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 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسى هللا انرحًٍ انرحيى، انحًد هلل وانصالة وانسالو عهى رسىل هللا وعهى آنّ وصحبّ ويٍ واالِ

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.ްޢިްއޒަތްތެރ02ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.0200/3/9/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެްއްނެތް.،3.2ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުްް-3.2

ް

ްތުންްއަންގާްއެންގުން.ރިޔާސަް.4ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ަގއިްއިްޤތިޞާދީްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ9:39ްިގާްއެންގުން.ްމިއަުދގެްކޮމިޓީަތއް.ްާޔަސތުންްއަން.ްރ4ިންޑާްައއިޓަމުްއެޖެ

1ް 9:39ްަގއި. ްކޮޓަރި ްކޮމިީޓ ްކޮމިޓީ، ްއިޖުތިމާޢީ 2ްަގއި ްކޮމިޓ9:39ީަގއި. ްޮކމިޓީ، ްއިމްތިާޔޒު ްްގަިއ ަގއި.3ްކޮޓަިރ

11:99ް ްކޮަޓރި ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްސަބް ްކޮމިީޓގެ ްމާލިްއޔަތު 1ްގައި ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓ11:99ްީަގއި. ްޤައުީމްސަލާމަތުގެ ަގއި

ް 2ްކޮޓަރި 11:15ްަގއި. ްކޮޓަރި ްކޮމިީޓ،ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްކަންތައްތަކާ ްމުައއްސަސާތަުކގެ ްމިނިވަން 3ްގަިއ ަގިއ12:99ްަގއި.

ަގއިްސަރުކާުރގެްމަސްއޫިލއްޔަުތ1:45ްަގއި.1ްގެްބިލުްދިރާސާކުރައްާވްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިްއެްއވެުއޅުމުގެްމިނިވަްނކަމު

ް ްކޮޓަރި ްކޮިމޓީ ްކޮމިޓީ، ްބަލާ 1ްމިންވަރު 2:99ްގައި. ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްމާލިއްޔަތު 2ްގަިއ ަގިއ2:99ްަގއި.
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ްޮކޓަރިް ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްބިލުްދިރާސާކުރަްއވާ ްަގއި.3ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްކޮމިޓީ،8:45ްމިރޭ ްކޮމިޓީގެްސަބް ްޢާއްމު ަގއި

ްގަިއ.3ކޮމިޓީްކޮޓަރިް

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއކަތެއްްނެތް.ސުް،5ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކަމެއްްނެތް.ް.ްއެްއައިޓަުމގެްދަށުންމަޖިލީހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަންް،6އިޓަމުްންޑާްއަްއެޖެ

ް

ް.ްމަޖިޅިހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަށުންްކަމެއްްނެތް.މަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުގެްް،7ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ންްތަޢާރުފުކުރެވިފަިއވާްބިލެްއގެްުކށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.ްއިރާދަުކރެއްިވއްޔާްއެފަދަްކުށެއްްކުރި،8ްޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ްއިޞްލާޙުކުރާކަށްްނެތް.

ް

ްބްތިދާޢީްބަހުސްް.ްއ9ްި

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްް،9ްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ ްބަހުސް. 9.1ްއިބްިތދާޢީ ްމަޚްލޫފުް، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރަގެ ްދެކުނު ގަލޮޅު

ްމަ ްަރއްޔިތުންގެ ްަޓކައި ްގެންދިއުމަށް ްކުިރއަށް ްގޮުތަގއި ްރަނގަޅު ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ޖލީހަށްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްގޮތުންް ްގޮވާލުުމގެ ްފާސްކުރުމަށް ްބިލުތައް ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްތެރެއިން ްބިލުތަކުގެ ްއެހެނިހެން ހުށަހެޅިފައިވާ

ް ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްކިޔުނ142ްްްރައްޔިތުންެގ ްފުރަތަމަ ްޤަރާރުގެ ްމި ްޤަރާރު. ްހުށަހަޅާ ްދަށުން ްމާއްާދެގ ވަނަ

ވަނަްޖަލްސާގަ.ްމިްޤަރާރ29ްްުވަަންއަހަރުގެްދެވަނަްދައުރުގ2912ްްެގައިްބޭްއވުނ2912ްުޖުލައ18ްްިއިްއވާފައިްވަނީް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމަޚްލޫފު. ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްެދކުނު ްގަލޮޅު ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ މަޖިލީހަށް

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްމެންބަރަށްްއަޅުގަ

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުދާއިާރގެްމެންްގަލޮޅުްދެކުނު

ް ްވެސް ްައޅުަގނޑު ްޤަރާަރކީ ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްމި 92ްްއާދެ،ްުޝކުރިްއޔާ ްުދވަހުްރައްޔިތުްނގ2912ްްެޖުލައި ވަނަ

ްއޮތު ްހުއްޓިފައި ްަރއްޔިތުްނެގްމަޖިލިސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްދުވަހު ްހުރިހާ ްޤަރާެރއް.ްނަމަވެސް،ްމި ްފޮނުވާފައިވާ މާްމަޖިލީހަށް

ްއެިކް ްރާއްޖޭގެ ްއާއި ްމާލެ ްމިއަދު ްއާދެ، ްހިތާމަކުރަން. ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދިޔައީތީ ްލަސްވެގެން ްމިހާ ގުިޅގެން

ްއިތުުރެވގެްން ްއަށް ްއިންތިހާ ްކުށްކުރުން ްޖިނާޢީ ްެއހެނިހެން ްާއއި ްމާރާމާރީ ްގޭްނގު ްމެރުމާއި ްމީހުން ކަންކޮޅުތަުކގަިއ

ް ްގެއްލި،ްދިރިހުރުމުެގްގޮސް،ްަރއްޔިތުންްރައްކާތެިރ،ްއަމާންއޮމާން ްމިނިަވންކަން ްއުޅުމުގެ ްހިނގާބިނގާވެ މާޙައުލެއްަގއި

ްހައްލެްއް ްަވގުތުން ްމައްސަލައަށް ްމި ްއެކު، ްބޮޑުވެަފއިވުމާ ްމައްސަލަ ްމި ްހިސާބަށް ްސުވާުލުއފެދޭ ްމިއަދު ްމެދު ޙައްޤާ

ްކުރުމަކީ ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްކުރެވެން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްްގެނައުމަށް ްމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގ77ްްެމި

ްާއދެ،ް ްމަސްއޫލިއްޔަެތކެވެ. ްުމހިއްމު ްވަރަށް ްެއޅިފަިއވާ ްއޮތ77ްްީބޮލުގައި ްއެ ްޖެހިފައި ނޑަށް ްައޅުގަ ްވެސް މެންބަރުން

ނޑުމެންެގ92ްް ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުރަން ްެއކު ްހިތާމައާ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްވާތީ. ްކަމަކަށް ްހުށަހެޅިފައިާވ ޖުލަިއަގއި

ްތެރެއި ްމަރާލެވިފަ. ްއެއްގައި ްހަމާލަ ްމިފަދަ ްވަނީ ްމި ްމެންބަރަކު ްއެއް ްެއއ2998ްްްން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއާ ްއަަހރު ވަނަ

ްފޯރުކޮށްދިނުމުަގއިް ްޙައްޤުތައް ްއަސާސީ ްކަށަވަރުކޮށްދީަފއިވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްދަށުން ްޤާނޫނުައާސސީގެ ްއާ ްެއކު، އައުމާ

ްޢަމަލުކުރަން ްހާލަތްތަުކަގއި ްބަެއއް ްއެިކްކޯޓުތަކުން ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ ްބަޔާްނވެަފއި ްޤާނޫނުަގއި ްުއސޫލެއް ްވަިކ ޖެހޭ

ްތަފާތުް ްއެއްަގއި ްމާނަކުރަންްފުރުޞަތުްލިބިފައިވުމުގެްސަބަބުން،ްެއްއްމައްސަލަ ްޤާނޫނު ްގޮތަށް ްއެކި ނޑިޔާރުންނަށް ފަ

ްއެފަދައިް ްވާއިުރ، ްކަމަކަށް ްއެކަީށގެްނާވ ްދިއުމަކީ ްމާނަކުެރިވގެން ްޤާނޫނު ްދިއުމަީކްގޮތްގޮތަށް ްހިނގާ ްކަން ން

ްވަކިް ްބަލާއިރު ްގާއިމުކުރަން ްޢަދުލުއިންޞާފު ްއަދި ްީވހިނދު، ްކަމަށް ްކަމެއް ްހިނގައިދާނެ ްނެތިގެން ޢަދުލުއިންޞާފު

ްއަދިް ްވީހިނދު، ްހުަރސްއެޅިފައި ްގާއިމުކުރުމަށް ްޢަދުލުިއންޞާފު ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ ްޤާނޫނުތަްއ ްހެދިފައިވާ ކަމަކަށް

ްއަސާސީ ްޒިންމާްްރައްޔިތުންގެ ްނައްތާލުމުގެ ްބޭއިންސާފު ްދިމާވާ ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ ްޤާނޫނު ްނަގަހައްަޓއި ޙައްުޤތައް
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އެޅިފައިްވަނީްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްއިސްތަށިފުޅުގައިްކަމަށްްޤަބޫލުކުރާްހިނދު،ްއެބަހީްޖިނާޢީްޢަދުލުގެް

ށަހެޅިފައިވާްބިލުތައްްކަމަށްާވ؛ްޖިނާޢީްއިޖުރާއަތުގެްބިާލއިްހެއްާކްނިޒާމުްހަރުދަނާކުރުމަށްްޓަކައިްމަޖިލީހުގެްތަޅުމަށްްހު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްބިލާއި، ްޓަކައ2919/92ްްިބެހޭ ްމަރަށްމަރުހިފުމަށް ްޤާނޫނަްށ ްލުއިކޮށްދިނުމުގެ ްައދަބު މާފުދިނުމާއި،

ްފާސްކުރު ްތެރޭަގއި ްމުްއދަތެއްގެ ްއަވަސް ްބިލު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަޖިލީހުގެްއިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ްރައްޔިތުްނގެ ަމކީ

މެންބަރުންގެްއިސްތަށިފުުޅގަިއްއެޅިފަިއވާްޒިންމާްެއއްްކަމަށްްވީހިނދު،ްޤަރާރު.ްމިްދެންެނިވްބިލުތަކުެގްމަސައްކަްތްވީް

ްމަޖިލިސްް ނޑާނުލައި ްމެދުކަ ްއަްށ ްޗުއްޓީ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްނިންމުމަށް ްތެރޭގައި ްފުރުޞަތެްއެގ ްއަވަސް އެންމެ

ްޗުއްީޓްކުރިއަ ނަޑއެޅިފަިއވާްއުސޫލުން ްފެށިގެންްކަ ްދުވަހުން ްބިލުތަކުގެްމަސަްއކަތްްނިމޭ ްޮގވާލަިއްއަދި ްގެންިދއުމަށް ށް

ްއިނގޭތޯް ްފާހަގަކޮށްލިހެން ްކުިރން ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްހުށަހެޅީމޭ. ްޤަރާރު ްމި ްއެދި ްފާސްކޮށްދެްއވުން ދެއްވުމަށް

ްމަ ްމި ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްހުށަހެޅީްޢިއްޒަތްތެރި ްައޅުަގނޑު ްޭއރުވެސް ްިމކަން ްކުރިން. ްވަރަށް ްހުށަހެޅީ އްސަލަ

ްރައްޔިތުްނގެް ްސަބަބުން ްދިުއމުގެ ްޢާއްމުެވގެން ްާމރާމާރީތައް ްގޭންގު ްމެރުމާއި ްމީހުން ްކަންކޮޅުތަުކަގިއ ްއެކި ރާއްޖޭގެ

ްއަމާ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮސް ްއިތުރުެވގެްނ ްކަންބޮޑުވުން ްެއ ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްއެީކްމެދުގައި ްއޮމާންކަމާ ންކަމާއި

ްމިއަދުް ްހިނދު. ްޤަބޫުލކުރެވުނު ްވެސް ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ްނެތް ްފުރުޞަތު ްހިނގާބިނގާެވއުުޅމަށް މަގުމަތީގައި

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ްއެކީ ްހިތާމައާ ްހަމަ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަދައްކާއިރު ްމި ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްެއއް،ް ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޚެްއ،ްެއކުވެރި ްމި ްއެބަހުރި. ްހަނދާން ނޑު ްއަުޅގަ ްމަރާލެވިފަ. ްއެއްގަިއ ްހަމަލާ ްމިފަދަ ްަވނީ މި

ްނޫންނަމަް ްވާނީ ްމައްސަލަތަކަށް ްބޮޑެތި ްމައްސަލަތައް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާހަަކދައްކަމުން ނޑު ްއަުޅގަ މަޖިލީހުގައި

ނޑުްވާނީްުސވާލުކޮށްފަ.ްމިއަުދްބޮޑެތިްކަންކަމަށްްވާނީްމިްަމޖިލީހުގެްމެންބަރަކުްމަރާލެވުނީމަ ތޯްމިްމަޖިލީހުގައިްއަުޅގަ

ްކަްނކަްން ްމި ނަޑއަޅަްނވީ ްަޢޒުމުކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްމިއަދު ްއެހެންވީާމ، ްިދމާވެފަ. ްކަމެއް ްއެފަދަ ްވަނީ މި

ނޑުމެންގެްގާތްްމީހަކަށް ވީމަ،ްނޫނީްްރަނގަޅުކުރަން.ްެއްއވެސްްހާލެއްަގއިްއަފްރާޝީމުްމިއަދުްމަރާލާފައިްވާތީ،ްއަުޅގަ

ްވީތީް ްމީހަކަށް ްގާތް ްއެއް.ްައޅުަގނުޑެގްވަރަށް ްވާހަކަ ްނޫން.ްރަނގަޅު ްއެއް ްވީތީ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްމީހަުކް ްކޮންމެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިއަދު ްއެފަދައިން ްހަމަ ްބޮުޑވާނެ. ްވަރަްށ ްަޝއުޤުވެިރކަން ްއޮތް ްެއކަމަށް އަޅުަގނުޑ

ްމިއަ ްއެބަޖެހޭ ްގޮސްަފއިާވްވިސްނާލަން ްވަކިެވގެން ްއަުޅަގނޑުެމންނާ ްމާރާމާރީތަކުގައި ްްމިފަދަ ްހަމަލާތަކުގައި ްމިފަދަ ދު

ް ްމަތިން.އެހެން ްިކާޔްްކުދިންގެ ްބޮބީ ްެއއް ްވާހަަކ ްއަުޑއަހާ ްތަކުރާރުކޮށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމަތިން. ްމީސްމީހުންގެ އެހެން

ނޑުމެންނަށްްކުއްޖެްއގެްވާހަކަ.ްއެްއވެސްްުކށެއްްނެތި،ްހީެވގެންްއައިްސްހަ މަލާދީްވަނީްމަރައިލާފަ.ްހަމަްމިއަދުްއަުޅގަ

ްއިހުސާ ްއޭނަގެމިކުރެވޭ ްއެހެންމެްްސް ްހަމަ ްކުރެޭވ. ްއެބަ ްއެުކވެރިންނަށް ްގާތް ްއޭނަގެ ްކުެރވޭ. ްއެބަ ަމއިންބަފައިންނަށް

ް ްއެތައް ްމިފަދަ ްވެސް. ްވާހަކަ ްމަރުގެ ްހުސޭނުބޭގެ ްއަޑުިއވިގެްނ، ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްމާފަރުގައި،ްހޯރަފުށީގައި ކަމެއް

ް ްނެތް ްކުށެއް ްމީހުން، ްއުމުރުގެ ްއެކި ްއިނގޭތޯ. ްކަންތައް ްބައިވަރު ްމިފަދަ ްެއ75ްްހަސަންބެ. ްގޭަގއި ްމީހުން އަހަރުގެ

ްމަރައިލާފަިއް ްެވސް ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްފޯނު ްއޮތް ްއަތުގައި ްހޯދުމަށް،ްޭއނަ ްފައިސާކޮޅެއް ްތިއްބާ،ްމަދު ްމަޑުމަޑުން މީހުން
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ްއެހެންވީ ްމަޖިލީހުގެްއެބައޮތް. ްަރއްޔިތުްނގެ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްހޯދުމަށް ްހައްލެއް ްމަްއސަލަތަކަށް ްމި މާ،

ދުވަހެްއްކުރިންްައޅުަގނޑަށްްައޑުިއވުނީްހަމަްމިފަދަްމަރުގެްހާދިސާްއެްއަގއިްެއ2ްްވަރަށްްބޮޑުްޒިންމާްއެއްްއެބަޮއތޭ.ް

ނޑުމެންނަށްްވަރަށްްފަސޭހަްމައްސަލަްކޯޓުންްނިމުނީްއެކަންްކުރިްކުއްޖާގެްމައްޗަ ށްްެއކަންްސާބިތުނުވާްގޮތަށް.ްއަުޅގަ

ްވަރަށްް ްދުވަހު ްއެ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއިނގިލިދިއްކުރަން. ްދިމާލަށް ނޑިޔާރާ ްފަ ްޙުކުމްކުރި ްއެ ްކޯޓުން ްދުވަހު އެ

ްވިސްނުނޭ ްޭއެގއިތުރުން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެކަމަުކ، ްއަުޅވަން. ްއެކަން ްބޮުލގަިއ ްފުލުހުންގެ ްޙަޤީޤަތުަގއިްްފަސޭހަވި، ހަމަ

ްމިއަުދް ްމަޖިލީހުަގއި ްރަްއޔިތުންގެ ްނުދިނީމަ ްެހކި ްވަރަށް ްއެކަށީގެްނާވ ްމީހުން ްހުށަހެޅި ްގޮތުަގއި ްހެިކވެރިްނގެ ވެސް

ްމިއަދުެގް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްހައްލުކުރަން ްމިކަން ްބިލަކީ ްބެހޭ ްހެްއކާ ްއޮތް ތާށިވެފައި

ްޕޮއިން ްވާނަމަ،ްމުހިއްމު ްކަމަށް ްއޮތް ްމަަސއްަކތެއް ްވެސް ްކިރިޔާ ްގުޅުްނހުރި، ްމިކަމާ ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުްނގެ ޓަކީ

ްވެްސ،ް ްރައްޔިތުންނަށް ްހިނގާށޭ.ްއޭރުން ްނިންމާލަދޭން ްެއަކމެއް ްވާނަމަ ްކަމަށް ްއޮތް ްިބލެއް ްހުރި ްގުޅުން ްެވސް ކިރިޔާ

ްވެސް،ްރަްއޔިތުންގެް ނޑިާޔރުންނަށް ްވެސް،ްފަ ްއުޅެނީްްފުލުހުންނަށް ްމި ްނުެވގެން ްއޮތީމައޭ ްކަމެއް ްމިވެނި މަޖިލީހުގައި

ްއެއަށްފަހުް ްހިނގާށޭ. ްނުދެމާ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފުރުޞަތު ްބުނުމުގެ އެހެން

ްގޯްސކޮ ްފުލުހުން ްަދއްކާނީ. ްވެސް ްވާހަކަ ްޯގސް ްމީހުންގެ ްއެ ްވާނަމަ، ްގޯސްކަމަށް ނޑިޔާރުން ްފަ ްށްއަޅުަގނޑުމެން

ކަންތައްްކުރާްނަމަ،ްއެްމީހުްނގެްގޯސްްވާހަކަްވެސްްދަްއާކނީ.ްއަދިްމައިންބަފައިންްގޯްސކޮށްްކަންތައްްކުރާްނަމަ،ްއެް

ްވާނަމަ،ްެއް ްކަމަށް ްހުރި ްމަްއސަލަތައް ްދާއިާރގެ،ްްސކޫލްތަުކގައި ްއެިޑއުކޭޝަން ްަދއްާކނީ.ްއަދި ްވެސް ްވާހަކަ މީހުންގެ

ްއަޅު ްއާެދ، ްދައްކާނީ. ްވެސް ްވަނީްވާހަކަ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމެންބަރަކު ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ަގނޑުމެން

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއިހުސާސް ްވިންދާއި ްރަްއޔިުތންގެ ްއެ ްރައްޔިތުންގެ، ްކޮްނމެ ްބައިވެިރވެ ބަހުސެއްަގއި

ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްދަްއކާފަ. ްވާހަކަަތއް ްެއ ްޤަބޫލުކޮށް، ްތެރޭަގިއްދަންނަކަމަށް ްމަޖިލިސް ްމި މެން

ްހަމަް ްވެސް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްހަމަ ްވަިކވަކިން ްޔަޤީން ނޑަށް ްއަުޅގަ މަސައްކަތްކުާރއިރު

ްވެްސް ްއެހެނިހެން ްއަދި ްމާރާމާރީތަކާ ްގޭްނގު ްމެރުމާއި ްމީުހން ްމައްސަލަތަްއ، ްިމދެންނެވި ްމިއަދު ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާެނ

މުޅިްމިްސޮސައިޓީގައިްވަރަށްްބޮޑެތިްމައްސަލަތަކެއްްކަމަށް.ްއެްދާއިރާްއެްއގެްރައްޔިތުްންްޖިނާޢީްކުށްކުރުމަކީްމިއަދު

ްހައްެލއްް ްކަމަށް ްމި ްވަރަްށްބޮޑަށް ްވެސް ްއަރިހުން ްމެންބަރެއްގެ ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްކޮންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއަދު

ާވނަމަްވެސްްހަމަްމީހުންްައިއސްްވަަށއިލާފައި،ްހެޔޮނުވާނޭްހޯދުމަށްްއެދޭކަން.ްއަުޅަގނޑުެމންްރަށަކަށްްޮގއްިސްކަމަށްް

ްމިއަުދް ްއަކީ ްވާހަކަ ްދައްކާ ްހަރުއަޑުން ްއެންމެ ްވަރުގަދަކޮށް، ްއެންމެ ްބާރަށް ްއެންމެ ްނިންމައިދޭށޭ. ްކަންތައްތައް މި

ްބޭ ްބަެއއް ްވާހަކަދެްއކީމަ ްމި ްއަޑުިއވޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ނަޑއަަޅއިދޭށޭ. ްކަ ްއަދަބު ްވިދާުޅޭވްމަރަށްމަރުގެ ްއެބަ ފުޅުން

ްއޮތްް ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްހިނގާށޭ ްޕޮއިންޓަކީ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްކުރެވިދާނޭ. ްއެކަން ްގޮތުން ްއޮތް ްމި މިހާރުވެސް

ް ްކޮމިޓީައކުން ްއޮްތ ްއެ ްނިންމާލަދޭން. ްިއޞްލާޙު ްއެ ްނިންމާލަން. ްވެސް ްބިލު ްަބއްދަލުވުެމއ15ްްްކުޑަުކޑަ މިނެޓުގެ

ްމަްއސަ ްއެ ްބާއްަވއިލާފައި ްއަޅުަގނޑަށް ްޔަޤީން ްގެންނަތާ ްތަނަށް ްމި ްަމއްސަލ2ްްަލަ ްމި ްުދވަސްތެރޭަގއި ުދވަހެއްހާ
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ނޑުމެންްކަންބޮޑުެވގެންް ނޑުމެންްނިންމައިލާފައިްބާއްވަން.ްީކްއވެގެންޯތއޭްައޅުގަ ނިމިދާނެ.ްއެްކަންކަންްހިނގާށޭްއަޅުގަ

ވޯޓުދިނ99ްްްޕޯލްްއެްއަގއިްއަުޅަގނޑުްދެކުނިންް%މިްއުޅެނީ.ްޑރ.ްއަފްރާޝީމުެގްމަރާްގުޅިގެންްްޓވިޓަރގައިްނެގުނުް

ްކަމަށްް ްސުވާލުއުފެދޭ ްދޭތެރޭ ްމިކަމާ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭނުމޭ. ްމަރަށްމަރު ްތިމަންނަމެން ްވަނީ، ްބުނެފައި މީހުން

ނޑުމެންްއެބަޖެހޭްމިއަދުްމަޖިލީހުންްފާސްކުރަން،ްރައްޔިތުންގެްޚިޔާލުހޯދުމުގެްވޯޓަކަށްްދާން ނަމަވެސް.ްްވާނަމަ،ްއަުޅގަ

ްކިޔާިލއިރުް ްނޫސް ް"ސަން"ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިއްެޔަގއި ްދެއްތޯ. ްބަލަންޖެހޭ ްއެބަ ްިކހިނެއްތޯ ްވަނީ ްވެސް ްކުރީމަ އެކަން

ނޑުމެންްމިްިކޔާްއެންމ5ްްެއަޅުަގނޑަށްްފެނުނުްއިންޑިާޔެގްޢާއިލާްެއއްގެް މީހުންްެއްއކޮށްްމަރަންްޙުކުމްކުރަނީ.ްައުޅގަ

ަކްމިްދައްކަނީ.ްއެްޢާއިާލގެްައންހެންކުއްޖަކުްއެްމީހުންްހިތްހަމަނުޖެހޭްމީހަކާްއިންނާތީްއެްބޮޑުްއެއްްޑިމޮކްރަީސގެްވާހަ

ް ްމަރާލީމާ،ްއ5ްްެޢާއިލާގެ ްމީހުން ްގޮްސްއެ ްޙުުކމްކުރަނީ.ް%5ްމީހުން ްއިން ްއިންޑިޔާ ްމަރަން މުސްލިމ199ްްުމީުހން

ްދީން ްއެކި ްދަްއކަނީ ްމި ްދައްކަނީ. ްމި ްނޫްނ ްެއއް ްވާހަަކ ްބޮޑުްޤައުމެްއގެ ްވާހަކަދައްާކ، ްަބސްބަހުން ްެއކި ްއޮތް، ތައް

ްމިް ްވާހަކަ ްމަރަށްމަރުގެ ްމިސާލަަކށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަޤުއމެއް. ްއަންނަ ްއުޅެމުން ްމީްސތަކުން ްބަިއވަރު ްއެަތއް ސިންގާ

ްފިކުރުގައި،ްއަ ްވިްސނުމާއި ްވެސް ނޑުގެ ްނޫން.ްއަޅުގަ ްވިސްނުމަކު ްނޫން.ްއެ ްހައްދުފަހަނައަޅަިއގެެނއް ްހަމަްދައްކަނީ ދި

އެހެންމެްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްޤުރުއާނުންްވެސްްަކނަޑއެިޅގެންްއެކަންްއެްގޮތަށްްކުރަންްައންގަވާަފއިްއޮތްްކަެމއްްވީަމ.ް

ްތަރައްީޤވެފަިއް ްވަރަށް ްމިތިބީ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫްނނަމަ ްދޫކޮށްލުމަކީ، ްނުކޮށް ްއެކަްނ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްއެކަންް ްޤަބޫލުކޮށްގެން ްވެްސްްކަމަށް ްގޯްސްިވސްނުމެކޭ.ްއެމެރިާކަގއި ްވަރަށް ްދަންނަވާނީ ްއުޅުމަީކްައޅުަގނޑު ނުކުރަން

ްމަރަނީ.ް ްވެސް ްލަންކާގައި ްމަރަނީ. ްވެސް ްމެލޭޝިޔާގައި ްމަރަނީ. ްމީހުން ްވެސް ްސިންގަޕޫރުގައި ްމަރަނީ. މީހުން

ނޑުމެންްމިކަންްކުރަންްއުޅޭތީ،ްމިްޤައުމުްކޮންތާކުތޯްދުނިޔޭގައިްމީހުންްނުމަރަނީ.ްހަމައެކަނިްމިއަދުްރާއްޖޭަގއިްއަޅުގަް

%ް ްބަެއއ199ްްްމިއީ ްކަމަްށްޤަބޫލުކޮށް،ްބޭުރގެ ްއުޭޅްކަމެއް ްކުރަން ްަހއްދުފަހަނައަޅަިއެގން ްވާތީ ްޤައުަމކަށް މުސްލިމު

ްކަމެއް ްހިތާމަކުރާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްދިއްކުާރކަމީ ްއެގޮތަށް ްއިނގިިލ ްއެ ްދިމާލަށް ނުޑމެންނާ ްއަުޅގަ ްވެސް .ްފަރާތްތަކުން

ްދަންނަވާލަންް ްހަމަ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެކު ްއަދަުބވެރިކަމާ ްއެކު ްއާދޭާހ ްވަރަށް ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްކަމުަގިއް ްތިބި ްޚިާޔލުތަފާތުވެފައި ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްިޚޔާލު، ްސިޔާސީ ްވަރަކަށް ްިކތަންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބޭނުންވަނީ

ްހިނ ްނިންމައިލާފައި ްކަްނކަން ްމި ްއެހެންްވިޔަސް ްބޭރުގެ ްކުރަން ްކަންކަން ްމި ްތަޅާފޮޅަމާ. ްައޅުަގނުޑމެން ގާށޭ

ްއެފަަދް ްއެަބއޮތް. ްނުހިންގިފައި ްމަޖިލީސް ްހަމަ ްިޚޔާލުތަފާތުވެގެން ްޕާލިމެންޓުތަކުަގއި ްޤައުމުތަުކގެ ްއެިކއެިކ ޤައުމުތައް،

ްޤައުމުތަކު ްއެ ްހަމަ ްހުއްޓޭ ްއެބަ ްފެނިފައި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްތިިބްހާލަތްތަކުގައި ްޚިޔާލުތަފާތުވެފައި ްެވސް ަގއި

ްެއކަްއޗެްއް ްހެދި، ްއެކަންކަމާ ްފެނިގެން ްކަްނކަން ްަފއިދާވާނެ ްަރއްޔިތުންނަށް ްޤައުމުގެ ްއިންޓްރަސްޓުަގއި ްޤައުމީ މީހުން

ްއެހެންވީ ްއެބަހުރި. ްކަންޮކށްފައި ްއެގޮތަށް ްވެސް ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްކުރިން ްމީގެ ްކަންކޮށްފަ. މާ،ްކިޔަިއގެން

ްއަދިް ްމެރުމާ، ްމީހުން ްއާއި ްމާރާމާރީ ްމަސައްކަތްތައް ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއެުކ ްއާދޭހާ ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްމަސައްކަތެއްް ްހުރިހާ ްކޮށްދެެވންހުރި ްމަޖިލީހުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްިމ ްަޓކައި ްހުއްޓުވުމަށް ްކުށްތަްއ ްޖިނާއީ އެހެނިހެން
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ނޑުްފާހަަގކޮށްލަންްބޭނުން،ްމިކަމާްގުޅުންހުރިްކޮމިޓީތައްްމިސާލަކަްށްކޮށްދެއްވާށޭ.ްއަދިްހަމަްމިްފުރުޞަތުގައިް އަުޅގަ

ްައވަްސް ްވަރަްށ ްަމސައްކަތްަތއް ްމި ްވަނީ ްވެސް ްމަނިކު ްމޫސާ ްރީކޯ ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާެގ ހުޅުހެންވޭރު

ްވަނީ ްެވސް ްނަޝީދު ްމުަޙއްމަދު ްވިދާުޅވެފަ.ްްސްޕީޑެްއގަިއްނިންމާލަދެއްވާެންވާހަަކްވިދާުޅވެފަ.ްއަދި ްއެހެން ްވާހަކަ އެ

ްއިތުރުް ްމިއަށް ްދާކަން. ްސްޕީޑެްއަގއި ްބާރު ްމިހާރު ްޤަބޫލުުކރެވޭ ްއެބަ ްވެސް ނޑަށް ްައުޅގަ ނުޑ، ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްބޮޑުް ްވަރަށް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްނިންމާލަދެއްވުމަކީ ްހަމަ ްމަސައްކަތް ްމި ްދީގެން ްއެންމެން ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހިތްވަރެއް

ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުުކރިއްޔާ.ްއެދުމެއް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްބަހުސްކުރުމަށް ްޤަރާރަށް 3ްްމި ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއޮތީ ްމި 1ްްަގޑިއިރު 8ްްަގޑި ްޕީ.ޕީ.އެމަށް މިނެުޓއިރު.49ްްމިނިޓު.

މިނެޓު.5ްްޓީްއަށްްމިނެޓު.ްޤައުމީްޕ5ްާމިނެޓު.ްޕީ.އޭްއަށ14ްްްމިނެޓުއިުރ.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށ33ްްްޑީ.އާރު.ޕީްއަށްް

ް ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްނިސްބަތްނުާވ ްޕާޓީައކަށް ްފުރަތަމ5ްްަވަކި ްއެންމެ ނޑު ްއަޅުގަ މިނެޓު.

ްهللا.ފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދު

ް

ްެކވުން:ވާހަކަދެއްްهللاްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު

ްދަންނަވާންނުޖެހޭ،ް ނޑު ްއަޅުގަ ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްވެސް ްދުވަހަކު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްބިލަށްް ްހުށަހެޅުއްވި ްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމިްޖެހެނީ.ްގަލޮޅު ްދަންނަވަން ވާހަކަެއއް

ްތާއީދު. ްވެސް ްގޮތަްށްްއަޅުަގނޑު ްއޮތް ްމި ނޑިޔާުރގެ ްފަ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްވެގެން ްމަރަށްމަރުހިފަން ްހާލަތެއްަގއި އެްއވެސް

އޮްއވާްެއއްވެސްްހާލަތެްއގައިްމަރަށްމަރުހިފަންްވެގެންްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަނީްެއއްްނޫން.ްތައީދެއްްނުވެސްްކުރާނަން.ް

ްޤަރާރުގަް ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްނިޒާމުްއެހެންނަމަވެސް، ްޢަދުލުގެ ްޖިނާއީ ްވާހަކަަތއް، ްދެއްެކވި ްއެ އި

ްފާސްކުރަންް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޤަރާރުތައް ްބިލާއި ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިުތންގެ ހަރުދަނާކުރަންވެގެން

ްއަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްތާއީދު. ްވަރަށް ްހަމަ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް، ޙްމަދުްޢިއްޒަތްތެރި

ްީމެގް ްހުށަހެޅުއްވިއިރު ްޤަރާރު ްމި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްމަހު ްޖުަލއި ްވިދާޅުވިހެން، ްއެ ްހުށަހަޅުއްވަމުން ްޤަރާރު ްމި މަޚްލޫފު

ް ްވަނީ. ްބޮޑުވެފައި ްމުހިއްމުކަން ްމީގެ ްމިއަދު ްވެސް ްަވރަށްވުރެ ްވާ ްބޮޑުވެފައި ްބަޣާވާތެއ9ްްްމުހިއްމުކަން މަސްދުވަސް،

ް ްެވގެނ9ްްކޮށްގެން ްމަސްދުވަްސ ްރައީްސ،7ްްދާއިރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާވއިރު ްކުރިމަތިވެފައި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް މަރު

އަޅުަގނޑުމެންްއެބަްއިންޞާުފްބޭނުންވޭ.ްެއްއިންޞާފުްބޭުނންވަނީްޖިނާއީްޢަދުލުގެްިނޒާމުްހަރުދަނާކޮށްގެންްކަމުަގިއް

ްފިޔަވަޅެ ްއެކަމަށް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރުްވަންޏާމު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮިތއްޔާ ްެއޅެން އް

ް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްެވއްޖެ. ްފިަޔވަުޅައޅަން ްއެ 7ްްއަވަހަށްައވަހަށް ްެވގެންދާއިރ9ްްުމަރު، ްތެޭރގައި މަސްުދވަސް
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ްކުރިމަތީގަ ްފެނިގެންދޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވިހެން ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްފެނިގެންދޭ ްއެބަ ިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްތަން ްދޫކޮށްލާ ްމީހުން ްހިންގާ ްމާރާމާރީ ްއެ ްނެތިގެން، ްހެކި ްެވސް ްދާއިރު މާރާމާރީހިންގާފައި

ް ްއެބަދޭ ްފެނިގެން ްހަމައެއާެއކު ްކުދިން،ްކުަޑކުަޑ2ްްއެބަފެނޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަރައިލާފައި ްމީހުން ްތެރޭަގއި ދުވަސް

ްއިޢުތި ްމަރުަތކަށް ްއެ ްޅަކުދިން ްރަީއސް،ްކުދިން، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެަބފެނޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެވސް ްތަން ރާފުވާ

ްވާަހކަދެއްިކް ްޑރ.އަފްރާޝީމުގެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެްއޗަކީ، ްއޮތް ްފެންނަން ްގޮތެްއގައި ނުޑ ްމަިއގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކަުމގަ ްވާހަކަދެްއކި ްިމރުޒާގެ ްިވޔަސް، ްކަމުަގއި ްވާަހކަދެއްކި ްބޮީބގެ ްިވޔަސް، ނޑުމެންނަށްްކަމުގައި ްއަުޅގަ ްވިޔަސް އި

ްފަހަރަކުް ްކޮންމެ ްހަމަ ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްފަހަރަށް ްގިނަ ްފަަހރަށް، ްގިނަ ްެއއްޗަކީ ްއޮތް ްފެންަނން ްގޮެތްއގައި ނޑު މައިގަ

ްނުލިބިގެންނޭ.ް ްދަނީ ްމި ްއިންާޞފު ްޢާއިލާތަކަށް ްީމހުންގެ ްލިބޭ ްއަނިޔާ ްއެ ްމީހުންނަށް، ްލިބޭ ްއަނިޔާ ްއެ ވެސް

ްރައީސް، ްގޮެތއްަގިއްްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްމައިގަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކާއިރު ްނިޒާމުގެ ްޢަދުލުގެ ްޖިނާއީ ނޑުމެން އަުޅގަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްދިެވހިރާއްޖޭގައި ްމިއަދު ްާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތަކީ ްވާހަކަ. ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްފާހަަގކުރަންވީ ޙަޤީޤަތުގައި

ް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަކީ ްމިގެންދާ ްބަޣާވާތާްޤަރ1999ްުޢަމަލުކުރަމުން ްހުވަދޫ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަކަށް ްހެދި ްއިންޑިާޔގައި ނުަގއި

ް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއްގ1961ްެވިއްަދއިގެން ްފެށި ްޢަމަލުކުަރން ްތަރުޖަމާކޮށްގެން ްަވގުތަށް ްަވގުތުން ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ގަިއ

ްޑރ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްވެގެން ްއިޞްލާޙުކުރަން ްޤާޫނނުލްޢުޤޫބާތު ްމި ްދައްކަނީ. ްމި ްއެޓާރނީްވާހަކަ ްސަޢީދު .ޙަސަން

ް ްމިހާރު ްގާތްަގނޑަކަށް ްހީވަނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްވީއްސުރެ ްވަނީޭއ،19ްްޖެނެރަލަކަށް ްއަހަރު ްއަހަރ19ްްާވަރަކަށް ވަރަކަށް

ްވާހަކަދަްއކާތަންް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްެވެގން ްއިޞްލާޙުކުރަން ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް ްއެ ްގާތްކުރަނީ މި

ްޕާޓީތަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްސިޔާސީ ްއިޞްލާުޙކޮށްފިން. ްެއއް ްާޤނޫނުއަސާސީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަނީ. ްމި ްިއިވގެން ށް

ް ްފަށައިފިން. ްޢަމަލުކުރަން ްހަމ39ްްައަޅުަގނޑުމެން ްފޮރުޅައިލާފައި، ްއިންތިާޚބަކުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެިރކަމެއް އަހަރުގެ

ްވެރި ްޑިމޮކްރެޓިކު ްފުރަތަމަ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއެހެންނަމަވެސް،ްއިންތިޚާބަކުން ްއިންތިޚާބުކޮށްފިން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޔަކު

ްޤައުމަްށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙެއް ްހުރިހާ ްމި ްބަދަލުތަކެއް، ްހުރިހާ ްމި ްއިޞްާލޙުކޮށްފައި ްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއޮތީ ްމި ްނުެވ ްއިޞްލާޙު ްބަލައިލިއިއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގާްތގ299ްަގެނެއްަސއި، ނަޑކަށްްެއއްހާ

ްެއއަށްވުރެް ްއަދި ްއުޅޭ، ްނަަގިއެގން ްގޮުތަގއި ްެއއްެގ ްއަްއޑަނަ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ްޤަދީމީ ްެއ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި އަހަރުވި

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްއެންމެން ނޑުމެން ްއޮތީ.ްއަުޅގަ ްމި ްއިޞްލާޙުުނވެފައި ްަރއީސް ްއެްއްޢިއްޒަތްތެރި ްގެ ނޑިޔާރު ޤަދީމީްފަ

ްޢަ ްއެއަށް ނޑިޔާުރެގ.ްއިޞްލާހުކޮށްފައި، ްފަ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްމި ްއިޞްލާޙުނުވެ ްބަލައިލިއިރު ްފަށާފައި މަލުކުރަން

ްރައީސްް ނޑިޔާުރގެ. ްފަ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަނީ، ްމި ްދުވަސްވެފައި ްވެސް ްވުރެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް

ް ްހައްޔަރުކުރި.ްޑޮކްަޓރްޖަމީލު ްޮޑކްަޓރްޖަމީލު ްވެރިކަުމގައި ްއުސް،ްނަޝީދުގެ ްފުންނާބު ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ހައްޔަރުކުރީމާ

ްނިކުމެފައިް ްވަކީލުން ްޤާނޫނީ ްހުރިހާ ްނޫން ްވެސް ްއުސް ްއެހާ ްފުންނާބު ްއަދި ްއުސް،ްއުސް ްއުސް،ްފުންނާބު ފުންނާބު

ދަށުންްްވިދާޅުވީްހެޔޮުނވާނޭްމިްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެްދަށުންްމީހުންނަށްްދަޢުވާކުރާކަށް.ްހެޔޮނުވާނޭްމިްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ
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މީހުންްހައްޔާރުކުރާކަށް.ްމައްސަލަްއެއްްނެތް.ްއަޅުަގނޑުެމންްވެސްްއެއްބަސް.ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް،ްއެހެންެވއްޖެއްާޔް

ްހަމަް ްދަޢުވާކުރަން ްނަޝީދަށް ްމުޙައްމަދު ްކެނެރީގޭ ްގަލޮޅު ްދަށުން ްޤާނޫނުލްޢުޤާބާތުގެ ްއެ ްހަމަ ްމިއަދު ސުވާލަކީ

ްހެ ްޖަމީލަށް ްޑޮކްޓަރ ްހެޔޮވަރީތޯއޭ.ްހެޔޮވަރުތޯއޭ. ްހަމަ ްަނޝީދަށް ްރައީސް ްމިއަދު ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް ޔޮވަރުނުވި

ް ްރައީްސ، ްޢަދުލުއިންޞާފުގ2997ްްެޢިއްޒަތްތެރި ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްވިދާޅުވީ ްރޮބިންސަން ްޕޯލް ްޕްރޮފެސަރ ްއަހަރު ވަނަ

ް ްމީގެ ްއެއީ ްބޭއިންސާފޭ. ްިލބެނީ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްދުވަސްުކރިން.7ްނިޒާމުން ްރައީސް،ްްްއަހަެރއްހާ ޢިއްޒަތްތެރި

ް 2911ްްފެބްރުއަރީ ްފެބްރުއަރީ ްައހަރުގައި، ްތަކުރާރުކޮްށ2911ްްވަނަ ްވާހަކަތައް ްމި ްހަމަ ްއަހަރުގައި ވަނަ

ްވާހަކަ.ް ްމި ްހަމަ ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްޙައްޤުަތކާ ްއިންސާނީ ްއދ.ެގ ްޖޫރިސްޓުން. ްއޮފް ްކޮމިއުނިީޓ އިންޓަރނޭޝަނަލް

ްިއޞްލާޙުވާ ނިޑޔާރުގެ ްފަ ްމަހު.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޖުލައި ްއަހަރުގެ ްހިނގާ ްމި ްއަހަރު. ްމި ްޖުލައި ްގޮާވލީ ްޖެހެއޭ ްއެބަ ން

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިދިޔަްމަހު،ްއޮގަސްޓުްމަހު،ްސެޕްެޓމްބަރުްމަހުްފެޑެރޭޝަންްއޮފްްއިންޓަރނޭޝަނަލްްހިއުމަންް

ްތަކުރާ ްވާހަކަ ްމި ްހަމަ ްއިންޓަރނޭޝަނަލުން ްެއމްނެސްޓީ ްކޮމިޓީތަކުންނާއި ްޤާނޫނުއަސާީސްރައިޓްސް ްވަނީ. ރުކޮށްފައި

ްޖުޑިޝަލްް ްހޯދައިނުދެވެއޭ. ްއިންސާެފްއ ްައކުން ނޑިޔާރުެގ ްފަ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްއެހެންނަމަވެސް، އިޞްލާޙުކުެރވިއްޖޭ.

ްކުރަންޖެހެއޭ.ް ްއިޞްލާޙު ްއެަބ ނިޑޔާރުން ްފަ ްިދވެިހރާއްޖޭގެ ްނުކުރެއޭ. ްމަސައްކަެތއް ްކޮމިޝަން ސަރވިސަސް

ނޫނުައސާސީްވެސްްއިޞްލާޙުކުެރވިާދނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންްެވސްްިއޞްލާޙުކުރެވިދާނެ.ްމުޖްތަމަޢުްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްޤާ

ނިޑޔާރުެގ... ނޑުމެންގެްފަ ްވެސްްކުިރއަރާނެ.ްއެކަަމކު،ްައޅުގަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްޔާމީންهللاްލަކުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުމު

ނޑުްވެސްްމިްފުރުޞަތުެގްބޭނުންްމިްކުރަނީްމުހިއްމުްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢިއް ޒަތްތެރިްރައީްސ،ްައޅުގަ

ޤަރާރެއް،ްމުހިއްމުްމައްސަލަތަކާްބެހޭްގޮތުންްހުށަހަޅުއްވާފަިއްއޮތީމަ،ްހަމަްއެްޤަރާރަށްްތައީދުކޮށްލަން.ްއެްޤަރާރުގަިއް

ްމިއާއެކީަގއި ްއެކަމަކު، ްތާއީދުކޮށްލަން. ްވާހަކަފުޅަށް ްހުރި ްބޭނުންާވްްދައްކަވާަފއި ްއުފައްދަން ްައޅުަގނޑު ވެސް

ްމިް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެއްަގއި ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއެބަހުރި. ސުވާލުތަެކއް

ްމައްސަލަތަްއް ްމުޅި ްގުޅޭ ްމިކަމާ ްހުރި،ްމުޅި ްއަިއއްސަ ްކޮމިޓީތަކަށް ްއެކި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު

ްެދއްކެނީ.ްއެނ ްވާހަކަ ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްާބއޭ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ްިކހާވަރަކަށް ްާބއޭ. ިގވަަޑއިގަންަނވާ

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންގެ ްައއިްއސަ ްބިލުތައް ްބައެއް ްއެަބހުރި ްމަޖިލީހުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްއެނގޭ ްވެސް އަޅުަގނޑަށް

ްއެހެންނަމަވެސް ްބިލުތައް. ްހުރި ްކަންަތއްް،ްއިޞްލާޙުކުރަން ްބައެއް ްނެތިގެންތޯއޭ ްބިލުތައް ްއެ ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްމަުރގެް ްދިވެހިރާއްޭޖގަ. ްމަީދތޯއޭ ްމައްސަލަތައް ްހުރި ްނިންމާފައި ްގޮްތގޮތް ްދޭތެރޭގައި ްުޙކުމަާކ ްމަރުގެ ްުއޅެނީ. ނުވެ

ްނުލިބިގެންތޯ ްހެއްކެްއ ްޮކން ްމައްސަލަިއގެ ްހުރި ްނިްނމާފައި ްކޯޓުތަކުން ްބިލުްމައްސަލަތައް ްބެހޭ ްހެްއކާ ްއުޅެނީ ްމި ޭއ

ްމިް ްތަންފީޛުނުކުރެިވގެން ްކަންތައްތައް ްހުރި ްނިންމާފައި ްވާހަަކއަީކ ްއުޅޭ ްމި ްަދންނަވަން ްއެހެންވީމާ، ނުނިންމިގެން.
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ްއެް ްނޫންތޯ ްމަރަށްމަރުހިފާނެތޯ، ްކޮންމެހެން ްވަކާލާތުކުރަނީ ްމި ްވެސް ްފަހަރުގައި ްައޅުަގނޑު ްކީްއެވގެންތޯއޭ. އުޅެނީ

ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު،ްމިހާރުްވަކާލާތުކު ްވަްނޏާ ްކަމަށް ްއަިއއްސި ްޙުކުމެއް ްއުމުރުދުވަހުގެ ްޙުކުމަކަށް، ްމަރުގެ ްނޫން. ރުެމއް

ް ްވެސް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުން ްުއޅޭ ްފޮރުވިދާނެ.25ްްހެޔޮވަރުނުެވގެން ްމީހަކު ްޖަރީމ25ްްާއަހަރަށް ްބޮޑު ްމިކަހަލަ ައހަރަށް

ކަމަށްްވަންޏާްމުޖްތަމަޢުްސަލާމަތްވާނެ.ްއެްކަންކަންްތަންފީޛުކުރަންްތިބޭްްއެއްްހިންގާްމީހަކުްމުޖްތަމަޢުންްފޮރޮވައިފި

ްައޅުަގނުޑގެް ްއެހެންވީމާ، ްހިތަށްއަރާ. ނޑު ްއަުޅގަ ްީކއްެވގެްނބާއޭ ްއުޅެނީ ްމި ްތަންފީޛުނުކުރެިވގެން ފަރާތްތަކަށް

ްނޫް ްމަޖިލީހެއް ްރައްޔިތުންގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރަންްއިލްތިމާސަކީ، ްކަންކަން ްމި ން.

ްމަސައްކަތްކުރަމާޯތއޭ.ް ްކުެރވޭތޯ ްއެކީ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްމިކަންކަން ްވެސް ްފަރާތްތަކަކުން ްހުރިހާ ހަވާލުވެތިބި

ްހެކިް ްކަމަކަށް. ްނުލިބިގެން ްހެކި ްހަމައެކަނި ްދަނީ ްމި ްސާބިތުނުެވެގން ްމައްސަލަތައް ްނުކުެރވޭ ްޤަބޫލެއް އަޅުަގނަޑކަށް

ް ްމައްސަލަތައް ްސަލާމަތީްލިބޭ ްހުންނާނެ ްކޮމިޓީތަކުަގއި ްބަިއވަރު.ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަލަަތއް ްހުރި ބައިވަުރ.ްސާބިތުވެފައި

ބާރުތަކުންްވަޑަިއގެންްމަޖިލީހަށްްދެއްވާފައިްހުރިްބަޔާންތައް.ްއޭގެްބަޔާންތަުކގެްތެރޭަގއިްހުންނާނެްވިދާޅުވެފައި،ްބޮޑެިތް

ްތިމަންނަމެންނަ ްފަރާތްތައް ްހިންގާ ްދޭތެރޭގަިއްޖަރީމާތައް ްމީހުންނާ ްއެ ްއުނަދގުލޭ.ްއެއީ ްގެންދަން ްހޮވައިގެން ްމިހާރު ށް

ްއުޅެނީ.ް ްމި ްނޫން ްެވސް ްފުރިހަމަނުވެގެނެއް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ްމަދުކަމުންނޭ. ްފިަޔވަޅު ތަމްފީޛުކުރެވޭނެ

ހާލަތާްނުގުޭޅްއަދަބުތަްއްްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައިްވެްސްއެޭޅނެްފިޔަވަޅުަތއްްއެބަހުރި.ްއެެހންނަމަވެސް،ްތެދެއްމެ،ްމިހާރުގެ

ްޚިލާފުް ްވިސްނުންތަކާ ްއެ ްވަްނޏާ ްކަމަށް ްހުންނަ ްވިސްުނންތަކެއް ްަވކި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދި ްކަންނޭނގެ. ހުރެދާނެ

ްަވޑަިއގެްން ްވެސް ްޖެނެރަލް ްޕްރޮެސކިއުޓަރ ްރިކޯޑުަގއި ްމިތަނުގެ ްހުރެދާނެ. ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ްމި ކަންކަމެއް

ް ްއޮންނާނެ، ްނިޒާމާިއްވިދާޅުވެަފއި ްޢަދްލުގެ ްޖިނާޢީ ްނެތޭ. ްވެްސ ްޝައްެކއް ްނޫނޭ. ްނެތިގެނެއް ްޤާނޫނުތައް ްުއޅެނީ މި

ްފަސޭހަެވގެންދާނޭ.ް ްކަންކަން ްމީހުންނަށް ްތިބޭ ްކުރަން ްކަންކަްނ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްފުރިހަމަެވއްޖެ ްނިޒާމުތައް އެހެން

ްނޫ ްއެއް ްޑެފިސިެއންސީ ްޤާނޫނުގެ ްހަމައެކަނި ްއުޅެނީކީ ްމި ްކުރަންޖެހޭްއެހެންނަމަވެސް ްހަމައިގައި ްތަންފީޛުުކރުމާ ން.

ްމިހާރުެވސްް ްތަންީފޛުކުރުމުަގއި، ްނޫން. ްއިހުމާލެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްުއޅުމަކީ ްުނކުރެިވގެން ކަންތައްތައް

ްކޮންކަެމއް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމަރަށްމަރުހިފުން ްމަނާކުރަނީ ްކަމެއްތޯ ްކޮން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްމަރަށްމަރުހިފާ ޯތްމިސާލަކަށް

ްމިކަހަލަް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއެއް. ްމަނާކޮށްފަ ްމަރުހިފުން ްމަރަށް ްނޯންނާނެ ްމަޖިލީހަކުން ްރައްޔިތުން މަނާކުރަނީ.

ނުޑމެންްއަމިއްލަްއަށްްކުްށވެިރވާް އެްއވެސްްކަމެްއްކޮށްފަްއެްއްނޯންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގަިއްއަުޅގަ

ް ްވާަހކަދައްާކއިރު ްކަންކަާމްގޮތަށް ްބާރުތަކުންނާއި ްސަާލމަތީ ްކޮމިޓީތަކަށް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމައްސަލަ މުޅި

ބެހޭްބޭފުޅުން،ްމުއައްސަސާތަުކގެްބޭފުޅުންްވަަޑިއގެންފައިްދެއްވާަފއިްހުރިްބަޔާންތައްްއެެހރީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްބަލައިލަާމް

ްަރއްފުްންގަވާ!ހި ްކުރިން ްއަހަރު ްދެިތން ްމީެގ ްއާއިްލުހުން ްމާލެ ްތިމަންމެންނަށް ްއެދުނީ، ްައއިސް ްމަޖިލީހަށް ޔިތުްނގެ

ްމާރާމާރީގެް ްބޮޑެތި ްހިންގާ ްމި ްގޭންގުަތކުން ްހަތިޔާރާއި ްތޫނު ްޚާއްަޞކޮށް ްގޮތަށް، ްތަނެއް ްއަމާން ރާއްޖެތެރެ

ްހަދައިދީ ްޤާނޫނު ްދެ ްހަދައިދޭށޭ. ްޤާނޫނު ްދެ ްތިމަންނަމެންނަށް ްޓަކައި ްސަލާމަތްކުރުމަށް ްއޮންނާނީ.ްމައްސަލަތަކުން ފައި
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އެއްްޤާނޫނަީކްގޭްނގުްކުށްތަްއްހުއްޓުވުމާްބެހޭްޤާނޫނު.ްއަެނއްްޤާނޫނަކީްތޫނުްހަތިޔާރުްޭބނުންކޮށްގެންްދޭްހަމަލާތަކުެގް

ްހަތިޔާރުް ްތޫނު ްއުޅެނީ. ްމި ްނެތިގެންތޯ ްހެކި ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުންކުރަނީ. ްމި ްމިހާރު ްނޫންތޯ ްހަތިޔާރެއް ްތޫނު ޤާނޫނު.

އިްހުރީްނޫންތޯ.ްއަދިްތޫނުްހަތިޔާރުްބޭނުންކޮށްގެންްކަންތައްތަްއ،ްމިކަހަލަްބޮޑެތިްޖަރީމާތައްްހިންގާްއަދިވެސްްރާއްޭޖގަ

ްކަންކަންް ްމަޖިލީހަކީ ްރައްިޔތުންގެ ްއުޅެނީ. ްމި ްނޫންތޯ ްފިޔަވަޅުނޭިޅގެްނ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްދޭތެރޭގައި ފަރާތްތަކާ

ޖިލީހުންްބިލުތައްްހަދައިދޭނެ.ްރަްއިޔތުންގެްމަޖިލީހުންްޤާނޫނުތައްްތަންފީޛުކުރާްމުއަްއސަސާްއެްއްނޫނޭ.ްރައްޔިތުްނގެްމަ

ްމިކަހަަލް ްމިސާލަކަށް، ްހާޒިުރކުރެިވދާނެ. ްމީހުން ްޓަކައި ްޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ ްއަދި ހަދައިދޭނެ.

ްނޫ ްމިނިސްޓަރު ްހޯމް ްވަންާޏ ްކަމަށް ްތަންފީޛުނުކުރެިވއްޖެ ްކުށްަތއް ްބޮޑެތި ްމަޤާމުންްބައެއް ްކޮމިޝަނަރު ްޕޮލިސް ނީ

ްބޭބޭފުޅުންް ްމި ްކަމަކީ. ްއޮތް ްކުރަން ްމިއީތޯ ްމިހާރު ްމުޖްތަމަޢުގައި ްިދވެހި ްސުވާލަކީ ްއުެފދޭ ްެއކަމަކު، ދުރުކުރެވިދާނެ.

ނޑުމެންް ްަމއްސަލަތަެކއް.ްއަުޅގަ ްބޮޑެތި ްއުޅޭ ްމުޖްމަތަޢުގައި ްުއޅެނީ ްކަންކަންްނުވެގެން.ްމި ްމި ްދުރުކުރަންވީތޯ މަޤާމުން

ްދިމާވެގެންްކީ ްމަސްލަތައް ްބޮޑެތި ްމިހާ ްވިސްނާލިއްޔާ، ްސަރުކާރުން ްމެންބަރުންނާއި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްވާނީ އްތޯ

ްކަހަލަް ްަބއެްއ ްޮއވޭ، ްވެސް ްތަނެްއަގިއ ްހުރިހާ ްދުނިޔޭގެ ްވަީނ ްއުނަދގުލަކަށް ްބޮޑު ްއެްނމެ ްލިބޭ ްތަޙްޤީޤަށް ދާއިރު

ްކުށްތަ ްކަހަލަ ްބަެއއް ްބަލާފައި، ްބަލާފައިްކުށްތަކަށް ްއަށް ްނޭޗަރ ްކުށްތަކުގެ ްއަދި ްބަލާފައި ްބޮުޑމިނަށް ްުކޑަ ކުގެ

ްއޮފްް ްރައިޓް ްއޮންނަ ްލިބިފައި ްޙައްޤު ްހަނުހުރުމުގެ ްައުކްނެތޭ ްހަނިކުރެވޭ.ްދިވެހިރާއްޖެ ްއެބަ ްމިނިވަންކަން ހަނުހުރުމުގެ

ް ްހާލަތްތަކުގަިއ، ްކަހަލަ ްބަެއއް ްއަދި ްގޮެތއް. ްެއއްވެްސ ްހަނިކުެރވޭނެ ްތަޙްޤީޤަްށްސައިލެންސް ްކުށްކުުށގެ ްކަހަލަ ަބއެއް

ްކުްށވެރިާވްކަމަށްް ްނެގެިޓްވްޭއގެން ްނޫނިއްޔާ ްއިްނފްރެންޝަލް ްނެގެިޓވް ްހަމަ ްވަންޏާ ްކަަމށް ްހަނުހުރެއްޖެ ގެންދެޭވއިރު

ްއެބަހުރި.ް ްމައްސަލަތައް ްހުރި ްވެސް ްތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ްއެހެންީވމާ، ްއިނގޭތޯ. ްހުއްޓޭ ްއެބަ ްވެސް ްޤާނޫނު މާނަކޮށްދޭ

ްހިތަށްއަރަނީްދަ ްއަޅުަގނޑު ްއެަކމަކު ްއެބަހުރި. ްފޮނުވާފައި ްބިލުތައް ްދައުލަތުން ްމަޖިލީހަށް. ްމި ްފޮނުވޭނެ ްބިލު އުލަތުން

ނޑުމެންްމިދައްކާްވާހަަކިއގަިއްމިކަހަލަްބޮޑެިތްކުށްތައްްމަދުކުރަންްބޭނުްން އަޅުަގނޑުމެންްއިޚްލާޞްތެރިަކމާްއެކީްއަުޅގަ

ްމި ްީކއްެވގެންޯތ ްވަންޏާ، ްޙައްުޤްކަމަށް ްހަނުހުރުމުގެ ްޖަރީމާތަކުަގއި ްބޮޑެތި ްމިކަހަލަ ްމައްސަލަތަކުގަިއ ހަލަ

ްތެދެއްމެ،ް ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްކޮްށނުދޭ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްެއއީކީ ްއުޅެނީ. ްމި ްހަނިނުކުރެވިގެން އެކްސަަސއިްޒކުރުން

ްޢާއްމު ްއެކަމަކު ްކަމަށް. ްމި ްފޮނުވިދާނެ ްބިލެއް ްވެްސ ްމަޖިލީހަށް ްމައްސަލަތައްްރައްޔިތުންގެ ްބޮޑެތި ްމިަކހަލަ ކޮށް

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްކަންތައް ްމިކަހަލަ ްމައްސަލަތައް،ްނޫނީ ްބެހޭ ްމާލިްއޔަތާ ްނޫނިއްޔާ ްމައްސަލަަތއް ްޖިނާޢީ އަންނައިރު

ްމިތަނަށްް ްބިލުތައް ްބޭނުންކޮށްގެން ްވަސީލަތްަތއް ްދައުލަތުގެ ްހުރީ. ްަވސީލަތްތައް ްދައުލަތުގައޭ ްހަމަ ްހުރީ ފެނިފައި

ްއެބަހުރިްފޮނު ްބިލުތައް ްވިދާޅުާވ ްނިންމައިދެްއވަން ްކަންކަން ްމުއްދަެތއްަގިއ ްަވކި ްޮފނުއްވާފަިއ ްބިލު ްމިތަނަށް އްވާށޭ.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްތެދެއްމެ. ްއަކީ، ްމައްސަލަ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްމައްސަލަ. ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްދެން ނިންމައިދީފަ.

ްއެ ްމައްސަލަ ްލަސްވަމުްނދާ ްޮއވެ ްެއއްްމަޖިލީހުގައި ްމާއްދާ ްދެ ްާމއްދާ، ްއެއް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަކީ ްއެހެންަނމަވެސް، ްއ.

ްއެްއެޗްއް ްއެކުެލވޭ ްމާއްދާތަކެއް ްހުރިހާ ްހުރިހާ، ްބޭނުންވާ ްނިޒާމަށް ްޢަދްލުގެ ްޖިނާޢީ ްޤާނޫނުލްޢުޤާބާތަކީ ނޫނޭ.
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ްޓެކް ްބަދަލުގައި،ްމުޅި ްއަންނަ ްއަށް ްމާއްދާ ްއަނެއް ްއިން ްމާއްދާ ްމީގަިއްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަކީ.ްއެއް ްބަލަންޖެހޭ ްއެބަ ސްޓު

ނޑަްށް ގުޅުންތަެކއްްހުރިތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުްނިންމުމުގައިްވެސްްމައްސަލަތަެކއްްއުެޅދާނެ.ްއެކަމަކު،ްއަުޅގަ

ްއޮތްް ްބިލު ްބެހޭ ްހެްއކާ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްާތއީުދކުރަމޭ، ްއަުޅަގނޑު ްއެެހންނަމަވެސް ްއުނދަގުލޭ. ޤަބޫލުކުރަން

ްތެރޭގައިްނިންމިދާނެްކަންނޭނގެ.ްއެކަމަކު،ްކަމަ ްފުރުޞަތެއްގެ ްބެހޭްބިލުްވެސްްނިންމަންވީ.ްއަވަސް ްހެއްކާ ްވަންޏާ ށް

ްމިވެނިް ްމަޖިލީހުން ްަރްއޔިތުންގެ ްނެތިގެންނޭ. ްބިލެްއ ްިމވެނި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއުޅެީނ ްމި ްނުެވގެން ކަންކަން

ނޑަކަށްްމުިޅއަކުންްފަޭސހަްއެއްްނޫނޭްޤަބޫލުކުާރކަށް.ްްބިލެއްްލަސްެވގެންްއުޅޭތީ،ްެއްއާިގއުމަންޓު ނޫނިއްާޔްއެްައޅުގަ

ް ްހާޒިރުކުރީމަ ްކޮމިޓީތަކަށް ްޓަކައި ްޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް ްމަޖިލީހުގައި ްފަރާތްތަކުން ްޚިދުމަތްދޭ ްސަލާމަތީ ްތަނުގައި ްއެްމި

ްމީހުންްބޭފުޅުން ްހިންގާ ްުކށްތައް ްބޮޑެތި ްމިކަހަލަ ްހުްނނާނެ، ްތަންފީޛުނުކުެރވޭތީްވިދާުޅވެފައި ްކުށްތައް ެގ

ްާމް ްގެއްލުންަތއް ްލިބޭ ްަފރާތުން ްދޫކޮށްލީމަ،ްެއްމީހުންގެ ްމުޖްތަމައަށް ްއަނބުރާ ްނަގާފައި ްމީހުން ްއެ ތިމަންނަމެންނަށް

ްބޮޑޭ.ްތިމަންނަމެންނަކަށްްނެތޭްމިކަންްކުރެޭވކަށް.ްދެންްކިިހނެއްތޯްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްއެކަންްކުރާނީ.ްަދއުލަތުން

ްމިތަނުންް ްައޅުަގނޑުމެން ްެއްއޗެއް ްގެންނަވާ ްޖައްސަަވއިގެން ްބަޖެުޓގައި ްޓަކައި ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްކަންކަން ްމި މިތަނަށް

ްފަރާތެއްގަިއް ްހުރިހާ ްެއބައޮތް ްޒިންމާ ްމީގައި ްއެހެންވީމާ، ްނޯންނާނެ. ްވެސް ްއެއް ްފާސްނުކޮށްދީފަ ފާސްނުކޮށްދެނީތޯ.

ް ްބޮޑު ްޒިންމާގެ ްެއކަމަކު،ްމީގެ ނަޑްށްވެސް. ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަމެއް ްއަޅަންޖެހޭ ްބޮލުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ބަޔަކީ

ްޤަރާރަށް.ް ްމި ްބޭނުންވީ ްެވސް ްުފރުޞަތުގަިއްވާހަކަަދއްކަން ްމި ްމިއަދު ްއެހެންެވ،ްއަޅުަގނުޑްހަމަ ްދަތި. ޤަބޫލުކުރަން

ްދި ްމަރަކީ ްމީހެއްގެ ްއެްއވެސް ްޤަރާރެއް. ްމުހިއްމު ްމިއީ ްނެތް ްވެސް ްކަމެްއްޝައްެކއް ްވާނެ ްހިނގަިއގެން ވެހިރާއްޭޖަގއި

ްދެިވގެންނުވާނެ.ް ްގެއްލުެމއް ްބޮުޑ ްޖިސްމާނީ ްގޮތަށް ްމި ްވެްސ ްހަތިޔާރަކުން ްތޫނު ްމީހަކަށް ްެއއްވެްސ ްއަދި ނޫން.

ްއޮތީ.ް ްމި ްބޮޑަށް ްމިހާރު ްމައްސަލަަތކެޭކ ްއުޅޭ ްތަންފީޛުކުރުުމގައި ްދޭތެރޭގައި ްެއކަންކަާމ އެހެންނަމަވެސް،

ްއުޅެނީްާޤނޫނެއްްފުރިހަމަނުވެގެންްނޫީންޤާނޫނެއްްނެތިގެނެްއްނޫނޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންްހުންނާނެްމިްއެްއގޮތަކަްށވެ ސްްމި

ްއެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެްމިއީްރައްޔިތުންެގް ްމިތަނަށްްހާޒިރުކޮށްފަ.ްއަދި ްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލް ްބެލިއިރު މައްސަލަތައް

ންސެޓުްޤާނޫނަށްްހަދަމުންދިޔައިރުްޭއަގއިްހިމަނާފައިްއޮތްްބިލުަގއިްމަޖިލީހުގައިްމީގެްދެްއަހަރެއްާހްދުވަސްްކުރިންްސަ

ްސަރުކާރަށްް ްވެސް ްމި ްަލިއދީފަ. ްތެރެއަށް ްޢިޖުރާއަތުގެ ްޢަމަލުކުރެވޭ ްމިހާރު ްހުންނާނެ ްބައިތައް ްގިނަ ްހުރި ހިމަނާފައި

ްަރއްޔިތުންގެ ްކަމެއް.ްމިއީ ްކުެރވިދާނެ ްމުއައްސަސާަތކަށް ްވެސް ްކަމެއް.ްމި ްކުރެއްވިދާނެްްކުރެވިދާނެ ްބޭރުން މަިޖލީހުން

ްހެކިންނަްށް ްއޮންނަ، ްރައްކާތެރިކަން ްހެކިންނަށް ްނޫން. ްލާޒިމެްއ ްއޮންނާކަށް ްާޤނޫނެއް ްކަމަކަށް ްކޮންމެ ކަމެއް.

ްމިް ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްޫނން. ްލާޒިމެއް ްއޮންނާކަށް ްޤާނޫނެއް ްފޯރުކޮށްދޭކަށް ްއިނާޔަތް ްމާލީ ްދޭކަށް، ރައްކާތެރިކަން

ްކު ްހެކިންނަށްްކަންކަން ްވަންޏާ ްަކމަށް ްއިްސކަންދީފި ްިއސްަކންދޭންވީ. ްކަންކަމަށް ްމި ްދައުލަުތން ެރވޭނެ.

ްހެކިންނަށްް ްާފސްކޮށްދޭންވީ، ްބިލެއް ްނޫނޭ ްމަޖިލީހަކުން ްހުންނާނެ. ްވެސް ްގޮްތގޮްތ ރައްކާތެރިކަންެދވޭނެ

ްހޭދަކު ްަސރުކާރުން ްފައިސާ ްއަދަދެްއގެ ްމިވެނި ްޓަކައި ްމިހާރުެވްސްރައްކާތެރިކަންދިނުމަށް ްހުއްދަދޭކަށް.ްއެކަންކަން ރަން
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ނޑުމެންްބޭނުމޭްރާއްެޖް ްައޅުގަ ކުރެްއވޭނެ.ްއެހެްނވީމާ،ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަީންކިތަންމެހާްވަރަކަށްްވެސް

ްޤަބޫލުކުރަމާތޯއޭްރައްޔިތުންގެ ްފިލައިގެންްދިއުން.ްއެކަމަުކ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޮޑެތިްޖަރީމާތައް ްމިކަހަލަ މަޖިލީހަީކްްއިން

ްއެދުމަކީ،ްިސޔާީސް ނުޑގެ ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހެކޭ. ްއޮތް ްެއއްބާރުލުންދޭން ްކަންކަމުަގއި ްމިކަހަލަ ދައުލަތަށް

ނޑުމެންނަށްް ްެގންގޮއްަސ،ްއަުޅގަ ްކުރިއަށް ްމަޖިލިސް ްަރއްިޔތުންގެ ްވަގުތު ްމި ްދުރުކޮށްލާފައި ްެވސް ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް

ްކަ ްކަމަށްްއިނގިލިދިްއކުރެވޭ ްބިލު ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްބިލާއި ްބެހޭ ްހެއްކާ ްބިލާއި ްއިޖުރާއަތުގެ ްޖިނާޢީ ްއޮތީ ްމި ަމކަށް

ްމިއީް ްކަންކަން ްމި ްވެސް ްފަހަރުަގިއ ްެއކަމަކު، ްކަމެއް. ްއެދޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްނިންމައިދިނުމަކީ ްކަންކަން ްމި ވަންޏާ

ްދަންނަވަނީ ްމި ްބޭނުންތެރިކަމެކޭ. ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޖިނާޢީްނިންމައިދިނުމަކީ ްނުެވގެން ްކަންކަން ްިމ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ކީ

ްމިސާލަކަށް،ް ްމިހާރު ްނޫން. ްޤަބޫލުކުެރވޭތީީކ ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަކަށް ްހުރި ްަމއްސަލަތަެކއް ްތަންފީޛުކުރުމުގައި ޢަދްލު

ްއިންޓަިވއުތަކު ްއަދި ްދިޔައީ، ްޤަބޫލުކުރެވެމުން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކުރިން ްގޮތުން ްބެހޭ ްހިފުމާ ްވެްސްމަރަށްމަރު ން

ްމަޖިލީހަށްް ްރަްއޔިތުންގެ ްަގވާއިެދއް ްއެކުަލވައިލާ ްއިޖުާރއަތުތައް ްބެހޭ ްމިކަމާ ްދިޔައީ ްއެނގިގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްރައްޔިތުންނާް ްޢާއްމު ްބޭފުުޅން، ްޕާޓީަތކުގެ ްއެކި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަޅުަގނުޑމެން ްކަމަށް. ފޮނުވާނެ

ްގަވަް ްެއ ްވިދާޅުވި. ްެއްމުޚާޠަބުކުރައްަވއި ްީދގެން ްކަމެއް ްއަވަސް ްއެންމެ ްމަޖިލީހުން ްވަންޏާ ްކަމަްށ ްފޮުނވައިފި އިދެއް

ގަާވއިދުްފާސްކޮށްދޭނަމޭ.ްމިހާރުްބަދަލުވެގެންްމިްދިަޔއީްީމތިްޤާނޫނަކަށް.ްދެން،ްމިހާރުްގަާވއިދެްއގެްބަދަުލގައިްމިހާުރް

މަޖިލީހަށްްައއިއްިސއްޔާްމަޖިލީހުަގއިްނަގާްކޯްސްްޤާނޫނަކަށްްެވގެން،ްބިލަކަށްްވެގެންްމަޖިލީހަށްްައއިްއސިްއާޔ،ްބިލެއް

ްޤަބޫލުކުރެވޭ.ް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްސަމާލުކަންދެއްވާނެ ްއެައށް ްއެހެންނަމަވެސް ްނަގާނެ. ްަވގުތެއް ްނަގާ ްނަގާނެ. އެއް

ްކަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްކޮށްދޭނެ. ްކަންކަން ްމި ްޙަްއޤުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްތަފާތުވިޔަސް ްކިތަންމެ ްފިކުރު ންކަންްސިޔާސީ

ްކަމެްއް ްއެްއވެސް ްމިއިން ްއޮޅުންފިލުވައިނުދެވޭީތ ްނޫނީ ްމިންވަރުން، ްހުންނަ ްއޮޅުންފިުލވައިީދފައި ްގޮތް އޮންނަ

ްމުޖްތަމަޢުގެް ްދިވެހި ްމުޅި ްކަމަށް، ްނުކުރާތީ ްކަންކަން ްމި ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއުޅެނީ ްމި ނުކުރެިވގެން

ނޑުމެންްމިްވާހަކަތައްްމަޖިލީހުގަިއްްތެރޭގައިްޢާއްުމވެފައިްއޮތްްވާހަކަ ނޑުމެންްއެބަޖެހޭްއަޅުގަ އެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑަްށް ދައްކާއިުރ،ްކަްނކަންްއޮްތްޮގތްްމަޖިލީހުގެްތެރޭގަިއްމިްަކންކަންްއޮތްްގޮތްްަރއްޔިތުންަނށްްހާމަކޮށްދޭން.ްއަުޅގަ

ްައޅުަގނޑުގެް ްދަްނވާނީ ްމި ްއަދިވެސް ްއުނދަގުލޭ ްޤަބޫލުކުރަން ްކުށްކުށަްށްްހަމަ ްބޮޑެތި ްނިންމާލަމުން،ްހުރިހާ ވާހަކަަތއް

ްހެއްކެްތް ްކޮން ްޓަކައި ްސާބިތުކުރުަމށް ްކުށް ްއުޅެނީ، ްތަންފީޛުނުކުެރވިގެްނ ްއެ ްހުންަނއިރު ނަޑއެޅިފައި ްކަ ޙުކުމް

ްކަންތައްޯތއޭ ްކިަތއް ްނެތިގެންތޯއޭ. ްނެތިގެންތޯއޭ،ްކޮްންޤާނޫނެއް ްބިލެއް ްބެހޭ،ްޮކން ްހެއްކާ ްއެީކްްނެތިގެންތޯއޭ. ހެއްކާ

ްނެތް،ް ްވެސް ްނޫނޭ.ްއެހެންނަމަެވސް،ްަޝއްެކއް ްހެިކްނެތިގެނެއް ްައއިސްފަ.ްެއއީ ްޙުކުމް ްއެހެރީ ްމަރުޙަލާގައި ޝަރުޢީ

ްއެބަހުރި.ް ްކަންތައް ްދަތި ްބޮެޑތި ްއެއަށްވުރެ ްތަޙްޤީޤަށް ްއެކަަމކު ްއެބަހުރި. ްކަންތައްތަެކއް ްދަތި ްލިބުމުގައި ްހެކި މިހާރު

ްއެއްބަ ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްޤައުމުތަުކަގއި ްުދނިޔޭަގއި ްެއއްވަނަ ްދުނިޭޔގެ، ްވެސް ްމިނިވަންކަން ްހަނުހުރުމުގެ ްސވާްނީވ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިއްބައިދީަފއިްއޮތްްމިންވަރަށްްމިކަހަލަް ނޑުމެންްޤާނޫނުއަސާސީން އޮންނަްމިންވަރަށް،ްއަދިްައުޅގަ
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ް ްހަނިކުރުމަށް ްޙައްޤު ްހަނުހުރުމުގެ ްމައްސަލަތަކުަގއި ްމުޖުތަމަޢުްބޮޑެތި ްމުޅި ްއެްއބަސްވާންވީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ވެސް

ްއެބަހުރި.ް ްކަންތައްތަކެއް ްއެއްބަްސވާންެޖހޭ ްވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްސަލާމަތްކުރަންޏާ ްޖަރީމާތަކުން ްބޮޑެތި މިކަހަލަ

ްދާއި ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްނިންމާލަމުން، ްވާހަކަ ނޑު ްައޅުގަ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްހަަމ ްައޅުަގނޑު ާރގެްއެހެންވީމާ،

ްއެކަަމކު،ް ްތާއީދުކުރަމޭ. ްއަޅުަގނޑު ްޤަރާރަށް ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްާވފައި ްއެ ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިްސކޮށް،ް ްކަންތައްތަކަށް ްކުރަންޖެހޭ ްބާރުތަކުން ްތަންފީޒީ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ތާއީދުކުރާއިރު

ްތުންގެްމަޖިލީހަށްވުރެްބޮަޑށް.ްޝުކުރިއްޔާ.ްސަމާލުކަންްއެބަްދޭންޖެހެއޭްރައްޔި

ް

ްއިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒަ

ްމެންބަރުް ްިއްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްދަންނަވާނީ ްހަމަ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނުޑްވެްސްމަޚްލޫފުްމިްހުށަހަޅާފައިްވާްމައްސަލަްައކީްމަ އްސަލަްއެްއެގްގޮތުންްވަރަށްްމުހިއްމުްމަްއސަލަްއެކޭ.ްއަުޅގަ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމުލަކު ްއެބަޖެހޭ ްއެއްބަސްވާން ްވާހަކަފުޅަށް.ްހުރިހާްهللاްހަމަ ްދެއްކެވި ްއެ ޔާމީނު

ްއަ ްކަމަށް ްކަްނކަން ްވާ ްސަބަބުން ްކަންތައްތަެކްއގެ ްއޮްތ ްނުވެ ްމަޖިލީހުން ްެއއްބަސްެވވޭކަްށްކަމަކީ ޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްފާސްކޮށްފަ.ް ްއޮތީ ްއެ ްވެސް ްޤާނޫެނއް ްހުއްުޓވުމުގެ ްުކށްތައް ްގޭންގު ްމަޖިލީހުން ްމި ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެީއ ނެތް.

ނޑުމެންނަކަްށް ްނުފެނޭ.ްއަޅުގަ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްތަނެއް ްހުރި ްހުއްޓިަފއި ްކުށްތަެކއް ްގޭްނގު އެހެންނަމަވެސް،ްހުރިހާ

ްޮބޑެިތްނު ްވަރަށް ްއެބައުޭޅކަން ްމީގައި ްނޫންތޯ ްއެނގޭ ްއެބަ ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްތަނެއް ްމަދުވެގެންދިޔަ ްކުށް ފެނޭ

ްއޮްތް ްބޮުޑވެފައި ްޤައުމުގައި ްމި ްމިހާރު ްހަމަ ްމިއީ ްމައްސަލަ ްތަންފީޛުކުރުމުގެ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ މައްސަލަތަކެއް.

ް ްއެންމެން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްެއކަމަށް ްެއއް. ްަޤއުމީްމައްސަލަ ްކަންތައްަތކާއި ްިދމާވި ްމިއީ ްއެއްބަްސވާންޖެހޭ. އެަބ

ްަރއީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިނިސްޓަރާ، ްޑިފެންސް ްޕާޓީތަކަކާއި ްހުރިހާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްުގޅިގެްނ ްކަންކަމާ ސަލާމަތުގެ

ްފަހަތުންްއަޑުގަދަކަމުންްއަުޅަގނޑަށްްވާހަކަަދއްކަންްއެބަްުއނދަގޫވޭ.

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްގޮތެއްެގް ްދަތިނުވާނެ ްމެންބަރަށް ްވާހަކަފުޅުަދއްަކވާ ްމަޖިލީހުގައި ްމެންބަރުން ްަވޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިޓީތަކަށް ކޮމިޓީތަކަށް،

ްމަތީންްނުކުމެވަޑަިއގަތުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ްއިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒަ

ްަރީއސް.ްއާދެ ްޕާޓީތަކަކާ،ްމިހާރުްސަލާމަތީް،ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްބޭނުންވީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު އަުޅގަ

ނޑުމެންނާްވެްސްހަމަްމަޝްވަރާކުރަްއވާފަޭއް ބާރުތަކުގެްފަރާތުންްވެސްްބަްއދަލުކޮށްްމިްމައްސަލައާްގުޅޭްގޮތުންްއަުޅގަ
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ްދެިވގެ ްމުހިއްމުކަމެއް ްހަމަ ްތެރޭަގއި ްކަންަތްއތަކުގެ ްފާހަގަކުރެްއވި ްހުރިްއޮތީ. ްހަމަ ްޕްރޮސެކިއުޓުނުކޮށް ްހަމަ ންދިޔަ،

ނޑުމެންނަށްްހަމަް މައްސަލަތަކާްުގޅޭްގޮތުންްެވސްްއެްބޭފުޅުންގެްވެސްްހަމަްކަންބޮޑުވުންްއެބައޮތް.ްމިާސލަކަށްްއަުޅގަ

ްގޮތަ ްހުރި ްހަމަ ްމައްސަލަތައް ްރަލުގެ ްެވސް ްތެރޭގައި ްއަހަރު ްތިން ްވޭތުވެދިޔަ ްވިއްާޔ ްގޮތުން ްހުރީްމަޢުލޫމާތުދެއްވި ށް

ްއަަރިއގަންނައިރު،ް ްކުށްތަކަށް ްގިނަ ްގޮތުން ްމަޢުލޫމާތުލިބޭ ްމިހާރު ްހަމަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ޕްރޮސެކިއުޓުނުކުެރވި.

ްެއއްޗެިހް ްކަހަލަ ްެއކްސްޓްރެސީ ްއެންފޮޓަމިންސް ްފާޑުފާޑުގެ ްރަލަށް ްގޮތެްއަގއި ްޚާއްޞަ ްބޭނުންކޮށްގެްނ މަސްތުވާތަކެތި

ްކަންކަް ްމިކަހަލަ ްަމއްސަލަތަަކކީްބޭނުންކޮށްގެން ްރަލުގެ ްއެހެންވީމާ، ްމަޢުލޫމާތުލިބެނީ. ްމި ްކަމަށް ްހުންނަ ްހިންގާފައި ން

ްވެސްް ްޖެނެރަލް ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްއަވަަހކަށް ްވީހާވެސް ްއަހަމިއްޔަތުކަންދީގެްނ ްހަމަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ވެސް

ނޑުމެންްމިްދައްކަނީ. ް..ބައްލަަވއިްނިންމަންޖެހޭްމައްސަލަތަކެކޭ.ްދެންްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެއްލިއްޖެ.ް 9:39ްކޯރަމް ްކޮމިޓީ،ްއަދ3ްްިގައި ްއިޤްތިޞާދީްްކޮމިޓީ،ްއިޖްތިމާޢީ ްފެށޭ.ްއެއީ ްމަސައްކަތް ްއެްއގެ ކޮމިޓީ

ްއޮތީ ްހަމަވާން ްކޯރަމް ްމަޖިލީހުގެ ްެއކަމަކު ްވަޑަިއގަންނަަވއިގެން ްމެންބަރަކު ްއެއް ްކޮމިީޓގެްމަސައްކަްތ.ްއަދި .ްއިމްތިޔާޒު

ް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއޮތީ. ްގެންދެވެން ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ްދާއިާރެގްްހަމަވެއްޖެ.ްކޯރަމްމަޖިލީހުގެ ތުލުސްދޫ

ްއެަބް ްމެންބަރަކު ްއެއް ްއަދި ްކޯރަމް، ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްގެންެދވުމަށް ްކުރިއަށް ްވާހަަކފުޅު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްކޯރަމްްނުްފަހުންްއަނެްއާކްމެންބަރަކުްނުކުމެވަަޑއިގެންިފ.ްވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ.ްއެީއްޯކރަމްްގެއްލު

 ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްހަމަވެއްޖެ.ް

ް

 ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްޢިް ްދައްކަީންޝުކުރިއްޔާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަކީ ްވާހަކަ ްއުޅުނު ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. އްޒަތްތެރި

ް 9ްްވޭތުވެިދޔަ ްފަށަްނީވ7ްްމަސްދުވަހުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޫނން ްއެއް ްެއއީ ްއެކަަމކު ްާވހަކަ. ްއޮްތ ްމަރުވެަފއި މީހަކު

ްުދަވހަ ްއަނެއް ްުދވަހުން ްއެއް ްޒަމާނުއްސުރެ، ްހަމަ ްމިހެންްހިސާބަކީ. ްއަޅާނުލެވެމުން ްއިތުުރވަމުން، ްކުށްކުރެޭވވަރު ށް

ްކަމެްއް ްއޮތް ްވެފައި ްއިރުއެިރިއރުގައި ްއިރުޮއއްސިފައި ްއިުރއަރާފައި، ްުދވަހު ްއެއް ްމިއީ ްމިދިޔައީ. ްހިސާބަށް ްމިހާ ގޮސް

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްއެބަ ްކޮބަިއތޯ ްމިސްޓޭކުތަކަކީ ްހުރި ްހެދިފައި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންވީމާ، ންްނޫން.

ނޑުމެންގެްމިާހރުްއޮތްްހަމަްުޒވާންްޖީލުް އަިއޑެންޓިފައިކުރަންޖެހޭ.ްކޮްށެގންްއެކަމަށްްމަސަްއކަތްކުރަންްއެބަޖެހޭ.ްއަުޅގަ

ްދެންވެސްް ްވެސް ްހިސާބުން ްމިހާ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްމި ްޮގއްސަ ްހަލާކުވެގެން ްއެްއކޮށްހެން ގާތްަގނޑަކަށް

ްކޮ ްކަމަކީ ްއޮތް ްކުެރވެން ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެބަޖެހޭ. ްމަސަްއކަތްކުރަން ްވިސްނަިއގެން ްައޅުަގނޑުމެން ަބއިތޯ

ްއަށްް ްގެ ްމަރައިލާފައި ްމީހަކު ްނުވަތަ ްމާރާމާރީހިންގާފައި ްމަގުމަތީ ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްވިސްނަަވއިބައްަލވާ!ްައޅުގަ ނިކަން
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ްހު ނޑިްނުވަތަްގަމީހުަގއި ރިްލޭ،ްޭގގައިްތިބޭްމީހުންނަށްްވެސްްދާއިރުަގއިްއަުތގައިްހުންނަްލޭ،ްނުވަތަްގެްނގުޅުނުްކަ

ްބެލެނިވެރިންް ްޔަޤީން ްހަމަ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަދައްކަނީ. ްމި ްކާކުތޯ ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްއެއްޗެއް ނުފެންނާނެ

ްދޭންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްސަލާމުކަން ްކަންކަމަށް ްމި ްވެސް ްސްކޫލްތަކުން ްދޭންޖެހޭ. ްއެބަ ްސަމާލުކަން ްކަންކަމަށް ްމި ވެސް

ްމިހެންްއަޅުަގނޑު ްމައްސަލައޭ، ްމީނަގެ ްއިނގިލިދިއްކޮށްަފއި ްދިމާލަށް ްފަރާތަކާ ްވަކި ްނެތް ްމިއަދަުކ މެންނަކަށް

ދެންނެވޭކަށް.ްައޅުަގނޑުމެންެގްމުޅިްމުޖުތަމަޢުގެްމައްސަލަައކަށްްވެަފއިްއޮްތްކަމެއްްމީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްމައިންބަފަިއްން

ްދޭތެ ްމިކަމާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޮޑެތިކުރާއިރު ްދަރިންްދަރިން ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްމަދަރުސާތަކުގައި ްވިސްނަންޖެހޭ. ްއެބަ ރޭ

ްތެރޭގަިއް ްމުޖުތަމަޢު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދެންގޮސް ްވިްސނަންޖެހޭ. ްއެބަ ްމިކަމާ ްޓީޗަރުން ްހާސިލުކުރަމުންދާއިރު ތަޢުލީމު

ްވިސް ްމިކަމާ ްއެބަ ްމީހުން ްތިބޭ ްތަންތަުނގައި ްއެ ްފަށާއިރުގައި ްމަސައްކަތްކުރަްނ ްސިޔާސީްނުކުމެގެން ނަންޖެހޭ.

ްނުވަތަް ްއަުޅވާފަިއ، ްއެކަނި ްބޮލުގަިއ ްފުލުހުންގެ ްނެތް ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްިވސްނަންޖެހޭ. ްއެބަ ްމިކަމާ ފަރާތްތަކުން

ްސަލާމަތްވެޭވކަށް.ްޙަޤީޤަތަީކް ްމިކަމަކުން ްމިއަދު ްއަޅުވާަފއި ްބޮލުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއަުޅވާފަިއްނުވަތަ ްބޮލުަގއި ސިފައިންގެ

މަސްދުވަހުއޭްމިކަންްމިވީްކިާޔފައިްމިހެންްވާހަކަދެއްކޭކަްށ9ްްމަހަކުންްމީހަކުްމަރަމުންްމިްދަނީ.ްހަމަް،ްހަމަްމަހަކުން

ނޑުމެންނަށްް ވަނަްއަހަރުްތެރޭްިކތައްްުކޑަކުދިންތޯްދަޅުދަޅަްށ2919ްްވެސްްނެތް.ްވޭުތވެދިޔަްއަހަުރގެްތެޭރގަިއްއަުޅގަ

ތީ.ްކޮތަޅުކޮަތަޅށްްލާފައިްއޮއްވާްފެނުނީ.ްމަްއސަލަްމިްހުންނަނީްއިނގޭތޯ.ްލާފައިްތަންތަނަށްްމަރާފައިްއެއްލައިލާފައިްއޮ

ްނެތް.ް ްނިންމާލެވޭކަށް ްއަުޅާވފައި ްބޮލުަގއި ްމީހެއްގެ ްއެްނމެ ްހަމައެކަނި ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްމައްސަލަތަކެއް މި

ްމީހުން ްއަކީ ްިދެވހިރާއްޖެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްއަނެއް ްޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ ްހަމަ ްޙަޤީޤަުތގަ.ްްއަޅުަގނޑުމެން ްަޤއުމެއް ލަްއކ3ްްަމަދު

ްހަަމ59ްް ްހާލަތެއްގަ. ްދަންނަ ްަބޔަުކ ްއަނެއް ްއެއްަބޔަކު ްތިބެނީ ްމި ްހަމަ ްގިަނއިން ްއުޅޭއިުރގައި ްމީހުން ހާހެއްހާ

ްރައްޓެއްސެއް.ް ްނޫނީ ްމީހެއް،ްއެހެން ްތިމާގެ ްމީހާ،ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްގޭ ްއުޅޭ ްޖެހިގެން ްވެސް ްއަކީ ްމީހާ ްދާ ކުށްކޮށްގެން

ްހާލަތުްއެކަމަ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްގާއިމުނުކޮްށްތިބެންވެއްެޖްއޔާމު ްއިންާސފު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަަލއިގެން ްގުޅުންަތކަށް ްމި ކު

ްގެް ްތިމާގެ ްވެސް ްތަނުގައި ްވޭތުވެދިޔަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުެމން ްދާނެ.ްއަޅުގަ ްދަށަށް ްެވސް ްވަރަށްވުރެ ްއޮތް ްމި މިއަދު

ްބޭނުންކުރާ ްޑްަރގު ްމީހަކު ްުއޅޭ ްބޭނުންވީަމްއެްއގަިއ ްވޯޓުހޯދަން ްނޫނިްއޔާމު ްނުހުއްުޓވިފަ. ްަމްއސަލަތައް ްޑްރަުގގެ ތީވެ،

ްކުރަްނވެއްެޖއްޔާމުް ްކަންތައް ްައޅުަގނޑުމެން ްމިހެން ްލާަފއި، ްަމގުމަްއޗަށް ްނަގައި ްއެންެމން ްހުރިހާ ްތިބި ޖަލުގައި

ްދަ ްދުވަހަށް ްއަނެްއ ްދުވަހުްނ ްއެްއ ްހަމަ ްހާލަތު ްމުޖުތަމަޢުެގ ްެވސްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްލޯމަރާފައި ްދެ ްހަމަ ްާދނީ. ށަށް

ްވެްސް ްޖެހުނީމަ ްދަރިއާ ްއަމިއްލަ ްއެބަޖެހޭ. ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުކުންނަން ްގާއިމުކުރަން އިންޞާފު

ްހިސާބަށްް ްއެ ްއެބަޖެހޭ. ްބަލަިއގަްނނަން ްޯގސްކަމެްއކަން ްެއއީ ްކޮށްފިއްޔާ ްގޯްސކަމެއް ްެވސް ްއޭނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްުކއްޖަކު ްއެ ްރަްއޔިތުންގެްްނުގޮސް ްމިއަދު ްއެހެްނވީމާ، ްއެބަޖެހޭ. ްމަސައްކަތްކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބޮުޑުކރެވޭތޯ

ްޤަބޫލުކުރުމަކީް ްކަމަށް ްހައްލުކުރެވިދާނެ ްމައްސަލަ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެކަނި ްބިލުތަކަކުން ްހުރި މަޖިލީހުގައި

ްހު ްކުށްަތއް ްގޭްނގު ްެއއީ ްއެޭކ. ްކުށްހީ ްހަމަ ްދަންަނވާނީ ްވެސްްއަޅުަގނޑު ްފާސްކުރީމަ ްޤާނޫނު އްުޓވުމުެގ
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އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްަހއްލެއްްލިބިގެނެއްްނުދިޔަ.ްެއއީްމިްަމއްސަލަްއަކީްމިްޤާނޫނަާކްހަމައިންްެއކަނިްނިމޭވަރަްށވުެރް

ްމީހަކުް ްހޯދަިއގެން ްހެކި ްކޮްށެގން ްމަސަްއކަތެްއ ްއެތަްއ ްހަމަ ްެވސް ްތަންފީޛުކުރުމުގަިއ ްވާތީ. ްމައްސަަލއަކަށް ބޮޑު

ލަށްލީމާްއަނެއްްދުވަހުްހަމަްއެްމީހާްއެްކުރިްކަމެްއގެްއިުހސާސްްވެސްްއެްމީހާްއަށްްުނވަނީސް،ްދެވަނަްފުރުޞަތުްޖަ

ވަަންފުރުޞަތުްކިޔާފައިްދޫކޮށްލަންވީ.ްދެންްއެްމީހުންްމަގުމަތީގައިްނިކުެމގެން،ްއެްމީހުްނ3ްްކިޔާފައިްދޫކޮށްލަްނވީ.ް

ްމުޖުތަ ްއަެންއކާ ްތިބެ، ްއުަފއްދަމުންްރިހެބިލިޓޭޓުނުވެ ްކުށްވެރިން ްއިތުރަށް ްއެހެންނޫނީ ްކުްށކުރަމުން. ްތެރޭގައި މަޢު

ދާއިރުަގއިްމީެގްވެސްްޒިންމާްވަކިްަނގާނެްފަރާތަީކްކޮަބއިތޯ.ްމިްހުރިހާްކަމެއްްިމްވަނީްަހމަްމިގޮތަށްްޖުޑިޝަރީްއަށްް

ްވެސް ްތެރޭަގއި ްޖުޑިޝަރީ ްއެބަޖެހޭ. ްޤަބޫލުކުރަން ްަހމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަމއްސަލަތަްއްްބެއްޔަސް ްބައިވަރު ަވރަށް

އެބަހުރިކަން.ްއެްނޫންްގޮތަކަށްްމިްމައްސަލަްހުރިކަންްޤަބޫލުނުކޮށް،ްމައްސަލަތައްްރަނގަުޅކުރެވޭނެްގޮެތއްްނޯންނާނެ.ް

ްވެްސ،ް ްތެރޭަގއި ނޑިޔާރުންެގ ްފަ ްއެބަޖެހޭ. ްރަނގަޅުކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްމައްސަަލތައް ްހުރި ޖުޑިޝަރީގަިއ

ނ ްފަ ްނުދެންނެވޭނެ.ްހުރިހާ ްވެސް ްމިހެނެއް ްހަލާކުވެފައޭ ްޖުޑިޝަރީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިސްބަތްކޮށް ޑިޔާރުންނަށް

ނޑިޔާރުންގެްތެޭރގައިްވެްސްމައްސަލަްހުރިްބަޔަކުްތިބޭނެ.ްއެްބަޔަކުްައއިޑެންޓިަފއިކޮްށގެން،ްޖުޑިޝަލްްސަރިވސްް ފަ

ްރަނގަޅުކު ްކަންކަން ްމި ްއެަބއޮތް ްެއއް ްޒިންމާ ްވެސް ްއެންމެންްކޮމިޝަނުގެ ްމަަސއްކަްތކުރުން.ްއެހެންވީމާ،ްހުރިހާ ރަން

ނޑުްދަންނަާވނީްމިއަކަށްްހައްލެއްްނުލިބޭނޭ.ްލޯންގުްޓާރމްްޕްލޭނުތަކަށްް އެީކގައިްމަަސއްކަތްކޮްށގެންްނޫނިއްޔާމުްއަުޅގަ

ް ްސްކޫލް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްކުދިންތަކަށް ްމި ްކުަޑކުދިންތައް، ްމިއަންނަ ްބޮޑުވަމުްނ ްމިހާރު ްތެޭރގަިއްވިސްނާއިުރ ނިޒާުމގެ

ްދީނީް ްދަސްކޮށްދޭން. ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްކަންތައްތަާކ، ްޯގސް ްކަންތައްތަކާ ްރަނގަޅު ްނުބަާޔއި ްހެާވއި ްއެބަޖެހޭ ވެސް

ްކަަމކީް ްކޮންމެ ްނުކުރެވޭނެ. ްކަެމްއ ްމި ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްނޫިނއްޔާ ްއިތުރުކޮށްގެން ްހަމަ ްވެސް ހޭލުންތެރިކަން

ްބިރު ްކަމަށް، ނޑުމެންނަށްްްހެޔޮވަރުކަެމއް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކުރަންީވ ްވެސް ްކަމެއް ްކޮންމެ ްގޮްސގެން ފަހަނައަޅައި

ްކަްނކަންް ްއޮތަސް،ްނެތަސް ްޤާނޫނެއް ްއަނެްއކާ ްނޫން. ްގޮެތއް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްއެއީކީ ްވިސްނައިދެވެންޏާމު ދަރިންނަށް

ނޑުމެންްދަރިންނަށްްވިސްނައިދީގެްނ،ްއަުޅަގނޑުމެންގެްލީޑަރުންް ނިކުމެްމިްގޮތަށްްވާހަކަދެްއކުމަކީްެވްސްކުރަންްއަުޅގަ

ްބޭފުޅުންް ްސިޔާސީ ްހުރިހާ ްލީޑަރުންާނއި ްހުރިހާ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްނޫން. ްހައްލެްއ ްއޮތް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވަގުތު މި

ްމަަސއްކަތްކުރަްން ްކިޔަިއގެން ްއެަކއްެޗއް ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހުނީމަ ްސަލާމަތާ ްަޤއުީމ ްިކޔަިއގެން، އެަކއްެޗއް

އެބަޖެހޭ.ްބޭރުްޤައުމުތަކުގެްވެސްްމިކަންްއޮންނަނީްމިހެން.ްކިތަންމެްސިޔާސީްވާދަވެރިކަްންއޮތްކަމުގައިްިވޔަސްްޤައުީމް

ްެއގޮތަްށް ްއެހެންވީމާ، ްމަސަްއކަތްުކރޭ. ްކިަޔިއގެން ްެއކަްއޗެއް ްވެްސ ްއެންމެން ްހުރިހާ ްހަމަ ްޖެހުނީމަ ސަލާމަތާ

ްރޫ ްމަސައްަކތްކުރުމުގެ ްެވސް ްއޮތްްއަޅުަގނޑުމެން ްޖެހިފައި ްމި ނޑުމެންނަކަށެއް ްހިނދަކު،ްއަޅުގަ ްނުނިކުްނނަހާ ހެއްަގއި

ްހަލާކުވެގެްން ްހަމަ ްމުޅިން ްއޮތީ ްމި ްމުޖުތަމަޢުތެރެ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްނެތް. ްސަލާމަްތވެޭވކަށް ކަންތައްަގނޑުން

ނޑުެމންްހަމަްދެްލޯމަރާފައި އިްނޞާފުްާގއިމުކުރަންްނިކުންނަްންްގޮއްަސ.ްމިކަންްއަލުންްރަނަގޅުކުރުމަށްްޓަަކއިްއަުޅގަ

ްެއގޮތަށްް ްއެހެންވީމާ، ްލިބެންެޖހޭ. ްއެބަ ްއަދަބު ްީމހާއަށް ްކުްށކުރާ ްނެތި، ްބެލުމެއް ްމޫނަށް ްމީހެއްގެ އެބަޖެހޭ.
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ްވާހަަކް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއިލްތިމާސްުކރަމުން ްަމސައްކަތްކުރުމަށް ްވެސް ްފަރާތްތަކުން ްސިޔާސީ ްހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

 ން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ނިންމައިލާނަ

ް

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްމުހިއްމުް ްބަެއއް ްައަވސްކުރުމާއި ްމަސައްކަތްތައް ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްދާ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްގޮތުން ްގުޅޭ ްނިންމުމާ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤާނޫނުތައް ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އިރާގެ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްދަންނަވާލަން. ްކަމުަގއި ްނުކުތާތަކެއް ްތާއީދުުކރާ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުތާތަަކީކ ްބައެއް ޤަރާރުގެ

ް ްފަށާނީ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިން ްފެށުމުެގ ްވާހަކަ ްދާއިރާެގްއަޅުަގނުޑގެ މުލަކު

ްއެބަް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްތާއީުދކުރަމޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަަތކަްށ ްހުރިހާ ްދެއްކެިވ ްެއ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެްއެގް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއާ ްއެބަހުރިަކން. ްމަސައްކަތްތަެކއް ްބައިވަުރ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑުެމން ްއަޅުގަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ްހަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެްއެވސްްދަށުން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިީއ ްވާކަން. ްޤާނޫނުތަކެއް ްބައިވަރު ދަންޖެހޭ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްހާލަތްތަކުަގއި ްކަހަލަ ްބައެއް ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްކަމެއް ްއޮތް ްގެެނވެން ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއް

ްކަ ްމަސައްކަތްނުކުރެވޭ ްހުންނަ ްކުރަން ްއަށް ްއަމިއްލަ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ނޑުމެްންޖަޒުބާތުވެގެން ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކޮށް، މަށް

ްކަންކަން.ް ްއަންނަ ްތެރެއިން ްޖަޒުބާތުގެ ްފަހަރު ްބައެއް ްެއއީ ްވާހަކަދެްއކުން ްގޮތަށް ްތާށިވާ ްކަންކަމުަގއި ްއަށް އަމިއްލަ

ްހުންނަނީް ްއެކަން ްިވސްނުމުގައި ްބޭފުޅެއްގެ ްއެ ްއިޙުިތރާމުކުރަން. ްވެސް ްވިސްނުމަށް ްއެ ނޑު، ްއަުޅގަ ްވެސް އެކަމަށް

ް ްވިދާުޅިވްކަމަށް ްއެ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމުލަކު ްުނކަން ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަެވސް ވަންޏާ.

ްއާް ްނޫންކަން. ްނެތިގެން ްޤާނޫނެއް ްމިުއޅެނީ ްނޭޅުވި ްމަގަށް ްހަމަ ްކަންކަން ްޤައުމުގެ ްިމ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ފަދައިން

ްޤާނޫނުއަ ްފެށިއިރުގައި ްޢަމަލުކުަރން ްއަށް ްމިްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެންނަށް ްަބޔާންެވގެންވޭ.ްއަުޅގަ ްއެއް ްާމއްދާ ާސސީގައި

ްހަމަމަގަށްް ްކަްނކަން ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްޢަމަލުކުރެވޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްޤާނޫނުތަކަށް ްއެ ްހިނދަކު ްއުަވއިނުލާހާ ޤާނޫނުތައް

ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ްެވސް ްފަހަރެއްގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތިގެްންކަމަކަށް ްޤާނޫނެއް ްއަޅުަގނުޑްްނޭޅުވެނީކީ އެހެންނަމަވެސް

ްމުހިއްމުް ްމިއީ ްބިލާ، ްބެހޭ ްހެއްާކ ްބިލާއި ްާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްބިލާއި ްއިޖުރާއަތުގެ ްޖިނާޢީ ްތާއީދުކުރަން ްހަމަ ވެސް

ްއާިއް ްފޯރަމްތަކުގަ ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމުހިއްމުކަން ްބިލުތަކުގެ ްއެ ްއެހެންނަމަެވސް ބިލުތަކެއްކަން.

ްތަފާ ްނުކުެރވޭނެ.ްމަޖިލީހުގެ ްހައްލެއް ްއެކަމެއް ްދެއްކިޔަސް ްވާހަކަ ްއެ ްއަޅުަގނުޑމެން ްތެރެއިން ްވިސްނުމުގެ ްޚިޔާލުގެ ތު

ްރައްޔިތުންް ްކުލަވަރު ްކުރާަކމުގެ ްނުވަތަ ްުކރަމުންދާކަމުގެ ްކުރެވޭނެ، ްއެކަން ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްކުރެވޭނީ އެކަން

ނޑުމެންްިވސްނާލަންްއެބަޖެހޭްކޮމިޓީގެްޤަބޫލުކުރާްމިންވަރަކަށްްއެކަްންދައްކަިއގެން.ްއެހެންް މިްދެންނެވިްކަމަކީްއަުޅގަ

ްެއކަނި،ްހަމައެކަިން ްކަންތައްތަކަށް ްފެންނަ ްތަޅުމުަގއި ްމަޖިީލހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްވެސް. ްކިހިނެްއތޯ ްދަނީ މަސައްކަތްތައް

ްފު ްއެންމެ ްއެއީ ްއަދި ްބުނެލުމަކުން ްބަހެއް ްއަރައި ްޕްރޮގްާރމަކަށް ްޓީީވގެ ްމީހާގެްރިޢާޔަތްކޮށް ްއެ ްގޮތަކަށް ރިހަމަ
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ނޑުް ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުްނ ްފާަހގަކުރާ ްކަންބޮޑުވުންަތއް ްމިކަހަލަ ްކަންަތއްތަކަށް ްމި ްެއހެންވީމާ، ްނޫން. ޒިންމާއަދާކުެރވެނީކީ

ްވާނަަމް ްކަމަށް ްއެހެންވެއްޖެ ްދެްއވާށޭ. ްޝައުުގވެރިކަން ްެއ ްވެސް ްމަސައްކަތްތަކަށް ްކޮމިޓީގެ ްހަމަ ދަންނަވައިލާނީ

ްވަރަްށްއަޅުަގނޑުންް ްޤަބޫލުކުރަްނ ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރެިވގެންދާނެ. ްގޮެތްއގަިއ ްޒިންމާދާރު ްަތންކޮޅެއް ްމަަސއްކަތް ގެ

ްމިް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮންކަމެއްތޯ ްދައްކަނީ، ްމި ްވާހަކަ ްޤާނޫނުތަކުގެ ްބޮޑެތި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުތައް، ްކުދި ކުދި

ްތަންފީުޛެވގެ ްޮގތުގައި ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްޤާނޫނުތައްްޤައުމުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫުންހަދާ ްދައްކާނީ ނޑުމެން ންދަނީ.ްައޅުގަ

ްބާރުތަކަށް.ްނުވަތަްޝަރުޢީްދާއިރާް ްތަންފީޛީ ްހުރިްފުރިހަމަްގޮތުެގްވާހަކަ.ްއަޅުަގނޑުމެންްއިނގިލިދިއްކުރާނީ ހެދިފައި

ބުނާްވާހަކަްއެއްްނޫންކަން.ްވަރަްށްއަށް.ްއެހެންްނަމަވެސްްައޅުަގނޑުމެންްޙަޤީޤަތްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ްމިއީްހަމައެކަނިް

ްޢަމަލުތައްް ްޚިލާފު ނޑުަތކާ ްމިންގަ ްއިޖުތިމާޢީ ްޢާއްމު ްދައްކަނީ. ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާހަަކ ްޤާނޫނެއްގެ ކުޑަުކޑަ

ްމިް ްއަދި ނޑުމެންނަކަށް ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްފާސްކޮށްފައިވޭ. ްމޖިލީހުން ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްޤާނޫނެއް ހުއްޓުމުވުމުގެ

ްއެހެންްމުޖުތަމަ ްދާތަނެއް. ްތަްނފީޛުެވގެން ްވެސް ްމިންވަެރއް ްޒަްއރެއްގެ ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްނުދޭ ްފެނިެގނެއް ްތެރެއަކުން ޢުގެ

ނޑުތަކާްޚިލާފުްޢަމަލުތަކުގެްތެރެއިންްމެުނވީްމިއިންްެއއްވެްސްކުށްތަަކކަށްް މިދެންނެވިްކަމަކީްޢާއްމުްއިުޖތިމާޢީްމިންގަ

ްޚިލާފުވެވޭނީ ްފުރަތަމަ ްކަމަކަްށްްއަރައިުނގަނެވޭނެ. ްއެއްވެސް ްއެހެން ްދެން ްޚިލާފުވުމަށްފަހު ްޤާނޫނާ ްއެ ްޤާނޫނަށް. އެ

ްދާތަނެއް.ް ްތަންފީޛުވެގެން ްވެސް ްޤާނުނު ްއެ ްނުފެނޭ ނޑުމެންނަކަްށ ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްދެވޭނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވާހަކަެދއްކިޔަް ްމި ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްައޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވާނީ ނޑު ނޑުމެްނެގްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ކަްސްނުވާނޭ.ްއަުޅގަ

ްމުހިއްމުް ްހުރިްޤާނޫނުތަކަކީ.ްކޮަބއިތޯއޭ ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްނުހެދި ްއެްއވެ،ްކޮބައިޯތއޭ ްދަަށށް ްމޭެޒްއގެ ްއެއް ްބާރު ތިން

ްނުހަދާނެް ްމުހިއްމުވީމާ،ްހަދާނެ ްޤާނޫނު ްއަނެއް ްދުވަހު ްމުހިއްމުވެފައި،ްައނެއް ްޤާނޫނު ްެއއް ްުދވަހު ޤާނޫނުތަކަކީ.ްއެއް

ްމުހިއްމީްޤާ ްޤާނޫނެއްތޯ ްކޮން ްޓަަކިއ ްހައްލުކުރުމަށް ްކަްނކަން ްއެހެން ްނޭނގޭނޭ. ނޑުމެންނަކަެށއް ްއަުޅގަ ނޫނެއް

ްަރއްޔިތުްނގެް ްގޮސް ްދައްކަމުން ްވާހަކަދަްއކަމުން ްގޮތްގޮތަށް ްއެކި ްބޭފުޅުން ްެއކި ްއެެހންވީމާ، ްއެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ްބަ ްއިރުމައްޗަށް ްބަދުވެ، ްހުޅަނގަށް ްވެސްްމަޖިލިސް ްދިމާލަށް ްމަޖިލީހާ ްރައްޔިތުްނގެ ްބަދަލުވީމާ ްެދކުނަށް ދަުލވެ،

ްތެރޭަގިއް ްތަފާތުވުންތަުކގެ ްމިތަނުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހާވަރަށް ްނޭނގޭނެ. ްރަްއޔިތުންނަކަށް ްގޮެތއް އިޝާރާތްކުރާނެ

ނޑު ްއަުޅގަ ްހައްލެނުވާނެ. ްކަމެއް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދެއްިކޔަސް ްވާހަކަތަެކއް ްއަިދވެސްްްތިބެގެން ގޮވާލަނީ

ް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުރަނީ ްމަސައްކަތެއް ްއިޚްލާޞްތެިރ ްކޮްނ3ްްއަޅުަގނޑުމެން ްައއިްސ، ްދަށަށް ްމޭެޒއްގެ ްެއއް ބާރު

ްހިތާް ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމަށްވާނަަމ ްމިކަްންކުރެވޭނީ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކޮްށގެްނތޯ ޤާނޫނެއް،ްކޮންކަެމއް

ްއެހެންވީާމ،ްްރޫހުން،ްއަޅުގނޑުމެންނަށް ްތައްޔާރަށް. ްކުަރން ްއެކަން ްދީގެން ްވަގުެތއް ްހުރިހާ ްހުރި ްެދވެން ަގއިމުވެސް

ްބާރުެގްމައްޗަށްްޮގވާލަންްމިކަންްައވަސްކޮށްދިނުމަށް.ްޝުކުިރއްޔާ.3ްއަޅުަގނޑުްަދއުލަތުގެް

ް

ްްވުން:ވާހަކަދެއްކެމީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާނުްފަހުްފޭދޫ
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ްޢިއްަޒތްތެ ްޝުކުރިްއޔާ ްޢަދުލުެގް`. ްޖިނާޢީ ްފެއިލްެވގެން، ްނިޒާމު ްޢަދުގެ ްޖިނާޢީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ރި

ްދިއުމުަގއިް ްގިނަވަމުންދާ ްކުްށ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްބަޔަކީ، ްމަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭ ްަޓކައި ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ނިޒާމު

ް ްތިއްެބވި ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްބަޔަކީ ްޤަރާރުގައ77ްްިޒިންމާއުފުލަންޖެހޭ ްމި ްކަމަށް މެންަބރުން

ްފުރަތަމަް ްއަޅުަގނޑުމެން ްިމައދު ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއޮތުން ްއޮންނަ ވިދާޅުވެަފއި

ނޑުމެންްމިްކިޔަނީްކޯއްަޗކަށްތޯ.ްކުްށކުރާްމީހާ،ްކުށްކުރާްަވގުތުްން ވިސްނާލަންޖެހެނީްޖިނާޢީްޢަދުލުގެްނޖިޒާމެއްްއަުޅގަ

ްހާޒިރުކުެރވި،ް ްކުރިމަްއޗަށް ްހިންގި،ްއޭނާްޝަރީޢަުތގެ ްތަޙުޤީޤު ްމަްއޗަށް ްއޭަނގެ ްހަްއޔަރުކޮށް ްހިފައި ްމީހާ ްއެ ފެށިގެން

ްނިޒާމު.ް ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްކިޔަނީ ްމި ްމިއަށް ްދާންދެން ްހަމައަށް. ްތަންފީޛުކުރުމާ ްައދަބު ްނަމަ، ްކުެރވިއްޖެ ޙުކުމެއް

ް ްއޮތީ ްތެރޭަގއި ްނިޒާމުގެ ްމި ްސުވާލަކީ.ްއެހެންވެ ްމިއަދު ްމިއީ ްމަޖިލިސްތޯ، ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ހަމައެކަނި

އަހަރުްދުވަހުގެްތެރޭގައިްރަްއޔިތުންެގ39ް،49ްްދިވެހިރާއްޖޭގެްޖިނާޢީްހަޔާތް،ްކުށްވެރިްނގެްޖިނާޢީްހަޔާތުގައިްމިދިޔަް

ނޑުްދެކޭގޮުތގައިްާރއް ަލއްކަްއެއްހާްމީހުންގެްތެޭރގަިއ3ްްޖޭގެްމިްމަޖިލިސްްނެތިގެންތޯްކުށްްިގނަވަމުންްދިޔައީ.ްއަުޅގަ

މިތިބީްމަދުްކުށްވެރިން.ްިދވެހިްރައްޔިތުްނގެްމިްމުޖުތަމަޢުގެްގިނަްއަދަެދއްެގްމީހުންނަކީްުކށްވެރިންނެއްްނޫން.ްއެކަަމުކް

ްބަދަލުވަމުން ްގޮތަށް ްއުފެދޭ ްވެސް ްތަންތަނުގައި ްއެހެނިހެން ްދުނިޭޔގެ ްވެސް ްރާއްޭޖގައި ްހަޔާތާްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާ

ނޑައެޅެންމުންދާް ްކަ ްކަމަށް ްކުށެްއ ްކަމަކީ ްމިވެނި ްކަމަކީ ްއެވެިނ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންގެ ްގިަނވެ، ްކުށްަތއް އެީކގައި

ްކުށްވެރިންނަްށް ްއަކީ ްނުކުތާ ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްމިއީ ްެގންދޭ. ްއެބަ ްވެސް ްކުށްކުރަމުން ްމީހުން ްބަޔަކު މިންވަރަކަށް

ްހަ ްޤާނޫނު ްޓަކައި ްރައްޔިތުންެގްއަދަބުދިނުމަށް ްކަމަށް ްޢަމަލެއް ްޖިނާޢަތުގެ ްޢަމަލަކީ ްމިވެނި ްޢަމަލަކީ، ްވަކި ދާފައި،

ނަޑއެޅުމަށްފަހުްއެްމީހާްއަށްްކުުށގެްއަދަބުދެނީްީކއްކުރަންތޯ.ް ނޑައަޅައިްޤާނޫުންހަދައި،ްކުށެއްްކަމަށްްކަ މަޖިލީހުންްކަ

ކުާރްކުެށއްެގްސަބަބުންްުމޖުތަމަޢަށްްލިބޭްގެއްލުމަކުންްކުށްކުރާްމީހާްއަްށްއަދަބުދެނީްއެްމީހާްނައްތާލަންތޯ.ްުނވަތަްއެް

މުޖުތަމަޢުްހިމާޔަތްކުރަންތޯ.ްނުވަތަްދެވަނަްފަހަރަށްްއެްމީހާްއެްކުށްނުކޮށްްއިޞްލާުޙގެްމަަގށްްގެނެވޭތޯްތޯ.ްރާއްޖޭގަިއް

ްަތޙު ްމީހަކު ްެނގި ްވަގަށް ްފުަވއްމުލަކުން ްެއއް ްަބއްތި ްަބއިސިކަލް ްގޮތަކީ ްއައި ްެއްކަންހިނގަމުން ްބަންދުކުރެވި، ޤީޤަށް

ްޑި ްގެނެސް، ްބަންދުކޮށްގެން ްތެރޭގައިމީހާ ްމިނިސްޓްރީ ްއެްގެޒކެޓިްފެންސް ްއިންަނވާނެ ްއިސްތަފާްއޭރު ްޑިރެްކޓަރ ވް

ް،ޖެހީމަދާލ55ްްުުދވަހަށްްބަންދުކުރަން.41ްްއެީވްްބޭފުޅާްޖައްަސވާނެްާސދަްބާ.ްމަނިކުްކިޔާްބޭފުެޅއް.ްއެްްއިބްރާހީމު

ްދޫކުރ55ްަ ްަވގަށްދުވަސް ްބަންދުކުރަންްނވީ.ްމިީއްބައިސްކަލު ްވެސް ްމީހާ ްމައްސަލަިއަގއިްެނގި ްމަސްތުވާތަކެީތގެ ޖެހޭނީ

ް ްަބންދުްބ14ްާހަމަ ްގޮޅިޖަހައިގެން ްއެއް ްއާއި ްމީހާ ްފުްގައެއްްްކުރި ްދަނީ ްވެގެން ްނަތީޖާައކަށް ވައްމުލަކުންް.

ްަވގަށް ްމަސްތުބައިސްކަލުބައްތި ްއަފްޣާނިސްތާނުން ްއާއި ްމީހާ ްީމހާނެގި ްއެތެރެކުރި ްތަންފީޛުކުރުމަށްްްއާވާތަކެތި ްއަދަބު

ްމަރުޙަލާ ްހުރިހާ ްއެްއްޮގޅިް،ެއއްަގއިްޓަކައި ްެވސް ްމަރުޙަލާަގއި ްއޮްނނަންޖެހުން.ްއެހެންވީމާެއއްްތަޙްޤީޤީ ްވާ،ްަގއި ްމި

ް ްވަގަށްގޮތަކީ ްަބއިސްކަލުަބއްތި ްތަޙްމި ްމީހާ ްވެސްްްޤީޤުެނގި ްނިކުްނނައިރު ްއޭނަ ްނިމިގެން ހުންނަނީްްމިްމަރުޙަލާ

ްތެރޭގައިްމިްހަކަށްްބަދަލުވުމުގެްމަގުމަތީގަ.ްއެހެންވީމާ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްމުޅިްސިސްޓަމުމަސްތުވާތަކެތީގެްވިޔަފާރިކުރާްމީ
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ކުެށްއގެްތުހުމަތުގައިްމީހާްބަންދުކުރާްވަގުތުންްް،ކުރާްމީހާްހައްަޔރުކޮށްގެންށްއެއް.ްކުްއަންނަނީްވަރަށްްބޮޑުްމައްަސލަ

ްމިންގަްދުނިޔެމެދުްޢަމަލުކުރަންޖެހޭްވަކިްުއސޫލުތަކެްއްއެބަހުރި.ްމީހާއާްްފެށިގެންްއެ ްއެބަްއޮްތ.ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުތަެކއް

ްރޮކެޓު ްމިްމިއީ ްދެން ްޫނން ްމީހަކުްްސައިންެސއް ްދައްާކކަށް. ްވާހަކަތަެކއް ްމޮޅު ްމާ ްތިބެގެން ްއަުޅަގނޑުމެން ތަނުގައި

ްކުރީމަ ްްއެް،ކުށެއް ްހައްޔަރުކޮްށގެންމީހާ ްހިފައި ްޝަރީޢަތުގެތަޙްޤީޤުް، ްއަދަބުްކޮށްގެން ްގެންދެިވ، ްއަށް ދެިވ،ްމަރުޙަާލ

ކްރިމިނޮލޮޖީގެްޙަޤީޤަތްތަކަށްްށްްސާފުކޮށްްއެނގެން.ްއެހެންވީމާ،ްދުނިޔޭގައިްވަރަމިްއޮތީްއަދަބުްތަންފީޛުކުރަންވީްގޮތްް

ްބަލާއި ްކުށްރިޢާޔަތްކޮށް ްމިހާރު ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްފަސޭހަރު ްވަރަށް ްމީހުން ްެދނެްކުރާ ްމާއިން ްމަގުމަީތގަިއްގަނެވޭ. ލޭ

ްޓެޓޫ ްގިނަމިހާރު ްވަރަށް ްމަދުތޯ. ްމީހުން ްއުޅޭ ްެޓޓޫްްޖަހައިގެން ްގަިއގައި ްމުޅި ްތަންތަންްވެއްޖެ. ްފާޑުފާޑުގެ ޖަހައި،

ްމި ްނައްޓާލައި ނޑު ްތަންތަންގަ ްބޮލުން ްމަސައްކަތްކުާރްްތޮރުފައި، ްގެއްުލވާލަން ްސިފަ ްއިންސާެނއްގެ ްެއއްކަލަ ބާވަުތގެ

ހޭ.ްކުްށކުރުމުގެްޓެްނޑެންސީްުހރިްމީހުންްކަމަށްްއެބަްކުށާްެބހޭްމާހިރުންްދަންނަންޖެް،ރުމަކީްމިީއްކުށަށްްަމގުފަހިވާްކު

ް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަކީ ްމުމާނަ ްޚިދުމަތްތަޙްޤީޤީ ްފުލުހުންގެ ްދިވެހި ްމީހުންނާއި ްތިިބ ްތިއްބެވިްއައްސަސާތަުކގައި ދެއްވަން

ްއެ ްވަރަށްްސާފުކޮށް ްމީހުންނަފަރާތްތަކަށް ްކުށްކުރާ ްމުޖުތަމަޢުގަިއްތިބި ްދިވެހި ްމީހުންނާްނގޭނެ ްކޮބައިކަން.ްސިޔާސީ ކީ

ްިވޔަފާރިވެރިންނާ، ްބަދަލުަގއިްއަދި ްުކރަމުގެ ްކުށްތަްއ ްޖިނާޢީ ްބޮޑެތި ްވެްސ ްތެރެއިން ްމީސްމީހުންގެ ްމި ކުދިކުދިް،

ްބޭނުންކޮށްލުމާ، ްމަސްތުވާެއއްެޗއްެގ ްކްރައިމުކުރުާމއި ްވެރިންާންްމިކަހަލަްކޮމާޝަލް ްދައުލަތުެގ ްކުރާ ކަންތައްތަްއ

ްތަންފީޛީް ްމަސައްކަތްކުރާ ްތެރޭަގިއ ްނިޒާމުގެ ްއަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވެސް ްދާންދެން ހިސާބަށް

ްނޫން.ްމިއަދުް ްވަންހަނާެވގެންާވްކަންތައްތަެކއް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްމިއީ ްިތއްބެިވްބޭފުޅުންނަށް މުއައްސަސާަތކުަގއި

ްމިއަޅުަގނ ްދިމާވެގެން ްއަށް ްރާއްޖެ ްްޑުމެްނގެ ްބަދަލުވަމުންދާ ްމިދަންނަވާ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްރާއްެޖްްޔާތާހައުޅޭ އެކީގައި

ްބާރުވެރިކުުރވުމަށް ްއިތުަރށް ްކުށްވެރިން ްކުށްތަކާއި ްއިތުުރވަމުންދާ ްެވސް ްފަރުދާެގްްއަށް ްމި ްބަޔަކު ްއެހެން ޓަަކިއ

ްމަސަްއކަތްކުރަމުން ްތިެބގެން ްބަދާކަްފުރަގަހުގައި ްމިސާލަކަށް ްރާއްޭޖގައިން. ްހިނާގްްއްލަާވ! ްބާރުމިނުގައި އެންމެ

ްބަލަހައްޓަންްނުވަތަްމުޒާހާެގްް،ކަމަށްްވިޔަސްްްސިޔާސީްހަރަކާތްތަކަށް.ްކޮންމެްސިޔާސީްހަރަކާތެްއްހިންގި ސެިކޔުރިޓީ

ްފޯރިމަރަން ްކުރީަގއި ްކުރަންް،އެންމެ ްމިް،އަނެއްކަެމއް ްަގާވއިްްަމގުމަތީގައި ްޤާނޫނާއި ްއުޅޭުއޅޭ ްޚިލާފަށް ކަންކަްންް،ދާ

ނޑުމެންނަށްްފެނޭ.ްމި ކަންކަންްމިްކުރަނީްްމައްޗަށްްގިނަވެަފއިްތިބޭްކުިދންތައްްގެނެސްްމޮބިަލއިޒްކުާރްމަންޒަރުްއަުޅގަ

ްމި ްފަރާތްތަކުން. ްފަރާތްތަްސިޔާސީ ްިސޔާސީ ްތިބެނީ ްފަހަތުގައި ްއެންމެ ްކުރުުމގައި ްވިޔަފާރިވެރިން.ްކަންކަން ކާއި

ްމަސައް،ްއެހެންވީމާ ްކުާރނެ ްވާގޮތަކީ ްަވޒީފާމި ްނެތިގެން ްރައްޔިތުންނަްށްް،ނުދެވިގެންްކަތެއް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ދައުލަތަށް

ްކުރެވި ްަވއްކަންަތއް ްކުދިކުދި ްުކރެވި، ްކުށްަތއް ްކުދިކުދި ްހޯދައިނުދެވިގެން ްފުރުޞަތުތައް ްދޭންވާ ްއެނޫން، ވެްސްއަދި

ްއަރަިއގަ ްަކންކަމަށް ްޭނއްގާނީ ްހަލާމުޖުތަމަޢުގައިވާ ްއިތުރަށް ްމީހުން ްތެރެއިންލާަފއޭްކުެނވޭ ްނިޒާުމގެ ްދައުަލތުގެ ކުރަީނ

ެއއްްނޫން.ްްމިއަދުްމިްއުޅެނީްކޮންެމހެންްހަމައެކަނިްޤާނޫނެއްްނެތުމުގެްމައްސަލަ،ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީ.ްއެހެންވީމާ

ްވާހަކަ ްޤާްރަނގަޅު ްބެހޭ ްހެއްާކ ްފޮރެންސިކުެއއް. ްއެބަޖެހޭ. ްހަދަން ްޝަރީޢަތަކަށްްއެވިޑެންްނޫނު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ސް
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ްެރކޯޑިންނުކުރޭ.ްޯއޑިްޤަބޫލެއް ްއެްއ،ްވީޑިޔޯ ްެރޯކޑިން ްޤަބޫލުްޔޯ ްލޯއެއް ްހަމަ ްނެތް.ްމިއީ ްގޮެތއް ްހިނގިްކުރާ މަތީގައި

ްވިޔަސްް ްގޮތެއްް،ކަމެއް ްސާބިތުވާނެ ްރާއްޖޭގައިްމިކަން ްއިންކާރުކުރަންޏާ. ްއަްނެތީ ްގޮތަކީްަޝރީޢަތްކުރަމުން އި

ްއިޢުތިރާފުްހަމައެކަނި ްކުީރަގއި ްމީގެ ްައބަދުްއަހަރ54ްްުވާންޖެހެނީ. ްެވސް ްތެޭރަގއި ްގެނެްސގެްންދުވަހުގެ ްމީހާ ވެސް

ކުރުވޭތޯ.ްއަަހރެންްމިވެނިްކަމެއްްކޮށްފީމޭްނުބުނާހާްހިނދެއްގައިްއޭނަގެްލައިގެންްވެސްްބަލަނީްއިޢުތިރާފުގުދާރުްބިންދާ

ްރާ ްކަަމކަށް ްސާބިތުވާ ްކުށެއް ްކޯމައްޗަށް ްއެހެންވީމާއްޖޭގެ ްނުވޭ. ްމީގެތެރޭގައިްްމި،ްޓަކުން ްދެން ްއުޅެނީ. މައްސަލަތައް

ނޑިޔާރުންނާިއްްޓަކަިއްޖިނާޢީްކުަށށްްއަދަބުްަކނަޑއެޅުމަށްްދުލުގެްނިޒާމުްހަރުދަނާކުރުމަށްޖިނާޢީްޢަ ޓަަކއިްތިއްެބވިްފަ

ްހޯދައިގަތުމަށް ްކުށް ްމަސަްއކަތްްޖިނާޢީ ްވެސްޓަކައި ްމުއައްސަސާ ްފުލުހުންގެ ްތަރައްޤީކޮށްްކުރާ ްޖެހޭ ްއެް،ެއބަ

ކޮށްލަނީްފިލްމުްްޒަމާނީްތަހުޒީބުގެްތެޭރގައިްމިކަންްކުެރޭވވަރުްބަޔަކަށްްހަދަން.ްމިއަދުްވަްއކަންްމިްފުޅުންނަކީްވެސްބޭ

ްރިްގޮތަށްްއޭތި.ްފިލްމުތަކުގައިްަވއްކަްނކުރަންްބޭނުންކުރާްފެސިލިޓީްސްހޯދައިގެންްހަމަްއެްފިލްމުަގއިްވަްއކަންކުބަލާފަ

5ްްްރާވަިއގެން ްބުީރގަިއ ްޮގއްަވއިވަނަ ނޑު ްސީލިންގަ ްތިޖޫރީ ްބުރިއިންނަ ްވަނަ ްދެ ްމިްްލާފައި ްވައްޓާލަނީ. ްއަށް

ޖެހޭްދިވެހިރާއްޭޖެގްކުރިއަރަމުންދާްމިންވަރަށްްއެބަކުރަނީ.ްެއހެންވީމާ،ްްފެންވަރަށްްރާއްޖޭަގއިްމިހާރުްވަްއކަންްވެސްްމި

ްުމއަްމިކަންކަމާ ްތަރައްގުޅޭ ްތަހުޒީބުްއްސަާސތައް ްަމޖިީޤވެ ްރައްޔިތުްނގެ ްހަމައެކަނި ްޗުއްީޓްވާން. ްމެންބަރުން ލީހުގެ

ްމިްްމިްނުނަގައި، ްސަބަބުން ްބުނުމުގެ ްކުެށކޭ ްކަމެކޭ، ްމިވެިނ ްކަމަކީ ްެއވެިނ ްހަދަިއ، ްބިލުތަކެއް ްތިބެެގން ްތަނުަގއި

ނޑުްމިހިރީްއެންމެްފަހަރަކުްވެސްްއެންމެ ދުވަހެްއްވެސް،ްބުރާސްފަތި،ްހުކުުރްްކަމަކަށްްހައްލެއްްނާދޭ.ްެއކަމަކުްއަުޅގަ

ްޒިންމާް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ްތައްޔާރަށް. ްނިންމަން ްކަމެއް ްނިންމަންޖެހޭ ްމިތަނުން ްވެސް މަސައްކަތްކޮްށގެން

ްއެަބް ނިޑޔާރުން ްފަ ްތިއްބެވި ްކޯޓުގައި ްޖިނާޢީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދެން ްނެތް ްނެގޭކަެށއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްތަން ްދިމާލަްށްޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ނޑިޔާރުންނާ ްފަ ްކޯޓުގައި ްޖިނާޢީ ްފަހަރަށް ްގިނަ ްވަރަށް ްއިޚްލާޞްތެރިވާން. ޮކޅެްއ

ްބައިވެރިވާ ްކުށްވެރިންާނ ްކުށާއި ްދިއްކުެރވޭ ްއެބަ ްއިނގިލި ްފުްތުހުމަތުގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ލުހުންގެްކަމަށް.

ްކީްވެސްްކުށްވެިރންނާްގުޅުންްބާއްާވ...ފިސަރުންނަކުރަންްތިއްބެވިްއިްނވެސްިޓގޭޝަންްއޮމުއައްސަާސގައިްތަޙްޤީޤުް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިބްރާހީމުްމަދުްރަޝީދުއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙް

ްމިތިީބްް.انرحيىްانرحًٍްهللاްبسى ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤަރާރުތަކަށް ްމިފަދަ ްއާެދ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްަދްއކާ....ްވާހަކަދައްކަފައްކާްހަމަްހަދާނެްގޮތްްހުސްވެވާހަކަދަްއކަދަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމާފުކުަރއްވާތި! ްްމާފުކުރައްވާތި! ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްފުރުޞަތުއިސްދޫ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމަަޑވެިލްމެންބަރަށް އެރުވޭނީ

ނޑަްށްއެްިއްޮއތްްުރްމުޙައްމަދުްނާޒިމަށްްފުރުޞަތުއަރުވާފަ.ްއެްލިސްުޓގަދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަ ްއޮޅުމަކުންްއަުޅގަ
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ްގެންެދވުނީ. ްިޢއްޒަތްްމާފުކުރަްއވާތި!ްގޮތަށް ްާދއިރާގެ ްމަަޑވެލި ްނާޒިމުައޅުަގނޑު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ވާހަކަފުޅުްްތެރި

ްކުރިއަށްްގެންެދވުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ްލިބުނީތީވެްް.انرحيىްانرحًٍްهللاްبسى ްފުރުޞަތެއް ްނަމަވެސް ްގަދަބާރުން ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްމަނިކުފާނަށް...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްދަންނަވައިފިން ްެއއީްލިޔުމުަގއިްއޮތްްޮއޅުމަކުންްވީްކަެމއްްް،އެްއގޮތަކަށްްވެސްްގަދަބާރަކުްންނޫންްއިނގޭތޯ.ްއަުޅގަ

ްއެހެންވީމާްކަމަށް. ްޤަބޫލުކުރަްއވައިްޢިްއޒަްތތެރި، ްއެކަން ނޑުްވާްމެންބަރު ްއަުޅގަ ްގެންދެވުމަށް ްކުިރައށް ހަކަފުޅު

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ްމަނިުކފާނުގެ ްއެހެންެވއްޖެްއޔާ ްއެހީފުޅާްއާދެ، ްވެްދީލަތި ްެއކަމަށްއެކީަގއި ްލިބުނީތީވެ ްފުުރޞަތެއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްސް

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލަންޖެހެނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްއާދެ، ްޝުކުރުވެިރވަން. ްމަނިކުފާަނށް ްައޅުަގނޑު ޓަކައި

ް ްތެރޭގައި ްމުޖުތަމަޢު ްކުޑަ ްމި 5ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަޅުަގނޑުމެްހާސ14ްްލައްކާ ްތެރޭގައި ްޤައުމެއްގެ ްއުޅޭ ްންމީހުން

ްޤައުމަކަށްް ްއެްއވެސް ްއިޚްތިޔާރުްދުނިޔޭގެ ްބާރާއި ްވަރުގެ ްއެްއވެްސްނުދޭ ްދުނިޔޭގެ ްއޮތީ. ްބާރެކޭ ްދިފާޢީ ްއޮތް ދީފައި

ްޤައުމުގައި ްއަޅުަގނޑުެމން ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްނެތްވަރުގެ ްނިސްބަތުން ްތިއްބޭ.ްްޤައުމެްއގެ އެބަ

ްމަރު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްރަްއޔިތުންނަށްްޢާއްްކީްއވެގެންޯތއޭ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްކީއްވެގެންތޯއޭ ްދަނީ. ްމި މުވެގެން

ނޑުމެންްކުރަންްއެބަޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންްއޮ .ްތީްބަޖެޓުްދީފަރައްކާތެރިކަެމއްްނުލިބިގެންްމިްއުޅެނީ.ްމިްސުވާލުްއަުޅގަ

ްއެ ްއޮތީ ްދީފަްއަޅުަގނޑުމެން ްކަރުނަގޭސް ްއެބޭފުޅުންނަށް ްއޮތީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަބޭް. ްދީފަްފުޅުންނަށް .ްތިޔާރު

ްމަރައިކީއްް ްރަްއޔިތުން ްރާއްޭޖގެ ްމަހަކުްްވެގެންތޯ ްކޮންމެ ްތެރެއިން ްަރއްޔިުތންގެ ްރާއްޖޭގެ ްކީއްެވގެންތޯ ހުސްކޮށްލަނީ.

ްމި ްނެތިވެގެން ްފުރާނަ ްނެތިގެންނެްއްްމީހެއްގެ ްއެބަޖެހޭ.ްޤާނޫނު ްއަމާޒުކުރަން ްމިއަދު ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްސުވާލު ދަނީ.ްމި

ްއެ ްމިނޫން ްޤާނޫނުްނެތިގެންނެއްްނޫން ްއޮތް.ްއެ ްއެބަ ްއޮތް.ްއިލާހީްޤާނޫނު ްއެބަ ްކުރަނީ.ްއިލާހީްޤާނޫނު އުޅެނީ.ްްކަން

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިްއޔާެގ ްމާއްދ411ްާދިވެހިރާއްޖޭގެ ްިމކަންްްއިންްވަަނ ްއެނގޭ ްއެބަ ްާސފުކޮށް ީރއްޗަްށ

ްޤާނޫނެ ްއޮތްކަން.ްެއއްވެސް ްއެބަ ްމަގެއް ްހުރިހާ ްނެތަސްކުރެވޭނެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްް،އް ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްެއްއޗެއްް ްމިްވާްް،ވާ ނޑަެއޅިފަްގޮަތކަށް ްކަ ނިޑޔާރުންްއޮތީ ްފަ ްބަެއކޭ. ްމުސްތަިޤއްލު ނޑިޔާރުންނަކީ ްފަ ްއާެދ، .
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ްވާނީ ްޤާނޫނަށޭ.ްޢަމަލުކުރަން ްަވކިްްޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ްޤާނޫނުަގއި ނޑަްްޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ްކަ ނުާވްއެޅިަފއިގޮތަކަށް

ްނެތިއްެޖް ްޤާނޫނެއް ްނެތިގެންތޯ. ްޤާނޫނެއް ްކޮން ްރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނޭ. ްޝަރީޢަތަށް ްއިސްާލމީ ްނިންމުމުގައި ކަންކަން

ްމިް،ނަމަ ްލިޔުއްވާަފއޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ްއިްމި ްކީކޭތޯ ްރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނޭ. ްޝަރީޢަތަށް ްއިްސލާމީ ސްލާމީްއޮތީ

ްޤިާޞޞް ްވަނީ. ްދިހިފުްޝަރީޢަތުގައި ްުއއްމަތަށް ްއެއީ ްޤިޞާޞްމަކީ ްކަެމކޭ. ްލިބިގެންާވ ްެއީއްްރުމެއް ހިފުމަކީ

ނޑުމެންްމިއަދުްގެްވަޙީްބަސްފުޅު.ްކޮންްޤާނޫނެއްްނެތިގެންތޯ.ްއަޅުهللاްއުއްމަތަށްްދިރުމެއްްލިބިގެންާވްކަމެކޭ.ްއެއީް ގަ

ްނުޖެހޭކަންބޮޑުާވކަށް ްބިރުގަންނާކަށްނުޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބާަވއިލެهللاް. ްއީމާންތަޢާލާ ްފޮތަްށ ްމައްސަަލްްވީމާނުްއވި މި

ދުިނޔޭގެްއިސްލާމީްތާރީޚުްއޮތީް،ްއުޅެނީ.ްއެކަމަްށްބިރުގަންނަނީ.ްކޮންމެްބަޔަކުްކޮންމެްއެްއޗެކޭްިކޔަސްްދިމާވެގެންްމި

ންަތއްތައްްތޯްކަނުގެްަޤއުމުެގްމީހުންނަށްްކިހިނެއްފާއެކަންްހެކިދޭން.ްކިހިނެއްތޯްީވ.ްސަދޫމުްބާަގއިެގްމީހުންނަށް.ްލޫޠުގެ

ްއެ ްދިޔަްދިމާވީ. ްގެއްލިގެން ްއަދުުލިއންޞާފު ްޢަދުލުތަނުގައި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިޔައީ.ްއީ. ްގެއްލިގެން ިއންޞާފު

ްޢަމަލުނުކު ނޑިޔާރުން ްދިޔައިފަ ްއަރިހަށް ްރީ.ްފަނޑިޔާރުްނގެ ްމައްޗަށް ްމީހާގެ ްދިޔަ ްަމްއެ ްފަޙުކުމް ހުންްއިއްީވ.ްއެންމެ

ލުއިންޞާފުްގެއްލިގެްންއުޅެީންޢަދުްމިއަދުްމިްޤައުމަށްްދިމާވެގެންްމި،ްޖެްއސެވީ.ްއެހެްނވީމާއައިސްްއެްޤައުމުްބަންޑުން

ް ްهللاދިޔައީ. ްބޯނުލަނބަނީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަސްފުޅަްށ ްވަޙީ ްއަްށްްهللاގެ ްނަިބއްޔާ ްއެކަލާނގެ ްފުަރއްސާރަކުރަނީ. އަށް

ނޑުމެންނަށްްމިއަދުްކުފުރައްސާރަ ޖެހެނީ.ްމިއީްމިްޤައުމަށްްދިމާވެގެންްްރިމަތިލާންްމިކުރަނީ.ްޭއގެްހިތިްތަޖުރިބާްއަޅުގަ

ވަނީ.ްނުވޭ.ްބިރުވެިތވާްކަލާނގެްނަބިއްޔާްއަށްްބިރުވެތިވަނީ.ްކާކުޯތްއެއަށްްބިރުވެތިهللاްމަްއަކީ.ްކާކުޯތްއުޅޭްޙަޤީޤީްހިތާ

ކުރަނީ.ްއްގަ.ްބަޣާވާތްލުހުންްތެޅެނީްއެހެންްކަމެއެކަކުްވެސްްނެތް.ްއެންމެންްތެޅެނީ.ްމާއްދިއްޔަތަށްްގޮސްްހުސްވަނީ.ްފު

ްމަތީގައިްދެމިތިބީމަްކޮންމެްމަހަކުްމީހަކުްމި ްއެްއެންމެންްތިބީ.ްބަޣާވާތުގެ ދަނީްފުރާނަްްއެއީްއެންމެްނުލަފާްކަންތައް

ނޑުމެންްރަންޖެހޭްކަމަކީްއެނބުރިްޖުރޫޢަގެއްިލގެން.ްމިކަންްދާނެ.ްމިކަންްދާނެ.ްދެންްވެސްްއަވަހަށްްކު ވާންވީ.ްއަުޅގަ

ްޤަބޫލެއްްްމުޖުތަމަޢު ނޑު ްއަުޅގަ ްނެތިގެންތޯ. ްޤާނޫނެްއ ްކޮން ްމިްއިޞްލާޙުކުރަންވީ. ްޤާނޫނުްްވާހަކަްނުކުަރން ެއއް.

ްމިް ްޖެހިގެން ްމައްސަލަ ްނޫން ްނެތިގެްނެތިގެންނެއް ްކަރުނަގޭސް ްމިއުޅެނީ. ްޖެހިގެން ްމައްސަލަ ްނޫން އުޅެނީ.ްްނެއް

އެއްނު.ްްޓީވީްކެމެރާްހަރުކޮށްލާފައިްގޭަގއިްނިދަންްތިބެންވީއެކޭްމިއީ.ްމިތާގައިްމުޅިންްސީ.ސީްްއެްއކިލޯްމީޓަރުގެްމާލެ

ްއަތަށް ްް،އަޅުަގނޑު ްބަޖެޓުތި ްވާްދީފިްދޭ ްސަލާމަތްކުރާނަންކަމަށް ްޤައުމު ްމި ްއިނދެގެންްް،ނަމަ ްއެކަނި ނޑު ައޅުގަ

ްކުރިއަރާފަް ްދުނިޔެ ްިމއީ ްމަރައިވެސް. ްއަފްާރޝީމު ްމިއީ. ްއޮްތްތަނެކޭ ްމިއި ްއަދި ްދިަޔއިރު ީންނޭނިގގެން.ްއުޅެްލާފައި

ްައވަ ްވެސް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް ްގާމިތަނުން ްކޮބައިތޯ ްލާރި. ްލާރި، ްމީހާ.ްްސވެަގތީ ްމަރާލި ްކޮބައިތޯ ތިލު.

.ްއަޅުަގނޑުމެންނަަކށްްނެތޭްބޭރަށްްނުކުމެވޭކަށް.ްއޮތީްހަލަބޮލިވެފަްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނެތޭ،ްަޤއުމުގެްމުޅިްޤައުމުްމި

ްމީހެ ްކޮންމެ ްޤައުމު ްފަހަތަށްމުޅި ްޤައުެމއްތަ؟ްްއގެ ްެއއީ ްގެނައިމަ ްމިްފުލުހަކު ްޤައުމު ްމި ްނޫން. ްަޤއުމެްއ އޮީތްްެއއީ

ްއަނެްއކާް ްހަލާކުވެފައި. ްރުޖޫޢަވާންވީ ްެއނބުރި ްއާެދ،هللاްވެސް ްމަގަށް. ްުއއްމަތަށްްްޤިޞާޞްްްތަާޢލާގެ ްެއއީ ހިފުމަކީ

ްކުރަްނވީ ްއެކަން ްކަމެކޭ. ްލިބިގެންވާ ްް.ދިރުމެއް ްއެކަން ނިޑާޔރުން ްިރޝްފަ ްހުޅުވާލަިއގެންްްވަތަށްކުރަްނވީ. ޖީބު
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ްއަޅާލަިއގެ ްލާރި ްޖީބަށް ނޑިޔާަރކު ްފަ ްކޮންމެ ްަލިއގެން، ްޤިޞާޞްްލާރިކޮޅެއް ްހަލާކުކޮށްލީ. ްަޤއުމު ްމި ހިފުމަށްްްން

ްމި ްނޯންނާނެ. ްޤާނޫނެްއ ްެއއްވެްސ ންމަނާކޮށް، ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަސާސީ. ްޖަހައިގެންއޮތީ ްމިކަން ްބޮަލށް ނުވާެނ،ްޑުމެން

ްރަީއސްޢިއް ްއޮތޭ.ްް.ްޤިާޞޞްޒަތްތެރި ްއެބަ ްޤުރުއާުނގައި ްކީރިތި ްކަމެކޭ ްލިބިގެްނވާ ްދިރުމެއް ްުއއްމަތަށް ްއެއީ ހިފުމަކީ

ނ ްއުޅެނީ.ްޝުކުރިްއޔާ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްްމިކަންްނުކުރެިވގެންްމިްޑިޔާރުންްއެްތިބީްހޭބަލިެވފައިތަ؟ފަ

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްހީމުއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުް

ްانرحيىްانرحًٍްهللاްبسى ްآلهްوعلىްمحمد حبيـبناްسيدَاްعلىްوالسالمްالصالةاް.العالمينްربްهللްالحمد.

ްޢި .أجمعينްوصحبه ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްލައްވާއާދެ،ްގަޮލޅު ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްމިއްޒަތްެތރި ްޤަރާރަކީްްފައި ވާ

ް ްމިގޮތުްނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑުމެންްމިއީ ްއަުޅގަ ްޤަރާރުތަކެއް ްކިތަންެމ ްމިކަހަލަ ްނޫން. ްޤަާރރެއް ްއުޅޭ ްލަިއގެން އަލަށް

ް ްތެރޭގައި ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްމައްސަލަތަކެއް ްކިތަންމެ ްމިކަހަލަ ްހިނގަމުންދާތީވެދޭތެރެލައިފީމު. ތަފާތުްް،ދޭތެރެއިްނ

ނޑުމެންްިކތަންމެްވާްގައިްމިްޤަރާރުތައްްވަނީްލެވިފަ.ދުވަސްތަކުް ނޑުމެންްހަކައަުޅގަ މިތާނގައިްްއެއްްދެއްކިަޔްސްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްްކިތަންމެްއަުޑގަދަ ް،މަތީންްކަންކަންްނުކުރާހާްހިނދަކުްތަޢާލާްައންގަވާަފއިާވްގޮެތއްގެްهللاްކުިރޔަސްްއަުޅގަ

ްކަމުގައި ްމުސްލިމުން ްމިއީ ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުދާނެ. ްހަމަޖެހިގެނެއް ްކަންތައްަތްއ ް،ވާތީވެްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްައބަދުއަޅުގަް ްއެންމެން ްދެއްެކވުމަށްނޑުމެން ްތެދުމަގު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހަނދާންކުރަންޖެހޭނެ ޓަކަިއ،ްްވެސް

ްފޮތަކާްދެއްެކވުމަށްމަގު ްނަބިްއޔަކާިއ ްެއީއްްޓަަކއި ްެއއްޗަީކ. ްގެްނގުޅެންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެީއކަން ފޮނުްއވިކަން.

ނޑުމެްނގެްމަުގތަކަށްްއަލިކުރައަޅުަގނޑުމެންްދުނިޭޔަގއިްއުޭޅއިރުގަް ޙާނަހޫްސުބުهللاްްންއަުޅަގނޑުެމންގެްއަތަްށްއިްއަުޅގަ

ކަނުްބަަޔކުްލޯ،ްލާފައިްއެއްަލއިލާފައި،ްއެްހުޅުޮކޅުްނިވައިވަތަޢާލާްދެއްވާަފއިާވްހުޅުކޮަޅީކ،ްއަލިޮކޅަކީްއެއީ.ްއެްއަލިކޮުޅް

ްقِيمَ ްَوإَِذا".ްއަޅުަގނުޑމެންނަށްްދިމާވެފަްތައްތައްްމިހިރީގޮތަށްްދުނިޔޭގައިްއުެޅންްދިމާކުރީމަްދެންްދިމާވާނެްކަންްހިނގާ

اްنَهُى   َ َزلَ ްَياްإِنَىްتََعانَى  ٍَ ްَرأَي تَ ްانّرُسىلِ ްَوإِنَىްهللّاُ ްأَ َُافِقِي ًُ ٌَ ްان  و ُ كَ ްيَُصدُّ ް"ް."ُصُدوًداްَع ލަްއވާފަިއާވްާބަވއިهللاްއަދި

މުނާފިޤުންްނަފްރަތުވެްކަލޭގެފާނަށްްް،ހުންްއަންނާށޭްބުނެފިްނަމަގޮަތށްްތަބާވާންްތިޔަބައިްމީްފޮތަށާއިްރަސޫލާްއަންަގވާ

ްދެެކވަަޑިއގަންނަވާނެ ްދާތަން ްވާހަކަދަްއކާއިރުްފުރަގަސްދީ ްބާރުއަަޅއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކަށް ްމިކަހަލަ ،ްއެެވ."

ް ްهللاނުވަތަ ްއަޑުގެ ްއާޔަެތްއެގ ްހިނދުފޮތުގެ ްއަް،ިއްއވޭ ްތިބޭ. ްމީހުން ްނަފްރަތުވާ ްވެްސްއެކަމާ ްތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ ޅުގަ

ްމުސްލިމުްްތިބޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްސައްތަ ްސައްތަ ްފަދަްްއިން ްމިސްކިތް ްހަމަ ްއެއީ ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުްނގެ ޤައުމެއްގެ

ްއެ ްމިތާނގަިއ ްކިާޔކަްތަނެއް. ްއެްއޗެްއ ްިކޔަވާަފއިށްޫނން ްއާޔަތްަތއް ްއެ ްއޮތްތަުނގަިއްް،ނުޖެހޭނެ. ްބާކީ ދެން

ްއަތު ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަދާ ްދެންޤާނޫނުްވަޟުޢީން ްވާހަަކދެއްކުތަކާ، ްކަންތައްތަކުގެ ްއޮންނާނެ.ްހުރި ްޙައްޤު މުގެ

ނޑުމެންނަްށްމި،ްއެހެންވީމާ ްކުޭޅްބަޔަކުގޮަތކީްބަތްްވާްއަުޅގަ ްުއޅޭހެން،ްކުަޑއިރުްބަތްްކަްއކާބަތްް،ްަކއްކާ ަކއްކާްކުޅެން

ްމި ްމިކަން ްއޭްކުޅޭހެން ްކުރާނެ. ްވެސް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްޢަމަލެއްކުރަނީ. ްއެައކަށް ްނޯންނާނެ. ްޙަޤީޤަތެއް ނުކުރާނެ.ްްގެ



26 

 

ްވާސިލެއް ްްމަޤްޞަދަކަށް ٌَ "ުނާވނެ. ِيُُى ضِ ްأَفَتُؤ  ٌَ ްان ِكتَابِ ްبِبَع  فُُرو ض  ްَوتَك  ްبِبَع  ްިތޔަ." ްްއަދި ްބައި ފޮތަށް،ްهللاްމީހުން

ްައޅު ްކަންތައްތައް ްހުންނަ ްދެްނ ްއިމާްނވެފައި ްކަްނތައްތަކަށް ްބަެއއް ްހުންނަ ްކަންތައްތަްއްފޮތުގައި ްނުރުހޭ ަގނޑުމެން

ް ްފޮތުގައި ްއެ ްއެކަމަކު ްބުނޭ. ްއީމާންވަމޭ ްފޮތަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންތައްަތކަްށްهللاްދޫކޮށްލަނީ. ްބަެއއް އަްނގަާވފައިވާ

ްޤަބޫލުކޮށްފައިްް،އީމާންވެފައިް ްކަންަތްއތައް ްް،ބަެއއް ްއަދި ްއެއީ ްޫދކޮށްލަނީ. ްކަންތައްތައް ްނުރުހޭ ްތިމާމެން އަްށްهللا

َن بَابِ ްأُونِيްيَاްَحيَاة  ްان قَِصاصِ ްفِيްَونَُكى  "ެއްއަންގަވަނީ.ްهللاްކަުމގައިްނުވާނެ.ްްގޮތުގައިްއީމާންވިްަބއެއްްހަމަފުރި ް."اْل 

މީހުންނަކަށްްނޫނޭްްއޭްުބއްދީގެްއަހުލުވެރިންނޭ.ްމަގުމަީތގައިްތިބޭް.ހިފުމުގައިްދިރުމެއްެވއޭތިޔަބައިްމީހުންނަށްްޤިޞާޞް

ްގޮގޮަވއި ްއެ ްމިލަްއވަނީ. ްއަހުުލވެރިްނނޭ. ްބުއްީދގެ ްޮގވާލަނީ. ްވެރިންނޭ ްވެރިންނަށް. ްއެްވާަލއްަވނީ ބުނަނީްްތަނުގައި

ްވާހަކަ ްމީހުންގެ ްތިބޭ ްވެރިކަންްެއއްްބުއްދިހަމަޖެހިފައި ްއަހުލުވެރިްންނޫން. ްބުއްދީގެ ްއަހުުލެވރިން. ްބުއްދީގެ ކުރާ

ނޑުްމިް،މީހުންްއެް،ްންވީމާސްްުބއްދިވެރިންނަށް.ްެއހެވެރިކަންކުރާނީ.ްވެިރކަންްލިޭބނީްވެ ވަނީްބަތްަކއްާކްދަންނަްއަުޅގަ

ްޤާނޫނާް ްމި ްއެބަްްކުޅެނީހޭ ްމުއައްސަސާތައް ްއޮވޭ.ްމިނިވަން ްހަދައިގެން.ްމަޖިލީހެއް ްއެްއވެްސްްއެއްޗިހި ހުއްޓޭ.ްއެކަމަކު

.ްޤާނޫނުްނެިތގެންތޯ.ްއަކުްނ.ްކިތައްްޤާނޫނުތޯްފާސްކޮށްަފއިްއޮތީްމަޤްޞަދަކަށްްވާސިލެއްްުނެވޭވްއެްއވެސްްމުައއްސަސާް

ްނެތިގެންތޯ ްދީން ްއޮތްް،އަޅުަގނޑުމެން ްފޮތެްދީނުގައި ްނޫޅެނީ. ްމީހުން ްބައެއް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނެތިގެންތޯ.ްގޮތަށް އް

ްގޮަތކާ ްއޮތޭްފޮތަކާއި ްހިފައިގެންްއެބަ ްއޭތީަގއި ްއެކަމަކު ްމުޅިންް. ްމާއްދިްއޔަތަށް ްކަންތައްަތކަށް، ްދުނިޔަވީ ނޫންތޯ.

ްމި ްތަނެއްްދަނީްފުރޮޅިގެން ްބަޔަކު ްއަޑުއެހިން ނޑު ްއަޅުގަ ްއަޑު.. ްބުނި ްއޭަނެގްްަގއި ްއެއްޗެއް. ްބުނި ްދަރިފުޅު އޭނަގެ

ހިސާބަކަށްްމިްަޤއުމުގެްކަންަތއްތައްްހިނގައްޖެ.ްްސްޓާަރކަށޭ.ްމިތިމަންނަްބޮޑުެވގެންްވާީންގޭްނގުްބުނަނީްދަރިފުޅުްމި

ފައި،ްހަދާވާންްބޭނުްނވަނީ.ްކޮންޓްެރކްޓުްސްޓާަރކަށްގޭންގުްހިސާބުން.ްއޭނަްެވސްްނަމޫނާްފެންނަނީްއެއަްށްުކއްޖާްްއެ

ްިމް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިސާބަކުންތޯ ްކިހާ ްއެހެންވީމާ، ްެވއްޖެ. ްއެކަން ްކަމަކަށް ްލިބޭ ްފައިސާ ްލިބޭ. ްއެްއޗެހި ފައިސާއާ

ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުެމން ްތިބޭނީތޯ. ްއަނގަތަޅާލަަތޅާލައި ްހަމަ ްމިހެން ްފަށާީނ. ްއިޞްލާޙުކުރަން ހިތާމަކުރަންޖެހޭްްޤައުމު

ނޑުްޮގވާލަންްައފްރާޝީމުގެްގާތިލުންްހޯދާފައިްހަމަްމިްގޮތަށް،ްއިސްލާމްދީނުގައިްއޮތްްގޮތަށްް أٌ انُفس ކަމެއް.ްއަުޅގަ

ََفَ )ް.بانُفس وانعيٍ بانعيٍ واْلَف باْلَف واْلذٌ باْلذٌ وانجروح قصاص ٍِ َواْل  ٍَ بِان َعي  ٌّ انُّف َس بِانُّف ِس َوان َعي  ََِف  أَ بِاْل 

ٍِّ َوان ُجرُ  ٍّ بِانسِّ ٌِ َوانسِّ ُُذ ٌَ بِاْل  ُُذ ނޑު.ްުޝކުރިއްޔާ.ްް(ۚ   وَح قَِصاص   َواْل  ްޤިޞާސްހިފުމަށްްގޮވާލަންްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުްމެދުހެންވޭ

ންްކުރިޔަށްްގެންދިޔުމާ،ްއަދިްމުހިއްމުްބިލުތައްްމިްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޖިނާޢީްޢަދުލުގެްނިޒާމުގެްކަންކަ

މަޖިލީހުންްފާސްކުރުމަށްްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހަޅާފައިާވްހުށަހެޅުމަށް،ްހުށަހެޅުއްުވމުގެްގިަންކަންތައްަތކަށް،ްިމް

ްޤަރާރުގެްގިނަްކަންަތއްތަކަށް...ް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއައިޓަމަށްްމ3ްެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް ްއެޖެންޑާ ް)ވަގުތުޮކޅަކަްށފަހު(ްމި ްހަމަވާނީ. ްޯކރަމް ްވަޑަިއގަންނަަވިއގެން ންބަރުން

1ްް ްހަމަވަނީ 19:13ްގަިޑއިރު ްގެންދެވޭނީ.3ްްަގ.ްއަދި ްކުރިޔަށް ްއަިއޓަމު ްއެޖެންޑާ ްމި ްވަޑަިއަގންނަވަިއގެން މެންބަރުން

ްއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްކުރިޔަށް.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްކޯރަމްްލިިބއްޖެ.ްމެދުްހެންވޭރުްދާ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްންްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލީްޢާޒިމުމެދުްހެންވޭ

ްމުހިއްުމް ްއަދި ްގެންދިޔުމާ، ްކުރިޔަްށ ްކަންކަން ްނިޒާމުގެ ްޢަދުލުެގ ްޖިނާޢީ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ނޑުްްބިލުތައްްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުން ހެދުމަށްްބާރުއަޅައިްަޤރާރެއް،ްހުށަހެޅިްޤަރާރުގެްބަެއއްްކަންތައްަތކަށްްއަުޅގަ

ްުނވަތަް ްމަދުކުރުމުގެ ްކުށް ްހަަމ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްޮގތުން ްގުޅޭ ްމިކަމާ ްތާއީދުކުރަން. ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ ވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްމިްދިމާވެގެންްމިްއުޅޭްކަްނކަން...

ް

ްހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެްއ.ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަ

ްގޮތަށް ްހުރަސްއެޅޭ ްމަޖިލީހަށް ްރައީްސ،ްރައްޔިުތންގެ ްޗިުޓްްޢިއްޒަތްތެރި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކޯޓަކުން ްޝަރުީޢ ްވެސް މިއަދު

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްމިހެންވެގެން. ްެގއްލެނީ ްއެްއޗެހި ްޯކރަމާ ްމަޖިލީހުގެ ްވަނީ. ްެގއްލުަވއިލާފައި ްވަގުުތ ފޮނުއްވަިއގެން

ް ްއަންނާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް ްނަމަ،ްމިތަނަށް ްއޮތް ްފުރުޞަތު ްކިޔާފަ.ްއެހ9ްެއާދެވޭނެ ްޯކޓަށް ްއޮތީ ންވީމާ،ްމިްޖެހިއިރު

ްގެއްލޭނެްނޫންތޯ.ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެނގޭ.ް ްއިންނެިވކަން ްމަޖިލީހުގައި ްވަަޑއިގެްނ ްމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނޫން. ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްރުޞަތުއަރުވަން.ްއަޅުަގނޑުްމެދުްހެންވޭރުްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްާވހަކަކޮޅުްކުރިޔަށްްގެންދިއުމަށްްފު

ް
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ްވާހަކަދެްއކެވުްންރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލީްޢާޒިމުްމެދުްހެންވޭ

ްޤަބޫލުކުާރް ްއަޅުަގނޑު ްުއޅެނީ ްމި ްވެސް ްފަހަރެއްގައި ްނުެވެގން ްމިކަންކަން ްއާދެ، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްަމޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްނ77ްޫގޮތުަގއި ްަމއްސަލަައކުން ްޤާނޫނުތަކެްއްމެންބަރުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުވަތަ ން.

ްފަރާތްތަކަށްް ްއެއްބާުރލުންދޭންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްނަހަދައިގެންނެއް ްަގވާއިދުަތކެްއ ނަހަދައިގެން،

ްމިް ްއެބަދޭ ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްތަކުރާރުކޮށް ްޗެނަލަކުން ްޓީ.ީވ ްވަކި ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. އެއްބާރުލުންނުދީގެންނެއް

ްބަޔަކަްށްޢިއްޒަތް ްނަހަދައިގެން،ްވަކި ްަގވާއިދުތަެކްއ ްނަހަދައިގެން،ްަވކި ްޤާނޫނުތަކެއް ްވަކި ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ތެރި

އެއްބާރުލުންނުދީގެންްކަންކަންްނުވެގެންްއުޅޭްކަމަށްްޕޯޓްރެިއޓުކުރުމަށްްމަސައްކަްތކުރަމުންދާްޓީ.ވީްޗެނަލްތައްްއެބަހުރި.ް

ްއިތުރުުކރު ްކުށްކުށް ްމިފަދަ ްހިތްވަރުދޭްހަމަ ްއިތުުރކުރުމަށް ްބަދަލުަގއި ްއިތުުރކުރުމަށް،ްހުއްުޓވުމުގެ މަށް،ްމުޖުތަމަޢުގައި

ނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިް ނުޑްދަންނަާވނީްއަުޅގަ ނޑުމެންނަށްްދެންނެވޭކަށްްނެތް.ްމީްއަުޅގަ ޓީ.ވީްޗެނަލްްވެްސްނެތެކޭްައޅުގަ

ްހައްލުކުރުމަ ްމައްސަލަތައް ްއިޖުތިމާޢީ ްއުޅޭ ްދިމާވެގެން ްގޮތުގަިއްމިހާރު ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްއެކަށޭނަ، ްއެންމެ ށް

ްހުއްޓުވުމަށްް ްކަންކަން ްމިފަދަ ްއިން ްމީޑިޔާ ްވީހިނދު، ްކަަމށް ްމީޑިޔާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަރާތަީކ ްއެއް އެހީތެރިެވވޭނެ

ނޑުްަހމަްމިްފުރުޞަތުގައިްފާހަގަކުަރން.ްހަމައެއާއެކު ނޑުްްއެކަީށގެންވާްމަސަްއކަތްތަކެއްްނުކުރެވޭްކަމަށްްއަުޅގަ އަުޅގަ

ްޢަދުލުއިންޞާފުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިނގިލިދިމާކޮށްލާފައި ްއެކަނި ްޕޮލިހަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ

ނޑުމެންގެްކަންތައްަތއްްހައްލުޮކށްދޭންްތިބިްއެއްްފަރާތަކީްޕޮލިހޭްކިޔާފައިްނިންމައިލެޭވކަްށް ޤާއިމުކޮށްދޭންްތިބި،ްއަުޅގަ

ނޑުެމންގެްޕީ.ޖީ،ްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލްްއޮފީހުންްވެސްްއެބަްމަސައްކަތްތައްްމިހާރަށްވުެރްނެތް.ްހަމައެއާއެ ކުްއަުޅގަ

ްއެބަހުރިް ްޕޮލިހުން ްމަްއސަލަތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްގޮތުަގއި ްމަޢުލޫމާތުލިބިފައިވާ ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ހަލުއިކުރަންޖެހޭ.

ްއެ ްއެކު، ްފޮނުވުމާ ްއޮީފހަށް ްދާންްްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލް ްކުރިޔަށް ްއިތުރަށް ްކަންތައްަތއް ްއެ ްުހއްޓިފަ. ހިާސބުގައި

ްމަރުޙަލާަގިއް ްއެ ްޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަކމަށް ްޮގސްގެން ްހިސާބަށް ްޯކޓާ ްެވސް ްހަމަޔަޤީނުން އޮތީ

ްދަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތްއޮތުމަކީ ްދޫވެފައި ްމުޖުތަމަޢުގައި ްމުޅި ްކުށްވެިރންތަކެއް ްގިނަ ްއިތުަރްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމީ ނަވާނީ

ނޑުމެންް ކުށްްކުރިޔަށްދިޔުމަށްްުނވަތަްއިތުރުްކުށްތަކަށްްއަރަިއގަތުމުެގްފުރުޞަތުްބޮޑުެވގެންދާްކަމެޭކ.ްޙަޤީޤަތަކީްއަުޅގަ

ްގެންދަންް ްކުިރޔަށް ްމިހާރަށްވުރެ ްޓެކްނޮލޮޖީ ްފަދައިން ްވިދާުޅވި ްވާހަކަދަްއކަމުން ްފަހުމީ ްއަލްހާނު އެބަޖެހޭ

ނޑުމެްނގެްމުޖުތަމަޢަކީްއަޅުަގނޑުމެންެގްމިްއަޅުަގނޑުމެްނގެްކު ށްތަްއްމަދުކުރުމަށްްމިްމުޖުތަމަޢުގަ.ްޙަޤީޤަތުގައިްއަުޅގަ

ްމަދުކުރުމަށްް ްކުށްކުށް ްުކރާ ްތަނުަގއި ްމި ްވެފަިއ، ްތަނަކަްށ ްުކޑަ ްވަރަށް ްއަކީ ްމާލެ ްޚާްއސަކޮށް ރަށަކީ،

ނޑުްވެސްްވަރަށްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްޓެކްނޮލޮޖީެގްއެހީތެރިކަމާްއެކުްވަރަށްްބޮޑުް ތަންްކުޑަކުރެިވގެންދާނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ްތާީއދުކުރަމުން،ްއެހެންނަމަވެސްް ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްުނކުާތތަކަށް ްބައެއް ްޤަރާރުގެ ްމި ްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންކަުމން ބޮޑަށް

ްޤާނޫ ްއުެޅނީ ްމި ްދިމާވެގެން ްމައްސަލަތައް ްމި ްމުޖުތަމަޢުގައި ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްވެސް ްނެތިގެން،ްފަހަރެއްގައި ނުތަކެއް

ްގަާވއިދުތަެކއްްނެހެދިގެންްކަަމށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުނުކުރާްާވހަކަްދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

2ްް ްގަސްތުކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާތީ ްގެއްލިފައި ްކޯރަމް ްމަތިން ްއައ19:39ްިފަހަރެއްގެ ްއެޖެންޑާ ްމި ޓަމުެގްވަްނދެން

ް ްއޭރުން ްގެންަދން. ްކުިރޔަށް ްދާއިރާގ1ްްެމަސައްކަތް ްކާށިދޫ ްހުންނާނީ. ްވާަހކަދެއްކިަފިއ ނަޑކަށް ްާގތްގަ ގަިޑއިރު

ްޖާބިރު.ްއަށްްފުރުޞަތުއަރުަވން.هللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވިްޝުކުރިއްޔާ ްމި ްމިއަދު ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ްގަލޮޅު ަރީއސް.

ްޤަބޫލުކުާރް ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަން. ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްޤަރާރެއް ްބޭނުންތެރި ްވަރަށް ޤަރާރަކީ

ް ްއަސްލު ްހަމައިންނޭ ްޒާހިރާ ްއާދަމް ްކޮމިޝަނަރު ްޕޮލިސް ްކުރަްއވާަފިއްހިތްއޮތީ، ްކޮމިޝަނަރުކަން ްޕޮލިސް ބަލަންވާނީ.

ތިބިްހުރިހާްބޭފުޅުންްއެއްފަީޅގަިއ،ްހަމަްމިއަދުްޕޮލިސްްކޮމިޝަނަރުކަންްކުރައްވާްބޭފުޅާއާްވެސްްއެކު.ްއަެނއްފަޅީަގިއް

ްބައިތިއްބާފައި ްފަީޅގަ. ްއެ ްބޭފުޅުން ްކުރެްއވި ްމިނިސްޓަރުކަން ްހޯމް ްފެށިގެން ްހިސާބުން ްއެ ްބޭފުޅުންްްހަމައެއާެއކު އެ

ްބަިއް ްއެ ްެއއްޗެހި. ްޭގންގުތަކާ ްކުށްކުރާ ްމި ްނޭނގޭތޯއޭ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ވިދާޅުވަްނވީ

ްކަމަށްް ްބޭނުންވެއްޖެ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްެއއީ ްސާފުކޮށްދެއްވަްނވީ. ްބޭފުުޅން ްއެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމަޢުލޫމާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްޙަޤީީޤްވަންޏާ ްދެއްވާނެކަން ްޔަޤީންުކރަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަދި ތުދެއްވަންވާނެ.

ްކުްށކުރާް ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްތަެނއް. ްކުަޑކުޑަ ްވަރަށް ްއަކީ ްރާއްޖެ ްހުންނާނެ. ްމަޢުލޫމާތު ްެއ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ މަޢުލޫމާތު.

ްމުއައް ްމި ްއެވަރަްށ، ްހުންނާނެ. ްޓެކްނޮލޮޖީ ްަވރަށް ްސާބިތުކުރެވޭ ްޚަރަދުކުރެވެމުންދަީންފަރާތްތައް ަސސާތަކަށް

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްޓެކްނޮލޮޖީ، ްހަިއ ްވަރަށް ްނޫން. ްހަދައިގެެނއް ްަގވާއިެދއް ްވެސް ްަހމަގައިމު ްއިން. ްަފއިސާ ރައްޔިތުންގެ

ްގަާވއިދެްއެގް ްކޮން ްސާމާނު ްއެ ްސާމާނު. ްއަޑުއަހާ ްރެކޯޑުުކރުން ްފޯނު ްހުންނާނެ ްއަުތގައި ްފުލުހުންގެ ސިފައިންނާއި

ްްދަށުންތޯ ްމީހުން، ްޕްރަިއވެޓު ްާޢއްމު ްީމްްޭދދޭރެކޯޑުކުެރވެނީ. ްވެސް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްވާހަކަ. ްދައްކާ ްމީހުން ދެ

ްޑިފެންސްް ްއެހެންވީމާ، ްކުރަނީ. ްމި ްކަންކަން ްޮއވެގެންޯތއޭ ްގަާވއިދެއް ްއެހެންވީމާ، ްކަންތައްތައް. ސާބިތުވާންހުރި

ްބަލައިލަން. ްެވސް ްއެ ްބޭނުންވޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދިްްމިނިސްޓަރަށް ްޮއވެގެންތޯ. ްކޮްނގަާވއިދެއް ްކުރަނީ ްއެ އެކަންކަން

ްހުރިހާް ްއެހެންވީމާ، ްއެޓެކްނޮޮލޖީތައް. ްކޮބައިތޯ ްބޭނުންވޭ. ްވާހަކަދައްކާލަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިނިސްޓަރާ ހޯމް

ްކުރަ ްޓަކައި ްސަލާމަަތށް ްޤައުމީ ްއެީއ ްރައްޔިތުްންތިބީ. ްޤައުމުެގ ްމި ްއިންވެސްުޓޮކށްފައި ްބައެްއްޓެކްނޮލޮޖީއަކަށް ންޖެހޭ

ނޑުމެންގެްސިާޔސީްބޭނުންތަކަށްްޓަކައިްއެްކަންކަްން ކަންތައްްކުރަންޖެހޭތީވެ.ްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއެކަަމކުްައޅުގަ

ްމީސްމީހުންް ްއަންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްކުށްކުރާ ްމި ްާސބިތުވަމުން ްެވސް ްާތގައި ްދިޔަ ްފާއިތުވެގެން ްކުެރވެމުންދާކަން ވެސް

ށްްހުށަހެޅިގަންނަްމީހުންްހޯދުމާއި،ްކޮންމެްސަރުކާރަކުންްވެސްްސިާޔސީްކަންކަންްއެްއކިބާކޮށްފަިއްހޯދުމާއި،ްއަދިްކުށަ
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ްއެަބް ްމާޙައުެލއް ްތެރެއިން ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްބުނަނީ ްިމ ްއަބަުދވެސް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްފަރާތެްއ، ްކުްށކުރާ އެ

ްދޭންވާ ްައށް ްމީހާ ްކުްށކުރާ ްއެ ްފަާރތްތަކަށް ްކުށްކުރާ ްނޫނޭ.ްްއޮންނަންޖެހެއޭ. ްގޮތަކުންނެއް ްސިޔާސީ އަދަބުދޭންޖެހެނީ

ްސިޔާީސް ްއެއް ްވާހަކަ ްކޮންމެ ްއެަބވޭ. ްސިޔާސީ ްއެއް ްވިަޔފާރި ްކޮންމެ ްއެަބވޭ. ްސިޔާސީ ްވެސް ްއެއް ްމައްސަލަ ކޮންމެ

ްއިްން ްމުައއްސަސާ ްދައުލަތުގެ ްމުޢާމަލާތްކުރުމުގައި ްސަރުާކރުން ްއުނދަގޫވާނޭ. ްަވރަށް ްއެހެްނވެއްެޖއްޔާ އެބަވޭ.

ްމަްއޗަށްްމުޢާ ްގޮުތގެ ނަޑއެޅިގެްނވާ ްކަ ްޤާނޫނުަގއި ްއެއީ ްއަދަބު ްދޭންޖެހޭ ްކުށަށް ްސިޔާސީުނވެ،ްއެބަޖެހޭ މަލާތްކުރުމުގައި

ނޑުްމަޑުކޮށްލަންވީޯތއޭް ހަމަޖެހިގެންދާން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްރައީާސއިްއަމީންޢާއްުމްވާހަކަދައްަކވަމުންްދާތީވެ،ްައޅުގަ

ްންދެން.މަނިކުފާނުގެްކޮންަވރޒޭޝަންްނިމެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްދައްކަަވމުންްގެންދާްވާހަކަފުޅުްއަުޅަގނޑަށްްހަމަްވަރަށްްސާފުކޮށްްއެބަްިއވޭ.ް

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޢިއްޒަތް ްހަމައެކަނި. ްޔަޤީންކޮށްލީ ްައޅުަގނުޑ ްއެކު. ްނުކުރަންްޔަޤީންކަމާ ްޤަބޫލެއް ނޑު ްައޅުގަ ްރައީސް، ތެރި

ނޑުމެންގެް އަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭަގއި،ްިމްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްކަމެއްްނުކުެރވިގެންްއުޅޭްކަމަކަެށއް.ްކަންކަންްއަުޅގަ

ްފަ ްބަެއއް ްވެސް ްކަންަކމުގައި ްނެތް ްގަާވއިދެއް ްޤާނޫނެއް، ްހެދިފަ. ްާޤނޫނުތައްހުރީ ްކުެރވިފަ. ްހުރީ ހަރުްތެރޭގައި

ްނުދަންނަވަންް ްއަޅުަގނޑު ްކަންތައްތަްއ. ްހިނގާ ްނަމަވެސް ްމަދުން ްއެވެސް ްޢަމަލުކޮށްލާ. ްއެބަ ޢަމަލުކޮށްލަންވީމަ

ްހިނގަމުންދާް ްމިހިރީ ްއެްއ.ްއެހެންަނމަވެސް ްވާހަކަ ްކުރާ ްކަންތައްަތެކއް ްަބިއވަރު ްމާ ްބޭުރގައި ްޤާނޫނުން އަޅުަގނޑުމެން

ް ްނުކުރާ ްީމ ްއެހެންވީމާ، ްމަޖިލީހުގެްކަންތައްތައް. ްރައްޔިތުންގެ ްހަމަ ްސުވާލުކުރަން ް ްބޭނުން ނުޑ ްއަުޅގަ ކަމެއްތޯ

ްދޭތޯް ްސިފައިން ްދޭތޯ، ްފުލުހުން ްރެކޯުޑކުރަމުން ްފޯނުކޯލުތައް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމި ރައީސަށް.

ްދަށުންް ްޤާނޫނެްއގެ ްކޮން ްއަރިުހން. ްބޭފުޅުން ްއެ ްނޫންތޯ ްއައްަސވާލަްއވަްނީވ ްކޮންްމަނިކުފާނު ްކުރަްއވަނީ. ްއެކަން ތޯ

ްކަމަްށް ްމިނިވަން ްމީހުންގެ ްކަންތައް. ްމަނާ ްވަރަށް ްދުިނޔޭަގއި ްެއއީ ްކުރަން. ްއެކަން ްހެދީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގަާވއިދެއްޯތ

ްޤައުމުތަކުގަިއް ްހުރި ްކުރިއަރާފައި ްކަހަލަ ްއެމެރިކާ ްޤަުއމުތައް، ްބޮޑެތި ްދުނިޔޭގެ ްވެރިން ްދުނިޭޔގެ ްއެއީ އަރަިއގަތުން.

ްވެ ްއިތުރަްށްވެސް ްވެރިކަން ްހައްތަހާ ްކުރީމަ ްއެކަްނކަން ްަޤއުމުަގއި ްމި ްއެކަމަކު ްކަންތައްތައް. ްެގއްލޭވަުރގެ ިރކަން

ްއެހާް ްހަސަދަވެރިކަން ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްއޮތީ ްދެން ްކަމެކޭ. ްބަލަންޖެހޭ ްޤައުމުގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްމީ ހުންނަނީ.

ްއޮޕަރޭޓުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަރާބަރަށް،ްސިފައިންނަށްްބޮޑު.ްޕާޓީްސިސްޓަމަކަށް ްވެއްޖެ.ްފުލުހުންނަށް ްދުަވސްކޮޅެއް ކުރާތާ

ްޤައުމަާކްއެުކް ްއެހެން ްއެއް ްހަނގުރާމަ ްއެއްްނުހިނާގ.ްބޮޑު ްހަނގުރާމަ ްބެލެހެއްޓެންވާނެ.ްދާޚިލީ ްރާއްޖެ ްމި ބަރާބަރަށް

ްޢަްބދު ްނުކުރަން. ްهللاްއަޅުަގނޑުމެން ްއަުޑއެހީމު. ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަްއޔަރުކުރީމަ ްޓޭންކަުރްޤާޟީ ްނުދެކެން. ނޑު ައޅުގަ
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ްކުެރވުނީ.ް ްވެސް ްއެކަން ްއޮެވގެްނތޯ ްޤާނޫނެއް ްކޮން ްުދވަހު ްއެ ްގޮތުން ްމިސާލެއްގެ ްވަނީ. ްކަމަށް ްފޮނުވި ވެސް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްހަމަ ްކުރާނޭ. ްކުރަްނވެއްޖެްއޔާ ްވެްސ ްމިއަދު ްނޫންހެއްޔޭ. ްކުރޭ ްއެބަ ްކުރަންެވއްޖެްއާޔ އެހެންވީމާ،

ުޓްރިސޯޓެއް،ްައއްުޑއަތޮޅުްހެރެެތރެ.ްކޮންްޤާނޫނެްއްޮއެވގެންތޯްއެްތަނަށްްފުލުހުންްފޮނުވީ.ްހިންގަހިންގާްހުރިްޓޫރިސް

ްޕޮލިްސްކޮމިޝަނަރެއްް ްވެސް ްފޭިރގަތީ.ްއޭރު ްހަމަ.ްުފލުހުންްއަރައި ްފޭިރގަތީ ްެވސްްނުނަގާ ްއެާތްއިްނވެންޓްރީ ފޮނުވާ

ްވާހަ ްެއއްެގ ްތަޖުރިބާ ްއަޅުަގނުޑގެ ްމިކަހަލަ، ްއެހެންވީމާ، ްިމްހުރި. ްކަންަތއްތައް ްބައިވަރު ްމިކަަހލަ ްދައްކާލީ. ްމި ކަ

ްމިް ްނެތޭ. ްޤާނޫނު ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ްކުރުމުަގއި ްބައެްއކަންކަން ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްމި ްހިނގަމުންނޭ ޤައުމުަގއި

ނޑުމެންނާްމެންބަރުންނާްހެދިއޭްމިަކންްނުވެގެންްމިްުއޅެނީ.ްއެެހންވެއްޖެްއޔާްައޅުގ77ްްަޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްތިބިް

ްއަޅުަގނަޑްށް ްރަނގަޅަށް. ްވަރަށް ްހިންގައިލާނެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްހިންގަން. ްގޮތުން ްވަގުތީ ްއޮފީސް ްފުލުސް ހަވާލުކުރޭ

ްގޮތުްން ްަވގުތީ ްމިނިސްޓަރުކަން ްހޯމް ްބޭފުޅުންނާއި ްކޮށްލައްވާނެ ްކޮމިޝަނަރުކަން ްޕޮލިސް ްތިބޭނެ ްމިތާ ްވެސް ހަމަގައިމު

ް ްބޭފުޅުންނާ، ްމެންބ77ްަކޮށްލާނެ ްހަވާލުކޮށްފައި ްައޅުަގނޑުމެންާނ ްހިނގައިގަންނާނެ. ްއިށީނދެފައި ުދވަްސ45ްްރުން

ނޑުމެންްހަދާްޤާނޫނަކުން،ްބަރުލަމާނީްނިޒާމެްއް ފަހުންްނުހިނގައިފިްކަމަށްްަވންޏާތާްދެންްސުވާލެްއްއޮންާނނީ.ްއަުޅގަ

ްހޮވާފަް ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހުން ްމި ްތިބީކީ ްމަޖިލީހުގަިއ ްަވޒީރުންގެ ްއެހެންވީާމ،ްނޫންވީމަ ްނޫން. ްމެންަބރުންނެއް ްތިބި އި

ްިމް ްޮސއިކުަރއްވާަފއި ްލިުޔއްާވފައި، ްމެންބަރަކު ްތެރެއިން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބޮލަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްމި މިއަދު

ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްއެ ްވާހަކަ. ްއުޅޭ ްނުވެެގން ްމިކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅުއްވަނީ ްމަޖިލީހަށް

ްއަޅުަގނޑުމެންެގް ްއެހެންވީމާ، ްދައްކަނީ. ްމި ްވާހަކަ ްމި ްރިސާރޗުކުަރްއވާފައިޯތ ްރަނގަޅަށް ްމެންބަރު ްއެ ބޭނުންވަނީ

ްައޅުަގނޑުމެންް ްމީަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ްހަމަ ްބޭފުޅެއް. ްއިޙުތިރާމުުކރާ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްމަޚްލޫފަކީ ްއަޙްމަދު ތެރޭގައި

ްއަޅު ްއެަބޖެހޭ ްވިސްނަން ްބޮޑަށް ްަގވާއިާދްވަރަށް ްޤާނޫނާއި ްޤައުމުަގއި ނޑުމެގެ ްކޯއްެޗއްތޯ.ްއަުޅގަ ްކިޔަނީ ްމި ނޑުމެން ގަ

ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ.ްޖިނާޢީް ްފަރާތްތަކުގެ ްއެ ްފަރާތްތަކުން ްއެ ްފަރާތްތަކާއި ްޝަރީޢަތްކުރާ ްމަތިން ްގޮތުގެ އެްއގޮތްވާ

ާކއިްޖިނާޢީްކުަށކާްވަރަްށްތަފާތުވާނެ.ްޖިނާީޢްކުށެއްްސާބިުތކުރެވޭީންސައްަތްއިންްަސއްތަްހެިކްލިބިގެން.ްމަދަނީްކުށަ

ްގޮތުންް ްއޮންނަ ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ްލާންޖެހޭނެ. ްޖަަލށް ްއުމުރަށް ްއަތުވެދާނެ. ްަމރު ްމަްއޗަށް ްމީހެްއގެ ކުށެްއގެ

ްނެތި،ް ްގޮތެއް ްބެލޭނެ ްެއަކން ްނެތި، ްއެސިސްޓަމެްއ ްރާއްޭޖގަިއ ްއެކަމަކު ްހިފަންޖެހޭނެ. ްމަރަށްމަރު ވެއްެޖއްޔާ

ްމިފަދަްއަ ްދާއިރެްއަގއި ްކުަލވަރުޖެހިގެން ްސިާޔސީ ްކަމެއް ްތިބެގެން،ްކޮްނމެ ްހަތުރުންނަށް ްއަނެަކުކ ްއެކަުކ ޅުަގނޑުމެން

ނޑުެމންްޤާއިމުކުރަންްއެބަްޖެހެއޭ.ް ނޑުްމިްދަންނަވަނީ.ްއެްމާޙައުލުްއަުޅގަ ކަންތައްތައްްކުރަންްމާޙައުެލްއްނެތޭްއަޅުގަ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ްޤާއިމުކުރާނީ.ްްޤާނޫނެއްގެ ްތެރެއިން ްޤާނޫނެްއގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައް ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ

ްހުރިހާް ްމި ްތިބެނީ. ްމި ްޤިޞާޞްނުހިފާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނެތިގެންތޯ ްިޤޞާޞްހިފުން ްޝަރީޢަތުަގއި އިސްލާމީ

ްއިސްލާމް ްމިތާ ްެވސް ްހަނދާންވަނީ،ްދުވަހަކު ނޑު ްއަުޅގަ ްފެށުނީއްސުރެ ްރާއްޖެ ްއެހެންްދުވަސްީވއިރު.ްމި ްފިޔަވައި ދީން



32 

 

ްމަރުވެއްޖެތޯ.ް ްމީހުން ްކިތައް ްނުހިފީ. ްކާކުތޯ ްކީއްެވގެންތޯ. ްއޮތީ ްމި ްޤިޞާޞަނުހިފާ ްއެހެންވެއްޖެއްާޔ ްނެތް. ދީނެއް

ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްމިްަދންނަވަނީ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެން

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަ

ޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ް. هللا لسور على و الصالة و السالم هللްالحمد`.ް

ްއަ ްބަހުްސކުރާއިުރގައި ްމިއަދު ްޢިއްޒަތްެތިރްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަދައްަކވަމުންދާ ްމަޖިލީހުަގއި ްމި ްއުފާވޭ ްވަރަށް ނޑު ުޅގަ

ްއެކަންޏެއްް ްޤިޞާޞް ްޤަބޫލުުކރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަފުޅުން. ްދައްކަވާ ްތާއީދުކުރަްއަވއި ްޤިޞާޞްހިފުމަށް މެންބަރުން

ްކޮ ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްޝަރީޢަތް ްއިސްާލމީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޓަކަިއްނޫނޭ، ްކުރުމަށް ްމަސައްކަެތއް ންމެ

ްވެްސް ްމާީޒގައި ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއުއްމީދުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްތައްާޔރުވާނެ ްމަޖިލީހުން ްމި ވެސް

ްމަރުެގް ްހުރި ްކޮށްފައި ްކޯޓުތަކުން ްއެބަހުރި.ްޝަރުޢީ ްހިފާފައި ްއެބަހުރި.ްމަރަށްމަރު ްހިފާފައި ްޤިޞާޞް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްތަން ްޙުކުމެްއްޙުކުމް ްމަރަށްމަރުގެ ްޮގތުން ްހިފުމުގެ ްޤިޞާޞް ްދިވެހިރާްއޖޭގައި ްމީހެއް ްއެންމެ ްއެބަހުރި. ފީޛުކޮށްފައި

ތަންފީޛުކުރީ.ްއެހެންނަމަވެސްްއޭގެްފަހުންްމީހުންްމަރާްވާހަކަްއެއްްައޑެއްްނީވޭ.ްފަންޑިަތހަދައިގެންްވެސް،ްއެްނޫންް

ް ްައޑެއް ްެއއް ްވާހަކަ ްމަރާ ްމީހުން ްެވސް ްމިްގޮތަކުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތާރީޚުތަކުަގއި ްފަހުގެ ްެއހެންނަމަވެސް ީނވޭ.

ްއަކީް ްނަތީޖާ ްއޭގެ ްދާތަން. ްޢަމަލުކުރަމުން ްޚިލާފަށް ްުޙކުމްތަާކ ްހުރި ްަކނޑަެއޅިފައި ްއިސްލާމްދީނުގައި ފެނުނީ

ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްިދޔުން. ްއިުތރުވެގެން ްއަދަދު ްމީހުންގެ ްމަރާ ްތެރެއިން ޅުަގނުޑްއަްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ފާހަގަކޮށްލާނަންްއެއްްކަެމއް.ްކުރިންްބައެއްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްފާހަގަކުރެއްވިހެން،ްމެންބަރުންްފާހަގަކުރެއްވިހެންް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްދޫކޮށްލާފަ. ްމީހާ ްެއ ްތެރޭަގއި ްމުއްދަތުގެ ްކުރުކުރު ްވަރަށް ްއެބަހުރި ްޙުކުްމތަކަށް ްމަރުގެ ްޤައުމުގައި މި

ްތި ްއެަބްފާހަގަކޮށްލާނަން. ްޤާނޫނުގައި ްކުލެމެންސީ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްމީހާ، ްކޮށާލި ްމީހަކު ްހިފަިއގެން ްެއއް ްވަޅި ނަދޫގައި

ް ްުކރިން ްދޫކޮށްލާފަ.ްއޭގެ ްހުރީ ްމީހާ ްއެހެންނަމަވެްސ،ްއެ ްުނދެވޭނޭ. ްމާފެއް ްއަށް ްމީހާ ްއެ ްޙުކުމްުކިރ2993ްބުނޭ ަގއި

ްެއްއބައި ްބަިއކުޅަ ްދެ ްރައީސް ްއޭުރގެ ްޙުކުމުން ްއޭނަގެ ްްމީހަކު، 12ްްމާފުކޮށްދީފައި، ްބާކީ ްމީހާ ްއޮތް ްބައި 3ްއަަހރު

އަހަރުްހުރީ.ްއޭނަްހުރީްޖަލުގަ.ްނަތީޖާްއަކީްކިހިނެއްތޯްމިްވަނީ.ްޢަދުލުއިންޞާފުްއަުޅަގނޑުމެންްތެރެއިންްެގއްލިފަިއް

ް ްއެހެން. ްއޮތީ ްއެކަްނ ްވެސް ްމަރުޙަލާގައި ްތަންފީޛީ ްނޫން. ްކަމަކަށެއް ްކޯޓުތަކުން ްހަމައެކަނި ްއޮތީ ްއަކީްމި ނަތީޖާ

ްއިތުުރވެގެންދަނީ.ް ްއަދަދު ްމީހުންެގ ްމަރުވާ ްއިތުރަށް ްއިތުރުެވގެންދަނީ. ްމަރު ްިއތުރަށް ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވަރަށްް ްއޮތްގޮތް ްއެކަން ްޤުރުއާނުަގއި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަެއއް ްތެރެއިން ްރައީްސ،ްައޅުަގނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި
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ްވިދާުޅވެދެއްް ްނޫން.ްތަފްސީލުކޮށް ްބޭނުމެއް ްނުދައްކާނަން.ްެއްވާހަަކްދައްކާކަށް ނުޑްެއައކަށް ވައިިފ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްވެސް ްތެރެިއން ްނިޒާމުގެ ްއޮތްްޝަރްޢީ ްމިހާރު ްޤައުުމގައި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑު

ް ްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތު. ްތަންފީޛުކުރަން ްޙުކުމް ްމަރުގެ ްޤުރުއާނުްއެބައޮތޭ ްހަދައިގެން، ްގަާވއިދެއް ްނުކުރަމޭ ޤަބޫލެއް

ނޑުްައސާސެކޭ.ްޤުުރއާނުަގއިްޤިާޞޞްހިފުމަށްްއޮތުމާްއެީކގަިއްިޤޞާޞްހިފަނީްކޮންގޮތަކަ ށްތޯ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމަިއގަ

ްޮއތީهللاްޞައްލަްهللاްރަސޫލު ްދުަވސްވަރު ްވަސައްލަމަގެ ްއަްޢަލައިހި ްފަހުން ްއޭގެ ްތަންފީޛުކުރައްާވފަ. ްޙުކުމް ޞްހާބުްއެ

ްނެތޭް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްތަންފީޛުކުރަމުންދަނީ.ްއެހެންވީިއރު ްޙުކުމް ްއެ ްޤައުމުތަކުން ްއިސްލާމީ ްފަހުން ްއޭގެ ބޭކަލުން

ްެއްއވެްސް ްލަސްކުެރވޭނެ ްހިފުމުެގްމަްއސަލަ ނޑަެއޅިފައިްނެޭތްކިާޔފައިްޤިޞާޞް ްެނތޭ،ްކަ އަޅުަގނޑުމެްނގެްުއސޫލެއް

ްަރއީް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެއްވާހަކަްޙައްޤެއް ްވެްސްނެތޭ ްމިނިސްޓަަރކަށް ްހޯމް ްއަކަްށްެވްސްނެތޭ.ްއަދި ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވިދާޅުވުުމގެްޙައްޤެްއ.ްއެއީްެއްބޭފުޅުންނަކީްމުސްލިމުންްކަމުގައިްވާނަމަ.ްއެހެންނޫން،ްމުސްލިމުންްނޫންްކަމަށްްވާނަމަް

ްމުސްލި ްއެހެންނަމަވެސް، ްނުއުފައްދާނަން. ްސުވާެލއް ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްމިދެންނެވި ްވާނަމަ، ްކަމަށް އަސާސްެގ2ްްމުން

ނޑުމެންނަށްްއެްޙުކުމްްތަންފީޛުނުކޮށްްލަސްކުރުމުގެްއެްއވެސްްޙައްެޤއްްނެތް.ްއެހެންނޫންްޤާނޫނުއަސާސީް މަތިންްއަޅުގަ

ްމަރުޙަ ްއިސްތިޢުނާފުގެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްވެސް ްގޮތުން ްއޮތް ްޝަރީޢަތް ްއިސްލާމީ ްއެނޫަނސް ްއަދި ްއެއީ ްގޮތުން ލާްއޮތް

ްެއް ްމަރުޙަލާ ްއިސްތިޢުނާފުގެ ްސަރުކާރުން ްދޫކޮށްލުމަކީ ްމަރުޙަލާ ްއިސްތިޢުނާފުެގ ްއެހެންނަމަވެސް، ލިބެންޖެހޭނެ.

ްދޫކޮށްލުމުންް ްމީހަކު ްއެ ްމަރުޙަލާ ްއިސްތިޢުނާފުގެ ްނޫން. ްސަބަބެއް ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ްހޯދައިދޭން މީހުންނަށް

ް ްއިތުރަށް ްުކރިކަން. ްކުށް ްއެ ްއޭނަ ްވެްސްޔަޤީންވަނީ ްހާލަތުަގއި ްއެ ްބޭނުންނުވާކަން. ްވާހަކަަދއްކަން ްަކމުގައި ްއެ އޭނަ

ނޑުމެންްވިސްނަންޖެހޭްކަމެއް.ްއެހެްނވީމާ،ްރަްއޔިތުންެގް އެބަްޖެހޭތޯްއޭނަްޙުކުމްްތަްނފީޛުނުކޮށްްބާްއވަން.ްމިއީްއަުޅގަ

ްފާސްކުރަންޖެ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްނޫނީ ްއަޅުަވިއގެން، ްބޮލުގައި ްބޮުލގައިްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫނެއްގެ ްވަކި ހޭ

ްމީެގް ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްއެއް ްވާހަކަ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީކީ ްނެހެދިގެން ްަގާވއިދެއް އަޅުަވިއގެން،

ނޑުްއެްވާަހކަްދައްކާަފއިްވެސްްހުންނާީންސަރުކާރުންްބޭނުންވެއްޖެްއޔާް ނޑުްޤަޫބލުކުރަނީ،ްއަުޅގަ ކުރިންްވެސްްއަުޅގަ

މެއްްވެސްްކުރެވޭްސަރުކާރަށޭްއެްބާރުްއޮތީ.ްތަންފީޛީްބާރަށޭްއެްބާރުްއޮތީ.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަކަށްްނޫނޭްކޮންމެްކަ

ްނެތް.ް ްމަޖިލީހަކަށް ްަރއްޔިތުންގެ ްބާރެއް ްތަންފީޛުކުރުމުގެ ްޙުކުްމ ްއެ ްޙުކުމްކުރީމާ ްކޯަޓކުން ްޝަރްޢީ ްއޮތީ. ްބާރު އެ

ްހުއްޓުވޭނެ ްޙުކުމް ްއެ ްމަޖިލީހަށް ްބާރަށް.ްްރައްޔިތުންގެ ްތަންފީޛީ ްއޮތީ ްބާރު ްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްހަމައެކަނި ްވެސް ބާރެއް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްގޮވާލަނީ ްައޅުަގނޑު ްސަރުކާރަށް. ްއެއީ ްބާރަށް. ްތަންފީޛީ ްވެސް ްއޮތީ ްކުރެވެން ްމިކަން ހަމައެކަނި

ް ްވީހާ ްޓަކައި ްހުއްުޓވުމަށް ްކަންތައްތައް ްހިނގާ ްމި ްމުޖުތަމަޢުގައި ްހިނގާ، ްމި ްއިސްލާމީްޤައުމުަގއި އަވަހަކަށް

ްބާރެްއް ްބަދަލުކުރުމުގެ ްޙުކުމު ްއެ ްޙުކުމްކުރީމާ ްމަރަށް ްތަންފީޛުކޮށްދޭށޭ.ްކޯޓުަތކުން ްޙުކުމް ްމަުރގެ ްއެއޮތް ޝަރީޢަތުގައި

ް ްއެންމެ ްއޮތް ްޙުކުމްކޮށްފައި ްމިހާރު ްޔަޤީންކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްނެތޭ. ްޙުކުމ3ްްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މީހުން

ްތަންފީޛުކުރިޔަސް...
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ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްއިބްރާހީމުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްއެއް. ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިާޒމާ ްއެއް. ްމައްސަލަ ނިޒާމީ

ްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަ

ްރައީސް،ްނި ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭކާރުޮކށްލާތީ.ްމި ްވަގުތުތައް ްމަޖިލީހުގެ ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ 3ްްޒާމާ 3ްބިލު،ްމި

ްބެހޭް ްމުއަްއސަސާތަކާ ްމިނިވަން ްއޮތީ ްބިލާ ްބެހޭ ްޢުޤޫބާތާ ްބިލާއި ްބެހޭ ްޢިޖުރާއަތާ ްިޖނާޢީ ްބިލާއި ްބެހޭ ްހެއްކާ ބިލު،

ްުބނެގެ ްކައިީރަގއި ްއޭނަ ްއޮތީ. ްފޫކޮޅުދަުށަގއި ްުކއްޓީެގ ްކަެމއްްކޮމިޓީގެ، ްމި ްނޫނީ ްއަަވސްކުރިްއޔާ ްކަންތައްަތއް ްމި ން

ްނުވާނެްރަނގަެޅއް.

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިާރގެް ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއަުޅަގނޑު ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްމެންބަރު،ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ.ްނިޒާމާ ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިްއޒަ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްމެންބަރަށް ްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރި ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރު ތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްމުއްތަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮ

ްސުންނަ ްޤުރުއާނާއި ްދެންނެވީ. ްމި ްއަޅުަގނޑު ްިނމިފައޭ ްަކނަޑއެޅި ްއޮތީ ްއިޖުާރއަތުތައް ްރައީްސ، ުތގައިްޢިއްޒަތްތެރި

ްތަންފީޛުެވް ްކަންތަކުގައި ްއެެހން ްކުރިން ްޭއގެ ްޤައުމުތަކާއި ްއިސްލާމީ ްއޮތީ ްތަންފީޛު ްނިމިފަ. ނޑައެޅި ްކަ ްއޮތީ އެކަން

ްނިމިފަ.ްދެންްކޮންްއިޖުރާތެއްތޯްއަޅުަގނޑުމެންްމުސްލިމުންްހޯދަން...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ްާމފަންނުްދެކުނުް

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމާފަ

ް ްުއޅޭ ްފޮރުަވއިގެން ްކޮމިޓީައކުން ްވަިކ ްމީ ްަރއީސް. ްނިޒާުމ3ްްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްމުޅި ްމައްސަލަ. ބިެލްއގެ

ްބިލުތައްްހަރާބުވެ ްމި ްލާފަ.ްއެހެންނަމަވެސް ްެއއް ްއޮތީ.ްރަނގަޅުްމައްސަލަ ްމި ްބިލެއް ްރާއްޖޭގަ.ްރަނގަޅު ްމި ްއޮތީ ފައި

ްމިތަނަށްް ްމިތާކަށް. ްހުށަހެއްނޭޅޭނެ ްމިއަށް ްހުށަހަޅަންވީ. ްމިތަނަށް ްމައްސަލަަތއް ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްފޮރުވާފަ. ްކޮމިޓީަގއި އޮތީ

ްމައްސަލަ...

ް

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްމައްސަަލް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެއްްނޫން.ްފަރެސްމާތޮޑާްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްވުން:މުއްތަލިބުްވާހަކަދެއްކެްބަރުްއިބްރާހީމުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެން

ްނިންމާލަމުންް ނުޑްހަމަ ްައުޅގަ ްވެްސްހަމަވަނީކަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްވަގުތު ްއެނގޭ ނޑަށް ްަރއީސް،ްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުރިް ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްއިޖުރާައތްތައް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްގޮތަްށ ްއޮތް ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްާލމީ ްދަންނަވައިލާނީ ވެސް

ްިއޖުރާއައް ްއިތުރަށް ްއިޖުރާއަތްަތއްްކަންތައްތަުކގަިއ ްދަމާ. ްކުިރޔަށް ްމައްސަކަަތއިގެން ްމި ްހިނގާށޭ ްނަހަދާ ތަްއ

ނަޑއަޅަންޖެހެނީްއިސްލާމީްޝަރީޢަތުގައިްއެްކަމެއްްަކނޑައެޅި... ްކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކު

ްބިލުްއޮތީްފޮރުވާފަޭއ،ްުކއްޓިްނަޝީދުްފޫކޮޅުދަށަށްލާފަ.ްމީްމިްކަންތައް...3ްމިް

ް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްމެންބަރު ްިތްްޢިއްޒަތްތެރި ްތަކުރާރުކޮށް ްމިހާރު ްއިށީނދެވަޑަިއގަންަނވާ! މެންބަރު

ްދާއިާރެގް ނޑަައޅާފަ.ްފަރެސްމާތޮޑާ ްވަީންކަ ްކަަމށްްރިޔާސަތުން ްެއއްްނޫން ްަދއްަކވަނީ.ްތީްނިާޒމީްމައްސަލަ ްތި ވާހަކަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބަށްްފުރުޞަތުއަރުަވން.ް

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންފަރެ

ްޤާނޫނުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްަތކަށް ްނެތް ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަްއސަ ްއޮތް ްމައްސަަލްައކީްވަރަްށްާސފުކޮށް ްމަުރގެ ްުކރެވިދާނޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ްެއްކަންތައްަތއް ްެއކޭ.ްހަދައިގެން ލަ

ްނަމަް ްކެރިވަަޑއިުނގަންނަވާ ްކުރަން ްއެކަން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެންމެން ްހުރިހާ ްައޅުަގނޑުމެން، ހިންގަވާށޭ

ދާންވީނޫންތޯްފެންނަްނުފެންނަްވޯޓަކަށް.ްފެންނަްނުފެންނަްކަމުގެްވޯޓަކަށްްގޮއްސަްމިކަންްނިންމާލެވިދާނެ.ްޝުކުރިއްާޔް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭ

ްބޮލުގައިް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްތިބެގެން ްތަނުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ރަމުންދާްވާހަަކްއަމިއްލަްއަށްްމިްބަދުނާމުއަުޅވަމުންްދާއިުރގަިއ،ްބަެއއްްީޓ.ވީްޗެނަލްތަކުންްެވސްްހަމަްމިްމަސައްކަްތކު

ްޖިނާޢީް ްނޫން. ްެއއް ްަމއްސަލަ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޙަީޤޤަތަތަކީ ްވިދާުޅވި. ްވެސް ްއަޚް ްއަޅުަގނުޑެގ ްވެސް ދެންމެގައި

ްއައިއްސަ،ްވަިކް ްބިލުތައް ްމަސައްކަްތކުރެވެމުްނދޭ. ްތަނުގައި ްމި ްވެސް ްބިލުތައް ްވެސް،ްއަިދްއެހެން ްބިލު އިޖުރާއަތުގެ

ްފޮ ްދެން ްގޮއްސަ ްކަެމއް.ްހިސާބަކަށް ްއޮތް ްާވހަކަދެއްކުމަކީ ްެއއްގޮތަށް ްޙަޤީޤަތާ ްއެނގޭ. ްވެސް ްގޮތް ްވާ ްދެން ނުވާލީމަ

ްކަމެއްް ްހުރިހާ ްބުނަންހުރި ނޑިޔާރުްނ ްފަ ްއައިއިުރގައި ްމަރުޙަލާ ްއިންތިޤާލީ ްނިމިގެން ްިއޞްލާޙުެވ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނޑިޔާރުން ްފަ ްއޮންާނނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮްށދީފަ. ްއޮންނާނީ ްކޮށްދޭންހުރިްްއަޅުަގނޑުމެން ްަފނޑިޔާރުންނަށް ބުނަން،

ްިމް ްގޮތުން ްބެހޭ ްމަްއސަލަތަކާ ްޖިނާޢީ ްއުފައްދައިދީފަ. ްއޮފީްސ ްޖެނެރަލް ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްކޮށްދީފަ. ްކަމެއް ހުރިހާ

ްސުންަގނޑިް ްއެންމެ ްހަމަޖައްސާދީފަ. ްއޮންނާނީ ްަމޖިލީހުން ްމި ްއިންތިޒާމެއް ްހުރިހާ ްޝަރީޢަތްކުެރވޭެނ ރާއްޖޭަގއި

ް ްމެންބަރުންްޖެހެންވާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްހައިރާްނވޭ ްހަމަ ްކޮްށފަ.ްއަޅުަގނޑު ްއެކަން ްއޮންނާނީ ްވެސް ްތިެބގެން ްހޭލާ ވަގުތު

ވަަނ17ްްވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު.ްޖިނާޢީްބިލުތަކަށްްމިހާރުްބައްލަވާ!ްިތްބޭފުޅުންްމިތަނުންްއަޅުަގނުޑމެންްނިންމާފަ.ްމިް

ންސީްގޯނާްކުރުމުގެްބިލު،ްމިްއޮތީްއަޅުަގނޑުެމންްމިކަންްނިންމާފަ.ްޢާއްމުްމަޖިލީހުންްނިންމައިފިންްކުޑަކުދިންނަށްްޖި

ްމަނާކުރުާމް ްކުށްަތއް ްބިލު،ްގޭންގު ްބެހޭ ްހަތިޔާރާ ްތޫނު ްބިލު، ްބެހޭ ްބިލު،ްބިރުދެއްކުމާ ްބެހޭ ނޑުތަކާ ްމިންގަ އިޖުތިމާޢީ
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ްއަނި ްބިލު،ްެގވެށި ްބެހޭ ްަފިއސާ،ްމަސްތުވާަތކެްއޗާ ްބިލު،ްއެަކއުންުޓގައި ްކަމެްއްބެހޭ ްހުރިހާ ްބިލު.ްމި ްހުްއޓުުވމުގެ ޔާ

ްޙުކުމްކުރެވެން.ް ްނެތީތޯ ްނޫނިއްޔާ ްނެތިއްޔާ ްބިލު ްބެހޭ ްމެރުމާ ްމީހަކު ްކަތިވަޅިއަކުންޖަހަިއ،ްކަޓަރުއަަޅިއގެން ްސީދާ ހަމަ

ްމެންބަ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްސަރުކާެރއްަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހިގައްޖެ. ްމިހާރު ްހިސާބަށް ްވާހަކަދައްކާ ރެއްްމި

ްޢަބްދު ްކޯޓަށް، ްޖިނާޢީ ްެހޔޮ ްވިޔަސް ްމެންބަރެއް ްކޮންމެ ްގެންޮގއްސިްއޔާްهللاްވިޔަްސ، ްހިސާބަށް ްފެްނނަ ްއަށް ޤާޟީ

ްެއްއް ްމައްސަލަ ްެއއްވެްސ ްގެންދިަޔ ްފުލުހުން ްއޮތްއިުރ ްސަރުކާުރ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްިދޔަޔަްސ، ްގޮަވއިގެން ފުލުހުން

ް ްނެތް. ްމަސްތުވާތަކެއ13ްްްބަލައިގެންފައި ްކަންްިކލޯ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްއެއީ ްދޫކޮށްލީ. ްވެސް ްމީހާ ްެގންދިޔަ ްއެކީ ޗާ

ްރަްއޔިތުންެގް ްއަށް، ްައމިއްލަ ްހަމަ ްތިބެނީ ްމި ްނަގަިއގެން ްޒިންމާ ްެއކަމުގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްގޮތް. ްދިޔަ ހިނގަމުން

ނޑިޔާރުންްބޭނުންާވްވަރަ ނޑިޔާރުންްއެކަންްނުކުރަންވީ.ްފަ ކަށްްމުސާރަދީފައިްއެްމަޖިލިސްްމެންބަރުން.ްކީއްވެެގންތޯްފަ

ްކުރަމުންް ްއެތޭރޭގައި ްމިތާ ްސިޔާީސކޮށްގެްނ ްއެކަން ްއޮތީ. ްއެ ްއިނާޔަތްދީފައި ްވަރަށް ްބޭނުންާވ ނޑިޔާރުން ްފަ އޮތީ.

ްފުލުހުންެގް ްބުނީ ްއައިސް ްފުލުހުން ްއައިސް،ްމިތަނަށް ްފަހުން ްކުރީ.ްއެންމެ ްއެކަން ްތިބެ ްތަނުގައި ްމި ްމީހުން ގެންދިޔަ

ްކޮމިޝަނަ ްހުރި ްއަބްދުއޭރުަގއި ްވިދާުޅީވ ްވަޑަިއގެންފައި ްމިތަނަށް ްމީހެއްްهللاްރު ްބަހައްޓާވަުރގެ ްދޫކޮްށފައި ްއަކީ ޤާޟީ

ކޮމިީޓަގއިްރެކޯޑިން.ްއޭނައާްހެދިއޭްމީހުންްމަރަމުންްދަނީ.ްދައުލަތުގެްސަލާމަތީްބާރުތަކުންްއޭނ241ްްަނޫނޭ.ްއެްއޮތީް

ް ްފަހަތަށް ްއޭނަ ްވެރިން ްވީ.ްސިޔާސީ ްކިހިނެއްތޯ ނިޑޔާރުންެގްހައްޔަރުކުރީ. ްވައްޓާލީ.ްފަ ްނިކުމެ،ްސަރުާކރު އަރަިއގެން

ްވައްކަންކޮްށް ްބޮޑެތި ްމީހުން، ްހިންގާ ްއެބަތިބި ްެޗނަލްތަކުގައި ްޓީ.ވީ ްބައެއް ްއެބަތިބި. ްބަޔަކު ްތިބޭ ްއަރައިގެން ފަހަތަށް

ްރަ ްހިމާޔަތްކޮށްަފއި ނޑިޔާރުން ްފަ ްުޙކުމްކޮށްފާނެތީ ްމައްޗަށް ްމީހުންގެ ްމީހުން.ްއެ ްހިންގާ ްމަޖިލީހުގަިއްޖަރީމާ ްއޔިތުންގެ

ްމިް ްކަންަތއްތައް ްކުށްތަކުގެ ްޖިނާޢީ ްބަލާ، ްކުށްތައް ްޖިނާޢީ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްކަތިލަނީ. ްމީހުން ްކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެން

ކުރެވެނީްޕޮލިސްްއިންޓެގްރިީޓްކޮމިޝަނާއިްފުލުހުންނާއިްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލާްއަދިްކޯޓުތަކާއިްއެންޓިްކޮރަޕްޝަްން

ްކަ ްހެދިފަ.ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަކީްކޮމިޝަނާއި ްނެތްތޯ ްޤާނޫެނއް ްތަނެއްގައި ްެއިއން ްއޮތީ.ްަބއްލަވާ ްމިއަދު ްމީރާއާ ސްޓަާމއި

ްތާރީޚެްއް ްވަިކ ްބޭފުޅުންނަށް ްެއ ްެއކަމަކު ްވިދާޅުުނވެވުނީ. ްީކްއވެގެންޯތ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްކަމަށް ްއެްއޗެްއ ކަމުނުދާނެ

ްހައިކޯުޓގެ ްުހވާކުރަންެޖހިގެން ްުދވަހުް،ްއަންނަންވާއިރަށް ްއެ ްހުވާކުރިއިުރަގއި ްތިބެ ްލައްަޕިއގެން ްދޮރު ްކޯޓުގެ ސުޕްރީމް

ްކައިގެންް ްމުސާރަ ްމި ްހުވާކޮްށެގން ނޑިޔާރުކަުމގެ ްފަ ްތިމަންނަމެންނަކަށް ނޑިޔާރުން، ްފަ ްވިދާޅުނުވީ ކީްއވެގެންތޯ

ްތި ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްނަމަ، ްބުނި ްއެހެން ްނުނިންމަނީހެއް. ްބިލު ްއިޖުރާއތުގެ ްޖިނާޢީ ްވެްސްނުތިބެވޭނޭ ްރޭގައި ބޭނެ.

ްމީހުންގެ،ްމިް ްގެނައި ްއަށް ްރާއްޖެ ްހަދަންވެގެން.ްމި ްބިލު ްއިޖުރާއަތުގެ ްޖިނާޢީ ްހޭލާ ްިތބީ ްތަނުގައި ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއެް ްމީހުންނާއި ްތިބި ްތަޙުޤީޤުުކރަން ްބަލައި ްކުށްތައް ްޖިނާޢީ ްދާއިރާެގ، ްޤާއިމުކުރާ ްޢަދުލުއިންސާފު ްތިބި ރާއްޖޭަގއި

ްހުރި ްހާލު ނިޑޔާރުންނަކާ،ްްމީހުންގެ ްފަ ްނުވޭ. ްދިމަެލއް ްކޯަޓކާ ްޖިނާޢީ ްޖެނެަރލަކާއި ްޕްރޮސެިކއުޓަރ ްެއނގޭ. ގޮތް

ްއަށްްމިް ނޑުެމންްމިތަނަށްްއަމިއްލަ ްެއްއތޯްމިްދައްކަނީ.ްއަުޅގަ ފުލުހުންނަކާްދިމަލެއްްނުވޭ.ްދެންްކޮންބަޔެްއގެްވާހަކަ

ްކޮ ްމަރުާވ ްމީހަކު ްމިތަނުން ްބޮލުގަިއ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންެގްލައިގެން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުްނގެ ްފަހަރަކު ންމެ
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ްތަނުންް ްމި ްެއއީ. ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެޅިގެންުނާވނެ. ްމިކަން ބޮލުގައި

ްޢަބްދު ްޙަޤީޤަތަކީ ްކޮށްދީފަ. ްކަންތައްތައް ްހުންނާނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުهللا ްތިބި ްރާއްޖޭގައި ްހައްޔަރުކުރީމަ ރިހާްޤާޟީ

ނޑިޔާރުންްއެަކއްޗަކަށްްވީ.ްމިްމަޖިލީހުގެްމީހަކުްމަރާލައިގެންްއުޅޭއިުރް ޖިނާޢީްމަސައްކަތްކުރާްއެންމެންނާއިްހުރިހާްފަ

ނޑުމެންްއެންެމންްއެްއެވގެންްމިކަންްކުާރކަެށއް.ްއެކަުކްއަނެަކކަށްްަބވަނީ.ް ވެސްްމިތަނުަގއިްމިއަުދްވެްސްނެތްްއަުޅގަ

ިހނގާނެްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ.ްއަޅުަގނުޑްހަމަގައިމުްވެްސްމިްމަޖިލީހުގައިްހުރެގެްންމިްމިްއުސޫލަކުންްމިްކަމެއްްނު

ްމިއީް ްމެންބަރަށް ްހުށަހެޅި ްމި ްއޮތީ، ްދަންނަވަން ްއެކީ ްމާފާ ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުނަގާަނން. ްއެއް ްޒިންމާ ކަމުގެ

ްނޫނޭ ްެއއްެޗއް ްެއޅިގެްނވާނެ ްބޮލުގައި ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްއަނެއްާކވެްސްޙަޤީޤަތުގައި ްކުރީމަ ްމިކަން ްމިހެން .

ްގިނަް ްވަރަށް ްތަނުގައި ްމި ްނެތުމަކީ ްބިލެއް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްބައްލަވާ! ްއަންނަނީ. ްމިކަން ްދިމާލަށޭ އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްއިތުުރވެގެްން ްކުށްތައް ްޭގންގު ްާރއްޖޭަގއި ްމި ްބައެއްތޯ. ްކޮްނ ްއެއީ ްތަންފީޛުކުރުމަކީ ްޙުކުެމއް ްވިދާުޅވޭ. ްއެބަ ބޭފުޅުން

ްމެންބަރުްދި ްދާއިރާގެ ްމުލަކު ްމަސައްކަތްކުީރ. ްމިތާ ްތިބެގެން ްހޭލާ ްހެދީ. ްޤާނޫނެއް ްސަްނސެޓު ްއަޅުަގނޑުމެން ޔައީ.

ްޢަބްދު ްހުރިހާްهللا ްތިެބގެން ްއެްއގައި ްކޮމިީޓ ްެއއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިސްވެހުންަނވަިއގެން ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޔާމީނު

ްމަ ްތަުނގައި ްމި ްގެެނސްގެން ްސިފައިން ްތަނަށްްފުލުހުންނާއި ްމި ްޤާނޫނު ްސަންސެޓު ްެއ ްުދވަސްކޮުޅ ްއެ ަސްއކަތްކުރީ.

ްޮއވެއްެޖއްާޔް ްތިކަން ްގޮތަށް ްތި ްބުނީ ްވެްސ ްަފނިޑޔާރުން ްނުކުތީ. ްވަްށވަށްޖަހާފައި ްބަެއއްތޯ ްކޮން އައިމަ

ް ްެއ ްދަްއކަނީ. ްއެ ްވާހަކަ ްބަެއްއގެ ްބަލައިނުގަންނަ ްޤުރުއާްނ ްކީރިތި ްނުކުރެވޭނޭ. ްޙުކުމެއް މީހުންނަށްްތިމަންނަމެންނަށް

ްތިމަންާން ްއެނގޭ ްއެބަ ްއަށް ްމީހާ ްހުންނަ ްުކރަން.ްވެރިޔަކަށް ްމިކަން ްއެބައޮްތކަން ްޤުރުާއނުގައި ްއެނގޭ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްެއްއް ްއޮތީ ްގެނެސްދެވެން ްހަމައަަކށް ްވެރިމީހާއާ ްކޮށްގެން ްޝަރީޢަތެްއ ްއެކަމަކު،ްއިންސާުފވެރި ްކުރަންޖެހޭކަން. މިކަން

ްކަމެއް ްހުރި ްގެނެއްސަ ްމައުމޫނުްްނޫން. ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްއެކަމަުކ، ްނޫން. ްއޮތީކީ ްކޮްށފައި ްމިކަން ވެއްެޖއްޔާ

ް ްބަރާބަރު ްނުލަިއ ްެއއްަޗކާ ްެއއްެވސް ްޯކޓުއަމުެރއް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްވެިރކަމުަގިއ މަސްދުވަހ7ްްުޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ

ްފަ ްވާހަކަަދއްކަނީ. ްއެކީ ްއިހުސާސްތަކާ ްމި ްމީހެއް. ްއޮތް ްބާްއވާފައި ްހާޒިރުުކރީްކުޑަޮގޅީަގއި ްމަްއޗަށް ނޑިޔާރުންގެ

ްދިޔައިމަް ްހިސާބަށް ްމަރާލާ ްބުނެގެން. ްކަމަށް ްޤަބޫލުކުރާ ްއެކަްނ ްތެދުބަހުން ްއެީއ ްބިިޑއަަޅިއެގން. ނޑިޖަހައި އަނދަގޮ

ް ްނެތްކަމަށް.ްސޮއިކޮްށގެްންގެންދިޔައިމަ ްެވސް 14ްްސޮއިކުރީ.ްަމއިންބަފައިން ްޙުކުމްކުރީ.ްިމ9ްްއަހަާރއި މަސްދުވަހަށް

ްމަރަިއގެންްރާއް ްމީހަކު ްނޭނގެނީތޯ ްމީހުންނަށް ްއެ ްގަމާުރވެފައިތޯ. ްތިބެނީ ްއެ ްމީހުން ްތިިބ ްޝަރީޢަތުަގއި ޖޭަގއި

ްއިްން ްރީނދޫކުަލއިަގއި ްނަުގލުގައި ްނެތް. ްއެއް ްމައްސަލަ ްމިއަުދ ްއެކަމަުކ، ްއެްއޗެއް. ްުއޅޭ ްެވގެން ްމި ގެންދާއިުރގައި

ްހެޔޮ،ް ްގެންދިޔަަޔސް ްޖަހާފައ15ްިބުޅަލެއް ްއެއީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީާއްްދުވަހަށް ްކަމެއްތޯ ްވާ ްމިއަދު ްކީްއެވގެން ްއެއީ ޖަލަށްލާ.

ްބުނީމަް ްހާޒިރުވާން ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްުނވާނެ. ްރަނގަޅެއް ްކަެމއް ްމި ްސިޔާސީވީމަ ްމިވަރަށް ްކޯޓުތައް ދިމާކޮށް.

ް ްވެސް ްމިއަދު ްފިލައިގެން. ްތިބީ ްއެ ްހާޒިރުނުވެ، ނިޑާޔރަކު ްފަ ްއެްއވެސް ނޑުމެންގެްޖެހިއ9ްިތިޔައިން ްއަޅުގަ ރު

ްކޯޓަަކްށް ްމެންބަރަކު ްއެއްވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްގޮވާލަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަމާގެންގޮއްިސ. ްމިތަނުން މެންބަރަކު
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ްނޫން.ް ްއާދެވުނީކީ ްމިތަނަށް ނޑިޔާރުންނަކަށް ްފަ ްވާންވީ. ްކީއްކުރަން ްނޫންތޯ. ްނެތެއް ްކަމެއް ްވާނެ ހާޒިރުނުވާން.

ްއާދޭްސކޮށް ްދަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްވަރުގަަދވެގެން ްވުރެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމިހާރު ނިޑޔާރުގެ ްފަ ްއެކަމަކު ފިން.

ްވެސްް ްމަސައްކަތަކާ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްބެހިގެންނުވާނޭ. ްމަަސއްކަާތ ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްއެަބއޮޯތ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ް ްޤާނޫނު ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ ްޙަޤީޤަތަކީ ނޑިޔާރުންނަކަށް. ްފަ ްހަދާފައިްނުބެހެވޭނެ ްމިހާތަނަށް ހަދައިދޭން.

ްއެްއކޮްށް ްއެއްޗެއް ްހުރިހާ ްދައްކާީތ ްވާހަކަ ްމި ްރުޅިަގދަވެގެން ްބޮޑަށް ްތަންކޮޅެއް ްކީ. ްމި ްލިސްޓު ްޤާނޫނުގެ ހުރި

ްދާއިުރގަިއް ްކުރަމުން ްމިގޮތަށް ްކަްނކަން ްަރއީސް.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްވެއްޖޭ ްރުޅިއަންނަވަރު ްވެސް. ްއުޅެނީ ްމި ނުކިއިގެން

ްޢަބްދުޗަމްޕާއުއްް ްމީހަކާއި ްިކޔާ ްޗު ްދައުލަްތްهللا ްމި ްމީހަކާިއ ްކިޔާ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫުމ ްމައުމޫނު ްމީހަާކއި ްކިޔާ ޤާޟީ

ްއުޅެނީ.ް ްމި ްނުވެގެން ްމިަކން ްކުރާތީ ްކަން ްޤައުމުަގއި ްމި ްެއުކވެގެން ްވަގުންނާ ްބައެްއ ްތިބި ކައިހުސްކޮށްަފއި

 ްށ...އަޅުަގނޑުމެންްބޭނުމެއްްނޫންްއެްކަންކަންްބޮލުަގއިްައޅުާވކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްމައުޟޫޢަކަށް ްއޮތް ްރައީްސ،ްމި ްގެންދަނީކީ.ްމީެގްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން މެންބަރު

ްރަޝީދުް ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްނިސްަބތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ކުރިން

ްޢިއްޒަތްތެ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްކުޅުދުއްފުށި ްމެންބަރަކަށް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމުޙައްމަދުްވިދާޅުވީ ްމެންބަރު ރި

ްގިނަް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމަިނކުފާނަކީ ްއެ ްއެކަމަުކ، ްވާހަކަުފޅުދެއްެކވީ. ްބަހުން ްހަޑިހުތުރު ްވަަރށް ްނިސްބަތްކޮށް ނަޝީދަށް

ްކަމަށްް ްނަްނގަންނަ ްމެްނބަރެއްގެ ްއެަބއޮތް ްަގވާއިުދގަިއ ްމަޖިލީހުެގ ްއަދި ްބޭފުޅެއް. ްކޮށްދެްއވާފަިއާވ ޚިދުމަތްތަކެއް

ްެއކަންްކުރާނެްއުޫސލެއްްވެސްްއެބައޮތް...ްްވެއްެޖއްޔާ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްދެކުުން ްމާފަންނު ްއަޅުަގނޑު ްއެނގިަވޑައިުނގަތީ. ްކަންނޭނގެ ްވަަޑިއގެންނެތީމަ ްމަޖިލީހުގައި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަފު ްދެއްކެވި ްަދށުން ްނުކުތާގެ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޖަވާބުދީފަ.ްދާއިރާގެ ްވާނީ ްރިޔާސަތުން ޅަށް

ްއަޅުަގނޑުްހުޅުހެންވޭރުްާދއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ޔަތްތަާކއިްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްބަޖެޓުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެންނަނީްމިްރާއްޖޭގަިއްރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާްއަށްްދޭްއިނާ

ނިޑޔާރުންނަށްްދޭންްހުރިްހުރިހާްއިނާޔަތްތަކާިއް ވެސްްހުއްޓާލަން.ްއެއީްތަންފީޛުްނުކުރެޭވވަރުގެްރައީަސކުްހުރިއްޔާ.ްފަ

ްމަޖިލީހު ްަރއްޔިތުންގެ ްއޮތިއްޔާ ްނެހެދި ްޤާނޫނު ްހުއްޓާލަން.ްހަމައެއާެއކީަގއި ްެވސް ްމުސާރަ ނޑިޔާރުންނަށްގެ ްވެސްްފަ ގެ

ްނުކޮށްް ްމިކަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވަނީ. ްމި ްއެހެނެއްނޫން ްއެކަމަުކ، ްކަމެއް. ްރަނގަޅު ްހުއްޓާލަންވީ. ްވެސް މުސާރަ

ްވިދާޅުީވ،ް ްތިޔަ ްބައްލަވާ! ްއަުޅަވނީ. ްމި ްމިކަން ްބޮލުގައި ްމީހުންެގ ްމަަސއްކަތްކުރާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިހާރު ތިބެފައި،

ްއަޅުގަ ްއޮންނަނީ. ްމިތާ ްޕާޓީތޯ ްހަމަކޮށްފައިްކިތައް ްކޯރަމް ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްބުނާނަން، ްއެީކގައި ްފަޚުރުވެރިކަމާ ނޑު

ްެއް ްނަގައިގެން ްމުސާރަ ްފަރާތުން.ްއެކަމަކު،ްހަމަ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްތިބޭނީ ްމިތާ ްމީހުން ްއަދަދަކަށް ްގިނަ އޮންނާނީ.ްއެންމެ

ްހިފަ ްކޯރަމް ނޑުމެން ްވާހަކަަދއްކާ.ްއެކަމަުކްއަުޅގަ ްއެ ްއުޅޭތީ.ްާމދަމާ،ްދޮގެއްްނޫން.ްމާދަމާްވާހަކަދަްއކާ.ްހަމަ ހައްޓަން

ްތަނުގަ.ް ްމި ްދައްކާލަފާނަން ްފަރިއްކުޅުވަިއގެން،9:39ްއިނ9:99ްްްއެކަން ްހޭލައިގެްންއަނބު ްބޭފުޅުން ްއެ ްދޭތެރޭގައި އާ

ްޢާއްމު ްމިއީ ްތިބެންޖެހެނީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަްނނަންދެން ްތަނަށް ްމި ްފައިމޮޑެގެން ްަކއިރިން ްއަންހެނުން ްމިްގޭަގއި ކޮށް

މަޖިލިސްްފެށުނީއްސުރެްހިނާގްކަންތައް.ްރަނގަުޅ،ްއެންމެްބޮޑުްޕާޓީްމިއީ.ްއެހެންެވސްްެވދާނެްކަންނޭނގެްފަހަރެްއގަ.ް

ްއެނގޭނީ.ް ްނޫން ްމީހަކަށް ްނުކުރާ ްކަްނކަން ްހާޒިުރނުވެ، ްކޮމިޓީތަކަށް ްދަންނަވަންތޯ ްޙަޤީޤަތަކީ އެކަމަުކ،

ނޑުމެންގެްބޮލުގައިްމިްޒިންމާްއަުޅަވއިގެންުނވާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީްމިތާްމަސައްކަތްކުރާްމީ ްހުން.ްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަޅުަގނޑު ްހިސާބުން ްމި ްހަމަެވއްޖެ. ްއަރުވަން.39ްްވަގުތު ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްެތރި ްހުސްވަގުތުޮކޅެއް މިނެޓުެގ

ްރިޔާ ްމަޖިލީހުގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގއިވާ ްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެ ްހުރިހާ ްތެދުަވންދެން ްމީހަކު ްއިންނަ ސަތުގައި

ްމެންބަރުންްވެސްްއިށީނދެވަަޑއިގެންްތިއްެބވުމަށްްދަންނަވަްނ.ްް

ް

ް

ް]އަށ11:97ްްްއިްނ19:39ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޯ ްބެލިއިރު ްކުިރއަށްގެންދަްނ ްޖަލްސާ ނޑު ްއަުޅގަ ްަގވާއިުދގަިއާވްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ްމަޖިލީހުގެ ްހަމަނުވާީތވެ، ރަމް

ނޑުްގަސްތުކުރަނީްމިހާރުް ގޮތުގްމަތީންްޢަމަލުކުރުމުންްވެސްްމަޖިލީހުގެްކޯރަމްްމިްވަނީްހަމަނުވެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކެލާ ްެއއީ، ްދެންނެވުމަށް. ްނަން ްެމންބަރުންގެ ްިތއްެބވި هللاްޢަބްދުްހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

ްދާއިރާގެް ްހެންވޭރު ްމެދު ްރަޝީދު، ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެުކނު ްމައްޗަންގޮޅި މަޢުޞޫމު،

ްމިހާރުް ްއާދެ، ްމުޖްތާޒު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހަނިމާދޫ ްޢާޒިމު، ްޢަލީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނޑުްޖަލްސާްކުރިއަށްްގެްނދަންްމިްފަށަނީ.ްޖަލްސާގެްކޯރަމްްހަމަވެއްޖެ.ްައޅުގަ

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ19ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްވިލުފ19.1ުނަންބަރު ްޤާނޫނުް. ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ށީ

ް ްމ2999/9ްީނަންބަރު ްކޮށްފައިވާ ްދިނުމުގެްރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއިނާޔަތްަތއް ްރައްކާތެރިކަމާއި ްދޭންޖެހޭ ހަކަށް

ނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމިލަންދޫް ޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލުގެްބަހުސްކުރިއަށްްގެންިދުއން.ްއަޅުގަ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށް.

ް

ްްެކވުން:ކަދެއްވާހަްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްމިލަންދޫްދާއިރާގެ

ނޑުްބޭނުންވޭްބަލައިލަން. ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތެރިްަރއީްސ.ްކިހާވގުެތއްްއޮތްތޯްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިނެޓު.19ްއާދެ،ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްމިްަވުގތުްބާކީްއޮތީް

ް

ްްެކވުން:ވާހަކަދެއްްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްޢިއްް ްޝުކުިރއްޔާ ްއަކީްއާދެ، ްމައްސަލަ ްއޮތް ްމި ްކުރިމަތީަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްރައީސް. ަޒތްތެރި

ްއިޞްލާޙުގެނައުމުެގް ްާޤނޫނަށް ްއިނާޔަތްަތކުގެ ްރައްކާތެރިކަމާއި ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮްށފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ނުޑމެންނަށްްމިްފެންނަނީްމިްބިލަށްްމިހާރުްގެންނަންް އުޅޭްއިޞްލާޙަކީްއަނެއްާކވެސްްއިތުުރްްބިލު.ްއަނެއްާކވެސްްއަުޅގަ

ްހިމާޔަތްލިބޭނެް ްމިއަށް ްވައްދާލަިއގެން ްމީގެތެރެއަށް ްމީހަކު ްއިތުރު ްނުވަތަ ްގޮުތގަ. ްކޯޓެއްގެ ްއުޅޭ ްފަހައިދޭން މީހަކަށް



42 

 

ްބިލެއް.ް ްދިރާސާކުރަްނޖެހިފައިވާ ްބޮޑަށް ްމިީއްވަރަށް ްެވއްޖެްއޔާ ްގޮުތަގއި ްޤަބޫުލުކރެވޭ ނޑަށް ްެއއްްގޮތަކަށް.ްއަުޅގަ މިއީ

ްނިންމާލެވެްން ްގެނެްސގެން ްިއޞްލާޙު ްއަށް ްމާއްދާ ްިތންވަނަ ްނޫނީ ްއަށް ްމާއްދާ ްހަމައެކަިންދެވަނަ ްުނވަތަ ްއަށް މާއްދާ

ްއި ްމާލީ ްމިދެންނެވީ ްނޫން.ްއެހެން ްބިލެއް ްއޮތް ްޮގތުގައި ްހ59ްާނާޔަެތއްގެ ްރުފިޔާ،ްުނވަތަ ްލިބ75ްްޭސް ްރުިފޔާ ހާސް

ް ްތަނަށް ްދިރިއުޅޭ ްރ59ްުގޮތަށް ްހާސް ްޚަރަދަށް ްހިންުގމުގެ 1ްްފިޔާ،ްއޮފީސް ްއޮވެފަިއ،ްއަދ75ްްިލައްކަ ްރުފިޔާ ހާސް

ްއޭރުަގއިް ްބިލަކީ. ްމި ްިބލެއް ްއޮތް ްގޮތަށް ްކުރެވޭނެ ްެނތި ްޙުދޫެދއް ްނެތި، ްހައްދެއް ްބޭސްފަުރވާ ހަމައެއާެއކީަގއި

ނޑު ނޑުމެން،ްައޅުަގނޑުްހަނދާންްއެބަހުރި.ްއަޅުގަ މެންްބުނިންްކުރިއަށްްއޮތްްދެތިންްކަންކުރަމުންްދިޔައިރުަގއިްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުގެް ްއިނާޔަތްްނުވަތަ ްމި ްހަތަރުފަސްްރައީސުންްވެސް ްތެރޭަގއި ްއަހަރެއްގެ ްދެ ްުނވަތަ ްތެރޭގައި ްއަހަރެއްގެ ހަތަރު

ްފަރުމާކުރަމުންް ްބިލު ްމި ްެވސް ްއޭުރގައި ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުރެވެއޭ. ްކަމަށް ްތިބެދާނެ ްލިބެންޖެހޭ ްއިނާޔަތް ދަށުން

ްަދއުލަތުެގްދިޔައި ްބަޖެޓަާށއި ްަދއުލަތުގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދިަޔއިރުަގއި ނަޑއަޅަމުން ްކަ ްއިާނޔަތްތައް ްމި ްުނވަތަ ރުަގއި

ްޙަޤީޤަތުގައިް ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްެއބަޖެހެއޭ. ްވާން ްކަމަށް ްކަމެއް ްަވރުގެ ްއުފުލަިއގަނެވޭ މާލިއްޔަތަށް

ްނުކުރިޔަސް ްޤަބޫލުކުރިޔަްސ، ްބިލުގެްްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްހަމަ ްތެރޭގައި ްމަހެއްެގ ްހަތަރު ްދެތިން ްއޮތް ްމި ކުިރއަށް

ް ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްކުްއޔ3ްްާދަށުން،ްނުވަތަ ްތަނުގެ ްރަްއކާތެރިކަމާިއްދިރިއުޅޭނެ ްއިނާޔަާތއި ްހިމާޔަާތއި ރައީސަކަށް

ް ްޖުމްލަ ނޑަކަށް ްމައްޗަްށްގާތް ްމަހެއްގެ ްއަކީ ްމާނަ ްދޭންޖެހޭނެކަން.ްއޭގެ ްރުފިޔާ،ްނޫން.5ްްއެްއޗެހި ްމިލިއަން ވަރަކަށް

ް ްމައްޗަށް ްރައީސްކަނ5ްްްއަހަރެްއގެ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ްހައެްއކަ ްނޫނީ ްރުފިޔާ، ްމިލިއަން ވަަރަކށް

ވަަރކަށްްމިލިއަންްރުފިާޔ15ްްކޮށްފައިވާްމީހަކަށްްޚަރަުދވެެގންދާނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްޖުމްލަްޮގތެއްަގއިްއަހަެރއްގެްތެޭރަގއިް

ް ްޚަރަދުކުރަމުްނ16ްްނޫނީ ްމީހަކަށް ްކުރި ްަރއީސްކަން ްހަމައެކަނި ްނުލައި ްބޭސްފަރުވާާޔ ްރުފިޔާ ްމިިލއަން ވަރަކަށް

ްއަންނަންޖެހެއޭ.ް ްއެބަ ްިއޞްލާޙުތަކެއް ްޮބޑެތި ްވަރަށް ްޤާނޫަނށް ްމި ްޤަބޫލުކުރެވުނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ދާންޖެހޭއިރުގައި

ް 2ްްހަމައެކަނި ްނޫނީ ްމާއްދާ، ްމ3ްިވަނަ ްމާއްދާ ްވެްސްވަނަ ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތޭ. ްފުއްދޭަކށް ްއިޞްލާޙުކޮށްގެން ގޮތަށް

ްދާއިރާގެް ްރޮޒައިާންއާދަމް،ްތުލުސްދޫ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްދުވަހު ްކުރީ ްތާއީުދކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ް ްވާހަކަތަކަށް. ްދެއްކި ްމެންބަރު ްމީހަކ39ްުޢިއްޒަތްތެރި ްކުރި ްރައީސްކަން ް،ްއަހަރުދުަވްސްވަންދެން އަހަރ39ްްުނުވަތަ

ްއުޅެފައިް ްހަމަ ްވެސް ްތެރޭގައި ްދައުުރގެ ްރައީްސކަމުގެ ްބޭފުޅާގެ ްމީހަކު،ްއެ ްހުރި ްކޮށްފައި ްރައީްސކަން ދުވަސްވަންދެން

ް ްހަމަެއާއެއކީަގއި ްެއކީގަ. ްވެްސ ްމުާސރައާ ްހިމާޔަތްަތކާއި ްއިާނޔަތްތަކާއި ްއެިކއެކި ްހުންނާނީ ްވަންދެނ3ްްްވެސް އަހަރު

ް ްކުރި ްީމަގިއްރައީސްކަން ްވެއްެޖއްޔާ ްގޮތުަގއި ްފެންނަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްއެގޮތަށް. ްހުންނާނީ ްވެްސްހަމަ މީހާ

ްއިނާޔަތްް ްދޭންޖެހޭ ްތަނަށް ްދިރިއުޅޭ ްއަދި ްއެބަޖެހޭ. ްކުޑަކުރަން ްބޮޑުތަނުން ްވަރަށް ްހަމަ ްޚަރަދު ްހިންގުމުގެ އޮފީސް

ްރަީއސް ްގޮުތަގއި ްއިނާޔަތެްއގެ ނޑައިލާފަިއ،ްމާލީ ްކަ ްއެްއކޮށް ްމީހަކަށް ްމީހަކަށް،ްކޮންމެ ްހުރި ްކޮށްފައި ހާްސ59ްްކަން

ްބަިއވަުރް ްގެނެްސ، ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑެތި ްޤާނޫނަށް ްމި ްނުދެކެން. ްކަމަކަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްއޮތުމަކީ ްގޮތަށް ްލިބޭ ރުފިޔާ

ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަޖެހޭ ްވިސްނާލަން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްދާއިރުގައި ްދަުއލަތުން ްޚަރަދުެވގެން ްއެިކްްލާރިތަކެއް ރާއްޭޖގެ
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ްހަމަް ނޑު ްއަުޅގަ ްިކހިނެއްތޯ. ްހުރީ ްމިއަދު ްހާލަތު ްމީހުްނގެ ްތިބި ްސެކްޓަރތަުކގައި ްއެިކ ްހުރި ކަންކޮޅުތަުކގަިއ

މަހަށްވުރެްގިނަްދުވަސްްވެގެންްދިަޔއިރުަގއިްށ.އަޮތޅުެގްފެރީގެްނިޒާމުްވެސްްވަީނ1ްްދަންނަވާލަންްބޭނުން.ްމިއަދަށްް

ްައޅު ްވާހަކަ ްމި ްހުއްޓައިލާފަ. ްޖީބުން ްަރއްޔިތުްނެގ ްއިއްެޔގައި ްއެބަެޖހޭ. ްދައްކަން ނޑުމެން ްއަށ29ްްްގަ ރުފިޔާ

ރުފިޔާްއަށްްކުޅުުދއްފުްއޓާްހަމައަށްްކުރިްދަތުރުްމިައދުްހާހުން،ްދެްހާހުން،ްތިނ59ްްްކުޅުދުއްފުްއޓާްހިސާބަށް،ްނޫީން

ްއެ ްބޮުޑެވގެންދޭ. ްތަކުލީފު ްރައްޔިތުންނަށް ްޚަރަދުކުރަންޖެހުނީމަ ްދަތުރުފަތުރުގެްހާހުން ްތެރޭަގއި ްިސޔާަސތުގެ މް.ޑީ.ީޕގެ

ނިޒާމަކުންްމުޅިްިދވެހިރާއްޖޭެގްރައްޔިތުންނަށްްއަގުެހޔޮކޮށް،ްޖީބަށްްލުއިކޮށް،ްފަސޭހަްޚިދުމަތެއްެގްގޮުތގަިއްެއްޚިދުމަތްް

ް ްނުހަނު ްރައްޔިތުންނަށް ްދިއުމަކީ ްހުއްޓިެގން ްޚިދުމަތްތައް ްއެ ްމިއަދު ްއޮވެަފއި، ްވޭންލިބޭްގާއިމުކޮށްދީަފއި ތަކުލީފާއި

ލައްކ1ްްަހާހުން،75ްްކަމެއް.ްމިްވާހަކަްއަޅުަގނޑުެމންްދައްކަންޖެހޭނެ.ްއިނާޔަތާއިްހިމާޔަތާއިްރައްކާތެރިކަމުގެްބިލަށްް

ނޑުމެންްިއޞްލާޙުތައްްހުށަހަޅައިގެްނ،ްިއތުރުްބޭފުޅުންނަށް،ްނުވަތަްއިުތރުްމީހުންނަށްްމިްއިނާޔަތުގ75ްްެ ހާހުންްއަުޅގަ

ް ްދަންނަވަންޖެހެނީްތެރެއިން ްއަޅުަގނުޑ ްހަމަ ނޑިަވޅެްއގަިއ ްދަ ްބަދަލުކުރަުމންދާ ްބިލުަތއް ްގޮތަކަށް ްލިބޭނެ ފުރުޞަތު

ް ްހާލުަގއޭ. ްވަރަށް ްތިބީ ްވެސް ްމީހުން ްކުރާ ނުޑވެިރަކން ްދަ ނޑުވެިރކަމުެގ2911ްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްދަ ްއަހަރު ވަނަ

ްލިބުނު ްއެ ްނުވަތަ ްއެްއޗެހިން ްލިބުްނ ްގޮުތގައި ްބޮޑަށްްްސަބްސިޑީގެ ްވަރަށް ނޑުވެރިކަން ްދަ ްއިން ފައިސާ

ްތަރައްީޤކޮށް،ް ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްވެސް ްޞިނާޢަތަކީ ނުޑވެރިަކމުގެ ްދަ ްނޫނަކަސް ްމަްސވެިރކަން ތަރައްޤީެވގެންދިޔަ.

ްކުރޭ.ް ްފައިދާތަކެއް ްބޮޑު ްަވރަށް ްވެސް ްއިޤުތިޞާދަށް ްރާްއޖޭގެ ްބޮުޑ. ްވަރަށް ްކުރިއެރުން ްމީގެ ްކަމެއް. އުފައްދަންޖެހޭ

ްމާދަމާް ްލިބެމުންދޭ. ްކުރިއެުރންތައް ްގިނަގުނަ ްނުހަނު ނޑުވެިރކަުމން ްދަ ްވެސް ްރަްއިޔތުންނަށް ްާޢއްމު ހަމައެއާެއކީަގއި

ްމިވެްސް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްފާހަގަކުާރއިރުަގއި ްށ.ްއަތޮޅުަގއި ްދުަވސް ްދުވަްސ،ްޤައުމީ ނޑުެވރިކަމުގެ ްދަ ްދުވަހު ްއަނެއް ނޫން

ްއޮތީ ްމި ްހަދާލެވިަފއި ްކަމަކަށް ްނޫން.ްސިޔާސީ ްރަށެއް ްކުރާ ނުޑެވރިކަން ްދަ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއަކީ ްފުނަދޫ .

ްއެީއީކް ްބަދަލުކުރިޔަކަސް ްތަން ްވެރިކަްނކުރާ ްނޯވޭ. ްވެސް ްބިމެއް ްކުރާނެ ްދަނޑުވެިރކަން ްފުނަދޫގައި އެހެންނޫނަސް

ްބަދަލުކު ްތަން ްކުާރ ނޑުވެިރކަން ްދަ ްތަެނއްަގއި ްކުރާ ްވެރިކަން ްކޮްނމެހެން ްނޫން. ްެއއް ރާކަށްނުޖެހޭނެ.ްމައްސަލަ

ްކުރީް ްއެީއ ްތަންތަނުގަ. ްކުރާ ނޑުވެރިކަްނ ްދަ ްދުވަްސްފާހަގކުރަންޖެހޭނީ ްތަްނ،ްަދނޑުވެިރކަމުެގ ްކުރާ ނޑުވެިރކަން ދަ

ް ްވެސް، 39ްްސަރުކާރުން ްއަިދ ްެވސް ްސަރުކާރުން ްގޮތް.3ްްއަަހރުގެ ްއޮންނަ ްކަންކުރަން ްެވސް ްސަުރކާރުން އަހަރުގެ

ްސީޕްޭލނުގައި ްއުާފވޭ ްއޮތީތީވެ.ްްއަޅުަގނޑުމެން ްތަނަވަސްކޮށްދީފައި ްސަރުކާރުން ްމި ްފުރުޞަތު ްދެވޭނެ ްއަށް ފުނަދޫ

ްފުނަދޫގައިް ްފެށިގެން ްމަޝްޫރޢުތައް ްތަރައްީޤގެ ްެއައރޕޯޓުގެ ްއެ ްބިންާގއަަޅއި، ްެއއަރޕޯޓުގެ ްއުާފވޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްުއއްް ްައޅުަގނޑުމެން ްކަންަތއްތައް. ްތާއީދުކުރާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިއީ ްއަވަސްްކުރިއަށްދާތީވެ. ްވަރަށް މީދުކުރަން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެނަސް ްކަމަށް. ްލިބިގެންދާނެ ްއެކަންަތއް ފުރުޞަތެއްަގއި

ްަލއްކަްުރފިޔާްއިން...4ްހާހަށް،59ްްލައްކ1ްްަހާހުން،75ްްވިސްނަންވީް

ް
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ްްެކވުން:ކަދެއްާވހަކުރުްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާ

ްދޫކޮށްލާނީ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިް ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ްރިޟާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްާއދެ، ްފުރުޞަތުދޫކޮއްެލވީ. އާދެ،

ްވަނަްފުރުޞަތު.3ްއަރުވަނީް

ް

ްްެކވުން:ވާހަކަދެއްްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްުއއްމީދުކުރަމޭްށ.އަތޮުޅގަިއްެއއަރޕޯެޓްއް ނޑުމެން ްއުފާެވޭއްއަުޅގަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުޅުނީ ްދަންނަވަން ނޑު އާދެ،ްއަުޅގަ

ހާސްްރުފިޔާްޚަރަދުކޮށްފައިްމަތިންްއެްރަށަށްްދެވޭނެްނިޒާމުްއޮތުމުގ19ްްެއެޅިގެްނ،ްށ.އަތޮުޅގެްަރއްޔިުތންނަށްްވެސްް

ްއެ ްޚަރަދަކުން ްކުަޑކުޑަ ނޑުމެްންްބަދަލުގައި ްއަުޅގަ ްހަމައެއާެއކީަގއި ްއޮތުން. ްގޮތެއް ްދެވޭނެ ތަނަށް

ް ްމީހަކަށް ްހުންނަ ްޮކށްފައި ް ްބިލުަތއ5ްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްކުރަން، ްަދއުލަތުން ްދިވެހި ްޚަރަދު ްރުފިާޔ ަލއްކަ

ްމުް ްެއންމެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެބަޖެހޭ ްވިސްނާލަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްދާއިރުގައި ްސެކްޓަރްފަރުމާކުރެވެމުން ްއެއް ހިއްމު

ތަޢުލީމީްދާއިރާގައިްތިބިްމީހުންގެްހާލު.ްތަޢުލީމީްދާއިރާގައިްވަޒީފާްއަދާކުރާްމީހުން،ްތަޢުލީމީްދާއިރާގެްމުދައްރިސުންެގް

ނޑުމެްނގެްދަިރންނަށްްކިޔަަވއިދޭންްތިބިްމީހުންްއެްދާއިާރްދޫކޮށްްމިއަދުްަދނީްކީްއވެގެންތޯްވިސްނާލަްން ގޮތުަގއިްއަުޅގަ

ްނޫން.ްއެބަ ްއެއް ްމައްސަލަ ްދޫކޮށްލާަވރުގެ ްމިއީ ްެވސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެްއ. ްމައްސަލަ ްއޮތް ްބޮޑުވެަފއި ްވަރަށް ޖެހޭ.ްމިއީ

ްބަޖެޓުް ްފަހަރުގެ ްމި ްއެދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއް. ްމައްސަލަ ްއޮތް ްދިރާސާކުރަންޖެހިފައި ްވިސްަނއި ްބޮޑަށް ވަރަށް

ޓަރްއަށްްއިތުރުްބަޖެޓުްލިބޭނެްގޮްތްހަމަޖެއްސުން.ްއެްދާއިރާެގްއަންނައިރުަގއިްމިްކަމަށްްއިުތރަށްްވިސްނައިްއެްސެކް

ްމީހުން،ް ްތިބި ްއުނގަންނައިދޭން ްޅަދަރިންނަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދޫކޮށްލާފައި ްދާއިރާ ްެއ ްކުަޑެވގެން މުސާރަތައް

ް ްފިލައިގެން ްމީހުން ްތިބި ްތަރައްޤީކުރަން ްރަްއޔިތުމީހާ ްތަރައްޤީކުރަން، ްިވސްނުން ްވާެންރައްޔިތުމީހާގެ ްދެން ދިޔައިމަ،

ްމީހުންނަްށް ްމަސައްކަތްކުރާ ްގޮތުަގއި ްޓީޗަރުްނގެ ްނޯންނާނެ.ްސްކޫލްގެ ްވެސް ްތަނެއް ްތަރައްޤީކުރާނެ ްރަްއޔިތުމީހާ ގޮތަކީ

3ްް ްނޫނީ ްރުފިޔާ، ްމީހުންނަށ7ްްްހާސް ްމިއަދު ްދާން ްދޫކޮށްލާފައި ްދާއިރާ ްއެ ްއޮތުމަކީ ްގޮތަށް ްލިބޭ ްރުފިޔާ ހާސް

ްރަ ްސަބަބެއް. ްނޫން.ްމަޖުބޫރުވާ ްއެއް ްމައްސަލަ ްދިނުމަކީ ްއިނާޔަތް ްމީހަކަށް ްހުރި ްކޮށްފައި އީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްބައިް ްމި ްބޮޑީއޭ. ްމާ ްހަމަ ްބޮޑޭ. ްމާ ްމިންވަރު ްދެވޭ ްމި ްމިހާރު ްދަންނަވާނީ ްަތކުރާރުކޮށް ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ްަކންބޮޑުވު ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްހަމަެއއާެއކީަގއި ްޖެހެއޭ. ްއެބަ ްޮބޑުްކުޑަކުރަން ްވަރަށް ްސަރުކާރުަގއި ްނިމިދިޔަ ްއެަބއޮތް ން

މަޝްރޫޢެއްގެްގޮތުަގއިްއަޫޅަގނޑުމެންގެްާދއިރާަގއިްފަށާފަިއވާްމަޝްރޫޢުތައްްުހއްޓިފަިއާވތީވެ.ްެއްމަޝްރޫޢުތައްްވެސްް

ްތި ްއެކީ ްއުފަލާ ްއުއްމީދާ ްނުހަނު ްރައްޔިތުން ްމުހިއްމުކަމެއް. ްނުހަނު ްުވމަކީ ްގޮތެއް ްގެންދެވޭނެ ްބަލައިގެން.ްކުރިއަށް ބީ
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ް ްމިސާލަކަށް ްދަންަނވައިލާނަްނ ްއެބަހުރ14ްްިއަޅުަގނޑު ްފީަވކުަގއި ްައދިވެސް ްކަަޑ، ްހުރި ްދުވަސްވެަފއި އަހަރު

ް ްޓަަކއި.ްމިދިޔަ ްއެޅުމަށް ްހިތާމަކުރަން.3ްްމިސްކިތެއް ްކަމެއްްނުކުެރވުނު.ްނުކުެރވުީނމަ ްއެ އަހަރ13ްްުއަހަރުންްވެސް

ްއެކަ ްެވސް ްސަރުކާރުން ްމިްސަރުކާރުންްދުވަސްވީ ްއެދެނީ ްމިއަދު ްިހތާމަކުރަން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަމާ ްނުކުެރވުނީމަ ން

ްކަމަްށވާް ްރަށް ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްދާއިާރގައި ނޑުެގ ްައޅުގަ ްހަަމއެާއއެީކގައި ްވުން. ްގޮެތއް ްކުެރވޭނެ ްވެސް އެކަން

ްތަ ްއެ ްފަށައި، ްމަސައްކަތް ްމަޝްރޫޢުގެ ްބޯފެނުމުގެ ްއާއި ްނަރުދަމާ ްގެންގޮްސ،ްމިލަންދޫގައި ްއެްއޗެހި ްވެހިކަލްތަކާ ނަށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްވެސް ްއޮްތޮއތުމަކީ ްުހއްޓައިލާަފއި ްަމސައްކަތް ްކޮށްފައި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްގެންޮގސް،ްއެ ްެއއްޗެހި ހައިމާކާ

ނޑުްމިްޮގވާލަނީްމިްސަރުކާރަށްްވެސްްވީހާްައވަހަކަށްްއެްމަޝްރޫޢުްވެ ްސްއިންތިހާްއަށްްކުްށވެރިކުރާްަކމެއް.ްއަުޅގަ

ްކަންތައްަތކެްއް ްފައިދާހުރި ްވަރަްށ ްަރއްޔިތުންނަށް ްބަދަލުކުެރވިއްޖެ. ްސަރުކާރު ްގެްނގޮްސދެއްވާށޭ. ްކުރިއަށް ފަށައިގެން

ދުވަްސ19ްްމަހާއ9ްްިކޮށްދޭނަމޭްހިތައި،ްއެކަންްކުެރވުންްއިުރަގއިްރަްއޔިތުންނަށްްވީީކއްތޯްވެސްްބަލައިލަންްއެަބޖެހޭ.ް

ްކުެރވުނީ ްިދޔައިުރގަިއ ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްްވެގެން ްއެެހންވީމާ، ްއެބަޖެހޭ. ްދިރާސާކޮށްލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ކީއްތޯ

ް ްފާއިތުެވދިޔަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްކަންބޮޑުެވގެން،8ްްފެނުނީ ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްނެތިގެން، ްކަމެއް ްތެރޭަގއި މަސްދުވަހު

ް ްތަން. ްތިބޭ ްރަްއޔިތުންތަްއ ްައޅުަގނޑުމެންނ2912ްާމާޔޫސްެވގެން ްއަހަރު ްައއިއިުރަގއިްްވަަނ ްހަމަެވގެން އަރާ

ްެއް ްނުނިންމިގެން، ްކަންކަން ްހާސްކަންމަތީަގއި ްނެތިގެން، ްަވގުތު ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްފެނުނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނުނިންމިގެން،ް ްދަތުރުތައް ްކުރަންޖެހޭ ްނުނިންމިގެން، ްދުވަހަަކށް ްއެ ްމަސައްކަތްތައް ްއޮްތ ނަޑއަޅާަފއި ްކަ ދުވަހެއްގެ

ްޕްރޮ ްނުލިބިގެން،ްރާވަންޖެހޭ ްނެތިެގން،ްމުވައްޒަފުން ްގޮތް ްނެތިގެން،ްމަސައްކަތްކުެރވޭނެ ްަވގުތު ްނުރޭވިގެން ގްރާމުތައް

ްމިއަދުް ްެއކަމަކު ްބިޒީކޮށޭ. ްވަރަްށ ްތިބީ ްެވސް ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްމާނައަކީ ްތަން. ްއުޅޭ ްބޭނުންވެގެން ްމީހުން އިތުރު

ްކައިރީގަް ްމޭޒެއްގެ ްހަމަ ްނެތިގެން ްކަމެއް ްހިތާމައާްމިފެންނަނީ ްވަތަށްޖަހައިގެން ްތަން.ްބޯ ްތިބެންޖެހޭ ްއިީށނދެލައިގެން އި

ްޓަަކއިް ްއަށް ްތަަރއްޤީ ްކަންޮކޅުގެ ްާރއްޖޭގެ ްަމޝްރޫޢުތަކާއި ްހުރި ްފެށިަފއި ްކަންކޮުޅގައި ްާރއްޖޭެގ ްއެހެންވީމާ، އެީކގަ.

ްގެންދެވޭ ްކުރިއަށް ްބާރަށް ްނުހަނު ްމަސައްކަތްތަކާއި ްބޮޑެތި ްހުރި ްފަށާފައި ްހަމަޖެހިގެންދާނެްމަސައްކަތް ްިއންތިޒާމެއް ނެ

ްދަންނަވާލަްން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްޮގއްސަ. ްއޮޔާ ްވަީނ ްމިއަދު ްއުއްމީދުަތއް ްކުރަމުންދިޔަ ްރައްޔިތުން ކަމަށް

ްޤާނޫނަށްް ްއިނާޔަތުގެ ްރައްކާތެރިަކމާއި ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ބޭނުންވަނީ،

ްއަޅުަގނޑުމެންގެްއިޞްލާޙުގެަނއުމަ ްނުވަތަ ްއަކަށް ްމާރާމާރީ ްއުޅޭ ްމި ްއުފެއްިދގެން ްތެރޭަގއި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ކުން

ް ްފިހާރަތައް ްނުލިބެއޭ. ްަހއްލެްއ ްމައްސަލަތަކަށް ްުއޅޭ ްމި ްއުފެދިގެން ްގޮތަށ11ްްތެރޭގައި ްބަންދުކުރާ ްފަހުން ެގ

ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއިއްެޔގައި ްހިންގައި،ްްހަމަޖެއްސިދާނެ. ްއެއް ްމާރާމާރީ ްއިތުުރ އަނެްއކާވެސް

ް ްއެބަދޭ.ްފިހާރަތައް ްަފރުވާދެމުން ްމިހާރު ްހޮސްޕިޓަލުން ްތަން.ްއޭ.ޑީ.ކޭ ްޒަޚަމުކޮށްލި ްބަންދުކޮށްފި.11ްްމީހަކު ޖަހާއިރަށް

ހިންަގއިފި.ްއަނެްއކާްްޖަހާއިރަށްްބަންދުކުރާްގޮތަށްްހަދައިފި.ްއިްއޔެަގިއްހަވީރުްގަޑިްެއްއގައިްމާރާާމރީްއެއ1ްްހޮޓާތައްް

ނޑުމެންގެްތެޭރގަިއ4ްްހަވީރުް ޖަހާއިރުްހުރިހާތަނެއްްބަންދުކުރާްގޮތަށްްހަމަޖަްއސަންވީތޯ.ްމިއީކީްނޫންްހައްަލކީ.ްއަުޅގަ
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ހުރިްމައްސަލަތައް،ްައޅުަގނުޑމެންގެްތެރޭަގއިްހުރިްކަންތަްއތައްްވަރަށްްބޮޑަްށްދިރާސާކޮްށފައި،ްމިްމަޖިލީހުންްބަލަންް

ްއާމްދަނީ،ްއެބަޖެހޭ ްރަްއޔިތުންގެ ްސަބަަބކީ ްެއއް ްބޮުޑ ްއެންމެ ްގިނަވާ ްމައްސަލަ ްމުޖުތަމަޢުގައި ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި .

ްކުރަންޖެހޭް ްއަށް ްބޭސްފަރުވާ ްރައްޔިތުން ްމަސައްކަތްކުރީ ްސަރުކާރުްނ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދިއުން. ްދަށަށް ްއާމްދަނީ ފަރުދުންގެ

.ްޖީބުންްދާްޚަރަދު،ްޖީބުންްދާްފައިސާ،ްަރއްޔިތުންެގްޖީބުންްހާހުންްދެްޚަރަދުްވީްމިންވަރަކުންްކުަޑޮކށްދިނުމަށްްޓަކައި

ހާހުން،ްދިހަްހާހުންްކުރަންޖެހޭްޚަރަދުްއެއަްށވުރެްލުއިކޮށްިދނުމަށްްޓަކައި.ްބޭސްފަރުވާްައށްްސަލާންޖެހުންްނައްތާލުމަށްް

ްއެބައޮ ްޔަޤީންކަން ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްގޮުތން ްއެްއގެ ްނަތީޖާ ްޓަކައި. ްބޭސްފަުރވ1ްްާތް ްރުފިޔާގެ ލައްކަ

ްއަނެއްް ްހުށަހެޅި ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްލިބޭނެކަން. ްޚިދުމަތް ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްައއިްސ ްގޮތަކުން ކޮންމެވެސް

ްރައްޔިތުމީހާް ްހުންނަ ްފުނަދޫގައި ްށ.އަތޮޅު ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދަންނަވާ ްމިސާލަކަށް ްދަތުރުފަތުރުކުަރން، ސިޔާސަތަކީ

ްދާއިރުގަިއްްކުޅުދުއްފުށީ ްތަނަށް ްއެ ްހޯދަންޖެހިގެން ްޚަރަދުކުރަންޖެހޭ.ްފުނަދ5ްްޫހޮސްޕިޓަލުންްޭބސްފަރުވާ ްުރފިޔާ ހާސް

ރައްޔިތުންްދެބަހެއްްނުވާނެްިމްކަމަކަށް.ްނުވަތަްމާއުނގޫދޫްރައްޔިތުންްެވސްްދެބަހެއްްނުވާނެ.ްމާއުނގޫޫދގައިްހުންަން

ްދާންޖެހިގެ ްކުޅުދުއްފުްށޓަށް ްބަލިވެގެން ްމީހަކު ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްބޭސްފަރުވާ ްއޭނާ ްޚަރަދުކޮށްގެނ7ްްްން ްރުފިޔާ ހާސް

ްލޯންޗެްއގައިްދާންޖެހެނީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުންްހުށަހެޅި...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހަމަ ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަާވ! ްގެއްިލއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްސާެގ ެވއްޖެ.ްއާދެ،

ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށް.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޢަލީްރިޟާމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްނުވަތަް ްމީހަކަށް ްހުންނަ ްކޮށްފައި ްރައީސްކަން ްައީކ ްވާހަަކ ްުއޅުނު ްދަންނަވަން ްުޝކުރިްއޔާ. އާދެ،

ްކޮ ނޑަށްްހަމަްވަރަްށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއިނާަޔތްްއަުޅގަ ށްފައިްހުންނަްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭްއިނާޔަުތގެްވާހަަކ.ްއެ

ބޮޑޭްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްއޮތީ.ްތަކުރާރުކޮށްްވެސްްދަންނަވާލަންްއޮތީ،ްމިްއިނާޔަތްްވަރަށްްބޮޑުތަނުންްކުޑަކުރަްން

ްހި ްއޮފީްސ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހަމަ ްައޅުަގނޑަކަްށ ނޑަކަށްްއެބަޖެހެއޭ. ްއަުޅގަ ްދޭކަށް ްަފއިސާ ްޚަރަދުގެ ްދޭ ންގުމަށް

ްއަމިއްލަްކަެމއް.ްރަީއސްކަްން ގަބޫލެއްްނުކުެރޭވ،ްެއއީްކުަރންޖެހޭނެްކަމެއްްކަމަކަށް.ްއޮީފސްްހިންގުމަކީްެއްބޭފުޅެްއގެ

ްއޮފީހެް ްނަމަވެސް، ްހިންގައިގެން ްއޮފީސް ްގޮތަކުން ްއެހެްނ ްވެސް ްކޮންމެ ްފަހުގައި ްއޭގެ ްދެން އްްކޮށްފައި،

ްމިހާރުް ްަފއިސާ ްއެ ްަރނގަޅު ްމާ ްެއއަށްވުރެ ނޑަށް ްައުޅގަ ްނުކުރަން. ްގަބޫެލއް ްއަޅުަގނެޑއް ހިންގާކަށްނުޖެހޭނެ.

ް ްނަމާދުގެ ްހަދައިދިނަސް. ްގޮތް ްލިބޭނެ ްއިމާމުންނަށް ްތިބި ްއިމާމުންނަށާިއ5ްްމިސްކިތްތަކުަގއި ްބަންިގގޮވާ ަވގުތުަގއި

ްވަރަ ްގޮތެއް ްލިޭބނެ ްފައިސާ ްއެ ްއަސްުލގައިްމުދިމުންނަށާ ްއެބަޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްލިބެނީ. ްެއއް ްުމސާރަ ްކުަޑކުޑަ ށް
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ްމިްލިބެމުންދާްމުސާރަތަކާއިް ޙަޤީޤަތުގައިްވެސްްހަމަްމިްަމޖިލީހުންްތަންކޮޅެއްްޒިންމާދާުރކަމާްއެީކަގއިްރަްއޔިތުންނަށް

ްދެކޮް ްއަގުތަކަށް ްހުރި ްމާކެޓުަގއި ްމިހާރު ްއެއްޗިހިތަކާ ްލިބެމުންދާ ްެއްއްރައްޔިތުންނަށް ްދިރާސާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ޅުޖެހޭތޯ

ްދަންފަޅީގައިް ްހެނދުނުގެ ްމިއަުދގެ ްހަމައެާއއެީކގައި ްމަސަްއކަެތއް. ްއޮތް ްފަށަންވެފައި ްމިއީ ްއެބަޖެހޭ. ކުރަން

ނޑުމެންގެްމެންބަރުްގަލޮޅުްެދކުނުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުގެްޤަރާރުެގް ހުށަހެޅިގެންދިޔަްއަުޅގަ

ްފަށާފަިއްވާ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްޙަޤީޤަތުގައި ްފެނުނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްބޭނުންވޭ. ްހަނދާންކޮްށލަން ްައޅުަގނޑު ހަކަ

ްދަތުރުެގް ްއިންސާުފގެ ްފަށާފަިއްއޮތް ްތަން.ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްެއރި ްެވސް ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަށް ްޮއޑި ްދަތުރުގެ ްއިންސާުފގެ އޮތް

ްބުނާ ްމި ްއެިރއޭ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަށް ްމައްސަަލްްއޮޑި ްކޯޓުތަުކގައި ްގަބޫުލކުރެިވއްޖޭ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްއަކީ ްމާނަ ބަހުގެ

ްބޭނުންް ްގޮތަކަށް، ްބޭނުން ނޑިޔާރުްނ ްފަ ްހުރިކަން. ްއެބަ ްއަށް ްއިންތިހާ ްަމއްސަލަތައް ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ހުރިކަން.

ްމާް ްދޭތެރެއިން ްފިލި ްދެ ްނަަގިއގެން، ްމާނަ ްދޭތެޭރއިން ްައކުެރއްގެ ްދެ ްބޭނުން ްކަންތައްަތއްްފޮޅުވަތަކަށް ްނަގަިއގެން ނަ

ްޮގވަމުންް ކުރަމުންްދިޔަކަން.ްޙަޤީޤަތުަގިއްމިއަދުްމިްފެނުނީްއެމް.ޑީ.ީޕންްތަކުރާރުކޮށްްމަގުމަީތގަްާއއިްޕޯިޑއަމްތަކުަގއި

ްއޮްތްޝަރުޢީް ްމި ްމިހާރު ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްދަނީ ްދަުޢވާކުރަމުން ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްެވސް ްިމއަދު ްައސްލު. ްވާހަކަަތކުެގ ދިޔަ

ްމީހަކަށްްނި ްހުރި ްކޮށްފައި ްރައީްސަކން ްއެހެންވީމާ، ްނިޒާމެކޭ. ްޝަރުޢީ ްބޮޑު ްމައްސަލަ ްއަށް ްއިންތިހާ ްއޭަގއި ޒާމަކީ

ްަޤއުމަށްް ްމި ްޙަޤީޤަތުަގއި ްނިޒާަމކީ ްޝަރުޢީ ްވިޔަްސ ްަކމަށް ްހިމާޔަތްދޭންޖެހުން ްިވޔަސް، ްކަމަށް އިނާޔަތްދޭންޖެހުން

ްއިންސާފުނުލިބިގެން ްކަންތައް. ްމުހިއްމު ްއެންމެ ،ް ްފެނުނީ ްމި 9ްްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްފާއިތުވެދިޔަ ްމި 8ްމަރެއް

ްގިަން ްނުހަނު ްއެއާެއީކގައި ްހަމަ ްތަން. ްހިނަގއިދިޔަ ްހާިދސާތައް ްތަން،ްހިތާމަވެރި ްހިނަގއިދިޔަ ްތެރޭަގއި މަސްދުވަހުގެ

ްޙަޤީޤަތު ްޖެހެނީ ްމި ްލިބެން ްިއންސާފު ްވެސް ްކަންތައްަތކަށް ްހިނގައިދިަޔްތަން.ްމި ނިޑޔާރުެގްއިން.ްމާރާމާރީތައް ްފަ ގަ

ނޑުމެންްއުފާކުރަން.ްއިންތިހާް ނޑިޔާުރގެްމިހާރުްމިްއޮީތްއެންމެްރަނގަޅަށްްނޫްނކަމަށްްއެއްބަްސވެފަިއްއޮތީމާްއަުޅގަ ފަ

ްމީހަކަށްް ްހުރި ްކޮށްފައި ްަރއީްސކަން ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްގެނެސްދިނީތީ ްމިތަނަށް ްޤަރާރު ްމި ްޝުކުރުވެިރވަން އަށް

ްއެކަނިްަފރުޖައްސައިާލވެނޭްގޮެތއްްނެތް.ްއިނާޔަތްްދީގެންްހަމަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެ،ްޖަލްސާގެްކޯރަމްްހަމަވެއްޖެ.ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުމަށް.ް

ް

ް:ވާހަކަދެއްެކވުންްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ
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ްނެތުމުެގް ްޤާނޫނެއް ްަނގަހައްޓާ ްަޙއްޤުތައް ްއަސާސީ ްރައްިޔތުންގެ ްއުޅުނީ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.

ސަބަބުންްދިމާވާްބޭއިންސާފުްނައްތާލުމުގެްޒިންމާްއެޅިފަިއްވަނީްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްއިސްތަށިފުުޅގަިއް

ްެއބަހީ ްހިނދު، ްގަބޫލުކުރާ ްހުށަހެޅިފައިވާްްކަމަށް ްތަޅުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްޓަކައި ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ޖިނާޢީ

ްވެސްް ްކަންތައްތައް ްބިލާ،ްމި ްބެހޭ ްބިލުތަކެްއ،ްހެއްކާ ްެއތައް ްބިލާ،ްމިހެންހުރި ްއިޖުރާއަތުގެ ްޖިނާޢީ ްކަމަށްވާ ބިލުތައް

ްޤާނޫނުތަްއްފާސްކުރެ ްމި ްހުރެގެން،ްހަމައަްށްގެނެިވގެން ްގާއިމުކުެރވޭނީ.ްހަމައަށް ްނިޒާެމއް ްޢަުދލުގެ ްރަނަގޅު ިވގެންނޭ

ްމީހަކަްށް ްކޮށްފައިވާ ްބައެއް.ްއެހެްނވީމާ،ްރަީއސްކަން ްތެރެއިން ްޤަރާރުގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިއަދު ްދެންނެވީ ްމި އަޅުަގނޑު

އެމް.ޑީ.ޕީންްއަބަދުވެްސްދެންޖެހޭްއިނާޔަތާއިްހިމާޔަތްްދިނުމަކުންްއަޅުަގނޑުމެންނަްށްމިްކަމެއްްަހއްލުކުެރވޭކަށްްނެތް.ް

ްޢަދުލުއިންސާުފް ްދިޔައީ ްވަކާލާުތކުރަމުން ްތެރޭަގއި ްދުަވހުގެ ްއަހަރު ްެއއް ްާފއިތުވެދިަޔ ްދިަޔއީ، ވަކާލާތުކުރަމުން

ްގާއިމުކުެރވިފަްެއއްްނެތޭ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުް

ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްރައްކާތެރިކަމާިއްްއާދެ، ްދޭންޖެހޭ ްމީހަަކށް ްކޮށްަފއިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ރައީސް.

ްތާއީދުކޮށްލަްން ްގޮތެއްަގއި ްޖުމުލަ ްހަމަ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ އިނާޔަތްތަކާ

ކަްމިްތަުނގަިއްދެކެވޭއިުރަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްބޭނުން.ްއަޅުަގނުޑްހަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްއަޅުަގނޑުމެންްމިްވާހަ

ްތެރޭަގއިް ްގުޅިގެން،ްމިތާ ްހުށަހެޅުމާ ްމަޖިލީހަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްބިލު ްމި ްގެންނަންޖެހޭ ްއެބަ ްހަނދާނަށް ްމީހަކު ކޮންމެ

ސަލަްކަުމގަިއާވްކަންތައްތަްއްެވގެންދިޔަްގޮތް.ްމިއަދުްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްދިމާވެފަިއވަްމިާވްއެންމެްޮބޑުްެއއްްަމއް

ްގެންިދއުމަށްް ްކުިރއަށް ްޖަލްާސތައް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްހުއްުޓވަިއ، ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްވެްސް ްދުވަހަކު ްކުރިން ްމީގެ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްމިއީ. ްހިސާބަކީ ްފެށުނު ހުރަސްއަޅަން

ްއަަބދު ްކަންތައްތަކެއް ްއެންމެްނުފެންނަ ްއެގޮތުން ްެމންބަރުން. ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބައެއް ްތަޢާރުފުކުރަމުންދާ ްމިތަނަށް ވެސް

ްސީދާް ްވެސް ްބަޔަކީ ްހުރަސްއެޅި ްގެންދިޔަނުދީ ްކުރިއަށް ްމަޖިލިސް ްހުއްޓާލަިއ، ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ފުރަތަމަ

ޅެނީްރައީސްްަމއުމޫނުްވަކިްކަންތައްތަަކކުްންއެމް.ޑީ.ޕީގެްފަރާތުންްމިްބިލާްގުިޅގެން.ްެއއީްރެކޭްބިލޭްކިަޔއިގެްނ،ްމިްއު

ްހަލާކުކޮށްލަިއ،ްއަިދް ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ ްމުޒާހަރާކޮށް،ްރައްޔިތުންގެ ްމާލޭގައި ްިކޔަިއގެްންމުޅި ރެކިވަަޑިއގަންނަވާށޭ

ްފާހަ ްފުރުޞަތުގަިއ ްިމ ްައޅުަގނޑު ްހަމަ ްއޮތްކަން ްޮގއްސަ ްހަރާބުެވގެން ްެއއްކޮށް ްމަޖިލިސް ްމުޅި ގަކޮށްލަްންއެއަށްފަހު

ްމީހުންެގް ްއެ ްފަރާތަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސްކަން ްނުކުރަން ްގަބޫލެއް ނެޑއް ްއަުޅގަ ްހާެލއްަގއި ްއެްއވެސް ްއާދެ، ބޭނުން.

ްކުެރވެންވާނީް ްކަމަކަށް.ްއެކަމަކު،ްއެކަންކަން ްދާންޖެހޭނެ ނޑިެގން ްކެ ްކަންކަން ްއެހެން ްނޫންނަމަ ްއެލަވަންާސއި އޮފީސް

ްފައިދާހު ްމުޖުތަމަޢަށް ްއެބައޮތްްއެއީ ްފެންނަން ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްވާނަމަ. ްކަމަށް ްަބެއއް ްކުރާ ްމަސައްކަތްތަެކއް ރި

ްހުންނެވީތީް ްހާސިލުކުރަްއވަިއގެން ްތަޢުލީމު ްދީނީ ްކުރަްއވާ. ްއެބަ ްމަސައްކަތްތައް ްއެ ްއަމިއްލަފުަޅށް ްމައުމޫނު ރައީސް
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ްވެސް ްގައިމު ްރަމަޟާންމަހު ްއެބަފެނޭ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްޕްރޮގްރާމުަތއްްްމިއަދު ްޓަކައި ްއިްޙޔާކުުރމަށް ރޭަތއް

ްދިވެހިް ްދަރިވަރުންނަށް، ްދިވެިހ ްހޯއްދަަވއި، ްސްކޮލަރޝިޕްތައް ްވަަޑއިގެން ްޤައުމުތަކަށް ްބޭރު ްތަން. ހިންގަވާ

ންކަންްޒުވާނުންނަށްްއެްފުރުޞަތުތަްއްއެބަްހޯއްދަވައިެދއްވާ.ްއެކިްގޮތްގޮތުންްެއކިްކަހަލަްއެހީތަްއްހޯއްދަވަިއގެން،ްެއކަ

އެބަްދިވެހިްރައްޔިތުންނާްހަމައަށްްފޯރުކޮށްދެއްާވ.ްއެހެންވީާމ،ްމިހެންްމިްމަސައްކަތްކުެރެވމުންްދާއިރުގައިްއެްއޮފީހަށްް

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްޚިލާފަށް ްއެއާ ްއެކަމަކު ްޫނން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްހާލެއްގަިއ ްއެްއވެސް ްޚަރަދުކުރުމަކީ އެ

ްއޮ ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ނޑުމެްންފެންނަނީ ްއަޅުގަ ްފަހުން ްެއންމެ ްނޭނގޭ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްެވސް ްކޮބައިކަން ފީހަކީ

ްމަސަްއކަތްކުާރް ްއެގޮތަށް ްއެހެންީވމާ، ްވަނީ. ްކަމަށް ނޑުަގއި ްއުސްފަސްގަ ްމިހުރީ ްއޮފީސް ްސާފުކުރިއިރުގައި މަޢުލޫމާތު

ްިއއްޔެް ްހުރަސްއެޅޭނެ. ްކަންކަމަށް ްއެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާނަމަ ްބަެއްއްކަމަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްތަނުގައި ްމި ގައި

ްބަލައިލިއިރުް ްފަހުން ްއެކަން ްެވްސ ނޑު ްއަުޅގަ ްިވދާޅުވިއިުރ، ްާވކަމަށް ްހިފަހައްޓަވާފައި ްފައިސާ ްނަޝީދުގެ މެންބަރުން

ްއެް ްއަްނގާފައިުނވާތީވެ ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްފިނޭންސް ްސާފުކޮށް ްކޮންތާކުކަން ްހުންނަނީ ްއޮީފސް ްއެނގެނީ ްމި އަދިކިރިޔާ

ްިސޔާސީްފަ ްަބއެއް ްނޫން. ްއެއް ްަމއްސަލަ ްހާލެްއގައި ްެއްއވެސް ްއެީއކީ ްއެހެންވީމާ، ްއޮީތަކން. ްހިފަހައްޓާފައި އިސާ

ްއުޅޭް ްނުފޮނުވިގެން ްސިޓީ ްމީހުންނަށް ްއެ ްކޮމިޝަނުން ްއިލްކެޝަްނސް ްނޭނގިގެން ްކޮބަިއަކން ްެއޑްރެހަކީ ޕާޓީތަކުގެ

ްެއގޮތަށް ްއަހަން. ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްމިނިސްޓްރީްްވާހަކަ ްފިނޭންސް ްކޮންާތކަށްކަން ްޚަރަދުކުރަނީ ްަފއިސާ މި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަމުގަިއްިވޔަސް ްމައުމޫނު ްކަމުަގިއްވިޔަްސ،ްަރއީސް ްނަޝީދު ްަރއީސް ްވާނަމަ،ްއެއީ ްކަމަށް ްނޭނގޭ އަށް

އްގެްދޭތެރޭަގިއްދަންނަވާނީްއެްފައިސާްލިބިގެންނުވާނެ.ްއާދެ،ްމިގޮތަށްްމިްބިލަށްްއިޞްލާޙެއްްގެނެސްގެްނ،ްދެްރައީސެ

ްައޅުަގނޑުމެންް ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަަލ ްގޮތުަގއި ްގަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރެއްވުަމކީ ްަކން ްގޮތަކަށް ްއަންނާނެ ތަފާތެއް

އެންމެންްވެްސްއެބަްގަބޫލުކުަރންްމިކަންްމިްގޮތަްށްމިްހިނގަނީ،ްކުރީެގްރައީސުންނަށްްިއނާޔަތްތައްްދޭންްމިްޖެހެީން

ވަނަްމާްއދާްވެސްްއަޅުަގނޑުމެންްހަމަްމިއާއެީކަގއިްއެބަޖެހޭްމިއަދ127ްްުންކަްނ.ްނަމަވެސް،ްވަނަްމާއްދާގެްދަށ128ްު

ް ްަމގާމުަގއ127ްްިކިޔަން. ްނައިބު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްުނވަތަ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބުނޭ ްއެބަ ްމާއްާދަގއި ވަނަ

ްކުރިންްނަމަވެސްްޖިނާޢީްކުށެއްްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުްއޭނައާްމެދުްކުރެިވއްޖެްނަމަ،ްއެްކަމަކަްށްްހުރެގެންްނުވަތަްއޭގެ

ްކުރަންޖެހިއްެޖް ްއެއް ްދަޢުވާ ްއެފަދަ ްމެދު ްރައީސުްލޖުމްހުރިއްޔާއާ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެވެ. ްޖަވާބުދާރީވާްނވާނެ އޭނާ

ށްްރައްޔިތުންގެްހާލަތެއްގައިްހިނގަމުންދާްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަމުގެްދައުރުްހަމަވާންދެންްއެްދަޢުވާްއެްއްފަސްކުރުމަ

މަޖިލީހަށްްފެންނަްނަމަ،ްއެަކންްބަޔާންކޮށްްއެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްޤަރާރަކުންްއެްދަޢުވާކުރުންްފަސްކުރެވިދާނެްެއވެ.ް

ްއިނާޔަާތިއ128ްް ްމި ްއަށް ްއޭނަ ްވާަނމަ ްކަމަށް ްވަިކވެއްޖެ ްމަޤާމުން ްއެ ްކުށްވެރިނުެވ، ްުބނަނީ ްމި ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްދޭްނވާ ްވަގުުތްހަނދާންކުރަންވީ،ްޢަބްދުރައްކާތެރިކަން ްމި ްހަނދާންކޮށްލަންވީ ްގަީޑަގއި ްމި ނޑުމެން ްެއވެ.ްއަުޅގަ هللاްނެ

ްމަޖިލީހަށްް ްކަމަށް.ްމި ްދަޢުާވކުަރއްވާނެ ްއެބައޮތް ްިވދާޅުވެފައި ްުގޅިގެްންޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލް ްހައްޔަރުކުރުމާ ޤާޟީ

ްދަޢުވާކުރާނީ ްހުންނަވަނިކޮށްތޯ ްރައީްސކަމުަގއި ްޤަރާރެއް ްއެ ނޑަނޭޅިގެްން، ްކަ ްދަޢުވާކުރާނީ ްފަހުންތޯ ްއޭގަ ނޫންނަމަ
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ްވެްސް ްބަލައިގެން ްމާއްދާ ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްމަންޒަރު. ްއިސްތިޢުފާދެއްވި ްނަޝީދު ްފެނުނީ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް އުޅެނިކޮށް

ްކަންކަ ްމި ްޤާނޫނަކުން ްައޅުަގނޑުމެްނ ްފުރުޞަތެއް ްގެނައުުމެގ ްތަފާތެއް ްއުޅެނީ ްމި ްދަންަނވަން ންްއަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނެްއްހަދަމުންދާއިރު،ްނޫންނަމަް ްއޮްތއިރު ްަބޔާންކޮށްފައި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްކަމަށް ްޤާނޫނަކުން ނަޑއަޅަންޖެހެނީ ކަ

ްވާހަކަދައްކާއިުރް ްމި ްމިއަދު ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްދެން ްގެނެވޭނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްއިޞްލާޙުގެނެްސގެން މިއަށް

ްސަ ްަކންބޮޑުވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްބޮޑަށް ްޤައުމުްއެންމެ ްމި ްމިއަދު ްފައިބާަވޑަިއގެންނެުވމަށްފަހު ްވެރިކަމުން ްނަޝީދު ބަބަކީ

ްފާހަގަކޮށްލަްން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްމިސާލެއްގެ ްދާތަން. ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްހަލާކުކޮށްލުމަށް ްބޮޑަށް ކުރިއަްށވުރެ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްވެސް ްދުވަހު ްައއި ްޖެހިގެން ްދުވަހާ ްއިސްތިޢުފާދެއްިވ ްބޭނުން، ްދިޔައީ ްފެނިގެން މިިލއަްނ299ްްށް

ރުފިޔާގެްގެއްލުންްމުިޅްޤައުަމށްްދިންްތަން.ްހަމައެާއއެކުްެއމް.ޑީ.ޕީގެްފަރާތުންްޯކޓަށްްތަާބނުވާނެްކަމަށްްބުނެ،ްކޯުޓގެް

ޑުްހަަމްއަމުރުތަކަށްްތަބާނުވާނެްކަމަށްްބުނެ،ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްކެމްޕޭނަށްްރަށުންްބޭރަށްްފުރައިގެންްިދޔަކަންްވެސްްއަޅުަގނ

ފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުން.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެްމިްހުރިހާްފައިސާްއެްއ،ްމިްހުރިހާްއިނާޔަތެއްްނަންގަަވއިގެންްެސކިއުިރީޓް

ްމަސައްކަތެއްް ްހުރިހާ ްކުރެވެންހުރި ްހަލާކުކޮށްލުމަށް ްޫޓރިޒަމް ްރާއްޖޭގެ ްވަޑަިއގެން ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ހޯއްދަވަިއގެން

ްއެ ްކުރަމުން ްމިއަދު ްތަޅަންްވެސް ްަގއިަގއި ްސިފައިންގެ ްފުލުހުންނާއި ްހޯދައި ްކުދިން ްތަޅާނެ ްއެހެންމެ ްއަދި ްގެންދޭ. ބަ

ްފުލުހަކަްށް ްފެނިގެންދިޔަ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ްގޮުވމުގެ ްމިހެން ްޮގވައިލާފަ. ްއެބައޮޭވ ްނަޝީދު ްވެސް ނެރުމަށް

ނޑުމެންނަށްްހަމަްމިްފަހުންްފެނިގެންދިޔައީްދެވުނުްހަމަލާްއެއްގައިްފުލުހަކުްވެސްްނިޔާވިްތަން.ްއަދިްއެހެން މެްއަޅުގަ

ްދިޔަް ްޮގވަމުން ްމީހަކު ްރަީއސްކަންކޮށްަފއިވާ ްއަުއގުރާނަ ްފަދަ ްނުކެރޭ ްބަލަން ްތިބެގެން ްއެުކއެީކގަިއ މައިންބަފައިންނާ

ްއަޅުގަ ްހެދި ްމިކަންކަމާ ްކަންބޮުޑވަނީ. ނޑު ްައޅުގަ ްމިއަދު ްހެދި، ްވާހަކަތަކާ ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ނޑަްށްތަން.

ްތާއީދުނުކުރެވެނީްނަޝީދަށްްމިްއިނާޔަތްތައްްދޭން.ްައޅުަގނުޑްހަމަްމިްފުރުޞަތުގައިްހަމަްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޮތއްޫޑް ްހަމަވީ. ްމިހާރު ްަވގުތު ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ ްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްހިސާބުން ްމި ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ދާ

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްަރއީސަްށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްޓަކައި ްކަމަށް ްދެްއވި ްއިތުުރްފުރުޞަތެއް ްމައުޟޫޢުަގއި ްރަީއސް.ްމި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްހުށަހެ ްބޮޑަްށްޝުކުުރއަދާކުަރން.ްއާދެ،ްމިއީ ްމެންބަރުްވަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްގަބޫލުކުރަީންމިއީ ނޑު ްއަުޅގަ ޅިފަިއާވްބިލު

ްގެންދަވަންޏާމުް ްކަމަށް.ްއެގޮތަށް ްބިލެއް ްގެންދަވާނެ ްއަނބުރާ ްފަދައިން ްބިލު ްހުށަހެޅި ްވަކިވުަމށް ްރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުން

ްއެދޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންިދއުމަކީ ްައވަހަކަށް ްއެންމެ ްނަަގއިނުލަިއްވީ ްވަގުތު ްވެްސްްމަޖިލީހުގެ ްކުރިން އެދުން.ްއަޅުަގނޑު
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ް ްވެސް. ްފުރުަޞތުގަިއ ްމިދިޔަ ްގިަނ2ްްދެންނެވިން، ްއަިދވެްސ ްވާަހކަ ްެދްއކި ްއެދުނީ ްމި ްފުރުޞަތަކަށް ވަަނ

ްރާއްޭޖެގް ްއަކީ ްވާހަކަ ްދާ ްމި ްދަްއކަވަމުން ްތަކުރާރުކޮށް ނޑު ްއަުޅގަ ްގަބޫލުކުރެވޭތޯ. ްގަބޫލުނުކުރެވޭތީވެ، މެންބަރުންނަށް

ްދަތި ްްއިޤްތިޞާދީ ްއަަރއިގަެނވެްންއޮތީ،ްވަކި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ 2ްްހާލުން ްނުވަތަ ްބިލެއ3ްްްމީހަކަށް ްލިބޭ މީހަކަށް

އަޅުަގނޑުމެންްއިޞްލާޙުކޮްށެގންްއެކަންޏެއްްނޫނޭ.ްއިްއޔެަގއިްައޅުަގނޑުމެންގެްތެެރއަށްްހުށަހެޅިގެންދިޔަްމަސްވެރިްނގެް

ްޤަރާ ްހުށަހެޅުނު ްގަީޑގައި ްހެނދުނު ްގުޭޅ، ްސަބްސިޑީއާ ްމަސްޮއޑިފަހަރާ ްދިޔައީ ްހުށަހެޅިގެން ްމެންދުރުފަހުން ްގުޅޭްރެްއ.

ްވޯާޓްްގޮތުން ްމެންދުރު ްމިއަދު ްވެސް ްނިމިގެންދިަޔއިރު ްކަންތައް ްދެ ްމަަސއްކަތެްއ.ްމި ްއޮތް ްކޮްށފައި ްކޮމިޓީައކުން މިތާ

ްހިނގަމުންދާ ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނުފެނޭ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްއަދިވެސް ްދާއިރު ްއެތެރެއިްންހަމައަށް ްޖަލްސާގެ އިރު

ްނިންމުމެއްް ްފައިދާހުރި ްއިޤްިތޞާދަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެވސް ްުގޅިގެން ްމިކަމާ ްޕާޓީތަކުން ްސިޔާސީ ވެސް،ްބޭރުންވެސް

ްއޮންނަް ްގޮުތަގއި ްތަނެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްސަބްސިޑީގެ ްމަޖިލީހުެގ199ްްނިންމަންްމަސައްކަތްކުރާ ްއެއީ މިލިޔަން

އިްއޮތްްއެްއޗެްއްކަމަށްްރޭގައިްފިޝަރީޒްްމިނިސްޓްރީންްވަނީްބަޔާންކޮށްފަ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމާލިއްަޔުތްބޮލުގައިްައޅާފަ

ކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރުކަންްކުަރްއވާްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްވެްސްމިކަމާްގުޅިގެންްެއއްެޗއްްިވދާޅުނުވާތީްއެއީްމިްމަޖިލީހުެގް

ްވަރަށްްބޮޑުްިއލްޒާމެއްްކަމުް ްއެޅޭ ްދެކެން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަބޮލުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ނޑުެމްންްނުޑްދެކޭގޮުތގައިގައި އަުޅގަ

އެބަޖެހޭްމިްރާއްޖެްއަށްްލިބޭްފައިސާްދަރަނިނުވާނެްގޮތަކަްށ،ްބެހޭނެްގޮތަކަށްްއިންތިޒާމުުކރަން.ްއަޅުަގނޑުމެންްކުީރގެް

ް ްގުޅިގެން ްމިކަމާ ްލައިގެން ްބިލު ްމިހެން ްމީހުންނަށް ްކޮށްފަިއވާ ްނިސްބަތްނުާވ2ްްރައީސްކަން ްއަށް ްޕާޓީ ްއިން،ްއެ ޕާޓީ

ް ްރައީސުން، ްކުީރެގ ްދެޭކގޮުތގައި ްއަޅުަގނޑު ްނެތް. ްސަލާމަތެއް ްމިކަމުގައި ްވާހަކަދެްއކިަޔކަސް ަރއީސުނ2ްްްރައީސްގެ

ްވެްސް ްމައުމޫނު ްރައީސް ްުކރީގެ ްކުރައްވާ.ްެއގޮތަށް ްއެބަ ްކަންކަން ްފައިދާހުރި ްވެސް ްބޭރުން ްކަންކަުމގެ ވެސްްސިޔާސީ

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްފައު ްނޫން ްކަންަތކެއް ްކުރަްއވާ ްރައީސް ްއެ ްދެްނ ްކުަރއްވާ. ްމަސައްކަތްތަެކއް ްހަދައިގެން ންޑޭޝަން

ްއުުކޅަސް،ް ްކޮންކޯޑު، ްޮއފީހަކީ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްކުރަްއވަންެޖހޭނީކީ. ްނަޝީދު ްރައީސް ނިޑޑޭޓު ްކެ ްރިޔާސީ ޕާޓީގެ

ްއުސްފަސްގަ ްއޮފީހަކީ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްމަނިކުފާނުގެްކަންނެލިދޯނި، ްއެ ނެޑއް، ްހަރުގަ ްއޮފީހަކީ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ނޑު،

ްމަަސއްކަތްް ްރައީސުންގެ ްދެ ްއެހެްނވީމާ، ްޑިމޮކްރަސީ. ްމަސައްކަަތީކ ްމަނިކުފާނުގެ ްެއ ްމަގުމަތި. ްމާލޭގެ އޮފީހަކީ

ކުރާްގޮުތގައިްަރއީްސްތަފާތުވުމަކީްައޅުަގނޑުްދެޭކޮގތުގައިްަޤއުމަށްްލިބޭނެްފައިާދްއެއް.ްއެހެންވީާމ،ްައޅުަގނުޑްގަބޫލު

ްލޭބަލްކޮްށގެންް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްގޮތަށް ްެއއް ްކުށްވެރި ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްހިނދަކު ްކުްށވެރިނުާވހާ ްވެސް ނަޝީދަކީ

ނޑުްފާަހގަޮކށްލަންްމިްވަގުތުްެވސްްއަބޫާދބީގައިްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސްް ވާހަކަދެްއކުމުގެްމާްބޮޑުްމާނަްއެއްްނެތް.ްއަުޅގަ

ްމަސައްކަތްކު ްސަުރކާރަށްްނަޝީދު ްއޮތް ްމި ްމިއަދު ްހޯދައި،ްރާއްޭޖެގ ްނަން ްރީތި ްޤައުމަްށ ްދިވެހި ްގެންދަނީ ަރއްވަުމން

ްވަރުގަދަކުަރއްވަމުންދަނީ.ް ްރިލޭޝަންސްތަްއ ްޑިޕްލޮމެޓިކު ްހޯދޭތޯ. ްފައިސާ ްހިންގާނެ ްސަރުކާރު ްއިތުރަށް ވެސް

ްޕްރޮމޯޓު ްރަީއސެއް ްއެއްވެސް ްނެތިން ްކޮންެމހެން ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެްސްއެހެންވީމާ، ްީޑމޯޓުކުރާކަށް. ްއަދި ކޮށް،

ޤާީޟގެްهللاްޤާޟީގެްމައްސަލައިަގއި،ްޢަބްދުهللاްދަންނަވަންްމިްއުޅޭްވާހަކަައީކްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްމަޝްހޫރުްޢަބްދު
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ްއަޅުަގނޑުމެންެގް ްއެއީ ްދައްަކއިިފން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައގު ްހިނގިކަުމގެ ްއެ ްކަމެއް، ްހިނަގއިދިޔަ މައްސަލަިއގައި

ނޑުމެްނެގްސަރު ކާރުްވެއްިޓގެންްދިަޔއީ.ްއެއަްށވުރެްބޮުޑްައެގއްްކިހިެނއްތޯްދަްއކާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްެދންްއިތުރަށްްއަުޅގަ

ްވަރަްށް ްދެޭކގޮތުަގއި ނުޑ ްއަުޅގަ ްވިސްނުމަކީ ްއަނިޔާދޭން ްކެްނޑިޑޭޓަްށ ްރިާޔސީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަނިޔާދީ، ްއަށް ޕާޓީ

ްސުވާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބޭއިންސާފެއް. ްޢަބްދުބޮޑު ްއިންޓެލިޖެންސްްهللاްލުއުފައްދަންވީ ްފުލުހުންގެ ްމައްސަލަިއގަިއ ޤާޟީގެ

ްޢަބްދު ްފަރާތަށް ްހުރި ްހަވާލުވެ ްވެރިކަމާ ްރާއްޖޭގެ ްއިން، ްއިްނޓެލިޖެންސް ްއެމް.އެން.ޑީ.އެްފގެ ްގުޅޭްهللاްއިން، ޤާޟީއާ

ޅަށްްުކރިއަށްްމިްއޮތްްޝަރީޢަތުެގްގޮތުންްރިޕޯޓުތަކެއްްދިންތޯްުނވަތަްނޫންތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްކަންކަންްވަރަށްްރަނގަ

ްވިޔަސް،ް ްކަމުގައި ްމީހަކު ްހުންނަ ްރައީަސކަށް ްރާއްޖޭގެ ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެނގިގެންދާެނ. މަޖިލިސްތަކުން

ްކަމުގައިް ްމީހަކު ްހުންނަ ްއިްސޮކށް ްއެންމެ ްަފނޑިޔާުރޭގގައި ްވިޔަްސ، ްކަމުަގއި ްމީހަކު ްހުންަނ ްރައީސަކަށް މަޖިލީހުގެ

ްޤާ ްހިތުހުވިޔަްސ، ްމީހަކު ްއެ ްމަތީގައި ްނޫނުގެ ްމީހާ ްއެ ްދާއިރު ްގޮތަކަށް ްކޮއްާޕްރި ްހާލަތެއްގައި ވައްޓާލަްނޖެހިއްޖެ

ްހިނގަންޏާް ްގޯސް ްތެރޭގައި ްމީހުންގެ ްތިބި ްބާރުތަކުގައި ްއެިކ ްދައުލަތުގެ ްއޮންނާނެ. ްވެްސ ްއުސޫެލއް ވައްޓާެލވޭނެ

ްގޮް ްބުނާ ްއިސްލާމްދީން ްއަށް ްިއސްވެިރާޔ ްއެންމެ ްޓަކައިްދައުލަތުގެ ްހިމާޔަތްކުރުމަށް ްުއްއމަތް ްއިސްލާމީ ްވެސްމ ތުން

ނޑުް އަޅުަގނޑުމެންްޤާނޫނުއަސާީސގެްއެންމެްމަތީްމަފްހޫމުގެްދަށުންްޢަމަލުތަކެއްްކުރެވޭނެ.ްެއއްވެސްްހާލެްއަގއިްއަުޅގަ

.ްކުށެއްްކޮށްފިްމީހަކަްށްވަިކވަކިްހުރިހާްޢަމަލުތަކެއްްިދފާޢުކޮށް،ްއަދިްކުްށވެރިކޮްށްުކށުންްބަރީޢަކުރުވަނީކީްވެސްްނޫން

ްމިް ްފެނިގެން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްލިބިގެްނދާނެ. ްއިން ްމަރުޙަލާ ްޝަީރޢަތުގެ ްަޙއްޤު ްއޭގެ ވެއްެޖއްޔާ

ްމަޖިލީހުންް ްމި ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއަދި ްސުވާލުއުފެދިފަިއވާ ްއަދި ްއިތުބާރުެގއްލިފަިއވާ ްތެރޭަގިއ ްރައްޔިތުންެގ ދަނީ

މާމިނގިލިން،ްހުވަދުްްން،ނޫނާްސީދާްޚިލާފުްމެޖިސްޓްރޭޓުްކޯޓެއްްހަދައިގެންްއެްތަނަށްްއދ.ްއަތޮޅުފާސްކޮށްފައިވާްޤާ

އަތޮޅުން،ްތިންްތަނުންްތިންްމީހުންްގެނެސްގެންްވަގުތީްޯކޓެއްްހަދައިގެންްހުޅުމާލޭގައިްހިންގަންޖެހޭްޝަރީޢަތެއްްމާލޭް

ްސުވާލުތަެކއް ްބައިވަރު ްއެކަަހލަ ްތަން. ްހިންގާ ނުޑްބިމުގައި ްއަުޅގަ ްވެގެންދާނީ ްއަކަށް ްނަތީޖާ ްސުވާލުތަުކގެ ްމި ްެދން .

ދެކޭގޮުތގައިްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްޙުކުމެއް.ްސުޕްރީމްްކޯޓުންްވެސްްބައެއްްފަހަރުްޢަމަލުކުރަމުންްމިްދަނީްއެްބޭފުޅުންނަކީް

ް ްތިބި ްމަތީގައި ްއެންމެ ްއެންމެންގެ ްހުރިހާ ްެއްއވ7ްެމިރާއްޖޭގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮުތގަ. ްމީހުންްމީހުންގެ ްއެ ްހާލެއްަގއި ސް

ްއެޅުމަްށް ްމިއަދު ްއިމާރާތެއް ްޖުޑިޝަރީގެ ްއަށް ްޖުޑިޝަރީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމި. ްނޫން ްެވސް ްކުށްވެރިކުރަީނކީ އެްއކޮށް

ްއަށްް ްދިނުމަށް.ްޖުޑިޝަރީ ްބިން ްދޭންޖެހޭ ްމީހުންނަށް ްއެ ްކައުންސިލަށް ްމާލޭްސިޓީ ްޮގާވލަން ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ޓަކައި

ްމަ ްރަނގަޅަށް ްެއްވެސް ްއާއި ްސެކިއުރިޓީ ްމީހުންނަށް ްއެ ްހޯދައިދެވޭނީ ްއިންސާފު ްމީހުންނަށް ްއެ ސައްކަްތކުރެވޭނީ

މީހުންގެްކަންތައްތައްްވެސްްމިްމަޖިލީހާއިްސަރުކާރާްއަދިްކައުންސިލުތަކުންްކޮށްދީގެން.ްެއހެންނަމަވެސް،ްމިްކަންކަންް

ނޑިްެއއް،ްކުރާެންމަޝްވަރާްއެއްްމިްަޤއުމުގަިއްނެ ްތީތީްހިތާމަކުރަން.ކުރާނެްސިކު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްދާއިރާގެ ްއަޙްހޯރަފުށި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްބާކީ ްރަޝީދު. ްމަދު ްއޮތީްމިހާރު

ްމިނެޓު.2ްްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްް

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ްތަފާތުނުކުރާށޭ.ްއާދެ،ްުޝކު ްހެދެނީ ްބޭނުން،ްޤާނޫނެްއްމި ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ ރިްއޔާ

ްމިްރާއްޖޭގެްހުރިހާްލޮބުވެތިްރައްޔިތުންްއަުޅަގނޑުމެންގެްމިްމަސައްކަތުން...ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަ ްެގްއލިއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްާސގެ ްާދއިރާެގްއާދެ، ްހޯރަފުށި ްހަމަވެއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްާސގެ ްއާދެ، ހު(

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުމަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:މަދުްރަޝީދުްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ް ްޤާނޫނެއްެގ ްއުޅެނީ ްމި ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމީހުންްޝުކުރިއްޔާ ްހުރިހާ ކުރިމަތީގައި

ް ްއެބަޖެހޭ ްިވސްނާލަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަހަމަވާންޖެހޭނޭ. ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމ3ްްުވެސް ްމައުމޫނު ްދިޔައިުރ ްވެގެން އަހަރު

ްކުށެއްް ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްމިހާރުގެ ްއާދެ، ްބަންދުކުރިތޯ. ްމީހަކު ްނުަޙއްޤުން ްކުރިތޯ، ކުށެއް

ކުްބަންދުކުރިތޯ.ްައނިޔާްެއއްްދިންތޯ.ްމިްރާއްޭޖެގްރައްޔިތުންނަށްްވަރަށްްސާފުޮކށްްފެންނާނެްމިްރާއްޖޭގަިއްކުރިތޯ.ްމީހަ

ނުޑމަތީ...39ް ްއަހަރުްވަންދެންްރައްޔިުތންނަށްްއަޅާލިްނަމަ،ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްރޯމާދުވާލުްކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖެ.ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ!ްއާދެ،ްޖަލްސާގެްކޯރަމްްގެއްިލއް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެ،ްކޯރަމްްހަމަވެއްޖެ.ްހޯަރފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްެގންދެވުމަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:މަދުްރަޝީދުްހޯރަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް
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ނޑުްދަންނަވާލަންްމިްއުޅެނީްވަކިްބޭފުޅަކަށްްއިނާޔަތެއްްލިބެންވީމާްތަފާތުކުރަންޖެހޭްއާދެ،ްޢިއްޒަތް ތެރިްރައީްސ،ްައޅުގަ

ނުޑް ކަމަށްްމިްޢިއްޒަތްތެިރްމަޖިލީހުގަިއްހަމަްޕީ.ޕީ.އެމަށްްނިސްަބތްވާްބޭފުޅުންްަދއްަކވަމުންްެގންދަވާތީްމިްކަމާްއަުޅގަ

ްދިވެހި ްމި ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްއުމުރުްހިތާމަކުރަން. ްލާފައި، ްޖަލަށް ްގެްނޮގސް ްނޭނގި ްެއއް ްވީނުވީ ްއެބަހުިރ ރާއްޖޭގައި

16ްދުވަހަށްްޖަލުގައިްަބއިންދާފަިއްމަރުވެގެންްގޮއްސަ.ްމިހާރުްދުނިޔޭގައިްތިބިްބޭފުޅުންްވެްސްއެބަްތިއްެބވިްއުމުރުންް

ް ްބޭފުޅުން ްލީ ްޖަލަށް ްޢިއްޒަތްތ39ްެއަހަރުަގއި ްނެރެފަ. ްޖަލުން ްފަހުން ްވެިރކަމެްއްއަހަރުގެ ްިމއީ ްރައީސް، ރި

ްތަފާތުކުރާނެް ްއަދި ްައނިޔާކުރާނެ ްޤައުމުގައި ްވެިރކަންކުރާތީ،ްމި ްޤައުމެއްަގއި ްޓަކައި ްއެދުމަށް ްއަމިއްލަ ދިފާޢުކުރުމަށާއި

ްދަނީ.ްރައްކާތެރިކަމެްއގެްވާހަކަަދއްާކއިރު ްމި ްކަމެްއްނުބައިވެގެން ްހުރިހާ ްޤައުމުގައި ްމުޅި ްއޮތީތީ ްޤައުމުގައި ްސިސްޓަމު

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްިވސްނާލަންޖެހޭ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައްކާތެިރކަމެއްޯތޭއ. ްކޮން ްއޮތީ ްރައްޔިތުންނަށް ްޤައުމުގެ މި

ްބޮޑުް ްމިއޮތް ްއެެހންނަމަވެސް، ްސަލާމަތްނުވެގެން. ްކިަބއިން ްއިންސާނުންގެ ްއިންސާނުން، ްއުޅެނީ ްމި އެްއގަމުަގއި

ް ްހުސްގަޔާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ނުޑގެ ްލެްއިވްމާކަ ްތަނުަގއި ްއެ ްއޮވެޭވ، ްމޫދުތެރޭގައި ްއެރި ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ް ްޤަުއމުގައި ްމި ްުއޅެނީ ްމި ްބުްއދިއޮޅިގެން ްޖަނަވާރުތަކުންްސަލާމަތްވެގެން.ްއިންސާާނގެ ްވަންދެްނ39ްްއެހެނިހެން އަހަރު

ްމީހުންނަކަށް ްއެ ްއޮތީ. ްމި ްސިސްޓަމު ްޤައުމުގެ ްމި ްކުރީތީ. ްވެރިކަެމްއ ްނުބައި ްޤައުމުގެްްއަނިާޔވެރި، ްމި ދެނެއް

ް ްއަންނާނެ.ްއަމުދުން ްނުވެސް ްފިކުރެއް ްހުންނާނެ.ްއެ ްުނވެސް ްއެއް ްުބއްދި ްނުކުެރވޭނެ.ްއެ 89ްްވެރިކަމެއް 99ްއަހަރު

ް ްމާތް ްޤައުމުަގއި ްމި ްނެތް. ްކަމެއް ްއުޅޭނެ ްކުރަން ްމިކަން ްދެން ްއެޅުނީމާ ްއުމުރުން ްއިރާދަފުޅާިއްهللاއަހަރަށް ގެ

ްމި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދަށުންްްމިންވަރުފުޅުން ްސިޔާސަެތްއގެ ްދިިރއުެޅވޭނެ ްއެކު ްކަރާމަތާ ްއިްނސާނީ ްަރއްޔިތުންނަށް ޤައުމުގެ

ްވަބަރަކާތުހޫ.ްهللاްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމްްަވރަޙުމަތު. اعظىوهلل ޤައުމުްބައްޓަންކޮށްދޭނެ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތަށް ްވަގުތު ްމި ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްނެތް.ްްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރެއް ްޢިއްޒަތްތެރި އެދިވަަޑއިގަންަނވާ

ްބިލަށްް ްމި ްއާދެ، ްެއހެންވީމާ، ްމެންބަރުންގެ. ްތިއްބެވި ްމަޖިލީހުަގއި ްވަގުތު ްމި ްހަމަވެފައި ްވަނީ ްމި ްަވގުތު ޕާޓީތަކުގެ

ްިޢއްޒަތްތެ ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ްއެހެންނަމަވެސް، ްފުރުޞަތަކީ. ްއޮތް ްމިހާރު ްފުރުޞަތު ްބުނުމުގެ ްމެންބަރުްފަހުބަސް ރި

ްއިބްތިދާޢީް ްބިލުގެ ްމި ްހިސާބުން ްމި ްގަސްުތކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްވަުގތަކު ްމި ްމާލަމުަގއި ވަަޑއިގެން

ްއޮންނާނެ.ް ްއެހުން ްވޯޓަށް ްފެނޭތޯ ްބަލައިގަތުމަށް ްބިލު ްމި ްވަގުުތގަިއ ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް ްމިއަދުގެ ްނިންމާލަން. ބަހުސް

.ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއަށ19.2ްްޑާްނަންބަރުްނީްއެޖެންއަޅުަގނޑުްމިހާރުްމިްދަް-19.2

ދައުަލތުގެްމާލިއްޔަުތގެްޤާނޫނުްއިޞްލާޙުކުރުމުގެްބިލުގެްބަހުްސ2996/93ްްއާދަމްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްއަުޅަގނޑު ްގެންިދއުމަށް. ްޢަލީްްކުރިއަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ މިލަންދޫ

ްރިޟާްއަށް.ްތިމަރަފުށިްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަްޙމަދުްޝަރީފު.
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ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްމަރަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތި

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްުތލުސްދޫ ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދަމްް`. ްރޮޒައިނާ ބަރު

ްވާހަކަް ްާތއީދުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙަށް ްިމވާ ްހުށަހަޅުްއވާފައި ްޤާނޫނަށް ްމާިލއްޔަުތގެ ްާވ، ްމި ހުށަހަޅުއްވާފަިއ

ްމަޖިލީހަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހެދުމަށްފަހުގައި ްޕްރޮޖެކްޓުކޮށް ްބަޖެޓެއް ްހަދައި، ްބަޖެޓެއް ްސަބަބަީކ ްއާދެ، ދަންނަވަން.

ްމު ްތަޖުރިބާެގްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްދުވަސްތަުކގެ ްވޭުތވެދިަޔ ްވަނީ. ްމި ްހުށަހަުޅއްވާަފއި ްއިޞްލާޙު ްމި ްގޮތުން ްބެހޭ އްދަތާ

ްއަވަދިނެިތް ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅި، ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހެދުމަށްފަހުގައި ްބަޖެޓު ްބަލާއިރުަގއި އަލީަގއި

ތާނަގއިްބަޖެޓުްފުރިހަމަކުރެވި،ްއަދިްަމޖިލީހުންްފާސްކުރެވިފަްެއއްްްރެޔާއިްުދވާލުްމަސަްއކަތްކޮްށެގންްނޫނީްވޭތުވެދިޔަް

ްމުއްދަތެްއގެް ްަކނޑަެއޅިފަިއވާ ްވަކި ްނަމަ، ްފާސްވެއްޖެ ްއިޞްލާޙު ްމި ްހުށަހެޅުމުން ްއިޞްާލޙު ްމި ްގޮތުން ްމި ނުވޭ.

ްދިާރސާކުރުމު ްއިތުރު ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެާޓ ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުށަހަޅަިއ، ްބަޖެޓު ްލިބި،ްތެރޭގައި ްފުރުޞަތު ގެ

ްބަޖެޓުަގިއް ްދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި ްބަލައި ްކަންތައްތަެކއްތޯ ްކޮން ްވަނީ ްބޭނުންވެފައި ްރައްޔިތުންަނށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއިޞްލާޙަށްް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްލިބިގެންދާނެތީވެ، ްފުރުޞަތު ްހިމެނުމުގެ ްަފއިސާ ްުގިޅފައިވާ ްބޭނުންތަކާ ރައްޔިތުންެގ

ްދަް ްއާދެ، ްކަހަލަްތާއީދުކުރަނީ. ްެއއްެވސް ްދަންނަވައިލާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްުދވަސްތަުކގައި ްވޭުތވެދިޔަ ްބަޖެޓުަގއި އުލަތުގެ

ްނެތް،ްމުޅިންްސިޔާސީް ްބެލިފައި ްކޮބައިތޯ ްބޭނުންތަކަކީ ްރައްޔިތުންގެ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްނެތި،ްއެްއެވސް ރޭވުންތެރިކަމެއް

ްވަނީ.ްއަިދްްމަގުސަދުތަކެްއްހާސިލުކުރުމަްށްޓަކަިއްވޭުތވެދިަޔްތާނަގއި، ްމި ްހެދިފައި ްދުަވސްކޮުޅގަިއްބަޖެޓު ވޭތުވެިދޔަ

ރައްޔިތުންެގްލޮލުަގއިްއަނދުްނއަޅުަވއި،ްރަްއޔިތުންނަށްްވަަރށްްގިނަްކަންތައްަތއްްއޮުޅވާުލމުގެްމަގުސަުދގައިްހެދިފަިއވާް

ްފާހަގަކުރަން.ްސަބަބަކީ،ް ްވޭތުވެިދޔަްއަހަރ2912ުބަޖެޓެއްްކަމުަގއިްައޅުަގނޑު ްެއްްގެްބަޖެޓު ްޭއގައި ހުށަހެޅުނުއިރުގައި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެއީ ްދިމާނުވުން ްެއ ްއަޅާބަލައިާލއިރުަގއި، ްޚަރަދުތަކާ ްކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްައޅުަގނޑުެމން ްއަދަދުތަކާއި ވާ

ްކަމެއް.ްމިް ްޔަޤީންވާ ްބަޖެެޓއްކަން ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްގޮތުަގއި ްރޭވުންތެރިކަމެްއްނެތް ްކަހަލަ ްގޮުތގަިއްެއްއވެސް ޤަބޫލުކުރާ

ްގޮ ްގޮުތަގއި ްސަބްސިޑީްޒގެ ްކަަރންޓުގެ ްބަލައިލާއިރުަގއި 11ްްތުން ްޚަރަދުވާއިުރަގއި ްމައްޗަށް ްމަހެއްގެ 15ްމިލިޔަން

ް ްޖުމްލަ ްއަދި ްއެަބޮއވޭ. ްޚަރަދުވެފައި ްާކޑުެގ،189ްްމިލިޔަން ްހަމައެއާެއކީަގއި ްއަިދ ްޚަރަދުވެފަިއވޭ. ިމލިޔަން

ްހޯދައިދިނުމަށް ްާބވަތްަތއް ްކާުޑގެ ް،ްރައްޔިތުންނަށް ްކަމަށް ްއެ 25ްްއަދި ްބަޖެޓުކުެރވިފަިއ31ްްާއއި މިލިޔަާންދޭތެރޭގައި

ނޑުމެންގެްޭރވުންތެރިކަމެްއްނެތްކަން.ްހަމައެއާެއކީަގިއ59ްްވާއިުރގައިްޚަރަުދވާްކަމަށްް މިލިޔަންްވުމަކީްމިކަމުަގއިްައޅުގަ

ް ްއަށް ްއާސަންދަ ްާއސަންދަ. ްމިސާލެއް، ްއެފަދަ ްބަޖެޓުކުރެވިފައ729ްްިހަމަ ްްމިލިޔަން ްއެއަްށވުރެ 999ްވާއިުރގައި

ްައޅުަގނޑުމެންެގް ްހެދުމުގައި ްބަޖެުޓ ްދާކަމީ ްޫފނުބެއްދިގެން ްޚަރަދުތައް ްއަިދވެސް ްގޮްސ، ްއަރަިއގެން މިލިޔަނަށް

ްތާނގަިއް ްވޭތުވެިދޔަ ްއަދި ްހެއްެކއް. ްވަރުގަދަ ްވަރަށް ްަހމަ ްދިމާނުވާކަމުގެ ްދިރާސާ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ރޭވުންތެރިކަން

ޖެޓުްހަދަމުންްގޮއްސަްމިްވަނީްައޅުަގނޑުެމންގެްއާމްދަނީްއަށްްލިބޭްފައިސާްއަށްްވުރެްބޮޑުްބަޖެޓެްއްއަޅުަގނޑުމެންްބަ
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ނޑުމެންްތަޖުރިބާކޮށްފައިްއެަބއޮޭވ.ްމިގޮތުންްއަޅުަގނޑުްބަަލއިލިއިުރގަިއްމިދިޔަްއަހަރުގެްބަޖެޓުްމިހާުރް ކަމުގަިއްއަުޅގަ

ް ްބަލާއިުރގައި ްނިސްބަތަށް ްބޮޑުެވ،ްްބިލިޔަނަށ17ްްޚަރަދުގެ ްދަރަނިތައް ްވަނީ. ްމި ްލަފާކުރެވިފައި ްކަމަށް އަަރއިެގންދާނެ

ނޑުްޮގވައިލާނީްދައުަލތުގެްހުރިހާްމުއައްސަސާތަކަށްް އަދިްކުރަންްހުރިްޚަރަދުްއިތުރުވެފައިްމިްވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްރަ ްބަޖެޓަށް ްހެދުމުގައި ްބަޖެޓު ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްިފނޭންސް ްާޚއްަޞކޮށް ްއަދި ްދިރާސާކުަރްއވަިއްވެސް، ނގަޅަށް

ްކޮަބއިތޯ،ް ްޚިދުމަތްތަކަކީ ްއަސާީސ ްަރއްޔިތުްނގެ ްކޮަބއިތޯ، ްބޭނުންތަކަީކ ްަރއްޔިތުންެގ ްބޭނުން، އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބަޖެުޓް ްައއިޓަމުތަކަށް ްއެ ްބެލުމަށްފަހު، ްކޮަބއިތޯ ްކަންތަްއތަކަކީ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްބޭނުންވެފަިއާވ ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެންނަށްްއާމްަދނީްލިބޭްމިންވަރަކުންްބަޖެޓުްްއިތުރުކުރަްއަވއި ބަޖެޓުގެްދިާރސާްއަކީްފައިދާކުރަިނވިްގޮެތްއގައިްއަުޅގަ

ްދެްއިވް ްގޮވާލަން.ްުޝކުރިްއޔާ ްވެސް ްމިނިސްޓަރަށް ްފިނޭންސް ްއަދި ްވެސް ްމަޖިލީހަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ހެދުމަށް

ްފުރުޞަތަށްްޓަކައި.ްަވއްސަލާްމޢަލައިކުމް.ް

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްވަރިްާދއިރާގެްމެންބަރުްވިސާމުއްމަޑު

ްމާިލއްޔަުތް ްދައުލަތުގެ ްއާދަމް ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްތުލުސްދޫ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްދަންނަވާ ްވާހަަކ ްތާއީދުކުރެވޭ ްހަމަ ްވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ްވާ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފައި ނުޑްޤާނޫނަށް ްއަޅުގަ ލަން.

ނޑުމެންނާް ްއަުޅގަ ްއޮްތއިރުަގއި ްވެިރކަމުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްތެރޭަގިއ ްއަހަރުތަުކގެ ްވޭތުވެދިޔަ ްބޭނުމީ ްދަންނަވާލަން ހަމަ

ނޑުްމިްމަޖިލީހަށްްއައިްފަުހންްބަޖެޓުްހުށަހެޅިގެންްއައިްސފައިްމިްވަނީ.ްއަދިްބަޖެޓުް ހަމައަށް،ްހަމަގައިމުްެވސްްައުޅގަ

ްތެރޭގައި ްްކޮމިޓީ ްމި ްގެންދިަޔއިން. ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްވެސް ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ްހަމަ ނޑު ްތެރޭގަިއ3ްްއަުޅގަ އަހަރުގެ

ނޑަށްްފެނިފައިްމިްވަނީްޙަޤީޤަތުގައިްމަޖިލީހަށްްމިްލިބޭްވަގުތުކޮޅުގެްުކޑަކަންްބޭނުންކޮށްގެންްވަރަށްްބޮުޑް ވެސްްއަުޅގަ

ްއެ ްކަންތައްަތއް ްބަެޖޓުގެ ްތެޭރގައި ްވާއޮޅުވާލުެމއްގެ ްގެންޮގއްސަ ްސަރުކާރުން ްބަޖެޓުްމް.ޑީ.ީޕެގ ްޙަޤީޤަތުގައި ތަން.

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްއިތުރުން ްމަޢުލޫމާތުގެ ްއެ ްމަޢުލޫމާތެއް. ްމަދު ްވަރަށް ްހުންނަނީ ްމި ްއޭަގިއ ްއަންނައިރު މަޖިލީހަށް

ްފަހަ ްގިަނ ްބުނީމާ ްހޯދަން ްމަޢުލޫމާތުތައް ްއެ ްދެން ްބޭނުންވޭ. ްމަޢުލޫމާތުތަކެްއ ްގިނަ ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްވަރަށް ްހަމަ ރަށް

ސަރުކާރުން،ްއެްހުންނަވާްފިޭނންސްްމިނިސްޓަރަކުްއެްމަޢުޫލމާތުތައްްދެއްވަންްުޢޒުރުވެިރވޭ.ްއެހެންނެއްްވިދާޅެއްްުނވޭ.ް

ްއޮުޅވައިލުމާިއް ްމަޢުލޫމާތުދެއްވުމުަގއި ްގޮްތގޮތަށް ްކަހަލަ ްެއކި ްނޫިނއްޔާ ްލަސްކުރުންތަކާއި ްކަހަލަ ްއެކި އެހެންނަމަވެސް،

ހަލަްކަންކަމުގެްތެރެއިންްލައިގެންްޮގސްްހަޤީޤަތުގައިްަބޖެޓުްކޮމިޓީްއަށްްއެކަީށގެންާވްމަޢުލޫމާތެއްްނުލިބޭ.ްއެކަމާްމިކަ

ްފުރިހަމަް ްތެރޭަގއި ްދުަވސްކޮުޅގެ ްުކޑަ ްލިބޭ ްއެ ްުކރިމަތިވޭ. ްދަތިތަކާ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ް ގުިޅގެން

ްކަން ްކަހަލަ ްއެކި ްނުލިބުމާއި ްމީގެތެރޭގަިއްމަޢުލޫމާތު ްމަޢުލޫމާތުލިބުމާ، ްނުބައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތެރޭަގއި ކަމުގެ

ްފާސްކުރާއިުރަގއިް ްގޮސް ްފަހުން ްއެންމެ ްބަޖެޓު ްއަދި ްދިރާސާކުރުމުގަިއ ްބަޖެޓު ްގޮުތގަިއ ްީހވާ އަޅުަގނޑަށް

ް ްނުކުރެވޭ.ްޑިސެމްބަރު ްމަސައްކަތްތަެކއް ްެއކަށީގެްނވާ ްއެންމެ ްުކރިނ1ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޮންނަނީ.ްްގެ ްމި ހުށަހަޅަން
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ްގޮތަކަށް،ް ްކަހަލަ ްދުވަހު ްފަހު ްއެންމެ ްހަމަ ްހުށަހަޅަނީ ްމި ްވެސް ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްއޮންނައިރުގައި ްހުށަހަޅަން ބަޖެޓު

ނޫނިއްޔާްެއއަށްވުރެްވެސްްަލހުން.ްއެއްފަހަރުްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރަކީްކޮންްބޭފުޅެއްކަްންނޭނގިގެންްނޫނިއްޔާްބަޖެުޓް

ް ްފަހުންްހުށަހަޅާނީ ްއެންމެ ްހަޤީޤަތުގައި ްހިނަގއްޖެ. ްދުވަސްތަެކއް ްގިަނ ްވަރަށް ްނޭނގިގެްނ ްބޭފުެޅްއކަން ްކޮން އެއީ

ްހަފްތ2912ްްާ ްއެންމެ ްއެއް. ްހަފްތާ ްއެންމެ ްހަމަ ްލިބުނީ ްދިރާސާކުރަން ްކޮމިޓީން ްމަޖިލީހުގެ ްބަޖެޓު ްހުށަހެޅި އަހަރަށް

ްގާތްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެތރޭގައި ްހަފްތާގެ ްއެ ްލިބުނީ. ްކުރީ.ްއެއް ްމަސަްއކަތް ްތިބެގެން ްމިާތ ްުދވާލު ްެރޔާއި ަގނޑަކަށް

ްއެކަީށގެންާވް ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްއިތުރުްމަސައްކަތަކުން ްހަފްތާއަކުން ްއެންމެ ްދަންނަވާނީ ނޑު އެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްއެ ްމަސައްކަތެކޭ ްބޮޑު ްވަރަށް ްބަޖެޓަކީ ްއެއީ ްނުހުންނާނޭ. ްއެއް ްކުރެިވފަ ްމަސައްކަެތއް ްޭއެގްވަރަކަށް ްއެއީ ްބަޖެޓު އީ.

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްނޫނިއްޔާ ްކަންކަންޯތ، ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްައޅުަގނޑުެމން ްެއއީ ްކަންކަން ްހުރި ްޭއަގއި ްބަލަިއ، ޒާތުަގއި

ްދަންނަވާީން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަކީ ްހަފްތާ ްއެްއ ްބެލުމަށް ްެގނެވޭތޯ ްބަދަލުތައް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްގެންނަންޖެހޭ ްއެއަށް އޭގެން

ުމއްދަތެކޭ.ްާއދެ،ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަުރކާރުންްހަމަްއިންތިޚާބުްކާމިޔާބުކުަރއްާވފައިްއޮތީްގަތްަގނަޑކަށްްހަމަްްވަރަށްްކުަޑކުޑަ

ްެއް ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްބަޖެުޓގަިއ ްގެންަނވާ ްެއ ްގުިޅގެން ްވަޢުދުތަކާ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް، ްވަޢުދުެވގެން. އިރުހަނދު

ްއެހެންވީމާ،ްއަް ްުނހުރޭ. ްގޮތެއް ްފުއްދޭނެ ްކިހިނެއްތޯޭއްވަޢުދުތައް ްދަންނަވަން ްވެސް ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްހަމަ ޅުަގނޑުެމން

މަނިކުފާނުްވެަވޑަިއގެންފައިްުހރިްވަޢުދުތައްްުފއްދަވަންްމިްބަޖެޓުގެްތެރެއިންްގަސްތުކުަރްއވަނީ.ްހިސާބުްހަދާލީމަްގިަން

%ް ްބަޖެޓުގެ ްހުްނނަ ނޑަައޅުްއވާފައި ްކަ ްުފއްަދވަން ްވަޢުދުތައް ްއެ ްވ29ްްެފަހަރަށް ްއެންމެްއަށް ްމިހާރު ްނާރާ.ްދެން ސް

ްޖުޑިޝަރީއަކަްށް ްދަށޭ. ްަވރަށް ްހާލަތު ްޖުޑިޝަރީގެ ްޖެހިްއޖޭ. ްރަނގަޅުކުރަން ްޖުިޑޝަރީ ްދައްކަވަނީ ްމި ބާރަށް

ްވިސްނާަވޑަިއގަންނަާވ!ް ްޫނނޭ. ްތަނެއް ްކަމުދާ ްއެްއގޮަތކަށްެވސް ްއެއީ ްނެތޭ. ްއިތުބާެރއް ރައްޔިތުންެގ

ްހުން ްރަނގަުޅކުރަްއވަންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި ްުޖޑިޝަރީ ްކޮންކަމެއްތޯ ްނަޝީދު ްރަީއްސ ްކުީރގެ ނެވިއިރު

ްއޮީތް ްއެ ްބަޖެޓު ްހުށަހަޅުއްވާ ްޖުޑިޝަރީން ްފަހަރަށް ްިގނަ ްފެނޭތޯ. ްއެބަ ްއެކަްނ ްތެރެއިްނ ްބަޖެުޓގެ ކުރެްއވީ.

ްއަހަް ްކޮންމެ ްހަމަ ްހަނދާންހުރޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްމެދުވެރިކޮށް ްޮކމިޓީ ްބަޖެޓު ނުޑއްަވއިލަްއވާފަ. ްޖުޑިޝަީރްކަ ްވެސް ރަކުހެން

އަށްްފައިސާްއިތުުރކުރަމުންްދިޔަ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެްބޭފުުޅންްއެންމެްބޭނުންފުޅުވިްއަދަދަށްްފަހަރުގައިްއޭރުންްެވސްް

ނުޑގެްވާހަަކްއަކީްދަްއކާްވާހަކަްާއއިްއެްހުށަހަޅުއްވާްބަޖެޓާްކުަރްއވަންް ހުންނަނީްނުލިބިްކަންނޭނގެ.ްއެކަމަުކ،ްއަުޅގަ

ްއެކޭ.ްއުޅުއްް ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްވަަރށް ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްނުެވޭއ. ްދިމަލެއް ްއެްއޮގތަކަށްވެސް ްމަސަްއކަތާ ވާ

ް ްދަނީ ްފެނިގެން ްހަމަ ްވެސް ްަފހަރަކު ްކޮންމެ ްޓަަކިއ2913ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކާމިޔާބުކުރުމަށް ްއިންތިޚާބު ްިރޔާސީ ގެ

ްމި ްމިިދޔަ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްތަން. ްދާ ްހުށަހެޅިގެން ްބަލައިލީމަްބަޖެޓު ްބަޖެޓު ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި އަހަރަށް

ްމިނިސްޓްރީް ްެއއް ްަބންދުކޮށްފައި ްމިނިސްޓްރީތައް ްހުރިހާ ްކަންނޭނގެ ްބުެނވޭނެ ްބަަލިއލައިފިއްޔާ ްރަނގަޅަށް ޙަޤީޤަތުގައި

ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްނިމޭނޭ. ްއެކަން ްބަހާލީމަ ްއެންމެންނަށް ްހުރިހާ ްފައިސާ ްލިޭބ ްބަޖެޓަށް ަޤއުމުްްހުޅުވަިއގެން

ްގެންދާނެް ްކުިރއަށް ްޤައުމު ްގޮތެްއަގިއ ްދެމެހެއްޓެނެވި ްނޫނިްއޔާމު ްތަރައްޤީކުރަން، ްީމހުން ްނޫިނއްޔާ ތަރައްޤީކުރަން،
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ްއޮތްތާނަގއިް ްކުިރއަށް ްހަަމއެާއއެްއކޮށް، ްއަދި ްއޮންނަނީކީ. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްބަޖެޓު ްޫނން ްާރއްަވަވއިގެެނއް ގޮތަކަށް

ްމިކަހަ ްގޮތަކާ، ްވާނެ ްހުށަހަޅުއްވާފައިްޤައުމަށް ްބަޖެޓު ްނޫން ްއެއް ްގޮތެއްގަ ްޒިންމާދާރު ްވިސްނައިގެްނ ްކަންކަމަށް ލަ

ްބޮޑުވަމުންް ްމިހާތަނަށް ްދަރަނި ްއަޅާބަލާއިރު ްނިސްބަތާ ްދަރަނީެގ ްއެއްޗަކާއި ްލިބޭ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ އޮންނަނީކީ.

ްދެމެހެއްޓޭނެ ްދުަވހަކު ްކިހާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއީ ްވާއިުރަގއި ްހަމަްްގޮސްފައި ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ކަމެއްތޯ

ް ްހިތުން ްައޅުަގނޑު ްއެބަޖެހޭ. ްހަމ2998ްްަވިސްނާލަން ްައިއއިރުަގއި ްވެރިކަމަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފުރަތަމަ ްއަހަރު ވަނަ

ްެއް ްދިޔައީ. ްބަދަލުވެގެން ްސަރުާކރު ްތެރޭަގއި ްހީނަރުކަމެއްގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްބޮޑު ްވަރަށް ްޤަބޫލުކުރަން. ްވެސް އަޅުަގނޑު

ްގޮތެއްަގިއްއިޤްތިޞާ ްރަނގަޅު ްބަޖެޓު ްދިޔައީހީ ްވެގެން ްބާރަކަށް ްބޮޑު ްއެންމެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމެނޭޖުކުރަން ްހީނަރުކަން ދީ

ްމަޤްޞަދަކަށްް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްފެށުނީއްސުރެ ްހަމަ ްމިދެންނެވިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނަމަ. އެކުަލވައިެލވުނު

ް ްއޮތީ ްބައްލަވަިއގެނ2913ްވެފައި ްއިންިތޚާބަށް ްގެ ްގޮތަކަްށ2913ް، ްވޯޓުލިބޭނެ ްިގނައިން ްއެންމެ ްއިންތިޚާބުަގއި ގެ

ނޑުމެންެގް ކަންކަންްކުރެްއވުން.ްއެއީްހަމައެކަނިްއެމް.ޑީ.ޕީންްބަޖެޓުްހުށަހެޅުއްވުުމގައިްަބއްލަވާަފއިްޮއތްްކަމަކީ.ްއަުޅގަ

މަެވގެންްހިނގައްޖެ.ްެއއަށްްޤާނޫނެއްްތެރެއަށްްލާމަރުކަީޒގެްއުސޫުލ،ްލާމަރުކަޒީްގޮތުންްކަންކަންްހިންގުމުގެްއުސޫލުްހާ

ްލިބިގެންްހިނގައްޖެ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްާމފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދެއްކެވުން:ރަޝީދުްވާހަކަްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކު

ްއިޞްލާޙެއްެގް ްޤާނޫނަށް ްމާލިއްަޔތު ްމީގަ.ްމިއީ ްނެތް ްއެއް ްވާހަކަ ްބެހޭ ްއެމް.ޑީ.ޕީއާ ްބިލުގައި ްރައީްސ،ްމި ޢިއްޒަތްތެރި

ްނިންމީ.ް ްކަންކަން ްތެރެއިން ްވަޢުދުގެ ްއޮވޭ.ްފަސް ްވަޢުދު ްފަސް ްހުސްވީމަ،ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްވާހަކަ ްދައްކާނެ ވާހަކަ.ްދެން

ްސަ ްބަަޔކު ްނެތް ްފެންނަމުން.ްވަޢުދެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްއަންނަނީ ްއެ ްތަން ްހިލައިލާ ްޤައުމު ްމިހާރު ްއައިްސ ުރާކރަށް

ްނަރުދަމާތަކާއިްބަނދަރުތަކާްެއއްޗެހިްއެހެރީްހުއްޓިފަ.

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއިށީނދެވަަދއިަގންނަވާ! ްނޫން. ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނޫން. ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްާދއިާރެގްނިޒާމާ މަޑުްއވަރީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްކުރިއަށްްގެންދަވާ.

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއްވަރީްާދއިރާގެްމެންބަރުްވިސާމުމަޑު

ްވާހަަކް ްބިލުގެ ްމި ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑްހިތަށްއަރާ ްވާހަކަދެއްިކއިރު ްބިލަށް ްމި ްމެންބަރުން ްރަީއސް،ްއެމް.ޑީ.ޕީ ޢިއްޒަތްތެރި

ދެްއކީ.ްައޅުަގނޑުްހަމަްދަންނަވާލަންްއޮތީްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްރައްޔިތުންެނއްްބޭނުމެއްްނުވެއޭްއިްއޔެގެްއެކަނިބާއޭް

ްޒިންމާދާރުް ްއާ ްބޭނުންވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްުމސްތަޤްބަލަށޭ. ްއޮތީ ްބަލަން ްރައްޔިތުން ްމިައދު ްދުއްާވކަށް. ްދޯނި ވަިއގަިއ

ނޑުްޕާޓީްއެްއްމިްޤައުުމގައިްވެިރަކންކުރާށޭްރައް ނޑުްދަންނަާވލަމުންްދިޔައީ،ްއަުޅގަ ޔިތުންްއެދެމުންދަނީ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްއާް ްތަޢާރުފުކުރި ްައޅުަގނޑުމެން ްތެރެއަށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޖެހެއޭ ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްދިޔައީ ދަންނަވާލަމުން

ްަޤއުމަށް ްކޮށްގެން ްއެކަންކަން ްގޮތެްއަގިއ ްރަނގަޅު ްައޅުަގނޑުމެން ްއެއްޗެހި ްގޮތެްއަގިއްްމަފްހޫމުތަކާ ފައިދާކުރަނިވި

ްަބިއަވރުް ްތަޢާރުފުކޮށްފައި، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއުސޫލު ްލާމަރުކަޒީ ްމިސާލަކަށް ްބަލަން. ްގެންދެވޭތޯ ކަންކަން

ްއަނެއްާކް ްދެން ްނުދިނީމާ ްގޮތެްއ ްކުެރވޭނެ ްކަމެއް ްަކއުންސިލަރުންތަކަށް ްއެ ްހޮވާފައި ްމަޤާމަށް ކައުންސިލަރުންތަެކއް

ކުްމިްއަންނަނީްކައުންސިލުތައްްުއާވލަން.ްއަނެއްްބަަޔކުްމިްއަންނަނީްކައުންސިލުތަކާްދިމާލަށްްއަނެއްްދުވަހުްއެއްްަބޔަ

ްކިހިނެއްތޯއޭ.ް ްކުރަނީ ްކަން ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްވިސްނައިނުލާ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއަުޅަގނޑުމެން ްކިަޔއިގެން. އެްއޗެހި

ްަކއުްނސިލުތަ ްފުރަތަމަ ްހުށަހެޅުއްިވއިރުަގއި ްބަޖެޓު ްހުށަހެޅުނުްސަރުކާރުން ްެއއަށްފަހު ްައއިިއރުގައި ްއުފެިދގެން އް

ްބަޖެޓުް ްއެްއ ްަފއިސާ ްެއްއވެސް ްގޮތަކަށް ްކުެރވޭނެ ްމަސަްއަކތެއް ްކައުންސިލުަތކުން ްވަަރކަްށ ްެއއްވެްސ ބަޖެޓުގައި

ް ްވަރެްއ ްވާހަކަދެްއކޭ ްއަޅުަގނޑަްށ ްއަުޑގަދަކަމުން ްވަރަްށ ްމިތާ ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްނެތް. ްެއއް ނުޭވްކުރަްއވާފަ

ްޙަޤީޤަތުގަ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްމަޑުްއވަރީ ްއާދެ، ްހިތްތަވާ. ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްެގންދަވާ.

ް

ް:ޢަލީްވާހަކަދެްއކެވުންްއިރާގެްމެންބަރުްވިސާމުމަޑުއްވަރީްދާް

ްވާނަމަް ްކަމަށް ްދަންނަވާ ްހަމަ ްކަމަށް ްމިސާލެއް ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްހަމަ ްދިޔައީ ްްދަންނަވާލަމުން ނޑު އާދެ،ްއަުޅގަ

ްއެް ްނިންމީ ްކައުންސިލަކުން ްަދއްކަނީ. ްމި ްވާހަކަ ްޚިދުަމތެއްގެ ްައސާސީ ްކަންަތއް. ްކަރަންުޓގެ ްބައްލަާވ މިސާލަކަށް

ްނަމު ްރަްއޔިތުންގެ ްކަރަންޓުދޭނީ ްދެންްރަށުގައި ްނިންމާފައި ްއެހެން ްކަމަށް. ްމެދުވެވެރިކޮށް ްކައުންިސލަރު ަގއި
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ްތިމަންނަމެންް ްތަންތަނަކަށް ްހިންާގ ްކައުންސިލުން ްއެްއޗަކީ ްބުނާ ްމި ްސަރުކާރު ްބުނަނީ، ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއެން ްނުދޭނަމޭ. ްއެއްބާރުލުމެއް ްއެއަކަށް ްތިމަންނަމެން ްކުރަންޏާ ްކަމެއް ްކައުންސިލުްނ ްކުޑަމިނުންްއަޅައިނުލާނަމޭ. މެ

ރައްޔިތުންނާްހަމައަށްްއެްލިބެންވާްސަބްސިޑީްެވސްްސަރުާކރަކުންްނުދޭނަމޭ.ްމިހެންްކަންކަންްކުރީމަްދެންްކިހިނެއްތޯް

ްނުދެޭވް ްެއއްވެްސްެއއްބާރުލުމެއް ްެއއްޗެހިިކޔާނީ. ްނިކުމެފައި ްއެއްުދވަހު ްއަނެއްކާ ްދިމާލަށް އަޅުަގނޑުމެން،ްކައުންސިާލ

ް ްޑީ.އާރު.ީޕްއިސްަނގަިއގެްންކަހަލަްސަރުކާުރގެ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްވެްސްހަމަ ކަންކަްންބައްޓަންކުރަްއވާފަިއްއޮތީ.ްބަޖެޓު

ްއެބަހުރި.ް ްގިނައިން ްވުރެ ްއަހަރަށް ްކުރީ ްމިއަހަރު ްހަމަ ްހުންނާނީ. ްހޯދައިދީފައި ްބަޖެޓު ްކައުންސިލުަތކަށް އެކަމުަގއި

ްއެކަށީް ްދަންަނވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްމިއަހަރު ްނޫިނއްޔާުމްއެކަމަުކ، ްމަސައްކަތެއް ްަކއުންސިލުތަކަަކށް ްވަަރކަށް ގެްނވާ

ްއެހެންް ްނުެވއޭ. ްއެއް ްމަގުފަހިކޮށްދެވިފަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްގޮތެއް ްކުރެވޭނެ ްކަންކަްނ ްތެރެއިން ބަޖެޓުގެ

ް ްދަންނަވާ ްމި ްތެރޭގައި ްޕްރޮސެސް ްބަޖެޓު ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްދަންނަވަންޖެހެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަފްތާްދަންނަވައިލާފައި އެއް

ްބަޖެުޓް ްމުޅި ްގޮތަކަށް ްެއކަށީގެްނވާ ްއެންމެ ްަޙޤީޤަތުގައި ްލިބުނީމަ، ްކުރަން ްކަމެއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ތެރޭގައި

އޯވަރހޯލްކޮްށ،ްސަރުކާރުންްެއްހުށަހެޅިްގޮތަށްްނޫންްގޮތަކަށްްއޭތިްއަނބުރާލައިގެންްމުޅިްއެތިްއަނެްއކާްއާްެއއްަޗކަށްް

ނަގާނޭ.ްނޫނިއްޔާްއެީއކީްއަުޅަގނޑުމެންްއެކަންްކުރަންވީްގޮެތއްްވެސްްނޫނޭ.ްޙަޤީޤަތުގައިްހަދަންްވަރަށްްގިނަްދުވަސްް

ސަރުކާރުންްވަޢުދުވަީނ،ްސަުރކާރުންްއެކަްނކަންްކުރާނެްގޮުތގެްޕްރޮގްރާެމއްްއޮންނަނީ.ްޕްޭލނެއްްގެންނަނީ.ްެއްޕްލޭނަށްް

ްހު ްބަޖެޓު ްކަންކަމަށް ްއެ ްސަރުކާރުން ްގޮތަށް ްކުރަންވީ ްހުށަހެޅުމުގަިއްކަންކަން ްބަޖެޓު ްއެ ްއެކަމަކު، ށަހަޅަންވާނެ.

ްހިންގުމުެގް ްޤައުމު ްގޮތުން ްލާމަރުކަީޒ ްއޮތީ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްމިއަދު ްޖެހެއޭ ްއެބަ ްިވސްނަން އަޅުަގނޑުމެން

ްަކއުންސިލަރުންނަށްް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންކުރަންޖެހޭކަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިސސްޓަމުގެ ްއެ ސިސްޓަމެއްކަން.

ްމިސާަލކަށް،ްމުސާރަދީ ްގޮތުގައި ްެފންނަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކުނުދާނެކަން. ްބެއިތިއްބީމަ ްއެތާ ްމީހުން ްއެ ްހަމައެކަނި ފައި

ްނަގާފަިއް ްކައުންސިލުން ްއަނެްއާކެވސް ްމަސައްކަތް ްއެއްެޗހީގެ ްމިސްކިތްތަކާ ްދިޔަ ްހުށަހެޅިގެން ްފަހުން ވަރަށް

ނޑުމެންްީކއްތޯްމިްކު ރަީނ.ްކީްއެވގެންތޯްެއްރަށެްއގަިއްހުންނަްމިސްކިތުގެްކަންަތއްްމިނިސްޓްރީއާްހަވާލުކުރަން.ްައޅުގަ

ްބަޖެޓު ްހަމަ ްނުބެލެހެއްޓޭނީ. ްަކއުންސިލަށް ްރަށެްއގެ ްް،ދޭނަމަްއެ ްކައުންސިލުން ްފުރިހަމަްއެ ްމާ ްޔަޤީން ނޑަށް ްއަުޅގަ

ްއެ ްދުވަހަކު ްކޮްނމެ ްކުރާނެކަން. ްއެކަން ްްއަށް ްވަްނނަން ްއެްއެްތިބީތަނަށް ްނޫންތޯ. ްހެންވީމާމީހުންނެއް ެއކަހަލަް،

ްނުކޮށްފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެް،ކަންކަން ްދިމާލަށް ްކައުންސިލާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްނޫނިއްޔާުމްދެން ްިކޔާފައި އްޗެހި

ންްފައިސާްުނދީފައިްޖުޑީޝަރީއާްދިމާލަށްްއަށްްބޭނުންާވްކަންކަންްކުރަްޑީޝަރީނޑުމެންނަށްްޖުޑިޝަރީްއަށް،ްޖުގަްއަޅު

ްއަޅުްއެްއޗެހި ނޑުކިޔާަފއި ްރަްއޔިތުްންްގަ ްއާދެ، ްނޫން. ްއުސޫެލއް ްކަންކުރަންވީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީކީ ދެކޭގޮުތގައި

ބޭނުންވޭްަވޒީފާހޯދަން.ްރައްިޔތުންްބޭނުންވޭްބޯހިޔާވަހިކަންްހޯދަން.ްރައްޔިތުންްބޭނުންވޭްޑްރަުގގެްވަބާްއިންްމިްަޤއުމުް

ްދައްކާ ްެއއް ްވާހަކަ ްހުރިހާ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެބަްސަލާމަތްކުރަން. ްފައިސާ ްކަންކަމަށް ްއެ ްސަރުކާރުން ަފއި

ްބޭފުޅަކަށްް ްަބްއލަވައިަލއްަވއިފި ްބަޖެޓުތައް ްމި ްބަޖެޓުކުަރްއވާތޯއޭ. ްއެބަ ްފައިސާ ްނޫނިްއޔާމު ޚަރަދުކުރުއްވާޯތއޭ.
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ކަން.ްމިދިޔަްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްއެމް.ީޑ.ޕީްދައްކާްވާަހކައާްއެްއގޮތަކަްށްއެމް.ޑީ.ޕީްޢަމަލުކުރަްއވާްގޮާތްދިމަލެއްްނުވޭ

ްފައިސާް ްކިހާ ްކިހާވަރެއްތޯ، ްސުވާުލކުރިްނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްގެންދިޔައިުރަގއި ްޕްރޮސެސް ްބަޖެޓު ްޙަޤީޤަތުގައި، އަހަރު

ްއަހަރުެގް ްއަންނަ ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްެއއް ްފައިސާ ްކިހާ ްނިމޭއިރު ްއަހަރު ްބިލުތަކަށް ްހުރި ްމިހާރު ްހުރީ، ްނުދައްކާ އެއްތޯ

ް ްމިދިޔަ ްމިއަހަުރގެ ްހައްދަވާފަިއްތެރޭގައި ްހިސާބު ްޭބފުޅުން ްއެ ްސުވާލުކުރީމަ، ްދަްއކަންޖެހޭނެތޯ. ްބިލުތަކަށް އަހަރުގެ

ްމިދިޔަް ްއަހަރަށް ްމިދިޔަ ްދައުލަތުން ްއެނގެނީ ްމި ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްވީމަ، ްމިއަހަރު ްއެހެންނަމަވެްސ، ގެންނެވީ.

ްއެބަް ްބިލިޔަްންރުފިޔާ ްދެ ްގާތްަގނަޑކަށް ްައށް ްޖުމްލަ ްބިލުތަުކގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަްށްއަހަރުގެ ްމަޢުލޫމާތު އޮތްކަން.ްމި

ްޕެްނޑިންް ްބިލުަތއް، ްރުފިޔާގެ ްބިިލޔަން ްދެ ްކުރާނީ. ްމިކަން ްބަޔަކަްށ ްތިޭބ ްކޮމިޓީަގއި ްބަޖެޓު ްކިހިނެއްޯތ ްދެން ނޭނގޭ.

ްމަސައްކަތަށް ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްރުފިޔާ ްބިލިޔަން ްދެ ްކިހިނެއްތޯ ްބަޖެޓުން ްއަހަރުގެ ްމި ްހުރިއިރުަގއި ަނގާފަިއްްބިލުތައް

ްދަންނަވާނީ.ް ްއަޅުަގނޑު ްހުްއޓޭ ްއެބަ ްތެރޭަގއި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްކަންތައްތައް ްގިނަ ްަވރަށް ްއެހެންވީމާ،ްއެކަހަލަ ދޭނީ.

ްާވް ްމި ްބިލުގައި ްއޮތް ްމި ްހުށަހަޅުްއވާފަިއ ްރޮޒައިނާ ްއެބަޖެހެއޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޒިންމާދާރުވާން ްތަންކޮެޅއް މިއަށްވުރެ

ްމަ ްއެންމެ ްމިހާރު ްއަޅުަގނުޑްގޮތުން ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްލިބިގެންދާނެ. ްމަޖިލީހަށް ްމަސްދުަވްސ ްދެ ްވެސް ދުވެގެން

ްއަުޅަގނުޑް ްރަނގަޅުކުރުުމގައި ްކަންތައްތައް ްބަޖެޓުގެ ްައދި ްދިރާސާކުރުމުަގޔާއި ްކަންަތއްތައް ްބަޖެޓުގެ ދެކޭގޮުތގައި

ވެްސްމިހާރުްބަޖެޓުެގްކަންތައްަތއްްގެންދާްގޮތަށްްދެކޭގޮުތގައިްވަރަށްްޮބޑުްފުުރޞަތެއްްލިބިގެންދާނެްއަދިްަސރުކާރުންް

ްހަމަް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްވެގެންދާނެ. ްހިތްވަރަކަށް ްކުރުމަްށ ްއެކަން ްގޮތެއްަގއި ްޒިންމާދާރު ްފުރިހަމައަށް ވުރެ

ްފާސްކޮށްދޭން ްވެސް ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ްބަޖެޓު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ްތާއީދުކުރަމޭ. ްއިޞްލާޙަށް ްމި އެދެމޭ.ްްދަންނަވާލާނީ

ްބަލިވީމަް ްމީހަކު ްނޫނީ ްހުއްޓައިާލކަށް. ްމުސާރަ ްލިބޭ ްސަރވަންޓުންނަށް ްސިވިލް ްނޫނޭ ްބޭނުމެއް އަޅުަގނޑުމެން

ްވާކަށް.ް ްގޮތް ްިދަޔއިމަްނުކިެޔވޭނެ ްކުއްޖަކު ްުއޅޭކަށް.ްނޫނީްސްކޫލަށް ްހިފަހައްޓަިއގެން ްލާރިކޮޅުަގއި ްހުންނަ ބޭސްކުރަން

ްއަ ްއެކު ްހުރުމާ ްވެްސްއެހެންވީމާ،ްއެހެން ްބޭނުންވެއޭ.ްބޭނުންާވއިުރގައި ްފާސްކުރަން ްބަޖެޓުކުރުްނ،ްބަޖެޓު ނޑުމެން ުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންްބޭނުންވަނީްިޒންމާދާރުކަމާްއެކީގައޭ.ްއެހެންީވމާ،ްއަޅުަގނޑުްދެްމަސްދުަވސްްލިބޭްގޮތަށްްމިްއިޞްލާޙުް

ްތެރިްރައީސް.ހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތީމަ،ްމިްަކމަށްްތާއީދުކުރަނީ.ްޝުކުރިްއާޔްޢިއްޒަތް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއަޙްމަދުްރަޝީދުހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްހުށަހެޅުއްިވް ްއާދަމް ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ ްތުލުސްދޫ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއިޞްލާ ްމި ްސަބަބަކީ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްތާއީުދކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުްންއިޞްލާޙަށް ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ޙު

ދިވެހިރާއްޖޭގެްމިްިޢއްޒަތްތެިރްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްފުރުޞަތުްލިބިގެންދާނެްބަޖެޓުްރަނގަޅަށްްދިރާސާކޮްށ،ްއަދިްިމް

ްަރއްޔިތުްނެގް ްދާއިރާތަކުގެ ްތަމްސީލުކުރަމުންދާ ްއެ ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްމަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި

އިހުސާސްތަކާްގުޅޭްކަންަތއްަތއްްބަޖެޓުަގއިްހިމެނިފައިވޭތޯްނުވޭތޯްބެލުމަށްްފުރުޞަތުލިބިގެންދާނެ.ްމިހެންކަމުން،ްބަޖެޓުް
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ްލިބިގެންދާް ްބެލުމަށް ްކުރަން، ްމިކަން ްވެސް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްލިިބގެންދިއުމަކީ ްވަގުތު ްހުށަހަޅުއްާވއިރު ސަރުކާރުން

ްކަމަ ްފުރުޞަތެއް ްރަނަގޅު ްެއހެންނަމަވެސް،ްޢިްއޒަތްތެިރްވަރަށް ްާތއީދުކުރަން. ްއިޞްލާޙަށް ްިމ ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ށް

ްޚިދުމަތްތައްް ްލިބެންޖެހޭ ްކަންތައްަތުކން ްހުންނަ ްފާހަަގުކރެވިފައި ްބަޖެޓެްއގައި ްއެ ްފާސްކުެރވި، ްބަޖެެޓއް ރައީސް،

ްވާ ްދައްކަންޖެހޭ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްނުދޭތޯ ްލިބެމުންދޭތޯ، ްބަޖެޓެއްްރައްޔިތުންނަށް ްއެހެންމެ، ްހަމަ ްއެްއ. ހަކަ

ފާސްކުރެިވގެންްދަނީްޤައުމެްއގެްރަްއޔިތުންނަށްްދޭންވާްއެަތއްްއެަތއްްޚިދުމަތްތަކެއްްކުރިައށްްއޮންނަްއަހަރަށްްބަލަިއ،ް

ނައި،ްއެްއެްއަހަރަށްްދޭންޖެހޭްޚިދުމަތްތައް،ްކޮންމެހެންްދޭންޖެހޭްޚިދުމަތްތަކަށްްބޭނުންވާްފައިސާްއެްބަޖެޓެްއގައިްހިމަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއެހެންނަމަވެސް، ްޓަކައި. ްދިނުމަށް ްރައްިޔތުންނަށް ްޚިދުމަތްތައް ްއެ ްހޯދަިއގެން ްސަރުކާރަކުން ފައިސާ

ްބަޖެެޓްއް ްއައިސް، ްވަމުން ްވަޢުދުތަކެްއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަންޒަރަކީ ްމިދާ ްފެނިގެން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ރައީސް،

ްއިހުސާސްތަ ްރަްއޔިތުންެގ ްއެ ްވަޢުދުތަކަށްްހުށަހަޅައި، ްހިމެނިފައިވާ ްބަޖެޓުގައި ްހުށަހެޅުނު ްއެ ްދަނެގަެނެގން އް

އަޅުަގނޑުމެންްފައިސާްހަމަޖެހި،ްއެްފައިސާްހަވާލުކުެރވިފައިްހުރިްޕްރޮޖެކްޓުތައްްވެސްްހުއްޓިގެންދާކަން.ްޢިްއޒަތްތެިރް

ްކި ްސަރުކާރެކޭ ްސަރުކާރަށް ްބާޣީ ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްލަދުގަްނނަން ްައޅުަގނޑު ްސަރުކާރެއްތޯ.ްރައީސް، ްމިއީ ްވެސް. ޔާީތ

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިްރާްއޖޭގެްރައްޔިތުންނަކަށްްފާޚާނާްއެއްްނުކުެރވޭ.ްމިްރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންނަށްްބޯހިޔާވަހިކަެމއްް

ްގޮ ްހާސިލުކުރެވޭނެ ްތަޢުލީމު ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމިނުލިބޭ. ްނެތް. ްވަިޅއެޅުާމއިްތެއް ްމަގުމަތީގައި ްރާއްޖޭގެ

ްރާއްޭޖގަިއް ްމި ްޢާއްމުވެފަ. ްފޭުރން ްމުދާ ްމީހުންގެ ްމަުގމަތީގައި ްރާއްޭޖގެ ްމި ްޢާއްމުވެފަ. ްމީހުންމެރުން ކަޓަރުއެޅުާމއި

ްވަީން ްމި ްތެޭރގައި ްއެްއގަމުގެ ްމުޅި ްކަންތައްަތއް ްހުރި ްޖަންގަލީތަުކގައި ްޒަމާުނގައި ްޖާހިލިއްޔަ ްމުޖްތަމަޢުގައި އިންސާނީ

ްދަންނަވަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޢާއްމުވެފަ. ްއުޅެނީ ްމި ްފަދައިނ39ްްްން ްވިދާުޅވި ްއެ ްރަިނކަމަނާ ްދެންމެގައި ްވަންދެން، އަހަުރ

ރައްޔިތުންްދެެކްލޯބިާވ،ްަޤއުމުްދެކެްލޯބިާވްވެރިޔަުކްވެިރަކންކުރިްނަމަ،ްމިްާރއްޖޭަގއިްމިްސިސްޓަމެއްްނޯތީސް.ްމިް

ްދުނިޔޭ ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް ްނުބައި ްއެްއވެސް ްނެތް ްއަޅުަގނޑުމެންެގްޤައުމުަގއި ްނެތް. ްމިހާރަކު ަގއި

ްަރއްޔިތުންް ްގޮވަިއގެން، ްަރއްިޔތުން ްތެޭރގައި ްިސސްޓަމެއްގެ ްަގވަރނަންސް ްގުޑު ްލޯބިެވގެްނ ްދެކެ ރައްޔިތުން

ްއަަޅއިގެްނ،ް ނުޑވަެރއް ްގަ ްޮބޑު ްކުރީ. ްކީއްތޯ ްހޮވީމަ ްއެކީ ްޒިންމާދާރުކަމާ ްސަރުކާރެއް ްއުޅެްނ ޒިންމާދާރުކުރުަވއިގެން

ދެްއިންަނވަިއގެން،ްކިއްލާްހެދިގެން،ްުނގޮތަކަށްްވެސްްބަލައިލާްަރއްޔިތުްމީހާާއްދިމާލަށްްގެންގޮސްްޖަލަްށްއެތަނަށްްވަ

ްތިާމގެް ްވާހަކަދެއްެކވީ. ްރަނިަކމަނާ ްދެންމެގަިއ ްިމހާރުވެސް ްގެންދިޔަީއ. ްމަަސއްކަތްކުރަމުން ްަނއްތާލުމުގެ ލައިގެން

ްލާ ްއޮތް ްދައްކަން ްޤައުމަށް ްފިރިކަލުން ނޑުމެްނގެްއަމިއްލަ ްއަުޅގަ ްކީއްކުރަންތޯ ްނޫންތޯ. ްތާހިރު ްމާ ްދެއްކިއްޔާ ރި

ްިސޔާސަތެްއ.ް ްދިރިއުޅުމުގެ ްތާހިުރ ްިވއްކަނީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްކިޔަނީ. ްއެ ްމިހެންނޭ ްމިހެންނޭ އެމް.ޑީ.ޕީޭއ،

ް ްމި ްނަފުރަތު. ްާއއި ްހަސަދަ ްިވއްކަނީ ްާޕޓީތަކުން ްވާދަވެރި ްއެްއ. ްހަސަދަ ްނުިވއްކަުމ ޤައުުމގަިއްއަޅުަގނޑުމެންނެްއ

ހަސަދަްމަދެއްްނޫން.ްައޅުަގނޑުމެންގެްމިްިޢއްޒަތްތެރިްަރްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްމިކަންްުކރަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސ،ް

ނުޑމެންގެްރައްޔިތުންނަށްްނުބައިް ނޑިްއޮންާނނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންްއަުޅގަ މިްޤައުމުގެްކޮންމެްރައްޔިެތްއގެްވެސްްސިނކު
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ްދެ ްަމގު ްނުބައި ްގޮތަށްްނަސޭހަތާއި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއްގޮަތކަށްެވްސ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްކަމަކުނުދާނެ. ްއކީމާ

ްއެތުރުން،ްނަރުދަމާ،ް ްގާ ްމަުގަގއި ްބައްލަވާ. ްހޯރަފުއްޓަށް ްބަލަންޖެހޭ،ްހަމައެކަނި ްައޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކޮށްގެންނުވާނެ.

ްމަސައްކަތްތައް،ް ްހުރި ްމަރުކަުޒަގއި ްކިޔާަފއިްޑ3ްޮިބޑު،12ްްފެން،ްޞިއްޙީ ްރައީސް،ްމިހެން ްިޢއްޒަތްެތރި ކްޓަރުން.

ްކަމެއްްނެތް.ް ްއިހަވަންދިއްޮޕޅުގ699ްްެދަންނަވާނެ ްހުއްިޓގެންްދިޔައިރު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމުޅި ްޕްރޮޖެކްޓެއް 399ްއެތައް

ނޑުމެންނަ ްނުލިބޭ.ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްލިބެންވާ ްހުއްިޓފަ.ްރައްޔިތުންނަށް ްއޮތީ ްޕްރޮޖެކްޓު ްމިްއެއްހާ ްއުޅެނީ ްމި ށް

ްާމް ްއަމާން. ްާމ ްވެސް ްމާަކނޑު ްިމއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއިްނސާނުންނަށް. ްނޫޅެިވގެން ްއެްއގަުމގަިއ ޤައުމުގެ

ްދަހިވެިތކަމުެގް ްވެރިކަުމގެ ްގޮތް. ްވާ ްނެތުނީމަ، ްއިޚްލާޞްެތރިކަމެއް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިީއ ްއެަބއޮތް. ޔަޤީންކަން

ްނިަކބިލީ ްރުކާއި ްޮބޑެތި ްއެދުމުގައި ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްގޮތް ްވާ ްތިބީމަ، ްމީހުން ްތިބި ްފަޅާފައި އަހަުރ39ްްސްގަސް

ޤައުމެްއގައިްވެރިކަންްކޮށްަފިއްދިޔައިއިުރ،ްމިއަދުްހަމަްއެްޕާޓީްއަށްްނިސްބަތްވީްބޭފުޅުްންއެްވިދާުޅވަނީްޢިްއޒަތްތެރިް

ްބަ ްރަްއޔިތުން. ްލޮުބވެތި ްޤައުމުގެ ްމި ްައޑުއްަސާވ! ްަބއްލަވާ! ްެވްސްރައީސް، ްބައިފަިޅ ްވެރިކަމުން ްހޯދި ޣާވާތްކޮްށގެން

ބޭނުންވޭ.ްވެިރކަމުގެްދަހިވެިތަކމުގައިްދެޯބގެރިްވެްސްދުްއވަންޖެހޭ.ްއެކަންްނޫންތޯްރަނިކަމަނާްކުރަްއވާފައިްއެްއިށީނީ.ް

ނުޑްލަދުގަނޭްމިްޢިްއޒަތްތެރިް ވަނަްމަޖިލީހަށ17ްްްއަޅުަގނޑުްހިތަްށއަރާްމިްބޭބޭފުޅުންގެްލަދުހަޔާތްްކޮަބއިބާއޭ.ްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްކަްނތައްތައް ްއެ ްކޮށް، ްއުއްމީދުތަެކއް ްއެަތއް ްަރއްޔިތުން ްދާއިރާގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އިންތިޚާބު

ްނަފްސާް ްއަމިއްލަ ްތިމާގެ ްނޫން. ްއެދުމަކަށް ްއަމިއްލަ ްކުރަނީ ްމި ްމަސައްކަތް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ފުއްދައިނުދެވުނީމަ.

ްމިލިޔަ ްދައްކަނީްސުވާލުކުރޭ.ްކިަތއް ްމި ްއެއްތޯ ްވާހަކަ ްހަރާމްކޯރުވެވުނީތޯ.ްކޮން ްފައިާސްއަށް ްރައްޔިތުންގެ ްޑޮލަރުތޯ ން

ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިްބޭޭބފުޅުންްމިއަދުްތެދުެވްދައުލަުތގެްބަޖެޓޭ،ްރަްއޔިތުންނޭ،ްލޯިބވެޭއްކިަޔިއގެންްމިްަޤއުމުަގއިް

ްރައްޔިތަކަ ްއިންާސނަކަށް.ްޢާއްމު ްއުޅެނީ ްމި ްއެބައޮތްތޯްނޫޅެވިގެން ްފުދެން ްއެބައޮތްތޯ.ްޟަރޫީރްބޭނުން ްައމާންކަމެއް ށް

 ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްهللا.ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދުް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޙީމުްޢަބްދުފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަ

ނޑަށްް ްއިދެފަ.ްއަޅުގަ ްއަުޑއަހަން ްގިނައިރު ްވަރަށް ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްރައީސް،ްައޅުަގނޑުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްގެންަދާވް ްވާަހކަފުޅުދައްަކވަމުން ްމިހާރު ްާބއްވާަފއި ްއޮތްތާނގައި ްބިލު ްމި ްބިލު. ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމިތަނަށް އެބަފެނޭ
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ްެއްއ،ްހޯރަ ްވާހަކަ ްހިތްޕުޅަށްއަރާވަަޑއިގެންެނވި ްބޭފުޅާ ްއެ ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ފުށީ

ް ްވޭުތވެދިޔަ ްގެންަދާވއިރު ްދައްަކވަމުން ްޮގތަކަށް ްކަންތަްއ3ްްހިތްޕުޅަށްއަރާވަަޑިއގެންނެވި ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ އަހަރު

ްމަ ްމި ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ްގޮތް ްއޮތް ްރައީްސެގްކުރެވިފައި ނޑު ްއެެހންވީމާ،ްއަުޅގަ ްނުވޭ. ްބޭނުމެއް ްދަންނަވާކަށް ޖިލީހަކު

ނޑާލައި،ްމިްޤައުމު...3ްސަމާލުކަމަށްްޓަކައިްމިްދަންނަވަނީްވޭުތވެދިޔަް ްއަހަރުްއެްމ.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުންްމިްޤައުމުްފު
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނޫން.ްނިޒާމާ ްެއއް ްމައްސަލަ ްިނޒާމީ ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ! ބަރު،

ްވެސްް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްގޮްތ ްވާަހކަދައްަކވަްނވީ ްމަޖިލީހުގައި ްދާއިރާގެ، ހޯރަފުށީ

ްޢި ްދާއިާރގެ ްހޯރަފުށީ ްއެަބއޮތް. ްަބޔާންކޮށްަފއި ްަގވާއިުދގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްއޒަތްތެރި

ްދާއިރާގެް ްފޮނަދޫ ްއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވާ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްގެންަދވާ. ްކުރިއަށް ވާހަކަފުޅު

ްދާއިރާގެް ްހޯރަފުށީ ްއިށީނދެަވޑަިއަގންނަވާ! ްހިތްތަވާ! ްހުރުމަތްތެރިޮކށް ްަގވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަރުްވާހަކަުފޅުްކުރިއަށްްގެންދަވާ.ޢިއްޒަތްތެރިްމެން

ް

 ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްބިލުގެް ްވާ ްމި ްޚިލާފުނުެވ،ްހުށަހެޅިފައި ްގަވާއިދާ ްބަލާނަން ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޢިްއޒަތްތެ ްގެންދެވޭތޯ. ްވާހަކަދަްއކަމުން ނޑުމެްންމައުޟޫޢަށް ްއަުޅގަ ްއުޅެނީ ްމި ްދަންނަވަްނ ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ރި

ްސާފުކޮށްް ްވަރަށް ްނެތޭ،ްހަމަ ްމިއަދަކު ްއެބަޖެހެއޭ.ްއަޅުަގނޑުމެނަކަށް ްޒިންމާދާރުވާން ްދަްއކާިއރު ްވާހަކަތައް ްމި މިއަދު

ްބަޖެ ްމިަކހަލަ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަކީ ްތިއްބެވި ްމި ްކިޔަިއގެން ްކޯިލޝަނޭ ްއެނގޭނެ ްރައްޔިތުންެގްރައްޔިތުންނަށް ޓެއް

ްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިގެންްއެއްާބރުލުންްލިބިގެންްރައްޔިތުންގެ...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޯރަމްްެގއްިލއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްިއށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ.ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްއާދެ،ްޖަލްސާެގް އާދެ،ްޖަލްސާގެ

ްރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންެދވުމަށް.ކޯރަމްްހަމަވެއްޖެ.ްހޯރަފުށީްދާއި

ް

 ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:
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ްއާދަމްް ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްއަ ްއިޞްާލޙަށް ްމި ްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްތާއީދުކުރަން.ްސަބަބަކީ ްރޫހުން ްހިތާއި ްހަމަ ނޑު ޅުގަ

ވަގުތުްލިިބގެންްދިއުން.ްއެހެްނނަމަވެސްްހިތާމައާްއެްއކޮށްްަދންނަވަން.ްސިޔާސީްމައިދާުނަގއިްއަދިްިސޔާސީްފިކުރުަގއިް

ޓާްމެދުްވާހަކަދައްކާއިުރްއަނެއްްބޭފުޅާްދައްާކވާހަކަްހަރަކާކްތެރިވާްބޭފުޅުންްމިްބާވަތުެގ،ްދައުލަތުންްހުށަހެޅުމުންދާްބަޖެ

ްހަޖަމުނުކުރެވޭތީ...

ް

 ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިދިަޔްانسالو عهيكىهللا  انصالة وانسالو عهى رسىل نحًد هلل ا`.ް

ްއަހ3ްަ ްބަދަލުވުމުން ްސަރުކާރު ްމިހާރު ްއަދި ްއާއި ްވާހަކަ ްކަންތައްތަކުގެ ްކުެރވިފަިއްހުރި ްތެރޭަގއި ޕްރޮޖެކްޓ699ްްުރު

ް ްމިދިޔަ ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދަްއކާއިރު ްވާހަކަ 3ްްހުއްޓުނު ްދަރަނި ްދަުއލަތުގެ ބިލިއަނ9ްްްއަހަރަކީ

ް ްއިތުރުެވގެންދިޔަ ްއަށް ްވާއ3ްިރުފިޔާ ްޢިއްޒަތްތެރިްއަހަރަށް ްހިާތމަކުރަންޖެހޭނެ. ްއެކަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ުރަގއި،ްމިާހރު

ްމަޖިލީހުގެް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްެނތިން. ްދަށްާކކަށެއް ްވާަހަކްއެހާވަރަކަށް ްއެ ނޑު ރައީސް،ްއަުޅގަ

ްައޑު ްައޅުަގނުޑގެ ްއަދި ްރަްއޔިތުންނަށާ، ްދާއިާރގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްބޭފުޅުންނަށްްމެންބަރުންނަށާއި ްހުރިހާ ައއްސަާވ

ްގެންގޮސް،ް ްއޮފީހަށް ްފުލުސް ްތުހުމަތެއްކޮށް، ްވައްކަުމގެ ްމައްޗަްށ ްމެންބަރުގެ ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ޔަޤީންކޮށްދެނީ

ްކޯޓުަގއިްޙުކުމެއްކޮށްްއަުރވައިާލފައިްނޯންނާނެްވާހަކަ.ްމިްވާހަކަްޚާއްޞަކޮށްްކުޅުދުއްފުށީްުއތުރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިް

ްއަޅުަގނުޑގެް ްދެންނެވީ ްމި ްވާހަަކ ްމި ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްސާފުކޮށްދެން. ނޑު ްއަޅުގަ ްޢަބްދުލްޣަފޫރަށް މެންބަރު

މައްޗަށްްއިްއޔެްމިްވާހަކަްމިްމަޖިލީހުގައިްައޑުިއިވގެންްދިަޔއިމަ.ްހަމަްއެހެންމެްައޅުަގނުޑްނުހުންނާނެްނ.ްމާފަރަށާއިް

ްގއ.ވިލިނގި ްއަރުަވއިލާފަ. ްއެރުންްއަރިއަތޮޅަށް ްބޯޓުފަހަރަށް ްހޯކޯމާރު ްޖަހާފަ. ްއަތޮޅުޮގނީޑގައި ްއޮފީހުެގ ްއަތޮޅު ލީ

ްބެހޭް ްޤާނޫނާ ްމާލިއްޔަތު ްމި ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތް. ްމިީއ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޯންނާނެ. ްއެއް މަނާކޮށްފަ

ްހުށަހެޅެންޖެހުް ްމިތަނަށް ްޤާނޫނު ްމާލިްއޔަތު ްއެްއޗަކީ ްދަންނަވާލަންޖެހޭ ްނޫނީްގޮތުން ްސަބަބުން ްޤާނޫނުގެ ްމާލިއްޔަތު ނީ

ްނޫީން ްޤައުމަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް، ްސަބަބުން ްނުުހށަހެޅުމުގެ ްބަޖެޓު ްރަނގަޅަށް ްހުށަހެޅޭއިރު ްހުށަހެޅުން ބަޖެޓު

ްބަޖެުޓް ްރަނގަޅު ްފާސްކޮށްދޭންޖެހޭއިރުަގއި ްބަޖެޓު ްމަޖިލީހުން ްކުރިމަތިެވ، ްދަތިތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ސަރުކާރަށް

ްފާސްކޮށް ްއަިއިއރުގައި ްމިތަނަށް ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްއެހެންނަމަވެްސ13ްްނުދެވޭތީ. ްބަޖެޓު، ްރުފިާޔގެ ބިލިއަން

ްއެއްް ްފައިސާ ްދޭނެ ްޕްރޮޖެކްުޓތަކަށް ްއޮންގޮއިން ްހިނގަމުންދާ، ްނެތް ްބަޖެޓުގައި ްއެޑިއުޭކަޝންގެ ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ނަޑއެޅިފަ.ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް،ްކަންްއެ ހެންްހުރީމާ،ްމިްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއެކަންްމިއަހަރަށްްކަ

ްބަޖެޓުް ްމަޖިލީހަށް ްކުރިން ްމަސް ްހުށަހަޅުއްވަނީ،ްދެ ްމި ްއިޞްލާޙެއް ްޤާނޫނަށް ްމާލިއްޔަތު ްމަޖިލީހަށް ވިސްނިަވޑަިއގެން

ްޓަ ްކުރުމަށް ްއެކަްނ ްދިރާާސކުރަްއވައި ްއެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްއެީއ ްކޮމިޓީެގްފޮނުވައިދެްއވާށޭ. ްމާިލއްޔަތު ކައި.
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ްބަޖެޓުަގއިް ްއަހަުރގެ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާެންމިދިޔަ ްަރއީްސ،ްމަނިުކފާނަށް ްހައިިސއްޔަތުްންޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރެއްެގ

ްއެއީް ްއިތުރުކޮށްދިނީ. ްބަޖެޓު ްއިން ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްއާއި ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްމުއައްސަާސތަކަށްތޯ ްމިނިވަން ކިތައް

ްއެންޓިްކީްއވެގެންތޯ ްނެތީ. ްފައިާސ ްހުށަހެޅި ްމީހުން ްއެ ްނެތީ. ްބަޖެުޓގައި ްނެތީ.ް-. ްފައިާސ ްކޮމިޝަނުގެ ކަރަޕްޝަން

ްއެް ްމިއަދު ްވެްސ ްކިރިޔާ ްއިތުރުކޮށްދިނީމަ، ްފައިސާ ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްނެތީ. ްަފއިސާ ްހުށަހެޅި ްއިން ޖުޑިޝަރީ

ނޑައިލާަފއިްމުއައްސަސާަތއްްހިންގަނީ.ްޭއރުްސަރުކާރުެގްވިސްނުންްުހރީްމިްމުއައްސަ ސާަތކަށްްދީަފއިްހުރިްބަޖެޓުްކަ

އެްމުއައްަސސާތައްްނުހިންގޭްފެންވަރަށްްބަޖެޓުްކުޑަކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްމަޖިލީހުންްއެކަންްކޮށްދެްއވީތީްމިއަދުް

ްމިް ްބޭނުންވާތީ ްވަގުތު ްއިތުރު ްމަޖިލީހަށް ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްދެމިއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަން ްމުއައްސަސާަތއް މަޖިލީހަށްްްއެ

ްމިއަްށވުރެް ްގޮުތަގއި ްޤަޫބލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްހުށަހެޅުނު ްހުށަހެޅުމެއް ްޤާނޫނެއް މިފަދަ

ްމަގުް ްހިންގޭނެ ްގޮތުަގއި ްރަނގަޅު ްޤައުމު ްހުށަހެޅި، ްބަޖެޓެްއ ްރަނގަޅު ްނަމަވެސް ްދީގެން ްމުއްދަތެއް ދިގު

ްފާސްކު ްބަޖެޓު ްކަމެއް.ްތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ ްކުރަންޖެހޭނެ ްަމޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްހަިއސިއްޔަތުން ްބައެްއގެ ރާ

ްބަޖެޓުް ްއަހަރު ްމި ްބިލު ްމި ްއުއްމީދުކުރަީނ ްއަޅުަގނޑު ްހަމައެހެންމެ ްތާއީދުކުރަން. ްިބލަށް ްމި ްއަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ް ްކޮމިޓީްއިންްނިންމައިާލފައިްކޮމިޓީްއިން ގެނެސް،ްިމްބިލުްފާސްކޮށްްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުމުގެްކުރިންްމިްމަސްތެރޭގައި

ްިޢއްޒަތްތެރިް ްޝުކުރިއްޔާ ްދިއުން. ްހަމަޖެހިގެން ްގޮތެއް ްހުށަހެޅޭނެ ްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްވެސް ްބަޖެޓު މިއަހަރުގެ

 ރައީސް.ް

ް

 ގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްވެްސްއާދެ، ނޑު ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙަށް ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްހަަމ ނޑު ްއަުޅގަ .

ްހުށަހެޅިގެންް ްބަޖެޓު ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ތާއީދުކުރަން.

ނޑުެމންްއެންމެންްވެސްްއިސްކަންްއެބަްދޭންޖެހޭްރައްޔިތުންނާްގުް ޅުންހުރިްކަންކަންްވީހާވެްސްއަންނައިރުްމިހާރުްއަޅުގަ

ްމަޝްވަރާކޮށް،ް ްޕޮލިހާ ްމަތިން ްފަހަރު ްެއކި ްމިހާރުވެސް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއގޮތުން ްހިމަނަން. ްޭއގައި ބޮޑަށް

ްކެމެރާް ްސެކިއުރިޓީ ްކަންޮކުޅތަކުަގއި ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ްއާއި ްމާލެ ްއިނގޭތޯ ްއެދެން ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަދެެކވިފަިއވާނެ.

ގެްެއކިްދިމަދިމާތައް،ްއަދިްރާއްޖޭެގްއެކިްދިމަދިމާްވެސްްރަނގަޅަށްްބަލައި،ްމޮނިޓަރކުރެވޭެންބަހައްޓަިއގެންްވެސްްމާލޭ

ްއަންނައިރުް ްހުށަހެޅިގެން ްބަޖެޓު ްމިފަހަރު ްއެހެންވީމާ، ްއެދުެމއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ނޑުގެ ްައޅުގަ ްހައްަދވައިެދއްވުަމކީ ގޮތެއް

ނުޑގެްވަރަށްްބޮޑުްއެދު ނޑުމެްންބާރުއަޅާނެްވާހަކަްވެސްްިމްއޭގެްހިމެނިގެންްއައުމަކީްއަުޅގަ މެއް.ްއަދިްއެކަމަށްްއަުޅގަ

ްހުށަހެޅުއްވިް ްމައްސަލަ ްމި ްބޭނުން ްފާހަަގކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއާއެުކގައި ްއަދި ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ފުރުޞަތުގައި

ްމިް ްހަމަ ްއާދަމް ްރޮޒެއިނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ްމެންބަރު، ްއެހެންކަހަލަްޢިއްޒަތްތެރި ފަދަ

ނަޑށްްހީވަނީްހަމަްހުށަހެޅުންްމުހިއްމުހެން.ްދެންމެްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަުރް ހުށަހެޅުންތައްްވެސްްއަުޅގަ
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ްރަނގަީޅް ްހަމަެއކަނި ްގޯސް. ްެވސް ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްގޯސް. ްެވސް ްޕީ.ޕީ.އެމު ްމިހާރު ްގޮތަށް ްވިދާުޅިވ ްއެ ްރަޝީދު އަޙްމަދު

ވީމާ،ްއަުޅަގނޑަށްްހީވަނީްމިއަދުްޕީ.ޕީ.ެއމާއިްއެމް.ޑީ.ޕީްއެބަޖެހޭްކަންނޭނގެްުއވާލަންްވެްސ.ްމިހާރުްއަޅުަގނޑު.ްއެހެން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްުއޅެނީ. ްބަލިކޮށް ްވަރަްށ ްގިނަކަމުން ްވިހޭލެއް ްދަރިްނ ްެވގެން ްމީހަކަށް މައި

ނޑުެމންްމައިމީހާްއަށްްމިހާރުްއެ ހާްގިނައިންްއެްއޗެހިްކިޔާްހިތެއްްނުވޭ.ްެއއީްއެހާްބަލިކޮްށްޙަޤީޤަތުގައިްެވސްްއަުޅގަ

އޮްއވާްހަމަްދެންމެދެންމެްވެްސްހަމަްމަރުވެދާނެތީްދެއްތޯ.ްެއހެންވީމާ،ްެއްހިސާބުަގއިްކަންނޭނގެްައޅުަގނޑަށްްީހވަީން

ްނޫން ްބޭނުމެއް ްދަްއކާކަށް ްވާހަކަ ްެއ ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއެހެްނވީމާ، ްއޮތީ. ްމިއަދު ްޕާޓީ ްވަރަކަްށްއެ ްވަކި ްއެކަމަކު .

ްމިއަުދް ްވާހަކަަތއް ްހުރި ްދައްާކފައި ްކުރިން ްވާހަކަތަްއ، ްޭބާކރު ްއަނގަޮބޑުެވގެން، ްގަދަެވގެން، ްވެސް ްކަމަކަށް ކޮންމެ

ްއަނެްއާކް ްވެސް ްވާހަކަތައް ްެއ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްދައްކާ ްއަނބުަރިއގެން ްގޮތްގޮތަށް އެހެން

ްއެބަ ްަރއީްސްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރީގެ ްއާދަމް ްރޮަޒއިނާ ްއަޑުިއވިގެންިދޔަ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއިްއެޔގައި ްދަްއކަން. ޖެހޭ

އަލްއުސްާތޛުްމައުމޫންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެްޢާއިާލގެްފަރާތުންްއެކިްކަހަލަްޚަރަދުތަކެއްްކޮށްަފއިްޮއވެގެްނ،ްއެކަމާްވަރަށްް

ނޑުް ްއަޅުގަ ްތަން. ްވާހަކަެދއްެކވި ްކަންބޮޑުވެ ްމިތަނަށްްްބޮޑަށް ްއެީކގައި ނޑާ ްއަޅުގަ ްއެބަހުރި ހަނދާން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަލްއުްސތާޛުްމައުމޫންްޢަބްދުލްޤައްޔޫުމްޢައްޔަންކުިރްމެންބަރުންގެްޮގތުގައިްމިތަނަށްްވަންްމަތިންް

ްތިންްވެސް...ވެސް.ްައޅުަގނޑުްހަނދާންްެއބަހުރިްއެްގޭްބޭރުަގއިްޮއެވގެންްމެންބަރުކަންްދީބަލާށޭްކިޔާފައިްރުއިމަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހަމަވެއްޖެ.ްގަލޮޅު ްގެއްިލއްޖެ.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއާެދ،ްކޯރަމް ްކޯރަމް އާދެ،ްޖަލްސާގެ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު.

ް

ްް:ހަކަދެއްކެވުންވާލޫފުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްްގަލޮޅުްދެކުނު

ނޑުްހަނދާްންއެބަހުއްޓޭްރޮަޒއިނާްއާދަމްްވެސްްގޮސް،ްތީމުގޭްބޭުރަގއިް އަޅުަގނޑުްހަމަްދަންނަވާލިްާވހަކަްއަކީްއަުޅގަ

ނޑަކަްށް އަޅުަގނޑަށްްމެންބަރުކަންްދީަބލާށޭްކިޔަިއގެންްުރއިމަތިންްެވސް.ްެއއީްައޅުަގނޑާްއެީކގަިއްއެކަންްހަމަްގާްތގަ

ްމިައދު ްއެކަމަކު ްއޮތީމަ. ްނޫން،ްްކޮށްފައި ްގޮތް ްރުހޭ ްތިމާ ްައކީ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްަދންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ކުއްލިައކަށް

ްގޯްސވެއްޖެ.ް ްކަންތައް ްކުރެްއވި ްކުރީގައި ްމައުމޫނު ްދިޔައިމަ،ްރައީސް ްބަދަލުވެގެން ްގޮތަކަށްްސިޔާސީްމަޝްރަޙު އެހެން

ްކަން ްކުރެވިފަިއވާ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްޚަރަުދތަކަކީ ްކޮށްފައިވާ ްއިން ްއެްތީމުގެ ްހަމަ ްއެކަމަކު ްވެއްޖެ. ްކަމަްށ ތައްތަެކއް

ނޑުމެންްވަރަށްް ނޑުމެންްތިބިިއރުްނޫންތޯްއެއީްސިާޔސީްބޮމެކޭްކިަޔއިގެންްއެްވާހަކަތައްްެދއްކީ.ްއަުޅގަ ޕާޓީގައިްއަުޅގަ

ް ްއޭރުގައި ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލަކަން ްއެނެގއޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެބަހުރި. ްހަނދާން ްކަންކަން ްމި ހުިރްރަނގަޅަށް

މިލިއަންްޑޮލަުރްދީެގންކަންްއޭުރގަިއްއެްރިޕޯުޓްެނރުނީ.ްހުސްވަުގްެއއްޗެިހކަނ3ްްްމިލިައން،2ްްނަޢީމު،ްއެމް.ޑީ.ޕީންް
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އޭަގއިްލިޔެފައިްހުރީ.ްހުސްްދޮގުްވާހަކަަތއްްޭއގައިްހުރީ.ްިމްހުރިހާްވާހަކަތަކެއްްކުީރގައިްރޮޒައިނާްއާދަމްްދައްަކވާަފއިް

ްއެއީްތަންކޮެޅއްްބޮޑުވަރުހެން.ްކުއްލިައކަށްްމިއަދުްމަން ނޑަށްްހީވަނީ ްދެއްކީމަްއަުޅގަ މަްއަށްްވެގަނެގެންްމިްވާހަކަތައް

ް ްއެދެން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތަށް ްރަނގަޅުވާނ2ްްެމި ްވަރަށް ްހަމަ ްގޮތަށް ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްބަޖެޓު ްކުރިން މަސްދުވަސް

ްގޮ ްއޮތް ްއަންގާފަިއ ްކޯޓުން ްވެސް ްލޯނު ްއޮތް ްދައްކަން ްއަުޅަގނޑުމެންްފިރިކަލުން ްއިއްެޔގައި ްދައްކަދިނިއްޔާ. ތަށް

ްއެް ްަފއިސާތަްއްމިއަދު ްއެްއެޗއްެގްވާހަަކ.ްއެ ްއާިއްހުރިހާ ްދޭންޖެހޭްސަބްސިޑީ ްބަހުސްކުީރްމަސްެވރިންނަށް މިތަނުގައި

ްމީހުންނަށް ްބޭންކުތަކުން ްހުރީމަ. ްނުދައްކާ ްއެއްެޗހި ްލޯނުތަކާ ްމިކަހަލަ ްދަތިވޭ ްއެބަ ްދޭން ހާސ15ްްްްމީސްމީހުންނަށް

ްވަރަްށް ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިކަން ްހުރީމަ. ްނުދައްކާ ްފައިާސ ްމި ްނުލިބޭ ްމިއަދު ްވެްސ ްލޯނެްއ ްުލއި ރުފިޔާގެ

ސީރިއަސްކޮށްްބަލަން.ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްވެސްްމިްއުޅެީންއެްތަނުންްލޯނެއްްނުލިބިގެްނ.ްއެކަމަކުްއެހެންްމީސްމީހުންް

ންްހަމަްވަރަށްްމިްތަުނަގއިްފުޅާކޮށްލާަފއި،ްއަނގަފުާޅޮކށްފައިްހަމަްވަރަށްްބާރުބާރަްށްބޮޑެތިްލޯނުތަކާްއެްއޗެހިްނަަގއިގެ

ްއެއްޗެިހް ްދިމާލަށް ްމީހުންނާ ްީހވަނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްއެްއހެން ްމައްސަލަ ްސީރިއަްސ ްވަަރށް ްމިީއ ްވާހަކަދަްއކަނީ. މި

ްހަމަ ްބެލުމަކީ ްކިހިނެއްތޯ ްހުރީ ްކަންތައްތައް ްމީހާގެ ްތިމާ ްމިްްބުނާއިރުަގއި ްައޅުަގނޑު ްކަމުގައި ްކަމެއް ްރަނގަޅު ވަރަށް

ްިކޔަނީ؟ްފީރޯޒްލޮޖް.ްމ.ފީރޯޒްލޮޖް،ް ްއަށް ްގެ ްއެ ްމިއާއެީކގަިއ،ްކޮްނނަމެއްތޯ ްޭބނުން.ްހަމަ ްދަންނަވާލަން ފުރުޞަތުގައި

ްފަިއސާ ްދައުލަތުން ްއަކީ ްގެ ްދާއިރާްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެއް ްގެ ްބޮޑު ްމާ ްއެއަްށވުރެ ްފައިސާދީފައި، އިންްްބަދަލަށް

ް ްވެސް ްގޮްސގެނ2ްްްދިނީމަ ްކޯޓަށް ްވެސް ްމައްސަަލ ްއެ ްހިފަހައްޓައިގެން. ްނުނިކުމެ ްއިން ްގެ ްއެ ްވަންދެން އަހަރު

ްޤައުމުގައިް ްމި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުމޫނު ްކުރީަގއި ްކޮށްފައި ްކަންކަން ްމިހިސާބަށް ްއެހެންވީމާ، ނިކުންނަންޖެހުނީ.

ްއެއްޗެް ްެކުވނުހާ ްހުންނެިވއިރު ްޖަހާފައިްވެރިކަމުަގއި ްސަކަރާތެއް ްހުރިހާ ްޖެހުނުހާ ްނަަގއި، ްއެްއޗެްއ ްކަިއ،ްނެގުނުާހ އް

މިއަދުްމަންމަްޕާޓީްއަށްްވެެގން،ްރައީސްްމައުމޫނުްކުެރއްިވްކަންތައްްވަރަށްްގޯްސވެގެްނ،ްފާޑުފާޑުގެްދޮގުްއިލްޒާމުަތއްް

ްހިތާމަކުރަން ްއެކަާމ ްައޅުަގނޑު ްވާތީ ްވާހަކަދަްއަކވާފައި ްއަުޅވައި ްވެސްްބޮލުގައި ްނިންމާލުމުގައި ްވާހަކަ ްއަޅުަގނުޑގެ .

ްދިވެހިް ްައވަހަށް ްވީހާވެސް ްފައިސާ ްދައްކަންޖެހޭ ްފިރިކަލުން ްކަމަނާގެ ްދަންނަވަމޭ ްއެކު ްދަންނަވާނީ،ްއާދޭާހ އަޅުަގނޑު

ްރައްޔިތުންނަށްްދައްަކއިދޭށޭ.ްަވރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްްވުން:އްކެްވާހަކަދެްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަ

ްއިޞްލާުޙެގް ްއޮްތ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްޤާނޫނަށް ްމާލިއްޔަތުެގ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ނޑުްވާަހކަދަްއކަންްބޭނުންވަނީ.ްޑީ.އާރު.ީޕގެްމެންބަރެއްގެްހައިިސއްޔަުތގައިްހުރެ،ްއަދިްފުނަދޫްދާއިރާގެް މައްޗަށްްއަުޅގަ

ްައޅު ްތަމްސީލުކުރަން ނޑި ްބޭނުންކޮށްގެްންގޮ ްފުރުޞަތުގެ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްދެންމެއަކު ްދާދި ްތަނުގައި ްމި ްހުރެ، ަގނޑު

ްބޭނުމެއްް ްއަޅުަގނޑު ްބޭކާރުޮކށްލާކަށް ްވަގުތު ްމިތަނުގެ ްއުޫސލުން ްކަރުހިފާ ްއަނެަކކު ްެއކަކު ްުޒވާބުކޮށް، ްކަހަލަ އެކުރި

ްވާހަކަދައް ްބިލަށް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއްނޫން. ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ާކއިރުަގއި
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އެބައޮތް.ްިމއަދުްއެމް.ޑީ.ޕީެގްމެންބަރުން،ްޚާއްޞަކޮށްްވާހަަކފުޅުދެއްެކވުމުަގއިްބަޖެޓުެގްކަްނކަމުގަިއްުގޅުންހުރިްބިލެްއގެް

ްވާހަ ްތެދުެވަވޑަިއގެން ްގުޅިގެން ްމިކަމާ ްއިނގޭތޯ، ްހަމަ ްލަުދގަންނަންޖެހޭނެ ކަފުޅުަދއްަކވަން.ްވާހަކަދަްއކާއިުރގައި

ްޮބޑެތިް ްވަރަށް ްހުަށހެޅުމުގައި ްބަޖެޓު ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްއޮންާނނީ ްަދއްކާަފއި ްވެސް ްުދަވހު ްފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ްައޅުަގނުޑް ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްވާހަކަދަްއކަވާތީ. ްްފލޯގައި ްއެބަވޭ ްއުނދަގޫ ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި އޮޅުވާލުންަތއް،

ްމެ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއައިސްގެްންދެންނެވީ ްބިލެއް ްހުރި ްގުޅުން ްބަޖެޓާ ްލަދުގަންނަންޖެހޭނޭ ްވަރަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ންަބރުން

ްބަޖެޓުގައި،ް ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްމަސައްކަތްކުރަން. ްޮއޅުާވލަން ްވާހަކަފުޅުދައްަކވައި ްއޭގެތެެރައށް ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި

ްމަކަް ްއޮުޅވާލުމާިއ ްއެހާ ްޑޮިކއުމަންޓެއް ްނޭނގޭ ްވެސް.ްދުނިޔޭގަިއ ްކަެމއް ްއޮތް ްއުެފއްދިފައި ްތެޭރަގއި ްހީލަތުގެ ރާއި

ްވާހަކަެދއްިކއިރުް ްަމރުޙަލާގައި ްބަޖެޓުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޖެޓު. ްއުފެއްިދ ްޚާއްޞަކޮްށ ްއަހަުރ ްމިދިޔަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ބޮޑުްޑޮކިޔުމަންޓޭ.ްމިއީްްބުނިންްމިއީްދުނިޔޭގައިްބަޔަކު،ްރަްއޔިތުންގެްބަޔަކަށްްއޮޅުވާލުމަށްްހަދާފައިްއޮތްްއެންމެްވެސް

ްޕާީޓގެް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޫނނޭ. ްކަެމއް ްއޮތް ްކޮށްފައި ްހެޮޔއެދިެގން ްޤައުމަށް ްއެުކ ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރ.ްއަތޮޅުްމަޑުއްވަރީްދާއިާރގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްއެްފާހަގަކުރެއްވިްފަދައިން،ްވިސާމުްޢަލީް

ްއެްއްފާހަގަ ްދިރާސާ ްބަޖެޓު ްއެ ްމަޢުލޫމާތުނުލިބިގެން ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްމަރުޙަލާގައި ްބަޖެޓު ްފަދައިން ކުރެްއވި

ްމަސައްކަތެްއް ްއެ ނުޑމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްކުޑަކަމުން ްމުއްދަތު ްއެ ްނުކުެރވޭ. ްއޮތްއިރަކު ްސަރުާކރު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ޙަޤީޤަތުގައި

މް.ޑީ.ީޕގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުންްހަމައެކަނިްބޭނުންވެފައިްއޮތީްބަޖެުޓގަިއްނުކުރެވޭ.ްއޮުޅވައިލާފަިއްހުންނަނީ.ްބައެއްްއެ

ް ްވިދާޅުވަނީނޫންތޯ ްއެ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްޖަހައިެގން، ްޕްރޮޖެކްޓުތައް 69999ްްބޮޑެތި ްޕްރޮޖެކްޓު،1ްްޕްރޮޖެްކޓު، ލައްކަ

ްހު ްމިތައް ްނޫންތޯ. ްިކަޔނީ ްއެ ްޝައުޤުވެިރކުރަން ްރައްޔިތުން ްނަރުދަމާ، ްެއއްެޗއް،ްފެނާއި ްިމވެނި ވަދިއްޕޮޅުގައި

ްކިޔަނީްނޫންޯތ.ްމިހެންްޖަހާފައިްބޭނުންވީްހަމަްޖީބަށްްލާރިތައްްނަގަން.ް ްއެ ްއެްއެޗްއްކިަޔއިގެން ފާދިއްޕޮޅުަގއިްމިވެނި

ްޙަޤީޤަތުަގިއް ްއުޅެނީ ްމި ްސަރުކާރަްށ ްައއި ްދެން ްމިއަދު ްކާލީމަ، ްފެށުނުތަނުން ްއަހަރު ްަނގަިއގެން ްލާރިތައް އެ

ންެގްކަންތައްަތއްްުފްއދައިދިނުމުގައިްދަިތެވގެން.ްއެެހންނަމަވެސް،ްއެްދަތިތަުކގެްެތރެއިންްމިއަދުްކޯލިޝަނުަގއިްރައްޔިތު

ްބަދަލުނުދެިވް ްިއންޖީނުގެތަކަށް، ްދެމުންދަނީ. ްވެސް ްބައި ްއޮތް ްނުދެވި ްމުސާރަ ްުމވަްއޒަފުންގެ ްސަރުކާރުން ބައިވެިރވާ

ްދެމު ްވެސް ްބަދަލު ްއިންޖީނުގެތަކަށް ްެއގޮތަށްްހުރި ްހަމަ ްދަނީ. ްއެ ްދެުމން ްވެސް ްސަބްސިޑީ ްދޭންޖެހޭ ްތެލަށް ންދަނީ.

ްވަރެްއެގް ްކޮންމެވެސް ްއުޅެިނކޮށް ްނުދޭން ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްދަނީ. ްއެ ްދެމުން ްެވސް ްފައިސާ ްދޭންޖެހޭ މުއައްސަސާަތކަށް

ްެއއަރޯޕޓު ްކަންޮކޅުތަުކގަިއ ްރާްއޖޭގެ ްދަނީ. ްެއ ްދެމުން ްވެސް ްކައުންސިލުތަކަްށ ްހުރިްމިންވަރެއް ްއަޅަންފަށާފައި ތައް

ްހުޅުވުމުގެް ްތަންތަނުގައި ްކަަހލަ ްށ.އަތޮޅު ްއެއަރޕޯޓުތައް ްއާ ްދަނީ. ްއެ ްހުޅުވަމުން ްދަނީ. ްއެ ްނިންމަމުން އެއަރޕޯޓުަތއް

ްއިނގޭތޯ.ް ްހަސަދަވެރިވާނެ ްކަންކަާމ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްގެންަދަވނީ. ްެއ ްމަސަްއކަތްކުރަްއވަމުން ްފެށުުމގެ މަސައްކަތް،

ްބަ ްހިފައިްޚާއްޞަކޮށް ްމީހުން ްިބރުފިލައި، ްެއޅި ްހަމައަކަށް ްދިވެިހރާއްޖެ ްވާހަކަދަްއކާއިުރަގއި ްގުޅުމުެގ ޖެޓާ

ހައްޔަރުކުރުމުގެްކަންތައްްގެްއލި،ްޤާނޫނީްއިމުގެްތެރެއިންްކޯލީޝަނުގެްބަޔަކުްއަިއސް،ްތަންދޮރުދަންނަްބަޔަކުްއައިްސް
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ްދި ްނުދަންނަ، ްތަންދޮރެއް ްޖާހިލު، ްފެށީމަ ްކުރަމުންދިަޔްވެރިކަންކުރަން ްވެރިކަމެއް ްބަޚީލު ްމައްޗަށް ވެހިންގެ

ސަރުކާރެްއގައިްއެކުެލވޭްމީހުންްވަރަށްްކަންތައްބޮުޑވާނެ.ްއެްކަންތައްްބޮުޑވުންްމިްފެންނަނީްކޮންމެްޕޯޑިޔަމެއްްލިބުނުް

ްއުދުހުނު ްއެ ްކުރީގައި ްއަތްމަތިދަތިވީމަ ްނުލިބި ްފައިސާ ްއެއްކަލަ ްމީހުންނަށް ްއެ ްވެސް ްވިޔަސް އުދުހުންތައް،ްްކަމަށް

ނުޑވަެރއްަގއިްއެްކުޅުނުްނާޗަރަންގީްެގއްލުީނމަްއޭގައިްބަިއވެިރވިްމީހުންް ދުނިޔޭގެްއެތައްްމިތަނަށްްއުުދހި،ްކުޑަކުޑަްގަ

ްކަރަށްްނާރުްއަރުަވއިްވަރަށްްވާހަކަދަްއކަވާނެ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިާރގެ ްދާއިރާގެްްތޮއްޑޫ ްފުނަދޫ ްއާެދ، ްހިތްތަވާ. ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ގަާވއިދަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްކުރިއަްށގެންދަވާ.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމު

ްވީްރިޔާސަތުން.ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްގޮަވއިލެްއވީމަ،ްައޅުަގނޑުްކޮންކަމަކުތޯްޮގވާލެއްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްގެންަދވާ.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމު

ްހިންާގވަރުެގް ްދުނިޔޭގައި ްނުކަތާވަރު، ްއަށް ްދުނިޔެ ްހައްަދވަިއގެން ްަގނުޑވަރެއް ްުކޑަކުޑަ ްދެންނެވީ ްއަޅުަގނޑު އާދެ.

ްބޮޑެތި ްކަރަްށްްއެންމެ ްފަރާތްތަކުން ްތިއްބެވި ްބަިއވެިރވެފައި ްކުރެްއވުމުަގއި ްކަންަތއްތައް ލާއިންސާީނ،ްޭބއަދަބީ،ްލާދީނީ

ްއެް ްމީހުން ްތިބި ްަމސްތުވެފައި ްޖެހިފައި، ްޖަޒުބާތުގައި ްެއ ްޚިދުމަތްތަކާއި ްއެ ްހަޭޅއްފުޅުލަްއަވވާނޭ. ނާރުއަރުވާފައި

ްއޮްތްސަ ްހެޮޔއެދިގެްންހަޅޭއްފުޅުލަްއވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދު ްޓަކައި ްަރއްިޔތުންނަށް ްސަރުކާރުން ްޯކލިޝަނުގެ ރުކާރުން

ްއުޅެނީ.ްދެންް ްމި ްހިތަށްްއުނދަގޫެވގެން ްދާންފެށީމަ ްތެރޭގައި ްތަރަހަިއގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއޮތް ްކުެރވެމުން ކަންތައްތައް

ްއަނެއްާކވެސްްމިްކުަރއްވާްކަމަކީ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްާދއި ްތޮއްޑޫ ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަީޙދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ ްމެންބަރު،ްތޮއްޑޫ 44ްރާެގްޢިްއޒަތްތެރި

ްޚިލާފުް ްގަވާއިދާ ްފެނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެީއްމަޖިލީހުގެ ްައޅުަގނޑަްށްއެބަ ްހާމަކުރައްވާތީ ްލިޔުމެއް ްޚިލާފަށް ްމާއްދާއާ ވަނަ
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ްމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށް ްއަުރވަންކަމެއް ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްޢިންބަރަށް ްދާއިރާގެ ްފުނަދޫ ްމެންބަރުް. އްޒަތްތެރި

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްގެންަދވާ.ްފުނަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުއާދެ،ްް.ޢަލީްސަލީމު

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމު

ްޢިއްޒަތްތެ ްނޫްނތޯ ްދެންނެވީމެއް ްތެރޭގަިއްއަޅުަގނޑު ްޢަމަލުތަކުގެ ްނާތަހުޒީބީ ްއެ ްޖެހިފައި، ްއަާވގައި ްެއ ްރައީސް، ރި

ްއޮޅުން،ްނޯޅުމަްށް ްވޭ.ްއެ ްަމގުއޮޭޅްގޮްތްެއބަ ްފަހަރު ްަބއެއް ްވެސް ްއިންސާނަކަށް ްަރނގަޅު ްކިތަންމެ މެކެވުނީމަ،ްހަމަ

ްދަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްވެސް. ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްނަސޭހަތްތެރިވަން ްއަކީްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ނަވަން

މިއަދުްރަްއޔިތުންނަށްްއާްަސރުކާރެްއގަިއްއޮތްްކޯލިޝަނުަގއިްތިބިްީލޑަރުންގެްެހޔޮްވިްސނުމާއިްހެޔޮްފިކުުރގެްތެެރއިންް

ްރައްޔިތުންނަށްްހަމަޖެހުމެއްްލިބި،ްޤާނޫނީްވެރިކަމެއްްކުރާްަތންްފެނި...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާް ނުޑްތޮއްޑޫ ްއަޅުގަ ްހިތްތެވުމަށް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ގެ

ްނަސޭހަތްތެރިވަން.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމު

ނާއިްތަންތަނުންްލާރިްހޯދައިގެންްރައްޔިތުންނަށްްއެަތއްްފައިދާުހރިްގޮތަކަށްްމަޝްރޫޢުތައްްެފންމަތިވާންްފެށީމަ،ްބޭރުން

ްވެްސް ްދުވަހަކު ްދެން ްަކހަލަ ްހީވާ ްމިއަުދ ްއުޅެނީ. ްެއ ްކެތްނުކުެރވިގެން ްމިއަދު ްފެށީމަ، މަސައްކަތްކުރަން

ްރަށްރަށަށްް ްގޮުތގައި ްދަތުރުގެ ްވަޢުުދެގ ްއަނެއްާކވެސް ްޖެހޭ ްއެަބ ްއެހެންވީމާ، ްނާދެވޭނޭ. ްވެރިކަމަކަށް ތިމަންނަމެންނަށް

ްބޭނުންާވްގޮސް،ްބުއްދި ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދައްކަން. ްހުވަފެންތައް ްރައްޔިތުންނަްށ ްތިބެ،ްއަނެއްާކވެސް ްގޮސް ފިލާ

ްކުޅަދާނަކަމެްއް ްއެ ްތިބިއިރުަގއި ްތެރޭަގއި ްވެރިކަުމގެ ްވެސް ްދެއްކިޔަސް ްވާހަކަ ްތި ްވަރަށް ްކިތަންމެ ްމިއަދު ްއަކީ ވާހަކަ

ްެއއް ްނުދެއްކުނު. ްމޮޅުކަެމއް ްއެްއވެސް ްއަނެްއކާްނުދެއްކުނު. ްއެހެންވީމާ، ްނުޖެްއސުނު. ްއެއް ްކުލަ ްުހަވފެނެއްގައި ވެސް

ްނުލަނބާނެ.ް ްބޮލެއް ްމީހުންނެއް ްެއއަކަްށ ްކަަމކު ްެއއް ްދެްއކި ްޕްރޮޖެކްޓުަތއް ްއަނެްއކާ ްކަމަުކ، ްއެްއ ްދެއްކި ހުވަފެން

ްޖެހިވަރު.ްރައްޔި ްކަރުނަގޭސް ްމޫނަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްނުދާނެ.ްރައްޔިތުންނަށްްއެނގޭ ްރައްޔިތުްނެގްހިތެއް ްއެނގޭ ުތންނަށް

ްއެނގޭް ްރައްޔިތުންނަށް ްހަންމުށިއެިޅަވރު. ްފޫކޮުޅގައި ްރަްއޔިތުްނގެ ްއެނގޭ ްަރްއޔިތުންނަށް ްބިިޑއެޅުިވވަރު. އަތުަގއި

ްހަރުމުދާް ްރައްޔިތުންގެ ްއެނގޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްޖަރީމާތައް. ްހިންގި ްރަށްރަށުގައި ްނެރެގެން، ްސިފައިން ފުލުހުންނާއި

ްކޮ ްކޮންބައެްއކަން.ްވިްއކާލީ ްދަމައިގަތީ ްނަހަމަގޮތުަގއި ްއިންޖީނުގެަތއް ްރަްއޔިތުްނގެ ްއެނގޭ ްަރްއޔިތުންނަށް ންބަެއއްކަން.

ްއެއްފަހަާރް ްދީގެން ްމަްސެވރިންނަށް ްވިްއކާލަިއ،ްއީރާާނއިްސިލޯނުގެ ނޑުތައް ްކަ ްއެނޭގ،ްމަްސވެރިންގެ މަސްވެރިންނަށް
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ނޑުްވިއް ކާލީްކޮންބައެްއކަން.ްރައްޔިތުންނަށްްއެނގޭްސިފައިންނާއިްފުލުހުންނަށްްލާރިްނަގައިގެން،ްދާްއަަޅއިެގންްމިްކަ

ްވިޔަފާރިވެރިންނަށްް ްއެނޭގ، ްރަްއޔިތުންނަށް ްކޮންބައެއްކަން. ްހިންގީ ްޖަރީމާ ްބޮޑެތި ްޤައުމުގައި ްމި ްއަމުރުކޮށް، ހިކި

ް ްއެނގޭ، ްރައްޔިތުންނަށް ްކޮންބަެއއްކަން. ްހަލާކުކޮށްލީ ްޓޫރިޒަްމ ްޤައުުމގެ ްމި ްއެނޭގްއެނގޭ ްވިޔަފާރިވެރިންނަށް މިައދު

ްތިބީް ްހިފަިއގެން ނޑު ްނާށިގަ ްއަބަުދ ްހޯދަން ްލާރި ްޓަކަިއ ްހިންގުމަްށ ްޕާޓީ ްގޮުތގަިއ ްނުަޙްއޤު ްއަތުން އެބައިމީހުންގެ

ްކޮންބަެއއްކަންް ްކާލީ ްބަހާލައިގެން ްލާރި ްލިބުނު ްޤައުމަށް ްމުޅި ްއެނގޭ ކޮންބައެްއކަން،ްބިރުދައްަކިއެގން.ްރައްޔިތުންނަށް

ްވޭ ްމ3ްްިތުވެިދޔަ ްގޮތަށް ްނޭޅޭ ްބައި ްގޮތަކަށް ްނޫން ްމީހުންނަށް ްތިބި ްރީނދޫކުލައިަގއި ްއެނގޭ ްރަްއޔިުތންނަށް އަހަރު.

ް ްދިޔައީ ްބަހާލައިގެން ްމުއްސަނދިކަން ްހުރި ްއ3ްްެޤައުމުަގއި ްނިކުމެ، ްދެން ްމީހުން ްއެ ްއެހެންވީމާ، އަހަރުަގއިކަން.

ްނި ްމީހުން ްތިބި ްބައިޢަތުހިފައިގެން ްރަްއޔިތުންްމީހުންނަށް ްމިއަދަކު ްކަމަކު ްއެއް ްވާހަކަެދއްކި ްފާޑުފާޑު ކުމެ

ްބިލުެގް ްއެ ްވާހަކަަދއްާކއިރު ްބިލުގެ ްޤާނޫނެްއގެ ްމާލިއްޔަތުގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ބަލައިނުގަންނާނެ.

ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހޯދައިގެން ްފުރުޞަތު ްއެ ްފުރުޞަތުހޯދަން. ްއެަބޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެންވެސްްތެރެއިން ބަޖެހޭ

ްތެޭރގަިއް ްޤާނޫނުގެ ްމާިލއްޔަުތގެ ްޓަަކއި ްއެކަމަށް ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައތުވެދާނެތީވެ ްވެިރކަމަށް ްބަޔަުކ އެކަހަލަ

ރަނގަޅަށްްބަޖެޓުްދިރާސާކުރެވޭނެްކަހަލަްތަޅެއްްލާން.ްފާރެއްްލާން.ްއުސޫލެއްްާރވަން.ްމިްބިލުންްއެްފުރުޞަތުްއެބަް

ްމިްބިލަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްުޝކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްްލިބިދޭ.ްއެހެންކަމުން

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިނެޓުގެްހުްސވަގުުތކޮޅެއްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއަރުވަން.39ްްޝުކުރިއްާޔ.ްއާދެ،ްމިހާްހިސާބުންް

ް

ް]އަށ13:95ްްްއިްނ12:39ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ްް

 ްހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ްގެންދާނަން.ްކުރިއަށްްް.انرحيىްانرحًٍްهللاްبسى ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަހު

ް ްނަންބަރު ްއަިއޓަމު ްއެޖެންޑާ ްމިއަދުގެ ްއޮތީ ްމި ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ 19.2ްގެންދާއިރު ްދަށުްނ19.2ް. ގެ

ްތުލު ްއޮތީ ްމި ްނަންބަރުްހުށަހެޅިފައި ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއާދަމް ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ސްދޫ

ްވަީނ2996/3ްް ްޖެހުނުއިރުގައި ްހުސްވަގުތުކޮޅު ްބިލަށް ްމި ްބިލު. ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްމާލިއްޔަުތގެ ދައުލަުތގެ

ްފެށިގެން ްމިހާރުން ްއެހެންކަމުން، ްފައްަޓވާފަ. ްމެންބަރުންނަށްްްވާހަކަދަްއކަވަން ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު އަޅުގަ

ްއަްށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެއީ ްގޮތް. ްހަމަޖެހިފައިވާ ްވަގުތު ްދަންނަވަިއލާނަން ްކުރީަގއި ްއޭގެ ްގެންދާނަން. ފުރުޞަތުއަރުވަމުން

ވަނީްމިނެޓު.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށްްމިހާރ19ްްުމިނެޓު.ްޑީ.އާރު.ޕީްއަށ26ްްްމިނެޓުްބާކީ.ްޕީ.ޕީ.އެމަށ36ްްްމިހާރުްއޮތީް
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ްއަްށް 5ްްވަގުުތްހަމަވެފަ.ްޕީ.އޭ ްއަށް ްޕާޓީ ްަޤއުމީ ްނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަްނާވ5ްްމިނެޓު.ްއަދި ްޕާީޓއަަކށް ްވަކި މިނެޓު.

ް ްމެންަބރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްއެިދވަަޑިއގަންނަާވ ްމިހާރ5ްްުޢިއްޒަތްތެރި ްއެުރވެމުންދާނެ. ްފުރުޞަެތއް މިނެުޓގެ

ްލި ްއޮްތ ްކުރިމަީތގައި ްޖެހެނީްއަޅުަގނޑު ްމި ްއަރުވަން ްފުރުޞަތެއް ްފުރަތަމަ ްއަޅުަގނޑު ްކުރިއަށްދާނަްނ. ސްޓައިގެން

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްމިއަދު ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންފަޅިްްޝުކުރިއްާޔ، ްދެ ްމި ްވާހަކަތައް ްއިސްލާޙުެގ ްބިލުގެ މި

ްބިލުތަކާް ްޤަރާރުތަކާއި ްމަޖިީލހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްއެއީ ްހިނަގއްޖެހެން. ްދެކެވިގެން ްރަނގަޅަްށ ްވަރަށް ދޭތެރޭގައި

ންނަށްްމިހާރުްހުށަހެޅުމަށްފަހުގައިްއޭގެްކުީރަގއިްކުރެވޭްުޒވާބުތަުކގެްތެރެިއންްނަތީޖާްފެންނަމުންްމިްދަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެ

ްއިންނަންް ްޮއއިވަުރގައި ްއެަކމުގެ ްޒުވާބުކުރާތަން. ްބޭުފޅުންނާ ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްބޭފުޅުންނާއި ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްފެންނަނީ މި

ްއެހެންވީމާ،ް ްއޮންނަނީ. ްމި ްޙަޤީޤަތުަގއި ްނުވެަފއި ްވަގުތު ްވިސްނައިާލނެ ްވެސް ްއަށް ްމަްއސަލަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ހަދައިގެން

ްއާ ްވަރަށް ްހަމަ ްވާހަަކްއަޅުަގނޑު ްއޮތް ްކޮޅުންލާން ްދަްއކައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާހަަކްއަކީ ްޤާނޫނުގެ ދެ،ްމާލިއްޔަތުގެ

އެއްްނޫން.ްަދއުލަތުެގްމާލީްހާލަތުްމިއަދުްއޮތްްގޮތްްއެންމެންނަށްްވެސްްއެނގޭނެ.ްއަުޅަގނޑުްހަމަްއަބަުދވެސްްބުާން

ށްްފާސްކޮށްފައިްއޮތްްބަޖެޓުްދެތިންްހަތަރުްޕާޓީއަކުންްގޮތަށްްސިންގާްރަްސގެފާނުްަވގުްލޮލަށްްމަސްބަހާހެންްމިްއަހަރަ

ވެގެްނ،ްިއއްތިހާދެކޭްިކޔަިއގެްންވަދެްަކއިްހުސްކުރަނީ.ްރަްއޔިތުންްމިތިބީްވަރަށްްހާލުގައިްޖެހިފަ.ްއަނެއްކާެވސްްއިތުުރް

ރޭކައިނުލާ.ްރާއްޭޖގެްމާީލްއިޞްލާޙެއްްގެނެސްގެންްކުރަންްމިްއުޅޭްކަމެއްްއަދިްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްެއއްގޮަތކަށްެވސްް

ްފެންނަނީް ްމި ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްދާއިުރގައި ްވަދެގެން ްތެރެއަްށ ްތާރީޚުގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބަލާއިރުގައި ހާލަތަށް

ް ްފުރަތަމަ ްމ1979ްިދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއާދެ! ްފަރާތުން، ްއިްނޑިާޔގެ ްއޮފް ްބޭންކު ްސްޓޭޓް ްތެރޭަގިއ ްއަހަރުތަކުެގ ގެ

ްބްރާން ްހުޅުވި ްމިްރާއްޖޭަގއި ްދިމާވެފައި ްމިއަދު ްމީހުންނަށް ްބައެއް ްއޭގެތެެރއިން ްއެންމެން، ްފަށައިގަތް ްވިޔަފާރި ޗަކުްނ

ްތަނުންް ްމި ްވެސް ްބޭންކު ްއިންޑިޔާެގ ްބޭރުކުރުމާއި ްޤައުމުން ްމި ްއިްނވެސްޓްމަންޓުތައް ްއިންޑިާޔގެ ްކަމަކީ އޮތް

ްވެ ްގޮތް ްއާދެވޭނެ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްމީހުންނަށް ނޑަކަށްްބޭރުކުރުމާއި،ްއިންިޑޔާ ްގާތްގަ ްކަމަށް ްހުއްޓުަވއިލުން ްމުޅިން ސް

ވާކަހަލަްގޮަތކަށްްިއއްތިހާދަކުްންމިްގެންދަނީްއިހުތިޖާޖުކުރަމުން.ްދައުލަތުގެްމާލިްއޔަތަށްްާލރިްމަދުވާްކޮންމެްފަހަރަކު،ް

އްްކަމަކަށްްނުޭވ.ްމިލިޔަނުންްދޭން.ްއެއީްވެސްްލަުދގަންނަްކަމ29ްެމިލިޔަނުން،25ްްއިންޑިޔާްސަުރކާރުަގއިްއެބަްެއދޭް

އެހެންނަމަވެސް،ްއެކަންްވެްސްއެގޮތަްށްކުރޭ.ްުސވާލަީކްމިްރާއްޖޭގެްހާލަތުްކިހިނެއްތޯްވެގެންްމިްދަނީ.ްަރއްޔިތުްނެގް

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްް ްއިހަށްދުވަހަކު ްނެތް. ްކަހާލުމެއް ްއަހާުލމެއް، ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްބަލާއިރުގައި ްހާލަތަށް އިޤްތިޞާދީ

އީްމާރާމާރީްއާއިްގޭްނގުްކުށްތަކާއިްރާއްޭޖގެްހާލަތުްރަނގަޅުކުރުމާއިްމިކަންކަމާްގުޅިގެންްކެބިނެުޓގަިއްއަުޑއިިވގެންްދިޔަ

ް ްވާހަކަދަްއކާލުމަށްފަހުގައި ްވާހަކަ.24ްްއެްއވެ ްބަންދުކުރި ްފިހާރަތަކެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްހުޅުވާފައި ްމާލޭަގިއ ގަިޑއިރަށް
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ްބަންދުކޮ ްެއގޮތަށް ްއިވެނީ ްމި ްއަޑު ްެއކީަގިއްމިއަދުގައި ްއިްއޔެއާ ްއަދި ްާއއި ްަވގުެތއްގަ ްރޭގައި ްގުިޅގެން ްދިއުމާ ށްފައި

ްގެންދާްވާހަކަ.ްމިްހިސާބަށްް ްވަގަށްނަގަިއގެން ްތަކެތި ްހުރި ްތަނުަގއި ްފަޅައި،ްކުދިކުދިކޮށް،ްއެ ްއެއް ހަތަރުފަސްްފިހާރަ

ްވިސްނުންތަ ްުގޅިގެން ްކަންކަމާ ްމާލީ ްއެބަޖެހޭ ްައޅުަގނޑުެމން ްދިަޔއިމަ ްަދއްކަން.ްކަންތައް ކެްއްގެްނުގޅެން.ްވާހަކަަތކެއް

ްއޭގެް ްއަށް ްމީހާ ްނިކަމެތި ްގޮަތށް ްެވއްޓޭ ްފޮއި ްމައްޗަށް ްފައި ްރިހޭ ްވެސް ްފަހަރަކު ްކޮންެމ ްކިޔަން. އެްއޗިހިތަކެއް

ްދައްކާއިރަށްް ްހަމަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެއް ްވާހަކަ ްމިހެން ްދަނީ. ްމި ްބައްޓަންކުރެިވގެން ްކަންތައްަތްއ ްގޮތަށް ދުއްތުރާވާ

ް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލިސް ްޮގވާނެ ްމީޑިޔާތަުކގައި ްކަންކަމޭ. ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްިޔތުންގެ ްބުނާނެ، ނޑިޔާރުން 29999ްފަ

ްއެްއްނޫން.ްރިސޯޓުްހިންގާްމީހާްއަށްް ްއެއީ.ްެއކަމަކުްޙަޤީޤަތަކީްއެ ްއެްމީހާްއަްށ24ްްރުފިޔާްލިބޭތީްވާގޮތޭ ގަިޑއިރު

ްރާ ްހުޅުވަިއގެން ްބާ ްހުޅުވޭ. ްވެސް ްޮކޓަރިކޮޓަްކޮފީޝޮޕު ްހަދައިގެން ްޕިއްޒާ ްއަދި ްިވއްޭކ. ްގެންޮގސްްވެސް ްއަށް ރި

ްޓަކި ްނުގަތަސް ްއަތުލެވޭ ްވެސް ްބިލު ްދީފައި ްރިސޯޓުްގަިޑއިރ24ްުޖަހާފައި ްކުެރވޭއިުރަގިއްވަންދެން.ްއެ ްއެކަން ތަުކގައި

ްަރށް ްކުދިކުދި ްއެހެން ްރާއްޖޭގެ ްނުވަތަ ްސަރަހައްދުތަކުަގއި ްހިމެނޭ ްމާލެ ްނުވަތަ ްއާމްދަނީްމާލޭގައި ްމީހުން ރަށުގައި

ތޯްވާނީ.ްއެއްަގއިްހުއްޓުވާލީމަްކިހިނެއްްހާްރުޅިނައަންބަލައިނުލާްގޮތަށްްހަމަްްޓަކައިްކުރާްމަސައްަކތްތައްްމިްހޯދުމަށް

ްމި ްމީހަކަށް ްެއއްެވސް ްކަމެއް.ްއަުޅަގނޑުމެން ްބަލަންޖެހޭ ްމިްްމިއީ ްިދމާނުވެގެން.ްބަާޣވާތަކުން ްއަތާ ްއަނގަާޔއި އުޅެނީ

ްވަްއޓާލިރާއް ްވެިރކަން ްއައިްޖޭގެ ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްް،އިރުގައިްފަހުން ްދަށަން.ްމުދާއުފުލާްރާއްޖޭގެ ްމިދަނީ ްހާލަތު މިއަުދގެ

ްކަމެއްް ްކުރާނެ ްއެތިބީ ްގުރޫްޕތަކުން ްމަސައްކަތްކުރާ ްކޮންސްޓްަރްކޝަން ްއަޅާފަ. ްފަޅުތަކުަގއި ްއެހެރީ ްދޯނިފަހަރު ހުރިހާ

ްނޭނގިގެ ްގޮތެްއ ްހަނދާނެ ްކަެމއްްނޭނގިގެން، ްއެްއވެސް ްހުއްޓާލަިއގެން ްމަސައްކަތްަތއް ްނޭނގިގެން ްގޮތެއް ްހަދާނެ ން

ްކަމެއްް ްަދއްަކއިގެން ްވާަހކަތަކެއް ްގުިޅގެން ްކަންތައްތަކާ ްމާީލ ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ނުކުރެވިފަ.

ނޑަށްްީހވަނީްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލިސްެގްއެންމެންްވެގެންްމަ ސަްއކަްތކުރަންވީްައވަހަށްްއިންތިޚާެބއްްކުރުމަށްވުރެ،ްއަުޅގަ

ްރިޔާސީް ްއެބަތިބި ްތަނުގައި ްމި ްބޭފުޅުން ްވަރުގަދަ ްބޮޑެތި ްކަމަށް.ްހައިަބތު ްގެންނަން ްރަނގަޅު ްސަުރކާރެއް ބާއްަވއިގެން

ްއޮ ްމި ްކަމަކަްށ ްބޭބޭފުޅުންގެ ްއައިްސްެއ ްމިހާރަކަށް ްބޭބޭފުޅުން. ްިތއްެބވި ްކުރިމަތިލައިގެން ްގޮތަށް ންނަީންކެންޑިޑޭޓުން

ްބާރުލާފައިް ްއެންމެ ްލިބެނީ ްމި ްމަޢުލޫމާތު ްމިހާރު ްއާދެ! ްމަޢުލޫމާތު، ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑަށް ްދިމާކުރުން. ްއަެނކަކާ އެކަކު

ްމީހުންް ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްާއއި ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއަށް ްޕާޓީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްމިހާރުގެ ްއާދެ! ްވާހަަކއަކަށް ދެކެވޭ

ް ްމި ްވާހަކަ. ްދިޔަދިޔައިނުްންވަންނަމުންދާ ްބޮޑުެވގެން ްޕާޓީ ްއެ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްދާންވާއިރު ްހިސާބަށް ްނިމޭ މަސް

ް ްއެހެން ްިމ2ްްގޮސް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކަމަށް. ްމި ްއަންނާނީ ްއަނެްއކާ ްވެސް ްަމއްސަަލ ްމީގެ ްދިަޔއިމަ ްކުަޑެވގެން ޕާީޓ

ްކަމެއް.ްއެ ްހިތްދަތި ްވަރަށް ްފިތިފަ.ްމީ ްކަމެއްަގއި ްހުރިހާ ްމި ްއެހީްއޮންނަންޖެހެނީ ްވީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެންނަމަވެސް

ްއެއްްވާނަންްދެން.ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ
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ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްމެންބަރުް،2996/3ް`.ްޝުކުިރއްޔާ ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ްިއޞްލާޙުެގްްރޮޒައިނާ ްމި ްއިޞްލާޙެއް. ްތާއީުދކުރާ ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްއިޞްލާަޙކީ ްވާ ްމި ްހުށަހަޅުްއވާަފއި އާދަމް

ްފާސްކުރުމަށްފަހުް ްޤާނޫނު ްމި ްއެހެންނޫނީ ްފާސްކުރުމަށް، ްބަޖެުޓ ްއަހަރުގެ ްއަންނަ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ސަބަބުން

ްއެް ްލިބޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވަގުތު ްއަންނަ ނޑުމެންްބަޖެޓެއް ްއަުޅގަ ްިދރާސާކުރުމަށް. ްބަޖެޓު ްުމއްދަތެއް ކަީށގެންވާ

ބޭނުންވޭްބަޖެޓަށްްވޯޓުލުުމގެްކުރިންްކައުންސިލްަތކުންްެއްޭބފުޅުންްބޭނުންވެގެންްޖަހާފައިްހުރިްކަންތައްތައްްބަޖެުޓަގއިް

ްއަ ްޖަހާފައިވާ ްބޭނުންވެގެން ްބޭފުޅުން ްއެ ްމުއައްަސސާތަކުން ްމިނިވަން ްވޭތޯ. ްހިމެނިފައިްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި ދަދުތައް

ްވާް ްމި ްފަހަރަށް ްގިނަ ްއެއީ ްވޭތޯ. ްބަޖެޓުގަިއްހިމެނިފައި ްއަދަދުަތްއ ްޖަހާފަިއވާ ްއިން ްޔުނިވަރީސޓީ ްޤައުމީ ްއަދި ވޭތޯ.

ގޮތަކީްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރަށްްވެސްްއެްހުންނަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްނުފޫުޒގެްތެރެއިންްނަމަވެސްްވަކިްގޮތްތަެކއްް

ްއެހެންވީމާ،ްހަދައި ްއޮންނަނީ. ްމި ްބަދަލުކޮށްލާފައި ްބަޖެޓު ްބަޖެޓަަކށް ްިސޔާސީ ްސިޔާީސކޮށްލާފައި، ްބަޖެޓު ލާފައި

މަޖިލީހަށްްއެކަށީގެންވާްމުއްަދތެއްްލިބިގެންްނޫނިއްޔާްސިާޔސީްބަޖެޓެއްްރައްޔިތުންނަށްްތަރައްޤީްލިބޭ،ްރައްޔިތުންނަށްް

ްނުލެވޭނެ ްބަދަލުކޮށެއް ްބަޖެޓަކަށް ްވަރަްށްމަންފާކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްިއޞްލާޙަށް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްމި .ްއެހެންވީމާ،ްިމހާރު

ްމިހާރުް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރާއްޖެ ްވިސްނާލަންޖެހޭ. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމީަގއި ްއާދެ، ްތާއީދުކުރަން. ްއަށް ފުރިހަމަ

ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްކުިރއެރުމަށް ްޑިމޮކްރެީސގެ ްދުވަްސތަކަށް، ނަޑއްތުކުރަމުންދާ އުފައްދާފަިއާވްްކަ

ްދެިވގެން.ްއެހެންވީމާ،ް ްވެސް ްއެކު.ްބަޖެޓު ްވެސް ްފައިސާއާ ްދެވެނީ ްމި ްެއކަށީގެްނާވްބާރުދޭން.ްބާރު މުއައްސަސާަތކަށް

ނޑުމެންްއެކަީށގެންާވްފައިސާްއެބަްދޭންޖެހޭ.ްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލަށްްވެސްް ޕޮލިސްްއިންޓެގްރިޓީްކޮމިޝަަނށްްއަޅުގަ

ް ްބަޖެޓު ްބްޯރޑްކާސްޓިްންއެކަީށގެންވާ ްމޯލްޑިވްސް ްއަުޅވަން، ްހަމައަކަްށ ްކަންތައް ްމީޑިޔާގެ ްދެން ްހޯދައިދޭންޖެހޭ. އެބަ

ްކުރެވޭނީް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްވެސް ްކަންތައްތައް ްއެބަޖެހޭ.ްމިފަދަ ްހޯދައިދޭން ްއެކަީށގެްނާވްބަޖެޓެއް ްވެސް ކޮމިޝަނަށް

ޓުްއެގޮތަށްްމަޖިލީހާްހަމައަށްްސަރުކާރުންްފޯރުކޮށްފައިްއޮތްތޯްމިްދެންނެވިްމުއައްސަސާތަކުންްއެްބޭފުޅުންްހުށަހެޅިްބަޖެ

ްވެސްް ްސިފައިންނަށް ްފުލުހުންނާއި ްހަމައެއާެއކު ްލިބިގެން. ްވަގުތު ްބެލޭނީ ްކަންތައް ްއެ ްބެލިގެން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްބޭނުްނވާ، ްަރއްކާތެރިކަމަށް ްފުލުހުންގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްހޯދައިޭދންޖެހޭ. ްބަޖެެޓއް ްބޭނުްނާވްއެކަީށގެންވާ ްބޭފުޅުންނަށް އެ

ްހުރިހާް ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްލިބޭ ްރައްކާތެރިކަން ްބޭނުންވާ ްމަސަްއކަތްުކރުމަށް ްމާޙައުލެއްގައި ްޒަމާނީ ްބޭފުޅުން ްއެ ހެދުމާއި

ްބަޖެުޓް ްލިބިފައި ްވަގުތެއް ްއެކަށީގެންާވ ްވެސް ްބެލޭނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަޖެޓު ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްލިބޭނެ ވަސީލަތެއް

ްޢިްއޒަތްތެރިްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލާފައި ްަކންތައްތަކަށް ްހުރިހާ ްމި ްއާދެ، ްއަިއސްގެން. ްހަމައަށް ނާ

ްިމް ްޤާނޫނަށް ްމާލިއްޔަތު ްފާްސކޮށްެގން ްއަވަހަށް ްވަރަށް ްފޮނުާވ ްއަްށ ްކޮމިޓީ ްއިޞްލާޙު ްމި ްބިލު، ްމި މަޖިލީހުން

ްއިޞްލާޙުގެަނއުމަށް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާލަމި
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ނޑުމެންްއަުޑއަހައިްއުޅެމުްމުސްކުޅިންްބުާންއަުޑ،ްމުރަނގަފަތުްމާލިމީް އާދެ،ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްވަގު ްފޮނުވީމަ، ްހަދާފަިއ ްބަޖެޓެއް ްނޫިންއޔަކާ. ްމުރަނގަގަސްދޮުށގައި ްނޭނގޭޭނ ްފިލާައޅާކަށް ްބުނެފަިއްއަކަށް ްނެތޭ ތު

ްެވސްް ްގަާޔ ްބަޖެޓު ްފިކުާރނުވަނީ، ްބަޖެޓު ްއޮޅެީނ ްބަޖެޓު ްވަީނ، ްސިޔާީސ ްބަޖެޓު ްެޖހެނީ، ްމައްސަލަ ްިމ ޙަޤީޤަތުގައި

ްތިބޭް ްކޮމިޓީގައި ްހަދާ ްަބޖެޓު ްެއއްެޗއް، ްއޮންނަ ްަބޖެޓުގައި ްޙަޤީޤަތުަގއި ްދިމާވަނީ ްެވސް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ނުވަނީ،

ްމަޖިލީހު ްނުވަތަ ްބޭފުޅުންްމެންބަރުން ްއެ ްބަހައިލާފައި، ްދިމާލަކަށް ްބޭނުންވާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްމެންބަރުން ްއޮތް ްމެޖޯރިޓީ ގެ

ްއާެދ،ްއަުޅަގނޑުމެންް ްގޮތް. ްޤަބޫލުކުރެޭވ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމީ ްފުރުޞަތުނުލިބިގެން. ްއަަޅއިލާނެ ްދިމާލަކަށް ބޭނުންވާ

ނ މަސްދުަވސ2ްްްުޑްއޭެގްކުީރގައިްމިްބިލަށްްާތީއދުކޮށްލަން.ްމީގެްކުރިންްދެްއކެިވްވާހަކަަތުކގައިްއަުޑއަހައިފީމު،ްއަުޅގަ

މަސްދުވަސްްކުރީަގއިްވެސްްބަޖެޓުްމިތަނަށްްލިބިގެން،ްރަނގަޅަށްްދިރާސާކުރެިވގެންްހަމަޖެހިގެންދާނ3ްްެކީއްކުރަންތޯ.ް

ނޑު ްކަމެއް.ްއަޅުގަ ްމުހިއްމު ްހަމަ ްލިބުމަކީ ްވަގުތު ްދިޔުމަކީ ްފަރުމާކުރެވިެގން ްބަޖެޓު ޤަބޫލުކުރަން.ްއާދެ،ްހަމަްްގޮތަކަށް

ްކޮންބަެޔއްކަން.ް ްހަލާކުކޮށްލީ ްަޤއުމު ްމި ްމިއަދު ްއެނެގއޭ ްރައްޔިތުންނަްށ ްބޭނުން ްދަންަނވާލަން ްެއއާެއކީަގއި އަޅުަގނޑު

ްަރއްޔިތުްނެގް ްއެނގެއޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ްވެސް. ްކޮންަބޔެއްކަން ްބަޣާވާތްކުރީ ްޤައުމުަގއި ްމި ްއެނެގއޭ ރައްޔިތުންނަށް

ޕްރޮޖެްކޓުތައްްވެްސްހުއްޓާލަންޖެހުނީްކީްއވެގެްނަކންްވެސް.ްހަމަެއާއއެީކގަިއްަރއްޔިތުންނަށްްއެނެގއޭްމިއަދުްތަރައްޤީގެް

ނޑައިްކުދިކުިދކުރަމުންދަނީް އެްއވެސްްހަމަްއެއް،ްއުސޫެލްއ،ްލަމަްއެއްްނެތި،ްތަންތާގައިްވަޒީފާތަކުަގއިްތިބިްމީހުންްކަ

ްއެ ްރައްިޔތުންނަށް ްވެސް. ްއަްށްކޮންބަޔެްއކަން ްބޭސްފަރުާވ ްއޮތް، ްގޮއްަސ ްދަށަށް ްހާލަތު ްރާއްޖޭގެ ްމި ނގެއޭ

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްކަންތައްތައް. ްއެނގޭހާ ްވެސް ްކަންކަމަކީ ްހުރިހާ ްމި ްވެސް. ްކޮންބަޔެއްކަން ްނައްތާލަދިނީ ސަލާންޖެހުން

ްޖީ.އެމް.އާެރއްްމިއަދަް ްދަްއކަށްނުޖެހޭކަން.ްރައްޔިތުންނަށްްއެނގޭ ްޖީ.އެސް.ޓީ ްމިއަދު ކުްނެތްކަން.ްރައްޔިތުންނަށްްއެނގޭ

ްހިތްހަމަނުޖެހޭް ްކަހަލަ ްެއްއވެސް ްއުސޫލަކަށް ްއެއް ްއެކީ ްރަްއޔިތުން،ްަހމަ ްއައިްސްމުޅި ްއެއްަބއިވަންަތކަން ްދީނީ އެނގޭ

ްވެަފއިކަން.ް ްހުރީ ްމިއަދު ްވެްސ ްކަންކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްއެނޭގ ްރަްއޔިތުންނަށް ްުނުކރާކަން. ްވެސް ްކަމެއް އެްއވެސް

ްވާހަ ްހަދާފައި،ްދެއްކިހާ ްނުވޭ.ްބަޖެޓެއް ްހައިާރނެއް ްއެކަމަކާ ްއަުޅަގނޑުމެންނެއް ްދިޔަަޔކަސް ްބަދަލުވެގެން ްހުވަފެނަށް ކަ

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްއެނގޭ ްފެންނަން ްަކއިރިން ްމާ ްއެއަްށވުރެ ްހަމަ ްމިއަދު ްދިވެިހރައްޔިތުންނަށް ްފޮނުވާއިުރަގއި ބަޖެޓެއް

2999ްް ްއޮްތްނުވަތަ ްހުށަހަޅާފައި ް،2998ްްވަަންއަހަރު ްއަހަރު ްބަޖެޓަީކ2999ްްވަނަ ްއޮތް ްއަހަުރްހުށަހަޅާފައި ވަނަ

އަށްވުރެްވެސ2ްްްބިލިއަންްރުފިޔާ.ްރައްޔިުތންނަށްްއެނގޭްއެމް.ޑީ.ޕީގެްާމލީްސިޔާސަތުްބަދަލުކޮށްފައިްއެްއަދަދ5.8ްްު

ް ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްނިޔަލަށް ްމަހުގެ ްމިދިޔަ ްއަށް ްމީރާ ްމިއަުދ ްގުނަކޮްށގެން، ްރުފިޔާްބިލިއ19ްަމައްޗަށް ްއަށް ްކައިރި ނާ

ްދަށުންް ްއުސޫލުގެ ްލާމަރުކަޒީ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްވީ ްއަކަށް ްނަތީޖާ ްކަންކަން. ްއެނގޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްމީ ލިބިއްޖެކަން.

ްހިނގަންފަށައި،ް ްޕްރޮގްރާމެއް ްއެތައް ްތަރައްޤީގެ ްރައްޔިތުންގެ ްލިބި، ްމުސާރަ ްަކއުންސިލަރުންނަކަްށ އެތައް

ްނުލިބިފައި ްވެސްްްރައްޔިތުންނަށް ްކަންކަން ްމި ްރަްއިޔތުންނަށް ްއެހެންވީމާ، ްދިޔައީ. ްލިބިގެްނ ްޙައްޤެއް ްއެތައް އޮތް

ް ްއިންޖީނުގެތަކަށް ްއަްއޑުްއަތޮުޅްހިތަދުއާްދޭތެޭރގައިްހުރި 7ްއެނގޭ.ްަރއްޔިތުންނަށްްއެނޭގްހއ.ްތުރާކޮނުންްފެށިގެން
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ްއިން،ް ްއިން،8ްްރުފިޔާ ްއިން،19ްްރުފިޔާ ްކަރަނ5ްްރުފިޔާ ްއިން ްއެްއްރުިފޔާ ްއިންޖީނުގެތަކަށް ްދައްކަމުންދިޔަ ޓުފީ

ްދަތުރުފަތުރުގެް ްއެނޭގ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްދިޔަކަން. ްހަަމޖެހިގެން ްނިޒާމު ްލިބޭނެ ްކަރަންޓު ްެއއްރޭޓެްއަގއި އުސޫލަކުން،

ް ްތެރެއިން ްހުރ29ްިނިޒާމުގެ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްދިޔަަކން. ްޤާއިުމވެގެން ްވެސް ްނިޒާމެއް ްދަތުރުކުރެވޭނެ ްއަށް ހާްރުފިޔާ

ގުނ3ްްަގުނަްއަށްްޮބޑުެވ،2ްްއަހަުރްދުވަހުގެްަދއުލަތުގެްބަޖެޓ3ްްުކަމެއްްވެސްްރަްއޔިތުންނަށްްއެނގޭ.ްާފއިތުވެިދޔަް

ްނޯޅޭނެ.ް ްކަންކަމެއް ްމި ްެދން ްރައްޔިތުންނަކަށް ްދާއިރުަގއި ްކުރަމުން ްމިއަދު ްމަންފާ ްއޭގެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްބޮޑުެވ، އަށް

ް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްތަން.ްވާހަކަދެްއކިދާނެ. ްޭބްއވި ްއެއް ްޖަލްސާ ްގޮސް ްއަތޮުޅަގއި ްއައްުޑ ްދުވަހު ްދާދިމިދާކަށް ދުށީމު

ްސަޕޯޓާިއް ްތާއީާދއި ްއެެހންވީމާ، ްތަން. ްއޮތް ްވެސް ްޖަލްސާ ްނިންމުމުގެ ްދަތުރުގެ ްވަޢުުދގެ ްދުށީމު، އަޅުަގނޑުމެން

ްފެނޭ.ްމި ްއެބަ ްދެޭކްގޮްތްވަރަްށްކައިރިން ްޤަބޫލުކުާރްގޮާތ،ްރައްޔިތުން ްިޢއްޒަތްތެރިްރައްޔިތުން ްވެލިދޫަގއި އަުދްވެސް

ް ްީހވަނީ.ްވެލިޫދގައި ނޑަށް ްކަންނޭނެގ،ްއަުޅގަ ްާދއިރާ ްހަމ2ްްަރައީސްގެ ނޑާަލއިފި.ްެއއްެވސް ްކަ ްއިން ްވަޒީފާ ުކއްޖަކު

އެްއ،ްލަމަްއެއް،ްއިްނޒާރެްއ،ްއިޢުލާނެއްްކުރުމެއްްނެތް.ްއަލިބެްއެއްްނޫންްދެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްތިްއިންނަވަނީް

ްނޫ ްކުރިން ްއޭގެ ްވަޒީާފ، ްކުދިންނެއްގެ ްކިތަންމެިކތަންމެ ްވެލިދޫގައި 4ްްންތޯ. ްމިއަދު ނޑާލައިފި. ްކަ ކުދިްނ2ްްކުދިން

ް ްުފަވއްމުލަކުަގއި ްިއއްޔެ ނޑާަލއިފި. ްއަށ6ްްްކަ ްޕާޓީ ްއަމިއްލަ ނަޑއިލާފައި ްހަމަ.ްކަ ނޑާލަްނވީ ްަކނޑާަލިއފި.ްކަ ކުދިން

ްފުރުޞަތު ްކުދިްނނަށް ްހަމަ ްގޮތަށް ްވަރަށްްްބޭނުންވާ ްގޮތް ްކުރަމުންދާ ްކަންަކން ްމި ްތިބީ ްރައްޔިތުން ްދޭްނީވ. ވެސް

ްއޮންނަް ްދެން ްދޭނީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްދެމުންދަނީ، ްރައްޔިތުން ްގޮުތގައި ްބަދަލެްއގެ ްކަންކަމުގެ ްމި ްބަލަމުން. ކައިރިން

ްހަ ްމިއަދު ްރައްޔިތުންނަށް ްދޭނެ. ްރައްޔިތުން ްސާފުކޮށް ްނިކަން ްނަތީޖާ ްމީގެ ްއެއްކަމެއްވެްސްއިންތިޚާބެްއގައި މަ

އޮޅިގެންެނއްްނޫޅޭ.ްއެހެންވީމާ،ްރައްޔިތުންނަށްްއެނގޭްބަޖެޓަށްްވަގުތުްލިބެންޖެހޭނެކަން.ްރައްޔިތުންނަށްްއެނގޭްބަޖެުޓް

ްކޮްން ްއޮތީ ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްމަޖިލީހުެގ ްމި ްއެނގޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ްވެސް. ްލިބެންޖެހޭނެކަން ްަވގުތު ދިރާސާކުރަން

ްއަތްމަތީ ްނުބަޔަާކްޕާޓީތަކެްއގެ ްގޯހަކާއި ްހުރިހާ ްތެރެއިންކަން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއެނޭގ ްރަްއޔިތުންނަށް ްވެސް. ަގއިކަން

ްއުފެދިގެންދަނީްޭއގެްސަބަބުން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

ްނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައި

ްހުށަ ްބަޖެޓު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމީްޝުކުރިއްޔާ ްހުށަހެޅުމަކީ ްބަޖެޓު ްލިބިގެން، ްމުއްދަތެއް ްގިނަ ހެޅުމުގައި

ްޚާއްަޞް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަންތައްތަަކށް ްހިމަނާ ްބަޖެޓުގައި ްއެއީ ްމުހިއްމުކަމެއް. ްހަމަ ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަޅުް ްހުށަހެޅުމަށް ްބަޖެޓު ްދިރާސާކޮށްގެން ްރަނގަޅަށް ްއެްއޗެހި ްހުރި ްޭއގަިއ ްދީގެން، ްހަަމްސަމާލުކަމެއް ނޑުމެން ގަ

ްތަޖުރިބާތަކަށްް ްކުރީގެ ްމިހާރު ްމަސަްއކަތްކުެރވޭނީ.ްެއއީ ްއެ ްރަނގަޅަްށްލިބިގެން ްަވގުުތްވަރަށް ްއެ އިސްކަންދޭންޖެހޭތީ

ްިމް ްނޭނގި، ްރަނގަޅަްށ ްެއއްެޗއް ްހުންނަ ްބަޖެޓުަގއި ްއެނގޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަލައިާލއިރު އަޅުަގނޑުމެން

ްފާސްކޮ ްބަޖެޓެއް ްކޮށްގެންްމަޖިލީހުން ްކަމެއް ްހަދައިގެްންބޭނުންހާ ްގޮތެއް ްބޭނުންހާ ްބަޖެޓަށް ްއެ ްފަހުން ްދޫކޮށްލާ ށްފައި
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ނޑުމެންްއެްތަޖުރިބާތަްއްކުރަމުްން ދިޔައިމަްޭއެގްނަތީޖާްނުކުންނަްގޮތްްއެންމެްރަނަގޅެއްްނޫްނކަން.ްމިހާރުވެސްްއަުޅގަ

ްއެ ްކުރެވެމުން ްަމސައްކަތްތަެކއް ްއެަތއް ްކޮމިީޓގެ ްތީމުގޭްމާލިއްޔަތު ްފާހަގަކޮށްލަން ނުޑްހަމަ ްއަުޅގަ ަބްގެންދޭ.ްެއގޮތުން

ްހަމަް ްައޅުަގނޑުމެން ްމަންޒަރުތަކަކީ ްފެންނަ ްމީގެން ްބަލަމުންދާއިުރގަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްރިޕޯޓު. އޮޑިޓު

ްދެކު ްގަލޮޅު ްދެއްކީަމ، ްމިތާަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްމަންޒަރުތަކުގެ ްމި ްމަންޒަރު. ްދާއިާރގެްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ނު

ނިޑވެފަިއް ްބަ ްއެްއޗެހި ްޭނފަތާ ްގޮސް ްަފއިސާަގއި ްތީމުގޭގެ ްބޭބޭފުޅުން ްފަދަ ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަުދ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަރަށްް ްހަމަ ްާވހަކަދެއްކުމަކީ ްތަނުގައި ްމި ްއަަސރުކޮށްގެން ްކަުމގެ ްއެ ްހުްނނައިރުަގއި ްރަނގަޅުކޮށްފައި އިންދާ

ްއެ ްއެކަމަުކ ްކަމެއް. ްޢިއްޒަތްތެިރްއެކަީށގެންވާ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްކަމަކީ ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ކަމާ

ްވަޑައިގެްން ްހެނދުނުހެނދުނާ ްއެއްޗެހި ްޤަރާރުތަކާ ްމިތަނަށް ްގިނައިން ްވަރަށް ްއަކީ ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްހުރިހާ ްމި ްގޮވާަލއި، ްއޮތުަމށް ްނުގޮސް ްއަށް ްޗުއްޓީ ްމަޖިލިސް ްމަޖިލީހުގެްްހުށަހަޅުއްވާފަިއ، ްކުރާއިުރގައި ަކމެއް

ދުވަސްވަރުްވެސްްޗުއްީޓަގއިްހުންނަވާްބޭފުޅެއް.ްއަެނއްކާްިއތުރަށްްމަޖިލިސްްޗުއްޓީްއަށްްނުގޮސްްމަސަްއކަތްކުރަންޏާް

ްކަންކަމަށްް ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހުންނައިރުަގއި ްކަންކަން ްމި ްމިހެން ްއެހެްނވީމާ، ްނުހުންނަވާ. ްމިތާކު ްމަނިކުފާނު އެ

ްަވގުތުދީގެްންބަލައި ްގޮތަކަށް ްވަަޑިއގެންނެވޭ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްމަސައްކަްތކުަރންޖެހެނީ. ްމި ގެން

ްހަދާއިރުގައިް ްބަޖެޓު ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްޓަަކއި ްެއކަމަށް ްއެހެންވީާމ، ްޖެހެނީ. ްމި ްކުރަން ްކަްނކަން ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްބޭނުންވޭ.ްދެން ްއެބަ ްޚަރަުދާވްވަގުތު ްއެ ްލިބޭއިރު ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްެއއްޗެހި ްއެލަވަްނސްތަކާ ންގެ

ްބަެއްއް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްެއއީ ްއެބަޖެހޭ. ްވާހަކަަދއްކަން ްދިރާސާކޮށް، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެްސ ްކަންކަމަށް ްއެ ގޮތާިއ

މެންބަރުްއެލަވަންސްްބައްަސާވްްމެންބަރުންްހަމަްއަނެއްާކވެްސްދަންނަވާލަންޖެހެނީްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރި

ްވާހަކަ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްކުރިމަތީގައިްމިްއޮތްްމައްަސލަްއަށްްވާހަަކކޮޅުްކުިރޔަްށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު، ޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު.ްއަޅުގަ

ްގެންދިޔުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ްކަދެްއކެވުން:ނާްއާދަމްްވާހަތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައި

ނޑުމެންނަށްްއެލަވަންސްަތކާްެއއްޗެިހް ނޑުމެންްބަޖެޓަށްްހަދާއިރުްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުްަމއުޟޫޢަށްްމިްވާަހކަދައްކަނީްއަުޅގަ

ލިބޭއިރުްއެޔަްށވާްގޮތްްބެލުމަީކްއަޅުަގނޑުމެންްކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްއެަލވަންސްްައޅުަގނުޑމެންްޓީ.ވީތަކަށްްއަަރއިގެްން

ްޖަމުޢިއްޔާތަކަ ްދައްކާއިރު ްވާހަކަ ްބަހާ ްބޭފުޅުނ5ްްްށް ްނުލިބޭ ްެއލަވަންސް ްނާންނާތީ ްއަށް ްކޮމިޓީ މަސްުދވަސްާވިއރު

ްހިތާމަކުރަންޖެހޭް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޮުޅވާލުމަީކްމީ ްރައްޔިތުންނަށް ްދަްއކަަވިއެގން ްވާހަކަތައް މިކަހަލަ
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ްއެމް ްކަމަކީ ްިވްސނާލަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްބާްއވަމުންްކަމެއް. ްެއއްޗެހި ްާޕޓީތަކާ ްބާތުޑޭ ްޚަރަދުަގއި ބަސީތަކުގެ

ްކަންތައްތަެކއްތޯ.ް ްހުރި ްކޮްށފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލިޔެިވގެން ްކޮންތާކު ްބަޖެޓުގެ ްމީ ްކަންކަަމީކ ްމި ގެންދާއިުރގައި

ްއިނގިރޭިސވިލާ ްއޮތްއިުރގައި ްއައިްއސަ ްރިޕޯޓު ްއޮޑިޓު ްތީމުގޭގެ ްމިހާރު ްފެނުނު، ްހުރިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ތުަގއި

ްައިއއްަސް ްކޮންގޮތަކުން ްމީ ްއޮތީ. ްމި ްފާހަގަކޮށްފައި ްޕާޓީ ްބާތްޭޑ ްމައުމޫނުގެ ްޣައްސާނު ްއިްނ ްއެމްބަސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްތެދުވެް ްބޭފުޅުން ްފަދަ ްމަޚްލޫފުމެން ްއަޙްމަދު ްވާހަކަދެްއކީމަ ްމި ްއެބަޖެހޭ. ްބަލައިލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްއެޗއްތޯ އޮތް

ްހިތްވަރުއަރައިް ނޑުމެންްމިކަމާ ްކަމަކު،ްއަުޅގަ ްނެތެއް ްހަދައިދީފައި ްއަދި ނޑުމެންެގްނޭފަތް ްކަމަކު،ްއަުޅގަ ްުއުޅނެއް ގެން

ްއޮންނަް ްހިނގާފައި ްޙައްޤުގަ.ްކޮރަޕްޝަނުެގްކަމެއް ްރައްިޔތުންގެ ްދައްކަންޖެހޭނެ ްމިްތަނުގައި ްދައްކަންޖެހޭްވާހަކަ ވެސް

ްނުް ްނުދައްކާ ްވާހަކަ ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްވަންޏާ ްއެްއޗެހިްކަމަށް ްގުނަވަންަތކާ ްބޭފުޅުންގެ ްބައެއް ްދެން ތިބެވޭނެ.

ްެއކަންް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދިފާޢުކުރަންޖެހުނަސް ްއެ ްބޭފުޅުންަނށް ްއެ ްއޮންނާތީ ްބަޖެޓުން ްެއ ހައްދަވައިެދއްވާަފއި

ްވިޔަްސ، ްކަމުަގއި ްހޯދި ްގޮްސގެްންމެންބަރުކަން ްދޮށަށް ްތީމުގޭގެ އަޅުަގނޑުމެންނަކީްްކުރާކަށްނުޖެހޭނެ.ްބައެްއްބޭފުުޅން

ނޑުްވަރަްށްހިތާމަކުރަންްމިްތަނުަގއިް ތީމުގޭގެްދޮށަްށްގޮްސގެންްމެްނބަރުކަންްހޯދާފައިްތިބިްބަެޔއްްނޫން.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްއަޙްމަދުް ްވާހަކަ ްވިދާޅުވި ްކައިރީަގިއ ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްވާހަކަެއްއ ްމިކަހަލަ ްމައުމޫނު ްަރއީްސ ވާހަކަދެްއކެިވއިުރގައި

ނޑުްެދކޭގޮުތަގއިްވަރަށްްޮބޑުްދޮެގއްްއެހެދީ.ްމަޚްލޫފުްަކމެއް،ްރައީސްްަމއުމޫނުްކަމެއްްމަޚްލޫފުްދެ އްކެވީމަ.ްެއއީްައުޅގަ

ނުޑްމިްތަނަށްްއައުމުގެްކުރިްން ނޑަކީްދުވަހަކުްވެސްްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނޭނގުުންމިހާރުްމިްދޮގުހެދީ.ްއަޅުގަ

ްރައީސްްމައުމޫނާްވާހަކަެދއްކި...

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ް ްބިލަީކ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަޖިލީހަށް ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ްމާލިއްޔަުތ2996/3ްްޢިއްޒަތްތެރި ދައުލަުތގެ

ްއަދިެވސްް ްގެންދިޔުމަށް ްުކރިޔަށް ްވާހަަކކޮޅު ްތެރޭަގއި ްއިްޞލާޙުގެ ްިއްޞލާޙެއް.ްއެހެްނވީމާ،ްއެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނަށް

ނޑުްހަނދުމަފުޅުކޮށްްއަރުވަން.ްއެއްފަހަރުް ްއަުޅގަ

ް

ްނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައި

ްހުށަހަޅައިގެްން ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނަްށްމި ްމާލިއްޔަތު ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަަދއްކަނީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ މައުޟޫއަށް

ްބަ ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ނޑުްސަބަބަކީ ްމައިގަ ްއުޅޭ ްތަފްސީލުްމި ްބަޖެޓުގެ ްދާއިރުަގއި ްކުރަމުން ްހިމަނަިއގެން ޖެޓުތަކުގައި

ްބޭފުާޅެގް ްހުންނަވާ ްއަކަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތިއްބާ ްބަލަހައްޓަިއެގން ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުލިބި، އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމަސަްއކަތްކޮްށ، ްދީގެން، ްޚަރަދުަގއި ްދައުލަތުގެ ްޓިކެޓު ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްދައުލަުތގެްްޢާއިލާގެ ްގަނެގެން ގަހަނާ

ޚަރަދުގައިްއަަޅއިގެންްތިބެ،ްމިްހުރިހާްކޮރަޕްޝަނުގެްޢަމަލުތަކެއްްހިންާގއިރުްއަޅުަގނޑުެމންނަށްްބަޖެޓުްދިރާސާކުރާނެް
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ވަގުތުްނުލިބުނީމަްމިްޚަރަދުތައްްކުރަނީްކޮންދިމާލަކުންްަނާގްފައިސާައކުންތޯ،ްކިހިެނއްްަޚރަދުކުރަންްނިންމައިގެންްހުރިް

ނޑުމެންްދިރާސާކުރަންޖެހެނީް ބޮކްސްްފައިލ4ްްްފައިސާައކުންތޯްއެއްްނޭނގެ.ްމިހާރުްމަޖިލީހުގެްއެތައްްަވުގތެއްްއަުޅގަ

ފުރާްތީމުގެްއިންްކޮށްފައިްހުިރްޚަރަދުތަކުގެްބިލުތަކާްެއއްޗެިހްދިރާސާކުރަން.ްދެންްމިްމަސައްކަތްްމިހާރުްކުރުމަށްވުެރް

ްރަނަގޅުވާނެ ްމާ ްކޮްށގެްންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދިރާސާަތއް ްމި ްހަދާއިރުަގއި ްބަޖެުޓ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަހަރަުކ ކޮންމެ

ްކުރިއްޔާ.ް ްކަންތައްތައް ްމި ްބަލައިގެްނ ްބޭނުންކުރެވެނީ ްގޮތުގަިއތޯ ްހަމަ ްއެންމެ ްފައިސާ ްރައްޔިތުްނގެ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްހުށަހެޅީމަ،ްމި ްއޮިޑޓަރްޖެނެރަލް ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަިއއްސަްފަހުން ްހިފައިގެން ްބިލުތަކެއް ހުރިހާ

ްކަންަތއްތަްއް ްގޮތަށް ްެވއްޓޭ ްހޭނެތިގެްނ ްޖެިހގެން ްޝޮކެއް ްމިތަނަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަަލއިލާއިރު އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނެއްްނުދާނަންްތީމުގެްއަށްްހޭނެތުނީމަްއަނެއްކާްފައިާސްހޯދައިގެންްމިކަންްކުރާކަ ށްްހުރީމަްކަމަކުނުދާނެ.ްއަޅުގަ

ްއާދެ!ް ްހަމަ، ްމީ ްބިލަކީ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްެވސް. ްބަލާކަށް ްހޭއަރާތޯ ވެސް.

ްރައްޔިތުންނަށްް ްބަލަންޖެހޭ ްއެަބ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިންާމއިރުަގއި ްދޭންެވގެން ްފައިސާ ްައޅުަގނޑުމެްނ ރައްޔިތުންނަށް

ްއަޅުގަް ްުކރަނީ. ްެއއްތޯ ްަފއިދާ ްކިހާ ނޑުމެންްއޭގެން ްއަުޅގަ ްައހަރުތަކުގައި ްވޭތުވެިދޔަ ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް

ްފަގީރު،ް ްޚިދުމަތްކޮށްދޭން، ްރައްޔިތުންނަްށ ްމީ ްަހވާލުކުރަނީ. ްމި ްަބޔަކާ ނަޑއަޅާފައި ްކަ ްބަޖެެޓއް ބޮޑުސިންގާ

ްބަޖެޓެ ްދޭ ްކޮށްދޭންެވގެން ްބޭްސފަރުވާ ްއޭގެތެެރއިން ްޭދންވެގެން ްެއއްޗެހި ްދިނީމަ،ްރައްޔިތުންނަށް ްކިޔާފަ. ކޭ

ްރައްޔިތަކަްށް ްނިކަމެތި ްފެންނަނީ ްމި ްފަިއާސ399ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްާބކީ ްމީގެ ްޓިކެާޓްދީފައި،ްއަދި ްދެޮކޅު ޑޮލަރާއި

ްއަިމއްލަް ްތިބޭ ްޭގަގއި ްއަމިއްލަ ްފަރާތްތަކުން، ްއެހެން ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްދާއިރުަގއި ްވިާދޅުވެަފިއ ްގެނެސްދޭށޭ ވެސް

ްމިކަހަލަްްހާސ28ްްދަރިންނަށްް ްފެންނަނީ ްމި ނޑުެމންނަށް ްމަންޒަރު.ްއަުޅގަ ްއަންނަ ްދައްކާލައިގެން ްހޮޓަލުބިލު ޑޮލަރުން

ަފއިސާްމިްބޭނުންކުރެވެނީްވަރަށްްބޮޑަށްްަނހަމަގޮތުގަިއކަން.ްއަދިްމިައުދްކުންްދޭހަވާްެއއްޗަީކްރައްޔިތުންގެްމަންޒަރުތަ

ްބޭފުޅުން ްމިތަނުން ްވާަހކަދައްަކިއގެން ްމި ްއޮތްްްއަޅުަގނޑު ްކުރިއަށް ްވެސް ްދެކޮޅުެހއްދެިވަކން ްމިއާ ތެދުވެ،

ްކޮންް ްދައްކާނީ ްދެން ްއަންނަިއރުގައި ްއަންނާނެ. ްިނކުމެގެން ްދިރާސާކުެރވިގެން ްއެްއޗެއް ްހުރިހާ ްމި މުސްތަޤުބަލުގައި

ނޑު މިްދައްކަީންްވާހަކަްެއއްތޯްައޅުަގނޑުްުސާވލުކޮށްލަންްބޭނުންވަނީ.ްމިއަދުްވެސްްބަޔާންނެެރވިދާނެްއިނގޭތޯްއަުޅގަ

ތެދުްވާހަކަްއެއްްނޫނޭްިކޔަިއގެން.ްއެކަަމކުްބައްަލވައިަލއްާވްމިހިރީްމިްތަނުގައިްފިހާރަތަކުންްއަިއއްސަްހުރިްބިލުތަާކް

އެީކގަ.ްއިތުރަކަށްްދެންްމީަގިއްނޯންނާނެްމީގައިްދައްކާނެްާވހަކަްއެއް.ްކޮންމެްގޮަތކަށްްބަޔާންނެރުނުްކަމުގައިްވިޔަްސް

ް ްމި ްމެންބަރުންނަށްްއަޅުަގނޑު ްހުރިހާ ްތިއްެބވި ްކޮމިޓީަގއި ްމާލިއްޔަތު ްނުހެދޭނެ. ްދޮޮގކަށް ްއަކީ ްވާހަަކ ދަްއކާ

ްބަޖެޓުް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްދައްކަނީ. ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކައެްއކަން ްތެުދ ްމިއީ އެނގިަލއްވާނެ،

ްބަޖެ ްނެތި، ްަވގުތު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުބަލާ ްމިކަންކަަމށް ްފަހުންްދިރާސާކުރާއިުރގައި ްދެން ްރަނގަޅަށް ްދިރާސާނުކޮށް ޓު

ްާވހަކަްއެއްްނޯންނާނެ.ްދެންް ގޮސްްކަރަޕްޝަުނގެްޢަމަލުތަްއްހިންގީމަ،ްދެންްމިްވާހަކަްައށްްއަޅުަގނޑުމެންްދައްކާނެ
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ްސީދާކޮށްގެން ްތަންތަން ްުހންނަ ްބަުޅވެފައި ްީރތިކޮށްލައިގެްނ، ްތިބެގެން ްހަދައިލާފައި ްނޭަފތް ްތެުދވެ ްބޭފުޅުން ްބައެއް

 އުޅުނަކަސްްމިކަްނކަމެއްްނުާވނެ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްްދެްއެކވުން:ވާހަކަهللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްއިޞްލާޙަށްް ްއެ ްުހށަހެޅި،ްއަދި ްއިޞްލާެޙއް ްޤާނޫނަށް ްމާިލްއޔަތު ްަދއުލަތުގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި އާދެ،ްުޝކުރިްއޔާ

ްވަްްބަހުސްކުރެވެމުން ްދާ ނޑުްމި ްއަުޅގަ ްވީހާވެްސްްގުތުަގއި ްކުާރއިރުަގއި ްކަންަތްއތައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ހިތަށްައރަނީ

ްބަލައި،ްހޯދާ،ް ްރަނގަޅަށް ްކަމެއް ްއެކުރާ ްަނގަިއގެން،ްއަދި ްވަގުތު ްކަމަށް ްއެ ްއެބޮޑަކަށް ްކުރުން އީްދިާރސާކުރުމަށްފަހު

ް ްވުެރ ްކުރުމަށް ްައވަްސައރުވާލަިއގެން ްކަމެޭކ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުެރވޭނެ ްއެކަންކަން ްރަނގަޅުކޮށް ްބޮޑަށް މާ

ްބަޖެުޓް ްދައުލަތުގެ ްކުރިން ްމުއްދަތެއްެގ ްވަކި ްމަޖިލީހަށް ްވަނީ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްިއޞްލާޙު ްމި ްރައީްސ. ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަ ްނަގަިއ،ްއެ ްވަގުތު ްދިރާސާކުރުމަށް ްބަލައި ްހުށަހެޅުން ްހުށަހެޅޭ ްއެ ްލާޒިމުކުރުމަށް.ްއަދި ްތެރޭަގިއްހުށަހެޅުމަށް ގުުތގެ

އެްކަްނކަންްކުރުމަށްފަހުްޖެހިގެންްއަންނަްއަހަރަށްްބަޖެޓުްފާސްކުރުމަށްްކަމަށްްައޅުަގނަޑށްްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްިޢއްޒަތްތެިރް

ްފައިސާް ްދައުލަތުގެ ްއަދި ްކޮބަިއަކން ްއެއްޗެހިތަކަކީ ްހުރި ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި ްއެބަޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ރައީސް،

ްމިހާރުވެސްްޚަރަދުކުރެވެ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއނގެން. ްކަންތައްތަކަްށކަން ްކޮން ްއުޅެނީ ްމި ން

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްބަޖެޓު ްައހަރުގެ ްެވއްޖެއްާޔްމި ްނޫނީ ްހަދަމުންދާިއރުގައި ްބަޖެޓު ްމިއަހަރުގެ ްދަނީ ްމި މަސައްކަތްކުރަމުން

ަގނޑަކީްވެްސްދާއިރާްއެްއްތަމްސީލުކުރަމުންދާްމީހަކަށްްވާީތްއައިްސްއެްބަޖެުޓގެްމަަސއްަކތްކުރެވެމުންްދާއިުރގަިއްައޅު

ްއޭގެތެެރއިންްހައްެލްއްހޯދަންްމަސައްކަތްކުރަމުން.ް އެްދާއިާރަގއިްހުރިްކަންަތއްަތއްްވެސްްހިމަނައި،ްެއްކަންަތއްތަކަށް

ް ްދިރާސާކުރަން ްބަޖެޓު ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް. ްވުރ1ްެޢިއްޒަތްތެރި ްލިބުމަށް ްމަސްދުވަސް ްދުވަސްތަެކްއް، ގިނަ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްހެދީމާ ްބަލަިއ ްރަނގަޅަްށ ްކަންތައްތަްއ ްހުރި ްވަެދވި،ްޭއަގއި ްޭއގެެތރައަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ލިބިގެން

ނޑައަޅާަފއިްްނގޭްާދއިރާތަކަށްްރަނގަޅަށްްއެ ކޮށްދެވެންްހުރިްކަންަތއްތަާކއިްދާއިރާތަކަްށްކޮށްނުދޭންް،ޫނނީްްކޮށްދޭންްކަ

ނޑުމެންނަށްްްބަޖެޓުގައި ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތްުކރުމަށް ްއެ ްއިތުރަށް ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްއެނގުމުން ްކަންތައްތައް. ނެތް

ްއަދިް ްލިބޭ. ްއެބަ ްކުރިއެރުން ްވެސް ްދާއިރާތަކަށް ްއެ ްމަސައްކަްތުކރީމާ ްމަގުން ްމިދެންނެވި ްއެބަދޭ. ްލިބިގެން ފުރުޞަތު

ް ްގެންިދއުމަށް ްގޮުތގަިއ ްރަނގަުޅ ްމަސަްއކަތް ްދަންނަވާީންބަޖެޓުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނކަމުން ްބާުރއެިޅގެންދޭ. ވެްސްއެބަ

ްހަމަް ްެއއީ ްހެދުން، ްކަންަތއްތަކަށް ްކުާރ ްބެިލގެން ްރަނގަޅަށް ްޮއެވގެން، ްވަގުުތ ްކަންަތްއތަކަކީ ްކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއި ްބަޖެޓަށް ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްހަމައެއާެއކު ްދެން ްމުހިއްމުކަމެކޭ. ްއަދިްޔަގީނުންެވސް ްހުށަހެޅި، ޞްލާޙު

ބަޖެޓުގެްމާލިއްޔަތުްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅި،ްމާލިއްޔަުތްޤާނޫނަށްްހުށަހެޅޭްއިޞްލާޙަށްްބަހުސްކުރަމުންްދާއިރުގައިް

ްމިދެންނެވިް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވެސް ްގޮތްގޮތުން ްއެހެނިހެން ްއަދި ްެވސް ްގެނެވިގެން ްއިޞްލާޙު މި

ނޑުްހަމަްަޔގީނުންވެްސްކަންތައްތަްއްކު ެރވޭނެްއިންިތާޒމުތަކެއްްހަމަޖެހިފައިްއޮތުމަކީްއެއީްމުހިއްުމކަމެއްްކަމުގަ.ްައޅުގަ
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ްފުރުޞަުތް ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްިލބޭނެ ްކުރިއެރުން ްއަށް ްދާއިރާ ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަކުން ްހުށަހެޅޭ ްޤާނޫނަށް މާލިއްޔަތު

ް ްޔަގީނުންވެސް ްހަމަ ްއެއީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްވެސްްއޮެވއްޖެ ްާތއީދު ްއެއަށް ްއަުޅަގނޑު ްއަދި ްކަމެއް. ްއުފާކުރާ ނުޑ އަުޅގަ

ްތަރައްީޤް ްކުރިއެރުމާިއ ްއިޞްލާޙުތަކަުކން ްމިފަދަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްހަަމއެާއއެުކ ްކަމެއް. ކުރާނެ

ނޑު ްއަުޅގަ ްވެްސ ްަޔގީނުްނ ްހަމަ ްވެސް ްއެީއ ްވަންާޏ ްކަމަށް ްގެެނވޭ ްިއޞްލާޙު ްގޮތަކަށް ްކަމަށްްްހާސިލުކުރެވޭނެ އެ

ނުޑްމިްބަހުސްގައިްމާްގިނަްވާަހކަތަކެއްްަދއްކާކަށްްނެތިން.ްެއހެންނަމަވެސްްމިްއިޞްލާޙާް ތާއީދުކުރާނެްކަމެއް.ްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްިއހުމާލުކޮށްފައިްވަކިްދިމަދިމާް އެކުްެވސްްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިގެންްދާއިރުގައި

ްގޮތް ްއެއްަލއިލެވޭ ނޑުމެންނަށްް، ްއަޅުގަ ްދިމަދިމާލުން ްބަެއއް ްކުޑަެވގެން، ްނިސްބަުތން ްއާބާދީގެ ްެވއްޖެއްޔާ ނޫނީ

ނޑުްތާއީދުކުރާްކަމެއްްނޫން.ްއަިދް ކަންތައްތައްްހުއްޓުްނއަުރވައިެލވޭްގޮތަށްްމިްއިޞްލާޙުްހެދިެގންްދިއުމަކީްއެއީްއަުޅގަ

ްއަ ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްވެސް ްކަެމްއ ްޤަބޫލުކުރާ ްގެނެވޭްއަޅުަގނުޑ ްޤާނޫނަށް ްމި ްނިންމަިއލާނީ ްވާހަކަ ޅުަގނުޑގެ

ްއެއީް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްލިބިގެންދާ ްކުރިއެރުެމއް ްހިތްވަރެއް، ްއިތުރު ްދިރާސާކުރުމަށް ްބަޖެޓު ްވެސް ްސަބަބުން އިޞްލާޙުގެ

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރާްކަެމއްްކަމުގައިްދަންނަވަން.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.

ް

 ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ްރައީްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން ްމި ްއާދެ! ނޑު، ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްެއއްފަރާތަށްްޖެހިލާނަން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް ްރިޔާސަތަށްްވަަޑިއގަންނަވާތީްައޅުގަ

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ނޑުމެންްޢަމަލުކުރަމުންްގެންދާްއުސޫުލެގްމަތީންް ނުޑްމިްދަނީްއެޖ1:39ެމަޖިލީހުގައިްއަުޅގަ ްންޑާްައއިޓަމުގަިއްއަުޅގަ

ްދަންނަވަްނ12ް ްވޯޓަށް ްކަމަކަށް ްެދ ްމިއަދު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް .

ްމަސް ްެއއީ ްހައްލެއްްއެބައޮތް. ްމައްސަލަތަކަށް ްދަތިތަާކއި ްދިމާވެފަިއވާ ްވަގުތު ްމި ްއޮިޑވެރިންނަށް ވެރިްނނާއި

ގައިްިމްއޮތީްދުވަހުގެްމަަސއްކަުތގ12.2ްެހޯދަވައިދެްއވުމަށްްމަޖިލީހުންްހޮއްެވވިްކޮމިޓީގެްރިޕޯޓަށްްވޯަޓށްްއެހުމާ،ްދެންް

ްކަންތައްަތއް ްގޮސްފަިއވާ ްހިސާބަށް ްނިންމާ ްވޯޓުން ްދާއިރާގެްތެރެއިން ްވިލުފުށީ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްއެގޮތުން .

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޤާނޫނަށ2999/9ްްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ އިޞްލާޙު.

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮންނާނެ.ްހުރިހާ ްދެންނެވުން ްވޯަޓށް ްެވސް ްއެހެންވީމާ،ްެއއަށް ްއިޞްލާޙު. ބަރުންްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހުރިހާ ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްޗެކުކޮށްލުމަށް ްާކޑުތަްއ އިށީނދެވަަޑިއގެން،
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ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ް ްފުރުޞަތުައރުވަން. ްޗެކުކޮށްލުމަށް ްކާޑުތަްއ ްދަންނަވަން. ްއިށީނދެވަޑަިއގަުތމަށް މެންބަރުން

ްދަ ްމި ްމިހާރު ްވޯޓަްށ ްދަތިތަކާިއްއަޅުަގނުޑ ްދިމާވެަފއިާވ ްަވގުތު ްމި ްޮއޑިވެރިންނަށް ްމަްސވެރިންނާއި ންނަވަނީ،

މައްސަލަތަކަށްްހައްެލއްްހޯދަިއދިނުމަށްްމަޖިލީހުންްހޮއްވެވިްކޮމިޓީގެްރިޕޯުޓ،ްކޮމިޓީންްިނންމެވިްގޮތަށްްފާްސކުރެްއވުާމް

 ދެްއވުމަށް.ްްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަްށްވޯޓު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

69ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

57ްްވޯޓުްދެްއވީ:

99ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

99ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި ް.ްފާްސވުމ57ަވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 29ްށް ްރިޕޯޓ57ްު.ްޖުމްލަ ްމި .ްއެހެންކަމުން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްވިުލފުށީ ްދަންނަވަނީ، ްމި ްވޯޓަށް ްދެން ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ފާސްވެއްޖެ.

ްޤާނޫނުްނަންބަރުް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްރިޔާޟުްރަޝީދު ްމީހަކަށްްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަނ9/2999ްްްމެންބަރު ކޮށްަފއިވާ

ްމެދުް ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ްބިުލ ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްިއނާޔަތްތަކާ ްރައްކާތެރިކަމާއި ދޭންޖެހޭ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކާްމެދުްވޯޓުދެްއވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ްްމެންބަރު:ްހުށަހެޅުއްވި

ް
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64ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

22ްްވޯޓުްދެްއވީ:

37ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

91ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްަބއިވެިރވި 59ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .39ް ްޖުމްަލ ްވިލ59ު. ްއެހެންކަމުން ފުށީް.

ްރިޔާޟުދާއިރާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްްގެ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 9/2999ްރަޝީދު

ގެނައުމުގެްޙުްބެޭހްޤާނޫނަށްްއިޞްލާްނާޔަތްަތކާކަްށްދޭންޖެހޭްރަްއކާތެރިކަމާއިްއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮްށފައިވާްމީހަ

ްބިލުްމަޖިލީހުންްބަލައިގަތުމަށްްފާހެއްނުވި.ް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްމިްއަށ13ްްއައިޓަމު ްދަށުންްްއަޅުަގނޑު ްއައިޓަމުގެ ްއެޖެންޑާ ްމި ްމަސައްކަތްތައް. ްއެހެން ްއިތުރު ދަނީ.

ްގަސްތުއަ ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްޅުަގނޑު ްައއިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްދަށުނ19ްްކުރަނީ ްދާއިާރގ19.2ްެް-ގެ ްތުލުސްދޫ ްއެއީ .

ް ްނަންބަރު ްާޤނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްއާދަމް ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްޤާނޫނަށ2996/3ްްްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލިއްޔަތު ދަުއލަތުގެ

ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްއޮްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލުގެްަބހުސްްކުރިއަށްްގެންިދއުން.ްމިހާރުްވަގުތުްބާކީްމި މިނެޓުއިުރ.25ްްތީ

ޓު.ްޤައުމީްމިނ5ްެއަށްްް.ްޕީ.އޭމްހޫރީްޕާޓީގެްވަގުތުްހަމަވެފަޓު.ްޖުމިނ1ްެއަށްްްޓުއިރު.ްީޑ.އާރު.ޕީމިނ26ްެޕީ.ޕީ.އެމަށްް

ްްޕާޓީ ްނިސްބަތްމިނ5ްެއަށް ްވަކިާޕޓީއަކަށް ްޓު. ްމެންބަރަކަށް ްކޮންެމ ްމިހާތަމިނ5ްެުނވާ ްމެންބަރަުކްޓު. ްއެއް ނަށް

ްއަޅުްދަްއކަވާަފއިހަކަފުޅުވާ ްފުރުޞަތުވަނީ. ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްދާއިަގނޑު ްވިލިމާފަންނު ްޢިއްޒަތްތެިރްއަރުވާނީ، ރާގެ

ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްފުރުޞަތުޙުސައިްމެންބަރު ްއަުޅަގނޑު ްމަނިކަށް ްދަތިްއަރުވަން.ްވާހަކަފުޅުން ނުވާނެްދައްކަާވްމެންބަރު

ްނުކުމެ ްކޮމިޓީތަަކށް ްމެންބަރުން ްފުރުޞަތުވަގޮތަކަށް ްައޅުަގނޑު ްގޮތަކަްށްަޑއިގަތުމަށް ްހަމަވާނެ ްކޯރަމް އަުރވާނަން.ްައދި

)ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު(ްވިލިމާފަންނުްދާއިރާެގްކުރެްއވުމަށްްވެސްްއަުޅަގނޑުްދަންނަވަން.ްޖިލީހުގެްމެންބަރުންްމަސައްކަތްމަ

ނޑު  ފުރުޞަތުއަުރވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކަށްްއަޅުގަ

 



85 

 

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކު

ް ްަނންބަރު ްޤާނޫނު ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްޤާނޫނަށ2996/3ްްްއާދެ! ްމާލިއްޔަތުެގ ދަޢުލަތުެގ

ްރޮ ްމެްނބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްތުލުސްޫދ ްއިޞްލާޙަށްްއިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ްއޮތް ްހުށަަހޅުއްވާަފއި ްއާދަމް ޒައިާނ

ނޑުްފުރުޞަތަކަށްްއެދުނީ.ްދައުލަތުގެްއަހަރީްބަޖެޓު،ް ވަަނ32ްްއަޅުަގނޑަށްްފެންނަްނުކުތާްެއއްްދަންނަވާލުމަށްްއަުޅގަ

ްއެކުަލވައިެލވޭ ްއަހަރަކަްށ ްމާލީ ްކޮންމެ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ް)ހ(ގަިއ ްއަހަުރެގްްމާއްދާގެ އެ

ް ްލަސްވެގެން ްއެންމެ ްފެށުމުގެ ްއަހަރު ްމާލީ ްއެކުަލވައިެލވޭ ްބަޖެޓް ްތައްޔާރުކޮށް، ްމިނިސްޓަރު ްބަޖެޓު 2ްދައުލަތުގެ

ްއަށްް ްތަޖުރިބާ ްއަހަރެްއގެ ްދެތިްނ ްފާއިުތވެދިޔަ ްއެވެ. ްހުށަހަޅަންވާނެ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިުތންގެ ްކުރިން މަސްދުވަހުގެ

ްއުސޫލަކުް ްެއއް ްއިޞްލާޙެކޭ.ްބަލާއިރުަގއި ްމަޖުބޫރު ްގެްނނަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިްޞލާޙަކީ ްމި ްދެންނެވިދާނެ ން

އެއަްށވުރެއްްދުރަށްްވިސްނައިިފްކަމުގަިއްވާނަމަ،ްއެއަްށވުރެްދުރުްމާޒީއަކަށްްވިސްނައިފިްަކމުގައިްވާނަމަ،ްކޮންމެހެންް

ްތައް ްތަްއޔާުރވާންޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ްބޭނުމެްއްނެތް.ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުގެ ްެއޭޅްމި ްހިންގުމަށް ްދައުލަތް ޔާުރވުންތަކާިއްމުޅި

ހުރަސް،ްހުރިހާްދިމާލަކުންްކުޑަކޮށްގެންްނޫނީްމިްޒާތުގެްަކންތައްތަކަކުންްރަްއޔިތުންނަށްްލުއިްފަސޭހަވެގެެނއްްނުދާނެ.ް

ްސަރު ްގުުޅންހުރި ްަދއުލަތާ ްެއކުލަަވއިލުމުގައި ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްކުރީަގއި ްމީގެ ްހުރިހާްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ކާރުގެ

ްއެހެްން ްއަދި ްޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި ްބޭނުންވާ ްކޮޅުއްސުެރްތައްޔާރުވެ،ްއަދި ްކުރީ ްއަހަރުގެ ްތައްޔާރުކޮށް ްބަޖެޓު ވުޒާރާަތކަކުން

ްހުށަހެޅި،ް ްކުރިން ްތަންކޮޅެއް ްވަނީ ްބަޖެޓު ްދެއްކުމަށްފަހުގައި ްވާހަކަަތއް ްއެތެޭރގެ ްވާހަަކތަކާއި ްދެކެވެންހުރި ޤައުމުތަކާ

ްމަޖިލީ ްގުޅުންހުިރްއަދި ްއެކަމާ ްއެނޫންވެސް ްއަދި ްމެންބަރުންނަށާ ްލިބި،ްމަޖިލީހުގެ ްރަނގަޅަށް ްވަނީ ްވަގުުތ ްވެސް ހުގެ

ްނަމަެވސް،ް ްދިޔަ. ްިލބިގެން ްަވގުތު ްފުރުޞަތާއި ްހޯދަްނ ްވެސް ްޚިޔާލުތައް ްެއކްސްޕަަޓއިްސ ފަރާތްތަކުގެ

ރުަގއިްމިްޒާތުގެްކަްނތައްތައްްކުެރިވގެންްދިޔަީއކީްއަހަރާއިްދުވަްސކޮެޅއްެގްސަރުކ3ްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންިދޔަް

ްޒާތުންް ްކުރެވޭ ްކަންތައްތައް ްހޯސްލާފައި ްރާސް، ްހަމަ ްޫނން. ްގޮތަކަށް ްއޮތް ްފިކުރެއް ްވިސްނުމެްއ ްކަހަލަ އެްއވެސް

ނޑުެމންނަށްް ރުކާރުގެްަގއިްއަލަށްްމިްއެކުަލވައިެލވުނުްސ2912ަކަންތައްތައްްނިމިގެންްދިޔައީ.ްނަމަވެސްްފަހުންްއަޅުގަ

ނޑުމެނަށްްތަންކޮޅެްއްކުރިންްިމކަހަލަްކަމަކާްވިސްަނއިލާފަިއް ތެރެއިންްމިްއަހަރަށްްީމގެްުލޔެއްްހޯދުމަށްްަޓކައިްއަުޅގަ

ްކަމަށްް ްހިފިދާނެ ްއެންމެްރަނގަުޅްގޮތުަގއި ްބޭނުން ްމިކަހަލަްއިޞްާލޙެއްގެ ްޓަކައި ްތައްޔާރުވުމަށް ްއަހަރަށް ްއަންނަ ދެން

ްފެނޭ ްވެސް ްެއީއްއަޅުަގނޑަށް ްއެަބއޮތް. ްގޮތެއް ްއެއް ްހޯދިގެންދާނެ ްސަބަބުން ްއިޞްލާޙުގެ ްމި ްގޮތެއްަގއި ްޖުމުލަ .

ްމަތިްން ްޤާނޫނުގެ ްހިންގުމުގެ ްާދއިރާތައް ްއިދާރީ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްަވގުތު ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްަކއުން ްއަތޮޅު ްހުރި ްއުފެދިފައި ްދަށުން ްޤާނޫނުެގ ްހުރި، ްސިޓީްއުފެދިފައި ްކައުންސިލުތަާކއި ްރަށު ސިލުތަާކއި

ް ްެތރޭގަިއ، ްދުވަހުގެ ްއަހަރު ްއެއް ްމިދިޔަ ްމިންވަރު ްއޮތް ްކަމުގައި ްމި ްދައުރު ްއަހަުރ2911ްްކައުންސިލުތަުކގެ ވަނަ

ްބޮޑެިތް ްވަރަށް ްއަދި ްޝަކުވާތަކަކާ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްހިނގައްޖެ. ްފެނިގެން ްސާފުކޮށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ފަރާތުންްެގނެސްދެމުންދިޔަްމައްސަލަްެއްއްކަމުަގއިްމިީއްފާހަގަކުރަްނ2ްްންތަކެއްްރައްޔިުތންނާްހަމައަށްްހިތްހަމަނުޖެހު
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އެބަޖެހޭ.ްއެއްްބަަޔކުްވިާދޅުާވނެ،ްއަހަރުްނިމުނީމަްބަޖެޓުގައިްމިކަންްނެތީްމިވެނިްދާއިާރއަކުންްމަސަްއކަތްނުކޮށޭ.ްމީެގް

ްރަް ްސީދާ ްޚުދު، ްއަިދ ްމައްސަލަތަެކއް ްސީާދކުރެިވގެންދޭ.ްއެހެން ްއެބަ ްވެސް ްމެންބަރުންނާ ްމަޖިލީހުގެ އްޔިތުްނެގ

އަތޮޅުތަާކއިްދާއިރާތަުކގެްރަްއޔިތުންގެްިވސްނުންފުޅުަގއިްޮއންނާނެ،ްޤާނޫނުހަދާްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްޢައްޔަންކުރުމަށް،ް

ް ްނުކުތާ ްއޮންނަ ްމި ްނުކ79ްުއިންތިޚާބުކުރުމަށް ްބަޔާންކުރާ ް)ހ(ގައި ްމާއްާދެގ ްރަްއޔިތުންެގްވަނަ ްތެރެއިން ާތތަކުގެ

މަޖިލީހުގެްމެންބަރުގެްޒިންމާްވަރަށްްބޮޑަށްްއެބައޮތޭްއެްދާިއރާްއެއްގެްތަރައްީޤއާްސީދާްުގޅިފަ.ްތަރައްޤީއާްސީދާްގުޅޭް

ްރައްޔިތު ްއެއްަޗކުން ްހޯދޭ ްބަޖެޓަށް ްނުވަަތްވަކާލާތުކޮްށގެން ްއެްއޗަކުން ްއިތުރުކުެރވޭ ްބަޖެޓަށް ްފާލަމަކީ ންނަށްްހަމައެކަނި

ްވާނަމަ،ްމުިޅް ްކަުމގައި ްވާހަަކދައްކާ ްގޮތުން ްނިސްބަތްވާ ްދައުަލތް ްމުޅި ްވާނަމަ.ްނަމަވެސް ްައކަށް ްތަަރއްޤީ ގެނެސްދެވޭ

ްއަދިް ްއާއި ްތަރައްޤީ ްފަރުދުންގެ ްދޭދޭ ްރަްއޔިތުންގެ ްއާއި ްތަރައްީޤ ްޢުމްރާނީ ްއޭގެތެޭރގައި ްއަދި ްާއއި ްތަރައްޤީ ޤައުމުގެ

ނޑު ްމިންގަ ްއިޖުތިމާޢީ ްދައުލަތުގެްޢާއްމު ްމުޅި ްއޮންނާނީ ްގުޅިފަިއ ްނިޒާމެއް ްހުރިހާ ްޢަދުލުގެ ްއިޖުތިމާޢީ ްއަދި ތަކާ

ްވަކިްން ްދާއިރާައކަށް ްއިންތިޚާބުކުރެވުނު ްމެންބަރަކު ްއެ ްބައެއްގެ، ްއެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ތެރެއަށް.

ްކަ ްމިވެނި ްދާއިރާގެ ްއޭނަގެ ްމެންބަރަކަށް ްއެއްވެްސ ްނެހެދޭ. ްނުވަތަްޤާނޫނެއް ްބިލެއް ްއެދި، ްކޮށްދިނުމަކަށް މެއް

ްފައިދާކުރުވަނިިވް ްރަްއިޔތުންނަށް ްއެންމެހައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޖުމުލަ ްމުޅި ްނުދޭ. ްހުށަހެިޅގެނެްއ އިޞްލާޙުތަކެއް

ވެްސްްކަންތައްތަުކގެްމަްއޗަށްްބިލުތައްްމިްހުށަހެޅެނީ.ްއަދިްރައްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގައިްމިްއޮންަންބަޖެޓުގެްމަރުޙަލާގައި

ް 2ްްފާއިތުވެދިޔަ ްވެސް ްތެޭރ ްއެބަހުރ3ްްިއަހަރު ްހަނދާން ްގާތުން ްހަމަ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްތެރޭ އަހަރު

އަޅުަގނުޑގެްއަޚް،ްގަލޮުޅްދެުކނުްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވަރަްށްބޮޑަށްްމިްަޝކުާވކުރެްއވި.ް

ްމި ްކަްނތައްތަކަށް ްަބެއއް ްާދއިރާގެ ްާޚއްޞަްއޭނަގެ ްނުޖެހި، ްއަދަދެއް ްެއއަްށ ްނެތި ްއިޞްލާޙުތަކެްއ ްގެެނވޭ ކަމުން

ްއެބަހުރި.ް ްތަނުަގއި ނުޑްމި ްއަުޅގަ ްހަނދާން ްގެންދެވި ްޖައްަސަވމުން ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްަމްއސަލަ ގޮތެްއގަިއްމިސްކިެތއްގެ

ްދާއިާރގެ ްވިލިމާފަންނު ްިނސްބަތްވާ ްއަކަށް ްދާއިރާ ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމޭރުމުން ްމި ްހަމަ ްވެްސްްއަދި ްރަްއޔިތުން ބަެއއް

ްކަންތައްަތކުަގއިް ްކަމެއްެގ ްމިވެނި ްތިމަންނާމެންނަށް ްެއބަހުރި. ްކުަރއްވާަފއި ްގޮތަށް ްމި ްުސވާުލ ްމި ްހަމަ އަޅުަގނޑާ

ްބަޖެޓުގެް ްއެކުލަވައިެލވޭ ްރައްޔިތުްނނަށް ްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަށް ްކޮންގޮތަކަށްތޯ. ްއޮތީ ްހާލަތު ްއިތުރުކޮށްލެްއވޭނޭ ބަޖެޓެއް

ްޢިއްޒަތްެތިރްމަސައްކަ ްއޮތީ. ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްތަނުގައި ްމި ްކަުމގައި ްމުހިއްމުކަމެއް ްެއއީ ްސަމާލުވުން ތަށް

ްޭއގެތެރޭަގިއް ްވެސް، ްފަރާތްތަށް ްއެންމެހައި ްތިއްބެވި ްއިްސކޮްށ ްދައުލަތުގެ ްއަދި ްވެސް ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ްގާއިމުކުެރވިފައި ނޑުަތއް ްކޮިށގަ ްސީދާ ްކޮށިަގނޑުތަެކްއގެްްޚިދުމަތްދިނުމުގައި ްބާރުގެ ްހިންގުުމގެ ްވެރިކަން ްއޮންނަނީ ިމ

ނޑުތަކަްށްހަދައިދޭންޖެހޭްޤާނޫނާްއަދިް ނޑުމެންްމިްތަނުގައިްމިްތިބެނީްރައްޔިތުންަނށްްޚިދުމަތްދޭްކޮށިގަ ގޮތުގަ.ްއަުޅގަ

ނަށްްއެއްްހަމަްއެއްގަިއ،ްއެްއްއެްޤާނޫނުތަކުންްބާރުލިބިގެންްއުފެދެންޖެހޭްގަވާއިދުތަުކގެްބާރުްފުރިހަމަކޮށް،ްރައްޔިތުން

ްދިއުމާް ްއެކުަލވައިަލއިގެން ްޕާޓީަތއް ްސިޔާސީ ްތެރޭަގއި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނަމަވެސް ްގޮތަަކށް. ްޚިދުމަތްދެވޭ ފިކުރަކަށް

ް ްވާނަމަ ްކަމަށް ްދަންނަވާ ްގޮތެއްގައި ްޖުމުލަ ްއަދި 17ްްގުިޅގެން ްއަދި ްމަޖިލީހާއި ްރައްޔިތުްނގެ ްއަހަރ2998ްްުވަނަ ވަނަ
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ްވަިކްކަހަލަްދިވެހި ްއެްއްނުވަތަ ްުކލަ ްކަހަލަ ްވަކި ްދަނީ ްމި ްފެިނގެން ްފަހުަގއި ްއިންތިޚާބަށް ްމަލްޓިޕާީޓްރިާޔސީ ރާއްޖޭގެ

ްވެްސް ްޒިންމާ ްުވޒާރާތަުކގެ ްހަަމ ްޭއގެތެޭރގައި ްބައި. ްހިފެހެއްޓުމުގެ ްޚިދުމަތް ްޚިދުމަތްނުދިނުމާއި ްތަނަކަްށ ްތިބި ބަޔަކު

ްކަންތައްތަ ްހުރިހާ ްޖުމުލަ ްއެ ްފަރާތަކީްއެބައޮތް. ްތިބި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްއެކަން ްކުޑަކޮްށ، ްދިއުން ްކަންފަތިެވގެން ެކއް

ްރައްޔިތުންގެް ްޤާނޫނަކުން ްހަދައިެގން ްޤާނޫނެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރުން. ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ް ްހިންގަން ްދައުލަތް ްދައުލަާތއި ްވެސް ްތެރެއިން ްއިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ްވެރިންނަށްްމާލިއްޔަތަށް ްސަރުކާުރގެ ތިއްެބވި

ްއަޅުަގނޑުް ްކަމީ ްިލބިގެންދާނެ ްލުއިފަސޭ ްއެ ްވާނަމަ ްކަމުަގއި ްކޮށްދީފި ްކަމެއް ްމިކަހަލަ ްއަމާުޒކޮށް އަޅުަގނޑުމެން

ގަބޫލުކުރާްކަމެއް.ްަދއުލަތުެގްބަޖެޓުްކުރީއްސުެރްރާަވއި،ްެއްރާވާްއެްއެޗއްްެއްެއއްަޗކީ.ްއަންދާޒާކުރާްބަޖެެޓއް،ްކޮންމެް

ްފަދައިންްއަހަ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްދަނީ. ްމި ްފާސްކުރަމުން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނެގ ރެްއގައި

ްބޮޑުވެގެންް ްދަރަނި ްވުރެ ްއެއްަޗަކށް ްލިބޭ ްއަދި ްއޮތީ. ްމި ްބޮުޑވެފައި ްޤައުމުގަ ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްދަރަނި މިހާރުވެސް

ް ްދޭންޖެހޭ ްރައްިޔތުންނަށް ްދައުލަތުން ްސީދާކޮށްފަިއްދާއިރުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ނޑަކަށް ްފޮށިގަ ްފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތައް

ްނިންމާލެވޭނީްކުރިއްސުރެްރާަވއިގެންކަންްއެއީްއެންެވސްްއޮުޅމެއްްނެތްްކަމެއް.ްމިްހާލަތުގައި،ްމިްަވގުތުަގއި...

ް

ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފުރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިއަދުްފެންނަމުންްމިްދަނީްބިތުފަންގިްނަގަިއގެންްެކޮޔކޭވަރުްގުނަނީ.ްައޅުަގނެޑއްްްޝުކުރިއްޔާް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނެތިން. ްބަިއވެރިާވކަށް މާލިއްޔަުތ2996/3ްްއެކަމުަގއި

ނޑު ވެސްްާތއީދުކުރާްިއޞްލާޙެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްސަރުކާރުްހިްނގުމަށްްްޤާނޫނަށްްމިްހުށަހެޅިފައިވާްިއޞްލާޙަކީްއަުޅގަ

ްފެންނަނީ.ް ްމި ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްމަންޒަރު ްޖެހެމުންދާ ްއަެނއްޮކޅަށް ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްކުރި ްޓަަކއި އުނދަގޫކުރުމަށް

ްހުށަހެޅިގެންާދނެ. ްހަމަ ްައދިވެސް ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްކިތަންމެ ްމިކަހަލަ ްހަމަ ްހަމަްްއެހެންވީމާ، ްިއޞްލާޙުތައް އެ

ްޙަޤީޤަތަކީް ްހިނގަންޖެހޭނެކަން.ްއެކަމަކުްމިއަދުގެ ްޤައުމު ްމި ނޑުމެނަށްްއެނގޭ ްބަލަިއގަންނާނަން.ްއަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެންމ8ްްެ ްހަމަ ްސަރުކާރަށް ްމި ްޓަކައި ްއިތުރުކުރުމަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތުގެ ްވެސް ްެވގެންދިަޔިއރުގައި މަސްދުވަސް

ްއިސްތަް ްދަރަނި.ްކުޑަެވގެން ްހަމަ ްލޯނު، ްނަގަނީ ްއަދިވެސް ްލޯނު. ްނެގީ ްހޯދިފައިނުވާކަްނ. ްވެސް ްިމންވަރު އްެޓއްގެ

ްމިއަުދ.ް ްކަމެއް ްހަޑިހުތުރު ްވާހަކަދެްއކުމަކީ ްމީހުން ްނިސްބަތްވާ ްސަރުކާރަށް ްމި ްކިޔަިއގެން ްލޯނޭ އެހެންވީމާ،ްދަރަންޏޭ

ް ްޤައުމުގެ ްގަބޫުލުކރަންޖެހޭނެ،ްމި ްމިއަދު ްޚަރަދުކުރަމުންްބ14ްިއަޅުަގނޑުމެން ްފާސްކޮށްގެން ްބަޖެޓެއް ްރުފިޔާގެ ލިއަން

ްއެް ްމިއަދު ްޚަރަުދކުރަންޖެހުނީމާ، ްރުފިޔާ ްބިިލއަން ްއެއް ްއޭގެްނ ްގޮތަށް ްލިބޭ ްފައިދާ ްީސދާ ްރަްއޔިތުންނަށް ދާއިރުަގއި

ް ްޮކށްދެނިއްޔޭ. ްކަންތައްަތއް ްަވޢުދުވަނިއްޭޔ، ްރަްއޔިތުންނަށް ްސަރުކާރުން ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްމިްބުނަނީ ރަްއޔިތުންނޭ

ްނެތް،ްިމް ްތެލެއް ްޤައުމުަގއި ްރަްއޔިތުން.ްމި ްޤައުމުގެ ްމުއްސަނދިކަމަީކްމި ްޤައުމުގެ ްމި ްހޯދައިދެނީ. ްފައިސާ ޤައުމަށް

ޤައުމުަގއިްއެހެންްމަޢުދަންތަކެއްްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްޤަުއމުގެްރައްޔިތުްނގެްއަތުންްނަާގްޓެކްސްްއިންްަނގާްފައިާސް



88 

 

ްރައް ްގޮތުަގއި ްހަމަްސީދާ ްވެރިކަުމގައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ްހިސާބަށް ޔިތުންާނ

ްބޭނުންާވް ްކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްދޭނަން. ްކުއްޖަކަށް ްމަދުރަސާ ްކޮންމެ ްހަމަ ްވެސް ްދޮންކެޮޔވަަކކާ ކިރުތައްޓަާކއި

ް ްރައ14ްްކަންތަކަކީ. ްހަދަިއގެން ްބެޖެޓެއް ްުރފިޔާގެ ްޤައުމުަގިއްބިލިއަން ްމި ްގޮތަކަށް ްފައިދާނުވާ ްޭއގެން ޔިތުންނަށް

ްމިް ްކަެމއް ްއެހެން ްކުރާނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން ްުނކޮށް، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަކންތައްތައް ްއެ ްކުރަންވީ. ކޮންކަމެއްތޯ

ްޓަކަ ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެްނނޭ ްއަޅުގަ ްބުނަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއެހެންވީމާ، ްއިނގޭޯތ. ްނޯންނާނެ އިްޤައުމުަގއި

ވެރިކަންކުރާނީ.ްއަުޅަގނޑުމެަނށްްއެނގޭްމިްޤައުމަކީްމުއްސަނދިްޤައުމެއް.ްމިްޤައުމަށްްއާމްދަނީްހޯދޭނެްޤައުމެއް،ްމިް

ްހަމަް ްހާވާފައި ްއަބަދުވެސް ްކަމެއްްނުކުރުވޭނެ.ްކުުކޅު ްއެ ްބަޔަަކށް ްފިކުރުަގއިްނެތް ޤައުމަކީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްިޚޔާލާއި

ްހަް ްއެއީ ްކޮއްޖަހާނީ. ްހޯދަންްނަޖިހަށް ްމުއްސަނދިކަން ްޤައުމު ްމި ްތެެދއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްވިދާުޅާވ ްނަޝީދު ްރައީސް މަ

ްމަސައްކަތްކުާރް ްހޯދައިދޭން ްތަނަވަސްކަން ްރައްޔިތުންނަށް ްބިނާކޮށްގެްނ ްމައްޗަށް ްއޭގެ ްފިކުުރ ްވިސްނުމާއި އެނގޭނީ

އި،ްމުޅިްަޤއުމުަގއިްހޮރިޒޯންޓަލްްކޮރަޕްޝަންްބަޔަކަށް.ްިދގުްމުއްދަެތއްަގއިްމުޅިްޤައުމުްކޮރަޕްޝަުނގެްތެޭރގަިއްބާްއވާފަ

ްފެންނަނީ.ް ްމި ްމަންޒަރު ްުނކުރެޭވ ްކަންތައްތައް ްކުރަންޖެހުނީމާ ްކަންތައްތައް ްދެން ްތަެނއްަގއި ްއޮތް އާލާވެފަިއ

ްީވް ްވެރިކަމުަގއި ްގޯްސވެގެންދާނ3ްެއަހަރު.3ްްއަޅުަގނޑުމެން ްަކންތައްތައް ްަބއެްއގެ ްޤައުުމގައި ްމި ްތެރޭަގއި ހާްއަހަރު

މުއްދަތެއްްނޫންްއެީއކީ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިްޤައުމުަގއިްމިްހިނާގްހުރިހާްކަމަކީްވެސްްއެކަުމެގްފުރިހަްޒިންމާްއުފުލަންޖެހޭް

ްޤައުުމް ްމި ްޓަކައި ްމީހަކަށް ްވަިކ ްޤައުމު. ްމުހިއްމުވަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް. ްވާނެ ްޤައުމުަގއި ްމި ބަޔަކު

ްއަޅުް ްއެަބްގުރުބާންކުރާކަށްނުޖެހޭނެ. ްސަލާމަތްކުރަން ްޤައުމު ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްުބނަންޖެހޭނީ ްވެސް ްމިއަދު ނޑުމެން ގަ

ްރައީްސ،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްެޖހެއޭ. ްއެބަ ްމަސައްކަތްކުރަްނ ްމަޞްލަޙަަތށް ްކުިރއެރުމާއި ްަޤުއމުގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ޖެހެއޭ.

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްތަރައްީޤވާ ްތަރައްޤީ. ްބޭނުންވަީނ ްޤާޫނނުްއަޅުަގނޑުމެން ްމާލިއްޔަތު ބޭނުންވަނީ

ްހިމެނޭް ްދާއިރާ ްނިސްބަތްވާ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކީ ްހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ ްއެހެްނނަމަވެސް، އިޞްލާޙުެވގެންދާން.

%ް ްއާބަދީގެ ްޤައުުމެގ ްމި ްޓަކައ29ްްިތިލަދުންމައްޗަކީ ްހެދުމަށް ްއެއަރޕޯެޓއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދާއިރާ. ހިއްާސކުާރ

ްއެއަރޕޯޓްް ްއެ ްބިޑަށްލައި، ،ް ްަލިއ ްބިޑަށް ްއެއަރޕޯޓް ްިމ29ްްހަނިމާދޫ ްއޮްއވާ ްފޮނުވާފައި ްޕްރޮޯޕޒަލް ްއެއަށް ފަރާތުން

ްކުިރއަކަްށްނުގެންދާނެ.ްރަްއޔިތުންނަށްް ްކެންސަލްކޮށްލާފަިއްއިނގޭތޯ.ްެއކަން ްމިއަދު ްަވނީ ްައއިސް،ްެއވެސް ސަރުކާރު

ްފެންނަ ްއެއީ ްނުކުރާނެ. ްސަރުކާރުން ްމި ްެވސް ްކަމެއް ްއެއް ްއެހެންނަމަވެސް،ްފައިދާހުރި ްޙަޤީޤަތެއް. ްއޮތް ން

އަޅުަގނޑުމެންްސަރުކާރެްއަގިއްތިބުމުގެްބޭނުމަކީްރައްޔިތުންނަށްްކަންތައްތައްްވުން.ްއެަކންްނުވަންޏާްދެންްކީއްކުރަންް

ްސަރުކާަރާކް ްކުރާށޭ. ްަކލޭމެން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްކުރަންޖެހޭ ްތިލަދުންމަތީގައި ްނޫންތޯ ްބުނަންީވ ްސަރުކާރެއްތޯ. ތިބޭ

ްރަްއޔިތުންްނު ްގޮވާނަން. ްާވހަކަ ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުނވަންޏާ ްކަންތައްތައް ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްބެހޭ ްއަހަރުމެން ބެހޭނަމޭ.

ްދަރިންނަށްް ްމީހުންގެ ްއެ ްބޭނުންވޭ ްރަްއޔިތުން ްވަޒީފާ. ްތިބެގެްނ ްރަށުގެ ްބޭނުންވޭ ްރައްޔިުތން ްތަރައްޤީ. ބޭނުންވޭ

ނޑުެމންްމިއަދުްމިތާްއެްވާހަަކްކިަޔވައިދޭނެްގޮތްަތއްްހޯދަން.ްއެކަންްނުވާްމަ ނޑުމެނަށްްފެނުނީމާްއަޅުގަ ންޒަރުްއަުޅގަ
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ނޑުމެނަށްް ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްަތއް ްހުރި ްދާއިރާަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބުނަނީ ްމި ދައްކާނަން.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެން

ޒީްޤާނޫނުްވެސްްޭއަގއިްހުރިްބާރުތައްްކުރެވޭނޭ.ްބުނާށޭްކަލޭމެންްކުާރށޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިއަދުްިމްފެންނަނީްލާމަރުކަ

ނޑުމެންްމިްބޭނުންވާްގޮތަކީ.ްައޅުަގނޑުމެްނެގް ނަގައިްއަެނއްާކވެސްްމައިްސަރުކާރަށްްގެންނަްމަންޒަރު.ްމިއީތޯްއަުޅގަ

ްއޮންަން ްއަތޮުޅަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިންމެންޖެހޭނެ. ްކަންތަްއތައް ްހުންނަ ްރަށުގަިއ ްކައުންސިަލށް ްހުންނަ ރަށުގަިއ

ްވެްސްކައު ްއެއަރޕޯޓު ްހަނިމާދޫ ްބުނޭ ްނުވަންޏާ ްސަރުކާރުން ްނިންމެންޖެހޭނެ. ްކަންތައްތައް ްއަޮތޅުގެ ންސިލަށް

ްކުރިއަށްް ްކަލޭމެން ްއެކަން ްގުިޅެގން ްަކއުންސިލާ ްކައުންސިލުން،ްނޫނިްއާޔްށ.އަތޮޅު ްހދ.ައތޮޅު ްޓަކައި ތަރައްޤީކުރުމަށް

ްކޮށްދޭކަް ްވެސް ްއެކަން ްނުވޭ. ްެވސް ްއެހެނެއް ްލައިގެން،ްގެންދާށޭ. ްމުށަށް ްބާރު ްހަމައެކަނި ްނުވޭ. ްބޭނުމެއް ށް

ނޑުމެންނެއްްސަރުކާރެްއެގް ްކަމެއްްނެތް.ްއަޅުގަ ްއެހެން ްތިބުންްނޫން ްބަޔަކުްނެތޭްބުނެ،ްފިއްތައިގެން ތިމަންނާމެންވަރު

ނޑުމެންްއެްވާަހކަްދައް ނޑުމެންނަށްްބޭނުންވާްކަންތައްތައްްުނވަންޏާްއަުޅގަ ކާނަން.ްއެހެންވީާމ،ްދަށުގަްތިބެންޏާްއަޅުގަ

ނޑުްެވސްްތާއީދުކުރާްއިޞްލާޙެއް.ް މިއަދުްހުށަހެޅިފައިވާްމާލިއްޔަުތްޤާނޫނަށްްމިްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙަކީްހަމަްއަޅުގަ

ްފަސޭހަވާންެޖހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިއަދުް ްކަންތައްތައް ްފަސޭަހވާންޖެހޭ ްޓަކައި ްިހންގުމަށް ްސަރުކާރު ްހަމަ އެކަންކަން

ްކުރަމުންދާކަން.ްޚާއްޞަކޮށްްއަޅުަގނޑުމެ ްކަންތައްތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ްސަރުކާރުން ްގަބޫލުކުރަންޖެޭހްމި ން

%ް ްވެސް ްބަޖެޓުގެ ްދައުލަތުގެ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްފާސްކޮށްފަިއ15ްްމާލިއްޔަތު ްމަޖިލީހުން ްއުޅެނީ.ްމި ްއެ ނޑާލަިއގެން ކަ

%ް ްަސރުކާރުން ްކިހިނެއްތޯ ްބަޖެޓެއް ނޑައ15ްިއޮތް ްކަމެއްްކަ ްއޮތް ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްހަމަ ްމިއީ ލާނީ.

ް ްއިން ްމޯލްިޑވްސް ްއޮފް ްޭބންކު ްކަމެއް. ްއޮތް ްޚިލާފަށް ްޤާޫނނާ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްވެސ399ްްްއިނގޭތޯ. ްރުިފޔާ މިލިއަން

ްމި ްނޫން. ްސަރުކާރެއް ްބޯލަނބާ ްޤާނޫނުތަކަށް ްހަމަ ްސަރުކާރަކީ ްމި ްހަމަ ްކަމުަގިއ ްމި ްއެހެންވީމާ، ސަރުކާރުންްްނެގީ.

ްމަންފާް ްމީހުންގެ ްއެ ްގޮތަށް ްފައިދާވާ ްމީހުންނަށް ްއެ ްކޮށެއްނުދޭނެ.ްއަބަުދވެސް ްޓަކައި ްރަްއޔިތުންަނށް ްކަމެއް އެްއވެސް

ްސަުރކާުރެގް ްތެރޭަގއި ްދުަވސްކޮުޅގެ ްުކޑަ ްވީ ްމި ްނޫންތޯ ްފެނޭ ްއެބަ ްދަނީ. ްމި ްުކރަމުން ްކަންތައް ްއަށް ްލާބަ އާއި

ްބޭ ްިތއްެބވި ްިމްކުންފުނިތަކުގައި ްއެހެންވީމާ، ްަހއްަޔރުކުރަމުން. ްމިއަދު ްދަނީ ްއެ ްމަްއސަލައިަގއި ްކޮރަޕްޝަނުގެ ފުޅުން

ޙަޤީޤަތްްމިއަދުްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ްރައްޔިތުންނާްެއއްކޮށްްތިޭބނީްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީއާްެއއްކޮށްްއެހެންވެްމިއަދުްވެސްް

ނޑުމެންގެްވެރިކަމެްއަގއިްރައްް ިޔތުންްބޭނުންވާްހުރިހާްކަމެއްްކޮށްދޭންނަން.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަީކްރައްޔިތުންްއެްތިބީ.ްއަުޅގަ

ްރައްޔިތުން.ްރަްއޔިތުންނަށްްޓަކައިްއެމް.ޑީ.ޕީްވެިރކަންކުރާނީ.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަޑައިގެންެދއްވު ްރިޔާސަތަށް ްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްވެލިދޫ ްއަުޅގަޝުކުރިއްާޔ. ނޑުްމަށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްގުޅިގެން ްެގއްުލމާ ްކޯރަމް ްދަނިކޮށް ްުކރިއަށް ްމަސަްއކަތް ްާއދެ،ްޖަލްސާގެ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެދެން.

ް ްރަނގަބީލުޖަހައި، ްޢިއްޒަތްތެިރ5ްްކޯރަމް ްއަދަދަށް ްގެްނދެވޭ ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްވަނީ ްިމ ްވެސް ްބެލިއިރުގައި މިނެޓު
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ްހޯލްތެރެއަށް ްޢިްއޒަތްތެރިްްމެންބަރުން ްތިއްެބވި ްހޯލްތެރޭގައި ްމިހާރު ްޖެހޭނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްއެހެންކަމުން، ވަޑަިއނުގެން.

ްކޯރަމްް ްވެސް ްމިއަދު ްފަހަރު ްގިނަ ްވަރަށް ްއެއީ ްނިންމާލަން. ްޖަލްސާ ްމި ްދަންނަވައިލާފައި ްނަންފުޅު މެންބަރުންގެ

ވަނީ.ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރިްގެއްިލގެންްޖަލްސާްއަށްްއެކިްފަހަރުްމަތިންްހުއްޓުންްއައިސްފައިް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްެދކުނު ްގަލޮޅު ްއާދެ، ްތިއްބެވި. ްތެރޭގަިއ ްހޯލް ްދަންނަވައިލާނަން ްނަންފުޅުތައް މެންބަރުންގެ

ްޢިއްް ްގެންދެޭވވަރަށް ްކުިރއަށް ްމަސަްއކަތް ްޖަލްސާގެ ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްއާދެ! ްމަޚްލޫފު. ްއަޙްމަދު ޒަތްތެިރްމެންބަރު

ްކުރިމަީތގަިއް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްގެންދަނީ ްމި ްފުރުޞަތުއަރުވަމުން ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނކަމުން، ްވަޑައިގެން. މެންބަރުން

ްދާއިާރެގް ްއިނގުރައިދޫ ްޖެހެނީ ްމި ްއަުރވަން ްފުރުޞަތެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއާދެ، ްލިސްޓަށް. ްއޮތް މި

 ޙަމީދަށް.ްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަމްދޫންްޢަބްދު

ް

ްޙަމީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:هللاްއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަުރްޙަމްދޫންްޢަބްދު

ްގެއްޭލް ްކޯރަމް ްދެން ނޑަްށްފެންނަނީ ްަރއީސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ްޢިްއޒަތްތެރި `.ްައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ.ްޝުކުރިްއޔާ

ްނުކުމެވަަޑއިގެންެނވީމަތޯ ްމެންބަރަކު ްކޮން ްގެއްލުނީ ްކޯރަމް ްއެ ްގޮތަަކްށްްތަނުން ްއެކަހަލަ އެަނއުންސްކުެރއްވުމަށް.

ްފުރުޞަތުް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްގެއްލިދާނެ.ްދެން ްކޯރަމް ްއަވަހަށް ްވަރަށް ްހަމަ ްވެސް ްގޮތުން ްދާ ްމި ްމިހާރު ގެންދަވަން.ްއަދި

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްައޅުަގނޑު، ްމާިލއްޔަުތގ2996/93ްެބޭނުންކުރާއިރު ްއިޞްލާޙު، ްޤާނޫނަށް ްމާލިްއޔަތުެގ ްދައުލަތުގެ

ް ނޑ32ްްުޤާނޫނުގެ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ްގެނައުމަށް ްއިޞްލާޙެއް ްއަށް ް)ހ( ްމާއްާދެގ ވަނަ

ްއެކުލަަވއިެލޭވް ްއަހަރަކަށް ްމާލީ ްކޮންމެ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްވިދާުޅވަނީ ްމި ތާއީދުކުރަން.ްމީގައި

ްމިނިސް ްބަޖެުޓ ްަދއުލަތުގެ ްއަހަރުގެ ްއެންމެްއެ ްކުރިން ްފެށުމުގެ ްައހަރު ްމާލީ ްއެކުލަަވއިލެވޭ ްބަޖެޓު ްތައްޔާރުކޮށް، ޓަރު

މަސްުދވަސްްކުރިްނ2ްްމަސްުދވަސްްުކރިންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަންވާނޭ.ްއެންމެްލަސްެވގެނ2ްްްލަސްވެގެންް

ްުނވަ ްތެރޭަގއި ްަމސް ްޮއކްޓޯބަރ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްވަންާޏ ްކަމަށް ްއެބަްހުށަހަޅަންވާނެ ްނިޔަލަށް ްމަހުގެ ްޮއކްޯޓބަރ ތަ

ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްައވަސްްްހުށަހަޅަންޖެހޭ. ްވަރަށް ްވަންޏާ ްަކމަށް ްބޭނުންވާ ްފާސްކުރަން ްިބލު ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްގޮަތކަްށް ްބޭނުންވާ ްބިލު ްމި ްެވސް ްަގއިމު ްތެޭރގައި ްިމއަހަރުގެ ްއެބަޖެހޭ، ްކުރަން ްކަުމގަިއ ްމި މަސައްކަތްތަެކއް

ްިމްްތަންފީޛުކުރަން ްކަންތައްތަެކއް ްމުހިއްމު ްވަރަްށ ްވެްސ ްހުށަހެޅޭއިރު ްމަޢުލޫމާތު ްބަޖެޓަށް ްވަންޏާ. ްކަަމށް ބޭނުންވާ

ް ްބޭނުންވޭ.3ްްވޭތުވެިދޔަ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއެބަހުރި ްޮގސްފަިއ ްއިހުމާލުެވގެން ްތެރޭަގއި އަހަރު

ވަރާތައް،ްމަޖިލީހުގެްޑިބޭޓުތައްްކުިރއަށްދާއިރުްއެންމެްެއކަށޭނަްޙަޤީޤަތުގައިްބަޖެޓުްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅި،ްބަޖެޓުގެްމަޝްް

ްތަކުރާރުކޮށްް ްވާހަކަ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅިގެންދަނީކީ. ްފުރަތަމަ ްމަޢުލޫމާތު ްނޫން ްގޮތަކަްށ ްޑިބޭޓުކުެރވޭ ގޮތަށް

ް ްވާނެ. 2ްްދަންނަވާފައި ްވެްސ، ްކުރިން 3ްްމަްސ ްުނވަތަ ްވެސް ްކުރިން ްބ6ްަމަސް ްވެްސ ްކުރިން ޖެޓުްމަސް

ނޑުމެންނަކަށްްިމްމަގުސަދުްހާސިެލއްްނުވާނެ.ް ހުށަހެޅުއްވިޔަްސްމަޢުލޫމާތުްފުރިހަމަކޮށްްހުށަހަޅުއްަވއިގެްންނޫނީްއަުޅގަ
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ް ްވޭތުވެިދޔަ ްކަމަކަށް، ްއެއް ްފުރަތަމަ ްކަަމކ3ްްީއެންމެ ްއެއް ްހުރި ްފާހަގަވެފައި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްެތރޭގައި އަހަރުގެ

ް ްހުށަހެޅިއިރު، ްާވކަން.ްއަހ3ްްަބަޖެޓު ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްގޮތަކަށް ްތިން ްތަފާތު ްހަމަ ްވެސް ްހުށަހެޅުނުއިރު ްބަޖެޓު ރުގެ

އެްއވެސްްހަރުދަނާކަމެއްްއަުޅަގނޑުްދަންނަވާނީްނެތޭ.ްއޭަގިއްއެންމެްފަހުންްޕްރޮގްރާމުްބަޖެޓެއްގެްވާހަކަްއަިއްކަމުަގިއް

ްރަަށކަށް ްމަޝްރޫޢަކަްށްްވިޔަްސްެއްޕްރޮގްރާމުެގްނަްންހުށަހެޅުއްިވއިރު،ްކޮން ްކޮން ކިހާވަެރއްކަްނ،ްކޮްންދާއިރާައކަށް

ްބަހުްސްމަރުޙަލާަގިއް ްމަރުޙަލާގައި ްބަޖެޓު ްޖެހެނީ ްމި ްހުރީކީ.ްދެން ްތަފްސީލު ްވެްސްއެނގޭވަަރކަށްްނޫން ކިހާވަރަކަށްތޯ

ްބޭނުންކު ްބޭނުންތެރި، ްމަޢުލޫމާތެއް ްބޮޑު ްމާ ްޙަޤީޤަތުގައި ްޖެހޭއިރު ްވާހަކަދައްކަވަން ްމަޢުލޫމާތުްމެންބަރުން ްކަހަލަ ރެވޭ

ނެތިްވާހަކަދަްއކަންްމިްޖެހެނީ.ްބަޖެޓުގެްކޮމިޓީްމަރުޙަލާްައށްްދިޔައިމަްއެތާްތިއްަބވަނީްމެންބަރުންގެްތެރެއިންްބަެއއްް

ްތެރެއިންް ްނެގޯސިއޭޝަެނއްެގ ްހިނާގ ްކުރެޭވ، ްމެދުގައި ްބޭފުޅުްނެގ ްއެ ްތިއްބަަވއިގެްނ ްބޭފުޅުން ްބައެްއ ބޭފުޅުން.

ްބަ ްލިބޭްޙަޤީޤަތުގައި ްދިރާސާކުރަން ްކަމެއް.ްބަޖެޓު ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްކަމަކީ ޖެޓުްނިމިގެންދާ

ްެއއްް ްމަޝްވަރާކޮށް، ްފުރިހަމައަށް ްތެރޭގައި ްމެންބަރުންގެ ްޕީ.ޖީ ްެއއްގެ ްޕާޓީ ްެއއްވެސް ްދާއިރު ްމަދުެވގެން ވަގުތު

ްނުލިބޭ ްފުރުޞަެތއް ްވެސް ްޓަަކއި ްެނގުމަށް ްއެްއވެްސްސްޓޭންޑެއް ްހުރިވަުރގެ ްތަންފީުޛކޮށްފައި ްބަޖެެޓއް ްއެގޮތަށް .ްަހމަ

އަހަރުްތެރޭގައިްހުށަހެޅިފަްއެއްްނުވޭ.ްއާްއަަހރަކަށްްބަޖެޓެއްްހުށަހަޅާއިރ3ްްުމަޢުލޫމާތެއްްމިހާތަނަކަށް،ްމިްވޭތުވެިދޔަް

ްމަޢުލޫމާތުްފުރަތަމަްލި ްާއްހިނގާ،ްނިމިގެންދިަޔްއަހަރުެގްބަޖެޓުްހޭދަވެފަިއވާްގޮތުގެ ބިގެންްނޫނީްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނޭނގޭނެ.ްއެހެންކަމަްށވުމާއެކު،ްމިއަހަރުގެ ްެވސް ްވަޒަންކުާރކަށް ްފުރަތަމަ ްބަޖެޓު ްހުށަހެޅޭ ްއަލަށް އަހަރުގެ

ްމިނިސްޓްރީންް ްފިނޭންސް ްހުށަހަޅުއްާވއިުރ ްބަޖެޓު ްއަހަުރގެ ްމި ްބޭނުންވޭ ްދަްނނަވަން ްއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން،

ްތަފްސީލު.ްހުށަހަޅު ްގޮުތގެ ްހުރި ްހޭދަކުރަްއާވފައި ްފަިއސާ ްއަސްލު ްއަހަރުެގްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްހިނގަިއދިޔަ ްމި އްވަންވާނޭ

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްބައެްއ3ްްއެހެން ްނުވަތަ ްބަނދަރުގެ ްރަުށެގ ްަބއެއް ްތެރޭގައި އަހަރު

ްފައި ްއަސްލު ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްތަރައްީޤގެ ްނުކުެރވި،ްރަށްރަށުގެ ްމަސައްކަތެއް ްަކހަލަ ްެއއްެވސް ނަޑއެޅިފަިއ، ްކަ ސާ

ްއެބަް ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްހުރި ްނުގެންދެވި ްކުރިއަށް ްފައްޓާފައި ްނުވަތަ ްނުކުރެިވ، ްމަސައްކަތެއް ްގޮތުން ްޢަމަލީ ނުވަތަ

ނ ްކަ ްފައިސާ ްވެސް ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްހިނަގމުންދާ ްދާންވާނީ ްފެށިގެން ްމަޝްރޫޢުތައް ްމި ްއަލަށް ޑަެއޅިގެްނ،ްެއްހުއްޓޭ.

ްއަހަރުް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަންާޏ ްކަމަށް ްއެހެންކަމަށްވާ ްަމގުފަހިވެގެންނޭ. ްގޮތަށް ްތަންފީުޛކުރާ ްވެސް މަޝްރޫޢުތައް

ބަޖެޓުްދިރާސާކުރާއިރުްފުރިހަމައަށްްބޭނުންވާނެްމަޢުލޫމާތު.ްއެއްްމައުލޫމާތަކީްހިނގަމުންދިޔަްވޭތުވެދިޔަްއަހަރުގެްބަޖެުޓް

ނޑުްބޭނުްނވޭްބަޖެޓުްކޮމިޓީްމަރުޙަލާގައިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްމިްބޭނުންކުރިްގޮތު ގެްމަޢުލޫމާތު.ްހަމައެއާެއކުްއަުޅގަ

ްއަށްް ްފުރިހަމަ ްމަޢުލޫމާތު ްއެްއގެ ްދާއިރާ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުަރއްވާ ްއެއް ްދިރާސާ ްފުރިހަމަ ބަޖެޓުގެ

ްނު ްފުރުޞަތެްއ ްމަޝްވަާރކުރާކަށް ްކައުންސިލުަތކަްށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްލޯކަލް ްކައުންސިލުަތއް. ްލޯކަލް ްއެީއ ލިބޭ.

ބޭނުންވާްބަޖެޓު،ްލޯކަލްްކައުްނސިލުތަކުން،ްއަތޮޅުްކައުންިސލުތަކުންްޖުމްލަްގޮތަކަށްްހުށަހަޅާފައިްހުރިްމަޝްރޫޢުތަކަށްް

ްދި ްބަޖެޓު ްފެންވަރަކަށް، ްއެނގޭ ނޑުމެންނަަކށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްވިަޔސް ްތަރުތީބުން ްއެނޭގްއިސްކަންދޭ ްތެރޭގައި ރާސާގެ
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ްތަރައްޤީގެް ްއަސްލު ްަރށްރަށަށް ްއެކި ްރާއްޭޖގެ ްނުކުރެވޭ. ްބޭނުމެއް ްމަޢުލޫމާތު ްައޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ފެންވަރަކަށެއް

ްޯނވެޭއ.ް ްަވގުތެއް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްަކނޑަައޅާކަށް ްތަރުތީެބއް ްއިސްކަންދޭ ްގެންދަންާވއިުރ މަޝްރޫޢުތައް

ްހުރި ްޙަޤީޤަތުގަިއްއެހެންވީމާ،ްމި ްބަލާފައި ްކަމަަކށް ްރަނގަޅު.ްެއކަމަކު،ްމިކަްނ2ްްހާ ްުލން ްފުރުޞަތެއް މަސްދުވަހުގެ

ްއެންމެންްއެއްބާރުަލއިގެންްފާސްކުރަންް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިްބިލު ްއަވަހަށް ްވަރަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުރާ ްތެރޭގައި މިއަހަރު

ްނިންަމއިލާނަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ްއެބަޖެހޭްކަމަށްްދަންނަވަމުން،ްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަކޮޅުް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަށް.ްهللاްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްުހށަހެޅުމަށްްޓަކައި،ްފޮނަދޫްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްން:ވާހަކަދެްއކެވުهللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ނުޑގެްމިްނިޒާމީްމައްސަލަްހުށަހަޅާްނިމެންދެންްއަޑުައއްަސވަންްއިންނަަވއި،ް ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްމިތާނގައިް ްގެއްލިގެން ްޯކރަމް ްމަޖިލީހުގެ ްއައިސް ްމިހާރަކަށް ްއެދެން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްފުރުޞަތުދެްއވުްނ އަޅުަގނޑަށް

ްއިޢުލާންކު ްނަން ްބޭފުޅުްނގެ ްކަމަްށްތިއްބަވާ ްެގއްލޭ ްޙައްޤުތަްއ ްމެންބަރުންެގ ްަބއެްއ ްނިންމަަވއިލާއިރު ރަްއވާފައި

ްނަންް ްތިއްބާ ްމަސައްކަުތގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީގައި ްއެއީ ްގެންނަން. ްސަމާލުކަމަށް ްހަމަ ްފެންނާތީ އަޅުަގނޑަށް

ްހަމައެާއއެ ްނޭނގެ. ްކަމެއް ްތިބި ްބަޔަުކ ްަމސައްކަުތގަިއ ްކޮމިީޓގެ ްިރޔާސަތުެގްއިޢުލާންކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ީކގަިއ

ްވެްސް ްނުކުމެވަަޑިއގެންކަން ްބޭފުެޅްއ ްކޮން ްގެއްިލގެންދަނީ ްކޯރަމް ްގެއްިލގެންދާއިުރ ްކޯަރމް ްގެންނަން ސަމާލުކަމަށް

އެބަޖެހޭްއިޢުލާންކުރަން.ްއެހެންނޫނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްބައެއްްމެންބަރުންގެްޙައްޤުތަަކށްްއެބަްއަރައިގަެނވޭްކަމަށްް

ްޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވޭތީްެއްވާހަކަްސަމާލުކަމަށްްގެނަީއ.ްޝުކުރިއްާޔ.ްއަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޮޕއިންޓެްއްތިް ްރަނގަޅު ްވިސްނާަލން ްައޅުަގނޑުމެން ްނޫން.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްތިއީ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ އާދެ،ްިނޒާމާ

ް ްޕޮއިންޓު ްތި ނޑު ްދަންނަވަން.ްހާމަކުރެއްވީ.ްއެހެންކަމުން،ްައޅުގަ ްހިްއސާކުރާނެްވާހަކަ ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސާ މަޖިލީހުގެ

ނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްވިލުފުށީްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދަށް. ްމިހާރުްއަޅުގަ

ް
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ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަދިްދެންތިބި...ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްތޮއްޑޫ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިންމާލުމަށްް ްގެންގޮސް ްކުިރައށް ްވާހަކަކޮޅު ްރަޝީދު ްރިޔާުޟ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްވިލުފުށީ އާދެ،

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ް...2996/93ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތެއްް ްވަޙީދަށް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއި

ްމިއަުދް ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްިމ ްދަނީ ްމި ްަމސައްކަތްކުރަމުން ްފެށުނީއްސުރެ ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްތަން ްމުޅި ްއާއި ްސައިކޮޓަރި ްައއީ ްމި ްައޅުަގނޑު ްހަމަކުރެވޭތޯ. ްމީހުން ްައދާކުރަންޖެހޭތީ ްމަޤާމު ްލީޑަރުގެ ްމެޖޯރިޓީ

ްމަސައްކަތްކުެރވިއްޖެް ްމިހާރު ްާވވަރަށް ްއަށް ްހަފްތާ ްމި ްދެކޭގޮުތަގއި ްމެންބަރުން ްގިނަ ްއެކަމަުކ، ްހިނގާފަ. ވަށަިއގެން

ްނެތިއްޔާ.ް ްއަންނަން ްބޭފުޅުން ްއެ ްނިންމާލަން، ްޖަލްސާ ްދެން ްފެންނަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންވީމާ، ްވިދާޅުވަނީ. ކަމަށް

ްުގނބުހެލިފައި ްމިހާރު ްމިހިރީ ްެވްސްްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ްއެކަމަކު، ްއުޅެުއޅެ. ްހޯދަން މީހުން

ްޝުކުރިއްާޔް ްހިތާމަކުރާތީ. ްވަރަްށ ްެއކަމާ ްއެހެންވީމާ، ްނުކުންނަނިކޮށް. ްނެރެން ްީމހުން ްޮގވީ، ްނަން އަޅުަގނުޑގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރައްވާްމަސައްކަތްަތކަށްްަވރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުަގނޑުްނިޒާާމްްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިް

ްވާހަކަދަްއކަވަްން ްކުރިން ްއަުރވަނީ ްފުރުޞަތެއް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްހުށަހެޅުއްވީ. ްތި ްނޫން ްއެއް ްމައްސަލަ ބެހޭ

ްފުރުޞަތުއަރުވާފަިއވާްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދަށް.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުލުވި

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޑުކޮށްލަދިނިއްޔާްރަނގަޅުްއަުޅަގނޑުްވާހަކަދައްާކްނިމެންދެން.ް

ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ިޢއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްުހށަހެޅުމަށްްޓަކައިްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެް

ްމަނިކަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޙުސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުވިލި

ްއިމް ްމަޞްލަޙަތާއި ްިމތަނުގެ ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްއެބަ ްރައީްސ،ްރައީަސށް ްއަދިްޢިއްޒަތްތެރި ްދާތަން. ްެގއްލިގެން ތިާޔޒު

ްހޯރަފުށިްދާއިރާ،ްެއް ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު ްހަމަ ްތަނުގައި ްމި ްާރވަިއގެން.ްދެންމެ ްބަޔަކު ްަދނީ ްމި ްގެއްލެމުން ްހަމަ ކޯރަމް

ްބޭފުޅާްވަރަށްްގިަނއިރުްއިންނެވި.ްމިްހުރިހާްކަމެއްްހިފެހެްއޓޭތޯްވަރަށްްމަސަްއކަތްކުަރއްާވްބޭފުޅަކަށްްވާީތވެ،ްއެްނަންް

ްއިވޭީތވެްައޅުަގނޑުްމިްދަންނަވާލީ.ްރަޝީދުްވަަޑިއގެންދެްއާވްއަވަހަށްްމިްކޮޅަށް.

ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެންާޑް ްކުރިމަތީގަިއްއޮތް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްޫނން.ްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެސް

ްސަމާ ްމަސައްކަތަށް ްމި ްއަދި ްފުރުޞަތުއަުރވާފަިއާވްއަިއގެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްގެންދިއުމަށް. ްކުިރައށް ލުކަންދެއްވައި

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަކޮޅުްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށްްމިް

ްފުރުޞަތުއަރުވަނީ.
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ްް

ްްއެކވުން:ރަޝީދުްވާހަކަދެްމެންބަރުްރިޔާޟުްދާއިރާގެްވިލުފުށީ

ްތަނުން،ްހޯރަފުށީް ްމި ްވެސް ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު ްގަސްތުަގއި ްހަމަ ްއާދެ،ްމިތާނަގއި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވެސްްމިތަނުންްނުކުންނަންްޑީ.އާރު.ީޕގެްމެދުްހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްޮކށް،ްއޭނަްނުނިކުތީމަްއެންމެްފަހުން...ޢަލީްއާޒިމުްއަތުންްއިޝާރާތްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންަބރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްއަުރވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއް. ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްއަށް.ްهللاްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްއްރަޙީމުދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުފޮނަދޫް

ނޑުމެންނަކީްރައްޔިތުންްިއންތިޚާބުކޮށްގެންްމިްތަނަށްް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްނިޒާމީްމައްސަލަްނަގަންްމިްޖެހެނީްއަޅުގަ

ްހުރިހާް ްހަމަ ްނިސްބަތްެވަވޑަިއގަންނަވާ ްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްބައްލަވައިަލްއވާ. ްމިތަނަށް ްމިހާރުވެސް ްބަެއއް. ްތިބި އައިސް

ްފެންނާނީްމެ ްއިޚުލާޞްތެރިން ްމީހުންނަކީ. ްއިޚުލާޞްތެރި ްޤަުއމަށް ްމި ްއެއީ ްމިތާނގަ. ްމިތިބީ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ންބަރުން

ްމިކަހަލަްތަންތަނުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްކޮަބއިތޯްޑީ.އާރު.ޕީގެްބޭފުޅުން...

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަ ްމެންބަރު،ްިޢއްަޒތްތެރި ްހުށަހެޅުްއވީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްެއއް ްމަްއސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ރު،ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު

ްއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށްްދަންނަވަން.ްމީދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝިޔާމު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:މީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝިޔާމުް
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ްއަުޅގަ .`ް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްެނގީ ްމި ްމިއަދު ްެއއް ްނުކުތާ ްނިޒާީމ ްދުނިޔޭގައ76ްްިނޑު ްމިހާރު ެމންބަރުން

ްހުރިހާް ްރަްއޔިތުން ްއަޅުަގނުޑްދެޭކގޮތުަގިއްދިވެހި ްުއޅުއްާވ. ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްގޯތިެތރޭގަިއްެއކި ްމަޖިލީހުގެ ތިއްބަާވ،ްމި

ަކތްކުރުމަށްްޓަކައި.ްިދވެހިްރަްއޔިތުންނަށްްރަނގަޅުްގޮތްަތއްްމެންބަރުންްމިތަނަށްްގެނައީްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްމަސައްް

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްދިވެހި ްޓަކައި. ްހޯދައިދިނުމަށް ްއެއް ްނަމޫނާ ްރަނގަޅު ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްޓަކައި. ހޯދައިދިނުމަށް

ްކުރިއެރުމާ ްރަނގަޅު ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެިހ ްޓަކައި. ްހޯދައިދިނުމަށް ްބަަޔކު ްތެދުވެރި ްާއއިްރަނގަޅު ްތަަރއްޤީ އި

ްަރއްޔިތުންނެްއް ްދިވެހި ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީާމ، ްޓަކައި. ްހޯދައިދިނުމަށް މުސްތަޤުބަލު

ްބޭނުމެއްްނުވޭްމިްމަޖިލީހުގައިްމިގޮތަށް...

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޭްމައްސަލަްެއއްްނޫން.ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވަންްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާްބެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދަންނަވަން. ްއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެއްެކވީ. ްެއއް ްވާހަކަ ރަނގަޅު

ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްމި ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްވާހަކަކޮޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޮތް ިޢއްޒަތްތެިރްްފުރުޞަތުއަރުވާފައި

ްއެްއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނިޒާމުަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވަގުތު ްމި ްއަކީ ްވާހަކަ ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން މެންބަރުންނަށް

ްނިޒާމީް ްއޮތް ްނަންގަވާަފއި ްކުީރަގިއ ްއާެދ، ްއެހެންކަމުން، ްނުދޭ. ްހިނގަމަކުން ްއެްއ ްަމއްަސލަ ްއެްއވެސް ްކަހަލަ ނަގާ

ް ްއެހެން ްފިޔަަވއި ްވަޙީދަށްްމައްސަލަ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިާރގެ ްޮތއްޑޫ ްނެގުމަށް ްއެއް މައްސަލަ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުްމިްނިޒާމީްަމއްސަލަްަނގަނީްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެް މާއްދާގެް)ހ(ްއިނގޭތޯ.ްަވނ97ްްަޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ްދަ ް)ށ(ގެ ްރައީސް.މަޖިލީްް،ށުންއަދި ްްހުގެ ްއަށް ްމާއްދާ ްއެ ްމަޖިލީހުގަިއްރިޢާޔަތްކޮށް. ްދެކޭގޮތުަގއި ނުޑ އަުޅގަ

ްނުހިނގާއުފެ ްމަސަްއކަތެްއ ްއްދުންތެރި ްފިތުނަްމަޖިލީހުގެ. ްވަގުތުްތަޅުން ްތަނަކަށް ްހާްއުފައްދާ ްމަޖިލީހުގެްތުްލަވާ ގަިއ

ނިގްވެސްްކުރިންްނޭކުްއަނެއްްބަޔަކު.ްއަުޅަގނޑަށްްކަމެއްްނޫންްއިނގޭތޯްެއއްބަޔަްޖަލްސާްއެބަޖެހޭ،ްމިއީްހެޔޮވާވަރު

ްއެކަމަްބައެއް ްއެބަހުރި. ްހެދިފައި ްމިސްޓޭކްސް ްމަސަްއކަތްފަހަރު ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްުކ، ްމިްކުރަމުން ްގެންދަނީ މި
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މިހާރުްް،ންޖެހޭްސަބަެބއްްނޫން.ްއެހެންވީމާްނގަޅުނުވާރުްރަެދންްކުރިންްގޯހެއްްހެދުމަކީްމިހާްމެޗުއަރކުެރވޭތޯ.ްްމަޖިލިސް

ް...އުެފއްދުންތެރިްމިތާގައި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުެގްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް،ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް،އާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ްމަ ްގެންެދވިދާނެ. ްކުރިއަށް ްގެންދެވިދާނެ. ްކުރިއަށް ްސައްކަތް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނށީދެވެސް ވަޑަިއގަތުމަްށްމެންބަރު

ް ްދަންނަވަން. ްދަންނަވަން. ްއައިނށީދެވަަޑިއަގތުމަށް ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްކުރިއަްށްުޅގަ ްމަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ

ް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ްްއިގެންމަސަްއކަތަްގެންދެވިދާނެ. ްަޓކައިކުރިއަށް ްފުރުޞަތުއަުރވަނީ،ްމިްދިއުމަށް

ްފުރު ްްއަުރވާފަިއވާޞަތުއަޅުަގނުޑ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިވލުފުށީ ްރިޔާޟުގެ ްމެންބަރު ރަޝީުދްްރި

ްމެ ްގެންދިއުމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިއަށް ްނިާޒމާވާހަކޮޅު ްމައްސަލަްންބަރުން ްމަސައްކަތްްްނަންގަަވިއގެންްބެހޭ މަޖިލީހުގެ

ނޑަށްްޖެހޭނީްމަޖިލީހުގެްމަސަްއކަތްްމިވަންާޏްވަަޑއިނުގަންަނވާްކަމަށްްރިއަށްްގެންދިއުމަށްްބޭނުންވެްކު ހިސާބުންްްއަުޅގަ

ްމައްސަލައިަގއިް،ހުއްޓާލަން ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން، ްކަމަށް. ްގެންނުގެންެދވޭ ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް މިް،

ްިނޒާމާްމައްސަލަިއގައި ނޑު ްމައްސަލަްއަުޅގަ ްްބެހޭ ްއެންމެ ްުހށަހެޅުމަށް ްްފަހުއެއް ްފުރުޞަތު ްކުޑަުހވަދޫްއަރުމި ވަނީ

ްމިރު.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާދާއިރާގެް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާކުޑަހުވަ

ްގޮތެ ްކުޑަ ްޒިންމާދާރުކަން ްވަރަްށ ްރައީސް، ްމަސައްކަތްޢިއްޒަތްތެރި ްތި ްމަނިކުފާނު ްދަނީ.ގެންްކުަރްއވަމުންއްަގއި

ްއެއްާބރުލުންމަޖިލީ ްމަސައްކަތަށް ްގޮތުންހުގެ ްމިްދިނުމުގެ ްމިތާގައި ްދާއިރާގެްްތިބީ.ްއަުޅަގނޑުމެން ްމީދޫގެ ްހަމަ ދެންމެ

ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަދައިން ްިވދާޅުވި ްއެ ްމެންބަރު ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަތަްށްމަޖިލީް،ެނީގމާެއއް ހުގެ

ްޭދހަކޮށްއެއްބާރުލުން ްގޮތަށް ްވާހަކަތަދަް،ނުލިބޭ ްާވހަކައްކާ ްކުޑަ ްޒިންމާދާރުކަން ްަވރަށް ްމިްކީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއް.

ްގޮތަކަށްްމިކަންްކޮށްދެއްވާށޭ.ްނުޖެހޭނެްއެކުްމިްސަކަާރތްްޒިންމާދާރުކަމާދަންނަވަނީްރިޔާސަތުންްވެސްް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއެްއގޮތަކަށްް ްސަރިޔާސަތުން ްމެންބަރުންނަކާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަކަރާތްޖަވެސް ްެއއްެވސް ްގޮތަކަށް ނުދައްކާނެ.ްްެއއްްހާ

ްއެހެންކަމުން ްފުރުޞަތު، ްމި ްއަުޅަގނޑު ްދާއިރާމިހާރު ްިވލުފުށީ ްރިޔާޟުއަުރވަނީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ރަޝީދުްްގެ

ްޅުްކުރިއަށްްގެންދިއުަމށް.ްކޮވާހަކަ

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްންބަރުްރިޔާޟުލުފުށީްދާއިރާގެްމެވި

ްް..އްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ޝުކުރި

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަޮކޅު ްމެންބަރު ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހުްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދިއުމަށް ްދާއިރާެގްް(ކުރިއަށް އާދެ،ްތޮއްޑޫ

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑީަގއި ްގޮ ްަވޙީދު ްޢަލީ ްދަންނަް،ގަތުމަށްއިނށީދެަވޑައިްމެންބަރު ްނިކުެމވަަޑއިަގތުމަށް ްމިހާރުްނޫނީ ވަން.

ްފުރުޞަތުވާހަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޢިއްްކަދެްއކުމަށް ްފުރުޞަތުްއަރުވާ ްމި ްމެންބަރަށް ްކުިރއަށްްްއަރުވަނީޒަތްތެިރ ވާހަކަޮކޅު

ްްގެންދިއުމަށް. ްމަޖިލީހުްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުިރހާ ްގެްނދިއުމަށް ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ދެްއވުންްލުންއެއްބާރުގެ

ްއެދެން.

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަުޅަގނޑުްޝުކުރިއްޔާ ްމިއަދު ްއާދެ، ްމިްރައީސް. ްއަްށްްވާހަކަަދއްކަމުން ްޑީ.އާރު.ޕީ ގެންދަނީ

ްހުށަހެޅުއް ްމެްނބަރަކު ްވެސްްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ްބިލަކަށް. ް،ވި

ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއަެނއްާކވެސް.ްއެހެްނވީމާްތުލުސްދޫ ްނަގައިލާފައި ްކޯރަމް ްމިތާ ްދިޔައީ ްއެ މިީއް،ްވެސް

ްމެދު ްބިލާ ްއޮތް ްލާފައި ްމިއަދުްއިގައެމީހުން ްްވެސް ްކުާރްގޮތް.މި ްކަންތައްތައް ްތެރޭ ްްމަޖިލިސް ްމިއީ ނުޑްދެން އަުޅގަ

ްވަރަށްްހިތާމަކުރަންޖެހޭްކަމެއްްމިއީ.ްމިހާރުްކޯރަމެއްްނެތޭ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖަހަމުންްގެންދާނަން.ރަނގަބީލުދަާވ.ްއަޅުަގނޑުްކޯރަމްްނެތިއްެޖްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްކުިރއަށްްގެން
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ް

ްެކވުން:ރަޝީދުްވާހަކަދެއްްްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ނޑުްކުރިމަތީަގއިްމި ްއޮްތްއިޞްލާޙަކީްމާލިއްޔަތުްޤާޫނނަށްްއިޞްލާޙެއްްްގެަނއުމަށްްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްައޅުގަ

ހުށަހަޅަންްްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްބަޖެޓުްވާްގޮތުންްމިްމިްއިޞްލާުޙގައިްްހަޅާފަިއްއޮތްްއިްޞލާޙެއް.ްއާދެ!ޓަކައިްހުށަ

ް..ދުވަސްްކުިރން.މަސްްއައުުމގެްދެްޖެހެނީްޑިސެމްބަރުްމަސްްމި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަރުވަން.ނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްުމޙައްމަދުްޠާރިޤަށްްފުރުޞަތުއެއްްމަްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރިޤުމަދުްޠާރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަނަދޫްދާއި

ްިނޒާޢިއް ްަރއީސް،ްއަުޅަގނޑު ްމައްސަލަބެްމާޒަތްތެރި ްނެްހޭ ްމި ްމަޖިލީހުނއެްއ ްމި ްމިހާގީ ްކަންތައްަތއް ްދާްްމިްރުެގ

ް ްމަސައްކަތްުޕޅު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރައީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުން ްކުރަްއވާ ްކުެރވޭތޯ.ްއެބަ ްމަސައްކަެތއް ބިނާކުރަިނވި

ް ްމަޖިލީހުއެހެންނަމަވެސް، ްމިއަދު ްމިަގިއ ްކުޑަކުދިންްފެންނަމުން ްދަނީ ްކުދިތަެކއް، ްބީދައިންްހޭނުޖެޭހ ްއުޅޭ ންތަކެއް

ްމެންބަ ްމަޖިލީހުގެ ްއުޅެމުންދާތަން.ްއެހެންވީމާރައްޔިތުންގެ ްއެބަޖެހޭްތަޞައްރަފުއަ،ްރުން ވެފައިްތިބޮޑެް،ފުދިޅުަގނޑުމެން

ްބިނާ ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއިޔތުންގެ ްގޮތުަގއި ްމީހުންގެ ްބަަލން.ތިބި ްކުެރވޭތޯ ްމަސަްއކަތެއް ްމަގަށްް،ްއެހެންވީމާްކުރަިނވި މި

ނޑުްސްދިނުމަށްްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްއަރިހުންްގޮގެން ްވަރަށްްބޮޑަށްްއެދެން.އަުޅގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުށަހެޅުއްވީ ްތި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމައްސަލަްނިޒާމާްއާދެ، ްކަމަކަށްްްެބހޭ ްއެއް

ްނުކުރަ ްޤަބޫލެއް ްފުރުަޞތުއަޅުަގނުޑ ްމިހާރު ްއެހެކަމުން، ްން. ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަރުވާަފއިވާ ކުރިއަްށްވާހަކަފުޅު

ްރުވަން.ްކުރިއަށްްެގންދިއުމަށްްފުރުޞަތުއަޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްް،ގެންދިއުމަށް

ް

ްވުން:ރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެްްޔާޟުލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިވި
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ްމީހަކަށްްމިްަގވާއިުދގެ،ްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެް ގަާވއިުދެގްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްމިްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަުތގަިއްއިންނަ

.ްމިްމަޖިލީހުގެްޔަެތއްްހަވާލުކޮށްފަލިއްިއންްއެބައޮތްްމަްސއޫްވަނަްމާއްދ4ްާވަނަްމާއްދާްއަދ3ްްިާއއިްްާމއްދާްވަނ2ްަ

ް ްކަރާމާތާއި ްމިްއަބުރުޝަރަފާއި ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްކަމެއް. ްކުރައްވަންޖެހޭނެ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްހިފެހެއްޓުމަކީ

.ޕީްގައިްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްނިސްބަްތާވްމެންބަރުންނާއިްޑީ.އާރުހަކަދަްއކަމުންްދަނިކޮށްްހަމަްގަސްތުތަނުގައިްމެންބަރުންްވާ

ނޑައެިޅގެންްމިްމެންބަރުންއަށްްނިސްބަތްވާް ްކޯރަމްްނަގާލުމަށްްތަނުގައިްމިް،ނެރެތަނުގަިއްމީހުންްގަދަކަމުންްްހަމަްކަ

ްރިޔާސަތުންް ްމަޖިލީހުގެ ްެއްގެންދަނީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެކަން ްމަަސއްކަތްކުރަމުން ްއެއްެވސްްޓަކައި ްމިްހަމަ ްވަަރކަށް

ްރިކޯުޑގަ ްަޔުއމިއްޔާގަްްއިތަނުގެ ްވެްއިވެސް ްނޯންނަ ްެއކަން ްސް ްކަމެގޮތަށް، ްކަހަލަ ްދައްކާ ްކަމެްއކަން ްނުވާ ްއްމިއީ

ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތަށްގޮތަކަށް ްްސިފަވާ ްޢަމަލުކުރަމުންދާތީވެ ނޑުރިާޔސަތުން ްއަުޅގަ ްބޮްއެކަމަްށ ޑަްށްވަރަށް

ްތްތެިރްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދާްޢަލީްއާއިްވިލުފުށީގެްދާއިރާގެްޢިއްޒަްހިތާމަކުރަން.ްއަލްމަރުޙޫމުްޑޮކްޓަރްއަފްރާޝީމު

ްުދވަހުްކޯަރމްްނަގާލި...އިްއެއްމިްމަޖިލީހުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުުހށަހެޅުމަށްްއެއްްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ ލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމިއަރުވަންްޖެހެނީްއަޅުގަ

ްއެއްްހުަށހެޅުމަށްްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްިޢއްަޒތްތެރިްޢަލީްްވަޙީދު.ްއްސަލަބެހޭްމަްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށް.ްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަޅު ްރައީސް، ްގްރޫޕުޢިއްޒަތްތެރި ްޕާލިމެންޓްރީ ްރައްޔިތުންގެްަގނޑުމެންގެ ްއަދި ްލީޑަރު ްލީޑަރުްްގެ ްމެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގެ

ްމުޙައްބްރާހީއި ނޑާމް ްއަުޅގަ ްދިޔައީ ްޞާލިޙު ްއަމާނާތްތެރިކަމާްމަދު ްއެކުްްވަރަްށ ްމަޤާމު ްއެ .ްހަވާލުކުރަްއވާފަގައި

ނުޑމެންްމިޚިލާފުްްގޮތުންްޙަޤީޤަތާްގުޅޭްއާއެމްޑީ.ޕީ،ްއެހެންވީމާ ތިބީްމިތާގައިްކޯރަްމްވާހަކަްނުދެއްކުންްއެދެން.ްއަުޅގަ

ްދެންހަމަކޮށްދީ ްޕާޓީއަކުންްްޑީ.އާރު.ޕީްގެން. ްއެހެން ްިއއްތިހާދުްޤައުމީްނުވަތަ ްޤައުމީ ްކަމެއްަގއިްްޕާޓީން، ކުރާ

ނޑުމެންއަޅުަގނޑުމެންް ށްްއެހެންްއެކަންްކޮްށގެންނުވާނެްަރއީސް.ްދިނުމަކަންހިތްތަކަށްްހިތްދަތިްގެނަންްަލއިގެްންއަުޅގަ

ްމި ްއިްޚލާޞްތެރިކަމާްއަޅުަގނޑުމެން ްފެްނނަނީްތިބީ ްމި ްޓީވީންްއެކު. ްމެންބަރު،ްނޫންތޯ ްދާއިާރގެ ްތޮއްޑޫ ްމިއީ .

ްގްރޫޕު ްޕާލަމެންޓްރީ ްލީޑަރުއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްނައިބު ްއަެނއްާކްް.ގެ ްއިނގޭތޯ. ްހަމަކޮށްގެން ްކޯރަމް ްތެރޭގައި ްމިތާ މިހިރީއޭ

ްތިބީް ްއެ ްމެންބަރުން ްް،މިނިވަން ްމިތާ ްއެހެންވީމާ، ްއެބަތިބި. ްމީހުން ްވާހަކަތިބި ްމީހުންގެ ްއެމް.ީޑ.ީޕްދަނެތް އްާކއިރު

ްގޯ ްސްކުރުން ްމިހާރު ްވެސް ްނެތީމަ ްސަރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހުއްޓާލަންީވ.ްދެން ްނުވިޔަސްސަރުކާރުން އެމް.ޑީ.ޕީ.ްް،ކަމެއް
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މިހާރުްް،އެހެްނވީމާްއްެވގެންތޯ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.މަޖިލީހުންްކަމެއްްނުވިޔަސްްެއމް.ޑީ.ޕީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްގޯސްކުަރނީްކީ

ްމަނިކު ްރަީއސް. ްގޯސްކުރަނީ ްޖަލްސާ ްމީހުންމި ްޖަލްސާގައި ްމި ްް،ފާނު ްބަަޔކަށް ްއަނެއް ްބަޔަކު ވަްންލައްހަޅޭެއއް

ްއިންނަފުރުޞަތު ްތި ްއެހެންވީމާދީގެން ްނީ. ،ް ްނިންމާލަންވީ. ްޖަލްސާ ްމި ްމިހާރު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިްޢިްއޒަތްތެރި

ްއޮތީ.ްްފިތުނަވެފައިްމިްރައީސް،ްމިހާރުްމިތަން

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުއްވީ ްތި ްްމެންބަރު ްއެހެންކަމުން، ްނޫން. ްމެއެއް ންބަރުންގެްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަސައްކަތަ ްމަޖިލީހުގެ ްްކުރިއަށްިއގެން ްކަމަށް ްނޫން ްޭބނުންފުޅު ނޑަްށްްވިްއޔާްވަނީަވޑަިއގަންނަވަން ްއަުޅގަ ނޫނިއްޔާ

ނޑަްށްޖެހޭނީްޖަލްސާްމިްތަަނވަސްކޮށްުނދޭްއުލެއްސައްކަތްްކުރިއަށްްގެންެދޭވނެްމާޙަމަ ހިސާބުންްްކަމަށްްވަންޏާްއަުޅގަ

ނޑުްއެންެމްނިންމާލަ އަރުާވްފުރުޞަތުާވހަކަދައްކަންްފުރުޞަތެއްްގޮތުންްމިްއަރުވަނީްމިހާރުްއަޅުަގނޑުްފަހުްން.ްއަޅުގަ

ް ްކުރިައށް ްވާހަކަފުޅު ްރިޔާްޟްރަޝީދުގެ ްމެންބަރު ްފުރުޢިއްޒަތްތެރި ްއަެނއްާކވެްސްޞަތުްގެންދިއުމަށް ްމިހާރު އަުރވަން.

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުމަށްްބެހޭ ްޢިްއޒަްއެްއ ްދާއިރާގެ ްކެާލ ްޢަބްދުޓަކައި ްމެންބަރު ްތްތެރި ޢުޞޫމަށްްމަهللا

ް.އަރުވަންފުރުޞަތު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ނޑުްިނޒާމީްމައްސަީއސްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަް ތަނުގައިްމިްމަޖިލީހުގެްވަރަްށްްއެއްްމިްެނގީްމިްލަ.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްބެހޭ ްކޯރަމާ ްމެންބަރުން ްގޮތެއްްގިނަ ްޢަމަލުކުރައްވާ ްރިޔާސަތުން ްމިހާރު ްވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު ކޯރަްމްް،ގޮތުން

ްމި ްހާްހަމަނުވެއްޖެއްާޔ ްއިްތަނުަގިއ ްނަންތައް ްމެންބަުރންގެ ްތިއްަބވާ ްެއގޮތަށްްއްވަޒިރުެވ ްއެދެން ްއަޅުަގނުޑ މުން.

ްމި ްެއއީ ްއިްއވަން. ްވެސް ްއަދަދު ްތިބި ްމެންބަރުން ްޕާޓީތަކުގެ ްއެ ްއިއްާވއިރު ްައޅުގަްްނަންތައް ްތަނުގައި ފާހަަގާވްނޑަށް

6ްރު.ީޕގެްބޭފުުޅންްތިއްބެވީމަްހަމަވޭ.ްެއކަމަކު،ްޢާއްމުކޮށްްޑީ.އ4ްާްކޮށްގޮތުަގއިްޕާޓީތަކުްންބަލާއިރުްީޑ.އާރު.ޕީންްޢާއްމު

ްމަ ްމި ްއެހެްނވީމާބޭފުޅުންގެ ްތިއްބަވާ. ްޖިލީހުގައި ްތިއްބަވާ، ްްަވގުެތއްަގއިްއެހެން ްކުޑަމީސް ްއަށް ްގޮތަްށްޑީ.އާރު.ީޕ ވާ

ްއެކަންްފާހަގަކުރީ.ްހަމަްހަކަދައްަކވާތީްވާމެންބަރުންް

ް

ް
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ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްމައްސަލަްއާދެ،ްނިޒާމާ ްނޫން.ްނިޒާމާްބެހޭ ްމަްއެއް ްޤަބޫލެްއްްްއސަލަބެހޭ ނޑަކަށް ްހުށަހެޅުއްވީ.ްއަުޅގަ ްތި ްނޫން އެއް

ްމިއަދުް ނޑުެމންްނުކުރެވޭ ްްއަުޅގަ ްމަސަްއކަްތ ްޖަލްސާގެ ްގެންދެވިދާކުރިއަމި ނށް ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން ްކަަމކަށް. ްޑުނެ

ްިއގެންްކުރިއަށްްމިްޖަލްސާްނިންމާލުމުގެްމަސައްކަތަްހިސާބުންްނިންމާލަން.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުްމިްމިއަދުގެްޖަލްސާްމިހާ

ްފުރުޞަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެްނ.ދަނީ. ްދެްއވުން ްޖަލްސާްތެއް ްމަޖިލީހުގެ ް ްދެން ްްއާދެ، ްއޮންނާނީ 22ްއެއް

 ޖަހާއިރު.9ްވާްހޯމަްދުަވހުްހެނދުނ2912ްްުއޮކްޓޯބަރް

 

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. انعانًيٍްربްهلل وانحًد
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