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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.ްޢިްއޒަތްތެރ22ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2102/3/8/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.3.2ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުްް-3.2

ް

ްތުންްއަންގާްއެންގުން.ރިޔާސަް.4ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްގަާވިއދުގެްްރިޔާސަތުން ްއެންގުން.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެ ްަގވާއިުދެގ143ްްއަންގާ ްރިޔާޢަތްކޮށް،ްއެ ވަނަްމާއްދާްއަށް

79ްް ްއިޢުލާނުކުރުން. ްޤަރާރު ްގެންދަވާ ްއަނބުރާ ްމަތިން ްގޮުތެގ ްމާއްާދގަިއވާ 18ްްވަނަ ްބޭއްވުނުްގ2112ްަޖުލައި އި

ް ްމަޖިލީހުގެ 2ްްރައްޔިތުންެގ ްދައުުރގެ ްދާއިާރެގ1ްްވަނަ ްފޮނަދޫ ްިއއްވާަފއިވާ ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްޖަްލސާގަިއ ވަނަ

ްޢަބްދު ްޢަބްދުއްރަޙީމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްهللا ްކަމަށް ްގެްނދެވި ްއަނބުރާ ްޤަރާުރ ޮއކްޓޯބަރ15ްްހުށަުޅއްާވފައިވާ

ްރައީސ2112ަ ްމަޖިލީހުގެ ްލިޔުމުން ްއިޢުލާނުކުރަން.ްަގއި ްކަމަށް ްގެންދަަވއިފި ްއަނބުރާ ްޤަރާރު ްވާީތްމި ްއަްނގަވާަފއި ށް

ް ްއައިޓަމު ްގޮތް.4ްއެޖެންޑާ ްހަމަޖެހިފައިވާ ްބާްއވަން ްބައްދަލުވުންތައް ްކޮމިޓީތަކުގެ ްމިއަދު ްއޮތީ ްމި ްދެން ަގއ9:31ްިަގއި

ް ްކޮަޓރީ ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ 1ްމާލިއްޔަތު ްސަބ9:31ްގައި. ްކޮމިޓީގެ ްާޢއްމު ްްަގއި 2ްކޮމިޓީ،ްކޮމިީޓްކޮޓަރީ ަގއ9:31ްިަގއި.
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ްެއއްެވުއޅުމުގެްމިނިވަންކަުމގެްބިލުްދިރާސާކުރަްއވާްކޮމިީޓ،ްކޮމިީޓ11:11ްަގއި.3ްގަާވއިދުްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަީރް ގައި

ް 2ްކޮޓަރީ 11:15ްަގއި. ްކޮޓަރީ ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްތަރައްޤީ ްޤައުމީ 1ްަގއި ްބިލ11:15ްުަގއި. ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ަގއި

ަގއިްމިނިވަންްމުއައްސަސާތަުކގެްކަްނތައްތަކާްބެހޭްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓ2:11ްީގަިއ.3ްދިރާސާކުރަްއވާްކޮމިޓީ،ްކޮމިީޓްކޮޓަރީް

ް 1ްކޮޓަރީ 2:11ްަގއި. ްކޮޓަީރ ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްާޢްއމު 3ްަގއި ްރޭ ްމި ްާއއ8:11ްިގައި. ްކޮމިީޓ ްސަލާމަތުގެ ްަޤުއމީ ަގއި

ްަގއި.1ކޮމިޓީގެްސަބްްޮކމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރީްމިނިވަންްމުއައްސަސާަތކުގެްަކންތަކާްބެހޭް

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާލުްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއަކތެއްްނެތް..ްސ5ްުައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްެގްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްަކންކަން.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްކަމެއްްނެތް.ހުމަޖިލ6ްީޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްމަޖިޅިހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްެވސްްކަމެއްްނެތް.މ7ްަައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ތަޢާރަފުކުރެވިފަިއވާްބިލެްއގެްުކށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.ްއިރާދަުކރެއްިވއްޔާްއެފަދަްކުށެއްްްކުރިން،8ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްއިޞްލާޙުކުރާކަށްްމިއަަދކުްެވސްްނެތް.
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ް

ްޢީްބަހުސްް.ްއިބްތިދ9ާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މައްޗަންގޮޅީްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދ9.1ްްުތިާދޢީްބަހުސް.ް.ްއިބ9ްއައިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ންްރުފިޔާްމިލިއ111ްަވަނަްއަހަރުގެްދަޢުލަތުގެްބަޖެޓުގައިްހިމަނާފައިވ2112ްްާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްސަބްސިީޑެގްގޮތުގައިް

ްމަްސް ްސަުރކާރުގެ ްދިނުމަްށ،ްއަދި ްސަބްސިޑީ ްަވގުތުްންަވގުތަށް ްދީފައިނުވާތީ ްމަސްވެރިންނަށް ްސަރުކާރުން މިހާތަނަށް

ކުންފުނިތަކުގެްފައިދާްއަމިއްަލްފަރާތްތަކުންްކޮރަޕްޝަނަށްްމަގުފަހިވާްގޮތަށް،ްއަދިްމަސްވެރިންގެްސިނާޢަތުްބަގްރޫޓުާވް

ް ްސިޔާީސ ްގޮތެްއގަިއ ްިކޔުންްފަދަ ްފުރަތަމަ ްޤަރާރުގެ ްމި ްޤަރާރު. ްމައްސަލަިއގެ ްބޭނުންކުރަމުންދާ ަފރާތްތަކުން

ވަނަްޖަލްސާގަ.ްމިްޤަރާރ14ްްުވަނަްަދއުރުގ2ްްެވަނަްއަހަރުގ2112ްްެަގއިްބޭްއވުނު،2112ްޖުލައ3ްްިއިްއވާފަިއވަނީް

ްޢިްއޒަތް ްާދއިާރގެ ްދެކުނު ްމައްޗަްނގޮޅީ ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ ްައޅުަގނޑުްމަޖިލީހަށް ްރަޝީދު. ްމުަޙއްމަދު ްމެންބަރު ތެރި

ްއެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:

ް ްއެންމެހައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. ްއައްސަލާމްޢަލައިކުމް.ް`. މެްނބަރުން.

ް ްވަނީ ްހުށަހަޅާފައި ްޤަރާރު ްމި 25ްްއަޅުަގނޑު ްމަސް.ްރަމަޟާނ2112ްްޖޫން ްަރމަޟާން ްއޮތީ ްއޭރު ްކުިރއަށް ގަ.ްއެއީ

ްތަޢާރަފުކޮށްދީފައިް ްއިހުާސސްޮކށްދީ،ްއަދި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްފަރާތުން ްބައެއްްމަސްވެރިްނގެ ްހުރިްދަތިްކަންތައްތައް މަހުގައި

ް ްމިްވާތީވެ ްބޭނުންވީ ްަވގުތު ްއެ ްއަުޅަގނޑު ްމެދުވެރިކޮށް ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުްނގެ ްއިހުސާސްތައް ްހުރި ްބޭފުޅުންގެ އެ

ްގޮތުންް ްހުރި ްމަސައްކަތްތަްއ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެހެންނަމަވެްސ ްނިންމާލެވޭތޯ. ްަވގުތަްއ ްވަގުތުްނ ޤަރާރު

ްފާއިތުވުމަށްފަހު ްމަސް ްރަމަޟާން ްލިބުނީ ްމި ްމަހުެގްއަޅުަގނޑަްށ ްރަމަޟާން ްއޮވެދާނެ ްޤަރާރުަގއި ްމި ްއެހެންވީމާ، .

ްހުރިހާް ްއެދުނު ްކައިރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްކޮށްދިްނކަން ްމި ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް، ްހިމެނިފަ. ކަންކަން

ް ްހުށަހަޅާފައި ްމީތި ްއަުޅަގނޑު ްއެނގިލަްއވާނެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްހުށަހެޅުމުން ްަޤރާރު ްމި ްވާނީ އޮތްްމަސްވެރިންނަށް

ްގޮުތަގއިް ްސަބްިސޑީެގ ްއެނގިަލްއވާނެ. ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްެވްސ ްވަގުުތ ްލިބުނު ްހުށަހަޅަން ްއަޅުަގނޑަްށ ްއަދި ދުވަސް.

2112ްް ްއަހަރު، 2112ްްވަނަ ްހިމަނާފައިވާ ްބަޖެޓުަގއި ްަދއުލަތުގެ ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ްރުފިޔ111ްްާވަނަ މިލިއަން

ްދީފައިނު ްމަސްވެރިންނަށް ްސަރުކާރުން ްނެތިްމިހާތަނަށް ްބީލަމެއް ްއަދި ްިދނުމަށް، ްސަބްސިޑީ ްވަގުަތއް ްަވުގތުން ވާތީ
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ްމަސްވެރިްނެގް ްއަދި ްގޮތަށް، ްމަގުފަހިވާ ްކޮރަޕްޝަނަށް ްފަރާތްތަުކން ްއަމިއްލަ ްފައިދާ ްމަްސްކުންފުނިތަުކގެ ސަރުކާރުގެ

ްޤަ ްމައްސަލަ ްބޭނުންކުރަމުންދާ ްފަރާްތތަކުން ްސިޔާސީ ްގޮތެއްަގއި ްފަަދ ްބަނގުރޫޓުވާ ްގޮުތގައިްސިޔާސަތު ރާރެއްގެ

ްމަޤްޞަދުަގިއް ްގެންދިއުމުގެ ްކުިރއަށް ްގޮެތްއގައި ްދެމެހެއްޓެނިވި ްސިނާޢަތު ްމަސްވެރިކަުމގެ ްހުށަހަޅަނީ. ްމި އަޅުަގނޑު

ްމަންފާްހޯދައިދިނުމަށްްރައްޔިތުންނާއިްސަރުކާރުްން ްމީހަކަށް ްވަކި ްގޮތަށް ްބުރޫއަރާ ްޚިދުމަތަށް ްގެންދާ ދަޢުލަތުންްދެމުން

ޑޮލަރު،ްިވލާްކުންފުނީގެްގުދަންތަކުަގއ18111ްްިފުނިތަުކގެްގުަދންތަކުގައިްމަސްްބީލަމެއްްނެިތ،ްމަހަކުްހިއްސާވާްކުން

ްފިަޔވަުޅް ްދަތިކުރުުމގެ ްއަާޅފައިވާ ްމަްސވެރިންނަށް ްައުގވައްާޓލައި، ްސިނާޢަތު ްމަްސވެިރކަމުގެ ްރައްކާކޮްށ، މަސް

ް ްގޮތުަގއި ްސަބްސިޑީގެ ްތެލުގެ ްއަދި ްވ2112ްަހުއްޓާލުމަށާއި ްހިމަނާފައިވާ ްބަޖެޓުގައި ްދައުލަތުގެ ްއަހަރުގެ 111ްނަ

ްދިނުމަށްް ްސަބްސިޑީ ްވަގުަތއް ްވަގުތުން ްދީފައިނުވާތީ ްމަސްވެރިންނަށް ްސަރުކާރުން ްމިހާތަނަށް ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްއަ ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަރާރު. ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްޮގވާލައި، ނެއްާކްސަރުކާރަށް

ްކުރިައްށް ްގޮތެްއަގއި ްދެމެހެއްޓެނިވި ްސިނާޢަތު ްއެ ްއަކީ ްސަބްސިޑީ ްތެލުގެ ްދޭ ްދައުލަތުން ްމަސްވެރިންނަށް ޤަރާރު.

ްާވއިރު،ް ްއެހީތެރިކަމަކަށް ްފަރާތްތަކަްށްދޭ ްކުރާ ްމަޤްޞަުދގައިްަމސްވެރިކަން ްދައުލަތުެގ2112ްގެންދިއުމުގެ ްއަހަރު ވަނަ

ް ްހިމަނާފައިވާ ްމަހަށްްމިލ111ްިބަޖެޓުގައި ްދީފައިނުވުމުން،ްމަސްވެރިންނަށް ްމިހާތަނަށް ްތެލުގެްސަބްސިޑީ ްރުފިޔާގެ އަން

ނޑަްށޖެހި،ްދަރަނިވެރިވާްހިސާބަށްްހާލަތަށްްގޮސްފައިްވާހިނދު،ް ނުފުރި،ްއާމްދަނީްލިބޭނޭްގޮްތްހުސްވެ،ްޢާއިލާތަްއްބަ

ްހީނަރު ްމަސްވެިރަކން ްބޮޑުވެ، ްއަށް ްއިްނތިހާ ްއަގު ްޚިދުމަތުގެ ްމިްމުދަލާއި ްގޮތް ްފުރޭނޭ ްމަހަށް ްމަސްވެރިންނަށް ވެ،

ްއޮޑިވެރިންނާިއް ްނެތުމުން ްގޮެތްއ ްއަދާކުެރވޭނޭ ްލޯނު ނޑަިއ، ްކަ ްޚަރަދު ްތެލުެގ ްފައިާސޮކޅެއް ްމަދު ނޑިަވޅުަގއި ދަ

ް ްވީހިނދު، ްގޮސްފައި ްދަށަށް ްހީނުކުރާހާ ްހާލަތު ްޢާއިލާތަުކގެ 7ްްމަސްވެރި ްބަދަލުވުމ2112ްާފެބުރުއަރީ ްވެރިކަން ގައި

ްބާރުގެްގުޅިް ްކުންފުީނގެ ްވިލާ ްމަޤާމުތައް ްިއސް ްކުންފުނިތަކުގެ ްމަސް ްވާަދވެރި ްގެންދިޔަ ްހިންގަުމން ްސަރުކާރުން ގެން

ްނުފޮނުވާލައި،ް ްސަރަހައްދުތަކުން ްމަސްބާނާ ްބޯޓުތައް ްމަްސކިރާ ްވަްއޓާލައި، ްައގު ްބާާޒރުގެ ްމަހުގެ ްގެންގޮސް ދަށަށް

ް ްވިްއކަން ްނުއަުގގައި ްމަސްކޮޅު ްބާނާ ްމަްސްމަސްވެރިން ްހިއްާސވާ ްރައްޔިތުން ްސަރުކާާރިއ ްމީގެއިތުރުން މަޖުބޫރުކޮށް،

ްވިލާެގް ނޑުމަސް ްކަ ްފިނިކުރި ްޓަނެއްގެ ްހާސް ްއެތައް ްހުންނަ ްރައްކާކޮށްަފއި ްގުދަންތަކުަގއި ްރައްކާކުރާ ފިނިކޮށް

ްހިފެހެއްޓު ްނުދީ ްސަބްސިޑީ ްފޮރުަވއި،ްތެލުގެ ްގެންގޮސް ްމަްސގުދަންތަކަށް ްފިޝަރީޒުގެ ްމަސްވެރިންނަށްްހޮރައިޒަން މަކީ

ްެއީއް ްއޮތީ، ްކުރިއަށް ްވީހިނދު، ްވަގުތަކަށް ްއުފުލަންޖެހޭ ްތަކްލީފުތަކެއް ްއިތުރު ްޚަރަުދތަކާއި ްވަރުގެ ތަހައްމަލުކުރެވޭ

ނޑުްހުށަހެޅިްދުަވހުގައިްައިއއްސަްއޮންނަްތަން.ްކުރިއަށްްއޮތީްބަރަކާތްތެިރް އަޅުަގނޑުްމިްދަންނަވަނީްެއްއކަލަްއަުޅގަ

ްމަސް ްރައްޔިތުންނަށްްްރަމަޟާން ްދިވެހި ްދިުއމާއި ްބޮޑުވެގެން ްއިތުރަށް ްޚަރަދުބަރަދު ްގޭތެރޭގެ ްއެކު ްވުމާ ކަމަށް

ް ްލާޒިމުކޮށްފައިވާ ްދޭން ްދައުލަތުން ްމަސްވެރިންނަށް ްޓަކައި ްސަލާމަތްވުމަށް ްގިލަންވެިރކަުމން 111ްކުރިމަތިވެފަިއވާ

ގޮވައިލާްހިނދު،ްމަސްވެރިަކމަކީްނިސްބަތުންްބޮޑުްއާބާދީްމިލިއަންްރުފިޔާގެްސަބްސިޑީްވަގުތުންްދިނުމަށްްސަރުކާރަށްް

ްމިހާތަނަށްް ްއެހީތެރިކަެމއް ްޮބޑު ްއެންމެ ްއިތުރުކުމަށް ްއުފެއްދުންެތރިކަން ްަޤއުމުގެ ްާޝމިލުވާ، ްމަަސއްކަުތގަިއ ްއެ އެއް
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ްެއކަށީގެ ްޓަަކއި ްކުރިއެުރވުމަށް ްެއްސިނާޢަތު ްސިނާޢަތަކަްށްވީހިނދު،ްސަުރކާރުން ްފޯރުކޮށްދޭ ްމަަސއްކަެތއްްވެސް ްނވާ

ް ްފަރާތްތަކަްށ2ްްފާއިތުވީ ްމަސްވެރިކަންކުރާ ްމަސްވެރިންނަށް، ްޮއޑިވެިރންނަށާއި ްކޮށްފައިނުާވއިރު، ްތެރޭަގއި އަހަެރއްގެ

ްފައިާސް ްބަޖެޓުަގއި ްވަނީ ްހިފަހައްޓާފައި ްސަރުކާރުން ްނުދީ ްސަްބސިޑީ ްތެލުގެ ްލާޒިމުކޮށްފައިވާ ްދިނުމަށް ދައުލަތުން

ްބުް ްކަމަށް ްފަރާތްތަކަށްްނެތުމުން ްއެ ްމުސާރަތައް ްބޮޑު ްއުފައްދައި ްމަޤާމުތަކެއް ްިސޔާސީ ްބައިވަރު ްއެތައް ްހިނދު، ނާ

މަސްވެރިކަމަކީްްބޭރުގެްފައިސާްރާއްޖެްައށްްވައްދައިދޭްމުހިއްމުްއެއްްަވސީލަތަށްްވީހިނދު،ްފައިސާްނދު،ްދެމުންްދާހި

އިްއިތުރުްމަޤާމުތައްްއުފަްއދައިްފުލުހުންނަށްްކުރާްހޭަދްނެތްްކަމަށްްބުނެ،ްއެްސަބްިސޑީްނުދޭއިރު،ްސިާޔސީްމަޤާމުތަކާ

ްޚަރަދުކޮށް،ްގެއްލިފަިއާވްއަބުރު ްމިލިއަން ްއެތައް ްގަތުމަށް ްކަަރންޓުމުގުރު ޑަފިންއޭްރަހޯދުމަށްްްއިތުރުކޮށް،ްކަރުަނގޭހާއި

ް ްޖަމާޢަކިޔޭ ްޔަހޫދީ ްމަހަކު ްޮކންމެ ްހޭދ5ްަތަކަށް ްކުރަމުންދާ ްޚަރަދުކޮށް، ްުރފިޔާ ްުދވަހުންްބިލިއަން ްނިސްބަތް ްއިގެ

ްމަސްވެރިނަންްއިތުރަށްްދަތިނުކޮށްްސަބްސިޑީްދިނުމަށްްސަރުކާރަށްްގޮވާލުުމގެްގޮތުންްދުވަހަށްްއިތުރުވަމުންދާްހިނދު،

ްޮގވާލަން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްރައްޔިތުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްއެދި ްފާސްކޮށްދިނުމަށް ްޤަރާރު މި

ްފުރުޞަތަށްްޓަކައިްރަީއސަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްްޝުކުރިއްާޔ.ްދެްއވި

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްވާަހކަދެއްކުމަށް ްޤަރާރަށް ްމި 3ްްޝުކުރިއްޔާ ްއަށް ްއޮތީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމި 8ްްގަިޑ1ްްގަިޑއިރު 41ްމިނެޓު.ްޕީ.ޕީ.އެމަށް

މިނެޓު.ްަޤއުމީްޕާޓީްައްށ5ްް.އޭްއަށްްމިނެޓު.ްޕ14ްީމިނެޓުއިރު.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށ33ްްްމިނެޓުއިރު.ްޑީ.އާރު.ޕީްއަށްް

5ްް ްމެންބަރަކަށް ްިޢއްޒަްތތެރި ްކޮންމެ ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީައކަށް ްވަިކ ްައޅުަގނުޑ5ްްމިނެޓު. ްފުރުޞަތު މިނެޓުއިރުެގ

ނުޑްފުރުޞަތުްއަުރަވމުންްމިްގެންދަނީ.ްމާފަންނުް އަރުވާނަން.ްފުރުޞަތަށްްއެދިަވޑަިއގަންނަވާްތަރުތީުބގެްމަތިންްއަުޅގަ

ްކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.ދެ

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކު

ްކުރިް ްމި ްއަޮތޅަށް ްއައްޑު ްފުަވއްމުލަކާިއ ްއަދި ްއަތޮޅަށް، ްހުވަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްތެރޭް ްދަތުުރގެ ްވަޢުދުގެ ްެއއީ ްއޮޅުްނފިލުވިން ްއަހާ ްކައިރިްނ ްރަްއޔިތުން ްެއ ްބަލައި، ނޑުމެން ްައޅުގަ ވަަނ2118ްްގައި

އަހަރުްއަޅުަގނޑުމެންްއެކުަލަވއިލާފައިވާްމެނިފެސްޓޯަގިއވާްަވޢުދުތަކުގެްތެރެއިންްކިހާްމިންވަރެއްތޯްހާސިލުވެަފއިްވަނީ.ް

ްވަޢުދު ްދިޔައީ ްފެނިގެން ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްސިމެންތިތަްއްއެހެންނަމަވެސް ްހުރި ްގަށާފައި ްހުއްޓާ. ްބުރިބުރިވެފަިއ ތައް

ނޑުވެަފއިްުހއްޓާ.ްރަްއޔިތުންްކަންބޮުޑވެ،ްއެްމީހުންްބާނާްމަސްކޮޅުެގް ްހުރިްތާރުތައްްގަ ނުޑވެފަިއްހުއްޓާ.ްއަޅާފައި ގަ

ނަޑއަޅާފަ ްކަ ްހާސިލުކުރަމުްނ ްގޮއްސަ ްިމހެން ްާއއި ްޝަކުވާ ްކިރަމުންދާ ްބޯޓުަތކަށް ްުނއަުގގައި ްވަޢުދުތަކަށްްއަގު އި

ނޑުމަހުގެް ްކަ ްވެރިކަމުަގއި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއެީއ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްވާތަން. ްައރައިގެންފަިއ ްސަރުކާރުން ްބާޣީ މިހާރުގެ
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ހާސްްރުފިޔާްއަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްއޭގެްދެްބަިއކުޅަްެއއްބައިްވެސްްމިހާރ11ްްުލައްކ1ްްައަގުްޓަެނއްްބޭރުކޮށްފަިއވޭް

ް ްރ61ްުނުލިބޭ. ްހާސް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްނުލިބޭ. ނޑުމަހަކަށް ްކަ ްހިކި ްވެސް ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ31ްްފިޔާ ްއަށް ްރުފިޔާ ހާސް

ވެރިކަމުަގއިްޓަނެްއ،ްރޯމަސްްޓަނެއްްބޭރުކުރަމުންްދިޔައީ.ްެއއީްއިރާނުގެްބޯޑުތަކާްއެްއޗެހިްވަދެްއޮތީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއިންް

ްގަްނނަ ްމަސްވެރިންނޭ. ްައގުިކޔާނީ ްމަހުގެ ްވަނީ ްއެހެންނަމަވެްސްވަޢުދުވެފައި ްއަގަށޭ. ްބުނާ ްމަސްވެރިން ންޖެހޭނީ

ބަޣާވާތަށްފަހުްހަމަްޖެހިގެންްއައިްދުވަހުްފެލިވަާރއިްމިފްޯކގެްޗެއާރމަންކަންްުނވަތަްބޯުޑގެްވަޒީފާތަކަށްްމަސްްބޭުރކުރާް

ްލައި ްަތނަށް ްއެ ްުމވަްއޒަފުން ްއޭނަގެ ްހުެރ، ްހުންނަވައިގެން ްޤާސިމު ްިއސްވެިރއަކަްށ ްކުންފުންޏެއްގެ ްައގުތަްއް، މަހުގެ

ް ްމިންވަރަކަށް ްއަށް،31ްްވަކި ްމަސް،29ްްރުފިޔާ ްދިޔަ ްކިރަމުން ްއަށް ްހަދައި،ްފިނިކުރިމަސ21ްްްރުފިޔާ ްއަށް ރުފިޔާ

ރުފިޔާްއަށްްހަދައި،ްމަހުގެްއަގުންްމަްސވެރިންނަށްްިލބެމުންްދިޔަްފައިސާތަްއްނާޖާިއޒުްގޮތުަގއިްއެްކުންފުންޏަށ22ްްް

ނުޑްދަނީްނަގަމުން.ްއެހެންކަ މަށްުވމާްއެކުްމިހާރުްމަސްވެރިންގެްހާލަތަކީްސަބްސިޑީޒްްލިބެންެޖހޭްހާލަތެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ްދަތުރުފަތުރުެގް ްދިޔައީ ްފެިނގެން ްދަތުރުގައި ްކުރި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްރަށްރަށަށް ްެއކި ްރާއްޖެތެޭރގެ ްއަދި ޤަބޫލުކުރަން.

ްިމހާ ްވާތަން. ްބުރިބުރިވެފައި ްިނާޒމު ްއެ ްގުޅިފަިއވާ ްކައިީރަގއިްނިޒާމުން ްރައްޔިތުން ްބުނޭ ްއެަބ ްކައިރިކޮށްފައި ްދޯނި ރު

ރުިފޔާްދީގެންްނޫނީްޖެހިގެންްއޮންނަްރަށަށްްވެސްްނުެދވޭްވަރަށ5111ް،6111ްްްފައިސާްދިނީމަްނޫނީްނުގެންާދނަމޭ.ް

ނުޑވެރިންްއެްމީހުންްހައްދާްތަ ކެތިްހިފަިއގެންްމިހާރުްއޮތީްއެްކަންތައްްގޯްސވެފަ.ްރަްއޔިތުންްތިބީްރަށުްަބންދުގަ.ްދަ

ްމިހާރުް ނޑަްށްފެނިގެންދަނީ ްއަުޅގަ ްގެއްލިފަ.ްހަމަެއއާެއއްކޮށް ްވަނީ ްވެސް ްފުރުޞަތު ްވިްއކާނޭ ްރަށްރަށަށް ްއެހެން ގޮސް

ްނުރައްކާތެރިް ްހުރަސްއަޅާ ްމިނިވަންކަަމށް ްއިޤުތިޞާދީ ްުނވަތަ ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްބާޣީްނނަކީ ްތިބި ްސަރުކާރުގައި މި

ްައޅު ްގޮުތގައި ްރަށެއް.ްބައެްއގެ ްބަނދަރުމަތީ ްއަކީ ްމާލެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަކީ، ްމާލެ ްދަނީ. ްފެނިގެން ަގނޑަްށ

ްޚިދުމަތްލިބެންް ްވެސް ްދަންވަރު ްއަކީ ްމާލެ ްރަށެއް. ްއަރާފައިބާ ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްމުޅި މާލެއަކީ

ްދި ްިނޒާމަކުން ްޓެކްްސގެ ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްތަނެއް. ްދަނީ.ްހުންނަންޖެހޭ ްހިންގަމުން ްދައުލަތް ްދިވެިހ ވެހިާރއްޖެ،

ލިބޭްއާމުދަނީގެްުނވަތަްޖީ.ެއސް.ޓީގެްަމއްޗަްށްބިނާކޮށް.ްަދންވަރުްފިހާރަތަކާްއެްއޗެހިްަބންދުކުރީމަްއެްލިބޭްޖީ.އެސް.ީޓް

ްބޭސް ްއަންނަނީ ްމާލެ ްރައްޔިަތކު ްއެތައްއެަތއް ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ްނުލިބޭނެ. ްވެސް ްއެއް ްއާމުދަނީ ްލިބޭ ްއަށް.ްއިން ފަރުވާ

ްމީހުންް ްއެ ްބަޔަކު، ްތިބޭ ްހިފަިއެގން ްކުއްޔަށް ްއޭތިމީތި ްގެސްޓުހައުސްތަާކިއ ްދާން. ްމިތަނަށް ްއެތައް އިންޑިާޔއަށާއި

ްބަޔަކަްށް ްގަދަފަދަ ްމާ ްމިހާރުްނުދީ،ްސިފައިން ްވެސް ްޚިދުަމތްތައް ްބޭނުންވާނެ.ްއެފަދަ ްއެްއޗެްއްކާަލން ދަންވަރުްެވސް

ްރަްއކާތެރި ްއަމަން ްބަލަހައްޓަނީ.ްވެގެން ްއަމަން ްބަންދުކޮްށގެން ްގޭަގއި ްރައްޔިތުން ްމިހާރު ްމީހުން ްބުނި ކުާރނަމޭ

ނޑުްގޮވާލަންްމިްރާއްޖޭގައިްމިހާރުްއެހެރަް އެހެންވީމާ،ްއެްދަރަޖައަށްްދިަޔއިމަްއެބަްޖެހޭްއެބަޔަކުްދުރަށްްލާން.ްއަޅުގަ

ްރަ ްިޢއްޒަތްތެިރ ްވެރިކަމާ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބޭރުކޮށްފައި، ްގޮވޭެންބާޣީންތައް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއޭރުްނ ްަހވާލުވާން. އީސް

ްމިް ްނޫނިްއޔާ ްލައިގެން ްޭބރަށް ްމީހުން ްއެތިބަ ްމިހާރު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. ްއަްށ،ްިޢއްޒަތްތެރި ްރަީއސް ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑްދިޔައިންްތިނަދޫްއަށް.ްތިނަދޫްރައްޔިތުންްބުނަމުންްދިޔައީްފެންއިސް ހާސ57ްްްކުރެްއ،ްކަމެއްްނެތްްވާކަށް.ްއަުޅގަ
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ްެވސްް ްފެންޕްލާންޓު ްއަދި ްވަޅުާލފަ. ްވެސް ްހޮޅި ްސަުރާކރުންވަނީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްިއސްކުރަށް. ްފެން ްމަދުވަީނ ރުފިޔާއޭ

ހާސްްރުފިާޔްނުދީްމިްބާޣީންތައްްދިޔައ57ްްީހާްސްރުފިޔާ.ްއ57ްްެބަހައްޓާފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްހަމައެކަނިްބޭނުންވަނީް

ްކިޔާް ްދޫކުރާށޭ ްފެން ްތަނަށް ްެއްއްޚަރަދުކޮށްފަ.ްފެންއިސްކުރުްއެ ްރުފިޔާ ްަމގުްންއެތަްއްމިލިއަން ްވަިއގެ ފައި،ްަކނާޑއި

ްފެނެއްްނާދޭ.ް ްއެއްކަލަ ްބޯލީ.91ްްދޫކޮށްލީމަ ްރެޑުބުލް ްރުފިޔާގެ ްދިޔައީ.91ްްހާސް ްބޯލައިގެން ްރެޑުބުލް ހާސްްރުފިޔާގެ

ްދިޔައީްކޫއްޫޑްއަށް ްފެެނއްްނާދެއޭ.ްދެން ްއަދިވެސް ްައޅަންްްފެންއިސްކުރުން ްއެއަރޕޯޓު ްއަށް ްއަޅަން.ްޫކްއޑޫ އެއަރޕޯޓު

ްގެނަިއްމީހާްއަްށ81ްްގޮއްަސްގެަނއީް ްގެނެްއސަްބޭއްީވްބާޣީްވަޙީދުްނިންދަވަން.ްއެ ހާސްްުރފިޔާގެްބެޑުރޫމްްސެެޓއް

ހުރިްްހާސްްރުފިޔާްއަށްްދޭންޖެހޭ.ްމީްމިްދައުލަތުގެްޚަރަދުބަރަދ22ްުހާސްްރުފިޔާްދޭންޖެހޭ.ްެއްރޭވިްމީހާްއަށ21ްްް

ްއަދިް ްވެްސ، ްމަސްވެރިްނ ްއެހެންވީާމ، ްދަނީ. ްިއތުރުކޮށްގެން ްެއްއޗެހި ްމިނިސްޓްރީތަކާ ްސަުރކާުރ ްަވގުތު. ްމި ގޮތަކީ

ނޑުވެރިންްވެސްްމިހާރުްތިބީްބިކަވެފަ.ްއެހެްނވީމާ،ްެއްލިބޭނެްގޮތެއް،ްކުރިންްލިބެމުންދިޔަްއާމްދަނީްލިބޭނެްގޮތެްއް ދަ

ްބަޔަ ްތިބި ްމިހާރު ްޓަކައި ްދަންނަވާީންހެދުމަށް ްވެސް ްިނންމާލަމުން ނޑު ްއެބަޖެހޭ.ްއަުޅގަ ްބޭރުުކރަން ްސަުރކާރުން ްމި ކު

ްރާއްޖޭގެް ްރައީސް.ްމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތޭ ްކަންތައް ްމި ްނޫނިއްޔާ ްލައިގެން ްބޭރަށް ްބަޔަކު ްތިބި ްމިްސަރުކާރުގައި މިހާރު

ްހަ ްނެތް ްދެން ްނޫނިއްޔަކާ ްހަވާލުވެގެން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްގެންދެޭވކަށް.ްވެރިކަމާ ްކުރިއަށް ްއެއްގޮތަކަށްެވސް މަ

ްޝުކުރިއްޔާްެދއްވިްފުރުޞަތަްށ.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްިމް ްގުިޅގެން ްލަސްވުމާ ްސަބްސިޑީިދނުން ްއާދެ،ްމިއަުދްމަސްވެރިންނަށް ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި `.ްޝުކުިރއްޔާ

ްއަ ްޤަރާރަށް ްއޮތް ްކަމަށްްލާފައި ްދޭންޖެހޭނެ ްސަބްސިޑީ ްމަްސވެރިންނަށް ްއެއީ ްާތއީދުކުރަން. ްވެސް ނޑު ުޅގަ

ްސަބްސިޑީް ްދޭންޖެހޭ ްމަސްވެިރންނަށް ްެވސް ްއޮތްއިުރގަިއ ްސަރުކާުރ ްގެ ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްއަދި ްޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން

ްކަމަށްްނޫނީްއެްސަ ްދޭންޖެހޭނެ ްފައިސާ ްއެ ްގުޅިގެން ްއޮތުމާ ްހިފަހައްޓާފައި ނުޑްނުދީ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްދޭންޖެހޭނެ ބްސިޑީ

ްމަސައްކަތްތަކެްއް ްއަޅުަގނުޑްއޮންނާނީ ްވެސް ްަހއިސިްއޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްޕާޓީގެ ްޤައުމީ ްދިޔަ ްއޭރު ތަމްސީލުކުރަމުން

ްކޮށްފަ.ްއަދި...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަޝީދު.ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ްޕާލިމަންޓްރީް ްޕާޓީެގ ްޤައުމީ ްމަޖިލީހުގަިއ ްެނގީ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްލީޑަ ްހުރީ.ްގްރޫޕުގެ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްޕާޓީއަކުތޯ ްކޮން ްމަޖިލީހުގައި ްނިސްބަތްވީމަ،ްމިހާރު ްއަށް ްޕާޓީ ްއުުޅނު ްކުރީަގއި ރު

ްޤައުމީް ްނަމަ ްވަނީ ްެއހެންކަމަށް ްއެްއޗަކުން. ްވިދާޅުވި ްެދންމެ ްއަޚް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއޮޅުންއެީރމަ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކޮމިޓީތަ ްބަެއއް ްމަޖިލީހުގެ ްސްލޮެޓއްަގއި ްސާފުކޮށްލަދިނުމަީކްޕާޓީގެ ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ. ްއެަބ ުކގަިއ

ްއަޅުަގނޑުްއެދޭްއެދުމެއް.ްވަަރށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތް ްލިޔެކިޔުމެއް ްެއކަަހލަ ްއެއްވެސް ްއަދި ްއިން ްއިދާރާ ްމަޖިލީހުގެ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ތެރިްއާދެ،ްނިޒާމާ

ްއިދާީރް ްައވަހަކަށް ްނަމަ،ްވީހާެވސް ްއުޅޭ ްކަމެއް ްއެކަހަލަ ްނެތް. ްެއއް ްލިބިފަ ްގޮތުން ްެބހޭ ްބަދަލުވުމާ ްޕާޓީ މެންބަރުގެ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްިވލުފުށީ ްދަންަނވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރިހަމަކުރައްވަްނ ްލިޔެކިޔުންަތއް ްފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ގޮތުން

ްރުޞަތުއަރުވަން.ްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދަށްްފު

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުަގނޑަށްްމިއަދުްވަގުތުްވަރަށްްމުހިއްމުްއިނގޭތޯ.ްއެއީްވަރަށްްކުޑަްަވގުތުކޮެޅއްްއޮތީމަ.ްމިް

.ްމީަގއިްހަމަްައޅުަގނޑުެގްކަންބޮުޑވުމެްއްއޮތީަމްމައްސަލަްައކީްސީދާްަރއްޔިުތންނާްގުޅުންްއޮތްްމައްސަަލއަަކށްްވާތީވެް

ްސަބްސިީޑް ްމި ްއާދެ، ްއެްއޗެއް. ްދޭންޖެހޭ ްއަކީ ްސަބްސިޑީ ްމި ްއާދެ، ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަަތއް އެ

ނޑުމެންްެއކަކުްއަެނކަކާްުސވާލުކޮށްލަންްއެބަޖެހޭ.ް ރުއަީރަގއިްފެބ17ްްމިއަދާްހަމައަށްްނުދެވިްއޮތީްކީްއވެގެންތޯްއަުޅގަ

ްއޮތީް ްމަގު ްގެންދިއުމުގެ ްކުރިއަށް ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްފެށިގެން ްއޭރުން ްގުޅިގެން ްބަދަލުވުމާ ވެރިކަން

ްކޮމިޓީގަ.ް ްމާލިއްޔަތު ްއޮތީ ްމިހާރުވެސް ްމައްސަލަ ްމި ްއެހެންކަުމން، ްކުރީ. ްއެކަން ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެއީ ބަންކުރެވިފަ.

ނޑަައާޅްއުސޫލެްއގެްމަތިންްމިްސަބްސިޑީްދޫކުރަންްަކނަޑއަޅާފައިްއޮތީ.ްއަިދވެސްްއެްމައްސަަލްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްކަް

ްދިވެިހް ްމިއީ ްހިސާބުގަ. ްމިދެންނެވި ްއޮތީ ްމައްސަލަ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއެްއގަ. ްކޮމިޓީ ްަސބް ްކޮމިީޓގެ ްމާލިއްޔަތު އޮތީ

ްހަމަ ްމިއަދާ ްނޫން ްކަމެއް ްިޒންމާވާންޖެހޭ ްކަމުަގއި ްމި ްައޅުަގނޑުމެންްސަރުކާރުން ްއެެހންނަމަވެސް، ްައއިއިރު. އަށް

ްހެޔޮކޮށްދިނުމުެގް ްައގު ްތެލުގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްވެސް ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތަކީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ް ްާބޒާުރގައި ްދުިނޔޭގެ ްއެބައޮތޭ.ްއެއީ ްސަުރކާރަށް ްޖާގަ ްހުިރއިރ191ް،211ްުފުރުޞަތާއި ްއެއް ްފީފާ ްެތޔޮ ަގއިްޑޮލަރަށް
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ްއަގަްށް ްިވއްކާ ްވެސް ްޭއރުގައި ްމާކެޓުން ްރާއްޭޖގެ ްހުރިއިރުަގއި ްައގަށް ްއެ ްބާޒާުރގައި ްދުނިޭޔގެ ްއޭުރގައި ްވެސް މިއަދު

ޑޮލަރަށްްވުެރްދަށުަގ.111ްްމިއަދުްވެްސްިވއްކަމުންްގެންދަނީ.ްމިއަދުްދުނިޔޭެގްބާޒާުރގަިއްތެޔޮްފީފާްެއްއގެްައގުްހުރީް

ްައގުހެޮޔކު ްތެޔޮ ްމިއަދުްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްސަބަބެއް ްކުރަންނުެޖހޭ ްމިކަން ްއެއީ ްއެބައޮތް. ްފުރުޞަތު ްޖާގަާޔއި ުރމުގެ

އަޅުަގނޑުމެންްމިްކަންކަންްފުރިހަމަކުރުމަށްްޓަކައިްދެންމެްވާހަކަފުޅުދެްއކެވިްއެމް.ޑީ.ޕީްައށްްނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަާވް

ްބަ ްވަިކ ްތިބި ްތެރޭަގއި ްަސރުކާރުގެ ްމި ްވިދާުޅވެއްޖެ، ްިމްބޭފުޅަކު ްއެއީ. ްއެއް ްވާހަކަ ްރަނގަޅު ްބޭރުކުރަންީވއޭ. ޔަކު

ސަރުކާރުެގްތެރޭަގއިްތިބިްއެމް.ޑީ.ޕީްއަްށްނިސްބަތްާވްމީހުން،ްޚާއްަޞކޮށްްއެސް.ޓީ.އޯެގްމެނޭޖިންްޑިރެކްޓަރްޝާހިުދް

ްބާޒާރު ްއަދި ްމަސްވެރިންނަށާ ްނެތް ނޑުމެންނަކަށެއް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްނޫނިއްޔާ ްނެރެގެން ްބޭބޭފުޅުން ްައުގްކަހަލަ ްތެލުގެ ގެ

ްިކާޔް ްޯހކްސް ްދަ ްއޮތީ ްއެޖެންޑާކޮްށފައި ްއެސް.ޓީ.ޯއގައި ްވެްސ ްިމއަދު ްކޮންކަމެއްތޯ. ްއޮީތ ްިމއަދު ހެޔޮކުރެޭވކަށެއް.

ް ްދެމުންދާ ްމިހާރު 12ްްބަޔަކަށް ްފެސިލިޓީޒް ްއެ ްބަދަލުގައި ްރުފިޔާގެ ްމިއަުދ31ްްމިލިޔަން ްބޮޑުކުރަން މިލިޔަނަށް

ްހަވީް ްމިއަދު ްއޮތީ. ނޑުމެްންހުށަހަޅާފައި ްއަުޅގަ ްމިއީތޯ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްބޯުޑގައި ްއޮތް ްާބްއވަން ްއިން ްއެސް.ޓީ.އޯ ރު

ކުރަންވީްކަމަކީ.ްމިއީްމިއަދުްހާލަތުްހުރިްގޮތަކީ.ްއެހެންވީާމ،ްމީގެްބަދަލުގައިްރައްޔިތުންަނށްްމިއަދުްވެސްްއެސް.ޓީ.ޯއް

ްހެޮޔކުރުން ްައގު ްތެުލގެ ްއެބައޮތް ްފުރުަޞތު ްއެބައޮްތ، ްޖާގަ ްކަމަށްްއަށް ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްހަމަ ްސަރުކާރުން ްމިކަމާ .

ްކުއްލިއަކަށްް ްހަމަ ްބަދަލަކީ ްކޮންެމ ްއަންނަ ްާބޒާރަށް ްދުނިޔޭގައި ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްޤަބޫލުކުަރން. ްިމއަދު އަޅުަގނޑު

ްބިންތަކަކާއި ްަބއިވަުރ ްއެތައް ްދައުލަތުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްކުރިމަތިލާންޖެހޭ ްެއއާ ފަޅުރަށްތަަކާކްްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްކާޑުެގްބާވަތްތަާކއިްމިދެންނެިވް އަޅުަގނޑުމެންްމިްއުޅެނީްެއސް.ޓީ.އޯްއަށްްދީގެން.ްދީފަިއްއޮތްއިުރގައިްއަުޅގަ

ބާވަތްތަުކގެްައގުްހެޮޔކުރުމަށްްޓަކައިްޮބޑުްއަދަދެއްްކޮންމެްަފހަރަކުްސަބްސިީޑގެްގޮތުަގއިްއެބަްދޫކުރަމުންްގެންދޭ.ްމިް

މަޖިލީހުންްތެލުެގްއަުގްދަށްކުރުމަށްްޓަަކއި،ްެތލުގެްައގުްހެޮޔކުރުމަށްްޓަަކއިްތެލަށް،ްޑީސަލް،ްޕެޓްރޯލުންްްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިް ްމިއަދު ްނުނެގީމަ، ްެވސް ްޖީ.އެސް.ޓީ ްކީއްެވގެންތޯ ްފާސްކޮށްފަ. ްއޮތީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގޮތަށް ްނުނަގާ ޖީ.އެސް.ޓީ

ްއަް ްިމއީ ްހުރީ. ްބާާޒރުގައި ްލީޓަެރއް ްތެޔޮ ްސަްބސިީޑްއަުގގަިއ ްއެހެންވީމާ، ްސުވާލެއް. ްކުރަންޖެހޭ ޅުަގނޑުމެން

ްެއް ްއާިއ ްޖާގަ ްހެޔޮކުރުމުގެ ްައގު ްތެުލގެ ްއެބައޮތޭ ްސަުރކާރަށް ްވެސް ްމިއަދަށް ްިމއަދުން ްވީނަމަވެސް ނުދިންކަމުގައި

ތީެވ،ްއެްމީހުންްެއްފުރުޞަތުްއެބައޮތޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެސް.ޓީ.ޯއްއަށްްހަމަެއކަނިްފައިދާާވްެއއްަޗކީްެތޔޮްަކމަށްްވާ

ްައުގގަ.ް ްބޮުޑ ްިވއްކަމުން ްެތޔޮ ްދަނީ ްއެ ްމީހުން ްއެ ްލާފަ. ްގިޔަރަށް ްަހވަނަ ްައޅުވައިލާފަ. ްކޮޅުަގއި ްސްޕީޑު ހުންނަނީ

މިކަންްއެބަޖެހޭްމިއަދުްސަރުކާރުގެްސަމާލުކަމަށްްގެނެސް،ްތެލުގެްއަގުްހެޮޔކުރެވޭނެްމަެގއްްހޯދައިދޭންޖެހޭްއެބަ.ްއާދެ،ް

ް ްހަމަ ްމަސްވެރިންނަށްްއަޅުަގނޑު ްރައްޔިތުންނަށް. ްދޭންޖެހޭނެ ްސަބްސިޑީ ްތާއީދުކުރަން. ްޤަރާރަށް ްމި ފުރިހަމައަށް

ްއެބަހުރި.ް ްދަތިތަކެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްކުރިމަތިވާ ްސަބަބުން ްނުފުރުމުގެ ްމަހަށް ްމަސްވެރިންނަށް ްދޭންޖެހޭނެ. ސަބްސިޑީ

ްސަރުކާ ްފަރާތަކީ ްޒިންމާވާންޖެހޭ ްމީގައި ްމިއަދު ްމިްއެހެންނަމަވެސް، ްކަމަށް ްކުންފުންޏެއް ްއެހެން ްއަދި ްކަމަށް، ރު

ްރައްޔިތުންނަްށް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްމިކަން ްނަގަންޖެހެނީ، ްޒިންމާ ްމީގެ ްވީނަަމވެސް ްއޮްތކަމުަގއި ްލިޔެަފއި ޤަރާރުގައި
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ްައޅު ްނިންމާފައިނުވާތީ. ްކޮށް ްމަސައްކަތްތަެކއް ްކުރަންޖެހޭ ްމިކަން ްކޮމިޓީން ްމާލިްއޔަުތ ްއޮތީ ަގނޑަްށްކޮށްނުދެވިފައި

ްކޮމިޓީަގިއް ްމާލިއްޔަތު ްއަދި ްހައިސިްއޔަތުންނާ ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިއީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެނގެނީ މިކަން

ނޑަށްްއެނގޭްމާލިްއޔަތުްކޮމިޓީންްއެްަމއްސަލަްއޮތީްއަިދވެްސްމިއަާދް މަސައްކަތްކުާރްމީހެއްެގްހަިއސިއްޔަތުން.ްއަުޅގަ

ނަޑކީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިދެންނެވިްކޮމިޓީެގްހަމައަށްްގޮތެއްްނުނިމިކަން .ްސަބްްކޮމިޓީގައިްވެސްްހިމެނޭްމީހެއްްއަޅުގަ

ބައްދަލުވުންތަްއްނުބޭްއވިްދިަޔއީްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާތައްްކުިރއަށްްގެންިދޔަނުދީްމަޖިލިސްްޮއތީްއެމް.ޑީ.ޕީްހިސޯުރކޮށްފަ.ް

ރިްނނަށްްސަބްސިޑީްދެވިފައިނުވަީނ.ްމިްކަމުގައިްޒިންމާވާންޖެހޭްމިކަމުގެްސަބަބުންްމިއަދާްހަމައަށްްއަިއއިރުަގއިްމަސްވެ

ްއުޅުނުް ްދަްއކަން ްބައެއްކަން ްސާފު ްކިތަންމެ ްތިމާމެންނަކީ ްއަރާ ްކުރިަމއްޗަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމިއަދު ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ފަރާތަކީ

ްނޑުމެންނަށްްފެނިގެން...ކަމަށްްވިޔަސްްީމގެްޙަޤީޤަތަީކްއެެއއްްނޫން.ްއާދެ،ްއެމް.ޑީ.ީޕްގެްވެިރކަމުަގއިްއަުޅގަ

ްް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްމާފަންުންދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކު

ްރައީްސ،ްނި ްރައްޔިތުންނަްށްޢިއްޒަތްތެރި ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގައި ނަޑއެިޅގެން ްނެީގްކަ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ޒާމާ

ްއޮޅުންފިލުވައިދޭންޖެޭހް ްރައްޔިުތންނަށް ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްކަމަކީ ްއެ ްޮދގުހަދަމުންދާތީ. ްވާަހކަދައްަކއި ްގޮތަށް އޮޅޭ

ްކަމެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްމައްސަލައިެގްފުރުޞަތުް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޖަވާބުދެްއވުމަށް ްއަށް ްވާަހކަ ްދައްަކވާ ްމެންބަރު،ްއެހެްންމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭނުމެއްްނުކުރެވޭނެ.ްައޅުަގނޑުްވިލުފުށީްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްކަދެްއެކވުން:ރަޝީދުްވާހަްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ްޮބޑަށްް ްވަރަށް ްވާަހކަދައްކާނީ. ްދެން ްފުރުޞަތެއްަގއި ްއެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްަވގުތުކޮުޅ ްޮއތް ްބާކީ ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމާފަން ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޢާމިރު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްާދއިރާެގ ްދާއިރާެގްކުޑަހުވަދޫ ްދެކުނު ނު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.ް

ް

ްް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކު

ްޮދގުހަ ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްގެްނނަނީ ްމި ްސަމާލުކަމަށް ްަރީއސްގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ދާްއަޅުަގނޑު

ްއަޣްލަބިއްޔަުތްއޮންނަީން ްމާލިއްޔަުތްކޮިމޓީގެ ްއޮުޅންފިލުވައިދޭން ްރަްއޔިތުންނަށް ްރަީއސް،ްޖެހޭ މައްސަލަ.ްޢިްއޒަތްތެރި

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްކަންތައްތައް ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނިންމޭނެ ްވެސް ްނުލައި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަޣްލަބިްއޔަުތން ްއެ ކިހިނެއްތޯ.

ްބޮޑަށްްރައްޔިތުންނަށްްއޮިޅގެްނދާްކަމެއް.ްްހާމަކޮށްދޭންޖެހޭ.ްމިއީްވަރަށް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދައްަކވާނީ. ްާވހަކަ ްއެ ްފުރުޞަތުގައި ްލިބިވަޑައިަގންނަވާ ްމެންބަރަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަން.ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރަށްްފުރުޞަތުއަރު

ް

ްމިރުްވަހަކަދެއްެކުވން:ދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާކުޑަހުވަ

ް ްއާެދ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްދިނުމަށ2112ްްް`. ްސަބްސިޑީ ްމަސްވެިރންނަށް ްއަހަރު ވަނަ

ންްފާަހގަކޮށް،ްމިްިމލިޔަންްރުފިޔާްހިމެނިްެއްސަްބސިޑީްެދވިފައިްުނވާކަމާްމެދުްކަންބޮޑުވ111ްުދައުލަތުގެްބަޖެުޓގަިއް

ްފަރާތަށްް ްހުށަހެޅި ްޤަރާރު ްމި ްވެސް ްހަމަގައިމު ްއަޅުަގނުޑ ްޓަކައި ްކަމަށް ްހުށަހެޅި ްޤަރާރެއް މަޖިލީހަށް

ްވެްސް ްހަމަަގއިމު ނޑު ްައޅުގަ ްކަންތައްަތކަކީ ްަބއެްއ ްަބޔާންކޮށަަފއިވާ ްޤަރާުރގައި ްއެހެންނަމަވެސް ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްނޫން. ްކަންތައްތަެކއް ްފަރާތްތަކަށްްްޤަބޫލުކުރާ ްއަމިއްލަ ްަބއެއް ްކުންފުނިތަކާއި ްބައެއް ްކަމަކީ ްމިދެންނެވި އެހެން

ނިސްބަތްވާްގޮތަށްްދަްއކާފައިްހުރިްވާހަކަތަކަކީްއެހާްޒިންމާދާރުްވާހަކަތަެކއްްކަމުަގއިްއަުޅަގނޑުްނުދެކެން.ްމިސާލެްއގެް

ްސިނާޢަ ްމަސްވެިރކަމުގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ްކުންފުންޏަީކ ްވިލާ ްބުރަްގޮތުން ްވަރަްށ ްޓަކަިއ ްކުރިއެުރުވމަށް ތު

ްގޮތަށްް ްބަދުނާމުވާ ްފަރާތް ްެއ ްއެހެްނވީމާ، ްދެކެން. ްއަުޅަގނޑު ްކަމުަގއި ްކުންފުންޏެއް ްކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަެކއް
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ްވާހަކަތަ ްޤަބޫލުކުރާ ްވާހަކަަތކެއް.ްއަދި ްކުށްވެރިކުރާ ްެވސް ްހަމަގައިމު ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަތަކަކީ ްހުރި ކެްއްވާހަކަދަްއކާފައި

ްސަބްސިީޑޒްް ްަމސްވެރިންނަށް ްރައްޔިތުންނަށް، ްނުވަތަ ްސަބްސިީޑްޒ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްނޫން. ވެސް

ްއެކުް ްއިޚުލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްހަމަ ްެވސް ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަަތކީ ްދައްކާފަިއވާ ްފާހަގަކޮށް ްކަންބޮޑުވުން ްމެދު ނުލިބޭކަމާ

ނޑުމެންްއެބަްބަލަިއލަންޖެހޭ.ްްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްނިޔައް ވަނަްއަހަުރ2111ްްއެންމެްއިޚުލާޞްތެިރތޯްއަުޅގަ

ް ްބަޖެޓުގައި ްވަކ111ްްިދައުލަތުގެ ްދޭނެ ްއެ ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްހިމެނި. ްގޮތުަގއި ްސަބްސިޑީޒްގެ ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ްހުށަ ްޤަރާރު ްމި ްއެހެްނނަމަވެސް، ްއަްނގަމުންދިޔަ. ނޑަައޅައި ްކަ ްވެސް ްވަރަށްްއުސޫލުތަެކއް ްހަމަ ްމެންބަރަށް ހެޅި

ރަނގަޅަށްްއެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެްއެްދުވަހުްވެސްްއަޅުަގނުޑމެންްހިތަށްއަރާްއެްސަބްސިީޑޒްްނުދީގެންްކަންބޮުޑވެގެްން

އެވާހަކަްދެްއކިްނަމަްހާދަްރަނގަޅޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެްދުވަހަކުްއެްވާހަކަްައޅުަގނުޑމެންނަކަށްްދެއްކިްއަޑެއްްނީވޭ.ް

ނޑުމެންނަކަށެއްްނުފެނޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިގޮތުެގްމަތިންްއަުޅަގނުޑްްއަދި ެއްސަބްސިީޑްދެިވގެންްދިޔަތަނެއްްވެސްްއަުޅގަ

ްވެސްް ްއެަބްވާންޖެހެއޭ.ްައޅުަގނޑު ްމަސައްކަަތކަށް ްއިޚުާލޞްތެރި ްކުރެޭވްމަސައްކަަތކީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ދަންނަވާނީ

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތާއީދުކުރަމޭ. ްކަމަށް ްމި ްސަބްސިޑީްްހަމަ ްމަސްވެރިންނަށް ްެއއްބަސްިކޔަިއގެން ްއަޑަކުން ްއެއް އެކީ

ްދިނުމަށްްޓަކައި...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހަކަެދއްެކުވން:ވާްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާންދޫްދާއިރާގެް

ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެް ްަރީއސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްސެްކރެޓޭރިއޭޓަށާއި ްކޮމިޓީގެ ްމާލިއްޔަތު ްމަޖިލީހުގެ ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޭ ްކޮމިޓީންްޕްމިއަހަރުގެ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްފޮުނވާފަިއީވ. ްސަރުކާރަށް ްފާްސކޮްށފައި ްއުސޫލު ްމި ްެތރޭގައި ްމަސް ރީލް

ްކަމެއް ްއޮތް ްތެރޭގައިްފާސްކޮށްފަިއް،ްނިންމާފައި ްއޭޕްރިލްްމަސް ްހަދަނީ.ްއެއީ ްމި ްމިތާްދޮގު ްމުޠުލަޤަށް ނޑުމެން އަުޅގަ

ްއެްކޮމިޓީންްސަރުކާރަށްްފޮނުާވފައިްއޮތްްކަމެއް.

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްކުް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަން. ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާެނ ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރި ޑަހުވަދޫ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްމިރުްވަހަކަދެއްެކުވން:ޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ް ްމިދަންނަވަނީ ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަ.2111ްްއާދެ، ްކުރި ްއެކަން ްކޮިމޓީން ްމާލިއްޔަތު ްހަމަ ްވެސް ްއަހަރުެގ ވަނަ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުދިޔައޭ.ްއެހެންނަމަވެސް، ްފެނިގެނެއް ްއަޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ްވެސް ްސަރުކާރަކުން ްނިމިގެންދިޔަ ނަށް

ްއިޙުތިރާމުކުާރް ްހަމަ ްވެސް ްއަޅުަގނުޑ ްެއއީ ްހުަށހަޅާފައިވާކަްނ ްއެކަން ްފާހަގަކޮްށ، ްކަންބޮުޑވުން ްމިކަން ްވެްސ މިއަދު

ްފާހަގަ ްކަންބޮޑުވުން ްމެދު ްދަންނަވަނީ.ްމަސްވެރިންނާ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަތަްއްކަމެކޭ ްގިނަ ްތަފާތު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ކޮށް

ްޓަކަިއް ްކުރިއެރުވުމަށް ްިސނާޢަތު ްމަސްވެިރކަމުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެބަޖެހޭ ްވިސްނާލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދައްކާއިުރަގއި

ނޑުމެންނަށް ކަންބޮުޑވާްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކުެރވޭނީްޮކންކަމެއްތޯ.ްނުވަަތްކޮށްެދވެނީްކޮންކަމެއްތޯ.ްއެންމެްބޮޑަްށްައޅުގަ

އެއްްމައްސަލަްއެްއގެްގޮުތގަިއްރައްޔިތުންގެްފަރާތުން،ްނުަވތަްމަސްވެރިންގެްފަރާތުންްެވސްްއަންނަްއެންމެްބޮޑުްއެްއް

ްަވކިް ްައގު ްމަސްވެރިކަުމގެ ްައދި ްނުލިބުމާ، ްމީހުންނަށް ްއެ ްގަާވއިދުން ްސަބްސިޑީަތއް ްަކނަޑއެޭޅ ްމި ްައކީ ޝަކުާވ

ްހި ްކޮންޓްރޯލްކޮށްަފއި ްއެންމެްގޮތަކަށް ްމަސައްކަތުގެ ްބުރަ ްކުރާ ްމަސްވެރިން ްހަމަޖެހިފައިނެތުމާއި، ްގޮތެއް ފެހެއްޓޭނެ

ްކަންނެލިް ްޝަުކވާ. ްއިޭވ ްއެންމެންަނށް ްައޅުަގނޑުމެން ްިމއީ ްޝަުކވާ. ްނުލިބޭކަމުގެ ްފަރާތްތަަކށް ްެއ ްއަގު ފުރިހަމަ

ނޑަ ްނޫން.ްއަޅުގަ ްއެކަންޏެއް ްކޮށްލުމުން ްދަތުރެއް ްއަަރިއގެން ްއުޅޭްދޯންޏެއްގައި ްނިދާ ްތެރޭަގއި ްދޯނިތަކުގެ ްކަންނެލި ކީ

ްއެނގޭ.ް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްއިހުސާސްތައް ްަމސްވެރިންގެ ްވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްއިނގޭތޯ. މީހެއް

ްމަސަްއކަތްކުރުމުެގް ްޓަކަިއ ްކޮށްދިނުަމށް ްކަންކަން ްމި ްމަސްވެރިްނނަށް ްއެުކ ްއިޚުާލޞްތެރިކަމާ ްއެންމެ އެހެންނަމަވެސް

ްއެކަިންނިޔަތުގަ ްޤަރާރަކުން ްމިކަހަލަ ްއެހެންކަމަށްވާނަަމ ްއެބަޖެހޭ. ްބަަލއިލަން ްކުރެވެނީ ްމިކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އިޯތ

ްމާލިއްޔަތުް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްއެކަން ްނުފުދޭނެ. ްބުނެލަިއގެންނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ސްްއެކަންްކުރާނެ.ްއަދިްސަރުކާރަށްްއެކަންްޕްރެޝަރކުރުމަށްްޓަކައިްވެްސްކޮމިޓީްއަށްްލިބިގެންވާްބާރުގެްތެރެއިންްވެ

ނޑުމެންްބޭުނންނުފުދެނީްކަމަށްްވަންޏާމުް ކުރެވޭނެްކަންަތއްތައްްކުރާނަން.ްއަދިްޤަރާރަކުންްއެކަނިްހުަށހަޅައިގެންްއަުޅގަ

ްއަ ްކޮްށގެން ްކުރެވޭނެ. ްމަޖިލީހުން ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްެވސް ްކަންތައްަތއް ްފޯރުކޮށްދިނުމަށްްއިތުރު ްއެކަން ނޑުެމން ުޅގަ

ްއަދާކޮށްލުމުގެް ްވާޖިބު ްހަމައެކަނި ްކަންތައްތައް ްކަހަލަ ްބައެްއ ްއެހެންނަމަވެސް، ްކުރާަނން. ްމަސަްއކަތްތައް ޓަކައި

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންވީމާ، ްނުވާނެ. ްހާސިލެއް ްކަމެއް ްޙަޤީޤީ ްއެކަމުގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮށްގެން ްެއކަން ނިޔަތުގައި

ނަވާނީްމިކަންްމިއީްއެންމެްއިޚުލާޞްތެރިކަމާްެއކުްކުރާްކަމެއްގެްގޮުތގައިްވަނީްކަމަށްްވަންޏާްމިކަމާްބެހޭްވަޒީުރްދަން

ވެސްްމިތަނަށްްގެނެްސގެންްސުވާލުކުަރއްަވއި،ްނުވަތަްަސރުކާރާްމެދުްވެސްްސުވާުލކުަރއްަވއި،ްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީތަކަްށް

ްރައްޔިތުންނާ ްސުވާލުކުަރްއވަިއ، ްއެހެންކަމަށްވާނަަމްްގެނެސް ްހޯއްދަވައިދެއްވާށޭ. ްރިޕޯޓެއް ްސާފު ްވަރަށް ހަމައަށް
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ްަކނަޑއެޅިފަިއާވް ްބަޖެޓުގަިއ ްިމ ްދައުލަތުން ްހައިސިއްޔަތުްނ ްމެންބަރެްއގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމިހިރީ އަޅުަގނުޑ

111ްް ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްދިނުމަށް ްރަްއޔިތުންނަށް ްސަްބސިޑީޒް ްރުފިޔާގެ ްތައްޔާރަށް.ްމިލިޔަން ްކުރަން ްކަމެއް ކޮންމެ

ނޑުް ްމަިއގަ ްޤަރާރުގެ ްމި ްފެޭނ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްރަނގަުޅާވނެ ްކުރިްއޔާ ްމިކަން ްމަތިްނ ްއެގޮުތގެ އެހެންވީމާ،

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްކަމެއް ްއޮްތ ްކޮށްަފއި ްނިޔަތުގައި ްބަދުނާމުކުރުމުގެ ްފަރާތެއް ްވަކި ްފަރާތަކަށް، ްވަކި މަގުސަދަކީ

ްހަމަްްހަމަގައިމު ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްކުރުަމށް ްމިކަން ްނިޔަތުަގއި ްއިޚުލާޞްެތރި ްއެފަދަ ްެއހެންވީމާ، ްދެކެން. ވެްސ

ްއަދިވެސްްއެއްފަހަރުްދަންނަވާަލން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ްް

ްވާހަކަދެއްކެވުްނ:ްރުްައޙްމަދުްސަލީމުއޭދަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަ

ނުޑްް`.ްއާދެ،ްމަސްވެރިްނނަށްްސަބްސިޑީްދިނުމާްބެހޭްގޮތުން މިްހުށަހެޅިްޤަރާރަށްްއުސޫލެްއގެްގޮތުންްއަުޅގަ

ްކަމެއް.ް ްއަންނަ ްކުރަމުން ްޒަމާނުއްސުރެ ްހަމަ ްމިއީ ްނޫން. ްކަެމއް ްކުރި ްއެކަނި ްމިއަހަރު ްމިކަމަކީ ްތާއީުދކުރަން. ވެސް

ނުޑމެންްމީގެްކުރިންްމިްނުދޭންވެގެންްމަސައްކަްތކުރިްމީހުން،ްމިއަދުްމިކަން ްއަުޅގަ ވިސްނިގެްންްމީގެްމައްސަލަްއަކީ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްުޝކުރުއަާދކުަރން.ްދެން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްފަރާތްަތކަށް ނުޑްއެ ްޓަކަިއްއަުޅގަ ްކަމަށް ްހުށަހެޅި މިކަން

ްޙަޤީޤަުތގައިް ްމައްސަލަ. ްތެުލގެ ްއޮތީ ްވެފައި ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމައްސަލައަކަށް ްބޮުޑ ްއެންމެ މަސްވެރިންގެ

ްމަހަށްްނުފުރިގެންް ްމީހުންނަށްްމަސްވެރިންނަށް ްބޮޑުވެގެންިދއުމުގެްސަބަބުން.ްއެ ްއަށް ްއިންތިހާ ްއަގު ްތެލުގެ ްއުޅެނީ މި

ްުކޑައިުރަގއިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްކައިިރއަކުން ްރަށް ްބާނަނީކީ ްމަސް ްމިހާރު ްދާންޖެހޭ، ްދަތުރުކޮށްފައި އެ

ްދުރުން،ްއެތައް ްމާ ްއެއަށްވުރެ ްތަން.ްމިހާރު ްބާނާ ްމަސް ްފެންނާނެ ްބާނަމުންްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަސް ްދުރުން މޭލެއް

ްިދވެހިް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދިޔައިުރަގއި ްހާލަތަކަށް ްބޮޑު.ްއެހެންވީާމ،ްއެފަދަ ްއަށް ްއިންތިހާ ްޚަރަދު ްއަންނަނީ.ްތެލުގެ މި

ްއިންތިހާް ްއިން ްެއސް.ޓީ.އޯ ްއުަފއްދާފަިއވާ ްިދވެހިްސަރުކާރުން ްޓަަކއި ްިވއްކުމަށް ްއެްއޗެހި ްައުގގައި ްހެޔޮ ްރައްޔިތުންނަށް

ްސަބްސިީޑް ްއުޅެނީ. ްމި ްފޯރަިއެގން ްދައްޗެއް ްހުރިހާ ްމި ްމަސްވެރިންނަށް ްސަބަބުން ްބޮޑުކުރުުމެގ ްއަުގ ްތެލުގެ އަށް

ްއަގުް ްތެލުގެ ްއިން ްެއސް.ޓީ.އޯ ްދޭވަރަށް ްއެ ްނެތް. ްސަާލމަތެއް ްމަސްވެރިންނަކަށް ްިވޔަސް ްދިންކަމުގައި ކިތަންމެވަރަށް

ްހަމައެކަ ްއިން ްއެސް.ީޓ.އޯ ްޖައްސާނެ. ްކަމަކީްމައްޗަށް ްހުރިހާ ްހުރި ްދެން ްއެއްޗަުކން. ްލިބޭ ްތެލުން ްފައިދާވަނީ ްމި ނި

ްއޭތިް ްއެހެންވީމާ، ްކަްނތައްތައް. ްެގއްލުންވާ ްއަންނަ، ްވަްއކަންކުރަުމން ްބޮޑެތި ްހީލަތުން ްމަކަާރއި ްއިން އެސްޓީ.އޯ

ްތެލުގެް ްވެސް. ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްޖައްސާލަނީ ްމައްޗަށް ްމި ްައގު ްތެލުގެ ްޓަކައި ްޖައްސާލީމާްްފޫބެއްދުމަށް ްމަްއޗަށް އަގު

ްދުނިޭޔގެް ްމިހާރުވެސް ްއެހެންވީމާ، ްނެރެނީ. ްމި ްފައިދާ ްެއއިން ްަކވަރުކޮށްފައި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއެސް.ޓީ.އޯގެ އެއިން

ޑޮލަރަށްްައގުްހުރިއިރުގަިއ،ްވިްއކިްއަގަްށވުރެްބޮޑ211ްްުބާޒާރުަގއިްދެންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްވިދާޅުވިްފަދައިންް

ްއަުގގަިއް ްވިްއކަމުން.ްމިހާރު ްގެންދަނީ ްއެ ްެވްސ112ްްމިހާރު ްެއއަްށވުރެ ްައގު،ްޔޫރަޕުަގއި ްބާޒާުރަގއި ްދުނިޔޭގެ ޑޮަލރު

ްަޤއުމުެގް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކިހިނެްއތޯ ްދެން ްއޮްތއިރު ްަޤއުމު ްހާލަތްތަކުަގއި ްއެފަދަ ްއެހެންީވމާ، ްއުޅެނީ. ްމި ހެޔޮކޮށް
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ްެއސް. ްއެހެންވީމާ، ްގެންދާނީ. ްކުރިއަށް ްނޫނީްކަންތައް ްބޭރުކޮށްގެން ްހީލަްތތެރިން ްމަކަާރއި ްމިތިބަ ޓީ.ޯއަގއި

ްމިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޮތީ ްދަންނަވާަލން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްމަހަކަށެއް. ްނެތް ްފުރޭކަށް ްމަސްވެރިންނަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަގު ްއެްއޗެހި ްހުރިހާ ްވުރެ ްއަށް ްއެސް.ޓީ.އޯ ްބުނާ ްތިޔަ ްމީހުން ްއާަދއިގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްިވއްކަމުން.ްގެންދަނީ ހެޮޔކޮށް

ްހަމަް ްއެތެރެކުރީ. ްއެއްޗެހި ްިކރާ ްއިން ްއެސް.ޓީ.އޯ ްކިޔާފައި ްވިްއކާށޭ ްެއއްޗެހި ްއަގުަގއި ްހެޔޮ ްރައްޔިތުންނަށް އެކަމަުކ،

ނަޑއެިޅގެންްއެްނަމުަގއިްިތމަންނާމެންްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްހެޔޮްއަުގަގއިްއޭުރގެްސަުރކާރުންްހަމަްއެްވާހަކަްީޓވީް ކަ

ްކިރުްމޯލްޑިވްސްް ްތިމަންނާމެން ްޓަކަިއ ްިވއްކުމަްށ ްކިުރ ްއަުގަގއި ްެހޮޔ ްދައްކާަފއި، ްޓީވީތަުކގަިއ ްހުރިހާ ްާއއި ގަ

ްއިންތިހާް ްވިްއކަނީ ްއެ ްއެސް.ޓީ.ޯއްއިން ްކިެރއް ްއެއް ްެގންނަ ްކުންފުންޏަކުން ްއެއް ްކޮަބއިޯތްހަމަ އެތެރެކުރީޭއ.ްެއކަމަކު

ްއަުގގަިއްއަށްްބޮޑުކޮށް.ްިޑއުޓީްމާފުކުީރމަްއެްކުަޑްެއއްްނު ްއެްއްނުކުރި.ްހަމަްއެ ްކުޑަ ކުރި.ްއެްނމެްލާރިްއެއްްވެސް

%ް ްނަގާ ްއެބަ ްކުންފުނިން ްއެސް.ޓީ.އޯގެ ްގޮތަކީ ްހަދާ ްހީލަތްތައް ްމަކަރާއި ްދިޔައީ.ްމިހިރަ ްއެ ްނަާގް،21ްވިްއކަމުން އެ

ިވއްކޭނެްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްބަޔަކު.ްެނގީމަ،ްދެންްކިހިނެްއތޯްރައްޔިތުންނަށްްެއްެއއްޗެިހްހެޔޮްައގުަގއިްވިްއކާނީ.ްނު

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްމި ްަޙޤީޤަތުގައި ްބަަޔކީ ްޒިންމާވާންޖެހޭ ްމައްސަަލިއގަިއ ްމި ްކަމެއް. ްިވސްނަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއީ

ްޒިންމާކުުރވަންޖެހޭް ްައކީ ްެއސް.ޓީ.އޯ ްސަރުކާުރގެ ްޒިންމާނުކުެރވެންވީ. ްކުންފުނިތައް ްސަރުކާުރގެ ްކީއްވެޯތ މަޖިލިސް.

ްއަްށްކުންފު ްއިންތިހާ ްެއސް.ޓީ.ޯއގައި ްގެންދަނީ ްކިޔަމުން ްމި ްަތކުރާރުކޮްށ ްކޮމިީޓގައި ްމާލިއްޔަތު ނޑު ްއަުޅގަ ންޏެއް.

ްބަލާށޭ.ް ްިވޔަސް ްގެނެސްގެން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްމައްސަަލތައް ްއެ ްެއބައޮތޭ.ްއެތަނުގެ ްމައްސަލަތައް ކޮރަޕްޝަންގެ

ްހަމަޔަކަށް ްކަްނތައް ްއެސް.ީޓ.ޯއގެ ްމަޖިލީހަކަށްްްބަލައިގެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްކަމަކުން ްއެްއވެސް ްިމއިން އަޅުވާށޭ.

ްއަްށް ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްެވސް ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްނެތޭ ސަލާމަތްވެޭވކަށް

.ްއެްނޫންްހާލަތެއްގައިްމިްއަންަގއިގެންްސަރުކާުރގެްމިްކުންފުނިތައްްރަނގަޅަށްްބެލޭނެްނިޒާމެއްްއެބަޖެހޭްގާއިމުކުަރން

ްެއއްތޯް ްކަރޯކޭ ްކޮންމެވެސް ްއިވެީނ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުޅުަވއިލާއިރަށް ްޓީވީ ްއަނެއްކާ ްމިހާރު ްނުކުރެވޭނެ. ކަމެއް

ް ްހެނދުނު ްެއއް ްތަްއޓެްއ،9ްްކަރޯގޭ ްކަޯރކޭ ްަތއްޓެއް.12ްްޖަާހއިރު ްމީގެ ްނިދަމުން ނޑު ްަތއްޓެްއ،ްޭރގަ ްޭއގެ ަޖހާއިރު

ްޮބޑެތިްމިއީްއެސް.ޓީ. ްކުރަންވީ ްއިން ްކަމަކީ.ްެއސް.ޓީ.އޯ ްކުރަންވީ ްކުރާްިއޝްތިހާރު.ްމިއީތޯްއެސް.ޓީ.ޯއްއިން ްއިން އޯ

ވިޔަފާރި.ްކޮްށގެންްސަރުކާރަްށްފައިދާހޯދަންވީ.ްމިއޯމިއޯ،ްުކޑަކުދިންްކާްމިއޯމިއޯްެއއްެޗްއްނޫންްއިޝްތިހާރުކުރަންވީކީ.ް

އްތޯްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްމިްޤައުމުގައިްކަްނތައްތައްްކުިރއަށްްގެންދާނީ.ްމިހިރީްހުރިްލަދުހަޔާތްްކުޑަކަން.ްދެންްކިހިނެ

ނޑޫ،ް ްހަ ްބަލާ! ްމީހުން. ްތިބި ްހައްދުފަހަނަޅާފައި ްތެރެއިން ްަވގުންެގ ްބޮޑެތި ްވަަގކު. ްލިވެނީ ްމި ްކުންފުންޏަކަށް ކޮންމެ

ް ްސަރުކާުރން ްމިއީ ްފުށް. ްސަބްސިޑ671ްްީހަކުރު، ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްރުފިޔާ ްމަސަްއކަތެްއ.ްމިލިޔަން ްކުރާ ދީގެން

ްޗެއަރމަންް ްކުީރގެ ްވީ ްިމހާރު ްޖަމާކޮށްގެން ްަނަގއިގެްނ،ްލާރި ްލާރި ްވެސް ްެއއިން ްކޮަބއިތޯ. އެހެންނަމަވެސް،ްހާލަތަކީ

ްކާުޑކޮޅު.ް ްކާންދޭ ްަރްއޔިތުންނަށް ްމިއީ ްޚިޔާނާތްތެރިނުވާނީ. ްައޅުަގނޑުމެން ްކޮންކަމަކަށްތޯ ްދެން ްފޮނުވާފަ. ޝަރީޢަތަށް

ްސަ ްއެއަށް ްއަގުހެޮޔކޮްށ671ްްރުކާރުން ްވިްއކަން. ްއެ ްހަވާުލކުރަނީ ްމި ްއަށް ްއެސް.ޓީ.އޯ ްދީގެްނ ްރުފިޔާ ިމލިޔަން
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ނޑުމެންްިމްމީހުންްކަތިލަންވީްނޫންތޯ.ް ރައްޔިތުންނަށްްިވއްކުމަށްްަޓަކއި.ްެއއިންްމިްނަގަނީްލާރި.ްނެގީމަްދެންްއަުޅގަ

ންޖެހޭްޙުކުމެއްްކަހަލަްކަމެއްްއިނގޭތޯ.ްރައްޔިތުންނަށްްސަރުކާރުންްމިްނޫންްގޮތެއްްއެބަްއޮތްތޯ.ްމިއީްމަރުގެްއަދަބުްދޭ

ްކާުޑ671ްް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެަބދޭ ްޚަރަދު ްގިނަ ްވުރެން ްައށް ްބޭސްފަުރވާ ްދީގެން، ްސަްބސިޑީ ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ްފައިދާ ްނަޖާއިޒު ްއެބަ ްޚަރަދުކުރޭ.ްއޭގެތެެރއިން ްއެބަ ްސަރުކާރުްންދައުލަތުން ްޓަކައި ްފައިާސްްވިްއކުމަށް ްމި ނަގަިއގެން

ްމިހާރުންް ްޮގވާލަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެސް.ޓީ.އޯ ްއެހެންވީމާ، ްކުރަން. ްކަންތައް ްމިކަހަލަ ްނޫންތޯ ްހެޔޮނުވާނެ ބޭނުންކުރަނީ.

ްދެންް ްވަކިކުރީމަ، ްކުންފުނި ްތެޮޔ ްއިން ްއެސް.ޓީ.އޯ ްވަިކުކރަންވީ. ްކުންފުނި ްތެޔޮ ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްއުވާލުމަށް. މިހާރަށް

ޓީ.އޯެގްޙަޤީޤީްނަތީޖާްއަކީްކޮަބއިކަން.ްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް،ްިނކަންްބަލާ!ްސަރުކާރުަގއިްހުރިްހުރިހާްއެނގޭނެްއެސް.

ްމީހަކުް ްޢާއްމު ްހިލޭ. ްހަދާފައި ްގޮތުަގއި ްގުދަންތަކުގެ ްއެހެރީ ްބިންތައް ްބޮޑެތި ްހުރިހާ ްހުރި ްދޭން ްގޯތި ރައްޔިތުންނަށް

 އަކަފޫޓުގެްބިން...1111ްވިޔަފާރިކުރުމަށްްޓަަކއިް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިނށީދެަވޑަިއގަންނަވާ! ްއެއް. ްމައްަސލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްަހމަވެއްޖެ. ްވަގުތު ްހަމަެވއްޖެ. ވަގުތު

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ްސަލަ()ނިޒާމީްމައް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްހައްލުކުރެވެންް ްމިކަން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްދާއިރު ްއަޅަމުން ްޒިންމާތައް ްތަފާތު ްބޮލުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައީްސ،ްމި ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަޣާވާ ްަބިއވެރިެވގެން ްޕާޓީތަކެއް ްއެތައް ްބުނަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުކުެރވޭނޭ.ްއެބައޮތް. ްވެިރކަމެއް ްގެނެްސގެން ެތއް

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްނިންމާލީމަ، ްއެަކން ްއަވަހަށް ްލާފަ. ްކަމަށް ްްނެްތ ްއިތުބާރު ްވަޙީދުގެ ްއޮންާނނެ، ނޑުމެން ްއަޅުގަ މިހާރު

ްހީވަނީްއެންމެންްތިބެގެންްސަރުކާރު...

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަންްތޮްއޑޫްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރި،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްނިޒާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށް.

ް
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ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރު ްާޕޓީގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްައދަދެއްގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްއާދެ، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތަށްްޝުކުރިއްޔާ ން

ނޑުމެްނގެްަވގުތުް މިނެޓަށްްކުރުކޮށްދިނުންްއެދެން.ްހަމައެއާެއކު،ްމިްހުށަހެޅިފައިްއޮތްްޤަރަރ5ްްާއެދިފައިްއޮތީމަްއަުޅގަ

ނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްމިްހުށަހެޅުއްވިްކަމަށްްޓަކައިްައޅުަގނޑުމެންގެްޕާލިެމންޓްރީްގްރޫޕުގެްޢިްއޒަތްތެރިް ގުިޅގެންްއަުޅގަ

ްމިްމެންބަރު،ްޢި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްރަޝީދަށްްޝުކުރުއަދާކުަރން.ްއަޅުގަ ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްމިކަންް ްބަޖެޓުގައި ްހިނގާ ްމި ްމިއަހަރު ްބަޖެޓުގަިއ، ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްބަލާއިރު ްކަންތަްއތަކަށް ްއޮތް ްމި ޤަރާރުގައި

ްކުރުންްސަރުކާރަށް ްިމކަން ްއެއީ ްކަމީ ްއޮތް ްައޅުަގނަޑކީްްހިމެނިފައި ްގޮތުން ްކަމެކޭ.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްއުސޫލީ ލާިޒމުވާ

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްނޫން. ްމީހެއް ްތާއީދުކުރާ ްއަށް ްސަބްސިީޑ ްއޮންނަ ްގޮތަށް ްޭޕ ްކޭޝް، ްޑައިރެކްޓު ސީދާ

ނޑުްދެކޭގޮުތަގއިްނަުގދުްފައިސާްދިނުމަށްފަހުްކަންކަންްކުރަން،ްމަ ސްވެރިންނަށްްއެމް.ޑީ.ޕީގެްވިސްނުމަކީްވެްސްއަޅުގަ

ްއެް ްގޮތަކަށް ްތަރައްޤީވާނެ ްމަސްވެރިކަްނ ްގޮތްގޮތަށް ްެއހެން ްވިސްނުމަކީ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްނޫން. ދަސްކޮށްދިނުމެއް

ް ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްޚަރަދުކުރުން. ްމަސްމާރުކޭަޓީކ2112ްފައިސާ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްގުނަމުންދާއިރު ްައހަރުތައް ގެ

ްމަގުމަްއޗެްއގަ ްުއޅޭ ްޮގްސްހިނގާބިނގާ ްހިނގާަފއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުންނަނީ ްމި ްބަހައްޓާފައި ްމަސް ްތަނެްއ. ްހުރި އި

ްވިަހވީމަް ްދެން ްކައްަކިއގެން ްގޮްސ، ްގަނެގެން ްމަސް ްއެ ްތަނެްއގަ. ްނިންވާލާ ްބަޓުބުރި ްޖަހައި،ްސިނގިރެުޓެގ ރަތްކުޅު

ނޑުް ނުޑވެރިކަމަށްްބަލައިލާއިރުްދަ ނޑުމެންްދަ ވެރިކަުމގެްމާރުކޭޓަކީްމިއަދުްބިދޭސީންްވިހަވާްވާހަކަްމިްދައްކަނީ.ްައޅުގަ

ްމަްސް ްމަސްވެރިން ްނެތް. ްތަނެއް ްވިްއކާނެ ްެއއްޗެހި ނުޑވެިރކަމުގެ ްދަ ނުޑވެރިން ްދަ ްދިވެހި ްތަނެއް. ްއޮތް ތޮތްޖެހިފައި

ްަޑއިރެކްުޓކޮްށް ްފައިސާ ްސަބްސިޑީގެ ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނެތް. ްވެސް ްމާރުކޭޓުަގނޑެއް ްރަނގަޅު ވިްއކާނެ

ްގޮތްގޮަތީކްނު ްމިފަދަ ްދެވޭނެ. ްމި ްނަމަ ްބޭނުން ްދޭން ްސަުރކާރަށް ްވެސް ްިއންޑައިރެކްޓޔކޮށް ްއެ ްވިޔަސް ދިންކަމުގައި

ްމާރުކޭޓުތަްއް ްއިުތރުކޮށް،ްމަސް ްޕްލާންޓުަތއް ްއައިސް ްެއކިްސަރަހައްދުތަުކގައި ްގޮތުަގިއްރާއްޖޭގެ ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ގެްސިނާޢަތްްކުރިެއރުވޭނެްގޮތަކަށްްމިްކަންކަންްބައްޓަންކުރުން.ްމިސާލަކަށް،ްއިތުރުކޮށް،ްމަްސވެރިންނަށްްމަސްވެރިކަމުް

ް ްމިހިރަ ްހެދިފައި ްވަގުތު ްމި ްއެނގޭ،ްރާއްޭޖގައި ްއެބަ ްމިހާރުގ91ްްެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޮޑިފަހަރަކީ ްބޮޑު ްވުރެ ފޫޓަށް

ްވަރަްށވުރެ ްވާދަުކރެވޭ ްމާޙައުެލއްަގއި ްވާދަވެރި ްސިނާޢަުތގައި ްއޮޑިފަހަރުތަްއްްމަސްވެރިކަމުގެ ްއެ ްއޮޑިަފހަރުކަން. ބޮޑެތި

ްފުޅާކުރުމަކީް ްމަސްވެރިކަން ްބޭރަްށ ނޑުގެ ްކަ ްރާއްޖޭގެ ްބޮޑުޮކށް، ްއިތުރަށް ްއޮޑިފަހަރުތައް ްއެ ްނެގުމަށްފަހު ސަރުކާރަށް

ވަރުދީގެްންއަޅުަގނޑުމެްނގެްވެިރކަމުަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްވިސްނާފައިްޮއތްްކަމެއް.ްހަމަެއއާެއއްކޮްށ،ްމަސްވެރިންނަށްްހިތް

ްތަރައްޤީކުރުމަކީް ްއިތުރަށް ްމަސްވެރިަކން ްއެތެރެވަރީަގއި ނުޑެގ ްކަ ްރާއްޖެ ްކުޑަކޮށް، ްެއއަށްވުެރ ްއޮޑިފަހަރުތައް އެ

ފެބްރުއަރީގެްފަހުން.7ްްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާުރގެްވިސްުނމުގެްތެރޭަގއިްއޮތްްކަެމއް.ްމިްހުރިހާްކަމެއްްބަދަލުވެގެންްިދޔައީް

ް ްވެސްްްފެބްރުއަރީަގއ7ްިދެން ްެތޔޮ ްިވއްކާ ްމެީރޑިއަމުން ްއެދެން، ްހަމަ ްވެްސ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ބަަދލުވުމަށްފަހު

ްފައިދާވާނީ.ް ްއެންމެނަށްތާ ްރަްއިޔތު ްއަގުހެޮޔވީމަ ްވާން.ްެއއީ ްްއަގުެހޔޮ ްވެސް ްބުއްދަޅު ްިވްއކާ އަގުހެޮޔވާން.ްރެްޑޭވވުން
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މެނޭޖިންްޑިރެްކޓަރުެގްމަޤާމުގައިްހުރިްޝާހިދުްއެކަްންްއެހެންނަމަވެސް،ްހިތާމަަޔކީްަވޙީދުގެްސަރުކާުރގެްއެސް.ީޓ.ޯއގެ

ްެއް ްކަމަކީ. ްހިތާމަކުރާ ްައޅުަގނުޑމެން ްިމއީ ްއުޅޭތީ ްއަޅުަވިއގެން ްމިކަން ްބޮލުަގއި ްސަރުކާުރގެ ްަވއްޓާލި ނުކުރީމާ،

ވަކިކުިރއްޔާ.ްްބޭފުޅުންްމާްރަނގަޅުވާނެްމިތަނަށްްއައިސްްހަޅޭއްނުލަަވއި،ްހިލާލީގެްއަށްްގޮއްސަްވަޙީދުްލައްވާްޝާހިދު

ނުޑްމިްދަންނަވަނީ.ް އެމް.ޑީ.ޕީެގްލޭްހިނގާްމީހަކުްމިހާރުްމިްބަޣާވާތުްސަރުކާރަުކްނުހުންނާނެ.ްވަރަށްްސާފުކޮްށްއަުޅގަ

އެހެންވީމާ،ްމިއަދުްރައްޔިތުްނނަށްްއުނދަގޫވާްގޮތަށްްއެސް.ޓީ.އޯގެްޚަރަދުތައްްަރއްޔިތުްނނަށްްގޯނާވާްގޮތަށްްހުރީމާްއެް

ްމަޖި ްމި ްިޢއްޒަތްތެިރްކަމެއް ްއަދި ްނޭޅުވޭނެ. ްވެސް ްބޮލަކު ްކޮމިޓީެގ ްމާލިްއޔަތު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބޮލަކުޭނޅުވޭނެ. ލީހުގެ

ްއެސް.ޓީ.އޯެގ،ް ްބުނެގެންތޯ ްާކކު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޭުޅޭވނެ. ްއިސްތަށިފުޅުަގއި ްހުރި ްނަމަވެސް ްމަދުން ރައީސްެގ

ްމުނީ ްއޮފީހަށް ްހެޑް ްސިްނަގޕޫރުގެ ްއެސް.ޓީ.ޯއގެ ްއަލުން ްޢައްޔަންކުރީ. ްޚިޔާނާުތގ811ްްެުޒ ްޮބޑު ްޑޮލަރުގެ މިލިަޔން

ްޭއުރް ްއަލުން ްއަިއްފަހުން ްސަރުާކރު ްބާޣާވާތު ްމި ްމީހާ ްބެލެވިފަިއްހުރި ްކަމަށް ްޖާމިނުވާ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ތުހުމަތެއްގައި

ް ްއިވުނު ްމިއަދު ްވާތްފަރާތުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދުވަހު ްއެ ްކޮބައިތޯ ްޢައްޔަންކޮށްފި. ްމަޤާމަށް ްއެހެންވީމާ،ްހުރި އަޑުަތއް.

ްކުރަންް ްމިކަން ްގޮތަކަށް ްފައިދާހުރި ްރައްޔިތުންނަށް ްސާފުކޮށް، ްވަރަށް ްކިޔޭނުކިޔޭ ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ް ްބުނެބުނެ ްބޭފުޅުން ްތި ްކުރަްއވާށޭ. ްއިޞްލާޙ ްބޭފުޅުން ްތި ްަސރުކާރު ްބޭފުޅުންގެ ްތި 8ްްބޭނުމިއްޔާ 9ްމަސްވީއިުރ،

ްއިޞްލާޙުނުވީް ްަބއެްއްްމަސްވީއިރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްަތޅުމުގައި ްމި ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ކަަމށް،ްނުެވގެން

ްޚިޔާލުފާޅުކުރަނީ.ް ްމި ްމެންބަރުން ްބަެއއް ްިވއްކާ ްކިރުދަޅު ްއަދި ްމެންބަރުން، ްބައެއް ްިވްސކާ ްވެސް ްތެޔޮ މެންބަރުން،

ްވަ ްޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްނުީވމާ ްވަޙީދަށް ްނުވީ. ްރާއްެޖްވަޙީދަށް ްމި ްދެޭކގޮތުަގއި ްައޅުަގނޑު ްބޭރުކުރަން. ޙީދު

ްވެރިކަ ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްކުރިއެރެން ްޮގްސްްޒުލުކޮށްޢަން ްިއއްތިހާދަކަށް ްވާިގވެރި ްއެންމެން ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ް ްއޭރު ްދީގެން. ްބަޔަކަށް ްއޮތް ްއަޣްލަބިްއޔަތު 3ްްރާއްޖޭގެ ނޑަިއއްޔާ ްކަ 3ްްއަަހރު ްކުރި ްވެރިކަން މީހުންނަކަށްްއަހަރުގެ

ްނުދޭނެ.ް ްރަްއޔިތުން ްނުދޭނެ.ްމ8ްްިސަރުކާރެއް ްރަްއޔިުތންްސަރުކާރެއް ްބަޣާވާތުގެްސަރުކާރަކަށް ނޑައިްއޔާމު ްކަ މަސް

ްވަމުްން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްައގުބޮުޑވެ،ްމި ްތެޔޮ ްބޮުޑވެ ްެވއްޓި،ްުބއްދަޅުެގްއަގު ްައނދަވަޅަކަށް ްދުވަހަކަށް ްދުވަހެއް ރާއްޖެ

ްވެ ްއެސް.ޓީ.އޯަގއި ްހަދާއިުރްގޮސް ްއެއްެޗއް ްހަދާނެ ްވަީޙދު ްދަނީ. ްވަމުން ްމި ްެއއްެޗއް ްވާނެ ްހުރެ ްމީހަކު ްހުރި ްއެ ސް

ެއތައްްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގ41ްްެއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެންްގޮްސްހުސްވެފަިއްތިބޭތީ.ްމިއަުދގެްސަރުކާރަށްްތާއީުދކުރާް

ނޑިްެއއްް ކަމަށް.ްމުހިއްމުްބަެއއްްޫނންްއެީއކީ.ްއެްމުިހއްމުކަްންމެންބަރުންްވަޙީދުްބަލަނީްއޭނަްއަޅިަކނަޑއިލާްައޅިކެ

ްބުއްދަޅުް ްނުޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްނުކެރި ްއެކަން ްއަްނގާލަދޭންީވ. ްމުހިއްމުކަން ްިސއްރުކޮށްަފއި ްވޯޓު ބޭނުމިއްޔާ

ްވާހަކަ ްނެހެދޭ ްަދއްާކކަށް،ްެއއަރޕޯޓުތައް ްވާހަކަ ްައގުބޮުޑވާ ްދަްއކާކަްށ،ްތެޔޮ ްވާހަކަ ދަްއކާކަށް،ްރަށްރަުށގެްްއަގުޮބޑުވާ

ްއެްއކޮށް.ް ްއެމް.ީޑ.ޕީއާ ްެދވޭނީ ްކުިރއަށް ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްޮގވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްދަްއކާކަށް. ްވާަހކަ ނޑޭ ްކެ ކަރަންޓު

ްރައީާސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްއަށް. ްޑީ.އާރު.ޕީ ްބާއްަވިއދެވޭނީ ްއިންތިޚާބު ްޕީ.ޕީ.އެމަށް. ްވާދަކޮށްލެވޭނީ އެމް.ޑީ.ޕީއާ

ނޑިޑޭަޓކަށްްްވެރިކަން ނޑުމެންްއެބަޖެހޭްޕީ.ޕީ.ެއމްގެްރިޔާީސްކެ ނޑުްދެޭކގޮތުަގއިްައޅުގަ ަހވާލުކުރަންްމިްއުެޅނީ.ްއަުޅގަ
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ްޢަބްދު ްބަޣާވާތުެގްهللاްވެސް ްހަމަ ްއެއީ ްމާސްޓަރސްްހެދިޔަސް ްނަޞީރު ްޢުމަރު ްގެންނަން.ްއެއީ ްބޭފުޅަކު ްކަހަލަ ޔާމީން

ްއެންމެްއަީޑގައިްހުރިްެއކަކު.

ް

ްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:މާވަށުްދާއިރާގެް

ްަވރަޙްމަތު ްައއްސަލާމްޢާލައިކުމް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންެމްهللاް`. ްއިޤްތިޞާުދގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ވަބަރަކާތުހޫ.

ްފަތުރު ްލިބެނީ ްއާމްދަނީ ްގިނަ ްޤަބޫލުކުރަްނ.ްއެންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަަމށް ްމަްސވެރިކަން ްތަބަކީ ްާދއިާރްމައި ވެރިކަމުގެ

ްމައިަގނުޑް ްއަންނަ ްކުަރމުން ްގޮތެްއގަިއ ްެދމެހެއްޓެނިވި ްައޅުަގނޑުމެން ްޒަމާނުއްސުރެ ްވިޔަްސ، ްކަމަށް އިން

ްޓަކައިް ްހަމަޖެއްސުމަށް ްފުާރގު ްދުވަހުގެ ްދުވަހުން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއެހެންކަމުން، ްމަްސވެރިކަން. މަސައްކަތަކީ

ްކުރިއެރުް ްދަމަހައްަޓއި ް ްަރއްޔިތުްނގެްމަސްވެރިކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްެއީއ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްައޅުަގނޑުމެްނ ވުމަކީ

ްމަސްވެރިކަންް ްނުބޭނުމަކީ، ްމަސް ްއާެދ، ްވާީތވެ. ްަކމަކަށް ްބިނާވެފަިއވާ ްމައްޗަްށ ްެއަކމުގެ ްއުފާވެިރކަން ކުރިއެރުމާއި

ްމީހުން ްއެ ްފެށިގެން ްއެްއޗެހިން ްލަިއގެންކާ ްަރއްޔިތުްނގެ ްރަށުގެ ްކަުމެގްދަށްވުމަކީ ްއެ ްމަސައްކަތްތަކަށް ްހުރިހާ ގެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްނޫޅޭނެ. ްނޫނީ ްއެއް ްޢާއިލާ ްމަދު ްހިްއސާނުވާ ްމަސްވެިރކަމުަގއި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްކަމެއް. އަސަރުފޯރާ

ްައޅުަގނުޑްފާހަގަކޮށްލަްން ްފުރުޞަތުަގއި ްާތއީދުކުރާނަން.ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްކަމަކަށް ްފައިދާާވްކޮްނމެ މަސްވެރިންނަށް

ނޑުމެްންބޭނު ްއަޅުގަ ްމީހުން ްއެ ްހަމައެަކނި ްައޅުަގނޑުމެން ްޓަކައި ްފައިދާކުރުމަށް ްކަމަީކ،ްމަސްވެރިންނަށް ްއަނެއް ންވާ

ްމަސައްކަްތކުރެވޭނެް ްގޮތުަގއި ްފަސޭހަ ްމީހުންނަށް ްއެ ްއިތުުރން ްބަރޯާސވުމުގެ ްސަބްސިޑީއަކަށް ްދޫކުރާ ސަރުކާރުން

ްވާ ްބޭނުން ްހަމަޖައްސައިދޭން ްެވސް ްރައްޔިތުްންއިންތިޒާމުތައް ްއައިސް ްފަހަކަށް ްއަތޮުޅގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ހަކަ.

ްޒަމާނުއްުސރެް ްއާދެ، ްއެހީގަ. ްކަނދުފަތިތަކެްއގެ ްޤާއިމުކޮށްީދފައިވާ ްސަރުކާރުން ްދަީނ މަސްވެރިކަންކުރަމުން

ނަޑކީްމަސްވިހާްސަަރހައްދެއްްކަމަށްްވިަޔސްްފަހަކަށްްއައިސްްއެްސަރަަހއްދުަގިއްމަސްްމަ ދުވުމުގެްސަބަބުންްހުވަދޫކަ

ްވެ،ް ްކަުމގައި ްމަސައްކަތެއް ްކާމިޔާުބ ްވަރަށް ްމަސައްކަތަކީ ްކަނދުފަތީގެ ްމި ްއެގޮތުން ްޤާއިމުކުެރވުުނ. ކަނދުފަތިތަކެއް

ްާމވަުށް ްފެށިގެން ްކުރީކޮޅުްނ ްރަމަޟާންމަހުެގ ްމިދިޔަ ްއެހެންނަމަެވސް، ްދިޔަ. ްލިބެމުން ްރަްއޔިތުންނަށް ްނަފާ އެކަމުެގ

ް ްއޮންނަ ްގެނެއްސަ.ްކައިީރގައި ްވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްސަމާލުކަމަށް ްފަރާތްތަކުގެ ްބެހޭ ނޑިފަ.ްެއކަންކަމާ ްކެ ްވަނީ ކަނދުފަތި

ްމީހުންް ްހިތަދޫ ްއޮންނަ، ްކައިރީގައި ްފަރެސް ްއެފަދައިން ްހަމަ ްގެންދަން. ްއަރުވަމުން ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްއެކަން އަދި

ްއަަވސް ްެއކަންަކން ނޑިފަ. ްކެ ްވަނީ ްެވސް ްކަނދުފަތި ްއުޅޭ ްުނވަތަްމަސްބާނާ ްެއކުަގއި ްދިނުމާ ްސަްބސިޑީ ްިމ ކުރުމަކީ

ްމަންފާް ްލާބަޔާއި ްމަްސެވރިންނަށް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްކުަރންޖެހޭނެ ްކުރިން ްވެސް އެކަމުގެ

ްމަސްދަތުރަކަށްް ްސަބަބަކީ ްނެތް. ްފަރުޖެހޭކަށް ްދީެގންނެއް ްސަބްސިޑީކޮެޅއް ްހަމައެކަނި ްޓަކައި ހޯދަދިނުމަށް

ްމިއީްފުރުމަށްފަ ްިމއަދު ްއެއީ ްގެއްލުން. ްަދއްކާނީ ްދުވަުހގައި ްއެ ްނާދެިވއްެޖއްޔާ ްބާނައިގެން ްމަސް ްޓަުނ ްހައެްއކަ ހުގައި
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ްޚަރަދުކުރަންޖެހޭ.ް ްއެްއ ްތެޔޮީފފާ ްއެތަްއ ްމަސްދަތުރަކަށް ްކޮންމެ ްމިއަދު ްނޫން. ްޒަމާނެއް ްދުްއވާ ްނަަގިއގެން ރިޔާ

ްގެ...އެހެންވީމާ،ްއެންމެްުކޑަމިނުންްއެްޚަރަދުކުރާްތެލު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްތިއްބެވީ ް)ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު(ްމިހާރު ްގެއްިލއްޖެ. ްކޯރަމ19ްްްކޯރަމް ްވަަޑއިގަތީމަ ްެމންބަރަކު ްއެއް ްއިތުރު މެންބަރުން.

ނޑުްފުރުޞަތު ްއަުރވަން.ލިބޭނީ.ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްޯކރަމްްހަމަވެއްޖެ.ްމާވަށުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްައޅުގަ

ް

ްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:

ްމަޖިލީހުެގް ްމަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި،ްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރުމަށް ްކަމެއް ްކޮންމެ ްފައިދާހުރި މަސްވެރިންނަށް

ްމަސްވެރިން ްފަސޭހަކޮށް ްބާވަތުން ްމި ްވެސް ްމެންބަރުން ްޓަކަިއްހުރިހާ ްކުރުމަށް ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްނަފާވާނެ ނަށް

ްދިނުމަީކް ްގޮތަކުން ްއަވަސް ްީވ ްހަމަ ްވެސް ްސަބްސީޑީ ްއެގޮތަްށ ްހަމަ ްވާހަކަ. ްއެދޭ ްައޅުަގނުޑ ބާރުއަޅައިެދއްވުމަށް

ް ްކަމެއް.ްއެއީ ްއެދޭ ްހަމަ ްއެްސަބ2111ްްއަޅުަގނޑު ްމަސްވެރިންނަށް ްޖަހައިގެން ްެވސް ްަބޖެޓުގައި ްއަހަރުގެ ސިީޑްވަނަ

ނުލިބި،ްއެކަމަކުްފަހުންްއެްދެވިފައިްއޮތްްކަމަށްްެވސްްއިުޢލާންކުރެވިގެންްދިޔަ.ްހަމަްއެޮގތަށްްމިއަހަރުްއެހެންނުވާނެް

ްއަދިް ްރައްދުވާންޖެހޭނެ. ްމަސްވެރިންަނށް ްެއއްެޗއް ްޙައްޤު ްލިބެން ްމަސްވެރިންނަށް ްުއއްމީދުކުަރން. ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަށް

ްމަސްވެރިކަްނކުުރމަ ްތެޮޔްމަސްވެރިން ްޒަމާނުގައި ްމި ްާޤއިމުކުެރވެންޖެހޭނެ. ްވަސީލަތްތައް ްޒަމާނީ ްބޭނުންވާ ްޓަކައި ށް

ޚަރަދުްކުޑަކުރުމަށްްޓަކައިްަވކިްސަރަހައްދަކަށްްނުކުމެްމަސްވެރިކަންކުެރވޭްގޮތަށްްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްޤާއިމުކުރެވިފަިއް

ހުރިްމަސްްކަނދުފަތިތަްއްޤާއިމުކުރުމަކީްެއއީްވަރަްށްްއޮތްްކަމަީކްމަސްްކަނދުފަތިަތއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުްެކނިޑފައި

ްސަބަބުންް ްނޭޅުމުގެ ްޮއއި ްހުޅަނގު ްހިސާބުަގއި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއަހަރު ްތިން ްޭވތުވެދިޔަ ްސަބަބަކީ ްކަމެއް. މުހިއްމު

މަށްްވާީތވެ،ްމަސްްޖަމާނުވެްއޮތްްކަމަށްްިވޔަސްްމިްއަހަރަކީްހުޅަނގުްޮއއިްއެންމެްރަނގަޅަށްްއަޅާފަިއްއޮތްްއަހަރުްކަ

ްއަތޮަޅްށް ްތިާޔގިކަެމއް ްމަސްވެިރކަމުގެ ްިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ްޤާއިމުކުރެިވއްޖެއްާޔ ްކަނދުފަތި ްތަނުގައި ްއެ މިހާރު

ްެއޅޭް ްސަރަހައްުދގަިއ ްނިސްަބތްވާ ނުޑ ްހުވަޫދކަ ނުޑ، ްުހވަޫދކަ ްހަމައެކަނި ްއަދި ްަޔޤީން. ނޑަށް ްއަުޅގަ އަންނާނެކަން

ްލ.އަތޮ ްހަމަެއކަނި ްއަޮތޅުެގްކަނދުފައްޗަކީ ްހުވަދޫ ްަކނދުފައްޗަކީ ްއެ ްނޫން. ްއެްއޗެއް ްމަންފާކުރާނެ ްއެކަނި ްމީހުނަށް ޅު

ްޓަކައިް ްހޯދައިދިނުމަށް ްމަންފާ ްލަބަޔާއި ްމަސްވެރިންނަށް ްވާތީ ްކަނދުފަތިތަކަކަށް ްމަންފާކުރާނެ ްވެސް މީހުންނަށް

ްއަ ްޤާއިުމކޮށްދިނުމަށް ްައވަހަށް ްކަނދުފަތިތައް ްމި ްއެުކއެީކަގއި ްގޮވާލަމުންްސަބްސިޑީއާ ްފަރާތްތަކަށް ްބެހޭ ްކަމާ ޅުަގނޑު

ްވަބަރަކާތުހޫ.هللاްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަކޮޅުްނިންާމލަން.ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމްްަވރަޙްމަތު

ް

ްމީްވާހަކަދެއްކެވުން:ްފޭދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާނުްފަހު
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ކުަރމުންްގެންދާްމަސްވެރިންނަށްް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންްމިްވަކާލާތު

ްައޅުަގނަޑްށް ްދޭތެޭރގަިއްތަންކޮޅެްއްފުންކޮށް ްޤަރާރާ ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްގޮތުން ްގުޅޭ ދޭންޖެހޭްސަބްސިޑީސްްނުދިނުމާ

ްެއްއވެްސް ްމަސްވެރިކަމަކީ ްމުހިއްމުހެން. ްވަރަށް ްވިސްނާވަޑަިއގަތުން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ހީވަނީ

ްމަސައްކަތެއް.ްްހާލެއްގައި ްސިނާޢީ ްމަސްވެރިކަމަކީ ްނޫން. ްޚިދުމަތެއް ްފޯރުކޮށްދޭ ްމީހުން ްބަޔަކު ހިލޭސާބަހަށް

ްމަންފާތަކަކާިއް ްއަށް ްމަސްވެރިޔާ ްމަސްވެރިކަމުން ްހިންގާ ްެއ ްމަސްވެރިކަމަކީ ްހަރަކާތެއް. ްއިޤްތިޞާދީ މަސްވެރިކަމަކީ

ންްސަބްސިޑީސްްނުދެވިގެންްމިްމައްސަލަިއގައިްއެހާްހޫނުކޮށްްފައިދާތަކެއްްވާްކަމެއް.ްއެހެްނވީމާ،ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެ

ްވާހަކަެދއްކުމަކީް ް ްހިތުލައިގެން ްރުއްސާށޭ ްމަސްވެރިން ްނަޒަަރކުްނ ްސިޔާސީ ްހަމައެކަނި ްފަށާއިރު ވާހަކަދަްއކަން

ން.ްމަސްވެިރކަމަީކްއަޅުަގނޑަްށްހީވަނީްއިޤްތިާޞދީްމައުޟޫޢަކަށްްވާހަކަދަްއކާިއރުްއެހާްބިނާކުރަިނވިްކަަމކަށްްނުވާނެހެ

ްވެްސް ްދައުލަތުން ްދިވެހި ްމަްސވެރިކަަމކީ ްވެފައި، ްވިޔަފާިރއަކަށް ްމަްސވެރިކަމަކީ ްވެފައި، ްހަރަކާތަކަށް އިޤްތިޞާދީ

ްަވކިް ްެއއީ ްސަބްސިޑީތަކަކީ ްދޫކުެރޭވ ްމަސްވެރިކަމަށް ްވީހިނދު، ްވިޔަފާިރއަކަށް ްކުރާ ްފެންވަުރަގިއ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ްމަތީން،ް ްއިމްޕެކްުޓްހަމަތަކެއްގެ ްއޭގެ ްވެސް ްއަށް ްމީހާ،ްމަސްކާމީހާ ްގަންނަ ްމަސް ނޑައެިޅގެން ްކަ ްުއސޫލުތަކެއް ވަކި

ްވާންޖެހޭނެ.ްދައުލަތުންްސަބްސިޑީްއެއްްދޭއިުރ،ްމިްދިނުމުގަިއް ރަނގަޅުްގޮުތަގއިްކުރާްގޮަތަކށްްދެވޭްސަބްސިީޑއަކަށް

ްޚިދުމަތްތައް ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްޢާއްމު ްމަޤްޞަދަކީ ނޑު ްނުވަަތްްމައިގަ ްުނގަނެވޭތީ ްއަުގގައި ްހަމަ ްމީހުންނަށް އެ

ނުލިބޭތީްދައުލަތުގެްއެހީތެރިަކމާްއެކީަގއިްއެްޚިދުމަތްތައްްލިބޭނެްގޮތެއްްހަދައިދިނުން.ްއެހެންވީމާ،ްމަސްވެރިކަންްކުާރް

ް ްޓަކައި ްކުރިއެރުުވމަށް ްހަރަކާތް ްިއޤްތިޞާދީ ްއޭަނގެ ްެއއް ްސަބްސިޑީ ްއަްށ ްިވޔަފާރިވެރިޔާ ްިވޔަފާިރްމަސްވެރި އޭަނގެ

ްޢާއްމުް ްނޫން ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހަމަ ްވެއްޖެްއޔާ ްކަަމށް ްލައިދޭ ްކެޕިޓަލެއް ްދައުަލތުން ްޓަކައި ކުރިއެުރވުމަށް

ްކޮންޓްރޯްލކުރެވެންޖެހޭނެ.ް ްައގު ްމަހުގެ ްހަދަންޖެހޭނެ. ްޮގތެއް ްއަސަރުކުރާެނ ްހެޔޮ ްޭއގެ ްމަސްކާމީހުންނަްށ ރައްޔިތުން.

ްސީޒަ ްިމވެނި ްައގު ްދާންވާީންމަހެއްގެ ްއަުގ ްމަހެްއގެ ްހާލަތެްއގައި ްސަްބސިޑަިއޒްކުެރވިފަިއވާ ްމިވެިނވަރަކަށް ެނއްަގއި

ްކިހިނެއްޯތް ްދެން ްސަބްސިޑީނުދީ ްމަްސކާމީހުންނަށް ްހަމައެކަނި ްއެހެންނޫނީ ްދާއިރު. ްމަްއޗަށް ްއެންމެ ްވަަރކަށޭ މިވެނި

ްގިނަީއްމަސްކާމީ ްރާއްޭޖގަިއްމަސްވެރިންނަށްވުރެ ްކުރާނީ.ްމި ްިމްމިކަން ްމަސްކޮޅު ްފަހަރު ްގިނަ ހުން.ްމަސްކާމީހުންނަށް

ްދޯނިތަކަށްް ްމަސްވެރިންގެ ްދޯނިތަކަށް، ްސަބްސިޑަިއޒްކުރުމުން ްނޭނގޭ ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްވަނީ. ްގޮތް ނުގެނެވޭ

ްދިނުމުން ްލާރި ްުމސާރަދޭން ްކުރަން ްކަމެއް ްއަނެއް ްނުަވތަ ްއިންޖީނުއަޅަން ްނުވަތަ ްޚަރަުދކުރުމުން ްލާރި އެްްތެޔޮއަޅަން

ްެއއްަޗކުންް ްލިބިގަންނަ،ްގަންނަ ްއެ ްނުވަތަ ްޚިދުމަތެއް ްފޯރުކޮށްދޭ ްއަށް ްމީހާ ްފޯރުކޮށްދޭ،ްރައްޔިތު ްބޭނުންކޮށްގެން ލާރި

ްކުަޑް ްޒިންމާދާރުކަން ްޤާއިމުނުކުރެވޭއިުރްމިހާ ްނިޒާމެއް ްބެލޭނެ ްއާދޭތޯ ްނުވަތަ ްއަންނަތޯ ްބަދަލެއް ްހެޔޮ ްެއްއވެސް އަގަށް

ްބަޖެޓު ްދައުލަުތގެ ްމަޖިލީހުގައިްްގޮތަކަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްވާަހކަދެއްކުަމކީ ްދޫކުރަން ްދަޑިވަޅެްއގައި ްތާށި މިކަހަލަ

ްިސޔާީސް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމިއަދު ްނޫންހެން. ްެއއް ްވާހަކަ ްަދއްކަންޖެޭހ ްޙައްުޤގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްިދޔަދިޔައިނު ްައގުބޮުޑވެގެން ްހަރަކާުތގެ ްސިޔާސީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްބަޖެުޓްޙަޤީޤަތަކީ ްއޮތީ ްމި ްމިއަދު ްވެްސ ން
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ްދޭތެޭރް ްމިކަމާ ްއެހެންވީމާ، ްޮގއްސަ. ްދަރަނިވެރިެވގެން ްޤަުއމު ްމުިޅ ްނުކަތާވަުރވެ، ްރައްިޔތުން ްގޮްސ ފޫއަޅުަވއިލާފައި

ްބަޖެޓަށްް ްމިއަހަރުގެ ްޙަީޤޤަތަކީ ްމިއަދުގެ ްހީވަނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނޫންހެން ްނަޒަިރއްާޔއަކުން ްމި ްމިއީ ވިސްނަންވީ

ްޑެފިސިޓުވުމުގަިއްފޯކާސްޓުކޮ ްބަޖެޓު ްމިއީ ްދަނީ. ްމި ްއަރަިއގެން ްޑެފިސިޓު ްމައްޗަށް ްމާ ްވުރެ ްޑެފިިސޓަށް ްއޮތް ށްފައި

ްއެމް.ޑީ.ޕީގެް ްހަމަ ްވެސް ްޒިންމާަތއް ްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ްސަރުކާރުގެ ްމިދިޔަ ްއަުޅވާުލމުގައި ްލޯވަޅުަތއް ބަޖެޓުގައި

ްޤަބޫލު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުފުއްލަވަންވާނެ. ްރައްޔިތުންނަށްްމެންބަރުން ްދިވެހި ްޚިދުމަަތކީ ްއާސަންދައިގެ ކުރަމު،

ދިވެހިރާއްޖޭަގއިްލިބެންްހުރިްޞިއްޙީްޚިދުމަތެއްްގަންނަންްވަރަށްްފަސޭހަްެއްއޗެއް.ްޕެނަޑޯލްްިވއްާކްކަމަށްްވެއްެޖއްާޔް

ްބޭސްފަރުވާ ްމުޅިައކުން ްއެީއއަކީ ްނިޒާަމކީ. ްއެ ްނިޒާމެއް ްގަނެވޭނެ ްޕެނަޑޯލް ްދީފައި ްސަލާންޖެހުންްްއަިއޑީކާޑު އަށް

ްޚިދުމަތްލިބިދޭް ްމިއީ ްދިޔައީ ްެވގެން ްނަތީޖާއަކަށް ްއުފެއްދިއިރު ްގޮތަށް ްމި ްނިޒާމު ްްމި ްނޫން.ްހަމަ ްނިޒާމެއް ނައްތައިލާ

ފަރާތްތަކުންްއާސަންދަްބޭނުންކޮށްގެން،ްދިވެހިްަރއްޔިެތއްގެްއަިއޑީކާުޑްބޭނުންކޮށްގެންްަދުއލަތުގެްޒިންާމވާްޚަރަދުތަެކްއް

ްމިްކުރަމުން ްމިސާލަކަށް ްނެތް. ްގޮތެއް ްބެލޭނެ ްފައިސާނަގަނީ ްކޮންާތކުންތޯ ްކާކު، ްކިހިނެއްތޯ. ްޚަރަދުކުރަނީ ްމި ދާއިރު

ްވިޔަފާރިް ްއުސޫލުން، ްޮކމާޝަލް ްެއއީ ްއެރިވަރަކަށް، ްހިތަށް ްޑޮކްޓަރު ްދެއްކީމާ، ްަބލިމީހަކު ްއަށް ްއޭ.ޑީ.ކޭ ދަންނަވަނީ

ްޑޮކް ްހިންގާްހޮސްޕިޓަލްަތއް.ްދެްއކީމާ ްލެބުންްއުސޫލުން ްލިޔެލަނީްެޓސްޓުތައް.ްޭއ.ޑީ.ޭކގެ ްމި ްއަދަދަކަށް ްހިތަށްެއރި ޓަރު

ްއޭ.ޑީ.ޭކް ޓެސްޓުްހަދާނީ.ްެއްައގުތަކަްށްފައިސާްަދއްކަންޖޭހޭނީ.ްމިީއްޙަޤީޤަތުގަިއްކުރަންޖެހޭްޓެްސޓެއްތޯްުނވަތަްމިއީ

ލަްއކަްރުފިޔ1ްްާ.ޑީްާކުޑަގއިްއޮންނަްއިންްިވޔަފާރީެގްބޭނުމަށްްއަްނނަްކޮންމެްޕޭޝަންޓެްއގެްއަުތންްމިްދަންނަވާްއައި

ްތެިޅގެްން ްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްކުއްިލއަކަށް ްނިޒާެމއް ްއެއްވެސް ްބެލޭނެ ްރޮކެޓެއްތޯ ްމަކަރުވެރި،ްހީލަތްތެރި ްޖަހާ ނޑަން ކަ

ްދައުލަތު ްދިވެހި ްމާލިއްޔަތަށާއި ްދިވެހި ްޚިލާފަށް، ްއިންތަކާ ްޤާނޫނުގެ ްނޭޅެނީސް ްހަމައަަކށް ްނިޒާމެއް ެގްބަހައްޓާފައި

ްދެވުނުް ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިކުރުަމކީ ްމިކަން ްއިުހމާލުކޮށްފައި ްނުބަލައި ްވާނުވާ ބަޖެޓަށް

ްޑެފިސިުޓް ްބަޖެޓު ްވެސް ްއެަކނި ްސަބަބުން ްއާސަންދަިއގެ ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްޙަޤީޤަތުގައި ްނޫނޭ. ްޚިދުމަތެއް ރަނގަޅު

ްކާކުތޯ ްއަރަމުން. ްަމއްޗަށް ްަރއްޔިތަުކްްހެސްކިޔާފައި ްދިވެހި ްއެްއަގއި ްަމއްސަަލ ްސީރިއަސް ްިވސްނީ. ްދޭތެރޭ މިކަމާ

ްގޮތުންް ްމަޖާޒީ ްމާނައިގަިއ ްލަފުޒީ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްނެތް. ްއަިދވެްސ ްގޮތެްއ ްކުރެވޭނެ ބޭސްފަރުވާކުރަންޖެހިއްޖެްއޔާ

ނޑުްމިްމަޖި ލީހަށްްއަންނަންވެގެންްގެްއިްންސަލާންޖެހުންްމިްއޮތީްހުއްޓިފަ.ްއެކަމަކުްޙަޤީޤަތަކީްިމއަދުްހެނދުނުްއަޅުގަ

ނޑާް ްއަުޅގަ ްވެސް ްއިުރޮއްއސުނުއިރު ްއިއްޔެ ްދިމާވި. ްމީހަކާ ްސަލާންޖަހާ ްއަޅުަގނޑާ ްހަމަ ްވެސް ނުކުތްއިރުަގއި

ްނުވެގެންނޭ.ް ްމިހާރު ްޮގސްގެން ްއަށް ްއިންިޑއާ ްއާސަންދަ. ްކޮަބއިހެްއޔޭ ްއެހިން ނޑު ްއަޅުގަ ްދިމާވި. ްމީހަކާ ސަލާންޖަހާ

ތާްމިވެނިަވރަކަށްްދުވަސްްވެއްޖެއޭ.ްއެެހންވީމާ،ްމިްއަލްޓިމޭޓުްސޮލިުއޝަނެއްްބޭސްފަރުވާކުރުަމކަށްްބައްޕަްމިތާްއޮންނަ

ްވަސީލަތްތަްއް ްޞިއްޙީ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްޚަރަދުކޮށްގެން ްފައިސާ ްހުރިހާ ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްނެތް. ްއެއް ްދެވިފަ ދިވެހިންނަށް

ްއޮޅުވާަލއިގެްނ،ްބޮލަށްްތަރައްޤީކުރިްނަމަވެްސްމާްަރނގަޅުީވސް.ްއެހެްނވީމާ،ް ްހޯދަން،ްރައްޔިުތންނަށް ނެްތްޚިދުމަތެއް

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްބަދަލުތަކެއް ްބިނާކުރަިނވި ްވަރެްއގެ ްކޮންމެވެސް ްމިހާރު ްހަރަކާތްތަކަށް ްސިޔާސީ ްހިންގި ްމި ޗިޕުޖަހައިގެން
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ޖީދީމަގުްމެދުގައިްވެސްްފްލެޓެްއްހީވަނީްމިްރާއްޖެްއަށްްގެންނަންޖެހިއްޖެހެން.ްހަމަްނަމެއްގައިްފްލެޓުްވެސްްއަޅަނީ.ްމަ

ްޞިއްީޙް ްއެބަޖެހޭ. ްތަރަްއޤީކުރަން ްމަްސވެރިކަން ްމަްސވެރިން، ްކަންކަން. ްރަނގަޅު ްކަންކަަމކީ ްމި ްއަޅަންވީ. ވެސް

ްކަްނކަންް ްމި ްއެކަމަކު ްއެަބޖެހޭ. ްގެންނަން ްވެްސްއަތްފޯރާފަށަށް ްކާބޯތަކެތި ްއެބަޖެހޭ. ްގެންނަން ްއަތްފޯރާފަށަށް ޚިދުމަތް

ްގޮތަކަށް.ްކުރެވޭ ްބިންދައިނުލެވޭނެ ްމައިބަދަތައް ްއިޤްތިޞާދީ ްރައްކާތެިރވެގެން،ްަދުއލަތުގެ ްމާލިްއޔަތަށް ްދައުލަތުގެ ްމި ނީ

ްޓަކައިް ްފުއްދުމަށް ްވަޢުދެއް ްޓަކައި، ްބޭނުމަށް ްސިޔާސީ ްހަމައެކަނި ްދަނީކީ. ްމި ްކަންކަން ްމި ްނޫން ްމިހެނެއް އެކަމަކު

ްބުނުމު ްވަޢުދުފުއްދައިފީމޭ ްގޮތެްއްތިމަންނާމެން ްރަނަގޅު ްހީވަނީ ްައޅުަގނަޑށް ްކުރުމަީކ ްކަންކަން ްމަޤުޞަދުަގއި ގެ

ްއަނެއްާކވެްސް ްމިއަދު ްަވގުތަކީ. ްމި ްވަގުތެއް ްިވސްނަންޖެހޭ ްފުންކޮށް ްވަރަށް ްރަްއޔިތުން ްއެހެންވީމާ، ނޫންހެން.

ސިޔާސަތުތަކަާކްެއކީަގއި،ްާއްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކުރިމަިތވަމުންްމިްދަނީްއާްމެނިފެސްޓޯތަަކކާްެއކީަގއި،ްާއްތަރައްީޤގެ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްހާލަތުގައި ްމި ްމަންޒަރު. ްފައްަޓވާ ްކެމްޕޭނުކުަރްއވަން ްކެންޑިޑޭޓުން ްެއީކގަިއ ްސިޔާސަތުތަކަކާ މާލީ

ްއަިދް ްކަމެއް ްކިތަންމެ ްބަޖެޓުކުެރވިފައިވާ ްއަށް ްދާއިރާ ްއަޅުަގނުޑެގ ްފެށިގެން ްކުީރއްސުރެ ްމާ ްއެބަޖެހޭ. ވިސްނަން

ްހުރެގެްންްއަދަށްދާންދެން ްލީޑަރޝިްޕގައި ްެއއްގެ ްޕާޓީ ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްސަރުކާރުން ްމިދިޔަ ްނުކުރެވޭ. ވެސް

ްހެދެނީް ްމި ްަބއި ްއެއް ްބަނަދރުގެ ްފޭދޫގެ ްަމސައްކަތްކުރީާމ ްހަދަން ްބަނދަރު ްޭފދޫގައި ްކޮްށގެން މަސައްކަތްތަެކއް

ވެރިކަުމގައިްވެސްްފޭދޫްބަނދަރުްއޮތީްހަދާްގޮތަށްްްސާކުސަމިޓުގެްތެރެއިންްލަިއެގން.ްއެއީްމައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ

ް ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު 311ްނިމިފަ. ްބޭްއވުމަީކ411ްް، ްސާކުސަމިޓެއް ްޚަރަދުކޮށްގެްނ ްޑޮލަރު މިލިއަން

ްބަ ނޑުމެން ްގޮތުަގިއްއަުޅގަ ްފަޚުރުވެރިކަމެްއގެ ްަރއްޔިތުންަނށް ްސިޓީގެ ްއަޮތޅުެގ،ްައއްޑޫ ްއަްއޑު ަލއިގެްންއަޅުަގނޑުމެން

ްކިހާވަރަކަށްޯތް ްހުރީމާ ްތަނުގައި ްއެ ްސެންޓަރު ްކޮްނވެންޝަން ްސުވާލެއް. ްއެބަޖެހޭ ްއުފަްއދަން ްމިއަދު ްެއކަމަކު ކަމެއް.

ްަފއިދާަވނީ.ް ްމިއަދު ްއެިކއެިކ311ް،411ްްރައްޔިތުންނަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްައތޮޅުގެ ްއަްއޑު ްޚަރަދުކޮށްގެން ްޮޑލަރު މިިލއަން

ްެއްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރްތަރަ ްޓަކައި ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްޚިދުމަތްތައް ްއެކިއެކި ްލިބިދޭ ްޓަކައި،ްރަްއޔިތުންނަށް އްީޤކުރުމަށް

ްބޮުޑވެގެްނވީހޭ.ް ްހެޔޮކަން ްބޭްއވިްނަމަެވްސްމާ ްގޭަގއިްސާކުސަމިޓު ްކުރާ ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިުތންގެ ްޚަރަދުކޮށްފައި ފައިސާ

ްއިތުރުެވގެން ްމަންފާ ްފައިސާގެ ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްނެތްްްދިވެހި ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްދުވަުހ ްއެ ްއެކަމަކު ދިޔައީހޭ.

ޗޮއިްސްެއއް.ްއެްނިންމުންްޮއތީްދިވެހިްސަރުކާރުްންނިންމަވާފަ.ްައޅުަގނޑުމެންްތިބީްިދެވހިްސަރުކާރުްހިންގާްާޕޓީގަ.ް

ޅުަގނޑުްމިްވާހަކަްމިްމިްކަންކަންްކޮންމެހެންްނިންމަނީކީްޕާޓީގެްމަޝްވަާރއާްއެީކަގްއެއްްނޫން.ްއެހެްނވީމާ،ްމިައދުްއަ

ްސާކުް ްދެން ްކަމެއްހެންނޭ. ްއެހެންފަދަ ްހީވަނީ ްނުބޭއްިވގެން ްސަމިޓު ްސާކު ްއަލްހާނު ްއިއްޔެ ްބުނާނެ ްދެން ދައްކަނީ.

ްއެޭޅކަށް.ް ްނެތް ްވެސް ްހުރަހެއް ްސަމިޓަކަށް ްސާކު ްނިްނމީމަ، ްބާއްވަން ްސަމިޓު ްސާކު ްބާއްވަންޖެހުނީމަ، ސަމިޓު

ްސަ ްމި ްމިއަދު ްދިނީމަ، ްނުކަތާވަުރާވއިރުްއާސަންދަ ްަދރަނިވެރިެވ، ްގޮސް ްފޫއަަޅިއގެން ްގޮސް ްބަޖެޓު ްނެތް ރުކާރަކަށް

ްނޫންތޯް ްބުނާނެ ްރައްޔިތުން ްއަހާނ! ްކީްއެވގެންތޯ. ްއެއީ ނަޑއިެލވޭކަށް. ްކަ ްއާސަންދަ ްހާލެއްަގއި ްއެއްެވސް ްހަމަ ވެސް

ްގޮްތް ްބޭސްފަރުވާކުެރވޭ ްޚިދުމަތްދިނީމަ،ްހިލޭ ްއާސަންދަިއެގ ްއިން ްމީިތްއެމް.ޑީ.ޕީ ްައއިސް ްގޮތަށް ްއައި ހެދީމަ،ްވަީޙދު
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ްާރއްޖޭަގއިް ްއެހެންވީމާ، ްހަލާކުެވގެންަދނީ. ްމިއޮތްގެން ްޤަުއމު ްމި ްތެރޭަގއި ނެޑްއގެ ްުކިޅގަ ްމިކަހަލަ ދަމައިގަނެއްޖޭ.

ޅަްށްތިއްބެވިްސިޔާީސްލީޑަރުންްިވސްނާވަަޑއިގަންަނވަންީވްތިްޭބފުޅުންްތިްކުަރއްާވްމަސައްކަަތކީްހަމައެކަނިްއަމިއްލަފު

ވެރިކަމަށްްަވޑަިއގަތުމަށްްކުަރއްވާްމަަސއްކަތްޕުަޅކަށްްނަހަްއދަވާށޭ.ްރަްއޔިތުންްގުނބޯހައްަދއިގެންްތަންތަނުަގއިްޖަލްސާް

ްދަރިްނގެް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްރަްއޔިތުންނަކަްށ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްހެދުމަކުން ްަލވަިކޔާ ްމަޖާނަގައި ްދަތުރުކޮްށ، ބާއްަވއި،

ްއެ ްފައިދާ ްއެްއްމުސްތަޤުބަލަކަށް ްފަހަތުގައިްިސޔާސީްވާހަކަ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްހުންނަންޖެހެނީްމައުމޫނު ްނެތޭ.ްދެން އް

ްރާއްޖޭގައިް ްމި ްމިއީ ްމީ. ްޖޯެކްއތޯ ްބޮޑު ްކިހާ ްމިއީ ްފަހަތުގަ. ްނަޝީދުގެ ްމުޙައްމަދު ްކެނެރީގެ ްނޫނީ ދައްކަންޏާ

ްއެ ްނޫންތޯ. ްއެްއ ްފުަރއްާސރަ ްކުެރވޭ ްއަށް ްސިުކނޑި ްއަންނަ ްމަްސވެރިންނަށްްތަރައްޤީވަމުން ްމިއަދު ހެންވީާމ،

ްހަރަކާްތް ްއިޤްތިޞާދީ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްބޭނުންވޭ ްއަބަދުެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްދިނުމާ ސަބްސިޑީޒް

ްމިއީް ްނޫން. ްޤައުމެއް ްކޮމިއުނިސްޓު ްމިއަކީ ްފޯރުކޮށްދޭން. ްއެހީތެރިކަމެއް ްއޮތް ްެވވެން ްދައުލަތަށް ތަރައްޤީކުރަން.

ްއިޤްތި ްބިނާކުރެވިފަިއާވްކެޕިޓަލިސްޓު ްމައްޗަށް ްއުސޫލުތަކެްއެގ ްރައުސްމާލީ ްހިންގާ، ްސިޔާސަތުތަެކއް ޞާދީ

އިޤްތިޞާދެއް.ްމިްކަންކަންްުކރެވޭނެ.ްމިްކަންކަންްކުރާނެްގޮތްތައްްއެބަހުރި.ްއެހެްނވީމާ،ްއަޅުަގނޑުްމަސްވެރިންނަށްް

ުތގަިއްދެމިތިއްބަވާށޭ.ްދައުލަތުންްޚަރަދުތައްްެދވެްންވެސްްގޮވާލަންްބޭނުްނވޭްކެތްެތރިކަމާްއެީކަގއިްއިޤްތިޞާީދްމަސައްކަ

ްއެްއޗެއްް ްނެތް ްެއހެންނަމަވެސް ްމަސައްކަތްކުރާނަމޭ. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްދިނުމަށް ްދައުލަތުްނ ްމިންވަރަކުްނ އޮތް

ންވީމާ،ްައޅުަގނުޑްނުދެވޭނެ.ްމިއަދުްދިވެހިްދައުލަތުގެްމާލީްހާލަތުްއޮތީްވަރަށްްއެހެންކަހަލަްފައްތަރަކަށްްޮގްއސަ.ްއެހެ

ްދައުލަތުގެް ްމުޅި ްިވސްނާވަަޑިއަގތުމަށްފަހު، ްފުންކޮށް ްތަންޮކޅެއް ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި އެދެނީ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްމައްސަލަތަކުަގއި ްބާވަތުގެ ްމި ްދިރާާސކުރުމަށްފަހު ްރަނގަޅަށް ްއިމްޕެކްޓު ްމެކްރޯ ްއަންނަ އިޤްތިޞާދަށް

 ން.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިތާްވާހަކަދައްކަ

ް

 ކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްވީހިނދު،ް ްކަމަށް ްލޭނާރު ްއިޤްތިޞާުދގެ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްމަސްވެރިކަމަކީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޙައް ްދޭންޖެހޭ ްފަރާތްތަކަްށ ްމަސްވެރިކަންކުރާ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިނާޔަތްިދނުމަކީ ވަަނ2111ްްޤު

ް ްބަޖެޓުގަިއ ްހަނދާންކުރަންޖެހ111ްްޭއަހަރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްފާސްކޮށްފަ. ްވަނީ ްޭދން ްމަސްވެރިންނަށް ްރުފިޔާ މިލިައން

14ްް ްަރއްޔިތުންނަށް ްގޮެތްއގައި ްސީދާ ްފާސްކުރާއިރު ްބަޖެޓެއް ްރުފިާޔގެ ްއެހީތެރިކަމެްއްްބިލިައނ1ްްބިލިއަން ރުފިޔާގެ

ނުޑމެންްމިްކޮށްދޭްކުދިކުދިްކަްނތައްތަުކގެްވާހަކަަދއްކަންްމިާތް ވެސްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފޯރުނުކޮށްދެވޭ.ްމިއަދުްއަުޅގަ

ރައްޔިތުންްތަމްސީލުކުރާްމެްނބަރުންނަށްްތިބެްލަދުގަންނަންޖެހޭ.ްއާސަންދަްވެްސްމިްޤަުއމުގައިްަރއްޔިތުންނަށްްަޓކަިއް

ްހުރިހާްދޭންޖެ ްމި ްކުރެވޭނީ.ްކޮބައިތޯ ްއެކަން ްދީގެން ްޓަކަިއްދޭންޖެހޭނީ. ްރައްޔިތުންނަށް ްވެސް ްސަބްސިޑީ ހޭނީ.ްމަހުގެ

މީހުންްޮގވަިއެގންްވަޙީދަށްްފުރައިގެންްދެވޭ.51ްްފައިސާ.ްރިއޯޑީޖެނެީރއޯްއަާށިއްއެމެރިކާއަާށއިްޔޫ.އެންްއަށްްދާންވީމާް
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ްކަމެއްަގއި ްކޮށްދޭންޖެހޭ ް%ްރައްޔިތުންނަށް ްއޮތީ ްއެ ްދާއިރާގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްފައިސާ. ްލާރި، ްބަޖެޓު، 91ްަދއުލަތުގެ

%ް ްއިނގޭތޯ. ްމަގުހަދާފައި ް%91ްނިންމާފައި ްބާކީ ްިނމިފަ. ްސަުރކާރަށ11ްްްމަސަްއކަތް ްމި ްވެސް މަަސއްަކތް

ްރަ ްސަރުކާރުން ްވެރިކަެމއްތޯ؟ ްމިއީ ްކޮބައިތޯ. ްލަދު ްމަސަްއކަތް. ްހުއްަޓއިލާފައި ްއޮތީ ްއެ އްޔިތުންނަށްްނުކުރެިވގެން

ްއިނގޭތޯ.ް ްެވްސްކޮށްނުދެވޭ ްކަމެއް ްއެއް ްަފއިސ8ްްާކޮށްދޭންޖެހޭ ްަބއިވަރު ްއެތައް ްެވގެންދަނީ.ްދައުަލތުގެ މަސްދުވަސް

ްހުިރް ްައޅާފައި ްރަށުަގއިތޯ ްކޮށްދިނީ.ްކިަތއް ްރައްޔިތުންނަށް ްހުސްވެދަނީ.ްކޮންކަމެއްތޯ ްބޭކާރުޮކށް ްގޮްތގޮތުން އެްއ،ްެއކި

ނޑު ވެފަ.ްިކތައްްރަށުގައިތޯްޖަހާފައިްހުރިްބޮޑުްހިލަްހުރީްދެްބައިކުޅަްެއއްްބަޔަށްްޖަހާފައިްހުއްޓިފަ.ްސިމެންތިްހުރީްގަ

ް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމިތާނގަ. ްލަދުގަންނަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމއަދު ްއަހަރުަގިއ2111ްްއެހެންވީމާ،ްވާަހކަދައްކަން ވަނަ

ް ްޮއތީ ްމި ްފާްސކޮށްފައޭ ްރުފިޔ111ްާބަޖެޓުގައި ްްމިލިއަން ްދޭންޖެހޭ. ްފަިއސާ ްމި ްދޭން. މިލިއަްނ51ްްަމސްވެރިންނަށް

ް ްއިނގޭތޯ. ްނުދެވޭ ްދޭން. ނޑުވެރިންނަށް ްދަ ްމ311ްްިރުފިޔާ ްއިނގޭތޯ. ްނުދޭ ްދޭން. ްކައުންސިލުތަކަްށ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްރާއްޖޭ ްހަދައި، ްއިތުރަށް ްމިނިސްޓްރީ ްދިހަބާރަ ްވޭ. ްކަންތައް ްކުރަންޖެހޭ ްމީހުން ްއެ ްކަމެއް، ްހުރިހާ ްއެިކްނޫން ގެ

ްޖަމުޢިއްޔާތަކަށްް ްފާޑުފާޑުގެ ްކިޔާފަިއ ްރީތިކުރުމަށޭ ްމޫނުމަތި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްދަތުރުކުރެވޭ. ްކުލާހުގައި ްފަސްޓު ތަންތަނަށް

ްމީރާް ްެވސް ްމިއަދު ްއެއް. ްލާިރ ްނޯވޭ ްކޮށްދޭންޖެހިއްޖެއްޔާ ްކަމެއް ްރަްއޔިތުންނަށް ްޚަރަދުުކރެވޭ. ްއަނެަކްއޗަކާ ޑޮލަރާއި

ް ްރުފ611ްިއަށް ްކަމެއްްމިލިއަން ްރައްޔިތުންނަށް ްހަމަ ްފައިާސ. ްމި ްކޮބައިތޯ ްަމއްޗަށް. ްމަހެއްގެ ްއެބަދޭ ްވަންނަމުން ޔާ

ްވެްސް ްތަނެއް ްެއ ްވަންނަނީ. ްފަިއސާ ްމި ްކޮންތާކަށްތޯ ްެދން ްނެތޭ. ްއެްއ ްލާރި ްބުނާނެ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ކޮށްދޭންޖެހޭ

އެްމީހަކަށްްހެދުނުްއެްއޗެއްްހަދަނީ.ްދައުލަތުެގްްޕާޓީްއަށްްސަރުކާރުްބަހައިގެނ8ްްޕާޓީްއަށް،7ްްބަލަންވެއްޖެްނޫންތޯ.ް

ްމުޅިް ްތެރޭަގއި ްއެއްގެ ްފަލްސަފާ ްަވއްކަންކުރުުމގެ ްނެގުމާއި ްފައިދާ ްނާޖާއިޒު ްތަންތަނުން ްއެ ްތިބެގެން ކުންފުނިތަކުގައި

ްއޮ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްގެންދަނީ. ްމި ންނާީންޤައުމު

ނޑުވެރިންނަށްްވެސްްސަްބސިީޑްދީފައިްއޮންނާނީްއިނގޭތޯ.ް ރައްޔިތުންނަށްްމަސްވެރިންނަްށްވެްސްސަބްސިީޑްދީފަ.ްދަ

ްކަމެއްްނޫން.ް ްެއ2111ްްއެހެންވީމާ،ްމިްކަމަކީްމިްމަޖިލީހުންްމިއަދުްމިކަމުންްބަރީޢަވެވޭނެ ވަނަްއަހަރުގެްބަޖެުޓގައި

ްފާސްކޮށްފަ.ްއެހެންވީމާ ްދޭން ް،ްއޮތީ ްއޮތް ނޑުވެރިންނަށް ްދޭން.ްދަ ްވާނީ ްފައިސާ ްއެ ްވެްސ51ްްހަމަ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ް ްއޮތް ްކައުންސިލުތަކަށް ނޑުމެންނަކަްށ51ްްދޭންޖެހޭނީ. ްއަުޅގަ ްނޫިނއްޔަާކ ްދީގެން ްދޭން. ްވާނީ ްެވސް ްރުފިާޔ މިލިއަން

ްކޮށްދިނުމު ްކަންތައް ްކޮށްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްހަމައެކަިނ ްނުކުރެވޭނެ. ްފައިސާްއެކަން ްނުކުރަނީ. ްފަހަށްޖެހެނީ. ގައި

ްނެްތް ްވެސް ްދަތުރެއް ްއެންމެ ްކުެރވޭ. ްފުރިހަމައަށް ްވަރަށް ްވެްސްހަމަ ްކަމެްއ ްހުރިހާ ްބޭނުންވާ ްނޫން ްއެ ނުހުންނަނީ.

ްއަންނަނީ.ް ްއެ ްޚަރަދުކޮށްފައި ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ްތިރީސް ްވިހި، ްދަތުރަކަށް ްކޮންމެ ްިކޔާފަ. ްނެތޭ ްފައިސާ ހުއްޓާލާފައި

ނޑުެގްދާއިާރގެްަމގުހެދުމަށްްވެސްްބޭނުންވަނީ.15ްްނައިރުަގއިްހަމަްއެންމެްުކޑަެވގެންްއަން މިލިއަެނއްހާްުރފިޔާްއަުޅގަ

ްމިއީ.ް ްޙަޤީޤަތް ްމިއަދުގެ ްއެހެްނވީމާ، ްހުއްޓާލައިގެން. ްތިބެނީ ްއެ ްމިހާރު ްނެތިގެން ްަފއިާސ ްވެސް ްކުރާނެ އެކަން

ރިހާްކަމެއްްވެސް.ްަރއްޔިތުންނަށްްޓަަކއިްވެރިކަންކުރަންޖެހޭނީ.ްެއކަންްރައްޔިތުންނަށްްވިސްޭނ،ްރަްއިޔތުންނަށްްފެނޭްހު
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ްހިނގާނީް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްހިނގާ ްދެން ްގޯްސކޮށް. ްވެސް ްއައީ ްވެރިކަމަށް ްފުރަތަމަ ްމީހުންނެއް. ްމި ްނުކުރާނެ އެގޮަތކަށް

ްކަތިް ްހުންނާނީ ްދިޔަޔަސް ްހިާސބަށް ްެކއްޗާ ްބިްނގާ ްއެޅި ްކަްއަޗށް ްޯގސްކޮށް. ްހަމަ ްކަތިކަެމއްްވެސް ްެއ ްއިނގޭތޯ. ކޮށް

ްނުެވވޭނެ.ް ްއެްއ ްބަރީޢަ ްޭއނަ ްބަޣާވާތަކުްނ ްއެހެރީ. ްައއިސް ްވެރިކަމަށް ްވަޙީދު ްބަާޣވާްތކޮށްގެން ްނުވާނެ. ްތެދެއް ދެން

ްމިް ްބާްއވަިއގެން ްއިންތިޚާބެއް ްައވަހަށް ްނޫން. ްސަރުކާރެއް ްމިއީކީ ްއެއީީކ. ްނޫން ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރިންްޤައުމުގަް ްދިއުމުގެ ްއިްނތިޚާބަކަށް ްއުއްމީދުކުރަނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްާގއިމުކުރަންވީ. ްވެިރކަމެއް ްރައްޔިތުްނގެ އި

ްރަްއޔިތުންނަްށް ްބާއްވަިއ، ްއިންތިޚާބެްއ ްޤައުމުގައި ްމި ްއަވަހަކަްށ ްވީހާވެސް ްހަވާލުވެ، ްވެރިކަމާ ްރައީސް މަޖިލީހުގެ

ްރައްޔި ްދުވަހެއް. ްލިބޭނެ ްވެރިކަން ްވޯަޓކުްންރައްޔިތުންގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްހޮވާނީ. ްރައްޔިތުން ްކުރަން ްވެިރކަމެއް ތުްނގެ

ްރައްޔިތުްންއިޙުތިރާމެްއްވެްސްނުކުރާނެ.ްލޯތްބެްއް ްައއިމަ،ްދެން ްވެރިކަމަށް ްޭފރިގަނެގެން ްއަށް ހޮވަންޖެހޭނީ.ްއަމިއްލަ

ްނޫން ްހުރުން ްގޮތުން ްވެރިއެްއގެ ްހަމަ ްދެން ްނާހާނެ. ްވެސް ްއަެޑއް ްބުނާ ްނުވާނެ. ްއެއީީކްްވެސް ްނެތް. ްކަމެއް އެހެން

ްއުެޅވިދާނެ.ް ްކިަޔިއގެން ްވެިރެއކޭ ްމިއީ ްތިމަންނާ ްއަމިްއލައަށް ްއެީއކީ. ްނޫން ްއެއް ްވެިރ ްޤަބޫލުކުރާނެ ރައްޔިތުން

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްްދެްއކެވުން:ވާހަކަهللاްޢަބްދުްނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮ

ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުް ްޤަރާރަކީް`. ްއުޅޭ ްމި ްހުށަހެޅިގެން ްމިއަދު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ މް.

ްރާއްޖޭެގް ްމި ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫުލކުރާ ްވެސް ްައޅުަގނޑު ްޤަރާެރއް. ްތާއީދުކުރާ ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްހަމަ ްވެސް އަޅުަގނޑު

ްދިނުމަށް ްމަސްވެރިންނަށް ްހިއްާސކުރަމުންގެންދާ ްަބއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްމަޖިލީހުންްްއިޤުތިޞާދުގެ ްރައްޔިތުންގެ ޓަކައި

ފާސްކޮށްފައިވާްފަިއސާްއެްީމހުންނަށްވާނީްދޭން.ްއެކަމަކުްމިއަދުްވާހަކަދަްއކާއިރުްައޅުަގނޑުމެންްވިސްނާލަންްއެބަޖެހޭް

ް ްމި ްއެކަނި ްނިމިދިޔ8ްްަހަމަ ްހަނދާންވަނީ ްއަުޅަގނޑު ްއުޅެނީ. ްމި ްފައިާސްނުދީގެން ްިމ ްސަރުކާރުންތޯ މަސްުދަވހުގެ

ްރަްއޔިތުންނަށްްއެމް.ޑީ ްއޮޅުވާަލއި، ްކަންކަްނ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއޭުރަގއި ްހުއްޓާލީ. ްފުރަތަމަ ްމިަކން ްސަުރކާރުންނޭ .ޕީ

މަކަރާއިްހީލަތްހަދައި،ްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްްރައްޔިތުންނަށްްދޭންޖޭހެްފައިސާްވެސްްހިފަހައްޓައި،ްއަދިްެއް

ފީމޭްކިޔައިގެންްވާަހކަދައްކާްހަދަމުންްގެންދިޔައީްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަުރކާރުން.ްމީްނުދީްތިބެގެންްއެއަށްވުރެްގިަންފައިސާދީ

ރައްޔިތުންނަކަށްްޮއޅިފައިްއޮްތްކަމެއްްނޫން.ްއަޅުަގނޑުްޤަޫބލުކުރާްގޮތުަގއިްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުްކަމަށްްވިޔަްސ،ްއަިދް

ންނަށްްދޭންްފާސްކުރާްފައިސާްއެއްްވާނީްދޭން.ްވަޙީދުގެްސަުރކާރުންްކަމަށްްިވޔަސްްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްރައްޔިތު

ް ްގޮވާލަން ްެވސް ްސަރުކާރަށް ްމިއަދުެގ ްހަމަ ްހިމެނިފަިއވ2112ްްާއަޅުަގނުޑ ްބަޖެޓުަގއި ްަދއުަލތުގެ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްދަންނަވާލަްން ްއަޅުަގނޑު ްހަމައެއާއެކީަގިއ ްދޭން. ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްހަމަ ްފައިސާ ްދޭންޖެހިފައިވާ މަސްވެރިންނަށް

ނުޑވެރިންނަށްްދޭންޖެހޭްސަބްސިޑީަތއްްވެސްްވާނީްބޭ ނުންވަނީްދިވެހިރާއްޭޖގެްހަމައެކަނިްމަްސވެރިންނަކަށެްއްޫނނޭ.ްދަ

ްބޭނުންާވް ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްސަރުކާރަށް ްދަންނަވާލަން،ްމިއަުދގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްދައްކާއިރު ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްމި ދޭށޭ.
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ްފޯރުކޮށްދޭންޖެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެބަޖެހޭްވާހަކަައކީ ްބޮޑަށް ްމިހާރަށްވުރެ ްފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ްޚިދުމަތްތައް ްއަސާސީ ހޭ

ްހިއްސާާވް ްސަރުކާރު ްއޮތް ްމި ްމިއަދު ނަޑކީ ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވާލަން ްއެހެން ްސަމާލުކަންދޭން. ސަރުކާރުން

ްޭބނު ްފާހަގަކޮށްލަން ްެއކު ްހިާތމައާ ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީހެއް. ްނިސްބަްތވާ ްައޅުަގނުޑެގްޕާޓީއަކަށް ްމިއަދު ން،

ްފޮނަދޫް ްހައްދުންމަތީ ްުއފަންރަށް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްގުޅިަފއިާވ ްރަށަާކ ްެއ ްނަން ްދާއިރާެގ ްައޅުަގނުޑެގ ްރަށް، އަމިއްލަ

ް ްތިބޭތާ ްމަޙުރޫމުވެފައި ްޚިދުމަތުން ްކަރަންުޓގެ ްރައްޔިތުންނަްށ4ްްރައްޔިތުން ްމިދިޔައީ. ްެވގެްނ މަސްދުވަސް

ްޚިދު ްއަސާސީ ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ްފޯރުކޮށްނުދެވި ްައޅުަގނެޑއ4ްްްމަތެއް ްކަމަކަށެއް ްދާންެޖހޭނެ ްވެގެން ްދުވަސް މަސް

ްއޮތަސް.ް ްސަރުކާރެއް ްެއހެން ްއަދި ްއޮތަސް. ްސަރުކާރު ްވަޙީދުެގ ްއޮތަސް، ްސަރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްނުކުރަން، ޤަބޫލެއް

ްފޯރުކޮށްދޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްވާްނވާނީ ްވާޖިބަކަށް ްއިސް ްއެންމެ ްޚިދުމަތްތައްްސަރުކާރުގެ ްއަސާސީ ންޖެހޭ

ްދާއިާރގެް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްހަމަ ްައޅުަގނުޑްގޮވާލަން ްސަރުކާރަށް ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުގެ ފޯރުކޮށްދިނުން.

ފޮނަދޫގެްރައްޔިތުންނަށްްކަރަންޓުގެްޚިދުމަތްްލިބޭނެްގޮތެއްްހައްދަވައިެދއްވުމަށް.ްއާދެ،ްިމްވާހަކަތައްްދަންނަވާލަންްމިް

ްވާހަކަަދއްާކއިރުްޖެ ްަމސްވެރިންެގ ްހަމަެއއާެއކީަގއި ްވާތީ. ްޚިދުމަތަަކށް ްއަސާސީ ްލިބެންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްމިއީ ހެނީ

ނަޑިއގެްން ްކަ ްބޮއި ްއޮތް ްއަޅާަފއި ްކައިރީގައި ްފަރެސް ްައދި ްބޮޔާއި ްއޮންނަ ްއަޅާފައި ްކައިރީގަިއ ްމާވަށް ހައްދުންމަތީ

ނަގއްޖެ.ްއަުޅަގނުޑމެންްމިްގެންދަނީްސަރުކާރުގެްކަމާްބެހޭްފަރާތްތަކުގައިްިމްގޮސްފަިއވާތާްއެަތއްްދުވަެހއްްވެގެންްހި

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނުފެނޭ. ްަހއްލެއް ްމިކަމަކަށް ްވެސް ްއައިއިރު ްހިސަބަށް ްމިހާ ްއަދި ްަދއްކަމުްނ. ްތަކުރާރުކޮށް ވާހަކަ

ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްފާޑުކިޔަނީކީ ްސަރުކާރަށް ްކޮންމެހެން ްވާހަކަަދއްކަނީީކ، ްއަންނި،ްްމިތާނގައި ްނޫން. ްވެގެނެއް ސަރުކާުރ

ްސަރުކާަރކުްން ްކޮންމެ ްކަންތަަކށް. ްކުާރ ްސަރުކާރުން ްާފޑުކިަޔނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫން. ްެވސް ްސަރުކާރަކަްށ ވަޙީދުެގ

ްހަމަް ްމަރުޙަބާކިޔާނަން. ްސާބަސްދޭނަން. ްތަޢުރީފުދޭނަން. ްައޅުަގނޑުެމން ްކަމަކަށް ްއެ ްކޮށްފިްއޔާ ްރަނގަޅުކަމެްއ ވެސް

ނޑުމެންްްއެގޮތަށް ނޑުމެންްނިްސބަތްވާްސަރުކާެރއްްކަމުަގއިްިވޔަސްްގޯސްކޮށްްކަމެއްްކޮށްފިްއޔާްއެްވާހަަކްއަުޅގަ އަުޅގަ

ްއެކަްން ްހުއްޓާލުމަށް، ްއެކަން ްައޑުހަރުކޮށް ްއެުކ، ްާސބިތުކަމާ ްކެރިތިބެ ްހަމަ ްަދއްކާނަން. ްތަންތާނގައި ދައްކަންޖެހޭ

ްސަރުކާ ްއޮންނަ ްއިެރއްަގއި ްއެ ްޤަބޫލުކުާރްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްއަޅުަގނޑު ްމިއީ ްގޮަވއިލާނަން. ނޑުމެން ްައޅުގަ ރަކަށް

ްަބޔަުކް ްވަކާލާތުކުރާ ްޙައްޤުަގއި ްރަްއޔިތުންގެ ްތިބޭ ްމަިޖލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްއިންތިާޚބުކޮށްގެން ްރަްއޔިތުން ގޮތުަގއި

ްނޯ ްކަންކަން ްަރއްޔިތުންނަށް ްލޯބިކޮށްގެން ްއިންސާފަށް ްއެީކގަިއ ްހަމަހަމަކަމާ ްވާހަކަަދއްާކްވާންވާނީ ްގޮތަކަށް ްފަދަ ޅޭ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްހަމައެާއއެީކގަިއ ްެއކީ. ްޒިންމާ ްޙަޤީޤީ ްމެްނބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްމިީއ ބަޔަކަށް.

ްވޭުތވެދިަޔް ްދަިތކަމަކީ ްމިާވްއިޤުތިޞާދީ ްއަްށްކުރިމަތިވެަފއި ްދިވެހިރާއްޖެ ްމިއަދު ްބޭނުން އަހަރު،ްމ3ްްިދަންނަވާލަން

ްޙަ ްވޭތުެވގެންދިޔަ ްދަންނަވާަލނީ. ްމި ްއަޅުަގނޑު ްގޮތުން ްހާމަކުރުމުގެ ްނެތި،3ްްޤީޤަތް ްޭރވުމެއް ްއެްއވެސް އަހަުރ

ްބޮޑުކުރުމަށް،ް ްޖީބު ްއަމިއްލަ ްތިމާމެންގެ ްނެތި، ްބަލައިލުމެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްނެތި، ްނެތި،ްސިޔާސަތެއް ހަރުދަނާކަމެއް

ްކޮށް،ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްކަންތައްތައް ްބުނާ ްކަމެްއ.ްތިމާމެން ްއުޅޭ ްދިމާވެގެން ްކަންތައްތަެކއްގެްސަބަުބން ްހިންގި ގެްސަރުކާރުން
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ްހެދުނީކަން.ް ްގޯހެއް ްތިމާެމންނަށް ްއިުޢތިރާފުވެވަަޑިއގަންނަވާ. ްއެަބ ްިމއަދު ްވެސް ްމެންބަރުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ މިކަމާ

ްަބއެއް ްެގއްލިގެންދިޔައީ. ްވެރިކަން ްތިމާމެންގެ ްހެދިގެންކަން ްގޯހެއް ްަރއީްސްްތިމާމެންނަށް ްވިދާުޅވި ްއިްއޔެަގއި ބޭފުޅުން

ްކައުންސިުލް ްފެނިވަޑަިއގަތީ ްނަޝީދަްށ ްރައީސް ްނުލައްަވއޭ. ްެއއް ްބައްަލވަ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީ ނަޝީދު

3ްއަހަރުްުދވަހޭްމުްއދަތަކަށް.ްއެހެންވީމާ،ްރައީްސްނަޝީދަށްްހީވެަވޑަިއގަތ3ްްީއިންތިޚާބުގެްޤާނޫނޭ.ްއޭަގއިްޮއންނަނީް

ްމިްއަ ްމިހިރީ ްވަަޑއިގަތީ. ްއިސްތިއުފާދެްއވާަފއި ްހީކުަރްއވަިއގެންނޭ ްއެހެން ްހަމަވީއޭ. ްދަުއރު ްތިމަންަނގެ ްވީމާ ހަރު

ބޭފުޅުންގެްވިސްނުމާއިްފިކުާރިއްޚިޔާލާތުްހުންނެވިްވަރު،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެްނވެގެްންއަޅުަގނޑުްމިްދަންނަވަނީް

ްގޮވާލަނީ ްމި ްވެްސ ްސަރުކާރަށް ްދޭނ2112ްްްްމިއަދުގެ ްމަސްވެރިންނަށް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއަހަރު ވަަނ

ްކީއްެވގެންތޯް ްއޮތީ ްފަިއސާނުދީ ްއެ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއަދި ްދެއްވާށޭ. ްއަވަހަކަށް ްވީހާ ްފައިސާ ނިންމާފައިވާ

ްއަޅު ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްހަމަ ްވެސް ްފިޔަވަޅެއް ްއަޅުްއވަންޖެހޭ ްދޭތެރޭގަިއ ްެއކަމާ ްބޮޑަށްްބައްލަަވއި، ްވަރަށް ްއވާށޭ.

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްދާއިރާގެ ްފުނަދޫ ްސަޢިއްޒަތްތެރި ްޢަލީ ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ލީމު.ްނިޒާމާ

ްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދެއްެކވުްނ:ވާހަކަރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްހުޅުހެންވޭރުްދާއި

މަސްްކޮށްފައިްވެސްްއެްދާއިރާގެްއެްވާހަކަްބުނެލީތީްހައްދުންމަތީްކުރީގެްމެންބަރެއްެގ4ްްދާއިރާަގއިްކަރަންޓުްނެތްތާް

ްހައިސިއްޔަތުންްުޝކުރުދަންނަވަން.

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްޢަލީްސަލީމު.ފުނަދޫްދާއިރާގެްށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްޫނން.ްއި

ްް

ްްދެއްެކވުން:ވާހަކަްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަ
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ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްއަ ްވެސް ްމެންބަރުން ްވެސްްޢިއްޒަތްތެރި ްޢާއިލާތަކުން ްގުޅިފަިއވާ ްސިނާޢަތުގައި ްމަސްވެރިކަުމގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ދި

ްހިތުންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްޭދތެރޭގައި ްމައްސަަލއާ ްުއޅޭ ްހުށަހެޅިގެން ްމި ްމަޖިލީހަށް ްަރއްިޔތުންގެ ްމިއަުދގެ ޙަޤީޤަތުގައި

ްއަދި ްވެސް، ްޕާޓީގެ ްނިސްބަތްވާ ްފަރާތް ްހުށަހެޅުއްވި ްެއ ްމައްސަލަ، ްމެންބަރުްްވިސްނަންޖެހޭ. ްހުށަހެޅި ްމައްސަލަ ެއ

ްއިޚްލާޞްތެިރކަމެްއް ްެއއްވެްސ ްދޭތެޭރގަިއ ްޤައުމާ ްދިވެހި ްދޭތެރޭަގއި، ްމަސްވެރިންނާ ްެވސް ްސަރުކާުރަގއި ނިސްބަތްވި

ނޑުްމިއަދުްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްދައްކަފާނަން.ް ނޑުމެންނަށްްަވނީްތަޖުރިބާކުރެވިފަ.ްއޭެގްހެިކްއަުޅގަ ނެތްކަންްއަުޅގަ

ްބޭފުޅުްންމިއަ ްއެ ްއޮތް ްއެބަ ްތެޭރގަިއ ްމައްސަލަތަކުގެ ްައންނަ ްކޮމިޓީަތކުން ްބަްއލަވައިެލއްވީމަ ްއަށް ްއެޖެންޑާ ދުގެ

ްގޮްސ،ް ްެގއްލުންވަމުން ްއިންތިހާއަށް ްސިނާޢަތަށް ްމަސްވެިރކަމުގެ ްމަސްވެރިންނަށް ްިތއްބެިވއިުރގަިއ ވެރިކަމުަގއި

ް ްމަސްވެރިން ްއިނދަޖެހި، ްރާއްޭޖގައި ްސަބަބުްންމަސްވެރިކަން ްދިއުުމގެ ްދަރަނިވެރިވެގެން ްޖެހި، ްބިންމަތީގައި ނޑު ބަ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކެލާ ްއެއީ ްމެންބަރަކު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްހުށަހެޅުްއިވްهللا މަޢުޞޫމު

ްމައްް ްދިރާާސކުރަްއަވއި، ްނަންގަަވއި، ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެްއ ްކޮމިޓީ ްެއއް. ްމިްމައްސަލަ ްއޮްތވަރު ސަލަ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްއަންނަނީ ްއޮތް ްމި ްރިޕޯޓު ްދިރާސާ ްއެ ްމިައދު ްދިރާސާކުަރްއވަިއ، ްއޮްތިއރުގަ. ްސަުރކާރު ްއެ އެނގެނީ

ްޮއވެ،ް ްބާރުތައް ްތިބެ، ްއެހެންވީމާ،ްސަރުާކރުގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެޖެންޑާގަ. ްއޮތީ ްމި ްއަށް. ްފްލޯރ މަޖިލީހުގެ

ްަރއްޔި ްދައުލަތުގެ ްސަރުކާުރްދިވެހި ްމިއަދު ްތިބެ، ްނުކޮްށ ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްއޮވެ ްއަުތގައި ްއަިމއްލަ ްފައިސާ ތުްނެގ

ބަދަލުވީމަްހިތުގައިޖެހިގެްނ،ްިލބުނުްލާރިތައްްެގއްލުނީމަްހިތުގައިޖެހިގެްނ،ްއަލުންްރަްއޔިތުންގެްފައިާސްބޭނުންްގޮަތކަްށް

ްދަހިވެތިެވގެން ްއެކަމަށް ްއަެނއްާކވެސް ްމަގުޞަދުަގއި ްހުށަހެޅީމަ،ްްކާލުމުގެ ްޤަރާރު ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ތިބެ

ްރައްޔިތުންނާއިް ްދިވެހި ްހުށަހެޅީމަ ްޤަރާރު ްކަމަށް ްލޯބިވެގެން ްމަސްވެރިންނަށް ްހުށަހެޅީމަ،ްމާ ްޤަރާރު ވައްތަުރވައްތަުރގެ

ްޢާއި ްމަސްެވރި ްކިއެއްތަ! ްއަދި ްމެންބަރުންނާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްމަސްވެރިންްދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާތަކާއި

ްސިނާޢަތުް ްމަސްވެރިކަމުގެ ްބައްަލވާ! ްދެކެވަަޑއިގެން ްިނކަން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުރާނެ. ްޤަބޫލެއް ްމިކަން ވެސް

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްަކންތައްތައް. ްރާވަމުންދިޔަ ްސަރުކާރުން ްއޮތް ްއޭުރ ްޓަކައި ްދުްއާވލުމަށް ްޓަކަިއ، ނޑާލުމަށް ުދ،ްޚުފު

ނޑުތައް ްކަ ްރާވާްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވިްއކާލަން ްސަރުކާރުން ްއޭުރގެ ްގޮތަށް ްމަސްވެރިކަންކުެރވޭ ްމަސްވެރިންނަށް ިސލޯނުގެ

ްލަިއގެްން ްެއއް ްމައްސަލަ ްއަޅުަގނުޑ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްފަހުން ްއެންމެ ްފަާޅއަަރއިެގން ްރޭވުމެއް ނުބައި

ނޑާްަބިއވެިރވިްޑީ.އާރު.ީޕގެްމެންބަރުންނާްބަހުސްކޮށްގެންްއެްަމއްސަލަްހުއްޓުވީ.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއޭރުަގއިްއަ ުޅގަ

ްގެނެސްގެންް ްމަޖިލީހުގެްސަމާލުކަމަށް ްރައްޔިތުްނގެްސަމާލުކަމަށް،ްމި ްމަސައްކަތުން ްމެންބަރުންގެ ްތިބި ްއިދިކޮޅަށް އަދި

ނޑުްހުށަހެޅިްޤަރާރެްއގެްދަށުންްއެްމައްސަލަްވެސްްހުްއޓުވީ.ްމިއީްއިޚް ލާޞްތެިރކަމާްޑީ.އާރު.ީޕގެްމަސައްކަތުންްައުޅގަ

ްރަނގަޅަްށް ްމަސްވެރިންނަށް ްހަމަ ްއަެނއްކޮޅުން ްގޮތް. ްއޮތް ްކަން ްވާަހކަދައްާކއިރުަގއި ްމަސްވެރިްނގެ އެކު

ްބޭރުް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަްސވެިރންނަށް، ްއަތޮޅުގެ ްއައްޑު ްމަސްވެރިންނަށް، ްއަތޮޅުގެ ްހުވަޫދ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ
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ްމަސްވެރިންނަ ްުއޅުނު ްނުކުމެ ނޑުަތކަށް ްސަުރކާރުގެްކަ ްސަރުކާރުން، ްޮއތް ްއޭރު ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްރަނގަޅަށް ށް

އިސްކޮށްްތިބިްބޭފުޅުްނގެްޖީަބށްްލާރިްލުމަށްްޓަކައިްއީރާުނގެްމަސްބޯޓުފަހަރުްދިވެހިރާއްޭޖގެްސަރަހައްދަށްްަވއްދަިއގެންް

ްމަސްވެރި ްދިޔައީ. ްހިންގަމުން ނެޑއް ްކަންތަްއގަ ްއެަތއް ްނޭނގޭ ްމިގޮތަށް ްދުވަހަަކްށްއެގޮތް ްދުވަހެއް ްދިޔައީ ކަން

ްމިް ްމިއަދު ްކިޔާފައި ްނުލިބިގެންނޭ ްތިބެ،ްމަސްވެރިންނަށްްސަބްސިޑީ ްހިންގަވާފައި ްޖަރީމާތައް ްބޮޑެތި ދަށްވަމުން.ްމިފަދަ

ްމާލިއްޔަުތް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަްތތެރި ްމި ްއޮީތ ްމައްސަލަ ްެއ ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްެވސް ްހުށަހެޅިއިރުަގއި މައްސަލަ

ްދޮޭގްކޮމިޓީ ްޢަލީްސަލީމު ްބުނާނެ ްެވސް ްވާހަކަދެްއކީމަ ްހުންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްމި ްއޮުޅވައިާލވަރު ގަ.ްަރއްޔިތުންނަށް

ގެްކިބައިންްހަމަްހުވާކޮށްފައިްމިްބުނަނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްމިްهللاއެްހަދަނީ.ްތެދުވެރިކަމާްއެކުްވާހަކަދަްއކާށޭ.ް

ްމައް ްމި ްކޮމިީޓގަިއ ްމާލިއްޔަުތ ްއޮްތްއޮތީ ްއޭުރ ްދަންނަވަނީ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުރެ ްިއސްލާމަކަށްވެ ްތެދުތެދަށް ސަލަ.

ްދިނުމުގަިއް ްސަބްސިޑީ ްމަސްވެރިންނަްށްދިން ްކީްއވެތޯ ްއޭރު ްމިއީ. ްއިނގޭތޯ ްކަންތައްތައް ްހުރި ްހިންގާފައި ސަރުކާރުން

ްހު ްއެބަ ްހިންގާފައި ްޖަރީމާތައް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްެއްބުނަނީ ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްަރއީސް،ްއޮޑިްޓްމިއަދު އްޓޭ.ްިޢއްޒަތްތެރި

ްމަސްވެރިކަމަށްް ްލާރިދީފަ. ްއެބަހުރި ްުއޅަންދުފަހަރަށް ްއުފަންނުކުރައްވާ ްދުވަހަކު ްމަސްވެިރކަމަށް ްއެހެރީ. ރިޕޯޓުގައި

ްއޮޑިފަހަރަށް ްދިޔަ ްދެވިފަ.ްވެލިގާނަގަން ްލާރި ްއެބަހުރި ްއުޅަނދުފަހަރަށް ްއުޅަނދުފަހަރު،ްނުބަންނަ ްނުނިކުންނަ ްދުވަހަކު

ްޖަރީމާތައްް ްބޮޑެތި ްމިފަދަ ްރިޕޯުޓގަިއ ްއޮޑިޓް ްއެހެންވީމާ، ްވީމަ. ްމީހުން ްޕާޓީ ްކީއްވެތޯ. ްދީފަ. ްލާރި އެބަހުރި

މިބައިމީހުންނަށްްބާރުއޮވެ،ްހިންގާފައިްތިބެ،ްދެންްމިއަދުްަމސްވެރިންނަށްްމާްހެޮޔއެދިގެްންނިކުތެއްްކަމަކު،ްތިންހަތަރުް

ްދަ ްދަވާދު ްރީނދޫ ްމުޅި ްމިއަަދކުްކަންނެލިއޮީޑގައި ްކަމަކު ްއެއް ްދުއްވި ްަޤއުމުަގއި ްދަމައިގެން،ްމުޅި މައިގެން،ްދިދަފަތި

ްވެްސް ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްކަމަކަށް. ްއުޅޭ ްހެޔޮއެދިގެްނ ްރައްޔިތުންނަށް ްނުކުރާެނ ްޤަބޫލެއް ރައްޔިތުން

ް ްކޮމިޓީގަިއ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްމިއަދު ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހުރި ްކަންކަންްއިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ްއަވަހަށް އިށީނދެ

ްހާޖާނުއުފައްދަންީވް ްތަނުގައި ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫްނ، ްއެއް ްހުއްޓުވަންވީ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ނިންމަންވީ.

ްހުިރއްާޔް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ްވެްސ ްިމއަދު ްނޫން. ްއެއް ްތަޅާފޮޅަްނީވ ްއަނެކަކަށް ްެއކަކު ްތަނުަގއި ްމި ްނޫން. އެއް

ްއި ްގޮތެްއްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތް ްދެވެން ްސަބްސިޑީ ްއެ ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްެވސް ްމިއަދު ށީނދެތިބެެގން،

ްއެކަމަކުް ްލިބެންޖެހޭ. ްސަބްސިޑީ ްމަސްވެރިންނަށް ްތާީއދުކުރަން، ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަވަސްކުަރންވީ. ްދިނުމަށް ބަލާފައި

ްެއއްެވސް ްދޭތެރޭަގއި ްަމސްވެރިންނާ ްާތއީދުނުކުރަނީ ްފުރުޞަތުަގއިްްއަޅުަގނޑު ްލިބުނު ްއިޚްލާޞްތެރިަކމެއް، ލޯތްބެއް،

ްއަޅުަގނެޑްއް ްކަމެއް ްއެ ްވާހަކަދެްއކީމަ ްމަސްވެރިންގެ ްނިކުމެ ްމިއަދު ްތިބެ، ްދީފައި ްެގއްލުމެއް ްއެތައް މަސްވެރިންނަށް

ްއެކަ ްވެސް ްމެންބަރަކު ްެއއްވެްސ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ ްދެޭކގޮތުަގއި ްއަުޅަގނޑު ްނުކުރަން. ްންޤަބޫލެއް

ްމިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއޭުރ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލައިުނގަނެވޭެނ. ްެއކަން ްވެސް ްރަްއޔިތުން ބަލައިނުގަންނާނެ.

ްވަރެއްް ްކޮންެމވެސް ްެހޔޮނުވާނޭ ްދަނީޭއ، ްހަލާކުެވގެން ްޮއއިވާިލކަނދުފަތިތައް ްާއދޭސްކުރިން ްމަތީ ްއާދޭސް މަޖިލީހުގައި

ޕޯޓުގައިްވެސްްއެހެރީްފާހަގަވެފައިްއެްކަންތައްތަްއ.ްމަސްވެރިންގެްޝަުކާވ،ްއެތަްއްކޮށްލަދޭށޭ.ްމިއޮތީްމިއަދުްއަންނަްރި
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މަސްވެރިންނަކާްއިންޓަރވިުޔޮކށްްހަދާފައިްގެނެއްސަްހުރިްަމއްސަލަތައްްއެހެރީ.ްހުރިހާްަކނދުފައްޗެއްްިދވެހިރާއްޖޭަގއިް

ްހަާލކުެވގެން ްއަިއސްޕްލާންޓުތައް ްވެްސްތިބީ. ްިދޔައިުރ ްހުރިްްހަލާކުވެގެން ްނަގާަފއި ްމަސްވެރިން ްތިބީ. ްވެސް ދިަޔއިރު

ްޖެހުނީމަްވެސްްހަމަް ްދެްނނެވިހެން ްކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ްބިންމަތީގައި ނޑު ްބަ ްގޮްސްމަސްވެރިން ލޯނުތައްްއިނދަޖެހިގެން

ްކަމަީކް ްވެސް ްކުރިހާ ްނެތް. ްއެއް ްދީފަ ްއެހީތެރިކަމެއް ްވެސް ްމީހުންނަށް ްނެގި ްލޯނުތައް ްއެ ްތިބީ. ްގޮތަށް އެތިބި

ްތެރެއިން.ްއެހެްނވީމާ،ްމިް ްބަޖެޓުގެ ްބެލީ ްކާެލވޭތޯ ްޖަހައިގެން ްނަންނަމުގައި ްގޮްތގޮތުން ްލާރި،ްެއކި ްލިބުނު މާލިއްޔަތަށް

ްލީމަ،ް ްޤަރާރު ްމިތަނަށް ްކިަޔިއގެން ްއެދިގެންޭނ ްލޯބި ްމަސްވެރިްނނަށް ްިމއަދު ްތިބެ ްހިންގާަފއި ްއެއް ްޖަރީމާ ހުރިހާ

ްދަންނަ ްމި ްައޅުަގނޑު ްނުކުރާނޭ ްމަޖިލީހުގަިއްޤަބޫލެއް ްރައްޔިތުްނގެ ްވެްސ ްމިއަދު ްއިޚްާލޞްތެރިކަމެއް ވަނީ.

ްތިބެގެން.ް ްމަޑުމަޑުން ްރީތިކޮށް، ްކޮށްލަމާ ްމިކަން ްހިނގާށޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހުރި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަކަށްްސަބްސިޑީގެްމަްއސަލަްއަކީ.ްވޭތުވެދިް ޔަްސަރުކާުރގައިްވެސްްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްއޮތްްކަެމްއްނޫންްއަޅުގަ

ްއަތްމަްއޗަށްް ްސަރުކާުރގެ ްއޮތް ްމިއަދުގެ ްބަލާފައި ްއަށް ްތަުޖރިބާ ްސަުރކާރުގެ ްެއއް.ްއަެނއްާކްވޭތުވެދިޔަ ްމައްސަލަ އޮތް

ްސީދާް ްިވސްނަންޖެހޭ. ްޮބޑަށް ްވަރަްށ ްޫދކޮށްލުމުގަިއ ްއެ ްކޮމިޓީްނ ްމާލިއްޔަުތ ްަރއްޔިތުންެގ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ވެސް

ްލި ްއެްއެހީތެރިކަން ްމިންވަރަށް ްލިބެންވާ ްއެ ްފަރާތަށް، ްލިބެންޖެހޭ ްއެހީތެރިކަން ްތެލުގެ ްއަށް، ްމީހާ ބެންޖެހޭ

ްކުރުމަކީ.ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުރެގެން ްއިޚްލާޞްތެރިކަެމއް ްރައްޔިތުންނަށް ްމުޅި ްެއއީ ފޯރުކޮށްދެވުމަކީ

ްބު ްސަރުކާުރގެ ްވޭތުވެދިޔަ ްއެހެންނޫންކަމަށްވަްނޏާ ްރިޕޯޓުްރައީސް، ްއޮޑިޓު ްބޯނެ. ްވެސް ްސަރުކާރުގައި ްމި ނޑި ްބޮ އި

ްލިބިފަ.ް ްސަބްސިޑީ ްއެ ްހަމައެކަނި ްމަސްވެރިންނަށް ްތާއީދުކުރާ ްސަރުކާރަށް ްޮއންނާނީ ްއަންނައިރުަގއި ނިމިގެން

ްލިިބގެންދާއިރުގަް ްވެސް ްސަބްސިޑީ ްބަހުސްކުރާ ްމި ްއަުޅަގނުޑމެން ްމިއަދު ްގޮތަކަށް ްވެގެންނުާދނެ އިްއެހެންވީމާ،ްއެހެން

ްރައްޔިތުންނާްހަމައަށްްލިބިގެްނދާންވާނެ.ްޝުކުރިްއޔާ،ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރު

ޝުކުިރއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ.ްމަސްވެރިްނނަށްްސަބްސިޑީްދިނުމާްގުޭޅްް.عليكنްاسالمް.الرحينްالرحونްهللاްبسن

ނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްގޮތުން މައްޗަްނގޮޅިްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤަރާރަށްްއަޅުގަ

ް ްގޮތުަގއި ްސަބްސިޑީެގ ްމަސްވެރިންނަށް ްވެސް ްހުސްިވއަހަރު ްބަޖެޓުަގއ111ްްިއާދެ، ްދައުލަތުގެ ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ނަޑއެޅިްފަދައިން،ްމިްއަހަރުގެްބަޖެޓުގައިްވެް ނޑައަޅާަފއިްއެބަްއޮތް.ްކަ ސްްހަމަްއެްއަދަދުްމަސްވެރިންނަށްްދިނުމަށްްކަ

ް 1ްްނަމަވެސް، ްފަސޭހ2111ްްަޖެނުއަރީ ްމާ ްއަުޑއަހަން ްޚަބަރަކީ ްހަމަޖެހިފައިނުވާ ްއެކަން ްމިހާތަނަށް ްފެށިގެން އިން

ްނޫން ްރައީސް،ްބަޖެޓުްޚަބަރެއް ް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަްސވެިރންނަށް ނޑަގައި ްކަ ްދިނުމަށް ްކޮަބއިތޯ.ްސަބްސިޑީ ްސަބަބަކީ ައޅާ

ްއިތުރަްށް ްސިނާޢަތު ްއެ ްގެންދަނީ ްދެމުން ްސަބްސިޑީ ްމަސްވެރިންަނށް ްގޮުތގަިއ ްއެނގިަފއިާވ ނޑަްށ ްއަުޅގަ އާދެ،

ނިޑް ްމެދުނުކެ ްއޮޑިފަހަރު ްވާތީ، ްދަށްވެފައި ްނިހާޔަތަށް ްމަސްވެިރކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފަހަކަށްއަިއސް ކުރިއެުރވުމަށާއި
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ްފުރުމުގެ،ްއޮޑި ްެއއްގޮތަށްްމަހަށް ްކަމަށް.ްއެހެންނަަމވެސް،ްމަޤްޞަދާ ްމަޤްޞަދުގައި ްމަތިވެރި ްފުރުވުމުގެ ްމަހަށް ފަހަރު

ް ްނޫން. ްފަސޭހަކަމެއް ްހިތަށް ްފާހަގަވަމުންދާކަމީ ްބެހިގެންނުދާކަން ްސަބްސިޑީ ްރައީސް، ނޑުމެންެގްޢިްއޒަތްެތރި އަުޅގަ

ްމު ްަބއެްއ. ްހިްތވަރުގަދަ ްއެއީ ްގިނަީއްމަސްވެރިން. ްމަސައްކަުތެގްތެރޭގައި ްމިންނެތް ްުކރާ ްއެ ްމަްސވެރިން ްބައެއް. ރާލި

ްއިނާޔަތްތަކެއްް ްދޭންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްމަސްވެރިންނަށް ްއިނާޔަތްތަކަކީ ްފަދަ ްސަބްސިޑީ ްއެގޮުތން ްަވޒަންކުރަންޖެހޭ. އަގު

ް ނޑައަޅާަފއިވާ ްދިނުމަށްްކަ ްޤަބޫލުކުރަްނ.ްވީމާ،ްމަސްވެރިންނަށް ްއަޅުަގނޑު ްރ100ްުކަމަށް ފިޔާގެްސަބްސިޑީްމިލިޔަން

ް ްޮގާވލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްޚަާލސްކުރުމަށް ްދީ، ްވެރިންނަށް ްއެ ްކުރިްނ ްހުސްވުމުގެ ްރައީްސ،ްމިއަހަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ސަރުކާރުގެްމަސްކުންފުނިތަުކެގްފައިދާްކޮރަޕްޝަނަށްްމަގުފަހިވާްގޮތަށްްބެހިގެންްދިއުމަކީްަބލައިގަެނވޭނެްކަމެއްްނޫން.ް

ް ްހިނގާތޯ ްއެގޮތަްށ ްަވގުތުންްއެކަން ްނަމަ، ްހިނގަމުންދާ ްއެގޮތަްށ ްއެކަން ްކަމެއް. ްކުރަންެޖހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބެުލމަކީ

ް ްޮގވާލަން. ްއަޅުަގނޑު ްފިޔަވަުޅއަަޅއިދިނުމަށް ްރައީސް، ްސިނާޢަތްްޢިއްޒަތްތެިރ ްމަސްވެރިކަމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ްފަރާތަކަ ްެއއްވެސް ްފުރުޞަތު ްކުރުމުގެ ްކަމެއް ްެއއްެވސް ްފަދަ ްބަލަންޖެހޭްބަނގުރޫޓުވާ ްެވސް ްމިއީ ްއޮެވގެންުނވާނެ. ށް

ްބައްލަވައިެދއްވުްން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްތިބެގެންނުވާނެ.ްވީމާ،ްމި ްނުބަލައި ްކޮބައިތޯ ްޙަޤީޤަތަކީ ްދޫކޮށްލައި ކަމެއް.ްތޯތޯއަކަށް

ނޑުގެްވާހަކަޮކޅުްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ްް ްއެދެމުން،ްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްޟުދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާ

ްޢިއްޒަތްތެިރްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމައްޗަްނގޮޅި ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްޓަަކއިް ްކަމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްއަށް ްފްލޯރ ްމަޖިލީހުގެ ްަޤރާރު ްހުށަހެޅުއްިވ ްމި ްމިއަދު ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު މެންބަރު

ްމެންބަރަށް ްމަސްވެރިންނަްށްްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާތަކަކީ ނޑު ްމައިގަ ްޤަރާރުގެ ްމި ްއާދެ، ްޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު

ްހުރިް ްލ.އަތޮުޅަގއި ްގެންގޮްސ ްމަސްތަެކއް ްހުރި ްކޫއްޫޑަގއި ްއަދި ްލަްސވުމާ، ްނުދީ ްސަްބސިޑީ ްއޮތް ްނިންމާފައި ދޭން

ްޑޮލަރުތަކެ ްއަކަްށްބިޑުނުކޮށް،ްެއޑްވާންްސކޮށް ްމަސްފެކްޓަރީ ްކޮރަޕްޝަނަްށްޤާސިމުގެ ްމިކަހަލަ ްއާއި ްމައްސަލަ ްދިން އް

މަގުފަހިވާްއެަތއްްޒާުތގެްމަްއސަލަތަކެއްްުއޅެ،ްަރއްޔިތުންަނށްްމިކަމުގެްވޭންދެނިވިްއުނދަގޫތަެކއްްވުމުން.ްޢިްއޒަތްތެރިް

ް ްހުރި ްފެންނަން ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްބައެްއ ްަމޖިލީހުގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްމި ކަންތަކާިއްރައީސް،

ްއެްއް ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނެތިން. ްދާކަށް ްަތފްސީލަށް ްއެކަުމގެ ްއާދެ، ްދައްކައިފި. ްވާހަކަތަެކއް ްޚިލާފު ޙަޤީޤަތާ

ްޙަޤީޤަތެއްކަން.ް ްދަންނަ ްއެްނމެން ްެއއީ ްގޮތަކީ ްއޮތް ްބެހިފައި ްސިނާޢަތު ްަމސްވެރިކަުމގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ޙަޤީޤަތަކީ

ްސިް ްމަްސވެރިކަމުގެ ްޖަޢުފަރަށްްރާއްޖޭގެ ްޖައުސާ ްކުންުފންޏަށް. ްތަސްމީުނގެ ްއޮތީ ްބަހާލެވިަފއި ްއެއްބަަޔކަށް ނާޢަތު

ްމަހުެގް ްތެރެއިން ްިޒންމާތަކުގެ ްކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ްކޮންޓްރޯލްކޮްށ،ްމަސް ްައގު ްއަނެއްަބއި.ްމަހުގެ އަނެއްބަިއ.ްޤާސިމަށް

ް ްހުރީ ްތިިރވެފައި ްއޭރު ްދިވެހ5ްިއަގު ްއެއް. ްކިލޯ ްމަސް ްއަށް ްޓަަކއިްރުފިޔާ ްއައުމަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވެރިކަމަްށ ރާއްޭޖގެ

ްދިޔަީއް ްވިދާުޅވަމުން ްއަޑުއުުފލައި ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ނިޑޑޭޓު ްކެ ްރިޔާސީ ްއޭރު ްޮގނޑުދޮށުަގއި ރަށްރަށުގެ
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ްމަސްް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއެއީ ްހަދައިދޭނަމޭ. ްތިމަންނާ ްގޮތަްށ ްއުފުލޭ ްައގު ްމަހުގެ ްާމކެޓުަގއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ގަންނަްވާހަކަްެއއްްނޫން.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްވެރިކަމަްށްވަަޑއިގެންްމިްިސޔާސަތުްމިްއޮތްްގޮތްްބަދަލުކޮްށ،ްމަސްްބައްލަަވއި

ގަތުމުގެްސިޔާސަތަށްްކުަޑކުަޑްބަދަލެއްްގެނައީ.ްއެީއްޚުދު،ްއަޅުަގނޑަްށްވެްސްމަސްްގަނެ،ްފިނިކޮށްގެްންރާއްޖެްއިްން

ރުފިޔާްއަށްްބަދަލުެވގެްނ29ްްރުފިޔާްާއއ25ްްިޖާއަކަށްްވީްމަސްްކިލޯްއެއްްބޭރަށްްބޭރުކުރެވޭްގޮތްްހަދައިދިނުން.ްނަތީ

ް ްއައި ްލިބެމުން ްޓަނަކަށް ްމަސް ްއެީއ 5111ްްއައީ. 31111ްްރުިފާޔ ްުނަވތަ ްއަށް ްއަށ25111ްްްރުިފޔާ ރުިފޔާ

އްބެވީ.ްިތޔަްބޭފުޅުންްބަދަލުވެގެންްދިޔަީއ.ްމިްއެންމެންްދަންނަްޙަޤީޤަތެއް.ްމިއަދުްތިޔަްބޭފުޅުންްސަރުކާރުގައިްިތޔަްތި

ްމިތާް ްއިސްވެ ްބަދަލުކޮށް ްވެރިކަްނ ްބަޣާވާތަކުން ްާއދެ، ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްބެއްލެވީމަ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް

ްޕާޓީގެް ްޖުމްހޫރީ ްތެރެއަށް ްކުންފުނިތަކުގެ ްސިނާޢަތުގެ ްމަސްވެރިކަމުެގ ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްލައްވައި، ްމެންބަރުން ްޓަނަކުން ްމަސް ްދިޔައީ ްފެނިގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް 2811ްްދެން ރުިފާޔ3111ްްނުވަތަ

ްތިޔަް ްހަމަ ްމިއީ ްޙަޤީޤަތް ްމި ްއާދެ، ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްމިއީ ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްއަޑު. ްދިޔަ ކުޑަެވގެން

ްވާހަކަ ްއާސަންދަގެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްއެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ ްއެްއްްބޭފުޅުންނަށް ްވާހަކަ ްހުރިހާ ްމި އާިއ

ްަޓކަިއް ްޤާއިމުކުރުމަށް ްނިާޒމެއް ްބޭސްފަރުވާކުރުުމގެ ްިހލޭ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ްބޭފުޅުންަނށް ްތި ދައްކާއިުރަގއި

ް ްފަހު ްވެިރކަމުގެ ްހިއުމަނ5ްްްމައުމޫނުގެ ްއިބްރާހީމު ްހުންނެީވްޤާސިމު ްހަވާލުވެ ްިފނޭންސްކަމާ ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ އަހަރު

ްމި ްޢަބްދުރިސޯސް ްހަވާލުވެހުންނެވީ ްނިސްޓަރުކަމާ ްދިނުމަށްްهللا ްކޮންގޮތަކަށް ްެއކަން ްނޭނގެ ްއަޅުަގނޑަކަށް ޔާމީން.

ް ްއަށްްގޮސް ްތޮޅި،ްތޮިޅ،ްތޮޅި ްބޭފުޅުން ްއެ ްއޮތީްޝަރީޢަތުެގ2ްްކަމެއް ްހަލާުކވެދިަޔއީ.ްއެކަން ްއެކަން ްތެރޭގައި އަހަރު

ްއެމެރިކާް ްއޮީތ ްގުޅިަފއި ްއެކަްނ ްއޭރުެވސް. ްމަރުޙަލާގައި ްުކންފުންޏަކާ. ްހިލ31ްްޭގެ ްުނވަތަ ްއާސަންދަ ްތެޭރގަިއ އަހަރު

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްޙަޤީޤަތެއް.ްމި ްދަންނަ ްއެީއްއެންމެން ްނުދެވުނުކަން ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭސްފަރުވާ

ްާޤއިް ްިނޒާމެއް ްޓެކްސްގެ ްދާނީ ްތަަރއްޤީވެ ްވިދާުޅާވނެ،ްދިވެހިރާއްޖެ ްވަޒީރުން ްތަނުގައި ްއަހަރެްއގެްމި ްކޮންމެ މުވެގެންނޭ

ް ްއެހެންނަމަވެސް، ްހުށަހެޅޭއިރު. ްރާއްޖޭގަިއ31ްްބަޖެޓު ްމި ްނިޒާމެއް ްެޓކްސްެގ ްދިޔައިުރގައި ްެވގެން އަހަރު

ްދަށްވެ،ްއަުޅަގނޑުމެންެގް ްހާލަތު ްއާދެ،ްއިޤްތިޞާދީ ްޤައުމު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްަދންނަ ްއެއީ ޤާއިމުނުކުރެވުނުކަން

އޮންނަްޖަޒީރާްރަށަކަށްްވީމަްއަޅުަގނުޑމެންްއެއްވެސްްކަމެއްްކުެރވޭަކށެއްްނެތް.ްއާސަންދަްނިޒާމުްްރަށްތައްްއެތުރިފައި

ްގެނައިން.ް ްއަށް ްފްލޯރ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޤާއިމުކޮށްދޭން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަގު ްހައްލުކުރެވޭނެ ްމިކަން ޤާއިމުކުރެިވގެން

ްއިންޝުއަރެް ްއަތުން ްޭބރުމީހުން ްދިރިުއޅޭ ނޑުމެންނަށްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއަުޅގަ ްމިކަން ްމިއަުދ ްނަމަ ްކުރެވުނު ންސް

ް ްހިސާބުޖެހިއިރުަގއި ްއަުޅަގނޑުމެން ްފެއިލްކޮްށ، ްއިޞްލާޙު ްއެ ްކުެރވުނީސް. 8121ްްރަނގަޅަށް މިލިޔަނ911ްްްނުވަަތ

ް ްދަނީ ްޚަަރދުތަކަށް ްމި ްކުރީމަ. ްއިްނޝުއަރެންސް ްމީހުން ްއެ ްވަދޭ، ްަބޖެޓަށް ްދައުލަތުެގ ްިދވެހި އެަތއ611ްްްރުފިޔާގެ

ްމިް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއީއ ްފެއިލްކޮށްލުމަކީ ްައޅުަގނޑުމެން ްެއކަން ްއެެހންނަމަވެސް، ްއެއް. ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ްގޮތުގައިް ްހަލުވި ްއެންމެ ްކަންކަން ްމި ްޤާއިމުވެ، ްމިއަދު ްނިޒާމު ްއާސަންދަ ްސަބަބު. ްއެއް ްެވއްޓެންޖެހުނު އަނދަވަޅަށް
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ްސަރުކާރެ ްކޮންމެ ްެއއީ ްފާސްކުރީްތަރައްޤީކުރުމަކީ ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްއެކަން ްއޮތަސް އް

ްނަަގއިގެްން ްއަތުްންޕޭމަންޓުތަކެއް ްަރއްޔިތުން ްކުރުމަށް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭސްފަރުވާ ްހިލޭ ްަރއްޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްރައްޔި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްކުރެވިގެންުނވާނެ. ްމިކަން ްނަގަިއގެން ްފައިސާ ްމިްއިތުރު ްމިއަދު ްބަޔަކު ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ތުްނގެ

ްސަުރކާާރް ްރާއްޖޭގެ ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކޮންކަމެއްތޯ. ްކޮްށދިނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްއެބަދޭ. ްކުރަމުން ބޭސްފަރުވާ

ްނިޒާމުް ްދަތުރުފަތުރު ްދިނިން. ްފަިއސާ ްމައިންނަށް ްެއަކނިވެރި ްދިނިން. ްފައިސާ ްމީުހންނަށް ްއުމުުރގެ ްދޮށީ ހަވާލުވެ،

ނޑުމެންނަށްްދަތުރުފަތުރުްޤާއި ނޑުމެންްޤާއިމުކޮށްދިނިން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިއަދުްއަޅުގަ މުކޮށްދިނިން.ްއާސަންދަްއަޅުގަ

ނިޒާމު،ްގއ.ްއިންްމީހުންްގޮވަިއގެންްގޮސްްގދ.ތިނަދޫްައށްްހުއްޓިފައިްކުޑަކުދިންނާްއެކީަގއި،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ް

ދާުޅވަނީްނެރުބައްތިްެއއްްނެތޭ.ްބޮޔެއްްނެތޭ.ްތިމަންނާމެންގެްމިވެނިްކަމެއްްނެތޭ.ްމިއަދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއެްވި

ޖަނަރޭޓަރެއްްނެތޭ.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަުރާކރެއްަގއިްޔުޓިލިީޓސްްކުންފުނިްއުފައްދަިއ،ްެއއްްޖަނަރޭޓަރުް

ްކަރަންޓުދެ ްރޭ ްއެ ްބަހައްަޓއި ްގެނެސް ްޖަނަރޭޓަުރ ްއަނެއް ްއިންތިޒާމުްހަލާކުވީމަ ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގޮތަށް ވޭ

ް ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް، ްހުރީ. ްހިންގާއިރުަގިއ،41ްްޤާއިމުކޮށްފައި ްކޯލިޝަނުން ްސަރުކާރު ްއެކު ްމެންބަރުންނާ އެތައް

ްނެރުބައްީތގެް ްމި ްައތްދަށުވެފަ. ްވަޙީދު ްބާޣީ ްމިތިބީ ްއެންެމން ްހުރިހާ ްމިއަދު ްބަދަުލޮކށްފައި ްވެރިކަން ބަޣާވާތުގެ

ްމިތާްވާހަ ްނޫނޭ. ްމިތާކު ްވާހަކަދަްއކަންވީ ްކަނދުފަތީގެ ްވާހަކަދައްަކންވީ، ްބޮއިގެ ްމިއަދު ްނޫނޭ. ްމިތާކު ކަދަްއކަންވީ

 ނުދައްކާްއެްވާހަކަްެއއް.ްއެެހންނަމަވެސް،ްތިްބޭފުޅުންްސަރުކާރުގެްތެޭރގައިްތިއްެބވިްުދަވހު...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގަިޑިއރުްމިްހިސާބުންްހަމަވީ.1ްްއަށްްއޮތ9ްްްައއިޓަމުްްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއެޖެންޑާ ްޤާނޫނ11ްްުއައިޓަމު ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްދަނީ. ްމި ްއަޅުަގނޑު އަށް

ޔާކަންްކޮށްފަިއވާްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭްރައްކާތެރިކަމާއިްއިނާޔަތްތަކާްބެހޭްޤާނޫނަށްްރައީސުލްުޖމްހޫރިއ2119/9ްްނަންބަރުް

ްއޮތީް ްމި ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްގެންިދޔުން. ްކުރިޔަށް ްަބހުސް ްބިުލގެ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމަނިކަށް. ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްއޮތީ ްބާކީ ްމިހާރު މިނެޓުއިރު.45ްްއަށް

ް 25ްްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ 27ްްމިނެޓުއިުރ. ްއަށް ްޕީ.އޭ ްހަމަވެފަ. ްވަނީ ްވަގުުތ ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ 5ްމިނެޓުިއރު.

ް ްއަްށ ްޕާޓީ ްޤައުމީ 5ްްމިނެޓު. ްމިހާތަނަށް ްނިސްބަތްުނާވ ްޕާޓީއަކަށް ްަވިކ ްއަދި މެންބަރަކ2ްްުމިނެޓު.
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ްވާހަކަފުޅުދަްއކަ ްއަޅުަގނުޑ5ްްވާަފއިވޭ. ްގެންދާނަން. ްއަރުވަމުން ްމެންބަރަކަށް ްޮކންމެ ްފުރުޞަތު މިނެޓުއިރުގެ

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްރަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިްޝުކުރިއްޔާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްދިނުމާ ްއިނާޔަެތއް ްމީހަކަށް ްަކންކޮށްފައިވާ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްދިގު ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްމައުމޫނު ްދިޔައީ ްހެދިގެން ްބިލު ްއެނގުނީމ31ްްާމަޖިލީހުގައި ްފަހަނައަޅައިދަނީކަން އަހަރު

ްކުރެވު ްއޭރު ްގޮތުން ްިސޔާސީ ްބޭނުމުގައި ްޯހދުމުގެ ްއިނާޔަެތއް ްއިނާޔަތްަތކާިއްއަވަްސައވަހަށް ްގިނަ ްވަރަށް ްކަމެއް. ނު

ްމީހެްއް ްއިން ްކޮމިޓީގައި ްހެދި ްބިލު ްއެ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްހުށަހަޅައިގެން ްކުރުމަށް ްކަންކަން ްގިނަ ވަރަށް

ްޓަަކއި، ްނިއުޅާލުމަށް ްމަސަްއަކތްތައް ްހުރި ްކޮށްފަިއ ްިބލުގަިއ ްެއ ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަދު ްއެކަމަުކ ްމީ. ްެވސް ްއަޅުަގނުޑ

ްަލއިގެްން ްޤަރާރެއް ްނުވަތަ ްަލއިގެްނ ްބިލެއް ްތެރެއަށް ްމަޖިލީހުެގ ްރަްއޔިތުންގެ ްޓަަކއި ްބޭުރކޮށްލުމަށް ނިގުޅައި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންް ްޔަޤީނޭ ްވަރަށް ްހަމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ނޑު ްައޅުގަ ްއުޅޭތަން. އިޞްލާޙުކުރަން

ްނަޝީދު ްުމޙައްމަދު ްކެނެރީގޭ ްހުރި ްކުިރްްކުރަްއވާފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއޮިތއްަޔކީ ްުއޅެފައި ްވެސް މިހާތަނަށް

ލާރިއަކުްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްެއްމަނިކުފާނަށްްޖެއްސުމަށްްޓަކައިްމަޖިލީހުގެްަވގުތުްނަގާލަްންބޭނުންްކަމަށްްވަނީްވިްއޔާް

ްއެ ްލާރި. ްހުރި ްދޭން ްހަދިޔާކޮށްލަފާނަން ްއޭތި ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފަރާތައް ްލީ ްކަންނޭނގެ.ްބިލު ްގޮތް ްރަނގަޅު ްއެންމެ އީ

ްއެް ްހަދައިގެން ްޤާނޫނެއް ްއެހެންނަމަެވސް ްއޮންނާނެ. ްޮގތެއް ްކުރާނެ ްމަސައްކަތެއް ްިއތުރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އޭރުން

ްވަިކވީމަ،ް ްމައުމޫނު ްަމޤާމުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްއެއްުދވަހު ްއިނާޔަތްތަެކއް، ްއޮންނަ ްދޭން ޤާނޫނަކުން

ްއެްހައްދުފަހަ ްނުދީފައި ްއަށް ްއޭނަ ްދެން ްބޭލީމަ ްމީހަކު ްދަމާ ްހުއްޓާ ްވެިރކަމުަގއި ްއަނެއްދުވަހު ްދީފައި، ްވަރަށް ނައަޅާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްތަނުގައި ްމި ްދެްނމެ ްހައިރާންވޭ. ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްގެންުގޅެންވީމަ، ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ އުސޫލު

ްމައްސަލައާ ްބަހުސްކުރަމުންދިޔަ ްދެންމެ ްމިވެިންްމެންބަރަކު ްކޮމިޓީގައޭ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްވިދާޅުެވއްޖެ. ގުިޅގެްނ

ްއަނިޔާް ްހުރިހާ ްއެ ްބަހައްޓާފައި،ްމަސްެވރިންނަށް ްތިބެ ްހިފަހައްޓައިެގން ްނުދީ ްސަބްސިޑީ ްއޮތީ.ްމަސްވެރިންނަށް ކަމެއް

ްކިހިެނއް ްއޮތީ ްބާރު ްޮކމިޓީގެ ްއޮތީ. ްެއްއގަޭއ ްކޮމިޓީ ްބުނަނީ ްމި ްމިހާރު ްކޮށްފަިއ ްއެނގެނީ.ްއެްއ ްކޮންބަަޔކަށްތޯ ކަްނ،

ްފަރާތްތަކުންް ްއިދިކޮޅު ްއަކީ ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަީކ، ްކޮމިޓީ ްމާލިްއޔަުތ ްއެނގޭ އެންމެނަށް

ްހުރިހާް ްއޮތް ްމަޖިލީހުގައި ްގުިޅގެން،ްމި ްފަރާތްތަކާ ްއިދިކޮޅު ްސަރުކާާރއި ްއެހެންވެއްެޖއްޔާ ްއެްއެޗއްކަން. ކޮންޓްރޯލްކުރާ

ްއެް ްފަރާތް. ްަމތިވެރިެވގެންވާ ްހިންގަވާ ްސަރުކާރު ްމިއަދު ްދެންނެވީ. ްމި ްފަރާތް ްިއދިކޮޅު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އެްއޗެްއ،

ްއަށްް ްވާހަކަ ްއެ ްބާރުބާރަށް ްތަނުގަ. ްމި ްނެތް ްކަމެއް ްާލނެ ްބިލެއް ްއެހެންވީާމ، ްކުެރވޭނީ. ްއެކަން ްފަރާތަކަށް ހުރިހާ

ްނަޝީ ްރައީސް ްބޭނުންވަީނ ްބޭފުޅުންްބަހުސްކުރާކަށެއް. ްެއ ްވިއްާޔ ްވަނީ ްކަމަށް ްިކޔަން ްއެްއޗެހި ްދިމާލަްށ ދާ

ހިތްހަމަޖެހޭވަރަށްްކިޔައިލެވިާދނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެމް.ޑީ.ީޕގެްރިޔާީސްކެންިޑޑޭޓަކަށް،ްަރއީސްްނަޝީދަކަށްްކުޑަްވެސްް
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ްދިވެހި ްމީ. ްބަޔެއް ްތިބޭ ްސާބިތުވެ ްފިސާރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުވާނެ. ްމަދެއް ްވެސް ްެއއް ްޤާނޫނުހަދަންްއިންޗި ރާއްޖޭގެ

ްހަމަް ްާޤނޫނެއް.ްއަޅުަގނޑުމެން ްގުޅޭ ްއެކަމާ ްވީމަ ްޤާނޫނެއް.ްކަމެއް ްގުޅޭ ްހިނގީމަ،ްއެކަަމކާ ްކަމެއް ްޖެހެނީ ްމި މިއަދު

ްަރއްކާތެރިކަާމިއް ްވެްސްއިނާޔަތާއި ްރައްޔިަތކަށް ްކޮންމެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބޭނުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް، ްޤަބޫލު އެންމެން

ްދޭން ްމިްމަޖިލީހުންްނިންމާްގޮތްްހިމާޔަތާ ްބެހޭްގޮތުން ްކަންކަމާ ްމަރާލުމުގައި،ްމީހުންގެ .ްމީހުންްމަރުވުމުގައި،ްމީހުން

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްދަންނަވަމުން ްއެީކގައި ްއިޚުލާސްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްހަމަ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްއެނގޭ. ްއެބަ ރައްޔިތުންނަށް

ންމެްމުއައްަސސާއަކަށްްގޮތެއްްވިޔަްސްވެސް،ްކޯރަމުްެގއްލުނީތޯ.ްމެންބަރަކަށްްގޮތެއްްިވޔަސްްެވސްްއަދިްދައުލަތުގެްކޮ

ްރައީސްްމީގެްފަހުންްތިްގޮތަްށްއިޝާރާތްކުރެްއވީމަްުކޑަކޮށްްކަންތައްްބޮުޑވާތީްއެްވާހަކަްަދންނަވާލީ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއި ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުމެވަޑަިއގަންނަވާީތ ްމެންބަރަކު ްގޮތަށް ްގެއްލޭ ްމެންބަރުްކޯރަމް ްއެ ްމިހާރު ޝާރާތްކޮްށލީ.

ްވެދެަވޑަިއގެންފި.ްވާހަަކކޮޅުްުކރިޔަށްްގެންދެވުންްއެދެން.

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްނުދީ ްނުފެންނައްޏާ ްދޭން ްލާރި ްހުރި ްދައުލަތުގެ ްނެތް. ްކަމެއް ްލާނެ ްބިލެއް ްޮކންމެހެން ްއެހެންވީމާ، ްޝުކުރިއްާޔ.

ްމިް ްމީހަކު ްދިޔަ ްކޮށްފައި ްވެރިކަެމއް ްފެންވަރުގެ ްނުދެކޭ ްރައްޔިތުން ްމިހާތަނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްނިމުނީ. ހިފެހެއްޓީމަ

ްނުދިނީމަް ްބޮޑުވެއްޖެްއޔާ ްދޭން ްއެއްެޗއް ްދޭންޖެހޭ ްޤާނޫނަކުން ްއޮންނަ ނޑަައޅާފައި ްކަ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ރާއްޖޭގެ

ް ްރިޒުޤަކީ ްނިމުނީ. ްއެއްهللا ްމިްދެއްާވ ްއެކު ްޔަޤީންކަމާ ްވަރަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހިގާނެ. ްބަރާބަރަށް ްހަމަ ްއެކަން ެޗއް.

ްއަކުް ްލާރި ްދައުލަތުގެ ްހުރީ ްއުޅެފަިއ ްމިހާތަނަށް ްނަޝީދު ްމުޙައްމަުދ ްކެނެރީގޭ ްެއނގިގެން ނޑަށް ްއަޅުގަ ދަންނަވަނީ.

ްހު ްބޭނުންކުރެވިފައި ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްލާރި ްދަުއލަތުގެ ްވެދާނެ ްފަހަރުގައި ްގިނަްނޫން. ްލާފައި ްޖަލަށް ްއެއީ ްކަމަށް. ރީ

ނޑަްށްެވސްްލިުބނުް އަހަރުްއެ.ްެއއީ،ްމިހާރުްއަނެްއކާްޖަލަށްްގެންދަނ4ްްްދުވަހުްއޮތީމަ،ްޖަލުްކޮއްުތްިލބޭނެ.ްއަުޅގަ

ަގިއްރާވަިއގެންްތިްތިއްަބވަނީ.ްއެެހންވީމާ،ްކޮންމެހެންްއެކަންްުކރާނެްކަމެއްްނެތް.ްމީހުންނާްދޭތެރޭގައިްކަންކަންްކުރުމު

ްތިމާމެންް ްީހވަނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެބަޖެހޭހެން ްވެްސްގެންުގޅެން ްލަދުހަޔާތްތެރިކަެމއް ްއުސޫަލކާއި ްްވަރެްއގެ ކޮންމެވެސް

ްލައިގެްން ްކުުކޅުހާލާ ްއުޅޭ ްރަށުގައި ްޮގވާލީމަ ްބާްއވަން ްއެއް ްޖަލްސާ ްފަހަތުން ްހަދާއިރުގައި ްްވާހަކަަދއްކާ ްއަށް އަމިއްލަ

ންްއުޅޭްޤައުމެްއގެްވާހަކަްިތްދައްކަނީ.ްއެހެންވީާމ،ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެްމަޤާމުންްހަމަނުވާްިސޔާސީްލީޑަރ15ްްު

ްއާދޭ.ް ްއެބަ ްމީހުން ްފެނުނީމަ ްރީދޫކުަލ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްނަޝީދާއި ްމުޙައްމަދު ްކެނެރީގޭ ްެވސް ްިމއަދު ްހުއްޓަސް ވަިކވެފައި

ްއެ ްދެން ްިވޔަސް. ްކަމުގައި ްކީ ްީރދޫހުމޭ ްނެތް ްއެއް ްމައްސަލަ ްއިޤުތިޞާދީްދެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަސަރުކޮްށގެން ކަމާ

ްއަނބިންް ްދޭތެރެޖައްސައިގެން ްކައިރީަގއި ްއަނބިމީހާ ނާޑލުމާއި ްކަ ްއިނާތްތައް ްބޭތިއްބުމާއި ްޖަލުގައި ްދަތިކުރުމާއި ގޮތުން
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މަޖިލީހުންްކުރަންްވަރިކުރުމާިއ،ްދަރިންނާްދިމާއަށްްއެްއޗެހިްކިަޔއިގެންްގޯތިްނުލިބޭްގޮތްްހެދުމާ،ްމިއަކީްަރއްޔިތުންގެް

ްޓަކައި،ް ްކުރުމަށް ްވެރިކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްހީވޭ. ްއެބަ ްވަރަށް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަންކަންހެން ްވަރުގެ ލަދުގަންނަންޖެހޭ

ްނޫން.ް ްއެއްެޗއް ްހެދި ްއަމާޒުޮކށްގެން ްމީހަކަށް ްވަކި ްހެދިއްޔަކީ ްބިލެއް ްކޮށްދިނުމަށް ްކަންކަން ްމީހުންނަށް ކޮށްފައިދާ

ހާސްްޑޮަލރުްޚަރަދުކޮށްގެންްޮކޓަރީަގއ16ްްިރިކަުމަގއިްއެަބްހުއްޓޭ،ްދަރިންްއެބަުހރިްއެއްެރްއަށްްބައްލަވާްަމއުމޫނުގެްވެ

16ްްނިދާފަ.ް ްައއިުނގެ ްކޮމިޓީގަ.16ްްބްރޭންޑެޑް ްމާލިއްޔަތު ްބަލާކަށް،ްެއްއޮތީ ްނެތް ްއެކަމެއް ްގަނެފަ. ްދަރިން ައއިނު

ް ްމައްސަލަ. ްއެ ްެއބ811ްަބަލަންވީނޫންތޯ ްޑޮލަުރގެ ްކޮންވާހަކަްމިލިއަން ްމިއަދު ްބަޖެޓުން. ްޤައުުމެގ ްދިރުަވއިލާފައި އޮތް

ްއަިދް ްވެިރކަމަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްގިނަކަމުން ްކަންތައްތައް ްކޮށްދިން ްރަްއޔިތުންނަށް ްދައްކަނީ.ްެވގެންއުޭޅްގޮތަކީ ްމި އެއްތޯ

ޝީދު.ްއެހެންވީމާ،ްއެްބޭފުާޅްއިންތިޚާބެއްްބޭްއިވޔަސްްއަންާނނީްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްއެންމެްކުރިޔަްށްމިްވަގުތުްހުރީްަރއީސްްނަް

ްިމް ްއަރުވާޖަހާފައި ްމީހުން ްިސާޔސީ ްތިބި ްތެރޭަގއި ްރައްިޔތުންގެ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްކުެރެވންހުރި ްޓަަކއި މައިތިރިކުރުމަށް

ްޮގަވއިލީމަް ްޖަލްސާއަކަށް ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްބުނާއިރުގައި،ްމިދެންނެވީ ްމީހުންނޭ ްސިޔާސީ ްބާރަށް ކުރަނީ.ްވަރަށް

ްކުކުޅުހާ ްލަިއގެން ްނެތް.15ްްލާ ްކަމެއް ްދައްކާނެ ްދެން ްވާހަކަ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއުޅެނީ. ްމި ްމީހުން ްެއވަރުގެ ހަަމނުވޭ.

ްކުރަނީް ްމި ްބިލަށް.ްމިއިޞްލާޙަށް.ްއެކަމަުކްތާއީދު ްމި ްބޮޑަްށްތާއީދުކުަރން ްވަރަށް ްއެދެނީ،ްއަުޅަގނޑު އަޅުަގނޑުމެން

މައުމޫނާއިްރައީސްްނަޝީދާ.ްއިނާޔަތެއްްޭދނެްކަމެއްްނެތް.ްފަޅުމަތީގައިްްވެރިކަންްކުރިްއެންމެންްބައިިތއްބާްފަޅުމަތީގަ.

ްމައުމޫނަށްް ްމަހަށް. ްވެސް ްދޯނިފަހަރުގައި ްކަންނެލި ްވަޑަިއގަންނަވާނެ ްނަޝީދު ްެކނެރީގޭ ްއެހެންިވޔަސް ބައިތިއްބާ.

ްައއިސްް ްމަްއސަލަ ްއެ ްތެރޭގައި ްޕީ.ޕީ.އެުމގެ ްއަންނާނެ. ްމަްއސަލަ ްއެ ްއަނެްއކާ ްއަިމއްލަްނުދެވޭނެ. ްބާރުބޮުޑވާނެ. ގެން

ްހާލަށްްފަޓުލޫނުްނުލެވޭްހިސާބަށްްދިޔައިމަްދައުލަތުންްއިނާަޔތްދޭންޖެހޭނެްނޫންތޯްއެްމީހުންނަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ްޤާނޫ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްައލައިކުމް. ްައއްސަލާމް .`ް 2119/9ްނުނަންބަރު

ްދާއިާރެގް ްވިލުފުށީ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްއިނާޔަތްތަާކ ްރަްއކާތެރިކަމާއި ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮްށފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްއަށްް ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙަށް ްިމވާ ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްރަޝީދު ްރިޔާުޟ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްތާއީދުކުރަން. ްރާއްޭޖެގ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ދެ،

ކުރަްއވާފަިއވާްބޭފުޅަކަށްްދޭންޖެހޭްއިނާޔަތާއިްހިމާޔަތަކީްއެީއްޤާނޫނުއަސާސީްއިންްލާޒިމްކުރާްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެއީް

ްަކމަ ްބޭފުޅެްއ ްކޮންމެ ްިވޔަސް، ްކަމަށް ްރައީެސއް ްވެރިކަމުްންކޮންމެ ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްވިޔަްސ، ށް

ނޑުެމންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ް ވަިކވެަވޑަިއގެންނެިވްބޭފުޅަކަްށްވެއްެޖއްޔާްއެްއިނާޔަތާިއްހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ.ްއެއީްއަުޅގަ

ްބަލަިއލާއި ްއެހެން ްޭބފުޅުންނަކަށްތޯ. ްކޮންކަހަލަ ްކިހިނެްއއުޅޭ، ްކޮްނގޮތަކަްށ، ްއެދޭނީ ްއޮތީ ްމިާތގަިއްދެން ްދެންމެގައި ރު

ްބަލާއިރުް ްގޮތަށް ްވިދާޅުވި ްއެ ްމަނިކު ްމޫސާ ްރީކޯ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ވާހަކަދެްއކެވި
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ްއެް ްއަމިއްލަފުޅަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ްމިދޭކަށްނުޖެހޭކަން. ްނަޝީދަށް ްމުޙައްމަދު ްކެނެރީގޭ ްއެނގޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދިވެހިރާއް ްމި ްމިފަދަްވިދާޅުީވ ްކުރީ. ްތިމަންނަމެން ްވެރިކަމެކޭ ްއަނިާޔވެރި ްޖަްއބާރު ްފަދަ ްނުެދކޭ ްވެސް ްުދަވހަކު ޖެ

އަނިާޔވެރި،ްޖައްބާރުްވެރިކަެމއްްކުރަްއވާފައިްމަގުމަްއޗަށްްނިކުމެވަަޑއިގެްންދިވެހިރާއްޭޖެގްސުލްޙަމަޞްލަޙަތުްނަގާލަިއ،ް

ްރައްޔިތު ްފިތުނަފަސާދައުފައްދަިއ، ްތެޭރަގއި ްމާލިއްޔަތުްންރައްޔިތުންގެ ްދައުލަތުގެ ްމީހަަކށް ްއުޅޭ ްބައިބައިކުރަން ްނ

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްް ްއަްލއުސްތާުޛްމައުމޫނު ްަރއީސް ްރައީސް.ްައޅުަގނޑުމެްންކުރީގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ޚަރަދުކުރާކަށްނުޖެހޭނެ

ްތަރައް ްމިދެކޭ ްމިއަދު ްދިވެހިރާއްޖެ ްއެއީ ްދެނީ ްމި ްރައްކާތެރިކަން ްހިމާޔަތާއި ްއިނާޔަތާއި ްކުރިއެރުާމއިްމި ްއާއި ޤީ

ްލޯިބް ްއިޙުތިރާމާއި ްަރްއޔިތުންގެ ްވެސް ްވަިކވެަވޑަިއގެން ްވެިރކަމުން ްގެނެސްދެއްަވއި ްމިޤައުމަށް ްތަޙުޒީބު ތަމައްދުނާއި

ްދަޢުވާކުރަީން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްދޭންނުޖެހޭ ްމި ްނަޝީދަށް ްކެނެީރގޭ ްވާތީ. ްވެރިައކަށް ްުއޅުްއވާ ލިބިވަޑަިއގެން

ްގޮތަށް ްވީދާލައި،ްްމިދެންނެވި ްފޭރާން ްއިޖުތިމާޢީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ނާޑލައި، ްފު ްއިޤުތިޞާދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްރަްއޔިތުންެގް ްދިވެހި ްނުވިތާކަށް ްއަދި ްކުަރއްވާަފއި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްނަގާލާ، ްސުލްޙަމަޞްލަޙަތު ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ

ް ްަރއްާކެވގެން ްފައިބައިގެން ްެވރިކަމުން ްޖަހާފައި ްތަފާލެއް ްއެިކއެކިްބޮލުގައި ްމިތާަގއި ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ދިޔައިމަ.

ް ްވާހަަކ، ްޚިޔާނާތުެގ 811ްްބޭބޭފުޅުންގެ ްަދއްަކއިފި. ްވާހަކަ ްޑޮލަެރްއެގ ްެއ3ްްމިލިއަން ްކޮނެކޮެނގެން ްވަންދެން އަހަުރ

ނަށްްތެދުވާްމިލިއަންްޑޮލަރުްވީްކޮްނތާކުްކަމެއްްނޭނގުނު.ްމީހެްއެގްމައްޗަކަށްްސާބިެތއްްނުކުރެުވނު.ްދެންްމިްތ811ްަ

ް ްފަހަރަކު ްޤަބޫލެއ811ްްްކޮންމެ ްކަމެއް ްއެ ްމިއަދު ްދިވެހިަރއްޔިތުްނ ްވާަހަކދެއްކިަޔކަސް ްކިޔަިއގެން ްޑޮލަރޭ މިލިައން

ް ްދިން ްހެވީޯލޑަށް ްއެކަމަކު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރާނެ.21ްްނުކުރާނެ. ްވާހަކަދައްަކއިފިްއޔާ ްޑޮލަރުގެ މިލިއަން

ްލިޔެ ްއެބަހުރި ްދަންނަވަީންފެންނަން ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެްނވެގެން ިކޔުންތަކުން.

ްދޭްނވާނޭ.ް ްރައްކާތެރިކަން ްހިމާޔަތްދޭްނވާނޭ. ްއިނާޔަތާއި ްދޭންޖެހޭ ްބޭފުަޅކަށް ްކުަރއްވާަފއިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ް ްއުސޫލު ްއެ ނޑައަޅަން. ްކަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަޖެހޭ ްއުސޫލު ްދޭނެ ްއެ ްއުޅުްންއެކަމަކު ްމީހާގެ ްއެ ަކނަޑއަޅާއިރު

ްރަނގަަޅްށް ްވަރަށް ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންކަން ްިމ ްއުސޫލުތަކާ ްގެންގުޅޭ ްމީހާ ްއެ ްގޮތާއި ބައްޓަންކުރާ

ްމިތަނަށްް ްބިލު ްމި ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްވިލުފުށީ ްއެހެންެވގެްނ ދިރާސާކުރަން.

އަހަރުްމ3ްްިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅަގނޑުމެންްދުށީމު،ްވޭތުވެިދޔަްހުށަހަޅުއްވާފައިްމިްއޮތީްޢި

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްހުޅުެހންވޭރު ްރަނގަޅަށް ްހަމަ ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮތް. ްހިނގައިިދޔަ ްކަންަތއްތައްަތއް ޤައުމުގެ

ްބޭ ްއެ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްރަނގަޅަށް ްމަނިކަށް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްވޭުތވެދިޔަ ްއަކީ ްލިބުނ3ްްުފުޅާ ްޤައުމަށް ްމި އަހަރު

ްބޭފުޅާ.ް ްއިންނެވި ްނަންަގވަިއގެން ްފައިާސ ްގޮުތަގއި ްނާޖާިއޒު ްގިނައިން ްއެންމެ ްގިަނިއން، ްއެންމެ ްއިން ފައިސާ

ްދިފާޢުކުރައްވައިްވާހަކަދަްއކަވާ ްދައްކަވާނެ.ްރައީސްްނަޝީދު ްމިތާ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްވާހަކަ ްބޭފުޅާ ނެ.ްެއއީީކްއެހެންވީމާ،ްއެ

ނޑުމެންްއެންމެންނަށްްޤަބޫލުކުރާްކަމެއް. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއޮޅިަފއިްޮއތްްކަމެއްްނޫން.ްއެއީްއަުޅގަ

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހުގެް ްވާހަކަދައްާކއިރު ްމުޚާތަބުކޮށް ްމެންބަރަކަށް ްައނެއް ްމެންބަރަކު ްއެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްދުަގއިްއޮތްްގޮތަށްްއިޚުާލސްތެރިކަމާއިްެއކުްވާހަކަެދއްުކމަށް...ގަާވއި

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްމަނިކޭ. ްމޫސާ ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭުރ ްދެންނެވީ ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްނަމެ ްއިތުރު ްގޮތަްށްއަދި ްދަންނަ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްެއއީ ްމަނިކު. ްމޫސާ ްރީކޯ ްއެހެންެވއްޖެއްޔާ ްނޭނގެ. ްކަެމއް ްކިޔާ އް

ްއަީކް ްބޭފުޅާ ްއެ ްއަދި ްގޮތުްނ ްއިޙުތިރާމުކުރުމުގެ ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ްެއހެންނަމަވެސް ްނަން. ްޢާއްމު ވެއްެޖއްޔާ

ްމަޖިލީހު ްަރއްޔިތުންެގ ްދުވަސްވަެރްއގައި ްކޮންމެެވސް ްބޭފުޅަކަްށްހައްދުންމަތީގައި ްކުރަްއވާފަިއވާ ްވެސް ްމެންބަރުކަން ގެ

ްހުޅުހެންވޭރުް ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެކީގައި ްއިޙުތިރާމާ ްއަޅުަގނުޑްވަރަށް ްވާތީ ްއަަޚކަށް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްދާއިރާގެ ވާތީ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްއިނގޭތޯ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްސަލަްއެއްްުހޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ނިޒާމާްބެހޭްމައް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްއެް ްބޮުލގަިއ ްޢަބްުދއްރަޙީމުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަަލ ްފައިލެްއގެ ްބެހޭ ްަވއްަކމާ ްއޮްތ ްއޮފީހުގަިއ ޅިފަިއްއަތޮޅު

ްއޮންނާނެ.ްއެްވާހަކަްކުރިޔަށްްގެންދެވޭނެ.

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް
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ްެކޔޮޭކވަރުޢި ްރައީސް، ްކެތްްއްޒަތްތެރި ްއެހެންވެ ްނެގީމަ. ްބިތުފަންގި ްއެއެނގޭނީ ްމިްނުެވގެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއުޅެނީ.

ނުޑގެްއެްއެވސްްމައްސަލަ ެތރޭގައިްކިހާްމަސައްކަެތއްތޯްއަހަރުްދުވަުހގ3ްްެމިދިޔަްް،ެއއްްއޮތްްނަމަްދަންނަވަނީްއަުޅގަ

ް ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްމަނިކު ްމޫސާ ްެއްއގޮމެންބަރު ްނޯންނާނެ.ްކުރެއްވީ. ްނެހެދުނޭ. ްވެސް ތެއް

ްހުއްޓޭް ްއެބަ ްފައިލްތައް ްބެހޭ ްމަނިކާ ްމޫސާ ްއެކަމަކު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫނޭ ްޚިޔާނާތްެތރިން އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްޖެހެން.ް ްކުރިމައްޗަށް ްއެކަން ްވެސް ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެބަހުރި. ްއެއްޗެހި ްމި ްފެންނަން. މިހާރު

ްއެހެންވީމާ ްއަށްް، ްބޭފުޅާ ްމި ްކިޔާއިރު ްޢަބްދުއްރަޙީޭމ ްއުޅުނު ްޮއފީހުގައި ްއަޮތޅު ްކޮބާ، ްއަދި ްހިތްދަތިވިޔަސް ކިތަންމެ

ްވެރިާޔއޭ.ް ްއަތޮޅު ްވިދާޅުވާނެ ްއެއްުދވަުހ ްވެސް. ްއެއް ްަވޒީފާ ްއަދާކުރި ްއެާތގައި ނޑު ްއަުޅގަ އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާނެ

ްއެހީތެ ްއަޮތޅުވެރިާޔގެ ްވިދާޅުވާނެ ްމިހެންްއަނެއްުދވަހު ްއުޅުއްވަނީ. ްމި ްބޭފުޅުން ްތަންދޮރުނުދަންނަ ްމިަވރުގެ ރިާޔއޭ.

ްވާތީ.ް ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނެވި ްކުރަްއވާފަިއ ްކުރިން ްމެްނބަރުކަން ްއަތޮޅުގެ ްލ. ްެއއީ ްދެރަވޭ. ްވަރަށް ދަންނަވަންޖެހޭތީ

ނޑުމެންނަކީްޚިޔާނާތްތެރިންނެއްްނޫނޭްއިނގޭތޯ.ްއެކަންްސާބި ނޑުމެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ ުތކޮށްދޭނަންްއަުޅގަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއެއީ ްދާނަން. ްއެނބުރި ްބިލަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްރައީސް. ރާއްޭޖެގ2119/9ްްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްދަންނަވާީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކުަރއްވާަފއިވާްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭްރައްކާތެރިކަާމއިްއިނާޔަތާްބެހޭްބިލު.ްއަޅުގަ

ްއިޙު ްވަރަށް ްޢަލީްހަމަ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްޮތްއޑޫ ްއެއީ ްވިަޔސް، ްކަމަށް ްނަީޝދު ްމުޙައްމަދު ްކެނެީރގޭ ްެއކީަގއި ތިރާމާ

ްވިޔަްސ،ް ްކަމަށް ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްވިޔަްސ، ްކަމަށް ވަޙީދު

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކުަރއްވާަފއިްަވކިެވވަަޑިއގަތީމަ...

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްުހޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްއަންގާފަ.ްހަ ްއޮވޭ ްކަމަށް ްމީހުން ްއަންނަންޖެހެނީްބުއްދިހަމަ ްމަޖިލީހަށް ްބެހިގަންނަްމި ްފެންނައިރަށް ްމީހަކު ްތަނަކުން މަ

ްއުސޫލު،ްމިްޢަބްދުއްރަޙީމުްަގއިަގއިްމިްހުންނަނީްކިހިނެއްްވެގެންތޯ.ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްެއއް.ްޮތއްޫޑް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނޫން.ްިނޒާމާ ްެއއް ްމައްސަލަ ްއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވާ.ްނިޒާާމްބެހޭ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ދާއި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީތޮ

ނުޑްމަޖިލީހުގެްތަޅުމަށްްވަންނަްއަންަން ނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމަްއސަލަްެއްއްމިްނެގީްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ްނުވަ ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްފަހަރަކު ްޢަބްދުއްރަޙީމުްކޮންމެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްހަނާއަޅައި، ްއަތުން ްމަނިކުފާނު ްގޮތަށް ދެވޭ

ްއުޅެނީ.ް ްމި ްެވގެން ްއެހެންވީމާ،ްިކހިނެއްތޯ ްދަތިވާތީ. ްައޅުަގނޑަށް ްތަމްސީލުކުރަން ްާދއިރާ ްައޅުަގނުޑގެ ވާހަކަދަްއކާތީ

ްްއކަނީ.އަޅުަގނޑުމެންނަށްްކޮންމެްފަހަރަކުްއެއްްަމއުޟޫޢަކަށްތޯްމިްވާހަކަދަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރަށްްރަނގަޅަްށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްިތްސުވާލުކޮށްެލއްވީތީ.ްެއއީ ްނޫން.ްއެކަމަކުްރަނގަޅު ްއެއް ްބެހޭްމައްސަލަ ނިޒާމާ

ްދޭތެރޭ ްރިޔާސަތާ ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަިނކޮށް ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގައި ްރަނގަުޅާވނެ. ްއޮތުން ަގއިްސާފުވެފައި

ހުރަސްކުރެްއވުންްއެއީްމަޖިލީހުގެްަގވާއިދުންްމަނާކަމެއް.ްދެްންކަންދިމާވެފައިްއޮތްްގޮތުންްޢަބްދުއްރަޙީމު،ްއެއީްފޮނަދޫް

ްތިް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްތޮއްޑޫ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްކުރިމަތީަގއި ްހަމަ ްމެންބަރުގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްފަ ްކޮންމެ ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަންްއިންނަވަނީ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްވަދެވަަޑއިގެންެނވެނީ ްތި ހަރަކު

ްގޮތަކީ.ް ްހިނގާ ްމި ްއިޝާރާތްކޮށްލަން.ްއެީއްމިކަން ްއަތުން ްޖެހެނީ ްމި ނޑަށް ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ހުންނަވަނިކޮށް.ްދެން

ްއަރުވަންްވާހަކަފުޅުްކުރިޔަށްްގެންދަން.ްއަޅުަގނޑުްފޮނަދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެން

ްދަންނަވާލަންް ްއަށް ްމޫސަ ްރީޯކ ްއެީކގައި ްއިޙުތިރާމާ ްވަަރށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްބޭނުންވޭ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމެންބަރުންގެްނަންފުޅުްގަާވއިދުަގއިްޮއތްްގޮތަށްްގެންނެވުމަށްްދަންނަވަން.ްޢިއް
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ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ްދުވަސްވަރުްއެްދަްއކަންޖެހޭްފައިސާްައވަހަށްްދައްަކވާށޭ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަްއެއްްުހޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްނިޒާމާްބެހޭ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްކިޔުމަށްްއަޅުަގނޑުްއެްބޭ ްުކރީގައިްހުޅުހެންވޭރުްދާއިާރގެ ްއަށްްއަޅުަގނުޑގެްނަންްކިޔުމުގެ ފުޅާ

ްހަނދާންކޮށްްއެބަްދެން.ްރައީސްްއެބަްހަނދާންކޮށްދޭ.ްއެހެންވީމަ...ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ނޑު ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ.ްއަުޅގަ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްޮތއްޑޫްދާއި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުް

ްނަގަން.ް ްެއއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްގޮތުން ްނަސޭހަތުގެ ްހަމަ ްނެީގ ްމި ްެއއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ރައީސް،

ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްހަމަ ްމެންބަރުްޮގސްްްމާދަމާްވެސް ްދާއިރާގެ ްއަވަހާރަކޮށްެލވުނީމަ،ްފޮަނދޫ ްމެންަބރު ިޢއްޒަތްތެރި

ްތަޢުޒިޔާކިޔަންްހުންނާނެ.ްއެަކުކްއަނެކަކާްބެހުންްހުއްޓަލަންެވއްޖެްއިނގޭތޯ.ްވަރަށްްދެރަކަެމއްްމީ.ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން
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ްނޫން. ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްމެންބަރު ްގެންާދްްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަމުން ްތަުކރާރުކޮށް ްރިާޔސަތުން ނޑު އަުޅގަ

ްއެީކަގިއް ްއިޙުތިރާމާ ްވާހަކަފުޅުަދއްަކވާއިރު ްމުޚާތަބުކުރައްަވއި ްމެންބަރަކަށް ްއަނެއް ްމެންބަރަކު ްއެއް ްއެްއ، ވާހަކަ

ްުދވަސްތަކެް ްވެސް ްއަދި ްއުޅެން ްެއކީަގއި ްވެސް ްއެންމެންނަކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއކީަގިއްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން. ްއެަބއޮތް އް

އުޅެން.ްއެހެންވީާމ،ްއެފުރުަޞތުްއެްގޮތަށްްބޭނުންފުޅުކުރެްއވުމަށް.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ްމެދުްހެންވޭރުްދާއިާރެގް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުހެންވޭްމެދު

ް ްޢަލީްމި ްވަޙީދު. ްޢަލީ ްބޭފުޅަކީ ްބެހިވަޑައިގަންނަާވ ްމެންބަރުންނާ ްއެކިެއކި ްގޮތުން ްޒާތީ ްގިނައިން ްއެންމެ މަޖިލީހުގައި

ްވަޙީދުްމިއަދުްތެދުވެފައި...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތޮއްޑޫްދާއިރާ...

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދިއުން(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްޢަލީްޢާޒިމުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްހެންވޭްމެދު

ްނުބެހޭށޭް ްމެންބަރުންނާ ްޮގތުން ްޒާތީ ްތެދުވެަވޑަިއގެންފަިއ ްމިއަުދ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްާދއިރާެގ ތޮއްޑޫ

ްވިދާޅުވިްވިދާުޅވުމަކީްައޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްއެްއގޮތަކަްށެވސްްހަމަޖެހޭްކަމެއްްނޫނޭ.

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެްނި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވެއްެޖއްޔާ ްވާހަަކްެއއް ްެވްސްރަނގަޅު ްމެންބަރަކު ްއެްއްނޫނޭ.ްކޮންމެ ްބެހޭްމައްސަލަ ޒާމާ

ް ްހިސާބުން ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްމެންބަރުންނަށ31ްްްވާހަކަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުސްވަގުތުކޮެޅްއ މިނެޓުގެ

ްއަރުވަން.ް

ް
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ް]އަށ11:16ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްޖަލްސާކުިރއަށްްގެންދަންްމި ައޅުަގނުޑ11.1ްްފަށަނީ.ްއެޖެންޑާްނަންބަރުްް`.ްހުސްވަގުުތކޮޅަކަށްަފހުްއަޅުގަ

ްދާއި ްިވލުފުށީ ްއެއީ ްމަސައްކަތް. ްހުރި ްނުނިމި ްެއއީ ްގެންދާނީ. ްރިޔާޟުކުރިއަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ރަޝީދުްްރާގެ

ްނަްނބަރުހުށަ ްޤާނޫނު ްދޭންޖެހޭްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަނ9/2119ްްްްހަޅުއްވާފަިއވާ ްމީހަކަްށ ރައްކާތެރިކަމާިއްްކޮށްފަިއވާ

ނޑުެމންްގެނައުމުގެްބިުލގެްބަހުސްްކުރިއަށްްގެންދިއުން.ްހުސްވަްއިނާޔަތްތަކާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙު ގުތުކޮަޅކަށްްއަުޅގަ

ްވާހަކަފުޅު ނޑާލިއިރު ްމެަދްއކަވަމެދުކަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްގެންދެވީ ްޢަބްދުއްރަޙީމުމުން هللا.ްޢަބްދުްންބަރު

ްފުރުޞަ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްފުރިހަމައަޅުަގނުޑ ްވާަހކަފުޅު ްމައްސަލަްތުއަރުވަން. ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްާއދެ، ްކުރެްއވުމަށް.

ްއެއްްޮތއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ްއްސަލަ()ނިޒާމީްމަ

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުްވަރަށްްދެރަވެއްޖެ.ްެއީއްްމަނިކުފާނުްތިްހަދާލިްް،އެއްްނެގީމަްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްނިޒާމީްމައްސަލަ ގޮތުންްއަޅުގަ

ްމެން ްއިހުރިޔާސަތުން ްއެްއޗެްއސަށް ްނަގާ ްމި ްއަދާކުރަންޖެހޭބަރުން ްއަޅުގަްތިރާމު ނޑުްނުޑްޤަކަމަށް ްއަޅުގަ ބޫލުކުރަން.

ްމިް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްްނިޒާމާ ްިނޒާމ11:31ީނެގީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމެދުްގައި ްނެގީމަ ްޢިްއޒަތްތެރިްްއެއް ްދާއިރާގެ ހެންވޭރު

ްވިދާ ްއަސްލާމެންބަރު ްޭއގެ ްއެއީ ްއެްއޗެއް ްކަމަށްްޅުވި ްއެްއޗެއް ްނުދީްްވެފަިއ،ްޚިލާފު ްފުރުޞަތެއް ނޑަށް އަުޅގަ

ްއެ ްރައީސް ްޕާޓީްމަޖިލީހުގެ ްނިސްބަތްވާ ްނިންމައިްމަނިުކފާނު ްވާހަކަްއިލާފަވީމަ ްދެންެނވި ނޑު ްއަުޅގަ އަީކްްދިޔައިމަ.

ްމަޖިލީހުގަ ްމީހުންނާމިހާރު ްދޭދޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާޑުްއި ްޢިލްމުވެރިންނަށް ްދީނީ ކަންކަްންްމިްކިޔުމާދިމާކުރުމާއި

ފާޑުިކޔާތީކީްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްްއިވެސްްކުރީގަްްނޑުެދއްކީކީްއަުޅގައިްއެްވާހަކަ.ްއެްއވެސްްހާލެއްގަްޖެހެއޭހުއްޓާލަން

ް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙުކުރަން ްކަންކަން ްނަސޭހަތެްއގެްވުރެ ްހެޔޮ ްއޭގެ ްނުކުޅެދުނީމަ ްމީހުން ްދޮށީ އުމުުރން

ްއިްކިޔޭްކިޔާފަްޑުްއަށްްފާްޑީ.ާއރު.ޕީް.ނުޖެހޭައޅުަގނޑުްަފހަތުންްއަންނާކަށްްގޮތުަގއިްއެްވާހަކަްެދއްކީ.ްެދއްކީމަްއަނެއްކާް

ްމިއަދުްޑީ.އާރު.ޕީްއަށްްވުެރްބޮޑު.ްއެކަންްހަޖަމުކުރަންޖެހޭނެ...ނުޖެހޭ.ްޕީ.ޕީ.އެމްްއަސަރުކުާރކަށް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



45 

 

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްިއށީންެއއްްޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭްނޫން ްނިޒާމާ ްމެންބަރުން ދެވަޑަިއގަންނަވާ.ްޢިްއޒަްތތެރި

ްއަުރވާނަްންް،އެދިވަަޑިއގެންނެވުމަށްްއަށްްމައްސަލަ ްއަޅުަގނޑު ްއެދިަވޑަިއގަތީމަ ްގޮތަށް ްއޮންނަ ްގަވާއިުދގައި މަޖިލީހުގެ

ް.هللاރަޙީމްްޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްްފުރުޞަތު.ްފޮނަދޫްދާއިރާގެ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮ

ްައޅުަގނުޑްވާހަކަ،ްއާދެ ނޑާލިއިރު ްރައީސް.ްހުސްަވގުތުކޮޅަްށްމެދުކަ ްގެންދިަޔީއްޝުކުިރއްޔާ.ްޢިްއޒަތްެތރި ދައްަކވަމުން

ްރައްކާތެ ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮްށފައިވާ ްވިލުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްބިލަށް ްއިނާޔަުތގެ ްދާއިރިކަާމއި ރާެގްފުށީ

ްރިާޔޟު ްމެންބަރު ްހުށަްޢިއްޒަތްތެރި ްހަޅުއްވާރަޝީދު ްައޅުަގނުޑ ްއިޞްލާޙަށް. ްއިޞްލާޙުްްއިދެންމެގަަފއިވާ މި

ްިކޔާލިއި ްދޭހަެއއްުނވި،ކިޔާލައިފިން ްްވަިކްމީހަކަްުރްއަުޅަގނޑަކަށް ްމީގެން ްނުދޭންްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްއިނާޔަެތއް ށް

ްެއހެންވީމާްކުރާމަސައްކަތް ްކަމަކަެށއް. ްއަޅުަގނޑުް، ްސުވާލުއުފެދޭ ްއެބަ ްމިހާރު ްޢިްއޒަތްތެރިްހުޅުހެންްގެ ްދާއިރާގެ ވޭރު

ނެވސް.ްމިްުސވާލުއުފައްދަންްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްތާނަްިކޔަންްދެނެވަަޑިއގަންނަވާތޯ ޑުމެންްވަރަްށްޖެހޭްގޮތަކީްއަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްމަޤާމުަގއިްހުރިްމީހަކުްކުށްވެރިުނެވްްއިގައިްމިްއޮންނަނީް)ހ(ލާނަން.ްމީގަރަނގަޅަށްްދަންނަަވއި

ްވަކިެވއްޖެޤާނޫ ްމަޤާމުން ްއެ ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްމަހަކުް،ނަމަްނީ ްކޮްނމެ ްގޮތުަގއި ްއިނާޔަތެްއގެ ްރުފިާޔ51ްްްމާލީ ހާސް

ްދޭން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްވާނެދަޢުލަތުން ްައދި ްދައުރަށްްއެވެ. ްމާލީްްވުރެްއެއް ްމީހަކަށް ްަދއުރުކޮށްފަިއވާ ގިނަ

ެއވެ.ްމިހެންްމީގައިްމިްއޮންނަނީ.ްެއކަމަުކްްލަތުންްދޭންވާނެހާސްްރުފިޔާްަދއ75ްުކޮންމެްމަހަކުްއިނާޔަތެްއގެްގޮުތގައިް

ްްއެ ްތެދުވެވަަޑިއެގން ްއިނާޔަތްދޭންްމަނިކުފާނު ްނަޝީދަށް ްމުޙައްމަދު ްކެނެީރގޭ ްރައީސް ްކުީރގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިތާނގަބޭނުން ްވާހަކަ ްއުޭޅ ްހަޅޭއްލަވަންވަްއިނުވެގެން ްއަުޑގަދަކޮްށ ްއަޅުްރަށް ްމިހެދީމަ ްދަންނަވާލަން ްމިހެން ނޑު ްގަ

ްާބވައޭ.ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްްމަނިކުފާނަށްްތާނަްކިޔަންްއެަނގިަވޑަިއގަންނަވާްޖެހުނީްއެ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުހެންވޭރުްދާއިރާްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްމެދު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުހެްމެދު

ްރަީއސު ްކުީރގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްަދއްާކއިޝުކުރިއްޔާ ްވާހަކަ ްއިނާޔަތުގެ ްީހވަނީްއިުރގަންގެ ނޑަށް ްއަުޅގަ

ްވިސްނާަލން ްއެބަ ްހަދާއިރުއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގަވާްް،ޖެހޭހެން. ނޑުމެން ްހަދާއިުރގައަުޅގަ ްއިްއިދެއް

ްކުރިން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްހެދުމަކީ ްޤާނޫނެއް ްއަާމޒުކޮްށެގން ްބަޔަކަށް ްވަކި ްއަމާޒުކޮްށގެްނ ްމީހަކަށް ވެސްްްވަކި

ނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެންްަގވާއިދުަތއްްހަދާއިރުްއެބަޖެޭހްްދެންނެވިހެންްއެއްގޮަތކަށްެވސްްއަޅުަގނޑުމެންްކޮްށގެންވާނެްަކމެއް



46 

 

ްފަސޭ ްޤާނޫނުތަރައްޔިތުންނަށް ްޮގތްގޮތަށް ްޢާއްހަވާނޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްހަދާއިރު ްފަސޭހަވާނޭއް ްމީހުންނަށް ްިގނަ ް،މުކޮށް

ނުޑމެންްވަރަށްްފަހުންްމިދިޔަްއަހަރުްއެކުލަވާލިްޤާނޫނެއް.ްއެް ްގޮތަށްްހަދަން.ްމިްޤާނޫނަކީްވެސްްއަޅުގަ ރަނގަޅުވާނޭ

ްއަންއެކުަލވައި ްއެބަ ްބަދަލުތައް ްގިނަ ްތަފާތު ްއަންނަމުންާދްލުމަށްފަހު ްއަމާޒުކޮްށގެން ްބޭފުޅަކަށް ްވަކި ްއެއީ ނަމުންދޭ.

ްވާތީވެް ްކަމަށް ްތާއީދުްއަޅުަގނޑުް،ބަދަލުތަކެއް ްއިޞްލާުޙތަކަށް ްހަދާްިމކަހަލަ ްަގވާއިދުތަްއ ނޑުމެން ްައުޅގަ ނުކުެރވެނީ.

ްދަްއކާއިުރގަ ްއަޅުްްއިވާހަކަ ްދުވަހު ްމިދާކަށް ްިއކޮނޮމިކުދާދި ްތެރެއިން ނޑުމެންގެ ްކަންނޭްޓްރީިމނިސްްގަ ނެގްއިން

ްކުްއލިއަކަށްްްއިްގޮުތގަްްހަނދާންވާްއަޅުަގނޑު ްފ24ްިގަާވއިދެްއގެްއިޞްލާެޙއް މައްސަލަިއގަ.ްްހާރަތަށްްނުހުޅުވާަގޑިއިރު

ްެއއްްިދނުމަށްފަހު.ްމީްރައްޔ22ްިްެއއްްނެެރއްޖެ،ްފިހާރަތައްްހުޅުވުންްމަނާކޮށްްމައްސަލަ ތުންނަށްްގަިޑއިުރގެްނޯޓިސް

ްބޮޑަށް ްކުރާއިރުްތަކުލީފުް،އުފުލަންޖެހޭނެއުނދަގޫްްވަރަށް ްކަމެއް ްމިފަދަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް. ްއުފުލަންޖެހޭނެ

ްނެރޭ ްގަވާއިެދއް ްބަލައިއިުރގަްމިފަދަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއި ްވަނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްއުނދަގޫލަްނޖެހޭ .ްަތކެއްތޯކޮންކަހަލަ

ްމިސާލަކަށްްފިހާރަްް،އެްއގެް.ްކުއްިލއަކަށްްައޅުަގނޑުމެންގެްފިހާރަްލަންޖެހޭެވސްްއެބަްބަލައިްތޯްކަހަލަްފަސޭހަތަކެއްކޮން

ް ްލަިއގެން ްމުވަްއޒަފުންތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްފަރާތެއް ް ްހިންގަމުންދާ ްދަނިކޮށ24ްްއެއް ްހިނގަމުން ްގަިޑއިުރ ،24ް

ްނޯޓިސް ްތަންތަންގަިޑއިރުެގ ްއެަފދަ ްއެންގުންްްނުދީ ްރައްޔިތުންނަްބަންދުކުރަން ްއަުޅަގނުޑމެން ްވާެންމީ ށް

ްޤަބޫލުކުރަން ްައޅުަގނޑު ްއުފުލަންޖެހޭނެްްޖެހޭ.އުނދަގޫތަެކއްކަން ްތަކުލީފެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްވިޔަފާިރވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށް

ްދޭ ްަރއީސުްނނަށް ްކުރީގެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ްެއބަ ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަްްކަމެއްކަން އިނާޔަތުގެ

ްައޅުަގނޑުދައްކާ ްއެބަ ްފަހުންއިރު ްއެންމެ ްއެބަޮއތް ްކޮމިޓީަގއި ްމާލިއްޔަތު ްމިހާރު ްދައްކާލަންޖެހޭ ދާދިްް،ެމން

ބަުއޅޭްކުރީގެްަރއީސުްނގެްޚަރަދުބަަރދުގެްވާހަކަްއެބަްދަްއކަމުންދޭ.ްެއއްްއެްދުވަހުްހުށަހަޅައިގެްންއުޅޭްމަްއސަލަށްމިދާކަ

ްޚަރަދުްގެތީމު ްހުރި ްކޮށްފައި ްދަްއކަމުންއަށް ްއެބަ ްވާހަކަ ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭްްދޭ.ގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިންތިހާއަށް މިއީ

ނ ްޤާނޫނެއްްއިޞްލާޙުކަންތައްތައް.ްއަުޅގަ ްމިފަދަ ްޑުމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލައިކުަރމުންދާއިރު ްޙަޤީޤަތުގައިްއެބަ ްލަންޖެހޭ

ްމީގެ ްެގންނަށްޖެހޭ ްޤާނޫނަށް ްމި ްމުހިއްއިތުރަށް ްވަރަށް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްމިސާލަކަށްމު ްއިްލާއިުރގަބަލައިްއެބަހުރިކަން.

ްކޮށްފަ ްްއިރައީސްކަން ްއެ ްބޭފުޅުން ްދޫކޮށްލަިއ،ތިބި ްމިްވަޒީފާ ްއިނާޔަތް ްދިރިއުޅުެމްއްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަބުރުވެރި ދެނީ

ްވަރަށްްް.ވެގެންްއުޅެން ްދޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިްބޮޑުްއިނާޔަތެއްޙަޤީޤަތުަގއި ްބޭފުޅުންްއެހެންދަނީ.ްްދެމުން ްމި ނަމަވެސް

ްދާއިރާ ްނުއަްސިޔާސީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭް،ވަޑަިއގެންުކމެށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައރާވަަޑއިގެންެނވުމުން ނެްރަށްރަށަށް

އުނދަގޫަތްއްްނުޖެހޭްމީހުންްއެއްޗެހިކިޔާެނ،ްހަޅޭއްަލވާނެ.ހިތްހަމަް،މީހުންްއަބުރުވެރިްދިިރއުޅުމެްއްނޫޅެޭވނެ.ްރަށްރަށުގެ

ްދިރިއުް ްއަބުުރވެރި ްއުނދަގޫކުރާނެ. ްުއޅުމަކީ ްމިްަމކަށްކަޅުމެއް ްސަރުކާރުން ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެްސ ޭދްްވާނެ.

ނޑުްކުރަްއވަުމންްވަރަށްްގިނަްބޭފުޅުންްަވަޑއިގަންނަްފައިސާްނަންގަަވއިގެންްކެންޕޭނުްދޭްދަޢުލަތުންްމި ވާކަންްމީްއަުޅގަ

ްވިސްނާލަންދަންނަވަން ްގެންނައިުރ ްއިޞްލާޙެްއ ްމިފަދަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަރަށް ްކަޖެހޭނީ ްއެހެންވީމާްޖެހޭ ،ްންތައްތަެކކޭ.

ްއިޞްލާ ްމިފަދަ ްސްޓޭޖަށް ްެވްއޖެއްޔާކޮމިޓީ ްގޮްއސިކަމަށް ްމިކަހަްޙެއް ްގޮތެއްަގއި ްދޭތެރޭްޖުމްލަ ްކަންތައްތަކާއި ލަ
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ްޫނނިއްޔާފިކުުރކޮށްފަްވިސްނައި ްފަހަރެްއގައިްއި ްގެނައުމަކީ ްއިޞްލާޙެއް ްކުރަންްމިފަދަ ނޫން.ްްކަމެއްްވާނޭވެްސ

ނޑުމެންްޢާއްްތްތެރިްރައީސްޢިއްޒަ ްދާއިރުގައިްއެަކކުްއަނެަކކާްްެދކެވެުމންމަޖިލީސްްތެރޭގައިްދެންްވާހަކަްމުކޮށްްމިއަުޅގަ

ްއިނގިލި ްހަޅޭއްލަވަިއ، ްތެދުެވ ްވަުރގަދަޔަސް ްބޮޑަސް، ްޖާނުން ްކިތަންމެ ްއެަބްދިމާލަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދިމާުކރާއިރު

ްޙަޤީބަލައިލަން ްމެންބަރުންނަކީ ްިޢއްޒަްތތެރި ްބައެއް ްއިނގިލިޖެހޭ ްދިމާލަށް ްރަީއސާ ްޢިްއޒަތްތެރި ދިމާކުރުމަށްފަހުްޤަތުަގއި

ްައުގވައްޓާލުަމށް ްމަޖިލީސްގެ ްކަންތައްތައްްްމި ްމަސަްއކަްތކުރަމުންދާ ްތަފާތު ްޓަކަިއ ްމަސައްކަތްުޕޅު، ނުކުރަްއވާްަރީއސް

ްމަަސްއކަތްޕުޅުް،ވާހަކަ ްމެންބަރުން ްަބއެއް ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަަކ،ރަްއޔިތުންގެ ްސުލްޙަްނުކުރަްއވާ މަސަލަްސކަންްަޤއުމުގެ

ާޚއްޞަކޮށްްޙަޤީޤަުތގަިއްް،މެންބަރުންނަކީްންްމަސައްކަްތކުރަމުންދާްވާހަކަ،ްކަރަޕްޝަންްގިނަވަުމންދާްވާހަކަދަްއކާނަގާލަ

ްމިް ްމެންބަރުން. ްބަދަލުކުރަމުންދާ ްޕާޓީތައް ްފައިސާކޮަޅކަށް ްކުޑަ ްހަމަ ްއަުގވަްއޓާލައި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި މި

ްވާހަކަަތކެްއްމިހާމެން ްދައްކާ ްައޑެްއްނާްބަރުން ްރައްޔިތުން ްގޮތަކަށްރު ްކިތަންމެ ްގޮަތކަށް،،ްހާނެ. ގަިއްޕާޓ3ްްީްފަހަރަކު

ް ްވާހަކަަދއްކ3ްްަހުރެގެން ްއެބަދޭގޮަތކަށް ްވަމުން ްބިލާ ްމި ްހަމަ ްް،ގޮތުންްބެހޭ. ްއެަބްްބެހޭްކަންތައްތަކާމިފަދަ ގޮތުން

ްމިފަދަވާހަ ްއެހެންވީމާ، ްދައްކަްކަދަްއކަމުންދޭ. ްޤަބޫުލކުރާމެންބަރުން ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަތަަކކީ ްގެންދާ ގޮުތަގިއްްވަމުން

ްއަޑުް ްރައްޔިތުން ްވާހަކަތަެކއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވާހަކަތަކެއްްޚިޔާލުްނޫން.ްއަޑުއަހަންްއަހާނެ ްުކރާނެ ކަމަށްްްނޫންްވެސް

ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްފޮނަްއަޅުަގނޑު ްކުރިން ްމީގެ ްއާެދ ްކެރޭ. ްޤަބޫލުކުރަން ްދާިއރާެވސް ްމެންބަރުްދޫ ްޢިްއޒަތްތެރި ގެ

ްވިދާޅުވިްވާހަކަ ްވިދާުޅވިް،ދަްއކަމުން ްފާޑުކިޔަމުން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްސަރުކާރަށް ްކެރޭނޭ، ްއަށް ްްސަރުކާރުންްތިމަންނަ

ްޕާީޓގެްައށްްއެހެންެވއްޖެއްޔާްއެްއެރީްއެްބޭފުޅާކަްަދއްކާލަން.ްއަުޅަގނޑުްހިތަށްކަެމއްގެްވާހަްގޯސްކަެމއްްކުިރޔަސްްއެ

ްފައި ްމިހާރު ްެއއްލީޑަރުކަމަށް ްގެންދަވާ ްޢަބްދުްހިއްލަވަމުން ްޢަބްދުްކީޔާމީނަهللاްބޭފުޅެްއ ްދާއިރާޔާމީهللاްވެސް. ްއެ ްން

ްދާއިރާް،އަށް ްޒިޔާރަތްްމުލަކު ްެއްއަށް ްނުދައްކަވަނީ. ްވާހަކަ ްެއ ްދިމާވެގެން ްސީދާ ްީކއްެވގެންތޯއޭ ްވާހަކަ ނުކުރަްއވާ

ފޮނަދޫްދާއިރާގެް،ްވަރަށްްއުާފވިްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތެދުވެްއަތޮޅުގެްވާހަކަްނުދައްަކވަނީ.ްއަޅުަގނޑު

ްވާހަކަދެްއކެްފޮނަދޫް.ވީީތވެވާހަކަދެްއކެ ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްވާހަކަދަްއކަވީީތެވ. ްބޭފުޅާ ްއެ ްވިދާުޅިވްްއެހެންނަމަވެސް ވަމުން

ް.ެވސްްމިތާްތެދުވެްދައްކަންކެރޭނޭްއެއްްފަދަްވާހަކަްސަރުކާރަށްްނިސްބަތްކޮށްްވިާދޅުވަމުންްގެންދެވީްތިމަންނަްޮކންމެ

ްއެހެންވީމާ ްދަންނަވާލަން، ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާެގ ްބޭނުްންފޮނަދޫ ނޑު ްް،އަުޅގަ ްދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރިްުމލަކު

ްދަންނަވައި ްމުމެންބަރަށް ްދައްކަލާށޭ ްމިތާ ްވާހަކަ ްދާއިރާގެ ްދާއިރާލަކު ްމުލަކު ްކުރިއެރުްވާޭށ. ްހޯދައިދެއްވާށޭ.ްއަށް ން

ްދާއިރާ ްއޮތްްމުލަކު ްބަނދަރު ްދާއިރާގެ ްމުލަކު ްނޫން. ްުކރީކީ ްޒިޔާރަތެއް ްފަހަރަކު ްއެއްވެސް ްމީގެ އޮތީ.ްްގޮތަށްްއަށް

ްކުީރކީްބެހޭްއެކަމާ ްމަސައްކަތެއް ްއެއްެވސް ްޚިދުމަތްތަްއްްގޮތުން ްޞިއްޙީ ްދާއިރާގެ ްނޫން.ްމުލަކު ްކުރީކީ ނޫން.ްކަމެއް

ް ްދުވަހުން ްއެއް ްދުވަހަދަނީ ްދެއްކެްއަނެްއ ްވާހަކަ ްއެ ްދަށްވަމުން. ްތެދުވެށް ްމިއަދު ްއެެހންނަމަވެސް ްނޫން. ް،ވީކީ

ްހިތަށްސަރުކާ ްއަުޅަގނޑު ްފާޑުކީމަ ްމެންބަރަކަރަށް ްޕާީޓގެ ްއެ ްދަންނަވައިއެރީ ްވާހަކަ ްއެ ްވާތީ ްޝުކުރިްއޔާްށް ލާނަމޭ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
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ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްކުޅުދުއްފުށިްއުތުްކަރަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު.ޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްވައިްޝުކުރިއްޔާ

ްް.ފޫރުްމޫސާދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަ

ް

ްފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށިްއު

ދިނުމުގެްޤާނޫނަށްްނަށްްއިނާޔަތާއިްަރއްކާތެރިކަންރައީސްކަންްކުަރއްވާަފިއވާްބޭފުޅުންޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ްއިްޞލާޙެއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙަީކ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްފާސްކުރިްްމި ްޤާނޫނު ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްސަބަބަކީ ނޫން.

ނޑުްއެްދުވަހުް،ވެސްްދުވަހު ެކކޭްމިްޤާނޫނުގެްދަށުންްވެގެންްމިްދަނީ.ްވަރަށްްބޮޑެތިްކަންތައްތަވެސްްބުނިން.ްްއަުޅގަ

ްޤައުމުގައިް ްމި ްގަޫބލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ. ްމި ްޚަރަދުކުރަން ްކަންކަމަށް ްމި ްފައިާސއޭ ްބަިއވަރު ވަރަށް

ްތިއްަބވާނެކަން.ް ްކުރަްއވާފައި ްރައީްސކަން ްރައީސުންނެއް ްބަިއވަރު ްއެތައް ްތެރެއިން ްނިޒާމުގެ ްއޮތް ްމި މިހާރު

ްކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ.ްއެހެ ްޚަރަދުތަކާ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްއަށް ްމާލިއްޔާ ްދައުލަތުގެ ްދާއިުރަގއި ްބޮުޑވެގެން ްއަދަދު ންކަމުން،ްއެ

ްވެްސް ްބޭފުޅަކަށް ްއެންމެ ްމަްއަޗށް ްުދވާލެްއގެ ްވެސް ްމިއަދު ްިވޔަްސ، ްކަމުަގއި ްގަބޫލުނުުކރެވުނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެ ްޚަރަދުކުރަމުން ްބަޖެޓުން ްދަޢުލަތުގެ ްގެންދޭ 14511ްްބަ ްަމއްޗަށް ްުދވާލެއްގެ ނަޑކަށް ްގާްތގަ ޑޮލަުރ1111ްްރުފިޔާ.

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅަކަށް. ްއެންމެ ްހަމައެކަނި ްެއބަދޭ. ްޚަރަދުވަމުން ްވެސް މިއަދު

ް ްހަމަ ްގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެބަ. ްރުފ75ްިގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްގޮތަށްްހާހެއްހާ ްދޭ ްތެރޭަގއި ްމަހެއްގެ ޔާ

ްކަމަށް.ް ްއުުޅްއވޭނެ ްޭބފުޅަކަށް ްއެ ްހަމަ ްޤައުމުަގއި ްމި ްެއއްކޮްށ ްޝަރަފުވެރިކަމާ ްަހމަ ްިވޔަސް ހަމަޖެއްސިކަމުގަިއ

އެހެންވީމާ،ްމީހާްއަށްްނިސްބަތްކޮށްްމިްކަންތައްތައްްބަދަލުކުރުމުގެްނިޒާމެްއ،ްޮއއިވަެރްއްމިްމަޖިލީހުގައިްފެށިގެންްމިް

ް.ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުްޮއތްއިރުަގއިްކަންތައްަތއްްއުނަދގޫ...ދަނީ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެްކުރިއަށްްގެންދަވާ!

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ

ންްއުނދަގޫވާނެހާްގޮތްަތކަށްްހެދުމަށްފަހު،ްއަނެއްކާްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުްއޮތްއިުރަގއިްހުރިހާްޤާނޫނުތަކެއްްވެރިަކންކުރަ

މިްފެންނަނީްއަނެއްކާްއަެނއްްއަތަށްްޖަހައިގެންްތަފާތުްއިްޞލާޙުތައްްހުށަހަޅައިގެްނ،ްމުޅިްއެތިްބަދަލުކުރަމުންްގެންދާް

ނޑުމެންްމަންޒަރު.ްދުވާލެްއގެްަމއްޗަށްްތިންހަތަރުްޤާނޫނަށްްމިތަނަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅަމުންްއެބަދޭ.ްއެ ހެންވީމާ،ްއަުޅގަ
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ްކަންތައްތައްް ްއެ ްިއހުތިޖާޖުކުރީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމައޭ ްގޯހަށޭ. ްދިޔައީ ްކަންތައްތައް ްހަމަ ްއޭރުވެސް ްބުނަނީ މި

ްކޮންމެފަދަް ްޤާނޫނަކީ ްއެ ްފާސްކުރާއިރުަގއި ްޤާނޫނެއް ްމަޖިލީހުން ްމި ްގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުެމން ްނުކުރާށޭ. އެހެން

ރިކަުމގައިްހުރިްކަމުގައިްވިަޔސްްމިްޤައުމުަގއިްެވރިކަންކުރުމުގެްނިޒާެމއްްދެމެހެއްޓުމަށްްޓަކައިްފާްސކުރެޭވްބޭފުޅަކުްވެ

ޤާނޫނަނަށްްވާންޖެހޭނެ.ްއެކަންްއެހެންްއެްދުވަހުްނުކުރީމާްމިއަދުްމިްހުރިހާްކަންތައްތަކަށްްބަދަލުއަންނަމުންްމިްދަނީ.ް

ްއަޅުަގނަޑކަ ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ނޑުމެންްއެހެންވީމާ، ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއިްޞލާޙެއް ްތާއީދުކުެރވޭނެ ްއެއްގޮތަަކށްވެސް ްހަމަ ށް

ނޑަެއޅިފައިް ްކަ ްއެްއޗިހި ްއިާނޔަްތތަކާ ްތެރެއިން ނެޑްއގެ ްމިްނގަ ްގަބޫލުކުރެވޭ ްމަތިން، ްހަމަތަކެއްެގ ްއުސޫލީ ޖެހޭނީ

އްޔާްއަަބދުވެސްްމިފަދަްއިޞްލާޙުަތއްްހުންނަން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްެއްއުސޫލުތަާކއިްމިންތައްްމީހުަނށްްބަދަލުކުރަންވެއްޖެް

ނޑުެމންްގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްމިްމަޖިލީހުންްޤާނޫނެއްްފާސްކޮށްފައިްއޮތްއިުރގައިްކުީރގެްރަީއްސް ހުށަހެޅެމުންދާނެ.ްއަޅުގަ

ްއިާނޔަތްތައްްނުދޭކަން.ްހަމަްމިްޤާނޫނުްތަންފީޒުކުރުމަކީްމިްސަރުކާ ރުގެްމުޙައްމަދުްނަޝީދަށްްދޭންޖެހޭްއެލަވަންސާއި

ްހަމަް ްރަްއކާތެރިކަން ްއިނާޔަތާއި ްމާލީ ްދޭންޖެހޭ ްހަމަ ްވެސް ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްލާޒިުމކުރާ މައްޗަށް

ްޮގވާލަންް ްސަރުކާރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްގަބޫުލކުރަންޖެހޭނެ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްދޭންޖެހޭނެކަން ްފުރިހަމައަށް އެންމެ

ްހަމަ ްވެސް ްމިހިނދަށް ްއެްްމިހިނދުން ްއުސޫަލކުން ްެއއް ްހަމައެްއގަިއ، ްއެއް ްބޭފުޅުންނަށް ްކޮށްފަިއާވ ރައީސްކަން

ްިމް ްޤާނޫނުތަކަށް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްދިނުމަށް. ްަރއްކާތެިރކަން އިނާޔަތާއި

ްެއއްގޮަތކަށް ްހަމަ ްނުުބނެވޭނެ.ްއެހެްނވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ްެއކޭ ްބޯލަނބަ ްމިްސަރުކާރު ްނޫން ްއިޞްލާެޙއް ވެްސްތާީއދުކުރާ

ނޑުމެންނަކަްށް ްއަުޅގަ ްެވގެންނުވާނެ. ްއިޞްލާޙަކަށް ްބަލަިއގަންނާނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިޞްލާޙަީކ ްމި އިޞްލާޙަކީ.

އިތުރަކަށްްމިްޤާނޫނުންްފާސްކުރެވިފައިްހުރިްކަންތައްތަުކެގްއިތުރަށްްމިއަށްްއިތުރުްިއޞްލާޙުތަކެއްްލަިއގެންްއަނެްއކާް

ނުޑްްވެސް ްއަުޅގަ ްމިއީކީ ްއެހެންވީމާ، ްފެންނަނީ. ްމި ްމަންޒަރު ނޑަންއުޅޭ ްކަ ްމީހަކަށް ްވަކި ްކޯެޓއް ހެޮޔވަރުވަުރގެ

ްތާއީދުކުރާނެްއިޞްލާެޙއްްނޫން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވަިއކަރަ

ވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްއަށްްހުށަހެޅިފައިްިމ3ްްގ2119/9ްެއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް`.ްޝުކުިރއްޔާްޢިް

ްއިނާޔަްތް ްވެސް ްބޭފުޅަކަށް ްކުަރއްާވ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްމިހާރު ްގޮުތގަިއ ްަގބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަކީ ވާ

ްއިްޞލާޙެއް ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްބަލައިގެން ްކަމަށް ްލިބެންވާނެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބުނަނ128ްްީ. ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްވަިކވެއްޖެްނަމަ،ް ްމަޤާމުން ްއެ ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްކުްށވެރިނުެވ،ްޤާނޫނީ ްމީހަކު ްހުރި ްމަޤާުމގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އްކާތެިރކަމާއިްމާީލްދަޢުލަތުގެްއެންމެްމަތީްވެރިަކންކޮށްފައިވާްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭްޢިއްޒަތާިއްޤަދަރާްއެކަީށގެްނވާްފަދަްރަ

އިނާޔަތާއިްއެހެނިހެންްއިނާޔަްތތައްްއެްމީހަކަށްްޙައްުޤވާނެްެއވެ.ްމިގޮތުންްދެވޭްަރއްކާތެިރަކމާއިްއިނާޔަތްަތއްްޤާނޫނުންް

ްމީހަކު،ް ްހުރި ްމަޤާމުގައި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބުނަނީ ްމި ްީމގަިއ ްެއވެ. ބަޔާންކުރަންވާނެ
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ްއެ ްމިހާރުްމާނައަކީ ްޙައްޤުވާނޭ.ްދެން ްއެ ްމީހަކަށް ްއެ ްހުއްޓަސް ްެއއްަގއި ްއެންމެްސިކުންތުފަޅި ްހުްއޓަސް ްދުވަހަކު ންމެ

ްޤާނޫނުއަސާީސއާް ްއެހެންވީމާ، ްމީހަކަށް. ްކޮށްފައިވާ ްދައުރު ްެއއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއޮންނަނީ ްޤާނޫނުގައި އޮތް

ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްުއޭޅތީ ްތަޢާރުޟުވުެމއް ްއޮތީ.ްްކުޑަ ްމި ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްާލޙު ްމި ގަބޫލުކުެރވެނީ

3ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްެއއްްދައުރުްކޮށްފަިއވާްމީހަކަޭށްުބނެފިްކަމަށްްެވއްޖެއްާޔްމިހާރުްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްތިއްެބވިް

ް ްއަޅުަގނޑ2ްްުރައީސުންކުރެ ްދެްނމެއަކު ްމެ. ްވެސް ްދޭ ްިލބެމުން ްލިބޭނެ. ްއިނާޔަތް ްމި ްއަޚް،ްަރއީސުންނަށް ގެ

ްއެީއް ްވާހަކަ. ްނުލިބޭ ްރައްާކތެރިކަން ްއިނާޔަާތއި ްއެ ްނަޝީދަށް ްމުޙައްމަދު ްރައީސް ްވިާދޅުެވއްޖެ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން

ްލިބެންޖެހޭް ްމީހަކަްށ ްޮކށްފައިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ްހަަމ ްވެސް ްނަޝީދަށް ްމުަޙްއމަދު ްދޮެގއް. ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްބަް ްރަްއކާތެރިކަން ްނަޝީދުްއިނާޔަތާިއ ްމުޙައްމަދު ްަރއީސް ްާރއްޖޭަގއި ްމުޅި ްމާލޭގަިއ، ްމުޅި ްދެމުންދޭ. ރާބަރަށް

ްރަްއކާތެރިކަމާިއް ްވެސް ްއަރިހުގައި ްއޭނާގެ ްފެނިވަޑައިގަންަނވާނެ ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ްެވްސ ދަތުރުފުޅުކުރައްާވއިރު

ްސެކިއުރިީޓގެްބޭފުޅުންްތިއްަބާވކަން...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއް.ކުޅުދުއް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ

ްބުނީްއިނގޭތޯ. ްމި ްުނދެއޭ ްއަޅުަގނޑު ްމާލީްއިނާޔަތްތައްްނުދޭތީ އެހެންވީމާ،ްސަރުކާރަށްްއެނގޭނެްްރައީސްްނަޝީދަށް

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްވާހަކަަދއްާކކަށްނުޖެހޭނެހެން ްގޮތުން ްަޖާވބުދިނުމުގެ ްވާހަަކއަކަށް ްދެްއކި ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު ނުދޭކަން.

ނޑަށްްނުލިބޭކަންްއެނގޭތީްއަުޅަގނޑުްމިްބުނަނީްނުދޭްވާހަކަ.ް ްހީވަނީ.ްއަުޅގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގޮތުްންްނިޒާމާ ްރައްދުދިނުމުގެ ްވާހަކަފުޅަށް ްގެންދަާވ ްދައްކަވަމުން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެްއ ްމައްސަލަ ބެހޭ

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްނުެނޭގނެ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވަިއކަރަ
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ްހުށަހެޅިފަ ްމި ްމިހާރު ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ ްގޮތުން ްއޮތް ްއިޞްލާޙު ްއޮތް އި

ްޤާނޫނުއަސާީސއާް ްއޮތުން ްއޮންަނ ްެއ ްވެއްެޖއްާޔއޭ ްކަމަްށ ްވަިކެވއްޖެ ްުކށްވެރިނުވެ ްމީހަކު ްހުރި މަޤާމުގައި

ްައޅުަގނުޑް ްއުޅޭތީ ްތަޢާރުޟުވުމެއް ްޤާނޫނުަގއި ްއޮތް ްމިހާރު ްވުޖޫދުގަިއ ްއެހެްނނަމަވެސް، ތަޢާރުޟުވެގެންުނވާނެ.

ްވެްސްެއްގަ ްކުެރއްިވްބޭފުޅުންނަށް ްރައީްސކަން ްތިބި ްއަިދްދެން ްވެސް ްމަނިކަށް ްވަޙީުދްޙަސަން ްމުޙައްމަދު ބޫލުކުރަނީ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދެން ްވަނީ. ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްރައްކާތެރިކަްންލިބުމަށް ްއިނާޔަތާއި ްބުނަނ117ްްީލިބޭ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ޔާސީްދައުރެްއަގއިްެއއްވެސްްސަބަބަކާްހުރެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމަޤާުމްރިޔާސީްދައުރެްއގެްވާހަކަ.ްހިނގަމުންދާްރި

ްމާއްދާގެް ްމި ްހިނދެއްގައި ްހަވާުލވެއްެޖ ްނައިބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމަޤާމު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުގެ ހުސްވެގެން

ްަރީއސުލްޖުމްހޫ ްގުނާނީ ްގޮތުަގއި ްދައުެރްއެގ ްރިޔާސީ ްދައުރު ްއެ ްބޭނުމަށް ްމަޤާމުަގއިް)ހ(ގެ ރިއްޔާގެ

ް ްމަދުެވގެން ްަދއުރުަގއި ްރިޔާސީ ްަނއިުބްހަވާލުވިއިުރ،ްއެ ްނަމައޭ.2ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއޮތް ްބާކީ އަހަުރްދުވަސް

ް ްބާކީ ްއިސްތިއުފާދެްއވިއިރު ްމަޤާމުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްނޯންނާނެ.2ްްރައީސް އަހަރެއް

ްއެް ްަދއުރުްއެހެންވެއްެޖއްޔާ ްއެއް ްމީހަކު ްޮކށްފައިވާ ްޤާނޫނުގަިއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއޮތުން،ްމި ްއޮންނަ ްދައުރޭ އް

ްނުލިބޭނެ.ް ްއިނާޔަތެއް ްމި ްމަނިކަށް ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްޑޮކްޓަރ ްއޮތުން ްއޮންނަ ފުރިހަމަކޮށްފިއްޔާއޭ

ނޑަްށްީހވަނީްމިްއިޞްލާޙުްެލވިފައިްޭބފުޅުންނަށްްވެސްްހަމަހަމަކުރުމ3ްުއެހެންކަމަށްވެއްެޖއްާޔްމިް ގެްބޭނުމުަގއިްއަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށްްވެސްްހަމަހަމަކަމާްއެކުްއިނާޔަާތއިްރަްއކާތެރިަކންްހޯދައިދިނުން.ްލިބިދިނުން.3ްްމިްއޮތްްމަގުސަދަކީ.ްެއއީް

ް ްގޮުތގަިއްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޤަބޫުލކުރާ ްރައީސްކަނ128ްްއަޅުަގނޑު ްވެްސްބުނަނީ ކޮށްފިއްޔާ.ްއެންެމްްވަަންމާއްދާަގއި

ްއޮތްް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްލިބެންޖެހޭނެ. ްރަްއކާެތރިކަން ްއިނާޔަތާއި ްމީހަކަށް ްއެ ްކުރިޔަސް ސިކުންތަކަށް

ްަރއްކާތެރިކަންް ްއިނާޔަާތއި ްބޭފުަޅަކށް ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާކަްނ ްދެން ްތާއީުދކުރަން. ްައޅުަގނުޑ އިޞްލާޙަށް

ްހަމަތަކު ްމީހަކަށްްޤާނޫނުގެ ްކޮންމެ ްލިބިދޭންޖެހޭނެ.ްއެއީ ްއެ ްއެއް. ްމައްސަލަ ްއެއީ ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްނުލިބޭ ްމަތީން ގެ

ްލިބިދާނެތީވެ.ް ްމީތި ްވަޙީދަށް ްމުޙައްމަދު ްހުންނެވި ްތާއީދުނުކުރަީންމިހާރު ްމިއަށް ްބޭފުޅުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްވިަޔސް. ކަމަށް

ްވާހަ ްދެކެވޭ ްމިތާ ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީްސްއެކަން ްލިބިވަޑަިއގަންަނވާ. ްނަޝީދަށް ްމުޙައްމަދު ކަތަުކން.

މައުމޫނަށްްލިބިވަޑަިއގަންނަވާ.ްރައީސްްނަޝީދަށްްލިބިވަޑަިއގަންނަވާ.ްެއކަމަކުްމިްބޭފުޅުންްމިްވިދާޅުވަނީްވަޙީދަކީްިމް

ްޮއެވގެން ްގޮެތއް ްއެއްވެސް ްލިބޭނެ ްމީތި ްވަޙީދަށް ްނުވާތީވެ، ްބޭފުޅަކަށް ްތާއީދުކުރާ ްމިްމީހުން ްއެހެްނވެގެން ނުވާނެ.

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްެވގެނެއް ްއެއްޗަކަށް ްނަހަމަ ްމިއީ ްއެއްގޮަތކަށްވެސް ްތާއީދުނުކުރަނީ. ްމިއަށް ބޭފުޅުން

ްގައިުމވެސްްމިއަށްްފުރިހަމައަްށްތާއީދުކުރާތީްއެްވާހަކަްދަންނަވާލީ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.

ް

ްްދެއްެކވުން:ވާހަކައަްޙމަދުްސަމީރުްްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރު
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ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތާމަކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްހުށަހެ ްމި ްބަލައިވާހަކަފުޅުތަުކގައި ްރަނގަޅަށް ްއިޞްލާޙު ްނެތީމަ.ޅިފައިވާ ނުޑްްލެވިފައި ްއަުޅގަ ްރައީސް، ޢިއްަޒތްތެރި

ްހިތާމަކު ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްބަލައިގަތީތ128ްްީރަން، ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިުތންގެ ްއެއްެޗއް ްމިފަދަ ްޚިލާފަށް ްމާއްދާއާ ވަނަ

ް ްޤާނޫނުައސާސީެގ ްކުށްވެރިުނވެ،ްޤާނޫީނ128ްްވެސް. ްމީހަކު ްހުރި ްމަޤާުމގައި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމާއްާދަގއި ވަނަ

ް ްނަމަ، ްވަކިެވއްޖެ ްމަޤާމުން ްއެ ްމަތީން ްދޭންޖެހޭްހަމަތަކުގެ ްމީހަކަށް ްކޮށްފައިވާ ްވެރިކަން ްމަތީ ްއެންމެ ދައުލަތުގެ

ޢިއްޒަތާއިްޤަދަރާއިްއެކަީށގެްނވާްފަދަްރައްކާތެރިކަމާއިްމާލީްއިނާޔަތާއިްއެހެނިހެންްއިނާޔަތްތަށްްއެްމީހަކަށްްޙައްޤުވާނެް

ްދެން ްއެހެންނަމަވެސް ްކަަމށް. ްަޙއްޤުވާެނ ްއެކަން ްލާޒިމުުކރަނީ ްޤާނޫނުއަސާީސ ްެދވޭްްއެވެ. ްގޮތުން ްމި ްބުނަނީ ިމ

ްެއވެ.ް ްޤާނޫުނގަިއްބަޔާންކުރަްނވާނެ ްއިާނޔަތްތައް ްަބޔާންކުރަން.ްރަްއާކތެރިކަމާއި ްާޤނޫނުގައި ްއިާނޔަތާއި ރައްކާތެރިކަާމއި

ްމީހަކުް ްހުރި ްމަޤާުމގައި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ްިލޔުްއވާފައި ްއަނެްއކާ ްިމްއޮތީ ްއެހެންވީމާ،ްހުށަހެުޅއްިވްއިްޞލާޙުގައި

ްކަންނޭނގެް ްހީފުޅުވީ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަމައޭ. ްވަކިވެްއޖެ ްމަޤާމުން ްއެ ްމަތީން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ކުށްވެރިުނވެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްވަކިކުރުމަށްފަހު ްމަޤާމުން ްބޭފުަޅކު ްކުަރއްވާަފއިވާ ްޤާނޫނުެގ2119/9ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ގެ

ްރައްކާ ްއިނާޔަާތިއ ްހިމާޔަތާއި ްދަުޢވާްދަށުން ްކުރާ ްމަްއޗަށް ްނަީޝދުގެ ްރައީްސ ްިމއަދު ްލިބުމަށްފަހުގައި ތެރިކަން

ނޑޭނޭ.ްނުވާެންއެހެނެއް.ްެއކަމެއްްުނވާނެ.ް ނޑޭނޭ.ްމިްހިމާޔަތްްކެ ސާބިތުވެ،ްުޙކުމެއްްއަިއއްސިްނަމަްމިްއިނާޔަތްްކެ

ް ްބައެއް ްފިނޭންސަށް، ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްވެސް ްމިއަދު ްބޭުނން ްދަންނަވާލަން ްއެްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަންތައްަތކެްއް ްހިމާޔަތަކާއި ްއިނާޔަތަކާއި ްހުރިހާ ްލިބިވަޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ ްނަޝީދަށް ްރަީއސް ވިދާޅުވަނީ

ްވާނަަމް ްކަމަށް ްޚަރަދުދެއްވާ ްއޮފީްސ ްމައުމޫނުގެ ްރައީސް ްބޭނުން ްދަންނަވަން ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް. ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ

ްއޮފީސް ްނަޝީދަށް ްމަޖިލީހުންްްރައީސް ްރައްޔިތުންގެ ްއެެދން ނޑު ްއަޅުގަ ްހެދިތޯ؟ ްސަބަަބކާ ްކޮން ޚަރަދުނުދެއްވަނީ

ްނައިބުްްހަދާފައިވާ ްމަޖިލީހުގެ ްއިންނެވި ްަވގުތު ްމި ްރިޔާސަތުަގއި ްމަޖިލީހުެގ ްޮގވާލަން ނޑު ްައޅުގަ ްމިއީ. ޤާނޫނެއް

ްމައްސަލަ ްމި ްބޭނުން ްދަންނަވަން ްވެސް ްރައީސަށް ްވެްސ،ްމަޖިލީހުގެ ްމިްްރައީސަށް ްތަފާތުކުރުމެއް ްދަށުން ޤާނޫނެއްގެ

ނޑުްޤަޫބލުކުރަންްމިްވަގުތުްމާލިްއޔަުތް ގެންގުުޅްއވަނީްކީްއެވގެންތޯްބައްލަަވއިދެްއވާށޭ.ްމިއީްޮދގެއްްކަމަށްްވާނަމަްއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެްރިޔާސަުތަގއިްތިޔަްއިންނެވީ.ްއަ ނޑުްިމްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިުރގެްހައިިސްއޔަތުންްއިންނެވިްބޭފުަޅކުްއަުޅގަ ުޅގަ

ްމުހިއްުމކަމެްއް ްވަރަށް ްެވސް ްވިދާުޅވެދެްއވުމަކީ ްަމނިކުފާނު ްވާހަކަެއއްކަން ްތެދު ްނުވަތަ ްވާހަކަެއއްކަން ްޮދގު ދައްކަނީ

ްނަޝީދަށްް ްރައީސް ްޚަރަދަށް ްއޮފީސް ްޙަޤީޤަތަކީ ްމިެދންނެވި ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްެދކެން. ްައޅުަގނޑު ކަމުގަިއ

ްނުދެއް ްއެްއ ްފައިސާ ްފިނޭންސްގެްދެއްވަންޖެހޭ ްއޮފް ްިމނިސްޓްރީ ްމިހާރުވެސް ްވާނީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިކަން ވާ.

ްކަމަށްް ްހާމަކޮށްދެއްވާނެ ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްކަންކަން ްމި ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްގެނެއްސަ. ސަމާލުކަމަށް

ްއިޞްލާުޙގެންނަން ްމިގޮތަށް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއއްމީދުކުރަން. ްޤާނޫނުތައްްްއަޅުަގނުޑ ނޑުމެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްސިވިލްްސަރވިސްްކޮިމޝަނުގެްޤާނޫނަށްްވެސްްއެކަަހލަްކަންތައްތަކެއްްކުރެިވގެްން ކޮށަންހަދައިގެންްއަުޅގަ
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ްކޮންކަހަލަް ްެއއީ ްކުެރވުުންކަންތައްތައް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްެއްއގެ ްނަތީޖާ ްއޭގެ ދިޔައީ.

ްބަދަލުތައްްކަންތަކެ ްއެ ްމިއަދު ްބަދަލުތައް، ްގެނައި ްޤާނޫނަށް ްމާލިްއޔަތު ްމިއާއެކުަގއި ްހަމަ ްހިސާބުގަ. ްނޭނގޭ ްއކަން

ްދާތަންް ްއުޅެމުން ްމައްސަލަތަކުގައި ްއެ ްހިސާބުން ްއެ ްއެިޅގެްނ ްފޮށައެއްހެން ްައނެއްކާ ްބޮލުގައި ްމީހުންގެ ގެނައި

ްޢިއްޒަތް ްދަނީ. ްމި ްފެނިގެން ްމިއަދު ްބަޔަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޒިންމާދާރުވާ ްޒިންމާދާރުވާންޖެހިއްޖެ. ްރައީސް. ތެރި

ްމާދަމާް ްއެބަޖެހޭ. ްޭބނުންކުރަން ްހެޮޔގޮުތގައި ްމެޖޯރިޓީގެ ްއެ ްކަމަުކ ްއޮެތއް ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ވެއްޖެ.

ެތރިްމަޖިލީހުންްރައްޔިތުންނަށްްއެހެންްބަޔަކަށްްމެޖޯރިޓީްލިބުނީމަްއޭގެްއަނެްއކޮޅަށްްބަދަލުކޮށްލާްއުސޫލަށްްމިްޢިއްޒަތް

ްއެބަޖެހޭް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމެދު ްގޮތާ ްވެގެންދާނެ ްނަމަ،ްދެން ްބަދަލުކުރާ ްޤާނުނުތައް ްމެންބަރުން ްތިބި އިންތިޚާބުކޮށްފައި

ްވިސްނާލައިްފިކުރުކޮށްލަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިއަދުްކިތަންމެްވަރަކަށްްމީހުންްރުޅިއަޔަސްްހިތްހަމަނުޖެހުނުްކަމަށް

ވިޔަސްްގ.ކެނެީރގޭްމުޙައްމަުދްނަޝީދަކީްމިްޤައުމުގައިްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކުަރްއވާފައިްހުރިްޢިއްޒަާތއިްޤަދަރުް

ްހިމާޔަތާއިް ްއިނާޔަތާއި ްއެދެއްވަންެޖހޭ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅެއް. ްލިބިވަޑައިގެންފަިއާވ ޤާނޫނުން

ްވެސް ްމައުޫމނަށް ްަރއީސް ްއެހެްނވީމާ،ްްރައްކާތެރިކަން ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ްހަމަ ްފަދައިން ްލިބިަވޑަިއަގންނަވާ އެ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްވިޔަސް ްކަމުގަިއ ްހިތްހަމަނުޖެހުނު ްކިތަންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރުޅިއަޔަްސ، ްކިތަންމެ އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރަްއވަންޖެހޭނެ ްސަރުާކރުން ްދެމިއޮްތ ްމިއަދު ްކަންތަްއތައް ްލާޒިމުކުރާ ްމިއަުދްޤާނޫނުން ްސަުރކާރުން ްއެެހންވީމާ، .

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކުރާތީ ްއެގޮތަްށ ްކަންތަްއ ްއެ ްެގއްލުވާަލއި، ްހަމަހަމަކަން ްއަށް ްޤާޫނނުއަސާސީ ްތަފާތުކުެރވިފަިއވާ އެކަން

ްއޮްތއިރުް ްމިއަދު ްމައްސަލަ ްނެްތކަމުެގ ްއިތުބާރު ްމަނިކުގެ ްޙަސަްނ ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްައދި ްހިތާމަކުރަން. ްވެސް މިއަދު

ނޑުމެންނަށްްްވެސް ްއަޅުގަ ްޚިލާފަށްކަން ްޤާނޫނާ ްގެންދަވަނީ ްއެ ްކުަރއްވަުމން ްކަންތައްތައް ްއެ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްހަމަ އަދި

ްވިސްނަންޖެހޭ.ް ްމިކަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތެއް. ްއޮތް ްފެންނަން ްސާބިތުވަމުންދާކަމީ އިތުރަށް

ނޑުމެންްސިާޔސީްފިކުރުްއެބަްބަލައިގަންނަމު.ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްިސޔާސީްފިކުރާއި ހަތުރުންގެްގޮުތގައިްއަުޅގަ

ްކުރަންޖެހޭނެް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިސްނުމަކުްނ ްޤައުމީ ްއިންޓްރެސްުޓގަިއ، ްނޭޝަނަލް ްައޅުަގނޑުެމން އެހެންނަމަވެސް

ް ްހިތާމަ ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެންެގްކަންކަން ްއަުޅގަ ްމިކަން އަކީ

ްމަސައްކަތުަގއިް ްކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނަޑއަޅަްނވީ ްޢަޒުމުކަ ްވެސް ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްނެތްކަން. ްފެންނަން ތެރޭގައި

ްކުރުން.ް ްއެކަން ްކިޔަިއގެން ްެއކަްއޗެްއ ްއެއްބާރުލަިއގެން، ްއެންމެްނ ްކުރުމުަގއި ްކަްނތައްތައް ްގޮތުަގއި ްކަމެއްގެ ޤައުމީ

ްއަިދވެސްްއަޅުަގނ ްއެކަމުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްމަރަށްފަހު ްއަފްރާޝީމުގެ ްމަރުޙޫމު ްމިދިޔައީ ްފެނިގެން ޑުމެންނަށް

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްދާތަން. ްތަޙުޤީޤުކުަރމުން ްއެކަންކަން ްނުފެނޭ. ްތަނެްއ ްދިޔަ ްައިއސްގެން ްކުިރއެރުމެއް އެްއވެސް

ްވަރަް ްހާދިސާ ްއެމަރުގެ ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްޕޮލިްސްއުއްމީދުކުރަނީ ްމޯލްިޑވްސް ްެއކުަގއި ްތަފްޞީލާ ްރަނގަޅަށް ށް

ްމަގުފަހިވެގެންނުދާނެް ްިއތުރަށް ްކަންަތއްތަކަށް ްއެފަދަ ްހާމަކޮށްދެްއވައި ްހާމަޮކށްދެއްަވއި،ްއެކަން ްެއކަން ްއިން ސަރވިސް

ްގޮތަކަށްްކަންަތއްތައްްާރއްަވަވއިދެްއވާނެްކަމަށް.ްވަރަށްްބޮަޑށްްޝުކުރިއްޔާްެދއްވިްފުރުަޞތަށް.
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ްްދެއްކެވުްނ:ވާހަކަްއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުއޭދަފުށީްދާ

ްކަންތަުކގެް ްއެހެނިހެން ްއިނާޔަތްތަާކއި ްޚާއްޞަ ްޭދންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮށްފައިވާ ްަރއީްސަކން ްއާދެ، .`

ްނޫން ްއެއް ްމައްސަލަ ްުހރި ްިޚޔާލުތަފާތުވުމެއް ްމިއަކަށް ްވެްސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައީކ ްމި .ްވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ

ްޚިޔާލުތަފާތެއްްނުާވނެ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންް ްމިްކަމަކަށް ްމެންބަރުންްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއަންަނނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންް ކޮށްފައިްހުރިްމީހަކަށްްހަމަްޢިނާޔަތްތައްްލިބެންޖެހޭނެ.ްދެންްމީގައިްތަފާތަކަށްްމި

ް ްކިހިނެއްތޯ.ްކޮށްފައި ްކަންނޭނގެްކުރީ ްކުރަމުންދަނީްކިހިނެއްތޯ.ްމިއީ ްމީހާ ްމިހާރުްކުރަމުންދާ ްކިހިނެއްތޯ.ްނޫނީ ވަިކވީ

ްހަދާއިރުަގިއް ްފުރަތަމަ ްެއއްެޗއް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންވީމާ، ްދެން ްއަކީ. ްމައްސަލަ ްވާހަކަދައްކާ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަބަުދވެސް ްހިނގައިދާނެ. ްނުހެދި ްރަނގަޅަށް ްއެއަްށްއެންމެ ްމިންވަރަކުން ްދިމާވާ ްކަންތައްަތއް ނަށް

ބަދަލުތައްްގެންނަމުންދާނީ.ްއެއަށްވުރެްައޅުަގނޑުމެންްބަލަިއލަމާްކީރިތިްޤުރުއާނަށް.ްކީރިތިްޤުރުއާނިްބާއްވައިެލއްވުީނކީް

ް ްހާިދސާތަކުގެ ްއެ ްަމއްސަލަތަާކއި ްއެ ްަވގުތުަގއި ްއަންނަ ްެއއް ްމައްސަލަ ްނޫން.ްެއކަހަލަ ްބިނާކޮްށްއެއްފަހަރަކާ ަމއްޗަށް

ްއެއްޗެހި.ް ްހަދާ ްއިންސާނުން ްމިއީ ްއަދި ްއަޅުަގނޑުމެން، ްއެހެންވީާމ، ްދިޔައީ. ްއެ ްބާއްވައިަލއްވަުމން ްހަމަ ކަންކަން

ްޕްލޭންކުރާނީ.ް ްއޭތި ްގޮތަކަށް ްއޮންނާނެ ްއުމުރަށް ްދުނިޔެ ްޤާނޫނަކީ ްއެއްޗެހީގަިއްކިހިނެއްތޯ،ްފުރަތަމަ ްހަދާ އިންސާނުން

ްނުކުެރވޭނެ ްލަސް.ްއެކަމެއް ްބަދަލުގެނެވޭލެއް ްއަސްލުގަިއ ްޤާނޫނުތަކަށް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިހާރުވެސް .

ް ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްމިހާރު ްބަލާއިރުަގއި ްޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތަށް ްއަޅުަގނޑުމެން. ްބަލަމާ! އަހަުރ61ްްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް

ްީވްދުވަސް.ްބަދަ ްވެއްޖެ.ްއެހެންވީމާ،ްމަދުތޯ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ްއެްކަންނޭނގެ ްދުވަހު ްހުރިހާ ްއޮތް ްނުގެނެްސްމި ލެއް

ްެވގެންް ްމައްސަލައަކަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްގެންނަން. ްބަދަލެއް ްއެއަށް ްއުޅެނީ ްމި ްއަެނއްާކ ްއެހެންވީމާ، ހިނގީ.

ްސަމީުރް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްދިއްދޫ ްދެންމެ ްގޮތް. ްައއި ްކުރަމުން ްމިކަން ްުއޅެނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމީހަކުްވިދާޅުވެް ްހުއްޓާ ްމީހަކު ްހުންނަ ްރައީސްކަުމގައި ްވަިކވެއްެޖއްާޔއޭ. ްކުްށވެރިނުވެ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި އްޖެ،

ްޫދްވެްސްނުުކރޭ.ްއެކަްންކުްށވެރިނުިވޔަްސް ްމީހަކު ްއެ ްނޫން.ްފުރަތަމަ ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ްގޮތަީކްެއއީ ކުށްވެރިކުެރވޭނެ

ތަންްވެސްްދުްއވާލަިއ،ްޤައުމުަގއިްތިބިްމީހުންްހައްޔަރުކޮށްގެްންދޫނުކޮށްލާ.ްޝަރުޢީްކޯޓުތައްްވެސްްުއވާލަިއ،ްއެްތަން

ވެސްްއެްމީހަކުްވެރިކަުމގައިްހުންނާނެ.ްއަދިްވަޙީދު،ްމިސާލަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްބާލަންއުޅަނަސްްއެްމަނިކުފާނުް

ްއޮތް ްގޮަތކަށް ްހުންނާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަހަލަ ްކުްށވެިރވިޔަސްްނުަފއިާބނެ.ްހަމަ ްވެރިކަުމގަިއްްވެސް ކަމެއްަގއި،ްމީހަކު

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްހިޔެއްނުވޭ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްނޫން. ްަކމެއް ްކުރެވޭނެ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްމިއީީކ ްކުށްވެރިކުރުަމކީ ހުއްޓާ

ްމަފްހޫމަކީްއެއީހެނެއް.ްއެްމަްފހޫމަކީްއެްމީހަކުްއެްރަީއސްަކންްދޫކޮށްލުމަށްފަހުގައިްޙަޤީޤަތުގައިްއެްމީހާްކުށްވެިރވާކަންް

ްމިއީް ްއެހެންވީމާ، ްދިރާސާކުރީމަ. ްބަލައި ްކަންތައްތައް ްހުރި ްކޮށްފައި ްއޭނަ ްއެނގޭނީ ްވެސް ްނުވާކަން ދެން

ްއެހެންް ްގޮތުން ްބަހުގެ ްދެން ްނޫން. ްެއއްެޗއް ްއޮތް ްލިޔެފައި ްރޫހަށް ްއެ ްއެއީ ްޤާނޫނުއަާސސީގައި އެްއގޮތަކަްށވެސް
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ވަންޏާްއެއީްރައީސްްމައުމޫނުްކަމަށްްވިޔަސް،ްރައީސްްނަޝީދުްލިޔެވިފައިްޮއވެދާނެ.ްއެްމީހަކުްކުށްވެރިެވއްޖެްކަމަށްް

ކަމަށްްވިޔަސް،ްއަދިްމިހާރުްރައީސްކަންްކުރަމުންދާްޑޮކްަޓރްވަޙީދުްކަމަށްްވިޔަސްްކުށްވެރިެވއްޖެްއޔާްސަރުކާރުންްދޭް

ްމާ ްއެްއެޗއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިސާބުން.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީ ްއެ ނޑާލަންޖެހޭނެ ްކަ ްހަމަ ްހަމަްއިނާޔަތްތައް ނަކޮށްގެންނުވާނެ

ލިޔެލާފައިްހުންނަްދިވެހިބަހުގެްޢިބާރާތެއްްބަލައިލައިގެން،ްމިހެންްއެްމާނަކުރަންޏާްވަރަށްްގިނަްއެްއޗެހިްއެބަހުރިްމީގެް

ްއަިދް ްދިވެހިބަހަކީ ްދެއްކިދާނެ. ްވާހަކަ ްގޮތަކަށް ްދެ ްވެސް ްޤާނޫނެއްެގ ްކޮންމެ ްމިއިން ްާމނަ. ްނެގިދާނެ ްނުބައިކޮށް މާނަ

ބަސްބަހަކީްވެސްްހަަމްދެކޮޅަށްްބަހުސްކުރެވެންްހުިރްމައްސަލަތައް.ްއަޅުަގނޑުމެްންމިްއުޅެނީްދީނުގައިްވެސްްއެހެންް

4ްް ްވާހަކަދަްއކަިއެގން، ްރަސޫލާެގ4ްްއިމާމުންގެ ްކީރިތި ްދޭތެރޭ ްކަންތައްަތކާ ްހުރި ްބާވައިަލއްވާަފއި ްދީނުަގއި އިމާމުން

ްޚިޔާލުތައް ްތަފާތު ްވެްސ ްދޭތެރޭގައި ްީދނީްްހަދީޘްތަކާ ްވެސް ްޤައުމުގައި ްމި ްފަހުން ްއެންމެ ްއައިްސ، ވެްސ

ްއެްއް ްކަމެއް. ްއެއް ްހަމަ ްުހރީ ްީމގައި ްދަނީ. ްމި ްޚިޔާލުތަާފތުވެގެން ްމި ްކަންތައްތަްއ ްބޮެޑތި ްއެއްޗެހި ހަމަނުޖެހުންތަކާ

ްޙަދީ ްޙަދީޘެއް ްހުރިހާ ްރަސޫލާ ްކީރިތި ްއަީއ. ްމައްސަލަތައް ްތަނަކުން ްެއްއ ްބާަވއިލެްއވީ. ްއެހެންްދިމާއަކުން ޘްކުރެްއވީ.

ްތަފާތުް ްގޮތް ްައއި ްޙަީދޝްތައް ްއެ ްއެކަމަކު ްމީހަކަށެއް. ްއެހެން ްނުކުެރވޭނެ ްޙަދީޘެއް ްރަސޫާލގެ ްކީރިތި ްނެތް، ބޭކަލަކު

ްޚިޔާލުތަފާތުެވ،ް ްއެހެންވީމާ، ްއުޅެނީ. ްިމ ްޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް ްހުރި ްބުނުމުގައި ްދަންނަބޭކަލުން ްތަފާތު ގޮތްގޮތަށް

ްތަފާތު ްއެހެންނަމަވެސްްކަންކަން ްއަންނާނެ. ްމާނަތައް ްމިކަހަލަ ްމާނަކުރުމުގެ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްައކީ ްއެ ވުމަކީ

ްެވްސް ްމެންބަރަކު ްހުރި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްުއޅެނީ ްމި ްމިހާރު ްކުްށވެރި، ްމީހަކު ްެދކޭގޮުތަގއި އަޅުަގނޑު

ްަޤއުމެ ްއަދި ްއެހެންވީމާ، ްކުށްވެރިުނވެގެން. ްހުއްޓާ ްއެނގޭެންމަޖިލީހުގައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެރިައކު ްހުންނަ ްއގައި

ްހިލާް ްހަމަ ްނިޒާމަކުން ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްވެސް ްހަމަގައިމު ްޤައުމުަގއި ްމި ްހުއްޓާ ްެވރިކަމުގައި ްމީހަކު ްއެ ވެރިކަންކޮށްަފއި

ްވެރިކަ ްެވސް ްުދވަހު ްބަޔަކު،ްއެ ްކުރިއަށް.ްހަމަ ްވެރިކަން ްމީހަުކްގެންދާނެ ްބާލާކަށެއް.ްއެ ްބޭލީީކްނުކެރޭނެ ްމީހަކު މުން

ްއިނގޭތޯ.ް ްއިސްތިޢުފާދެއްީވއޭ ްކެތްނުވެގެން ްހަމަ ްނަޝީދަށް ްރައީސް ްގޮސް ްތަނަށް ްބޭލީނޫންތޯ.ްއެ ްގޮސް ނޫން.ްބަޔަކު

ްނިމުނީތޯ.ް ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްނޫނޭ ްއަކީ ްވަިކވީ ްމަޤާުމން ްކުށްވެރިުނވެ، ްއެްއގޮތަަކށްވެސް އިސްތިޢުފާދެއްީވއޭ.

ްދެވޭްއަދިްއިނގޭތޯ.ްއާދެ،ްުޝކުިރއްޔާ.ްއަސްލުްމައުޟޫޢަކަށްްނު

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް 1ްްބާކީ ްއެަބއޮތް. ްމެންބަރު.1ްްމިނިޓު ްިޢއްޒަތްތެރި ްުޝކުިރއްޔާ ްއިނގޭތޯ. ްޖެހީ ްއެ ްރަނގަބީުލ ްޖަހާ ްވީމަ މިނިޓަށް

ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޙުސައިންްމުޙައްމަދު.ް

ް

 ންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރީްދާއިރާގެްމެ
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ްރައްކާތެރިކަމާއިް ްދޭންޖެހޭ ްމީހަަކށް ްކޮށްަފއިވާ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްދަންނަވާލަން ްެއއްެޗއް ްކުަޑކުޑަ ްވަރަްށ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިޞްލާޙާ ްުހށަހެޅިފައިވާ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ނުޑްއިނާޔަތްތަކާ އަުޅގަ

ްމިތާް ްބާަވއޭ. ްދުވަހަުކ ްކިހާ ްދެމިހުންނަނީ ްހަނދާން ްމެންބަރުންގެ ްމިތިބި ްމިތާ ްަމޖިލީހުގެ ްމި ްގަސްުތކުރަނީ. މިއަދު

ްއެްއވެްސްުގޅުމެއްް ްހަނދާންތަކާ ނޑުމެންކުރާ ްއަުޅގަ ްދުވަހު ްވާހަކަަތކާިއްއަެނއް ްއެްއްދުވަުހްދައްކާ ްވާހަކަތަަކކީ ދެކެވޭ

ވަނަްމާއްާދގެްވާަހކަތައް.ްޚާްއޞަްމަޖިލީހުނ128ްްްނޑުމެންްއެބަްދައްކަމު،ްޤާނޫނުއަާސސީގެްހުރިްއެއްެޗއްތޯއޭ.ްއަުޅގަ

ްކޮބައިތޯ.ް ްމަޤުޞަދަކީ ްނުވަތަ ްމަފްހޫމަކީ ްމާއްާދގެ ްއެ ްމަޖިލީހެއް. ްހިމެނުނު ްެވސް ްއަުޅަގނޑު ްެއއް. ްމާއްދާ އެކުަލވާލި

އަހަރުްދުވަސ11ްްްއަހަރުްދުވަސް،5ްްއިންތިޚާބުކޮށްގެންްްދިވެހިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންނަށްްޚިދުމަތްކުރުމުގައިްރައްޔިތުން

ހޭދަކުރުމަށްފަހުގައިްސިޔާސީްހަޔާތްްނިންމަވާްބޭފުޅެއްްއޭނަގެްދިރިއުޅުްއވުމުަގއިްއަބުުރެވރިކަމާްއެކުަގއިްސޮސައިީޓގަިއް

ްތަޖު ްބޭފުޅެއްގެ ްއެ ްބޭނުންފުޅުވަންޏާ ްހިންގަވަން ްއޮފީހެއް ްައދި ްއުޅުްއވުން. ްއެކު ްވިސްނުންފުޅުްރީތިކަމާ ްއާއި ރިބާ

ޤައުމަށްްފައިދާހުރިްމަގަކުންްގެންދިއުމަށްްޓަަކއިްމަގުފަހިުކރުމަށްްހިންގޭްކަންތައްތަެކއް.ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރާްގޮުތގަިއް

ްވެްސް ްބޭނުމަކީ ްެއކުލަަވއިލުމުގެ ްޤާނޫނު ްމިދެންނެވި ްކުރިން ްެއއީ.ްއަދި ްއެއީ.ްަމޤުޞަދަކީްވެސް ްބޭނުމަކީ މިްމާއްދާގެ

ްޚިޔާލުތަފާތުވި،ްމަޖިލީހުގަިއްއެއީ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްޤާނޫނުތަކުތެރޭ ްއެކުލަވައިލެވުނު ްމަޖިލީހުން ްމި ްހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ .

ްޤާނޫނަކީ.ް ްމި ްޤާނޫނެއް ްއުފެދުނު ްހަލަބޮލިކަން ްވެސް ްމާލޭަގިއ ްމުޅި ްވެްސ، ްސޮަސއިީޓގައި ްމުޅި ްއަދި ވެސް

ް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްމިހާރު ްޤާނޫނެއްްއެހެންނަމަވެސް ްމިފަދަ ްޤަބޫލުކުރަްއވާ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ގޮތުަގއި

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއުޅެނީ. ްމި ްޚިޔާލުތަފާތުެވެގން ްމެދު ްގޮތްތަކާ ްކޮަށއިމަށާނެ ްސިފަތަކާއި ްއޮންނާނެ ްކަމަށް. އޮންނަންޖެހޭ

ް ްމި ްގޮުތަގއި ްޤ128ްާޤަބޫލުކުރެވޭ ްބަހުސްކުރެވޭ ްމި ްމިހާރު ްއަދި ްވެސް ްއަކީ ްމާއްދާ ްސިާޔސީްވަނަ ްވެސް ނޫނަކީ

ްހަރަކާތްތެރިވުމަށްް ްނިކުމެވަޑަިއގަްނނަވަިއގެން ްކުރިއަށް ްއެންެމ ްމައިދާނުގެ ްސިޔާސީ ްއިސްސަފުަގއި ޕާޓީތަކެްއގެ

ްމައުޟޫަޢކަށް،ްމިތާް ްކުރީގެ ްައޅުަގނޑު ްނޫން.ްމިވަރަްށްދަންނަވައިލާފައި ްއެްއޗެއްެސއް ްހަދާފައިވާ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް

ްމައު ްއިންނެވުާމްވާހަކަދެެކވުނު ނޑީަގއި ްގޮ ްތި ްރައީްސ،ްމަނިކުފާނު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަަވއިލާނަން. ްއެްއޗެއް ޟޫޢަކަށް

ްދޭް ްލާރި ްބަޔަކަށް ްކޮންމެވެސް ްއެއްޮކޅުން ްދައްކަނީ ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވާަހކަ. ްސަބްސިޑީގެ ްމަސްވެރިްނގެ އެީކގައި

މުސާރަްއާއިްއިނާޔަތްތައްްބޮުޑކުރުމަށްްދައުލަތުންްވިސްނާްވާހަކަ.ްނޫހުގެްސުރުޚީތަކަށްްބަލާއިރުްއޮންނަނީްޓީޗަރުންގެް

ްސަބްސިީޑެގް ްމަސްވެރިންގެ ްއިވެނީ ްމި ްދެން ްވާހަކަ. ްނުކުޅެދުންތެރިަކމުގެ ްމާލިއްޔަތުގެ ްއިވެީނ ްކޮޅުން ްއަނެއް ވާހަކަ.

ްފޮނުވާފަ ްއިން ްމިނިސްޓްީރ ްފިޝަރީޒް ްއެަބއޮތް ްއައިއްސަ ްމަޖިލީހަށް ްފާސްކުރީ. ްމަޖިލީހުން ްއެަބއޮތްްވާހަކަ. އި

ްމަަސއްކަތްކުާރް ްރަނގަޅަށް ްހަރަކާތްތެރި، ްތެެރއިން ްކޮމިީޓތަކުގެ ްމިތާ ްއަކީ ްކޮމިޓީ ްމާލިްއޔަތު ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްސަބްް ްޖެހުނީމާ ްމަސްވެރިންނާ ްއާދަިއގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއްކަން ކޮމިޓީ

ްމީތި ްގޮސް ްއަކަށް ްވިސްނާލަްންްކޮމިޓީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަރަކަްށ ްކޮންމެވެސް ްކީްއވެެގންތޯއޭ. ްވަނީ ްމި ްގޮތް ޮއންނަ

ްތިބިް ްއައިސް ްމިތަނަށް ްެއީކަގއި ްވޯޓާ ްމަސްވެރިންގެ ްމެންބަރުންނަކީ ްގިނަ ްމިތިބަ ްމިތާ ްއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ.
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ްކޮން ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެ ްދުވަހަކުްވެސް ްކޮންމެ ްއެދެނީ ނޑު ްމަްސވެރިންެގްބޭފުޅުން.ްއަޅުގަ ްއެްއގައި ްާވހަކަ ްެއއް މެވެސް

ްފަރާތުންް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހަމަޖެހެންދެން. ްމިކަން ްވިދާޅުވެަލއްވަން ްމިވަރަށް ްުކޑަމިނަށް ްއެންމެ ސަބްސިޑީ،

ނޑުމެންްކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެްކަމެއް.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަ  އީސް.ްމިކަންްނުކުރެވިްމިހެންްއޮންނަްއޮތުމަކީްއަުޅގަ

ް

 ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤާނޫނުްްޝުކުރިއްޔާ ްދަނީ ްމި ްބަހުސްކުރަމުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްރައްކާތެރިކ2119/9ްަނަންބަރު ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ްޤާނޫނަށްްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްބެހޭ ްއިނާޔަތާ މާއި

ްބިލު. ްމިްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުން ްޢިއްޒަތްެތރި ްމި ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ިޢއްޒަތްތެރި

ރާއްޖޭގެްލޮބުވެތިްހުރިހާްރައްޔިތުންްހަމަްބުއްދީގައިްމިްމަޖިލިސްްހިނގަމުންދާްގޮތްްބައްލަވަންްތިއްބާްކުރެވެމުންްމިް

ްކޮ ްމިއަދަުކްދަނީ ްއެބަޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެނަކަށް ްވިސްނާލަން ްފުންކޮށް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުެމން ންކަމެއްތޯ

ނޑުމެންްމިްޤައުމުގެްރަްއޔިތުންްއުޅެްނވީް މިްރާއްޖެްއަކުްހަސަދަްެއއްްމަދެއްްނޫން،ްނަފުރަތެއްްމަދެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ްމި ްޓަކައި ްާގއިމުކުރުމަށް ްސިސްޓަމެއް ްއުއްމީދެްއަގިއްްރަނގަޅު ްފޮނި ްވަރަށް ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހަށް ޢިއްޒަްތތެރި

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްޚުދު ްދަންނަވަްނޖެހެނީ ްއެްއކޮށް ްހިތާމައާ ްއެހެންނަމަވެސް، ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި އިންތިޚާބުކުރީ.

ްމަޖިލީހަށްްއަޅު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްރައްޔިތުން ްދާއިރާގެ ނޑުެގ،ްހޯރަފުށީ ްއަުޅގަ ްެއްއިހުސާސްކުެރވޭ ްއިންތިޚާބުކުރީ ަގނޑު

ްއެްއކޮްށް ްހިތާމައާ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރަމުން. ްއުއްމީދުތަކެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްކިަބއިން ނޑުގެ ްއަުޅގަ ރައްޔިތުން

ް ްމި ްނެތޭ.17ްްދަންނަވަންޖެހެނީ ްމަޖިލީހަކުން ްޢިއްަޒތްތެރި ްމި ްފުރުޞަތެއް ްއެ ްމަޖިލީހުގަިއ ްރައްޔިތުންގެ ަވނަ

ްަރއީސް، ްމިްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއޗެްއ ްނޫން ްމި ްހަސަދަވެރިަކމާ ްބަދަލުހިފުމާއި ްތަޢައްޞަާބިއ ްޒާތީ ތަފާތުކުރުމާއި

ނަޑކަށްްފެންނަްމަންޒަރެއްްނުފެނޭ.ްސަބަބަކީްވާދަވެރިްޯކލިޝަނުގެް އަހަރުގެްމާީޒ31ްްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަކުންްއަޅުގަ

ްމި ްިދއުން. ްލިބިގެން ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްމިއަުދްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްމި ްމަޖިލީހާއި ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި އީ

ްވިސްނުުމގެް ްުއޅެނީ ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްއަސްލަީކ. ްނުބައިކަމުގެ ްހުރިހާ ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނޭނގިގެން. ްގެންނަން ްއިންސާފު ްހަމަހަމަކަމާއި ްއެއް. މައްސަލަ

ްއިނާޔަތްދެމުންް ްހެދިގެން ްޤާނޫނު ްވީތީ ްބޭފުޅަކަށް ްވަކި ްނުލިބި، ްއިާނޔަތް ްވީތީ ްބާފުަޅކަށް ްވަކި ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ނުގެންދެވޭނެ.ްޤާނޫނުެގްކުރިަމތީގަިއްދިވެހިރާއްޭޖގެްޤާނޫނުައސާސީްބުނާްގޮތުްންހުރިހާްރައްޔިތުންްހަމަހަމަވާންޖެހޭނެ.ް

ް ްނުހެދޭނެ. ްޤާނޫނެއް ްނޫނީ ްމިހަމަކޮށް ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްދިޔައީްްއިއްޔެަގއި ްފެނިގެން ްމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްދައްކަނީ.ްޤާނޫނުްނަންބަރު ްމި ްބިލަށްްވާހަކަ ްމި ްހަމަ ނޑު ްރަީއސް،ްއަުޅގަ ްބެހ2119/9ްްޭޢިއްޒަތްތެރި މިްއިޞްލާޙާ

ނޑުމެނަށްްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލިހުން ިއއްެޔގަިއްފެނިގެންްމިްދިަޔއީްްގޮތުންްައޅުަގނޑުްދަންަނވަންްމިްއުޅެނީ،ްއަުޅގަ

ްރާއްޖޭގެް ްމި ްބަޔަކު. ްކިޔާ ްކޯލިޝަނޭ ްފޭރިގަތީ. ްވެރިކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބަޔަކު ްބުނާ ްނުވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީ މި
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ްހުށަހެޅޭނޭް ްޤާނޫނުތައް ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމީހުނަށް ްބަޔަކު.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްއެ ްދޭ ްުނވެސް ްވޯޓު ރައްޔިތުން

ނޑުްއޭުރަގއިްވެްސްގޮތަކަށްްޤާނޫ ނުްބަދަލުކުެރިވެގންްދިޔަްމަންޒަރު.ްއަުޅގަޑުެމނަށްްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްއަުޅގަ

ްިމް ްވަންޏާ ްާދކަމަށް ްމަުރވެގެން ްޝަހީދުކުެރވި، ްޮގތެއްަގއި ްއަނިާޔވެރި ްިވޔަސް ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ްއަދި ދެންނެވީމު،

ހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްއޭެގްހިއްސާްއޮންަނނިވިްގޮަތކަށްްނޫނީްޤާނޫނެްއްްރާއްޖޭަގއިްއެފަދަްމަރުތަްއްތަހައްމަލުކުރެވެމުންދާ

ބައްޓަންކުރެިވގެންްޮގސްގެންުނވާނޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްފެނިގެންްދަނީްއެްމަންޒަރެއްްނޫން.ް

ް ްހިމ31ްާއިްއޔެަގއި ްއިނާޔަާތއި ްޭބފުޅަކަށް ްކުރެްއވި ްވެރިކަން ްޚުދުމުޚްތާރު ްދިނުމަށްްއަހަރު ްރައްކާތެރިކަން ޔަތާިއ

ްޤާނޫނުތައްް ްގޮތަށް ްޚަަރދުކުރެވޭނެ ްބޭފުޅަކަށް ްއެ ްމިލްިކއްޔާތުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއިތުރަށް ްޤާނޫނަށް ްދިޔަ ހުށަހެޅިގެން

ނޑުމެންގެްޑިޮމކްރެޓިކުްވެރިޔަުކ،ްހަމައެކަނިްރައްޔިތުންްއިމްތިޚާބުކޮްށގެ ްންބައްޓަންކުރެވެމުންްކުރެވެމުންްއައިސްްއަުޅގަ

ްވެރިކަްން ްނުކުމެ، ްކޮށްގެން ްބަޣާވާެތއް ްއެދުމައިގެން ްއަމިއްލަ ްނުކުމެ، ްކޮްށގެން ްބަޣާވާތެއް ްބޭފުޅާ ްހޮވި ވޯޓުލަިއގެން

ްމަޤްޞަދަީކް ްފޭރިގަތުމުގެ ްނައްތާލަން.ްވެރިަކން ްބޭފުޅާ ްވެްސްއެ ްފޭރިގަތީ ްވެރިކަން ްފެންނަނީ ްމި ްމިހާރު ފޭރިގަނެގެން

ްރާއްޖެއަކު ްމި ްެއއީ.ްމިހާރު ްއޮްތްްވެސް ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްނެތް.ްމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްެވސް ްކަމެއް ްެއއްެވސް ދަތި

ް ްއޮތް ްފަާށފައި ްރަށްތަުކގައި ްެއކިެއކި ްތަަރއްީޤގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްްސކީމާއި ްއިންޝުއަރެންސް ޕްރޮޖެކްޓ384ްްުހެލްތު

ދަންނަވަނީްހިތާމަވެރި،ްދެރަްމަންޒަރެްއގެްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްހުއްުޓަވއިލައިފި.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަޅުަގނޑުްމި

ްމިް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްފާޚާނާނުކުެރވިަފ. ްތިބީ ްަރއްޔިތުން ްރަށްތަުކގެ ްރާއްޖޭެގ ްމި ްަރއީްސ، ްިޢއްޒަތްތެރި ވާހަކަ.

ްދަ ްތިބީ ްރައްޔިތުން ްރާއްޭޖގެ ްބޯފެންްނުބޮވިފަ.ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް،ްމި ްރަްއޔިތުްންތިބީ ްރަށްތަުކގެ ރިންނަށްްރާއްޖޭގެ

ްނުލިބިފަ.ް ްޞިއްޙަެތއް ްރަނގަޅު ްތިބީ ްރަްއޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހާސިލުނުކުރެވިފަ. ތަޢުލީމު

ްިމް ްވެިރޔަކު ްޯއާގވެރި ްދައްކަނީ ްމި ްުދވާލު ްރެޔާއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ްކަމެއްގެ ްހުރިހާ ްމި ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމައް ްމި ްނަމަ ްކުރި ްވެރިކަން ްމިހާރަކު.ްރާއްޖޭގެ ްނޯތީސް.ްނެތީސް ްރާއްޭޖަގއި ްމި ްނޫނ31ްްްސަލަތަކެއް ްމަދެއް އަހަރު

ްވާދަވެިރް ްއުޅެނީ ްމި ްދަންނަވަން ްހިތާމައާެއއްކޮށް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްތަރައްޤީކުރާކަށް. ްރާއްޖެ ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

އަހަރުްމަދެްއ31ްްކަށްްދެނެއްްނާންނާނޭްސިޔާސީްވެރިްނގެްބުއްީދގެްމައްސަލަްއެކޭްމިްުއޅެނީ.ްއެްބޭފުޅުންގެްބުއްދިއަް

ްއެދުމުގެްބޭނުމުަގ.ް ްއަމިއްލަ ްތަރައްޤީކުރާކަށް.ްއަލުންްއަނބުރާްވެރިކަންްފޭިރގަތީްވެސް ނޫނޭްއަޅުަގނޑުމެންެގްޤައުމު

ލީހުންްމިހާރުްކުރާްހުރިހާްމަސައްކަެތއްްެވސްްމިްކުރަނީްއެްބޭނުމުގަ.ްއަޅުަގނޑުމެންެގްޢިްއޒަތްތެރިްރައްޔިތުްނގެްމަޖި

ްބޭފުޅާައކަްށް ްމަސްވެރި ްބަްއލަވާ! ްގޮތަށް. ްދެރަވާ ްއަށް ްދެރަމީހާ ްމަސައްކަތް. ްއެ ްހަމަ ްގެންދަނީ ްމި ްކުރަމުން ވެސް

ްކިތަންމެް ްފާސްކުރިޔަސް ްވަަރކަްށ ްކިތަންމެ ްޤާނޫނެއް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްހިމާޔަތެއް. ްއިނާޔަތެްއ، ްއެްއވެސް ނުލިބޭ

ނޑުމެން ްައޅުގަ ްފާސްކުިރޔަސް ނޑުމެނަީކްބިލުތަކެއް ްއަުޅގަ ްނުވާނެ. ްެއކަމެްއ ްނެތިްއޔާ ްެތދުވެރިކަން ްކިަބިއގައި ގެ

ްޤާނޫނެްއް ްވަރުގަދަ ްވުރެ ްޤާނޫނަށް ްއިލާހީ ްތެރޭގައި ނުޑމެންގެ ްތިބެނީ.ްއަުޅގަ ްތަބާވެގެން ްޤާނޫނަށް މުސްލިމުން.ްއިލާހީ

ްތަންފީޒު ްއަޅުަގނޑުމެނަށް ްއެްއޗެއް ްއޮތް ްބުނެފައި ްެވސް ްޤާނޫނުގައި ްއެ ްބަރުވަމުންދާްނޯންނާނެ. ްފަހަތަށް ނުުކރެވި،
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ްވެއްޓިފަިއް ްޤައުުމެގްހާލަތުްމިވަރަށް ްފެންނަނީ.ްމިހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މަންޒަރު

ްސަބަބަކީ.ް ްބޮޑުވަމުންދާ ްތާއީދު ްސަުރކާރަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ނޑުެމނަށް ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއޮތީ. މި

ްސިސްޓަުމެގްޢިއް ްބިނާކޮށް،ްއެ ްސިސްޓަމެއް ްަގވަރނަންސް ްގުްޑ ްއުެޅވޭނެ ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެީއ ްރަީއސް، ޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްގެންދާތީ. ްމަސައްކަތްކުރަުމން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގޮތަކަށް ްއުޅެވޭނޭ ްސަލާްނނުޖަހާ ްަރއްޔިތުން ތެރޭގައި

ްދަންނަވަންޖެ ްއެއްކޮށް ްހިތާމަާއ ްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅަީކްރައީސް، ްކުެރްއވި ްރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި ހެނީ

މައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްކަަމށްްވިޔަްސ،ްމިްާރއްޖޭގެްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކުެރއްިވްބޭފުޅަކީްކެނެރީޭގްމުޙައްމަދުް

ް...ނަޝީދުްކަމަށްްވިޔަސްްޤާނޫނުގެްކުރިމަތީްހަމަހަމަވާންޖެހޭނޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްހިތާމަ

ް

ްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއިންގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސަވިލިމާފަންނުްދާއިރާ

.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަންްކޮށްފައިވާްފަރާތަކަށްްދޭންޖެހ2119/9ްޭޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްހުް ްއިޞްލާޙެއް ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްއިާނޔަތްތަކާ ްމެންބަރުްރައްކާތެރިކަާމއި ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްވިލުފުށީ ށަހެޅުއްވީީތވެ،

ްހަމަް ްއޮިއވަރުަގއި ްމި ްޖަޒުބާތުގެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއަޅުަގނުޑ ްރަޝީދަށް ރިޔާޟު

ްތެދުވެވަް ްިވސްނިވަަޑިއގެން ްއެކަން ްފަހުން ްހޭދަކޮށްލައްވާަފއި ްވަުގތުތައް ްތަޅުުމގައި ްމި ްހަމަްއަބަދުވެސް ްެވސް ޑަިއގެން

ް ްހިތާމަްއަކީ.ްމިްޤާނޫނަކީްޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނަްމާއްދާގައިްބަޔާންކުރާްުރކުންތަްއ128ްްއަނެއްާކވެސްްޖަޒުބާތު.ްމިއީ

ްދާއިރާެގް ްވިލިމާފަންނު ްައޅުަގނޑު، ްހައިިސއްޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްހަދާ ްޤާނޫނު ްޓަކައި ފުރިހަމަކުރުމަށް

ނޑުްހުށަހެޅިްޤާނޫނު.ްއެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙެްއްމެންބަރުގެްހައިސިއް ޔަތުންްމިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްތަޅުމަށްްއަޅުގަ

ްމިް ްއެއްފަދައިން ްދުވަހެކޭ ްއެ ްހަމަ ްއެބަހުރި ްހަނދާން ްރަނގަޅަށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއައިއްސަ. ްއޮތީ ްމި މިއަދު

ްވެދެަވޑަިއަގން ްހިެމނިވަަޑއިގަންަނވާ، ްމަޖިލީހުގައި ްހުންނަްޢިއްޒަތްތެރި ްސަލާމަތުން ްބުއްދި ްމެންބަރަކީ ްކޮންމެ ނަވާ

ްއަިދް ްފާހަގަކުރޭ. ްއެބަ ްރުކުންތައް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެބަޖެހޭ. ްޔަގީންކުރަން ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްކަމުގައި މެންބަރެއް

ނޑުމެންްމިް މަސައްކަްތްއިލެކްޝަނާްބެހޭްޤާނޫނުަގއިްވެސްްއެކަންްއޮތީްއެހެން.ްވަދެވަަޑއިގެންްިތއްބަވާެމ،ްއޭރުްައޅުގަ

ނުލާހިކުްހިތްނިޔަތްތެރިކަމާްއެކުަގއިްރަނގަޅަށްްކޮށްދޭންްުއޅުނީމާ،ްމިްޤާނޫނުއަސާސީްައށްްފުރިހަމަކަމެއްްގެނެސްދޭންް

ްއާޑަް ްހަމަ ްޢާއްމުކޮށް ްއަދި ްއާއި ްވާަހކަ ްބިލެއްގެ ްރެކޭ ްލިބިގެންދިަޔީއ ްއަޅުަގނޑުމެނަށް ްމައްސަަލިއގައި ްއެ އުޅުނީމާ،

ތިންްުއނދަގޫކުރާްހިސާބަށްްކަންަތއްތައްްދިޔަ.ްނަމަެވސްްއެްަބޔަަކށްްމިކަންްއަިއސްްޖެހުނީމަ،ްފުރައްސާރަކޮށްްމަގުމަ

ނުވަތަްއެްބަޔަކަށްްމިްބޭނުންތެރިކަންްޖެހިއްޖެކަންްވިސްނުނުްހިނދު،ްމިއަށްވުރްްރަނގަޅުްއެހެންްޤާނޫނެއްްނެތް.ްމިް

ްރައް ްމެދަށް ްމީގެ ްއަދި ްނެތް. ްފާސްކުެރވޭކަްށ ްއެއްޗެއް ްއޭރުެވސް،ްނޫން ްވިްސނާވަަޑއިގަންަނވާ. ްއެބަ ްތިބިކަން ޔިތުން

ްމަޤާމުް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްނިސްބަތުން ްަޤއުމެްއގެ ްގެންދިޔައީ ްދަންނަވަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް މިހާރު

ްޑިސިޝަންތައްް ްމަތީ ްވަރަށް ްނަންަގވަންޖެހޭ ްއެ ްހަޔާތުން ްޤައުެމއްެގ ްނޫނޭ. ްެއއް ްސަާމސާ ްފަރާތަީކ ްއަދާކުރަްއވާ
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ްމުހިއްމުް ްއެންމެ ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާ، ްރަނގަޅަށް ްެއންމެ ްބޭރު ްއާއި ްއެތެރެ ްެއންމެ ްޤައުެމއްގެ ނެންގެވުމުެގ،

ްެއް ްނިސްބަތުން ްދައުލަތެއްގެ ްވާނޭ. ްއަކު ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބޭފުޅަކަށް ްހޭދަކުރެއްވި ްމަރުޙަލާތައް ވަގުތުަތކުގެ

ް ްމަނިކުފާނަކަށް ްއެ ްިސއްރުތައް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ.ްދަޢުލަތެއްގެ ްޭބކަނބަލަކަށް ްއެ ްނުވަތަ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ.

ްފަރާތްތަކަްށް ްކުރެްއވި ްރައީްސކަން ްަޤއުމެްއގެ ްއެ ްވެސް ްޤައުމެްއަގިއ ްކޮންމެ ްދުނިޔޭގެ ްނޫން ްޤައުމު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންްއެހެންްކަަމކަްށްްއިނާޔަތާިއްރަްއކާތެރިކަންްދޭ.ްމިއީްއަލަްށްބަޔަުކްކުރަންުއޅޭްކަމެްއްނޫން.ްމިއީ އަދިްައޅުގަ

ނޑުމެންްމިްއުފެއްިދްޤާނޫނުގެްމާީލް ގޮންޖަހަންްކުރަންއުޭޅްކަމެްއްވެސްްނޫން.ްިމއަދުްމިްނުކުްތްމައްސަލަްއަީކްއަުޅގަ

ް ްމާއްދާ ްބަޔާންކުރާ ްކަމަށް ްއޮތީ.ްޤާނޫނުއަސާސީަގއ3ްިއިނާޔަތް ްމި ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްއިތުރަްށްއިޞްލާޙެއް ް)ހ(ްއަށް ްގެ

ްމަސަްއކަތްކުަރއްވާަފއިް ްވިދާުޅވެެދއްވަން ްއޭެގއިތުރަށް ްޮއވެމެ.ްއަދި ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްއުސޫލުތަްއްވެސް ްރަމްޒީ ބަޔާންކުރާ

ރުފިާޔްދައުލަތުންްދެންާވނޭ.ްއެީއްެއްމަޤާމުންްވަިކވާްމީހާްއެއީްޤާނޫނީްހަމަތަުކެގ51111ްްމިްއޮތީްމިގޮުތގަިއްމަހަކުް

ް ްމީހަުކކަން ްވަިކވެއްޖެ ްަވކިެވަވޑަިއގެންްމަތިން ްކަމުން ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްފަުހގަ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރު ޔަގީންކުރުމަށް

ް ްިތއްބެވީ ްޤައުމުގައި 2ްްމި ްރަން ްޤައުުމގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކުރީގެ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވަނީ ްތެރެއިން 31ްޭބފުޅުންގެ

ްއަލްުއސްތާުޛްމައު ްކުެރއްވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން ްވިދާުޅާވްއަހަރުަގއި ްއެ ްބޭފުޅުން ްމި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ،ްއަދި މޫން

ް ްކުރެްއވި ްވެރިަކމެއް ްވިދާުޅވާ ްއެ ްމުޙައްމަުދ3ްްއޯާގވެރި ްއަދާކުރެްއވި ްމަޤާމު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ އަހަރުގެ

ްގޮތް ްއެދާ ްއުޅުއްަވމުން ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއަދި ްގޮތާ ްވަކިެވވަަޑިއގެންނެވި ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްއެީއްްނަޝީދު. ވެސް

ްތިބޭނެ.ް ްބަަޔކު ްތާއީދުކުރަްއވާ ްއެކަމަށް ްނޫން. ްކަމެއް ްޮއތް ްއޮިޅވަަޑިއގެންފައި ްރަްއޔިތަކަށް ްއެްއވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްތަރިއަކީް ްއެނބުރޭ ްފިޔަޖަހާ، ްއެންމެ ްވެސް ްމިއަދު ްނާެރހުގައި ްިސޔާސީ ްޤައުމުގެ ްމި ްއެނޭގ ްއެަބ އަޅުަގނޑުމެނަށް

ްމައުމޫުން ްއަލްއުސްާތޛު ްމުޙައްމަދުްނަޝީދުެގްރައީސް ްޖެހިގެން ްއެްުއސޫލު.ްހަމަ ްފިކުރާއި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެްިސޔާސީ

ްައއްުޑް ްފެއްޓިގެން ްުތރާކުނުން ްއުތުރުން، ްއެންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިނގާ. ްގަބޫލުކުރަމާ ްައޅުަގނުޑ ްއެބައޮތްކަން ފިކުރު

އްިވޔަސްްމިްނޫންްގޮތަކަށްްމިްގުޑައިގެންްނުދޭ.ްއަތޮޅުްހިތަދުއާްދޭތެރޭގައިްހަމަްކޮންމެްތާކުްސިޔާސީްޖަލްސާްއެއްްބޭ

ްހިތުެގް ްސިޔާސީ ްބައެްއގެ ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްތެރޭގައި ްރައްިޔތުންގެ ނޑުމެންގެ ްއެއީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ ްވެސް ޙަޤީޤަތަކީ

ްގ.ކެ ްއެދެން ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑ ްދަންނަވަނީ. ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްކަމެްއގެ ްުގޅުންހުރި ނެީރޭގްވިންދާ

ްއެް ްނަމަވެސް ްހުންނެވި ްބަަޔށް ްއެއްުދވަހާ ްކުރެްއވީތީވެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްކުރީެގ ްނަޝީދަށް މުޙައްމަދު

މަނިކުފާނަށްްވެސްްލިބެންޖެހޭްއެްއޗެއްްީމގެތެރެއިންްދިނުމަށް.ްނަމަވެސްްެއްހޯއްެދވުމުގެްިނޔަތުަގއިްނުވަަތްއެްވާހަަކް

ްރައްޔި ްދެއްެކވުމުަގއި ްކުރިއަްށްރަނގަޅަށް ްނުގެންނަވާ ްމީގެތެރެއަށް ްކަންތައްތައް ްއެހެން ްގޮތަށް ްއޮޅުންއަރާ ތުންނަށް

ްޤައުމަްށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާއިުރގަިއ ްހާލަތަށް ްމިައދުގެ ްކުރެވޭނެ. ްމިކަން ްއެކު ްއިޚްލާސްތެރިކަާމ ގެންދިޔައިމަ

ްދުވަ ްވަކިެވވަަޑިއގެންނެވި ްވެރިކަމުން ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްހުސްއެކަނި 7ްްހަކީ ްދުވަހުގެ ްކޮންމެވެްސ1ްްފެބުރުއަރީ ަގޑި

ްއަިއް ްރަްއޔިތުންނަށ24ްްްހިސާބެއް.ްޖެހިގެން ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ްުނވަނީސް ްއ211ްްެގަިޑއިރު ްރުފިޔާެގްގެއްލުން ިމލިއަން
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ްިދވެ ްއެއީ ްއެކުަލއިަގއި، ްހަމަ ްއެބަތިބި. ްވެސް ްމަޖިލީހުގަިއ ްމި ްމީހުން ްބައިވެރި ްމަނިކުފާނާ ްއެ ހިރާއްޭޖގެްމަނިކުފާނު.

ްދަފުތަުރގަިއް ްގަާވއިދުގެ ްެބހޭ ްޕާޓީަތކާ ްސިޔާސީ ްއޮތް ްހެދިފައި ްދަށުން ްބާރެއްގެ ްލިބިދޭ ްދަށުން ޤާނޫނެއްގެ

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއްއޮތްްިސޔާސީްޕާޓީްއެއް.ްމޯލްިޑިވއަންްޑިމޮކްރެޓިކުްޕާީޓގެްމެންބަުރން.ްއިްއޔެަގއިްމިްމަޖިލީހުެގް

ްިކހި ްވިދާުޅވި ްބޭބޭފުޅުން ްނިމެންދެްބައެއް ްކަމެއް. ްމެންބަރުން ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްއެނގެނީ ްރާއްޭޖގެނެއްތޯއޭ ްމަޑުކޮށްލައްވާ! ްން

ބޭފުޅުންްއެްްތަޙުޤީޤުކުރަމުން.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްސަރުކާރުންްއެފުލުހުންގެްއިދާރާްއިންްމިހާރުްއެްދަނީްއެްކަންތައްތައްް

ްނުކުެރވުނުްވިދާޅުވާް ްރަްށތަކ31ްުްކަމެްއ ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްައޅާފައިއަހަރު ްގެްަގއި ްފުލުުހންގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެްްަތކާއިްހުރި

ްރައްޔިުތންނަްކޯޓުރޫމްތަކާއި ްރަށްވެހިދިވެހި ްހުރި ްޚިދުމަތްދޭން ްރޯކޮށްލި،ގެށް ްސުންނާފަތިކޮށް ްތަޅާ މް.ޑީ.ޕީެގްއެްަތއް

ް ްތިބީ ްއެ ްީޓވީތަުކންނާއިފެމެންބަރުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްިހސާބަކުންްންނަން ްނިމޭނީ.ްްރިޕޯޓުތަކުން.ްކޮން ްމައްސަލަ ތޯ

ްއަމުރެއްް ްހިތްވަރުދޭް،ކުރާްއެފަދަ ްކުރުމަށް ްއަމުރެްއ ްފައިާސްމީްޓެަރރިސްޓު ްދައުލަތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހަކަށް

ް ްއެބަޖެހޭ. ްދޭން ްކުރީެގްއަޅުަގނޑުމެން ނޑައަޅަްނވީ ްކަ ްޤާނޫުނގައި ްމި ްއެބައޮތް ްކަމެއް ްކޮންދޭންީވ ްމަނިކުފާނަށް އެ

ްކުޑަްގޮޅިްްނަމަްޓެރަރިސްޓުންްހިންގަންްއުުޅއްވާްބޭފުޅަކުްއިްދިވެހިރާއްޭޖގަްއިކަްންކުރައްވާފަްރައީސުންގެްތެެރއިންްވެރި

ްެއއާކޯނުބަންދުކޮށްފަްްއިއެްއގަ ްބަހައްޓާލަކޮށްފަްއި، ްހިްއކާފައި ްަޙއްޤުަގއި ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހި ްވެސްްދެްއާވށޭ އި

ލާއިޤުވާްކަމަށްްށްްވަރަށްްބޮޑަށްްެނރީގޭްމުޙައްމަދުްނަޝީދައިނާޔަތާއިްރަްއކާތެރިކަންްކެްދޭންޖެހޭނެ.ްއެގޮތަށްބަހައްޓައި

ްެދކެން.ްެއއީ ްޢަމަްއަޅުަގނޑު ްއެލުކުރަްއވާ ްނޫން ްއެހެން ްވުރެްމަނިކުފާނަށްްގޮތުން. ނޑަށް ްައޅުގަ ްލޯިބވީްްޓަކައި ވަކި

ްކޮބައިތޯ. ްމީހަކު ްްއިތުރު ްނަޝީދަށް ްމުޙައްމަދު ްކެނެރީގެ ްގ. ނުޑ. ްއަޅުގަ ްހެދީ ްޤާނޫނޫ ްލިބިވަޑައިގަތުމަްށްއެްއަކލަ މި

ްނު ްމެންބަރުން ްބައެއް ްމިތަނުން ްޙަޤީޤީ ްާވހަކައިގެ ްދައްކާ ްއެ ްްޙައްޤުވެރިކުޅެދިގެން ނޑު. ްއަުޅގަ ނޑުްއަކީ އަުޅގަ

ްމިް ްރަްއކާތެރިކަން ްްއިނާޔަތާިއ ނުޑ ްއަުޅގަ ްްއެދެންދެނީ. ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފަހުން ްވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް.ްމީގެ މެްނބަރުން

ްއަންނާނެ.ްއެ ްފައި،ްހެންވީމާްދުވަހެއް ްމަަސއްކަާތއި ްރަނގަޅު ްއިޞްލާުޙކުރުމުގެ ްޤައުމު ްމި ްނުދަނީސް ްހިސާބަށް ްތިލަްއެ

ްއެްއެވވަަޑއިގެންްތިއްބަވާފައިްއެބޭފުޅުން...މަްރަނގަޅުވާނެ.ްންދިޔައިސާބިތުކޮށްގެންްހެޔޮްގޮތުަގއިްޤައުމުްކުރިއަށްްގެ

ް

ްކެވުން:ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެއްް

ްކު ްއިނާޔަތް ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްާތއީދުކުރަން.ްޑަކުރުމަށް ނޑު ްއަުޅގަ އިޞްލާޙަްށ

ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން. ްކުޑަކުާރކަށް ްއިނާޔަތް ްބޭފުެޅއްެގ ްަވކި ްއެީއ ްކުަރްއވާފަިއްްއެކަމަކު ްރަީއސްކަން ގޮތުަގއި

ްލިބެންްްތިއްބެވި ނޑުމެންޖެބޭފުޅުންނަށް ްައޅުގަ ްއިލަެރވެންޓުކޮށް ްރައްކާެތރިކަމެއް ްއިނާޔަތްތަކާިއ ްއެްދޭންޖެްހޭ ހެނީ

ްނެތި. ްބެލުމެއް ްކޮންމެހެން ްވ11ްެްމުއްދަތަކަށް ްދުވަހު ްހުރިްއޔާްއަހަރު ްކުަރްއވާފައި ްއެހެނ11ްްްްރިކަން ްުދވަހު އަހަރު

31ްއިްހުންނެވިްއޔާްއަހަރުްދުވަހުްވެިރކަންކޮށްފ31ްަ.ްހުްނނާނީންނަށްްވުރެންްޢިއްޒަތުަގއިްުއޅުްއވާފައިްހުރިހާްރައްޔިތު

އަހަރ5ްްުްދުވަހުްވެރިކަންކޮށްފިްއޔާއަހަރ5ްްުހުންނާނީ.ްްއިްުއޅުްއވާަފއިއަހަރުްދުވަހުްރައްޔިތުންނަށްްވުރެންްޢިއްޒަުތގަ
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ފޭބުމަށްފަހުްްއިންްކުރައްވާފަވެރިކަް،ްިއްހުންނާނީ.ްއެހެންވީމާުއޅުްއވާފަްއިޢިއްޒަުތގަްހުްއެހެންްރައްޔިތުންނަށްްވުރެދުވަ

ްމި ްއިތުރަށް ނޑުމެން ްވެރިކަްންކުރާްހުރިހާްފަރާތްތަކަށްްދެންްއަުޅގަ ެއއްްްއި،ެވސްްެއއްްހަމަެއއްގަްްދޭްއިނާޔަތްތަަކކީ

ނޑުމެންްހަމަްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްމީގެްކުރިންްފާސްކޮށްފައިްއޮްތްްއުސޫލަކުންްދިނީމަްއެކަންްއެ ނިމުނީ.ްއަޅުގަ

ނޑުޤާނޫ ްއަޅުގަ ްއޮތްްްނެއް ްފާސްކޮށްފައި ްވޯޓުދީގެން ްމިްވެސް ްވާހަކަ ްއިޞްލާޙުކުރާ ްއޭރުްްޤާނޫނެއް ދައްކަނީ.

ްޑިމޮކްރަސީ ްއާ ްިތބީ ްހީކޮށްގެން ްޤާނޫނުއަސާސީްއިްެއްއގަްއަޅުަގނޑުމެން ްްއާ ްކަންތައްތަކެްއްެއްއެގ ްއާ ދަށުން

ްފިޔަވެގެން ްއެޭޅ ްކުރިއަށް ްޤައުމު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްާދއިރުަގއި ްމަސައްކަތްްވަޅެްއގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކުރަްންގޮތުން

ްބޭފުުޅން ްތިއްބަވާ ްކޮށްފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކން ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއުޭޅއިރު ްއެހެންްޢަްފަށައިގެން މަލުކުރައްވާނީ

ްކުރިްްޤައުމުތަކުަގއި ްތިެވސް، ްކުަރއްވާަފއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްޤައުމުތަކުަގއި ްހުރި ްބޭފުޅުންްއްބަްައރާފައި ވާ

ްފައިދާްގޮތަށްްޢަމަލުކުރައްވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްކުރެްއވުމުގަްކަމަށް. ްމަސައްކަތްތަކެއް ްއިޖުތިމާޢީ ްބޭފުޅުންްހުރި ްއެ އި

ްކަމަށް ްދިވެިހރާއްޖޭގަްއުޅުްއވާނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއކަމަުކ ްމަންޒަްއި. ްދަނީކީއެ ްމި ްފެނިގެން ްނޫން .ްެރއް

ްފެނި ްއެބައަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތަންތަނުގައިްގެން ްއެމެރިކާ ްފަރާތްތަކުންވެރިކަންްދޭ ްތިބޭ ްތަންތަނުގަްްކޮށްފައި ްއިްޔޫ.އެން

ްވަޒީފާތަކުގަް ްދެމިމަތީ ްހަމަ ްޚިދުމަތްކުރުމުގައި ްރައްޔިތުްނނަށް ްއެކަްންއި ްޤައުމުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއެކަމަކު ތިބޭތަން.

ްމި ްމައުމޫނަށްްއެހެންތޯ ްރަީއސް ްިލބިވަަޑއިގެންްވަނީ. ްޔޫ.އެންަގިއްްެނވިވެސް ްފުރުޞަތެއް ްއެަފދަ ހަމަ

ްފުރުޞަތުގެމަސައްކަތް ްއެ ްއެކަަމކު ްނުކުރަްއވާްކުެރއްވުމަށް. ްޭބނުމެއް ްތެޭރގައި،ްް.ވެސް ްކަންތައްތަުކގެ ްސިާޔސީ ހަމަ

ްންޏާ.ްއެހެންކަމަްށވަުކރައްވަނީއިްކޮމްޕީޓުކުރަްއވަންްމިްމަސައްކަތްއެއްްހަމައެއްގަްްސީްދާއިރާަގއިްއެހެންްމީހުންނާސިޔާ

ކުރަްއވާްބޭފުޅުންނަށްްލިބޭްހަމަްއެހެންްދެންްކޮމްޕީޓުވެސްްލިބިވަަޑއިގަންަނވާނީްްއަށްްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްއެްބޭފުޅާ

ްނަޝީދު ްރައީްސ ްމިްފުރުޞަތުތަކެކޭ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމޭރުުމން ްއެ ްހަމަ ްރައީސްކަމަށްްްވެސް ްހަމަ ފެންނަނީ.

ްޕާ ްސިޔާސީ ްހަމަ ްއަލުން ްސަފުްޓީވަަޑއިގަްނވަން ްކުރީ ްމަސައްކަތްއެްއގެ ްހުންނަަވއިެގން ތަން.ްްކުރާގައި

ްބޭފުޅާްްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްލިިބވަަޑއިގަންަނވަންވެްއަށްްެއ ްބޭފުޅުންނަކަށްސް ްހުރިހާ ްއެހެން ްހަމަ ްއެްްޖެހޭނީ ވެސް

ްރީމަްއެްލިބެންޖެހޭްމުސާރަްކަމުގައިްއުުޅއްވާްބޭފުޅުންނަްށްހަމަްލިބިވަޑައިގަންަނވާްއިާނޔަތްތަކެއް.ްދެންްރައީްސކަންްކު

ްނަމަެވސް ްހުރިް،އެއް ްއުސޫލުން ްެއއްެޗްއްހަމަހަމަ ްެދއްވާ ްއެ ްތިބޭޕެންޝަނެްއްނަމަވެސް ްކުަރްއވާފައި ްހާްރައީސްކަން

އޮފީހެއްްކޮްނކަމެއްތޯްުކރަނީ.ްސިޔާސީްމަޤާމުތަކަށްްްމުނީ.ްއިތުރަށްްއޮފީހެއްްެހދުމާ،ބޭފުޅުންނަށްްދިނީމަްއެކަންްެއްނި

ް ްަނަގއިގެންްމީހުން ްއޭގެން ްފަިއދާ ްކަންކަުމގަް،ލައިގެންްސިާޔސީ ްކުރަްއވާކަށްްްމިްއިސިާޔސީ ނޫްންްއުުޅއްަވނީ.ްއެކަން

ްކުރަން ްމަސައްކަތްތަެކއް ްއިޖުތިާމޢީ ްެއއީ ްމިތިބީ. ްދީފައި ްރަްއކާތެރިކަން ްއިނާޔަާތއި ްމަޖިލީހުން ްމި ް.އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރަން ްމަސައްކަެތއް ްފައިދާހުރި ްނުކުެމ،ްް.ދިވެހިންނަށް ްތެރޭަގއި ްމައިދާނުގެ ް ްސިާޔސީ ފިތުނަަފސާދައުފައްދަން

ްއޮންނަް ްޕެންޝަނެއް ްހަމަ ްހީވަީނ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ްކަމަްށ ްކުރަްއވާ ްއެކަން ްއެހެްނވީމާ، ްނޫން. ވާހަކަދަްއކާކަށް

ްނިންމާ ްއެކަން ްދީގެން ްއުސޫލަކުން ްހަމަ ްހަމަ ްއެއްޗެއް ްލިބެންޖެހޭ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްނިމުނީ.ްގޮތަށް ލީމަ
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މައްސަލަތަކުގެްވާހަކަދަްއކާއިުރްރައީސްްނަޝީދުގެްމައްސަލަތައްްފުލުސްްއޮފީހުގައި،ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގަ.ްރައީްސް

މައުމޫނުގެްމައްސަލަތައްްވެްސްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުަގއިްބެލެމުންްމިްދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްމައްސަލަތައްްވެސްްބަަލިއް

ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާކަށް.ްނިމޭއިރު ްހާލަތެއް ްހުންނަވާނެ ްބޭފުޅެއް ްއެއްވެސް ްކުރެ ްބޭފުޅުން ްދެ ްމި ްނޭނގެ މެންނަކަްށ

ްއެކަްން ްނޭނގެ ްއެއްގޮތަކަްށވެސް ްހަމަ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްމައްސަލަަތއް ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްޝަރީޢަތުގައި މިހާރުވެސް

ްތީމު ްގޮތެއް.ްއޮޑިުޓްރިޕޯޓު ްހުންނަވާނެ ްނަީޝދު ްރައީސް ްއިންްނިމިގެންދާއިރު ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ގޭގެ،ްދިރާސާކުަރމުން

ނޑުމެންްހީކުރީްމީގެްކުރީަގއިްއޮިޑޓަރްޖެނެރަލްްމަސައްަކތްކުރަްއވާފައިްހުރީްސިޔާީސް އެދަނީ.ްހަމަގައިމުްވެސްްއަުޅގަ

ްއޮިޑޓުްނިންމައިގެން ްގޮތުންްތީމުޭގގެ ްވާހަކަތަަކކީްސިޔާސީ ގެނަިއއިރުްްވިސްނުމެްއގަިއްކަމަށް.ްއޭުރްދައްކަވާަފއިްހުރި

ްބިލުަތާކް ްއެ ްއެބަހުރި ްފޮނުވާފައި ްމަޖިލީހަށް ްތެރޭގައި ްމިއަހަރު ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ްވާހަކަަތކެއް ދެއްކެިވ

ްރަީއްސެގް ްއޭުރގެ ްދަތުރުތަކުަގއި ްއިން ްފައިސާ ްިދވެހިރައްިޔތުންގެ ްކިހިނެއްތޯ ްފޮނުިވއިރު ްއެކު ްބިލުތަކާ އެީކގަ.

ް ްޑޮލ6111ްައަނބިކަނބަލުން 5111ްްރުން، ްކީޭކޯތ7111ްްޑޮލަރުން، ްދެން ްބަްއލަވަިއގެންފަ. ްގަހަނާ ޑޮލަރުން

ނޑަކަށްްހަމަްއެްއގޮތަކަްށވެްސް އަޅުަގނޑުމެންްދަންނަވާނީ.ްމިްބަލާްނިމޭއިރުްމިްކޮރަޕްަޝނަށްްނުފެތޭނެްގޮތެއްްއަުޅގަ

ނޑުމެންްކިަތންމެްތާއީދުކުރިޔަސްްއޭުރގެްރައީސަކަށްްވެސް،ްމި ހާރުްރައީސަކަށްްވެސް،ްއޭގެްކުރިންްނުވިސްނޭ.ްއަުޅގަ

ްމީކީް ްކަމަކަށް. ްގަނެވޭނެ ްގަަހނާ ްގޮސް ްފައިސާއިން ްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ްވެސް ްރައީސަކަށް ހުންނެވި

ިއްކުރެިވގެންްވާނެްކަންތައްަތކެްއްނޫން.ްއެްބޭފުޅުްނގެ،ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްހުންނަާވްބޭފުޅެްއގެްދަރިކަނބަލުންނާ

ް ްތަންތަނުގައި ްސިންގަޕޫރު ްބޭފުޅުން ްމި ްބޭފުޅުންނާ، ްޑޮލަރުން،28ްްދަރިކަނބަލުންގެ ްހޮާޓ31ްްހާސް ްޑޮލަރުން ހާސް

ްިޚޔާނާތްތެރިނުވުން ްއަށް ްަފިއސާ ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހި ްނުދެެކން ނޑެްއ ްއަުޅގަ ްއައުމަީކ ްަދއްަކއިލާފައި ްއެކަނި ްބިލު

ކަށް.ްދެންްހަމަްރައީސްްނަޝީދުގެްވެރިކަމަށްްބަލައިލިޔަސްްހަމަްއެހެން.ްއޮންނާނެްކަމަކަމަކަށްްވާނެްއެްއގޮތެްއވެސްް

ްއެހެންވީމާ ްމި، ްކަންތައްތައް ްމި ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްހުއްޓާ ްްލައްކ3ްަހެން ްްކަްއްލ4ްައިން، ްމިްލައްކ5ްައިން، ްއިން

ްއި ްކިބޭފުޅުންނަށް ްޔާފަިއްފައިސާނާޔަތޭ ްބޭނުންފިތުނަފަސާދަދިނީމަ ްފައިސާ ްއެ ްތެރޭަގއިްއުފައްދަން ްޤައުމު ްމުޅި ޮކށްގެން

ނޑުް ނޑުމެންްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުންްވެސްްޒިންާމދާރުކަމާނުްއެނބުރިގަތުމަކީްއަުޅގަ ްއްއެކީްކުރެޭވްކަމެްދެކެންްއަުޅގަ

ްރައްޔިތުންނާ ްޢާއްމު ްގިނަ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކައިްކަމަކަށް. ްރަެވސް ްޢާއްުމ ްފިން. ްހާލަތު ރުްހާމިއްޔިތުންގެ

މެްމީހަކުްވެްސް.ްކޮން.ްތަކެތީގެްއަގުްއެހާްބޮޑުވެފަނޫންެއްބޭފުޅުންްވަޒީފާތަކެއްްލިބެނީީކް.ްވަރަށްްދަރުދަރަޖައިގަްހުރީ

ްިތއީ ްހެއްޔޭ ްބައެއް ްކީއްުކރާ ްކީއްކުރަންހޭ ްބުނަނީ ްއަޅުަގނޑުމެންްްމި ްހަމަ ްބަޔަކީ. ްތިބި ްކޮށްފައި ްރައީސްކަން ކުރީެގ

ްމަޖިލީ ްމެންބަރުންރައްޔިތުންެގ ްބުނާލަދިމާްނާހުގެ ްއެހެން ްަހމަ ްވެސް ްހަމަްްބައެްފުރުޞަތުްށް ްއަންނަނީ އާދޭ.

ް ްަމޖިލިސް ްކޯިޅގަނެފައި ްމިތާ ްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަންނަންވެގެން. މަސްުދވަްސ2ްްްަމސްދުވަސް،1ްހުއްޓައިލާފައި

ބޭ.ްބަްލިފުރުޞަތުްއެފައްދާނެްއްޔިތުންނަށްްސުވާުލއުްއްމުްރަހާްކަންތައްތަކެއްްމިހެންވީމަްޢާމިްހުރިްޗުއްޓީްއަށްްގޮސް،

ްއަުޅަގނޑުމެންއަޅުގަް ްޤަބޫލުކުރަން ްނޑު ްމިހާރު ްމަޖިލީހެއް.ްމިގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހަލަބޮލި ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންގެ ްއޮތް
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ްއަ ްއެހެން ްސިސްޓަމުްދި ްޕާޓީ ްެވސް ްަޤއުމުތަުކގައި ްހާލަމަސަްއކަތްކުާރއިރުގަިއްމަޖިލިސްތައް ްމި ްހަމަ އާދޭ.ްްތްތައްަގއި

ްއެހެ ްދުަވހަކު ްކޮންމެ ްގަޔާނުވާ ްހަމަ ނޑުެމން ްހުއްޓައިންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ ްމިމަޖިލިސް ްއަޅުަގނޑުމެން ގައިްނުތަްލާފައި

ްމަސައްކަތްް ްސުްްކުރީމަމިގޮތަށް ްލިބޭވާލުަރއްޔިތުންނަށް ްއެބަ ްފުރުޞަތު ނޑުމެންްއުަފއްދާނެ ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ްަހމަ .

ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާމެންްނާޔަތްދީގެންއި ްކަންތައްްއުޅޭ ްކޮންމެްތައްގެ ްހަމަ ްމިހިރީ. ްެވސްްްވެްސ ބޭފުޅަކު

ްދިވެހި،ްފިތުނައުފައްދަން ްއެނބުރިގަެނގެން ްފަިއާސގަ.ްެއކަމެްސިޔާީސްަކންތައްތަކުަގއި ްއެހެނެއްރައްޔިތުްނގެ ނުވާނެ.ްއް

ނޑުމެންބަށްްކަޓީތަމަްޕާހަ މަސައްކަެތްއްްއވެސްްކަހަލަްފެންނަނީްބައެއްްޕާޓީތަަކކީްއެްނަށްްމިލައިލިޔަސްްއެހެން.ްއަުޅގަ

ްުނކޮށްއެް،ނުކޮށް ްކަމެއް ްްްއވެސް ްހަމަްމީހުނ3111ްްތިބެގެން ްތިބެނުވެސް ްނަް،ވެ ްފައިސާ ގައިގެންްދައުލަތުން

ްމީ ްއެ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްއެހުން ްވާހަކަބަ ްކުޑަކުރާ ްޚަަރދު ްދައުލަތުގެ ްއެހެންވީމާ، ްގެންުގޅެންޖެހޭ. މިްަދއްކާ

ްއަޅުް ނޑިަވޅުަގއި ނދަ ްކަމަކާގަ ްހުރިހާ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްީހވަނީ ްފަހުްންްޑަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވިސްނަންޖެހޭހެން. އެބަ

ްއެ ްބޭފުޅުން ްކުަރއްވާ ްއިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްގޮުތަގއި ްކުަރއްވަންޖެހޭ ްއެކަން ްކަންތައްތަޖުބޭފުޅުން ްއްކެްތިމާޢީ

ްފެނު ްމިހެންްމަސައްކަތްކުރާތަން ްމިްކޮށްގެން ްއިްނުްދުވަހަކުން ނޑު ްވެްސްއަޅުގަ ްބޮުޑކުރަން ހުށަހަޅަން.ްހަމަްނާޔަތްތައް

ނޑުެމންްއެހެންނަމަވެސް،ް މާީލްހާލަތުްމިހާްދަށަށްްގޮއްސަްއޮތްްަވގުތެްއަގއިްމިްބޭފުޅުންްްއުލަތުގެދަްވަގުތުްްމިއަުޅގަ

ްތިންޅިްޔާސީްކުސި ްއިން ްފައިސާ ްދައުލަތުގެ ްރުފިްވަރުކުޭޅކަށް ްލައްކަ ްދޭނެްލައްކަ،ްހަތަރު ،ްތް.ްއެހެންވީމާނެްއްކަމެޔާ

ްހުށަ ްހަމަ ްހައަޅުަގނޑު ްވެްސ111،51ްްޅަނީ ްބޭފުޅުންނަށް ްތިބި ްކުރައްާވފައި ްރައީސްކަން ްހުރިހާ ްމިގޮތަށް ްއަށް ރުފިޔާ

ްރިތި ްހިންގުމާއި ްއޮީފސް ްއިތުރަށް ްޖަރީމާަގނޑުކުރުމަށްފަހު ްނެތް.ްްމި ްކަމެއް ްދޭނެ ްެއއް ްެއއްވެްސްފަިއސާ ހިންގާކަށް

ްއަށްްދެއްވަންެޖހޭްއެއްެޗއްްދެްއވީމަްމިކަންްނިމުނީ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްްދެންްމެޑިކަލް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއް ްކުޅުދުއްފުށީޝުކުރިއްޔާ ްމެްނބަރު. ްއާދެ،ްްޒަތްތެރި ްނަޝީދު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ދެކުނު

ްއޮ ްއެދިވަަޑއިގެންަފިއ ްޢަލީްފުރުޞަތަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްދޫކޮށްލެއްީވ. ްފުރުޞަތު ްއާދެ، ތީ.

ނޑުްފުރުޞަތުްމި ްއަރުވަނީްވާހަކަފުޅުްފުރިަހމަކުރެއްވުމަށް.ްްވަޙީދަށްްއަުޅގަ

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ފުރިހަމަކުރަންްއެދުނީމަްައޅުަގނޑަްށްް،ންްޮއތްްަވގުތުްވިާދޅުނުވެްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްވާހަަކްފުރިހަމަކުރަ

ްޮއޅުންއަަރއިފި.ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްއަމީންޢާކުޑަކޮށް ްުއއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދާނެރަނގަބީލުއްމު ކަމަށް.ްްޖަހަމުން

ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްދައްކަްއާދެ، ްވެސް ްވާަހކަމުންދުވަުހ ްއަުޅގައިްދިޔަ ްބަިއަގއި ްއަނެއް ްއޮތީްގެ ްދަންނަވަން ނޑު

ްާވއިރަށް ްކަމެއް ްހަމަ ްކަންކަމަށްްް،އަޅުަގނޑުމެން ްވަިކަވކި ްެނތްއިރަށް ްަފއިސާ ްދައުލަތުގެ ްނުވަތަ ްހުްއޓޭއިރަށް ދައުލަތް
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ނޑުްރުމަކީްއެީއްކޮްށގެންކަންކަންްކުް،އިޝާރާތްކޮށް ްނެގްަތކުރާރުުކރަންްހަމަްކުރީގެްރައީސުވާނެްކަެމްއްނޫނޭ.ްއަުޅގަ

ްދުތެރޭގަ ްތިއްިއ ްަވުގތު ްމި ްރަްނިޔޭަގއި ްބޭފުޅުން. ްދެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއިބެީވ ްމައުމޫުނ ްއަލްއުސްާތޛު ަރއީްސްްއީސް

ނޑުމެންްޤަބޫލުްއީޤުބަލެއްްނެތް.ްމިއިްމިްރާއްޭޖގެްމުސްތަނަޝީދާްނުލަ މިއަުދް،ްކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތް.ްއެހެންވީމާައޅުގަ

ްފައިސާ ްއެ ްކަންކަން ްއެބޭފުޅުން ްދެން ްގޮތަްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރާ ނޑުމެއިން ްއަުޅގަ ްފާޑުކިާޔއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ންެގްށް

ްަހމަ ްވެސް ްގޮތް ްހުރި ްއެހެލަބަލައިްކަންތައް ްރަނގަޅު. ްވީމާންން ްދެކޭގޮތުް، ނޑު ްއަުޅގަ ްދައުލަތުަގއި ްަގއި މާލީްމިހުރި

ްއި ްކަންކަން ްއިހަމަޞްލާޙުވާީނކީ ްދޭ ްަރއީސުންނަށް ްކުރީގެ ްނޫންއެކަނި ނޑާލީމަކާ ްކަ ްނާޔަތް ްޕޭ. ނޑުމެން ރޯލާއިްއަޅުގަ

ްްހަރުދަނާ ްގޮތެއްަގއި ްގޮތަކަށް ްއަރަނިވެިރ ްއިޤްތިޞާދު ްާރއްޖޭގެ ްބައިތުލްމާްލްްގޮަތކަށްގެންދާނެ ރާއްޖޭެގ

ްހަ ްއިޞްލާޙުވާނީ. ްކަްނކަން ްމައުމޫނުމުއްސަނދިކޮށްގެން ްގޮސް ްވާއިރަށް ްކަމެއް ްޖެހިގަނެަފއިްމަ ނަޝީުދްް،ގަިއގައި

ްގަގައިް ްސަލާމަްޖެހިގަތަިއ ނޑުަކސް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނޯންނާނެ ްތެއް ްކަމަކީ ްކުރަންވީ ްކުަރންޏާ ްދެމެން ްއެ

ނޑަްށްޤައުމަްއްގަަލކަށްްއެރުވޭޯތްމަސައްކަތްކުރުން.ްއޭރުންްމިއެމީހުންް ކުްނޯންނާނެްހަމަނުޖެހުމެއްްވެސް.ްހަމަްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްޑިމޮކްރަސީްްމުތަކުންްއައިސްރޭިސވިލާތްްކަހަލަްޤައުއިނގިމުތަކުގައިްޔަޤީން.ްދެންްބައެއްްޤައު އެބަްައުޅގަ

ްކިޔައިދޭ.ް ްރާއެތާނގަިއްވެްސްހުންނާނީ ްެއކަހަލަްސިސްޓަމެއް ްހަދަންވީނޫންތޯ ނުޑމެންްވެސް ްއެއް.ްއަުޅގަ ހަދާފަިއްނީ

ްދެ ްހަމަޔަކަށްްމި ްހީވަައޅުްމީހުން ްއަުޅަގނޑަށް ްއޭރުން ްރަނގަޅަވަން. ްވަރަށް ްހަމަ ްޤައުމު ްމި ްސުލްޙަނީ އިަގއިްށް

ްައޅުަގނޑުެމންްއަޅުަގނޑު،ްދާނެހެން.ްއެހެންވީމާ ްމިްދެކޭގޮަތއި ްރައީުސންނަށް ްދެ ްކުރީގެ ނިސްބަތްކޮށް،ްމިކަހަލަްއަދު

ވެަފއިްތިިބްްނުަގއިްރިާޔސީްކެންޑިޑޭަޓކަށްތް.ްއަދިްާޚއްޞަކޮްށްސިޔާސީްމައިދާއެއްްނެްބޮޑުްމާނަްހަކަދެްއކުމުގެްމާވާ

ްފާ ްއަޅުަގނުޑްމި ްފާޑުކިް،ްނީ.ްއެހެންވީމާޑުކިޔަބޭފުޅުންނަށް ްއިރަީއްސްމައުމޫނަށް ްނުފެނޭ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ނގޭތޯ.ްޔާކަށް

ްދެޭކގޮތު ްޕީ.ޕީ.އެމުއަޅުަގނުޑ ްަގއި ްކެންޑިޑޭަޓކަްށ ްިރޔާސީ ްޢަބްދުްގެ ްވާނީ ްޢަބްދުهللا ްެއހެންވީމާ، ްޔާމީން. ްޔާމީނާهللا

ްޕާޓީތަ ްއެހެން ްވާދަކުރުްއްްސިޔާސީގޮތުން ްމަންޒަރުގައިންނަމަހެންްރަނގަުޅާވނެ.ްއެވެސް ްބޭފުަޅކަށްްްވެސް،ްމިހާރު ނެތް

ނޑުމެންްވެސްްޤަބޫލުކުރަްނވާނެްައޅުަގނޑުމެންްސިޔާސީްްއެްއޗެހިކިއުުމގެްމާނަްެއއްްެނތް މައިދާނަށްްްއިނގޭތޯ.ްއަުޅގަ

ްމައުމޫނު ްރައީސް ްޕާީޓން.އައީ ްއެކަމަށްްއެް،އެހެންވީމާްގެ ްހަމަްމަނިކުފާނަށް ްޝުކުރުްދުމިއަްްޓަކައި ްރަން.އަދާކުވެސް

ްމިއެ ްސިޔާސަުތަގއި ްކިޔާފައިހެންނަމަވެސް، ްއެހެނެކޭ ްޚިޔާލުތަފާތު. ްމަނިކުްއެްއަދު ްލިބޭ އިނާޔަތްތަކާިއްފާނަށް

ްަކނޑާލަން ްއެްއޗެހި ްމި ްމާސެކިއުރިީޓއާ ްދައުަލތަށް ްއަިދ ްމުއްސަްއުޅުމަީކ ްއެހެންވީމާބޮޑު ްނޫން. ްކަމެއް ،ްނިދވާެނ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްއަސްާލއި ްކަުމގެ ްްމިްންއަޅުަގނޑުމެން ްއުފެއްދުންތެރިކަމާ ްގެންދިއުމަށްރާއްެޖ ްުކރިއަށް ަޓކަިއްްެއކު

ްހައްލު ްހޯދަންވީ ްހުޅުވާދަންވަރުނުބަލައި ްބަންދުކޮށްްފަްދަޅައިަގއި ްފިހަރާތައް ްހުންނަ ްމިހެކުއްލިކުއި ްމީހުންނަށްްއްލިއަށް ން

ްުކރުމަށްކަްލުްނވާގެއް ްކަންތައް ްމޭްހަލަ ްއެއް ްއެންމެން ްރަނގަޅުވާނެ ްމާ ްައއިސްވުރެ ްއިޤްތިޞާީދްް،ޒަކަށް ޤައުުމގެ

ްެއއް ްއިންތިޚާބުކުިރއްޔާް،ްންތައްޔާރުކޮށްްމެައޅުަގނޑުްއެޖެންޑާ ްވެރިަޔކު ްއިންތިޚާބަކަށް ްރިޔާސީ ްއަންނަ ްިމއިންްދެން .

ްއިޮކނޮމިކު ްނޫން. ްކުރަނީީކ ްދަންނަވަންޏާްްކަމެއް ްއެްއގޮތަކުން ްދަންނަވަންޏާ ްމިސާލަކަށް ްޮއތީ ްވެސް ްމިނިސްޓްރީ
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ްއަުތގަޑީ.އާ ްދަންވަރުއެތ611ްަ.ްމިހާރުވެްސްރު.ޕީ ްމުވަްއޒަފުން ްެކއް ްިޑއުޓީ ްަވޒީފާެގއްލުނީ.ްދަޅަިއގައި 24ްއަާދކުރަމުގެ

ނޑުްހަމަްމި ،ގަިޑއިރަށްްނޯޓިސްދިނީ.ްމިއީްކަންކަންްހުރިްގޮތް.ްއެހެންވީމާް ްދަންނަވަނީްވަރަށްްހިކުމަތްތެރިކަމާްްއަުޅގަ

ނޑުމެންް ވެސްްހަރުދަާންްރާއްޖޭގައިްުދވަހަކުްމިް،ނަމަްދޭތެރެްއިހާނެތިކޮށްްހިތައިފިްސުންނާކުރީެގްރައީއެްއކޮށްްއަުޅގަ

ްމިް ްމުސްތަޤުބަލެއް ންރަނގަޅު ްއަުޅގަ ްނުލިބޭނެ. ްސިރާއްޖެއަކަށް ްފަހަރަށް ްބަެއްއ ްތެރޭަގއި ގޮތުންްްޔާސީޑުމެްނގެ

ްތެރޭަގއި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްހަނދާްޚިޔާލުތަފާތުވެގެންާދއިރު ްކަންކަން ްްނެތޭންމި ްއާދޭ. ްއިންސާނުންނަކީްފަހަރު ދެން

ްެއއީކުށް ްއިޞްލާުޙކުރުމަކީ ްކަންކަން ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްބަެއއް. ްކަމެއްްްކުރެޭވ ްރަނގަޅު ްައޅުަގނޑުްްއަދުމި. ެވސް

ްބަރުންްައއީ.ްައޅުަގނޑުްއެންމެްމިތާްއިހެންްބަެއއްްމެންފެމުނެއްްއައިޞްލާޙުގެްވާހަކަަދއްާކއިރަށްްއަޅުަގނޑާްދިމާލަށްް

ފުޅުންނަށްްނުވިސްނޭްއެއްެޗްއްބޭްކުރަންވީ.ްއެްއެކަމާްއުފާނޫންތޯވާހަކަްދެއްކީމަްްރިްއެންމެްއުމުރުންްހަގުްމީހާްމިހު

ް ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްވިސްނުނީމަ. ްބޭފުއަޅުަގނޑަށް ްެއްއވެސް ްތިއިން ްތިމިދަންނަވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ބޭފުޅުްންްޅަކަްށ

ައކީްްފަށްްއެދެންްއިނގޭތޯ.ްެއއީްެއހެންްމިދަންނަވާްވާހަކަަޓކަިއްމާްއެކަމަށްއްޔާްަފއިްއޮތިްޅާނުވާްެއއްެޗއްްދެްއކިޕުހިތް

ްވަރަށް ްވެސް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްހަމަނުޖެހުމުގައިްްއަޅުަގނޑުމެން ްސިޔާސީ ްިމ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިތިބީ އަސަުރކޮށްފަިއ

ްމީހުންްއަޅުަގނޑުމެން ްނޭރިނަސިޔާސީ ްގްރައުންޑަށް ްކޮމަން ްމަސްލަޙަތުގައި ްޤައުމީ ްެގއްލިގެންދާތީ.ްއަޅުަގނޑުމެް،ށް ން

ްއެްއެވްސްހަފްތާީވއިރުްއިާނޔަތްދިނުންްފިޔަވައިްގާތ2ްިތާްއަވަހާރަކޮްށލިްޑރ.ްއަފްރާޝީމު ނޑުމެން ލުންްހޯދަންްއަުޅގަ

ނޑުްދެޭކގޮތުަގއިްމި،ްުޅަގނޑުްހިތާމަކުރަން.ްއެހެންވީމާއަްކުެރުވނުްކަމެއްްނެތް.ްއެކަމާއިންސްޓިޓިއުޝަަނކަށްް ްއަުޅގަ

ްކަމެއްްމިރާ ވަނީްްދަނީްމިހެން.ްމިހެންްމިްަދނީްމިހެން.ްއާއްމުްރައްޔިތުްންމަރުވެގެންދާއިުރްވެސްްމިްއްޖޭގެްކޮންމެ

ްމީއަޅުަގނޑުމެންްމިކަހަލަްތާކުްނތާކުނުޖެހޭްބިލުތަ ހުނަނަށްްގެއްލުންދިނުމުގެްޮގތުންްބިލުތައްްލާްކަންތައްްކާއިްވަިކވަކި

ނޑުްމިްބިކުރާތީ ވެރިކަމަްށްްރައީސްްމައުމޫނުދައްކަނީކީްކޮންމެހެންްްާވހަކަްމިމިހެންްވެސްްހާލެްއގައިްލަށްްއެއްް.ްއަުޅގަ

ް ްނޫން ްބޭނުންވާތީކީ ްފާޑުއަންނަން ްދިމާލަށް ްމަނިކުފާނާ ްވާހަކަދެްއކީއެ ްމިހެން ްއަސްލަްށްކީނުކިަޔއި ްކަުމގެ ްެއއީ .

ްގޮތުން.ްމި ްބަލައިލާްްވާހަކަދެްއކުމުގެ ްއަށް ްމައުމޫނާާރއްޖެ ްަރީއސް ްނައިރު ްރަީއސް ްތާއީދެއްްއި ްމީހަކަށް ްނޫން ީޝދަށް

ްޤަބޫލުކުރަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިކަން ްއިނގޭތޯ. ްއެީއްޖެނެތޭ ްވިސްނުމަކީ ްފަހުން ްއެްއެޗއް ްނުވިސްނޭ ްކުރިން ހޭނެ.ްދެން

ްގޯސްް ްޢުމަރުގެފާއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްކަމެއް ްކިވާންޖެހޭ ްބަލައިލިޔަްސ ްއަށް ްަފލްސަފާ ްފަހުންނޫނުގެ ްވީ. ްންތޯހިނެއްތޯ

ނޑުމެންްހެޔޮްވިސްނޭްމި،ްގަ.ްއެހެންވީމާްރަިއެގންދިޔައީްހެޮޔގޮތުރުގެފާނުްތާރީޚަށްްއަޢުމަ ނޑުްދެޭކގޮތުަގއިްއަުޅގަ ްއަުޅގަ

ްފައިދާް ްަރއްޔިތުްނގެ ްިޚޔާލުތަފާތުވިަޔސްްްއަށްްޤައުމާއި ްގޮތްގޮތުން ްސިޔާީސ ްަމސައްކަތްކުރަްނވީ. ްގުިޅގެން ަޓކަިއ

ްފާޑުކިްގެޕާޓީތަކުްްސީސިޔާ ްފާޑުކިއުމުފިކުރަށް ްމީހުންނަށް ްހުއްޓާްގެްޔަްނވީ. ްކުށެްއްމިކަން ްއަޅުަގނޑަށް ްދެން ލަންީވ.

ްމިްކިއިފަިއްއޮިތއްޔާ ްއެހެން ނޑަށް ްދެްންއަުޅގަ ްއެދެން. ްމާފަށް ްއެކަމަށް ނޑު ްކިޔޭްއަުޅގަ ްތިްްކަމަށްްހާރުެވސް ްވަންޏާ

ނޑުްބޭފު ްއިޞްލާުޙވާން.ްުމގެްމިސްރާބުްވެސްްލީހުގެްވެސް،ްމިްޤައުނީްމިްމަޖިބޭނުންވަޅުންްހުއްޓުވަންވީ.ްއަުޅގަ

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއާދެ، ްމެްނބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްމިޝުކުރިއްާޔ ނޑު ްައޅުގަ ްްހިސާބުން ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްެއއ11ްްީދަނީ އަށް.

ް ްއެޖެންޑާހުކޮމިޓީން ްކަންކަމަށް. ްްށަހަޅާ 11.1ްނަންބަރު ،ް ްމި ްއޮޑިވެރިްނނަށް ްދިމާވެވަމަސްވެރިންނާއި ފައިާވްގުތު

ްހަ ްމައްސަލަތަކަށް ްރިޕޯޓުލެއްްދަތިތަކާއި ްކޮމިީޓގެ ްހޮއްވެވި ްމަޖިލީހުން ްހޯދައިދިނުމަށް ްރިޕޯޓަްއް ްމި ށްްހުށަހެޅުއްވުން.

ްހުށަހެޅިފައެއް ްއިޞްލާެޙއް ްްއެްއވެސް ްރިޕޯޓް ްމި ްމައްސަލަްނުވޭ. ްމި ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ްމަޖިލީހަށް

ް.ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާޮތޑާްދާއިރާގެްޢިްް،ޮކމިޓީގެްމުޤައްރިރުްްއވުމަށްްހޮއްެވވިރެދިރާސާކު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ރިްަރއީސް.ްައއްސަލާމްޢަލައިކުމްްޢިއްޒަތްތެ .والصالة والسالم على رسول هللا الحود هللبسن هللا الرحون الرحين 

ްމަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮއިޑވެރިންނަށް ްމިްސވެރިންނާއި ްދިމާވެަފއިވާ ްހައްވަގުތު ްމައްސަލަަތކަށް ލެްއްދަތިަތކާއި

ްމަ ްރިޕޯޓަކާހޯދައިދިނުމަށް ްހުށަހެޅުނު ްްޖިލީހަށް ްހުށަހަަޅއިގުިޅގެން ްއަޅުަގނޑު ްރިޕޯޓު ްކޮމިޓީެގ ލާނަން.ްއެކުަލވާލި

ް ްހަްށްްއޮިޑވެރިންނަމަސްވެރިންނާއި ްމަްއސަލަތަކަށް ްދަތިތަކާއި ްހޯދައިދިދިމާވެފައިވާ ްއެދިއްލެއް ްކެލާްނުމަށް ވަޑަިއގެން

ްްގެރާއިދާ ްއޮތްމެންބަރު ްރިޕޯޓުގައި ްމިއީ ްޑރ.ްއަލްފާޟިލް، ްބްދުޢަްކުށެއް. ްމައްސަލަްމައުްهللا ްހުށަހެޅުއްވި ޞޫމު

ްދިރާސާ ްހޮއްެވވީ ްެއއް ްކޮމިޓީ ްަވގުތީ ްމަޖިލީހުން ްކޮމިޓީަގއ2119ްިްބަރޮއކްޓ16ްޯކުރެްއވުމަށް ްމި ަގއި.

ހަވަންދޫްދާއިރާެގްއި،ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާްބޭފުޅުންނަކީ،ްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްއަޙް ްޢަބްދުމެންބަރު ްهللاމަދު ްދާއިރާް، ްޑރ.ޢަބްދުކެލާ ްމެންބަރު ްގެ ްމައުޞޫމުهللا ްޢަލީްމިލަް، ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ންދޫ

ްރިޟާ ްދާއިކިނބި، ްމަޑަެވލި ްޒަމީރު، ްމޫސާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްނާޒިމުދޫ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާް،

ްމުއްޠަލިބުދާއިރާ ްއިބްރާހީމު ނުޑ، ްއަޅުގަ ްމެންބަރު ްބައްގެ ްފުރަތަމަ ްކޮމިޓީގެ ްދަ. ްބޭއްވުނީ ޮއކްޓޯބަރ12ްްލުވުން

ްމައްސަލައ2119ާ ްމި ްއިން ްކޮމިޓީ ްއޮުގޅިްަގއި. ްމިނިްސޓްރީ ްފިގެން ްބޭފުޅުފް ްއެގްރިކަްލޗަރގެ ްއެންްޑ ްންނާޝަރީޒް

ްމައްސަލައާބައްދަލުކުރަްއވާ ްމީެގިއތުރުން ްއައްޑުްގުޅޭްފަިއވޭ. ްޏ.ައތޮޅާއިްޮގތުން ްބަެއއްްްއަތޮާޅއި ގދ.އަޮތޅުގެ

ް ްތުރުކޮށްދަރަށްރަށަށް ްޮއޑިވެރިންނާ، ްްމަސްވެރިންނާއި ްމަސްވެރިންނާއި ްޚިޔާލުޮއޑިބަްއދަލުކޮށް، އިވޭ.ްހޯދާފަވެރިްނގެ

ްއެންް ްިފޝަރީޒް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްބޭފުޅުންނާކޮމިޓީން ްެއގްރިކަްލަޗރގެ ްަބއްދަލުކުރެްްޑް ްއްބައްދަލުކުެރއްވި 21ްވުން.

ނައިުބްްބޭްއވިްމިްކޮމިޓީގެްަބއްދަލުވުުމގަިއްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިޝަރީްޒްެއންޑްްެއގްރިކަްލޗަރގެްްއިްގ2119ައޮކްޓޯބަރް

ްޙު ްޑރ. ްރަޝީދު ްބައިްަސއިން ްމަޢުލޫމާތުަޙސަން ްއަްށ ްކޮމިޓީ ްެދއްވާވޭދެއްވާފައިވެރިެވވަަޑިއގެން، ްމިގޮތުން ިއާވްފަް.

ްތަކުލޫމާތުމަޢު ްތެރޭގައި ްރިމަސްވެް-1ގެ ްއެބަހުރިސިނާޢަކަމުގެ ްދަތިތަކެްއ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްމިްތުަގއި ހާރުްކަމަށާއި

ް ްދަނީ ްމަހަށް ްމަސްވެރިން ްމިންވަރުްޙަޤީޤަތުގައި ްމަހުގެ ްް،ބޭނޭ ނޑުން ްއެއަހަމައެކަކަ ްނޫންކަމަށާއި ްަނގަން ްގިަންނި ށް

.ްކަމަށްްފާހަގަކުރައްވާފަިއވޭްނުންވާތީބޭްރުމަށްަކށްްއެކަންްކުވިޔަފާރިްހިންގޭނެްގޮތްތަްނަށްހުންއާމްދަނީްލިބިގެންްއެްމީ
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2-ްް ްދަތުރުތަކުގެ ްކުރާ ްބޮޑުމަސްވެރިކަމަށް ްނިސްބަތުން ްސަބަބަންއެް،ފެށިްވާންޚަރަދު ްޮބޑު ްޒަމާނުްއސުރެްމެ ްކީ

ްކުސްވެރިކަންމަ ްއުޅަނދުތަކެއް ްބޮޑެތި ްބަދަލުގައި ްއުޅަނދުފަހަރުގެ ްައއި ްފެށުންްބޭނުްނކުރުމުގެރަމުން ްމަސައްކަތް

ް ްއަދި ްމަސްކަމަށާއި ްބާނާ ްކިރުއެުދވަްސވަުރ ްޤާބިލުކަން ްބާނަމުންދިއުމުގެްމުގެ ްމަސް ްބޮޑަށް ްމިންވަރަށްވުރެ ހުރި

ް ްވަރަށް ްއުފެދިބޮސަބަބުން ްވާދަވެރިކަމެއް ްބާނައިް،ޑު ްއަވަހަށް ްދޯންޏަށްމަސްކޮޅު ްކިރާ ްއަށްްްގެން ްފެކްޓްރީ ނޫނީ

ްދިއުމަށް ްއަވަހަށް ްބާމަްކިރުވަން ްމީހަކުެވސް ްކޮންމެ ްަނތީޖާއަކަށްވީ ްބޭނުންވުމުގެ ްދޯންެޏއްްސްވެރިން ްދުއްވޭނެ ރަށް

ް ްބޭނުހޯދުން ްބޮޑުކުރުމަށް ްދޯނި ްްވުންންކަމަށާއި ްމައްސަލަް-3ކަމަށް. ްދިމާވި ްބޮޑުވީމާ ްްއެއްްދޯނި ވިދާޅުވި.ްކަމަށް

ް ްޚަރަދު ްތެުލގެ ްއެވިދާޅުވީ ްދައްކާްބޮޑުވުންކަމަށާއި ްހިސާބުތަކުން ްސައިޒުްްބޭފުޅުންގެ ްކުދި މެދުްްނޫނީްގެގޮުތގައި

ް ްސަލާމަތްދޯސައިުޒގެ ްޚަރަދު ްނިފަހަރުގެ ްނަމަވެސްކޮށްފައި ްބާކީވި ްގެއްލުންބޮޑެް،ލާރި ްވަނީ ްދޯނިފަހަރުން ކަމަށް.ްްތި

ނޑައަމީގެްއިތުރުންްކަ ޕްރައިްޒގައިްއެކަންްްކަމަށާއިްމާކެޓުްޅަނީްެއްމިނިސްޓްރީންްނޫންލުބިލަމަހުގެްައގުގެްމިންވަރުްކަ

ް ްތައިލެންާޑއި ނަޑއަޅަނީ ްކަ ްމި ްތަންތަނުން ްނިސްބަތުންްެއހެން ްމަހުގެ ްފަރާތްތަކުންކަމަށް ްގަންނަ ކަމަށް.ްްމަސް

ްއިންްރވޭގެްފަހުކޮޅުަގއިްހިންގާފައިވާްސާވަނަްއަހަރ2119ްުމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިޝަރީޒްްއެންޑްްއެގްރިކަްލޗަރްއިންް

ްްއެ ްދަތުރުގެ ްމަސްވެރިކަމުގެ ްކިހާބޭފުޅުންނަށް ްޚަރަދުކުރަނީ ްއެްންދާޒާއަވަރެްއގެ ްކޮށްަލން ގެްތެލުް.ކަމަށްްނގޭނެެއއް

ްއެ ްްއަަގކީ ްނޫންކޮބޭފުޅުންނަށް ްެއއްެޗއް ްހުށަހެޅިފައިްންްޓރޯލްކުރެވޭނެ ްއަށް ްމަަކމަށް.ްކޮމިޓީ ގޮތުްންްގުޅޭްއްސަަލއާވާ

ްޏ.އަތޮާޅއި ްއަތޮާޅއި ްދަްއަްއޑު ްރަށްރަަށށް ްަބއެއް ްެކޔޮޅުންނާގދ.އަތޮުޅގެ ްއޮިޑވެރިންނާއި ްމަސްވެރިންނާިއ ްތުރުކޮށް

ްިއސްވެކުރެްްޓަކައިްލުކުރުމަށްދަބައް ްމިދަތުރުގެ ްދަތުރު. ްއަޮތޅުތަކުްއްވި ްއޮިޑވެރިންނާިއްކެޔޮޅުންްގެްދެންނެވުނު ނާއި

ްއްދަލުބަްމަސްވެރިންނާ ްފާހަގަކުެރވުނު ްިމގޮތުން ްމަޝްވަރާކުެރވުނު. ްޮކމިޓީން ްމިކޮށް ްތިރީަގއި ދަންަނވަނީ.ްްނުކުތާަތއް

ސާްއަނބުރާްތިބިްއޮިޑެވރިންނަށްްއެްފައިްބޮޑެތިްލޯނުނަގާފައިވިދިގެންްްވަރަށްްބޮަޑށްްދަށަށްްދިއުމާރިކަންްމަސްވެް-1

ްީލސިން ްނުވަތަ ްދެއްކުން ްްބޭންކަށް ްދަތިވެފައިްކުންދެއްކުންފުންޏަށް ްްވަނީ ްލޯކަމަށް. ްއިންޓްރެސްޓްްއަދި ނުގެ

ްދަް،ކުޑަކޮށްދިނުމަށް ްމުއްލޯނު ްދިުގކޮށްދިނުމަށްްއކަންޖެހޭ ްތަންކޮެޅއް ްަފރާތްތަކުންްދަތު ްްއެ ް-2އެދޭކަން.

ްކިދޯނިފަހަރު ްއިން ްމިފްކޯ ްބާނާްމަސްްތާޒާކަންމަތީަގއި ްތާް،ރުމަށްފަހުތަކުން ްކުންފުންޏަކަށްްވެސް ޒާކަންމަީތގަިއްއެހެން

ައުގްްެއއަށްްބޮޑުްއޗެހިްކިރަިއގެންްއެްސްޕޯުޓކުރުމަށްްއެމެްރަނގަޅުްމަހުގެްގޮތުަގއިްއެކްންސްމާރުކޭޓަށްްއެގެްމަޔޭދުނި

ްހަްލިބޭ ްގޮތަށް ްދޫް-3މަޖައްސައިދިނުން. ްރުކުލައިންސަންސް ްބެލުމަށްފަހުްމަސްވެިރކަމުގެްމުގައި ް،ވައްތަރުތަކަށް

ވައްތަެރއްގެްމަްސވެރިކަްންލައިސަންސްްދޫކުެރވިފަިއާވްް،ތަކަށްްވަކިްަލއިސަންސްްދޫކުރުމަށްފަހުމަސްވެރިކަމުގެްަވއްތަރު

ްގޮ ްކުެރވޭނެ ްބަޔަކަށް ްއެ ްއޮތުން. ްމަސްވެރިންނަށްް-4ތަްށ ްއަުގްްސަރުކާރުން ްތެލުގެ ްއަދި ްދެއްވުމަށް ސަބްސިޑީޒް

ނަޑއެޅި ްފަިއވާްމިންްކަ ްމުހިއްކުިރްމަހަސްްައއިް-5ެހޔޮކޮށްދިނުން.ްވަރަށް ްދިނުން،ްެއއީ ްައެގއް ްބޮޑު ްކަެމއްށް ކަމަށްްްމު

ްމައަ ްދި ްރަނގަޅު ްފެްނަވރު ްއައިސްްޕލާންޓުސްވެރިންނަށް ްޮބޑެތި ްފިނިކުރުމަްށ ްމަސް ްތައް ނިންމުން.ްފޯރުކޮށްދިނުން.

ްމަސްވެ ްމިޮއޑިވެރިންރިންނާއި ްދަތިތަވަގުްނަްށ ްދިމާވެފަިއވާ ްހަމަްކާއިތު ްހޯދައިދިނުމައްއްސަލަަތއް ްމަޖިލީހަށްްލެއް ށް
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ް ްުގޅިްހުށަހެޅިފައިވާ ްމައްސަލައާ 21ްްގެން 2111ްޑިސެމްބަރ ްކޮމިޓީގެ ްބޭްއވި ްކޮމިޓީނ6ްްްގައި ްބައްދަލުވުމުގައި ވަަނ

ްއައްޑު ްއަދި ްބޭފުޅުންނާ ްެއގްރިކަލްޗަރގެ ްއެންޑް ްފިޝަރީޒް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްމި ތޮޅާިއްއަްނިންމީ

ްބައެްޏ.އަތޮޅާއި ްގދ.އަތޮުޅގެ ްމަސްެވރިންނާއިއް ްބައްދަލުކުރުމުންޮއޑިވެރިންްކެޔޮޅުންނާއިްރަށްރަށުގެ ްނާ

ްފާހަގަކުރެވިަފއި ްސިނާޢަތަށް ްމި ްމައްސަލަަތްއ ްފާހަގަކުވާ ްވާކަން ްމައްސަް،ެރވޭތީދިމާވެފައި ްސަރުކާރުްމި ްލަތައް ކަމާްގެ

ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްްްއވުމަށްްހުށަހެޅުމަށް.ންމައިދެގެނައުމާްމެދުްމަޖިލީހުންްޮގތެއްްނިލުކަމަްށްމާގެްސަބެހޭްފަރާތްތަކު

ް ްރިޕޯޓު ނމި ްއަޅުގަ ްނިންމީ 21ްްޑުމެން 2111ްޑިސެމްބަރ ްކުރީކޮޅުަގއި ްމިއަހަރު ްއެހެންނަމަވެްސ، މަޖިލީހުންްގައި.

ނޑުްނިހާޓަކައިްއަޅުްްިދޔަްކަމަށްންޑަކޮށްްލަްސވެގެމަޖިލީހަށްްމިްރިޕޯޓުްހުށަހެޅުންްކުހުރެްްދިމާވިްކަންތައްަތކާ ޔަތަްށްގަ

ްފަށްްއެދެން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމެންބަރުންގެްއަިރހުންްމާޢިއްޒަތްތެރިް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއްްނެތް.ްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުްް.ްއާދެ،ްމިްރިޕޯޓަށްްއިޞްލާޙެއްްހުށަހެޅިފަޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު

ްރިޕޯޓަށްްމި ްމި ްމިްހުޅުވާލަނީ ްޕާޓީތަކަށް ްްވާހަކަދެްއކުމަށް. ްއަޅުްއިގަޑ1ްްިއޮތީ ްފުުރޞަތު. ްފުރަތަމަްގަުރގެ ނޑު

ް.ްްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށްއަރުވަނީްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިްފުރުޞަތުްމި

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއާދެ،ް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްސިނާޢަތާމަސްވެޝުކުރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްެތރިްްގުޅޭްރިކަުމގެ ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ގޮތުން

ްބުރަް ްމިފަދަ ްއަދި ްތާީއދުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމި ްކޮމިޓީން ްކުރައްވާ ްމުޤައްރިރުކަން މެންބަރު

ްމަސައްކަތެްއް ްވަަޑިއގެން ްާގތަށް ްއެްކުެރއްިވްކަަމށްމަސްވެރިްނގެ ްައޅުަގނޑު ްޝުކުުރއަބޭފުްްޓަކަިއ ްއަށް ދާކުރަން.ްޅާ

ްދާއިރާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަށްްްއާދެ، ްއެއް ްފުންނާބުއުސް ްވަަރށް ްމަސްވެރިކަމުގެ ްވެސް ްައީކ

ްމަ ްެއއް. ްދާއިރާ ްހިމެނޭ ްއުކުަޅސް ްކަމުގަިއވާ ްދާއިރާއަކުން ްކުރިއަރާފަިއވާ ްސިނާޢަތަށް ހަކަަދއްކަމުްންވާްސވެރިކަމުެގ

ްދަންނަވާ ްއެބައަޅުަގނޑު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތެރެއިން ްރިޕޯޓުގެ ްމި ްބޭނުންވަނީ، ްމަޖިލީހުންްްލަން ްރައްޔިތުންގެ ޖެހެއޭ

ް ްއަށް ްކޮމިީޓ ްމާލިއްޔަތު ްއިންަނާވ ްަރއީސް ނޑަށްްމެްނޑޭޓުޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްއެއީ ްވިސްނޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދޭން ތަކެްއ

ްދައު ްމާލިއްޔަތާވިސްނޭގޮުތަގއި ްއޮްލަުތގެ ްވެްސްއެްއކޮށް،ްކުރިއަށް ްކޮމިޓީަގއި ްއެ ްަތއްޔާރުުކރާއިރު ްބަޖެޓު ްތްދައުލަތުގެ

4ްބުރަްމަސައްކަތްތަކެްއ،ްމާލިްއޔަތުްކޮމިޓީްއާއިްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީންްކުރަްއވާނެ.ްއެހެންީވމާ،ްއަޅުަގނުޑގެްއެަބއޮތްް

ް ްއަޅުަގނުޑގެ ްފިތ4ްިހުށަހެޅުމެއް. ްތިބީ ްއެ ްމަްސވެރިން ްލޯނުތައް، ްމަސްވެރިްނގެ ްބޮޑެތިްހުށަހެޅުމަކީ ފަ.

ްބޭންކުތަކަށްް ްމިއަދު ްތިބީ ްމަްސވެރިްނ ްގިނަ ްނިކުތް ްޗެލެންޖުކޮްށފައި ްމަސްވެރިކަމަށް ްކޮްށގެްނ އިސްެވސްޓްމަންޓުތައް

ްދެއްކުންް ްލޯނު ްމުއްދަތަކަށް ްިދގު ްެއއީ ްގޮތެއް، ްލުއި ްކަހަަލ ްކޮންމެވެްސ ްމަްސވެރިންނަށް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ފިތިފަ.
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ްއަް ްކަންކަމަށް ްމި ްހުށަހަޅަްންދަމާލައިގެން ނޑު ްއަުޅގަ ްފައިސަލާކުެރެވން. ްބަޖެޓެއްަގއި ްހަދާ ްދެން ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ޅުގަ

ްއޮތްް ްދިރާސާކޮށްފައި ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްކަންތައް.ްެދވަނަ ްެއއް ްބަލަން.ްއެއީ ްމިކަން ްކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު

ްހެނދުނު ްމިއަުދ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެނގޭ، ްެއބަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްބަެއްއްްރިޕޯޓުން ްއަިލއަުޅވާލިން ްވެސް ވާހަކަދައްކަމުން

ްެއް ްކަމެއް. ްއޮތް ްވިސްނައިނުާލކުރެވިފައި ްެއއީ ްވެއްޖެ. ްބޮޑެިތ ްަކނޑުތަކަށް ްއެތެރެވަރީގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮޑިފަހަރު

ްޙަޤީޤަ ްޮއޑިފަހަރުތަކަކީ ްއެ ްނުކުރެވޭ. ްސަލާމަތެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްޚަރަދު ްެތޔޮ ްއޭގެ ްހެދި ތުަގއިްއޮޑިފަހަރާ

ްނެރެންޖެހޭ،ް ްއަށް ްބޭރުވަރި ްރާއްޖޭެގ ްތަރައްޤީކޮށްފައި ްއިތުަރށް ްދިރާސާތަކުގައި ްކުރި ްސަރުކާރުްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބޮޑެތިް ްމަސްވެރި ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމިކަމާ ްއެހެންވީމާ، ްއޮިޑފަހަރު. ްވަރުގެ ްނެރެންޖެހޭ ްއަށް ްވޯޓަރސް އިންޓަރނޭޝަނަލް

ްސަރުކާ ްދިވެިހ ްއެްއގޮތަކީ ްއޮޑިފަހަރުތައްްއޮޑިފަހަރު. ްއެ ްކުންފުންޏަށް ްއެ ްހެދުމަށްފަހު ްކުްނފުންޏެއް ްހިއްސާވާ ރުން

ގަތުން.ްއޭރުންްކުދިްއޮޑިފަހަަރށްްބަދަލުވާންްމަސްވެރިންނަށްްފުރުޞަތުލިބޭނެ.ްމިްދައްކަނީްމާްބައިވަރުްޮއޑިްގެންގުޭޅް

ްމީހުން ްއެ ްމީހުންނަށް ްއެ ްމިއީ ްއެކަމަކު، ްނޫން. ްެއއް ްވާހަކަ ްނުރައްކާތެިރްްމަސްވެރިންގެ ްއޮތް ްއެ ްއޮތް، ހަދާފައި

ްގިަން ްކުރާ ްމަސްވެރިކަން ްާރއްޖޭަގިއ ްހުށަހަޅަން، ްައޅުަގނޑު ްކަަމކަށް ްތިންވަނަ ްގޮތެްއ. ްުނކުމެވޭނެ ފިޔަވަޅުން

ްކުރަންޖެހޭވަރުް ްވެސް ްއިސްަނގަިއގެން ްސަުރކާރުން ްއެއީ ްއެކަން ްހަދަން. ްްޕލާންޓުތަކެއް ްައއިސް ސަރަހައްދުތަކުަގއި

ްްކަމެއް. ްއެބަޖެހޭ. ްހިމަނަން ްަފިއސާ ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރު ްައންނަ ްމި ްކަންކަމަށް ްހަމ4ްްަމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ަވނަ

ްހެދެން.ް ްމަސްމާރުކޭޓު ްިވްއކޭނެ ްތަންތަނުގަިއްމަސް ްނޫޅޭ ްސިޓީތަުކގަިއްރަނގަުޅްހިނގާބިނާގވެ ހުށަހަޅަންމްރާއްޖޭގެ

ްވި ްކަމުގައި ްއެއްެޗއް ްހަދާ ްކައުންސިލުން ްސިޓީ ްއެއްެޗއްްއެއީ ްހަދާ ްއޯވަރސީކޮށްގެން ްމިނިސްޓްރީން ްފިޝަރީޒް ޔަސް

ކަމުގަިއްިވޔަސްްިމްކަންކަންްނުކޮށްްމަސްވެިރކަމުގެްސިނާޢަތްްކުރިއަަރއިނުދާނެ.ްައޅުަގނޑުމެންްއެމް.ޑީ.ީޕގެްފިކުެރްއް

ް ނޑުވެރިން ްދަ ްމަސްވެރިންނާއި ްެއބަޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދިނުމަކީ. ްއަތަްށ ްފައިސާ ްނަގުދު ްގޮތުްންނޫން ރުްއސުމުގެ

ް ްބަޖެޓުގަިއ ްއަހަރަކު ްހުއްޓާލަން.111ްްކޮންމެ ްލިޔުން ްސަބްސިޑީ ްގޮުތގައި ްއަދަދެްއގެ ްިލޔެލާ ްއެއީ މިލިޔަން

ް ްސަބްސިީޑސް ްއެ 111ްްއަޅުަގނޑުމެން ްމިދެންނެވި ްޢާއިލާތަކަށ4ްްްމިލިޔަން ްމުޅި ްމަސްވެރި ްޚަރަދުކޮށްފިއްޔާ ދިމާލަށް

ްޢިއް ްކުރާނެ ްފައިދާތައް ްބޮޑެތި ްލޯނުތަކަށްްމާ ްމަސްވެރިންގެ ްތަކުރާުރކޮށްލަން ްއެހެންީވމާ،ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ޒަތްތެރި

ްއެބަޖެހޭ.ް ްނިކުމެވެން ްހާލަތުން ްއެ ްފަރާތްތަކާ ްގެންގުޅޭ ްއޮޑިފަހަރު ްބޮޑެތި ްމަސްވެރި ްހެދެންޖެހޭ. ްއެބަ ްގޮތްތަެކއް ލުއި

ކައުންސިލްތަކުންްުނވަތަްސިޓީތަކުގެްގޮުތގައިްމިްއޮީތްރާއްޖޭަގއިްައއިސްްޕްލާންޓުތަްއްއިތުރަށްްެއޅެންްއެބަޖެހޭ.ްިސޓީް

ްަރއީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަްސވިްއކެން ްގޮތަށް ްނޫޅޭ ްހިނގާބިނގާވެ ްމީހުން ްއެބަޖެހޭ ްތާގައި ްދެ ްމި ްައއްޫޑ. ްއާއި މާލެ

ްއާދަ ްއެންމެ ްތަންތާގެ ްެއ ްައއިއިރު، ްހާސިލުކޮށްފަ. ްތަޢުލީމު ްބޭރުަގއި ްއިން ްރާްއޖެ ްއަީއ ްމި ިއެގްއަޅުަގނޑުމެން

ްހުންނަް ްތަޅުންއަޅާފައި ްހުންނަ ްހަމައިަގއި ްއުނަަގނޑާ ްމީހުންގެ ްނެގެން، ްގޮސް ްއަތުން ްހުންނާނެ ްވެސް މާރުކޭޓުގައި

ތަންތާްމަސްްބަހައްޓާފަ.ްއެީއްހިނގާބިނގާވެްއުޅޭްތަންތާނގައިްފަިއވާުނގެްނަޖިހާއިްސިނގިރެޓުގެްނަޖިހާ،ްމިްތަންތާް

ްޢިއްޒަތްތެ ްނޫނޭ ްއެްއޗިްއސެއް ްވިްއކާ ްރައީސް. 2112ްްރި ްއައިއިރު ްއަހަރަށް 5ްްވަނަ ކަނދުފަިތ5ްްދިމާލެއްގައި
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ްވަޅުޖެހިގެންް ްސިނާޢަތް ްމި ްއެއަްށވުެރ ްނުޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކާކަށް ްކިޔާފައި ްމަސްވެރިކަމޭ އަޅައިެލވުނީމަ

ްއެނގޭ،ްމިސާލަކަށް ްބަލައިލީމަ ްރިޕޯޓް ްމި ްހުއްޓަން. ްއެބަޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖޯޝާއިްްދިއުން ްފަދަ ްއިހަވަންދޫ ހއ.

ނޑުމެްން ފޯރީގައިްމަސްވެިރކަންކުރަމުންްދިޔަްރަށްރަށުގެްޒުވާނުންްފަސްޖެހެންްފަށައިކަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްދުރުމީް ްތިބެފަިއ ްރށުަގއި ްމީހުްނ ްއެ ްބޭނުންވަނީ ްމަްސވެރިން ްތިނަޫދގެ ްގދ. ްޮގއްސަ. ްއަށް ްގދ.ތިނަދޫ ްއަީއ މި

ސްްއޮންނަްތަންްއެނގިފައިްއެފަދަްނިޒާމުތަްއްއެފަދަްމަސްވެރިްސަރަހައްުދތަކުަގއިްހުރޭ،ްމަސްވެރިކަްންއަޅައިލާަފއިްމަ

ް ްމިނިސްޓްރީ ްކޮންސްޓްރަްކޝަން ނޑުމެްނނަކަށް ްއަުޅގަ 2ްްތަރައްޤީކުރަން. ްމަްސވެރިކަްނ ްލާަފއި، ްއަށް ވަަނ3ްްވަނަ

ްދިވެ ްނޯންނާނެ. ްތިބެވޭކަެށއް ްއަތްއުރާަލއިގެްނ ްލާފައި ްފެިށޔަްސްއަށް ްއެއް ްހަނގުރާމަ ްދުނިޭޔގަިއ ްމިއަދު ހިރާއްޖެ

ްމިރިހިް ްމަސްވެރިކަމާއި ްހަމަ ނޑުމެްންބަޑުފުރާނަމުއްތިކުރަންޖެހޭނީ ްކަމަީކްމަސްވެރިކަން.ްއަުޅގަ ްއެއް ބަރޯސާވާންޖެހޭނެ

ނޑުމެންގެްހާލަތުްއޮތްްގޮްތ.ްައޅުަގނޑުެމންްއިންޑިާޔ،ްޗައިާނ،ްއިނިގރޭސިވިލާ ތް،ްއެމެރިާކްމިފަދަްފަތުން.ްއެީއްއަުޅގަ

ްއަްށް ްއަޑި ްމެދަށް ނޑު ްޯބޓުްކަ ްއެއީ.ްބިސް ްއޮތްވަރަކީ ްހާަލތު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްދާއިރު ްޖެހިގަންނަން ްޤައުމުތަކާ ބޮޑެތި

ް ްބޯޓު، ްހިލަ ްބޯުޓ، ްދަނގަޑު ްމަސް،ްްގާޫދކޮލާގޮއްިސއްާޔ، ްދެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮއްިސއްާޔ ްއަިޑއަށް ްނައިސް ހަމައަްށ

ނޑުމެންްެއއަރޕޯޓްްމައްަސލައިަގއިްވެސްްމިްދަންނަވަީންތިންްމަސްްވާއިރުްތި ނޑަށްޖެހިފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ބޭނީްބަ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްގޮތެްއގައި ްފައިދާހުރި ްަރއްޔިތުންނަށް ްޭއގައި ްނުޖައްސާ ްހިތުަގއި ްސަުރކާރުތައް ްސަުރކާރާ،ްމި އިންޑިއާ

ނޑުްެދކޭގޮުތގައިްމާލިްއޔަތުްކޮމިޓީްއަްށްސިޔާސީްކަންކަުމގައިްިޑސިަޝންސްތައްްމޭކުކުރަންޖެހޭނެ.ްއެ ހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްޕާޓީަތްއް ްގިނަ ްވަރަށް ްއަކީ ްކޮމިޓީ ްމާލިްއޔަތު ްއެއީ ްފާސްކުރެވިާދނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދިނުމަށް ްމެންޑޭޓުތައް މި

ްއެހެ ްކޮމިޓީ. ްބަލަހައްޓާ ްރަނގަޅަށް ްއެްނމެ ްމާލީއްޔަތު ްދައުލަތުގެ ްައދި ްއެއް. ްކޮމިޓީ ނޑުްތަމްސީލުކުރާ ްއަުޅގަ ންވީމާ،

ނޑަށްްހަމަްފެނޭ،ްމިްއަންނަްއަހަރަކީްރިޔާސީްއިންތިޚާބުގެްއަހަުރވީމަ،ްމިއަންނަްއަހަރަށްްބަޖެޓަށްް ދެކޭގޮުތގައިްއަުޅގަ

މިލިޔަނުްންސަބްސިީޑގެްއިޞްލާޙުތަްއ211ްްމިލިޔަނުނ111ްްްމިލިޔަނުނ51ްްްވެސްްއެިކއެކިްއިޞްލާޙުތަުކެގްގޮުތގައިް

ްހުށަ ްމަޖިލީހަށް ްނޫންްމި ްއެއެއް ްކޮޅުފައިންޖަހަން. ްއެބަޖެހޭ ްކެރިގެން ްައޅުަގނުޑމެން ްއެއްޗެީހގައި ްއެ ްތަން. ހަޅާ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްނިޒާމު ްމަސްވެިރަކމުގެ ްކުރިއަރާނެ، ްމަްސވެރިަކން ްގޮަތކީ. ްުކރިއަރާނެ ްކަންކަން މަސްވެރިކަމާިއ

ްޚަރަދުކުރެވިެގން. ްރަނގަޅަްށްބައިތުލްމާލުން ްއެއަށް ްިއޝާރާތްކުިރްްހަރުދަނާކޮށް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްދެޭކގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ްމަސްމާރުކޭޓުތަްއް ްސިޓީތަކުަގއި ްޕްލާންޓުތަާކއި ްއައިސް ްއޮޑިފަހަަރށް ްޮބޑެތި ްމަސްވެރިންގެ ްލޯނުތަާކއި މަސްވެރިންގެ

ޮއޑިފަހަރުތަކަްށްމިލިޔަެނއްްނުދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްވިއްަސކަށް،ްތިރީހަކަށްްއަދިްވަކިްާޕޓީއަކަްށްނިސްބަތްވ111ްްާހަދަންް

ްމަްސް ްމީހުންނަށާއިްމަސްކާމީހުންނަށާއި ްމިކަންކަްންކުރިއްާޔްޖުމްލަްމަސްވެރިންނަށާއިްމަސްިވއްކާ ްދިނުމަށްްވުރެ ތެޔޮ

ްއަޅުަގނޑުް ްއެހެންވީމާ، ްފައިދާކުާރނެ. ްއާއި ްތަރައްޤީ ްރަނގަޅަށް ްމާ ްއެންމެންނަށް ްމީހުންނަށާއި ްގެންގުޅޭ އޮޑިފަހަރު

ްއެހެ ްވާދަވެރި ްއެދެނީ ްހުށަހެޅި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްޕާޓީތަކުން ްތާއީދުކުެރއްވުން.4ްްން ްަކންތައްތަކަށް ނޑު މައިގަ

ްތަރައްޤީް ްސިނާޢަތްތަކަށް ްއެިކެއކި ްއަދި ްރައްޔިތުންނާ، ްއާދަިއެގ ްާރއްޖޭގެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްެދކޭގޮުތގައި އަޅުަގނޑު
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ްވާހަ ްސަބްސިީޑގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންކަމުގައި ްމިފަދަ ްއޮތީ ްލާފައިްލިބެން ްހެދިއިރު ްބަޖެޓު ްޕާީޓއަުކން ްވަކި ްއާއި ކަ

ްދައުލަްތް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނުދަމާ، ްކަންކަމަށް ްމި ްވާން، ްއެކަން ްއިޞްލާޙުލީމާ ްއޭރު ްމީހަކު ްވަކި އޮތީމަ،

ްދެކޭގޮުތަގއި ނުޑ ްއަުޅގަ ްިކަޔން. ްއެަކއްެޗއް ްއެންމެން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކަންކަމުގަިއ ްމިަކހަލަ ްޓަކައި ްސަލާމަތްކުރުމަށް

ްިސީޓް ްއޮންނަ ްމެޖޯރިޓީ ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްއެީއ ްހެދީމާ، ްމަސްާމރުކޭޓެއް ްފެންވަެރްއގައި ްަރނގަޅު ްމާލޭގައި ްކަންކަން މިފަދަ

ްއެމް.ޑީ.ީޕް ްފައިދާކުރާނީ ްީމގަިއ ްިވޔަސް ްއަކަްށ ްމިނިސްޓްރީ ްހުންނަ ްވަޒީެރއް ްޑީ.ާއރު.ޕީގެ ްއޮތަްސ، ކައުންސިލެްއ

ްހު ްރާއްޖޭގެ ްނޫން.ްހަމަ ްައކަށް ްުއޭޅްޑީ.އާރު.ޕީ ްއެންމެނަށް.ްއައްޫޑގައި ްއުޅޭ ްމާލޭގައި ްމި ްއެއްަގއި ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ރިހާ

ްއެތަންމިތާަގިއް ްރާއްޖޭެގ ްފައިދާކުާރނެ. ްމަސްމާރުކޭޓަކުން ްސާފުތާހިރު ްތިބޭ ްާތާޒމަސް ްރަނގަޅު އެންމެނަށް.

ްދޯނިފަ ްއުކުޅަސް ްދޯނިފަހަރަކަށް، ްތިނަދޫ ްއިހަވަންދޫ، ްފައިާދކުރާނީ ްއެޅީމާ ްނޫން.ްއައިސްޕްލާންޓު ްއެކަންޏެއް ހަރަކަށް

ްނޫން.ް ްދޯނިފަހަރަކަށް ްހުންނަ ްޖަހާފައި ްދިދަ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްޖަހާފައި، ްދިދަ ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްޖަހާފައި، ްދިދަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ްއަިއސްޕްލާންޓުތަކުންްައިއސްްލިބޭނީ.ްމަސްވެރިތަކުެގް ްގޮުތގައި ރާއްޖޭގެްހުރިހާްމަސްވެރިންނަށްްފަސޭހަްގޮތުގައިްހެޔޮ

ްއެތަެކއްްްބޮޑެތި ްމަސްވެރި ްަފިއދާކުރާނީ ްއޭގެ ްއަޅައިލީމާ ްމަސްެވރިންނަށް ްތިބި ްހުސްވެފައި ްގޮތް ްހަދައިގެން އޮޑިފަހަރު

ްކުރިް ްކޮމިޓީން ްމެންބަރު ްމުއްޠަލިބު،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިބްރާހީމު ްމަޖިލީހުން ްދިރާސާ ްމި ްއޮޑިފަހަރުތަަކކީ ްއެ ޢާއިލާތަކަށް.

ްއެބައޮތް،ް ްފެންނަން ްއިންްވެސް ްޮއޑިފަހަރުކަން.ްލިބޭްދިރާސާ ްެއއްކޮށްްނޫެޅވޭވަުރގެ ްތެލާ ްއަޅާ ްެއއަށް ްއޮޑިފަހަރަކީ އެ

ނޑުމެންާން ފައިސާްއިންްދެކޮޅުނުޖެހޭވަުރގެްޮއޑިފަހަރުތައް.ްެއއީްއަޅުަގނޑުމެންގެްވެރިކަުމގައިްަރީއސްްނަޝީދުްއަުޅގަ

ްއޮޑި ްއެ ްިވސްނުންހުރީ ނޑުމެންގެ ްެއއް.ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްއޮތް ްެއްހިއްސާކޮށްފައި ްނަގަން.ްނެގުމަށްފަހު ފަހަރުްސަރުކާރަށް

އޮޑިފަހަރުްއިތުރަށްްވަުރގަދަުކރުމަށްފަހުްބޭރުވަރިްއަށްްނެެރން.ްހަމައެއާެއއްކޮްށ،ްެއްޮއިޑފަހަރުްގެންގުޅުނުްމީހުންނަށްް

ްވިސްނާފައި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމީގައި ްާޤއިމުކުުރން.ްދެން ްަވސީލަތްތައް ްއެ ްގޮަތަކށް ްހެދޭނެ ްއޮޑިފަހަރު ްގޮާތއިްްކުދި އޮތް

އަދިްއެހެންްޕާޓީތަކުގެްވިސްުނމާްތަފާތެއްްއުޅެދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެްވާހަކަަތއްްެއއްެވްއޖެއްޔާްއަުޅަގނޑަށްްހީވަީން

ްފުރަތަމަް ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްފަހު ްއެންމެ ްވާނެހެން.ްްދެން،ްހަމަ ްގޮތެއް ްފައިާދހުރި ްއަށް ްމަސްވެރިޔާ ސީދާ

ްހުރިްފާހަގަކޮށްލިކަން،ްމަ ްލޯނުތައް ްބޭންކުތަކުަގއި ްގަނެފައި ްއޮޑިފަހަރު ްގަނެފަިއ،ްބޮޑެތި ްއިންޖީނުތައް ްބޮޑެތި ްސވެރިން

ްޕާޓީތައްް ްހުރިހާ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއަހަރު ްމިއަންނަ ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްހަދަން. ްލުއިގޮތްތަކެއް ްއެބަޖެހޭ މީހުންނަށް

ް ްލާންވީ ްެއއީ.111ްގުިޅގެން ްައކީ ްެއއްެޗއްްްމިލިަޔންްސަބްސިޑީ ްކޮމިޓީން ްނޯޓުޖަހާފަިއްމާލިއްޔަތު ްއެ ްއަހަރަކު ޮކންމެ

ްއަދަދަށްް ްއިންނަ ްނޯޓުގަިއ ްއޮންނަ ްއެ ްއަުޅާވފައި،ްސަރުކާރުން ްބޮުލގައި ްމުޤައްރިރު ްކޮމިީޓގެ ްމާލިއްޔަތު ފާސްކުރަން،

111ްެގްބަދަލުގައިްމިގޮތަށްްމިްމަސްވެރިންނަށްްއެްލާރިްނުެބހިއޭްކިޔާަފއިްމިތަނަށްްޤަރާރުލުމުގެްބަދަލުގަިއ،ްބިލުްލުމު

ްފައިދާކުރާނެ.ް ްމާ ްޢާއިލާތަކަށް ްމަްސވެރި ްމުޅި ްރައްޔިތުންނާއި ްމުޅި ްމުޖްތަމަޢަށް ްމުޅި ްއިންވެސްުޓކޮށްފިްއާޔ މިލިޔަން

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.
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ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު

ްޢިއް ްޝުކުރިްއޔާ ްވަކިްއާދެ، ްޓަކައި ްހައްލުކުރުމަށް ްމައްސަލަަތްއ ްއުޅޭ ްދިމާވެގެން ްމަސްވެރިންނަށް ްރައީސް. ޒަތްެތރި

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްވެސް ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްބަލަިއގަންނަން. ްވެްސ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަސަްއކަތް ްުކރެވުނު ްމި ްނަަގިއގެން ކޮމިޓީއެްއ

ްެއއް.ްހދ.ްމަ ްދާއިރާ ްއުޅޭ ްމީހުން ްމަްސވެރިކަްނކުރާ ްވެސް ްއުޭޅްދާއިރާަގއި ްމަްސވެރިން ްބައިވަރު ްވަރަށް ްއަކީ ކުނުދޫ

ރަށެއް.ްައޅުަގނޑުްއްމީހުްނނަށްްދިމާވާްދަތިތަކުެގްވާހަކަަދއްާކއިރުަގއިްވެސްްހަމަްމަިއަގނޑުްގޮތެްއގަިއްމިްދެެކވެނީް

ްވާ ްހުރި ްދަތިތަކެއް ްމަސްކިރުމަށް ްނުލިބުމާ، ްގަންނަން ްައއިސް ްއަުގބޮޑުވުމާއި ްތެލުގެ ްވާހަކަަތކެއް. ްމިީއ،ްއެއް ހަކައާ.

ރާއްޖޭގެްހުރިހާްމަްސވެރިންގެްވެސްްވާހަކަްއިނގޭތޯ.ްހއ.ްއިހަވަންދޫްއަށްްބެްއޔަސް،ްހއ.މާރަންދޫްއަށްްެބއްޔަްސ،ް

ްދިވެހިް ްހުރިހާ ްމަސްެވރިކަންކުރާ ްބެއްޔަސް ްއަށް ްހިތަދޫ ްގޮސް ްސ.އަތޮޅުން ްބެއްޔަސް، ްއަށް ހދ.މަކުނުދޫ

ނުޑމެންނަށްްމިހާރުްއެބަްއެނގޭްރައްޔިތުންނަށްްދިމާވެގެންްއުޭޅްޢާއްމުްމަ އްސަލަތަކެއްްމިްމައްސަލަތަކަކީ.ްދެންްއަުޅގަ

ްބޮުޑވުމުެގް ްއަްށ ްއިންތިހާ ްޚަރަދު ްތެލުެގ ްސަބަބުން، ްބޮޑެިތވުުމގެ ްއޮޑިފަހަރު ްެގންގުޅޭ ްމި ްމަްސވެރިން ރާއްޖޭގެ

ަގޅުްއަެގއްްނުލިބުމުެގްސަބަބުން،ްސަބަބުން،ްތެލުެގްައގުްއިންތިއާއަށްްޮބޑުވުުމގެްސަބަބުްނ،ްއެްބާނާްމަސްޮކޅަށްްރަނ

ްގޮެތއްަގއިް ްނޫން.ްޢާއްމު ްެއއް ްވާހަކަ ްއެންމެންގެ ްގޮތެްއގަ.ްހުރިހާ ްާޢއްމު ްއުޅެނީ ްާހލުގައި ްވަރަށް ްމަސްވެރިން ދިވެހި

ްނަގާ.ް ްއެބަ ްފައިދާ ްޮއިޑވެރިން ްހާލަތްތަކުަގއި ްބައެއް ްއުޅެނީ. ްމި ްހާލުގައި ްވެސް ްއޮިޑވެރިންނަށްވުެރ މަސްވެރިން

ްފުރާްސަބްސި ްމަސްވެރިކަމަށް ްމަސްވެރިކަްނކުރާ، ްވާތީވެ، ްކަމަށް ްއަތަށް ްއޮޑިވެރިމީހާ ްލިބެނީ ްމި ްވެސް ޑީ

ްއެބަހުރިް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތަން ްނުލިބޭ ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ ްމަންފާ ްއާއި ްފައިދާ ްއޭގެ ްޙަޤީޤަތުަގިއ މަސްވެރިންނަކަށް

ް ްއެތަންމިތަނަށް ނޑުމެންެގްރާއްޖޭގެ ްއަޅުގަ ްމަސްވެރިކަންކުރާ،ްފެނިފަ.ްދެން ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްްދަތުރުތަކުގައި ްކުރާ މި

ްބައެްއް ްސަބްސިޑަިއޒްކޮށްދެނީ ްލިބެންޖެހޭ، ްމަސްވެރިންނަށް ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްވާހަކަަތކުން ހިއްސާކުރާ

ްދީފަ ްއަތަށް ްޮއޑިވެރިމީހާ ްފައިސާ ްެއބަހުރި ްކުރީަގއި ްހާލަތްތަކުަގއި ްއަނެއްަބއި ްެތޔޮ. ްވުމުެގްހާލަތްތަކުގައި ްމިހެން .

ސަބަބުންްސީދާްމަސްވެރިކަމަްށްފުރާްމީހާްއަށްްމާްބޮޑުްމަންފާްއެއް،ްފައިދާްެއއްްުނވާްާހލަތްތައްްައއިއްސަްއެބަހުރި.ް

ނޑުްެވސްްޤަބޫލުުކރަން.ްއޮޑިވެރިންނަށްްވެސްްްދިމާވާްދަތިތަކެއްްމީަގއިްއެބަުހރި.ްބޮޑެތިްސިންގާހާްލޯނުް ދެންްއަޅުގަ

ްބޮޑެ ްނޫިނއްޔާްނަގަިއގެން، ްވަރަށް، ްއެކަީށެގންނުވާ ްޮގއްސަ ްުފރަފުރައިގެން ްބަނދެގެން، ްއޮޑިފަހަރު ްސިްނގާާހ ތި

ްއެްއ،ްނަފާްއެއްްނުލި ްފައިދާ ްވަރަށްްނުލިބެނީްމަސްވެރިކަމުގެ ްއެއެކަީށގެންވާ ްއެްބުމުގެްސަބަބުން ްލޯނުްްމީހުން ނެގި

ނޑުމެންްއަުޑއަހަމުންްގެންދާްވަރަށްްއަނބުރާްނުދެއްކުމުގެްމައްސަަލތަކަކީްވެސްްހަމަްކޮންމެްދުަވހެ އްަގއިްވެސްްއަުޅގަ

ްފަދައިން،ް ްވިދާުޅވި ްއެ ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްތޮއްޑޫ ްދެންމެއަކު ްވާހަކަތަެކއް. ހިތާމަވެރި

ނަގާފައިްތިބިްްއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެންްދިވެިހްރައްޔިތުންގެްަޙއްުޤގަިއ،ްދިެވހިްމަސްވެރިންގެްޙައްުޤަގއިްެއބަޖެހޭްލޯނު

ްތިެބވޭެން ްނުދަްއކާ ްއެ ްޫނން. ްެއއް ްވާހަަކ ްއުޭޅ ްފިލައިގެން ްަނގާފަިއ ްލޯނެއް ްހޯދައިދޭން. ްގޮތެްއ ްލުއި މީހުންނަށް

ްއެް ްނެގިޔަސް ްލޯނެއް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްއެއީ ްނަގައިފިްއޔާ ްލޯނެއް ްދައްކަނީ. ްމި ްނޫން ްއެއް ްވާހަކަ ްހޯދައިދޭ ފުރުޞަތެއް
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ްދައްކަންޖެހޭނެ.ްއެއީް ްމެންބަރަކުްްއަނބުރާ ްޢާއްމު ްއެްއގެ ްޕާޓީ ްސިާޔސީ ްވިޔަްސ،ްއަދި ްލީޑަަރކު ްއެްއގެ ްޕާޓީ ސިޔާސީ

ްފަރުދުންގެް ްާޢއްމު ްއަދި ްވިަޔސް، ްމަސްވެިރއަކު ްވިޔަްސ، ްކަމަށް ްމީހެއް ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީައކަށް ްސިާޔސީ ވިޔަްސ،

ްމަސް ްެއއީ. ްއެްއޗެއް ްދަްއކަންޖެހޭ ްިވޔަސް ްކަމަށް ްލޯނެްއ ްުލއި ްނަގާ ްަދއްކަންޖެހޭނެ.ްތެރެއިން ްވެސް ވެިރން

ްވާހަކަަތްއް ްމައްސަލަތަުކގެ ްދައްާކ ްވާހަކަަތއް ްއުޅޭ ްދިާމވެގެން ްމަސްވެރިންނަށް ްހާލަތެއްަގއި ްމިފަދަ އެހެންނަމަވެސް،

ްލޯނުް ްއޮޑިވެރިންނަށް ްއުޅޭ ްބަދެގެން ްދޯނިފަހަރު ްބޮޑެތި ްމިއަުދ ްވޭ ްއެބަ ްވާހަކައަކަށް ްއެްއ ްބޮޑު ްއެންމެ ދައްކާއިރު

ްމީހުންނަށްްދެއްކުމު ްއެ ްބުރަ. ްތަހައްމަލްކުަރންޖެހޭ ްއެ ްބުރަ. ްއުފުލަންޖެހޭ ްމީހުންނަށް ްެއ ްބުރަ، ްއުޭޅ ްދިމާެވގެން ަގއި

ްވާހަކަަތކެއް.ް ްގެންދާ ްއަުޑއަަހމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްުދވަހަކު ްކޮންމެ ްވާހަކަތަީކ ްބުާނ ްހޯދައިދޭށޭ ްއެއަްށ ލުޔެއް

ަރއީސް،ްިދވެިހްމަސްވެރިންނަށްްފައިދާްެއއް،ްނަފާްއެއްްްވާނެްގޮތަކަށްްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރާްގޮުތަގިއްޢިއްޒަތްތެރި

ްހަދާް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްއަދި ްވިޔަްސ، ްމެދުވެރިކޮށް ްމިނިސްޓްރީ ްފިޝަރީޒް ްކަމެްއ ްކޮންމެ ްއޮތް ކުރެވެން

ްއެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވިޔަސް ްޖަހާޖެހުމަކުން ްބަޖެޓުގައި ްއަދި ްވިޔަސް، ްޤަރާރަކުން ްހޯދައިދޭން.ްފާސްކުރާ ބަޖެހޭ

ްނުދޭ.ް ްވެސް ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްސަބްސިޑީ ްދޭންޖެހޭ ްމަސްވެރިންނަށް ްމިނިސްޓްރީން ްފިޝަރީޒް ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްދެމޭ.ް ްގޮތުން ްނުސީދާ ްއޭތި ްވިދާޅުވީ،ްތިމަންނަ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްހުންނެވި ްއޭރު ްައކަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެން

ްނޭނގޭ. ްކިހިނެްއްްރައްޔިތުންނަކަށް ްދެނީ ްނޫނިއްޔާ ްަކމެއް. ްކަމެއް،ްނުދޭ ްދިން ްފައިސާ ްއެ ްނޭނގޭ ަމސްވެރިންނަކަށް

ްވިދާޅުީވް ްމި ްއޭރު ްބޭފުޅަކު ްހުރި ްއަކަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހަމައެކަނި ްނޭނގޭ. ްމީހުންނަކަށް ްއެ ްވެސް، ކަމެއް

ްމި ްދެން ްދޮގެއް. ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއެއީ ްއޮންނާނީ. ްދީފައޭ ްދީފީމޭ. ްމަހަށްްތިމަންނަ ްއޮކްޓޯބަރު ްމިއަހަރު ހާތަނަށް

ްމަސްވެރިންނަށްްނުދެވިގެްނ.ް ްއަދިވެސް ްފައިސާ ްއަހަރުްފާސްކުރި ްމިދިޔަ ްއުޅެނީ ްމި ްައޅުަގނުޑމެން ްވެސް އަިއއިރުަގއި

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއަލީަގއި ްމަޢުލޫމާތުގެ ްޚަބަރުތަކުން ްހުރި ްއެނގިަފއި ްުއޅުނީމަ، ްކޮމިޓީގަިއ ްމާލިއްޔަުތ ްވެްސ އަޅުަގނުޑ

ްކަމުނުގޮސްގެންްދަ ްމީހުންނަށް ްެއ ްއުސޫލު ްއޮތް ްކަނޑަައޅާފައި ްދޭން ްސަބްސިޑީ ްމަސްެވރިންނަށް ްއެނގެނީ ންނަވާލަން

ްބަދަލުކޮްށގެްން ްއުސޫލު ްއެ ްމެުދވެރިކޮށް ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްއަނެްއކާ ްގެނެސްގެން ްއަްށ ްމިނިސްޓްރީ ފިޝަރީޒް

ްއިޞްލާޙުކުރަންެޖހިގެ ްއެއަށް ްއަެނއްާކވެްސ ްއެހެންނަމަވެސް،ްގެންދިޔައިމަ ްވަނީ. ްމި ްލަސްތަކެއް ްމިހާ ން

މަސްެވގެންދާއިރުްސަބްިސީޑްދެވެންޖެހޭނެ.ްއެްފައިސ11ްްާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްޤަބޫލުކުެރވޭްލަސްތަެކއްްނޫނޭްމިއިކީ.ް

ްހޯދައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްޙައްުޤވެރިންނަށް ްއޭގެ ްހުރެއްެޖއްާޔ ްފާސްކޮށްފައި ްޖަހައި، ްބަޖެޓުގައި ްމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭނެ.ްއެ

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްޤަރާރު ްމި ްޓަކައި ްަހއްލުްްހޯދުމަށް ްއުޅޭްމައްސަލަތަކަށް ްދިމާވެެގން ދެންްމަސްވެރިންނަށް

ްމަަސއްކަތްތަެކއްް ްބުރަ ްކޮމިޓީގައި ްމި ްއަދި ްުޝުކރުދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްަމނިކުފާނަށް ްއެ ްހުށަހެޅުއްވީތީ މެންބަރު

ހޯދިހޯދުމެއްްސަރުކާރަށްްދަންނަވަްންމިްއޮތީްޤަރާރުްފާްސކުރެވިަފއި،ްޤަރާރުްރިޕޯުޓކުރެވިފަ.ްކޮށް،ްމިްމައްސަލަަތއް،ް

ްދަންނަވައިގެްން ްފަރާތްތަކަށް ްބެހޭ ްކަމާ ްސަރުކާުރގެ ްމަްއސަލަތައް ްމި ްައވަހަކަށް ްވީާހވެސް ްފާސްކޮށްގެން ްޤަރާރު މި

ްތާއީ ްވަރަްށ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްހޯަދިއދޭން ްލުޔެއް ނޑުްމަސްވެރިންނަށް ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލީ. ްމި ްވާހަކަ ްމި ދުކުރާީތވެ،
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ްމައްސަލަތައްް ްމި ްދައްަކއިގެން ްވާހަކަ ްމި ްރޫހެއްގައި ްއެއް ްހަމަ ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްމި އުއްމީދުކުރަން

މިކަންްްހައްލުކުރުމަށްްޓަަކއިްެއއީްޮކންްޕާޓީއަކަށްްނިސްބަްތވާްބަަޔކުތޯްބެލުމެއްްނެތި،ްިދވެހިްަރއްޔިތުންެގްޙައްުޤގައިް

ްުއއްމީދުަގއިް ްކަުމގެ ްމަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެ ްހޯދައިދޭން ްލުއެްއ ްމީހުންނަށް ްމި ްގޮެތްއގައި ްއަަވސް ކޮށްދެއްަވއި،

ްއަޅުަގނޑުްއިނށީދެލަން.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައް

ްދަތިތަާކިއްތެިޢއްޒަތްްޝުކުރިއްޔާ ްދިމާވެފައިވާ ްވަގުުތ ްމި ްއޮިޑވެރިންނަށް ްމަސްވެރިންނާިއ ްދެން ްަރއީސް. ރި

ްޑޮކްޓަރް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކެލާ ްއެިދވަަޑއިގެން ްއެކަމަށް ްއާދެ، ްހޯދަިއދިނުމަށް ްހައްލެއް މައްސަލަތަކަށް

ްހޮއްهللاްޢަބްދު ްއެަކމަށް ްގުިޅގެން ްމައްސަަލއާ ްހުށަހެޅުއްވި ްމަަސއްކަތްަތްއްމަޢުޞޫމު ްބުރަ ްކުރަްއވާފަިއވާ ްކޮމިޓީން ެވވި

ްގެނެސް،ްިމް ްސަމާލުކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމިކަން ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްފާހަަގކޮށް،ްކޮމިީޓްމެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު

ްޑެޕި ްގްރޫޕުގެ ްޕީ.ޖީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއަދި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްވެއްދިޔަީތވެ ްލީަޑުރްމައްސަލަ އުޓީ

ްޢަބްދު ްގިނަގުަންهللا ްކުރެއްވުުމގައި ްކޮމިޓީން ްމަސައްކަތް ްމި ްރިޕޯޓުން ްމި ްއާދެ، ްޝުކުރުދަންނަވަން. މަޢުޞޫމަށް

ްފަދައިންް ްފާހަގަކުރި ްކުރިން ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްހައްދާފައި ްދިާރސާތަކެއް ްކޮށް، މަސައްކަތްތަެކއް

ްމިް ްކޮމިޓީން ްކުރަނީ ްމިއަދު ްވެގެްންްއަޅުަގނޑުމެން ްކުލަތަކަކަށް ްހުންނަ ްކަރުދާހުގަިއ ްހަމައެކަނި ްމަސައްކަތް ކުރެއްވި

ްފަރާތްތަކުންް ްއެ ްހުށަހެޅުމުން ްފަރާތްތަކަށް ްބެހޭ ްކަމާ ްސަުރާކރުގެ ްއާދެ، ްފޮނުވުމުން ްއިދާރާތަަކށް ްތަންފީީޒ ނުގޮސް،

ްަބއްލަަވއި،ްއަުޅއްވަންޖެޭހްފިޔަވަޅުަތކާ ްކަންތަކެއް ްބައްަލވަންޖެހޭ ްެއޅުްއވެންްްއިތުރަށް ްތެެރއިން ްފިަޔަވޅުތަކުގެ ްއެ އަދި

ްނުވެ،ް ްއެްއޗެހިތަކަކަްށ ްހުންނަ ްކަރުދާުހގަިއ ްހަމައެކަނި ްެދއްވާެންކަަމށް. ްއެޅުްއވުމަްށްސަމާލުކަމެއް ްފިޔަވަޅުަތއް ހުރި

ްފާޅުކު ްޚިޔާުލފުޅުތަކެއް ްބިނާކުރަނިވި ްވެސް ްބޭފުޅުން ްދެ ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ްކުރިން ްރިޕޯޓަށް ްމި ަރއްަވއިފި.ްއާދެ،

އަޅުަގނުޑގެްއަޚް،ްޮތއްޑޫްާދިއރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްހަމަްޔަޤީނުންްެވްސްމިއަދު،ްއަދިްގިނަްފަހަރުް

ްވިދާޅުިވް ްމަނިކުފާނު ްގޮތަށް،ްއެ ްވިދާޅުވި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްފާޅުކުަރއްވަނީ. ްޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ްރަނގަޅު ްބޭނުންތެރި ކުރިން

ްމަ ްއަުޅަގނޑުގޮތަށް،ްއާދެ!ްއެ ްގޮތަށް ްވިދާޅުވި ްމަޖިލީހުގައިްނިކުފާނު ްތަނުގައި،ްމި ްމި ްމީހުން ްޕާޓީތަކުގެ މެްންހުރިހާ

ްދޭތެރޭް ްމައްސަލަތަކާ ްބޮޑެތި ްހުރި ްމިހާރު ްކުރިމަތީގައި ްަޤއުމުެގ ްަބއްދަލުވެ، ްވިޔަސް ްފޯރަމެއްަގއި ްއެހެން ނުވަތަ

ްދެކޭހިތްް ްހާދަ ްދުވަސް ްަނމަ،ްއެ ްހޯދޭ ްގޮތެއް ްޤާބިލުކަމުގެްވާހަކަދަްއކައި ްއެބަހުރިތޯ. ްޤާބިލުކަން ްހެދުމުގެ ްއެހެން ވެއޭ.

އިތުރަށް،ްހިތްވަރުްއެބަހުރިތޯ.ްއެްބައެްއގެްމޮޅުކަާމއިްއެްަބއެްއގެްގަަދކަމާއިްއެްަބއެްއގެްމޮޅުްބަސްްކުރިއަށްްނެރުންް

ްކޮ ްެއއްތޯ. ްފިލޯސަފީ ްކޮްނ ްެއއްެޗއްތޯ. ްކޮން ްއޮތީ، ްބައެްއގެ ްޮކން ްގޮތުން ްސިާޔސީ ްެއއްތޯ.ްފިޔަވަިއ ްފިލޯސަފީ ްނ

ސިޔާސީްފިކުރޭްއެންމެންްެވސްްކިޔާ.ްކޮންްފިކުރެއްްއޮންނަނީ.ްއަހަރެމެންގެްފިކުރު،ްެއްނިމުނީ.ްކޮބައިތޯްސިޔާސަތޭް

ްސަބްިސީޑް ްވިދާޅުވީ ްއެ ްސަބްސިޑީދިނީ.ްމިހާރު ްގިނައިން ްއެންމެ ްމީހުން ްކިޔާ ްެއއްެޗއް.ްއާދެ،ްސެންަޓރްރައިޓޭ ކިޔާ
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ްނޫނޭ. ްބޭނުމެއް ްގޮަވއިލުމާްްދޭކަށް ްޮގަވއިލެްއވި ްބޭފުަޅކު ްުޒވާން ްދޫކުރުމަށް ްގޮންޖެހުްނތައް ްސިާޔސީ އެހެްނނަމަވެސް

ނޑުްާތއީދުކުރަންްހުށަހެޅުްއވިްގިނަްހުށަހެޅުްއވުންތަކަށް.ް ގުިޅގެންްމިްވާހަކަތައްްެދއްުކމަކީްއަޢުލާްކަމެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ްއަދަދެްއްޖަމާކުރުމުގެ ްޮބޑު ްގޮތުަގއި ްސަބްސިީޑގެ ްގޮތަށްްްއަދި ްދެމިހުންނަ ްގިަންދުވަހަށް ްމީހުންނަށް ބަަދލުގަިއ،ްގިނަ

ނޑުްއިޢުތިރާޟުކުރާްކަމެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްް ފައިދާކުރަނިވިްކަންތައްަތކަކީްކޮބައިތޯްދިރާސާކުރުމަކީްވެްސްއަޅުގަ

ް ްއަދި ްއެބަހުރިކަން. ްމަްއސަލަތަކެއް ްވެސް ްމަސްވެރިންނަށް ްޙަޤީޤަތަކީ ްރަށްތަުކގަިއްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްކުދި ްމި ާރއްޖޭގެ

ްލިޭބް ްއާމްދަނީ ްެހޔޮ. ްކިޔަސް ްކަމަކީ،ްަވޒީފާޭއ ްލިބޭ ްާއމްދަނީ ްއެކަމަކުން ްމީހުންނަށް ްިގނަ ްއެންމެ ްގިަނއީ، އަދިވެސް

ްރާއްޭޖގެް ްމަދުވެާދނެ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއާމްދަނީ ްވަންނަ ްޤައުަމށް ްނިސްބަތުން ްޖީ.ޑީ.ޕީގެ ްމަސްވެިރކަން.ްތެދެއް. ކަމަކީ

ްދަންނަވާލުމާްނިސްބަ ްމިހެން ްިމާވހަކަ ްއާދެ، ްސިނާޢަތަކީ. ްސިނާަޢތެއް ްޮބޑު ްވަރަށްވުރެ ްޫދކޮްށލެވޭ ްއަޅާނުލައި ތުން

ްމަްސވެރިްނގެް ްިވޔަސް، ްގިނަ ްމަްސވެރިން ްއާދެ، ްއެބަޖެހޭ. ްދަންަނވާލަން ްވެސް ްއެއް ްވާހަަކ ްއެހެން ްއަދި އެީކގައި

ްމަްސވެރިކަމަކީ ްފާހަަގުކރިޔަސް، ްރަސްމީކޮށް ްއެބަޖެހޭ.ްްދުވަހެއް ްޤަބޫލުކުރަން ްޙަޤީޤަތެއް ްކިޔަްސ، ްލޭނާރޭ ަޤުއމުގެ

ްކަމަްށް ްބުަރވެ ްަމއްޗަށް ްޙަޤީޤަެތއްގެ ްވާހަކަދެްއކީ ްވެސް ްކުރިން ްމީގެ ްއަޚް، ނޑުެގ ްައޅުގަ ްުއއްމީދުކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށްްގިނަްަފހަރަށްްފެންނަްބައެއްްނޫން.ްރާއް ޖެތެރޭްރަށްރަށުގަިއްުއޅޭްމިއަދު.ްމަސްވެރިންނަކީްއެކަަމކުްއަުޅގަ

ނޑަށްްހަނދާނުގަިއ،ް ނޑުމަތީަގއިްއުޅޭްަބެއއް.ްއެހެންވީމާ،ްގިނަްފަހަރަށްްއަުޅގަ ބައެއް.ްއޮޑިފަހަުރގައިްއުޭޅްަބއެއް.ްކަ

ްކުރިްނ،ް ްވާނަމަ ްދެވޭކަމަށް ްދެވޭތޯއޭ. ްސަމާލުކަން ްދޭންވާ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްވިސްނުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްްވާހަކަފުޅުދެްއކެވިް ްފެށި، ްއަހަރު ްމި ްފަދައިން ްފާހަަގކުރެްއވި ްބޭުފޅެއް ްދާއިުރ11ްްއެހެން ްފާއިުތެވގެން މަސްުދވަސް

ނޑަެއޅިފައިްއޮްތްެއއްެޗއް.ްއަދިްިމއީްސަބްިސޑީްައކީްއަލަށްްކުާރްކަމެއްްވެސްްނޫން.ްފުރޮުޅް މަސްވެރިންނަށްްދޭންްކަ

ްކުރެހުންތަާކއި ްފަށައިގެން ްއަލުންބަލުން ްގޮތަށް ްނޫން.ްްއީޖާދުކުރި ްވެސް ްއެއްެޗއް ްހަދަންޖެހޭ ްޕްލޭންތަކާ ިލޔުންތަކާއި

ަމސްދުވަސްްވާންޖެހޭްކަމެއްްނެތް.ްއެްކަމުގައިްއަޅުަގނޑުމެްނގެްބައެއްްދައުެރއްްމަޖިލީހުގ11ްްެކޮށްފައިްއޮތްްކަމެއް.ް

ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހިފާނެ ްހިސާބުން ްެއ ްރަނގަުޅކުރުމަށް ްއެކަން ްވާނަަމ ްކަމަށް ްއޮތް ްމިްްދައުރެއް ުއއްމީދުކުރަން.

ްއަިދް ްގެްނގުޅެްނވީ. ްގެްނގުޅެންޏާ ްވިސްނުންަތކެއް ްއާ ްެދން ްނިންމާފައި ްދީ ްއެްއޗެއް ްއޮްތ ނަޑއެޅިަފއި ްކަ އަހަރަށް

ނޑުމެްން މަސްވެރިންނަށްްކުރިމަތިވާްޮބޑެތިްމައްސަލަތަާކްބެހޭްގޮތުްންއެހެންްބޭފުޅުންްފާޅުކުެރއްިވްޚިޔާލުތަކަީކްއަުޅގަ

ްމަރުޙަލާ ްރަނގަޅުްބަޖެޓުގެ ްވިސްނާލަން ްހަމަ ްވެްސ ްވާހަކަދަްއކާދެއްކުުމގައި ްއިދާރާތަކާ ްސަރުކާރުގެ ްއަދި ްވެސް ގައި

ްކަންތައްތައް.ްެދއްވިްފުރުޞަަތށްްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

 ޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ތަމައިނުްންވެސްްބަލައިލަންްބޭނުންވަނީ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްލޭބަރފޯސްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްފުރަ

ނޑުމެންްކާބަަފއިންގެްތާރީޚުަތކަށްްބަލާއިުރް އަދިްއުެފއްދުންތެރިކަމުގެްފޯްސްއަކީްިދވެހިރާއްޭޖގެްމަސްވެިރންްކަމީްއަުޅގަ
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ް ްމަްސވެރިންނާއި ްއަދި ްަޤއުމުަގިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަެތއް. ްއޮްތ ްފެންނާން ްގޮތަށްްވެސް ްބޭނުންވާ އޮިޑެވރިންނަށް

ްއަުޅަގނޑުްދަންނަވަން.ްއިްއޔެަގިއް ްޑޮކްޓަރްވަޙީދުގެްސަރުކާުރގައި ޤާނޫނެއްްވެސްްހެދިފަްެއއްްނެތް.ްމިއަދުްރައީސް

އަޅުަގނޑުމެންްއެްމަނިކުފާނަށްްދިންްފުރުޞަތުގެްތެރޭގައިްމިްމަޖިލީހަށްްޤާނޫނުތައްްހުށަހެޅުމުގެްބާރާއިްއާރުްއަދިްއެް

ްޮއޑިވެރިްންްމަގު ްމަސްވެރިންނާިއ ްައވަސްެވގަންނާންީވ ްއެެހންކަމާއެކު ްމަޖިލީހުން. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްކޮަށއިދީފައި ވާީނ

ްމުސާަރް ްމަދުވެގެން ްމަސްވެރިައކަށް ްކޮންމެ ްއަދި ްގޮތަކާ، ްކުރިއަރާޭނ ްގޮތުން ްވިޔަފާީރގެ ްމީހުންނަށް ްއެ ހިމާޔަތްކޮށް،

ްަހމަޖެއްސުން ްގޮތަށް ްދޭ ްދައުލަތުން ްމަސްބާނާްއެއް ްދުވަހަކީ ްކޮންމެ ްމަހަށްދާ ްއިތުރުކުރުން. ްއުފެއްދުންެތރިކަން ްއެއީ .

ްރަީއސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުިރއަށްދަނީ. ްމަސްވެިރކަން ްރާްއޖޭގެ ްއިންވެްސޓުކޮްށގެން ްބޮެޑތި ްވަރަށް ްނޫން. ދުވަހެއް

ްފެށި ްާރއްޖޭަގއި ްބޮޑު، ްއެންމެ ްބަލާއިރުަގއި ްއުފެއްދުންތެރިަކމަށް ްބިނާކުރުާމިއްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއިޤްތިޞާދު ްައިއ ގެްނ

ްމަސްވެރިްނެގް ްިދވެހި ްއައީ ނޑުފުރާނަމުއްތިކުރަމުން ްބަ ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްެވސް ްދާންދެން ްހަމައަށް ޓޫރިޒަމާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްާވހަކަދައްާކއިރުަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްފާހަގަުކރަން ްއަޅުަގނޑު ްމަސައްކަތުން. ްމުރާލި ްއަދި ހީވާގި

ްއަންަންތަމްސީލު ްދިރިއުޅެމުން ްމަްސވެރިަކމުން ްގޮެތްއގައި ްޚާއްޞަ ްަރއްޔިތުންނަކީ ްގާފަުރގެ ްދާިއރާގެ ްއެ ްދާއިރާ، ކުރާ

ް ްދަންނަވަމުންދާތާ ްސަރުކާުރަގއި ްނެތި ްަކނދުފައްޗެއް ްމިއަދު ްމީހުން ްއެ ްމިއަދުގ2ްްެބައެއް. ްދަނީ. ްމި އަހަރުވެގެން

ްއަ ްއަރިުހގަިއ ްމިިނސްޓަރު ްފިޝަީރޒް ްނުަލއިްސަރުކާރުަގއި ްޚަރަދަކާ ްބޮޑު ްމާ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްއެދެން، ނުޑ ުޅގަ

ްމަްސވެރިންނަށްް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްެވސް ްކަެމއް ްއެވަުރގެ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްހަމަޖަްއސައިލެވިދާނޭ. ްކަންތައް ކަނދުފަތީގެ

ްކުރިއަ ނޑުވެިރކަންަވނީ ްކުރިއަރާފަ.ްއަދިްދަ ްވަނީ ްދަނީ.ްދުނިޔޭގެްމަސްވެިރކަން ްމި ްވަނީްޓަކައިްނުެވއޭ ރާފަ.ްޓޫރިޒަމް

ްގޮުތަގއިް ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިންވެސްުޓކުރަމުން. ްަދނީ ްފަރާތްތަކުން ްިއންވެސްޓުކުރާ ްއެކަންކަމަށް ތަރައްޤީވެފަ.

ްގޮތުްން ްއެއްގެ ްނަތީޖާ ްކުޑަކޮށް،ްގެންިދުއމުގެ ްހޭދަ ްދަުއލަތުގެ ްރިޒާްވގައި ްދައުލަތުގެ ްދަތިީވމާ ްސިނާޢަތްތައް ވެއްެޖއްޔާ

ްހިފެހެއްޓުމަށްްްރިޒާްވކުރެވޭ ްސިނާޢަތްތައް ްލާރިދޭ، ްއަނބުރާ ްސިާނޢަތްތަކަށް ްއެ ްޑޮލަރު ްޑޮލަރު، ްހުނަން ބަސްާތަގއި

ްާބކީް ްބޮޑުެވގެންގޮސް ްިއސްރާފު ްޚަރަދާއި ްޤައުުމގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޓަކައި. ްިއތުރުކުރުމަށް ްއުފެއްދުންތެރިކަން ޓަކައި.

ްރިސޯ ްއަށް،ްޓޫރިްސޓް ްމަްސވެރިމީހާ ްޯނވޭ ްދަނީްއެްއޗެއް ްމި ްއަިދވެސް ްމީހާ ްހިންގާ ްއަްށ،ްަސއިހޮޓާ ްމީހާ ްހިްނގާ ޓު

ްމަގަްށް ްވިޔަފާީރގެ ްކަންކަން ްތުރާވެ، ްމީހުންނަށް ްއެ ްގޮތްގޮުތން ްއިތުރު ްނަަގއި، ްޓެކްސްަތއް ްއިތުރަށް ފުޑާލައި،

ްކޮ ްރައީްސ،ްމަްސވެރިަކމުގައި ްހިނަގއްޖެ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްަޤއުމުެގްކަންތައްަތއް ްހިސާބަށް ްއޮިޑްެއްއގަިއްނުގެންދެވޭ ންމެ

ްއެްއ31ްް ްސެލެރީ ްބޭސިކު ްދާއިރުގައި ްމަސްނުބާނާ ްވާއިރު ްވާއިުރ،ްމަހެއް ްއެއް ްހަފްތާ ްމަހަށްދޭ. ްމިހާރު ްމީހުން އަށް

ްމިް ްދައުލަތުން ްމީހުންނަށް ްިތބޭ ްްޓވީޓުކުރަން ްކަމެއްްނުޮކށްްޑެސްުކަގއި ނެތްއިރުަގއިްިސވިލްްސަރިވސްގަިއްެއްއވެސް

ްކިހާވަ ްއަކީ ްފައިސާ ްދޭންްދޭ ނޑުވެރިންނަށް ްދަ ްމަސްވެރިންނަށާއި ްފައިސާ ްއެއްަބއި ްބައިކުޅަ ްދެ ްއޭގެން ްބަލާފައި ރެއްތޯ

ްބިލުް ްމި ްުއއްމީދުކުރަން ްއެބަޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑު ްއުފައްދަން ްމިކަން ްތެރެއިން ްޤާނޫނެއްގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ އެބަޖެހޭ.ްމިއަދު

ވާީތވެ،ްއެްޕާީޓްއަްށްނިސްބަތްާވްުވޒާރާްެއއްްކަމަށްްވާީތެވ،ްހުށަހެޅީްޑީ.އާރު.ޕީްއަށްްނިްސބަތްވާްމެންބަރެއްްކަމަށްް
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ްއަދިް ްޕާޓީތަކާ ްއެހެނިހެން ްހިމެނޭ ްކޯލީޝަނުގައި ްއަދި ްމިނިސްޓަރާ ްއެ ްއާއި ްޕާޓި ްއެ ްއަކީ. ްމިނިސްޓްރީ ފިޝަރީޒް

ށަހަޅަންވާނެްކަމަށް.ްއެާއއެކުްިދވެހިްސަރުކާރުންްމައްޗަށްްއޮތް،ްމިްކަމުަގއިްެއްއބާރުލުންދީްމިްޤާނޫނުްމިްމަޖިލީހަށްްހު

ްމަސްވެރިންެގް ްތެރެއިން ްރަްއޔިުތންގެ ްޭއގައި ްޓަކައި ްފާސްކުރުމަށް ްޤާނޫނު ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމާއެކު އަދި

ްފަހުންް ްއެންމެ ްކަމަށް. ްގާއިުމކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްުއސޫލުތަކެއް ްގެންދެވޭނެ ްހިމާޔަތްކޮްށގެން ޙައްޤުތައް

ްމަސް ްައޅުަގނޑުްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއީ ްހުށަހެޅުނުއިރުަގއި ްތަނަށް ްމި ްޑްރާފްޓުކުރެވިގެން ްޤާނޫނެއް ްބެހޭ ވެރިަކމާ

ްމަހަށްް ްމަސްވެރިއަކަްށ ްއެަފހަރު ްއެއީ ްހުށަހެޅުނީ. ްދުަވސްަވރުގައި ްކުރެްއވި ްމެންބަރުކަން ްއުތުރުބުރީެގ ްއަތޮޅު ހުވަދު

ންްމަހެއްްބޭނުމާ،ްއަދިްމަހެްއްހިފުމަކީްވެސްްމަނާކަެމްއްވެސްްނުެދވޭްގޮތަްށްޤާނޫނުްޮއތީްބައްޓަންކޮށްފަ.ްއަދިްަކނޑުް

ްފިޝަރީޒްް ްއޮންނާނެ ްވެސް ްޤާނޫނު ްބައްޓަންވާންޖެހޭނީކީ.ްއެ ްޤާނޫނު ްމަސްވެރިކަމުގެ ްނޫން ްގޮތަކަށް ްއޮތީ.ްއެ ކަމުގައި

ްދުނިޔޭ ްއެބަޖެހޭ ްބަލައިލަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސްވެރިކަންްމިނިސްޓްރީގަ. ގެ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްހިސާބުތަކުގައި ްބައެއް ްޑިޒައިްނކުރަން. ްމަްސވެިރކަން ްއެއްގޮތަށް ްުއްސމިންތަކާ ްތަރައްީޤގެ ހިނގާފައިވާ

ނޑުތަުކގައިްދުނިޔޭގެްބޮޑެތިްޤައުމުތަކުންްޕަރސެއިންކޮށް،ްާދއަޅަިއގެްން ޕަރސެއިންކުރަންްއެބަޖެހޭ.ްަވށައިގެންްއޮތްްކަ

ް ްކަޅުބިލަމަްސްމަސްވެރިކަމުގެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްބޮޑުވެގެންދޭ. ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްމީހުންނަށް ްއެ ްއިން ނަތީޖާ

ނޑަށްްވަްނނައިރުަގއިްއަނެއްްބަޔަކުްދާައޅައިގެންްމިްނަގަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްއެއްޗަކުންްެއއްަޗކުންް އަޅުަގނޑުމެްނގެްކަ

ްމި ްހުސްކުރަނީ. ްނަގާ ްމަސްތައް ްމީހުން ްތިބި ްތިއްބާ،ްދެން ްވަސީލަތްތަކުެގްބާނަން ްގުދުރަތީ ްިލބޭ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ އީ

ްބޭނުންކުރުމުަގއިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަސީލަތް ްމި ްވަސީލަތް. ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްއޮތް ްއަްށ ްދިވެހިރާއްޖ ތެރެއިން

ްވަރަ ްޓެކްނޮލަޖީ ްދުނިޔޭގެ ްމިއަދުގަިއ ްބޭނުންކޮށްގެން ްޓެކޮނޮލަޖީ ްދުނިޔޭގެ ްިޑޒައިްނކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ށްްއަޅުަގނޑުމެން

ްނުކޮށްފިް ްއެކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެބަޖެހޭ. ްކުރަން ްމިކަން ްބޭނުންކޮށްގެން ްޓެްކނޮލޮޖީ ްއެ ްއުޅެނީ. ްމި މަތީގައި

ްދަށްވެގެން.ް ްދާނީ ްއުފެއްުދންތެރިކަން ްނުލިބޭނެ. ްއެއް ްކަރަންސީ ްފޮރިން ްލިބެންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ކަމަށް

ްދަށަ ްދުަވހަށް ްދުވަހުން ްމަްއސަަލްމަސްވެރިންދާނީ ްމިއުޅެީނކީ. ްޖެހިގެން ްމަްއސަލަ ްނޫން ްބޮޑުވެގެެނއް ްދޯނިފަހަރު ށް.

ނޑުމެންނަށްްއެަކމުގައިްކުރިއެރުެމއްްނެތީމަ.ްކޮންމެްވުޒާރާްއަކީްނަންބޯޑެއްް ޖެހިގެންްއުޅެނީްޤާނޫނުތައްްނެތީމަ.ްއަޅުގަ

ްއި ްއެއް ްެޓްކނޮލޮޖީ ްއެްއވެސް ްއެްއވެްސްވުޒާާރއަކުން ްއޮންނަނީ. ްމި ްއެހެންްކަމަށް ްދުނިޭޔގެ ންޓްޮރޑިއުެސްއްނުކުރެވޭ.

ްޤައުމުތަކުަގއިްއެްވުޒާާރއަކާްުގޅޭްކަމެއްްއެްވިޒާާރއަކުން...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްހިސާބުން ްމިހާ ްހަމަެވއްޖެ. ްަވގުތު ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރ31ްްިޝުކުރިއްާޔ ްުހސްަވގުތުކޮެޅއް މިނެޓުެގ

ްްއަރުވަން.ްމެންބަރުންނަށް

ް
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ްް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހަމަނުވާތީް ްކޯރަމް ްަޖލްސާގެ ްބެިލއިރު، ްއަޅުަގނޑު ްގެންަދން ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ނޑު ްއަުޅގަ ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު

ް ްޖަލްސާގެ ްވެސް ްޢަމަލުކުރުމުން ްމަތީން ްގޮުތގެ ްގަވާއިުދގަިއވާ ްއަށްްމަޖިލީހުގެ ްޖަލްސާ ްމިހާރު ްހަމަނުވާތީ ކޯރަމް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްދަންނަވާލަން. ްއަޅުަގނޑު ްނަންތައް ްބޭފުޅުންގެ ްތިއްެބވި ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

ްޢަބްދު ްދާއިރާގެްهللا ްނައިފަރު ްރަޝީދު، ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްމަޢުޞޫމު،

ްފުަވއްމުލަުކްޢިއްޒަތްތެ ްއާދަމް، ްރޮަޒއިނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްތުލުސްދޫ ްމުޙައްމަދު، ްއަޙްމަުދ ްމެންބަރު ރި

މަސީޙުްމުޙައްމަދު،ްމަޑުްއވަރީްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވިސާމުްهللاްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްއަލިފުށީ ްޢަލީްޢަލީ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްވެލިދޫ ްނާޝިޒު، ްމުޙައްމަދު ންބަރު

ްދާއިރާެގް ްދެކުނު ްހިތަދޫ ްައދި ްމުއްޠަލިބު. ްއިބްރާހީމު ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ މުޙައްމަދު،

ްމެދުކަ ްމި ްޖަލްސާ ްމި ްހިސާބުން ްމިހާ ނޑު ްއަޅުގަ ްލަތީފު. ްޙަސަން ްމެންބަރު ނޑުްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަ ްދެން ނޑާލަނީ.

ްަގއި.1:31ޖަލްސާްފަށާނީް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް) ްައށް(13:31ްއިނ13:16ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ް.ްކޮމެޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް
 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެ،ްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްދަންނަވަން. ްއިށީނދެަވޑަިއެގންނެވުމަށް ނޑިކޮޅުތަުކަގއި ްގޮ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްަވނީްއެޖެންޑާްއަިއޓަމުްމެންދުރު ްއަުޅަގނޑުމެންގެްކުރިމަީތގައިްމި ްމަސައްކަތްްފަށާއިުރގައި ނޑުމެންގެ .11ްފަހުްއަޅުގަ

ްަވގުުތް ްމި ްއޮޑިވެރިންނަށް ްމަސްވެރިންނާިއ ްވަނީ ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަދު ްއެގޮތުން ްކަންކަން. ްހުށަހަޅާ ްކޮމިޓީަތކުން އެއީ

ްހަ ްދަތިތަާކއިްމައްަސލަތަކަށް ްރިޕޯޓު.ްދިމާވެފައިވާ ްހުށަހެޅުއްވި ްކޮމިޓީން ްމަޖިލީހުންްހޮއްވަވާފަިއވާ ްހޯދައިދިނުމަށް އްލެއް

ްއަރުވަނީ،ް ްމި ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން، ްގެންދަނީ. ްމި ްމިހާރު ްވާަހކަދެެކވުން ްރިޕޯޓަށް އެ

ްއަ ްފުރުޞަތެއް ްމި ްތެރެިއން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތް ްދާއިރާެގްއެދިަވޑަިއގަންނަވާފައި ްދެކުނު ްމާފަންނު ރުވަނީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދަށް.ްކުރިއަށްްގެންެދވުމަށްްދަންނަވަން.ް
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 ްދެއްކެވުން:ވާހަކަރަޝީދުްްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކު

ގާތަށްްދިރާސާކޮށްފަިއވާްރިޕޯޓެއްްކަމަށްްްއަހަރ4ްާޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްކޮމިޓީންްހުށަހަޅާފައިވާްރިޕޯޓަކީް

ް ްެއއީ ްދެކެނީ. ްމަްސވެރިންނަށ2119ްްްއަޅުަގނޑު ްމިއީ. ްެއއް ްމައްސަލަ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމެންބަރަުކ ްއަހަރު ވަނަ

ްމަޤްޞަދުަގއިް ްއެ ްޓަކައި ްރަނގަުޅކުރުމަށް ްނިޒާމު ްއެ ްއަދި ްޓަކައި، ްހައްުލކޮށްދިނުމަށް ްދަތިަތއް ދިމާވެފައިވާ

ްހުށަހަޅާފަ ްއެހެްނނަމަވެސް، ްބިލެްއ. 3ްްއިވާ ްނުވަަތ ްބުނެފަިއ4ްްއަހަރު ްކަމަށް ްެހއްދެިވ ްދިރާސާަތކެއް ްގާތަށް އަހަރާ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްނޫންކަން ްެއްއޗެއް ްއެކުަލވައިލާފަިއވާ ްމަްއޗަށް ްއަާސސެްއގެ ްއެްއވެސް ްއެއްަޗކީ ްއޮތް ހުށަހަޅާފައި

ް ްވަނީ ްމި ްއަިލއަޅުަވއިލާފައި ްހަމައެކަނި ްއެހެންނަމަވެސް،ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްމަސްވެރިކަމަށް. ްކަންނެލީެގ ްުނވަތަ އޮޑިަތކާއި

ްކުރާއިުރަގިއް ްއެއް ްބޮުޑްދިރާސާ ްމިވަރުގެ ްރައީސް. ްހިމެނޭ،ްޢިއްަޒތްތެރި ްބާވަތްތަެކއް ްމަސްވެިރކަމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ނޑުްދެޭކގޮތުް ކަންނެލިްމަސްވެރިކަމަށްްް-1ގަ.ްއެބަްޖެހޭްހުރިހާްމަސްވެރިކަުމގެ،ްމުިޅްސިނާޢަތަށްްއަލިައުޅވާލަންްއަުޅގަ

ްއިްއސާިއް ނޑާއި ްހުއިފިލަ ްމަސްވެިރަކން. ްފާނައިގެ ްަފރުމަހާއި ްނުވަތަ ްމަްސވެރިކަން ނޑީގެ ްރާގޮ ްކަޅުބިލަމަހަށް. ނުވަތަ

ްއެީއް ްވެސް ްމަސްވެރިކަން ްދިރޭމަހުގެ ްކުދި ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްމަސްވެރިކަން. ްވެސް ްމިއީ ްމަސްވެިރކަން. ކަކުނީގެ

ްާވްމަސްވެރި ްސަބަބުން ްދައުރުގެ ްއަދާކުރަމުްނދާ ްމަސްވެރިން ްސިނާޢަތުަގއި ްމަސްވެރިކަުމގެ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ކަން.

ނޑުމެންްއެބަޖެހޭްދިރާާސކޮށްފައިްމީގެންްއޮނިަގނެޑއްް ގެއްލުންތަާކއިްުނވަތަްރަނގަުޅކުރެވެންްހުރިްމައްސަލަަތއްްައޅުގަ

ްތެރޭގައި ްމެނިފެސްޓޯ ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ނަޑއަޅަން. ްްކަ ްހިމެނޭ ްމ2113ްްިެއމް.ޑީ.ޕީގައި ްެވސް ްއަހަރުަގއި ވަނަ

ްވައްޓަާފިޅް ްފަނާކުރަނިވި ްއަކީ ްވައްޓަފާޅި ްކުރަމުންދާ ްއެންވެރިކަން ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްހައްލުކުރުމަށް ކަންތައްތައް

ް ްބިލިަޔން ްދިރުންތަކެއް،ްއެތައް ްއެތައް ްކުރުމުގެްސަބަބުން ްއެްނވެރިަކން ްދުވާލުްއެއް.ްދިއްަލއިގެން ްރެޔާއި ދިރުންތަކެއް

ްފާނަް ްތެރޭަގއި ްދިރުންތަކުގެ ްނެިތގެންދާ ނޑުތަކުން ްކަ ްފަރުތަކާިއ ްރާއްޖޭގެ ްނެތެމުން. ްދަނީ ްއިން ދިވެހިރާއްޖެ

ްމީހުންނަށްް ްމަސްވެރިކަންކުރާ ްބާވަތްބާވަތުގެ ްއެހެނިހެން ްއިްއާސއި ްކުޭރ. ްއަސަރު ްއޭގެ ްމީހުންނަށް ްކުރާ މަސްވެރިކަން

ްެގއް ްޭއގެން ްއަޅުަގނުޑްވެސް ްހަމައެކަނި ްއަކީ ްމައްސަލަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިމާވޭ. ލުންތަެކއް

ނިޑޑޭޓުްއަބަދުެވސްްދައްކަމުންދާްވާހަކަްެއއްްެއއީ.ްތަރައްީޤގ2113ްްެދެކޭގޮުތގައިް ވަނަްއަަހރުްއެމް.ޑީ.ޕީގެްރިާޔސީްކެ

ްތަރައް ްއަންނަންޖެހޭ ްއަށް ނޑި ްސިކު ްއިންސާނެްއގެ ްބޮޑުްމައްސަލަ. ްނުވަތަ ްހިލައިގެ ްބޮޑު ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްނައިސް ޤީ

ހިލަްޖައްސައިގެންްތަރައްޤީކުުރމަކީްއެއީްތަރައްޤީްެއއްްކަމަށްްވިދާޅުނުވެއޭްއެްވިދާުޅވަނީްއިންސާނާގެްސިުކނޑިްައްށް

ްއެހެންނަމަވެ ްވަންޏާ. ްކަމަށް ްތަރަްއޤީކުރަްއވާ ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަންނަންޖެހެއޭ ްތަރައްޤީ ްރިޕޯޓްްއަންނަންޖެހޭ ްމި ސް،

ްަކއިރިް ްުނވަތަ ްަޤއުމުތަކުަގއި ްދުނިޭޔގެ ްނެތް. ްއެއް ްއަިލއަުޅވައިެލިވފަ ްއެްއެޗއް ްއެްއެވސް ްއެއިން އެކުަލވާލިއިރު

ް ްޖީ.ޑީ.ީޕގެ ްރަީއސް،ްލަންކާގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްނަޒަރުިހންގާލާއިރު ްޤައުމަކަށް 8ްްއަަވއްޓެރި ްތެރެއިން ްޑޮލަރުގެ 1ްބިލިޔަން

ްހަމައެކަނި ްިދވެހިރާއްޭޖެގްްބިލިޔަނަކީ ްެއއީ ްފައިސާ. ްލިބިފަިއވާ ްއަށް ްލަންކާ ްެއކްސްޕޯޓުކޮްށެގން ްކުދިކުދިމަސް ދިރޭ

މަސްވެރިކަމުެގްސިނާޢަތުންްިލބޭްއާމްދަނީގެްމުިޅްޖުމްލަްައދަދަށްވުރެްބޮޑުްއަދަދެއްްއެްިލބެނީްލަންކާްއަށްްހަމަެއކަނިް
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ަމސްވެރިކަމާ،ްމިްހުރިހާްމަސްވެރިކަމަށްްއެބަްނޭެދވޭްއަސަުރްްދިރޭްކުދިމަސްްއެކްސްޕޯުޓކޮްށގެން.ްހަމައެާއއެކުްއިހީގެ

ްދިއްލަިއގެްން ނޑު ްޭރގަ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްގޮތުން. ްކުަރމުންދާ ްމަސްވެރިކަން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމިހާރު ްކުރޭ އެބަ

ދުވުމާ،ްމަސްއައިންްްމަސްވެރިކަންކުރުުމގެްސަބަބުންްދުވާލުްޑޮލްފިންްނުވަތަްކޯމަސްްބުރާންތިވެގެންްއެކިްދިަމދިމާލަށް

ްމިް ްައޅުަގނޑުމެން ްވެފައި، ްޝަކުވާތަކަކަްށ ްކުރަމުންދާ ްމަސްވެިރން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްޝަކުާވތަކަކީ ްހުރިހާ ްމި ގެއްލުމާ،

ްއަށްް ްދިވެހިރާއްޖެ ްވިސްނަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްއެކުލަަވއިލާއިރު ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްތެރެއިން ްނިޒާުމެގ ްބައްޓަންކުރާ އަލުން

ްސިނާ ްެވްސްމަސްވެރިކަމުެގ ްެއއީ ްވެސް ްމަސްެވރިންނަކީ ްފަރުމަހުގެ ްމަްސވެރިކަމާިއ ްއިހީގެ ްުކރިއަރުާވއިރުަގއި ޢަތް

ްަވކިް ްވެސް ްމީހުން ްމަސްވެިރަކންކުރާ ްލައްީޓގެ ްކަުޅބިލަމުގެ ްއަދި ްދެނެގަންނަންޖެހޭ. ްައޅުަގނޑުމެްނ މަސްވެރިންކަން

ް ްއެަބޖެހޭ. ްދެނެގަންނަން ްބައެއްކަން ްކުރާ ްތެރޭަގއި ްަވކިްސިނާޢަތެއްގެ ްއެއީ ްެވސް ްމަސްވެރިކަމަކީ ްކަންނެލީގެ އަދި

ްކަމަްށް ްއެްއޗިހި ްފުށުނަރާ ްއެްއިޗއްސަީކ ްހުރިހާ ްިމ ްކުެރވޭ، ްަބއްޓަންެވގެން ްގޮތަކަށް ްވަކި ްތެޭރަގއި ސިނާޢަތެއްގެ

ްއަިދް ްކިޔައި ްހަދާނަމޭ ްރިޒާރވަކަށް ްމެރިން ްފަދަ ްނެތް ްދުނިޔޭގެ ްރިޒާރވް، ްމެރިން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާންޖެހޭ.

ްއިްންވާހަ ްދިވެހިރާއްޖެ ްދިރުމެއް ްބިލިޔަން ްއެަތއް ްމައްޗަށް ްދުވާެލްއެގ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުހެދޭނެ. ކަދެްއކިޔަސް

ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއް ްއަކީ. ްމައްސަލަ ްމި ްނޫން ްވެގެނެއް ްބޮުޑ ްުކޑަ، ްޮއޑިތައް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެބަދޭ. ނައްތާލަމުން

ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްވިސްނުުމެގ ްއެްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްަމސްހިފޭ. ްނިކުމެ ނޑަށް ްކަ ްބޭރު އުޅެނީ.

ނިޒާމަށްްހަރުދަނާކުރުމަށްްޓަކައިްއިފާޑުންނާއިްތަންތަނުންްެއހީވަމުންްދިޔައީ.ްއަދިްހަމަްޭއގެްކުީރގައިްމެނިފެސްޓޯަގއިް

ްެއްއެކުަލވައިލާފަިއވާްިސޔާސަތުަތކުގެްބޭރުންްމަސަްއކަތްކުރުމުެގްޑެންޓިސްޓުްދީދީްމަސައްކަ ްތކުރުމުގެްސަބަބުންްވަނީ

ސިނާޢަތަށްްވެސްްބުޫރއަރާފަ.ްއަދިްހަމައެާއއެުކްމިްރިޕޯޓުަގިއްއެބަްހިމެނޭްފިޝަރީްޒްމިނިސްޓްރީގެްަބއެްއްބޭފުޅުންެގް

ްޚިޔާނަތްތެރިވެަފއޭ.ް ްއަށް ްފަިއސާ ްއިފާުޑގެ ްއޮތީ ްބޭފުޅާ ްލަފާދެްއިވ ްލަފާދެއްވިއިުރގައި ްދަންނަވާީނ ނޑު ްއަޅުގަ ލަފާ.

ްއިފާޑުން،ްިދވެހިރާއްޖެްމަސްެވރިކަމުގެްސިނާޢަތްްކުިރއަރުަވންްއިފާޑުންްދީފައިާވްހުރިހާްޑރ.ޙު ްވަނީ ސައިންްރަޝީދު

ްައޅުަގނުޑް ްކަމަކަށް ްއެއް ްަލފަ ްއެއީ ްލަފާ ްދީފައިވާ ްމިއަދު ްބޭފުޅަކު ްޚިޔާނަތްތެރިވެފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެފަދަ ފައިސާައކަށް

ްސި ްމަސްެވރިކަމުގެ ްރާއްޖޭގެ ްނުބަލާނަން. ްމެނިފެސްޓޯގަިއ ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްެކނޑިޭޑުޓ2113ްްނާޢަތް ްރިާޔސީ ވަނަ

ވަރަށްްފުރިހަމަކޮށްްރާއްޖެތެރޭގައިްރަށްރަށުަގއިްމިހާރުްއެްދަނީްވާހަކަދައްކަވަމުން.ްދިވެިހރާއްޖެްމަސްވެރިކަމަށްްސީދާް

ގެްކުީރަގއިްއޮންނަނީްމަސްބާނަިއގެންްޒަމާނުއްސުރެ،ްއިބްރާހީމުްނާޞިރުްދައުރުންްކޮންމެވެސްްަވރަކަށްްމިނިވަންވި.ްއޭް

ްހިފެހެއްޓިފަ.ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްގޮތަށްްމަސްވެރިަކން ްއަޅާ ްބައި ްކަތީބުންނަށާއިްވެރިންނަށް ްޭއރުގެ ްބައެއް ްމަހުގެ ބައެއް،ްބާނާ

ްސިނާ ްމަސްވެރިކަމުެގ ްިއން ްިދވެހިރާއްޖެ ްވެސް ްއަކީ ްވާހަަކ ްދައްކަމުންދިޔަ ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްކުރިން. ްައއުމުގެ ޢަތްްވުޖޫދަށް

ްއަގުް ްއެ ްއޮތީ ްޒަމާނުއްސުރެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްކަމަށް. ްރައްޔިތުްނ ްިކޔާނީ ްއަގު ްމަހުގެ ްވާހަކަ. މިނިވަންކުރާނެ

ްވަނީް ްކުންފުނިތަކުން ްތިބި ްވެރިްނ ްސިޔާސީ ްނުފޫޒުގަދަ ްވެްސ ްފަހު ްބަޣާވާތަްށ ްައދިވެސް ްސަުރކާރުން. ނަޑއަޅަނީ ކަ

ްވަދެ ްތެރެއަށް ްމަސްވެރިކަުމގެ ްއެ ްމީހުންްްރައްޔިތުންގެ ްއެ ްއަގު ްމަހުގެ ްވަދެ، ްތެރެއަށް ްމިފްކޯ އަތްގަަދޮކށްފަ.
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ްއޮީތް ްފުރުޞަތު ްމަސްކިރޭނެ ްައއިސް ްބޯޓުތަކުްނ ްބޭރުގެ ްވެރިކަުމގަިއ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ނަޑއަޅާފަ. ކަ

ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރުވެސް ްިކރަމުން. ްދިޔައީ ްމަސްތައް ްމަސްޯބޓުތަކުން ްއީރާުނގެ ްދާދިްހުޅުވައިލާފަ. ްއަށް ރާއްޖެތެރެ

ފަހުންްކުރިްދަތުރުގަިއްެވސްްމަސްވެރިންްބުނަމުންްއެްދަީންތިމަންނަމެންްސަބްސިޑީޒެްއްބޭނުމެއްްނޫނޭ.ްތިމަންނަމެންް

ްމަސްވެިރކަމުެގް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެހެންކަމުން، ްކިޔާށޭ. ްތިމަންނަމެން ްއަގު ްމަހުގެ ްބާނާ ްތިމަންނަމެން ބޭނުންވަނީ

ްދެމެ ްނުވަތަ ްމިހާރުްސިނާޢަތް ްޖެހޭނީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނަމަ ްބޭނުން ްރާވަން ްކުަރން ްކަންތައްަތއް ްގޮތަށް ހެއްޓެނިވި

ްނިޒާމެއްް ްފޯރުކޮށްދޭ ްމަްސވެރިންނަށް ްގެނެސްގެން ްއެން ްބޭރުން ްބަދަލުކުރަން. ްވަްއޓަފާޅި ްކުރަމުންދާ މަސްވެރިކަން

ނަޑއަޅަންޖެހޭނީ.ްއާރު.އެސް.ޑަބްލިޔުްސިސްޓަުމ،ްނުވަަތްފެންްވަތު ތެރޭްފިނިކުރާްިނޒާމަީކްޑެންޓިސްޓުްދީދީްގެނެްސްކަ

ްވަތުތެޭރް ްއެއީ. ްކަމެއް ްކުރި ްވާހަކަނުދައްާކ ްމަސްވެރިއަކާ ްއެްއވެްސ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވާަހކަދެއްިކއިރު އެކުަލވައިަލއިގެން

ްބޭނު ްަމސްވެރިން ްކުރާކަށް. ްކަމެއް ްބޭނުމެއްނުވޭ ްމަްސވެރިން ްބަހައްޓަިއގެން، ްނިޒާމެއް ްފިނިކުރާ ްަކއިރިްފެން ންވަނީ

ްއޮތްް ްދީފައި ްއެއަރޕޯޓު،ްާރއްޖޭެގްޖީ.އެމް.އާރަށް ްޭބނުންވަނީ ްމަސްވެރިން ްގޮތްތަކާއި ްލިޭބނެ ްއައިސް ސަރަހައްދުތަކުން

ްގޮތެްއގަިއް ްައވަސް ްއެކްސްޕޯުޓުކރެވޭނެ، ްމަސް ްކަންނެލީގެ ްބާނާ ްތަރައްޤީކޮށް ްެއއަރޕޯުޓ ްބޮޑު ްއޮތް އެ

ނޑަް އެޅުން.ްއަދިްމަސްވެރިްންބޭނުންވަނީްކޫްއޑޫަގއިްއަޅާަފއިްއޮތްްެއއަރޕޯޓުންްސީދާްއެކްސްޕޯުޓކުރެވޭނެްގޮތްތަެކއްްކަ

ްބޭނުންވަނީްސީާދް ްަމސްވެރިން ްއަތޮޅު ްައއްޑު ްއަދި ްރާއްޖެ ްދިއުން.ްއެހެން ްަބއްޓަންެވގެން ްގޮތަކަށް ްބޭރުކުރެވޭނެ މަސް

ްޤަ ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްވަިއގެްމަގުން ްބާނާްކަންނެލީގެްމަސް ްއަތޮޅުން ްފޯުރކޮށްދިނުން.ްއެހެންވީމާ،ްފުޅާްއަްއޑު އުމުތަކަށް

ވިސްނުމެްއގެްތެރޭަގއިްނޫނީްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްމިހެންްހަމަްކޮމިޓީންްހުށަހަޅާްރިޕޯޓޭްބުނެފައިްހަމައެކަނިްކަންނެލިް

ް ްބަރާބަރު ްއަލިއަުޅަވއިލާފައި ްތާކުނ4ްްމަސްވެރިކަމަށް ްއެްއވެސް ްމިއީ. ްމަސައްކަތަކީ ްކުރި ްވަންދެން ތާކުނުޖެހޭްއަހަރު

ްމަްސވެރިންނާް ްދިރާސާކުރިްއޔޯ، ްދަތުރުކޮށްފައި ްތަންތަނަށް ްއެކި ްހިމެނޭ ްއެބަ ްިރޕޯޓުގައި ްމި ްކޮށްފަ. މަސައްކަތެްއ

ްބުނެފަިއްއޮްތް ްެއއްެޗއް.ްމަސްވެިރއަކު ްހުރި ްބައްދަލުކޮށްފައި ްމަްސވެރިައކާ ްމީގައި ްނުފެނޭ ނޑަށް ބައްދަލުކުރިޔޯ.ްއަުޅގަ

ްމި ްމީގަިއ، ްނެތް ްވިސްނަންޖެހޭްްއެްއޗެއް ްއެބަ ްމިހާރު ްައކީ ްވާހަކަ ްދަންނަވާ ްއަޅުަގނޑު ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ރިޕޯޓުގަ.

ްމާލޭް ްފެނިގެން، ްހުވަފެނެއް ްއިހަށްރޭ ްނޫން ްރޭ ްފެނުނީ، ްފުލުހުންނަށް ްހަމަ ްރޭގައި ްއެްއަގ. ްދާއިރާ ްފުޅާ ތަންކޮޅެއް

ްލިބެނީ.ް ްޖީ.އެސް.ޓީ ްމިހާރު ްބަންދުކުރަން.ްފިހާރަތަކުން ްދިރިއުޅެނީްފިހާރަތައް ްދައުލަތުން ްއެއްޗިހިން ްލިބޭ ފިހާރަތަކުން

ް ްފިހާރަތަކުގައި ްޓެކްސްތަކުން. ްލިބޭ ްއެ ްބޯންދެނީ. ްމި. ްކާންދެނީ 4111ްމި. ްމީހުނ5111ްްް، ްގިނަ ްވުރެ އަށް

ްފިހާ ްމިހާރުއްސުރެ ްޓަްސލާފައި ްނެތި، ްވިސްނާލުމެއް ްަހމަ ްއުޅޭ. ްއެބަ ްޑިއުީޓގައި ްދަންަވރު ްއެބަތިބި. ރަްވަޒީފާތަުކަގއި

ްއެއްލައިލަން.ް ްބުޅާ ްޖެހޭނީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނުހިފޭ ްމީދާ ްނުހެދޭނެ. ްމިހެނެއް ްވަންނާށޭ. ްެގއަށް ްކަލޭމެން ބަންދުވީއޭ،

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްގެންނަން. ްެޖހޭނީ ްބަޔަކު ްއާ ްބޭރުކޮށްފައި، ްބުޅާތައް ްނުހިފޭ ްމީދާ ްއެތިބީ ްތެރޭގައި ްޕޮލިހުންގެ މިހާރު

ންދާްގޮތަްށ،ްދިވެހިރާްއޖެްދައުލަތަށްްއާމްދަނީްނުލިބޭްގޮތަށްްހަމަްތިމަންނަމެން،ްރައީސް.ްރާއްޭޖގެްވަޒީފާތަްއްގެއްިލގެ

ްމިދަންނަާވް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުހެދޭނެ، ްޤައުމަކަށް ްމި ްގޮތަކަށް ްބޭނުންހާ ްހަމަ ފުލުހުން
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ްމިހާ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްނޫނޭ. ްެއއް ްހިލަ ްޮބޑު ްައކީ ްތަަރއްޤީ ްއަކީ ްވާހަކަ ްކެްނޑިޑޭުޓ2113ްްރު ްިރޔާސީ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްދިވެހިރާއްޖޭގެްވެރިކަމަށްްގެެނސްގެންްނޫނިއްޔާްމިްޤައުމަށްްހައްލެއްްނެތޭ.ްޝުކުރިްއޔާ،ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

 

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން

ްވަުގުތްޝުް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްމި ްއޮިޑވެރިންނަށް ްމަްސވެރިންނާިއ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ކުރިއްާޔ،

ދިމާވެފައިވާްދަތިތަާކއިްމައްަސލަތަކަށްްހައްލުްހޯދައިދިނުމަށްްކެލާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވިްޤަރާރަށްް

ްމެ ްރިޕޯޓާ ްފޮނުްއިވ ްމި ްނިންމަވާފައި ްކޮމިޓީްނ ްދިރާސާކުެރއްިވ ްމަަސއްކަުތގެްއެ ްކުރެްއވި ްބޭުފޅުން ްއެ ދުގަިއ

ްއަޅުަގނޑުމެންގެްިދވެހިންގެްއެންމެްގިނަްޢާއިލާަތކަށްްއެންމެްގިނަްފައިދާލިބޭް އަުގވަޒަްނކުރަން.ްއާދެ،ްމަްސވެރިކަމަކީ

ްސަބަ ްހުރުމުގެ ްމަްއސަލަތައް ްބަެއއް ްކަންބޮޑުވާ ްހުރި، ްއިންޑަްސޓްރީަގއި ްއެ ްާވއިރުަގއި ްކަމަށް ބުންްއިންޑަސްޓްރީ

އަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގިއްމިްމައްސަލަްހުށަހެޅުއްވިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތީްވެސް.ްއާދެ،ްމިް

ރިޕޯޓުްދިރާސާކުރެއްވިްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްފާހަގަކުރަްއވާަފއިްއޮތްްގޮތުްނ،ްމަސްވެރިކަްންވޭތުވެދިޔަްތާނގައިްދަށަށްް

ް ްއެ ްސަބަބުން ްދަތިތަކެްއްހުރިކަމާިއްދިއުމުގެ ްެދއްެކވުމަށް ްލޯނުތައް ްހުރި ްނަްނގަވާަފއި ްފަރާތްތަކުން ްދުއްވާ އޮޑިަފހަރު

ްނުވަތަް ްބޯޓުފަހަރު ްާތޒާކަންމަތީ ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ ްިލބެން ްައއިސް ްސަރަހައްދުތަކުން ްކައިިރ ްމަސް، ްބާނާ އަދި

ްއެ ްހުރުމާ،ްއަދި ްދަތިތަެކއް ްގެންިދއުމުގައި ްހަމައަށް ްލަިއސަންްސްފެކްޓްރީއާ ްވަކިން ްމަްސވެިރކަމަށް ްާބވަތްތަކުގެ ިކއެކި

ްއެް ްިވޔަސް ްކަމުގައި ްނިންމެވި ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްދޭން ްސަބްިސޑީ ްނެތުމާއި ދޫކުރެވިފައި

ްއަް ްތެލުގެ ްއަދި ްނުދިއުމާ، ްލިބެނުން ްތެރޭގައި ްއަހަރު ްތާނގައި،ްތިންހަތަރު ްވޭުތވެދިޔަ ްނުލިބި ްބޮުޑވުމާ،ްސަބްސިޑީ ގު

މިކަހަލަްބައެއްްކަންތައްްފާހަގަކުރަްއވާފައިްއެބަހުރި.ްޭއގެތެރޭގައިްއަދިްައއިސްކޮްށގެންްއެްބޭފުޅުންްބޯޓުފަހަރަށްްނޫނީް

ްއާދެ،ް ްއޮތް. ްއެބަ ްފާހަަގކުަރއްވާަފއި ްވެސް ްނުލިބުން ްއަެގއް ްާޚއްޞަ ްއެކަީށގެންވާ ްމަަހށް ްގެންދަވާ ްއަށް ފެކްޓްރީ

ނެްއަުޅަގނޑުމެންގެްއެންމެްމުހިއްމުްެއއްްއިންަޑސްޓްރީކަން،ްމަްސެވރިކަންްއެއީ.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީްރާއްޖޭގެްަވޒީފާނުލިބިްތިބިްމީހުންްނޫނީްވަޒިާފްއަށްްޝައުުޤވެރިނުާވްއެަތއްްޒުވާނުންތަެކްއް

ނޑުްހިތަށްއަރާްީކްއވެގެންާބއޭްުޒވާނުންގެ،ްވަރަށްްތިބިއިރުަގއިްކަމާްބެހޭްވުޒާާރްއެއްްހުރެމެ،ްއެް ުވޒާރާްިއންްއަޅުގަ

ްސަބަބުތަކާް ްއެހެންވެސް ްނޫނީ ްސަބަބުން ްދަށްވުމުގެ ްނަތީޖާ ްމެދުގައި ްދަރިވަރުންގެ ްނިމޭ ްސްކޫލުަތކުން ްއަދަދަކަށް ގިނަ

ނ ްައުޅގަ ްއެކަން ްއެއީ ްމަދު. ްވަަރށް ްުޒވާނުން ްވަންނަ ްއަށް ްާދއިރާ ްމަސައްކަތުގެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްހެދި، ޑުމެން

ްކަމަށްް ްމި ްކީއްެވގެންާބއޭ ްއިްނ ްވުޒާރާ ްބެހޭ ްކަމާ ްހިތަށްއަާރ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްއާދެ، ޙަޤީޤަތެއް.

ްދިރާސާކުރެްއވިް ްރިޕޯޓު ްމި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްކުެރިވެގންނުދަނީ.ްއަދި ްއެްއވެްސްކަހަލަްމަސައްކަެތއް ޝައުޤުވެިރކުރުވުމަށް

ްއަ ްވެސް ްނެތީ.ްފަރާތްތަކުން ްފާހަގަކުރަްއވާަފއި ްކަެމްއ ްމިކަހަލަ ްީކއްެވެގންބާއޭ ްހިތަށްއަާރ ުޅަގނޑު

ް ނަޑކަށް ްާގތްގަ ްއާބާދީ ްާރއްޖޭގެ ްާރްއޖޭގައި ްބިދޭސީްނ3/1ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ްއަދަދަކަށް ްަކއިިރކުރާ އާ
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ބަްދޭ،ްމިްއިންޑަސްޓްރީަގއިްެވސްްމަސައްކަތްކުރަމުންްދާއިުރގައިްމިހާރަކަށްްއައިސްްައޅުަގނޑުެމންނަށްްފެންނަމުންްއެ

ްމަސްވެރިކަންކުާރް ްރާއްޖެތެރޭ ްފެނޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްދާތަން. ްމަސައްކަތްކުރަމުން ބިދޭސީން

ް 2ްްއުޅަނދުފަހަރުގަިއ ްބެޭހ3ްްނޫނީ ްކަމާ ްއާދެ، ްދާތަން. ްމަސައްކަްތކުރަމުން ްބިދޭސީން ްބޭރުމީހުން، ްވަުރ މީހުން

ްއެ ްއެކަމަށް ްބޮޑަށްްފަރާތްތަކުން ްއެހާ ްވެސް ްބޭރުފައިާސްލިބުން ްނުުކރޭ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްމަސައްކަެތއް ކަީށެގންވާ

ްމިދެންނެވިް ްޑޮލަރު ްމައްޗަށް ްމަހެއްގެ ްދޮޅުހާހުން ްހާހުން، ްފެނޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއުޭޅއިުރގައި ދަތިވެގެން

ްބޭރުުކރަމުން ްބިދޭސީން ްމަސައްކަތްކުރާ ްދާއިާރަގއި ްއޮތްއިރުގައިްްމަސްވެރިކަމުގެ ްމިހެން ްކަންތައް ދާތަން.ްއާދެ،ްމިފަދަ

ްދެޭކގޮުތގަިއް ްައޅުަގނޑު ްރިޕޯުޓަގއި ްމި ްދާއިރުަގއި ްކުެރވެމުން ްމަސައްކަެތއް ްމިފަދަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއީ

ްއަޅުގަް ްކުރިން ްއެަބްއެނގޭ ްެވސް ްދިރާސާކުރެްއވިއިރު ްމިކަން ްއާދެ،ްޙަޤީޤަތުގައި ްކަންތައްތައް. ނުޑްފާހަގަކުރެވެންޖެހޭ

ްދާއިރާގަިއް ްނޫނީ ްއުަޅނދުފަހަރު ްމަސްވެރި ްބޮޑަށް ްއެްނމެ ްއެކުގަިއ، ްހުރުމާ ްއެހެން ްމައްސަލަތައް ދެންނެވި

ްފަސޭހަކަމާް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްކައިީރަގއި ްޕްލާންޓުތައް ްައިއސް ްކަމަކީ ްއެއް ްބޭނުންފުޅުވާ ްބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުަރއްވާ

ނޑުމެންްއެުކގައިްއައިސްްލިބޭނެްގޮަތަކށްްބެހެއްޓެވު ންކަން.ްއާެދ،ްެއހެންވީމަްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުުކރެވޭްގޮުތގައިްއަުޅގަ

ްސަބްސިީޑެގް ްަމސްވެރިންނަށް ްދާއިުރގައި ްފާސްެވގެން ްބަޖެޓު ްއަހަރީ ްމަޖިލީހުން ްިޢއްޒަްތތެރި ްމި ްއަހަރަކު، ކޮންމެ

ް 51ްްގޮތުަގއި ްނޫީނ ްމިދ111ްެމިލިޔަން ްޖެހެއޭ ްއެބަ ްބަދަލުގައި ްޖެހުމުެގ ްކަންތައްތަްއްމިލިޔަނުން ްފަދަ ންނެވި

ްގޮަތކަްށް ްވަުރގަދަވާނެ ްހަރުދަނާވެ، ްއިތުރަށް ްއިންަޑސްޓްރީ ްގޮތަށް ްމަގުފަހިވާ ްކަންަތއްތަކަްށ އިޞްލާޙުކޮށް،

ްވޭތުވެދިަޔް ނަޑއަުޅއްވަން.ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްކަ ްވެސް ނަޑއަުޅއްާވއިރު ްކަ ްގޮތަކަްށްފައިސާ ްމިފަދަ އަޅުަގނޑުމެން

ނަޑކަ ްގާްތގަ ްތާގައި 2116ްްށް ްފެށިގެން ްބޮޑެތ2118ްިއިން ްމަސްދޯނިފަހަރު، ްިގނަ ްވަރަށް ްއެބަހުރި ްނިޔަލަށް ގެ

ް ްގޮެތއްަގިއ ްޢާއްމު 111ްްދޯނިފަހަރު، ްހިސާބަކަށ115ްްްފޫޓު، ްަވކި ްފަށާފައި ްބަންނަން ްއެބަހުރި ްދޯނިފަހަރު ފޫޓުެގ

ްއިޤް ްރާއްޖޭގެ ްސަބަބުން ްދިއުމުގެ ްދަށަށް ްވެސް ްމަސްވެރިކަން ްއޭރު ްއަސަރުތަކެްއްގޮއްަސ، ްނޭދެވޭ ްވެސް ތިޞާދަށް

ްއެިކް ްރާއްޖެތެރޭގެ ްއެބަހުރި ްދޯނިތަކެއް ްބަިއވަރު ްއެތައް ްހުރި ްނުނިންމިފައި ްއޮިޑފަހަރު ްއެ ްސަބަބުން ކުރުމުގެ

އަތޮޅުތަުކގަ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިހެންްހުރިހުރުންްޙަޤީޤަތުގައިްެއއީްކޮންމެްދޯންޏަކަށްްެއއީްހަމައެކަނިްދޯނިްނިންމަންްވެްސް

ނޑަކަްށްހަތަ ްގާްތގަ ްއިތުރަށް ްކައިރިވެަފއި، ްނިމެން ްގޮސް ްހިސާބަކަށް ްަވކި ްދާއިރުަގއި ްޚަރަދުވެގެން ްމިލިޔަން ރުފަސް

ވަރަކަށްްޕަސަންޓުގެްފައިސާްނުލިބިގެންްނުނިންމިފައިްހުރިްއުޅަނދުފަހަރ11ްްުވަަރކަށްްޕަސަންޓުްނޫނ15ްްީބޭނުންވާް

ްއެހެންވީމާ، ްއެބަހުރި. ްަބއިވަރު ްވަރަށް ްފާސްކުރުންްްވެސް ްވެސް ްބަޖެޓު ްއަހަުރގެ ްއަންނަ ްމި ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު އަުޅގަ

ްފަދަް ްމިދެންނެިވ ްެއއީ. ްކަމެއް ްިވސްނާލަންޖެހޭނެ ްޮބޑަށް ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއކުަގިއ ްއޮތުމާ ކައިިރވެފައި

އެްމަަސއްކަތްްނިންމާަފިއްއުޅަނދުފަހަރަށްްކޮންމެވެސްްގޮތަކަށްްވިސްާނވަަޑއިގެންްއެްފަރާތްތަކަށްްސަޕޯޓެއްްެދިވގެންް

ނޑުްދެޭކގޮތުަގިއް އެްބޭފުޅުންނަށްްއެްއުޅަނދުފަހަރަށްްބޭނުންްރަނގަޅަށްްހިތްޕެވޭނެްގޮތަކަށްްވެސްްވިސްެނވުން.ްއަުޅގަ

ްލިބިގެންދިަޔް ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްފަރާތްތަކަށް ްބައެއް ްައދި ްސަބްިސޑީ، ނޑައަޅާ ްކަ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ މިހާތަނަށް
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ްިވޔަ ްއެންމެްކަމުގަިއ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްުނކުރޭ ްއެއް ްފައިދާ ްކުަރންޖެހޭ ްޙަޤީޤަުތގަިއ ްއެްއޗަކުން ްލިބުނު ްއެ ސް

ްއެހެްނވީމާ،ް ްނޫން. ްވެސް ްެއްއ ްދަނީ ްދަށަށް ްއަގު ްމަހުގެ ްަވކި ްސަބަބުން ްޭއގެ ްމިދެންނެވީ ްއެހެން ްގޮުތގަ. ރަނގަޅު

ްޢި ްަބއެްއ ްވާހަކަދެްއކެވި ްުކރިން ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްކުރިން ްފަދައިްނ،ްއެަބްމީގައި ްާފހަގަކުރެްއވި ްެވސް ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ނޑުމެންްބޮޑަްށްއިސްކަންދޭން.ްއެއީްަބެއއްް ޖެހޭްމިްއިންޑަސްޓްރީއާްގުޅުްނހުރިްއެކިްކަންަތއްތައްްތަަރްއޤީކުރަންްއަުޅގަ

އާދައިގެްގޮތަކަށް.ްވަރަްށްރަށްރަށުގައިްމަސްްބަހައްޓާނެ،ްނޫނީްމަސްވިއްކަންްބަހައްޓާްތަންތަންްވެސްްއެބަހުރިްވަރަށްް

ްވެްސް ްރަށެއްގައި ްކޮންމެ ްދެޭކގޮުތގަިއ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ނޑެްއގަ. ްމިންގަ ްެއކަށީގެންުނާވ ޞިއްޙީގޮތުން

ްއާދެ،ް ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްަވރަށް ްއެއީ ްހެދުން ްމަސްމާރުކޭޓެއް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްރަށެއް ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން މަސްމާރުކޭޓެއް،

ްކު ްގޮެތއްަގއި ްލިބޭނެްޚާއްޞަ ްއައިސް ްފަސޭހައިން ްއައިސްކޮށްގެްނ، ްމަސް ްދަންނަވާިލހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ރިން

ްކުރިްން ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމައެާއއެުކގައި ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަްށ ްއެެވސް ްއިްސކަންދެއްވުން ްޕްލާންޓުތަކަށް ގޮތަކަށް

ް ްހިސާބަކަށް ްވަކި ްފަށާފައި ްބަންނަން ްއުޅަނުދފަހަރު ްމަސްވެރި ްނުނިންމިމިދެންނެވި ްއަނެއްކާްގެންގޮްސ، ްހުރި. ފައި

ްގޮއްސަ.ް ްއަށް ްހަމަ ްަޝރީޢަތާ ްއެބަުއޅޭ ްމައްސަލަތައް ްއެ ްގޮސް ްނުދެއްކިގެން ްލޯނު ްއަެންއކާ ްނަންގަވާަފއި، ލޯނުތައް

ްކަހަލަް ްެއހެންވީމާ،ްމިދެންނެވި ްއެބަހުރި. ްމައްސަލަތައް ްހުރި ްކައިރިވެފައި ްދާން ްަޝރީޢަތަށް ްފަރާތްތަކުން ްބައެއް ްއަދި

ްެއީއް ްވިސްނާވަަޑިއގަތުން ްގޮތްތަކަކަށް ްހޯދޭނެ ްހައްލެއް ްމައްސަލަތަކަށް ްމި ްރިޢާޔަތްކުރަްއވަިއ، ްބޮޑަށް މައްސަލަތަކަށް

ްފަދަް ްމިދެންނެވި ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮންމެޔަަކސް ްއާދެ، ްކަމަކީ. ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްމީެގ ްދެޭކގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ްފަރާތްތަކަ ްހުރި ްނިމިގެންދިޔުން.ްމަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި ްރިޕޯޓު ްމި ްގޮތަކަްށ ްލިިބގެންދާނެ ްލުޔެއް ްސަބަބުން ްމީގެ ށް

ްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްވަރަޙުމަތު ްޢަލަިއކުމް ްއައްސަލާމް ްއޮޑިްهللاް`. ްމަސްވެރިންނާއި ްދިމާވެފައިވާްވަބަރަކާތުޫހ. ްވަގުތު ްމި ވެރިްނނަށް

ްޑޮކްޓަރްޢަބްދު ްމެންބަރު ްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރ ްިނޔަތުަގިއްކެލާ ްހޯދައިދެްއވުމުގެ ްހަްއލު ްމަްއސަލަތަކަށް هللاްދަތިތަކާއި

ްފެންނަް ްނިންމުމަށް ްމައްސަލަ ްއެ ްގޮތަށް ްދިރާާސކުރަްއވަިއްފޮނުވާފަިއވާ ްކޮމިޓީން ްަމއްސަލަ ްމި ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޢުޞޫމު

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްަޙޤީޤަތުގައި ްދަންނަވަން. ްވެސް ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްއެކަމަށް ްއަދި ްހުށަހަޅަން. ްއަޅުަގނޑު ކަމަށް

ްގޮަތކުންްެވސްް ްހުރިހާ ްމުިޅްދިރިއުޅުމާ ނޑުމެންގެ ްޮބޑުްސިނާޢަެތއްްމަސްވެިރކަމުެގްސިނާޢަތަީކ.ްއަުޅގަ ްވަރަށް އެނގޭ

ްތަ ްމިސިނާޢަތް ްސިނާޢަތެއް. ްގޮތްގޮތުްންގުޅިފަިއވާ ްއެކި ްއަާދހަމައަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްޓަކައި ރައްޤީކުރުމަށް

މަސައްކަތްކުރަމުންްދާއިުރްފެށި،ްރޭވެމުންދާްކަންަތއްތަކަށްްެދމެހެއްޓެނިވިްގޮތެްއގައިްަހއްުލްހޯދައިދިނުމުގެްމަސަްއކަތްް

ްފާހަގަކޮށްލަން.ްވަކިންްޚާއްަޞްގޮތެއްަގއިްައއްޑު އަޮތޅުަގއިްމަސްވެރިންނަށްްދިމާވެފައިާވްްރޭވިގެންނުދާކަންްައޅުަގނޑު

ދަތިތައްްހައްލުކުރުމަށްްޓަަކއިްއަޅުަގނޑުްކުރީަގއިްޕެޓިޝަެނއްްެވސްްހުށަހެޅިން.ްއޭރުްއެްޕެޓިޝަންްނިމިގެންދިޔައިުރް
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ްއަ ްޓަކައި ްހައްލުކޮށްދިނުމަށް ްދަތިތައް ްތެލުގެ ްމަސްެވރިންނަށް ްދިޔަ. ްކުރެިވގެން ްެވސް ްއިލްތިމާސެއް ިދްސަރުކާރަށް

ްކަންަތއްތަްއް ްއެހީތެރިވުމުގެ ްޓަކައި ްހައްލުކޮށްދިނުމަށް ްކަންތައްަތއް ްލޯނުތަކުގެ ްނަގާފަިއވާ ްމީހުން ްއެ އޮިޑވެރިންނަށް

ްއެޅުމަށްް ްފެކްޓްރީ ްއެާތގެ ްޓަކައި ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްމީހުންގެްސިނާޢަތް ްއެ ްމަްއަޗށް.ްމިސާލަކަށް ްމުހިއްމުކަމުގެ ކުރުމުގެ

ނޑައެޅިަފއިާވް ބިމުގެްމައްސަލަތައްްހައްުލކޮށްދެްއވުުމގެްވާހަކަ.ްއަދިްއެާތގެްމިސާަލކަށްްައއިސްޕްލާންޓުްކަމަްށްޓަކައިްކަ

ނޑުމެންްދަންނަވާފައިްހުރިް ވެއްެޖއްޔާްއެކަންްދެމެހެއްޓެިނވިްގޮތެްއަގއިްކުރިޔަށްްގެންިދޔުމުގެްވާހަކަަތއް.ްމިހިރީްއަޅުގަ

ްއަޅުގަް ްވަގުތު ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭކާރުްވާހަކަތަެކއް. ްހަމަ ްބިމެއް. ްނެގިފަިއވާ ްމިސާލަކަށް ނޑުމެންނަްށްފެނިގެންދަނީ

ްގޮތަްށް ްގެންދެވޭ ްކުރިޔަށް ްހަމަ ްމިހާރުވެސް ްމަސައްކަތް ްއައިސްޕްލާންޓެްއގެ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްދާތަން. ްޮއވެގެން ގޮތުަގއި

ްޚިދުމަތްދެވުމުގެ ްއެތަނުން ްތަން. ްހުރި ްހުއްޓިފައި ްަތނެއް ްައއި ްހިނގަމުން ްފަސޭހައިންްްކުރީަގއި ްވަރަށް ކަްނތައްތައް

ނޑުްފާހަގަކޮށްލަން.ްމިސާލަކަށްްހަމަްސްޓެލްކޯގެްބެލުމުގެްދަށުންްއެްކަންތައްްހިނގާް ކުރެވޭްގޮތަކަށްްހުރިއެކަންްައުޅގަ

ްދެވޭ ްމަސްވެރިންނަށް ްތަނުން ްއެ ްެވގެންދާނީ ްނަތީޖާއަކަށް ްޭއގެ ްކުޑަެވގެންދާނެ. ްޚަރަދު ްކަރަންުޓގެ ްވެއްޖެްއޔާ ްކަމަށް

ޚިދުމަތްްފުރިހަމައަށްްދެވިގެްންދިޔުން.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަހަލަްފަސޭހަތަކެއްްއެްމީހުންނަށްްލިބޭނެްގޮތަކަށްްވުން.ްތެލުެގް

ްހަމައަށްް ްއަތޮޅާ ްހުވަދު ްމިހާރުވެސް ްވެއްެޖއްޔާ ްގޮތަކަށް ްލިބޭނެ ްފަސޭހައިން ްތެޔޮ ްމީހުންނަށް ްގޮތަކަްށ،ްއެ ޚަރަދުކުޑަ

ްއެންވެިރކަން ްދާއިރުްްދަތުރުކޮށްފައި ްދަތުރުކުރަމުން ްދިގު ްއެހާ ްދަނީ. ްއެ ްމަހަށް ްމަސްެވރިން ްސަބަބުން ދެރަވުމުގެ

ްބެހޭް ްކަމާ ްހިތާމަކޮށް، ްޮބޑަށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއޮތްއޮތުން ްނުނިމި ްހަމައަށް ްއަާދ ްކަންތައްތައް ސަބްސިޑީގެ

ްމަސްވެރިންް ްއަދި ްއިލްތިމާްސކޮށް، ްައވަްސޮކށްދެއްވުމަށް ްެއކަން ްައޅުަގނޑުްކޮމިޓީގަިއ ްވާަހކަ ްއެ ްފަާރތުން ގެ

ްމިހާރުް ްމަސްވެރިންނަށް ްބޭނުްނޭވ ްދަންނަވަން ނުޑ ްައުޅގަ ްެއގޮތަށް ްހަމަ ްޙަީޤޤަތުގަިއ ްއަދި އިލްތިމާސްކުރަން.

ްކުރިމަުގަގއިް ްވެސް ްޓަކައި ްހައްުލކޮށްދެްއވުމަށް ްަކންތައްތައް ްދަރަނީގެ ްދާ ްއެ ްަހއްލުނުވެ ްއޮިޑވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ

ހަރަށްްބަޖެޓުްތައްާޔރުކުރަްއވާއިރުްމަްސވެރިކަމާްެބހޭްވުޒާރާްއިންްެއކަމަށްްޚާްއޞަްސަމާލުކަމެއްްދެްއވުން.ްއަންނަްއަ

ްރިޢާޔަތްކޮށް،ް ްމިކަމާ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްއެހެން ްޕާޓީގެ ްައދި ްއަޅުަގނުޑގެ، ްިމދަންނަވާލީ ްގޮތަކަށް ްކުރު އަޅުަގނޑު

ްމި ްެއކު ްބޭނުންފުޅުވާނެތީއާ ްމިްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއިޝާރާތްކުރަމުން ްހަމަ ވާހަކަތަކަށް

ްޤަބޫލުކުރާް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެްއުވމަކީ ްސަރުކާރުން ްފަރާތަކުން ްހުރިހާ ްައޅުަގނޑުމެން ްސަމާުލކަމެއް ްޚާްއސަ ްވަރަށް ކަމަށް

ްދަން ްވާހަކަ ްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްކުރަންޖެހޭނެ ްެވސް ްވަގުތަށް ްަވގުތުން ްވާހަަކކޮުޅްގޮތުަގއި ނުޑގެ ްއަޅުގަ ނަވާަލމުން

ްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހުގެް ްކުީރަގއި ްފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެހެން ްއިތުރު ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްދަންނަވައިލާނަން. ްބަދަލެއް ްއޮތް ްައއިއްސަ ްމެދުްކޮމިޓީތަކަށް ްހިތަދޫ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްކޮމިޓީަގއި ްޢާއްމު ެއއީ
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ދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުގެްބަދަލުގަިއ،ްއެްކޮމިޓީްއަށްްތިނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުް

ްވާް ްފޮނުއްވާފައި ްސިޓީ ްަފރާތުން ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހަމަޖެއްސެވުމަށް ްމަޖިލީހުގެްޤަސަމު ްރައްޔިތުންގެ ތީ

ް 29ްްގަާވއިދުގެ ްމާއްާދގެ ްސަރުކާރ2ްުވަނަ ްއަދި ްއިޢުލާންކުރަން. ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްމަތިން ްގޮތުގެ ް)ނ(ަގިއވާ ގެ

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިޓީގައި ްބަލާ ްމިންވަުރ ްއަދާ މަސްއޫލިއްޔަތު

އެްކޮމިޓީްއަށްްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްހަމަޖެއްސުމަށްްއެމް.ޑީ.ޕީްްރިޟާގެްބަދަލުގައި

ް ްަގާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްވާތީ ްފޮނުއްވާފައި ްސިޓީ ްފަރާތުން ްގްރޫޕުގެ 29ްްޕާލިމެންޓްރީ ްމާއްާދގެ ގ2ްެވަނަ

ނޑުމެންްކުރިމަތީަގއިް)ނ(ގަިއވާްގޮުތގެްމަތިންްެއަކންްއެގޮތަްށްއިޢުލާން ނޑުްމިހާުރްއަުޅގަ ކުރަން.ްެއއަށްފަހުގަިއްއަުޅގަ

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއަރުވަނީ ްިމ ްފުރުޞަތު ްޓަކައި ްވާހަކަދެްއކުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްއޮތް މި

ްޢިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބަށް.ްވާހަކަފުޅުްކުރިޔަށްްގެންެދވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާ

ރިްަރއީސް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެް،ލައިކުމްއައްސަާލމްްޢަ. هللا لسور على و الصالة و السالم هللްالحمد

ްފާހަަގުކރަންމަޖިލީހަްއައިްސްމިފަހަކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްާއއި ްިއއްޔެ ްބިލުތަކަށް ްހުށަހެޅޭ ްބިލުންްްވަރަށްްް،ށް ބޮޑަށް

ްބޭރުންބޭރުން،ްމައުޟޫޢު ްާއއިް،ްން ްޕާޓީ ްޢަދާލަތު ްއާއި ްމިނިސްްޓރީ ްއިސްލާމިކު ްރާއްޖޭގެ ްއިސްލާމްދީނާއި ޚާއްސަކޮށް

ްޕާޓީޖުމްހޫ ްބޭފުަޅކުްރީ ްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ްވަރަށްްް،އަށް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ިމދެންނެވީ

ްމިބޮޑުކޮްފާޅުކަން ނޑު ްއަޅުގަ ްނުލިުބނީމާ ްވަގުެތއް ްިއއްޔެ ްއަޅުަގނޑަށް ްވެސް ްވިދާޅުިވއިރު ްއެްއޗެހި ވާހަަކްްށް

ްއަތުންް ްެއއް ްހިއްޕަވަިއގެން ްފުޅި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްސަބަބަކީ ްިހތާމަކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ފާހަގަނުކުރީ.

ްޮގަވއިގެްންހިލް ްނުކުމެވަަޑިއގެންއަނބިކަބަލުން ްހޮޓަލުން ްއެްްއިރުޓަން ނޑުމެން ްދެކުނިން.ްއަުޅގަ ްވާަހކަްްއަޅުަގނޑުމެން

ނަމަވެސްްްކުރިނޑުމެންްއިސްލާމްދީނަށްްނަފްރަތުރަށްްއަޅުގައަކީްމިވަްްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަ،ްއްްނުދައްކަން.ްއެހެންވީމާއެ

ނަޑއެޅިފަިއވާ، ްކަ ްަހއްދުތައް ްްއިސްލާމްދީނުގައި ްހައްދުތަކާްهللا ްވަތަޢާލާގެ ްމިްސުުބޙާނަހޫ ގަިއްޖިލީހުމަްދެކޮޅަށް

ްމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްއވެސް ްވެސް ްެއއާވާހަކަދެްއކެިވއިުރގައި ްެވސް ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްއެަޔކަށް ްންބަރެއް

ްް..އެއްްވިދާޅެއްްނުވޭ.ްދެކޮޅަށްްވާހަކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު. ްމެންްޢިއްޒަތްތެރި ްމިޢިްއަޒތްތެރި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެބަހާބަރު، ްއަުޅަގނޑަށް ދަންނަވަންޖެހޭްްރު

ްމި ްކުރިމަތީގަިއ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމެންބަރު ްގެންދެވުމަށް.ްްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިޔަށް ްވާހަކަކޮޅު ްރިޕޯޓަށް އޮތް

ްއަުރވަން.ްކުިރަޔށްްގެންދެވުމަށްްފުރުޞަތުްމަތިންްވާހަަކކޮޅުްރިޕޯޓުގައިްާވގޮތުގެްއެހެންކަމުންްމި
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ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަޑާްދާފަރެސްމާތޮ

ނޑުްމި އުޅެނީ.ްމިްރިޕޯޓުގައިްމަސްވެރިންނާއިްޮއޑިވެރިންނަްށްްރިޕޯޓުގެްވާހަކަދަްއކަންްމިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްހުށަހަޅުް ްކަންަތއްތައް ްނުުކރެވޭވަރު ްދައުލަތަށް ްހުށަހަޅައިގެން ްކަންތައްތައް ްއެމުސާރަދިނުމާއި ކަންތައްތައްްްއްަވއިގެން

ްދައު ްވަޒީރުންާނއި ްދައުލަތުގެ ްއުވައިލާނުވީމާ ްމިނިސްޓްރީތަްއ ްމިްލަތުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާހަަކ ދަންނަވަނީ.ްްވާހަކަަދއްކާ

ްް..ުކރެވޭްގޮތަށްްވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ.ގޮތަކަށްްކަެމއްްހައްލުްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްކަމެއްްކުރެވޭ

ް

ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުމަށްްބެހޭ ނޑުްްއެއް ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްްޓަކައި ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ ްއަރުވަނީ ްފުރުޞަތެއް ތެރިްމި

ްށް.ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދަ

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނ ގަންދީްهللاްއަޅުަގނުޑްމާތްްް،މިްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްހޮވުނީމާް،ޑުްއަޙްމަދުްރަޝީދުޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއަުޅގަ

ްކުރިންްހުވަ ްއަސްލުތަކާް.އެއް ްއިްސލާމްދީނުގެ ްމިްްއެއީ ްފާޅުަގއި ްކަންތައްތައް ްޙަާރމް ްތެރޭގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ އަދި

ްހާްޢިއްޒަތްތެރި ްހިނަގިއދިޔަ ްލޯކުރިމަތީަގއި ްމެންަބރެއްެގ ްއެހެންީވމާްދިސާމަޖިލީހުގެ ްެއއް. ްއަށްް، ްއަމިއްލަ ޒިންމާ

ްއެްމިް،ނުއުފުލާ ްބޭޒާރުކުަރން ްބޭފުޅަކު ްވަކި ްއައިސް ްއެްމަޖިލީހަށް ްކޮަބއިތޯ ްދައްކަވާތީ ްހުށަހެޅިްްވާހަކަ މައްސަލަ

ް..ކޯޓަކީ.

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު.ޢިއް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިއްޒަްޒަތްތެރި، ްތި ްމެންބަރު ްތްތެރި ްމައްސަލަްނިޒާމާހުށަހެޅުއްވީ ްނޫން.ްްބެހޭ އެއް

ްވާހަނއިށީ ްދަންނަވަން. ްފުރުޞަތުދެވަަޑިއގަތުމަށް ްއަުޅަގނޑު ްމެންބަރުްކަެދއްވުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮއތް އަުރވާފައި

ްއަރުވަން.ސްްނިންމާލުމަށްްމިހާރުްފުރުޞަތުްވާހަކަކޮޅުްކުރިޔަށްްގެންގޮ

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހީމުްމުއްޠަޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢިބްރާފަރެސްމާތޮ
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ވެސްްުކރިންްވާހަކަދެއްެކވިްބޭފުޅުންްވާހަކަދެްއކެިވއިުރގައިްރިޕޯުޓެގްްއިޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްމިްރިޕޯޓުގެްމައްސަަލއިގަް

ްފުރިހަމަވުމުަގއިް،ްވާހަކަ ްއ4ްެް،އަހަރ3ްުްރިޕޯޓު ްވެެގންދިޔައިރު ްމިްއަހަރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެްއކެވި. ޕޯުޓްރިްވާހަކަ

ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއަހަރުަގއި ްކުރީ ްއޭެގ ްއޮންނާނީ. ްނިންމާފައި ްފުރިހަމަކޮށްފަިއ ްއަހަރު ްދާްންްމިދިޔަ ްެވސް އުތުރަށް

ްކޮމިމަސައްކަތް ްފެނިވަޑައިކުރިން.ްއެހެންނަމަވެސްްއޭރު ްމެންބަރުންނަށް ްގޮްސްުނގެންނެވީީޓގެ ްއުތުރަށް ނޑުމެން .ްައޅުގަ

ްމަްސވެރިންނާ ްއެްބައްަދލުކޮށްްއުތުރުގެ ްއެީއ ްކުރަން. ްއޮތްްއެކަްނ ްހާލަތު ްވެދާނެ.ްްވަގުުތ ްވެސް ްކަމަށް ޮގތުން

ްމަސައްކަތްކޮންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލައިގަެނގެކުއަކަސް ްަބޔަކަްށ ްވަކި ްތަނަކަރީ ްަވކި ްނޫން. ްބަަޔކަްށްނެއް ްވަކި ށް،

ނޑުމެންްމަަސއްކަތްުކރީްރާއްޖޭގެްމަްސވެއިސްކަންީދގެ ްއޮިޑވެރިންނަށްްއޭރުްދިމާވެަފއިްްއިރިންނާނެއްްވެސްްނޫން.ްއަުޅގަ

ްމައްސަލައާ ްޮކމިޓީްހުރި ްހުށަހެޅިފައިްގުިޅގެން ްޤަރާރާްއަށް ްއެ ްމައްސަލަިއގައި ްއެްްެބހޭްއޮތް ްވާހަކަެދއްކީ. ްގޮތުން

ްއެ ްކޮމިޓީގެްމަްޝވަރާކޮށްފައި ނޑުްްމައްސަލަިއގައި ނޑުމެން،ްއަުޅގަ ކަންތައްތަްއްނިންމީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ގެްތެރޭގައިްައޅުަގނޑުމެންްޒާތީްއަީކ،ްއަދިްދެންނެވިްވާހަކައަކީްެވސްްމިފަދަްކޮންމެްކަމެއްްންނަވަންްއުޅުނުްވާހަކަދަ

ްފިލުވުމަށްހަ ްކުރެްްސަދަ ްކަންތައްތައް ްެއބަ ްހަޓަކައި ްޒާތީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަަކ. ްފިލުވުމަށްވޭ ްކުރެޭވްްަސދަ ޓަކައި

ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްނޭނގިކިޔޭްނަށްކަންތަކުެގްތެރެއިން ްެއއްެޗއް ްއަްސލުތަކާ،ްނުކިޔޭ ްވެްސްްއިސްލާމްދީނުގެ ްވާހަކަ ޚިލާފު

ް ްއެީއ ނަޑއެޅުމަށްފަހުގައި ްކަ ްހައްދުތަްއ ްއިސްލާމްދީނުގެ ނަޑއެިޅގެްނ ްކަ ްވާހަކަ. ްދެއްކޭ ްهللا ވަތަޢާލާގެްސުބުޙާނަހޫ

ް،ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާްކަމަށްްިވޔަސްްްނުވޭ.ްެއއީެއްއވެސްްމުސްލިމަކަްށްލިބިގެންްކުރުމުގެްޙައްޤުއަމުރުފުޅު.ްެއްބަދަލު

ްވިޔަސް. ްކަމަށް ްމެންބަރެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްވިަޔސް، ްކަމަށް ްވަޒީެރއް ްްއަދި ްވަތަޢާލާގެްهللا ސުބުޙާނަހޫ

ްވަޙީ ްޢިލްމުވެރިން، ްކަމަީކ ްއަނެއް ްނުކުރެވޭނެ. ްބަދަލެްއ ްއެެޔއް ްކިާޔއިރުަގިއްްޢިލްމުވެރިންނަށްބަސްފުޅު އެއްޗެހި

ްޢިލްމުވެ ްއެهللاްރިންނަކީ ްވަީލވެރިން. ްބޭކަލުންގެ ްރަސޫލު ްވަތަޢާލާގެ ްއަމާނާތްްސުބުާޙނަހޫ ްމުސްލިމުންނާްްބޭފުުޅންގެ

ްގެނެސްދިނުމަށް ްއެްހަމައަށް ްމީހުން. ްހަވާލުކުެރވިފަިއވާ ްއަމާނާތް ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންނާްޓަކައި ހަމައަށްްްމީހުން

ގެްވަިސއްޔަތް.ްޢަލައިހިްވަސައްލަމަްهللاްާލނގެްރަސޫލާްޞައްލަފުޅާއިްެއކަސުބުޙާނަހޫްވަތަޢާލާގެްއަމުރުهللاްގެނެސްދިނީް

ްހަދީ ްސުންނަތް. ްގޮތް. ްއުޅުްއވި ްޤުރުއާްއެކަޭލގެފާނު ްއެޡް. ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްގެނެސް ްމިއެއްޗެހި ެއއްޗެިހްްން.

ްްއޮޅުންފިލުަވއިދިނުމަށް ްޓަކައި ްމިهللا ްލައްވާފައި ްޢިލްމުވެރިން ްވަތަޢާލާ ްއެްސުބުޙާނަހޫ ްބޭނުންހާްހުންނަމީްތިބީ. ށް

ްކިަޔއި، ްމަލާތްކޮށްްއެްއެްއޗެހި ްމީހުންމެރުމާ،އެްް،މީހުންނަށް ްރަޖަުމކުރުމާއި ްއަތްެކނޑުމާއި ްނުފުދިގެން ްމިްްވަރުން

ްްކަންތައްތަކަށް ނަޑއެިޅގެްނ ްކަ ްޙުކުމްތަކަށް ްަވޑަިއގެންނެވީ.ްއިންކާރުަކނަޑއެޅިފަިއ ްވާހަަކދައްކަވާަފއި ކުަރއްވާަފއި

ްަރއީ ނުޑްްމީްސް.ޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްނޫން. ްކަމެްއ ްޤަބޫލުކުެރވޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުގެްަވގުތުގަވާހަކަ ނޑަކީްބިރުގަްނނާނެދަްއކަނީްއަުޅގަ ް...މީހެއްްނޫންް.ްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްުހށަހެޅުމަށްްނިޒާމާ ްމައްސަލަެއއް ްްބެހޭ ްދާއިާރގެ ްކާށިދޫ ނޑު ްއަުޅގަ ްޢަބްދުޢިްއޒަޓަކައި ްމެންބަރު ޖާބިރަށްްهللاްތްތެރި

ްއަރުވަން.ފުރުޞަތު

ްް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްަރއީސް. ްހިތާމަކޮށްފިްޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ނާޑ ްއަުޅގަ ްމުްއޠަލިބު ްމެންބަރު ްފަރެސްމާތޮޑާގެ މެދުގަިއްން

ނަޑއެިޅގެން ްމިްގުދޮްކަ ްދައްކައި،މަްވާހަކަ ްސޫރަްޖިލީހުގައި ްއާިއ ްސިފަ ްއަމިއްލަ ްތިމާގެ ްަކއިީރގައިްް،އަިދ ނޑު ލޯގަ

ްމަޖިލީހަށްްއައިފަހުންްވަްއކަންކުރުމާއި...ްްހުއްޓުނީމަްފެންނަންްހުންނަްމީހަކުްމި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...

ް

ްެގންދެވުން()ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްް

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ް..ދީނުގެ..އިސްލާމްް،ބޮޑެތިްކަންތައްތައްކޮށްނުހަނުްްއަދި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ްނިޒާމާޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވަނީ ްތިޔަ ްމެންބަރު އެއްްްމައްސަލަްބެހޭްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީމާ ްނޫން. ްިނޒާމާނއިށީ، ްދަންނަވަން. ްމައްސަލަްދެަވޑަިއގަތުމަށް ްއިށީްބެހޭ ްނޫން. ދެވަަޑިއގަތުމަށްްނއެްއ

ނުޑްފުރުޞަތުްމި ްށް.ްރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމައަރުވަނީްމަޑަެވލިްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެްދަންނަވަން.ްމިހާރުްއަޅުގަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުާރގެްމެންމަޑަވެލިްދާއި

ހުރިްްމަސްވެރިންނަށްްދިމާވެފައިް،`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްމަސްެވރިކަމަށްްދިމާވެފައިްހުރި

ް..ދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްގޮތުންްކެލާްބެހޭްދަތިތަކާ

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުމަށްްބެހޭ ްޢިއްޒަްއެއް ްދާއިރާގެ ްކަށިދޫ ްޢަބްދުޓަކައި ްެމންބަރު ްތްތެރި ޖާބިރަށްްهللا

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ް ްރައީްސ. ްމުއްޠަޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްފަރެސްމާތޮޑާގެ ްޢިލްމުވެރިއަކަށް ްދީނީ ްއަމިއްލަލިބަކީ ްވެގެންްްިތމާ ް،އަށް

ް...ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެް،މިތާގައިްަރއްޔިތުންްމަގުފުރައްދަމުންދާް،ނގިްހުރެސްްކަހަލަްގޮަތކަށްްޢިލްމެއްްނޭއެްއވެ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއްްްބެހޭްމައްސަލަްނީްނިޒާމާޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްތިޔަްހުށަހަޅުއްވަ

ްދެންނެވި ްވެސް ްކުރިން ްއެހެންކަމުން ްއިށީްނޫން. ްނިޒާމާނފަދައިން ްދަންނަވަން. ްމައްސަލަްދެވަަޑއިގަތުމަށް އެއްްްބެހޭ

ްއިށީ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ނޫން. ްމެންބަރުްނދެވަޑަިއގަންަނވާ! ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ބެހޭްްނިޒާމާް.ޢިްއަޒތްތެރި

ްއިށީްމައްސަލަ ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގވާއިދަށް ްނޫން.ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުްނއެއް ްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ދެވަަޑއިގަތުމަށް

ްއޮންނާނެ ްދަންނަވާފައި ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރިމަތީަގިއްް،ވާހަކަދަްއކަވަިނކޮށް ްއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު

ްމި ްމައްސަލަްހުށަހެޅިފައި ްވާހަްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވަނީްކަދެއްކުމަށްއަށް ްތި ްމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެެހންކަމުން .

ްދަންނަވަން.ްއާދެ،ްމިްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ ނޑު ްތަކުރާރުކޮށްްއަޅުގަ ްކަމަށް ްރިޕޯޓަށްްްއެއްްނޫން ްއަށް،ްމި މައްސަލަ

ްފުރުޞަތުްވާހަކަދެްއކުމަށް ްއަުޅަގނޑު ްމެޓަކައި ްއޮްތްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންއަުރވާފައި ްކުިރޔަށް ްވާހަކަކޮޅު ެދވުމަށްްންބަރުގެ

ްއަުރަވނީ.ްއަޅުަގނޑުްމިްފުރުޞަތު

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ްމި ްއޮިޑވެރިންނަށް ްއާދެ،ްމަްސެވރިންނާއި ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްދަތިތައްްވަގުް`.ްޝުކުރިްއޔާ ްދިމާވެަފއިވާ ތު

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްމައްސަލަްކުރުމުގެހައްލު ވަނ2002ްްައެއީްް،ވަރަްށްފަހުންް.އޮތީްމިްމައްސަލަްއައިއްސަްއަށް

ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅުނު ްދެންނެވިްއަހަރުަގއި ްވެސް ްކުީރަގިއ ްައޅުަގނޑު ްޢިްއޒަްއެއް. ްދާއިރާގެ ްކެލާ ތްތެރިްފަދައިން

ްޢަބްދު ްއެްމިްމަޢުޞޫމުްهللاްމެންބަރު ްހުށަހެޅުއްވީ ްަވރަށްމަނިްމައްސަލަ ްދާއިާރގެ ްމަސްވެރިންތަެކއްެގްްކުފާނުގެ ގިނަ
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ްމި ްއަދި ްޤަބޫލުުކރެވެނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ްއޮތުމުން ްމަސައްކަތްްކަންބޮޑުވުންތަެކއް ްމީހެްއގެްކޮމިޓީަގިއ ކުރި

ްކަންބޮުޑވުންތައްް ްއޭރުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިންް،ހައިސިއްޔަތުން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްކެލާ ވަިއގެންްނައަދި

ްބަލަމުން ްއޭރުގައަޅުަގނޑުމެން ްލިބެންހުރިްއިދިޔަިއން. ްތެރެއިން ްތަންތަނަށްްްވަސީލަތްތަކާްމަޖިލިސް ްދެވެންހުރި އަދި

ްއެް،ޒިޔާރަތްކޮށްް ްއޭގެްއަދި ްމަސައްކަްތކުރިން. ްބައްދަލުކޮށް ްކަންަތއްތައްްބޭފުުޅންނާ ްބައެއް ްފާހަަގުކރެވުނު ތެޭރގައި

ް ްއާދެ، ްނަމަވެސް ްވަސީއޭރުގަމަދުން ްހިްތައްލަތްއި ްރިޕޯޓުގަިއ ްމި ްމިންވަރަކުން ނޑުމެްންހުރި ްއަޅުގަ މެނޭތޯ

ްމިމަސައްކަތް ްކުރަމުން ްމިކަން ްވެސް ްފަހަރެއްަގިއ ްހާލެްކުރީމު. ްއެއްވެސް ްބަހައްޓަިއގެންދަނީ ްިވސްނުން ނުވާނެްއްަގއި

ްނާްގިނަްއަދަެދއްެގްމީހުންްދީގެްތެެރއިންްވަަރށްސިނާޢަތަކީްދިވެހިާރއްޖޭގެްއާބާްދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުްނގެްެތރެއިންްމި

ްއެހެންވީމާް،ލާމެހި ްކަމެއް. ްއޮތް ްގުޅިފަިއ ްމިްއެ، ްވެސް ްމިްމަނިކުފާނު ްވަރަށްްމަްއސަލަ ްހުށަހެޅުއްވީ. ގިަންްތަނަށް

ްއުޅަނދުފަހަރަށް ްނުތަނަވަސްް،ބޮޑެތި ްއެްަވރަށް ްމަސްވެރިންް.ބޭފުޅުންގެްކަމެއް ްއޮޑިވެރިންާނއި ްޚާއްަޞކޮްށ

ްމިތަހައްމަލު ްވަގުެތްއގައި ްއެްކުރަމުންދިޔަ ްތެރެއިން ްސަރުކާުރގެ ްއޭރުގެ ްއެެހންނަމަވެސް ްއައީ. ވާހަކަަތއްްްމައްސަލަ

ްކޮންމެ ްއޭގަްދެކެވި، ްޤަބޫލުކުރަްނ. ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްކަމަށް ްގެނެވުނު ްހައްލެއް ްވަެރއްެގ ހުިރްްފާހަަގކޮށްފައިްއިވެސް

8ްރުފިޔާްއާއ3ްްިރީްެއއްގެްައގުްހުްމަސްކިލޯްއިއޭރުގަްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.،ްނެނުކުތާތަކަށްްބެއްލެވީމާްސާފުެވގެންދާ

ްއަެގްއގަ ްދޭތެރޭގެ ްމިރުފިޔާއާ ްއަދި ްތެރެއިން ްަސރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެހެންނަމަވެސް ްމިްްމަްއސަލަް. ހުށަހަޅުއްަވއިގެން

ްމަސްވަކާލާތު ްަރއްިޔތުންނަށް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްަދނިޑަވޅުގަިއ ްައގުކުރަމުންދިޔަ ްރަނގަުޅ ްތެރެއިން ތަެކްއްވެރިކަމުެގ

ްަމސްވެރިންނާދިޔަކަލިބިގެން ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްފާހަަގކުރެވޭ. ްވެސް ްބައްދަލުވެްން ބޭފުޅުންްްއެްވާަހކަދެކެވުާމއި،

ްވިދާޅުވަމުންދިޔަް ްފިނިކުރި، ްފިނިވާނެ ްގޮުތގަަމސް ްކަެމއްގެ ްމުހިއްމު ްެއއީ ްބެހެއްޓުމަކީ ްއެގޮަތކަށް ހެންނަމަވެްސް.

ްމިހާރުހިތާ ްައއިސްޕްލާންމައަކީ ްހުރި ްއުތުުރގައި ްއެންމެޓުވެސް ްއަދި ްމިކުރިްްތަާކއި ްދެކުނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ފަހުން

ނޑުމެންްގާތުަގިއްދަތުރުގައިްެވސްްއަްއޑުްއަތޮުޅްހިތަދޫގައިްހުރިްއައިސްޕްލާްނޓު ގެްވާހަކަްމަރަދޫގެްމަްސވެރިންްއަޅުގަ

ނޑުްހަމަްމިްވެސްްހުއްޓިަފއިްވެސްްެއއަިއސްޕްލާންޓުމިހާރުްައކީްވިދާޅުވަމުންްދިަޔއީ.ްހިތާމަ ނޭާވގައިްިމްްހުރީ.ްއަުޅގަ

ތައްްވެްސްދިމާލެއްގައިްހުރިްއައިސްޕްލާންޓުހުރިްހުރިހާްްރާއްޖޭަގއިް،ޤަރާރަށްްވާހަކަދެކެޭވއިުރގައިްއަޅުަގނޑުްގޮވާލަންް

ްކުރެް،މަސައްކަތްކުެރވިްއެ ްމިކަން ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްއަިދ ްމުހިއްވޭނެ ްހޯދައިދިނުމަކީ ްކަމެކޭ.ްގޮތެއް މު

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހާލަތަކީރަީއސް. ްތިބި ްމިއަދު ްމިް،ައޅުަގނޑުމެން ްާރއްޭޖެގްްައޅުަގނޑުމެން ްމަސައްކަތަކީ ުކރާ

ްއޮތްް ްކުިރއަރާފައިްތަރައްޤީވެފަިއ ްގޮތުން ްޓެކްނޮލޮޖީެގ ްދުނިޔޭެގ ްއަދި ްިމންވަރަށްްގޮާތއި ްއެންމެްްހުރި ބަލާއިރު

ްއަްއެކަީށގެން ްފާަހގަކޮށްލަން. ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްޫނންކަން ްހިސާެބއްަގއި ްވާ ްއަދިްޅުަގނޑުމެން ްދަތިތައް ްއުޅޭ ިދމާވެގެން

ބޮޑުްނުތަނަވަްސކަމެއްްްެއކީަގއިްަވރަށްްިއްތެލުގެްައގަށްްމިައއިްބަދަލާއެީކގަރުގެްސަިއޒްްބޮުޑވަުމންްދިޔުމާްދޯނިްފަހަ

ްދިމާވެގެް،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިމަްސވެިރންނަށް ްއެްން ނިޑވަުޅަގއިްްއުޅެނީ.ްއަދި ްދަ ްހިތާމަވެރި ްމިދިމާވި ބޭފުޅުންނަށް

ްެއްއބައިވެް ްއެންމެން ްކޮްނކަހަލަްް،އަޅުަގނޑުމެން ްފޯރުކޮށްދެވެނީ ްމަސްވެރިްނނަށް ްތެރެއިން ްަމޖިލިސް ްރަްއޔިތުންގެ އަދި
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ްއެބަޖެހޭ.ްއަޅު ްއެބަޖެހޭ.ްދިރާސާކުރަން ްބަލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަންދޫބުން.ްކަންތައްތަެކއްތޯ ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެންަނކީ ގަ

މީހުންނަށްްދިމާވާްްދެްއވާފައިްިމތިބީްއެބޭފުޅުންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްވޯޓުްއަޅުަގނޑުމެންްމިތަނަށްްގެނެްއސަްމިތިބީްއެ

ްތެރެއިންނާ ްާޤނޫނުގެ ްއަދި ްބަލައި، ްވާހަކަދެެކވިްދަތިތައް ްވެްސ ްތެެރއިން ްސަރުކާރުގެ ކާުރްސަރުް،އަދި

ްްކުރުަވއިގެްންވެސްްޖަވާބުދާރީ ްކަންތައްތައްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުރި ްގެންނަންްކުެރވެން ްސިޔާސަތަށް ްައދި ޖެހޭްކުރުން.

ްގެންނަންްބަދަލުތައް ްުވޒާރާވެސް ްމަްސވެރިކަުމގެ ްއަޅުަގނޑު ްސަރުކާުރެގްްއަށްް. ްބޭނުން. ްޮގވާލަން ްމިއަދު ވެސް

ްރިސާރޗު ްމެރިން ްޒަމާންވެއްޖެ ްވަރަށް ްއެބައޮތް ްކޮބައިޯތްްފަރާތުން ްއެހެންނަމަވެސް ްހިންގަމުންދާތާ. ސެންޓަރެއް

ްރައީސް ްމަންފާް.ޢިއްޒަތްތެރި ްލިބޭ ްހެދިގެން ްރިސާޗެއް ްމަސްވެރިންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސަބަބުން އަކީްްއެކަުމެގ

ނޑިް ްދަ ްދިޔަ ްދަްށވެގެްނ ްހާލަތު ްމަސްވެރިކަމުގެ ްކަމަކީ. ްކޮށްދެވުނު ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކޮބައިތޯ ވަޅުަގިއްކޮބައިތޯ.

ްއެުކއަ ްކޮބައިތޯ ްއައަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުރެވުުނތޯ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަސައްކަްތ ްކަލްޗަރ ނޑުމެންނަށްްރ ްއަޅުގަ ދި

ވެއްޖެްމިްްއަހަރ21ްުވެސްްްތަންްްފުކޮށްދެވުނުތޯ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިބިނާކުރަނިވިްމަސްވެރިކަމާްެބހޭްއާްކަމެއްްތަޢާރު

ް ްސެންޓަރެއްގެ ްރިސާރޗް ްޢިއްޒަތްތެރިްމެރިން ްހާލަތަކީ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއަުޑއިވޭތާ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ވާހަކަ

ްދު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދޫނިރައީސް ްދުއްާވްއްވަނީ ްއެބަ ްއޮޑިފަހަރު ްބޮޑެތި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްފެނޭތޯ ްދޫންޏެއް ފަހާ.

ްޚަރަުދކޮށްފަ ްތެޔޮ ްލިޓަރުެގ ްާހސް ްއެތައް ްމަްއޗަށް ްމަސްައއިދުވަހެއްެގ ްމަްސއައިންްަޓކަްހޯދުމަށްްންއި ހޯދުމަށްްްއި.

ްމި ްޒަމާނުންސުރެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމަކީ ްއޮތްްްކުެރޭވ ްރާއްޭޖގައި ްފެށިގެން ްކުރިްނ ްއަހަރު ްސަޭތކަ ްއެތައް ީމގެ

ްއެބަހުރި.ްް،ޒަމާންވީ ްކަންތައްަތއް ްކުެރވިދާނެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެްސ ްއެއީ. ްވިސްުނން ްބޯދާ އަދި

ްއެީހގަްޢި ްޓެކްނޮލަޖީގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީސް ްމިއަްއިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންނަށް ްރާޑަރްއަުޅގަ ްހޯދާ ްދޫނި ްއަދި ދު

ްބޭނުންކުބޭނުން ްފަިއންޑަރ ްފިޝް ްކުރެވިދާނެރެވިދާނެ. ްމިއަދު ްނުޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއަހަރ91ު. ްތެޭރގަގެ ްއިްތަކުގެ

ް ްތިބޭއިރުގ21ްްަނުވަތަ ްތެރޭގައި ްގަރުުނެގ ްސަތޭކަްމީގެްްއިވަނަ ްްއެތައް ްވިސްނުންތަކާ ްކުރީގެ އިްއެީކގަްއަހަރު

ްއުޅޭކަށް ްރަށުގަްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންވެއޭ ްތިމަންނަމެން ްމަްސވެރިން ްވިދާުޅވޭ ްއެަބ ްގާުތގަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިްނުޖެހޭ.

ްމަރުކަެޒްއގަްް،ތިބެގެން ްަސރަހަނުވަތަ ްނުވަތަ ްތިެބގެން ްޕްރޮވިްނސްގައި ްނުވަތަ ްތިބެގެން ްެއްއްދެއްގަްއި ްތިބެގެން އި

ްރާޑަންބޭނު ްައއިންކުރެވޭނެ ްއެ ްބަހައްޓައި ްސިްސޓަމު ްއެބަޖެހޭ.ްރ ްހޯދަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމެކޭނިޒަމެއް ްހޯދޭނެ ަތއް

ްހުށަހެޅުނީމާ ްބިލެއް ްކޮންމެ ްތިބެގެްނ ްމިތާ ްހުށަހެުޅނީމާް،އަޅުަގނޑުމެން ްޤަރާރެއް ްސިޔާީސްް،ކޮންމެ ޖަޒުބާތުގަިއ

ފާހަގަކުރަްންްއިއެީކގަްރައީސްްައޅުަގނޑުްހަަމްއުފަލާްްންނާނެ.ްޢިއްޒަްތތެރިހައްލެއްްނާްއިްވާހަކަތަެކއްްދެްއކިޔަސްްީމގަ

ްސިނާޢަބޭ ްމަސްވެރިކަމުެގ ްމި ްއަޅުނުންވަނީ ްބަދަލުތަށް ްސިޔާސަތަށް ްޢިއްްްގެނައުަމށްަގނޑުމެންނަށް ްމި ޒަތްތެިރްޓަކައި

ްމަސައްކަތްކުރާކަންް ްދަނީ.ްމަޖިލީހުން ްފާހަގަކުރަމުްނ ނޑަށް ްހުށަހެޅުއްވިްްއަޅުގަ ްމި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި އަދި

ްއެހެންްޤަރާރަކީ ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނުޑ ްކަމަށް ްއޮެވގެން ްބޭނުމެްއ ްޭއގެ ްހުށަހަޅުއްވައިވެސް ްޤަރާރު ްމި ދެްއވިްވީމާ،

 ..އަޅުަގނޑު.ްޓަކައިްކަމަށް
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަވގުތުްހަމަވެގެންްއެްޓަަކއިްއެމް.ޑީ.ޕީްށްދެއްކުމައާދެ،ްމިހާރުްމިްރިޕޯޓަށްްވާހަކަ ނޑައެޅިަފއިވާ ދިަޔއީ.ްދެްންްއަށްްކަ

އްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްް.ްޢިތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްަޝރީފުޮއތީްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްިޢއްޒަްްއަޅުަގނުޑްކުރިމަތީަގއިްމި

ްދަންނަާވލަން ްއޮތީްށްޕީ.ޕީ.އެމަްޖެހެނީ.ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ްބާކީ ްްވެްސ ްމިނެޓޭ. ްވާހަކަޮކޅުްޓުތެމިނ1ްެއެްއ ރޭގައި

ނޑުްމިް ް.ތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުއަރުވަނީްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަުފރުޞަތުނިންމާލުމަށް.ްއަޅުގަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތިމަރަފުށީްދާ

ްދަންނަ ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްބޭުނންވާ ްދޫކޮށްލަންްްނެތީ،ނުދެންނެވޭްއިތެރޭގަްްމިނެޓ1ްުވާލަން ްފުރުޞަތު ްއެ ައޅުަގނޑު

ްއިނގޭތޯ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްްް.ޝުކުރިއްޔާް ްދާއިާރގެ ްނައިފަރު ްއަުރވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްައޅުގަ ްއަޙްމަދުްއެހެންކަމުން ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްމަދަށް.މުޙައް

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:މުޙައްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްނައިފަރުް

ްމި ްއޮިޑވެރިންނަށް ްމަްސވެރިންާނއި ްއާދެ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްދަތިތަާކއިްޝުކުރިއްޔާ ްދިމާވެފައިވާ ްވަުގތު

މެންބަރުްްވާީތްކެލާްާދިއރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްމައްސަލަްހުށަހަޅުއްވާފައިްްމައްސަލަތަކަށްްހައްެލއްްހޯދަިއދިނުމަށް

ްމައްސަލަމަޢުޞޫމަޑޮކްޓަރް ްބޮޑަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްާއދެ،ްމި ްވަރަށް ްްށް ްއަހަުރ2119ްްއަީކްެއްމަނިކުފާނު ވަނަ

އުޅެީންްެއޅިގެންްދިަޔއީ.ްއަދިވެސްްމިއަށްްމިްއަށ2112ްްއެއް.ްމިހާރުްމީްްމިްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްވާފައިާވްމައްސަލަ

ްނަހައް ްކޮމިޓީގެލެއް ްއަދި ްނިމިމަރުޙަްއިްސގެން. ްމިްލާ ްމިހާތަނަށް ްމައްސަލަ ްއެ ްމަްސވެރިންެގްްގެން ްއާދެ، އައީ.

ްބޮުޑްމައްސަލަްމައްސަލަ ްވަރަށް ްމިްައކީ ްއިޤްތިޞާދަށްްއެއް.ްެއްމީހުންނަކީ ްމަސަްއކަތްތަެކްއްްރާއްޖޭގެ ްބޮޑު ަވރަށް

ްމަސައްކަތް،ްކުރަމުންދާ ްބުރަކޮށް ްބައެްއ.ްއާދެ،ްއެހެންކަމަށްވަރަށް ްމީހުންްކުރަމުންދާ ްއެ ްދަިތްނަށްްދިމާވެފައިޓަަކއި ވާ

ްސަލާމަތް ްމީހުންް،ކޮށްދީއުނދަގޫތަކުން ްހޯދައިއެ ްގޮތްތަެކއް ްރަނަގުޅ ްމަސައްކަތްްްދިނުމަށްްނަށް ްކުރުމަކީޓަކަިއ

ް ްކުރަންޖެޭހނެ ްއާދެ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޮޑިފަްކަމެއް. ްބޮޑެތި ްއަިއސް ްބަނދެމިހާރަަކށް ްޮބޑެތިްް،ަހރު ވަރަށް

ްކޮށްް ްަބނޑުފުރާނަމުއްތިްންމަްސވެރިް،ޚަރަދުތަކެއް ްމީހުންގެ ްއާްކުރުމަށްއެ ްހޯދަންޖެހޭ ްހޯދުމަށްޓަަކއި، ޓަކަިއްްމުދަނީ

ނޑުފަޅުފީަނއިގެްންްރޭްވެހޭނަމަްއަީވގަ.ްވާްައވިދޭް،އިްދުވާލުްބުރަްމަސަްއކަތްތަެކއްްކުރޭ.ްރެޔާްްވަރަށް ނަމަްވާރޭަގއިްކަ
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ްއާމު ްމީހުންގެ ްހޯދުމަށްއެ ްމިްދަނީ ްމަަސއްކަތްތަެކއް ްކުާރްްޓަކައި ްބަަޔކު ްއެފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްކުރެވެމުން. ދަނީ

ްހޯދައިދިނު ްގޮތްަތކެއް ްފަސޭހަ ްކުރަންޖެހޭނެމަސައްކަތަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަދިްމަކީ ްމަޖިލީހުންްްކަމެއް. މި

ްމިކަމަށްދޭތެރެ ްއެބަްދޭތެރެއިން ްކުރަމުން ްމަސަްއކަތްތަެކްއ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑަކަްށްްޓަކައި ްއެހެންނަމަވެސް ގެންދޭ.

ްމިހި ްމާކަމަްޔެއްނުވޭ ްނައިފަރަކީްށް ްދާއިރާ ްތަމްސީލުކުރާ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއަންނަހެން. ްހައްލެއް ްވަރަށްްްބޮޑު ވެސް

ްއޮޑި ްމަސްވެރިކަމަށްދޯނިބޮޑެތި ްރަށެއް. ްގެންގުޭޅ ްހއ.ްްފަހަރު ްކުރަމުންދޭ. ްމީހުން ްެއ ްދަތުރުތައް ްދުރު ްވަރަށް ޓަަކއި

ްއެްައއްޑޫް،އިން ްމީިހސާބުްއިން ްއެ ނޑުަގއި ްއޮގަ ްޚަރަދުތައްްގައިފަހަރުޑިދޯނިހުންެގ ްބޮޑެތި ްކުރޭ.ްދަތުުރުކރޭ.

ް ްދުަވްސވަރެއް ްދަތި ްވާނަމަމަސްވެރިކަން ްކަމުަގއި ްތިބެނީް، ްއަނބިދަރިން ްމަްސވެިރންގެ ްމީހުންގެ އެ

ނޑުފުރާނަމުއްތި ްމަސްވެރިންނަށްބަ ްއުޅެނީ ްމީހުން ްއެ ްހާލުގައި ްދަތި ްއެފަަދ ްދަރަޖައެއްގަ. ްދަށު ްަފދަ ޓަކައިްްނުކުރެވޭ

އެްބޭފުޅުންނަށްްލިބޭްތަނެއްްވެސްްުދވަހަކުްްވެސްްހަމަޖައްަސއިދޭން.ްއެކަމަކުްއެްއެއްްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްސަބްސިޑީް

ގޮތަްށްްެއއްްދޫކުރާްބްސިޑީގެްސަމިލިއަނ111ްުއެްޭބފުޅުންނަށްްް،.ްމިްމަޖިލީހުންްކޮންމެްއަހަރަކުްކޮންމެްއަހަރަކުނާދޭ

ްއެްވީަނމަވެސްްއެްސަބްސިޑީްހަމަޖެހިފައިހުރިްކަމުގައި ްގޮެތއްަގއި ްއެދެވޭ ްހަމައަްވެސް ްގޮތެއްްބޭފުޅުންނާ ްށްްވާސިލުވާ

ނޑުމެން. ް..ނުވޭ.ްމީްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޑީ.އާރު.ޕީއިށީންމިހާރު ްޖެހިވަޑަިއގަތީ ްވަގުތުްްދެަވޑަިއގަންނަވަން ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ ައށް

ްވާހަކަދެއްކުމަށްހަމަ ްރިޕޯޓަށް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންަކމުން ްދިޔައިމަ. ްްވެގެން ްމި އަރުވަީންފުރުޞަތުޓަކައި

ްމިރަށް.މެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްްޢިްއޒަތްެތރިް

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްރަ ްޢިްއަޒތްތެރި ްއަޅުގަނޑު`ްޝުކުރިއްޔާ ްމަޖިލީހަކީ ްމިއަދުގެ ްއާދެ ްރޫހެއްގަްއީސް. ްއުފާކުރާ ްއިްވެްސްވަރަށް

ްމަޖިލީހެއް ްއެންމެްްހިންގާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވާހަކަ ްމަސްވެރިްނގެ ްމިއަދު ްއެހެންކަުމން ްދަންނަވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ކަމަށް

ްމަސްވެ ްއާދެ، ްދިޔައީތީވެ. ްވެގެން ްމަޖިލީސް ްމި ްުދވަހަށް ްއެއް ްދެެކވޭ ްމިގިނައިން ްއޮޑިވެރިންނަށް ވަުގުތްްރިންނާިއ

ްހައްލުޮކށްދި ްދަތިކަން ްމާވެފައިވާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްޢަބްދުދިނުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްްމަޢުޞޫމުهللاްމެންބަރު

ނޑު ްއަޅުގަ ްމިްހުށަހެޅުމަކީ ްއެހެންނަމަވެސް ްހުށަހެޅުމެއް. ްތާއީދުކުރާ ްވަރަށް ްދިއުުމެގްްވެްސ ްލަސްވެގެން ކަމަށް

ްމީގަްް،ބުންސަބަ ްދަތިތަކެއް ްއެތައް ްލާންއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްކުރިމަތި ްކަމެއްއި ްދެކެން.ްްޖެހިފައިވާ ްއަޅުަގނޑު ކަމުގައި

ނޑުމެންނަށްްވަރަށްްގިނަްގޮތްގޮތަށްްއެބަްދެެކވޭ.ް ބެހޭްތަފާތުްއެިކއެކިްްމަްސެވރިކަމާއާދެ،ްމަްސވެރިންގެްވާހަކަްައޅުގަ

ްތަ ްައޅުަގނުޑމެން ްވާހަކަ ްދަްއކާއިުރގަކަންކަމުގެ ްގޮތްގޮތަށް ނޑުްްިއ،ފާތު ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްހަމަ ނޑު އަުޅގަ
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ްވާހަކަކުރީގަް ްބިލަކަށް ްވެސް ްކޮންކަމެއްއި ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްފަދައިން ްމިދެންނެވިްްދެއްކި ްއެހެން ްޮކށްދެވެނީ. ބާވައޭ

ްމަސްވެރިކަމަކީ ްހިނާގ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްްކަމަކީ ްަމސްވެރިކަެމއް. ްކުރުމަށްފަހުްސްމ6ްަމޫސުމީ ްމަސްވެރިކަން ުދވަހުެގ

ްއެކަމުގަ ްތިބެނީ ްހަމަ ްމަސްވަރިން ްކަމެއްްއިދެން ްއެްއެވސް ްމިްކުރާނެ ްސަބަބަކަށް ްއެއް ްއޭގެ ވަނީްްނެތިފަ.

ްސިނާޢައަޅުގަް ްމަސްވެިރކަމުގެ ްފުޅާކުރުމަށްނޑުމެންނަށް ްމާްތު ްކޮށްެދވޭްޓަކައި ްކަންތައްތަކެއް ތަނެއްްްގިނަ

ްކުެރވޭނެްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ްމިދެންނެވި ްގިަންްނުފެނޭ.ްއެހެން ްވަރަށް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ކަަމށް

ްހުރީތީވެ ްދިވެހިްކަންތައްތައް ްެއކުލެިވގެްނވާްރާއްޖެ. ްމައްޗަްށ ްރަށްތަެކއްެގ ްޖަޒީާރ ްައކީ ްސަރަހަ، ނޑުެގ ްޮބޑުްކަ އްދު

ްއެކުއަރްކަލްޗަރގެްޤައުމަކަށް ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްމިތާްމަސައްކަތްްވީތީވެ ްއެންވެރިކަން ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ކުެރވޭނެ.

ްްް..ޓަކައިްމަަސއްކަްތތަކެއްްކުެރވޭނެ.ްައޅުަގނޑުެމންނަށްްތަފާތުްއެތައްްބައިވަރު.ްއާލާކުރުމަށް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްހުށަހެޅުމަށްްނިޒާމާ ްްއެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ްޢަބްދުޓަކައި ްެމންބަރު ޖާބިރަށްްهللا

ްފުރުސަތުއަރުވަން.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްފަރެސްމާތޮ ްމިއަދު ްއިންަނވަިއގެން ްރިޔާސަތުގައި ްމަނިުކފާނު ްރައީސް. ްއިބްރާހީމުްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ޑާ

ްވަްއކަށް ްފައިސާމުއްޠަލިބު،ްއޭނާ ްސަރުކާރުގެ ްކުްކޮްށެގން ްނަަގިއގެން ްފައިސާ ްއަރުވާިލކަންްޅުދުއްފުއްްއިްންވަގަށް ޓަށް

ް..ކަންތައްތައްްމިހެންްކޮށްފައި.ްމިްވަގުްސޮިއކޮށްެގން،ްހަނދާންނެތި

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާނީްިޢއްޒަތްތެިރްްވެސްްއަޅުަގނޑުްކުރިންނޫން.ްްއެއްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިްހުށަހަޅުއްވަނީްިނޒާމާްބެހޭްމައްަސލަ

ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްނެންގެވި ްތި ްރޫލިންްމެންބަރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްތިްއަށް ްއެހެންކަމުން ްއަރުވާފަ. ްބެހޭްްއީއެއް ނިޒާމާ

ްދެވަަޑއިގަތުމަށްްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާަގނޑުްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްއިށީނެއއްްކަމަށްްައޅުްމައްސަލަ

ްމައްސަލަ ްމިްބެހޭ ްއެދިވަޑަިއގެންނެވޭނީ ްމައްސަލަްއަށް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޖަލްސާގައި ްމަޖިލީހުގެ ްކަހަލަްްވަގުތު ްނަގާ އެއް

ްކަހަލަްމައްސަލަ ްހިނގަމަކުންްއެްއވެސް ްޢިނުދޭ.ްެއއް ްކުރިއަްށްއެހެންކަމުން ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި
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ނޑުމެންޓަްގެންދިއުމަށް ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުކައި ްމިނަށް ްުފރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަން. ްމިހާރުްްދެއްވުމަށް ްއަރުވަނީ

ްދަްއކަވަމުންްވާަހކަކޮޅުްުކރިއަށްްގެްނގޮސްްނިންމާލުމަށް.ްވާހަކަ

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްރަީއސް.ްއާދެ،ްމަސްވެރިކަުމގެްވާް ްިޢއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްމިްޝުކުރިއްޔާ ްައޅުަގނޑުމެްންމިއަދު ހަކަްދައްކާއިރު

ްއިްނވެސްޓުމަށްޓުތަކަށްްކުރުމަށްއްކަތްްމަސަްއިސިނާއަތުގަް ްފަރާތްތަުކގެ ްއިްނވެސްޓުުކރައްވާަފއިވާ ްބޮޑެތި ެވގެންާދްްޓަކައި

ްްގޮތް...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޑުކޮްށލަދެއްވުމަށް ްމެންބަރު ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭ ްިނާޒމާ ްހުަށހެޅުމަށްްދަންނަވަން. ްމުަޙއްމަދުްްެއއް ޓަކައި

ްފުރުޞަތުރަޝީދަ ްމި ްމައްޗަްނގޮީޅްށް ްއަރުވަނީ، ްމި ްފުރުޞަތު ްރަޝީދަށް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އަރުވަން.

ްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނު

ްއެއަްށ،ްމިތަނުންް ްއިންނަާވްބޭފުޅަކު ްރިޔާސަުތގައި ްިމްނެގީ ްެއއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ނޑު ްރައީްސ،ްއަުޅގަ އިްއޒަތްތެރި

ްއެއްތޯ ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްެއއީ ްހުއްޓާ ްވާހަކަދަްއކަވަަދއްަކވާ ްެމންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ނޫންތޯްްމެންބަރަކު،

ްވެްސް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްމަްއސަލަ. ްނިޒާމީ ްނެންގެވި ްދެންމެ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ އެނގިަލއްވާނެޯތއޭ،

ްެވސްް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްނޫްނކަމެއް ްކަމެއް، ްެއއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްެއއީ ްފުިރހަމަނުވަނީސް ްމުޅިން ްނޭނޭގ އަސްލު

ްވާހަ ްޭބފުޅާ ްވާަހކަދައްަކވާ ްޖަވާބުދާރީވުަމކީްފާހަގަނުވާތީ ްެއއަށް ްބޭުފޅާ ްތި ްއިންނަވާފައި ްނިންމަަވންދެން ކަދަްއކަާވ

ްއެދެިވގެންވާްކަމަށްްވާތީްައޅުަގނޑު...

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެއްް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޝުކުރިއްޔާ. ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްނަސޭހަތަށް ްދެއްވި ްތި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑްްނޫންކަން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން ްނިންމީ. ްނޫންކަމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ އެނގުނީމާ
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ްނިންމާލުމަށްް ްގެންގޮސް ްކުިރއަށް ްވާހަކަކޮޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްއޮތް ްފުރުޞަތުއަރުވާަފއި ްވާހަކަދެއްކުމަށް ކުރިން

ްޓަކައިްމިްފުރުޞަތުއަުރވަނީ.

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާްއަޙްމަދުްމެންބަރުްދާއިާރގެްކުޑަހުވަދޫ

ްމެންބަރުންނަކީް ްގިނަ ްަވރަށް ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްދެންނެވީ ްމި ްމިހެން ްއަުޅަގނޑު އާދެ،

ްއޭގެތެރޭަގިއް ްބޭފުޅުން. ްއެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ްކިހާަވރެއްކަން ްއޮތީ ްސިނާޢަތު ްމަސްވެރިަކމުގެ ދިވެހިވެހިރާއްޭޖގެ

ްދާއިރާގެްއަޅު ްކެންދޫ ްއިބްރާހީމު، ްޤާސިމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާމިގިލީ ްފާހަގަކޮށްލަން، ްހަމަ ްަގނޑު

ްބޭފުޅުންނަކީް ްފަދަ ްޙަމްޒާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްބިލެތްދޫ ްއަދި ްޢަލީ ްތަސްީމނު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަސައް ްބޮޑު ްނުލާހިކު ްސިނާޢަުތގަިއ ްެއްމަސްވެރިކަމުގެ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްބޭފުޅުންތަކެއް. ްކުރަމުންދާ ކަްތތަކެއް

ބޭފުޅުންނަށްްއެބޭފުޅުންގެްމަސްވެރިކަންްކުރިއެުރވުމަށްްަޓކައިްމިއަދުްއޮތީްކިާހވަރެްއގެްފުރުޞަތެއްތޯ.ްއެްފުރުޞަުތގެް

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްއުާފވެރިކަމެއްޯތ، ްކިހާވަރެްއގެ ްލިބިގެންދަނީ ްމަސްވެރިްނނަށް ްދިވެހި ްބަލައިލަންޖެހޭ.ްތެރެއިން ްއެބަ ން

ް ްބަޖެޓުގައި ްދައުލަތުގެ ްީކްއވެގެންޯތ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނުކުރެވެނީ 111ްްއެކަން ްކީއްކުރަންތޯ މިލިއަްނ511ްްމިލިއަން

ްއެަކންް ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާ ްެއކު ްއިޚްލާސްތެރިކަމާ ްއެކަްނ ްއަޅުަގނޑުމެނަކަށް ްހިމެނިޔަްސ އަޅުަގނޑުމެން

ްނޫ ްމަްސވެރިކަުމެގްފޯރުކޮށްދެވިގެން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަތިން ްެއގޮތުގެ ްނުވާނެ. ްއެކަެމއް ނޑުމެންނަކަށް ްައޅުގަ ނިްއޔާ

ްމަސްވެރިންެގް ްމަަސްއކަތްކުރަމުންދާ ްވާޭރގައި ްއަތްާވއި ްފަުޅަގއި، ްަކނާޑއި ްމިހާރުވެސް ްޓަކަިއ ްފުޅާކުރުމަށް ސިނާޢަތު

ނޑުމެންްަވޒަންކޮްށ،ްެއްމީހުންނަށްްއެކަންްކުރެް ޭވނެްގޮތްތަެކއްްއެބަްހަދައިދޭްނޖެހޭ.ްދޯނިފަހަރުްބަނދެފައި،ްއަުގްއަުޅގަ

ްއެކަްނކަންް ނޑުމެންނަށް ްކިތަންމެްމަސްވެރިންނެްއްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްއެބަތިބި.ްައޅުގަ ްގޮތްްނެތިފަިއްތިބި އިންޖީނުއެޅޭނެ

ްައޅު ްބަދަލުގައި ްކޮށްލުމުގެ ްއެަކން ްކުަޑެވގެން ްއެންމެ ްވާނެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްމިދެންނެވިްކޮށްދެވިއްޖެ ނޑުމެނަށް ގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއިްއެުކއަރްކަްލޗަރ،ްއެންވެިރކަންްތަރައްޤީުކރުން،ްއަޅުަގނޑުމެނަށްްމީގެްކުރިންްއެނގިގެންިދޔަްބާރަށުް

ނޑުްރަށުްމީހެއްގެްފަރާތުންްޚަބަރުލިބުނުްއެްޑިނގާތައްްރަށުތެޭރގައިްދުާވް ކުޅިތެރޭަގއިްޑިނގާްއާލާކުރިްވާހަކަ.ްއަުޅގަ

ްސް...ވާހަކަްވެް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުް ްކާށިދޫ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްމަްއސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްދަންނަވަން ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަބްދު ްއެހެންނޫނިއްޔާްهللا ްދަންނަވަމުން. ްހުށަހެޅުމަށް ްއޮެވއްޖެްއޔާ ްއެއް ްމައްސަލަ ްއާ ްއެހެން ްއިތުރު ޖާބިރަށް.

ނޑުްއަުރވާފަިއްއޮތްްރޫލިންްކުރިއަށްްގެންަދން.އަ ްޅުަގނޑަށްްޖެހޭނީްހަމަްކުރިންްވެސްްއަުޅގަ

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމަނިކުފާ ްމައްސަަލއަަކށް. ްއާ ްވާނީ ްއެްއ ްމަްއސަަލ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްވެސް ްއަބަދު ްރަީއސް، ްރަނގަޅަށްްޢިއްޒަތްތެރި ނަށް

ްމުއްޠަލިބުް ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު، ްފަރެސްމާތޮޑާގެ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްދިމާވި ްމި ްމިއަދު ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. އެކަން

އަޅުަގނޑާްމުޚާތަބުކޮށްްރާއްޭޖގެްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގަްދެއްކިްވާހަކަްައކީްއިމްތިާޔޒުްޮކމިޓީންްވަގުތުންްބަލަންޖެހޭނެް

ްއަ ްއެއް. ްވަަގކުްމައްސަލަ ްބޮޑު ްއެފަދަ ްއޭނާ ްއަދި ްހުށަހަޅާނަން. ްމައްސަލަ ްއެ ްކޮމިީޓގައި ްއިމްތިޔާޒު ޅުަގނޑު

ްދައުލަުތގެް ްއަުރވާލީ ްއަނެއްާކ ްއިނގޭތޯ. ްވެސް ްއަރުވާލީ ްކުޅުދުއްުފއްޓަްށ ްމީހަކު، ްހުރި ްއަުރވާލާފައި ވަްއކަންކޮށްފައި

ްފައިސާްމީހެއްގެްޮސއިްަވގަށްްކޮށްގެން...

ް

ް

ްދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ްމެންބަރު، ްބެހޭްްޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާާމ ްނޫން. ްެއއް ްމަްއސަަލ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުއްީވ ްތި ްމެންބަރު، ިޢއްަޒތްތެރި

ްތިް ްވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްކުރިން ްދަންނަވަން. ްއިށީނދެވަޑަިއގަތުަމށް ްއެެހންކަމުން ްނޫން. ްއެއް މައްސަލަ

ޢިްއޒަތްތެރިްްފަ.ްއެހެންކަމުންްހަމަްއެްރޫލިންްކުރިންްވެްސްއެރުިވްގޮތަްށ،މައްސަލަިއގައިްއިތުރުްރޫލިްންއެްއްއަުރވާ

ްއާދެ،ް ްދަންނަވަން. ްއިށީނދެވަޑައިގަތުމަށް ްއެހެންކަމުން ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުއްވީ މެންބަރު،ްތި

ްކުިރއަ ްވާހަކަކޮުޅ ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްގެންދެވި ްވާހަކަދައްަކވަމުން ްނިންމާލުމަށްްމިހާރު ްގެންޮގސް ްށ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްވަރަށްްކުަޑްވަގުުތކޮޅެއްްއޮތީ.

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާްއަޙްމަދުްމެންބަރުްދާއިާރގެްކުޑަހުވަދޫ

ްއޮތްްކަނދުފަތިް ްއަޅާފައި ްބޭރުގައި ްހިރިލަންދޫ ްވަގުތަކީްެވސް ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެކު ްހިތާމައާ ްހަމަ ނޑު އާދެ،ްއަުޅގަ

ނޑުްދަންނަވާނީ،ްހަލާކުވެ ްްމަސްވެިރކަމުގެ...ްއެްކަނދުފަތިްގެއްިލފައިވާްވަގުެތއް.ްއެހެްނވީމާ،ްައޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތުއަރުވާނީ،ް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޓަކައި ްހުށަެހޅުމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްރަނގަބީލުޖެހިގެން ްވެްސްްދެންމެ ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްގަވާއިދުން ްހަމަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އެދިޔަ

ްއިށީނެދވަަޑއިަގންނަވަންޖެހިވަޑަިއގެންނެވީ.ް ްވެސް ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަަމެވގެންދިޔައިަމ، ްވަގުތު ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަ
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ްގަވާް ްމިވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުއަރުވަމުްންއެހެންކަމުން، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން އިދުަގިއވާ

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުޑަުހވަދޫ ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްކަމަށް ްފުރުޞަތުއަރުވާފައި ްއުސޫލުން ގެންދާ

ްޢާމިރު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްވަރަްށްޢި ްވާހަކަތަކަށް ްދައްކަުމންދިޔަ ނޑު ްއަޅުގަ ްނެގީ ްއެްއްމި ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްރައީްސ،ްއަުޅގަ އްޒަތްތެރި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްުކރައްވާނެ ްވެސް ްޤަބޫލުފުޅު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް ްއެިޅގެްނދިޔަ ްހުރަސްތަކެއް ބޮޑެތި

ނުޑގެްވާހަކަްފުރިހަމަކުރުމަށްްޓަކައިްަވުގތު...ްއުއްމީދުކުރަން.ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުަގނޑަށްްއަ ްުޅގަ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްެއް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ނޑާަފއިްފުރުޞަތުއަުރވާފައިްއޮންނާނީ.ްއެހެންކަމުން، 3ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްވާހަކަދެއްކުމަށްްހަމަްބަރާބަރުްްބައިްކަ

ްމިް ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްޤަބޫލުކުރެވެީނ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްލިބިވަޑައިގެންެނވި މިނެޓު

ްޕީ. ްމިހާރު ްއިބްރާހީމަށް. ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއިސްދޫ ްއެްއްއަރުވަނީ ްއޮތީ ްބާކީ ޕީ.އެމަށް

ްމިނެޓު.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމު

ނޑުމެންެގ11ްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް ނޑުްމިްވާހަކަްދަންނަވާލަންްބޭނުން.ްއަޅުގަ މިނެޓުަގއިްވެސްްައޅުގަ

ނޑު ތިންްކަމަަކށް.ްއެއީްައއިސްޕްލާންޓުގެްޚިުދމަތްލިބުން.ްއަދިްްބަނދަރު،ްްމަސްވެރިންްއެިދވަަޑއިގެންަފިއްވަނީްމަިއގަ

ްވަނީް ްކަމަށް ްިއޢުލާނުކުރާނެ ްނޮވެމްބަރުމަހުގައި ްމިއަންނަ ްއެކަން ްހެދިގެންދިއުން. ްބަނދަރު ްމާބައިދޫ ދަނބިދޫ،

ް ްވަރަށް ްމަްސވެރިކަމަީކ ްގޮސްަފިއވާ، ްދިގުލައިގެން ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއަދި ްވާތީ،ްވިދާޅުވެފަ. ްކަމަކަށް ިދގުލަިއގެންދާ

ްއެއްވަރަކަށްް ްދުވަހަކު ްޮކންމެ ްއަބަދު ްމަސްވެިރކަމަކީ ްވާީތވެ، ްކަމަކަށް ްކޮށްފައިވާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޒަމާންތަކަކަށް ގިނަ

މަސްްބޭނޭ،ްމަސްވެރިކަމުންްކޮންމެްދުވަހަކުްއެްއވަރަކަށްްނުބޭނޭނެ.ްއެހެންކަމަށްވާތީްމަސްވެރިކަންްދަްށވާްދުަވސްވަުރް

ްމިންވަެރއްް ްކޮންމެެވސް ްގޮުތަގއި ްއެްއގެ ްއާމްދަނީ ްމީހުންނަށް ްއެ ްއިތުުރކޮށް، ްއަދި ްސަބްސިީޑ އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ްއެހެންވީާމ،ް ްކަމެއް. ްޮގވައިލާ ްފުރުޞަތުަގއި ްމި ްަކމެއް. ްއެދޭ ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ

ްުލއިފަސޭ ްތަންކޮެޅއް ްސަބްސިޑީ ްދޭ ްމިހާރު ްމަްސވެރިްންމަސްވެރިންނަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެްސ ްލިބުމަކީ ްގޮތަކަށް ހަ

ް ްއަޅުަގނޑު ްއެވާަހކަ ްއެހެންވީމާ، ްަކމެއް. ްއެިދވަަޑއިގަންަނވާ ްދަންނަވާލުމުެގ1ްްވަރަށް ްވެސް ްތެރޭގައި މިނެޓު

ްއުއްމީދުަގއިްައޅުަގނޑުްމިްާވހަކަްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާްވަރަށްްބޮޑަށް.ް

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްމެްނބަރު.... ްިޢއްޒަތްތެރި ްް()ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހުޝުކުރިއްޔާ ނޑުމެންާއދެ، ްއަޅުގަ ްމިްމިހާރު ްރިޕޯޓުްުކރިމަތީގައި ،ްއޮތް

ްމިްއާދެ! ްއޮިޑެވރިންނަށް ްދިމާވެފަްމަސްވެރިންނާއި ްހަވަގުތު ްަމއްސަލަތަކަށް ްދަތިތަކާއި ްއްލެިއވާ ްމަޖިލީހުންްއް ހޯދުމަށް

ނޑަެއޅުނުްަވގުތުތައްްހަަމވެގެންްދެއްކުމަށްވާަހކަްހޮއްެވވިްކޮމިީޓގެްރިޕޯޓަށް ިދޔައީ.ްްަޓކައިްާޕޓީތަކަށްްހަމަޖެހިފައިވާ،ްކަ

ްހަމަ ްްއަދި ްނިސްބަްތވެަވޑައިނުްްވަކިއެހެންމެ ްތެރެޕާޓީއަކަށް ްމެންބަުރންގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތަގަންވާ ށްްއިން

ްނެތު ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްއވެސް ްރިޕޯޓަށްްއެއްކޮްމާއެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ ްއެ ްމިހާރު ްައޅުަގނޑު ށް

ް ްފުރުޞަތު ްނިންމީްިމހާވާހަކަދެްއކުމުގެ ްމި ްްހިސާބުން ްއެއަްށފަހުގައި ްއަދި ްދަންަނވަން. ްކަމުގައި ްކޮމިީޓެގްދެން މި

11ްްހިސާބުންްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް.ްމިނާނީްމާދަމާްވޯޓަށްްއަހާްގަޑީގަޓަކައިްވޯޓަށްްއެހުންްއޮންްރިޕޯޓުްބަލައިގަތުމަށް

ް.ްިމއަދުްދިޔައީްއެނިމިގެންް

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްއަނެއްާކވެްސްއެޖެ ްދާންޖެހޭނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، 11ްްްައއިަޓމުންާޑ ްެއއީ ްނުނިމިހުއަށް. ްމަސައްކަތް. ްުހރި ރިްނުނިމި

ްމި ްކުރިމަީތގައި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްތެރޭަގއި ްްމަސައްކަުތގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްވިލުފުށީ ްރިޔާޟުްވަނީ

ް ްހުށަރަޝީދު ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްމީހަް،2119/9ހަޅުއްވާފައިވާ ްކޮށްފައިވާ ްދޭންޖެހޭްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކަށް

ްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުނާްރައްކާތެރިކަާމއިްއި ްފަށާއިރުަގއިްޕާޓީްގެނަުއމުގެްބިލު.ްމިޔަތްތަކާ އަިދްްތަކަށާބިލުގެްބަހުސް

ްނިސްވަ ްޕާީޓއަކަށް ނޑަެއޅިފަިއވާްތެރިޢިއްޒަތްްބަތްެވވަަޑއިނުގަްނވާކި ްކަ ްވަގުތު ްދަންނަަވއިްމެންަބރުންނަށް ލާނަން.ްގޮތް

މިނެޓު.ްޖުމްހޫރ12ްްީމިނެޓު.ްޑީ.އާރު.ީޕްއަށ5ްްްށްްމިނެޓު.ްޕީ.ޕީ.އެމ22ްަ.ޕީްއަށްްއޮތީްެއމް.ޑީްއާދެ،ްމިހާރުްބާކީްމި

ްަވގުތު ްހަމަވެފަްޕާޓީގެ ްވަނީ ްއަށް ްޕީ.އޭ ްޕާޓ5ްީ. ްޤައުމީ ްްމިނެޓު. 5ްްއަށް ްޕާޓީއަކަށްްމިނެޓު. ްވަކި އަދި

ގެންދެވޭނެ.ްއެހެންކަމުންްްމިނެޓުގެްފުރުޞަތުެދއްވަުމނ5ްްނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާްޮކންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްް

ްމި ްމިހާރު ްބަހުސްކުރުމަށްްއަޅުަގނޑު ްބިލަށް ްމިޮއތް ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންްްދަނީ ްޢިއްޒަތްތެރި ޓަކައި
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ނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްފުރުޞަތެއްްލާއިރުްއަިއވާްލިސްޓަށް.ްއެްލިސްޓަށްްބަލައިިއގެންފައެދިަވޑަ ޖެހެނީްްމިއަރުވަންްޅުގަ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.މިް.ްވާހަކަޮކޅުްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށްްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމަށްމަޑަވެލިްދާއި

ް

ްްކެުވން:ކަދެއްްވާހަްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮށްފައިވާްމީހަކަށ2119/9ްްް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްއިްދޭންޖެ ްރައްކާތެރިކަމާއި ްމިްނާޔަތުހޭ ްއާދެ، ްވާހަކަ. ްޢިއްޒަތްްގެ ްދާއިާރެގ ްމަތިވެރި ްެއްކަމުގަިއ ްމެންބަރު ތެރި

ްހަނދާންތަކެްފާހަގަކުރެްއވީ ނޑުކުރީގެ ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްމިްްއްގެ ްހަމަ ްހިތަށްްވެސް ްޤާނޫނުްވަގުތުަގއި ްމި އަރާ

ްދި ްވާހަކަފާސްކުރަމުން ްބޮޑެތި ްަވރަށް ްގިނަުގަންޔައިުރގަިއ ްވަރަށް ްުކރިމަތީގައި ްރަްއޔިތުން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަދި ތަެކއް.

ްވަ ްތެރެއިން ްރަްއޔިތުންގެ ްާރއްޖޭެގ ްއަދި ްކަމެއް. ްހިނަގއިދިޔަ ްބަޔަކަންތައްތަެކއް ްގިނަ ްކަންބޮުޑވުންތަްއްރަށް ުކ

ނޑިވަެޅއްަގއި...ފާޅުކުރަްއވަިއ،ްއަދިްމިކަމާްިއހު ްތިޖާޖުކުރަމުންދިޔަްދަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެއްލިފައި ްއިށީނވަނީ.ްއެހެންކަމުްކޯރަމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،ްކޯރަްމްްދެވަަޑއިގަންަނވާ.ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ން

ްއްޖެ.ްވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުންްގެންދެވިްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންެދވުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްހަމަވެ

ް

 މަޑަވެލީްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:

ވުމަށް.2:31ްްް،މްްހަމަވެގެންްދިަޔއީކޯރަް،ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްވަގުތުްވެސްްވަަރށްްކުޑަތަންވެފައި

ްބައިްއަ ްއޮތް ްާބީކ ްއުއްމީދުކުރަން ްވާހަކަްގައިޅުަގނޑު ްދެން ނޑަށް ްލިބޭނެއަުޅގަ ްފުރުަޞތެއް ްއާދެ،ްްދެއްކުުމގެ ކަމަށް.

ްދޭންޖެހޭްއިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮްށފައިވާްމީހަކަށް ވަަނ117ްްނާޔަތާއިްރަްއކާތެރިކަުމގެްވާހަަކްޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްޤާ ްއާއި ްމާއްދާ ްމާއްދ128ްާނޫނުއަސާސީގެ ްމިްއިންްވަނަ ްދިމާވެގެން ްމިހާރު ްއެބަވޭ. ްސާފު ނޑުމެންނަށް އުޅޭްްއަުޅގަ

ްމައްސަލަްމައްސަލަ ްމާއްދާގެ ްދެ ްމި ްވާހަކަދެް،އަކީ ްދެކޮޅަށް ްމާނަކުރުމުގައި ްމާްއދާ ްދެ ްވަރަށްއަދި ގިަންްެކވޭނެ

ްބެލީމާ ްމާއްދާ ނަޑއެޅިފައިް،ގޮތްތަެކއް ްކަ ްދައުުރ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެބަދޭ. ްޤާނޫނުްްމިްސާފުވެގެން ްމި އޮތީ

ދާގައިްޤާނޫނުައސާސީަގއިްބުާންވަނަްާމއ117ްްމާއްދާެގްސަބަބުންްްަޓކައިްިމއަދުްލެވިފައިްމިްއޮތްްގެނައުމަށްއިޞްލާހު

ދެެކވުމުގެްފުރުޞަތުްއެބައޮތް.ްއެހެންނަމަވެސްްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްގޮތަށްްވެސްްވާހަކަްއުފެދޭވާހަކަތަކާްމިއާްޚިލާފުް

ްއިޞްލާޙ128ްު ްމި ްވެސް ްގޮތަށް ްބާރުލިބޭ ްޤާނޫނަށް ްމި ްވާހަކަތަކަށް ްހިމެނޭ ްމާއްާދގެ ްއިޞްލާޙުް،ވަނަ ްވެގެންްޤާނޫނު

ްލިބޭ ްވާހަކަްދިޔައިމަ ްވެްސ ނޑުގޮތަށް ްއަުޅގަ ްފުރުޞަުތ ްއެބައޮތްްދެްއކުމުގެ ްދެކެނީ.ްްމެންނަށް ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަށް

ްމި ްމުހިއްމުވެގެން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޫނޭ ްހުންނަްްސުވާލަީކ،ްމިއެއް ްކޮށްފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްމި އުޅެނީ.
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ްވަިކވެަވޑަިއގެންފި ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްއިނަްވަނީްަކމަށްްމީހަކަށް ްދޭންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްނާޔަތާއިްމަ

ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްތަހަރައްކާތެރިކަމަކީ ްރައްޔިތުްނނަށް ްރާއްޖޭގެ ްޚަރަދެއްތޯނަށް ްވަުރގެ ްް،އްމަލުކުރެވޭނެ ުސވާލުްއެ

ކުުރަވންވީ.ްއޭުރގައިްވެސްްައޅުަގނޑުމެންްބުނަމުންދިޔައިމުްމިއީްރަނގަޅުކަމެއްްނޫނޭ.ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެންނާްކުރިމަތި

ކަމެއްްނޫނޭ.ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮށްފަިއްްރަނގަޅުްކުރަނީްމިީއކީްލާތުްމިވެސްްމިއަުދގައިްވެސްްއަުޅަގނޑުްަވކާ

ްއިހު ްރައްކާތެރިަކމާއި ްމީހަކަށް ްޤަދަރުވެރިންނަ ްމާްްނާޔަާތއި ްމާނައަކީ ްޭއގެ ްއުެޅވެންޖެހޭނެ. ބޮޑެތިްްއްދީގޮތެްއގައި

ްޚަރަދުް ްމިފައިސާތަކެއް ްނޫހުން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްމިއަދު ްނޫނޭ. ްްކުރުމެއް ްސަފުހާ ްއެއް ްނޫހުގެ ްމިފެންނަނީ، ްއިން

ްިލޔު ްއަރޓިކަލެއްަގއި ްމިފެންނަނީ ްއެންމެްްއވާފައި ްބޭފުްއޮީތ، ްކުރެއްވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއާދެ،ްފަހުން ާޅ،

ްއިމުޙައްމަ ްނަޝީދުގެ ްފިނޭންސްްދު ްވާހަކަ ްހުރި ްހިފެހެއްޓިފައި ްނެތިގެން ްނަންބޯޑެއް ްހިންގާނެ ްއޮފީސް ނާޔަތްތައް

ްމިްރީމިނިސްޓް ްކުރެްއިވްބޭފުޅާްއިން.ްއަނެްއކޮުޅން ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްކުރީގެ ްއޭގެ ްބަރާބަރަށްްްދަނީ ްހަމަ އަށް

ްކަންަތއް.ްމީހާދެމުން ްކުރިމަިތކުރުވާނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްރަްއޔިތުން ްބޮޑެތިްސުވާލުަތއް އަށްްްދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހިރީ

ްމީހާް ްހެދުމަކީ ްއިޞްލާޙުް،އަށްްޤާނޫނު ްއެްއގޮތަކަށްްޤާނޫނު ްޤާނޫނުްކުރުމަކީ ްނޫން. ްަކންތައްތަކެއް ްޮއވެގެްނވާނެ ވެސް

ްާވގޮތުެގްމަތިންްހަމަހަމަކަންމަތީގައިް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ހެދެންޖެހޭނީްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްހެދެންޖެހޭނީްއެންމެންނަށް

ްއަް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްާއދެ، ްގޮތަކަށް. ްކުެރވޭނެ ްއެބަްއެކަން ްއިޝާރާތެއް ްގަޑީގެ ްޅުަގނަޑށް

ްމީގެ ްއެހެންވީމާ، ްދަތިކަމާްދައްކަވާހެން. ްަވގުުތގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭނުްނވޭ. ްދައްކަން ްވާހަަކ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިތުރަށް

ނޑަށްްފެނުމާ އެކީގައިްިމއަދުގެްމިްޖަލްސާްނިމުމަކަށްްްއެީކގައިްއަދިްއަމީންޢާއްމުްެވސްްބޯްޖައްސަވަމުންދާތަންްއަޅުގަ

ްނިންމައިއެީކގަްމާއައު ްވާހަކަކޮުޅ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްއިާރދަކުރެއްިވއްޔާްިއ ްަމއުޟޫޢަްލާނީ. ްމި ްދުވަހެއްަގއި ްއަންނަ ށްްދެން

ްوبركاته عليكن ورحوت هللا السالمو هلل الحودو.ްކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްވާހަކަދެްއކުމުގެްފުރުޞަތުްލިބޭނެ

ް

ްނިންމުންް
ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއްޒަތް ްއާދެ،ޝުކުިރއްޔާ ްމެންބަރު. ްމަޖިލީްވުމ2:31ްާތެިރ ްމި ްައޅުަގނޑު ްގަޑިްެއއްކޮށް ްނިންމާ ްޖަލްސާ ހުގެ

ްއަޅުަގނޑުއައިސް ްއެހެންކަމުން ްމަސައްކަތަްޖެހުނީ. ްނިންމާލުމުގެ ްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާ ްދެން ްދާނަން. ްކުރިައށް ިއގެން

ްގައި.9:11ްްވާްބުދަުދވަހުްހެނދުނ2112ްްުޮއކްޓޯބަރ17ްްއެއްްއޮންނާނީްްޖަލްސާ
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