހޭ ްއޭަގއި ްޮގތުން ްއުފައްަދއި،ްިސޔާސީ ްެއއިން ްމަސްރަެޙއް ްސިޔާސީ ްޤައުާމްއަދި .

ނޑުމެންްފުންކޮށްްވިސްނަންްއެބަޖެހޭ.ްޤަުއމަށްްދިމާވެގެންްމިްއުޅޭްޙާަލތަކީްކިހިނެއްްދިމާެވގެންުއޭޅް ްއަުޅގަ ދޭތެރޭގައި

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްމި ްކަމަކީ ްހިތާމަވެރި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަޖެހޭ. ްބަލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ މަސްދުވަހުެގ6ްްކަމެއްތޯ

ްފުރާނަތޯ ްކިަތއް ްޚަބަރުލިބުނީްްތެރޭގައި ްނޫހުން ްއަޅުަގނޑަށް ްވެސް ްއިްއޔެަގއި ްދިޔައީ. ްނިމިގެން ްއިން ްރާއްޖެ މި

ްއޮްތް ނޑައެޅިަފއި ްކަ ްޙުކުމް ްއިސްލާމީްޝަރީޢަތުގައި ްއަދި ްއުސޫލުން ްރިވެތި ްއިސްލާމީ ްމަތިވެރި ްމާތް ޤިޞާޞްހިފުމުގެ

ްޓަ ްެދއްކުމަށް ްހުއްޖަެތއް ްނުކުރުމުގެ ްއަނެްއކާވެްސްެއކަން ްެއއް. ްމައްސަލަްވާހަކަ ްއެ ްމަޖިލީހަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ަކއި

ފޮނުވާްވާހަަކްހޯމްްމިނިސްޓަރުްވިދާުޅވެފައިްއެބައޮތް.ްހަވީުރނޫހުގައިްއިންްއާިޓކަލެްއަގއިްއެބައޮތްްިލޔެފަ.ްޢިްއޒަތްތެރިް

ް ްވާހަަކއަކީ ްދައްކާ ްމި ްވާހަކައަކީ، ްބުނާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްނުކުރެވޭނެ. ްހައްލެްއ ްކަމެއް ްމި އިސްލާމީްރައީސް،

ްދޫނިދޫގައިް ްލާނީ ްޖަލަށް ްނެތޭ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަކު ްރާއްޖޭގެ ްމި ްޖެހެއޭ. ްއެބަ ްާޤިއމުކުރެވެން ްރާއްޖޭގައި ްމި ޝަރީޢަތް

ްޙުކުމްކުރީމާް ްޖަލަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްވެސް. ްކަެމއް ްގިރިފުީށގައި ްއަދި ްވެސް، ްކަމެއް ްމާފުށީގަިއ ްއަދި ްވެސް. ކަމެއް

ޮކށްފިއްޔާްމަރަންްޙުކުމްކުރަންެޖހޭނެ.ްހޯމްްމިނިސްޓަރުްއެކަމުންްފިއްލަަވއިގެންްއިނދެގެްންޖަލަށްްއެބަލާ.ްމަރަށްްޙުކުމް

ްަހއްލުކުެރވޭީންްމި ްކަންތައްތައް ްމި ްރާއްޭޖގައި ްމި ްއަުޅވަންީވކީ. ްެއކަން ްނޫން ްެއއް ްބޮލުގަ ްމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްނަން ްޤާނޫނު ްގޮތެްއަގއި ްެއކަށީގެންވާ ްަރއްޔިތުންނަށް ްައޅުަގނޑުމެްންރާއްޖޭގެ ްޓަކައި ްކުުރމަށް ްެއކަން ފީޒުކުރެިވގެން.

ްދަންނަވާލަންް ްއާދެ، ްހަމަވީތޯ. ްވަގުތު ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ފަސްޖެހިގެންނުވާނެ.

ނޑުމެންްއެންމެންްމަސަ އްކަތްކުރަންްއެަބްބޭނުންވެގެންްމިްއުޅޭްވާހަަކައކީްދިވެހިރާއްޖެްސަލާމަތްކުރުަމށްްޓަކައިްއަުޅގަ

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްހިނަގއްޖޭ.7ްްޖެހެއޭ. ްގެއްލިގެން ްފުރާނަ ްމީހުންގެ ްއަެށއްކަ ްެތރޭގައި ްދުވަހުގެ މަސް

ްވެގެްންިމް ނޑުމެންނަށްްބޮޑުްކަަމކަށް ްއެބަްޖެހޭ.ްމިއަުދްމިްދިމާވީ،ްއަުޅގަ ނޑުމެންްފުންކޮށްްވިސްނަން މިކަމާްއަުޅގަ

ްނި ްފުލުހަކު ްަރއްޔިެތްއެގްދިޔައީ ްއެްއވެސް ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްކަންބޮުޑވޭ. ްއަުޅަގނޑު ްދިޔައިމާ. ޔާެވގެން

ފުރާނަްގޮސްގެންުނވާނެ.ްައޅުަގނޑުމެންްފުލުހެއްްިވޔަސް،ްައދިްސިފައިންގެްމީހެްއްިވޔަްސ،ްއަދިްާޢއްމުްނިކަމެތިމީހާް

އް.ްމަރުވެގެންްދިޔަީއ،ްއޭާނގެްޢާއިލާްއަށްްނުހަނުްބޮޑުްހިތާމަްމިްދުނިޔެްދޫކޮށްގެންްދިޔަޔަސްްހަމަްމިްވަނީްއެއްްކަމެ

ްއިޞްލާޙީް ްރަނގަޅު ްެގއްލުމެއް.ްއޭރުގެ ްބޮޑު ްވަރަށް ްދިޔައީ ްއެ ްވެގެން ްޓަކައި ްޤައުމަށް ްކުރިމަތިލާންޖެހުނީ.ްއަދި އެއް

ޖަކުްދުނިޔެްދޫކޮށްާދއިރުަގިއްއަހަރުްވެފައިްހުރިްކުއ27ް،28ްްްކުއްޖަކުްޮބޑުކުރުމަީކްެއއީްަފސޭހައިންްާވްކަމެްއްނޫން.ް

ްއޭނާގެްއަމިއްލަްދަރިފުޅުްދުނިޔެްދޫކޮށްދާްަވގުތުަގއިްއޭާނއަްށްއިހުސާސްކުެރވޭނެ.ްއެންމެްފަހުން...

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ް ްގޮތުން ްބެހޭ ްމައްސަލައާ ްކުއްިލ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްގެންިދއުމުެގް`. ްކުރިއަށް ާވހަކަ

ްއަދިް ްއާއި ްނަމުގަ ްއަމިއްލަ ްއަޅުަގނުޑެގ ްއަށް ްޢާއިލާ ްޙަލީމުގެ ްއާދަމް ްކޯޕްރަލް ްލާންސް ްމަރުޙޫމް ްއަޅުަގނޑު ކުރިން



  

ްޙާލަތަށްް ްމި ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްތަޢުޒިޔާ ްނަމުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްފިއްލަދޫ ްވަށަފަރު، ކެލާ،

ްއަ ްަބއިަވުރްމިހާރު ްއެތައް ްވެސް ްަރއްޔިުތން ްދާއިރު ްމެދުވެރިވެަފއި ްކަމެއް ްހިތާމަވެރި ްމިފަދަ ްަޤއުމަށް އިއްަސ،

ސުވާލުތަެކއްްއެބަކުރޭ.ްހަމަްކަށަވަރުންްއަޅުަގނޑުމެންްއެަކުކްވެސްްބޭނުމެއްްނުވާނެްއަޅުަގނޑުމެންްއެކަކުްއަެނކަކަށްް

މަ،ްދެންްއަޅުަގނޑުމެންްފަސްއެބުރިްބަލައިލާފައިްކިހާްހިސާބަކުންތޯްއަނިޔާްލިބޭކަށް.ްމިްހިސާބަށްްމިްކަންތައްްދިޔައި

ގޯްސވީްބަލައިާލއިރުްޮކޅެއްްެވސްްފެންނާކަށްްނެތް.ްއެހެންަނމަވެސް،ްިމއަދުްއަުޅަގނޑުމެްންވިސްނާލީމަްއެނގެންޖެހޭް

ްއަދާކުރަންޖެހިފައިވާްރޯލްްއަދާކުެރވި ްމަޖިލީހުން ްމި ްވަުގތު ްމި ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްދަންނަވާނީްކަމަކީ ނޑު ްވޭތޯ.ްއަުޅގަ ފައި

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެބައޮތޭްެއްދައުރުްއަދާކުރެވިފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްފުރިހަމަކުރަންޖެހިފައިްހުރިްކަންތައްތައްްއެބަހުރި.ް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްފާސްކޮށްފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްމި 2515/17ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަތިޔާރާއިް، ްނުރައްކާތެރި ބިރުދެއްުކމާއި

ްމުޖުތަމަޢުް ްކަންތައްތަކުްނ ްމިފަދަ ްކަންތައްތައް، ްމިފަދަ ްޤާނޫނުން ްމަނާކުރުމުގެ ްގެްނގުޅުްނ ްއެްއޗިހި ތޫނު

ް ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްބާރުއަޅައިޭދނެ. ްއިންޒާރުދިނަސ2ްްްސަލާމަތްކުރުމަށް ްމީހަކަށް ްގޮުތން، ްއޮންނަ ް)ހ(ަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ވެސް،ްމީހެއްގެްފުރާނައަށްްބިރުދެްއކިަޔސްްވެސްްއެބަްފިަޔވަުޅއެޅޭ.ްވެސް،ްވަިޅއަކުންްކަެމއްްކުާރނެްކަމަށްްބުންޏަސްް

ް ްޤާނޫނުގެ 2ްްއެ ްކުާރްމީހެއް ްކުށެއް ްެއފަދަ ްގޮތުން ްއޮންނަ ްމާއްާދެގް)ރ(ަގއި 6ްްވަނަ މަސްދުވަހ18ްްާމަސްދުވަހާއި

ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްމުޖުތަމަޢުގައި ްއެހެންނަމަވެްސ، ްލެވޭ. ްއެބަ ްޖަލަށް ްމުއްދަތަކަށް ްމަރަން،ްްފެންނަނީްދެމެދުގެ މީހަކު

ްކަންތައްތަާކް ްމިފަދަ ްމުއައްަސސާތަކުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ނޑުމެން ްތަން.ްއަުޅގަ ްގޮވާ ްގޮތެްއްހަދަން ްމިވެނި ްމީހަކަށް މިވެނި

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްދެން ްކުެރވެންޖެހޭ. ްކަންތައް ްއެ ްމަރުޙަލާގައި ްތަންފީޛީ ްފިޔަވަުޅއަަޅއި ްސީރިައސްކޮށް ދޭތެރޭގައި

ްނެްކުށަކާްހަމައަށްްމިްދަނީކީ...ވިސްނާލަންޖެހޭ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ފޮނަދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްފޮނަދޫްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްފޮނަދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަުރް

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.ް

ް

ްން:ވާހަކަދެްއކެވުްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ްއެބަދޭ.ް ްެއއް ްމަރުޙަލާ ްއެަތއް ްކުރިން ްއެރުމުެގ ްކުށަށް ްސީދާ ްޖިނާޢީ ްނޫން. ްހިސާަބކުްނނެއް ްކުށެއްގެ ޖިނާޢީ

ްއެބަދޭ.ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކުެރެވމުން ްކުށްތައް ްމަރުޙަލާއެްއގައި ްއެަތއް ްދާއިރު ްކަންތައް ްހިސާބަށް ްފުރާނައާ އިންސާނެްއގެ

ްއިންސާ ްޮގތަށް ްސިއްސުވާލާ ްމުޅިން ްދޭތެރޭްޤައުމު ްމިކަމާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނޫން ްެއއް ްގެއްލުންވީމަ ްައށް ްފުރާނަ ނެއްގެ

ކަންބޮޑުވާްނވީކީ.ްކުދިކުދިްކުްށތައް،ްބޮޑެތިްކުށްތަކަށްްބަދަލުވެގެންްޮގއްަސ،ްމިްހިސާބަށްްކަންތައްްދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ް



  

ްގޮ ްޖިސްމާނީ ްާޚއްޞަޮކށް ްކުރިޔަސް ްކުށެއް ްުކޑަ ްކިތަންމެ ްވެއްޖެްއޔާ ްކުެށްއްކުށެއް ްލިބޭ ްގެއްލުން ްއިންސާނަކަށް ތުން

ްވެއްެޖއްޔާ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގއިވާްގޮތަްށްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ްޝުކުރިއްޔާ.ް ްއަޅަންޖެހޭ. ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްފިޔަވަޅު ްއަަޅންޖެހޭ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްދެތޭރޭގައި ްއެކަމާ ްދޭންޖެހޭ، އެކަމަށް

އަޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރަނީްއަުޅަގނޑުްއުއްމީދުކުރާްގޮުތގައިްުމސްތަޤުބަލުގައިްަޤއުމުްދުވަެހްއްދުވަހަކަށްްއަމާންްތަނަކަށްް

ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްމަގު ްޝުކުރިއްާޔްްބަދަލުވުމުގެ ްކަމަށް. ްފަހިކޮށްދެއްވާނެ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ މުއައްސަސާތަކުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަބްދު ްޙަމްދޫން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއިނގުަރއިދޫ ްއަޅުަގނޑު، ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި هللاްޝުކުރިއްޔާ

ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު ްރަޝީދުްޙަމީދު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްއިސްދޫ ްއެދެން. ްމާފުކުރެއްވުން ްއާދެ، )

ްއިބްރާހީމު.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމުއިސްދޫްދާއިާރގެްމެން

ް ްهللاްرسولްعلىްوالسالمްوالصالجްهللްالحود`. ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްބަރަ. ކާތްތެރިްއާދެ،

ްއަސަރުްން ްވަރަށް ްހިތާމަވެރި، ްވަރަށް ްދަނީ ްމި ްއަޑުިއވިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދުވަސްތަކުަގއި ރަމަޟާންމަހުގެ

ްޤައުމެއްގަިއް ްމުސްލިމު ްފަދަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިތާމަކުރަން ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްައޑު. ްވާަހކަތަކެްއގެ ފުރިގެންވާ

ނޑައިް ްހުރުމަތްކަ ްމައްސަރެްއގެ ްނެތި،ްކަތިލަމުންް،ްމާތްވެގެްނވާ ްހިތުމެއް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްނަފްސަށް ްއަނެަކކުގެ އެަކކު

ްހިތާމަކުާރް ްއެކަމާ ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދާކަމީ ްއަުޑއިވެުމން ްޤައުމުގައި ްިއސްލާމީ ްމާތްވެގެްނވާ ްމި ްވާހަކަ ދާ

ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިކަން ްރަްއޔިތުންްވެސް ްާދއިރާގެ ނޑުގެ ްތެރޭަގއި،ްްކަމެއް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ނޑުމެންގެ ކުށްވެރިކުރޭ.ްއަޅުގަ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްހެދުމަކީ ްކަތިލައި،ްވަޅިަހރާ ްއަނެއްބަަޔކަށް ްެއއްބަަޔކު ްގަޔަށް ްިދވެއްެސްއގެ ްއެްއވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންްއެްއވެސްްަނފްސެއްްއަެނއްްނަ ފްސަކަށްްއެކަމާްވަރަްށ،ްެއކަމާްވަރަށްްކަންބޮޑުެވ،ްކުްށވެރިކުރާްކަެމްއ.ްއަުޅގަ

ްިއސްލާމީް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނަމަ، ްދިމާވެއްޖެ ްއެްއ ްމަްއސަލަ ްނުލައި. ްަޙއްޤަކާ ްެއްއވެސް ްނޯންނާނެ އަރަިއގަތުމެއް



  

ްބަދަލުހިފައިް ްކަންކަމަށް ްމެދުވެރިކޮްށ ްުމއައްަސސާތަުކގެ ްޤާއިމުކުރާ ްޢަދުލުއިންޞާފު ްއޮންނާނީ އުއްމަތުަގއި

ްއަުޅގަ ްބަދަލުގައި ްޭއގެ ްސިާޔސީްޝަރީޢަތްކުރުން. ްތެރެއިން ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްދަނީ ްމި ްފެންނަމުން ނޑުމެންނަށް

ްއެްީމހަކުްކަތިލައިލުމަށްްނުވަަތްެއް ޕާޓީތަކުގެްވެރިންްމީސްތަކުްންމެރުމަށްްއެްބައިމީހުންްނުރުހޭްމީހަކުްހުރެއްޖެއްޔާ

ްނަ ްއޭގެ ްތަން. ްދާ ްހިތްވަރުދެމުން ްދަރަޖައަކަށް ްމަތިވެރި ްވަރަށް ްދިމާކުރުމަށް ްގޮތުންްބަޔަކާ ްއެއްގެ ތީޖާ

ްޕާޓީް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޮގވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދަނީ. ްމި ްފެނިެގން ްކަންތައްތައް ްހިތާމަވެރި ްމިފަދަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނުވޭ.ް ްބޭނުމެްއ ްޕާޓީތަކެއް ްަޤއުމަށް ްމި ްޤައުމަށް. ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްަތޖުރިބާކުރެއްިވއްޖޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ސިސްޓަމު

ްއުް ްޕާޓީަތއް ްމި ްެއއްަބއިވަންތަކަާމިއްއަވަހަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްސަބަބުން ްމީގެ ްެއއީ ްޮގވާލަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ވާަލން

ްއޮންނަް ްޒަމާނުއްސުރެ ްޮއންނަ، ްތެރޭަގއި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނުވަތަ ްދިވެިހވަންތަކަން ްައޅުަގނޑުމެްނގެ އަޚްވަންތަކަާމއި

ްމިފަދަ ްަނމަ، ްވަނީ ްކަުމގައި ްބުރޫއަރާ ްެއއްިޗއްސަްށ ްމި ްުގޅުން ްބޭނުންވާްްގާތް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްސިސްޓަމަީކ ޕާޓީ

ްދީން،ްއެއްް ްގިނަ ްދީނަށްވުރެ ްއެއް ްސިސްޓަމަކީ ްޕާޓީ ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްނުދެކެން.ްއަޅުގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި އެްއޗެއް

ްބި ްސިސްޓަމު ްމަލްޓިޕާޓީ ްތަފާތު ްވާހަކަދައްކާ ްބަހުން ްގިނަ ްވުރެ ްބަހަށް ްދަރިކޮުޅ،ްއެއް ްގިނަ ްވުރެ ނާވެފަިއްދަރިކޮޅަށް

ްއެންމެންނަށްް ްހުރިހާ ްތެޭރގައި ްޤައުމުތަކުގެ ްއޮންނަ ްބިނާވެފައި ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްގިނަ، ްމީސްތަކުން ްމިހާ ވަނީ

ްއަޅުަގނޑުް ްއެހެންކަމުން ްސިސްޓަމެްއ. ްއޮންނަ ްގޮތުން ްބަހާލުމުެގ ްބާރުަތއް ްވެރިކަމުގެ ްމަތީން ްގޮތެއްގެ ހަމަހަމަވާ

ނޑުމެންގެްމިްކުޑަކު ޑަްޤައުމުަގއިްތަފާތުްޕާޓީތައްްހަދައި،ްޕާޓީތަކުގެްައދަދުްނޭގޭްވަރަށް،ްއެްއވެސްްދަންނަވާނީްއަޅުގަ

މީހަކަށްްތިމާްއަށްްމިްއުޅެެވނީްކޮންްޕާޓީއަކަށްްެވސްްނޭނގޭްވަރަށްްޕާޓީތައްްމިްއޮތީްމިއަދުްގިނަވެފަ.ްމީގެްނަތީާޖް

ނޑުމެންްމަރައި،ްއެްއގެްގޮތުންްސިޔާސީްބޭނުންތަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންގެްނަުފސުތަކުގެްެއއްް ވެސްްހުރުމަތެއްްނެތިްއަޅުގަ

ްނުވާނެ.ް ްކުށަކަށް ްދެންނެވުމަކީ ްބޭނުންތަކަށޭ ްސިޔާސީ ްދަނީ ްމި ްސުންނާފަތިކުރަމުން ްތަޅާފޮޅަިއ، އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްފަހަރު ްެއއް ްއަދިެވސް ްކުްށވެރިކުރަން. ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްިމކަން އަޅުަގނޑު

ްމައްސަރަީކްއިސްލާ ްމާތް ްމި ްހުރުމަތްތެރިވެގެްނވާ ްއަދި ްނުކުރެވޭނޭ. ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްމިފަދަ ްތިބެެގން ްގޮުތަގއި މުންގެ

ްކުށްތަކަްށް ްފާފަތަކާއި ްހުރިހާ ްކުެރވިފަިއވާ ްއަދި ްމައްސަރޭ. ްދުރުހެިލވާންޖެހޭ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްކަމަކުން ްހުރިހާ މިކަހަލަ

ްމަ ްހުޅުވައިލެިވފައިވާ ްދޮރު ްމައްސަރުަގއިްޢަފޫކުރުމުގެ ްމި ްމައްސަރެއް. ްހުޅުވާލެވިފަިއވާ ްދޮރު ްރަޙްމަތުގެ އްސަެރއް.

ްފާފަކުރުމުން،ްފާފަތަކަށްްއަރަިއގަންނަްމީހުންގެްފާފަ...

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމާޙައުލުގަް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްހިތާމަކޮށްފިން. ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްއަޅުަގނޑު ްއަޅުަގނުޑް`. ްދާއިރާ ްއެ ްއަދި އި

ްބަޔަކުް ްވަކި ްމިހާރު ްތަުކރާރުކޮށް ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްއަކީ ްހާިދސާ ްހިނގައިދިޔަ ްރޭަގއި ްދާއިރާަގއި ްކާށިދޫ ތަމްސީލުކުރާ

ްކަމަށްް ްނަތީޖާ ްގޮވުުމގެ ްބާޣީންނޭ ްފުލުހުންނަކީ ްދިމާކުރާށޭ، ްފުލުހުންނާ ްއަނިޔާކުރާށޭ، ްފުލުހުންނަށް ގޮވަމުން،



  

ްމި ްދީނެއްެގްއަހުލުވެރިން،ްއިސްލާމުންްއަޅުަގނޑުމެން ްއެްއވެސް ްރައީސް،ްދުނިޔޭގެ ްއެބަޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލަން އަދު

ްކަުމގަިއްިވޔަސް،ް ްވިަޔސް،ްުބޑިސްޓުން ްކަމުގައި ްކަމުގަިއްިވޔަސް،ްއަިދްހިންދޫން ކަމުގަިއްިވޔަސް،ްކުރިސްިޓައނުން

ްވަ ްމެރުމަީކ ްއަނެަކކު ްއެކަކު ްވިަޔސް، ްކަމުގައި ްކަންކަންްޔަހޫދީން ްމި ްރާއްޖޭަގއި ްިމ ްކުެށއް. ްބޮޑު ރަށް

ނުޑމެންގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޑރ.މުޙައްމަދުްވަޙީދުްޙަސަްންމަނިކުްއޭނާގެްކެބިނެޓުަގއިް ހިނގަމުންދާއިރުގައިްއަުޅގަ

ްެއކު ްއަުޅަގނޑާ ނާޑއި ްއަޅުގަ ްވާ ްމި ްތާއީދުދީގެން ްއަްށ ްއޭނާ ްބޭފުޅުންނާއި ްއެންމެހައި ަގިއްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ތާއީދުދީގެންްތިބިްޕާޓީތަކުގެްމެންބަރުންްމިއަދުްބަލަންްތިބެގެންްނެތްްވާކަށެއް.ްޑިމޮކްަރސީއޭްކިޔާްބަހައްޓާފައިްެއކަުކް

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްއޭގެން ްބުނެ، ްޅަފަތޭ ްާގއިމުކުރުމުގެ ްެވއްޓެއް ްޑިމޮކްރެޓިކު ްވަޅިހަރަިއ، ްަގޔަށް އަނެކެްއގެ

މީހުންްވަިކވަކިންްޮހވަިއ،ްެއްމީހުންްޖަލުގައިްތޭރިތަުކގެްތެރެއަށްްވަންނަންްއެބަޖެހޭ.ްްރެކެވޭކަެށއްްނެތް.ްިމކަންްކުރިް

ްޔުނިފޯމުގައިް ްފުލުހުންގެ ނޑުމެްނގެ ްނަމަ،ްއަޅުގަ ްނުކޮށްފި ްއެކަން ްއެބަ.ްމިއަދު ްދޭންޖެހޭ ްއަދަބު ްދޭންވާ ްމީހުންނަށް އެ

ްހި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވެއްޓެނީ. ްމި ްމަރުވެގެން ްމީހުން ްވެްސްތިބި ްދާއިރުަގއި ްހިނގަމުން ްކަެމއް ްހުރިހާ ތާމައަކީ

ްިމކަންް ްައޅުަގނޑު ްދެކޭތީވެ. ްގޮުތަގިއ ްޖޯކެްއ ްގޮތުަގއި، ްމަޖަލެއް ްިމއީ ްކިޔަިއގެން ްމީުހންނޭ ްިސޔާސީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަުޑއަހާ ްއަީކްއެ ްނަތީޖާ ްހަރުައޑުްންކުށްވެިރކުރުމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަރުއަޑުްންކުްށވެރިކުަރން. ްއެކަންްވަރަށް ލުމުން

ނޑުމެންްޤައުުމގެްޮކންްމުއައްސަސާްެއއްތޯްބަރާބަރަށްްހިންގަންްބަޖެޓުްދީފައިް ނިމުނީ.ްއެއީތޯްއޭްވާންވީްގޮަތކީ.ްއަުޅގަ

ނުޑމެންް ނޑުމެންްޤައުމުްއެބަްހިނގަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ މަސްދުވަސްްވެގެންްމިްދަނީްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންް 6ނެތީ.ްއަޅުގަ

ްޤައުމު ްފަހުން. ްސީދާްބަދަލުވި ްނިކުމެ، ްސީދާ ްީމހުން، ްނިސްބަްތވާ ްޕާޓީއަކަށް ްަވކި ްކަންތައްތައް ްދިމާވާ ްމިހެން ގައި

ްދޭތެރޭގައިް ްމިއާ ްހިންަގމުންދާއިރު ްޤައުމުގައި ްމި ްޢަމަލު ްޓެރަރިސްޓު ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްބަހައްޓާފައި ްކިޔާ ހަރަކާތޭ

ްދި ްމަރުެވގެން ްނެތް.ްއިއްެޔގައި ްަސބަބެއް ްއެްއވެސް ްއަނެކަކު.ްފިޔަވަޅުނާޅަްނވީ ްދާނީ ްމަރުވެގެން ްފުލުހަކު.ްމާދަމާ ޔައީ

ްމިް ްހިނދަށް ްމި ްިމހިނދުން ްޮގވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްހުއްޓައިލާނީ. ްމިކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކޮންއިރަކުތޯ

ނުޑމެންްމަޖިލީހުންްވެސްްއަވަްސކުރެވެންްއޮތްްބިލެއްްއޮިތއްާޔްއަވަސްކޮްށ،ްމިްމަރު ޙޫމުގެްކަންކަމުގެްމަްއޗަށްްއަުޅގަ

ްއަޅަންޖެހޭް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރިޢާޔަްތކޮށް، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަްއޗަްށ ްކަންކަުމގެ ްމި ްއާިއ ްހިތާމަ ްލިބުނު ްމި ްއަށް ޢާއިލާ

ްއެކަކުް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދެން ްނަމަ، ްނާޅައިފި ްއެހެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްއަޅަން. ފިޔަވަޅުަތއް

ްެވއްޓޭނީ ްމަރުެވގެން ްއަޚްލާޤުްްއަނެކަކު ްހިނގައްޖެ.ްއެހާ ްެވސް ްކަންތައް ްއެތެރޭގެ ްމިތާ ްހިސާބަށް ްއެތެރެއަށް.ްއެ މިތާ

ްނޫން.ް ްއޮީތކީ ްއެޅެން ްފިޔަވަޅެއް ްވެސް ްމަނިކުފާނަށް ްދާއިރު ްދަނީ. ްމި ްކަންތައް ްަޤުއމުގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ދަށްކޮށް

ްމަނިކަށް ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްހުރި ްސިފައިންނަށްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ްނޫން. ްއޮތީކީ ްއެޅެްނ ފިޔަވަޅެއް

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްޤައުމުގަ. ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްވަރަށް ްމިއީ ްނޫން. ްއޮތީކީ ްއެޅެން ްފިޔަވަޅެްއ ްވެސް ފުލުހުންނަށް

ްމި ްހިތާމަކުރަން ނޑު ްޤައުމުގަ.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ ްމި ްވާޖިބެކޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބަލަން.ްމިއީ ްމިކަން ދިމާވިްްއެބަޖެހޭ



  

ްއެބަޖެހޭ.ް ްފިޔަވަޅުއަޅަން ްއަޅަްނޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްޓަކައި ްތަކުރާރުނުވުމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްމިކަހަލަ މައްސަލަިއގަ.

ްބަޣާވާތަކުން...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއިށީނދެވަޑައިގަްނނަވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި އިށީނދެވަަޑިއގަންނަާވްޝުކުރިއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްކުޑަހުަވދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.ް

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްދިވެ ްތަހުނިާޔ ްއެދުމާއި ްހެޔޮ ްރަމަޟާންަމހުގެ ްބަރަކާތްތެރި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެންމެހައިްޝުކުރިއްާޔ ްލޮބުވެތި ހި

ްވާީތެވ،ް ްމަރާލާފައި ްގޮތަކަށް ްއަނިޔާވެރި ްވަރަށް ްޙަލީމު ްއާދަްމ ްލާސްކޯޕްރަލް ްއާދެ، ްއަރިްސކުރަން. ރައްޔިތުންނަށް

ްކެތްތެިރކަްން ްއަށް ްޢާއިލާ ްއެ ްއަދި ްދުޢާކުރަން. ްއެދި ްނިޢުމަތްލެއްުވމަށް ްދާއިމީ ްސުވަރުޭގގެ ްމަރްޙޫމަށް ްއެ އަޅުަގނޑު

ްއެދި ްމިްދިވެހިްްދެއްވުމަށް ްމިްދަނީ ްފެންނަމުން ްޤައުމުން ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއައިސް ްފަހަކަށް ދުޢާކުރަން.ްާއދެ،ްމި

ނޑުމެންނަށްްކޮންމެްބަޔަކަށްްވެްސް އެްއވެސްްދަރިައކުްމިްޤައުމުންްދެކެންްބޭނުންވާނެްކަންތައްތަކެއްްނޫންކަންްއަުޅގަ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންަނމަވެސް، ްއިއްތިފާޤުެވވޭ. ްނޭނގިގެން.ްއެބަ ްކިހިނެއްކަން ްހައްލުކުރާނީ ްމިކަން ްއުޅެނީ ްމި ނަށް

ްއަިދް ްނަމަވެސް، ްއިޞްލާޙުކޮށްގެން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގޮާވލަން ްމިއަދަށް ްމިއަދުން ްއަުޅަގނޑު ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ނޑު ްައޅުގަ ްުމއާޙަދާތަކުަގއި ްއެިކއެކި ްަބއިނަލްއަްޤާވމީ ްއަދި ްނަމަވެސް މެންްސޮިއކޮށްފަިއވާްޤާނޫނުތައްްއިޞްލާޙުކޮްށގެން

ްތަންފީޛުކުރުމަށްް ްއެކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤާއިމުކޮށް ްޝަރީޢާ ްއިސްލާމީ ްޤައުމުގެ ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނ ސޮއިކުރުމަކީ

ްިމއަދަށް، ްމިއަދުން ްވާނަމަ، ްކަމުަގއި ްކަެމއް ްއުވާލުމަށްފަހުްްހުރަސްއެޅޭ ްކަމެއް ްުހރިހާ ްއެ ްމިހިނދަށް މިހިނދުން

ްަސއްަތއި ްގާއިމުކޮްށ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްޝަރީޢަތް ްއިްސލާމީ ްތަނުަގއި ްމި ްވީތީެވ، ްބަަޔކަށް ްމުސްލިމު ްސައްތަ ން

ްެއީއް ްގާއިުމކުރެވުން ްގޮތެއް ްދާނެ ްތަންފީޛުކުރެވިގެން ްއެކަން ްއިބާރާތުން ްހަރުކަށި ްޓަކައި ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްމަރު މަރަށް

ްަކމަށްްއަ ނުޑްޮގވާލަން.ްެއހެންްމިްދެންނެވިްކަމަީކްމިްއަޅުަގނޑުމެންްިމއަދުްކޮންމެެހންްކުރަންްޖެހިއްޖެްކަެމއް ުޅގަ

ްސަބަބުންް ްއެްއގެ ްިޑމޮކްރަސީ ްގެނައި ްމި ްޤައުމަށް ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްހާދިސާތަކެއް ްކިތަންމެ ްކިތަންމެ ކަހަލަ

ް ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަންޖެހޭނެ. ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްޤައުމުގެ ްމުޅި ްހިނގައްޖެކަން ބާރ3ްްުއިތުރުެވގެން

ވެފަިއވާްމަލްޓިްޕާޓީްޑިމޮކްރަސީްއެްއގެްތެރޭގަ.ްކޮންމެްބޭފުޅަކުްވެސްްވަރަށްްފަޚްރުެވރިކަމާްއެކުްފާހަގަކޮށްލާްމިްވަކިް

ްގިނައިްން ްއެންމެ ްތެރޭގައި ްޑިމޮކްރަީސގެ ްމިގެނައި ްއެކަމަުކ ްގެނެއްަސއޭ. ްޑިމޮކްަރސީ ްއޮތީ ްމި ޤައުމަށް

ްއިންސާ ްކަމަކީ ްއެއް ްފެންނަމުންދާ ްަޤއުމުެގްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްތަން. ްދިޔަ ްަކރާމާތްގެއްލިގެްނ ނީ

ްއެްއވެްސް ްދައުލަތުގެ ްނެތް. ްމީހަކު ްއިހުތިރާމުކުރާ ްއަނެކަކަްށ ްއެކަކު ްނެތް. ްމިހާރަކު ްކަރާމަތެއް އިންސާނީ



  

ނޑުމެންނަ ްއަޅުގަ ްމިކަން ްނެތް. ްތަނެއް ްެއްއެވސް ްއަގުހުރި ްކުރިމަތީގައި ްަރއްޔިތުންެގ ްސިޔާީސްމުއައްސަާސއަކަށް ށް

ްޤަބޫލުކުރިް ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްއަޅުަގނޑުެމން ްއެބަކުރޭ. ްބޭޭބފުޅުން ްއެކިއެކި ްޓަކައި ބޭނުމަށް

ނަމަވެސްްމިއަދުްމިކަންކަންްއިތުރުެވގެންްައޅުަގނޑުމެންްިމްދަނީްމިކަމަށްްހިތްވަރުދޭްބަސްތައްްސިާޔސީްފަރާތްތަކުންް

ްފަ ްިސޔާސީ ްަބއެއްްގޮަވއިލާތީ. ްވެސް ްޓަަކއި ްކުިރއެުރވުމަށް ްމީޑިާއ ްބޭފުޅުން، ްބަެއްއ ްމީިޑއާެގ ރާްތތަކުންނާއި

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްތިބެނީ ްމި ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްބުނަމުންދޭ. ްއެަބ ްވާހަކަތައް ްހިތްވަރުދޭ ްކަންކަަމށް ްމިކަހަލަ މީޑިއާތަކުން

ްމިހިނދުން ްއެހެންވީާމ، ްއަޑުއަހަން. ްއެަކން ްވެސް ްރައްޔިތުން ްމުިޅްްހުރިހާ ްހުއްޓާލައި، ްހުރިހާކަމެއް ްއެ މިހިނދަށް

ް ްރަްއޔިތުންނަށްްމ3ްްިޤައުމުގެ ްހައްލުކޮށް ްމިއަދަށް ްމިއަދުން ްައއިސްގެްންމިކަން ްދަަށކަށް ްެއްއްމޭޒެއްގެ ްއެްއކޮށް ބާރު

ްއަމާންްެވއްޓެްއްެއުކލެވިގެްނވާްަޤއުމަކަށްްހެދުމަށްްޓަކަިއްހުރިހާްބޭފުޅުންްެއްއކޮށްްއަާތއި އަތްްގުޅާލަިއގެންްްޤައުމަކީ

ްދާއިމީް ްސުވަރުޭގގެ ްމަރުޙޫމަށް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްެއްއފަހަރު ްއަިދވެސް ްގޮވާލަން. ނުޑ ްއަުޅގަ މަސައްކަތްކުރުމަށް

ނިޢުމަތްލެއްވުންްއެދިްދުޢާކުރަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

 

 ބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްރަމަ .`ް ްރައީްސ، ްލޮބުވެތިްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެހައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތަހުނިޔާ ްދުޢާ ްހެޔޮ ޟާންމަހުގެ

ނުޑްފޮނުވަން.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްމިއަދުްިމް ރައްޔިތުންނަށްްައޅުަގނޑުމެްނގެްދާއިާރެގްރަްއޔިތުންގެްފަާރތުންްއަުޅގަ

ްއޭ ްވަނިކޮށް ްޔުނިޯފމުގައި ްފުލުހަކު ްދިވެހި ްމައްސަަލއިަގއި ްުކއްލި ްޤަތުލުކޮށްފައިްހުށަހެޅިފައިވާ ްހަމަލާދީ،ްއޭނާ ްއަށް ނާ

ްެއއްެވސްް ްޢަމަލަކީ ްމި ްދެޭކޮގތުގައި ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެިރ ްކުށްވެރިކުރަން. ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއެކަން ވާތީވެ

ްމިކަންް ްއެދެނީ ްފުލުހުންނަށް ްދިވެހި ނޑު ްއަުޅގަ ްުނދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްޢަަމލެއް ްހުރި ްގުޅުމެއް ސިޔާސީ

ްހިތުންްތަޙުޤީ ނޑުމެން ްރަީއސް،ްއަުޅގަ ްހާމަކޮށްދިނުން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަްއޔިތުންނަށް ްކޮބައިކަން ްޙަޤީޤަތަކީ ޤުކޮށް،ްމީގެ

ްޮއޭވް ްއެބަ ްެދއްވާަފއި ްބަޔާެނއްަގއި ްިމއަދު ްމަނިކުގެ ްޙަސަން ްވަޙީުދ ްމުަޙއްމަދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ްދަ ްހަމަލާދިނުމަކީ ްބާރުތަކަށް ްދަންަނވާލަްންސަލާމަތީ ްއަޅުަގނޑު ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް. ްހަމަލާދިނުން އުލަތަށް

ްއެްއް ްދަޢުވާ ްހުރިހާ ްއެހެނީ، ްޢަމަލެކޭ. ްދެވޭ ްދައުލަތަށް ްކުށަކީ ްކޮންމެ ްކުރާ ްޢަމަލަކީ ްކޮންމެ ްކުރާ ބޭނުންވަނީ،

ްބާރުތަކަ ްސަލާމަތީ ްހުސްއެކަނި ްީވއިރު ްމައްޗަށް. ްމީހެއްގެ ްއެ ްދައުލަތުން ްނޫންްކުރަމުންދާނީ ްއެއް ްހަމަލާ ްދެވޭ ށް

ދައުލަތަށްްދެވޭްހަމަލާްއަކީ.ްކުރެވޭްކޮންމެްކުށަކީްއެއީްަދއުލަތަށްްދެވޭްހަމަލާްއެއް.ްެއހެނީްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްނަމުގަ. ްދައުލަތުގެ ދަޢުވާކުރަްއވަނީ

ްޖެ ްދަންނަވާލަންްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްކޮމިޝަނަރަށް ްފުލުސް ނޑިޔާރަށާއި ްފަ ްއުއްަތމަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ނެރަލަށާިއ

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ްމަތިން ްހަމައެްއގެ ްއެއް ްޙައްޤުަތއް ްރައްޔިތުންގެ ްުހރިހާ ބޭނުންވަނީ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއެއީ ްހަމަލާދިނުމުން ްަބޔަކަށް ްއޮޅާަލްއވާށޭ.ްވަކި ްހަމަލާދިނުމުންްްއަތުކުރި ްބަޔަކަށް ްބެލިފައި،ްައނެއް ްއެއް އެްމައްސަލަ

ްނުތިބޭނެ.ް ްބަޔަކު ްމުއައްސަސާތަކަްށްޤަދަރުކުރާ ްމި ްދިވހިރާއްޖޭގެ ްހިތުން ނޑު ްނަމަ،ްއަޅުގަ ްނުބެލޭ ްއެއް ްމައްސަލަ އެ



  

ް ްފެބްުރއަރީ ްއާދެ، ްގޯހަށް. ްގޯހުން ްދުވަހަށް ްުދވަހުން ްދާނީ ްމިކަންކަން ްދ8ްިމީގެ ްދުވަހު ްގިަންވަަނ ވެހިރާއްޭޖގެ

ްދެންނެވިް ްއެ ްކޮމިޝަނަރު ްފުލުސް ްކަމަށް ްނުބައްލަވާނެ ްހަމަލާތައް ްދިން ްތިބެ ްޔުނިފޯމުގައި ްފުލުހުން ރައްޔިތުންތަކަށް

ްމިް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތަށްއަާރ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރި. ްއަސަރުތަކެއް ްފުން ްނުހަނު ްހިތަށް ްއަޅުަގނޑު ދުވަހުން

ްމު ްއެންމެ ްބައެްއްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމުއައްސަާސގެ ްއެ ްވީއިުރ، ްއަށް ްމުއައްަސސާ ްފުލުހުންގެ ްއަކީ ްމުއައްސަސާ ހިއްމު

ްގޮތަށްް ްފެންނަ ްއިން ްީޓވީ ްކުރިމަތީަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްގޮތަްށ، ްވަްއޓައިެލވޭ ްއަގު ްމުއައްސަާސގެ ްއެ މީހުން

ދިވެހިާރއްޖޭގައިްމިްދަށަށްދާްޤާނޫނުެގްހަމަލާދިންދިނުންްނުބައްލަވާނެްކަމަށްްފުލުސްްކޮމިޝަނަރުްވިދާޅުވިްދުވަހަކީްމިް

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުުކރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްދުވަހެއް ްގެންދެވި ްމަނިކުފާނު ްެއ ްދަށަށް ްއިތުރަށް ވެރިކަން

ްެއް ްއަދި ްދެއްަވއި ްކެތްތެރިކަން ްއަށް ްޢާއިލާ ްމަރުޙޫމުގެ ްެއ ްހާލު ްކުްށވެރިކުރާ ްހަރުއަޑުން ްމަްއސަލަ ްމި އަޅުަގނޑު

ްާޚއްޞަކޮްށްމަ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްދުޢާކުރަމުން ްއެިދ ްނިުޢމަތްލެއްވުން ްސުވަރުޭގގެ ރުޙޫމަށް

ްބެލުމަށްފަހުގައިް ްތަޙުޤީޤުކޮށް ްމައްސަލަ ްމި ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްވެރިްނނަށް ްސިާޔސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މަތުތައްްއަުޅވަިއ،ްމިކަންްއިތުރަށްްގޯްސޮކށްްފުލުހުންގެްމުއައްސަސާެގްނޫނީްއެއްްބަޔަކުްއަނެއްްބަެއއްގެްމެދުަގއިްތުހު

ްފަރާތުންްދިވެހިްރައްޔިތުންގެްޙައްޤުތައްްނަގާލަންްއެްބޭފުޅުންނަށްްއިތުރުްބާރެއް...

ް

 ވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްާޔ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ 145ްްަރީއސް. ްއާއި ްމާއްާދ ްމާއްާދގ149ްްެވަނަ ވަނަ

ދަށުންްވިލުފުށީްދާއިރާގެްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްަރޝީދުްމިްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްުކއްލިްމައްސަަލއިގެްބަހުްސގެް

ްކާ ްޙަލީމު،ްކ. ްއާދަމް ްކޯޕްރަލް ްލާންސް ްފުލުހުންގެ ްދަނީ ްމި ްހަމަލާދީ،ްމިއަދު ްވަޅިައކުން ްދަނިކޮށް ްއަށް ްޑިއުޓީ ށިދޫ

ްިމް ްބަހުސްކޮށް ްމަޖިލީހުގައި ްިޢއްޒަތްތެރި ްމި ްގޮުތގައި ްއެްއެގ ްމައްސަލަ ްކުއްިލ ްއެއީ ްވާތީ ްޝަހީދުކޮށްލާފައި އޭނާ

ްމުހި ްެއއީ ްއަދި ްޤަބޫުލކުރަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްަކމަށް ްކުްށވެރިކުރުމަށް ްމިކަން ްފާުޅކޮްށ، ްކަންބޮުޑވުން އްމުކަެމއްްކަންތަކާ

ްފަހުންް ްއެންމެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްނޫން. ްނިންމާލަންވީކީ ްމިހިސާބުން ްހުސްއެކަނި ްދަންަނވަން. ްވެސް ކަމުގައި

ޮނވެމްބަރ3ްްދިވެހިރާއްޖޭގެްޔުނިފޯމުއެޅިްޮއފިސަރެއްގެްުނވަތަްޔުނިފޯމުއެިޅްބޮޑީެއއްެގްމީހެއްެގްމަރުްެވެގންްމިްދިޔައީް

ްބ1988ަ ްގެނައި ްޤައުމަށް ްމި ްަގއި ްޝަހީދުކޮށްލި ްމަރާ، ްފުލުހުނ19ްްްޣާވާތުގެ ްސިފައިން ްހިމެނުނު ްތެރޭ ދިވެހިންގެ

ްމިކަންް ްއޭުރގަ.ްމިއަުދްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތުަގއި ްިސފައިން ްިތބޭތީވެ،ްއެން.އެސް.އެްސގެ ްެއއްކޮށް ްގޮތެއްަގއި ޖުމްލަ

ްފުލު ްދީ ްއެއް ްހަމަލާ ްމިވަރުގެ ްމީހަކަށް ްފުލުހުންގެ ްއޮްތއިރު، ްމިްވަިކވެފައި ްއަޅާލީމަ ްކޮށައި ްމަގުމަތިން ްމީހާ ހުންގެ

ނޑަކަށްްނުފެނޭ.ްއަދިްމިްކަމުގައިްއިދިކޮޅުހަދަންވީްއެްއވެްސް ހިސާބުންްމިކަންްބޮޑުނުވާންވީްއެއްެވސްްސަބަބެއްްއަުޅގަ

ްހިނގީމާްއެްކަމެއްް ނޑުްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްކަމެއް ްައޅުގަ ހިނގުމާްބަޔަކުްތިބިްކަމަކަށްްވެސް

ްމެ.ް ްވެސް ްދެއްކޭނެ ްޖެހޭނެ. ްވެސް ްދެެކވެން ްާވހަކަތަކެއް ްހުންނާނެ. ްވެސް ްތުހުމަތުތަކެއް ްހުންނަ ްދެން ގުިޅގެން



  

ް ްނިމެންވީކީ ްކަންތައްަތއް 7ްްހަމައެކަނި ްނުވަތަ ްނޫން. ްހަމަައކަށް ްެއކަންޏެްއ8ްްފެބްރުއަީރއާ ްހަމައަކަށް ްދުވަހާ ވަނަ

ްކަ ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްނޫން. ްގޮތެްއގަިއްވެސް ްޚާއްޞަ ްއާދެ، ްގޮތާ، ްހުރި ްވެފައި ްކަންތައް ްތެރޭގަިއ ްމާޒީ އިރި

ް ްނުވަތަ ްމަލްޓިޕާޓީ ްނިޒާމު ްސިޔާސީ ްާރއްޖޭެގ ްގޮތަށް ްއުފެދޭ ްޕާީޓ ްބައްޓަްނވެގެްނ5005ްްގިނަ ްއަހަރު ަވނަ

ްކޮން ްބޭނުން ްދައްކަން ްމީހަކު ްތެރޭަގިއްއެ ްޙައްޤުތަުކގެ ްއަސާސީ ްލިބިގެންދިޔަ ްއެއް،ްބޭނުންްދިއުމަށްފަހުގައި ްވާހަކަ މެ

ްތިބެގެންް ނޑުަގއި ްނިވާފަތްގަ ްޑިމޮކްރެީސެގ ްއެއީ ްދިޔުން ްލިބިގެންދިޔަ ްމި ްލިބިގެންދިޔަ. ްަޙއްުޤ ްެދއްކުމުގެ ދިމާލެއްގައި

ހަރުދަނާްޑިމޮކްރެސީްެއއްްެގނައުމަށްްޓަކަިއްކުރަންޖެހޭްެއންމެްމުހިއްމުްކަންތައްްކަމަްށްބަޔަކަށްްބެެލވިގެްނ،ްބަަޔކަށްް

ްވާހަކަަތކަީކްބެލެ ްސިޔާސީ ްެފއްޓި.ްބައެއް ްަދއްކަން ްސަރަަހއްދުތަކުަގއި ްއެކި ްހިކިފަސްތާ ްވާހަކަތަްއްރާްއޖޭގެ ްއެ ވިގެން

ްކާބަފައިންެގް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްތެޭރގައި ްދިވެހިންގެ ްމި ްކަމަށް ްވާހަަކ ްވަރުގެ ްހެޔޮުނވާ ްދައްކަން ހިކިފަސްތާ

ްތިެބގެ ްއެރި ްަކނޑަށް ްފާބައިގެން ްފަހަނައަޅަިއްހިކިފަސްތަނުން ްޒަމާން ްއެ ްހިނަގްއޖެ. ްވެސް ްޒަމާން ްދެއްކި ްވާހަކަ ން

ްައުގވައްޓަްން ްބާރުތަކުގެ ްސަލާމަތީ ްާރއްޖޭގެ ްކަމަކީ ްެފއްޓުނު ްކުރަން ްދެން ްތެރޭަގއި ްމިނިވަންކަުމގެ ްލިބުނު ދިޔައިމަ

ްުތހު ްބަަޔކު ްިމއަދު ްކުރިކަން ްގޮެތއްަގިއ ްބޮުޑ ްފާޅުކަން ްަވރަށް ްމަސަްއކަތް ްމި ްނުކުިރޔަސްްފެއްޓުނީ. މަތުކުރިޔަސް،

ްވެިރކަންް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްއެަބހުރި ްފެންނަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަންތޯ ނޑު ްޙަޤީޤަތް.ްައޅުގަ ްއޮތްގޮުތގެ މިކަން

ް ްފީުޑަގއި ްޓުވިޓަރ ްރަސްމީ ްމަނިކުފާނުެގ ްއެ ްކެނެރީގޭ ްގ. ްވަަޑިއގެންނެވި ްހަވީުރގ52ްްެކުރަްއވާފައި ްދުވަުހގެ މެއި

ް ްކިަޔން،ްވަގުެތްއގައި ްމިތާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮްތްލިޔުން 4558ް،52ްްލިުޔއްވާަފއި ްދިފާޢުގަިއ5005ްމެއި .ްއެްއވެުއޅުމުގެ

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްކުރީގެ ްމީ ްޮގވާލަން. ްއަޅުަގނޑު ްކުރިމަތިލާން ްނުކުމެ،ްފުލުހުންނާއި ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ރާއްޖޭގެ

ްރަސްމީ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ނޑާިއްްއަލްފާޟިލް ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅެއް. ްއޮްތ ްލިުޔްއވާފައި ޓުއިޓަރަގއި

ްހުރިހާް ްުއޅުްއވާ ްތެރޭަގއި ްކޮިމއުނިޓީ ްބުޮލުގގެ ްމައިކްރޯ ްފަރާތްތަާކިއ ްފޮލޯކުރަްއވާ ްުޓއިަޓރ ްމި ްއަރިްސކޮށް އެންމެ

ްދިވެހިރާ ްވާހަކަަތކެްއކަން. ްކޮން ްމިދަްއކަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ްވަގުތުްފަރާތްތަކަކަށް ްމި އްޖޭގެ

ްމިް ްުޒވާނުންނަށް ްޅަފުރައިގެ ްހޭދަކުރަމުންދާ ްަވގުތު ްތެރޭގައި ްނެޓްވޯކު ްސޯޝަލް ްދިމާލަކުން ްކޮންމެ ބައްލަަވއިލެްއވި

ްެއއްގޮަތީކް ްރަީއސް ްއަަރިއގަންނަންވީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްގަޔަށް ްމީހެއްގެ ްއެ ްސިމާލަކުން ްކޮންމެ ްފެންނަ ްފުލުހަކު ގެނެސްދޭ

ްއެ ްޖަރުމަނުގައި ްއަްނާޒީ ްޔޫޒް ްފިލޯސަފީ. ްގެންގުޅުނު ްނައްތާލުމަށް ްޔަހޫންދީންތައް ްތިބި ްތަނުގައި ްއެ ްހިޓްލަރު ޑޮލްފު

ްއަނެްއް ްއަތުން ްއިންސާނެްއގެ ްގޮސް،ްެއއް ްގެން ްއުސޫލުން ްއެ ްމަރާލާށޭ. ްމީހުން ްއެ ްމީދާތަކެކޭ ްތިބީ ްއެ ވާރމެސްޓު.

ްމީ ްއެ ްެވސް ްއެއްަލއިލިއިރު ްތެރެއަށް ްއަލިފާނުެގ ްނަަގއި ްއެފަދަްްއިންސާނާ ްީކއްކަެމއް. ްވަނީ ްމި ްނޭނެގ ހުންނަކަށް

ްދިވެހިް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުންނޭ، ްލޮބުވެތި ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިމަތިލަމުން. ްދަނީ ްމި ްދެކެމުން ްދިވެހިރާއްޖެ ޒަމާނެއް

ްލޮބުވެތިްރައްޔިތުންނޭ...ް

ް
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ްރައްޔިތުްނގެް`ްޝުކުރި ްބޭއްވުނު ްފުރަތަމަ ްހަނދުބަލައި ްރަަމޟާންމަހަށް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްއޔާ

ްއާދެ،ް ްގޮތުން. ްބެހޭ ްހާދިސާއަކާ ްހިތާމަވެރި ްވަރަށް ްބަހުސްކުރަނީ ްމި ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ

ްމަާރލި ްުމވަްއޒަފަކު ްމުއައްަސސާގެ ްބަލަހައްޓާ ްއަމަން ްވަރަށްްްރާއްޖޭގެ ްއަނިާޔވެރި ްވަރަށް ްގޮތުން. ްގުޅޭ މައްސަލައަކާ

ްއައިސްް ްމިފަހަކަށް ްއާދެ، ްކުށްވެރިކުރަްނ. ްއިބާރާތުން ްހަރުކަށި ްވަރަށް ްޢަމަލު ް ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުޑަގޮތެްއގަ. ރަހުމު

ތަކެއްގެްޚަބަރުްއެަބްކޮންމެްރެއަކަށްްއިރުޮއއްސިފަިއްއިރުއަރާއިރުްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިކަހަލަްހިތާމަވެރިްއެތައްްހާދިސާ

ްމުސްލިުމްްލިބެމުންދޭ. ްޣައިރު ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ްޤައުމު ްމުސްލިމު ްަސއްތަ ްއިން ްސައްތަ ްމީ ނޑުމެންެގ އަޅުގަ

ޤައުމުތަކުަގއިްެވސްްނުހިނގާްފަދަްއަނިޔާވެރިްކަންަތއްތަުކެގްތެރެއަށްްެވއްޓިފަ.ްއާދެ،ްަޤއުމެްއގެްއަމަންްއަމާންކަން،ް

އްޓުމަށްްޓަކައިްހަމަޖެހިފައިވާްބަަޔަކށްްހަމަލާދީ،ްއެްމީހުންނަށްްއަނިޔާކޮށްްމަރާްހެދުމަކީްއެީއްއަމަންްއަމާންކަންްބެލެހެ

ްމުޖްތަމަޢެއްް ްތަހުޒީބު ްވަރަށް ްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްއާދެ، ްނޫން. ްކަމެއް ްދާނޭ ްކުރަުމން ްޤައުެމއްަގއި އެްއވެސް

ްކޮން ްެއއީ ްއުޅެނީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްމި ްބަަލއިގެން ްއަންނަނީ.ްކަމުގައި ްމި ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްތަހުޒީބެއްތޯ ަކހަލަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްެއއްތޯ ްޑިމޮކްރެސީ ްކޮންކަހަލަ ްއުޅެނީ. ްިކޔަިއގެްންމި ްޤައުމެކޭ ްިޑމޮކްރެސީ ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްމިފަ ްތެރޭަގ. ްއަނދަަވޅެްއގެ ްބޮޑު ްވަރަށް ްމިއޮތީ ްޤައުމު ްގެްނދަނީ. ްފާހަގަކުރަމުން ްމި ްހާދިސާތައްްމިއަދު ްހިތާމަވެރި ދަ

ްޤާނޫނުތައްް ްއެ ްނުދާތީ. ްޢަމަލުކުރެވެމުން ްޤާނޫނުތަކަށް ްއެ ްހެދި، ްޤާނޫނުތައް ްދަނީ ްމި ްތަކުރާރުވަމުން މިގޮތަށް

ްއެބަހުިރް ްޤާނޫނުތަކުގައި ްއެބަުހރި. ްވެސް ްޤާނޫނުތައް ްޓެރަރިަޒމުގެ ްއެބަހުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތަންފީޛުނުކުރެިވގެންދާތީ.

ްޢަ ްމީހުންނަށްްޓެރަރިޒަމްގެ ްަބިއވެރިވާ ްެއކަުމގައި ްއަދި ްއާއި ްމީހާ ްހިްތވަރުދޭ ްއެކަމަށް ްއަދި ްއާއި ްމީހާ ްހިންގާ މަލު

ްމީހުންް ްހިްތވަރުދޭ ްހިްނގުމަށްޓަކައި ްކަންތައްތައް ްމިަފދަ ްއެހެންވީމާ، ްއެބަހުރި. ްަކނަޑއެޅިފައި އަދަބުތައް

ްޕާޓީ ްިސޔާީސ ްެއކިެއކި ްޕްޮރގްރާމުތަކުން ްީޓވީ ްހިތްވަރުދޭްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަންކަމަށް ްމިފަދަ ްޕޯިޑއަމުތަކުން ތަކުން

ވާހަކަތަްއްދައްާކއިރުްވަރަށްްސާފުކޮށްްއެބަްއިވެމުންދޭ.ްެއހެންނަމަވެސްްއެއިންްެއއްވެްސްކަމަކަށްްފިަޔވަުޅއެޅޭްތަނެްއް

ހަމަނުޖެހުންްއުފެއްދުމަށްްްނާދޭ.ްތަންތަނުގައިްހުޅުޖެހުންްގޮވާލަިއ،ްމީހުންނަށްްއަނިޔާކުރުމަށްްގޮވާަލއިްއަދިްޤައުމުގައި

ްގޮތުންް ްޤާނޫނީ ްދޭތެރޭގައި ްފަރާތަކާ ްއެްއވެސް ްމިއިން ްއެހެންނަމަެވސް ްގެންދޭ. ްޮގވަމުން ްގޮތުން ްމި ްެއގޮތް ޓަކައި

ްސަރުކާރުންް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބާރުތައް ްޤާނޫނުތަކުގެ ްއެހެންީވމާ، ްނުދޭ. ްއަޅަމުން ްފިޔަަވެޅއް ްއެްއވެސް އަޅަންޖެހޭ

ްގެންދާ ނޑާލަމުން ްމިްކަ ްގޮްތ ްާދ ްހައްދުފަހަނައަޅައި ްކަންތަުކގަިއ ްކުށްކުރުމުގެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަްނނޭނގެ ތީ

ްދަށުްް ްމިފަދަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްޔަޤީންކަެމއް. ްއެީއ ްހައްލުާވނެކަން ްދާނަމަ ްތަްނފީޛުކުރަމުން ްޤާނޫނުތައް މެދުވެރިވަނީ.

ްއަިއސް...ްދަރަޖައަކަށްްޤައުމުްެވއްޓިފައިްމިްއޮތީްވަރަށްްފަހަކަށް

 

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަ

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްވާހަކަަދއްކަްންފަށާނީްއިއްެޔއާްހިސާބުންްފެށިގެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްް

ްބަލަމުންް ްފަލަްސުރުޚީތައް ްހަީވރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފުރަތަމައިްއިްއޔެަގއި ްއެންމެ ްފަލަްސުރުޚީގައިްދިޔައިރު ްފެނުނީ ނުން



  

މިްވަނީްހޯމްްމިނިސްޓަރުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްމަރުގެްޙުކުމްްތަންފީޛުކުރުމާްބެހޭްގޮތުންްސިޓީްއެއްްފޮނުވާފައިާވް

ްމިނިސްޓަރުް ްހޯމް ްވާހަކަ ްއަާޅނެ ްޖަލެއް ްކާށިދޫަގއި ްދިޔައީ ްފެނިގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަމައެއާއެްއކޮށް ްއަދި ތަން.

ްކާށިޫދގައިްދައްކާ ްަވގުެތއްަގއި ްދަްނަވރުގެ ްޭރގެ ްދިޔައީ ްމި ްފެިނގެން ްކަމެއް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްދެން ްވަނިކޮށް. ފައި

ްވާހަކަ.ް ްޝަހީދުކޮށްލެވުނު ްބޭފުޅަުކ ްމުއައްސަާސގެ ްފުލުހުންގެ ްދަށުގަިއވާ ްމިނިސްޓްރީގެ ްހޯމް ްއުޅެނިކޮށް ޑިއުީޓގައި

ްކާކު ްހިސާބަކުންތޯ ްކޮން ްރައީްސ، ްމީްޢިއްޒަތްތެރި ްވަނީ ްމި ްމިކަން ްކިހިނެއް ްޚަބަރުފަތުރަނީ ްކާކުތޯ ްޒިންމާާވނީ. ތޯ

ް ްދަންނަވާލަންކެރިދާނެ ްސީދާ ްމިއަދު ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހިސާބަކީ. ްބަލަންޖެހޭ ްމެުދްهللاއަޅުަގނޑުމެން ްޙުކުމްފުޅުތަކާ ގެ

ްއެކަލާނ ްފަސްޖެހެންޏާ ްޮގތަށް ްތަންފީޛުކުެރވޭ ްުޙކުމްފުޅުތައް ްއެ ްނުވަތަ ްގޮތަށް ްގޮތަކަށްްޖޯކުޖަހާ ްފަދަ ްކޮންމެ ްކޯފާ ެގ

ނުޑމެންނަށްްޤާނޫނީްވަކީލެްއގެް ވެސްްމިްާރއްޖޭެގްރަްއޔިތުންެގްމައްޗަްށްއަުތވެދާނެ.ްމިްފެުނނީްކުޑަުކޑަްކަމެއް.ްއަުޅގަ

ްހުރިހާް ްނެތް. ްކަެމއް ްކިޔާނެ ްޮގސް ްދެން ނޑިޔާރު ްފަ ްުއއްަތމަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްހިސާބުން މަރާ

ްފެނުނީްއެންމެ ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއުޅެނިކޮށް ްނުނިދިގެން ްރަނގަޅަށް ްތިއްބާ ްމިހެން ްކޮޅަށްޖެހިފަ. ްތިބީ ން

ްިދވެހިރާއްޖޭެގް ްއެއީ ްއަދި ްވާހަަކ. ްދިޔަ ްދޫކޮށް ްދުނިޔެ ްބޭފުޅެއް ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި ްބާުރތަކުގެ ްސަލާމަތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްުއޅެނިކޮށް ްާޝމިލުވެގެން ްމަސައްކަތްތައް ްދިަޔްސަލާމަތީ ްހިފިގެން ްފުރާނަ ްމީހެއްގެ ްނުަލއި ްަޙއްޤަކާ ްެއއްވެސް ހަމަ

ްއެބަޖެހޭް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެަބޖެހޭ. ްވިސްނަން ްކަންބޮޑުވެ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްރަީއްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ވާހަކަ.

ްދަން ްވަގުތުތަްއ ްމީހުން ްބަަޔކު ްތަންފީޛުކުރުުމގައި ްނޫނިއްޔާ ްދައްަކންވީ ްވާހަކަތޯ ްތަންފީޛުނުކުރަންްޤާނޫނުތަކުގެ މައި

ްކުރާް ްމި ްއަުޅވަންެވގެން ްމިކަްނ ްބޮުލގަިއ ްބައެްއގެ ްއަނެްއ ްއެއްަބޔަކު ްދައްަކއި ްބަހަނާތަްއ ްއެހެނިހެން ވެގެްނ

ްދައްކަންޖެހޭް ްސާފުކޮށް ްަވރަށް ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއީ ްަދއްކަންީވ، ނޑުމެން ްައުޅގަ ްވާހަކަތޯ މަސައްކަތްތަުކގެ

ްރަްއޔި ްއެއް. ްމިހާރުްވާހަކަ ްއެނޭގ ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއަުޅވައިފި ްކަމެްއ ްބޮލުގަިއ ްަމޖިލީހުގެ ތުންގެ

މިކަންްހިނގާްގޮތް.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާތައްްނުހިނގާްވެސްްޮއވެދާނެ.ްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާތައްް

ްޖަ ްމަޖިލީހުގެ ްގޮސްދާނެ.ްރައްޔިތުްނގެ ްވެސް ްއަށް ްބަަޔކުްޗުއްޓީ ްވޯޓުދޭނެ ްހިސާބުން ްއެޖެންާޑކުެރވޭ ލްސާގަިއްެއކަމެއް

ްތަންފީުޛކުރުމަްށް ްޙުކުމް ްމަރުގެ ްއެހެންވީމާ، ްމަންޒަރެއް. ްފެންނަމުންދާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެީއ ްނުތިބެދާނެ. ވެސް

ް ްކިޔާފައި ްބުނެދޭށޭ ްގޮތް ްތަންފީޛުކުރާނެ ްފޮނުވީ ްމި ްއެއް ްސިޓީ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްިއސްލާމީްޓަކައި އެކަން

ޝަރީޢަތުގައިްއޮންނަްގޮތްްނޭނގޭްކަމަށްްވަންޏާްއިސްތިއުފާދީފައިްގެްއަށްްވަޑަިއގަންނަަވންވީްނޫންތޯ.ްކީއްކުރަންްެއް

ްހުންނަށްީވކީ.ް ްކީއްކުރަންތޯ ްމިނިސްޓަރެއް. ްހޯމް ްނޭނގޭ ްގޮްތ ްތަންފީޛުކުރާނޭ ްޙުކުމް ްމަރުެގ ްހުންނަނީކީ. މަޤާމުގައި

ްނޭކުރެން ްމިވެސްްކީއްކުރަންތޯ ް ްނިންމީވީކީ. ްއަަޅން ްޖަލެއް ްކާށިޫދގައި ްއޮއްވާ ްނިންމާފައި ްއަޅަން ްޖަލެއް ދޫަގއި

ްބޭފުޅާް ްއެ ްހަމަލާދީ، ްވަޅިން ްފުލުހަކަށް ްކާށިދޫަގއި ްދިޔައީ ްފެނިގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދެން ްނޫންތޯ. ސުވާލުތަެކއް

ްހުރިހާ ްނިންމާފައި ްމިތަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްތަން. ްދިޔަ ްމަރުކަޒަށްްްޝަހީދުވެގެން ްދާންވީ،ްިއސްލާމީ ްއެއްކޮށް ބޭފުޅުން

ްީމް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްއަދި ްތަޢުޒިޔާދަންނަވަިއ ްވެސް ްއަށް ްޢާއިލާ ްބޭފުޅާގެ ްއެ ްއަދި ްދެިކ، ްމޫނު ގޮސް



  

ްކަންތައްތައް.ްއެހެންީވމާ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޮޑެތި ްމާ ްކަންތައްތަަކކީ ްހުރި ްކަމުގައި ްމި ްވުރެ ްކަމަކަށް ައވަހަްށްްސިޔާސީ

ނޑުމެންްއެންމެންމެްއެއްކޮށްްތަޢުބާވެގެްނ،ްމިްޤައުމުގެްރައްޔިތުްނނަށްްޓަކައިްހެވާއިްލާބަްއަްށް އިޞްލާޙުވާްނވީ.ްއަުޅގަ

 .والحمد هللޓަކައިްމަސަްއކަތްކުރަްނވީ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމުްރިޟާގުރައި

ްއާދަމްްއާދެ،ްމިްަމއްސަލަިއގަިއްައުޅގަ ނުޑްެވސްްފުރަތަމަްފާހަަގކޮށްލަންްބޭނުންވަނީްމިްމަރުޫޙމު،ްލާންސްްކޯޕްރަލް

ް ްފުރާނަފުޅަށް ްޙަލީމު ްދުޢާކުރަން.ްهللا ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްދެއްވުން ްނިއުމަތް ްދާއިމީ ްސުވަރުޭގެގ ްވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫ

ް ްެކއްތެރިކަްންދެއްވުމަށް ްވެސް ްއަށް ްާޢއިލާ ްމަރުޙޫމުގެ ްއެ ްދަންނަވަން.ްއާދެ،ްމިްހަهللاްހަމައެއާެއކު ޟުރަތުަގިއްދުޢާ

ްތަންކޮޅެްއް ްޙުކުްމްތަންފީޛުކުރުން ްޤަބޫުލކުރެވެނީ ނޑަށް ްައުޅގަ ްތެރޭަގއި ްމިދާްސަބަބުތަކުގެ ްތަކުރާރުވަމުން ްމި ކަންކަން

ްިދޔަ ްއިވިގެން ްފަހުން ްއެންމެ ްފަހުން ްދާދި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ީއްދޯދިޔާ

ްއަުޑް ްއެ ްމަންޒަރު. ްަކތިލާލި ްގޮތެްއގައި ްއިހާނެތި ްވަރަށް ްބޭފުޅަކު ްމަޝްހޫރު ްތެރެއިްނ ްވަކީލުންގެ ޤާނޫނީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްިއިވގެންދިޔައީ.ްހަމަެއއާެއުކގައިްޝަރުީޢްކޯޓުތަކުންްވަރަށްްައވަސްްޮގތެއްަގއިްއެްމައްސަލަްމިހާުރް

ް ްވަނީ ްވެްސްކުރަްއވާފައި ްޙުކުމް ްއެްބައްލަަވއި ްއެއީ ްހިފަން ްމަރަށްމަރު ްގޮތަށް. ްއޮންނަ ްޝަރީޢަތުގައި ްިއސްލާމީ ހަމަ

ްމިހާތަނަށްް ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރަްއވާފަ. ްއޮތީ ްއެ ްޙުކުމް ްމަތިން ްެއގޮުތގެ ްއެދުނީމަ ްެއގޮތަްށ ްވާރިސުން މަރުޙޫމުގެ

ަގިއްއެްޙުކުމްްތަންފީޛުނުކުރެވޭްއަިއއިރުްވެސްްއެްޙުކުމްްތަްނފީޛެއްްނުކުރެވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުް

ްކޮންމެް ނޑަެއޅި،ްމިއިން ްޙުކުމްތަކެްއްކަ ްޝަރީޢަތުގައި ްދާނެ.ްއިސްލާމީ ްއެކަންތައްަތްއްތަކުރާރުވަމުން ްވާނަމަ ކަމުގައި

ް ްޙުުކމް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްޓަކައި. ްހޯދުމަށް ްސަލާމަތްކަން ްވަތަޢާލާްهللاްކަމަކުން ސުބްޙާނަހޫ

ްމިފަދަްބާ ްމުޖްތަމަޢަކުން ްމި ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްވާނަމަ ްކަުމގައި ްތަންފީޛުނުކުރެވޭ ްޙުުކމްތައް ްއެ ްގޮތަށް ވައިެލއްވި

ްބަލާފަިއް ްމައްޗަށް ްއިޢުިތރާފުވުމުގެ ްމައްސަލަިއގައި ްމަރުގެ ްނަޖީބުގެ ްގައިމުވެސް ްހަމަ ްނުވާނެ. ްމަދެއް ކުށްތަކެއް

ްފަރާތްތަ ްއެ ްޙުކުމްކުެރްއވީ. ްއެ ްޙުކުމްްޝަރީޢަތުން ްއައިއިުރ ްމިހާތަނަށް ްއެހެންނަމަވެްސ ްޓަކައި. ްމަރާލުމަށް ްއ

ްގޮސްް ްހަމަ ްވެސް ްތިމަންނަ ްއާނ، ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ްވެސް ްއަށް ްމީހާ ްކުށްކުރާ ްދެން ްވާނަމަ ްކަުމގައި ތަންފީޛުނުކުރެވޭ

ްދޫކޮ ްބައިންދާފައި ްޖަލުަގއި ްދުވަސްކޮޅަކު ްހަމަ ްތިމަންނަ ްނަމަވެސް ްވީ ްކަމަށް ްމަރާލި ްއެހެންވީމާ،ްމީހަކު ށްލާނޭ.

ްލިބޭް ްއެ ްއަށް ްޢާއިލާ ްއޭނަގެ ްއާއި ްމީހާ ްމަރުވާ ްޙަޤީޤަތުގައި ްނޫނޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް ްބޮޑު ްމާ ްމީ ތިމަންނައަކަށް

ްމީހަކުް ްެއްއވެސް ްއަރައިގަންނަ ްޖަރީމާތަކަށް ްއެފަދަ ްނުކުރޭ. ްއިހުސާެސއް ްމީހަކު ްެއްއވެސް ްައޅުަގނޑުމެން ގެއްލުން

ް ްނުކުރޭ ްާޢއިލާްއިހުސާސެއް ްއޭނަގެ ްހަމައެއާއެކު ްކަމެްއ. ްެގއްލުމެއް ްކިހާވަރެްއގެ ްލިބުނީ ްއަށް ްމީހާ ްދާ މަުރވެެގން

ްއެް ްއެހެްނވީމާ، ްނުކުރޭ. ްއިހުސާެސްއ ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްގެއްލުންތަެކއް ްއާއި ްހިތާމަ ްދިޔަ ްލިބިގެން މީހުންނަށް

ްޙު ްމި ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ްދެންނެވި، ްމި ްދާނީ ްތަންފީޛުކުރެވިގެްންއިހުސާސްކުެރވިގެން ްގޮތަށް ްއޮންނަ ކުމްތައް



  

ްއެއްް ްމައްސަލަ ްކޮންމެ ްިމފަދަ ްގޮވާލަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްވާނަމަ. ދާކަމުގައި

ްޝަރީޢަ ްއަދި ްތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހުގައި ްބެލުމަށްފަހުގައި ްގޮުތގައި ްމައްސަލައެްއގެ ްައަވސް ްބަލައި، ްގޮތުަގއި ތުންްއަވަސް

ްއެހެްނވީމާ،ް ްއަވަްސކުރުން. ްތަންފީުޛކުުރން ްއެ ްފަރާތުން ްސަުރކާުރގެ ްަކނޑަެއޅުމަށްފަހުގައި ްގޮތްތަެކއް ްއަވަހަށް ވެސް

ްޮގވާލަންްސަރުކާރަްށް ްހައްުލެވގެންނުދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު ްކަމެއް ްއެއްެވސް ްމިފަދަ ްވާނަމަ އެހެންްނޫންކަމުގައި

ްޙުކުމްކުރެވިފަިއވާް ްގޮތަށް ްއަަވސްގޮެތއްަގއިްްމި ްޙުކުމްތައް ްއެ ްގޮތެއްގައި ްހަރުކަށި ްހަމަ ްމެދު ްފަރާތްތަކާ ހުރިހާ

ްތަންފީޛުކުރުމަށް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްތަނުަގއި ްމި ްއަބަުދެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްިމކަހަލަްްޝުކުރިއްާޔ ްބޮޑެތި ްއެްއ ްވާހަކަ ަދއްކާ

މައްސަލަތަކުަގއިްެއކަކުްއަެނަކކުގެްބޮލުަގއިްއެުޅވުުމގެްވާހަަކްހުއްޓައިލާށޭ.ްއެހެންނަމަވެްސްމިްފެންނަނީްމިްތަނުގައިް

ްމީހެއް ްބޭނުންވާ ްމީހަކު ްެއ ްއިރެްއަގއި ްއެ ްދިމާވީމަ، ްކަމެްއ ްތެދުވެވަަޑިއގެން ްބޭފުޅުން ްބަެއއް ްިސޔާސީ ގެްތިއްބަވާ

ް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްގުިޅގެން ްމައްސަލައާ ްމި ްވީ ްމިއަދު ްއަުޅވަން. ްެއކަން ްތަޅައ55ްްިބޮލުގައި ްނުކުމެ ްފުލުހުން މީހުން

ްަރއްޔިތުން.ް ްދިވެހި ްމީ ްނުކުެރވޭނެ. ްއެކަމެްއ ްނުދެއްކޭނެ. ްެއްއ ްވާހަކަ ްތަނުގައި ްމި ްޮގތަށް ްބާރުދޭ ްއެގޮތަށް މަރާލަން.

ަގނޑުްބޭނުންްހުރިހާްބޭފުޅުންްބައްލަވައިަލއްވަްނ،ްވަިޅހެރުމަށްްޓަކައިްއެްޤާތިލުެގްއެހެންވީމާ،ްކަމެއްްވާްފަހަރަުކްއަޅު

ް ްކާުޑްނަންބަރަކީ ްއަިއޑީ ްއަޙްމަދުްސަމާޙު.ްއޭނަގެ ްއޮންނަނީ ްމި ްއެްއެގ،ްކާކުޯތ143712ްނަމަކަށް ްޕާޓީ ޭއ.ްެއީއްކޮން

ނުވަތަްއެްޕާޓީއެްއގެްފަހަތުންްމީހުންްދުވާްވާހަކަްްބައްލަވަްނވީ.ްއެކަަމކުްއެއީްަވކިްޕާޓީއަކަށްްވެގެންްއޭަނގެްފަހަތުން،

ްތިއްާބްިއއްތިހާދުެގް ްބަލަހައްޓަިއގެން ނޑުމެން ްކުރާތާ.ްއަުޅގަ ްމިކަން ްެވއްޖެ ްދުވަހެއް ްދަްއކަނީ.ްކިަތންމެ ްމި އެއްްނޫން

ްއެކަ ްރޯކޮށްީލ. ްކަނދުރާމަތީގަިއ ްފުލުހެއްގެ ްތެޭރގަިއ ްއިހުތިޖާޖެއްގެ ްގެންދިޔަ ްކުރަމުން ނޑުމެންްނަމުގައި ްއަުޅގަ މަުކ

މިތާކުްނުގޮވަމޭ.ްމިތާްތިބިްހުރިހާްސިޔާސީްއިސްްމީހުންވެެގންްގެނައިްއިއްތިހާުދގައިްފުުލހުންްގައިަގއިްއަލިފާންޖަހަންް

ްކަެމްއް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްއެއް ްވާހަކަ ްހުރިހާ ްއެ ްނަމުގައި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްބޮލުގަިއ، ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްއެހެންވީމާ، ނުކުތީއޭ.

ްއެްއގޮ ްކަންކަންްހިނގީމަ ްމި ްތިެބގެން ްގޮުތގައި ްބައެއްގެ ްޒިންމާދާރު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްނެތް. ްކަމެއް ްދަްއކާނެ ތަކަށްެވސް

ްަމއްސަަލް ްހާރިސްގެ ްާކށިދޫގައި ްއޮެވގެންތޯ. ްޕާޓީ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްއޭރު ްމަރާލީ ްސިލްވިއާ ްހަދަންވީ. ްގޮތް ނުކުރެވޭނެ

ް ްސިާޔސީ ްއޮވެގެންތޯ. ްޕާޓީ ްސިާޔސީ ްއެއީ ްއޮތީ ްތަންދޮރުްހިނގާފައި ްތަޢުލީމުލިބިގެން، ްމީހުންނަށް ްއޮވެގެން، ޕާޓީ

ލިބިގެން،ްނުވަތަްމީހުންނަށްްމޯބައިލްފޯނުްއައިސްގެެނއްްނޫންްކަންކަންްކުރަނީ.ްކަންކަންްކުރަނީްމިްމަޖިލީހުގައިްތިބޭް

ްނަހަ ްާޤނޫނުތަށް ްދަހިވެތިކަމުަގއި ްވެރިކަމުގެ ްމީހުން ްސިޔާސީ ްތިބި ްރާއްޖޭަގިއ ްކަންކަންްޒިންމާދާރުވެރިން، ދައި،

ްފޮނުވަނީ.ް ްމި ްތަނަށް ްމި ްދިަޔއިމަ ްހިސާބަށް ްތަންފީޛުކުރާ ްޤާނޫނު ްބައްލަވާ! ްމިައދު ްނޫޅޭތީ. ތަންފީޛުކުރަން

ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައިް ްއޮތް ްހަދާފައި ްއެދި، ްޤާއިމުކުރުމަށް ްޝަރީޢަްތ ްއިސްލާމީ ްތަނުގައި ްމި ްއޮންނާނެ އަޅުަގނޑުމެން



  

ްހަ ްޝަރީޢަތް، ްއިސްލާމީ ްހެދިއިރަކުްއޮންނާނެ ްޤާނޫނު ްތަނުން ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްއެކަމަކު ްވާހަކަ. އްދުޖަހަންޖެހޭ

ްއެއްޗެްއަގއިް ްހިފަންޖެހޭ ްނުަވތަ ްމުގުރުގައި ްތަޢުޒީރުކުރަންޖެހޭ ްހައްދުޖަހަން ްމީހާ ްދާ ްހައްދުޖަހަން ްމި ނޯންނާނެ

ނޑުމެންްކާފަުރްހިފަންޖެހޭނީްމިވެނިްއަތަކުންނޭ.ްކީްއވެގެންތޯްސަރުކާރަށްްެއނގިަވޑައިުނގަންނަ ވަްނވީ.ްރަނގަޅު،ްއަުޅގަ

ްއިސްލާމްދީނުެގް ްޓަކައި ްކުރުަމށް ްކަންތައްަތއް ްއިސްލާމީ ްިމއަދު ްކަމުނުދިޔައީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިްނގީމަ ސަރުކާރެއް

ްކަރުަގއިް ްއެންމެން ްތޯ. ްއިންޖެކްޝަންޖަހަިއގެން ްމަރަންވީ، ްވާހަކަ. ްޙުކުމްކުރެވޭނެ ްމަރަށް ްއޮތީ ްއެ ްތިބީ. ްއެ މީހުން

ްމިްދަ ްނޫން. ްއެއް ްވާހަކަ ްއަހަްނޖެހޭ ްކައިރިން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެއީ ްދަމައިގަނެގެންތޯ، ްވައިޮނޅި ްނޫނީ ތްއަޅަިއގެންތޯ.

ްއެކަންް ްއަށް ްމީހާ ްއިންނަ ްތަންފީޛުކުރަްނ ްއެ ްއާއި ްމީހާ ްޙުކުމްކުރާ ްނުޖެހޭ. ްފޮނުވާކަެށއް ްވާހަކަ ްއެ މަޖިލީހަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެގައި ްހަމަ ްގޭންުގްްނުކުރެވެންޏާ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްވަަޑއިގަްނނަވާ. ްގެއަށް ްވިދާޅުވިހެން މެންބަރަކު

ްއެކަމަކުް ްހަދާފަ. ްބިލު ްހުންނާނެ ްވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްމިހުރިހާ ްގެންގުޅުމާ، ްކަޓަުރ ްމަނާކުރުމާއި ކުށްތައް

ްދާއި ްތަންފީޛީ ްޤައުމުގައި ްމި ްކަެމއް ްއެއްވެސް ްހަމަ ްއައިއިުރަގއި ްހަމައަށް ނުޑްމިއަދާ ްއަުޅގަ ްއޮތްކަން ްނުކޮށް ރާތަކުން

ނޑުްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްދެްދަުއރުްމިްހޭދަކުރީ.ްއެހެންވީމާ،ްމީހަކުްމަރުވާްކޮންމެްފަހަރަކުް ފާހަގަކުރަން.ްއަުޅގަ

ްކަމެއް.ް ްބޮޑު ްވަރަށް ްދެން ްއެީއ ްހަމަލާދީފިއްޔާ ނިޑޔާރަކަށް ްފަ ްނުވަތަ ްއަކު ްޤާޟީ ްބަލާފައި، ްނިސްބަތަށް މީހާގެ

ނޑުްތަޅައިްމަރަިއްވައްޓާލީމަްއެްމައްސަލަިއަގިއްކާކުތޯްއަޅައިބެލީ.ްފުރާނަްފު ލުހެއްގެްގަޔަށްްވެއްޖެްއޔާްމިހެން.ްއަޅުގަ

ް ްެއއީ ްނުދިޔައީ، ްކުރީ.ްهللا ްކުރިމަތީގައި ްއެންމެން ްއަނިޔާ ްއެ ްއެކަމަކު ްފުރާނަދާނީ. ްދިޔައިމަ ްހިސާބަށް ގެންދަާވ

ްނުބުނަމޭ. ްއެްއޗެްއ ްެއކަމަކަށް ނުޑްްއަޅުަގނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރިމަތީަގއި ްދަރިްނ ްައޅުަގނުޑގެ ްސަާލމަތްކޮށް، ނުޑ އަުޅގަ

ނޑުްވެސްްވަރަްށް ގެންގޮްސްލެޔާްތަތްތަުޅވާފައިްބާއްާވއިރުްއެްމީހުންނަށްްކޮންްއަސަެރއްތޯްކުރާނީ.ްއެހެންީވމާ،ްއަުޅގަ

ް ްކެތްތެރިކަމާއި ްފުުލހުންނަށް، ްދިވެހި ްގޮވާލަން ްހަމަ ްކެތްތެރި، ނޑު ްއަުޅގަ ްތިބުމަށް.ްއެދެން ްއެީކގައި ާސބިތުކަމާ

ްއެބައުޅޭ.ް ްކަމެއް ްއެހެން ްކޮންމެވެސް ްނޫން. ްކަމެއް ްއަންނަ ްސަބަބުން ްޭއގެ ްއެއީ ްއަނިޔާނުކުރުމަށް. މީހުންނަށް

ްދެކެް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބޭނުންވަނީ ްމީހުން ްސިޔާސީ ްިމއަދު ްއެކަމަކު ްއެނގޭނީ. ްބެލީމަ ްރަނގަޅަށް ތަޙުޤީޤުކޮށް

ޕީްބޮލުގަ.ްއަނެއްްބަޔަކުްދެކެްރުިޅއަތުެވއްޖެއްޔާްޕީ.ޕީ.އެމްްބޮލުގަ.ްރަނގަޅަށްްވެއްޖެްއޔާްމިްރުޅިއަތުެވއްޖެްއޔާްއެމް.ޑީ.

ްމީހާވެދާނެްކޮންމެްޕާޓީްއެއްގެްމީހަކަށްްވެސް.ްެއކަމަކުްޕާޓީްކީއްތޯ...ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުމެދުހެ

ް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަރަށްްޝުކުރިއްޔާ ްހަމަ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްހާދިސާ ްހިތާމަވެރި ްހިނަގއިދިޔަ ްކާށިދޫަގއި ރޭގައި

ްހަމަލާދީ،ް ްފުލުހަކަށް ްޮގތަކަށް ްއަނިާޔވެރި ްވަރަށް ްމަރާލުމަކީ ްމަރާލި ްއެ ްރޭގައި ްކުށްވެިރުކރަން. ްއިބާރާތުން ހަރުކަށި

ްވާ ްަދއްކާ ްއަޚް، ނޑު ްއަުޅގަ ްާޢއްމުކޮށް ނޑުވެސް ްއަޅުގަ ްމަރާލުމެއް. ްނުކުރަން.ްމަރާލި ްތާއީދެއް ްމާ ހަކަައަކށް

ްތަންފޫޛުކުރަންް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާަހކަތަކަކީ ްގިނަ ްެދއްެކވި ްއެ ްމިއަދު އެހެންނަމަވެސް



  

ްކަމަށްް ްކަންތައްތައް ްދިމާވާ ްތަންފީޛުނުކުރުމުްނ ްަކންތައްތައް ްއެއްގޮތަށް ްޤާނޫނާ ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްފަރާތްތަކުން ތިބި

ނޑުމެންްފަހަރެއްގައިްެވސްްއެކަކުްއަނެަކކުްބޮލުގަިއްއަ ޅުަގނޑުްެވސްްވަރަށްްބޮޑަްށްޤަބޫލުކުރަން.ްއެއީްތެދެއް.ްއަޅުގަ

ްބަލަންީވް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުކުރަްނ. ްޤަބޫލެއް ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްއޮތް ްބޭނުމެއް ްއެޅުވުުމގެ ކަންތައްތައް

ލަތުންްސަލާމަތްކުރެވޭނީްކިހިނެއްތޯ.ްމިފަދަްކަންތައްތައްްދިމާވާން،ްދިމާވަނީްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމިްމުޖްތަމަޢުްމިްއޮތްްޙާ

ނޑުމެންްމީހަކުްމަރުވާްކޮންމެްފަހަރަކުްކިހިނެއްތޯ.ް ނޑުމެންްއެްހިސާބަށްްމިްއަޅުގަ ަކންބޮޑުެވގެންްއެބަްނުކުމޭ.ްއަުޅގަ

ްމީހުން ްހިސާބަށް، ްެއ ްމުޖުތަމަޢު ނޑުމެން ްައުޅގަ ްކީއްެވގެންތޯ. ނޑުމެންެގްްދާންޖެހެނީ ްއަުޅގަ ްދަނީ ްމި ްހިސާބަށް މަރާ

ްއިންސާފުް ްހިސާބަށް ްރައްިޔތުންނާ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއިންޞާުފވެިރކޮށް ްކަންތައްތައް ްހުިރ ްގޮތަށް ްއާދަިއގެ އެންމެ

ްޓަކަިއް ްިއންޞާފުގެނެސްދިނުމަށް ްހިސާބަށް ްރަްއޔިތުންނާ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެބަޖެހޭ ްއަޅުަގނުޑމެން ނުގެނެސްދެވޭީތވެ.

ްަވއްދާްއަ ްަވގަށް ްކޯޓުތަކަށް ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްއެބަޖެހޭ ްހަރުދަނާވާން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިައށްވުރެ ްކޯޓުތައް ޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްބަދަލުަގިއ ްކުރުުމގެ ްކަންަތއްތައް ްގޮތަށް ްނުގެނެސްދެވޭ ްއިންޞާފު ްގެނެސްގެން،5ްްމައްސަލަތަކަށް ފަރާތް

ްއަޅުް ްކުރަން. ްކަންތައްތައް ްގޮތަށް ްސިާޔީސްއިންޞާފުގެެނވޭ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްކަންތައްަތކުަގިއ ްސިޔާސީ ނޑުމެން ގަ

ްފުލުހުންނަށްް ްނުކުމެ ްމެްނބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންގެ ްވެރިން،ްައޅުގަ ނޑުމެްނގެ ްފަހަރަުކްއަުޅގަ ްކޮންމެ ޚިޔާލުތަފާތުވާ

ްކުރަ ްކަންތައްަތްއ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހަމަލާދީ ްބާރުތަކަށް ްދިފާޢީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްފަރާތްތައްްހަމަލާދީ، ްހުރި ން

ްބަލަންް ްއަބަދުވެސް ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަންތައްތައް. ްކުްށވެރިުކރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްބާރުދިނުމަކީ ނައްތާލުމަށް

ްކޮންގޮަތކަށްް ްއޮތީ ްގެންދެވެން ްޙާލަތަކަށް ްރަނގަޅު ްމިހާރަށްވުރެ ްމުޖުތަމަޢު ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ އެބަޖެހޭ

ނޑުމެންގެްމުޖުމަތަޢުްމިްޙާލަތަށްްމިްދަނީްޤާނޫނުްނެތިގެންނެއްްނޫން.ްމަސައްކަތްކޮްށގެންތޯ.ްފަހަރެއްް ގައިްވެސްްއަުޅގަ

ްއެޅުވޭނެް ްހަމައަކަށް ްމުޖުތަމަޢު ްވަރަށް ްއެކަށީގެންވާ ްމަޖިލީހުން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެބައޮތް. ްޤާނޫނު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވާކަން ްނެރެފައި ްވެސް ްއަހަރު ްމި ްނިމި، ްހަދައި ްޤާނޫނުތައް ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ.ްްވަރަށް ްއެބަ ައޅުަގނުޑމެން

ްހަމަް ނޑު ްއަުޅގަ ްފަާރތްތައްތައް ްތިބި ްތަންފީޛުކުރަން ްމިކަންތައްަތއް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހިތާމައަީކ އެހެންނަމަވެސް،

ްތަންފީޛުކުރަންޖެހޭް ްގޮތަށް ްތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ްފަރާތްތަކުން ްތިބި ްތަންފީޛުކުރަން ްދަންނަވައިލާނަްނ، ތަކުރާރުކޮށް

ްވެްސްމި ްޔަގީންނުން ްހަމަ ްފުލުހުން ްިދވެހި ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްނުުކރެވޭކަން. ްކަންތައްަތއް ންވަރަށް

ްބަލަހައްޓަންް ްއޮމާންކޮށް ްއަމާންޮކށް، ްމިއަށްވުރެ ްޙާލަތު ްއޮްތ ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްބަލަހައްޓަން މުޖުތަމަޢު

ްޝު ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތަށް ނޑުމެންްކުރަމުންދާ ްއަޅުގަ ްއެބަޖެހޭ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްބޭނުން. ްއަދާކުރަން ްވެސް ކުރު

ނޑުެމންްމެންބަރުންްމިްފަރާތްތަކަށްްހިތްވަރުދީ،ްމިއަްށވުރެްރަނަގޅަށް،ްމިއަްށވުރެްއޮމާންކޮށްް ހުރިހާްރައްޔިތުންްއަުޅގަ

ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްން.ްޝުުކރިއްޔާްމިްޤައުމުްއޮންނާނެްގޮތަށްްހަދައިދެވޭތޯްައޅުަގނޑުމެންްއެްނމެންްމަސައްކަތްކުރަ

ް

ްޙަމީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:هللاްއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަުރްޙަމްދޫނުްޢަބްދު



  

ްއާދަމްް،ް` ްކޯޕްރަލް ްލާންސް ްމަރާލެވިފަިއވާ ްހަމަލާދީގެން ްގޮަތކަށް ްއަިނޔާވެރި ްވަރަށް ްކަީށދޫގައި އާެދ،ްރޭަގއި

ްއަމިއްލަ ްައޅުަގނޑުގެ ްއަށް ްޢާއިލާ ްކިެޔވިްްޙަލީމުގެ ްޙަލީމު ްއާދަމް ްހަމަެއއާެއކު ްއަދި ްދާއިރާގެްނަމުަގއި ނަމުގަިއ،ްއަދި

ްއަދާކުރަން.ް ްތަޢުޒިޔާ ްއަށް ްާޢިއލާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްއަހުލުވެރިންެގްނަމުގައި ްއަމީުރްއަޙްމަދުގެ ސްކޫލް،ްމަދްރަސަތުލް

ްކުށްް ްއިބާރާތުން ްހަުރކަށި ްވަރަށް ްހަމަ ްވެސް ްެއންމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޢަމަލު ްއެަބްމި ްކުރަމުން ްއެބަޖެހޭ، ވެރިކުަރން

ްމިހާރަކަށްއަިއސްް ްރާއްޖޭަގއި ްޢަމަލުތައް ްމިކަހަލަ ްވާަހކައަކީ ްެއއް ްބޭނުންވާ ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ގެންދަމު.

ްއެބަހުރި.ް ްވެސް ްސަބަބުތަކެއް ްތަކުރާރުވަމުންދާ ްއެބަހުރި. ްވެސް ްސަބަބުތަކެއް ްގިަނަވމުންދާ ްދެއޭ. ްއެބަ ގިނަވަމުން

ްބޭފުަޅުކްއަޅުގަް ްގޮތަކަށް ްއަނިާޔވެރި ްވަރަށް ްހަމަ ްދުވަހު ްމިދާކަށް ްދާދި ްހަމަ ްއެބަޖެހޭ ްަހއިރާންވާން ްއެބަ ނޑުމެން

ްމިފަދަް ްހުރެމެ، ްލިބި ްމަޢުލޫމާތު ްއެ ްފަހުން ްކުރި ްޙުކުމެއް ްކޯޓުން ްއަދި ްކުށަށްއިޢުތިރާފުވެ، ްއެ އަވަހާރަކޮށްަލއިގެްނ،

ނޑުމެންްހައިރާންވާންްއެބަެޖހޭ.ްދިވެހިރާއްޖޭގައިްމިހާރުްއަނިާޔވެރިްމަރެއް،ްއަނެްއކާެވސްްހަމަްތަކުރާ ރުކުރިކަންްއަޅުގަ

ފެނިގެންްމިދާްމަންޒަރަކީްތަާފތުްކުށްތަކަށްްއަރަިއގަތުމަށްްިހތްވަރުދިނުމާ،ްއަިދްއާދެްހިްތަވރުދޭްތަންްބަލަންްތިބުމާއިް

ްގޮތު ްޢަމަލީ ްވިަޔްސ ްދެއްކިކަުމގައި ްަވރަކަށް ްކިތަންމެ ްވާހަކަަތއް ްމަސައްކަތެއްްމީގެ ްބޮޑު ްމާ ްހުއްޓުުވމަށް ްއެ ން

ްމީހުންް ްއަރަިއގަންނަ ްަކިއރިވެ، ްއަސްލު ްކުށްކުށަށް ްމިކަހަަލ ްފެނިގެންދާއިރު ްމާޙައުލެއް ްމިކަހަލަ ނުކުރުމާ،

ްގިނަް ްވަރަށް ްއަުޑގަދަކޮށް ްވަަރށް ްކުރެޭވްފަހަރު ްކުށެއް ްވެްސްމިިއން ްފަހަރަކު ގިނަެވގެންދާނެ.ްައޅުަގނޑުމެްންކޮންމެ

ކަތަެކއްްއެބަްެދކެވޭ.ްއެަކމަކުްވަރަށްްގިނަްމެންބަރުންްވެސްްފާހަގަކުެރްއވިްފަދައިންްމިކަހަލަްކުށްކުށްްހުއްުޓވުމަށްްވާހަ

ްވެސްް ްމަޖިލީހުގައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަމަކީ ްއެއް ްމީގެ ްކުެރޭވ. ްނުެވއް ްމަސައްކަތްތަެކއް ްގިނަ ްކުރަންޖެހޭ ޓަކައި

ްމަޖިލީ ްއެބަެޖހޭ. ްވިސްނަން ްމިްޙަޤީޤަތުގައި ްވާހަކަަތއް. ްޢާއްމުެވގެންދާ ްިމއީ ްވާހަކަަތކެއް. ްދެކެވޭ ްވެްސ ްތެރޭގައި ހުގެ

ްއެއީް ްބޭނުންނުކުރުން ްއިބާރާތް ްކަހަލަ ްލިބޭ ްހިތްވަރު ްއަރައިގަންަންފަދަ ްކުށްކުށަށް ްމިފަދަ ްތެޭރގައި ްވާހަކަަތކުގެ ދެކެވޭ

ްވާހަކަފުުޅދައްކަ ްޭއގެ ްމެންބަރުން ްމުހިއްމުކަމެއް.ްމަޖިލީހުގެ ްއަެންއްވަރަށް ްބޭފުަޅކު ްއެއް ްއެ ްެވސް ްގެންދަާވއިރު ވަމުން

ްމީހުންްއަރައިގަތުމަށްްބާރުދޭް ްކުށްކުށަށް ްއެްއްޕާޓީައުކންްއަނެއްްޕާީޓއަކަށްްަރއްދުޭދްގޮތުންްނަމަވެސް ބޭފުޅަކުްނުވަތަ

ްރާއްޭޖގެ ްހަމަ ްިމއީ ްެއއީ ްއެބަޖެހޭ. ްަސމާލުވާން ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްބޭނުންނުުކރުން ްއިބާރާތް ހުރިހާްްކަހަލަ

ްމިއީ.ް ްއިބާރާތްތަެކއް ްބޭނުންވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ްމީޑިާއެގ ްފްރީ ްވަދެގެންދާ ްަހމަ ްގޭެގއަށް ކަންކޮޅުތަެކއްަގއި

ްއެބަް ްކަންތައްތައް ްކުރަްއވަންޖެހޭ ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްބޭނުންަވނީ ްގޮވާލަން ްޙަީޤޤަތުގައި ްއެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު

ްާބރުތަ ްތަންފީޒީ ނޑުމެންްކުރަްއވަންޖެހެއޭ. ްއަުޅގަ ްއަވަހަށް ްކުރަްއވަންޖެހެއޭ. ްއެބަ ްކަންތައް ްކުަރއްވަންޖެޭހ ްވެްސ ކުން

އެންމެންްއަތުކުރިްޮއޅާލަިއގެްންމިްކަމަށްްމަސައްކަތްކުިރއްާޔްނޫނީްއަޅުަގނޑުމެންގެްމުޖުަތމަޢުްއަވަހަކަށްްސަލާމަތެއްް

ްނުވާނޭ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުިރއްޔާ.ް

ް

ްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމަދުްސިޔާމުއަޙްމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް



  

ނޑުްއެންމެް. هللا وتركاته حاسالم عليكن ورحو`.ް އާދެ،ްކ.ކާށިދޫގައިްހިނަގއިްމިދިޔަްއަނިާޔެވރިްމަރަކީްއަޅުގަ

ނުޑެގްވާޖިބަކީްމިްރަމަޟާންމަހުް ނުޑްއެންމެްފުރަތަމަްއަޅުގަ ގެްހަރުކަށިްއަޑުންްހަމަްކުށްވެރިކުރާްކަމެއް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްޢަމަލުތަކެްއް ްމިފަދަ ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްއަރިސްުކރުން. ްރައްޔިތުންނަށް ްއެންމެހައި ްރާއްޖޭގެ ްތަހުނިޔާ ހެޔޮ

ްދޭންޖެހޭް ްއަދި ްދުރޫސުލްއަޚްލާޤާ ްދޭންޖެހޭ ްާރއްޖޭެގްރައްޔިތުންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްދަނީ ްމި ްޢާއްމުެވގެން ރާއްޖޭަގއި

ްުނދެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްރައްޔިތުންނަށްްތަރުބިއްޔަތު ްރާއްޭޖގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ވިގެން.

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްވަނީ ްމި ްޙައްޤުަތަކށް ްރައްޔިތުްނގެ ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްސަރުކާރުން ްބޭފުޅުން ްކޮށްދޭންޖެހޭ ވެރިކަން

ނޑުމެންގެްޅަްދަރީންްގްރޭޑުްއަރަިއގަނެވިފަ.ްެއއީްމިހާރަކުްނޫން،ްއަބަދުވެސްްމިކަންްއޮންނަްގޮތް.ްއަ 8ްއިން،9ްްޅުގަ

ްގޮްސގެްނ5ްްއިްނ،6ްްއިން،ް ްކުދިންނަށް ްނޯވޭ.ްއެ ްތަނެއް ްއެްއވެސް ްތަރުބިއްަޔތުކުރާނެ ްކުދިން ްއެ ްަކނޑާލީމަ އިން

ްނުރަނގަުޅް ްއަދި ްވަޅިހަރާ ްމަގުމަތީގަިއ ްދަނީ ްމި ްކުދިން ްއެ ްސަބަބުން ްއޭގެ ްނެތް. ްތަނެްއ ްެއްއވެސް ކިަޔވައިދޭނެ

ްފަންސާހަކަށްްޢަމަލު ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްމުޖުތަމަޢުގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްވެގެން. ްކުދިންނަށް ކުރަމުންދާ

ްގޮެތްއް ްކިެޔވޭނެ ްނޫނިއްޔާ ްބޭނުންނުވެގެްނ، ްކިޔަވަން ްސްކޫލްތަކުްނ ްގޮތަށް ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްކުދިންނަކީ ޕަސެންޓު

ްއެހެންވީމާ ްކުދިން. ްތިިބ ްމަގުމަތިވެަފއި ްނެތިގެން ްފަހުންް، ްއެންމެ ްގޮތަށް. ްމި ްފެންނަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ މިހާުރވެސް

ްވިދާުޅވަނީް ްސަރުކާރަކުން ްއޮްތ ްއޭރުަގއި ްލެއްވީމާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލެއް ްތަޢުލީމުގެ ްޕްރީސްކޫލް އަޅުަގނޑުމެން

މެންްިމއަދުްެވސްްއަޅުަގނުޑގެްއަތުަގއިްލާިރްެއއްްނެތޭ،ްިމްކަމެްއްވާނެްކަެމއްްނެތޭ.ްއެހެންވީމާ،ްިމއަދުްއަޅުަގނޑު

ނޑުެމންގެްޅަދަރިންް އަހަރުްވެފައިްތިބިްކުދިންްދެންްއަންނަްމުޖުތަމަޢު،ްދެނ2ްްްއަހަރު،3ްްވިސްނަންވީްދެންްއަުޅގަ

ްިމއަށްވުރެް ްއަދި ްޤައުމު ްމުޅި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްައޅައިނުލެިވއްޖެ ްމިކަމާ ްައޅުަގނޑުމެން ްއަންނައިުރަގއި ްޖީލަކަށް އަންނަ

ންތައްްޢާއްމުވެގެންްދާނެކަންްޔަޤީން.ްއެހެންވީމާ،ްމިީއކީްައޅުަގނޑުމެންްމިއަދަކު،ްއިްއޔެްައކުްވެސްްބޮޑަށްްމަުރގެްކަ

ނޑުމެންްމިއަދުްވިްސނަންޖެހޭްއެއްްކަމަކީްއަޅުަގނޑުމެންގެްެއއްވެސްްމީހެްއެގް ހިނގާްކަމެއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ށޭްމިްޤައުމުގެްއިޞްލާޙާއިްމިްޤައުމުގެްކުރިއެރުމާއިްތަރައްޤީ.ްއަމިއްލަްކަންތައްތަކަށްްވުރެްބޮޑަށްްއިސްކުރަމާްހިނގާ

ް ްިތއްބެވި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްޤައުމުަގއި ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްމޫނ77ްްުއެހެންނޫނިއްޔާ ްފަރާތްތަކަށް ްއެކި މެންބަުރން

ނ ޑުމެންނަށްްޞިއްޙީްގޮތުންްލައްަވއިގެްނ،ްއެކަކުްއަެނއްަކަކށްްބަދުްދުޢާކޮށް،ްބަދުްބަސްތައްްބުނެގެންްދިޔުމަކީްއަޅުގަ

ްަޤއުމުަގއިް ްމި ްދެކެންވީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބަދަލުަގއި ްޭއގެ ްނޫން. ްކުރިއެރުެމއް ްލިބޭނެ ްަޤއުމަށް ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނުޑް ްމިްނގަ ްދުރޫސުލްއަޚްލާޤުގެ ްދަރީންނަށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްގެނެސްދެވޭނީ ްުއފާވެރިކަން ްފާގަިތކަމާއި ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެްނެގްގެނެސްގެން.ްއާ ްނަމަ،ްއަޅުގަ ްވާކަމުގަިއްވާ ްވެގެން ްޢާއްމު ްމަރު ްމިފަދަ ްގޮތުަގއި ނުޑްގަބޫލުކުރާ ެދ،ްއަުޅގަ

ްކަމުަގއިް ްނުކުރާ ްއެކަން ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން ްހިފުމަކީ ްމަރަށްމަރު ްވާަފދައިން ްޝަރީޢަތުގައި އިސްލާމީ

ްމިކަހަލަ ްވެސް ްޔަގީނުން ްަހމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމާަޙއުލުްްވާނަމަ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްާޢއްމުެވގެންދާނެ. ކަންތައްތައް

ްމިފަދަް ްައކީ ްދުޢާ ްއަޅުަގނޑުގެ ްގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްއަުޅަގނޑުެމން ްދާނެކަން ްހައްދުފަހަނައަަޅއިގެން ބިރުވެރިކަމުން



  

ްރަ ްިދވެހި ްސަލާމަތްކުރެްއވުން. ްރަްއިޔތުން ްިދވެހި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްމަރުތަކުން ްޖާހިލު ްމާތްނުބައި، هللاްްއޔިތުންނަށް

ްދެއްވުން.ް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއިމާންތެރިކަން ްފުރިހަމަ ްއަދި ްމަގުދައްކަަވއި ްތެދުމަގަށް ްސީދާވެގެންވާ سالم عليكن لاތަޢާލާ

 .هللا وتركاته حورحو

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ތެރިްރަމަޟާންމަހުގެްތަހުނިޔާްރާއްޖޭގެްލޮބުވެތިްއަޚުންނާއިްއުޚުތުންނަްށްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިްބަރާކާތް

ްހިތާމަވެިރް ްމި ްމަރުގެ ްޙަލީމުގެ ްއާދަމް ްޝަހީދު ްކޯޕްރަލް ްލާންސް ްަވގުތެއް. ްހިތާމަވެރި ްވަރަށް ްއާދެ، އަރިސްކުރަން.

ްއަ ްދުޢާކުރަން. ްދެްއވުްންއެދި ްކެތްތެރިކަން ްއަށް ްޢާިއލާ ްމަރުޙޫމުގެ ްއެ ްސުވަރުޭގގެްހާދިސާގައި ްމަރުޙޫމަށް ްއެ ްހަމަ ދި

ްމިއަދުް ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދުޢާކުރަން. ްއެދި ްނިޢުމަތްލެއްވުން ދާއިމީ

8ްއިންްފެށިގެްންމިއަދާްހަމައަށްްމިހާރ7ްްުފުލުސްމީހާ،ްމާދަމާްކާކުކަމެއްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނޭނގެ.ްމިްފެބުރުއަރީް

ްމީ ނޑުމެންްވަނަ ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްދިޔައީ. ްމި ްގޮްތގޮތުން ްެއކި ްމަރާަލއިގެން ްނުވަތަ ްޝަހީދުވެގެން ްރާއްޖޭގައި ްމި ހާ

ނޑުމެނަށްްމިއަދުްެވސްްފެނިެގންްމިްދަނީ،ްމިފަދަްޙުޠޫރަތްތެރިްަވގުތެްއގަިއްޤައުުމގެްިމް ގަބޫލުކުރަންްއެބަޖެހޭްއަުޅގަ

ނުޑމެންނަށްްހުށަހެޅި ނޑުމެންްސިޔާސީެވގެްންވަގުުތކޮުޅގައިްވެސްްއަުޅގަ ގެންްދިޔަްކުއްލިްމައްސަލަިއގައިްވެސްްައޅުގަ

ްހަމަޖެހުމަކަށްް ްމިކަން ްވާހަކަދެްއކުމަށް ްމިކަން ްވޯޓުދީގެން ްއެންމެން ްމައްސަލައިގައި ނޑުމެންނަްށްމި ްއަޅުގަ ްތަން. ދިޔަ

ްތަން ްުޒވާބުކުރި ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްޙާލަތުަގއި ްއޮތް ްމަސަްއކަތްކުރަން ްމިްްގެނައުމަށް ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ައޅުގަ

ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤާނޫނުްއަްރަީއސް،ްދިޔައީ. ްބޭނުންވަނީ ްއިލްތިމާސްކުރަން ްފުލުހުންނަށް ްމިއަދު ނޑު ުޅގަ

ނަގަހައްޓައިެދްއވާށޭ.ްަވިކވަކިްފަރުދުންނަށް،ްދިވެހިްރައްޔިުތންނަށްްތަފާތުނުކުރައްވާށޭ.ްއެަކންްއެގޮތަށްްކުރަްއވާްނަމަ،ް

ް ްތިއްެބވިްރައްޔިތުންގެ ްޔުނިފޯމްއަޅަިއގެން ްތި ްގެނެވޭނީ ްހަމަޖެހުމަކަށް ްރައްޔިތުން ްއޮންނާނޭ. ްހަމަނުޖެހުން މެުދގައި

ބޭފުޅުންްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްެއކުަގއިްމިްޤައުމަށްްމަސައްކަްތތަކެއްްކޮށްދެްއަވއިގެންނޭ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްޭރގައިްމިް

ްޤާތި ްއެ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްހާދިސާ ްކޮންމެެވްސްމަރުވެދިޔަ ްރާއްޖޭގެ ްޤަބޫލުކުރަން ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްޤާތިލަކީ ްއެ ލު،

ްކޮންމެވެްސް ްތިއްެބވި ްިއއްތިހާދުވެގެން ްމިއަދު ްހަމައެއާެއުކގައި ްވެދާނެ.ްއަދި ްބޭފުޅަކަށް ްނިސްބަްތވާ ްޕާޓީއަކަށް ސިޔާސީ

ް ްވެދާނެ. ްވެސް ްޕާީޓއަކަށް ްބޭފުޅުްނގެ ްިތއްބެވި ްއެ ްއެްއ، ްޕާޓީ ނޑުސިޔާސީ ްއަުޅގަ ްބޭނުންޭވްްއަދި ފާހަގަކޮށްލަން

ވަނީްކީްއެވގެންތޯްއާއިްއަިދްްބަންދަށްްދޫކޮށްލެވިފައިްމިްމީނާްގޭގެފުލުހުންގެްމިްތަޙްޤީޤުގެްމަރުޙަލާްހިނގަމުންދާއިރުް

ްދޫކޮ ްބަންދަށް ްގޭ ްހާދިސާ ްމިވަރުގެ ްކަމެއްްށްލުމަށްފަހުގައި ްބަލަންޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްާވއިރު ްހިނގާފައި އެއް

ްކަމުގަ ްފުލުހުންނަށް ްއެހެންކަމުން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުުކރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްމިްލްއިއި ްމިކަން، ތިމާސްކުރަން

ްވީހާވެސްްތަޙްޤީޤު ްބޮަޑކަށް، ްޢާއްްވީހާވެސް ްމިކަން ްބައްަލަވއި ްއަިދްރަނގަޅަށް ްއަންގައިދިނުމަށް. ްރައްޔިތުްނނަށް މު

ޢަމަލުކުރެވޭނީްމިްޢަމަލުގެްސަބަބުންްރާއްޖޭގެްޝަރުޢީްމަީތންްްގޮެތއްގެްމިފަދަްކަންތައްތައްްމިްރާއްޖޭގައިްނުހިނގާނެ

ްތެރެއިން ްތެް،ނިޒާމުގެ ްނިޒާމު ްޝަރުޢީ ްރާއްޖޭގެ ްސަބަބުން ްޢަމަލުތަކުގެ ްމިފަދަ ްޙުކުމްތައްްނުވަތަ ްކުރާ ރެއިން



  

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްްކުރެިވގެން.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްމިްރާއްޖޭގެްޝަރުޢީްނިޒާމުގެްތެރޭގައިްމިއަދުތަންފީޛު އަޅުގަ

ްްމި ްއަާސސީ ްރައްޔިތުންގެ ްހިފަހައްޓައި،ދަނީ ްހުރަސްއަޅައިްްޙައްޤުތައް ްކަމަކަށް ްމުޖުތަމަޢުްްއެް،ވަކި މީހުންނަށް

ްވާހަކަ ްދޫކޮށްލަމުންދާ ްއިންތެރެއަށް ްޤާނޫނުައސާސީ ްޙައްެޤއް ްއަސާސީ ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްރުމަތްހުް. ްހިތުމަށް ތެރިކޮށް

ނ ްުޙރުމަތްްަޑއެިޅގެންކަ ްއެ ްއެޫނންއޮްތއިރު ނޑާލަިއްެއކަން ްފެނިގެްންްކަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދާތީ ްގެންދަމުން ގޮތަކަށް

ްމަޖިލީހުގެ ްދަނީ.ްރައްޔިތުންގެ ްްމި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބާރުގ44ްްެމެންބަރުންނަކީ ްޤާނޫނީ ްލިބިދޭ ްދަށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްދަށުން ްބާުރގެ ްް،ދަށުން،ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްދަށުންަރއްޔިތުްނގެ ްަގވާއިުދގެ ްކަްންް،މަޖިލީހުގެ ްމަތީން ްއުސޫެލްއގެ ަވކި

ނޑު ްބައެއް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ ްއެއާކުރަންޖެހޭ ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްގޮތް.ްްމެންނަށް ްވަމުންދާ ްކަންތައްތައް ޚިލާފަށް

ނޑަށް ނޑުމެންގެްތެް.މިއަދުްއަުޅގަ ވެްސްއެހެްންރެއިންްކޮންމެމާދަމާްޮކންމެވެސްްއެހެންްމީހަކަށް.ްައނެއްްދުވަހުްއަުޅގަ

ްހަމަ،ްމީހަކަށް.ްއެހެންވީމާ ްހަމަަރއްޔިުތން ްާރއްޖޭަގއިމާޔަހިގޮތެއްގައި ްމި ްމެނުވީ ްނާންނާނެ.ްްްތކޮށްދީގެން ހަމަޖެހުމަކަށް

ްވާލަނީްމިްރާއްޭޖގައިެވރިކަމުގަިއްތިއްެބވިްފަރާތްތަކަްށްމިްގޮްްހާްލީޑަރުންނަށާއިްމިްރާއްޭޖގެއަޅުަގނުޑްސިޔާީސްއެންމެ

ފުވެިރކަންްރަްއޔިތުންގެްމެދުަގއިްހަމަހަމަކަމާއެުކގަިއްއަދިްވަިކްފަރާތަކަްށްޢަދުލުއިންޞާފާއިްއަިދްމިްާރއްޖޭގެްއިންޞާ

ް ްވެސް ްސިފައިންަނށް ްހިންގައިދެްއވާށޭ.ްފުލުހުންނާއި ްމިކަންކަން ްބޭނުންަވނީ،ްޔުނިފޯމްނުޖެހި ްތިްދަންނަވަން ްއަަޅއިގެން

ްމަސައްކަތް...ްުކގައިްަޤއުމުގެްވަކިްފަރުދަކަށްްވަކިްަރއްޔިތަކަށްްތަފާތުނުކޮށްއެްބޭފުޅުންްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެއްެކުވން:ްރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަފްރާޝީމުއިނގޫފާ

ްالرحينްالرحونްهللاްتسن ްމާތްްޝުކުރިއްް.عليكنްسالملا. ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަهللاާޔ، ްއެކަލާނގެްެގ ޙުމަތާއި

ްރަމަޟާންއެކަްމަޣްފިރަތާއި ްބަރަކާތްތެރި ްެލްއިވ ްމަހެްއގައި ްއެ ްދިްނނެވުން ްތަހުލާނގެ ްއެދުންތަކާިއ ްހެޔޮ ނިޔާްމަހުގެ

އަޅުަގނޑުެގްދާއިާރގެްފަރާތުންްދިެވހިްލޮބުވެތިްރައްޔިތުންނަށްްުފރަތަމަްވެސްްއަރިްސކޮށްލަން.ްް،އަޅުަގނުޑގެްފަރާތުން

ްއޮ ްދަންނަވާލަން ްކުރުުކރުކޮށް ްވަރަށް ްފަުހގައި ްމިްއޭގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްވިލުފުށީ ްއަކީ ްާވހަކަ ތް

ްމައް ްުކއްލި ްގަސްތުްހުށަހެޅުއްވި ްޙައްޤަކާނުަލއި ްއަކީ ްއަިނޔާވެރިކަމާސަަލ ްޢަދާވާތްތެިރކަމާއި ްލާންސްްގައި ްެއުކގައި

ްޙަލީމު ްއާދަމް ްޝަހީދު ްއަލްމަރްޙޫމު ްކުށްްކޯޕްރަލް ްެއަކން ްވާތީ ްމަރާލާފައި ްވަގުެތއްަގއި ްގޮތުންްރޭގެ ވެރިކުރުމުގެ

ްަމއްަސލަ ްުކއްލި ްއެހެންްްހުށަހަޅާފައިވާ ްޕީ.ޕީ.ެއމުއެްއ. ްމިކަންްވީމާ، ްއިބާރާތުން ްހަރުކަށި ްވަރަްށ ްހަމަ ްފަރާތުން ގެ

ް ްވެސް ްނަފްސަކީ ްޮކންމެ ްކުށްވެިރކުރަން. ްއެއީްރުހުއަޅުަގނޑު ްނަފްސެއް. ްކަުމގަިއްްމަތްތެރިވެގެްނވާ ްމީހެއް ރަނގަޅު

އެްއގައިްއުޅުނުްމީހެއްްކަމުަގއިްިވޔަސްްވެސްްނަފްސަީކްްކޮންމެްޕާޓީްްމީހެއްްކަމުގައިްވިަޔސް،ްވިޔާނުދާވިޔަސްްއަދިް

ް ްހުއެއީ ްކީްއެވގެންތޯ ްއެްއޗެއް. ްމާތްްހުރުމަތްތެރިެވގެންވާ ްރުމަތްތެރިވެގެންވަނީ. ްވަތަޢާލާގެްهللا ސުބްޙާނަހޫ

ްމީސްތަުނންނަށް ްކުޅަދުންވަންތަކަން ްއެކަލާނެގ ްމީހަކަށްްްއެްއކަުއވަންތަކަމާއި ްެއއްެވސް ްެއއީ. ްދަލީލެއް ތަފްސީލުކޮށްދޭ

ވަނީ.ްްރުމަތްތެރިވެގެންހުމިް،ްްއްމިްއިންސާނާްައކީ.ްއެހެންވީމާފާޑުނުކިޔޭހާްފުރިހަމަކޮށްްއުެފއްދެވިފަިއްހުންނަްއެްއޗެ



  

ްއުފައްަދވާފައި ްދުނިެޔ ްމުޅި ްއިންސާނާ ްސަަބބަކީ، ްވަނަ ްދެ ްނަފްސަކީ. ްއެްއޗެްއ ްދުިނެޔްްކަރާމާތްތެރިވެގެްނވާ މި

ްވަނީްއިންސާނާާއ.ްއެހެންވީމާްލިއްޔަތުއާާރސްތުކުރުމުެގްމިްބޮޑުްމަސްއޫ،ްއިމާރާތްކޮށް މިްއިންސާނާް،ްހަާވލުކުރެވިފައި

ް ްކަރާމާތްތެރި ްމާތްހުމިއީ ްދަނީ. ްވެގެން ްނަފްސަކަށް ްދުނިޔެهللاްރުމަތްތެރިވެގެްނވާ ްމި ްއުފައްދަވާފައި ްދުނިޔެ އިްންްމި

ްމުހާސިލު ްޙަޤީޤީ ްދަނީކުރަންވީ ްގެއްިލގެން ްމަރުްރާދު ްދިަޔ ްމި ްޝަހީދުެވގެން ްމީގެން. ްޙަލީމުނޫންތޯ ްއާދަމް ގެްޙޫމު

ްއިޞްލާޙުް ްކަންތަްއތައް ްކިތައް ްކިަތއް ްވެސް ްެއއްަޗކުން ްލިބޭ ްއެހެންވީމާވިސްނުމުން ްހިނަގިއދާނެތޯ. ްެވގެން ްަޙއްޤަކާ،

ްޢަދާވާތްތެރިކަމާ ްމަރާލަިއގެންނުވާނެ.ްއެހެްނުލައި ްމީހަކު ްމަނާކުރުމަށް،ްންވީމާއެުކަގއި ޓަކައިްްއިސްލާމްދީނުަގިއްމިކަން

ނ ްކަ ްމަރަށްޤިޞާސް ްއޮންނަނީ. ްމިހިރަްަޑއަުޅއްވާަފއި ްނޫނޭ. ްވާހަކަތަެކއް ްދަްއާކ ްހަރުކަށިވެގެން ްމިއީ ްހިފުން. މަރު

ްމަޤްޞަދުތަކަށް ްމާތް ްމެރީމަ،ްްޓަކައިްމިހިރަ ްމީހުން ްމީހުންްްކަމާޢަދާވާތްތެރިކަމާިއްބަޣާވާތްތެރިއިސްލާމްދީނުަގއި އެކު

ل ْيُكنُ ްُكتِة  ްަވޙީކުރަްއވަނީް"هللاްމީހުންްމަރަންްއިސްލާމްދީނުގައިްއޮންނަނީްއެހެންވެގެން.ްއެހެންވެ،ްްމަރައިފިއްޔާްއެ ްع 

اصُ  ްމަރައިފި"ްްاْلق ْتل ىްفِيްاْلقِص  ްެއްްކަމަށްްމީހަކު ްއޭެގްހުރިހާްޝަރުތުތަކެްއްުފރިހަމަވެގެން،ްޝަރީޢަތަށް ވަންޏާ

ްސައްތަ ްމާފުްއިންްމައްސަލަ ްސާބިުތވަންޏާ ްއަށް ްޤިޞާސްްކަމަށްްނުދީފިަސއްތަ ްމަރާށޭ. ްއޭނާ ހިފާށޭ.ްވަންޏާ

ްވަ ްައކީ ްވާަހކަ ްއަެނއް ްބޭނުންވާ ްއަޅުްދަންނަވާލަން ްމިކަން ްބޮލުަގއި ްމީހެްއގެ ްނޫޅެމޭ.ކި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާަކށް

ްމިޟާންރަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް، ްމިއީ. ްކަލޭްްމަހޭ ްމަރައިލާނަމޭ. ްކަލޭ ްދިމާލަށް ްކަލެއާ ބުނަނީ

ނޑުމެންްބުނާ.ްދެންްކީކޭތޯްއަޖެހޭްމީހެކޭ.ްހަމަްއިރުކޮޅެްއްފަހުންްއޭނަްމަރުވީމަރައިލާނަމޭ.ްކަލޭްތިއީްމަރަން ނީ.ްުޅގަ

ްމި ްައލާމާތްތަކޭ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްދެންްމިހުންނަނީ ްތުހުްހުންނަނީ. ްމެުދގަިއ ްއޭނައާ ްކިޔާނީ. ނޑު ްއަުޅގަ މަތެއްްކީކޭޯތ

ްނުކުރެވޭނެތޯ.ް

ް

ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކ. ްއާދެ،ްރޭ ްަރއީސް. ްހިާތވެރި،ްކާްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރި ްހިނގި ނުޑްެވސްްށިޫދަގއި ްއަުޅގަ ްހާދިސާ އަނިާޔެވރި

ްއަދި ްޙަލީމުލާްކުށްވެރިކުރަން. ްއާދަމް ްކޯޕްރަލް ްޢާއިލާންސް ްއަދިްްގެ ްދުޢާކުރަން. ްއެދި ްދެްއުވން ްކެތްތެރިކަން އަށް

ްާޢއިލާ ްއެ ްނަމުަގއި ްރަްއޔިުތންގެ ްހުރިހާ ްދާއިާރގެ ްމަތިވެރި ްތަމްސީުލކުރާ ްތަޢުްއަޅުަގނޑު ްއަިދްައށް ްފޮނުވަން. ޒިޔާ

ްމި ްކުރިމަިތލާފައި ްމިހާރު ްއެދުންްއަޅުަގނޑުމެން ްެހޔޮ ްހެޔޮއެދުމާއި ްަރމަޟާންމަހުގެ ްބަަރކާތްތެރި ްތަްއ،ްމަނިކުފާނާއިވާ

ްމަސައްކަްތކޮށްގެންް ްދިވެހިން ްއާދެ، ްއަރިސްކުރަން. ްއެންމެްނނަށް ްާދއިާރގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންނަށާއި ހުރިހާ

ްހޯދައި ްމިޑިމޮކްރަސީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަތުރެއްގަްފި. ްޑިމޮކްރަސީެގ ްހޯދުމުގައި،ްތިބީ ްމިނިވަންކަން ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ .

ްމި ްއެްއވެުއޅުމުގެ ްހޯދުމުގަ. ްސުވާލުކުރަންއަނިވަންކަން ްމިހާރު ްމިޅުަގނޑުމެން ްނަތީޖާްޖެހިއްޖެ ްއާޚިރު އަކީްްކަންކަމުގެ

ްޑިމޮކްރަ ްމި ްމިހާރު ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްމިކޮބައިތޯ. ްއަށް ްރާްއޖެ ްމި ްނުވަތަ ްދަތުރުގައި ްޒަމާނީްްސީގެ ގެންނަ

ްމި ްބަދަލުތަްބަދަލުތަކޭ ްކިޔާ ްހިސާބާ ްގަސްުތުކރާ ްދާން ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިސާބާ،ްއަދި ްއާދެވުނު ްކޮންމެވެސްްކުގައި މެދު

http://www.google.mv/url?sa=t&rct=j&q=%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89&source=web&cd=4&ved=0CFoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.elsharawy.ebnmaryam.com%2Fsharawy1%2Falbakara%2F178.htm&ei=ExYNUKvoK4HPhAe62Mj0CQ&usg=AFQjCNFPhahMQGR2Ic4f53bHrI_VtBiVRw&cad=rja
http://www.google.mv/url?sa=t&rct=j&q=%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89&source=web&cd=4&ved=0CFoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.elsharawy.ebnmaryam.com%2Fsharawy1%2Falbakara%2F178.htm&ei=ExYNUKvoK4HPhAe62Mj0CQ&usg=AFQjCNFPhahMQGR2Ic4f53bHrI_VtBiVRw&cad=rja


  

ްޤަް ްއުސޫލުަތކާއި ްދިރިއުޅުމުގެ ްދިވެހިންގެ ްއާދެ، ްަކންނޭނގެ. ްިވސްނާލަންވެއްޖެ ްގޮވަރަކަށް ްކަްނކަމާްބޫލުކުރާ ތްތަކާއި

ްގޮތްތަކާ، ްދެކޭ ްދިރާސާްމެދު ްރަނގަޅު ްކޮންމެވެސް ްބަދަލުތައް ްހަދައިްމިއަންނަ ްނޫންް،ެއއް ކަމަށްްްވިސްނަިއގެން

ްލިޔެްވެއްޖެް ްލިޔުްނތައް ްނޫސްތަުކަގއި ްބާއްަވއި ްބަހުސްތައް ްމިފަދަ ްިހއެއްުނވޭ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްެއކިެއިކްް،އްޔާ އަދި

ްއެއްވެް ްތަޤުރީރުްް،ތަންތަނަށް ްމީގަިއ ްހެދުމަކުން ްދީ ްކުށްވެިރކުރަމޭ،ްހަތައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮންނާނެހެނެއް. އްލެއް

ްހައެްއކަ ްައޅުަގނޑުމެން ްމިހެން ްް،ކުށްވެރިކުރަނީ ްމި ްފަހަރު ްމަޖިލީހުއަށެްއކަ ްކޮަބއިތޯ ްގޮަވއިފި. ްވެްސ އްަލކީ.ްހަގައި

ްލަތުްއޮތްްޙާމެދުްވެސްްސުވާލުކުރަްނޖެހޭްހިސާބުގައިްްޙުކުމެއްްއަތުެވއްޖެއްޔާްތަންފީޛުކުރާނެްގޮތާްނުވޭްބަދަލެއް.ްއަދި

ނޑުމެންް،ްއެހެންވީމާވަނީ.ްްކަމަށްްމި އަޅުަގނޑުްމިދެންނެވީްއަުޅަގނޑުމެންގެްކަންކަމަށްްމިއަްނނަްބަދަލުތަކަށްްއަޅުގަ

ްމުއްތި ނޑުފުރާނަ ްބަ ްޑިމޮކްރަސީައކުން ްހެޔޮގޮތުގަްްދަންނަވަންތޯ ްދަރިން ްކޮަބއިތޯ ްނުކުރެވޭނެ. ްބޮުޑކުރުމާިއްެއްއ އި

ްލިބިގަތުމާއި ްމާޙައުލެއް ްބޮޑުކުރުމުގެ ނޑުފުރާނަްއަމަންއަމާންކަމާއިްދުޅަހެޮޔކަމާއިްއަމާންކަމުަގއި ވުެރްްމުއްތިކުރުމަށްބަ

ް ްިވދާޅުވެބޮޑު ްޙައްޤެްއ، ްމިއިންސާނީ ްަޙއްޤޭ ްއިންސާނީ ްމިްބައްަލވާ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްޑިމޮކްރަީސ ކިޔަނީ.ްްކިޔަނީ

ނުޑްނިދަން.ްކޮބައިތޯްއެްަޙއްޤަކީ އޮެވވޭނެކަމުެގްޔަޤީންަކންްނެތީ.ްމަގުމަްއޗަށްްނުކުެމވޭނެކަމުެގްޔަޤީންކަންްނެތީ.ްޭރގަ

ްއަެނއް ްދެޭވނެއެއްތަނުން ްޑިމޮކްރަސީތަނަށް ްޮކން ްނެތީ. ްޔަޤީންކަން ނުޑްް،ެއއްްކަމުގެ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްޙައްޤެއްތޯ. ކޮން

ްމި ްމިްްދަންނަވާލަން ްދުއްވާލަންްއުޅެނީ ްނޫންކަަމކަްހިސާބަށް ްވީް.އުޅުނީްށް ްސަބަބުން ގޮެތއް.ްްރޯދަމަުހގެ

ްމި ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަްނ ްްއެހެންނަމަވެސް، ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމެދުްއުޅެނީ ްހިސާބާ ްއާދެވުނު ްމި ސީރިއަސްކޮށް

ްއަޅުވަނީ.ްެއއީތޯއޭްްއެއްްވެސްްތެދުވެްއަނެއްްބައެްއގެްބޮލުގައިްމިްކޮންމެްޕާޓީް،.ްކޮންމެްބައެްއްވެސްވިސްނަންެވއްޖޭ

ްއެއްޗެކޭ.ް ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ްޖީަލށް ްއަނެއް ްއެްއޗެކޭ. ްއެްނމެންގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްަރއްޔިތުން ްދިވެހި ްޤައުމަކީ ްދިވެހި މި

ްަޤއުމާއި ްބާްއވާފައި ްހިާސބެއްަގއި ްވަކި ްކަންތައް ްވިސްނަންެވއްޖެްްޙާލަތާއިްސިޔާސީ ްގޮތްގޮތް ްމިާވ ރައްޔިތުންނަށް

ްއެއީް،ނޫންތޯއޭ ްރަީއސް. ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްދިވެހިްްއަުޅގަ ްނުލާނަން ްޑީ.އާރު.ޕީ ްައޅުަގނުޑ ްއެްއޗަކީ. ދަންނަވާ

ްކުރިައކަށް.ް ްޤައުމަށްވުރެ ްައޅުަގނުޑެގ ްމެންބަރުކަން ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްނުލާނަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުިރއަކަށް. ޤައުމަށްވުރެ

ްމިްއެހެންނަމަވެސް،ްއެއީް ްމިއަދު ްއެްއޗަކީްނޫންތޯ ްެދއްކުނު ްމި ްވެސް ްޕާީޓްްކަމުެގްތެރެއިން ނޑުމެންނަށް.ްެއއް ައޅުގަ

ްް..އަޅަނީ.ވަޅިމަރަނީ،ްމީހުންޮގވަނީްމިހެންނޭ.ްމިްގޮވަނީްމިހެންނޭ.ްއަެނއްްޕާޓީްއިންްްއިންްމި

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:މިނގިލިްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމުްއިބްރާހީމުްމާ

ްހެޔޮ ްރަމަޟާންމަހުގެ ްބަރަާކތްތެރި ްރައީސް، ްތަހުޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެހައިްނިޔާއެދުމާއި ލޮބުވެތިްްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމި ްހިނގައިގެން ްކާށިދޫަގއި ްރޭގައި ްދަންނަވަން.ްހަމައެހެންމެ ްްރައްޔިތުންނަށް ްމަރުގެ ްޕާޓީގެްހާދިޔަ ްޖުމްހޫރީ ދިސާގައި

ްކުށްވެރިކޮށްްއާއިްނަމުގަ ްފަރާތް ްހިންގާފަިއވާ ްއެކަން ްނަމުގައި ްައމިއްލަ ްޢަމަލުންްް،ައޅުަގނުޑގެ ްލާއިންސާނީ އެއީ

ްޮގާވލަން ްއަޅުަގނޑު ްއެޅުމަށް ްފިޔަވަޅުަތކެްއ ްއަވަސް ްސަލާމަތްެވގަުތމަށް ްސަރުކާރަށާއިްް.އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި



  

ްމަޖިލީހަށް ްމުއައްސަސާތަކަް.ރައްޔިތުންގެ ްހުރިހާ ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްހިމެނޭްއަދި ްދައުލަތުަގއި ށް،

ްމިްމިކަންްހައްދުފަމުއައްސަސާަތކަށް.ްްއެންމެހައި ނޑުމެްނނަށްްއޮޅިފަހަނައަޅައިގެން ްއެއްްނޫންްމިްްދާްމިންވަރުްއަޅުގަ

އަދިްއާދަމްްެލއްވުންްއެދިްދުޢާކުރަން.ްހެޔޮްރަޙުމަތްهللاްރާނަފުޅަށްްމާތްްގެްފުަގއިްާއދަމްްޙަލީމު.ްއާެދ،ްހަމަްމިނޭވާއޮތީ

ްޙަލީމު ްފެމިލީގެ ްދުޢާްއެންމެހައިްގެ ްއެދި ްދެއްވުން ްކެތްތެރިކަން ްިމްބޭފުޅުންނަށް ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްއާދެ، ކުރަން.

ްވަރަށްްމައްސަލަ ްމިްއަކީ ްމިހާރު ްޤައުމު ްމުޅި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެއްްވެސް ްމީހުންްްދަނީ ްދުވަހަށް ްއަނެއް ދުަވހުން

ްކަންތަްއތައްް،މެރުމުގެ ްނުބަިއ ްބޮޑެތި ްވަްއަކމާއި ްޮބޑެތި ްުދވަހެއްްް،އަދި ްކަންތައްަތއް ްުކރުމުގެ ްޢަމަލުތައް ފާހިޝް

ްމިދުވަހަ ްސުލޫުކްެވސް ްއަޅުަގނޑުމެންެގްއަޚްލާާޤއި ްގިނަވަމުން.ްހަމައެެހންމެ ނޑުމެންގެްްކަށް ްެގއްލިގެން.ްއަުޅގަ ދަނީ

ދަނީްްޢަދާލަތުްވެސްްމިްއޮތްއިޖުތިމާޢީްްެމންގެްއިޤުތިޞާާދއިއަދިްައޅުަގނޑުްކުރުުމެގްމިންވަރާ،ތެރޭގައިްކަންތައްަތއްް

ނުޑވެގެން.ްއާދެ،ްމިހެންކަމުންް ނޑުފު ނޑުމެންްމިްހުރިހާްކަމެއްްއެނގިތިބެފު ދެނެިތބެްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަޖެހޭްް،އަޅުގަ

ްއިސްަނގަިއގެްންކުރިއަށް ްކަންކަމަށް ްވެސްްްމި ްދުަވހަކު ްއައިއްސަްްދާން.ްކޮންމެ ްމަޖިލީހަށް ނޑުމެން ކުެރޭވްްމިްއަުޅގަ

ްއެބަޖެހޭ ްވިސްާނލަން ްއަމިއްލައަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްކޮބައިތޯ ްއިނގިލިއެްކަންތައްތަކަކީ ްދިމާލަށް ްބަޔަކާ ދިއްކުރުމުެގްހެން

ނޑުމެންގެްަޤއުުމގެްސަލާމަތާއިްއަމާންކަމުެގްރިން.ްއާދެ،ްއެހެންވީމާ،ްހަމައެއާްކު ނޑުްދަންނަވާލަނީްއަުޅގަ އެީކގަިއްއަުޅގަ

ްގެންދިއުމަށް ްޒިންމާްއައްސޭިރއަކަށް ްބޮޑު ްެއންމެ ްމަަސއްކަތްކުރުުމގެ ްްޓަކައި ްފަރާތަކީ ްއުފުލަންޖެހޭ ރައްޔިތުންެގްއެއް

ްބޮޑުް ްއެންމެ ްދީފަިއވާ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްބާރުތަކެއް ްހުރިހާ ްކުރުމުގެ ްމިކަންކަން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހޭ.

ްމި ްިމއަދު ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއާދެ، ްެއއީ. ްފަރާތަކީ ްއުފުލަންޖެހޭ ްހޯމްްްމަސްއޫލިއްޔަެތއް ްމިނިސްޓްރީން، ްހޯމް ބުނަީނ

ްފޮް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްކުރުްނުވާފައިމިނިސްޓަރު ްކަންަތއްަތއް ްއެ ްޖިނާޢީްްބެހޭްމާވަނީ ްެއއީ ްއާދެ، ްސިޓީފުޅެއް. ގޮތުން

ްފުރިހަމަކުެރވިފައިއިޖުރާއަ ްކަންަތއްތައް ްޤާނޫނުގެ ްބިލުގެ، ްމަރަށްްްތުެގ ްއަދި ްޤައުުމގައި ްައޅުަގނޑުެމންގެ ުނވާތީ.

ްށްފަޔައްތަްއްއަލަށްްފަަށިއގަންނައިރުްމަޖިލީހުގެްލަމަރުހިފުމުގެްކަންތަކަކީްއާދަެއއްެގްގޮުތގަިއްހިފިފައިނުވާތީްމިްކަންތަ

ްފޮނުވީމަ ްއެް،އެދި ްއެއްޗެހިފަްއަޅުަގނޑުެމން ްދިމާލަށް ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްނުރުހުމުގެްްަޔއިކިްރާތްތަކުގެ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްނުދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްކަެމއް ްކުަރންވާވަުރގެ ްރައްުދކުރުމަކީ ތުަގިއްގޮްބަސްތައް

ބާރުވެރިްފަރާަތީކްް،އެްކަންަކމަށްްމަގުްދައްަކއިދިނުމަކީްެއންމެްބޮޑުް،ހޯދައިދީހައްލުއަޅުަގނޑުމެންްއެްކަންކަމަށްްއޮތްް

ްއޮތްއިުރް ްއެކަން ްއެހެން ްބުނެދޭ. ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ްނޫންކަްނ ްއެްއޗެއް ްއެހެން ްފިޔަަވއި ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ްއެ ްހަމަ ްތާއީދުކުރަމުންމަނިކުފާްްއަޅުަގނޑު ްުފރިހަމައަށް ްސިޓީފުޅަށް ްފޮނުވި ްއެ ްތެރެއިންްް،ނު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ެއކަން

ް ްހޯދައިދީހައަވަހަށް ްމަސައްކަްތކޮށްްއެްް،އްލެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަގު ްނިންމުމުގެ ްހޯދައިދޭންޖެހޭނެްް،ކަންތައް ްމަގު އެ

ްއިޚު ްވަރަށް ްފުރުޞަތަްށ ްދެއްވި ްއަޅުަގނޑަށް ްދަންނަވަމުން ްލާޞްތެރިކަވާހަކަ ްދަންނަވާލަމުންްމާ ްޝުކުރު އެކު

ްއަޅުަގނޑުްއިށީނދެލާނަން.ްަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް.ް

ް



  

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ްވަގުތުޢިްއޒަތްތެރި ްބަހުސްގެ ްމައްސަަލއިގެ ްކުއްލި ްހިސާބުންްމިއަދުގެ ްް.ްއާދެ،ްމިހާ 1ްކަމަްށވާ

ްމަް ްހަމަވީ. ްަވގުތު ްބަޔާްނކުރާްގަިޑއިރުގެ ްގަާވއިދު ްމައްސަލަްޖިލީހުގެ ްުކއްލި ްްގޮތުން ްދުވަހަކު ްހުށަހެޅިއްޖެ 1ްެއއް

ް ްއިތުރުކުރަްނޖެހޭ. ްއަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުެގ ްަވގުތު ްއެހެންވީމާގަިޑއިރުެގ ،ް ްނިމޭނީ ްޖަލްސާ ޖަހާއިރު.3ްްމިއަުދގެ

ްދަނީ.ްްކުރިއަށްްމިްންައއިގެްއަޅުަގނޑުްއެޖެންޑާ

ް

ްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގ6ްެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްުހށަހަޅާްކަންކަން.ްް.6ްދެ،ްއެޖެންޑާްނަންބަރުއާ

6.1-ްް ްނަންބަރު 57/2515ްްޤާނޫނު ްޤާނޫނުގެ ްހިންގުމުގެ ްއުސޫުލން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ 62ްދިވެހިާރއްޖޭގެ

ް)ބ ްމާއްދާގެ ްޮގތުގެްއިގަ(ވަނަ ްގަވަރންަމންޓުްވާ ްލޯކަލް ްރަްއޔިތުންެގްްމަތިން ްތެރެއިން ްޢާއްުމންގެ ްބޯޑަށް އޮތޯރިޓީގެ

ްހޮވުމަށް ްމެންބަރަކު ނޑައަޅާ ްކަ ްއިޢުލާނަށްްމަޖިލީހުން ްކުިރ ްއިން ްއިދާރާ ްަމޖިލީހުގެ ްއިޖާބަދެއްަވއި،ްޓަކައި

ްއިޢުލާނުކޮށް ްަނންފުޅުތައް ްފަރާތްތަުކގެ ްކަމާމަޖިލީް،ކުރިމަތިލެއްވި ްމިްްހުގެ ްމަްއސަލަ. ްފޮނުވުމުގެ ްއަްށ ްކޮމިޓީ ބެހޭ

ްނަންފުޅުތައްްއިްއވާލަދެްއވުމަްށްއަޅުަގނޑުްއަމީންޢާއްމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ްް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ް ްނަންބަރު ްޤާް،57/2515ޤާނޫނު ްިހންގުމުގެ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިާރތައް ްއިދާރީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަނ62ްްަނޫނުގެ

ް)ބ( ްގޮުތގެްްަގއިމާއްދާގެ ްްވާ ްމަތިން ްގަވަރންމަންޓު ްރައްޔިތުންެގްލޯކަލް ްތެރެއިން ްޢާއްުމންގެ ްބޯޑަށް އޮތޯރިޓީގެ

ނޑައަާޅްމެންބަރަކުްހޮވުމަށް ކުރިމަތިލެއްިވްޢުލާނަށްްއިޖާބަދެއްަވއިްަޓކައިްމަޖިލީހުެގްއިދާރާްއިންްކުރިްއިްމަޖިލީހުންްކަ

ް ްް/ްމއ.ކަޝްީމރުވާދީް-1ފަރާތްތަކަކީ؛ ްޙުަސއިން، ްއަޙްް/ްހ.ފެންވިލާގޭް-2ޝުޖާޢު ްޙުސައިން، ްނަޝީދު ް-3ަމދު

ް.ްޒީފުމުޙައްމަދުްނަް/ްގ.ގުލްޝަްނވިލާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މަތިންްދިރާސާުކރެއްވުމަށްްޤައުމީްސަލާމަތުެގްްވަނަްމާއްާދގަިއވާްގޮތުގ171ްެއާދެ،ްމިްމައްސަލަްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ްކަުމގަިއްނިންމަން.ްފޮނުވިއްޖެްކޮމިޓީްއަށް



  

ްއެޖެއާދެ،ްް-6.2 ްއޮތީ ްދެން ްނަންބަރު ްްޤާނޫނުައސާސީގެ.ްިދވެހ6.2ިންޑާ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމާއްދާެގ93ްްްރާްއޖޭގެ ވަނަ

ްަބއި)ހ( ްބައިވެރިވާ ްފަރާތުން ްހިންގާ ްވެރިކަން ްނަމުގައި ްދައުލަތުެގ ްދިވެހި ްމުޢާހަގައި ދާތަކަށްްނަލްއަޤްވާމީ

ްރައްޔިތުޢަމަލުކުރަންވާ ްހުށަހަޅައި،ނީ ްމަޖިލީހަށް ްގޮތުގެްްންެގ ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްއެ ްފާސްކުރުމަށްފަހު ްމަޖިލީހުން ްއެ

ްކޮންެވންޝަންްްމަތިން ްބަޔާންކޮށްފައިވާތީްޔުނައިޓެޑްްނޭޝަން ޑްްޓްރާްނސްްނެޝަނަލްްއޯގަނައިޒްްްއެގެއިންސްޓުކަމަށް

ްމައްކްރައިމު ްބައިވެރިވުުމގެ ްިއން ްދިވެހިރާއްޖެ ްމެންބަރުންަގއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަ ްމި ްސަލަ. ޖުލައ3ްްިނަށް

2512ް ްފޮނުވިފަަގއި ްވާނީ ްސިޓީފުޅު ްފޮނުްއިވ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިއްވަަވއި. ްމަޖިލީހުގެްމަޖިލީހަށް ދެްއވުމަށް

ްއަމީންޢާއްމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްއަލްފާޟި ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްޢަބްދުރައްޔިތުންގެ ްލް ްޝާހިދަށްهللا ްދަންނަވަމެވެ، ްސަލާމަށްފަހު ްޔުނައިޓެްޑްވެދުން .

ަގއިްދިެވހިރާއްޖެްއިންްބަިއވެިރވުމުެގްނެޝަނަލްްއޯގަަނއިްޒޑްްކްަރއިމުްޓްރާންސްްނޭޝަންްކޮންވެންޝަންްެއެގިއންސްޓު

ްފޮރިން ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ރޒުްމައްސަލަ ްމިއެފެއަ ްލިޔުއްވާަފއިވެްން ްިދވެެއވެްއޮީފހަށް ްޖުމްހޫރިްއޔާގެް. ހިރާއްޖޭގެ

ް ްބައިވެރިވ93ްްާޤާނޫނުއަސާސީގެ ްފަރާތުން ްހިންގާ ްވެރިކަްނ ްނަމުގައި ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްމުޢާހަބައިނަލްއަ ްޤްވާމީ ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށް ްޢަމަލުކުރަންވާނީ ްފާސްކުރުމަށްފަހުްހުށަހަޅައި،ދާތަކަށް ްަމޖިލީހުން ް،އެ

ްމަޖިލީހުންް ްގޮތުގެްްއެ ްބަޔާންކޮށްފައިްމަތިންްްނިންމާ ްް،ވާތީްކަމަށް ްއެެގއިންސްޓުޔުނައިޓެޑް ްކޮންވެންޝަން ްނޭޝަން

ްކްަރއިމުްޓްރާންސް ްއޯގަނަިއޒްޑް ްމަޖިލީހަށްްނެޝަނަލް ްރައްޔިތުންގެ ްމައްަސލަ ްބައިވެިރވުމުގެ ްއިން ްދިވެހިރާއްެޖ ަގއި

ފީހަށްްއޮްމަތިންްމިްމައްސަލަްނިންމަވައިދެްއވުމަށްފަހުްމިްގޮެތއްގެްްމަޖިލީހަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްްއިެދްއވަިއ،ހުށަހަޅުއްވަ

ްއެދެެމވެ ްއަންަގވައިެދއްވުން ްޔުނައިޓެޑް ްއެގެއިންސްޓު. ްކޮންވެްނޝަން ްއޯގަނައިޒްްޑްްޓްރާްނސްްނޭޝަން ނެޝަނަލް

ްކްރައިމު ްބައިވެިރވުމާަގއި ްިއން ްމިނިްގުޅޭްދިވެހިާރއްޖެ ްއެފެއަގޮތުން ްފޮރިން ްއޮފް ްމިރޒުސްޓްރީ އޮފީހަށްްްން

ް ްކޮޕީ ްލިޔުންތަުކގެ ްމިދަްނނަވާ ްތިީރގައި ްކޮޕީްއާއިފޮނުއްވާފަިއވާ ްމުޢާޙަދާގެ ްފޮނުވީެމވެްއެ ްެއކު ްސިޓީއާ ްމި ް-1ް.އެއް

ްއެެގއިންސްޓުްޔުނައިޓެްޑްނޭ ްކޮންެވންޝަން ްއޯގަަނއިްޒޑްްޝަންސް ްދިވެހިާރއްޖެްކރައިމުްޓްރާންސްނޭޝަނަލް އިްންްަގއި

ްގޮ ްުގޅޭ ްބައިވެިރވުމާ ްކަރުާދސް. ްތައްޔާުރކޮށްފައިާވ ްނަންބަރުް-2ތުން ްއޮފީުހގެ ްޖެެނރަލްގެ ްއެޓަރނީ

32ް-ސ153/2511/25/1ްީ ްއ35ްޮ، ްކޮޕ2511ްީކްޓޯބަރު ްއެފެއަރޒުްސިޓީެގ ްފޮރިން ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްނަންބަރުް. ްގެ

12ްްް،25-ޖ237/2512/51/3ީ 2512ްޖޫން ްޮކޕީ. ްސިީޓގެ ްޓެް-4ގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ރެޜަރީގެްމިނިސްޓްރީ

ް N3/25/2012/96،ް15ްް-13ނަންބަރު 2512ްްޖޫން ްކޮޕީ. ްކޮންވެންޝަްނ5ްްިސޓީގެ ްނޭޝަންސް ޔުަނއިޓެޑް



  

ްކޮޕީ.ްއިޙްތިރާމުްޓްރާންސްްންސްޓުއެެގއި ްކްަރއިމުގެ ްއޯގަނަިއޒްޑް ްއެދެމެވެ.ްްނޭަޝނަލް ޝަޢުބާނ8ްްްޤަބޫލުކުރެްއުވން

ް.މަދުްވަހީދުމުޙައް،ް.ްޚާިދމްކުމ2512ްޖޫނ1433ް.28ްްް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޓަކައިްޤައުމީްސަލާމަތުެގްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުވިއްޖެްކަުމަގއިްނިންމަން.ްްކުުރމަށްއާދެ،ްމިްމައްސަލަްދިރާސާ

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.7

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްމިައދުްްއިގ7ްަޑާްނަންބަރުްއެޖެން

ް

ްފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން..ްކުރިންްތަޢާރ8ްަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްެވްސްމިއަދުްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްްަގއ8ިްޑާްނަންބަރުއެޖެން

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.9

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިވާްހުށަހަޅުއްވާފަްޟާރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުޢިއްޒަތްތެރިްގުރައިދޫްދާއިާރގެް.ްއީްބަހުސްތިދާ.ްއިބ9ްނަންބަރުްްއެޖެންޑާ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނަބްރޯޑްކާސްޓުްް،01/5000ޤާނޫނު ްއިޞްލާޙުްކުރުމުެގ ްބިލުށް ްމިގެނައުމުެގ ްިކޔުންްް. ްފުރަތަމަ ބިލުގެ

ްވަނަްޖަލްސާ.ްމ00ްްިވަނަްއަހަރުގެްެދވަނަްދަުއރުގ5005ްްެވަނަްުދވަހުްބޭްއވުނ5005ްްުޖޫނ51ްްްއިްއވާފައިްވަނީް

ް.ޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރިޟާެދއްވާނީްގުރައިދޫްދާއިާރގެްއްވައިބިލުްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅު

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްންބަރުްިއބްރާހީމުްރިޟާގުރައިދޫްދާއިާރގެްމެ

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Broadcast%20Qanoon_Islaah%20Bill_Ibrahim%20Riza.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Broadcast%20Qanoon_Islaah%20Bill_Ibrahim%20Riza.pdf


  

ް`ްޝު ްކުިރއްޔާ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޤާނޫްިޢއްަޒތްތެރި ްނަންބަރު ްޤާނޫނަްށ01/5000ްްނު ްބރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގެ

ްއަޅުަގނޑު...

ް

ްކަދެްއެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަރި

ްހަމަ.ްކުރެންދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ.މިހާރުްއާދެ،ްޖަލްސާގެްކޯރަމްް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމުްރިޟާގުރައި

55ްޤާނޫނުގެްްކީްބުނެވިދިޔަކުރުުމގެްޤާނޫނަށްްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙަްބްރޯޑްކާސްޓ01/5000ްުނުްނަންބަރުްޤާނޫ

ްގޮތަށްވަނަްމާއްދާގެް)ށ( ްއިތުރުްގެްފަހަތަްށްއަންނަނިވި ނޑުްއިހަށްް،ކުރުން.ްެއއީއަކުެރއް ްއަުޅގަ އެްް،)ނ(ްކަުމގައި

ްފަރާތްތަ ްއެދޭ ްލައިސަންސަށް ްހުށަހަޅާލަނީ. ްމި ްއިޞްލާޙުަގއި ްހިއްސާދާރުން ްަސއްތަ ްއިން ްސައްތަ ްއަދިްކީ ހިމެނޭ

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއަށްްައޅުަގނުޑ52ްްކުެރވިފައިވާްކުންފުންޏެއްްކަުމގައިްުވން.ްއެްޤާނޫނުގެްާގއިމުދިވެހިރާއްޖޭަގއިް

ްއިޞްލާ ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ްމި ްޚިދުމަތްދެން ްބްރޯޑްކާސްޓުކުރުުމގެ ްހުށަހަޅާލަނީ. ްމި ްދޫކުރެޭވްޙު ްލައިސަންސް ދިނުމުގެ

ްސައްތަް ްހިއްސާްފަރާތަކީ ްދިވެހި ްސަްއތަ ްހިމެްއިން ްނޭދާރުން ްާގއިމު، ްިދވެހިރާއްޭޖގަިއ ްޕްރަިއވެްޓްއަދި ކުރެވިަފއިާވ

ްސައްތަ ްނުވަތަ ްކުންފުންޏެއް ްހިއްސާްލިމިޓެޑް ްދިވެހި ްސައްަތ ްއިން ްއަދި ްހިމެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއްދާރުން

ްކުންފުންޏެއް،ްކުެރވިފަިއވާގާއިމު ްލިމިޓެޑް ްކުްޕަބްލިކު ްއުފައްދާ ްޤަރާަރކުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ންފުންޏެއްްނުވަތަ

އަީކްްވަނަްމާއްދ3ްާއެއްްކަުމގަިއްވުން.ްްނުވަތަްވަކިްޤާނޫނަކުންްއުފަްއދާްކުންފުންޏެއްްނުވަތަްކޯޕަރޭޓިވްްސޮސަިއޓީ

ޤާނޫނުންްގެންނަްްމިަޔކާްހަވާލާދީފަިއވާްތަންތަން،ްެއއްގެްބަްބުނެވިދިޔަްޤާނޫނުގެްަވކިްމާްއދާއަކަށްްނުވަތަްަވކިްމާއްދާ

ްގުިޅގެ ްބަދަލުކުރުން.ްއިޞްލާޙުތަކާ ްމިްްމިް-8ން ްފަށާނީ ދިވެިހް،ްކޮށްޤާނޫނުްފާސްވެްތަޞްދީޤުްޤާނޫނަށްްޢަމަލުކުރަން

ނޑުްހުށަހެޅި،ް.ްއާދެސަރުކާރުގެްެގޒެުޓގައިްާޝއިޢުކުރުމަށްްފަހުގަ ވަނީްޤާނޫނުްްމަޤްޞަދަކަށްްމިްމިްއިޞްލާޙުްއަޅުގަ

ް ްއޮތްބްރޯޑްކާސްޓ01/5000ްުނަންބަރު ްމިހާރު ްޤާނޫނު ްބްރޯޑްާކސްޓުކުރުމާިއްގޮތުްކުރުމުގެ ްދިވެހިރާްއޖޭގައި ން

ްސިނާޢަތުރީބްރޯޑްކާސްޓު ްއިންވެސްޓުްކުރުުމގެ ްރާއްޖެގައި ްނެތްްްކުރުމަށް ްހުރަހެއް ްއެްއވެސް ްކުންފުނިތަަކށް ްބޭރުގެ އިން

ްއިންވެސްޓުްްމި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްސަބަބަކުން. ްހުޅުވާލުކަމުގެ ްކުންފުނިތަކަށް ްބޭރުގެ ްފުރުޞަތު ްއުސޫލެއްްކުރުމުެގ މަކީ

ްދާއިރާ ްހުރިހާ ްސިނާޢަތެއްަގއި ްހުރިހާ ްެއހެންނަމަވެސް، ްކަމެއް. ްރަނގަުޅ ްކުންފުނިތަކަށްްގޮތުން ްބޭުރގެ ެއްއގައި

ްއިްނވެސްޓު ްނުވަަތްރާއްޖޭަގއި ްދާއިރާތަކުަގއި ްކަހަލަ ްބަެއއް ްނޫން. ްގޮތެއް ްރަނގަުޅ ްއޮތުމަކީ ްގޮތް ކުެރޭވ

ްއިންވެސްޓުްސިނާޢަތް ްރާއްޭޖގައި ްފުރުޞަތަކުގަިއ ްހުުޅވައިކުރުމުގެ ްކުންފުނިތަކަށް ްބޭރުގެ ްސަބަބުްންުތ ްއޭގެ ލުމުން

ްދާނީ...އިޖުތިމާޢީްގޮތުންްވެސްްލިބިގެންސިޔާސީްގޮތުްންވެސްްއަދިްް،ގޮތުންްވެސްްްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްއިޤްތިޞާދީ

ް



  

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްުތކޮަޅކަށްފަހު()ވަގުް.ވަގުތުްވަނީްގެއްލިފަްއާދެ،ްޖަލްސާގެްކޯރަމްްމި

ް

ްކޯރަމްްގެއްލުމުގެްސަބަބުންްޖަލްސާްނިންމަވައިލެއްވުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ،ްޖަލްސާްހިނގަމުންްދަނިކޮށްްޖަލްސާގެްކޯރަމްްެގއްލުމުންްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގައިްވާްގޮތަށްްޢަމަލުކުރުމުންްވެސްް

ްަގސް ްހަމަނުވާތީ،ްއަޅުަގނޑު ްކޯރަމް ްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާގެ ްޖަލްސާްނިންމާލަން.ްދެން ްހިސާބުންްމިއަދުގެ ްމިހާ ތުކުރަނީ

ްގަިއ.15:35ވާްއަންގާަރްދުވަހުގެްހެނދުނ2512ްްުޖުލައ24ްްިޖަލްސާްއެއްްއޮންނާނީްމާދަމާް

ް
ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود

_________________ 

 

ް

ރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިްްމިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންް

ްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްމެންބަރުން:

ް

1. ް ްމަނިކު. ްމޫސާ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ 2ްހުޅުހެންވޭރު ްޢާޒިމު. ްަޢލީ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްހެންވޭރު ްމެދު ްމާފަންނ3ްު. .

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްވ4ްިޢަބްދުއްރަޙީމު.ްهللاްހުޅަނގު ްޙުސައިންް. ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ލިމާފަންނު

ް ްޢަބްދ5ުމަނިކު. ްެމންބަރު ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްهللاް. ްޢަބްދުލްޣަފޫރ6ްުމަޢުޞޫމު. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްކުޅުުދއްފުށީ .

ް 7ްމޫސާ. ްރިޟާ. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ .8ް ްވަޙީދު. ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކޮމަންޑޫ .9ް ވެލިޫދް.

ްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .15ް ްމުޙައްމަދު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރެގ ްނައިފަރު ްާދއިރާެގ11ް. ްގުރައިދޫ .

ް ްރިޟާ. ްއިބްރާހީމު 12ްމެންބަރު ްނާޒިމު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްިދއްގަރު ްމެންބަރ13ްު. ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ .

ް ްޝަރީފު. ްދ14ާއަޙްމަދު ްއިްސދޫ .ް ްއިބްރާހީމު. ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްމެންބަރ15ްުއިރާގެ ްދާއިާރގެ ްވިލިގިލީ .

ް ްރާމިޒު. 16ްމުޙައްމަދު ްމުއްޠަލިބު. ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްފަެރސްމާތޮޑާ ްާދއިރާެގ17ް. ްއުތުރު ްފުވައްމުލަކު .

ްޢާދިލް..ްމަރަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޙަސަނ18ްްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން.ް

 

 

 



  

މިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިް

ްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްނެތްްމެންބަރުން:

 

ް.3.ްهللاގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެްނބަރުްއީވާްޢަބްދު.2ްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރު.ް .1

ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްދީދީ.4ް.ްގަލޮޅު ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެްނބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު .ްމައްޗަށްގޮޅި

5ް ްރަޝީދު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްެދކުނު ްމަްއޗަށްގޮޅި .6ް ްއިމްތިާޔޒުް. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު މާފަންނު

.ްހޯރަފުށީްދާއިާރެގްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދު.8ް.ްރަޝީދުްގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުނުްދާއިރާފަންނުްދެކު.ްމ7ާ.ްފަހުމީ

ދިއްދޫް.11ް.ްބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުަޙއްމަދުްޝިފާޒު.15ް.ްهللاއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންަބރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު.9ް

ްއަޙްމަދުްސަމީރު ްމެންބަރު ްމުޙަ.12ް.ްދާއިރާގެ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމުޖުތާޒުހަނިމާދޫ ދާއިރާެގްް.ްނޮިޅވަރަމ13ު.ްއްމަދު

ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު .14ް ްޢާރިފު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްަވއިކަރަދޫ .15ް ްދާއިރާެގް. ްދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު .16ް ްޙުސައިން. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްަކނޑިތީމު .17ް ްދާއިާރގެް. ކެނދިުކޅުދޫ

ްޢީސާމެ ްއަޙްމަދު ްންބަރު .18ް ްފުނަ. ްސަލީމު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ 19ްދޫ ްމުަޙއްމަދުް. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ މަނަދޫ

ްޠާރިޤު ްނާޝިޒު.25ް. ްމުޙައްމަދު ްދާއިރާެގްމެންބަރު ްއަލިފުށީ ްޢަލީ.21ް. ްއަފުރާޝީމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .ްއުނގޫފާރު

.ްޙަމީދުްهللاްއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަމްދޫންްޢަބްދު.23ް.ްބައިރުދުވާފަރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒު.22ް

24ް ްވިސާމުމަޑު. ްެމންބަރު ްދާއިާރގެ ްޢަލީްްއވަރީ .25ް ްރަޝާދު. ްާނޒިމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްތުޅާދޫ .26ް ކެންދޫް.

ްޢަލީ ްތަސްމީނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .27ް ްސަލީމު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއޭދަުފށީ .28ް ހިންނަވަުރް.

ްޞާލިޙު ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .29ް ްމޫސާ. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކުރެންދޫ .35ް ކާށިދޫް.

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްޖާބިރުهللا .31ް ްއާދަމު. ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްތުލުސްދޫ .32ް ްދާއިާރެގް. މަިތވެރި

ްމުޙައްމަދު ްޢަލީްވަޙީދު.33ްް.މެންބަރުްޙުސައިން ްމެންަބރު ްާދއިރާގެ ްދާއި.34ް.ްޮތއްޑޫ ްމެންބަރުްޤާސިމުްމާިމގިލީ ރާގެ

.37ް.ްފެލިދޫްާދއިރާގެްެމންބަރުްޔޫސުފުްނަޢީމު.36ް.ްމަހިބަދޫްދާިއރާގެްމެންބަރުްރުޤިއްާޔްމުޙަްއމަދު.35ްއިބްރާހީމު.ް

ބިލެތްދޫްދާއިާރގެް.39ް.ްޔާީމންهللاްންބަރުްޢަބްދުމުލަުކްދާއިރާގެްމެ.38ް.ްޝާހިދުهللاްކެޔޮދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަްބދު

ްޙަމްޒާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު .45ް ްޢަބްދުލްމުޙްްނިލަންދޫ. ްމެންބަރު ްޙަމީދުދާއިރާެގ ްސިނު .41ް ްމެންބަރުް. ްާދއިރާެގ މީދޫ

ްމުޙައްމަދު ްސިޔާމު ްއަޙްމަދު .42ް ްޢާމިރު. ްއަޙްމަދު ްމެްނބަރު ްދާއިާރގެ ްކުޑަުހވަދޫ .43ް ްމެން. ްދާއިރާގެ ބަރުްކިނބިދޫ

ްޒަމީރު ްމޫސާ .44ް ްރަޝީދު. ްރިޔާުޟ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ .45ް ްއަބްދުއްރަޙީުމް. ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ފޮނަދޫ

ްޢަބްދުލްޣަފޫރު.46ް.ްهللاޢަބްދު ްޔޫސުފު ްދާއިރާެގްމެންބަރު ްޖަމާލުް.47ް.ްގަމު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ މާވަށު

.ްގެމަނަފުށީްދާއިާރެގްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދު.49ް.ްރުްމުޙައްމަދުްރިާޔޟުދާންދޫްދާއިާރގެްމެންބަ.48ް.ްއަބޫބަކުރު

ްދާއި.55ް ްޤަސަމު.ްތިނަދޫ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްނާޒިމު.51ްާރގެ ްމުޙައްމަދު ްާދއިރާެގްމެންބަރު ަގއްޫދް.52ް.ްަމޑަވެލި

ފުވައްމުލަކުްދެކުނުް.54ް.ްޝިފާޤުްމުފީދުްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރު.53ް.ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޒާހިރުްއާދަމު



  

ފޭދޫްދާއިާރގެް.56ް.ްހުޅުމީޫދްދާއިރާެގްމެންބަރުްއިލްޔާްސްލަބީބު.55ް.ްމަސީޙުްމުޙައްމަދުهللاްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްފަހުމީ ްއަލްހާނު ްމެންބަރު ްްއަސްލަމު.57ް. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްހިތަދޫ ްދާއިރާ.58ް. ްމެދު ގެްހިތަދޫ

 .ހިތަދޫްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފު.59ް.ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު
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