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 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.ްޢިއްޒަތްތެރ33ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2102/3/27/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަުމެގްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް-2.3އައިޓަމުްް-3.2

ް

ްންގާްއެންގުން.ރިޔާސަތުންްއަް.4ް

ް

ްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްއެޖެ ްބައްދަލުވުންަތއް.ްރިޔާސަް-4ްއައިޓަމުންޑާ ްކޮމިީޓތަކުގެ ްއެންގުން. ްއަންގާ 32ްްތުން 3103ްްނޮވެމްބަރު 3ްއަދި

ް 3103ްޑިސެމްބަރު ްދަންަނވައިލާނަން. ްވަގުތުަތއް ްހޭދަވި ްކޮމިޓީތަުކގަިއ ްއެ ްކޮމިޓީތަކާިއ ްބޭްއުވނު ބަރުްނޮވެމ32ްްގަިއ

3103ްް ްހެނދުނު ްުދވަހުގެ ްބުދަ 5449ްްވީ ްރޭަގނޑު 01421ްއިން ްދެމެދު ްަބއްދަލުވުނ9ްްްއާ ްއެްއގެ ކޮމިޓީ

ް ްޖުމްލަ ްުދވަހު ްއެ ްމިގޮތުން 9ްްބޭއްވިަފއިވޭ. 31ްްަގޑިއިާރއި ްހިނގާަފއިޭވ. ްބައްަދލުވުންތައް ްކޮމިޓީތަުކގެ 3ްމިނެޓު

ް 3103ްްޑިސެމްބަރު ްހެނދުނު ްދުވަހު ްއާިދއްތަ ްްއިނ5439ްްވީ ނުޑ 01449ްޭރގަ ްދެމެދު ްއެްއެގ2ްްާއ ކޮމިޓީ

މިނެޓުއިރު.ްިމއަދުްކޮމިޓީތަުކގެްަބއްދަލުވުްނތައްްބޭްއވުމަށްްހަމަޖެހިފައިވ49ްްާގަިޑއިރާިއ9ްްބައްދަލުވުން.ްއެީއްޖުމްލަް

ް 5421ްގޮތް. ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްއިޤްތިޞާީދ 0ްގައި 5421ްަގއި. ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްޮކމިޓީ، ްމާލިއްޔަތު ގައި.3ްގައި
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5421ް ްކޮޓަރި ްޮކމިޓީ ްކޮމިޓީ. ްޢާއްމު 2ްަގއި 00409ްގަިއ. ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮިމޓީ، ްސަލާމަތުގެ ްަޤއުމީ  ަގއި.3ްގައި

11:30ް ްބަޖެޓ2013ްަގއި ްދައުލަތުެގ ްލަފާކުރާ ްައހަރަށް uްްވަނަ ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ަގއި.1ްދިރާސާކުރަްއވާ

ްބ14:00ެ ްކަންތަކާ ްމުއަްއސަސާތަކުގެ ްމިނިވަން ްަގއި ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، 3ްހޭ ްމިނިވަނ20:30ްްަގއި. ގައި

ްކަންތަކާްެބހޭްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިް ަގއިްޤައުމީްސަާލމަތީްކޮމިޓީގެްސަބްްކޮމިީޓގ20:30ްެަގއި.3ްމުއައްސަސާަތކުގެ

ްގައި.2ސަބްްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިް

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމިއަދަުކްމަސައްކަތެއްްނެތް.ސުް-5ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްްއީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްމަޖިލީހުގެްރަް-6ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ްހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރުް.ްމަޖިލ7ްީ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްކަމެއްްނެތް.ް-7ޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކޮށްފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްއެޖެން ްައއިޓަމު ްކުެށއްްްކުރިންް-8ޑާ ްއެފަދަ ްއިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ްިއޞްލާޙުކުރުން. ްބިލެްއެގްކުށެއް ތަޢާރުފުކުރެވިފަިއވާ

ްއިޞްލާޙުކުރާކަށްްމިއަަދކުްނެތް.
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ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ5ްް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްައއިޓަމު ްފަރާއިް-9ޑާ ްބަހުސް.ްސަރުކާރުގެ ްޢަބްދުއްރަޙީމުްބްތިދާޢީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ުތން

ްިމްهللاްޢަބްދު ްބިލު. ްހާމަކުރުމުގެ ްފައިސާ ްމުދަލާއި ްމީހުންގެ ްފުރާ ްމަޤާމުތަްއ ްމަސްޢޫލު ްދައުލަތުގެ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ

ވަނަްދައުުރެގ3ްްްވަަންއަހަރުގ2012ްެަގއިްބޭްއވުނ2012ްުނޮވެމްބަރ14ްްުބިލުގެްފުރަތަމަްކިޔުންްއިްއާވފައިްވަނީް

ްޢަބްދުއްރަޙީމ20ްްު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ްފޮނަދޫ ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ްބިުލްމަޖިލީހަށް ްޖަލްާސގަ.ްމި ވަނަ

ްޢަބްދު ްދާއިރާގެްهللا. ްހަނިމާދޫ ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަްތތެރި ނޑު އަުޅގަ

ްރުްމުޙައްމަދުްމުޖުތާޒު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްހަނިމާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޖުތާޒުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ޝުކުރިއްާޔ،ްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅަގނޑުްިނޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްމިްެނގީްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުެގް

50ްް ްއެ ްދަށުން.ްހަމަ ްމާއްާދގެ ްވަނަ ް)ހ(،215ްްަގވާއިުދގެ ް)ށ(،215ްްވަަންމާއްދާގެ ްމާއްދާގެ ވަަނ142ްްވަނަ

ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(އާްޚިލާފަށްްމިއަދުގެްއެޖެންޑާެގ77ްްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(،ްއަިދ216ްްވަނަްމާއްދާ،143ްްމާއްދާ،ް

ްސިީޓއަކުނ11.1ްް ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއިްއޔެ ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްމިްްހިމަނާފައިވާތީ. ދަންނަވާފަިއވާނެ،

ްގޮަތކަށްްނުލިބެނީސްް ްަވކި ްލަފާުފޅު ްހޯއްދަަވއި،ްއެ ްަލފާފުޅެއް ްޖެނެރަލުގެ ްަކއުންސެލް ްކުިރއަށްގެންެދވުމުަގއި މައްސަލަ

ްއާއިރުް ްހިސާބަށް ްމިހާ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނުގެންދެވުމަށް. ްކުރިއަށް ްމައްސަލަ މި

ްލްގެްލަފަްެއއްްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްލިބިަވޑަިއގެންފަިއވޭތޯ؟ްޝުކުރިއްޔާ.ްކައުންސެލްްޖެނެރަ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހުގެް ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ަސތުންްކަމެއްްސާފުކުރުމަށްްުސވާލުކުރުމުގެްފުރުޞަެތއްްނޯްނނާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްގަާވއިދުަގއިްމަޖިލީހުގެްރިޔާް

ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާެން ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބިފަ. ްވަީނ ްަވގުތެްއގަިއ ްރޭގެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވާ
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ް ްގަާވއިދަކީ ްމަޖިލީހުގެ 2ްްރައްޔިތުންެގ ްރައްޔިތުނ2010ްްމާރޗް ްަގވާއިެދއް.ްގަިއ ްފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ްމަޖިލީހުން ގެ

ް ްފާސްކުރެްއވުމަށްފަހު ްަގާވއިދު ްމަޖިލީހުގެ 28ްްރައްޔިތުންގެ ްގަވާއިދަްށ2012ްނޮވެމްބަރު ްމަޖިލީހު ްހަމައަށް އާ

ްކަމާ ްވަނީ ްހުށަހެޅިފައި ްވެްސްމަޖިލީހަށް ްއިޞްލާޙެއް ްހުރިހާ ްބަލާއިރު،ްހުށަހެޅުނު ްއިޞްލާޙުތަކަށް ބެހޭްްހުށަހެޅިފައިވާ

ްމެންބަރުންނާއިް ްމަޖިލީހުގެ ްެއގޮތުްނ ްސިފަިއގަ. ްރިޕޯޓެއްގެ ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ކޮމިޓީން

ްއިޞްލާޙުތަކެއްް ްހުރިހާ ްމި ްހިމެނޭ. ްއިޞްލާޙުަތއް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީތަކުންނާއި މަޖިލީހުގެ

ްގެނެސްފައި ްތަޅުމަށް ްސިޔާީސްްމަޖިލީހުގެ ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްއުސޫލަކީ ްމި ްދިރާސާކުެރއްވުމަށްފަހުގަ. ްކޮމިޓީން ވަނީ

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްމެންބަރުންނާ ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީައކަްށ ްވަކި 215ްޕާޓީތަކުންނާއި

ް ްގެންުގޅެފައިވާ ްމިހާތަނަށް ްޢަމަލުކުރުމުގައި ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ްޢަމަލުކުރަމުންްވަނަ ްމިހާތަނަށް ްމަޖިލީހުގަިއ އުސޫލު.

ްގަާވއިދަށްް ްފާސްެވ،ްއެ ްަގާވއިދު ްމެ.ްމަޖިލީހުގެ ްވެސް ްޮގތް ްނިންމާފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްެއއީ ގެންގޮސްަފއިާވްގޮތް.ްއަދި

ްމަތީ ްގޮުތގެ ްމިދެްނނެވި ްވަނީ ްގޮސްފައި ްދައުުރުކރަމުން ްމަޖިލީހުަގއި ްއިޞްލާޙެްއްވެސް ްހުރިހާ ން.ްެއގޮތުންްހުށަހެޅުނު

28ްް 2012ްނޮވެމްބަރު ްޖުމްލަ ްިނޔަލަށް ްމަތީނ13ްްްގެ ްއުސޫލުގެ ްމިދެންނެވި ްކުރިން ްމަޖިލީހުން، ްމެދު އިޞްލާަޙކާ

4ްއިޞްލާޙެއްްމަޖިލީހުންްފާސްކުރަްއވާފަިއވޭ.ްއަދ9ްްިކަންކޮށް،ްއެްހުށަހެޅިފައިާވްޮގތަށްްނިންމަވާފައިވޭ.ްޭއގެތެރެިއންް

ްުނފެ ްފާސްކުރަން ްހުށަހެޅިފައިާވްއިޞްލާޙެއް ްމިހާތަނަށް ްމަޖިލީހަށް ނަޑއަުޅއްވާަފއިވޭ. ްކަ ްމަޖިލީހުން ްކަމަށް ންނަ

ް ްބަލާއިރު 27ްްއިޞްލާޙުތަކަށް ްމަނިކ2010ްުއެޕްރީލް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ގައި

ް ްނިންމެވީ ްކޮމިީޓން ްއިޞްލާޙު 28ްްހުށަހެޅުއްވި 2010ްއެޕްރީލް 29ްްަގއި.ްމަޖިލީހަށް ްހުށަހަޅަިއ،2010ްއެޕްރީލް ގައި

ވަނަްާމއްދ56ްްާގައިްމަޖިލީހުެގްގަާވއިދުެގ2010ްޖޫނ16ްްްގަިއްއެްއިޞްލާޙުްވަނީްފާސްވެފަ.2010ްއެޕްރީލ29ްްް

.ްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުނ2010ްުޖޫނ21ްްްއަށްްސުލޫކުްކޮމިޓީންްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙެއް.ްކޮމިޓީންްނިންމެވިްތާރީޚަކީް

ް ްޖ28ްޫތާރީޚަކީ 2010ްން .29ްް 2010ްޖޫން ްފާސްކުަރއްވާފަ. ްވަނީ ްިއޞްލާޙު ްއެ 13ްްަގއި ަގިއ2011ްއޮްކޓޯބަރު

218ްް ްހުށަހެޅި. ްއިޞްލާެޙއް ްރިޔާސަތުން ްމަިޖލީހުގެ ްއަށް ްމާއްދާ 13ްްވަނަ ްެއކަނ2011ްްޮއކްޓޯބަރު ްކޮމިޓީން ަގއި

ްހުށަހެޅި،2011ްއޮކްޓޯބަރ18ްްުނިންމެވި.ް ްމަޖިލީހަށް ްަމޖިލީހުންްފާސްކުރައްވާފަ.2011ްޮއކްޓޯބަރ18ްްުަގއި 4ްަގއި

ް 2011ްޑިސެމްބަރު ްަގާވިއދުގެ ްއަޙްމަދ29ްްުަގއި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްއަްށ ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްނިންމެވީ ްއިޞްލާުޙ ްއެ ްކޮމިޓީން ްހުށަހެޅުއްވި. ްއިޞްލާޙު 28ްްމަޚްލޫފު ްއ2011ްެޑިސެމްބަރު ްމަޖިލީހަށް ަގއި.

ްހުށަހެ ްއިޞްލާޙު 25ްްޅުނީ 2012ްެއޕްރީލް ްތާރީޚަކީ ްފާްސވި 30ްްަގއި. 2012ްއެޕްރީލް .12ްް ގަިއ2012ްއެޕްރީލް

ް ްގަާވއިދުގެ 100ްްމަޖިލީހުގެ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ 11ްްަވނަ ްބެޭހ12ްްއަދި ްކަންަތއްތަކާ ްމުއައްަސސާތަކުގެ ްމިނިވަން އަށް

ް ްތާރީަޚކީ ްނިންެމވި ްކޮމިޓީން ްހުށަހެޅުްއވި. ްއިޞްލާޙު 20ްްކޮމިޓީން 2012ްޖޫން ްތާރީޚަކީ ްހުށަހެޅުނު ްމަޖިީލހަށް .4ް

ް 2012ްއޮކްޓޯބަރު ްތާރީޚަކީ ްފާްސވި .8ްް 2012ްއޮކްޓޯބަރު .11ްް 2011ްޑިސެމްބަރު ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ 50ްގަިއ

ް ް)ރ(ގެ ްމާއްދާގެ ްތާރީޚަކ8ް،9ް،10ް،11ްްީވަނަ ްނިންމެވި ްހުށަހެޅި.ްކޮމިޓީން ްއިޞްލާޙެއް ްމަޖިލީހުގެްރައީސް އަށް
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.2012ްއޮކްޓޯބަރ8ްްު.ްއަދިްފާސްވިްތާީރޚަކ2012ްީއޮކްޓޯބަރ8ްްުމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުނުްތާރީޚަކީް.2012ްޖޫނ25ްްް

ވަނަްމާްއދާްއަށްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟ217ްްުގައިްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގ2012ްެޖޫނ27ްްް

ް ްތާރީޚަކީ ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްހުށަހެުޅއްވި. ްއިޞްލާޙެއް 7ްްރަޝީދު ްތާރީޚަކ2012ްީއޮކްޓޯބަރު ްހުށަހެޅުނު ްމަޖިލީހަށް .

15ްް 2012ްއޮކްޓޯބަރު ްތާރީޚަކީ ްފާްސވި .15ްްް 2012ްއޮްކޓޯބަރު .30ްް ްަގވާއިުދެގ2012ްޖުލައި ްމަޖިލީހުގެ ގައި

ްއިޞްލާޙެއ202ްްް ްމަޚްލޫފު ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްއަށް ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްހުށަހެޅު ްތާރީޚަކީ ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން 22ްްއްވި. 2012ްޮއކްޓޯބަރ ްތާރީޚަކީ ްހުށަހެޅުނު ްމަޖިލީހަށް ނޮވެމްބަރ28ްްު.

2012ް ްތާރީޚަކީ ްފާްސވި .28ްް 2012ްނޮވެމްބަރު .29ްް 2012ްނޮވެމްބަރު ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ވަނ219ްްަގަިއ

ްދާއިރާ ްަވއިކަރަދޫ ްއިތުރުކުރުމަށް ްެއްއ ްމާއްދާ ްގޮުތަގއި ްއިޞްލާޙެއްްމާއްދާގެ ްޢާރިފު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ގެ

ް ްތާރީޚަކީ ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން 22ްްހުށަހެޅުއްވި. 2012ްޮއކްޓޯބަރު ްތާރީޚަކީ ްހުށަހެޅުނު ްމަޖިލީހަށް ނޮވެމްބަރ28ްްު.

2012ް ްތާރީަޚކީ ްފާސްވި .28ްް 2012ްނޮވެމްބަރު .30ްް ްމަޖިލީހުެގ2010ްްޑިސެމްބަރު ްރައްޔިތުްނގެ ްދުވަހު ވަނަ

ްގަާވއި ްގޮުތގ167ްްެދުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްޢާއްމު ްިއޞްލާޙު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއަށް ްމާއްާދ ވަނަ

ްހުށަހެޅުއްިވް ްއަޙްމަދު ްިއލްހާމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްގެމަނަފުށީ ްއެީއ ްމަޖިލީހަށް. ްހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓެއް

.ްމ2011ްިމާރޗ29ްްް.ްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުނުްތާރީޚަކ2011ްީމާރޗ15ްްްއިޞްލާޙެއް.ްކޮމިޓީންްނިންމެިވްތާރީޚަކީް

ްނެތް.ް ްއެއް ްފާސްވެފަ ްމަޖިލީހުން 26ްްއިޞްލާޙު 2011ްފެބުރުއަރީ ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ަވަނ93ްްަގއި

ްކޮމިީޓ"ްމި ްކަންތަާކްބެހޭ ްުކޑަކުދިން ްައކުރެްއްިއތުރުކޮށް،ް"އަންހެނުންނާއި ްފަހަތަށް ްއިތުުރްްމާއްދާގެ ނަމުގަިއްކޮމިޓީ

ް ްތާރީޚަކީ ްނިންމެވި ްހުށަހެޅުއްވި.ްކޮމިޓީން ްއާދަމް ްރޮަޒިއނާ ްމެންބަރު ްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރި ްތުލުސްދޫ 19ްކުރެްއވުމަށް

ް 2011ްއޮކްޓޯބަރު ްތާރީޚަކީ ްހުށަހެޅުނު 22ްް.ްމަޖިލީހަށް ްނެތް.2011ްނޮވެމްބަރު ްއެއް ްފާސްވެފަ ްއިޞްލާޙު 16ް.ްމި

ް ްއެއ2010ްީޑިސެމްބަރު ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްަގާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ގަިއ

ް ްތާރީޚަކީ ްނިންމެވި ްކޮިމޓީން ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހެޅުއްވި ްޢާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްާދއިރާގެ 23ްކުޑަހުވަދޫ

ް 2011ްނޮވެމްބަރު ްތާރީޚަކީ ްހުށަހެޅުނު ްމަޖިލީހަށް .28ްް 2012ްއެޕްރީލް ްއިޞްލާޙު ްމި .24ްް ގަިއ2012ްއެޕްރީލް

ް ްނެތް. ްއެއް ްފާސްވެފަ ްއިޞްލާޙު ްމި ްހުށަހެޅި، 23ްްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރ2012ްިއޮކްޓޯބަރު ްދާއިރާގެ ްބާރަށު ަގިއ

ް ްއިޞްލާޙެްއ، ްހުށަހެޅުއްވި ްޝިފާޒު ްމުޙައްމަދު 5ްްމެންބަރު ްމަޖިލީހ2012ަނޮވެމްބަރު ްނިންމެވި. ްޮކމިޓީން ށްްގައި

.ްމިްއިޞްލާޙުްަމޖިލީހުންްފާސްވެފަްއެއްްނެތް.ްއެހެންކަމުން،ްމަޖިލީހުގައ2012ްިނޮވެމްބަރ19ްްުހުށަހެޅުނުްތާރީޚަކީް

ްމެންބަރަކުް ްއެއްެވސް ްމަިޖލީހުން ްއުސޫލަކީ ްމި ްމަތީން. ްއުސޫލުެގ ްމި ްއޮތީ ްގެންގޮއްސަ ްޢަމަލުކުރަމުން މިހާތަނަށް

ްޕާޓީތަކު ްއިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވަިއ،ްސިާޔސީ ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްލަފާދެއްވަިއގެން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމާއްާދ215ްްން ވަނަ

ްނިމުނީ.ްނިޒާމާް ްހިސާބުން ްމި ްމިކަން ްކަމުގައި ްއެހެްނވީމާ،ްމި ްގޮތް. ްގެންގޮސްފަިއވާ ްކުރަމުން ނޑު ްއަޅުގަ މިހާތަނަށް

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ް
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޮެވއްޖެްއޔާް ްކޮށްފައި ްގޯސްކޮށް ްހަމަ ްވާނީ ްކަމެއް ްއެ ްއޮެވއްޖެްއޔާ ްގޮްއސަ ްގޯސްކޮށް ްކަެމްއ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްބެލެވޭނީ ްއެ ްެވއްޖެއްާޔ ްކަމެއް ްކުރި ްރަނގަޅަށް ްކަމަކަށް. ްކުރި ްިމްްގޯސްކޮށް ްކަމަކަށް. ްއޮތް ްިހނގާފައި ރަނގަޅަށް

ގަާވއިދުަގއިްއެބަްބުނޭްަގވާއިާދްޚިލާފަށްްވެސްްކަމެއްްކޮށްފިްކަމަށްްވަންޏާްދެންްއެްބެލެވޭނީްއެްގޮތަށޭ.ްޢިްއޒަތްތެިރް

ައކީްިމްްރައީސް،ްތިްވިދާުޅވީްމިހާތަނަށްްއެްއުސޫލުްއަިއސްފައިްއޮތްްގޮތް.ްެއކަމަކުްމިއަދުްދިމާެވގެންްއުޅޭްަމއްސަލަ

ް ްދައުރެްއަގއ77ްްިގަާވއިދުގެ ްބުނަނީ ްއޭަގއި ްއުސޫލު. ްކުރަންޖެހޭ ްކަން ްބުޭނ ްއެބަ ްވެސް ް)ނ(ގައި ްމާއްދާެގ ވަނަ

ބޭރުކޮށްފިްމައްސަލަްެއއްްެއްދައުރުަގއިްއަލުންްހުށަހެއްނޭޭޅނޭ.ްއަދިްހަމައެހެންމެްމައްސަލަްއެއްްވެސްްހުށަހެއްނޭޅޭނޭ.ް

ްކީ....މިކަންްދިމާވެގެންްމިްއުޅޭްގޮތަް

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަވނަްމާއްދާގެްމައްޗަށްްަގވާއިުދގެ...215ްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ް

 ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅަގނޑަށްްހީވަނީ...

ް

ް

 ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ްެއއް،ް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްގެންދަނީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްެއގޮތަްށ ްއެހެންވީމާ، ްުނހިނގާ. ްެއއް ްމާއްދާ ްވިދާޅުިވ ތި

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބު.ް

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމު

ްކަމެްއް ްގޯސް ްކިތަންމެ ްއެއީ ްގޮތް ްއަންނަ ްކުރަމުން ްކަމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީްސ،ްައޅުަގނޑުްސުވާލަކީ ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްަގވާއިުދގެ ްދަމަހައްޓަންޖެހޭނެތޯއޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތް ްއެ ްވިޔަސް 142ްްކަމަށް ްއާއި ްމާއްދާ ވަަނ143ްްވަަނ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގިއްމާއްދާގައިްއޮތްް މައްސަލަްއެްއްއެނގުނީމަ،ްއެއީްގޯސްކޮށްްކުރެވުނުްކަމެއްްވެއްޖެްއޔާްައޅުގަ

ްރުޖޫޢަވާންޖެހޭނީް ްއަނބުރާ ްމަްއސަަލ ްއެ ްގޮތަކީ ްަޤބޫލުކުރާ ްެވސް ްގޮތަށް ްއުސޫލެްއގެ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ އަދި

ްިއޞްލާޙުކު ްމާއްދާ ްދެ ްއެ ްގަާވއިދުގެ ްއެހެންނޫނީ ްހިތަށްއެރިްގަާވއިދަށޭ. ްމަނިކުފާނު ްއެހެންނޫނީ ރަްއވަންޖެހޭނެ.

ްގޮތަކަށް...

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރަށް ްނޫން.ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ކަންްނިންމަވަމުންްގެންދަވާފައިްވަނީ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމެންބަރުންްމަޖިލީހުގައިްއިންަނވަިއގެންްެއގޮތަށްްމި

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ް ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްމައްސަލަތަްއްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅޭ ްކޮމިޓީގައި މަޖިލީހުގެ

ްމަނިކުފާނަށްް ްެވސް ްގޮތް ްތަރުތީބުކުެރވިފަިއވާ ްިއޞްލާޙުތައް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްގަާވއިދުތަްއ ްމި ްވިދާޅުެވއްޖެ މަނިކުފާނު

ް ްދުވަހު ްެއ ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް 2:20ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްހުށަހަަޅއި، ްޖަލްސ4ްްާގައި ްޖަހާއިރު

ްއަޅުަގނުޑް ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްނިންމުމުގައި،ްރިޕޯޓުަގިއ ްއޮތް ްނިންމާފައި ްއަދި ްނިންމުމެއް. ްއޮތް ްނިންމާފައި ބާއްަވއިގެން

ްދަންނަވާނީްމީްޞައްޙަްރިޕޯޓެއްްނޫނޭ.ްމީްކޮމިޓީގައި...ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްޢިއް ްބަހުސްކުރުމުަގިއ ްމަޝްވަރާކުރުމުގަިއ، ްގޮތުން ްބެހޭ ްލިބިވަޑަިއގެންނެވި.ްރިޕޯޓާ ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ޒަތްތެރި

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްެއއިރެ ްގަާވއިދަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތަކަށްްރައްޔިތުންގެ ްފެންނަ ްމެންބަރުންނަށް ްތިބޭ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިުތންގެ ްއަގއި

ްކުރަމުންް ްއެއްކޮށް ްދައުރު ްމި ްމިހާތަނަށް ްދަށުން ްަގވާއިުދގެ ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްނޫން. ްއެއްޗެއް ޢަމަލުކުރާ

ްއެހެންވީމާ ްވަނީ. ްޢަމަލުކޮށްފައި ްެއްއގޮތަށް ްަގވާއިދާ ްމަސައްކަުތަގއި، ްގެންދިޔަ ްގެންދަންް، ްގޮތަކަށް ްވަކި މިއަުދ

ބޭނުންވީމަްގަވާއިދާްެއއްގޮަތަކށްްއެގޮތަކަށްްނުކުރެވޭނެ.ްއެެހންވެއްޖެްއޔާްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެްދަށުންްއެް

އްސަލަްބޭފުޅުންްއެްިދވާުޅވާްގަާވއިަދކީްައޅުަގނޑުމެންްދަންނަްގަާވއިދެއްްނޫން.ްރައްޔިތުްނގެްަމޖިލީހަށްްމިްތަނަށްްމަ

ްހުށަހެޅޭނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކަށްްބޭނުންްކޮންމެއިރަކުްތަކުރާރުކޮށްްވެސްްުހށަހެޅޭނެްގަާވއިދަށް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަވނީްރިޔާސަތުންްަވކިްގޮެތއްްނިންމާފަ.ްނިޒާމީްމައްސަލަް ްކަމުަގއި ނޑުްމި ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްޫނން.ްއަުޅގަ

ްއެްއ،ްކުޑަުހވަދޫްދާއިރާގެްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްއަދިް ްފަރާތާ، ްއިދިކޮޅުހަދާ ްނިންމުން، ްނިންމާ ްއިން ްޮކމިޓީ ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ!

ްއެ ްއަޅުަގނޑުެމން ްއޮންނަންޖެހޭ. ްއެނގެްނ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްފަރާތްތަކަްށ ްާތއީދުކުރާ ްކޮމިޓީގ8ްްެއަށް މެންބަރުން،

ް ްފިަޔވައި 9ްްރިޔާސަތު ްެއއްކޮށް ްރިޔާސަތާ ްނިންމުމެއ9ްްްމެންބަރުން ްއޮތް ްނިންމާފައި ްކޮމިޓީއަކުން ްހިމެނޭ މެންބަރުން

ްއިދިކޮޅުހަދަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނަޑއެޅިގެން ްކަ ްނިންމާފައިާވްމީ. ްއިއްތިފާޤުން ްމީގައި ްނިންމާފަ. ްއޮތީ ްމި ްހުއްާޓ ހަދާ

ނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއި... ްނިންމުމެކޭްބުނުމަކީްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްތިޔަް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަރުޙަލާަގއި ްބަހުސްކުރުމުގެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްރިޕޯޓާ ްކޮމިޓީގެ ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްދާއިާރގެް ްހުޅަނގު ްމައްސަަލްެއއް،ްމާފަންނު ްބެހޭ ްލިބިވަަޑިއގަންނަވާނެ.ްނިޒާމާ ްުފރުޞަތު ްފާުޅކުރެްއވުމަށް ޚިޔާލުތައް

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޝީދުްވާހަަކދެއްކެވުން:މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާޙިމްްރަ

ްފެބްުރއަރީަގއިްބަޣާވާތްކޮށްަފއިްއޮތީްނިޒާްއެްއގޮތަށްތޯްެއއީްައޅުަގނޑުްއުފެދޭްުސވާލެއް.7ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްް

ްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްއިށީނދެވަަޑއިގަ ްމެންބަރު ްއެްއްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭްމައްސަލަ ންަނވާ!ްޢިްއޒަތްތެރިްނިޒާމާ

ްޢަބްދުއްރަޙީމަށްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިށީނދެވަޑަިއގަްނނަވާ! މެންބަރު،

ްރިޔާުޟް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއެްއ،ްވިލުފުށީ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުމަށް. ްބިލު ފުރުޞަތުއަރުވަން

ްްއޒަތްތެރިްމެންބަރު...ރަޝީދު.ްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަދއްކާް ްއަމިއްަލްއަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަައކީ،ްމީ ްެގންދާ ްމި ްަދއްކަމުން ްމިތާަގއި ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

އޮތްްެއއްެޗްއގެްވާހަކަްމިްދައްކަނީ.ްމިްަގވާިއދާްޚިލާފަށްްކަމެއްްކޮށްފައިްްވާހަކަްެއއްްނޫން.ްމިްގަާވއިދުގައިްލިޔެަފއި

ްެއީއް ްގޮތެއް ްދެކޭ ްކަމުގައި ްމި ްޖެނެރަލް ްކައުންސެލް ްނޫނީ ްއެްއގޮތަށްތޯ. ްގަާވއިދާ ްމި ްވެއްޖެްއޔާ ްކަމަށް އޮެވއްޖެ

ްއަޅުަގނޑުމެންްސާފުކުރަންްޭބނުންވާްކަންތައްަތއް...ް

ް

 ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިނދެގެން ްރިާޔސަތުގައި ްގޮތަށް ްގެންދަވާ ްނިންމަވަމުން ްމެންބަރުން ްޢިްއަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްތިއްބަވަިއގެްން ްމިތާ ްމެންބަރުން ްދަންނަވައިދިނީ ްމި ްސާފުކޮށް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްގެންދަނީ.ްދެންމެ ްމި މަސައްކަތްކުރަމުން
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ްރިޔާ ްެއއީީކ ްގޮތް. ްކުެރއްިވ ްޢިއްޒަތްތެިރްކަން ްރިޔާސަތުްނ ްެއއީ ްނޫން. ްކަންަތއްތަެކއް ްކުރެްއވި ްއެކަނި ސަތުން

ްރިާޔސަތުންް ްެއގޮތަށް ްނިންމެުވންތައް. ްއޮްތ ްނިންމަވާފައި ްމެންބަރުްނ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެަނިއމަ، ްއަރިހަށް މެންބަރުންގެ

ް ްމެންބަރަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްގެންާދނީ. ްކުަރްއވަމުން ްދާއިާރެގްކަންތައް ްފޮނަދޫ ފުރުޞަތުއަރުވަން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމު.

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ް ްއާދެ!ްعليكنްالسالم`. ްބިލަކީްްއަޅުަގނޑުް. ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ްފަރާތުން ްސަރުާކރުގެ

ްް...އުލަތުގެދަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގޮުތގެ ްގަވާއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުންްމަޖިލީހުގެ ްގެންދާނަންޢަްމަތިން ްއެހެންވީމާްް،މަލުކުރަމުން ްއަޅުަގނޑު. އެގޮުތެގް،

ނޑުްދަންަނވަން.ްަވކިްމައްސަލަޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއިށީންމަތިން ގަިއްނިޒާާމްއެއްްްދެވަަޑިއގެންްތިއްެބވުމަށްްއަުޅގަ

ްމައްސަލަ ްހުްބެހޭ ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ްނައެއް ްތަކުރާރުކޮށް ްމަޖިލީހުގެްވަންގައްުޓވުމަށް ްއެއީކީ ްެގންދިއުން މުން

ްއަރުވަން.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުޫނން.ްއަޅުަގނޑުްފޮނަދޫްދާއިާރގެްްގަާވއިދުްހުއްދަކުރާްކަެމއް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްރަޙީމުއްނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުފޮ

ްއާދެ ްމި! ްމިހާރު ްަރއީސް. ްމާްޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަޙައޮތް ްގޮތުން ްދަންނައުލުގެ ްސުރުޚީ ްހަަމ ްކުރުކޮށް ްއިްލާފަވައިށް

ްސަބަބަކީ ްހުށަހެޅުމުގެ ްބިލު ްބިލުގެ، ްހުށަހަޅާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދާނަން. ްމިތަނުން ްބިލުްް،އަޅުަގނޑު ްމި ސަރުކާރުން

ް ްދައުހުށަހެޅުމުގެ ްމުބޭނުމަކީ ްފަރާތްތަކުގެ ްއަާދކުރާ ްމަޤާމުތަްއ ްމަސްއޫލު ްބަޔާްނކޮށްްދަާލއިލަުތގެ ޓަރްއޮޑިް،ަފއިސާ

ް ްކުރުމުަގިއ ްއެކަން ްލާޒިމުކުރުމަށާއި، ްހާމަކުރުން ްބިލުްމަލުކުރަންޢަޖެނެރަލަށް ްމި ްބަޔާންކުރުން. ްއުސޫލުތަްއ ޖެހޭ

ް ްކޮރަޕްަޝންގެ ްވުމުން ްހުއްުޓވަޢަޤާނޫނަކަށް ްއިޤްްިއ،މަލުތައް ްޤައުމުގެ ްސަބަބުން ްއެޅޭްއެކަމުގެ ްކުރިއެރުމަށް ތިޞާދީ

ްކުޑަވެް ްޚިދުމަް،ހުރަސް ްޒިންމާދާރުރަްއޔިތުންނަށް ްފަރާތްތައް ްތިބޭ ްމަގުތްދޭން ްީމެގ ްބިލުެގްކުރެވޭނެ. ްމި ސަދަކީ،

އޮޑިޓަރްޖެނެރަލަށްްް،ކޮށްފަިއސާްބަޔާންްއަދާކުރާްަފރާތްތަކުގެްމުދަލާއިްދައުލަތުގެްަމސްއޫލުްމަޤާމުތަށްްއީތަޢާރަފަކީްމި

ްލާޒިމުކުރުމަށާއި ްހާމަުކރުމުގައިްހާމަކުރުން ްބަޔާން ްފައިސާގެ ްޤާނޫނޭ.ްމަލުކުރަންޢަްމުދަލާއި ްބަޔާންކުރާ ްއުސޫލުތައް ޖެހޭ
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ްކިޔާ ްޤާނޫނަށް ްމަޤާމުތަމި ްމަސްއޫލު ްދައުލަތުގެ ްހާމަްފުރާްްއްނީ ްފައިސާ ްމުދަލާއި ްބިލުްމީހުންގެ ްމި ްޤާނޫނު. ކުރުމުގެ

ްް...ޅުމުގެްމަގުސަދަކީހުށަހެ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގަާވއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތެވުމަށްްދަންނަވަން.ްްމަދުްމުޖްތާޒުއްގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްމުޙަހަނިމާދޫްދާއިރާ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްރަޙީމުއްނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުފޮ

ްކިޔާް!އާދެ ްޤާނޫނަށް ްމަމި ްމަސްއޫލު ްދައުލަތުގެ ްމުދަލާއިނީ ްމީހުންގެ ްފުރާ ްހާްޤާމުތައް ްޤާނޫނުމަފައިސާ .ްމިްކުރުމުގެ

ްއަންނަނި ްބޭނުމަކީ ްހާސިލުޤާނޫނުގެ ްމަގުސަދުތަށް ްމުއަވި ްދައުލަތުގެ ްމަޤާމުތަކުރުން. ްމަސްއޫލު ރާްފުްއްއްސަސާަތކުެގ

ް ްފަރާތްތަކަކަށް ްތިބޭ ްޚިދުމަތްދޭން ްރައްޔިތުންނަށް ްރަްއކާތެރިކޮށްްްވާތީމީހުންނަކީ ްައބުރުވެރިކަން ްފަރާތްތަުކގެ ް،އެ

ްއިތުބާރުހިމާޔަ ްފަރާތްތަަކކީ ްއެ ްކަށަވަުރކުރުން.ްދައުލަތުެގްމުއަތްކުރުމާއި ްކަމުގައި ްމީހުން ްމަސްއޫުލްހިފޭ އްސަސާތަުކގެ

ްފަރާްއްމަޤާމުތަ ްފުށުނާފުރާ ްވާޖިބު ްޤައުމީ ްމަޞްލަޙަތާއި ްއަމިއްލަ ްކަށަވަރުކުތްތަކުގެ ްކޮރަޕްޝަންގެްްން.ރުރާކަން އަދި

ނައްތާލުން.ްިޢއްޒަތްތެިރްްއްާޞދީްކުރިއެރުމަށްްއެޅޭްހުރަސްތަްތިބުންްޤައުމުެގްއިޤްެއކަމުެގްސަބަްއި،މަލުތައްްހުއްޓުވަްޢަ

ްބިލާރައީ ްހުށަހެޅި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްފުށްކޮށްްްއިދޭތެރޭގަްސް. ްވަރަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިުތންގެ

ްއޮްތކަމުގަްް،ޑަިއގެންވިސްނާވަް ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވްއިޞްލާޙެއް ްމިއަްށްގެންނަށް ްމަރުްއިއަދި ްބަހުސްގެ ިއްޔާލާގަޙަާވނަމަ

ްމަރު ްގެނެސްްއިލާގަޙަކޮމިޓީގެ ްިއޞްލާޙެއް ްހައްދަވައިދެްއވުމަީކްއެ ްޤާނޫނަކަށް ްއަވަހަކަށް ްވީހާ ްބިލު ްމި ދެްއަވއިގެްނ

ްއަުޅގަ ްއެދުމެއް. ްބޮުޑ ްވަރަށް ްފުރުޞަތުއަޅުަގނުޑގެ ްހުށަހަޅަން ްބިލު ްިމ ްޮބަޑށްްނޑު ްވަރަށް ދެއްވީތީ

ނޑުްވަކިްވެލާނަން.ްވަރަށްްބޮަޑށްްޝުކުރިއްޔާ.ްް،ޝުކުރުދަންނަވަމުން ްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަހުސްޝުކުރި ްބިލަށް ްމި ްައޅުަގނޑު ްަކނަޑއެިޅފައިއްާޔ ްަގާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްްކުރުމަށް ްޑިއިރުގ3ްްަވަނީ .3ް

މިނެޓުއިރު.ްޕީ.ޕީއެމަށ8ްްްަގޑ1ްްިގޮތްްއަުޅަގނޑުްމިްދަންނަވާލަނީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްހަމަޖެހިފައިވާްްގަިޑއިރުގެްވަގުތު

މިނެޓު.ްޤައުމީްޕާޓީްއަށ5ްްްމިނެޓު.ްޕީ.އޭްއަްށ14ްްމިނެޓު.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށ33ްްްމިނެޓުއިރު.ްީޑ.އާރު.ޕީްައށ42ްްް

ްނ5ްި ްައކަށް ްޕާޓީ ްވަކި ްމިނެޓު. ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްފުރުަޞތ5ްްުސްބަތްނުވާ މިނެޓުއިރުގެ

ްފުރުޞަތުއަުރވަމުންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންނަށް ްިޢްއޒަތްތެރި ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްފުރުަޞތަށް ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ.

ްދާް ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްއަުރވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނުޑ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްމެންބަރުްގެންދާނަން. ްޢިްއޒަތްތެރި ިއރާގެ

ްޢަބްދުއްރަޙީމު.ްهللاްޢަބްދު
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ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެް

ްބިލުް ްހާމަކުރުމުގެ ްފައިސާ ްމުދަލާއި ްމީހުންގެ ްފުރާ ްމަޤާމުތައް ްމަްސއޫލު ްަރީއސް.ްދައުލަތުގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްވަރަށް ްއައީ ްއޮީތްްމި ްމި ްކުރިމަތީަގއި ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވާލަން ްއެހެން ްަވގުތެްއގަ. ރަނގަޅު

ްބޭފުޅުްނެގް ްފެންވަރުގެ ްވަޒީުރންގެ ްނައިާބއި ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ްނައިުބ، ްަވޒީރުންގެ ްާއއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމައް ްވޯޓެްއގެ ްސިއްރު ްނަގާ ްޓަކައި ްކަމަށް ްނެތް ްޢިއްޒަތްތެރިްއިތުބާރު ްއުޅެނީ ްމި ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ސަލަ.

ްދަޢުވަތެްއް ްބޭފުޅެއްެގ ްޮއފީހުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްވާހަކަ. ްެއއްގެ ްހާދިސާ ްހިނަގއިިދޔަ ްއިްއޔެ ރައީސް،

ނޑުްކައިީރގައިްދެންނެ ވީްމެންދުރުްއަޅުަގނޑަށްްލިބޭނެްކަމަށް،ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރަކުްއަޅުގަ

ްޖެހިއިރު.2ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަލީްޢާރިފު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު

ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުންްގެންދަވާްމެންބަރުްއިންނަވަިއގެންްޢާއްމުްކޮމިޓީަގިއްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިހާރުްއެ

ްމިްނިންމާފައިްއޮތްްނިންމުމުގެްރިޕޯޓުްމީކީްއަޅުަގނޑުްއެއްަބސްވާްރިޕޯޓެއްްނޫން.

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަރުޙަލާގަ ްބަހުސް ްވާހަކަެދއްކުމުެގ ްރިޕޯޓަށް ްތިަޔ ްމެންބަރު. ްފުރުޞަުތްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ިއ

ްދާއިރާގެް ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެއްެކވުމަށް، ްވާހަކަފުުޅ ްގޮތުން ްބެހޭ ްިރޕޯޓާ ްތި ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްކެވުން:ވާހަކަދެއްްްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަ
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ނޑުްދަންނަވާލަންްމިްއުޅެނީްމިއަދުގެްހާލަތުްއޮތްްގޮތުން،ްިމއަދުގެްކަންަތއްތަކާްެއއްޗެިހް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ްމިް ްދަނީ ްމި ްފެންނަމުން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްބިލެކޭ. ްމުހިއްމު ްވަރަްށ ްބިލަކީ ްމި ްގޮތުން އޮތް

ްވަމުންްދާތަން.ްމިއަދުގެްސަުރކާރަކީްކޮރަޕްުޓވެފަިއވާްސަރުާކރެއްތޯްނޫންތޯްނިންމުމަށް...ރާއްޖޭަގއިްކޮރަޕްޝަންްޢާއްމުް

ްް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްގަާވިއދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތެވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްބަރުްޢަބްދުނގުްދާއިރާގެްމެންމާފަންނުްހުޅަ

ްކެރިގެން.ް ްވަރަށް ްދަންނަވަނީ ްމި ްައޅުަގނޑު ްއަުޅަގނޑަށް، ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރަން. މަސައްކަތްތަެކއް

ނަޑށްްސީދާްރިޝްވަތުދިނުމަށްްަޓކައިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެ ްއަުޅގަ ްއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްދަށުަގިއްހުންނެވިްބޭފުޅަކު

ލައްވާްމަަސއްކަތްކުެރްއވި.ްިއއްެޔގެްަވގުެތއްގަ.ްމިްވޯޓުްިސއްރުކުރަންްައޅުަގނޑުމެންްަމސައްކަތްކުރާީތވެ.ްިޢއްޒަތްތެިރް

ްޓަކަިއް ްބެލުމަށް ްަރއީސް،ްިމްމައްސަލަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަނީ ްމި ްތެދަށް ްދަންނަާވނީ،ްވަރަށް ނޑު ރައީސް،ްއަުޅގަ

ްކޮމިޓީް ްއިމްތިޔާުޒގެ ްމުއައްަސސާތަކަްށްްމަޖިލީހުގެ ްމިނިވަން ްއެހެނިހެން ްއަދި ްުހށަހަޅާނަން. ްމައްސަލަ ްމި ްވެސް އަށް

ވެސްްމިްމައްސަލަްހުށަހަޅާނެްވާހަކަްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްމިްދަންނަވަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއާޓިފިޝަލްްބީުޗަގއިް

ނީްޖީ.އެމް.އާރޭ،ްޫނނިއްޔާްެއވެނިްބަޔެކޭްކިޔާަފއި،ްޢަދާލަތުްޕާޓީގެްމީހުންްތިބެގެންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްރިޝްވަތުދެ

އެންމެްފަހުންްއެްޢަދާލަތުްޕާޓީްއަށްްނިސްބަތްވާްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރޭް

ްމިކަންްކުރެްއވީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްައޅުަގނޑުްމިްދަންނަވަނީްވަރަށްްކެިރގެން.ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްމުއްޠަލިބު.ް ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއެްއ، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްމައްސަލަް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމުއްޠަލިބު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާެގ ްފަެރސްމާތޮޑާ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ްއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަމާތޮފަރެސް
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ނޑައެިޅގެންްދޮގުްވާަހކަދައްކަނީްއަބަދުވެސް.ްއިހަްށދުވަހުްހައްޖަށްްވަަޑިއގެންފައިް ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްކަ

ނަޑއެިޅގެންްދޮގުްވާަހކަްއެްދައްކަނީ.ް ްވަަޑއިގެންެނވީ.ްެއކަމަކުްމިއަުދްކަ

ް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްގޮތަށްް ްރައްދުވާ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއްއވެސް ްވާހަކަފުޅުގައި ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.ް ްވާހަކަފުޅުނުދެއްެކވުމަށްްދަންނަވަމުން،ްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްބްދުއްރަޙީމުޢަهللاްންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަ

އަޅުަގނޑުްމިްދަންަނވަނީްމިްރާއްޖޭަގއިްކޮރަޕްޝަްނގެްކަްނތައްތައްްހިނގަމުންދާްގޮތުގެްވާހަކަ.ްވަރަށްްތަފްސީލުކޮްށ،ް

ްކޯލްް ްހުންނާނެ ްފޯނުގައި ނުޑގެ ްރައީްސ،ްއަުޅގަ ްފެށިގެން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިން ްވާހަކަ ްކަންތައްތަެކއްގެ ްދިމާވި އިްއޔެަގއި

ް ްވެސް. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގ1ްްެރިކޯޑިން ްގޮުތން. ްގުޅޭ ްއެކަމާ ްދިޔައީ، ްުގޅުްއވަުމން ްމަނިކުފާނު ްއެ ޖެހީއްުސރެ

ްމަސައްކަތްނުކޮށްދީ،ް ްުކރަންޖެހޭ ްޓަަކއި ްސިއްރުކުރުމަށް ްޯވޓު ްމި ްަބއްދަލުކުރަން. ނޑާ ްއަޅުގަ ްބޭނުމޭ ްބޭފުޅަކު ފަރާތުން

ންްކޮށްދޭން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމީްމިްބޭފުޅުންްދައްކާްވާހަަކއިަގއިްހުރިްރައީސް،ްސަރުކާރުންްބޭނުންާވްގޮތަށްްމިކަ

ްބޭފުޅުންނާް ްއިއްތިހާދުގެ ްމަދަނީ ްބޭފުޅުންނާއި ްޕާޓީގެ ްޢަދާލަތު ްދަންނަވާލަނީ. ްމި ްއަޅުަގނޑު ްނެތްކަން އޮއްޓަެރއް

ް ްގެންދިަޔއީ ްވިދާުޅވަމުން ްބޭފުޅުން ްއެ ްުކރިމަތީގައި ްބޭފުޅުން ްއެހެން ްެއވެްސްއަދިވެްސ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ކީކޭތޯ،

ްެއް ްތިބެގެން ްބީޗުގައި ްާއޓިފިޝަލް ްއެތާގައި، ްމިއަދު ްބޭފުޅުން ްއެ ްބޭފުޅުން. ްތިއްބެވި ްމަޤާމުތަކުަގިއ ްއިސް ދައުލަތުގެ

ނޑުމެންނޭް ްއަުޅގަ ްދުވާނަމޭ. ްފަހައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވަނީ ްވާހަަކިއގައި ްދައްކާ ްެއއްތޯ. ްވާހަކަ ްކޮން ދައްކަނީ

ނުޑްކޮ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްަވގުެތއްަގއި، ްދުވަހުގެ ްހުކުުރ ްމިދިޔަ ްއަޅުަގނޑު ްމައްސަލަަތއް، ރަޕްޝަންގެ

ސިއްރުްވޯޓާްމެދުްޢަމަލުކުރާނެްގޮތުގެްވާހަކަްވެސްްއޮންނާީންދަންނަވާފަ.ްއަދިްހަމައެއާއެުކްއެްވަގުތުްައޅުަގނޑުްއެް

ނޑާ ހިސާބަށްްއެިކްގޮތްގޮތުންްައއިްފުރުޞަތުތަްއްތަނަވަސްެވގެން.ްެއކަމަުކްްވާހަކަްދެންނެވިްހިސާބުންްފެށިގެންްއަުޅގަ

ްައޅުަގނުޑް ްިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްަނގާަކށް. ްފުރުޞަތުތައް ްއެ ްނޫން ްބޭނުެމއް ްމިއަދަކު އަޅުަގނުޑ

ް ްނޫން ްބޭނުމެއް ނޑު ްައުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންކަމުން. ްތަޢުބާވެގެން ްނަގާކަށް.ްމިހިރީ ްފުރުޞަތުތަކެއް މިއަދު

ްވަރަށްް ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްައުޅގަ ްއެހެންެވގެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުހިފާނަން. ްެވސް ްބޭނުމެއް ފުރުޞަތުތަކުގެ

ްސައިޒުުނކުރެވެނީްސް ްމީހުންތައް ްސަރުާކގެ ްގުޅިފަިއވާ ްމީހުންނާ ްއެ ްމެންބަރުންނާއި ްޕާޓީގެ ްޢަދާލަތު ްމި ސާފުކޮށް،

ްޓަކައިްއަޅުަގނޑުމެން ްފޮހެލުމަށް ްކޮަރޕްޝަން ްއިން ްރާއްޖެ ްމި ްފޮހެނުލެވޭނޭ. ްކޮރަޕްޝަން ްއިން ްރާއްެޖ ްމި ނަށް

ްކަހަލަް ްމިދެންނެވި ްދިޔުން. ްނިކުމެގެން ްމިތަނުން ްމެންބަރުން ްކަހަލަ ްމިދެންނެވި ްބޭނުްނވަނީ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން
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ް ްގުޅުްނހުރި ްމަސްއޫލުވެރިންނާ ްިއސް ްސަރުކާރުގެ ނުޑްމެންބަރުންނަކީ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްނޫން،ްޢިއްޒަތްތެރި ފަރާތްތަކަށް

ްފެނޭް ްއެބަ ނޑަށް ްަރީއސް.ްއަުޅގަ ްވާހަަކ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮުތގެ ްހިނގައިދިޔަ ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްކަން ްދަންނަވަނީ މި

ން.ްއަދިްހަމަްިމްމިްޤާނޫނުގެްމާއްދާތަުކގެްތެެރއިންްޮއޑިޓަރްޖެނެރަލަށްްވަަރށްްބޮޑެތިްބާރުތަެކއްްލިބިގެންްއަންނަްތަ

ްމާލީް ްހުށަހަޅާނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިލުތައް، ްމި ްއަށް ްޮކމިޓީ ްމުއައްސަސާ ްމިނިވަން ްތެެރިއން ްމާއްދާތަކުގެ ޤާނޫނުގެ

ްފެނޭ.ް ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދާތަން، ްބުނަމުން ްަކމަށް ްއަންނާނެ ްެވސް ްވާހަކަ ްއެްއޗެްއެގ ްހުރިހާ ބަޔާންތަކާ

ްމަޖިލީހުން ްރައީްސ، ްމަޖިލީހުގެްްޢިއްޒަތްތެރި ްރައްޔިތުްނގެ ްސާފުޮކށް، ްވަރަށް ްއޮވޭ ްއެބަ ްަގވާއިުދަގއި ފާސްކޮށްފައިވާ

ްއެްއް ްމައްސަލަ ްތަޢާރަޟުވާނެ ްދެން ްކަމަށް. ްއަމީންޢާއްމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހަޅަންވާނީ ްބަޔާން ްމާލީ މެންބަރުންގެ

ްހުއްޓުވަންޖެ ްކޮރަޕްަޝން ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލީ. ްމި ްފަންތީެގްއަޅުަގނޑު ްދަށް ްއެންމެ ްދައުަލތުގެ ހޭނީކީ

މީހުންނެއްްނޫން.ްދައުލަތުެގްެއންމެްމަތީްފަންތީގައިްތިބިްމީުހންްކޮރަޕްޝަންްހުއްުޓވަންޖެހޭނީ.ްއެކަްންކުރުމަށްްޓަަކިއް

ްއިތުބާރުކުރަ ްކަމަކީ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްކުރަންވީ ްފެށިެގން ްމިއަދުން ްައނެއްބަޔަކަށް ްެއއްބަޔަކު ންްއަޅުަގނޑުމެން

ްނެތް.ް ްކަމެއް ްުދވާނެ ްހިފައިގެން ްފައިސާ ްފަހަތުން ްއޭނަ ްބުނީމާ،ްދެން ްލާނަމޭ ްގޮތަކަށް ްވޯޓެްއްމިވެނި ދަސްކުރަންވީ.

ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއެއީްުކރަންްހެޔޮާވވަރުގެްކަމެއްްނޫން.ްއެކަމަުކްމިހާރުްމިްރާއްޖޭަގިއްއެކަންްާޢއްމުވަމުންދާތީެވ،ް

ނ ޑުްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސގެްސަމާލުކަމަށްްމިްމައްސަލަްމިގެނައީްވެސް.ްއަދިްހަމައެާއއެުކްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހުގައިްތިއްަބވާްމެންބަރުންގެްމައްޗަށްްތުުހމަތުކުރެވޭްކަންތައްަތކާއިްއެްޭބފުޅުންގެްތިމާގެްބޭފުޅުންނާިއް

ްމަޤާމުތަކަ ްއިސް ްސަރުކާރުގެ ްަބޔެްއ ްއަނެއް ްވާހަަކްއަނެއްބަަޔކާއި ްގޮތުގެ ްހިނގަމުންދާ ްކަންތައްތައް ްލައިގެން ށް

ްއެކަްންދަންނަވާލިޔަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަންތަރީްސވާނެ ްފިސާރި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ސް

ްޖެހެނީ ްމި ްދައްކަން ްާވހަކަ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިތބެނީ، ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި .ްފެންނާތީވެ،

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނޭގްމާލޭގެްގޯތިތަކަށްްވަމުންދާްޮގތް.ްމާލެްއިންްމިހާރު،ްމިހާުރވެސްްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ް

ްމީހ333ްްާ ްއެ ްމާދަން ްއޮތް. ްއެބަ ްދޫކޮށްލާފަިއ ްތަންކޮޅު ްލިބިފައިވާ ްމީހުންނަށް ްއެ ްމީހުންނެއް ްއެތައް ްގިނަ އަްށވުރެ

ކަށްްއެްމުދަލަކުންނެއްްބަޔެއްްނުލިބޭނެ.ްވެށިފަހިްމާލެްޕްރޮގްރާމުްތެރެއިންްބިމެއްްލޯމަރާލިޔަސްްއެްމީހުންގެްދަރިންނަ

ްދާންވީ.ްކާކަްށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަކުންްނުލިބޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްކޮންްހިސާބަކަށްތޯ ްހުޅުމާލެ ވެސް

ްދަ ްމި ނޑު ްައުޅގަ ްެއއީ ްވާނީ. ްކަންތައްތައް ްމިއަދުގެ ްރައީސް.ްބައިޢަތުހިފީމަތޯ ްޢިއްޒަތްތެރި ްސުާވލަކީ. ންނަވާ

ްކާިމޔާބުކުރުަމށްް ްއިންތިޚާބު ްިރާޔސީ ްލޯނުތަެކއް، ްބޮޑެތި ްއަަހރު ްއަންނަ ްމި ްދައުލަތުން ްފެނޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދައުލަތުެގް ްވެސް ްމީ ްނޫންތޯ. ްކޮރަޕްޝަނެއް ްވެސް ްމީ ްކަމެއްތޯ. ްކޮންކަހަލަ ްމީ ްދޫކުރާނެަކން. ްސަރުކާރުން ޓަކައި

އޫލުްމަޤާމުތަކުގައިްިތއްަބވާްބޭފުޅުންްކުރަްއވާްކަންތަްއތަކުގެްވާހަކަ،ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްޤައުމަށްްފައިދާުނވާނެްމަސް

ްއިޤްތިޞާދަށް.ް ްޤައުމުގެ ްވާނީ ްކިހިނެއްތޯ ްދޫުކރުމުގެްސަބަބުން ްލޯނުތަކެއް ްއިންޓްެރސްޓު،ްމޯގޭުޖްފްރީކޮށްފައި ގޮތަކަށް

ްނޫ ްކޮރަޕްޝަނެްއ ްެއއީ ްނޫން.ްއެކަމަކު ްކޮރަޕްޝަނެއް ްކަމަކީ ްެއއްެވސް ްކުރާ ްކާމިޔާބުކުރަންވެގެން ްއިންތިޚާބު ން.
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އިންތިޚާބުްކާމިޔާބުކުރަންެވގެްންމުސާރަްބޮޑުކޮށްދިނަސްްކޮރަޕްޝަނެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ްމީްމިް

ްއިޞްލާ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއެހެްނވީމާ، ްިހސާބަކީ. ްއޮތް ްމައްސަލަ ްއެންމެްރާއްޖޭަގއި ްހުންނަ، ްމަޤާމުލިބިފައި ޙުވާންީވ

ްގަޔަކުްމިއަަދކުްނެތްްއަދިްކިލަނބުކަމެއް.ްއެކަމަުކް މަތީގައިްހުންނަްމީހާ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކައިީރގައި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްމަސައްކަތްކުަރއްވަނީ. ްއެ ްކިލަނބުވާްނވެގެން ްއަށް ްއަމިއްލަ ްމަނިކުފާނު ްއެ ިތއްބެިވްްމިހާރު

ްއުޅެނީ.ް ްއެ ްކުރަން ްއެކަން ްކިހިނެއްތޯ ްކިލަނބުކުރަން. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަސައްކަތްކުރަްއވަނީ ްއެ ބޭފުޅުން

ްދުވަހަުކް ްކުރީ ްމީގެ ްމަސައްކަްތކުރަްއވަނީ. ްރިޝްވަތުދޭންވެގެން ްފުރަތަމަ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްއަޅުަގނޑުމެ ްއެްއްދެއްެކިވްއަޅުަގނުޑްައޑުއެހިން ްވާހަކަ ްމިކަހަލަ ްހެންވޭުރްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްމެދު ންގެ

ްކޯެޓްއް ްޮގަވއިގެންދާނެ ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަދައްކަން. ްމި ްޖެހުނީ ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީްސ،ްމިއަދު ްޢިްއޒަތްތެރި ވަގުެތއް.

ްއެްއވެ ްދަުއލަތުގެ ްމި ްއަދި ްސަރުކާރަކުންނެއް. ްރާއްޖޭގެ ްމި ްކޯަޓކަްށްނުހުންނާނެ ްޮގވަިއގެން ނޑު ްައޅުގަ ްމީހަކަށް ސް

ްފުރުޞަތެއްް ްގެންދާކަށް ްއަުޅަގނޑު ްވެސް ްމުއައްސަާސއަކަށް ްމިނިވަން ްޯނންނާނެ.ްއެްއވެސް ްެވސް ްފުރުޞަތެއް ދާކަށް

ނޑުްމިްދަންނަވަނީްވަރަށްްކެރިހުރެގެންނޭްމިްސަރުކާރާްދެކޮޅަ ށްްނޯންނާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވެގެންްއަުޅގަ

ްދަންނަވާލަްން ްއަޅުަގނޑު ްއެއާއެުކ ްއަދި ްނުޖެހޭނަމޭ. ްެވސް ްފަހެއް ްއެކަމަކާ ްތެދުވާނަމޭ. ްތެުދވަންެވއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑު

ްބޭފުޅުންނަށްް ްތިބޭ ްަކއިރީަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއިޞްލާުޙެވވަަޑއިގަންަނވާޭށ. ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންވޭ،

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރިޝްވަތުދޭންްްދަންނަވާށޭ، ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ްޭބފުޅުންނަށް ްއެ އަންގާޭށ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުންގެ ްނޫން. ްތަނެއް ްއޮންނަ ްރިޝްަވތުދޭން ްމަޖިލީހަކީ ްަރްއޔިތުންގެ މަސައްކަތްނުކުަރއްވާށޭ.

ންތޯްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްރިޝްވަތުދޭްވާހަކަްއެބަްދައްާކްމަދަނީްއިއްތިހާދުގެްބޭފުޅުންްވެސް.ްކޮންމެެވސްްކަމެއްްެވގެް

ްދަްއކަންވީނޫންތޯް ްދުވަހު ްއަނެއް ްޭއގެ ްވާހަަކ. ްިރޝްވަތުދޭ ްއަށް ްމީރާ ްަދއްކަންވީނޫންތޯ ްމާދަމާ ްވާހަކަަދއްކާނީ. އެ

ްއޮފްް ްމިނިސްޓަރ ްނޫންތޯ ްދައްކަްނީވ ްދުވަހު ްއަނެއް ްޭއެގ ްވާހަކަ. ްރިޝްވަތުދޭ ްޓޫރިޒަމަށް ްއޮފް މިނިސްޓަރ

ްދި ްރިޝްވަތު ްއުޅޭްޓްރާންސްޕޯޓަށް ްމި ްނުކުރެިވގެން ްޤައުމުގައި ްމި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫންތޯ ްމިއެއް ްވާހަކަ. ން

ކަމަކީ.ްމިްކަމެްއްނޫންްނުކުެރވިގެންްމިްއުޅެނީކީ.ްމިްޤައުުމގައިްުނކުރެިވގެންްމިްުއޅެނީ،ްމިްޤައުމަށްްއިޚްލާޞްތެރިް

ްއިޚްލާ ްެއ ްއުޅެނީ. ްމި ްނުގެނެިވގެން ްހޯދަިއގެްނ ްއަިދވެސް ްހިސާބުންްވެރިައކު ްއަންނަ ްޤައުމަށް ްމި ްވެިރޔަކު ޞްތެރި

ނުޑމެންްކިޔަންޖެހޭނީްރިޝްަވުތް ްއަުޅގަ ރިޝްވަތުެގްކަންަތއްްނިމުނީ.ްއެްހިސާބުންްދެްންނިމުނީ.ްއެްހިސާބުންްދެން

ސް.ްއެއީްއަުޅަގނޑުމެންްދާންޖެހޭނެްހިސާބަކީ،ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއެހެްނވީމާ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްްصدق هللا العظيم

ކޮރަޕްޝަންގެްވާހަކަްމިްޤަުއމުގެްސަރުކާރުންްއެންމެްފުރަތަމައިނުންްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިްދުވަހާއިްމިއަުދް

ްރާއްޖޭގެް ްމި ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަޅުގަ ްވެސް ްބެލީމަ ްހާލަތަކަށް ްހުރިހާ ްމި ްހާލަތާ، ްއޮތް ްދިމާވެފައި މި

ށޭ.ްމިްާރއްޖޭެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްާއއިްަކއިރީަގއިްތިއްެބވިްބޭފުޅުްންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއިޞްލާުޙވެަވޑަިއގަންނަވާ

ްރާއްޖޭގެް ްމި ްފިޔަވަޅުައޅަން. ްޖެހޭނޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނޫންނަމަ، ްއިޞްލާުޙެވވަަޑއިގަންަނވާށޭ. ވެސް
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ްކަމަށް ްސިއްރުނުކޮށްފި ްވޯޓު ްނުޖެހޭނެ. ްފަހެއް ްފިޔަވަޅުައޅާކަށް ްމަޖިލީހުން ްްރައްޔިތުންގެ ސިނކުންތުެގ33ްްވަންޏާ

ްއޮތް.ް ްއެބަ ްކިބަިއގައި ްލީަޑރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްތިިބްރައްޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްޤާބިލުކަން ްބޭލުމުގެ ްވެރިކަމުން ތެރޭގައި

ް ްހުރި ްއެބަ ްކިބައިަގއި ްލީޑަރުންެގ ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއެކަން. ްހުރި 33ްއެބަ

ނުޑްސިނކު ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްފުރުޞަތު ްވަުރގެ ްބޭރުކުރެވޭނެ ްތެރޭަގއި ންތުގެ

ްއަމާޒުކޮށްް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްވާހަކަ ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްހަމައެކަނި ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްޤައުމުތަކު ްއެހެނިހެން ްބޭރުގެ ްތެރެއަްށ ްއެކަުމގެ ްއުފެދޭްދައްކާފަިއ، ްމި ްވެއްދީމަ، ްމީސްމީހުން ްއެހެން ްވިޔަފާރިތަާކ، ގެ

ްަރއީސަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަކމެކޭ. ްނުރަްއކާތެރި ްވަރަށް ްއެއީ ްއޮީތ ްދެންނެވެން ްއަޅުަގނޑަށް ްމައްސަަލއިަގއި ކޮޅިަގނުޑގެ

ްމެންބަރު،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާމިގިީލްދާއިރާގެ ްައކީ ްމައްސަލަ ްިސއްރުުކރުމުގެ ްޕާޓީެގްއެނގިަލއްވާނެ،ްވޯޓު ނޑުމެން އަުޅގަ

ްއިންް ްާރއްޖެ ްމި ްއިސްަނންގަަވއިގެން ްމަނިކުފާނު ްއެ ްަކމެއް. ްކުރަްއވާ ްިއސްނަންގަަވއިގެން ްއިބްރާހީމު ްޤާސިމު ލީޑަރު

ޖީ.އެމް.އާރުްބޭރުކޮށްލުމަށްްޓަކައިްމަސައްކަތްކުރީ.ްދެންްމިއަދުްކިހިނެއްތޯްޖީ.އެމް.އާރާއިްެއްމަނިކުފާނާްގުޅުވޭނީ.ްކޮންް

ްވޯުޓްގޮތަކުން ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޯންނާނެ ްގޮެތއް ްއެްއވެސް ްގުުޅވޭނެ ްުގޅުވާނީ. ތޯ

ްވިޔަފާރިތަުކގެް ްއެ ްވިޔަާފރިތަކާއި ްބޭރުގެ ްތިބި ްާޤިއމުވެފައި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްއަދި ްާއއި ްމައްސަލަ ސިއްރުކުރުުމގެ

ކަމާްުގޅުންްމިްއުޅެނީްއެންމެްބަޔަކާ.ްއެީއ،ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްތޭ.ްމިއެހެނިހެންްމީހުންނަކާްގުޅުެމއްްނެ،ްބޭންކުތަކާ

ްމަނިކުފާުނ8ްް ްއެ ްއަށް ްވާހަކަ ްދެްއކެވި ްބައްދަލުކޮށްފައި ްވެރިންނާ ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާީސ ފެބްރުއަރީަގއި

ް ްޕާޓީގެ ްނަމަ،ްޖުމްހޫރީ ްއިޚްލާޞްތެރި ްމިއަދު ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއުޅެނީ. ްމި ްމިއަދު މެންބަރުނ2ްްްއިޚްލާޞްތެރިނުެވގެން

ް ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްކީްއވެތޯ ްިމއަުދ ްކެބިނެޓުގަ. ްނަމެއ2ްްްތިއްބަވާނެ ްަކއުންސިލުން ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްނެތީ. މެންބަރުން

ް ްއޮތީ. ްއެ ްކިހިނެއްތ13ްްޯފޮނުވާފައި ްކުރިން ްމީގެ ްޢައްޔަންނުކުރަްއވާ. ްނަމެއް ްފޮނުވި ްއަދިވެސް ްެވއްޖެ. ދުވަސް

ްޢައްޔަންކު ްމަޖިލިސް ްމީހެއްެގްވަޒީރުްނގެ ްރައްޓެހި ްހޮވައިލާފައި ްދިމާލަމުން ްވެސް ްކޮންމެ ްދިޔައީ. ރަމުން

ްއެކަހަލަް ްއަނބިކަނބަލުން. ްވެރިޔާެގ ްވިޔަފާރި ްގާތް ްއެންމެ ްހޮވައިލާފައި ްދިމާލަކުން ްކޮންމެވެްސ އަނބިކަނބަލުން.

ްއަުޅގަ ްދިޔައީ. ްމަޖިލީހަށް ްަވޒީރުންެގ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްޢައްޔަްނކުރަމުން ްމީހުން ްނުދަްއާކްގޮތަކަށް ްވާަހކަ ްއެ ނޑުމެން

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްވެސް ްގޮްތ ްވާނެ ްދައްކަންެވއްޖެްއޔާ ްވާހަަކ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިެބނީ. ްމި ްރަީއސް ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑް ނޑުމެންްަމގުމަްއޗަށްްނިކުީތމަްބުނާނެ،ްމިހާރުްކޮންްއަތެއްަގއިހޭްތިހިރީ.ްއަުޅގަ އެނގޭްވަރަށްްރަނގަޅަށް.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްމިްޤައުމަށްްނޭދޭްހެވެއް،ްމިްރާއްޖޭގެްދަންނަވައިލާ ނޑުމެްނނަކީްވަރަށްްޤައުމީްވަންތަްބަޔެކޭ.ްއަުޅގަ ނީްއަުޅގަ

އެްއވެސްްމީހަކުްނޭދޭނެ.ްމިްރާއްޖެްއިންްބޭރުަގއިްއެތައްްޒަމާނެއްްވަންދެންްމަސައްކަްތކޮށްފައިްތިބިްމީހުންްވެސްްމިް

ްހެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޭދޭނެ ްހެެވއް ްޕާޓީގެްރާއްޖެއަކަށް ްޢަދާލަތު ްބޭނުންވޭ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވަަރކަށް. ޔޮއެދޭ

މެންބަރުންނަށް،ްތިްބޭފުޅުންގެްޕާޓީްއިންްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބު،ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިާރގެްެމންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުް

ްއިސްލާމީ ްނޫނޭ. ްއެްއގޮތަަކށް ްސުލޫކާ ްއުުޅއްވީ ްމަނިކުފާނު ްެއ ްނޫނޭ.ްްވަކިކުަރްއވާށޭ. ްއެްއގޮތަކަށް ްވެސް ދުސްތޫާރ
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ްހުންަނާވް ްެއއްަގއި ްޕާޓީ ްއެަފދަ ްަރއީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްއުޅުްއވީ. ްޚިލާފަށޭ ްމުޅިން ްދުސްތޫރާ އިސްލާމީ

ްފޯރިް ްވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެްސ ްދެއްކީމަ ްބިރުތަކެއް ްކަހަލަ ްއެހެން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްކިބައިން މެންބަރުންތަކެއްގެ

ނޑުމެްންވެސްްއަ ނޑުެމންނެއްްފަހެއްްވެސްްނުޖެހޭނެ،ްއެްބޭފުޅުންނާްކުރިމަތިލާކަށް.ްމިްމާލޭގައިްއަުޅގަ ންނާނެ.ްއަުޅގަ

ްބޭބެއިންނާިއް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދަރިންނަށް، ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމައިންބަފައިންނަށް، ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްއުޅެޮބޑުވީ. ވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްގޮތަށް ްއިޭވ ްވެްސްކޮއްކޮމެންނަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަދެްއކީމާ ްހަދައިގެން ްޮގތަށް ްަވގުން ކީ

ްވައްކަންކުިރކަްން ްތަން،ްނޫނިއްޔާ ްވައްކަންކުރި ްއޭނަ ްބުނަންޖެހޭނީ ްވަގެކޭ ްދިމާލަށް ްމީހަކާ ްނުކުރެވޭނެ. ްމާފެއް ހިތުން

ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮްށގެންނުވާނެ. ްއެކަން ްޮގތަކަށް ްއެނޫން ްޤާނޫުންްސާބިތުކުރެިވގެން. ްމާލިއްޔަތު ްރާއްޖޭގެ މި

39ްފާސްކުރީ،ްމާލިްއޔަތުްޤާނޫނަްށްއިޞްލާޙުްފާްސކުރިްުދވަހުެގްކަންތަްއްީވްގޮުތގެްވާހަކަްެވސްްދަންނަވައިލާނަން.ް

ވޯޓުްހަމަކުރަންްެވގެންްައޅުަގނޑުމެންްވަރަްށްބުރަކޮށްްަމސައްކަތްކުރަމުންްިދޔައީ.ްެއައރޕޯޓުްކުްއޔަށްްދިނުމާްދެކޮޅަްށް

ންމެްގަދަޔަށްްވާހަކަދަްއކަމުންްދިޔައީްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބު.ްއެްދުވަހުްއެ

ްދުވަހު.ް ްެއ ްވީ ްިކހިނެއްތޯވީ ްެއއް. ްވޯޓުލާފަ ްޯނންނާނެ ްބައްަލވާ. ްރެކޯޑުްނ ްމަޖިލީހުގެ ްހެއްެދވީ. ކިހިނެއްތޯ

ްރިޝްވަތުދޭނީ ްނޫންތޯ ްވާހަކަދަްއކަންްްޖީ.އެމް.އާރުންނެއް ްއެކަހަލަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއހެންވީމާ، ްދުވަހަކު. އެ

ްދަންނަވަީން ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް. ްހެއްކެއް ްފަދަ ްކޮންމެ ްގެެނވިދާނެ ްތަނަށް ްމި ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ފަށައިފިއްޔާ

ންދެން.ްެއހެންވީމާ،ްއެފަދަްވާހަކަަތްއްމިތާގެ،ްމަޖިލީހުގެްޔައުިމއްާޔަގއިްރެކޯުޑކުރެވިަފއިްހުރިްހެކިތަކުގެްވާހަކަްއަށްްދަ

ްބަޔަުކް ްވެގެން ްމުގުރާލަން ްޢިއްޒަތް ްޤަދަރާއި ްކަރާމަތާއި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ދައްކަންެވގެން

ނުޑްމިއަދުްހެނދުނުްއެންމެްއަވަހަށްްމިްމަޖިލީހަށްްއައިސް،ްއެންމެްއަވަހަށްްމިްވާހަކަްމިް މަސައްކަތްކުރާީތވެްއަުޅގަ

ް.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްދެއްކެވީް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްކުަޑހުވަދޫ ްއެއް. ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްރިޟާ. ްއަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:މަދުްޢާދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކުޑަހުވަ
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ް ްނެީގ ްމި ްއެްއ ްަމއްސަަލ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، 127ްްޢިއްޒަތްތެރި ްދަށުން. ްމާއްދާގެ ަވނ127ްްަވަނަ

ްކޮމިޓީެގް ްވޯޓުދިނުުމގައި ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ް)ހ(ގައި ްމާއްދާގެ ްމި ްބަޔާންެވގެންޭވ، ްާސފުކޮށް ްވަރަށް ް)ށ(ގައި މާއްދާގެ

ްިރެވގެންނުވާޭނ.ްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރަށްްވޯޓުދެވޭނީްމައްސަލަެއްއގައިްދެޮކޅުން...މުޤައްރިރުްބައިވެ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްކުރިމަތީގައިްމިްވާްެއޖެންޑާްއައިޓަމާްބެހޭްގޮތުންްމިހާރުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޅުގަ

ްމަ ްތި ްއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވާ. ްބެހޭްއެްއ، ްނިޒާމާ ްނިންމާފަ. ްޮގތެއް ްަވކި ްވަނީ ްރިޔާސަތުން ްމިހާރު އްސަލަިއަގއި

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން،ްމަަޑވެލީްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމަށް. ްމައްސަލަްއެްއަގއިްއަުޅގަ

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްން:ވާހަކަދެްއކެވުްްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ްޢަބްދު ްއޮތީ. ްމި ްދިމާވެފައި ްޤައުމަށް ްމުޅި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ هللاްއާދެ،

ްޤާސިމުްކިޔާްބޭފުޅަކުްފުލުހުންްތަޅައިްމަރާލައިފި.ްއަދިްދިެވހިރާއްޖޭގެްރައީސް...

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނޫން.ްއިށީ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްއަށްްނިޒާމާ ްރިޟާ ްއަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ނދެވަޑަިއގަންނަވާ.ްމިލަންދޫ

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.

 

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރިޟާމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލީް

ނޑުމެންްުކރިމަތީގައިްމިއަދުްމިްއޮތީްަސރުކާރުގެްއިސްްމަ ޤާމުތަުކގަިއްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްގޮތުްން ްބެހޭ ްހާމަކުރުމާ ްބަާޔން ްފައިސާގެ ްމުދަލާއި ްމީހުންގެ ްތިބި ްމަޤާމުތަކުގައި ްދައުލަތުގެ ްނުވަތަ ްމީހުން ތިބި

ްފާހަގަކޮށްލަްނ،ް ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލާއިުރ ްކަންތައްތަކަްށ ްވިދާޅުެވދެއްވި ްހުށަހަޅަމުން ްބިލު ްމި ްއާދެ! ްބިލެއް. ހުށަހަޅާފައިވާ

ްބޭ ްހުށަހެޅުމުގެ ްއޮޑިޓަރްބިލު ްބަޔާން ްމުދަލާިއްފައިސާގެ ްފަރާތްތަކުގެ ްއަދާކުރާ ްމަޤާމުތައް ްމަސްއޫލު ްދައުލަތުގެ ނުމަކީ

ްބިުލް ްމި ްބަޔާްނކުރުމޭ. ްއުސޫލުތައް ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ްކުރުުމގަިއ ްެއކަން ްލާޒިމްކުރުމަށާއި ްހާމަކުރުން ޖެނެރަލް
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ްެއކަ ްހުއްުޓަވއި، ްޢަމަލުތައް ްކޮރަޕްޝަްނގެ ްެއޅޭްޤާނޫނަކަށްވުމުން، ްކުރިއެރުމަށް ްިއޤްތިޞާދީ ްަޤއުމުގެ ްސަބަބުން މުގެ

ްހިނދުަގއިް ްކަމަްށްޤަބޫލުކުރަްއވާ ްޒިންމާދާރުކުެރވޭނޭ ްފަރާތްތައް ްތިބޭ ްޚިދުމަތްދޭން ްުކޑަެވ،ްަރއްޔިތުްނނަށް ހުރަސްތައް

ްެވއް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްފާހަގަކުރެވެނީ. ްކަމަށް ްބިލެއް ްބިލުްހުށަހަޅާފައިވާ ްމި ޖެްއޔާ

ހުށަހެޅިފައިްމިްއޮތީްހަމަްމުނާސަބުްަވގުތެްއގަ.ްދެންްމިހެންްހުންނަްކަންތައްތައްްހުންނާނެްމާްކުރީަގއިްއަންނަންޖެހޭް

ކަންތައްތައް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްބިލުްވަދެފައިްމިްއޮތީްއެްނމެްރަނގަޅުްެއކަށީގެްނވާްަވުގތުގައިްކަމުަގއިްއަުޅަގނޑަްށް

ްޤަބޫލުކުރެ ްއެކިެއިކްވެސް ްދައުލަތުގެ ްއަދި ްދިމާލަށާ ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްތަކުރާރުކޮށް ްދަންނަވާލަންޖެހުނީ ްމި ްމިހެން ވޭ.

ނޑިނޭޅިްރިޝްވަތުގެްޢަމަލުތަކާްބެހޭްގޮތުންްވާހަކަދަްއކަމުންދަނީ.ް މަސްއޫލުްމަޤާމުތަކުގައިްތިބޭްފަރާތްތަކާްދިމާލަށްްކެ

ްމިްދިޔައީްދާދިްމި ނޑުމެންްފަހައިދުވާެންއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެން ްކުރީަގިއްއަުޅގަ ދާކަށްުދވަހު،ްމީގެްދެްުދވަހެއްހާ

ްދިވެހިރާއްޭޖގެް ްކަމަށް، ްިހންގާނެ ްޢަމަލުތަކެއް ްއަނިޔާވެރި ްއެތައްއެަތްއ ްމިހެންގޮސް ްއިންޒާރުދިުނމާ، ްމަރުގެ ކަމަށާއި

ްކަމުގަް ްކަމެްއ ްދެރަަވރުގެ ްވަރަށް ްމިއީ ްދާތަން. ްޮގވާލަމުްނ ްފާުޅަގއި ްފާަހގަކުެރވެނީ.ްރައްޔިތަކު ްވެސް ްއަޅުަގނޑަށް އި

ްމިް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއޮތުމަކީ ްއޮންނަ ްއަޅައިނުލާ ްސަރުކާރުން ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްދޭތެރޭގައި ްފަރާތްތަކާ ްމިފަދަ އެހެންވީމާ،

ްފާހަަގކުރެވޭ.ް ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމުަގިއ ްކަެމއް ްކުރުވާ ްޮގތަށް ްމި ްކަންތައްަތއް ްއޮެވގެން ްސަުރކާރު ްައޑީަގއި ކަމުގެ

ްހަމަ ްޤާނޫނުގެ ްޓެރަރިޒަމުގެ ްވެސް ްތެރޭަގިއ2ްްޔަޤީނުން ްރައްޔިތުްނގެ ްވަނީ ްަބޔާންކޮށްފައި ް)ކ(ގައި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ބިރުވެރިކަންްއުފެދޭނެްކަމެއްްކުރުން،ްނުވަަތްކުރަންްއުޅުން،ްނުވަތަްމީހެްއގެްފުރާނަްއަްށްނުވަތަްހަށިަގނޑަށްްުނވަަތް

ްއިންޒާރު،ް ްކަމުގެ ްގެއްލުންދީފާނެ ްކަމުގަ.ްމުދަލަށް ްކުެށއް ްބޮޑުެވގެންވާ ްދިނުން.ްމިއީ ްވެސް ްލިޔުމަކުން ްނުވަތަ ދުލުން

ް ްކުށަކީ ްމީހެއްގެ ްކޮށްފި ްޢަމަލެއް ްމިފަދަ 13ްްއަދި ްކަމަށ15ްްްއަހަާރއި ްޖަލަށްލުން ްމުއްދަތަކަށް ްދެމެދުގެ އަހަރާ

ނަޑއެިޅގެންްމިްޤާނޫނުގައިްބަޔާންކޮށްފައިްއެބަްޮއވޭ.ްއެެހންވީމާ،ްއަުޅަގނޑުމެން ނަށްްދާދިްއިހަށްދުވަހުްއިންޒާރުދިްންކަ

ފަރާތްތަކާްއަދިްއެފަދަްފަރާތްަތކާްގުިޅގެން،ްޭއގެްައީޑގައިްިމކަންްރޭވުމަށްްޓަަކއިްތިބިްފަާރތްތަކަކީްެވސްްޙަޤީޤަތުަގއިް

ްމިްޢަމަލުގައިްބައިވެިރވާްފަރާެތއްކަންްައޅުަގނޑުްފާހަގަކޮށްަލންްބޭނުންވޭ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖާބިރު.ްهللاްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު
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ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޢިމްރާނު ްސިަފވާ ްގޮތުަގއި ްޓެރަރިްސޓެއްގެ ްމީހަކު ްއެ ްއަުޅަގނޑަށް ްރައީސް. ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ގެ

ްއެންމެް ްމަޖިލީހުން ްމި ްޢަމަލު ްޓެރަރިސްޓު ްއޭާނގެ ްއާއި ްވާހަަކ ްސުންނާފަތިކުރާނެ ްތަޅައި ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގައި

ފުރަތަމަްވެސްްކުށްވެރިކުރަްނވާނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްދެކެްނ.ްއޭނާްއަކީްޓެރަރިސްޓެްއގެްހުންނަްހުރިހާްސިފަްހުންނަ،ް

ްދަންްހުރި،ްޓެރަރިސްޓެއް...ޓެރަރިސްޓެްއގެްަގއިގާްހުންނަްބަރު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެންްކުރިމަތީގައިްމިްއޮްތް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރު،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ނޑު ްައޅުގަ ްފުރުޞަުތއެރުވޭނީ. ްއަށް ްަމއްސަަލ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްތެެރއިން ްއެޖެންޑާެގ ފުރުޞަތުއަުރވަންްްމައްސަލަިއގެ

ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުމަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޢަލީްރިޟާމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ނުޑްދަންނަވާލަންްއުޅުނީްޙަޤީޤަތުގައިްިމއަދުްއަޅުަގނުޑމެންނާްއަރައިްހަމަިވއިރުް ގަިއްއާދެ!ްޝުކުިރއްޔާ.ްއާދެ!ްައުޅގަ

ްހުރިކަްން ްއެބަ ްނުނެގިފައި ްދިދަ ްދައުލަުތގެ ްރަށްރަށުގައި ްބަެއްއ ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްފެށިގެން ްއިން އިްއޔެ

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްފާހަގަކޮށްލަން ްތިބިކަްނ ްުމޒާހަރާތަކުަގއި ްމަގުމަީތގައި ްަރއްޔިތުން ްަރށްރަށުގައި ްބައެއް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.

ްދަންަނވާލަން ްއިދާރާެގްްއަޅުަގނޑު ްކައުންސިލު ްތިބީ ްެއ ްމިހާރުވެސް ްރައްޔިތުން ްފޮއްޫދެގ ްއަތޮޅު ްނ. ބޭނުން،

ްމް ްނެތް. ްއަކު ްމަސްއޫލުވެރި ްެއްއވެސް ްސަރުކާރުގެ ްއެްއވެްސ ްއަަޅއިލާނެ ްކަމަކަށް ްމި ްމުޒަހާާރގަ. ކުރިމަތީގައި

ރުގެްއެްއެވސްްވުޒާރާްއެްއެގ،ްެއއްވެްސްވާހަކަތައްްއަުޑއަހާނެްމެންބަރަކުްވެސްްނެތް.ްމިްވާހަކަަތއްްއަުޑއަހާނެްސަރުކާ

ވަޒީަރކުްނެތް.ްމިީއްވަރަށްްެދރަވަރުެގްކަމެއް.ްހަމައެާއއެުކަގއިްށ.ްއަތޮޅުްގޮއިޫދަގއިްމިހާރުވެސްްއެްތިބީްމުޒާހަާރގަ.ް

ންވީމާ،ްމިއީްމުޅިްރައްޔިތުންްއެީކއެަކއްަޗަކށްްނުކުމެ،ްއަޑުއުފުލަމުންްމިްދަނީ.ްމިްއަޑުތައްްއަހާނެްފަރާތެއްްނެތް.ްއެހެ

ްއެކިއެިކް ްތަނަށް ްމި ްސަރުކާރުން ްހަދާފައި، ްބިލުތައް ްފާޑުފާޑުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަމެއް. ްވަރުދެރަވަުރގެ ވަރަށް

ް ްމީެގ ްއިންތިޚާބެއް، ްވެސް ްޭރގަިއ ްދިަޔއީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފޮނުވިަޔކަސް ްމެދުވެރިކޮށް 2ްމެންބަރުން

ްްދުވަސްކުިރނ1ްްދުވަސްކުރިން،ް ްނިމުނުތާ ްއިންތިޚާބެއް ްމަޖިލީހުގ24ްްެނިމުނު ްރައްޔިތުންގެ ްނުވަނީްސ،ްމި ގަިޑއިރު

ދުަވސްްވާންދެންްޖަލުަގއިްާބްއވާފައިްއެްއވެސްްސަބަބަކާްނުަލިއ63ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްމަރާިލކަމުގެްތުހުމަތުަގއިް

ް ްތެރޭގައި ްދެނެހުރީމު،ްއިންތިޚާބުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަން. ނަޑއެިޅގެންްދޫކޮށްލި ްކަ ްގޮސް ްމެންބަރުން ްޕާޓީތަުކގެ ބަެއއް

ތުހުމަތުކޮށްފައިްމަރާލިމީހާްއެހެރީްޖަލުގައިނޫންހޭްިކޔާފައިްިއންތިޚާބުގައިްކެމްޕޭންކުރަމުންްދިޔަތަންްވެސް.ްއެހެންވީމާ،ް

ްމި ްބުނަނީ ްއެ ްސީދާ ްކައިީރގައި ްރައްިޔތުންގެ ްވަދެފައި ްއަށް ްގޭގެ ްކަެމްއ. ްދެރަވަރުގެ ްވަރަށް ްއެއްގެްމިއީ ްޕާޓީ ވެނި

އެވެނިްމީހާްއެހެރީްއޭނާްމަާރލިކަމުގެްޔަޤީންކަމާްއެީކއޭ،ްމިްބުނަނީްއެއީްއެްމީހުންްކުިރްކަމެކޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަް
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ްމިފަދަް ްބޭުނން،ްމިްސަރުކާރުން ްފާހަގަކޮށްލަން ްހިްނގާ.ްހަމަެއއާެއީކގަިއްހަމަ ްަޤއުުމގަިއްއެބަ ްމި ްހާދިސާތައް ބިރުވެރި

ޓެރަރިސްޓުންގެްޮގތުގައިްފާހަގަކުެރވޭ،ްޓެރަިރޒަމުގެްޤާނޫނުގައިްމިްއޮތްް)ކ(ްއަށްްރިޢާޔަތްކޮށްފައިްމިފަދަްޢަމަލުތައް،ް

ް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްތިބިތިބުމަކީ ްހައްޔަރުނުކޮށް ްފަރާތްތައް ްހިންގި ްފެށިގެނ7ްްްޢަމަލުތައް ްއިން ފެބްރުއަރީ

ް ްޓެރަރިސްޓުންގެ ްއޮތީ ްމި ްހިސާބަށް ްއެކުެލވޭްމިއަދާ ްމަްއޗަށް ްޓެރަިރސްޓުންގެ ްސަުރކާރެއް. ްެއކުލެވޭ މަްއޗަށް

ްހައިރާންާވކަށްް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުކުރާނެ.ްއެކަމަކާ ްހައްޔަެރއް ްޓެރަރިސްޓަކު ްސަރުކާރަކުން ްއެ ްއޮްތއިރުަގއި ސަރުކާރެއް

ް ްދަންނަވާލީ، ްމި ްއެހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްނުޖެހޭ. ްއެކ7ްްީވެސް ްަދުއލަތް ްދިވެހި ްތަޅަިއްފެބްރުއަރީަގއި އެކަްއޗަކަްށ

ސުންނާފަތިކޮށް،ްޤައުމީްދިފާޢީްބާރަށްްހަމަލާދިންްމީހުންތަކާްދޭތެރޭގައިްދަުޢވާނުކުރާނަމޭްއެްމީހުންނަކީްމިނިވަނުންނޭ.ް

ްދޫކޮށްލީ.ްމިް ްދީފައި ްޝަރަފު ްލަޤަބާިއްޢިއްޒަާތއި ްޣާޒީންނޭ.ްޤާޒީންގެ ްމީހުންނަކީ ްނޫނޭ.ްއެ ްބާޣީންނެއް ްމީހުންނަކީ އެ

ްހުންނަވަީންސަރުކާރުގަް ްއެ ްއިސްވެިރޔާ ްބޭފުޅުން.ްއަިދްއެންމެ ްފެްނވަރުަގިއްތިބި ްވަޒީރުްނގެ ްިޢއްަޒތްތެރި ްހަމަ ްތިބީ އި

ްޙަސަންް ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްދަށުން، ްޤާނޫނުގެ ްމި ްހިތްވަރުދޭން. ްހިފަހައްޓައިގެން،ްޓެރަރިސްޓުންނަށް ްކަމެއް ްހުރިހާ މި

ޙައްމަދުްވަޙީދުްޙަސަންްމަނިކުްހިފައިްހައްޔަުރނުކުރާްހިނދަކުގަިއ،ްދިވެހިްމަނިކުްހިފައިްހައްޔަރުކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްމު

ްނެތްކަްން ްމިނިވަންކަމެއް ްެވސް ްަރއްޔިތުންނަކަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއަދި ްވެސް ްމެންބަރުންނަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްއެ ްކުރަން ްމިކަން ްއެހެންީވމާ، ްއެބަ. ްސާބިތުޭވ ްަކނަޑއެިޅގެން ްމުދަލާިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރީތިކޮށް ްވަރަށް ްޖެޭހ. ބަ

ްކޮންް ްކުރަނީ ްމިކަން ްެއނގޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނށް ްފޮނުވިދާނެ. ްލިޔެފައި ްބިލެއް ްހާމަކުރުމަށް ްބަޔާން ފައިސާގެ

ްނެގިކަންް ްސަބަބުން ްކަމުގެ ްމި ްއެއް ްފައިސާ ްކިހާ ްއަދި ްވެސް. ްކާކަށްކަން ްދިނީ ްކޮންޓްރެކްޓު ްވެސް. ފަރާތަކުންކަން

ްޖެޭހްހައްޔަރުކުރަްނ،ްޢިްއޒަތްތެިރްވެސް.ްއެހެން ްއެބަ ްފަރާތް ްދިން ްދީފަިއ،ްވަގަްށްފައިސާ ްފައިސާ ްމި ވީމާ،ްފުރަތަމަ

ްފަރުމާކުރިް ްބިލުތައް ްމި ްދަށުން ްކޮންޓްރެކްެޓްއގެ ްވަގު ްކަމަކީ ްކުރަންޖެހޭ ްފުރަތަމަ ްޤާނޫނުން ްއެހެްނވީމާ،ްމި ރައީސް.

ްކުރަ ްފުރަތަމަ ްެއއީ ްހައްޔަރުކުރުން. ްހިފައި ްކުރަންޖެހޭ.ްމީހުން ްއެބަ ްއެކަން ްކުިރން ްފާްސކުރުމުގެ ްަކމެއް،ްބިލު ންޖެހޭ

އެކަންކޮށްަފއި،ްއޭގެްފަހަތުންްދެންްއަދިްބިލުްމިްމަޖިލީހުގެްތެރެއިންްބަލައިގަންނަންްވެްސްމިްޖެހެނީ.ްމިކަންްކުރުމާް

ްމަރު ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނެްތ. ްއިޢުތިރާެޟއް ްއެްއވެސް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްހަމަްދޭތެރޭގައި ްބިލަކީ ްމި ޙަބާކިޔަން.

ރަނގަޅުްބިލެއް.ްމިްބިލުްއޮްނނަންްއެބަްޖެހޭ.ްޮއވެގެްންކަްނނޭނގެްމިކަހަލަްފަރާތްތައްްެވސްްހިފައިްހަްއޔަރުކުެރވޭނީ.ް

ްަރއްޔިތުންް ްރަށްރަށުގެ ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވާހަަކއަީކ ްއުޅޭ ްމި ްދަްނނަވާލަން ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ޗަކަށްްމުޒަހަާރކުރަމުންްދާއިރުގައިްއެްބޭފުޅުންނަށްްލިބެންޖެހޭްޙައްޤުތައް،ްއެްރަށުގެްރައްޔިތުްނގެްޙައްޤުަތްއްއެީކއެަކއް

ނުލިބިގެންްއެކަމަށްްއަުޑއުފުލާއިރުަގއިްމިްސަރުކާރުަގއިްނެތޭްއެްއަޑުއަހާނެްކަންފަތެއް.ްަކންފަތްްހުރީްބީރުވެފަ.ްދެްލޯް

ްތަ ްއޮީތ ްދުލުގައި ްކަނުވެފަ. ްފޮއްދޫގެްހުރީ ްނ. ްކަމެއް. ްފާހަގަކޮށްަލންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ،ްިމއީ ޅުއެުޅވިފަ.

ރައްޔިތުންނާއިްށ.އަތޮޅުްޮގއިޫދގެްރަްއޔިތުންްއެްތިބީްމަގުަމތީގައިްމުޒާހަާރގަ.ްއެހެންވީާމ،ްމިްއަޑުްއެބަްޖެހޭްއަހަން.ް

ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްފާހަގަކޮށްލަްނ ްކަންނޭނގެްްހަމައެއާެއކީަގއި ްފެށިގެން ްއިން ްމާދަމާ ްމިދާކަށްދުވަހު، ދާދި
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ްބުނިް ްނުަނގަން ްަކންތައްތަކާއި ްބުނި ްނުކުރަން ްދަްއކާއިުރގައި ްދެްއކޭނީ. ްވާހަކަަތއް ްބަޖެުޓގެ ްއަހަރުގެ ްއޮތް ކުރިއަށް

ްރަ ްވެސް ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްނިމިފަ. ްގޮަވއި ްއޮީތ ްމި ްވެސް ްވާހަކަތައް ްކީާހ ްނުޮގވަން އްޔިތުންްއެްއޗެހިތަކާއި

ްވާނުވާ.ް ްމި ްވިސްނަން ްޖެހޭ ްއެބަ ްރައްޔިތުން ްޖެހޭ. ްެއބަ ްއަުޑއަހަން ްރަްއޔިތުން ްކަންތައްަތއް. ބަލައިގަންނަންޖެހޭ

%ް ްވެސްް%15ްޖީ.އެސް.ޓީ ްފޯނުން ްއެ ްބޮޑުޮކށްފި.ްފޯނުކޮށްލީމަ ްނިންމައިފި.ްތެލުނ6ްްްއަށް ްަނާގްގޮތަށް ޖީ.އެސް.ޓީ

ދެނީ.ްއަނެއްކޮޅުންްޖީ.އެސް.ޓީްނަގަނީ.ްނެގީމަ،ްމަސްވެރިންނަށްްކިހިނެއްތޯްމިްސަބްސިޑީްދެނީ.ްއެއްޮކޅުންްސަބްސިޑީް

ްމިް ްރައްޔިތުން ްޖެހޭ ްއެބަ ްޮބޑަްށ ްވަރަށް ްއެހެންވީމާ، ްެދއްޭކ. ްއެބަ ްވާހަކަ ްދޭ ްސަްބސިޑީ ްމަސްވެރިންނަށް ވަނީ.

ްގޮ ްޚާއްޞަ ްވަކިން ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްފިކުރުކުރަން. ްވިްސނައި ްދޭތެރޭަގއި ްބޭނުން،ްކަންތައްތަކާ ްދަންނަވާލަން ެތްއގައި

ްއިދިޮކޅުް ްއެމް.ޑީ.ޕީއާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކެމްޕޭނުަގއި ްދާއިރާގެ ްއުނގޫފާރު ްޖެހޭނޭ ްރައްޔިުތން ްދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ް ްވާަހަކތައް ްދެއްކި ްއެ ްހިނގައިދިޔ24ްްަފަރާތްތަކުން ްކަން ްދެން ްޮގތުން ްގުޅޭ ްފަރާތާ ްދޫކޮށްލި ްނުވަނީްސްއެ ަގޑިއިރު

ްއެބަްޖެހޭްފާހަގަކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާްވަރަށްްޮބޑަށް.ގޮތް.ްމިކަންް

ް

ްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮ

. نا هحود وعلى آله وصحبه أجوعين سيدالصالة والسالم على  الحود هلل رب العالوين .بسن هللا الرحون الرحين

އްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްމިފަދަްބިލެއްްހުށަހެޅީތީްއަުޅަގނޑުްވަރަށްްޝުކުުރވެރިވަން.ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވާހަކަދަްއކަން ްެވސް ްއެއްގޮތަށް ްޙަޤީޤަތާިއ ްވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ހަމައެހެންމެ

ްބު ްދެްއިކްކަމަށް ްއަޅުަގނޑު ްމަޖިލީހުގައި ްމިއަދު ްވާހަކައަކީ ްެއއްެޗއްްމިދެންނެވި ްއަޅުަގނޑު ްގޮތުން ްބެހޭ ްވާހަކައަކާ ނާ

ް ްރޭގައި ްދަންނަވާލަނީ. ްޢަބްދ12:13ުމި ްަގއި ްއޮތީްهللا ްއަޅުަގނޑު ްއޭރު ްހުރީ. ްގުޅާަފއި ނޑަށް ްއަޅުގަ ޢަބްދުއްަރޙިމު

މިްގަިއ،ްފަތިސްްނަމާދަށްްފަހުގަ.ްއަުޅަގނޑުްފޯނުންްމިހާރުވެްސ5:24ްނިދާފަ.ްއަޅުަގނުޑްއެްބޭފުާޅްއަށްްގުޅީްފަތިހުް

ްދެވިދާނެް ްކިހާވަރަކަށް ްވޯޓު ްމިއަދު ްބުނީ ްކައިީރަގއި ްއަުޅަގނޑު ްުގޅީމަ، ްއަޅުަގނޑު ްހުންނާނެ. ްސާފުކޮށް މަޢުލޫމާތު

ްތިް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ، ްދެޭވކަށެއް. ްނެތޭ ްއަޅުަގނޑަކަށް ްދިނަސް ްއެއް ްފައިސާ ްކިތަންމެ ްބުނިން، ނޑު ްއަުޅގަ ހެއްޔޭ.

ނ ޑަށްްވުރެއްްކުިރންްމިއަދުްފުރުޞަތުހޯދާފައި،ްއެއާްދިމާއިދިޮކޅަށްްއެްވާހަކަްވާހަކަްމިއަދުްދަްއކާނަމޭ.ްބުނީމާ،ްއަުޅގަ

ްޢަބްދު ްމިއަދު ްކަމަކީ ްއަނެއް ްހިތާމަކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްދެއްކެީވ. ްޤާސިމުްهللا ޢަބްދުއްރަހީމުމެން،

ްަރއީސް ްއިްއޒަތްތެރި ްމަސައްކަތް. ްކުރަމުންދާ ްޓަކައި ްހަލާކުކޮށްލުމަށް ްއިބްރާހީމު ްމަނިކުފާުން، ްއެނގޭ ނޑަްށ އަުޅގަ

ްއެހެންނަމަވެސް،ްޢަބްދު ްދާން. ްބަހުސަށް ްބިލުގެ ްދެއްެކވިއިުރްهللاްވިދާޅުވާެނކަން ްއެއް ްވާހަކަ ްހުރިހާ ްއެ ޢަބްދުއްރަޙީމު

ްވެސްްމަނިކުފާނުްއިންނެވީްިތހެން...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމާ ްދަންނަވާލީ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްމެންބަރު، ްއެގޮތަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ފަންނު

ްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގއިްއޮތްްޮގތަށްްނަންްގެންނަވަން.ްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުގެްވާހަކަފުޅުްުކރިއަށްްގެންދިއުމަށް.

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއަޅުް ްޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ. ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްގޮތަށް. ްއެ ްބޭނުންކުރާނީ ނޑު هللاްގަ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަބްދުއްރަޙީމު. ޢަބްދުއްރަޙީމުްهللا

ްވާ ްެއހެން ްވިދާުޅިވ، ްަކއިރީަގއި ްއަުޅަގނޑު ްދެންނެީވ، ނޑުްއަޅުަގނޑަށް ްއަުޅގަ ްަދންނަވައިލާނަން. ްވެސް ްއެއް ހަކަ

ކައިީރގައިްބުނީްތިމަންނަމެންްމިްރާވަމުންދަނީްޤާސިމުްއިބްރާހީމުްމިްޤައުމުގެްވެރިކަމަށްްގެނައުމަށްްޓަކައޭ.ްމިކަމަށްް

ް ްވެރިކަން ްތިމަންނަ ްއިބްރާހީމަށް ްދެްއވާނޭްޤާސިމު ްަރއީސް.ްމަނިކުފާނަށްްސިޓީފުޅެއް ްިޢއްޒަތްތެރި ބޭނުންްނޫްންޓަކައި

ރައީްސްނާިޒމުްދެއްވާނޭްތިމަންނަމެންނަށްްްރައީސް،ްއިންޕީުޗކުރުމަށްފަހުަގއިްދެންްނައިބުްްކަމަށް.ްމިދެންނެވީްމިހާރުގެ

ްސިޓީްއެްއ،ްތިމަންނަމެންްރައީސްކަންްބޭނުންްނޫންްކަމަށް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖާބިރު.هللاްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިއްް

 

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްއަބަދުވެްސް ްވާހަކަ ްޚިލާފު ްޙަޤީޤަތާ ްމިތާނގައި ްއަމުދުން ްއަދި ްބަހުސްކުރެވެންޖެހޭނީ. ްމައްސަލައި ްވާ ހުށަހެޅިފައި

ްމަޖިލީހުގައި...ދައްކައިްއަދިްރިޝްވަތުަނގަިއގެންްމިް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާެގް ްފަރެސްމާތޮޑާ ްޫނން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުޑާްދާއިރާގެްމެންބަފަރެސްމާތޮ
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ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިާރެގް ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއިށީނދެވަަޑއިގަްނނަވާ! ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްސްމާތޮފަރެ

ްއެއްޗެިހް ްދިމާލަށް ްމީހުންނާ ްއެހެން ްނުލިބިއްޖެއްޔާ ްެއތިފޮދު ްބޭނުންފުޅުާވވަރަށް ްފަހަރެއްަގއި ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެ ްމީހުން ްބޭނުންާވ ްކިޔަން ްއެްއޗެހި ްނޫން. ްެއއް ްަމްއސަލަ ްެއއީކީ ްދިމާވާނެ. ްބޭނުންާވްކިޔަން ްބޯން ްކިޔާނެ. ްއޗެހި

ނުޑމެންްކުރާނެްކަމެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް... ްމީހުންްބޯނެ.ްއެއީކީްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖާބިރު.ްްهللاްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމެންބަރުްޢަބްދުކާށިދޫްދާއިރާގެް

ްމީހުންގެް ްއަދި ްކުރާ، ްަކންތައް ްއެންމެހައި ްހުތުރުވެގެްނވާ ްާރއްޖޭގަިއ ްމި ްއަދި ްޮދގުހަދާ، ްމަޖިލީހުގައި ްމި މީނައަކީ

ްބޮލުގައިްއެްޒިންމާއަުޅވަމުން...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ ްމެންބަރު ްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނެދވަަޑއިގަްނނަވާ! ްއިށީނދެަވަޑއިގަންަނވާ! !

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަޑަިއގަްނނަވާ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްޢިްއަޒތްތެރި އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމުަގއި ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއަޒތްތެރި ްްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ްަގވާއިުދގެ ްމާއްާދގ46ްްެމަޖިލީހުގެ ވަނަ

ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުުމގަިއް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަޑަިއގަްނނަވާ! ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަށް، )ނ(

ނޑުްނަޭސހަތްތެރިވަން.ްއިސްލާމްދީނ46ްުމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް ެގްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްއަށްްރިޢާޔަްތކުރެްއވުމަށްްއަުޅގަ

ްމަޖިލީހާިއް ްހިތައިގެން ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްއަދަބުތަކަްށ ްބަސްމޮށެުއޅުމުގެ ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްޚިލާފުނުވެ، އަސްލުތަާކއި
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ްމުޚާޠަބުކޮށްް ްރިާޔސަތާ ްޖަލްސާގައި ްމަތިން ްގޮތުގެ ްާނންނާނެ ްއުިނކަމެއް ްކަރާމަތަށް ްމެންބަރެއްގެ ްއެއްެވސް މަޖިލީހުގެ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަދެްއކެވުމަށް ްގަވާއިދަށ46ްްްގަާވއިދުގެ ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަްތތެރި ްވަނީ. ް)ނ(ަގއި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ނޑުްނަސޭހަތްތެރިވަން.ްިއލްތިމާސްކުރަން.ްއެދެން. ްހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތެވުމަށްްއަޅުގަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

ްޢިްއޒަތްތެރި ނެޑްއްްޝުކުރިއްާޔ ްއަުޅގަ ްބޭރަކުން ްއަަދބުގެ ްބަާހއި ްބަސްމޮށެއުޅޭ ްާރްއޖޭގެ ްވެސް ްހަމަޔަޤީނުން ރަީއސް.

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުރަން. ްމުޚާޠަބެއް ްމީހަކާ ްެއހެން ްނޫނީ ްރައީސް ްިޢއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ނުދަން.

ްޢިއްޒަތްތެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްައޅުަގނޑު ްފަހަރެްއގައި ްދެންނެވީ ްނުކުރަން.ްއަޅުަގނޑު ްމުޚާޠަބެއް ްވެސް ްމެންބަރަކާ ރި

ްއެް ްމީހާ، ްބޭނުންވާ ްބޯން ްފަހަރެްއގަިއ ްދެންނެވީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުކުރަން. ްމުޚާޠަބެއް ްެވސް ްމީހަކަށް ްއެހެން އަޅުަގނޑު

ްބެއްެލވީމަް ްޔައުމިްއޔާ ްނުުކރަން. ްމުޚާޠަބެއް ްމީހަކަށް ްއެްއެވސް ްޭއގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްރުޅިއައިސްދާނޭ. ބޯންނުލިބުނީމަ

ނޑުްދަންނަވަންްޭބނުންވަނީ...ް ްރަނގަޅުވާނެ.ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖާބިރު.هللاްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

ް:ޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުންهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްނަހަލާލުްދަރިްއެއް،ްކުޅުދުއްުފށީގައިްމުއްޠަލިުބގެްއެބަްހުރިްކަމަށް...

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަތަކަްށް ްފަދަ ްތިޔަ ްއިށީނދެވަަޑއިގަްނނަވާ! ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތެްއްނާރުވާނަން. ްމިތާކު ްދާއިރާެގްްއަޅުަގނޑު ްކާށިދޫ ްއަދި ްމެންބަރުްވެސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ްޢަބްދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގަވާއިދަށްްهللا ްމަޖިލީހުގެ ްެވސް ްވާހަކަފުޅުަގއި ްބޭފުޅުންގެ ްދެ ްވެސް، ޖާބިރު

ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްހިއްތެވުމަށް ްއިބްރާހީމުްްހުރުމަތްތެރިކޮށް މެންބަރު
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ް ްަގވާއިުދގެ ްަމޖިލީހުގެ ްދަންނަވަން. ްގެންދެވުމަށް ްކުރިއަްށ ްވާހަކަފުޅު ްހުރިހ46ްްާމުއްޠަލިބު ްއަށް ް)ނ( ވަަންމާއްދާގެ

ްމެންބަރުންްވެސްްއިޙްތިރާމުުކރެއްވުމަށްްައޅުަގނޑުްއަދިވެްސްއެއްްފަހަރުްދަންނަވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުއްޠަލިބުްޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުފަރެސްމާތޮ

ްައޅުަގނުޑް ްފާސްކުރުމަީކ ްޤާނޫނެއް ްހުށަހަޅަން ްބަޔާން ްމާލީ ްވެރިންެގ ްދައުލަުތގެ ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ނޑުްޔަޤީންކަންްއަުރވަނީްމިހާތަނަށްްވެސްްމިްމަޖިލީހަށްް ހަމަޔަޤީނުންްވެސްްއެކަމާްަކންބޮޑުވާނެްކަމެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ްބަ ްވާނެ.ްމާލީ ނޑު ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ްމެންބަރުންގެ ްހުށަހެޅި ްގޮތުން ްސާފު ްއެންމެ ްއެކީަގއި ްޔަޤީންކަމާ ްއެންމެ ޔާން

ްބަޔާްން ްމާލީ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްނެތް. ްެއއް ްަމއްސަލަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްދޭތެރޭގައި ްހާމަކުރުމާ ްބަޔާން ްމާލީ އަޅުަގނުޑގެ

ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްެވސް ްދޭތެރޭގައި ްބެލުމާ ްދިމާލަކުން ްޔަޤީންކަންްްކޮންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސް ްއެއް މައްސަލަ

ް ްެއްއްދެއްކިޔަސް ްވާހަކަ ްކޮންމެ ްބަޔަކު ްރައީަސށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދިމާލަކުްންهللاއަރުވަނީ ްއެްއވެސް ްއެީކގައި ްރަޙުމަތާ ގެ

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުހުންނާނެ. ްއެއް ްޤަބޫލުކޮށްފަ ްމިހާތަނަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރިްޝވަތެްއ ްއެްއވެސް ީއސް،ްދޭ

ްކުރަމުންދާް ްބަޔަކު ްނަމުގައި ްހޯދައިދިނުމުގެ ްވެރިކަން ްއިބްރާހީމަށް ްޤާސިމު ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުްއެްމީހަކަށްްޓަކައިްއެންމެްއިޙްތިރާމުކުާރް ވިޔާނުދާްމަސަްއކަތް.ްމާމިނިގލީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކީްއަުޅގަ

ް ްތަފާތު ނޑު ްއަޅުގަ ްއަިދްމީހާކަމަށް ްއިޙްތިރާމުކުރާ ްއަަބދުވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮންނާނެ. ްބަޔާންކޮށްފަިއ ފޯރަމްތަކުގައި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެ ްެއހެންނަމަވެސް ްބޭފުޅާ. ްެއއް ްހިމެނޭ ްތެޭރގައި ްމީހުންގެ ްލޯބިވާ ްއެންމެ ްދެކެ ްމީހެއް ްއެ އަޅުަގނޑު

ްމި ްމަަސއްކަްތކުރަމުންދާކަމީ ްބަޔަކު ްޓަކައި ްހަލާކުކޮށްލުމަށް ްއެހެންނަމަވެްސްމެންބަރު ްޙަޤީޤަތެއް. ްއޮތް ްފެންނަން އަދު

ްމަޅީގައިް ްޖަހަމުންދާ ްމި ްވިސްނިވަަޑިއގެން، ްހެޔޮފުޅު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްއުއްމީދުކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ްދެންނެވިް ްމި ނޑަށް ްައޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް. ްސަާލމަތްވެވަަޑިއގަންނަވާނެ ޖެހިވަޑައިުނގަންނަަވއި،

ްޢަބްދުވާހަ ްވާހަކަަތއް ްދެންނެވި ްކުރިން ްއާދެ! ްކަތަްއ، ްޤަބޫުލކުރާްهللا ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކިޔައިދިނީމާ ޢަބްދުއްރަޙީމި

ޢަބްދުއްރަޙީމަކީްއަޅުަގނޑުްވަރަށްްކުރިއްސުެރްވެސް،ްމިދެންނެވީްދަންަންهللاްވާހަކަތަެކއްްނޫން.ްއެހެންނަމަެވސްްޢަބްދު

ްދަންނަ ްެއްމަނިކުފާނު ނޑު ްދާއިާރގެްމީހެއްްނޫން.ްއަުޅގަ ްހުޅަނގު ްފަހުން.ްމާފަންނު ްއައި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްހަމައެކަނި ނީ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްދަންނަނީ. ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްޮގތުން ްމެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްދައްކަަވއި،ްޢަދާލަ ްމިތާ ްވާހަކަތަކެއް ްޚިލާފު ްޙަޤީޤަތާ ނޑަެއިޅގެން ްކަ ްކިޔަިއްމިދެންނެވީ،ްމިއަދު ްއެއްޗެހި ްއަށް ްޕާޓީ ތު

ްއެކަމަުކް ްކިޔަްނވީ. ްވެސް ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ްކިޔަްނވީ. ްއެްއޗެއް ްބޭނުންވާ ްކިޔަން ްއަށް ްޕާޓީ ްޢަދާލަތު ްކުރީމަ، އެކަން

ްރިްޝވަތެްއް ްއުޅުނު ްދެއްވަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްވިދާުޅީވ، ްއެ ްވާހަކަ ްރިޝްވަތުގެ ްމުޚާޠަބުކޮށް އަޅުަގނޑަށް

ް ނޑުްއަޅުަގނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްބޭނުމެއް ްޖަވާބުދޭކަެށްއ ްވާހަކަައކަށް ްދައްާކ ްމީހަކު ްކޮންމެ ްއަުޅަގނޑު ނުހިފީމަ.

ްވިދާުޅވާކަެށއްްނުކެރޭ.ް ްެއްއޗެއް ްއެްއޗެްއްބޭފުޅަކަށް ްވަރަށްްސާފުކޮްށްެއްއވެސް ނޑާްބެޭހްގޮތުން ްއަުޅގަ އުއްމީދުކުރަނީ
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ް ްވިދާުޅވީމަ، ްއެްއޗެއް ްމަިއކުަގއި ްމި ްއެހެންްއެހެންވިްއޔާ ްއެހެންނަމަވެސް ްބަލާަނމޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތެއް ްާވނެ ދެން

ނޑުްއަަޅްއެއްްނުލާނަމޭ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް ްތިބެގެންްސައިޮކޓަރީަގއިްދައްާކްވާހަކަައކަށެއްްއަުޅގަ

ް

ްހަކަދެއްެކވުްނ:އިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހުޅުހެންވޭރުްދާ

ީއސް.ްއާދެ!ްދައުލަތުގެްއެިކއެިކްމަޤާމުތަކުގައިްތިބިްމީހުންގެްމާލީްބަޔާންތައްްސަރުކާރަށްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަ

ްހުށަހެޅުމަކީް ްިވޔަސް ްަފރާތަކަށް ްއެހެން ްއަދި ްވިަޔސް ްޖެނެރަަލށް ްޮއޑިޓަރ ްގޮތަށް، ްއެނޭގ ްރަްއޔިތުންނަށް ނުވަތަ

ްރައް ްމި ްގުިޅގެްނ ްެއކަމާ ްކަމެއް. ްާތއީދުކުރާ ްވަރަށް ްބަޔާންތައްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ޔިތުންގެ

ްގޮތުަގއިް އަހަރަށްވުރެްގިަނވެގެްންމިްދަނީ.ްމިއިންްއެއްވެްސ4ްްހުށަހަޅަމުންްއަންނަތާްމިހާރުްއަޅުަގނޑަށްްލަފާކުރެވޭ

ނޑުމެންްމިްތިބީްއެކަންްހާމަކޮށްގެން.ްއެ ކަމަކުްމިއަުދްބަޔާނެއްްބަލަންޖެހިގެންްނުބެލޭްފަރާތެއްްވެސްްނޯންނާނެ.ްއަޅުގަ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހީވަނީ ނޑަށް ްގެންާދއިުރގަިއ،ްއަުޅގަ ްވާހަކަަދއްކަމުން ްއަނެކަުކގެ ްެއކަކު އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހުށަހަަޅންޖެހިއްޖެކަން. ްބަޔާންތައް ްމީހުންގެ ްމަަސއްކަތްކުރާ ްމީޑިޔާަގއި ްއަދި ްބެހޭ، ރިޕޯޓަރުންނާ

އްޭޖެގްރައްޔިތުްނގެްތެރޭަގއިްހިމެނޭ،ްޚާއްަޞކޮށްްމިއަދުްައޅުަގނޑުްހަމަްއަމިއްލަްނަފްސަށްްދަންނަވައިލާނަންްދިވެހިރާ

ްދިވެހިރާއްޭޖގެް ްއަިދ ްމީހެއް. ްހަމަވަމުންާދ ްދައުރު ްދެ ްމަސަްއކަތްުކރާތާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑަީކ ްއަުޅގަ ްދަންނަވަނީ. މި

ްމަޖި ްިމ ްދިޔައިުރގައި ްހަލަބޮލިވެގެން ްއެންމެ ްހަޔާތް ްރިސޯޓެއްްސިޔާސީ ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްދޭ ްވޯޓެއް ލީހުގައި

ނޑުްމިްތަނުަގއިްަވރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެީކގަިއްމަސައްކަތްކުރިން.ްެއކަމަކުް ދެމުންގެންދިޔަްޒަމާނުަގއިްެވސްްއަުޅގަ

ނޑާްބެހޭްގޮތުން،ްޚާއްޞަކޮށްްބަޔަކުްމީހުންްރާވައިގެން،ް އްގެްވާހަަކްމިލިޔަންްޑޮލަރ21ްެމިްމަޖިލިސްްތެރޭގައިްއަުޅގަ

ް ްވައްަޓއި ްސަރުކާރެއް ްމިައދު ްކަމެްއ. ްއެނިގގެންދިޔަ ްރައްޔިތުންނަްށ ްމުޅި ްޢާއްމުކޮށް ްއެއީ ްދެއްކުން ްތަނުގައި 9ްމި

ްމިް ްބަދުނާމުކޮށް ްޢާއިލާ ްުމޅި ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތާއި ްކުރި ްކާންބޯން ނޑު ްއަުޅގަ ްދަނީ. ްމި ްެވގެން މަސްދުވަސް

ްގެްނދި ްވާހަކަަދއްކަމުން ްކުރީގައިްތަނުގައި ްދުވަސް ްދެ ްމީގެ ްދަންނަވައިލާނަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްޚާއްޞަކޮްށ ްފަރާތްތައް، ޔަ

ްދާއިާރެގް ްމަސައްކަތްކޮށްފަިއވާްސުާނމީގެ،ްފަރެސްމާތޮޑާ ްމުއްޠަލިބު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ދެންމެގައި

ްމުއްޠަލިބު،ްެއްބޭފުޅާްިނސްބަތް ްއިބްރާީހމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުންފުންޏަކަށްްސަުރކާރުން ްރުިފޔ2.2ްްާވާ މިލިޔަން

ްއެކަމަުކް ްދޫކުރަްނވީ. ްފައިސާ ްކީްއެވގެންތޯ ްދޮެގއްތޯ. ްިމއީ ްބައްަލވާ، ްމަސައްކަތަކަށް. ްނުކުާރ ްއޮތް ްއެބަ ދީފައި

ްޔަޤީ ްވަރަށް ްދެްއކިްވާހަކަ.ްައޅުަގނޑު ްތެދުވެ،ްމިްތަނުގައި ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެ ްދިމާލަށް ްެއުކްއަޅުަގނޑާ ންކަމާ

ްމަސައްކަތްކޮްށގެންް ްއަށް ްއަމިއްަލ ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްެކރޭތީވެ. ްބުނަންކެރެނީ، ްތެދުވެ ްސާބިތުކަންމަތީ ްދަންނަވަނީ، މި

ދިރިއުޅޭްމީހެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްމުޅިްޢާއިލާްބަދުނާމްކޮށްގެންްމިްތަނުގައިްވާހަކަދެްއކީ.ްމިްކަމުގައިްއެންމެްއިސްކޮްށް

ްރިޕޯޓު ްދިޓީވީގެ ްމައްޗަްށްްހުންނަނީ ްރިޕޯޓުެގ ްލިޔާ ްމިދުަހތު ްބުނެގެން ްއުްއޗު ްަޗންޕާ ްމިދުހަތު. ްއިންނަ ލިޔަން

ްމިދުހަތުެގް ްދޭތެރޭގައި، ްމިދުހަތާ ްބޭނުން ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދިޔައީ. ްކަތިލަމުން ްޢާއިލާ ްމުޅި ްައޅުަގނުޑގެ ބަޔާންކޮށް،
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އެކީަގއިްޖިންސީްޯގނާގެްތުހުމަތުކުރެވެމުންދާްމިްކޮރަޕްޝަންްހުރިވަރުްބަލަން.ްޗަންޕާްއުްއޗުއާްއެީކގަިއ،ްކުަޑކުދިންނާް

ްމިދުހަތަކީްމުޅިްޤައުމަށްްބަލާޔަކަށްްވެފައި...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްވާަހކަފުޅުދެއްެކވުމުަގއި ްތުހުމަތަށް ްވާހަަކއިަގއި، ްމެންބަރުގެ 46ްޢިއްޒަތްތެރި

ްގެްރޫޙާްެއއްގޮތަށްްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުންްެއދެން.ވަނަްމާއްދާގެް)ނ(

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްވާހަކަ.46ްް ްހިމާޔަތްކުރާ ްަޙއްޤުތައް ްރަްއޔިތުންގެ ްެއއް. ްވާހަކަ ްއެއް ްހަމަ ްއޮންނަނީ ްބުނެފައި ްެވސް ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ނޑުގެްދަިރންނާއި ނޑުގެްާޢއިލާްަކތިލަމުންްގެންދިޔައިރުަގއިްމިްމަޖިލީހުގައިްއޮންނާނެްވަރަްށްްއެހެންވީއިރުްއަުޅގަ އަުޅގަ

ްކޮންމެް ްފަރާތްތަކުން ްިވަޔފާރިކުރާ ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްމަސައްކަތާއި ްކާންބޯންކުރާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެނގެން. ރަނގަޅަށް

ްމަްއޗަށް ްރިޕޯޓު.ްއޭގެ ްއޮޑިޓު ްހުށަހަޅާނެ ްފަހަރުްސަރުކާރަށް ްެއއް ްމިއަުދްޓެކްސްްނަގަމުން،ްއަެންއްްއަހަރަކު ބިނާކޮށް

ް ްަހވާލުެވ، ްސަރުކާރަކާ ްއަކީ. ްވާހަކަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްނުަދއްާކށޭ ްތޯތޯވާހަކަ ްެއހެންވީމާ، ްދަނީ. ްއެ ްކުރަމުން 9ްކަމެއް

ނޑ2ްުމަސްދުވަސްްީވއިރުްއެކަެމއްްނުހިނގުނު.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްސަރުކާރާްހަވާލުވިތާް ްމަްސދުވަސްްތެރޭަގއިްއަުޅގަ

ް ްދޭންޖެހޭ ްލާރި،ްސަރުކާރުން ްހުރި ްދަްއކަން ްއަށް ްޯމލްޑިވްސް ްހެވީލޯޑް ްބުނި، ްމޫސ53ްްަކައިީރގައި ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ނޑަީކް ނޑުްބުނިން،ްއަުޅގަ އަށްްމިހުރީްދޭންްތައްޔާރަށޭ.ްމިނިސްޓަރަކުްގުޅާފައިްބުީނ،ްމައިތިރިެވގެންްހުންނާށޭ.ްއަުޅގަ

ްކަންތައްތަ ްރިޝްވަތުދީގެން ްފާޑަށް ްމަޖިލީހުގެްތިޔަ ްމި ްދަންނަވަނީ ްިމ ްއެކު ްސާބިތުކަމާ ްވަރަށް ްނޫޭނ. ްމީހެއް ްކުރާ އް

ްފާޑަށްްވިކޭްމީހެއްްްނޫން.ް ނޑަކީްއެ ނޑާްވާހަކަދެްއކި.ްއަުޅގަ ކޮރިޑޯްތެރެއަށްްއެްމީހަކު،ްމީހަކުްފޮނުވައިގެންްއަުޅގަ

ނޑު މިއީ.ްއެެހންވީމާ،ްއެްވާހަކަްދެއްކީްިމްްއެއަްށވުރެ،ްއެހާްޗީޕަްށވުރެ،ްއެއަްށވުރެްމާްމަތިންްވިސްނާްމީހެއްްއަޅުގަ

ނޑުްޙަޤީޤަުތގައިްިދވެހިްބަހުންްބުނާްކަމަށްްވަންޏާްބުނެވޭނީްއަނގަކިޔާަފއި،ްފަހަތަްށް މަޖިލީހުގައިްތިބިްމީހުން.ްއަޅުގަ

ޗަށް.ްަޙސަްންސެންސަރުކޮށްފައިްބުނަންޖެހޭނީ.ްކޮބައިތޯްއެްވާހަކަ.ްޙަޤީަޤތަށްްނެރެްދައްކަބަލާށޭ،ްކޮންމެްމީހެއްގެްަމއް

ްހުރި.ް ްަޤއުމުަގއި ްމި ްަވގު ްބޮޑު ްއެންމެ ްމީހާ. ްބޮޑު ްއެންމެ ްކޮރަޕްޝަންެގ ްބޮޑު ްހުިރްއެންމެ ްރާއްޭޖގައި ްމި ސަޢީދަކީ

ނޑުމެްނގެްމުޅިްޢާއިލާްކަތިލުމަށްްޓަކައިްލީްމައްސަލަްއެއް.ްޙަސަްންސަޢީދުގެްމައްސަލަްއެއްް ޙަސަންްސަޢީދުްއަޅުގަ

އުްއޗުމެންްހިންގާްކުންފުނި،ްއާދެ!ްމިްރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުްނނަށްްޓަކައިްމީހުންްދިރިއުޅޭނެްމިހާރުވެސްްއޮންނާނެްޗަންޕާް

ްޕާީޓގެް ްއޭަނގެ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްސަޢީދު ްޙަސަން ްމައްސަލަ. ްމީރުފެންފުށީގެ ްއޮތް ްދީފައި ްޓަަކއި ްބިނާކުރުމަށް ތަނެއް

ްމައްސަލަ ްލީމަ، ްކޮމިޝަނަށް ްކޮރަޕްޝަން ްއެންިޓ ްމައްސަލަ ްއެ ްކޮރަޕްޝަންްްފަރާތުން ްއެންޓި ްނުކެރުނު ބަލައިލަން

ްމިއަުދް ްމިއީ. ްއެކޭ ްމައްސަލަ ްނުލާ ްތިމަންނަ ްބުނީ ްސަޢީދު ްޙަސަން ްފަހުން ްއެކަމަުކ ްވެސް. ކޮމިޝަނަށް
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ްމީހުންނާް ްއުޅެނީ ްއެ ްނުކުމެ، ްފުންޖަހައިގެން ްހަޅޭްއލަވަލަވާފައި ްއިނދެގެން ްތެރޭގައި ްއޮފީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްވާހަކަ ްކޮންމެްދިމާލަށް ްތިބި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްބޭނުން ްއަޅުަގނޑު ްނުބެހެވޭނެ. ްއެގޮަތކަށް ނޑުމެންނަކާ ްއަުޅގަ ދައްކަން.

ްވެިރޔަކަްށް ްސަރުކާރުގެ ްމިއަދު ްމަނިކު، ްޙަސަން ްވަޙީދު ްއަުޑިއވޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއެނގެން. ްއެކަން މީހަކަށް

ް ެގްއެްއްބައްަލވަިއގެންްވާހަކަ.ްބަލަންވީނޫންތޯްއެްމަްއސަލަ.ްހުރިްމީހާްނެކްސްބިޒްެގްމަްއސަލައިަގއިްްސިވޒަލޭންޑުން

ކީްއވެގެންތޯްނުބަލާންީވ.ްޖީ.ެއމް.އާރުގެްވާހަކަދަްއކަިއގެންްެއހެންްމީހުންގެްބޮލުގައިްތުހުމަތުއަޅުވަމުންްގެންދާއިރު.ްދެްން

ންތެރިާޔ،ްޖަމީލުްކިޔާްބޭފުޅަކުްއުޅޭނެ.ްއޮތީ،ްހަމަްއެބަްއޮތްްމިގޮތަށް،ްބޮޑިބަތްްޖަމީލުގެްކޮއްކޮ،ްަހވީރުގެްނޫހުގެްލިޔު

ްގުޅާަފއިްބުނިންްމީހުންގެްމައްޗަށްް ނޑުްއަމިއްލަްއަށް ނޑުމެންްޢާއިލާގެްފަރާތުން،ްއަޅުގަ މިއީްމާްމަތީްމީހެއް.ްއަޅުގަ

ްދާއި ްއުނގޫފާރު ްދޭ. ްއެަބ ްަދއްކަމުން ްވާހަކަތަކެއް ްއެތަްއ ްތުހުމަތުގެ ްގުިޅގެން ްކަމަކާ ްކޮންމެ ރާެގްތުހުމަތުނުކުރާށޭ.

ްތަެނއްަގިއް ްމިވެނި ްކޮބަިއްހެއްޔޭ ްގުޅާފަިއްބުނި ްގުޅި. ނަޑށް ްއަުޅގަ ްހަވީރުނޫހުން ްދުވަހު ްކުރީ ްުދވަހުގެ ްއޮތް ވޯޓުލުން

ް 48ްްއޮތް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްބުނިން، ްއަުޅަގނޑު ްއަޅުަގނުޑެގ48ްްމިލިޔަން. ްނޯންނާނޭ. ްެއއް ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ނޑުމެންްކެރިގެންނޭްވިަޔފާރިކުރަނީ.ްނުޖެހެއޭްމީހުންްއަނބިދަރިންނާއިްޢާއިލާްއަކީްވިޔަފާރިކުރާްބައެް ކޭ.ްބަލާށޭ.ްއަޅުގަ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިއީ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްލާރިހޯދާކަށެއް. ްުދވާކަެށްއ ްބޮލާފޮށާއަޅަިއގެން ްދަންވަުރ ނުޑ ްޭރގަ ކައިިރއަށް

ްބޮ ްއުޅެ ްހިސާބުން ްމި ްލާރީގައި ްޤާސިމުގެ ްބުރުމާ ްނޫނޭ. ްމުއްޠަލިބެއް ްދުވާކަށެއް.ްއިބްރާހީމު ްފަހަތުން ްއޭނަ ޑުވެފައި،

ްއަޒުލީާން ްވެސް ްމިއަދު ްބަލަންެވއްޖޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެނގެއޭ. ްގޮތް ްހިނގައިދިޔަ ްޖަމުޢިއްާޔގަިއްކަން ވިޔަފާިރވެރިންގެ

ްއަުޑިއވިގެ ްދެއްީކމަ،ްއެކަމުގެ ްެއއް ްވާހަކަ ްތެރޭގަ.ްކާކު،ްކޮން ްޖަމުޢިއްޔާގެ ްިވޔަފާރިެވރިންގެ ްކީއްވެގެންތޯ ންތޯ.ްމަރާލީ

ްމުއްޠަލިބުް ްއިބްރާހީމު ްިތބެނީ. ްމި ްވާހަކަނުދެްއކިފަިއ ްީކއްެވގެްނތޯ ްހުންނަނީ. ްމި ްމައްސަލަތަކޭ ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ

ކައިީރގައިްުސވާލުކުެރއްވީނޫްނތޯ.ްއަޒުލީނާްމަރާލުމުގެްކުރީަގއިްއެްތަނުގެްއެތެރޭަގއިްމަުއމޫނުގެްސަރުކާރުްަވއްޓާލުމަށްް

ދަްއަކއިގެންްހިނަގއިދިޔަްކަމެއްތޯ.ްމިއީްހިނގާފައިްހުރިްކަންތައްތަކޭްއިނގޭތޯ.ްީކއްެވގެންތޯްްޓަކައިްކޮންްވާހަކަްއެއް

ްއަނެކަކަށް.ް ްެއކަކު ްދައްކަނީ، ްމި ްވާހަކަ ްމި ްމިއަދު ްަވނީ. ްމަރައިލާފައި ްއޭނަ ްކީްއެވގެންތޯ ްނުބެލެންވީ. ްވާހަކަ މި

ބޮލުގައިްައޅުަވިއގެން،ްމިްވާަހކަދައްކަން.ްއާނ!ްމިްޤައުމުްއަޅުަގނޑުމެންްައޑުނާހާްއެްއެޗހިތޯްމިހިރީްއެހެންްމީހުންގެް

ދަނީްކޮންްގޮތަކަށް.ްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްއެްތަނުަގއިްހުރީްއޭރުްސެކްރެޓަރީްޖެނެރަލަކަށް.ްބައްލަވާ!ްއަޒުލީނާްމަރާލިް

ްއަ ްހުރީ. ްދަްއކާފައި ްވާަހކަތަކެއްތޯ ްކޮން ްއެތެރޭގައި ްއެތާ ްރޭ ްދުވަހުގެ ްކުރީ ްތަނަކުްމައްސަލަިއގެ ްއެ ްވާ ނޑުމެން ޅުގަ

ނެތީމު.ްއެކަމަކުްއަުޅަގނޑުެމންނަކީްދިވެހިްވިޔަފާިރވެރިންެގްޖަމުޢިއްޔާގައިްމަަސއްކަްތކޮްށފައިްހުރިްމީހެއްްކަމަށްްވާތީް

ްވަރަްށް ްވެއްޖެ ްޤައުމުގައި ްމި ްދަނީ. ްމި ްނިމިގެން ްއެކަން ްހިސާބުން ްއެ ްލިބެނީ. ްމަޢުލޫމާތުތައް ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ޅަށްްއެންމެންްބަލައިްިވސްނަން.ްފުލުހުންގެްމަގާމުގެްވަޒީފާްއަދާުނކުރާްއެތައްްުދަވހަކަށްްމިއަދުގެްކޮމިޝަނަރްރަނގަ

ްކީއްެވގެންތޯް ްބަލައިލަންވީނޫންތޯ.ްއެ ްނެގިތޯ ްއެއް ްރުފިޔާ ްއިހަށްދުވަހު.ްކިހާ ްއެހެރީ ްނަންގަވަިއގެން ްލާރި ްޕޮލިސް އޮފް

ްލާ ްެއްހުރިހާ ްލާިރްލިބެންވީ. ްއަށް ނޑުމެންެގްއޭނަ ްދިމާކޮށް،ްއަުޅގަ ްާދއިރާެގްޮގނިޑއާ ްލިބުނީމާ،ްއުނގޫފާރު ްއެއް ރި
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ްއެމް.ޑީ.ީޕް ްތިއްބާ ްނިދާފައި ްދަންވަރު ނޑު ްރޭގަ ްކުރީ. ްކޮންކަމެްއތޯ ްބަދުނާމުއަޅުވަިއގެން ްމަރެްއގެ ްބޮލުގައި އެންމެންގެ

ްއައި.ޑީ.ާކޑެއް ްއައި.ޑީ.ާކޑު،ްކޮންމެ ްއެންމެންެގްހުރިހާ ްތިބި ްވޯޓުލާން ްއަށްްނަަގއިގެްނ،ްެއީއްްއަށް ްުރފިޔާ ފަސްްހާސް

ް ްކުޅިޔަކީ. ްކުޅޭ ްމި ްވެސ43ްްްނޫންތޯ ްވޯޓުން ްއެއް ްދެން ްެނތް. ްއެއް ްމައްސަލަ ްވީ. ްއެ ްމޮޅެއްޯތ ްމޮުޅވީމަ، ވޯޓުން

ްކުންފުންޏަކީް ްމަޝްހޫރު ްއެްނމެ ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތަކީ. ްމިީއ ްވާނީ. ްކަންނޭނގެ ްކަމަށް ްމޮުޅވި މޮޅުވެއްެޖއްޔާ

ްެއއީއާރް.ސީ.އެން.ސީ ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާތޯ. ްއެނގޭތޯ، ްކުންފުންޏެއްކަން ްކޮން ްއެ ްވިހޭއިރުްް. މަހަކަްށްްޮކންތާކުން

ްއާރް.ސީ.ެއންްވެއްޓުނުް ްުއއްުޗމެންގެތަނެއްތޯ ްނޭނގެނީތޯ.ްޗަންޕާ ްެއއީ.ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް ްއެްް.ސީ ްަލއިގެން ތެރެއިން

ް ްތަނެއްގެ ްހުރިހާ ްމާލެތެރޭގެ ްމުޅި ްގޮތް. ްއަންނަ ްމަޖިލިސްްފައިސާ ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްމިއަުދ ްބަންދުކޮްށގެން، މަގުތައް

ްނާޒިމުގެް ްބާޣީ ްމީހުން. ްއެ ްހަދަނީ ްވެސް ްޖީ.އެމް.އާރު ްހަޅޭއްލަވާިއރު ްބާރަށް ްމީހުން. ްއެ ްގެންދަނީ ްހަދަމުން ވެސް

ްމިް ްމިހާރު ްކުރެވެނީ. ްއެކަން ްެއްމީހުންނަށް ްކީްއެވގެންތޯ ްއެނގޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ. ްމާލޭގައިްްކުންފުނި އުޅެނީ

ްވެްސް ްވެްސްބަންދު،ްސަރަހައްދު ްމުިޅްމަގު ްކުރަންޏާ ްމަަސއްކަެތއް ްފަރާތުން ްއާރް.ސީ.ެއން.ސީގެ ްދަތިެވގެން. އުޅެން

ްހިނގަނީް ްވެސް ްތެޭރގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމަސައްކަތެއް. ްހުިރހާ ްކުރަނީ ްއެއޮށް ްހައްޔަރު. ްވެސް ްއަނބިދަރިން ބަންދު.

ްއަޅުަގނޑުް ްެއގޮތަށް. ްއޮންނަންޖެހޭނެްއެކަން ްލަދުހަޔާތް ްއުޅެނީ. ްދީގެން ްޕްރޮޖެކްޓު ްކާކުކަން ްއެނގޭ މެންނަށް

ްކޮރަޕްޝަްނެގް ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެންނަށްްއެނޭގްމި ްބަދުނާމުކޮށްފައި،ްއިނޭގތޯ.ްއަުޅގަ ްމަްއޗަށް ވާހަކަދަްއކާއިުރ،ްމީހުންގެ

ް ްަރއްޔ16ްިމައްސަލަ. ްދިޔައިރުަގއި ްނިމިގެން ްމަޖިލިސް ްަރއްިޔތުންގެ ްއެތަްއްވަނަ ްނިސްބަތްވާ ްަމޖިލީހަށް ތުްނގެ

ނޑުމެންްމިތާްހާމަކުރިންް މެންބަރުންނެއްގެްފައިސާްހުރީ،ްމައުމޫނުްދީފައިްހުރިްލާރި.ްއޮންނާނެްބޮޑުްލިސްެޓއް.ްައުޅގަ

މިްްއެްވާހަކަ.ްފިނޭންސްްމިނިސްްޓރީގަިއްއޮންނާނެ.ްަރއްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކަށްްވީީތްރިޝްވަތުދޭން.ްހީވަނީތޯ

ނޑުމެންގެްފަހަތުންްދުވެވޭނޭ.ްެގރެންޓީއާްއެކީްމިްބުނަނީ،ްިމއަދުްވޯޓުލާނީްިސއްރުކުރަން.ް އުޅޭްބާޣީްޢިމްރާނަށްްއަޅުގަ

ނޑުމެންްފަހަތުންްމިްމާލޭގެްމަގުމަީތގައިްޢިމްރާނަަކްށް ދުވެބަލަ،ްައޅުަގނޑުމެންްފަހަތުން.ްނުކެރޭނެްދުވާކަެށއް.ްައޅުގަ

ްއެހެންެވއްޖެއްް ްފަހަތުންްނުދުވެވޭނެ. ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބާލާނަން ްއެްއގަ. ްބޮއްކުރަ ނޑުަގިއ ްވާދޫކަ ްއިންނަންޖެހޭނީ ޔާ

ްގޮތުންް ްގުޅޭ ްގޮތަކާ ްމަޖިލީހުެގްވޯޓުދޭ ްަރއްޔިތުްނގެ ްދުވެިފއްޔާ. ްފަހަތުން ްއަނބިދަރިންގެ ދުވެފިއްާޔ،ްައޅުަގނޑުމެންެގ

ްހިތް ްެއވަރުެގ ްނުބުނެވޭނެ. ްއެއްެޗއް ްދިމާލަށް ްޔަޤީންކޮްށްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްނޯންނާނެ. ވަރެއް

ދަންނަވަން،ްމިއަދުްހަދާްގޮަތކީްމީޑިާއގައިްމަަސއްކަްތކުރާްދެތިންްމީހުން،ްމިްމަޖިލީހުގެްކޮންމެްމެންބަރެއްްވިޔަްސ،ް

ްދެން ްމި ްއަޅުވަންވީ ްބޭނުންވީމަްކަތިލަނީ.ްފުރަތަމަްހަމަޔަކަށް ްކަތިލަން ްވިޔަސް ްމީހެއް ްކޮންމެ ްދިޓީވީގެްދައުލަތުގެ ނެވި

ްއާދެ!ް ްމީހުން. ްދެ ްއުޅޭ ްހައްދުފަހަނައަަޅއިެގން ްމިއީ ްކޮއްޮކއާ. ްޖަމީލުގެ ްބޮޑުބަތް ްމި ްޖަމީލާ. ްމިދުހަތާއި، ރިޕޯޓުލިޔާ

ްދާއިާރެގް ްދަންނަވާލަން،ްއުނގޫފާރު ްދޭްވާހަކަްމ7ްްިއަޅުަގނޑުްނިންމާލަމުން ްގޯތި ްފްލެޓުން ްހުޅުމާލޭ ްމާލޭގެ މީހަކަށް

ްއަ ްއެއީ ްފްލެޓުތައްްްދަންނަވަނީ. ްއެ ްފްލެޓުތައް. ްބޭނުންވާ ްދޭން ްސަރުކާރުން ްމި ްއަުޅވާފައި ްވޯޓާ ފްރާީޝމުގެ
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އަޅުަގނޑުމެންްހުޅުހެންވޭުރްދާއިރާގެްމީހުންނަށްްނުދީ،ްއެްމީހުންނަށްްދީފިއްޔާްނެރޭނަންްރައްޔިތުންްފޮުނވަިއގެންްެއް

ްތަނުން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްްގަލޮޅޫްދެކުނުްދާއިާރގެ

އާދެ!ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްދައުލަތުގެްމަްޝޫއލުްމަގާމުތައްްފުރާްމީހުންގެްމުދަލާއިްފައިސާްހާމަކުރުމުގެް

ްޢަބްދު ްޢަބްދުްއރަޙީމު ްޓަަކއި ްކަމަށް ްހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވި ްމަޖިލީހަށް ނޑުްޝުކުރުދަهللاްބިލު ްއަުޅގަ ންނަވަން.ްއާދެ!ްއަށް

ްއެންމެް ްނޫން. ްއެއް ްވާހަކަ ްާއ ްތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއަީކ ްވާހަކަ ްކޮރަޕްޝަންގެ ްފަދަިއން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްހީވަީން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްިއވެމުން. ްައޑުދަނީ ްވާހަކަތަކުގެ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހަމައަށް ްދަށާ ްއެންމެ ްފެށިގެން މަތިން

ްތި ްމިތާ ްކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްނާންނާނެ. ްހައްލެއް ްކަމަށް ްމި ްިވޔަސް ްހަޅޭއްލެވިަކމުގައި ްބާރަށް ްކިތަންމެ ބެގެން

ްވެސްް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްކަމުަގިއ ްމި ްއެީކގައި ްއިޚްލާްޞތެރިކަމާ ްވެސް ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުެމން ްއަންނާނީ ހައްލު

އަޅުަގނޑުމެންެގްކުރިަމތީގައިްމިްއޮތްްވޯަޓކީްވެސްްރަނގަޅަށްްމަސަްއކަތްކޮށްފިްަކމަށްްވާނަމަ.ްއެކަމަކުްިމއަދުްވެސްް

ްެއއް.ްމިައުދް ްަމއްސަލަ ްަވއްދާފައިވާ ްތަނަށް ްމި ްމަަސއްަކތްކޮށްގެން ްަބޔަކު ްވަކި ްޓަކައި ްމަގުފަހިކުރުމަށް ކޮރަޕްޝަނަށް

ކަްދަްއކަވާްބޭފުޅުްންމިްބިލާްދެކޮޅަށްްވާހަކަދައްކާިއރުްއަޅުަގނޑުްހިތާމަޔާްއެކީްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުން،ްމިއަދުްއެްވާހަ

ްއާދެ!ް ްއުޅޭކަން. ްފާސްކުރަން ްގޮތަށް ްނެގޭ ްތަނުގައި ްމި ްވޯުޓ ްިސއްރު ްމިއަދު ްޓަކައި ްމަގުފަހިކުރުމަށް ކޮރަޕްޝަނަށް

ްކަމަށްް ްތަޢުބާވެގެން ްެއއަށްފަހު ްރިޝްވަތުނަގާފައި ްމިހިރީ ްމިހާރު ްތިމަންނާ ްވިދާޅުެވއްޖެ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް

ޭރގައިްދެންމެްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްައޑުިއވުނީްއިޢުތިރާފުވިްއަޑު.ްއެހެންވީމާ،ްއެްހިސާުބގައިްަރއްޔިތުްނެގްވެސް.ްމިތާްތެ

ްއަށަގަނެފަިއް ްތެރޭ ްމިތާ ްެއވަަރށް ްއެކަން ްނޫން. ްކަމެއް ްނޭނޭގ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްހިނގާ. ްއެބަ ްކަންކަން މަޖިލީހުގެ

ްހަމަ ްވޯަޓކާ ްސިއްރު ްމިއަުދ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެްސްއޮްއވާ، ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްދައްކާީތ ްމިތާ ްވާހަކަ ްއެ ްާދން އަށް

ްބައިް ްހާލެއްަގއި ްެއްއވެސް ްރިޝްވަތަކީ ްއާދެ! ްކަންޮބޑުވޭ. ްކަމެއްއަޅުަގނޑު ްިލޭބްްނޫންނަމަް،ވަރު ްފައިސާތަކެއް ގިނަ

ްޭއގެތެރޭަގއި ްކަެމއް ްކުޑަުކޑަ ްކިތަންމެ ްހަމަ ްޭވ ްއެބަ ްރިޝްވަތަށް ްނޫން. ްެއްއޗެއް ްިކޔޭ އެކުެލވުނުކަމުަގއިްްވަގުަތކު

ްވިޔަސް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްފޭދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއަލްހާންްފަހުމީ.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް
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 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްފޭދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާންްފަހުމީ

ް ްވާހަކަފުުޅދައްކަވަމުން ްއެ ްމިހާރު ްބޭރަށްްއާދެ! ްމައުޟޫޢުން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ގެންދަވާ

ނޑުމެންްރަްއޔިތުންގެް ްވޯުޓްނަގާތީެވ،ްވަޙީދުްވިދާޅުެވގެްންއަުޅގަ ްގެްނދަވަނީ.ްމިއަދުްސިއްރު ްއެ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން

ްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްބިރުދައްކަންެވގެން...

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްމީްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާނުްފަހުްފޭދޫ

ްބިރުދައްކަންެވގެން...

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަހުް ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްެއްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްފުރުޞަތުްނިޒާމާ ްމަރުޙަލާަގއި ސްގެ

ނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން. ްލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ.ްގަލޮޅުްެދކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަޅުގަ

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްގަލޮޅުްދެކުނު

ްަޙޤީޤަތުގަ ްއަލްހާނަކީ ްމިސާލެއް. ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްހަމަ ްއެއީ ްޕާޓީއަކަށްްއާދެ! ްކޮން ްނޭނގޭ ްމިއަުދ ްައޅުަގނޑަށް އި

ްނިސްބަތްވާްމެންބަރެއްްކަމެއް.ްކޮންްޕާޓީއަކަށްްނިސްބަތްވާްމެންބަރެއްކަންްވެސް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްފޭދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއަލްހާނުްފަހުމީ.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ް

ްމީްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާނުްފަހުްދޫފޭ

ްކަމަށްް ްމީހެއް ްހުރި ްރިޝްވަތުަނގާފައި ްއަޅުަގނަޑކީ ްދިމާކޮށްެގން، ނޑާ ްއަޅުގަ ްސީދާ ްމިހާރު ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވިދާޅުަވނީ.ްވަރަށްްބޮޑުްމައްސަލަްެއްއ.ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްެއއްްނެތް.ްިއށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ްގަޮލުޅްޢި ްވިދާުޅވެފަ ްމެންބަރު ްއެްއްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަ ްއެފަދަ ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަޅުގަ

ް

ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުްނުބުނަން.ްއަމިއްލަްއަށްްމިްޢިއްޒަ ތްތެރިްރައީްސ،ްެއްއވެްސްހާލެއްގައިްއަލްހާނުްރިޝްވަުތނެގިްވާހަކަްއެއްްއަުޅގަ

ްވާްގޮަތކީ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ް

ް

ްކެވުން:ގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެއް

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްހުންނަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ްމެންބަރެއްގެ ްކޮންމެ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޤާބިލުކަން ްއަުޑއެހުމުގެ އާދެ!

ްގެންނަން.ް ްތަނަށް ްމި ްމިސާލަކަށް ްނަން ްއަލްހާނުމެންގެ ްރަނގަޭޅ ްހަމަ ްދަްއކާއިރު، ްވާހަކަަތއް ްމި ްވެސް ޙަޤީޤަތުގައި

ނޑުނީ.ްމިހާރުްހުރިްޕާޓީްޑީ.އާރު.ޕީްޓިކެުޓގައިްހޮވުނީ.ްއެ މް.ޑީ.ޕީްއަށްްދިޔައީ.ްޖުމްހޫރީްއަށްްގޮއްސަްއަެނއްާކވެްސްކެ

ްމަޖިލީހަށްް ްބިލުތައް ްމިފަދަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތުގައި ްހިނގާތީ ްކަންކަން ްމިފަދަ ްއެހެންވީާމ، ްނޭނގޭ. އެއް

ހަކަދެއްކީމަްވެްސްއަމިއްލަްއަށްްެވސްްމީގަިއްހުށަހަޅަންްމިްޖެހެނީ.ްމިްމީސްމީހުންގެްނަންްނުކިޔާްދުރުދުރުންްމިްވާ

ްއޮތްް ްއެ ްއިުރއިރުކޮޅާ ްިކޔާފައި ްިކޔާހޭ ްއެބަ ްކޮބާ.ްތިމަންނަހޭްރިޝްވަތުނެގީ ްމީހާހެން ްބޭނިގަނޭ.ްމިސްކިތުހުޅުޖެހި އެބަ

ްބި ްމިކަހަލަ ްހެދި ްމީހުންނާ ްކަހަލަ ްމި ްެވސް ްޙަޤީޤަުތަގއި ްބޮުޑވަރެއްނު. ްތަންޮކޅެއް ްދެން ްމިއީ ލުތައްްތެދުވަނީ.

ްއެްް ްފުރުޞަތުަގއި ްލިބޭ ްއަުޑއަހައިލާަފއި، ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމީހުން ްމަޑުމަޑުން ްރީތިކޮށް ްއެހެންވީމާ، ްމިހިރީ. ހުށަހެޅިފައި

މައުޟޫޢަށްްނޫންނަމަްއެްބިލަކަށްްްވާހަކަދެްއކުމަކީްއެންމެްރަނގަޅުްކަމެއްްކަމަށްްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްޙަޤީޤަތަކީް
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ހަކަދަްއާކްކަމަށްްވާނަމަ،ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްވުރެްވަކިްކޮރަޕްޓުްަތނެއްްމިްރާއްޖޭަގއިްމިއަދުްމިއަދުްޙަޤީޤަތަކަށްްވާ

ްބޭނުންވިޔަސްް ްޙަޤީޤަތް.ްކިތަންމެ،ްކިތަންމެްޤަބޫލުކުރަން ްޤައުމުގައިްނޯންނާނެ.ްމިއީ ްމި ްއެއް ނޯންނާނެ،ްމުއައްސަސާ

ްޤަބޫލުކުރަން...

ް

ްްްރިޔާސަތުންްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ް

ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:

ްކޮން ްއެއީ ްދިޔުމަކީ ްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްތިބެ، ްހޮވިފަިއ ްޓިކެުޓގައި ްީޑ.ާއރު.ޕީގެ ްރައީސް، ްކަމެއްޯތ.ްޢިއްޒަތްތެރި ކަހަލަ

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްހުރިހާްމެންބަރުންގެްބޮލުގައިްއިލްޒާުމެއޅުވުމަކީްެއއްެވސްްޢިއްޒަތްތެރިް

މެންބަރެއްގެްލާޒިުމވެގެްނވާްަކމެއްްނޫން.ްމިްމަޖިލީހުގެްހުރިހާްމެންބަރުންނަކީްއެްވިދާޅުާވްކަހަލަްބައެއްްނޫން.ްއަިދް

ްވިާދޅުާވްއަޅުގަް ްެވސް.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްކަމަށް ްތަނެއް ްފުރިގެންވާ ްކޮރަޕްޝަނުން ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ނޑު

ްފުރާވަަޑއިގަތުން.ް ްިސންގަޕޫރަށް ްިކޔާލުމަށް ްލަވަެޔއް ްފުރާަވޑަިއގަތުްނ، ްވޯޓަކަށް ްިކޔާަލން ްއެއް ްލަވަ މެންބަރުން

ްތެރޭގައިްވިސްާނލަމާތޯ.ތިމަންނާމެންނަށްްކުރެވިފައިްހުރިްކަންތަކާްދޭ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

46ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންަނާވ!ްމަޖިލީހުގެްގަާވއިުދގެް

ނޑުްފު ްރުޞަތުއަރުވަން.ްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްއަށްްރިޢާޔަތްކުރަްއަވއިްވާހަކަފުޅުްކުރިައށްްގެންދިއުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއެއީްކޮންްމާއްދާްއެއްތޯްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްހުރުމަތްތެ ްއަދަބުތަކަށް ްަބސްމޮށެއުޅުމުގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްޚިލާފުނުވެ ްައސްލުތަކާ ްހިތައިގެން،ްއިސްލާމުދީނުގެ ރިކޮށް

ްރިޔާސަާތް ްޖަލްސާގެ ްމަތީން ްގޮތުގެ ްނާންނާނެ ްއުނިކަމެއް ްކަރާމަތަށް ްމެންބަރެއްގެ ްއެްއެވސް ްމަޖިލީހުގެ މަޖިލީހާއި

ްމުޚާޠަބުކޮށްްވާހަކަދެއްެކވުމަށް.ް

ް

ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްހަމަ ްމިްްޝުކުރިއްާޔ.ްައޅުަގނޑު ްނުދެނީއޭ.ްެއއީ ްވެސް ްފުރުަޞތު ްވާހަކަަދއްކަން ްއިނގޭތޯ.ްީރތިކޮށް ްރީްއޗަށް ވަރަށް

ވާްގޮަތކީ.ްއަޅުަގނޑުްވެސްްހަމަްމިްއޮތްްހުރިހާއިރުްމިްތާނގައިްމީހުންްވާހަކަެދއްިކއިުރގައިްއަުޑއަހަންްމިްއިނީ.ްމިް

އެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑަށްްެވސްްހަމަްލިބޭްފުރުޞަތުގައިްތަނުގައިްތެދުެވގެންްއެކިްފާުޑފާޑުގެްވާހަކަްމީހުންްދައްކައިިފ.ް

ްރިޝްވަތުނެގިންހޭް ްމިދެންނެވިހެން،ްކޮބާ!ްތިމަންނަ ްފެށީމަ،ްއަމިއްަލްއަށް ްދައްަކނީ.ްރީއްޗަށް ްމި ްްވާހަކަ އަޅުަގނޑު

ްއުޅޭ ްމި ްަދންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްޖެހެނީ. ްމި ްދާން ްއަށް ްވާހަކަ ްއެ ްުސވާލުކުރީމަ، ވާހަަކއަީކްްކިޔާފައި

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްޤާނޫނެކޭ. ްބޭނުންެވއްޖެ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްމިއަދު ްޤާނޫނެކޭ. ްހަމަ ްމުިހއްމު ްމިއީ ްވެސް ޙަޤީޤަތުގައި

ްފައިާސް ްއަދަެދއްެގ ްގިނަ ްވަަރށް ްމާނަކުެރވޭ. ްއެބަ ްޮގތުގައި ްަފއިސާެގ ްހަމައެކަނި ްރިޝްވަތު ްފަހަރު ްަބއެްއ ތެރޭގައި

ްވޭ ްއެބަ ްރިަޝވަތަށް ްމީހުންެގްވެއްެޖއްޔާ ްބަެއއް ްހިސާބަށް ްނުާވ ްރިޝްވަތަްށ ްެވއްޖެއްާޔ ްއެްއޗެްއ ްުކޑަުކޑަ ްވަރަށް .

ްސަޢީދުް ްގަހާ ްގުޅިގެން ްރިޕޯޓާ ްކޯނީ ްދިޔަ، ްފެނިގެން ނޑުމެނަށް ްއަޅުގަ ްދެންނެވީ ްމި ްއެހެން ްހުރޭ. ްއެބަ ވިސްނުން

ްއވަންްމަސައްކަތްކުރިއޭްގަލަމަކާ.ްެއކަމަުކްއެއްުދވަހުްޕްރެސްްއެއްަގއިްިވދާޅުވި،ްތިމަންނަްއަށްްސެލްވަމްްއައިޕެޑެއްްދެ

ްތިމަންނަް ްހިފައިގެން ްޮއރެންޖު ްދެ ްދިން ްއޭނަ ްއެކަމަކު ްނުގެންދާނަމޭ. ްއެްއެޗއް ްއެ ްތިމަންނަ ްބުނީމޭ ތިމަންނަ

ްގެންގޮސްދިނީމޭްމަންމަްއަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއޮރެންޖެއްްނުވޭްރިޝްވަތަކަށް.ްއައިެޕޑުްމިްީވްރިޝްވަތަށް.ްއެހެްނވީމާ،ްއެް

ނޑުްދަންނަވަންްމިްުއޅެނީްހަމަްމިްބިުލްކޮންމެހެންވެސްްފާސްކޮްށ،ް ހިސާބުގައިްމިހާރުްކަންތައްތަްއްހުރިއިރު،ްއަުޅގަ

ްވަރަށްް ްހަމަ ްކުރުމަކީ ްކަމެއް ްކޮންމެ ްކުރަންޖެހުނު ްހަމަ ްޓަކައި ްނައްތާލުމަށް ްކޮރަޕްޝަން ްޤައުމުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ކެމޭ.ްހަމަްމިއާއެީކަގިއްއަޅުަގނޑުްދެންްފާހަގަކޮށްަލންްބޭނުން،ްމިއަދުްޢިމްރާނުްމުހިއްމުްކަމެއްްކަމުަގއިްައޅުަގނޑުްދެ

ްއިމްތިާޔޒަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްކަންބޮުޑވެގެން، ްތަނުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގުިޅގެން ްވާހަަކއަކާ ވިދާޅުވެަފއިާވ

ްވާހަކަދެ ްމިާތ ްއޮވެ ްކަންބޮުޑވުމެއް ްޮބޑު ްމާ ްއުޅޭތީ، ްހުއްޓޭްއަރަިއގަނެގެން ްއެބަ ްހަނދާން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ެކވޭއިުރ،

ްމަޖިލިސްް ްމުޅި ްމީހުން ްދުވަހެްއ.ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްނުދެވި،ްކިތަންމެ ްގެއަށް ްނިންމާފައި ްމަޖިލީހުން،ްމަޖިލިސް ރައްޔިތުންގެ

ް ްމިތާ ްމީހުން ްަބއެއް ްއަިއސް، ްހިފައިގެން ްެއްއޗެހި ނޑިބުރިއާ ްލަކު ްއާިއ ްދަޑިުބރި ްފާޑުފާުޑގެ ްއެިކ ތެރެއަްށްވަށައި

ނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުގައިްއެަބްތިބިންްއިރުޮއއްސިް ޖަހާއިުރ6ްްފުންމާލައި،ްމިްހުރިހާްސަކަާރތެއްްޖަހައިްހެދިއިރުްއަުޅގަ

ްތަޅުލަިއގެްން ްދޮރުތަކެއް ްހުރިހާ ްމިހިރަ ްމެންބަރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްތިއްެބވި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްނުެދވި. ްއަށް ްގެ ވެސް

ްއެތެޭރަގއި ްމިތާ ްމަނިކުްްއަޅުަގނޑުމެން ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމުޙަްއމަދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުިރ. ްއެބަ ހައްޔަުރކޮށްފައި
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ްއަްށް ްބޭފުޅާ ްވަަޑއިގެންެނވި ްހެނދުނު ްވަަޑއިނުގެންެނވި، ްއަްށ ްގެ ްުދވަހު ްަވޑަިއގެންނެވި ްއިްއވަން ްބަޔާން ރިޔާސީ

ރިއިރުްއެއީްއިމްތިާޔޒުގެްމައްސަލަތަަކކަށްްނުވެ،ްވަަޑއިގެންެނވުނީްއިރުޮއއްސުުންފަހުން.ްމިވަރުގެްކަންކަންްކޮށްފައިްހު

ނޑުްދަންނަވާނީް ޢިމްރާނުްމިްތަނުގައިްވޯޓުދޭްގޮތަކުން،ްމަޖާޒީްގޮތުންްތިމަންނަްފަހަތުންްދުވާނަމޭްވިދާޅުވުމަކީްއަުޅގަ

ް ްައޅުަގނޑުމެން ްތަނުގައި ްމި ްނޫން. ްކަމެއް ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭވަުރގެ ްއެކަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ތިބެގެްންއެީއކީ

ްބުނެލީމަް ްއެްއޗެްއ ްމީހަކު ްއެއިްނ ްގޮާވއިރުަގއި ްއަށް ްހެއްދެވިނުހެއްދެވި ްދިމާލަށް ްމީހުންނާ ޖަވާބުދާރީނުވެޭވ

ްވާނަމަ،ް ްކަމަށް ްބޭނުން ްރަނގަޅުކުަރން ްކަންކަން ްމި ްވޭ. ްއެބަ ްމައްސަލަައކަށް ްޮބޑު ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްސީރިް ްވަރަށް ްވެްސްވީ ްއެންމެން ްހައްުލކުރަްންއަޅުަގނޑުމެން ްކަންކަން ްދޭތެރޭގަިއްބަހުސްކުރަން،ްމި އަސްކޮްށްމިކަމާ

ްކަންކަންް ްމި ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްފެންނަނީކީ. ްކަްނކަން ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަުދ ްއެހެންނެއްނޫން އުޅެން.

ްވާ ްއެ ްޓަކަިއ ްހާސިލުކުރުމަށް ްއެއް ްމަންފާ ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްވެސް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްތަން.ްފެންނަނީ ްދެެކވޭ ހަކަތައް

ްވާހަކަ،ް ްމިވަރުގެ ްމަރާލައިފިއޭ. ްތަޅައި ްފުލުހުން ްބޭފުޅަކު ްކިާޔ ްޤާސިމު ްކޮންމެވެސް ްވިދާުޅވީ ްއެ ްނާޒިމު، ދެންމެގައި

ްތަޙްޤީޤުކުރަންީވް ްބަލައި ްަކންކަން ްދައްކަން.ްއެ ްވާހަަކްހެޔޮނުވާނެ ްދައްކަން.ްެއވަރުގެ ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ހެޔޮނުވާނެ

ްދަންނަވަނީްނޫންތޯ.ްއަ ްމި ނުޑްހުވާކޮށްފައި ްއަުޅގަ ްގައިގާ ްމީހާގެ ްވީޑިއޯ.ްއެކަމަުކްއެ ްއެ ްވެްސްދެކުނީމޭ ނޑުމެން ޅުގަ

ްފުލުހުންްޖަހާްތަނެއްްނުދެކެންްއަޅުަގނެޑއް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްތުޅާދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްނާޒިމު.

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

ްްޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމުްރަޝާދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ތު

ްމިހާރުް ްެނގީ، ްއެއް ްމަްއސަލަ ްިނޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްވިާދޅު ްނާޒިމު ްދެންމެއަކު ްވިދާުޅެވއްޖެ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދަވާ ްކޮންްވާހަކަފުޅުދަްއކަމުން ްެއއީ ްކިޔާފަ. ވެއްޖޭ

ްއެކަްން ްއެހެންވީމާ، ްިވދާޅުވީ. ްނޫން ްގޮތަކަްށ ްއެނގޭ ްކަމެްއ ްމެންބަރެއް ްއެްއގެ ްދާިއރާ ްކޮން ްކަެމއް، ނާޒިމެއް

 އަޅުަގނޑަށްްވެސްްރައްުދވެާދނެތީްއަޅުަގނޑު...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްބަލަިއގަންނަން ްގޮތުަގއި ްއެްއގެ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްތަންކޮުޅްނިޒާމާ ްއެ ްވާހަކަފުުޅގައި ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި .

ްރަނގަޅުކޮށްލަދެްއވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްްގަލޮޅުްދެކުނު

އެްއްއަުޅަގނޑުްއާދެ!ްމަެޑވެލީްދާއިާރގެްމެންަބރުްނާޒިމުްއިނގޭތޯ.ްވިދާުޅވީްހަމަްމަރާލީއޭ.ްއެކަމަުކްެއްުބނާްވީިޑއޯް

ްޭއަގިއް ްހޫރާލިހާއިރު ްމުގުރެއް ްމީހާ ްފުލުހުންގެ ްވެގެން، ްހުއްޓުވަްނ ްމީހަކު ްއައި ްޮކށްފައި ްވަްއކަމެއް ްދެކުނީމޭ. ވެސް

ްފެންނަންް ްއެހެރީ ްޖެހެނީ. ްގައިަގިއ ްމީހާ ްއިން ްޕާކުކޮށްފައި ްއެތާ ްގަޑީ، ްދާ ްރެިކގަންނަން ްތަނުން ްއެ ނުލައްަވއިލާ

ްއެ ްއެކަމަކު ްއެކަްންއެހެންނޫންތޯ. ްއަުޅަގނޑު ްހާލެއްގަިއ ްއެްއވެސް ްފެންނަނީ. ްމި ްކިހިނެއްތޯ ްމީހުންނަށް މް.ޑީ.ޕީ

ްގޮތުންް ްހުރި ްގެނެސްދީފައި ްމީޑިޔާތަުކގަިއ ްސޯޝަލް ްވާހަކަަތށް ްމި ްއެކަމަކު ްނޫން. ްއެއްެޗއް ްބުނާ ދިފާޢުކުރަން

ްބަ ްރަނަގޅަށް ްބަލައި، ްމަްއސަލަ ްއެ ްދަންނަވަނީ. ްިމ ްައޅުަގނޑު ނުޑްކަންބޮޑުެވގެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްަތޙުޤީޤުކުރަން ލައި

ްމަރާލީއޭ.ް ްތަޅައި ްފުލުހުން ްތެދުވެ ްހަމަ ްވެސް ްތަނުގައި ްމި ްއެކަަމކު ްއެދެން. ްވެސް ްއެެދން ްއެކަމަށް ްގޮވަން. ވެސް

ްބޮުޑްސޮލީބެކޭ.ްބުނިއިރު،ްމީނަް ްއިނީ ްކަންމަތީގައި ްމަރުކަޒު ްބުނެފި.ްއިސްލާމީ ްދުވަހަުކްވެސް ްކުރީ ހެޔޮނުވާނެ.ްއޭގެ

ްޤައުުމެގްލޮލަ ްމި ްއެވަރަށް ްނުފެންނަނީ. ްތަން ްހުރި ްލިޔެފައި ްާއޔަތް ްޤުރުއާނުން ްއޭަގއި ްހުރީ. ްމިރުސްއެޅިފައިތަ ށް

ްއަށް،ް ްރިޟާ ްޢަލީ ްދެންނެވިން ްއެނބުރިފައި ނޑު ްއަޅުގަ ްދުވަހު ްކުރީ ްބުނާނީ. ްކީކޭ ްދެން ްދިަޔއިމަ، ކަންތައްތައް

ް ްމި ްއަންނާނަމޭ. ްހިފައިގެން ްޮގނޑި ްއެްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްގޮސް، ްއަށް ްދާއިރާ ްއުނޫގފާރު ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އައީ

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްމަރާލީ ްއަްފރާޝީމު ްގޮއްަސ، ްތަނަށް ްއެ ްދަްއަކނީ ްެއ ްއަސަރުކޮްށގެން ްމިައދު ްދެން ްހިފައިގެން. ނިޑ ގޮ

ނޑުމެންްިކޔަިއގެންްއެތާްކެމްޕޭނުކުީރއޭ.ްނުިކޔަން.ްއެްވާަހކަްކީްމީހުންނަކީްމިްއޮތީ. ރޭގައިްވެސްްިމްްމީހުންނޭްއަޅުގަ

ްރޭް ްއެ ްވަނީ ްމީހާ ްމަރާލި ްއަފްރާޝީުމ ްގޮުތގައި ްމަޢުލޫމާތުލިބިފައިވާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވެފައި، ްނަޝީދު އޮންނަނީ

ރާއްޖެްދޫކޮށްްގޮސްފަޭއ.ްއަެޅ،ްމީނަްގެނައިްމީހެއްތަްމީ.ްެއްރޭްއެްމީހަކުްވަނީްމެދުއިުރމަތީގެްޤައުމަކަށްްފުރަިއގެންް

ްގޮއްަސއޭ.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ް.ރުްނާޒިމުތުޅާދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަް،އެއްްނިޒާމީްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝާދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމު
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ްގެން ްދައްކަވަމުން ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްބިލާއި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްދިމާނުވޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމި ްވަރަށް ްވާހަކަފުޅާ ދާ

ްއެހެންވެގެންްއެކަންްހަމަްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސގެްސަމާލުކަަމށް...ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްއަޅުަގނުޑްއެްނިޒާމީ ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ްނޫން. އް

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްްދެކުނުގަލޮޅުް

ްރާއްޖެްްއާދެ! ްރޭ ްއެ ްވަނީ ްމީހާ ްމަރާލި ްއަފްރާޝީމު ްގޮތުަގއި ްމަޢުލޫމާތުލިބިފައިވާ ނޑަށް ްައޅުގަ ްވިދާޅުވަނީ ނަޝީދު

ްއެއީް ްޮގްއސައޭ. ްފުރަިއގެން ްޤައުމަކަށް ްމެދުއިރުމަީތެގ ްވަނީ ްމީހަކު ްެއ ްރޭ ްއެ ްގޮސްަފއޭ. ްާގތްްްދޫކޮށް ްރާއްޖެާއ މި

ނޑަށްްމިްމަޢުލޫމާތުދެއްވީް ޤައުމެްއގައިްހިނަގއިދިޔަްހާދިސާއަކާްގުޅުންހުރިްޢަމަލެކޭ.ްމީްބައިނަލްއަޤުވާމީްކަމެއް.ްައޅުގަ

އެުކވެރިްޤައުމުގެްދެްއިންޓަލިޖެންސްްއެޖެންސީއަކުން.ްމީްއަޅުަގނޑުމެންްކަންބޮުޑވާންޖެހޭްވާހަކަްއެކޭ.ްމިްރާއްޖޭގަިއް

ްއިންަޓލިޖެންސްްއޮފިސަރުން،ްއެްވެރިކަން ްވަަޑއިގެންްހުންެނވިްބޭފުަޅކު،ްބޭރުްެދްޤައުމެްއގެ ކޮށްަފއިްއިސްތިޢުފާދީފައި

ް ްމަޢުލޫމާތ2ްްުމަޢުލޫމާތުދެއްވީމަ ްއެ ްފުލުހުންނާ ްވާނީ ްކީއްތޯ ްވީއިރު ްމަރަށް ްއަފްރާޝީުމގެ މަްސދުވަސް

ްފު ްޮގވާލަން، ްެއކު ްއާދޭހާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަޢުލޫމާތުްހިއްސާކުރެްއިވއްޔާ. ްމި ްސުވާުލކުރަްއވަން. ްމި ްނަޝީދާ ުލހުންނަށް

ްމަރާީލް ްއަފްރާޝީމު ްނޭނގޭ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއައިުރ ްހަމައަްށ ްމިއަދާ ްބަލަން. ްގޮެތއް ްހުންނެިވ ލިބިވަޑަިއގެން

ްދަ ްވާހަކަަތއް ްއެ ްއިހިސާސްެވގެން ްއެ ްކިަޔއިގެްނ، ްހެއްޔޭ ްތިމަންނަމެން ްައށް، ްއަމިއްލަ ްކަމެއް. ްެއްކޮންބައެއް ްއކަނީ

ްމަރުން،ް ްއަފްރާޝީމު ްަތނުގައި ްއެ ްައޅުަގނޑުމެން ްައިއއްސަ ްބަލިވީމަ، ްމިއަދު ްނޫން. ނޑުމެންނެއް ްއަޅުގަ މީހުން.

ނަޖާއިޒުްފައިާދްެއއްެގްގޮުތަގއިްނެިގއޭްކިަޔއިގެްނ،ްމީްުހސްްބުހުތާނުްދޮގު.ްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްެހޔޮނުވާނެްމިފަދަް

ްލަ ްައޅުަގނޑު ްދައްކަން. ްހޯދަންްވާހަކަ ނޑި ްގޮ ްައފްރާޝީމުގެ ްގޮސް ްމެންބަރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްތިއްބެވި ްމިތާ ދުގަނޭ،

ްއެފަދަްކަމެްއް ްމިްދަންނަވަނީްމިތަނުންްއެްއވެސްްބޭފުަޅކަށް އެހެރަްކުރިްމަަސއްކަްތްފެނުނީމަ.ްމިއަދުްވެްސްެއކަމަކު

ްއަނިާޔވެ ްއެފަދަ ްނުދާނަން ނެޑއް ްއަުޅގަ ްެވސް ްހަމަގައިމު ްއަޅުަގނެޑއްްވިދާޅުެވއްޖެްއޔާ ްމަރާލައިފިތަ؟ ްގޮތަކަށް ރި

ްޢިއްޒަތްތެިރ،ް ްބަެއއް ްތިއްބެވި ްތެރޭގައި ްކާމިޔާބުކުރާކަށް.ްޔަީޤންްނުދާނަން.ްމިތާ ނޑި ްއެްގޮ ްދެކޮޅަށް ނުދާނަންްއޭނަޔާ

ްއަ ްބުނި ްވާދަނުކުރާނަމޭ ްއަްށ ްޮގނޑި ްއެ ްއަުޑއެހިން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްެތރި ްަބެއއް ޑު.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ

ްކޭމްޕުޖަހައިގެންް ްތަނުގައި ްއެ ްލުޠުފީ ްމުޞްތަފާ ް ްނޯްނނާނެ. ްވެސް ްހަޔާުތގައި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވެސް ްދުވަަހކު އެކަމަކު

ހުންނެވިތާްތިންހަތަރުްހަފްތާްވަރުެވއްޖެ.ްރައީސްްނަޝީާދިއްމިތިއްބެވިްިއސްްބޭބޭްފުޅުންްއެްތަނުަގއިްތިއްަބވަިއގެންް

ނޑު ްައޅުގަ ްމަަސއްކަތް ްކުރެްއވި ްެއްއެ ްވެސް ްެއކަމަކު ްެއނގޭ. ްވެސް ްއަޅުަގނޑަށް ްމިހިރީ. ްފެނިފައި މެންނަށް
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ނޑުމެންނަށްްކާިމޔާބުވީމަްކަންބޮުޑވާނެ.ްއެކަމަުކްއަޅުަގނޑުްއާދޭހާްއެީކަގއިް ބޭފުޅުންނަށްްތާއީދުްބޮޑުްއެްދާއިރާްއަުޅގަ

ތްްމީހެއްގެްވާހަަކއޭްމިްދައްކަނީ.ްދެންްދެންވެސްްދަންނަވާނީްއަފްރާޝީމުގެްނަންްމިްތަނަށްްނުގެންނާށޭ.ްމަރުވެފައިްއޮ

ކީއްކުރަންްަދއްކާކަށްތޯ.ްއަުޅަގނޑުމެންނެއްްނާުޅވަމޭ،ްއެމް.ޑީ.ޕީްމީހެކޭްނުބުނަމޭްއަފްރާޝީމުްމަރާލީ.ްއެންމެްފަހަރަކުް

ްމިދަން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންީވމާ، ްއެއް. ްބުނެފަ ްވެސް ްފަހަރަކު ްއެންމެ ްނޯންނާނެ ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްނުބުނަމޭ. ނަާވްވެސް

ްކެމްޕޭނަށްް ްއެނގޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަޢުލޫމާތު ްކެްތކޮށްލަންވީ،ްއެކަމުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވާހަކަައކީ

ނުޑްއޮންނާނެ،ްައޅުަގނުޑްޕާސަަނލީްޤަބޫލުކުރާްގޮތަކީްވެްސްިއންތިޚާބަށްްފަހުްއެްމަޢުލޫމާތުް ފުރައިގެންްދަމުންްއަުޅގަ

ްފުލު ްއެގޮތަށް ްވާހަކަނުަދއްާކްޢާއްމުކުރުމޭ. ްއެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންކަމަށްވާއިރު ްކޮށްެދއްިވ. ްއެކަން ްވެސް ހުން

ްމީހެކޭ.ްކޮންމެްފަދަްބަޔަުކް އަޅުަގނޑުމެންްކޮްނސަންޓްރޭުޓކުރަންވީ.ްއެީއްއެްަފކީރުްދެންްބާއްވާ.ްމީްމަރުވެފަިއްއޮތް

ންްއެންމެންްއެބަްޖެހޭްމިފަދަްކަންކަމާްދޭތެރޭގައިްކޮށްފައިްއޮތްްކަެމއްްވިަޔސް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްތަނުގައިްއަުޅަގނޑުމެ

ވެސްްިވސްނަށް.ްމީހުންނާްދިމާލަށްްއެއްޗެހިްބުނާއިރުްެވްސ،ްއިނގިލިިދގުކޮށްާލއިރުްއަެނއްްހަތަރުްއިނގިލިްއަންނަނީް

ްއަުޅަގނޑުމެން ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއޭރުން ްވާހަކަދަްއަކންވީ. ްއެނގިތިބެ ްދިމާލަށްަކން ގެްއަޅުަގނޑުމެންނާ

ްތިބެ،ްޤާނޫނެއްް ްޒުވާބުކޮށްކޮށް ްއިތުބާރުކުރަންވީ.ްމިހެން ްއަނެަކަކށް ްއެަކކު ްހައްލުލިބޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެން މައްސަލަތަކަށް

އަންނައިރަށްްއަޅުަގނޑުމެންަނށްްފަހިވާްގޮތަށްްހަދަންްމަަސއްކަތްކޮްށ،ްއެމް.ޑީ.ޕީްއިްންެއމް.ޑީ.ޕީްއަށްްަފއިދާވާްގޮތަށްް

ްމަސައްކަތްކުރީ ްޤާނޫނު،ްހަދަން ްނިންމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަހުން ްމި ްނުލިބޭ. ްއެއް ްނަތީޖާ ްޭއގެ ްަރއްޔިތުންނަކަށް މަ،

ްތަނުގައިް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްޤާނޫނު. ްފިޔަވަޅުެއޅުމުގެ ްމެދު ްމީހުންނާ ްގޯނާކުރާ ްޖިންސީ ްމެދު ކުޑަކުދިންނާ

ްމި ްަބލާއިރު ްނިންމައިލާފައި ްއޭތި ްގޮސް ްތިބެ ްޖެހިގެން ްމައްސަލަްޖަޒުބާތެއްަގއި ްބޮޑެތި ްހާދަ ްސަބަބުްންވެސް ްއޭގެ އަދު

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއެބަްދިާމވެއޭ.ްއަސްލަކީްުތއްތުކުދިންާނއިްބޮޑެތިްމީހުންްޖިންސީްގޯނާކޮށްްހެދީމަ،ްއެްމީހުންނަށްް

ް ްމިސާލަކަށް ްއުމުރުން ްމިއަދު ްއެކަމަކު ްނިންމީ. ްކަމަށް ްހ18ްައަދަބުދިނުން ްކުއްޖަކު ްހުންނަ ްވެފައި މަްއަހަރު

ް ްރުހުމުގައި ްދ17ްްެބެލެނިވެރިންގެ ްއެ ްުކއްލިއަކަށް ްއުޅެނީ. ްރައްޓެިހވެގެން ްކުއްޖަކާ ްއަންހެން ްހުންނަ ޕްލަސްވެފައި

ްލީަމ،ް ްގޮތުގަ. ްއެްއގެ ްމައްސަލަ ްފުލުހުންނަށް ްލަނީ ްމި ްއެއް ްސިޓީ ްބެލެނިވެރިން ްމައްސަލަޖެހުނީމަ ްދޭތެރޭގައި މީހުން

ް ްުކއްޖާ ްޖަލަށ13ްްއެްއކަލަ ްޤާނޫނަކީ.ްއަހަރަްށ ްހަދަންއުޅުނު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމީހެންނެއް ްހިެޔއްނުވޭ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ .

ްއެފަދަް ްައޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތުގައި ްކަންކަން ްމިފަދަ ްއެހެންވީާމ، ްއަކީ. ްއިޝޫ ްއުޅުނު ްއެޑްރެސްކުރަން ނޫންނަމަ

ްޙަޤީޤަުތގައިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަަކއަކީ ްއުޅޭ ްމި ްދަންަނވަން ްައޅުަގނޑު ްފޯީރގަިއްްކަންކަމަށް ްޕާީޓގެ ްމި ވެސް

ްކަންކަްން ްއަބަދުެވސް ްޮގތަކަށް ްފައިާދވާނޭ ްަބޔަކަށް ްވަކި ްތިބެ، ްުނވިސްނާ ްޭދތެރޭގައި ްއެކަންކަމާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެންވީމާ،ް ްުނވޭ. ްކަމެއް ްހަމަައށް ްރައްޔިތުންނާ ްނުނުކުމޭ. ްއެއް ްނަތީޖާ ްމަަސއްކަތްކުެރވޭތީ ްއުސޫލުން ބައްޓަންކުރާ

ްވަަންދުވަހު...7ްްއެނގޭްމިައދުްއެމް.ޑީ.ޕީްއެްތިބީްްއަޅުަގނޑަށްްވެސް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރު.އިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަހެްނވޭުރްމެދުްދާއެއްްްނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުމެދުހެ

ީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމީްވަރަށްްބޮޑުްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއް.ްމިތަނުންްހަދާްބިލެއްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަ

ްގޮތަށްް ްމާނަކުރެވޭ ްގޮތަށް ްދިޔަ ްފުރުޞަތުނުލިބި ްރަނގަުޅކުރުމުގެ ްއެ ްނުވަތަ ްހުށަހަޅައި ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނަކަށް ނުވަތަ

ނޑުްކަންބޮޑުވާީތވެ،ްހަމަްމިްވާހަަކްދަ ްންނަވާލީ.ްމީްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއް.ްވާހަކަފުޅުދަްއކާތީްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޫނން.ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްއްއެްމައްސަލަބެހޭްްނިޒާމާ

ް

ްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްްގަލޮޅުްދެކުނު

ްަރއީސް.ްއަޅުަގނޑު ްްއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެްސ77ްްޭއގެ ްދައްކަނީ.ްައޅުަގނޑު ްމި ްނޫނޭ ްެއއް ްހުރެ ްބޭރުވެގެން މީހުން

ނުޑްމިްބުނާްވާހަކަްއަކީ.ް އޭަގއިްހިމެނޭްގޮތަށްްައޅުަގނޑުމެންގެްއެންމެންގެްވެސްްިމސްޓޭކުްއެބަްހުއްޓޭ.ްެއއީްއަުޅގަ

ްުނކޮށް ްފޯރެއް ްަރނގަޅަށް ްަރއްޔިތުންނަށް ްކަންކަމެއް ްމި ްހެދި ްތަޅާފޮޅުމާ ްދޭތެރޭްސިޔާސީ ްއެހެންވީމާ،ްމިކަްނކަމާ ދެވޭ.

ް ްމަސައްކަތްކުރަން. ްހިނގާށޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަްށ7ްްވިސްނަިއގެން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބަދަލުވީމަ، ްވެރިކަްނ ފެބްރުއަރީަގއި

މިއަދުްމިްއޮތްްސަރުކާރުްބާީޣްސަރުކާރަކަށްްވެގެން،ްހަމަްއަޅުަގނޑުމެންްމިްތިބެނީްތަޅާލަްފޮޅާލަފޮޅާލާ.ްއޭގެްކުރިްން

ްއޭރުގައިްއެ ްތަޅާފޮޅާ. ްމީހުންނާ ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްތިބީތީ، ްވެރިކަމުގައި ްމީހުން ްއެ ްއޮތްިއރު ްވެިރކަމުަގއި މް.ޑީ.ޕީ

ނޑުމެްނގެްތެރޭގައިްހަމަްަޝއްުކއުފެދުނީްކުއްލިައކަށްްއެްމީހުންްއޭެގ،ް ސަންސެޓުްޤާނޫނުްހަދަންއުޅުނުއިރުްހަމަްއަުޅގަ

ް ްީމސްމީހުން ްއިދިކޮޅު ްމެދުވެރިކޮށް ްއިހަކަށްުދވަހުްއެ ްުނވި. ްގޮތެއް ްފާސްކުރެޭވ ްއޭތި ްހިސާބުން ްެއ ހައްޔަރުކޮށްފާނޭ.

ހެއްކާްބެހޭްޤާނޫނު،ްމިްބިލުްމިްތަނަށްްވެއްދީމަްއެކަމާްދޭެތރޭގައިްުސވާުލއުފައްދާފައިްމިހާރުްއެމް.ޑީ.ޕީްއިންްއެައކަށްް

ްއަސްލުގަް ްއެކަމަުކ ްމައްސަލައޭ. ްމިހިރީ ްނުޭވ. ްބޭނުމެއް ްނިމެނީްތާއީދުކުރާކަށް ްމި ްޮގއްސަ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމިހުރީ އި

ްނުލިބޭް ްހައްލެއް ްއެަކންކަމަކަށް ްކަންކަމަށް. ްހުރި ްގުޅުން ްަރއްޔިތުންނާ ްމައްސަލަތަކަށް، ްހުރި ްދިމާވެފައި ޤައުމަށް

ްމީހު ްތިބި ްބޭރުގައި ްތަނުން ްއެްއޗެހިކިަޔއި،ްމި ްއަނެަކކަށް ްއެކަކު ްތަނުގައި ްމި ްއަޅުަގނޑުެމން ްގޮތަށް ންނާްމިދެންނެވި

ްދަންނަވާލަންް ްހަމަ ްއެކު ްއާދޭހާ ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު ްކޮށްގެްނ. ްކަްނކަން ްމި ްއިނގިލިދިއްކޮށް،ްަހޅޭއްލަވާ ދިމާލަން
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ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްވަގުތު، ްޖެހޭ ްއައިސް ްކަންކަން ްގުުޅންހުރި ްރަްއޔިތުންނާ ްޚިޔާލުތަފާތުވިޔަސް ްކިތަންމެ ބޭނުންވަނީ

ްކުރަން.ް ްެއކަން ްވިސްނާފައި ްމަޖިލީާހްްހިނގާށޭ ްަރއްޔިތުންގެ ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އޭރުން

ދިމާލަށްްމީހުންްބުނަންްއޮތްްއެްއޗެހިްވެސްްމަުދވެގެންދާނެ.ްރައްޔިތުންެގްއިތުބާރުްވެސްްބޮޑުެވގެންދާނެ.ްމީޑިޔާްއިންް

ް.ްކިޔާްެއއްޗެހިްވެސްްހަމަްމަދުވެގެންދާނެ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިއްޔާ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއިވާްަވގުތުްމިހާްހިސާބުންްމިްހަމަވީ.9ްްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް ްއަށްްކަ

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްއ13ްަައއިޓަމު ްމަސައްކަތް ްހުރި ްނުނިމި ްދަނީ. ްމި ްއަޅުަގނޑު ްދާއިރާގ13.1ްެށް ޢިްއޒަތްތެިރްްިވލުފުށީ

ް ްޤާނޫނުްނަންބަރު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްރިޔާޟުްރަޝީދު ްމީހަކަށ2339/9ްްްމެންބަރު ްކޮށްަފއިވާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްގެންދިއުން.ްވަގުުތް ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްބިުލގެ ްއިްޞލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްއިާނޔަތްތަކާ ްރައްކާތެރިކަމާއި ދޭންޖެހޭ

ްއެމް.ޑީ. ްއޮތީ ްބާކީ ްއަށް 43ްްޕީ ްޕީ.ޕީ.އެމަށް 12ްްމިނެޓުއިރު. ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްޖުމްހޫރ24ްްީމިނެޓުއިރު. މިނެޓުއިރު.

ް ްއަށ5ްްްޕާޓީއަކަށް ްއަށ5ްްްމިނެޓު.ްޕީ.އޭ ްކޮންމ5ްްެމިނެޓު.ްޤައުމީްޕާޓީ ްޕާޓީއަކަށްްނިސްބަތްނުވާ ްވަކި މިނެޓު.ްއަދި

ް ްވެސް 5ްްމެންބަރަކަށް ްމިހާތަނަށް ްއަރުވާނަން. ްޕާޓީއަކަްށްމެނ2ްްމިނެޓު ްވަކި ްވަނީ ްވާހަކަދައްަކާވފައި ބަރަކު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްމެދު ްފުވައްމުަލކު ްއެްއ، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްފުރަތަމަ، ްެއންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ނިސްބަތްނުވާ.

ްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދެއްެކވުން:މުފީދުްވާހަކަމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްފުވައް

ްމިއަދުެގް ްއިނދެފަ. ްބައްދަުލވުމެްއގައި ްކޮމިޓީެގ ްާޢއްމު ްއައީ ްމި ްދެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްހައްެލއް،11.1ްއެޖެންޑާގެ ްކަމުގައި ްމި ްބޭރުގައި ްތަޅުމުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަންތަކާ ްހިމެނޭ ްމި ގައި

ް ްލިބޭތޯ ްނުދަންނަވާ ްއަީއްރިޔާސަތަށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްރިކޯޑިން ްޔައުިމއްާޔގެ ްކޮމިޓީގެ ްދުަވހު ްއެ ްޓަކައި. ބެލުމަށް
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ްގޮތާް ްހިނަގއިދިޔަ ްކަްނތައްތައް ްކޮމިީޓގެ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއޮތީ ްމި ްރިޕޯުޓ ްކޮމިޓީ ްމި ހިފައިގެން.

ްޚިލާފަށް.ްއަދިްހަމައެއާއެީކ،ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް...ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރު ްފުރުޞަުތ11.1ްޢިއްޒަތްތެރި ްދައްުކވަން ްވާަހކަފުޅު ްތި ްބަހުސްގައި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަށުން ގެ

ްއެޖެންާޑް ްދަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްނިންމާފަ. ްގޮަތކަށް ްވަކި ްރިޔާސަތުން ްވަނީ ްމިހާރު ްމައްސަލަ ްތި ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ.

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްމިލަންދޫްދާއިާރެގްއަށް.ްއަުޅަގނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނ13.1ްްީއައިޓަމުް

ްމެންބަރުްްރިޟާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްއިހަވަންޫދ ްފުުރޞަތުދެއްވާތި. ްއަދި ނޑު ްއަުޅގަ ްެމންބަރު، ްިޢއްޒަތްތެރި އަށް.

ްޢަބްދު ްވަނިކޮށްهللاްއަޙްމަދު ްފައްޓަވާފައި ްއެހެންވީމާ،ްްވާހަކަފުޅު ްވަނީ. ްނިމިފައި ްޖަލްސާ ްފަހު ްއެންމެ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްޢަބްދުް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްއިހަވަންދޫ ްމިހާރުްهللا ނޑު ްއަުޅގަ ްގެްނދެވުމަށް ްކުރިއަށް ވާހަކަފުޅު

ްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްهللاއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްދަނިކޮށްްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްވާހަކަދަްއކަމުން ްުދަވހު ްކުރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްޢިްއޒަތްެތރިް ްޝުކުރުއަދާކުރަން. ްފުރުޞަތުދެްއވީތީ ްައޅުަގނޑަށް ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ނޑާލަންޖެހުނީ. ްމެދުކަ ވާހަކަ

ވަރަށްްފުންކޮށްްވިސްނައި،ްއެއާްދޭތެރޭްފިޔަވަުޅއަޅަންޖެހޭްކަންތައްތައް.ްްރައީސް،ްައޅުަގނޑުމެންްމިފަދަްކަންތައްތަކަކީ

ްދެކޮޅަްށް ްވިސްނުމާ ްވިސްނޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޫނިއްޔާ ްހެދި ްސިޔާީސްފިކުރާ ްއަޅުަގނުޑމެންގެ އަޅުަގނޑަްށްމިއަދު

ްދަންނަވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއުޭޅއުޅުްނ ްެވގެން ްއުނދަގޫކަމަކަށް ްދަތި ްކުރުމަކީ ްނޫނީްކަމެއް ްއެއްފަރާތްކޮށްގެން ްއެ ީނ

ްނޫނީް ްބަޔާްނވެގެްނވާ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަންތައްތަކޭ. ްނެތް ްލިބެން ްހައްލެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެް ްވަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤާނޫނަކަށް ްއުފެއްދި ނޑަައަޅއި ްކަ ްމަތީން ްހަމައެއްގެ ްއުސޫލަާކއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްއަުޅަގނޑު ްމިއީްދުވަހެއްަގއި ްފެށިފަ. ްކުރަން ްމަސައްކަތްަތކެއް ްޓަކައި ްބަދަލުގެނައުމަށް ްގޮތަކަށް ްހިތްހަމަޖެހޭ މެން

ްވަިކވާް ްވެރިކަމުން ްިމްރާއްޖޭގެ ްއަދި ްެވސް ްރާއްޖޭެގްރައްޔިތުންނަށް ްމި ްއަދި ްވެސް ްމަޖިލީހަކަށް ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޤަ ްމުޅި ްނަމަ ްދަންނަވާ ްުޖމްލަކޮށް ްެވސް،ްއަދި ްކުރާނެްފަރާތްތަކަކަށް ްެއއް ްއެްއ،ްމަންފާ ްލާބަ ްވެްސްެއކަމުން އުމަށް

ްވެގެންދާީން ްއެކަމުން ްހިތްހަމަނުޖެހުން. ްނުތަވަސްކަމާއި ްއުފެިދގެންދާނީ ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްއެކަމުން ްނޫން. ކަމެއް

ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްލިބިގެްނދާނީ ްގެއްލުން ްއެކަމުން ްއުފެިދގެންދާނީ. ްޢިއްޒަތްތެިރްބައިބަިއވުން، .

ނޑަކަްށް ނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްތަންކޮޅެއްްދުރަށް،ްތަންޮކޅެއްްފުންކޮށްްވިސްނަިއްފިކުުރހިންގާލަން.ްއަުޅގަ ރައީސް،ްއަުޅގަ

ްއިޞްލާޙުގެަނއުމަކުންް ްާޤނޫނަށް ްމި ްނުފެނޭ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްކަމަކަށް. ްގެންނަންޖެހޭ ްއިްޞލާޙު ްމި ްޤާނޫނަށް ްމި ނުފެނޭ
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ްއެް ްހީވަނީްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމަކަށް. ްނެެރވިާދނެ ްއެއް ްނަތީޖާ ްކަހަލަ ްއވެސް

ްތައްޔާުރވަމުންް ްބަހުސްކުރަން ްހުށަހެޅިގެން ްބަޖެޓު ްމި ްެވސް ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރަނގަޅުހެން ްމާ މިއަށްވުރެ

ްފުންކޮށް ްމިއަދު ްދޭތެރޭގައި ްބަޖެޓާ ްދައުލަުތެގ ްދިވެހި ްނެރެންްްދާއިރުަގއި ްގޮާތއި ްހެދިފައިވާ ްބަޖެޓު ްމި ވިސްނަިއ،

ްއެއްތޯް ްފައިދާ ްކޮން ްކުރާނީ ްއޮތްތާނގައި ްކުރިއަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްބަޖެޓުން ްމިދެންނެވި ްއާއި ްނަތީޖާ ބޭނުންވާ

ްނުިވޔަސް ްބަހުސްކަމުގައި ްބަޖެޓުގެ ްނޫން. ްއެއް ްނެތި ްސަބަބެއް ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެހެްނ ްއަޅުަގނޑު އަދިްްބަލައިލުން.

ްޤާނޫނަކަްށް ްހިމާޔަުތގެ ްއިާނޔަތާއި ްމިފަދަ ްނަަމވެސް ްވީ ްކަމަްށ ްދުވަްސވަރު ްތައްާޔރުވަމުންދާ ްބަހުސްކުރަން ބަޖެޓަށް

ބަދަލުގެންނައިރު،ްއަދިްއިނާަޔތަކީްފައިާސއާްެވސްްުގޅުންހުރިްއެްއޗަކަށްްވެފައިްާވއިރުަގއިްައޅުަގނޑަށްްހީވަނީްިމއަުދް

ނޑުެމންނަށްްމިއަދުްމިްފެންނަނީްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްވާހަކަްވެސްް އެބަްދައްކާލަންޖެހޭހެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްމަސައްކަތްކުރަމުްން ްނޫންކަމަށް ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްއެއީ ްބަޔަކު، ްއެަތއް ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްރާވަިއގެން ދައުލަތުން

ްަޚޒާާންއިން ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްފެްނނަނީ ްމި ްެއއްްްދާތަން.ްއަޅުަގނޑަށް ްލޯލާރި ްއެންމެ ްަފއިސާެގްތެރެއިން ޚަރަދުކުރާ

ވެސްްއެަތއްްހާސްްދިވެހިްރައްޔިތުންނަކަށްްނުލިބޭނެްގޮތަްށ،ްވަކިްަބއެްއގެްޖީބުތަކަށް،ްނޫނިއްޔާްަވކިްބައެްއގެްމަންފާް

ތިޚާބުކޮށްފައިްހުރިްއަށްްބޭނުންކުރުމުގެްނުަބއިްިވސްނުންްގެންުގޅެމުންްދާތަން.ްމިއީްހަމަަގއިމުްވެްސްރަްއިޔތުންްއިން

ްކަމެއް.ް ްކުރާ ްެވސް ްކުށްވެރި ްއެކަން ްއަށް ްއިންތިހާ ްއަދި ްކަެމއް. ްކަންޮބޑުވާ ްއަޅުަގނޑު ްހައިސިްއޔަތުން މަންދޫބެއްގެ

ްނުކުރެޭވް ްއެކަން ްމަސައްކަތްކުރަން. ްއަށް ްމަންފާ ްއާއި ްލާބަ ްރައްޔިތުންގެ ްޖެހޭނީ ްދައުލަަތކުން ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޖެ ްވަންޏާ ްމިއީްކަމަށް ްތިމަންނާ ްމަޑުކޮށްލައްވަން. ްގޭގައި ްބުނެ، ްކަމަށް ްނުކުރެވޭ ްއެކަން ްއިސްތިޢުފާދީފައި ހޭނީ

ވެރިމީހާއޭްނުވަތަްތިމަންނާްމިއީްތިކަމާްހަވާުލވެހުރިްޒިންމާދާރުްމީހާއޭްކިޔާފައިްކުރިަމްއޗަށްްނުކުމެ،ްެއކަމާްހަވާލުާވް

ްކުރަ ްއެކަން ްހުންނަންވާނެ. ްހިތްވަރު ްއެ ްވަންޏާ ްބައެްއްކަމަށް ްހާސް ްއެތައް ްރައްިޔތުންގެ ްދިވެހި ްކެރެންވާނެ. ން

ްމަސަްއކަތްކުރަްއވާެން ްޭބފުޅަކު ްެއއްެވސް ްހިންގަްނ ްޤަުއމުގައި ްމި ްކަެމއް ްިކޔާ ްެވރިކަމެކޭ އެއްފަރާތްކޮށްލުމަށްފަހުގަިއ

ްޤައުމެްއގެް ްޢަމަލެއް.ްނާތަހުޒީބު ްަކމެއްްނޫން.ްއެއީްނާތަހުޒީބު ްތަހުޒީބު ްތިެބގެންްްކަމެއްްނެތް.ްެއއީ ްގޮުތގައި ވެރިންގެ

ްނެތިން.ް ްވެސް ްހަމަގައިމު ނޑު ްއަުޅގަ ްޖާގަދޭކަށް ްނެތް.ްއެކަމަށް ްކަމެއް ްމަަސއްކަތްކުަރްއވާނެ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ކުރަން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅަގނޑުްދަންނަވަން،ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްކުވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނި

ނޑުމެންްކުރިމަތީަގއިްމިްވަނީްޤާނޫނުްނަންބަރުްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްޤާނޫނަްށ2339/9ްް ްއިނާޔަތްތަުކގެ ްރައްކާތެރިކަމާއި ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްވި ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްއިޞްލާޙުގެންނައުމަށް ްިއްޞލާޙު. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ލުފުީށ

ްހުށަހެޅިް ްހައިސިްއޔަތުން ްމެންބަރުގެ ްދާއިރާގެ ނުޑ،ްވިލިމާފަންނު ްއަޅުގަ ްތަޅުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްޤާނޫނަކީ ްމި ފަދައިން
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މްހޫރިއްޔާގެްމަޤާމުްފުރުއްވާަފއި،ްޤާނޫނީްހަމަތަކުގެްމަތީންްޤާނޫނެއް.ްމިްފާސްވެގެންްދިޔައީްދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއީސުލްޖު

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހި ްދިނުމަށް ްރައްކާތެރިކަްނ ްއިނާޔަތާއި ްބޭފުޅުންނަށް 128ްވަިކވެަވޑަިއގަންނަވާ

އްގެްހައިިސއްޔަތުންްދިވެހިްވަނަްމާއްދާްބަޔާންކުރާްހިނދު،ްއެްޤާނޫނުގެްފުރިހަމަކަންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެ

ްކޮންމެް ްޤާނޫނެއް.ްދުނިޔޭގެ ްދިޔަ ްހުށަހަޅައިގެން ްގެެނސްދިނުމަށް ްގޮތެްއަގއި ްފަިއދާކުރުވަނިވި ްރައްޔިތުންނަށް އެންމެހައި

ްޚާއްަޞް ްގޮތްތަކަށް، ްޚާއްޞަ ްމެދުަގއި ްފަރާތްތަކާ ްފުރާ ްމަޤާމުތަްއ ްމަތީ ްއެންމެ ްޤައުެމއްެގ ްެއ ްވެްސ ވެއްެޓްއގަިއ

ްފަހުެގްނަޒަރިއް ްނޫން. ްވެސް ްާވހަކައެއް ްއާ ްވާހަކަަތކަކީ ްއެ ްނޫން. ްކަެމއް ްއާ ްއޮތުމަކީ ްއިމްިތޔާޒުތަްއ ްޚާްއޞަ ޔާާތއި

ްޑިމޮކްރަސީތަކުަގިއް ްބޮޑެތި ްއެްނމެ ްޤައުމުތަކާއި ްކުދިބޮުޑްއެންމެހައި ްވެސް.ްއަދި ްމަރުޙަލާތަކުަގއި ްކުރީގެ މަރުޙަލާތަކާއި

ް ްނަމަވެސް ްމިހެން. ްހިނގަނީ ްމިކަން ްވެސް ްޤާނޫނުގެ ްބުނެވިދިަޔ ްއިޞްލާޙުަގއި، ްމާއްާދގ9ްްެހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ވަނަ

ފަހަތަށްްއަންނަނިވިްމާއްދާަތްއްއިތުރުކޮްށ،ްތަރުތީބުކުރުންްަކމަށްްބަޔާންކުރަްއވަިއ،ްހުށަހަާޅފައިްމިްއޮންނަްހާލަތްތަކަށްް

ްހާލަތާ ްއެ ްފައިހަމަކުރުމަށް، ްޒާުތަގއި ްއޭގެ ްޤާނޫނަކީ ްކަންތައްތަކުެގްބަދަލުއައިްސގެން. ްނުކުންނަ ްގޮުތން ްވަގުުތގެ އި

ްވެސްް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްައދި ްއެްއޗެއް. ްހަދަންޖެހޭ ްޓަކައި ްގެނެސްދިނުމަށް ްލުއިކަން ްަރއްޔިތުންަނށް ްމައްޗަށް ނަތީޖާގެ

ްކަމަށ73ްް ްމިއީ ްދައުރަކީ ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްނުކުތާގައި ްބަޔާންކުރާ ް)ހ(ަގިއ ްމާއްދާގެ ްވަނަ

ްިމް ްބަޔާންކުެރވިގެްނވޭ. ްވާހަކަތައް ްމި ްހެދުމާ، ްާޤނޫނުތައް ްއިޞްލާުޙގެނައުމާއި ްޤާނޫުނތަކަށް ްމާއްދާަގއި، ބަޔާންކުރާ

ް ްމާއްާދގެ ްުބނެވިދިޔަ ްބަާލއިރުަގއި ްިއޞްލާޙުގެންނަވަން،9ްްނަޒަރިއްޔާތުން ްޤާނޫނާިއ13ްްއަށް ްގޮތުަގއި ވަަންމާއްދާގެ

ްހާ ްކުރާ ްއަމުރެއް ްޚިލާފަށް ްއެީއްގަާވއިދާ ްބަޔާންކުރާ، ްކަމަށް ްހާލަތެއް ްނުލިބޭނެ ްރަްއކާތެރިކަން ްހިމާޔަތާއި ލު،

ްއިނާޔަާތިއް ްދެއްވަމުންދާ ްދައުލަތުްނ ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނެވި ްވަކިެވވަަޑިއގެން ްމަޤާމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ދާްޚިލާފުްޢަމަލެއްްކުރުން.ްޤާނޫނާއިްރައްކާތެރިކަުމގެްތެރެއިންްއުނިކުރަންޖެހޭްގޮތެއްގެްގޮުތގަިއ،ް)ހ(ްޤާނޫނާއިްގަވާއި

ގަާވއިދާްޚިލާފުްޢަމަލެއްްކުރުމުގަިއްބަިއވެރިާވްހާލު،ްޤާނޫނާިއްަގވާއިދާްޚިލާފުްޢަމަލެއްްކުުރމަށްްހިތްވަރުދޭްހާލު،ްއަިދް

ްކަމަް ްހާލު ްކުރަންޖެހޭ ްޢަމަލެްއ ްޚިލާފު ްަގވާއިދާ ްޤާނޫނާއި ްފަރާތުން ްފޯރުކޮށްދެވޭ ްރައްކާތެިރކަން ށްްހިމާޔަތާއި

ްބަޔާންކުަރއްވާ.ް ްއެބަ ްާހލަތެއް ްުއަވއިލެވޭނެ ްރައްކާތެރިކަން ްއިނާޔަތްތަާކއި ްއެންމެހައި ްޭއގެއިތުުރން ްއަދި ބަޔާންކޮށްފަ.

އޭގެތެޭރގައިްިދވެހިރާއްޖޭގެްިމނިވަންކަންްެގއްލޭްފަދަްޢަމަލެއްްކުރުން،ްނުވަތަްއެފަދަްކަަމކަށްްހިތްވަރުދިނުން،ްނުވަތަް

ނޑުމެްނ،ްްއެފަދަްކަމެްއްކުރުމަށް ްއަުޅގަ ގޮވާުލން.ްމިޒާތުެގްމާއްދާތަެކއްްބަާޔންކުރަމުންްދާއިރު،ްމިްޤާނޫުނގެްމަްއޗަށް

ްމިހާތަނަށްް ްޤައުމުގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަހީ. ްއަލިއަުޅވާލަމާ ްތެރެއިން ްަތޖުރިބާގެ ްމާޒީގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދި ްފަރާތްަތކާއި ްމަޤާމުކުރައްވާފަިއވާ ްފަދަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްައގުނުކުެރވޭ ްެއތަކެއް ްަޤއުމަށް ވެހި

ްތިއްެބވި.ް ްއެބަ ްތެރޭގައި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއެއްބަަޔކު ްވަިކެވގޮްއިސ. ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްފަރާތްތަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވި

ްަމއިގަް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްކަމެްއ. ްމުހިއްުމ ްވަރަށް ްަރއްކާތެިރުކރުމަކީ ްޓަަކއި ްޤައުމަށް ްވެްސ ްބޭފުޅަުކ ްކޮންމެ ނުޑްމިއިން

މަފްހޫމެއްގެްގޮުތގައިްބެެލވޭްެއންމެްމުހިއްމުްއެއްްނުކުތާްައކީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެްމަޤާމުގައިްއިންަނވަިއ،ްމުިޅް
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ްމުހިއްމުް ްވަރަށް ްވިސްނުންތަކެއް، ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްފިޔަވަޅުތަކެްއ، ްމުހިއްމު ްވަރަްށ ްނިސްބަތުން ޤައުމުގެ

ްބޭފުޅުްނެގްހުންނަ ްއެ ްވަރަށްްއިހުސާސްތަެކއް ްނެންެގވި ްަޤއުމުެގްޙައްޤުަގއި ްނަމަވެސް،ްމި ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ވާނެ.ްއެއީ

ނީޑަގއިްހުރިްބޭފުޅަކުްނުވަތަްރަްއކާކުެރވިފައިްހުިރް މުހިއްމުްޑިސިޝަންތަކެްއްހުންނާނެ.ްއެފަދަްމަޢުލޫމާތުތަކެއްްސިކު

ްމަގުމައް ްބޭފުޅަކު، ްހުރި ްހިފާފައި ްއަތުން ްދެކެ ްލޮލުން ްނުވަތަ ްނުލެވޭނެ.ްބޭފުޅަކު ްދޫކޮށެއް ނޑުެމންނަކަށް ްއަުޅގަ ަޗކަށް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްއަޅުަގނޑު ްހާލަތެްއގަިއ ްެއްއވެސް އެއީ

އަލީަގއިްއެްްމަގާމުފުރުއްވާަފއިްހުރިްެއްއެވސްްބޭފުޅަކު،ްެއްބޭފުޅުކަށްްިލބިވަަޑއިގެންެނވިްމަޢުލޫމާތާއިްރައްކާތެރިކަުމގެ

ނޑުމެންްއެއްލައިްދޫކޮށްލަން.ްަވރަށްްމުހިއްމުްއެއްްހާދިސާްއެއްްދަންނަވައިލާނަން.ް 1973ްބޭފުޅަކުްމަގުމައްޗަށްްއަުޅގަ

ްހުރިް ްރައީަސކަށް ްއެމެރިކާެގ ްއޭުރގަިއ ްމައްސަލަިއގަިއ ްވޯޓަރޭގޓު ްމަޝްހޫރުވެގެންދިޔަ ްއެމެރިާކގަިއ ްއަހަުރގައި ވަނަ

ްމެދު ްނިކްސަނާ ްމީގައިްްރިޗަޑް ްގޮތުން ްމަޤާމަށް،ްކަންދިމާކުރި ްރައީްސގެ ްނައިބު ްގޮތް.ްއޭާނގެ ްެވގެންދިޔަ ކަންތައްތައް

ްއަންަން ްމަޤާމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްނުލިބި ްވޯޓެްއ ްވިދާުޅވޭ. ްއެބަ ްފާޅުގަިއ ްވަަރށް ްބޭބޭފުޅުން ްގިަނ ވަރަށް

ބޭފުޅުންނަށްްމިްތާރީޚުްއެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްޖެރާޑްްފޯޑަީކްމީހަކީްޙައްޤުްމީހެއްްނޫންކަމަށްްބަޔާންކޮށް.ްމިްއެންމެް

ްއެމެރިކާެގް ްގޮތުން ްކަންދިމާކުރި ްނޫން.ްއަދި ްވެސް ްވަޑަިއގެންނެިވްބޭފުޅެއް ްމަޤާމަށް ްރަީއސްގެ ްނައިބު ްލިބިގެން ވޯޓެއް

ްނޫން.ްއެ ްރައްޔިތުންެގްޯވޓަކުން ްަވޑަިއގެންނެވުީންެވސް ްޯފޑަށް ްޖެރާޑް ްއެނޯގްރަްލްސްޕީުޗްްރައީސްެގްމަޤާމަށް ވާހަކަ

ްތިމަންނާް ްނޫނޭ ްހޮވިގެން ްވޯޓަުކން ްތިބާމެންގެ ްކޮށްދެއްިވ. ްވެސް ްހިއްސާ ްރައްޔިތުންނާ ްއެމެރިާކގެ ްފޯޑް ްޖެރާޑް ގައި

މިއަދުްމިހިރީ.ްތިމަންނަްއެދެމޭ،ްދުޢާކުރަމޭްތިބާގެްވޯޓުްތިަމންނާގެްފަރާތުގައިްއޮންނާނެްަކމަށް.ްއޭނަޔާްމެދުްކަންތަްއް

ް ްނިކްސަްނެގްވެގެން ްރިަޗޑް ްކާޓަރ،ްެއއީ ްޖިމީ ްގޮތް. ްަޢމަލުކުރެއްވި ްެއކަން ްަރއީސް ްައއި ްޖެހިގެން ްގޮްތ،ްދެން ިދޔަ

ްއޭނަް ްފޯޑު ްޖެރާޑް ްއޮްއވާމެ، ްޚިޔާލުތަފާތުވެފައި ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްތެރޭގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްއެމެރިާކގެ ްމުޅި މައްސަލަިއގައި

އިްއޭނާްއަށްްމާފުދިނުމާްއަދިްއޭނާްއަށްްއިނާޔަތްދިނުމާއިްރައްކާތެރިކަންްއަށްްހަމަްހުދުްކަރުދާސްކޮޅެްއގައިްލިުޔއްވާފަް

ްބީދައިން،ްޖެހިގެން،ްދެންް ްއެ ްސޮއިކުރެއްިވ.ްހަމަ ްރައްކާތެރިކަންދިނުމަށް ްއަށް ްސޮއިކުރެއްވީ.ްއޭާނެގްޢާއިލާ ދިނުމަށް

ްވެސް ްކަންތައްތަކަށް ްކުރެްއިވ ްއެ ްރައީސް ްއައި ްކާޓަރްދެން ްޖިމީ ްރަީއސް، ްކޮންކަމަކާތޯ.ްްއައި ްދިޔަ. މާފުެދއްވާަފއި

ްޤައުމުގެް ްމި ްއެނގޭ ްއެބަ ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްބާްއވަން.ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްެއއްގެ ްއެމެރިާކ،ްއެމެރިކާ ކީްއވެގެންތޯ.ްެއއީ

މަ،ްސިޔާސީްހަރަކާުތގެްނާރެހުންްއެްއވެސްްއޮއްޓަެރއްްހުރިކަމުަގއިްވާނަމަ،ްުނވަތަްހުރިްހަރަާކތެއްްހިނގާްކަމަށްްވާނަ

އެންމެކުޑަްޒައްާރްެއއްެގްމިންވަރުންްހަރަކާތްްހިންގުުމގެްަމއިަގނޑުްދެްިފކުރުކަންްމިއަުދްއޮތީ.ްއެއީްކުރީެގްރައީްސް

ްޤައުމުގަިއް ްމި ްފަހުން ްެއންމެ ްއަދި ްބަޔަކާ ްތަބާވާ ްިވސްނުމަށް ްިސޔާސީ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްމައުމޫނު އަލްއުސްާތޛު

ްމުޙައް ްއަލްފާޟިލް ްހިނާގްވެރިކަންކުެރްއވި ްމެދުގައި ްމީހުންގެ ްބައި ްދެ ްބަޔަކު.ްއެހެްނވީމާ،ްމި ްތަބާވާ ްނަޝީދަށް މަދު

ްބުނާް ްބާރުކުރާނޭ ްތެޅެންާޏްކަށްގަލަށް ްގެރި ްދެ ްއެއް.ްބޮޑު ްހަނގުރާމަ ްހިނގާ ްޤައުމުަގއި ްމުޅި ްއަކީ ްހަނގުރާމަ ކޮންމެ

ސަރުކުރާނެ.ްމިްއިޞްލާޙުތައްްގެންނެވުމަްށްބީދައިން،ްއެންމެްއާދަިއގެްގޭ.ބީ.ސީްއާއިްއެންމެްބޮޑުްގޭ.ބީ.ސީްއަށްްމިްއަ



47 

 

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްހުށަހަުޅއްވާްުނކުތާތަެކއްްޤައުމީްނިްސބަތުންްބަލައިފިްކަމުަގއިްވާަނމަްއަޅުަގނޑުމެންެގްސަފުެގް

ްބަލާއި ްބާބުން ްބަޔާންުކރާ ްޤާނޫނުައސާސީ ްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ްދިވެހި ްަކންތައްތައް. ްލާންޖެހޭނެ ްކުރިއަށް ްފުރަތަމަްއެންމެ ރު

ްވެްސް ްޙައްޤުަތއް ްއަސާސީ ްބާބު. ްބަޔާންކުރާ ްވާަހކަ ްޤައުމުގެ ްދިފާޢުކުރުމާއި ްޤައުމު ްވެރިަކމާއި ްއަިމއްލަ ްވެސް ބާބަކީ

ްވެރިކަާމއިްަރއްޔިތުންެގްބަޔާންކުާރް ްއަމިއްލަ އަންނަނީްޭއގެްފަހުން.ްމިްިނކުތާްއަްށްިވސްނާކަމަށްްވާނަަމ،ްދައުލަާތއި

ްަމއްޗަށް ްފަރާތެްއްްމާއްދާތަކުގެ ްއެ ްވާނަމަ، ްަކމުގައި ްކުރަްއވައިފި ްފަރާތްތަކުން ްއެފަަދ ްޢަމަލެއް ްމިފަދަ ރިާޢޔަތްކޮށް،

ވެސްްަމއިތިރިކުރަންޖެހޭ.ްެއީއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަންްުކރެއްިވްފަރާތެއްްނަމަެވސް.ްެއކަމަކުްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިް

ްއެ ްދުނިޔޭގެ ްވާނަމަ، ްބަލާކަމުގައި ްހަމަތަކުން ްފަރާތްތައްްފެންނަ ްއަދާކުރަްއވާ ްމަޤާމުތައް ްމިފަދަ ްޤައުމުތަކުގައި ހެްނ

ްއެފަދަް ްނެތް. ްޝާމިލުވެފައި ްނުވާނެ. ްޝާމިލެއް ްކަންތައްތަކުަގއި ްހުރި ްގެއްލުން ްރަްއޔިތުްނނަށް ްޤައުމުގެ ޤައުމާއި

ްކަންތައްތަކަ ްއެ ްނަމަވެސް ްދިމާވި ްަކމެއް ްކިިރޔާ ްއެއިން ްނެތް. ްެވސް ްހިނގާފައި ްފިަޔވަުޅއެޅޭެންކަންތައްތަެކއް ށް

 ގޮތްތައް...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއުތުރުް ްަމއްޗަްނގޮޅި ްެއއް، ްމައްސަަލ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމުޙަްއމަދު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ނައިފަރު

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްްްއކެވުން:ވާހަކަދެއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްމައްޗަންޮގޅިް

ްޖައްސަންުއޅެގެންް ްކޮްމޕިއުޓަރު ްއަިއސް ނޑު ްއަުޅގަ ްދުވަަހކު ްދެތިން ްއައިސް ްމިފަހަކަށް ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްަކންބޮޑުވޭ ްއަޅުަގނޑު ްުނވޭ. ްގޮތެއް ްހުޭޅޭވ ްކޮމްޕިއުޓަރު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްޕާްސވޯޑުން ްައއިސްްއަޅުަގނުޑގެ މިހާރަކަށް

ްައޅުަގނުޑް ްގޮތަކަށް ްކޮމްޕިއުޓަރްބޭނުންނުކުރެވޭ ްހުންނަ ްމި ްމޭޒުމަތީގައި ްޖަހައިގެން ްޕާްސޯވޑު ްއަމިއްލަ އަޅުަގނުޑގެ

ްމިތާްއިންނަން...

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަންނަ ްމެދުވެރިކޮށް ްއިދާރާ ްބޭފުޅުންނަށް ްއައި.ީޓގެ ްައޅުަގނޑު ްމައްސަލަިއގައި ްނައިފަރުްތިޔަ ނޑު ްއަޅުގަ ވާނަން.

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.
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ް

ްްއްެކުވން:ވާހަކަދެނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދުް

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްދޫކޮށްލީ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްރަޝީދު. ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޕާޓީގެ ްޢިްއޒަތްތެރިްޤައުމީ ްދާއިާރގެ ްޮތއްޑޫ ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްްކަެދއްެކވުން:ވާހަތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުް

ނޑުްފުރުަޞތަކަށްްއެދިފައިްއޮއްް ވާްކޮންމެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްކުރީްުދވަހަކުްވެސްްއަޅުަގނޑުްފާހަަގކޮށްލިން،ްއަުޅގަ

ްސިފަކުެރްއވި،ް ްކުޑަކޮށް ްމަނިކުފާނު ްެވސް ްދުވަހު ްއެ ްދެން ްފަހަތުގައޭ. ްމާ ްޮއންނަނީ ްމި ްގޮސް ްނަން ދުވަހަކު

ޖިންނީންނާއިްމިކަހަލަްއެްއޗެހިްސިސްޓަމުގެްތެޭރަގއިްުއޅޭްކަމަށް.ްސިހުރުހާހޫރަްހަދާނެްކަމަށް.ްދެންްއަނެްއކާްމިއަުދް

ްެދންނެވި ްކުރިން ްތަކުރާރުވީ. ްމިްްމިކަން ްއެހެންވީމާ، ްމައްސަލައޭ. ްޕާްސވޯުޑގެ ްބޭފުޅާގެ ްއެ ްވިދާޅުެވއްޖެ، މެންބަރު

ްވާތީް ްމިހެން ްދުވަހަކު ްއުޅޭހެން.ްކޮންމެ ްއެބަ ްމައްސަލަތަެކއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ސިސްޓަމުގެ

ނޑަށްްމައި ްައޅުގަ ްމިްދަންނަވާލަނީ.ްދެންމެގައި ްމަތިވެރިްމަނިކުފާނުގެްސަމާލުކަމަށް ްފުރަތަމަްތިްދެއްވީ ްދޭންްވެސް ކު

ނަޑށްްހީވަނީްއެހެންވީމާ،ްހަމަްނުބަްއެއްްއެބަްއުޅޭހެން. ްދާއިރާގެްމެންބަރަށް.ްއެްވެްސްނުބަްއެއްްނޫންތޯ.ްއަުޅގަ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްމެންބަރު، ްއެމް.ީޑ.ޕީންްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ ްމިހާރު ްަނން ެގ

ް ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްއެިދވަަޑިއގެންފަިއވާ ްދާއިރާގ3ްްެވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ްވިލުފުށީ ނޑު ްައޅުގަ ްއަށް. ވަނަ

ްފުރުޞަތުއަުރވަން.ް ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަފުޅުދައްކަވަން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަ ްޢަލީްމި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްައޅުގަ ްބޭނުންފުޅުނުވާތީ ގުތު

ްރިޟާްއަށް.

ް
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ްްހަކަދެއްެކވުން:ވާްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްރައީސްކަން ްއޮތީ ްމި ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމީހަކަށް،ްްޝުކުރިއްޔާ ކޮށްފައިވާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮްށފައިވާްމީހަކަށްްދޭްއިނާޔަތާއިްރައްކާތެރިކަުމގެްބިލަށް،ްހިމާޔަތާއިްރައްކާތެރިކަުމގެްބިލަށްް

ްޙަޤީޤަތުގައިް ްހަމަ ްިއޞްލާޙަކީ ްމި ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްައޅުގަ ްތެޭރގައި ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ްެއ ްހުށަހަޅާފަ. އިޞްލާޙުތަކެއް

ް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްވެސް ްކުރި ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާކަން ްއެީކގައި ްހިތްހެޔޮކަމާ ްވަފާތެރިކަމާއި ްޯއގާެތރިކަމާއި ދިވެހިރާއްޭޖގައި

ްމަގުމައްޗަްށް ްމަނިކުފާނު ްެއ ްހިނދު، ްވަޑަިއގެން ްވެރިަކމަށް ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްކެންިޑޑޭޓު، ްރިޔާސީ މިހާރުގެ

ްމަގުމަތީ ްަމނިކުފާނު ްއެ ްނުވަތަ ްދޭތެރޭގަިއްނިކުންނަނީއޭ، ްމަނިކުފާނާ ްއެ ްކިޔާަފއި، ްކުރަނީއޭ ްކަންތައްތަކެްއ ގައި

ދަޢުވާތަކެއްްއުފުލާފައި،ްއެްަދޢުވާތަކުގެްތެެރއިންްލާފައިްޮގސްްއެްމަނިކުފާނަށްްލިބެންޖެހޭްހިމާޔަތާއިްރައްކާތެރިކަމާިއް

ނޑާލުމުގެްަމުގސަދުގައިްލާަފއިާވްއޮތްްބިެލްއްކަމުަގއިްައޅުގަް ނުޑްޤަބޫލެއްްއިނާޔަތްތައްްކަ ނޑަށްްފާހަަގކުރެވެނީ.ްއަުޅގަ

ްމިކަމާް ްވަގުތު،ްވާހަަކއަކީ ްމި ްގަީޑގައިްނޫނީ ްމި ްެވސް.ްއަދި ްކަމަކަށް ްބިލެއް ްލެވޭނެ ްގަޑީަގއި ްމި ްބިލަކީ ްމި ނުކުރަން

ނޑައެ ްކަ ްމިއީ ްެވއްޖެއްޔާ ްގޮުތގައި ްފެންނަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެވސް. ްކަމަކަށް ްކަމެއް ްފިަޔވަުޅއަޅަންޖެހޭނެ ިޅގެްންދޭތެރޭގައި

ްކޮށްދެއްިވް ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްގެްނގޮސް ްއުފައްދާފައި ްަޝއްކުަތކާ ްވަހުމުތަކާއި ްކަމެްއގެ ްކޮންމެެވސް ގަސްތުަގއި

ނޑާލުމަށްްޓަކައިްހަމަްގަސްތުގައިްކޮށްފައިްއޮތްްކަމެްއް ގ.ްކެނެރީގޭްމުޙައްމަދުްނަޝީދަށްްލިބެންޖެހޭްއިނާޔަތްތައްްކަ

ްފާހަގަް ްއަޅުަގނޑު ްނުކުރެވޭ.ްކަމަށް ްޤަބޫެލއް ްއަުޅަގނޑެއް ްކަމަކަށް ްގޮެތއް ްކުރެވިގެްނވާނެ ްމިކަން ްމިއީ ކުަރނީ.

ްއިނާޔަތާއިް ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްކަްނކޮޅުތަުކަގއި ްއެކި ްދުނިޭޔގެ ްާއއި ދިވެހިރާއްޖެ

ްގޮްތް ްދިޔަ ްކުެރވެމުން ްކަްނތައްތައް ްތެރެއިން ްވާހަކަެދއްެކވިްރައްކާތެރިކަުމގެ ްކުރިން ްއަުޅަގނޑުގެ ްތަފްޞީލުކޮށް ވަރަށް

ްއިޞްލާޙަީކް ްމި ްގޮތުަގިއްވެއްޖެްއޔާ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްވިދާުޅވެދެްއވައިފި. ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުކު ްޤަބޫެލްއ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްަކމަކަށް ްއިޞްލާޙެްއ ްއަންނަންޖެހޭ ްަވގުުތ ްިމ ްނުވަތަ ްގަީޑގަިއ ްއެްމި ނޑިނޭޅި ްކެ ރެވޭ.

ްހަމަް ްގޮތަށް ްއުފެދޭ ްަޝްއކުތައް ްާފޑުފާުޑގެ ްވަހުމުތަކާއި ްފާޑުފާުޑގެ ްތުހުމަތުތަކާިއ ްފާޑުފާުޑގެ ްމަްއޗަށް މަނިކުފާނުގެ

ްމަނިކުފާނަށްް ްއެ ްހަމައެާއއެީކގައި ްއަދި ްހާލަތެއްގައި، ްވާހަކަދެެކވެުމންދާ ްއެކީަގއި ްތަފާތުކުރުމާ ްއެކީަގއި، ތަފާތުކުރުމާ

ްއެިކއެިކްލިބެންޖެ ްގަސްތުަގއި ނޑަެއޅިގެން ްޓަކައިްކަ ްިލބުނަނުދިނުމަށް ްމެުދވެރިކޮށް ްެއކިެއކިްސަބަބުތައް ހޭްއިނާޔަތްތައް

ކަންތައްތައްްކުރެވެމުންދާްުދަވސްވަރެްއަގއިްމިފަދަްބިލެއްްަލއިގެްނ،ްމިކަމާްދޭތެރޭަގއިްބަުހސްކުރެވެމުންްދިޔުމަީކްވެސްް

ްވަ ްދޭތެރޭގައި ްިމކަމާ ްފާހަގަކުރަން.ްއަނެއްާކވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަަމށް ްކަެމއް ްއިތުުރވާނެ ްޝަްއކުަތއް ހުމުތަާކއި

ނޑުްޤަބޫލުުކރާްގޮތުަގއިްވެއްެޖއްޔާްމިްޤާނޫނަކީްނުވަތަްމިްއިޞްލާޙަކީްނުވަތަްމިްބިލަކީްމިްތަނަށްް އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑާ ްކަ ްއިނާޔަތްތައް ްލިބެންޖެހޭ ްމަނިކުފާނަށް ްެއ ްޙަޤީޤަުތގައި ްކަމެްއގެްވައްަދއިގެން ްކުރާ ްގަސްުތަގއި ްޓަަކއި ލުމަށް

ްިމް ްވާހަކަައކީ ްމިހާރު ްބޭުނންވޭ، ްދަންނަވާލަން ނޑު ްައޅުގަ ްހަމަެއާއއެީކގަިއ ްފާހަަގކުރެވެނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ގޮތުަގއި
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ްބޮ ްއެ ްނުވަތަ ްތުހުމަތު ްވައްކަުމެގ ްބޮޑު ްބޯޑަރްކޮންޓްރޯލްގެ ްތެރޭގައި ްކަންތައްތަުކގެ ްހިނގަމުންދާ ޑުްދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްވަްއކަންްޮއއްބާލުމަށްްޓަކައި...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަޅުަގނުޑ، ްވާނަމަ، ްބޭނުންފުޅު ްވާހަަކފުޅުދައްަކވަން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްހިސާބުން ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން.ްމި ްމެންބަރަށް ްހުްސވަގުުތކ33ްޮޢިއްޒަތްތެރި ނޑުްމިނެޓުގެ ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ެޅއް

ްއަރުވަން.ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ް

ް]އަށ11:34ްްްއިްނ13:33ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރިއަްށް ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްކުިރއަށް، ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ .`

ނޑުމެންްކުރިމަތީަގއިްމިްވަނީްވިލުފުށީްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްްގެންދާއިުރގައިްމިހާރު އަުޅގަ

ް ްނަްނބަރު ްޤާނޫނު ްރައްކާތެރިކަމާިއ2339/9ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަްށ ްކޮށްފަިއވާ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ

ްބިލަށް ްމި ްބިލު. ްއިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްގެންދެވިއިުރގައިްްއިނާޔަތުގެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ވާހަކަދެްއކުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްގެންދިަޔއީ ްވާަހކަދައްކަމުން ްއައިއިރުަގއި ްހަމައަށް ްހުސްަވގުތުކޮާޅ އަޅުަގނޑުމެން

ްޓަ ްނިންމާލުމަށް ްވާހަކަޮކޅު ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެ ްކަމުން ްއެހެން ްރިޟާ. ްޢަލީ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ކައި

ްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްއެހެންވީމާ،ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަކޮޅުްކުރިއަށްްގެންދިުއމަށްްދަންނަވަން.

ްް

ް:ވާހަކަދެއްެކވުންްރިޟާްޢަލީްމެންބަރުްދާއިރާގެްމިލަންދޫ

ްވާހަ ްއުޅުން ްދަންނަވާލަން ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަޅުަގނޑު ްއެްއްއާދެ!ްޝުކުރިއްޔާ ްމައްސަލަ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ކަައކީ

ްވިދާުޅވި،ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ ްދެކުނު ްވާަހކަދެއްެކިވްގަލޮޅު ްކުރިން ނުޑގެ ްއިނގިލިދިމާކުރީމަ،ްއަުޅގަ ނެތޭ

ް ްއަސްލުަގިއ ްއިނގިލ4ްްިއިނގިލިދިމާކުރީމާ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްދިމާވެފަ. ްއަމިއްލައަށޭ ްމީހަކު ްއެ ްއިންނާނީ އިނގިލި

ްދިދަްދި ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްބޮޑު ްކިތަންމެ ްމިލަންދޫގައި ްނެތޭ ްމައްސަަލްއެއް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ މާކުރުމުގައި

ްނަގަންީވއޭ.ް ްއެއް ްދިދަ ްބޮޑު ްބޭނުންފުޅިއްޔާ ްހަމަ ްނެތޭ. ްކަންޮބޑުވުެމއް ނޑުގެ ްައޅުގަ ްެއކަމަކާ ްނެިގޔަސް. އެއް

ސީދާްޕީ.ޕީ.އެްމގެްމެންބަރަކުްފެނަކަްކުންފުީނގައިްހުެރގެން،ްމިލަންދޫަގއިް،ްއަޅުަގނުޑގެްކަންޮބޑުވުންްއޮީތްޕީ.ޕީ.އެމްގެް

ްމޯލްިޑވްްސް ްއޮފް ްޯލނު،ްބޭންކު ްއޮތް ްދީފައި ްކުީރްސަރުކާރުން ްޓަަކއި ްގާއިމުކުރުމަށް ްނިާޒމު ްބޯފެނުގެ ްއާއި ނަރުދަމާ



51 

 

ނިޒާމުްކާލީތީވެ.ްއެތާ،ްއަރުވާަފއިްއޮްތްއިންްދީފައިްއޮތްްލޯނު،ްއެްލޯނަށްްވީނުވީްެއއްްނޭނގި،ްއެްރަށުގެްނަރުދަމާގެް

ްގޮތެްއގަިއ،ް ްލާއިންސާނީ ްފުލުހަުކ ްއަކީ ްވީިޑޔޯ ްއުޅޭ ްމި ްލީކުެވގެން ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްގެންދިޔައީީތވެ. ހައިމާކު

ްއެްސައިކަލު ްބުރުވާލީތީވެ.ްހަމައެާއއެީކގައި ްޖެހިޖެހީނުން ްގައިަގއި ްމީހުންގެ ްދެ ްަސއިކަެލއްަގިއްތިބި ްދިޔަ ްންދުއްވާފައި

ްނޫންް ްމައްސަލަތަކެއް ްިމހުރި ްޤާނޫނުަގއި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްބަލަްނވީ. ްކަންކަން ްެއ ްމަުރީވތީވެ. ްމީހަކު ްއަނެއް ޖެހިފައި

ްނިމެންދެންް ްމައްސަލަ ްޖީ.އެމް.ާއރަށް ްދިަޔއީ ްއެނިގގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއުޅެނީ. ްމި ްކަންބޮުޑވެގެން މިއަދު

ްއެް ްޙުކުްމކޮށްފިއޭ ްކޯަޓކުން ްބަލަންޖެހޭްސިންގަޕޫރުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްތިބެޭވނެ އަރޕޯޓުަގއި

ްޕީ.ޕީ.އެމްް ްމިދެންނެވިހެން ްޮއތީ ްކަންބޮުޑވުން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނެތް. ްެއއް ްމަްއސަލަ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންތައްތަކަީކ.

ް ްޕާޓީތަކުން ްއެހެން ްވިޔަސް، ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްއަދި ްިވަޔސް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއަދި ްވަށަިއގެންްވިޔަސް ްމިލަންދޫ ިވޔަސް

ްއަޅުަގނުޑެގް ްއެހެްނވީމާ، ްދޫކޮށްލީީތވެ. ްއަޅައިނުލާ ްމެންބަރުންނާ ްޕާޓީތަުކގެ ްެއ ްޅަ، ްިތބި ްރަުށގައި ްއެ ބުރުޖަހާފައި،

ް ްދިއްޮކށްފައި، ްއިނގިލި ްވަރަކަށް ްކިތަްނމެ ްނެްތ، ްއެއް ްދިއްކޮށްފަިއ4ްްމައްސަލަ ްދިމާލަށް ްގަޔާ ްއަމިއްަލ އިނގިލި

ްކިތަ ްއަޅުަގނުޑެގްނަމަވެސް ްނެތް. ްއެއް ްމަްއސަލަ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްކަމެއްަގއި ްއެ ްނެގިޔަސް. ްއެއް ްދިދަ ްބޮޑު ންމެ

ްމިފަަދް ްދޫކޮށްލާފައި، ްޖަރީމާތައް ްލާއިންސާނީ ްމިފަދަ ްވާހަަކައކީ ްއުޅޭ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްނެތް. ފަރުވާލެއް

ް ްގޮަތކަށް 6ްްފެބްުރއަރީ،8ްްފެބްުރއަރީ،7ްްލާއިންސާނީ ްމިްފެްބރުއަރީ ްއަރުަވއިލާފައި ްޭރްތަޅަިއްސުންނާފަތި ދުބަހުގެ

ޤައުމުގެްއިންސާނުންނަށް،ްމިްޤައުމުަގއިްތިބިްދިވެހިްރައްޔިުތންނަށްްއަނިޔާދީފައިްއެްމަްއސަލަތައްްނުބަލާ،ްދެންްކޮންް

ނަށްްއެނގޭނެްއެމް.ޑީ.ޕީްވާހަކަެއއްހޭްމިްދައްކަނީ.ްއޯާގތެރިކަމާއެީކގަިއ،ްހިތްހެޔޮކަމާްއެީކގައިްދިވެހިާރއްޖޭގެްރަްއިޔތުން

ްވެިރކަމެއްކަން.ްމައްސަލަޖެހިގެްން ްކުެރއްވި ްއެީކގައި ްހިތްހެޔޮކަމާ ްވެރިކަަމކީ ްކުރެއްވި ްމުޙައްމަދުްނަޝީދު ސަރުކާރުަގއި

ްދަްނވަންް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްމަޑުޖައްސާލީތީވެ. ްކަންތަްއ ްމުއްސަނދިންގެ ްއަަޅއިާލފައި ްނިކަމެތިންނަށް އުޅެނީ

ްވާ ްމުއްސަނދިންނޭ.ްއެތައްްއުޅޭ ްމިލިއަން ްއެތައް ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއްއުފެދިގެންދާނީ ްސަބަބުން ްސިާޔަސތުގެ ްއެ ްއަކީ ހަކަ

ްއިްނވެސްޓްމަންޓުތަްއް ްއެ ްައށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަންނާނީ. ްއަްށ ްދިވެހިރާއްޖެ ްއިްނެވސްޓްމަންޓޭ ްޑޮލަރެްއގެ ބިލިއަން

އްްނެތޭ.ްރައްޔިތުންނަށްްއާމްދަނީްއިތުރުވެގެންްނޫނިއްޔާްަރއްޔިތުްނގެްގެނެިވގެންްނޫނިއްޔާްރަްއޔިުތންނަށްްއުފާވެރިކަމެ

ް ްމިއަދު. ްދައްކަްނވީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަތައް ްމި ްނެތޭ. ްގޮތެއް ްފުއްދޭނެ ްމުހުތާދުތައް ބިލިއަްނ16.9ްްދިރިއުޅުމުގެ

ނޑައެިޅގެންް ނޑުމެންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިޔަސް،ްއެއީްކަ ހަތަރުފަސްްބިލިއަންްރުފިޔާެގްދަރަިންރުފިޔާގެްބަޖެޓެއްްއަުޅގަ

ް ްދިމާލަށް ްގަޔާ ްއަމިއްލަ ްއެހެންވީމާ، ްގޮތެއް. ްހޯދާނެ ްފައިސާ ްއެ ްނެތް ްބަޖެޓެްއގައި ްއެ އިނގިލ4ްްިބަޖެޓެއް.

ްނެތޭ.ް ްއެއް ްމައްސަލަ ްނެގިޔަސް ްއެއް ްދިދަ ްބޮޑު ްކިތަންމެ ްހަމަ ްމިލަންދޫގައި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ދިއްކޮށްފަިއ،

ްއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ޝުކުރިއްޔާްޢިް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްްދާއިރާގެްދެކުނުްގަލޮޅުމިހާރު ްއާދެ!ްލޫފަމަޚްްއަޙްމަދުްމެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި ށް.

ްއަރުވަނީ ްމި ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން ްދޫކޮށްލާފަ. ްފުރުޞަތުވަނީ ްމިހާރު ްމެންބަރު ވިލުފުށީްްޢިއްޒަތްތެރި

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދަށް.

ް

ް:ވާހަކަދެްއެކވުންްރިޔާޟުްރަޝީދުްމެންބަރުްދާއިރާގެްވިލުފުށީ

ްއާދެ!ް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙ2339/9ްްާޝުކުރިއްޔާ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްގެަނއުމަށް ްއިޞްލާޙެއް ޤާނޫނަްށ

ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްހިމާޔަތާއިްްބެހޭ ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްއޮތް ްކޮށްފަިއ ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަން ބޭނުންވަނީ

ވަނަްމާއްދާަގއިްއެކަންްކުރަންޖެހޭެނ128ްްރައްކާތެރިކަންދިނުމަކީްަދއުލަތުންްކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްއަދިްާޤނޫނުއަސާސީެގް

ންްއިތުރަށްްތަފްޞީލުވެގެންދަނީ.ްމިކަންްއިތުރަްށްމިްޤާނޫނުންްމިކ2339/9ްަކަމަށްްއެބަްއޮތް.ްއަދިްހަމަެއހެންމެ،ްމިް

ް ްަދއުރު ްެއއް ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްގޮތުން ްއޮތް ްމިހާރު ްައދި ްާދއިރުަގއި 5ްްތަފްޞީލުވެގެން އަހަރ5ްްުއަހަުރގެ،

ނޑުމެންނަށްްމިްފުރިހަމަްކޮށްފިްކަމަށްްެވއްޖެްއޔާްެއއީްއެްއްދައުރުްކަމަށްްމިްބެލެވެނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްިމއަދުްައޅުގަް

ްކަމަށްް ްދޭ ްރައްކާތެރިކަން ްއިނާޔަތާއި ްނަޝީދު،ްމި ްުމޙައްމަދު ްކުަރއްވާަފއިވާ ްރައީސްކަން ްކުރީަގއި ްތެރެއިން ޤާނޫނުގެ

ޑުވެގެންްދަްއކާްވެއްެޖއްޔާްމިްޤާނޫނަށްްއެބަްޖެހޭްބަދަލުތަކެއްްގެންނަން.ްމިއީްއެްމަނިކުފާނަށްްމިްއިނާޔަތްދޭތީްކަންބޮ

ްމަޖިލީހުންް ްމި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްނުކުރެވޭނެ. ްއެގޮތަެށއް ްއެކަން ްގޮތުން ްއޮތް ްޤާނޫނު ްއެ ްނޫން.ްމިހާރު ްެއއް ވާހަކަ

ްބޭރުކޮށްލާފަ.ް ްބަލައިނުގަނެ، ްބިުލ ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަުޅގަ ްގެނައުަމށް ްއިޞްލާޙެއް ްާޤނޫނަށް ްމިދެންނެިވ ްކުރިން ވަނީ

ފެިށގެންްެއްނިންމުނީްމިްމަޖިލީހުންްއެްޤާނޫނުަގިއވާ،ްއޭުރގަިއްމިހާރުްޤާނޫނުްއޮތްްގޮުތެގްއެހެންވީމާ،ްއެްހިސާބުންް

ް ްމާނައަކީ ްއޭގެ ްއިނާޔަތްދެވޭނީ. ްއެ 5ްްމަތީންނޭ ްމީހަކު، ްކުރާ ްަދއުރެއް ްކޮށްަފއިނުާވ5ްްއަހަރުގެ ްދައުރެއް އަހަރުގެ

ްފޯރުކޮށްދޭކަ ްއިނާޔަތެއް ްގޮތުން ްއޮތް ްޤާނޫނު ްއެ ްމިހާރު ނޑުމެްންމީހަކަށް ްއަޅުގަ ްހަމައެހެންމެ ްއާދެ! ށްނުޖެހޭނޭ.

ްޢިނާޔަތާއިް ްވެސް ްމީހަކަށް ްކޮންެމ ްކޮށްަފއިވާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ނޑުމެންްމިްދެނީ،ްއެއީްއެފަދަްޝަރަެފއް،ްއެފަދަްމަޤާމެއްްއަދާކުރިްމީހަކަށްްދޭންޖެ ހޭްއިނާޔަތާއިްރައްކާތެރިކަންްއަުޅގަ

ނޑުމެންްއެންމެންްޤަބޫލުކުރާތީްއާިއްއަދިްއެފަދަްމަޤާމެއްަގއިްހުންނަ،ްމަޤާމެްއް ރައްކާތެރިކަންދޭންޖެހޭނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ްހުރިް ްފުރުއްވާފައި ްމަޤާމު ްިއސް ްމަތީ،ްއެންމެ ްއެންމެ ްދައުލަުތގެ ްމުހިއްމު،ްއަދި ްަޤއުމުގެ ްމި ްެއއީ ްމީހަކީ އަދާކޮށްފި

ްދޭންޖެ ްއެްބޭފުޅަކަށް ްޢިއްޒަްތ ްޝަރަފާިއ ްމިދެްނނެވި ްއެހެންނަމަވެސް ްކުަރން. ްއެކަން ްރައްކާެތރިކަމަކަށްވާީތވެ ހޭ

ްބަހަްއޓާް ްޢަމަލުތައް ްމީހެއްގެ ްއެ ްމަތީން ްގޮުތގެ ްއެްއގޮތްާވ ްަގާވއިދާ ްޤާނޫނާ ްެވސް ްފަާރތަކީ ްއެ ްދޭއިރުަގއި ފަރާތަކަށް

ގަަހއްޓަިއ،ްދެމެހެއްޓުމާްއަދިްޤާޫނނުތައް،ްއެްޤާނޫނުތަކުަގިއވާްމީހަކަށްްވާންޖެހޭނެ.ްއެއީްިދެވހިރާއްޖޭގެްއިޤްތިޞާދުްނަް

ްވާންޖެހޭނެ.ްރާއްޖެް ްމީހަކަށް ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޤާނޫނުތަކާއި ްމަތީން ްގޮުތގެ ްއެއްގޮްތވާ ހަމަތަކާ

ްދިަޔއީ ްފެނިގެން ްއައިސް ްފަހަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދަތުރުތަކުން ްކުރާ ްބޭރަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެްްއިން ްނަޝީދު ރަީއސް
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ނުޑމެންނަށްްފެނިގެންްދިޔައީ.ް އިޤްތިޞާދަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްެގއްލުންވާްކަހަލަްވާހަކަފުޅުްދަްއކަވަމުންދާްމަންޒަރުްއަުޅގަ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްކުރީެގ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިހާރު ްދިަޔއީ ްއަުޑއިިވގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއިްއެޔގަިއ ްހަމައެހެންމެ އަދި

ްކުިރްމެން ްމީހަކު ްބޭރު ްއެއީ ްވިދާުޅވަނީ ްވެސް ްވަނީ.ްއެކަުމގައި ްޝަހީދުކޮށްލާފައި ްގޮތަކަށް ްއިހާނެތި ްވަރަށް ބަރަކުވަނީ

ނުޑމެންނަށްްއެބަްސުވާލުއުފެދޭ،ްއަޅުަގނޑުމެންްމުސްކުޅިންްަދއްކަމުންްއަންނަްވާހަކަްެއއްް ކަމެކޭ.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ

ް ްމީހާގެ ްހުޅުޖެހި ްމިސްކިތު ްމިފަދަްއޮންނާނެ. ްއުޅުމަކީ ްދައްކާ ްމިހެން ްވާހަކަތައް ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ވާހަކަ.

ްހުންނަނީ.ް ްމި ްކަންތައްތައް ްހުރަސްއެޅޭނެ ްކަމަށް ްމި ްެވސް ްހިނގަމުންދާއިރު ްމަޖިލީހުގައި ްޝަރީޢަުތގެ މައްސަލަތަކެއް

ނޑުމެންްއެހެންވީމާ،ްވެރިެއއްގެްފަރާުތންްފެނިގެންނުވާނެްމިކަހަލަްކަންތައްތަކެއްްހުރެއް ޖެްކަމަށްްެވއްޖެއްޔާްއެއީްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްދޭންޖެހޭއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއްކާތެރިކަން ްއިނާޔަތާއި ްހަމައެހެންމެ ްއަިދ ްކަމެއް. ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

ް ްހާލަތަކަށް ްުނދެވޭފަދަ ްރައްކާތެރިކަން ްހިމާޔަތާއި ްމީހަކު ްއެ ްހުރި.ްއެގޮތުން ްއެބަ ްކަންތައްތަެކއް ްމީހާްވިސްނަންޖެހޭ އެ

އަމިއްލަްއަށްްދިއުމަކީްވެްސ،ްއެވެސްްއަޅުަގނޑުމެންްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްކަމެއް.ްއާދެ!ްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނުއަސާީސަގިއް

ްއެހެންް ްދީނަކީ. ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްމާތްެވގެްނާވްއިސްލާމްދީންކަން ްކޮބައިކަން. ްީދނަކީ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްބުނޭ އެބަ

ްދީނަށް ްމި ްްއޮންނައިރުަގއި ްފާއިުތވެދިޔަ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއަށް ްދަރަޖަ ްޤަބޫލުނުކުރާ ްދީން ްމި އަހަރ3ްްުުފރައްސާރަކޮށް،

ްދޭތެރޭް ްކަންތައްތައްތަކާ ްހުންނަ ްހިންގާފައި ްބޭބޭފުޅުން ްކަންތައްތަްއްހިންގާފައިވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްެއފަދަ ްތެރޭަގއި ދުވަހުގެ

ްއަޅުަގނޑުމެންްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ.ްއަދިްހަމައެހެންމެ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްުހށަހެޅުމަށް،ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްްކަދެއްެކވުްނ:ވާހަހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުް

ނޑައެިޅ،ްބަޔާންކޮށްފައިްއޮްއވާ،ްހަމަްމިްދައުލަތުގަިއްހިމެނޭްއެންމެނަކީްޢިއްޒަތްތެރިް ަރއީސް،ްިއސްލާމުންްކަމުގައިްކަ

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްކުެރވޭނެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވާހަކަދެއްކުމަކީ ްބުނެ، ްކަމަށް ްކާފަރުން ްގޮތަށް ްނިސްބަތްވާ ްޕާޓީައކަށް ވަކި

ްއެހެންވީމާ،ްހަމަްއެކަންްފާހަަގކޮށްލީ.

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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ް

 ްދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ްވާހަކަަދއްކަމުންް ްއެްއްނޫން.ްއެެހންނަމަވެސް ްމައްސަލަ ްެބހޭ ްނިޒާމާ ްނެންގެވީ ްތި ްދެންމެ ްމެންބަރު އާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނުޑ ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްޢިއްޒަތްތެިރ ގެންދާ

ްކަހަލަްގޮތަކަށް،ްޝަްއކެތްނުްްވެސްމްއަިދވެސްްޖަލްސާ ާވްބަްއލަވަިއ،ްައޑުައއްަސވާްބޭފުޅުންނަށްްއޮޅިަވޑައިުނގަންނަވާ

ްމިހާރުް ްއެހެންކަމުން، ްދަންނަވަން. ްގެންދިއުމަށް ްީސދާކޮށް ްސާުފކޮށް، ްވީހާވެސް ްވާހަކަފުުޅ ްގޮތަކަށް ކަހަލަ

ްވަނީ.ްވާހަކަދަްއކަމުންްގެންދަވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްމިްއަރު

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުް

ްގޮތަކަްށް ްވަކި ްޙުކުމެއް ްއިސްލާމްދީނުގައި ްއަސްލެްއ، ްއިސްލާމްދީނުގައި ްސާުފކޮށްލަދޭނަން. ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްަކންތައް ްހައްދުޖެހުމުގެ ްިވދާޅުވެފައި ްވަނީ ްނަޝީދު ްރައީސް ްކުީރެގ ްއޮްއވާ ނަޑއަޅާފައި ްއިތުރަށްްކަ ްެއއީ ތަކުަގއި

ްކޮށްގެްނވާނެްކަމެއްްނޫން.ް މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭްކަމެކޭ،ްެއއީ.ްތަފްސީލުކޮށްްދިނީްމި.ްެއއީްރައީަސކަށްްހުންނަްމީހަކު

ްމައްސަލަް ްބެހެއްޓި ްތަންތާ ްފުވައްމުަލކު ްާއއި ްއައްޑޫ ްއަޅުކަންކުާރްބުދު ްމީހުން ްދީންތަކުގެ ްއެހެން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަދި

ނޑުމެްންއަކީްއެް ނޑުމެންްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްކަމެއް.ްެއވެސްްއިތުރަށްްތަފްސީލުކޮށްދިނީްމި.ްހަމައެހެންމެްއަޅުގަ އީްއަުޅގަ

ްކާބަފައިންް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުރި. ްއެބަ ްއުސޫލުތަކެއް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ،

ްދިވެހި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްފެށިގެން ނޑުމެން،ްައޅުަގނޑުމެންެގްްދުވަސްވަރުން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކަންތައްތަކަކީ ްހުރި ތާރީޚުގައި

ްހަމައެހެންމެް ްއަދި ްކަންތައްތައް. ްދަމަހައްޓަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްމުސްތަޤުބަލަށް ނޑުމެން ދަރިންނަށް،ްއަޅުގަ

ްޤަ ްކަމަށް ްަފއްޅިައޅަންޖެހޭ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްފަްއޅިއެޅުަމކީ، ނޑުމެންނަށްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއަުޅގަ ްވެސް ްބަޔަުކ ބޫލުކުރާ

ްއަދިް ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން. ްދިޔައީ ްބޭބޭފުޅުން ްވެސް ްކަމަށް ްޤަބޫލުނުކުރާނެ ްއިްސލާމްދީން ްއަދި ްފެނިގެން. ދިޔައީ

ނުޑމެންްމިއަދުްކަންބޮޑުވާން ޖެހޭްއެކަހަލަްޝިޢާރުތަކާއިްޝުޢޫރުތައްްވެސްްދަނީްފާުޅކުރަމުން.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީްއަުޅގަ

ްވެިރކަމުެގް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއެއީ ްކޮްށގެންނުވާނެ. ްސަރުކާރަކުން ްއޮންނަ ްއިރެްއަގއި ްެއއްވެސް ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ކަމެއް.

ްވެސްް ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިކަމާ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްފެނިގެންދިޔައިަމ، ްމިހެން ްކަންތައްތައް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ތެރެއިން

އްޖޭަގއިްއަލްަޤއިދާްމީހުންްއުޅޭްކަމަށް،ްހައްދުފަހަނައަޅާްގޮއްަސްތިބިްމުސްލިމުންްމިތާްކަންތައްްބޮުޑވޭ.ްއާދެ!ްދިވެިހރާ

އުޅޭްކަމަށްްވިދާުޅވެ،ްަރއީްސްނަޝީދުްހުންނެވީްވާހަކަފުޅުދައްކަވާަފއިްރާއްޖެްއިންްބޭުރގައިްހުރީ.ްއަދިްހަމައެހެންމެް

ްހައް ްކަހަލަ ްމިދެންނެވި ްތަނުގައި ްިމ ްއިސްލާމްދީން، ްެއްމިތާނގައި ްއުޅޭކަމާއި ްއެބަ ްމީހުން ްުހރި ްގޮއްސަ ދުފަހަނައަޅާ

ްމީހުންގެްފަރާތުންްމިވެނިްކަންތައްތައްްމިހެންްކުރިމަތިވާނެްކަމަށްްއެްމަނިކުފާނުްވިދާޅުިވތާ...ް

ް
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ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ހަރުްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވަނީްޤާނޫނުއަސާސީެގް`.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްައޅުަގނޑުްމިްފަ

ްމާއްދާ.128ްް ްކުށްވެރިނުވެ،128ްްވަނަ ްމީހަކު ްހުރި ްމަޤާމުގައި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއޮންނަނީ ްމި ވަަންމާއްދާގައި

ްމީހަކަ ްވެރިކަންޮކށްފައިވާ ްމަތީ ްއެންމެ ްދަުއލަތުގެ ްނަމަ ްވަކިވެއްޖެ ްމަޤާމުން ްއެ ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްދޭންޖެހޭްޤާނޫނީ ށް

ޢިއްޒަތާއިްޤަދަރާްއެކަީށގެންާވްފަދަ،ްރައްކާތެރިކަާމއިްމާލީްއިނާޔަތާއިްއެހެނިހެންްއިނާޔަްތތައްްއެްމީހަކަށްްަޙއްޤުވާނޭ.ް

މިގޮތުންްދެވޭްރައްކާތެރިކަމާިއްއިނާޔަތްތައްްޤާނޫނުގައިްބަާޔންކުރަންވާނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއަދުްމިްހުށަހެޅިފައިް

ވަނަްމާއްދާްާއއިްއޭގެްރޫާހއިްޭއގެްމަބްދަޢާއިްަމބާދަޢުްއާއި،ްއޭެގްނަޞްޢާއ128ްްިލާަޙކީްޤާނޫނުއަާސސީގެްއޮތްްއިޞް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްޖެހުނީ ްމި ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެން ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރ ްއެއްޗެއް. ްޚިލާފު ްމުޅިން ސީޣާއާ

ްރިސޯ ްމީހެއްގެ ްބިޑުކުރާ ްރިސޯޓު ްބޭނުންވަނީ ްރިސޯޓަްށްސުވާލުއުަފއްދަން ްލިޔެވިދާނެތޯ، ްޝަރުތުތަކަށް ްބިޑުގައި ޓު

ް ްފަރާތުން ްަކިއގެނ18ްްްބިޑުކުރާ ނޑަށް ްހަބަ ްއޫނ. ްފޯނުކޮްށގެންނުވާނޭ. ްކުއްޖަކަށް ްއަންހެން ްޒުވާން ްމަތީގެ އަހަުރން

ްމީހުންްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙު ްރިހާކުރުްކައިގެންުނވާނެ.ްމިއީކީ ްތަނުން ްހުއްޓާ،ްއެ ްރިހަާޔއި ލާްގޮތެއްްްނުވާނޭ.ްރޮއްޓާއި

ނޑުްމަޖިލީހުގެްއިދާރާގެްޤާނޫނީްޓީމާްސުވާލުކުރަންް ނޫން.ްއަދިްމިއީްއިޞްލާޙުްޞައްޙަވާްގޮެތއްްވެސްްނޫން.ްއަޅުގަ

ބޭނުން.ްމިއަދުްލާފައިްއޮތްްއިޞްލާޙުގައިްއެބަްބުނޭ،ްރަީއސްކަންްކޮށްފައިްހުންނަްމީހަކުްވާހަކަދައްކަްނވާްގޮތްްވެްސް

ްއޭަނ، ްއޫނ. ްކިޔައިދޭ. ްނުކުރަްނވާްްއެބަ ްކިޔައިދޭ. ްއެބަ ްމީގައި ްވެސް ްގޮތް ްއުޅެންވާ ްއެއްކޮށް ްއަންހެނުންނާ އޭނަ

ްމިއީކީް ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ްައޅުަގނެޑްއ ްދެއްތޯ. ްދެރަވަރު ްތަންކޮޅެއް ްދެން ްމީ ްކިަޔއިދޭ. ްއެބަ ްވެސް ކަންތައްތައް

ްއެްއޗެ ްލާފައި ްެދޮކޅަށް ްނަޝީދާ ްރައީސް ްޕާޓީން ްަޤއުމީ ްހާެލއްަގއި ްމިއީްއެްއވެސް ްސިަފވަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ އްހެން.

ްއެންމެް ްއަިދވެސް ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްޙަޤީޤަުތގައި ްއެއީ ްއެްއޗެއްެހން. ްއޮތް ްލާފައި ްދެޮކޅަށް ްެވސް ްމައުމޫނާ ރައީސް

ްަރއީްސް ްކަންބޮޑުވޭ ްވަރަށް ްތެރެއިން ްިއއްތިހާދުގެ ްއެހެންވީމާ، ްނަޝީދަށް. ްރައީސް ްމައުމޫނާިއ ްރައީސް ތާއީދުބޮޑީ

ްރިޔާ ްރައީްސްމައުމޫން ްމައުމޫނަކަސް، ްަރީއސް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަޅުގަ ްނުކުމެދާނެތީ. ްއިންތިޚާބަށް ސީ

ްއޭނާގެް ްމަނިކު، ްޙަސަން ްވަޙީދު ްދެން ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްޖާގަ ްއުޅުއްވުމުގެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްގޮތުްނ ްސިޔާސީ ނަޝީދަކަސް

ްމައު ްރަީއސް ްގޮތަށް ްމި ްލައްވާ ްގާްތްމެންބަރުން ްއެންމެ ްމިހެންްއިއްތިހާދުގެ ްވެދާނެތީ ްކެްނޑިޑޭޓަކަށް ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ މޫން

ނޑުމެންްބޭނުންވަނީްަރީއސްްމައުމޫނުްނުކުންނަވަންޏާް ޢަމަލުކުރުންްމިއީްވަރަްށްދެަރކަމެއްްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް.ްައޅުގަ

ްދެކޭގޮުތގަ ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ްކާމިޔާބުކުަރން. ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްވާދަކޮށްގެން ްމަނިކުފާނާ ްޤާނޫނުއަސާީސގެްއެ އި

ވަނަްމާއްާދއާްހަމަްީސދާ،ްޤާނޫނާްޚިލާފަށްްއަމީންޢާއްމުްބަލަިއގަނެގެންްއުޅޭްއެްއޗެއްްިމއީ.ްއަމީންޢާއްމުްވެްސ128ްް

ްސީދާް ްހަމަ ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ްެއއީ ްަބލައިގަެނގެންނުވާނެ. ްއެއްޗެހި ްމިކަހަލަ ްއަީމންޢާއްމު ްއިނގޭތޯ. ްގޯސް މީގައި

ްމަތީ ްއެންމެ ްެއްއޗެހިްްދައުލަތުގެ ްދޭްނވާ ްއަށް ްއޭނަ ްހަދައި، ްޤާނޫނެއް ްމީހަކަށް ްލިބޭ ްޢިއްޒަތާ ޝަރަފާއި

ްެއއްެޗއްް ްހުރިހާ ްއެ ްގޮތާއި ްބަސްމޮށެއުޅެންޖެހޭނެ ްއޭނަ ްނުބުޭނ ްައކު ްޤާނޫނުއަސާސީ ްބުނޭ. ްއެބަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި
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ްދެވަނަ ްބާބު. ްދެވަނަ ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްއޮތީ ްދެން ްކަންކަމެްއ. ްމަނާވާ ްއެ ްސްޕީޗު،ްްނުބުނޭ. ްއޮފް ްފްރީޑަމް ބާބުގައި

ފްރީޑަމްްއޮފްްއެކްސްޕްރެޝަްނ،ްމިްހުރިހާްެއއްެޗއްްއެބަްުހރި.ްހުއްޓާްދެންްކިހިނެއްތޯްިމްތަނަށްްޤާނޫނެއްްލަިއގެންް

ްބޮުޑވަރުނޫންޯތް ްތަންކޮޅެއް ްދެން ްމި ްކަންކަމާ. ްކުރަންވާ ްލިޔާީނ، ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ްމި ްކަންތައްތަާކއި ްނުކުރަންވާ އޭނަ

އްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެްނީވމާ،ްއަޅުަގނޑުްދެޭކގޮތުަގއިްމިހާރުްތަންކޮޅެއްްބޮޑަށް،ްތަންކޮޅެއްްގޯްސކޮށްްކަންތައްތަްއްޢި

މިްދަނީ.ްމިހެންްކަންތައްތައްްދިޔައިމާްރަނަގޅެްއްނޫން.ްދަންނަވަންތޯްޢިއްޒަތްތެިރްރަީއސް،ްމިްާރއްޖެްމިްހިސާބަްށް

ްގިަންރައް ްއެންމެ ްރާއްޭޖގެ ްނަޝީދަށާ.ްިމްއަިއއިރު ްރައީސް ްރައީްސްމައުމޫނަށާއި ްތާއީދުކުރަނީ ްއަިދވެސް ްހަމަ ޔިތުން

ނޑިްތިް ޙަޤީޤަތްްބަދަލެއްްނުކުރެވޭނެ.ްއަޅުަގނޑުްމިްފުރުޞަތުަގއިްޕީ.ޕީ.އެމަށްްމަރުޙަބާކިޔަން،ްުއނގޫފާރުްދާއިރާގެްގޮ

ް ްދިޔައީ ްތަނަްށ ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން ްކާމިޔާބުކުރީތީ. ްވަރަްށްްވަނ33ްަބޭފުޅުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަލާ. ނޑި ގޮ

ނޑިްައޅުަގނޑުެމންނަށްްލިބުނީތީ.ްއަޅުަގނޑުެމންްމިތިބީްކާމިޔާބާްެއއްކޮށް.ް އުފާކުރަންްކާށިދޫްާދއިރާެގ،ްެއްމުހިއްމުްގޮ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްހަމައެއާެއއްކޮށް ްދެްނ ްފާހަގަކުރަން. ްއަުޅަގނޑުމެން ްކާމިޔާބު ްލިބުނު ްެވސް ްޕީ.ޕީ.އެމަށް އެހެންވީމާ،

ްކީއްވެތޯްހި ްދެން ްދައްކަންޖެހެނީ. ްވާހަކަ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްސިޔާސީނުވާނެީތ ްވާހަކަދެްއކީމަ ްމި ްމިއަދު ްދެން ތަށްއަރާ

ްމިހާރުް ްވާހަކަ ްހޯދުމުގެ ްގާިތލް ްއަފްރާޝީމުގެ ްޑރ. ްއިނގޭތޯ. ްއުޅެނީ ްމި ްނުހޯދިގެން ްގާތިލު ޑރ.އަފްރާޝީމުގެ

ްެވއްޖެ.ްދެންްމިއަދުްކީްއވެގެންތޯ ުނހޯދިގެންްމިްއުޅެނީ.ްމިއަދުްީކއްެވގެންތޯްފުލުހުންްތަޙުޤީޤީްްސިޔާސީވާނެްވަރަކަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދިޔައިމަ، ްހިސާބަށް ްމި ްމިއަދު ްއުޅެނީ. ްމި ްހާމަނުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު

ށްްއެބަްމަޢުލޫމާތުދެއޭްބޭރުްރައީސް.ްކުީރގެްރަީއސްްއެބަްވިދާޅުޭވ،ްބޭރުގެްއިންޓެލިޖެންސްްފަރާތްތަކުންްއެްމަނިކުފާނަ

ްރާއްޖޭގެް ްހިސާބަށް ްމި ްއިނގޭތޯ. ްވެސް ްފުރަން ްބޭރަށް ްބިރުގަނޭ، ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުމެން ްެވއޭ. ްއަތެއް މީހުންގެ

ްމީހެކޭ.ް ްބަެއކޭ،ްިމވެނި ްިމވެނި ްކުރީ ްބުނަން،ްމިކަން ްނުކުެމފައި ްޖެހޭ ްއެބަ ްފުލުހުން ްިދޔައިމާ،ްރާއްޭޖގެ ކަންތައްތައް

ނޑުްދެކޭޮގތުގައިްމިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްމިހާރުްމިްއޮތީްނުބުނެވެންޏާްފެ އިލްވީނޫންތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއޮޕަރޭޓުކުރަްން ްމިތަން ްގޮަތކަށް ްބޭނުްނވާ ްއޭނަ ްފަތުަރއިގެްނ، ްބިރުވެިރކަމެއް ްބޮޑު ްމަނިކު ްޙަސަްނ ޑރ.ވަޙީދު

ނަޑއިގެންދާނެ.ްއެީއްަގއިްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްމިއަދ1:33ްުމަސައްކަތްކުރަނީ.ް ގެްޯވޓުގައިްިދވެހިްސަރުކާުރގެްކަަރންޓުްކަ

ްެއއްް ްލާރި ްއެްއޗެއްސަށް ްބިުލތަކާ ްކަރަންޓު ްއެްއޗެހީގެ ްމިސްކިްތތަކާ ްދާއިރާތަކުގެ ްއަުޅަގނުޑމެންގެ ްެއއީ ކީްއވެގެންތޯ.

ނޑާލަންްމިްއުޅެނީ.ްވޯޓުްސިއްުރކުރަންް މިްއުޅެނީ.ްދިވެހިްސަރުކާރުންްނުދައްކާ.ްއެހެންެވގެންްސަރުާކރުގެްކަރަންޓުްކަ

އިސްލާމީްަޤއުމަކަށްްވަާކލާތުކުރާއިރު،ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެްރާއްޖޭެގްމިސްކިތްތަުކެގ133ްްއޮތީްމިސްކިތްތަކަްށްދަރާ.ް%

ްއެްއެޗްއް ްފާޑެއްގެ ްވަރަށް ްނޫންތޯ. ްނުކުރަންވީ ްމިކަން ްމިވަރުން ްއޮތީމަ. ްނުދެއްކި ްފައިސާ ްބިލުތަކަށް ކަރަންޓު

ްއިންނަވާތީ.ްްޢިއްޒަތްތެރި ްތިހެން ްނޫޅެ ްވެިރކަމާ ްއުާފކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްމަނިކުފާނު ްދެއްތޯ. ްވެރިަކންކުރުމަކީ ރައީްސ،

ްނަޝީދަީކް ްަރއީސް ްއެްއޗެއް. ްޚިލާފު ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްބާޠިލު ްމިއީ ްބިލު ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްޮގވާލަން، އަޅުަގނޑު
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ްލީަޑރު ްއެހެން ްހަމަ ްރަީއސް،ްަރއީްސްމައުމޫނަކީ ްމީހުން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެ ްމަޤްބޫލު ްތިިބ،ްމާ ްމަތީގައި ްމާ ންނަށްވުރެ

ްދެންްއެްމީހުންގެްކަންތައްްނިންމޭނީްވަކިްަވގުތެްއގެްތެރޭަގއިްއިނގޭތޯ.ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއުސޫެލއްގެް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެްނބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ގޮތުންްްޝުކުރިއްާޔ

ްމެންބަރަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއޮގތުން ްއުސޫލެއް. ްހަމަހަމަ ްަހމަ، ްގެންުގޅެނީ ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

ްދާއިރާެގް ްދިއްދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދެން ްދިޔައީ. ްއެ ްހަމަެވެގން ްވަގުތު ްއޮތް ލިބިފައި

ްރަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީ

ް

ްމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްް

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުމެންްއިނާޔަުތެގްވާހަކަދައްކާަފއިްވަކިްމީހަކަްށްވަކިްގޮތަކަށްްކަންަތއްތައްް

ްޢި ްގެންދިޔައީ. ްހުށަހަޅަމުން ްއެއްޗެހި ްމިތަނަށް ްގޮުތން ްސިާޔސީ ްސިޔާސީްކުރުމަށްޓަކައި ްމިއަދު ްރައީސް. އްޒަތްެތރި

ނުވަނީްކޮންކަމެއްްބާއޭްއަުޅަގނޑުްހިތަށްއަރާ.ްފުރަތަމަްސިވިލްްސާރވިސްްކޮމިޝަނުގެްޤާނޫނުްމިްތަނުގައިްސިޔާސީް

ްއާޚިރުް ްގެނައީ. ްތަނަށް ްމި ްބަލައި ްކަމަށް ްތަން ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްމިއީ ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުްނގެ ްކޮށައިލާފައި ގޮތުން

ްހިތާމަކުރަން،ްްނަތީޖާއަކަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޯހަށް. ްގޯހުން ްދިޔައީ ްކަންކަން ްކިހިނެއްތޯ. ވީ

ް ްހާޝިމު ްޢަލީ ްރަްއިޔތަކު، ްދާއިާރގެ ްބެހެއްޓުމަށްފަހުަގއ63ްްިއަޅުަގނުޑގެ ްަކސްޓަޑީަގއި ްޕޮލިހުގެ ްވަންދެން ުދވަސް

ްނިންމާލީމަ ްދޫކޮށްލައި، ްނެތްގޮތަށް ްކުެށއް ްޙައްޤުަތއް.ްްއެްއވެސް ްއަސާީސ ްރައްޔިުތންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކޮބަިއތޯއޭ

ްވަގުުތް ްފަހު ްއެންމެ ްބަހައްޓާފައި ްޓަކައި ްފޯރުވުމަށް ްނުފޫޒު ްޮއއްާވ،ްއިންތިޚާބަށް ްކުިރމަތީގައި ްއިންތިޚާބެްއގެ ކޮބައިތޯއޭ

އޭަނެގްޙައްޤުތައްްހޯަދއިދޭނީްކާކުތޯްއިންތިޚާބުްނިމުނީމާ،ްކާމިޔާުބލިބެންވާްބަޔަކަށްްލިބުނީމާްޭއނާްދޫކޮށްލީ.ްކޮބައިޯތ،ް

ދުވަހުނ15ްްްދުވަހުނ15ްްްދާނީ.ްކޮބައިތޯްދިވެހިރާއްޖޭގެްކޯޓުތައްްއެންމެްރަނގަޅަށްްހިނގާްކަމަށްްކިހިނެއްތޯްބުނަނީ.ް

ގެްދުަވސްްހަމަވީމަްއެްދޫކޮށްލީ.ްކޮބައިތޯްޙައްޤެއް.ްކޮަބއިތޯްއެްމީހުނ63ްްޖަހަމުންްގޮސްފައިްއެންމެްފަހުންްއައިސްް

ްހާލަތްތަކެއްަގިއް ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްބަދުނާމުވުން. ްބަދުނާމުވީ ްއޭނަ ްކޮބައިތޯ ްނިކަމެތިކަން. ްލިބުނު ްއަށް ޢާއިލާ

ްމިކަންް ްޖެހޭ ްއެބަ ްބޭފުޅުން ްރަނގަޅު ްތިބި ްތެރޭގައި ްމީހުންގެ ްއެ ްވެސް ްޮޕލިހުން ްކުަރއްވާަފއި، ކަންތައްތައް

ްފުލު ްޤައުމީ ްތިބި ްޭއގެތެޭރގައި ްެވ،ްރަނގަޅުކުރަން. ްގޮަތކަށް ްސިޔާސީވާްނވީ ްރަނގަޅުކުރަން. ްމިކަން ްޖެހޭ ްއެބަ ހުން

ނޑުމެންގެްއަޚްްމެންބަރަކުްކަތިަލއިލީމާްއެްކަންކަންްބަލަންވެެގްން ނިމިފައިްމިްއޮތީ.ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްއަޅުގަ

ްޮއެވގެންނުވާނެ ްނިޒާމެއް ްބެލޭނެ ްެއކަން ްވަރުގަަދކޮށް ްމިއަްށވުރެ ްހުއްޓައިލާަފއިްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްކަމެއް ްުހރިހާ .

ްކިހިނެއްތޯ.ް ްދިޔައީ ްމި ްެވގެްނ ްެއކަން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެހެންނަމަވެސް ްެއީއ. ްކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ
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ްވެސް،ްއަދިް ްމީހެއް ްކުރި ްއެަކން ްގޮތަކީ ްވާނެ ްދެން ްފަހުން ްދިޔައީ.ްއެންމެ ްއެ ްނިމިގެން ްއެކަން ްޮގސް ނޑުނަގުލަށް ބޮ

ްގޮެތއް ްވީ ްބަޔަކުްްއެކަން ްބަލާ ްމައްސަލަ ްއެ ްނޭނގެ ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްއޮންނާނީ.ްމިހާރު ްހިސާބުގައި ްނޭނގޭ ވެސް

ްޢާއިލާގެް ްނޫނީ ްކޮްއކޯފުޅަށް ްއަފްރާޝީުމގެ ްޝުކުރުވެިރވަން، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްަކމެއް. ްއުޅޭ ްރާއްޖޭގައި ްމި ވެސް

ްވަަޑއިގެން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްލިބިަވޑަިއގެން، ނިޑ ްގޮ ްއެ ްވަކާލާތުކުަރްއވަިއގެންްްބޭފުޅަކަށް ްިމކަމަށް ްވެސް ްބޭފުޅާ އެ

ްެއް ްއެކުަގއި ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ްހޯއްދަާވނެ ްހައްލެއް އެކަމަށް

ްނިކަމެތިކަމެއް ްއެފަދަ ްރަްއިޔތަކަށް ްކިހިނެއްޯތއޭ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތޭ. ްނެތިއްޔަކާ ްގޮެތއް ްމަސައްކަތްކުެރވޭނެ

ްބަދަލުް ްއޭގެ ްކާކުތޯއޭ ްނިކަމެތިކަން، ްލިބުނު ްއަށް ްޢާއިލާ ްއޭާނގެ ްއުޅުނީމާ ްހަްއޔަުރކޮށްގެން ްގެްނގޮސް ކޮށްފައި،

ހޯއްދަވައިެދއްވާނީ.ްކޮށްްކޯަޓަކށްތޯްދަނީްބަދަލުހޯދަން.ްކާކުތޯްއޭްދެނީ.ްއެހެންވީާމ،ްޢަދުލުއިންޞާފުގެްނިޒާމުްމިްއޮތީް

ނޑިޔާުރްފާ ްމަޤާމަށްްފޭލުވެފައޭ.ްުއއްތަމަްފަ ްއެ ްބޭފުޅާ ްއެ ްމިއީ ނޑު ްމިހާރުްިއސްތިޢުފާދެއްވަން.ްއަުޅގަ ްޖެހޭ ްއެބަ އިޒު

ްޖެހެއޭ.ް ްއެބަ ްއިސްތިއުފާދެއްވަން ްމިއަދު ްބޭފުޅާ ްއެ ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމީހެއް. ްމަސައްކަތްކުރި ގެންނަން

ްޝަ ްކުރަްއވަމުން. ްކަންތައްތައް ްދަނީ ްއެ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްގޮތަކަށް ްކުީރގަިއްހިތުހުރިހާ ްކުރުމުގެ ްޙުކުމެއް ރީޢަތުގައި

ްބޮޑުވަރުް ްދެނީީކްނޫން.ްތަންފުކެއް ްފުރުޞަތެއް ްވަކާާލތުކުރާކަށް ްފަރާތުްދެމެދުގައި ްބާްއވަނީކީްނޫން.ްދެ ްއެއް ހިޔަރިން

ްވޯޓުނަގަިއގެްން ްކޮމިޝަނުން ްސާރވިްސ ްޖުޑީޝަލް ްެތރެއިން ްޖުޑިޝަރީގެ ްކޮށާލަނީ. ްޤާނޫނުތައް ްމިހާރު. ްމިއީ ދެއްތޯ

ްކޯޓުް ްޤާނޫނަކުން ްހަދަނީ، ްޤާނޫނު ްކޯޓުތަުކަގއި ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިޔައީ. ްހިސާބަށް ްހަދާ ޤާނޫނު

ްމިް ްއެހެންވީމާ، ްނޯންނާނެ. ްކޯޓެއް ްހެދޭ ްވޯަޓކުން ްނަގާ ްކޮމިޝަނަކުން ްސާރވިސް ްޖުޑީޝަލް ނަޑއަޅަންޖެހެނީ. ކަ

ްރަ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްގެންޮގއްސާ ްކަންތައްތައް ްއިނާޔަތާއިްފެންވަރަށް ްދޭންޖެހޭ ްމީހުންނަށް ްކޮށްފަިއވާ އީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަން

ްގޮްސް ްތަންތަނަށް ްނަޝީދު ްަރއީސް ްހައްޔަުރކޮށް، ްހިފައި ްނަޝީދު ްރައީސް ްުއޅެނީ ްމި ނޑާލަން. ްކަ ހިމާޔަތް

ްފުރައި ްޖީބު ްރަްއޔިތުންގެ ްހޯދައިދޭތީ ްގޮތެްއ ްރަނަގުޅ ްރައްޔިތުންނަށް ްމަޢުލޫމާތުދޭތީ ދޭންްރައްޔިތުންނަށް

ްމިއަުދެގް ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްއެހެްނވީމާ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްނުވާނެ ްއެކަެމއް ްހުއްޓުވަން. ްެއކަން މަސައްކަތްކުރާީތވެ

ްމިއަދުެގް ްޭބނުންކުރައްަވިއގެން ްގޮތެްއގަިއ ްނާޖައިޒު ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްމި ްޙަޤީޤަތަކީ ސިޔާސީ

ްތި ްކޮްށފައި ްނުފޫޒުފޯރުވައި،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްކަންކަމަށް ްއެހެން ްބޭނުންވާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަދި ްމީހުންނަށާ ބި

ްމިް ްނަމަ، ްއޮތް ްކަމެއް ްއިޚްލާޞްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްެވސް ްމިއަދު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުަރއްވަްނވީ. އެކަންތައް

ްއިދި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްބޭފުޅުންނާއި ްިތއްބެވި ްގޮުތގައި ްމެޖޯރިޓީގެ ްތިއްބެިވްމަޖިލީހުގައި ްގޮުތަގއި ްފަރާތްތަކުގެ ކޮޅު

ް ްަހއްލުވީ.3ްްބޭފުޅުންނާ، ްވެސް ްޖުޑިޝަރީ ްހައްުލވީ. ްކަމެއް ްހުރިހާ ްރާއްޭޖގެ ްމި ްހޫރުވާލީމަ ްއަތް ްނިކުެމ ޕާޓީން

ްސާލިޙާިއް ްމުޙައްމަދު ްއިްބރާހީމު ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްނިކުެމވަަޑއިަގންނަވަންވީ ްމައިތިރިވާނެ. ްވެްސ ްމީހާ ްހުރި ވެރިކަމުަގއި

ޔާމީން،ްނިކުެމވަަޑއިގެންްއަތްްހޫރުވައިލާަފއިްބުނަންީވްهللاްރު.ީޕގެްއަޙްމަދުްތަސްމީުންޢަލީްއާއިްޕީ.ޕީ.އެްމގެްޢަބްދުޑީ.އާ

މައިތިރިވާށޭްހުރިހާްއެންމެން.ްއެްހިސާބުންްއެކަންްނިމުނީ.ްމި،ްއިޚްލާޞްތެރިކަންްނެތީމާްމިކަންްނުވެގެންްމިްއުޅެނީް
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ް ނޑުމެން ްބޭނުންާވްރައީސް.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ ްވެސް ްޖުޑިޝަރީ ްކުރީމާ ްކަންތައް ްމި ްދައްކާ ްވާހަކަތައް ްތިބެ،ްމި މިތާ

ްއެކަްން ްވެސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހަމަ ްއެހެންވީމަ. ްގެްނދަނީ ްއެ ްކުރަމުން ްަކންތައްތައް ްއެ ްކޮށް، ްކަންތައް ގޮތަށް

ްޢިއްޒަތް ްދަނީ ްމި ްހިނަގމުން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްެއގޮތަށް ްހަމަ ްއެހެންވީމަ. ްޢަދުލުވެިރކަާމިއްކުރަނީ ްރައީސް. ތެރި

ްކަމަްށް ްއަލިބެ ްވިަޔސް، ްކަަމށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްނުނިމޭނެ. ްކަމެްއ ްއެްއވެްސ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއެުކ އިންޞާފުވެރިކަމާ

ވިޔަސްްއަދިްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސްްކަމަށްްވިޔަްސ،ްއަދިްއެްނޫންްފަރާތެއްްކަމަށްްވިޔަސް.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނުނުް

އޮތީ.ްހިލާލީެގްއިންްނަގާފައިްއޮތްްީވޑިޔޯްެއއްްއެްއޮތީ.ްއެްވީިޑޔޯަގއިްއެްފެންނަނީްޕޮލިސްްމީހާްޖަހާްްވީިޑޔޯްއެއްްމި

ްމީހަުކް ްބެހޭ ްނުވެސް ްގޮއްސަ،ްއެކަމާ ްޖެހިޖެހީނުން ްިވޔަސް ްދިޔަކަުމގައި ްަވއްކަށްކޮްށގެން ްއަދި ްަގއިގާ. ްމީހެއްގެ ތަން

ޓުގައިްކީޭކތޯްބުނީ؟ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްއެްއކަލަްޙަޤީޤަތްްއެނގުނީމާްނިޔާެވގެންްދިޔައީ.ްެއކަމަކުްޕޮލިސްްނެރުނުްރިޕޯ

ްއެންމެް ްފަރާތް. ްއޯޑަުރކުރި ްެއ ްކޮަބއިތޯ ްކުޑަމިނުން ްއެްނމެ ްފިޔަވަުޅއަޅުްއވަން. ްޖެހޭ ްއެަބ ްކަމިޝަނަރ ޕޮލިސް

ަކތްނުކުރީ.ްފުލުހުންގެްޒިންމާްކުޑަމިނުންްކޮބައިތޯްއެްޖެހިްމީހާ،އިންސާނިްއޔަތަށްްޓަަކއިްޭއނަްސަލާމަތްކުރުމަށްްމަސައް

އެކޭްއެީއ.ްއޭާންޤާނޫނީްވާޖިުބްއަދާކުރީ،ްމީހަކުްމަރުވީ.ްޫނނިއްޔާްއެްމީހަކަށްްއަނިޔާްއެްއްލިބުނީ.ްއެްހިސާބުންްއޭނަް

ްދާތަން.ް ްދުރަށް ްަވށައިލާފައި ްވެސް ްމީހާ ްސިފައިންގެ ްެފނޭ ްއެބަ ްއިން ްވީިޑޔޯ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ހިމާޔަތްކުރަން

ްަގނޑަށްްއެބަްފެނޭްޖެހިްފުލުސްްކުއްޖާްވެސްްދުރަށްްާދތަން.ްއެނބުރިްވަށައިލާފައިްައއިސްްބަހަށްްއަރާްތަން.ްއަޅު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެންޑާ ްދަނީ ްިމ ްހިސާބުން ްމި ްްއަޅުަގނޑު 11ްްައއިޓަމު ްަކންކަން. ްހުށަހަޅާ ރައްޔިތުންގެްް-11.1ކޮމިޓީތަކުން

ް ްގަވާއިުދގެ 167ްްމަޖިލީހުގެ ްއިޞްލާާޙއި ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ް)ހ(ްއަށް ްމާއްދާގެ ްފަހަތަށ173ްްްަވނަ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ވަނަްމާއްާދގެްފަހަތަށްްައކުެރއްްއިތުުރކުރުމަށްްހުށަހަޅުްއވ177ްްާލާާޙއިްއަކުެރއްްއިތުުރކުރެްއވުމަށްްުހށަހަޅުއްވާްއިޞް

ްކޮމިީޓގެް ްޢާއްމު ްހުށަހަުޅއްަވއިދެްއވުމަށް ްރިޕޯޓު.ްރިޕޯޓު ްގޮުތގެ ްކޮމިޓީންްނިންމެވި ްދިރާސާކުަރއްަވއި،ްޢާއްމު އިޞްލާޙު

ްބްދުއްރަޙީމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްޢަهللاްމުޤައްރިރު،ްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްގެްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާ
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ް ްަގވާއިުދގެ ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް.ްަރއްޔިުތންގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ167ްްޢިއްޒަތްތެރި ް)ހ(ްއަށް ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްފަހ173ްައިޞްލާޙާއި ްމާްއދާގެ ްވަނަ ްއަދި ްއިޞްލާޙާ، ްވާ ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްއިތުުރކުރުމަށް ްއަކުރެއް ވަނ177ްްަތަށް

ްކޮމިޓީެގް ްޓަކައި ްދިރާާސކުރެްއވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްވާ ްހުށަހަޅުއްާވފައި ްއިތުރުކުރުމަށް ްއަކުެރްއ ްފަހަތަށް މާއްދާގެ

ް ްވަނީ ްބާްއވާފައި 26ްްބައްދަލުވުން ްއ2312ަޮނވެމްބަރު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުޅެީންގަިއ. ްމި ްދަންނަވާލަން ޅުަގނުޑ

ްމައްސަލަތައް.ްއެޖެންާޑަގިއް ްއެޖެންޑާކުެރުވނު ްއެދުވަހު ްގޮތް.ްކޮިމޓީގައި ްހިނގައިދިޔަ ްފެށުނ4ްްީކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ ޖެހިއިރު

ް 32ްްކޮމިޓީގެ ްކޮމިޓީގެ ްަބއްދަލުވުން. ްމެންބަރުނ32ްްްވަނަ ްމެދުަގއި ްއެޖެންޑާއާ ްބައްދަލުވުމުަގއި ަވނަ

ްއެޖެންޑާެގްއިޢުތިރާޟުކުރެއްް ްއަހަިއގެން ްވޯަޓކަށް ްވެސް ްފުރަތަމައިނުން ްއެްނމެ ްޖެހުނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްސަބަުބން ވުމުެގ

ްވޯުޓގަިއް ްއަޣްލަބިއްޔަތުން، ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި ްވޯުޓގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދަން. ްކުރިއަށް ކަންތައް

މިްމައްސަލަްކޮމިީޓގައިްކުިރއަށްްެގންދިއުމަށް.ްއެހެންކަމުންްމިްބައިވެިރވިްމެންބަރުންގެްިއއްިތފާޤުންްފާސްވެފައިްވަނީް

ްޯވޓަށްްމިްމައްސަލަްއަށްްތާއީދު،ްމިްމައްސަލަްހުށަހަޅައި،ް މައްސަލަްކޮމިޓީަގއިްކުިރއަށްްގެންގޮްސ،ްއަދިްކޮމިީޓގައި

ްއަުޅަގނޑު ްދެން ްެއއްކޮށް ްތާއީދާ ްއެ ްލިބުނު. ްއެްއކޮށް ްތާއީދުކުެރއްވުމާ ްއަްށ ްމައްސަލަ ްމެުދގަިއްްމި ްމަްއސަލައާ މި

ްއެް ްކޮމިޓީގައި ްއުޅެނީ ްމި ްދަންނަވާަލން ްއެހިން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅަގނޑު ްވޯޓަށް ްކޮމިޓީގައި ގޮތެއްްނިންމުމަށް

ްމެންބަރުންގެް ްވޯޓުދެްއވި ްއަޣްލަބިްއޔަތުން،ްކޮމިޓީަގއި ްކޮިމޓީގެ ްވަގުތުަގއިްވެސް ްއެހި ްވޯަޓށް ްމި ްަވގުތުަގއި ދުވަހު،ްއެ

ްރަްއޔިތުންެގްއަޣް ްރިޕޯޓަކީ ްޮކމިޓީގެ ްމި ްއެކު ްއެހެންކަމާ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާސްވި. ްމައްސަަލ ްމި ލަބިއްޔަތުން

ް ް)ހ(ްއަށްްއިޞްލާޙަކާ،ްއަދ167ްްިމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެ ްމާއްދާްއާއ173ްްިަވނަްމާއްދާގެ ްމާއްދާެގ177ްްވަނަ ވަނަ

ްކޮމިޓީގަް ްޓަކައި ްއިތުރުކުރުަމށް ްއަކުރެއް ްއެއް.ްފަހަތަށް ްއިއްތިފާޤުންްފާސްވެފަިއވާްމައްސަލަ ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުދެްއވި އި

ްކަމެއް.ް ްއެދޭނެ ްބޮޑަށް ްަވރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްނިންމަވައިދެްއވުމަކީ ްގޮތެއް ްމަޖިލީހުން ްމެދު ްމައްސަލައާ ްމި އެހެންވީމާ،

ް ްގަާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްހުށަހެޅީ، ްމި ްމައްސަލަ ްމި ް)ށ(215ްއަޅުަގނޑު ްމާއްާދގެ ްމަތިން.ްވަނަ ްގޮުތގެ ްވާ ގައި

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަޑިއިުރގެްބަހުސަށްްފުރުޞަތަށްްއެދިވަަޑއިގަންަނވ1ްްާގަޑިިއރު.1ްްޝުކުރިއްާޔ.ްމިްރިޕޯޓަށްްބަހުސްކުރުމަށްްމިްއޮތީް

ްގަ ްފުރުޞަތުއަުރވާނަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްއަޙްމަދުްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ލޮޅު

ްމަޚްލޫފު.ް

ް

ްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:ޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްގަލޮ
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ްފަހަރު ްދެ ްއެއް، ްމައްސަލަ ްއެއް ްތެރޭަގއި ްދައުރު ްއެއް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމިކަމާްްއާދެ!ްޝުކުރިްއޔާ އައިސްގެން

ްކަން ްހަމަ ްވެސްްދޭތެރޭ ްވަގުތުަގއި ްފެށުނު ްމަޖިލިސް ްމި ްމިއަދު ްހުރިކަން ްޝަކުވާަތކެއް ްހުރިކަން، ބޮވުންތަކެްއ

ްރަީއސަށް،ް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްތަނުގަިއ ްމި ްެޖނެރަލަކީ ްަކއުންސެލް ްގޮއްސަ. ްިއިވގެން ްވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއިންނަ ްލަފާދެއްވަން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްވަރަށްްްއަދި ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްވީހިނދު، ްކަމަށް ބޭފުޅާ

ްެއބަް ްކަމަކަށް ްދެވަނަ ްކަމަކަށް. ްެއއް ްއިނގޭތޯ، ްމަްއސަލައިަގއި ްމި ްކޮބައިތޯ ްލަފާފުޅާކީ ްކަމަނާގެ ްއެ ްއެދެން ބޮޑަށް

ްއެހެންކަ ްކަމަށް. ްޚިލާފަށް ްގަވާއިދާ ްސީދާ ްދިޔައީ ްމަސައްކަތްކުެރިވގެން ްރިޕޯޓުގެ ްމި މަށްވާއިރުަގިއްއަުޑއިޭވ،ްކޮމިޓީަގއި

ްތަންކޮެޅްއް ްހުރި ްއެބަ ްަހނދާން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްަރނގަޅު ްބެލުމަކީ ްކިހިނެއްތޯ ްގޮއްަސްއޮތީ ްހިނގާ ްކަްނވެސް އެ

ކުރިންްމަޖިލީހުގެްނައިބުްރައީސްްނާޒިމުްއިންނެވިްކޮމިޓީްއެއްަގއި،ްތަންކޮެޅއްްކުރިންްއެމް.ޑީ.ޕީްވެރިކަމުަގއިްއޮތްއިުރް

ްނިންމު ްގޯސް ްގޮތަށް ްފޮނުަވއިލާފައިްމި ްއަްށ ްކޮމިޓީ ްަމއްސަަލ ްމި ްއަނބުރާ ްއަލުން ްހަމަ ްއޭރުަގއި ްނިމިގެން، މެްއ

ްވާނަމަ،ް ްކަމަކަށް ްއޮތް ްހިނގާފައި ްއެހެން ްވެސް ްއަކީ ްމައްަސލަ ްމި ްއެެހންކަމަށްވާއިުރގަިއ، ްގެނަީއ. ރަނގަޅުކޮްށގެން

ް ްފައްތާަލއިގެން ްތެރެއަށް ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެދެނީ ްބަހުސްކޮށްފަިއްއަޅުަގނޑު ްތަނުގައި ްމި ްގެެނއްސަ، ގެންނަން.

ްމައްސަލައިގަ.ް ްމި ްޚިޔާލުތަފާތު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑާ ްހައްލުވީ. ްހިސާބުން ްއެ ްމައްސަލަ ްނިންމީމަ، ވޯޓުލަިއގެން

ް ްތިިބއިރު، ްފޮނުވާފައި ްވޯޓުދީފަިއ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތަނަށް ްމި ްރަްއޔިތުން ްގޮތުަގއި ްޤަބޫުލކުރާ އެްއަޅުަގނޑު

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތުން ްދާިއރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްއެނގެންވާނެ. ްކިހިނެއްކަން ްވޯޓުލަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުްމިްތަނުަގއިްަވގަށްްކަންކުރާކަށްްނޫން.ްއަޅުަގނޑުްަދއްކާްވާހަކަްއެްފަރާތްތަކަށްްއަުޑއިވެްނވާނެ.ް ވޯޓުދިނީްއަުޅގަ

ތަކަށްްއެނގެންވާނެ.ްމިްުހރިހާްކަމެއްްނޭނޭގްކަމަށްްާވނަމަ،ްއެކަހަލަްއެްއޗެހިްއީާވްއަޅުަގނުޑްވޯޓުޭދްގޮތްްއެްަފރާތް

ްކަންތައްތަުކަގއިް ްގަލޮޅު ްގުިޅެގން ްއެއްކޮށް، ްހަމަ ްމީހުންނަކީ ްދެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތުަގއި ވިދާޅުިވޔަސް

ްތަންތަންކޮޅު ްއަންނަ ްގޮތުްނ ްސިާޔސީ ްއެއީ ްީމހުން. ްތިބޭ ްދަންނަވާލަްންމަސައްކަތްކުެރވިފައި ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ .

ނޑަށްްޯވޓުދެއްވިްފަރާތްތަކުންްހަމަގަިއމުްވެސްްއެްއވެސްްހާލެއްަގއިް ނޑުްޤަބޫުލކުރާްގޮތުަގއިްއަުޅގަ ބޭނުންވަނީ،ްއަުޅގަ

ްހަމަް ްތިއްބެވި ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެދެނީ ނޑު ްތާއީދެްއްނުކުރައްވާ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްވޯޓުލާކަށް ްސިއްރުން

ްހާެލއްަގިއް ްެއއްވެސް ްމަސަްއކަތްކުެރްއވުން. ްިވސްނުމުގައި ްމި ްކަމުގައި، ްމި ްވެސް ްމެންބަރުން ލޮބުވެތި

ްވެރިކަމުގަިއް ްވީމަ،ްނޫންނަމަ ްކަމަށް ްމަނިކު ްަވޙީދުްޙަސަން ްމުޙައްމަދު ްހުންނެވީ ްމަޤާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ

ނޫންނަމަްމައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްކަމަށްްވީތީއޭްކިޔާަފއިްބިރުންް،ްހުންނެވީްރައީސްްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްކަމަށްްވީމަ

ްޤާނޫނާިއް ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްުއޅޭ ްދޭން ްގެއްލުމެއް ްމީހަކަށް ްބިރުދައްަކިއގެން ްޖެހޭކަށްނުވާނެ. ްފަހަތަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްމެންބަރުންގެ ްއެ ްާވނަމަ، ްކަމަށް ްކުެރވޭނެ ްކަްނތައްތަކެްއ ްބޭރުން ްޚިލާފުން ނޑުމެންްްގަާވއިދާ ްއަުޅގަ ްވެސް ދިފާޢުގައި

ވެސްްމަސަްއކަތްކޮށްދޭނަން.ްސަމީރުްއެްވިދާުޅވިްވާހަކަަތަކށްްއަޅުަގނޑުްވަރަށް،ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްސަމީރުްެއް

ބަްވިދާޅުިވްވާހަކަަތކަށްްއަޅުަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްެއއީްމިހާރުްޢާއްމުވެގެްންއުޭޅްީވޑިޯއގެްަކންތައްްހިނގާފަިއވާްގޮތްްއެ
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ްެވސްް ްފިޔަވަޅު ްދޭތެރޭގައި ްމީހަކާ ްއެކަމާ،ްއެ ްވާނަމަ ްކޮްށފައި ްކަމެއް ްމީހަކު ްއޭގައި ްބަލާފައި،ްގޯސްޮކށް ްބަލަން. ޖެހޭ

ްއެމް.ޑީ.ީޕެގް ްޚާއްޞަކޮށް ްއެމް.ޑީ.ޕީން، ްމެންބަރުންނަށް، ްޢިއްޒަތްތެރި ް ްހަމަ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއކަމަކު އެޅެންވާނެ.

ްދަން ްމެންބަރުންނަށް ްއޭރުންްޢިއްޒަތްތެރި ްނަހައްދަަވއްޭޗ. ްކަމަކަށް ްިސޔާސީ ްެވސް ްމައްސަލަ ްމި ްބޭނުންވަނީ ނަވާލަން

ްއެހީތެރިވެދެވޭނެ.ް ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހަމަ ްދިޔުމަށް ްކުިރއަށް ްެއއްބާރުލުންދީގެން ްެއަކމުގައި ްވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީތައް، ްހަމަ ްބައިވެިރވެވޭނެ. ްއެކަުމގަިއ ްމައްސަަލްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެ ްހާޒިރުކޮށްގެން ްމީހުން ްއެ އަށް

ހިނގައިދިަޔއީްކިހިނެއްތޯްމިްކަންކަންްބަލައިްތަޙްޤީޤުކުރުަމކީްހަމަްކުރެވެންވާނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްހަމަް

ްކަ ްބަލަންވާނެ ްކަންަކމަކީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކޮްށފާނެ. ްވެްސ ްގަސްުތގަިއ ްހެިދދާނެ. ްގޯެހއް ްއަތުން ްނކަން.ްމީހެއްގެ

ްވާހަކަކޮުޅް ްހަމަ ނޑުގެ ްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ްއެއް ްދެކޮޅުހަދަނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަންަކމަކާ ްއެ ްހާލެއްަގއި އެްއވެސް

ްނުކުރަން.ް ްތާއީެދއް ްިސއްުރކުރާކަށް ްވެސް ްހަމަގައިމުން ްބޭނުންވަނީ،ްއަޅުަގނޑު ްދަްނނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ނިންމާލުމުގެ

ްެވސްްއެްކަމަށްްތާއީދުނުކުރާނެްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްއަދިްޕީ.ޕީ.އެމްގެްފަރާތުން

ް

ްްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުްވާހަކަދެއްެކުވން:

167ް`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްމިއަދުްހުށަހެޅިފައިްމިްވާްރަްއޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްަގާވއިދުް

ްމާއް ްވަނަ ްއިޞްލާޙާިއ ްމިވާ ްހުށަހެޅިފައި ްއަށް ް)ހ( ްއިތުރުކުރުމަްށ173ްްދާގެ ްއަކުރެއް ްފަހަތަށް ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްައދި ްއިޞްލާާޙ، ްއިޞްލާޙ177ްްުހުށަހަޅާފައިވާ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއިތުރުކުރުަމށް ްއަކުރެއް ްަފހަތަށް ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއެ ްރިޕޯޓަށް ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްކޮމިީޓން ްފުރަތަމަްދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި ްއެންމެ ްދަންނަވައިާލއިރުަގއި އްެޗއް

ްމަންދޫބުންެގް ްރައްޔިތުްނގެ ްމަޖިލީހުގަިއ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްރިޕޯޓަކީ ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ދަންނަވާލަންޖެހެނީ،

ްގޮތެްއް ްނިންމަވާ ްގޮތެްއ، ްނިންމަާވ ްގޮތެްއ، ްނިންމަވާ ްދޭތެރޭަގއި ްކަމަކާ ްބޭފުޅުން ްިތއްބަާވ ހައިސިއްޔަތުން

ްގޮތެއްްސިއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްސިްއރުކުރުމާ ްވޯޓު ްދައުރުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްވާހަކަ. ރުކުރުުމގެ

ްގޮެތްއް ްޚާއްޞަކޮށް ްގޮތުން، ްބެހޭ ްކަމަކާ ްެއއް ްަދއުރެްއގައި ްއެއް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަޅުގަ ްވަނީ. ނިންމާފައި

ްފަހަ ްދެވަނަ ްޮގތުން ްބެހޭ ްގޮތަކާ ނޑުްނިންމިފައިވާ ްއަުޅގަ ްނޭޅޭނެ. ްހުށައެއް ްއެއް ްމައްސަލަ ްއެ ްދައުރުަގއި ްއެ ރަށް

ޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްމިްމައްަސލަްއަޅުަގނޑުމެންގެްޤާނޫނީްަފރާތްތަކުންްމަޝްވަރާދެްއވުމަށްފަހުގައި،ްމިްރިޕޯޓުްއަލުްން

ްޢިއްް ްޮގވާލަން. ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅުމަށް ްމައްސަލަ ްމި ްަދއުރުަގއި ްއަންނަ ނޑުެގްބޭރުކޮށް،ްމި ްއަުޅގަ ްރައީސް، ޒަްތތެރި

ްރައްޔިތުްނގެް ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫުލކުރާ ްައޅުަގނޑު ްފަދައިން، ްވިދާުޅިވ ްއެ ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އަޚް،

ްވޯަޓކީް ްދެވޭ ްއެއްަގއި ްމައްސަލަ ްމުހިއްމު ްބާވަތުގެ ްބަޔަކު،ްމި ްތިބި ްހޮވާފައި ްރައްޔިތުން ްހައިސިއްޔަތުން މަންދޫބުންގެ

ރުްވޯަޓކަށްްހެދުމަކީްއެްއގޮތަކަްށވެސްްމިއަދުްދިވެހިްަރއްޔިތުންްޤަބޫލުކުރަންްބޭނުންާވްކަމެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެިރްސިއް

ނޑުމެންގެްޕީ.ޕީ.އެމަށްްކާމިޔާލިބިގެންްއެްދިަޔްރ.އުނގޫފާުރް ރައީސް،ްވޭުތވެދިަޔ،ްދާދިްފަހުންްއެްނިމިގެންދިޔަ،ްއަޅުގަ
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ްދުަވސްަވރުގަ ްކެމްޕެއިން ނީޑގެ ްަރއްޔިތުްނެގްގޮ ްރަށްރަށުގެ ްއެ ްދިަޔއިރުަގއި ްމަސައްކަތްކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އި

ްވާހަކަދައްކާފަިއވޭ.ް ްމެންބަރުންނާ ްތަފާތު ނޑުމެންނާ، ްައުޅގަ ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްރައްޔިތުންތަެކއް ްގިނަ ތެރެއިން

ްމެންބަރުންެގ،ްރައްޔިތުންގެްޝުޢޫ ްދާއިރާގެ ްެއއްެގްއަޅުަގނޑުމެންނަށް،ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްދާއިރާ ްއިުތރަށް،ްއެހެން ުރގެ

ރައްޔިތުންގެްޝުޢޫރުްވެސްްމިްކަމުގައިްލިބިފައިްއެބަްވޭ.ްެއްބޭފުޅުންގެްތެރެއިންްގިނަްބޭފުޅުންްވިދާޅުވާްވާހަކަްައީކް

ްމަޖިލީހުަގއިް ްރަްއޔިތުންގެ ްފުރުަޞތު، ްކުރުމުގެ ްކަމެއް ްިސއްުރން ްަރއްޔިތުންނަށް ްަބޔަކު ްތިބި ްޮހވާފައި ްރައްޔިތުން

ްރައީސްް ްނުވަތަ ްޯނކޮންފިޑެންސް ްވަޙީދުގެ ްރައީސް ްއުޅެނީކީ ްމި ްރައީސް،ްައޅުަގނޑުމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ލިބިގެންނުވާނޭ.

ްިމް ްައޅުަގނޑުމެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްނަާގފާނެތީކީ ްނޯކޮންފިޑެންސް ްމިނިސްޓަރެއްގެ ްސަރުކާުރގެ ވަޙީދުގެ

ްމަންދޫ ްރައްިޔތުންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޮުޑްއުޅެނީ ްހާމަކަން ްރައްޔިތުންނަށް ްމަސައްކަަތކީ ްކުރާ ްހައިސިްއޔަތުން ބުންގެ

ގޮތެްއގައިްކުރެވޭްމަސަްއކަތެްއްކަމުގައިްހެދުން.ްއަދިްއިޚްާލޞްތެރިކަމާްއެީކގައިްކުެރވޭްމަސައްކަެތއްްކަމުަގއިްބެލުން.ް

ްކާމިޔާ ްލިބުނު ްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްކެމްޕޭނުަގއި ްވޭުތވެިދޔަ ްރައީްސ، ްޕީ.ޕީ.އެމްގެްއިްއޒަތްތެރި ްއެންމެހައި، ްއެ ްޓަަކއި ްއަށް ބީ

ްއަދިް ްާމކުރަތު ްއުނގޫފާރު، ްރަުށގެ، ްތިން ްދާއިރާގެ ްއުނގޫފާުރ ްޚާއްަޞކޮށް ްއަދި ްމެންބަރުންނަށް އެންމެހައި

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީަގިއް ްަވރަށް ްަޓކަިއ ްއިތުބާރަށް ްުކރެއްިވ ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަރއްޔިތުންނަްށ ހުޅުދުއްފާރުގެ

ނޑުމެންްމިްއެން މެހައިްފަރާތްތަކަށްްޝުުކރުދަންނަވަން.ްއިރާދަކުރެްއިވްއޔާމުްއެްބޭފުޅުންްއެްވިދާުޅވިްފަދައިން،ްއަުޅގަ

ްރަްއޔިތުންގެް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހާލެއްަގއި ްެއއްވެްސ ްއަުޅަގނޑު ްއެއްޮކޅަށް. ްޭބފުޅުންނާ ްއެ ްވޯޓުދޭނީ މައްސަލާަގއި

ނޑު ްއަޅުގަ ްޚިލާފަށް ްއިހިސާސްތަކާ ނޑުެގްވާހަަކކޮުޅްޝުޢޫރާ ްނުކުަރން.ްއަުޅގަ ްޤަބޫލެއް ްކަމަށް ްވޯޓުދޭނެ ްޕާޓީން މެންގެ

ްޚިލާފަށްް ްއުސޫލާ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްއަދި ްޚިލާފަށް، ްަގާވއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމައްސަލަ ްމި ނިންމައިލާނީ

ްމިް ްއަދި ްގޮވާަލއި، ްބޭރުކޮށްުލމަށް ްމަްއސަލަ ްމި ްވާތީ ްމަްއސަލައަކަްށ ްަމއްސަލަްްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްދައުރުަގއި އަްނނަ

ްوبركاتهްهللاްورحوتްعليكنްالسالموހުށަހެޅުމަށްްގޮވާލަމުން.ްޝުުކރިއްޔާްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ް

ްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮމިޓީ ްާޢއްމު ްއާދެ! ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްުޝުކރިއްޔާ ްޢަަލއިކުމް. ްއެްއެޗއްްއައްސަލާމު ްރިޕޯޓަށް ްފޮނުވި ްިމ ން

ްދާއިރާެގް ްތިމަރަފުށީ ްވާހަަކދެއްކެިވ ްއެ ްކުރިން ްއަުޅަގނޑަށްވުެރ ްދެންމެ ްައކީ ްމައްސަލަ ްމި ްވާނަމަ، ދަންނަވާކަމަށް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުްފާހަގަކުެރއްިވްފަދަިއންްމިްމަޖިލީހުންްބަލައިނުގަނެްފޮނުވާލީމަ،ްހަމަްޖެހިގެްން

އިްުދވަހުްއަނެްއކާްމިްމަްއސަލަްހުށަހެޅުމަށްްފަހުގައި،ްޢާއްމުްކޮމިޓީްއަށްްމިްމައްަސލަްހުށަހެޅި،ްޢާއްމުްކޮމީޓީންްއަ

ްނުތަވަސްކަމަާކއިް ްމެދުގައި ްމެންބަރުންގެ ްކޮމިޓީގެ ްައދި ްތެރެއިްނ، ްޚިޔާުލތަފާތުވުމެއްގެ ްކަމުގައި ްމި ވެސް

ްތެރެއިްންނިންމާފައި،ްފޮނުވާ ްވޯުޓގަިއްހަމަނުޖެހުމެއްގެ ްާފހަގަކުރެޭވ.ްެއގޮތުން ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްިނންމުމެއްކަން ފަިއްއޮތް
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ްކޮމިީޓަގއިް ްއެ ްއޮތްއިުރަގއި ްފާހަގަކޮށްަފިއ ްރިޕޯޓުގަިއ ްމި ްކަމަށް ްިއއްތިފާޤުން ްމެންަބރުންގެ ބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވި

ްމައްސަ ްނިޒާމީ ްހެނދުނު ްމިއަދު ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްެތރި ްވަނީްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމިކަން ްވެސް ްތެރެއިން ްއެްއގެ ލަ

ފާހަގަކުރަްއވާފަ.ްއަދިްޭއގެްުކރިންްވެސްްއެްކޮމިީޓގަިއްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ،ްއެްދުވަހުްެއްކޮމިޓީްއަށްްވަަޑިއގެންނެިވް

ްރިޕޯޓު ްމި ްިއްއތިފާޤުން ްއެހެންވީމާ، ްދެޮކޅުހައްދަވާފަ. ްމިކަމާ ްވަނީ ްބޭފުޅަކު ްތިންހަތަރު ްތެރެއިްނ ފާސްިވްްބޭފުޅުންގެ

ްުސވާލުއުފެދޭ.ް ްދޭތެރޭގައި ްޞައްަޙކަމާ ްރިޕޯޓުގެ ްމި ްެވސް ްހިސާބުން ްއެ ްލިޔުމަކީ، ްއޮްތ ްިލޔެފައި ްވިދާޅުވެ ކަމަށް

ްއަމިއްލަް ްބައެއްގެ ްތިބި ްުކރަން ްމިކަން ްެއއީ ްބޭްއވުމަކީ ްގެންދިއުާމއި ްރިޕޯޓު ްމި ްދަްނނަވާނީ ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްފޮުނވަިއގެްންްމަޞްލަޙަތެއް. ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއަނބުރާ ްއަލުން ްޖެހޭނީ ްމިކަްނ ގޮުތގައި

ރަނގަޅުކޮްށގެންްމިްތަނަށްްެގންނަން.ްއެއީްމީގެްކުރީަގއިްެވސްްމިކަންްކޮށްފައިްއޮތްްގޮތް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްމިް

ްތަނުަގއި ްމި ްބަލާއިރުަގއި، ްގޮަތށް ްހިނގައިދާ ްމިކަން ްބަާލިއރު، ްބާވަތަށް ްއުސޫލަށްްްމައްސަލަިއގެ ްކުރާ މިކަން

ްޑރ.ް ްހުންނެވި، ްރައީސުލްޖުމްހުރިއްާޔއަކަށް ްޤައުމުގެ ްމި ްމިއަދު ްރޭވިގެން ްބޮޑަށް ްވަަރށް ްކަމަކީ ްމި ބަލާއިރުަގއި

ްިތއްބެިވް ްތެޭރގައި ްސަރުކާރުގެ ްމިހާރުގެ ްއަދި ްމަްއސަލައަކާ، ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު ްމަނިކުގެ ްޙަސަން މުޙައްމަދު

ްމުް ްމިނިވަން ްޓަަކއި،ްވަޒީރުންނާިއ ްވޯޓުނެގުމަށް ްނެތްކަމުގެ ްއިތުރުބާރު ްމަްއޗަށް ްބޭފުުޅންގެ ްިތއްބެިވ އަްއސަސާތަކުަގއި

ްަކމެއް.ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްއޮތް ްކޮށްފައި ްޓަކައި ްބިރުގެންނެވުމަށް ްފަރާތްތައް ްއެ ްމިްهللاްއަދި ްމިކަން ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ

ްއަޑީް ްވީނަމަވެްސ،ްބައިްމީހުންނަކަށްްކާމިޔާބެއްްނުވާނެ.ްއަދިްމިކަމުގެ އަބަދުވެްސްهللاްަގިއްކޮންމެްބަޔަކުްތިބިކަމުަގއި

ް ްއިހަށްދުަވހަކު ނޑުމެންނަށް ްތިިބްމީހުންނަށް.ްއެކަްންއަުޅގަ ްަމުގގައި ްަޙއްޤުގެ އެކަންްްްފެނިގެންދިޔަ.ނަޞްރުދެއްވާނީ

ްހޯދަންއުޅުނުްކަމުް ނޑި ްމަރައިލާފައިްގޮ ްއިހަށްދުވަުހްފެނިގެންދިޔަ.ްމީހާ ްޮގނޑިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެ ްވީނަމަވެސް ގައި

އަކީްލިބޭނެްެއއްެޗއްްނޫންކަންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއިހަށްދުަވހުްފާޅުވެގެން،ްހާމަެވގެންދިަޔއީ.ްއެހެންވީާމ،ްމިއީްމިކަްން

ް ްއެއީ ްނޫން. ްއެްއެޗއް ްދޭ ްމީހަކު ްެވރިކަމަކީ ްނޫން. ްއެްއޗެއް ްބަދަލުކުރި ްމީހަކު ްވެރިކަމަކީ ްގޮތް. ސުބުޙާނަޙޫްهللاްއޮތް

ނޑުމެންްކޮންމެްފަދަްދައްެޗްއްްވަތަޢާލާ އެްަވގުތަުކްއެކަމަށްްމިންވަރުފުޅުަގއިވާްފަރާަތކަށްްލިބޭނެްއެްއޗެްއްެއއީ.ްއަުޅގަ

ްއެކަްން ްވިޔަސް ްމަސައްކަްތކުރިކަމުަގއި ްކުރަން ްއެކަން ްކުރިމަތިކުަރްއވަިއ ްުއނދަގުލެއް ްބޮޑު ްކިތަންމެ ކޮށްގެން،

ްައޅު ްވެސް ްިމައދު ްއަދި ްުނވާނެ. ްއަދިްކާމިޔާބެއް ްއާއި ްީޑ.އާރު.ޕީ ްތެޭރގަިއވާ ްއިއްތިހާދު ްމިއަދު ްގަބޫލުުކރަނީ ަގނޑު

ްއެމް.ޑީ.ީޕް ްވޯޓުން ްމި ްމިއަދުގެ ްގުޅިގެން ްޕާޓީތައް ްހުރިހާ ްމި ްޕާޓީ، ްޖުމްހޫރީ ްއަދި ްޕީ.ޕީ.އެމް ްއަދި ްޕާޓީ، ޤައުމީ

ްއިރާދަކުެރއްިވއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަްނ ްއުއްމީދުކުރަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްއެކަންްބަލިކުރާނެ ްކުރާނަން. ޔާ

ްިޢއްޒަތްތެރިް ްތަނުގައި ްމި ްބޭނުންޭވ، ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންމެ ްހަމަ ްާއދެ! ްވާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

މެންބަރުންްފާހަގަކުރެއްވިހެންްއިްއޔެްައކީްވަރަްށްބޮޑުްނަްޞރެއް،ްއާދެ!ްިއއްޔެްނޫންްކުީރްދުވަހަކީ،ްމިދިޔަްހޮނިހިރުް

ްބޮ ްވަރަށް ްއެީއްދުވަހަކީ ްުދވަހެއް. ްލިބިގެންދިޔަ ްމަސައްކަތްކުާރްމީހުންނަށް ްއިޞްލާަޙށް ނޑުމެން ްނަޞްެރއް،ްއަުޅގަ ޑު

ްަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވިް ްމަަސްއކަތުގެ ްުދަވސް.ްއެހެންކަމުން،ްއެ ނިޑްކާމިޔާުބކުރި ްގޮ ްދާއިާރގެ ޕީ.ޕީއެމުންްއުނގޫފާރު
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ްޝުކުރު ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިންތިޤާލީްހުރިހާ ްރައީސާއި ްިއންތިޤާލީ ްޚާއްޞަކޮށް ދަންނަވަން.ްއަދި

ްމިއަުދް ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރެއް ްޚާއްޞަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްޕާޓީގެ ްެއ ްއަދި ްރައީސުން، ނައިބު

ްދަންނަވަން.

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ްަރއީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްވޯޓުތަްއްޝުކުރިއްާޔ ްނެގޭ ްމަޖިލީހުގައި ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ! ސް.

ނޑުްެއއްގޮަތކަށްވެސްްާތއީދުކުރާްކަމެއްްނޫނޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްބަާޣވާތެއްްކޮށް،ްިދވެހިރާއްޖޭަގިއް ސިއްރުކުރުމަކީްއަުޅގަ

ްމަ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއިންތިޚާބުުކރި ްރައްޔިތުން ްވިޔަފާރިތަްއްތިބި ްމެންބަރުންގެ ްތިބި ްދެން ރައި،

ްއެނޫންެވސްް ްއަދި ްއިންވެސްޓުމަންޓުތަކާ ްފޮރިން ްހުރި ްދިވެހިާރއްޖޭަގިއ ްގޮތްގޮތަށް ްއެނޫްނވެްސ ްއަދި ލޫޓުވާލަިއ،

މިއަދުްްކަންކަމަށްްގޮންޖަހައި،ްހައްދުަފހަނައަޅާފައިވާްޢަމަލުތައްްމިްރާއްޖޭަގއިްކުރަމުންދާތީވެ،ްިމްވޯޓުްސިއްުރކުރުމަކީ

ްބަލިެވގެން،ް ްަރއީސް،ްއެމް.ޑީ.ީޕްައކީ ްދުނިޔަީވްގޮތުްންލާޒިްމކަމެއް.ްިޢއްޒަތްތެރި ްގޮުތންނާއި ްދީނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްެއީއް ްހިތްވަރަކީ ްފަންވަރާއި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްމިސްރާބާއި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްނޫން.ްއަދި ްއެއް ްޕާޓީ މާޔޫސްެވގެން،ްމޮޅިެވގެންދާނެ

ްވާދަވެ ްތިބި ްމާްމިތާނގައި ްެއއަށްވުެރ ްއަީކ ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްނޫން. ްެއއްެޗއް ްވަުރގެ ނަޑއެޅޭެނ ްކަ ްޕާޓީތަކަށް ްެއހެން ރި

ްއިތުބާރުް ްަވޒީރެްއގެ ްއެންމެ ްލީ ްމިތަނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއް. ްޕާޓީ ްއޮތް ްތާއީދު ްރުހުާމއި ްރަްއޔިތުންގެ ވަރުގަަދ،

9ްްނެތްކަން.ް ްވ9ްްަމަހާއި ްދެ ްދިޔައީ ްތެރޭަގއި ްހަފޮމަސްދުވަސް ްބޭރަށް.ޒީރުން ްްޅުން ްދިަޔއީ ނޑުމެން ވަނ33ްްައަޅުގަ

ް ްއައީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލާ. ނޑި ްމ33ްްާގޮ ްކިޔައިގެން، ްޕާޓީއޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހިފައިގެން. ނޑި ްގޮ ވަނަ

ްއަތޮޅުަތކު ްއެ ްއަތޮޅުތައް. ްބޮޑު ްތާއީދު ްިއއްތިހާދަށް ްޕީ.ޕީ.އެާމއި ްއަތޮޅަކީ ްރ. ްނެތް. ްކަމެއް ްަދއްކާނެ ްވާހަކަ ްންގިނަ

ް ްއާިއ41ްްވިކުރާޖަހައިލާފައި ްތިނަދޫ ްހިތަށްއަރާ ނޑު ްފައިދާނެގުނީމާ،ްއަުޅގަ ްުބރަށް ްފުރަތަމަ ްއިންތިޚާބުގެ ްިރޔާސީ ވޯޓު

ނޑުމެންްއެްނަގާްވޯޓުންްކިހިނެއްބާއޭްފުރަތަަމް އަްއޑުްއަތޮޅުންްއަދިްކުޅުުދއްފުއްޓާއިްހއ.ްއާއިްއަދިްމާލެްއިންްއަުޅގަ

ް ނޑުމެންނާއި ްއަުޅގަ ްނޫން.ްބުރުގައި ްއެްއ ްކަންބޮޑުވެފަ ްމާ ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްވާދަކުރާނީ. ްމީހުން މި

ްމިއީް ްމިހާރު ްދަތުރުމަތީގަ. ްހުންނެވީ ްއެ ްވެސް ްމިއަދު ްނަޝީުދ ްރައީސް ްކެންޑިޑޭޓު، ްރިޔާސީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެްނގެްްުދވަސްްަމތީގައިްކޮންކޯޑުްފްލީޓާްއެްއކޮްށްކުރަމުންްދާްދަތުރ23ްުއަޅުަގނޑުމެންް އެްދަނީްކުރިއަށް.ްއަުޅގަ

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވަންތޯ، ްދާނެ. ްއެނބުރި ްމެންބަރުން ްިވޔަސް ްއައިކަމުަގއި ްވޯޓަށް ްމިއަދުގެ މެންބަރުން،

ްބަލަނީީކް ްހާލެއް ްތިބެނީްރައްޔިތުންގެ ްމި ްމީހުން ްަބޣާވާތްކުރި ްދާއިރު،ްމިތާނގައި ްގާތަށް ްރައްޔިތުންގެ ްހުރިހާ ރާއްޖޭގެ

ްނޫން ްނޫމަރާގައި ްއެނގެނީ، ްމެންބަރުންނަށްތޯ ްކިތައް ްތިބި ްމިތާ ްަރއީސ33ްްް. ްގުޅިގެން ްބަނދަރަކާ ްނޭރުނު އަހަރުން

ފެބްރުއަރީްަގއިްބަާޣވާތްކުރީމާްޯހގާޑުްމީހުންްއެިތކޮޅުްހިފަިއގެންްނަްއޓާލިކަން.7ްްނަޝީދުްއަުޅއްވަްންފެށިްބަނދަރު،ް

ް ްއައިސް ްމިތާ ްއެނގެނީ. ްމީހުންނަށްތޯ ްޢިްއޒަތްތެރިްކިތައް ްރުޅިއަރުވަން. ްމީހުން ްބާރުބާރަށް. ްމާ ްވާހަކަދަްއކަނީ، މި
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ްނާކާމިޔާބީގައިް ްނެތިން. ްރުޅިއަންނާކަްށ ްނެތިން، ްރުޅިގަދަކުާރކަްށ ްއެެހންނަމަވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ރައީސް،

ަގއިްައޅުަގނޑުމެންގެްިމ1:33ްހިތްވަރުގަދަކޮށްިފއްޔާމުްކާމިާޔބުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބޭނެ.ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާްމިއަުދގެް

ްމާޔޫސެއްް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިޔަސް ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްވޯޓު ްއެ ްއަދި ްކާމިޔާބުހޯދާނަން. ްމައްަޗށް ްސަރުކާުރގެ ބަޣާވާތުގެ

ްމިް ްެއއްކޮށް، ްރުހުމާ ްަރއްޔިުތންގެ ްލޯތްބާއި ްރައްޔިތުންެގ ްތާއީާދއި ްރަްއޔިތުންެގ ްއުޅެނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނުވާނަން.

ްހެ ްރާއްޖޭަގއި ްގާއިމުކުރަން. ްވެރިކަމެްއ ް ްވެރިކަްނ2313ްްޔޮ ްއެ ްއިާރދަކުރެއްިވއްޔާމު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަހަރު ވަނަ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްޖެހިއްޖެއްޔާ ްހަދަން ްވެސް ްކަމުގައި ްމަނިކުފާނު ްވަޒީަރކީ ްޚާރިޖީ ްވެރިކަުމގައި ްއަދި ގާއިމުކުރާނަން.

ްމަނިކުފާނު ްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުމެން ްދައްކަނީ.ްޢަބްދުހަދާނަން،ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްނޫން ްއެކަންޏެއް ްވާހަކަ ޔާމީްންهللاްގެ

ްޢަބްދު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެއްކޮްށ، ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްހުރީ ްވެސް ްޕްރައިމަރީަގިއްهللا ްރިޔާސީ ްައތުން ޔާމީން

ްޢަބްދު ްމިނިސްޓަރަކަށް ްސްޓޭޓް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަތުލާފިއްާޔ، ްހަދަންޖެހިއްޖެއްޔާهللاްކެންޑިޑޭުޓކަން ްއެކަންްޔާމީން މު

ްރުހުމާއިް ްާތއީދާއި ްަރއްޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެންނަކީ ްައޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރާނަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވެސް

ްވަޙީދަށްް ްގޮތަށް، ްފެންނަ ްޑީ.އާރު.ީޕ ްވީމާ ްވޯޓަށް ނޑުެމންނަކީ ްއަުޅގަ ްއެއް. ްޕާޓީ ްބޭނުންވާ ްހިންގަން ްއެއްކޮށް ލޯތްބާ

ްނޫންް ްބައެއް ްފެންނަ ްވެސްްޑީ.އާރު.ޕީ ްޕީ.ޕީއެމަކާ ްނޯންނާނެ. ްކޯލިޝަނެއް ްއެްއވެސް ްީޑ.އާރު.ޕީއާ ްއަޅުަގނޑުމެންނާއި .

ްކަެމްއް ްކުރަންޖެހޭ ްއެްއކޮށް ްަބޔަކާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންަކމުގައި ްފައިދާހުރި ްރައްޔިތުންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ނޯންނާނެ.

ްއެނިގަވޑަ ްރަނގަޅަްށ ްވަރަށް ްމަނިކުފާނަށް ްކުރާނަން. ްއެހެނިހެންްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދި ްއާއި ްދިީޓވީ ިއގަންނަވާނެ

ްވޭްވަރަށްްްބޮުޑް ްފިލުވައިލާވަރުްމިްމީހުން.ްވޯަޓށްްޖެހުނީމާްހަމަްޑީ.އާރު.ޕީްވެސްްއެބަ ތަންތަނުގައިްޑީ.އާރު.ޕީްއަށް

ްއިންތި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްސަލާމަތްވާނީ ްރާއްޖެ ްމި ްއަޅުަގނުޑމެން ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންނަވަންތޯ ޚާބެްއްއެްއޗަކަށް.

ްާދއިރާަގިއް ްއުނގޫފާރު ްއެއީ ްހަވާުލކޮށްގެން. ްވެރިކަން ްަބޔަކާ ްއޮތް ްއަޣްލަބިްއޔަތު ްަރއްިޔތުންގެ ްާރއްޖޭގެ ްމި ބާއްަވއި،

ްނެތް.ް ްއެއް ްމައްސަލަ ްައޅުަގނުޑމެން ްވިޔަްސ، ްކަމުގައި ްކާމިޔާބުކުރުްނ ްޕީ.ޕީ.އެމް ްީވޮގތަށް ްއިހަށްދުވަހު ްނޫން އިްއޔެ

ްރަްއޔިތުންގެްތާް ްވެްސްރާއްޖޭގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްެވރިކަންކުރަންވާނީ.ްައޅުަގނޑުެމން ްތަނެްއަގއި ްބަޔަުކ،ްއެ ްއޮތް އީދު

ްބައެއްް ްމަރާ ްމީހުން ނޑުމެންނަކީ ްއަޅުގަ ްހިތާމަކުރަނީ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްގަބޫލުކުރަން. ްއިންތިާޚބު ްދާއިރާގެ އުނގޫފާރު

ް ްވާހަކަތައް.ްެއއީ ްފަތުރާ ްއަުޅަވއިގެން،ްމި ްބޮުލގައި ނުޑްކަމުގައި ްނޫން.ްއަުޅގަ ްެއއް ްވާަހކަ ްގަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއަރިހުގައިް ްޢަލީ ްތަސްމީން ްއަޙްމަުދ ްވެްސ، ްއަރިހުގައި ްމައުމޫނު ްރަީއސް ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއިނގޭތޯ އުޅެފިން

ަރކީްޔާމީނާްއެްއކޮށްްވެސް.ްމިއިްންއެްއވެސްްިސޔާސީްލީޑަهللاްވެސް،ްަރއީސްްނަޝީދުްއަިރހުގައިްވެސްްއަދިްޢަބްދުް

މީހުންްމަރާްވާހަކަްދައްކާްބައެއްްނޫން.ްެއއަްށވުރެްސިާޔސީްކަންކަމުަގއިްުއޅުްއވާްބޭފުޅުން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްަޤއުީމް

ްއެް ްފެއިލްވެގެން، ްަމނިކުފާނު ްއެ ްހުރެގެން، ްމިނިސްޓަރުކަމުގައި ްހޯމް ްޖަމީލު، ްމުޙައްމަދު ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ޕާޓީ

ްއަުޅވަ ްބޮލުގަިއ ްމީހުންގެ ްނޫން.ްމަނިކުފާނު ްވާހަކަަތކެްއ ްގަބޫުލކުރާނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަަކތަކަކީ ްދަްއކާ ްމި ން

ްޑޮކްޓަރް ްއަލްމަރުޙޫމު ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުނގޫފާރު ްހިތާމަކުރަން ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން
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ްއިނާ ްބާއްވާ، ްިއންތިޚާބު ްތަންތަނުގައި ްއެ ްނުހޯދައި، ްގާތިލުން ްޢަލީގެ ްކޮބައިޯތްއަފްރާޝީމް ްހަދާއިރު ްއެްއޗެހި ޔަތްތަާކ

ްއިނގޭތޯ.ް ްކަމެކޭ ްހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޒިންމާ ްމަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ޓުްމިްވޯްކޮންމެްބޭފުޅަކުްހަމަްމިހެންްމިހެންްއެބަްހަދާ.ްކިހިނެއްތޯްތިްހަދަނީ.ްއެހެންްނުހައްދަވާ.ްއެހެންްނުހައްދަވާ.

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ނޑުމެން ްަރއީްސ،ްއަުޅގަ ްިކޔައިދިނީ.ްެއހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްސަބަބުތައް ސިއްރުކުރަންޖެހޭ

ްފުުރޞަތުގަިއްވެްސްފާހަގަކުރަން.ް ްމި ްޕާީޓްއެްއްނޫންކަމުަގއި ްާތއީދުކުރާ ްޯވޓުތައްްސިއްރުކުރަން ްގޮތުން ްއުސޫލީ އަކީ

ް ްދާން ްހާލަތަށް ްމި ްއަިނޔާވެިރވެ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްެބވި ްިއއްތިހާދުަގއި ްތި ްބޭފުޅުން، ްތިޔަ ްޖެހުނީ މި

ްަރއްޔިތުްނެގް ްމި ްބޭނުންވޭ،ްާރއްޖޭގެ ްޮގވާލަން ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑު ްއަދި ްގުިޅގެން. ްޖަރީމާތަކާ ްހިްނގާ ްސަރުކާރު ވަޙީދު

ކުރަންްމަުޑކުރަން.ްރައްޔިތުންނަށްްފައިދާހުރިްމަޖިލިސްްޖެނުއަރީ،ްފެބުރުއަރީގައިްޗުްއޓީްއަށްްުނގޮސްްމިާތްމަސައްކަތް

ްދާެންކަމެއްްނެތް.ްޢިއްޒަތްތެރިް ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ްކަމެއްްނެތް.ްޗުއްޓީއަކަށް ްދާނެ ްކުރަން.ްުޗއްީޓއަކަށް މަސައްކަތްތައް

ްނުބާއްވަން. ްޗުއްޓީ ްމިތާ ްޖެހޭނެ ްވަަޑއިގެންުނވާނެ.ްމަނިކުފާނު ްއަށް ްުޗއްޓީ ްެވސް ައޅުަގނޑުމެންްްރައީސް،ްމަނިކުފާނު

ްރާއްޖޭގައިް ްމި ްބޭނުން، ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްހުރި. ްއެބަ ްމަސައްކަތް ްގިނަ ްވަރަށް ކުރަންޖެހޭ

ްނިޒާމުް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބިރުދައްކައި، ްމެންބަރުންނަށް ްއަަރއިގަެނ، ްިއމްތިޔާޒުތަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްމަޖި ްދާއިރު، ްބޭނުންވަީންހަލާކުކޮށްލަމުން ްއަލިއަުޅވާލަން ްއަމީންޢާއްމަށް ްއަނެއްާކވެސް ްއަޅުަގނޑު ްފަރާތުން ލީހުގެ

ްކަންކަންްނުކުރަްއވާްތިހެންްނީންނަވާށޭްޢިއްޒަތްތެރިްއަމީންާޢއްމު.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުގެްޕާލިމެންޓްރީްޕްރޮސީޖަރުގެްތެރޭަގިއްމަޖިލީހުގެްއިދާރީްމުވަްއޒަފުންނަށްްމުޚާޠަބުކުރައްވާްވާހަކަެދއްެކވުމަކަށްްމަޖިލީ

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްހުއްދަްއެއްްނުދޭނެ.ްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިައށްްގެންދެވުމަށްްއަުޅގަ

ް

 ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

އިްއޮންނަްެއއްެޗއްްނޫންްމިްތަނަށްްއައިސްްކޮމިޓީތަުކަގއިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމަޖިލީހުގެްޕާލިމެންޓްރީްޕްރޮސީޖަރުގަ

ތިބޭްމީހުންނަށްްނޭނގޭްވަރަްށްޢަރަބިްބަހުންްވާހަކަަދއްކާަފއިްދިޔުމަީކްެވސް.ްއިނގޭތޯ.ްޕާލިމެންޓްރީްޕްރޮސީޖަރުގައިް

ްބޭއްް ްއިންތިޚާުބތައް ްނުހޯދާ ްގާތިލުން ްޭއެގ ްމަރުވީމަ، ްމެންބަރުން ްމިާތ ްެއއީ ްކަމެއްޯތ ްޕާލިމެންޓްރީްއޮންނަ ވުން.

ްމަރަިއް ްތަޅައި، ްމެންބަރުން ްގުޅިގެން ްގޮތާ ްވޯޓުލާ ްމެންބަރުން ްމިތާގެ ްެއއީ ްކަމެއްތޯ ްއޮންނަ ޕްރޮސީޖަރުގައި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްތިއީ. ްޕްރޮސީޖަރެއްތާ ްޕާލިމެންޓްރީ ްވަުރގަދަ ްއެއީ. ްބުނުން ސުންނާފަތިކުރާނަމޭ

ްއަ ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްމިްދަންނަވާލަން ްޓަަކއި ްއެޅުވުމަށް ްހަމަމަގަށް ްކަންކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކީ

ްރާއްޖޭެގް ްމި ްވިޔަްސ ްކަމަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވިަޔސް، ްކަމަށް ްޕީ.ޕީ.އެްމ ްއެއީ ްބާްއވަިއ، ްއިންތިޚާބެއް ްައވަސް ރާއްޖޭަގއި
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ްހަމަޖެހުންގެންނަ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްަހވާލުކޮްށ، ްއެއްަބޔަކާ ްއަދަދުތަކުެގްވެރިކަން ްރާއްޭޖގެ ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ން.

ްަކއުންސިލްތަެކްއް ްއޮތީ. ްއެ ްސަރުކާރުން ްދަރާ ްމިްސކިތްތަކަށް ްއޮތީ ްއެ ްނުދައްާކ، ްފީތައް ްކަރަންޓު މިސްކިތްތަކުގެ

ް ްމި ްބަނދަރުތޯ ްކިަތްއ ްރާއްޭޖގެ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުލިބޭ، ްަބޖެޓެއް ްކައުންސިލުތަުކގެ ްމަސ9ްްްހަދައިފި.

ްމިހާރުް ްއެއަރޕޯޓު ްފުނަދޫގެ ްބޭނުންވޭ ްޮގވާލަން ނުޑ ްައުޅގަ ްރައްޔިތުންނަށް ްފުނަދޫގެ ްށ.އަޮތޅު ްހެދުނީ. ތެރޭގައި

ކޮންތާކުތޯްއެްިދޔައީ.ްތިްތިެބނީ.ްކޮބައިތޯްފުނަދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމު.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނުޑް

ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ، ްފާހަގަކޮށްލަން ްވާހަަކްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްޖެހޭ. ްއެަބ ްކުރުކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްވާަހކަކޮޅު ނުޑގެ

ްއަށްް ްފުރިހަމަ ްމަނިކުފާނު ްޒިންމާ ްމަނިކުފާނުގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްވެސް ކުރުކޮށްލަމުން

ްބަޣާވާތް ްތަނުގަިއ ްމި ްހުއްުޓވާފަިއ ްމަޖިލިސް ްރަްއިޔތުންގެ ްިމއަދު ނޑުމެންްއަދާކުރަްއވާށޭ. ްއަުޅގަ ްއުޅެފިްއޔާ ކުރަްނ

ްދެންް ްހުއްޓުަވއިފިްއޔާ ްމަޖިލިސް ްހުއްޓުާވކަށް. ްނޫްންމަޖިލިސް ްލާހިެކއް ްރައީސް. ްނުޖެހޭނަން،ްޢިއްަޒތްތެރި ފަހަތަކަށް

ްބަލިކޮށްިފއްާޔް ްވޯޓުން ްޑިމޮކްަރސީ. ްެއއީ ްބަލިކުރީމާ، ްވޯުޓން ްއެނިގއްޖެ. ްހުއްޓުވާނަން. ްެވސް ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ހުރި

ްއަންނާނަން.ްއަނެ ްއެނބުރި ްވެސް ްމާދަމާ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދާނަން. ްހިންދިރުވައިލާފައި ްއަުޅަގނޑުމެްނ އްާކވެސް

ްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

 ްހަނިމާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޖުތާޒުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްހުށަް ްއިޞްލާޙެއް ްަގވާއިދަށް ްމަޖިލީހުެގ ްރަްއޔިތުންގެ ްއާދެ! ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ވަނ142ްްަހެޅޭނީ

ްަގވާއިުދަގއިް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްކަމަށް، ްޤަރާރުން ްހުށަހަޅާ ްމަތީން ްގޮތުގެ މާއްދާގަިއވާ

ށްްވެސްްހިނާގްވަނަްމާއްދާަގއިްމަޖިލީހުގެްޤަރާރުގެްމައްޗ143ްަބަޔާންކޮށްފައިްއެބަްވޭ.ްއަދިްއޭެގއިތުރުންްަގވާއިުދގެް

އުސޫލަކީްޢާއްމުްގޮެތްއގައިްިބލުގެްމައްޗަށްްވެސްްހިނގާނެްއުސޫލުކަމާްއަދިްޤަރާރާްބެހޭްގޮތުންްޢަމަލުކުރެވޭނީްވެްސް

ްއެހެންވީމާ،ް ްބަޔާންކޮށްފައިވޭ. ްސާފުކޮށް ްގަާވއިދުަގިއްވަރަށް ްކަމަށް ްއުސޫލުން ްޢަމަލުކުރާ ްގޮތުން ްބެހޭ ވަަނ77ްްބިލާ

ްގޮ ް)ނ(ަގއިވާ ްއެްމާއްދާގެ ްބާޠިލުވީ. ްބިލު ްއެ ްހިސާބުން ްއެ ްނަމަ، ްފާސްނުވެއްޖެ ްބަލައިގަންނަން ްބިލެއް ްަމތީން ތުގެ

ދައުރެްއގައިްހުށަހެޅިފައިްއޮތްްމައްސަލަްެއއްްބާޠިލުެވއްޖެްަކމަށްްވާނަމަ،ްދެންްހަމަްއެްދައުރުަގއިްއެްަމއްސަލަްެއއްް

ްބަލައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރޫޙަކީ. ްގަވާއިދުެގ ްމިއީ ްކޮންމެވެްސްހުށަނޭޅޭނެ. ްއޮތް ްޔަޤީންކަން ްއަުޅަގނޑަށް ލިއިުރގައި

ްދީފި.ް ްހަމަ ްަގވާއިދުން ްލިބިގެން، ްވެސް ްހައްލު ްއެ ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްފެންނާނެ ްހައްލު ްމިކަމުގެ ހިސާބަކުން

ްމައް ްބަލައިުނގަެންއޮތް ްދައުރެްއގައި ްއުސޫލެއްޯތްއެ ްރައީްސ،ްވިދާުޅެވބައްލަވާ!ްހަމަޖެހޭ ްއެްއ،ްހަމަްޢިއްޒަތްތެރި ސަލަ

ްމިއަުދް ްއަެނއްކާ ްއުސޫލެއްތޯ. ްހަމަޖެހޭ ްމިއީ ްވެއްދުން. ްމަޖިލީހަށް ްދުވަހު ްއަންނަ ްޖެހިގެން ްހަމަ ްދައުރުަގއި، އެ

ްމާއްދާް ްކުރިން ްނަމަ، ްނާކާމިޔާބުވެއްޖެ ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްމާދަމާ. ްވައްދަންވީ ްނަމަ، ނާކާމިޔާބުެވއްޖެ

ް ްބަދަލުކުރަން ނަޑކަްށްއޮތްގޮތަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްޮގތެއް ްއެެދވޭ ްހިންގުމުގައި ްުއސޫލު ްމަޖިލީހުގެ ްމިއީ ހުށަހަޅަންވީ.
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ނޑުެމންްދިވެހިންނަކީްވަރަށްްދިގުް ޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭ.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުްދަންނަާވލަންްބޭނުންވަނީްއަޅުގަ

ްފު ްއެންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަބެއކޭ. ްވޭތުކޮށްަފއިވާ ްއެއް ްފުރަތަމަްމާޒީ ްނޫން. ްއިްސލާމްދީނަކަށް ްއައީކީ ްއުޅެމުން ރަތަމަ

ްހެޔޮް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަވޑަިއގެްނ ްބޭކަލަކު ްމަޣުރިބުކަރަިއގެ ްބުދުދީން. ްއޮތީ ްެތރޭގައި ްދިވެހިންގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްދިވެހިން ްހުރިހާ ްދިވެހި، ްމަތީން ްއެގޮުތގެ ްއަނބުރައިލެއްވީ. ްއިްސލާމްދީނަށް ްވިސްަނއިދީ، ްދީންްްވިސްނުން ްއެ ވެސް

ސުބްޙާނަހޫްވަތަޢާލާގެްމާތްްއިސްލާމްދީންްޤަބޫލުކުރީ.ްއެްހިސާބުންްބުދުދީނެއްްނެތް.ްބުދުދީނަށްްهللاްއިސްލާމްދީނުގެ،ް

ްކަެމއްް ްގޮަތކަށް ްވަިކ ްަގާވިއދުގައި ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނުޖެހޭ. ްވެްސ ޢަމަލުކުރާކަށް

ްހިނދު ްއޮތް ްބަޔާންކޮށްފައި ްއައިް، ްޢަމަލުކުރަމުން ްބޭރުން ްަގާވއިދުން ްއައި، ްޢަމަލުކުރަމުން ްއަޅުަގނޑުމެން ކުރިން

ްދެއްކީމާ،ް ްވާހަކަތައް ްއެ ްދާންޖެހޭނޭ. ްއަނބުރާ ްމައްޗަށް ްގަވާއިުދެގ ްއެނގުނީމަ، ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ްފަހުން ކަންކަން

ް ްސިއްުރކުރުމާ ްވޯުޓ ްމި ްއާދެ! ްޤަބޫލުކުަރއްވަންެޖހޭނޭ. ްބޭނުންވަނީ،ްއެވާހަކަަތއް ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނުޑ ްގޮތުން ބެހޭ

ްިވޔަސް،ް ްކަމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން ްއަޅުަގނޑު ްޮގތުން ްބެހޭ ްިސއްރުކުރުމާ ވޯޓު

ްބުނަންކެރޭނޭ.ް ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވިޔަްސ ްކަމަށް ްއެއްެޗއް ްބޭނުންވާ ްބުނަން ްދިމާލަށް ްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްބުނަންކެރޭނޭ.ްރައީސުލްޖު ްއެއްޗިހި ްއަޅުަގނަޑށް ްވެސް ްދިމާލަށް ްމަނިކާ ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްޑރ. މްހޫރިއްޔާ

ްޢަބްދު ްަރއީސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްބުނަންކެރޭނޭ.ްهللا ްއެްއޗިހި ްައޅުަގނޑަްށ ްވެސް ްދިމާލަށް ޝާހިދާ

ްއެްއޗިހިްޔާީމންްޢަބްهللاްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޕާލިމެންޓްރީްގުރޫޕުގެްީލޑަރުްޢަބްދު ދުލްޤައްޔޫމާްދިމާލަށްްވެސްްައޅުަގނޑަށް

ނުޑްދޭންްބޭނުންވަނީްފާޅުގަ.ްސިއްރުްން ނުޑމެންްނަގާްޯވޓެްއ،ްައޅުަގނުޑްދޭްވޯެޓއްްއަުޅގަ ބުނަންކެރޭނޭ.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްގޮ ްދަންނަވާ ނޑު ްައޅުގަ ްމީހުންނަކީ ްކުރާ ްކަންކަން ްސިއްރުން ްނޫން. ްބޭނުމެއް ްކުރާކަްށ ްކަންކަން ުތަގއިްއަޅުަގނޑު

ނޑިން.ް ްފި

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުންެގް ްއެހެން ްގޮތަށް ްދަތިފުޅުނުވާނެ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްާވހަކަފުޅުދައްަކވާ ްމެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢަމަލުތައްްބެހެއްޓެވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

 ްުވން:ހަނިމާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޖުތާޒުްވާހަކަދެއްކެް

ްތިް ްކަމަށް ްތި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްފަހުން ްވަރަށް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރްއޔާ ްރަނަގޅު. ވަރަށް

ނޑަްށްހީވަނީްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްގާތްްމެންބަރަކުްއެގޮތަށްްަޢމަލުކުރެއްވީމަ،ްއެމް.ީޑ.ޕީެގް އިޝާރާތްކުެރއްވީ.ްއަުޅގަ

ނޑަށްްހުަރސްއެުޅއްވީ ްމަްެއގޮތަށްްޢަމަލު...މެންބަރުންްއަޅުގަ

ް



70 

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވޯޓަކުންް ްމެންބަރުންގެ ްމެންބަރުން. ްގާތް ްރިޔާސަތާ ްމަޖިލީހުގެ ްވެސް ްމެންބަރުންނަކީ ްހުރިހާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެ ްކޮންމެ ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެހެންވީމާ، ްއިްނނަނީ. ްމި ނަޑއަުޅއްވާަފއި ްކަ ްތަނަށް ްމި ްރިޔާސަތު ްވެްސްމަޖިލީހުގެ ންބަރަކީ

ްއަޅުަގނާޑއިްގާތްްބޭފުެޅއް.

ް

 ްހަނިމާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޖުތާޒުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުްއެކަމަށްްއުާފކުރަން.ް ނޑާްދޭތެރޭްތިްބަހައްޓަވާްގާތްކަމަށްްޓަަކއި.ްައުޅގަ އާދެ!ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރްއޔާ.ްއަުޅގަ

ްމީ ްއެ ްވޯުޓ ްައކީ ްވާހަކަ ްވޯެޓއްްއަޅުަގނުޑގެ ްސިއްރު ްދޭށޭ. ްފާޅުގައި ްކެރިގެން، ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބޭނުންވާ ްދޭން ހަކު

ްފިކުރުކުރަންޖެހޭ.ް ްވިސްނައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހާސިލްވަނީ. ްމީގެްނ ްކޮންކަމެއްތޯ ްކޮބައިތޯ. ްއަކީ ްނަތީޖާ ްއޭގެ ނެގުމުން

ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްަނގާއިރު ްވޯެޓއް ްސިއްރު ްޖެހޭ ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްތުހުމަތުގެްްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރުވެސް މަޖިލީހަށް

ްކުެރވޭނެ.ް ްމަްއޗަށް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްތުހުމަތުތައް ްގުނަެއްއެގ ްއެަތއް ްފަދައިން، ްދިްއކުރާ ްެއ އިނގިލިތަްއ

ްކަމަްށް ްނަަގއިފި ްވޯޓެްއ ްިސއްރު ްބަެއކޭ. ްކޮރަޕްޓުވެަފއިާވ ްައޅުަގނޑުމެންނަީކ ްބުނަނީ، ްިމ ްތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ހުމަތުގެްއިނގިިލްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްދިއްކުރާެލއްްމާްގިނަވާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްައޅުަގނޑުްެވސްްވާނަމަ،ްއެްތު

އަޅުަގނުޑގެްޕާޓީގެްިޢއްޒަތްެތރިްއެހެންްމެންބަރުންްވެސްްވާހަކަދަްއކަންްއެދިަވޑަިއގެންަފއިވާތީްއަޅުަގނޑުްވާހަކަްމިހާް

ްތެރިްރައީސް.ްހިސާބުންްކުރުކޮށްލާނަން.ްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތް

ް

 ްޢަބްދުއްރަޙީމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ް ްަގވާއިުދެގ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްަގވާއިުދގަިއ216ްްޝުކުރިއްާޔ، ްމި ްބުނަނީ ް)ހ(ގައި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްބަލާީނ ްފުރަތަމަ ްނަމަ، ްދިމާވެއްޖެ ްކަމެްއ ްގަާވއިދުެގްބަޔާންކޮށްފައިނުާވ ްމި ްިނންމުންތަކަށޭ. ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުްނގެ

ވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ގައިްބަލާނީްމިްމާއްދާގައިވާްގޮުތެގްމަތީންްނިންމާްނިންމުންްމިްގަާވއިދުަގއިްަބއެއްްކަުމގަިއ216ްް

ްފޮ ްަގާވއިދު ްމަޖިލީހުގެ ނޑަްށްފެނޭ ްަރއީްސ،ްައުޅގަ ްބެލެވޭޭނ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެިށގެން ްދުވަހުން ްއެިކްތަންތާަގއިްއެ ތުގެ

ް ްމިސާލަކަށް، ްހިއްޕާފައިވަނިކޮްށ. ނުޑކޮޅުަތއް ްގަ ްކަހަލަ ްދުވަހ202ްްުއެކި ްބުދަ ްމިދިޔަ ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއޮީތްހިއްޕާފަ.ް ްމި ްިމއަދު ްވެސް ްއިޞްލާޙު ްހުށަހެޅުއްީވ،ްގަލޮުޅ202ްްގެނެވުނު ްިއޞްލާޙު ް)ށ(ްއަށް ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެ ްދާއިރާގެ ްމިްދެކުނު ްފޮނުއްވަނީ ްއެއް ްސިޓީ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްޢާއްމު ްމަޖިލީހުގެ ްމަޚްލޫފު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ރި

ްގެންދިަޔއީ.ް ްކުރިއަށް ްއެކަން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްބަހުސްކޮށްގެނެއް ްމިތާގައި ްކިޔާފަ. ްހިމަނައިދޭށޭ އިޞްލާޙު

ްަރީއސް،ް ްިޢއްޒަތްތެރި 167ްްއެހެންވީމާ، ްމާއްދާއަާށިއ ްވ173ްަވަަނ ްައދި ްާއއި ްމާއްާދ ްީމގ177ްްެނަ ްމާއްދާ ވަނަ

ްކިހިނެތްް ްގަާވއިދު ްވޯޓުދެއްވީ ްދުވަހު ްއެ ްމެންބަރުން ްއުފާފާޅުކުެރްއވި ްމިތާަގއި ްބަލައިގެން ްކަމަށް ްފާސްނުވާ ކުރިން
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ްމަސައްކަތު ްމުރާލި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއައީ ްމަޖިލީހަށް ްމައްސަލަ ްއެ ްމިއަދު ްހިތަްށއަރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ންނޭްއޮެވގެންތޯއޭ

ްވަރަްށް ްދަންނަވަނީ ްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރަީއސް،ްމި ްލަދުވެްސގަނޭ،ްޢިއްޒަތްެތރި ްުކަޑކޮށް އަޅުަގނުޑްދަންނަވާލަން

ްމަތީން.ް ްގޮުތގެ ްއެއްގޮްތވާ ްގަވާއިާދ ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދަނީ ްމި ްނިންމަމުން ްމައްސަލަތައް ްކޮމިޓީގައި ްޢާއްމު ތެދަށް.

ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމުގައި ްމި ްޢިއްޒަތްތެިރްްމެންބަރުން ްމަތީން. ްގޮތުގެ ްެއއްގޮްތވާ ްވެސް ްެއއްބާރުލުމާ ްދެމުންގެންދާ ވެސް

ްއެގޮުތގެް ްއެއްބާރުެލއްވުން. ްދެއްވާަފިއވާ ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްމެންބަރުން ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަާވލަން ްައޅުަގނޑު ރައީސް،

ް ްއެހީމަ، ްވޯޓަށް ްފެންނަކަމަށް ނޑު ްއަޅުގަ 4ްްމަތީން ްވޯޓުދެއްވި. ްއެްއވެސްްމެންބަރުން ްއެހީމަ، ްވޯޓަށް ްކަަމށް ނުފެން

ްނުދެްއވި.ްޢިްއޒަތްތެރިް ްވޯޓެއް ްމެންބަރަކު ްއެހީމާ،ްއެްއވެސް ްވޯޓުދޭން ްގޮތަކަށް ްވަކި ްނުދެްއވި.ްއަދި ްވޯޓެއް މެންބަރަކު

ްފާސްވެފަ.ްއިއް ްއަޣްލަބިއްަޔތުން ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުެދއްވި ްކޮމިޓީގައި ްވަނީ ްމައްސަލަ ްމި ތިފާޤުންްރައީސް.ްއެހެންކަމުން

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްމަޖިލީހުގެ ްތިްއބެވި. ްމެންބަރުން ްގިނަ ްވަރަށް ްކޮމިީޓގަިއ ްުދވަހު ްއެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ފާސްވެފަ.

ްެއް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ްވެްސ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްތިއްބެވިއިރު ްހަމަ ްތިއްބެވި. ްމެންބަރުން ްގިނަ ްވަރަށް މެންބަރުން

ްގޮ ްދިޔަ ްޢަމަލުކުރަމުން ްއޮންނާނެ.ްބޭފުޅުން ްއޮތް، ްއެބަ ްހިމެނިފައި ްެވސް ްަގާވއިދުަގއި ްކޮމިީޓގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ތް.

ް ްވަނީްނަަމއޭ.ްީކއްވެޯތ،6ްްކޮމިޓީގަިއްވޯޓަްށްއެހޭނީ ްތިބިކަމުަގއި ްހާޒިރުވެ ްެއ9ްްމެންބަރުން ްހަމަކޮށްގެން މެންބަރުން

ް ްކ4ްަބޭފުޅުންގެ ްާތއީދުނުކުރާ ްކަމަށް ްމި ްތިބީ، ްޮކމިޓީގައި ްމިތާްމެންބަރުން ްއަރައި، ްތަނަށް ްމި ްދެން ްވަންޏާ. މަށް

ްދިފާޢުކުރަން.ްބަލަ!ް ްތާއީދެއްްނުކުރަޭމ،ްވަޙީދުްަސރުކާރު ްތިމަންނަމެން ްވާހަކަދަްއކަމުން ްތެރޭގަިއ،ްފްލޯަގއި މަޖިލީހުގެ

ްވައްަޓއިލާނަ ްވެސް ްވަޙީދު ްތިމަންނަމެން ްވަންޏާ ްކަަމށް ްެއއްބަސްނުާވ ްވަޙީދު ްނިމުނީނޫންތޯ ްބުނީމަ މޭ.ްރީތިކޮށް

ްގޮތް.ްިތް ްކަްނކުރި ްރައީސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެންނެވީ ްމި ްކޮމިޓީަގއި ްއުޅެނީ.ްޢާއްމު ްމި ްޮއޅުވާަލން ކީއްކުރަންޯތ،ްާކކަށްތޯ

ނުޑްޯގސްހެދީ.ް ްބޮުލގަިއްބަދުނާމު.ްއަުޅގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެަކމަކު ްމެންބަރުން. ްއެހެން ްހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ކޯލިޝަންަގއި

ްބަ ްހުރިހާ ްބޮލުަގއި ްމިްއަޅުަގނޑު ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދަކު ްފުރުޞަތެއް ްއެ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްއަޅުވަނީ. ްމި ދުނާމެއް

ްނޭޅުވޭނެ.ް ްބަދުނާމެއް ްބޮލުގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްނުދޭނަން. ްހުރެގެން ްވެ ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ރާއްޖޭގެ

ްބޭ ްއެ ްއެނގޭ،. ނޑައެިޅެގން ްކަ ްހަމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދަންނަވަނީ ްމި ްކޮމިޓީްއަޅުަގނޑު ްގަވާއިުދ،ްމަޖިލީހުގެ ްއެތާ ފުޅުން

4ްމެންބަރުްންނެތި،ްވޯޓަށްްނޭހޭނެކަންްެވސްްއެނގޭނެ.ްއެމް.ޑީ.ީޕގ6ްްެގަާވއިދުްެވސްްއެނގޭނެ.ްކޮިމޓީްގަާވއިުދގައިް

ް ްނޭހޭނެ، ްވޯަޓކަށް ްއިނެދގެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްރިޔާސަތުަގިއ ްެއ5ްްމެންބަރުންނާއި ްއެކަމަުކ ްތިބެގެންނެއް. މެންބަރުން

ްަރއީސް.ްބޭފު ްިޢއްޒަތްތެރި ްާތއީދުކުާރތީވެ، ްކަމަށް ްމި ްތާއީުދުކރާތީވެ. ްކަމަށް ްމި ްތިބީ ްމަުޑކޮށްެގން ްއެތާނަގއި ޅުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެކަންްާރަވއިްހިންާގނެ.ްމިއަދުްވެސް ްއެއަްށވުރެްމާްަރނގަޅަށް މިކަމަށްްތާއީދުނުކުރާްނަމަ،ްއެްބޭފުޅުން

ްވޯުޓގެ ްސިއްރު ްމި ްބޭނުންވަނީ ްލާއިުރގަިއްްދަންނަވާލަން ްވޯޓު ްސިއްރު ްޖެހިގެން. ްއުޅެނީ ްމި ްނޫން ްެއއް މައްސަލަ

ް ްއެނގޭ ްތިބ26ްްިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެތެރޭގައި ްދެން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްތިބެއްޖެ ްބޭރުގައި ްފްލޯރްއިން ްމިތާ މެންބަރުން

51ްް ްމެންބަރަކު ްކޮންމެ ްވޯޓުލާ ްއެހިސާބުން ްުނވާނެ. ްފާހެއް ްއެކަމެްއ ްވޯޓުިލޔަސް ްެއްމެންބަރުން ްވެސް ްގޮތް ޯވޓުލީ
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ްވޯޓުް ްލާ ްބޭފުަޅކު ްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުަގިއްއިންނަވާ ްަމތިން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވްގޮުތގެ ްއެްއެނގުނީ.ްއަދި ހިސާބުން

ްރާއްޖޭަގިއް ްމި ްއުޅެނީ ްމި ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްވޯޓުެގ ްސިއްރު ްއުޅެނީ ްމި ްއެެހންވީމާ، ްުނވާނެ. ްވެސް ސިއްރެއް

އެްސަރުކާރުެގްެއއްބަސްވުންަތކެްއ،ްވެރިންނާްމެުދގަިއްެއއްބަްސވެފަިއވާްއެއްބަްސވުންތަެކްއްްސަރުކާރެއްްާގއިމުެވގެން.،

ްޕާޓީތަުކެގް ްއެ ްއަދި ްނައިސް، ްވެސް ްހިސާބަށް ްމެންބަރުންނާ ްއެހެން ްތިއްެބވި ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްރާއްޖޭގެ މި

އެްއެއްބަްސވުންތަކަްށްޢަމަލުކުރާްގޮތް،ްެއކިްފަހަރުްްކައުންސިލްތަުކގަިއްހިމެނޭްމެންބަރުންނާްހިސާބަށްްވެސްްަނއިސް

ްޖުމްހޫރީް ނޑުމެން ްމަސައްކަތް،ްޢިއްޒަތްތެިރްރަީއސް.ްއަުޅގަ ްކުރާ ްހޯދޭތޯ ްހައްލެއް ްެއކަމަށް ްފެންނާތީވެ ްގޮްތގޮތަށް އެކި

ްމިް ްހުށަހަޅާފައިވާތާ ްނަން ްމީހެއްގެ ްމަާޤމަށް ްމިނިސްޓަރުކަމުގެ ްޓްރާންސްޕޯޓު ްަކއުންސިލުން ްޕާޓީގެ ްބަރާބަރު 11ްއަދަށް

ްކޮބައިތޯ،ް ްހުށަހެޅީ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްވިދާޅުވީމާ ްފޮނުވާށޭ ްނަމެއް ްއެހެން ްވިދާޅުެވގެން. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ދުވަސް.

ްއިހުތިރާމަކީ.ް ްކުރި ްކައުްނސިލަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮބައިތޯ ްއިހުތިރާމު. ްޤަދަރާއި ްދިން ްަކއުންސިލަށް އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމަކުްކޮބައިތޯ ްބޮލަކީ. ްލެންބެވި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްނިންމުމަށް ްނިންމެވި ްމެންބަރުން ްކަުއންސިލް މެން

ްމެންބަރުންނަކަށްްވެސް،ްގިަންމެންބަރުންނަކަށްްނޭނގޭްކިިހނެއްްކަމެްއްމިްކަންަތއްތަްއް އަޅުަގނޑުމެްނގެްަކއުންސިލް

ްަވއްަޓއިލާ ްވެިރކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިތާްވަނީ. ްނުޖެހޭނެ. ްފަހެއް ްމަޖިީލހުން ްރަްއޔިތުންގެ ކަން

ލީޑަރުނ4ްްްރައްޔިތުންްމަޖިލީސްްދޮށަށްްއެއްެވ،ްމުޅިްމާލެްއޮތްކަމުަގއިްވިޔަސްްމިްރާއްޭޖގެްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެް

ްކެރޭނެ ްކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްއެއީ ްހަތަމުކޮށްލެޭވނެ. ްވެރިކަން ްރާްއޖޭގެ ްމި ކަމެއް.ްްއެއްބަްސވެލާއިރަށް

ނޑުމެންް ްރައީސް.ްއަުޅގަ ްދައްކަބަލަ.ްޢިއްޒަތްެތރި ްއިން ްރާއްޖެ ްމި ްކަެމއް ްއެްއވެސް ްނުކެރޭ ްކުރަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

މިތިބީްވަރަށްްފާޅުކަންްބޮޑުްޮގތެއްަގއިްނިކުމެ،ްކަންަތއްތައްްކުރަންެވގެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއިްއޔެަގއިްައޅުަގނާޑް

ް..މުޚާތަބުކޮށްްމީހަކު.

ް

ްމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސިޔާމުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްަގާވއިދުެގްް!އާދެް.ްްبركاتهްوްهللاްرحوتްوްعليكنްالسالم`.ް ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ވަނ167ްްަމިއަދު

ްމާްއދ173ްާްއިއާްމާއްދާ ްމާއްދ177ްާްއާއިްވަނަ ްއިޞްާލޙާއަްވަނަ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމި ނޑަްށްގޮްބެހޭްށް ްއަޅުގަ ތުން

ނޑުމެންގެްއިއެްއޗެްއްދަންނަވަްްފެންނަްކުޑަ ނޑުްދެޭކގޮުތގަިއްއަުޅގަ ޖެހޭނީްމިްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީސްްވާންްލާނަން.ްއަުޅގަ

ްސާފު ްމަޖިލީް،ވަރަށް ްފެންނަ ްފުށް ްދެ ްބަލައިލީމަ ްމީހުން ްވަރަށް ްބަލާާޣތްތެރި، ްއެހެންވުމާވަރަށް ެއއްކޮްށްހަކަށް.

ްމަ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދިމާލަޖިލީހުގެ ްމެންބަރަކާ ްދިމާލަށް،ްކޮންމެ ްރައްޔިަތކާ ްކޮންމެ ްއިނގިލިްށްޢިއްޒަތްތެރި ް،ދިއްކުރާ

ްވަްއކަމާ ްކޮރަޕްޝަނާއި ްމަޖިލީ، ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކަށް ްއިނގިލިދިމިަކހަލަ ްރަްއޔިތުން ްދިވެހި ކުރަމުްންއްހަށް

ްމިހާރުްްއެބަ ްމަޖިލީހަކަށް ްމި ްރައްޔިތުން ްޙަޤީޤަތަކީްްދޭ.ްދިވެހި ްީކއްެވގެންތޯ.ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްނުކުރޭ.ްެއއީ އިތުބާރެއް

ް ްސިޔާސީ ްބާރުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޭނުންވަނީ ްބޭފުޅަކު ްއެނގިަލއްވާތޯްޮކންމެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ބާެރްއްް،ހޯދަން.
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ް ްއިނގޭތޯ ްރުޅިވެިރކަމަދާވާތްތެރިޢަނުލިބޭނެ ްރައްޔިތުކުކަމާއި ްބާރެްއ ްރަން ްނުދޭނެ. ްބާރުންނެއް ްއްޔިތުން ްއަދި هللاްދޭނީ

ްބާރު ްމީހުންނަށް ްިއޚްްދޭނީތަޢާލާ ްތެުދވެރިކަމާއި ްމީހެއްގެ ްއެބައެ ްޤަބޫލު ްއަޅުަގނުޑމެން ކުރަންޖެހޭްްލާޞްތެރިކަމުން.

ްމަިޖލީހުގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްޤަބޫލުކުރަންްއި،މިއަދު ްެއބަ ނޑުމެން ްމިއަުޅގަ ްމިއަދުްދިވެހިްޖެހޭ ްހާލަތަށް ރާއްޖޭގެ

ްއެބަްއަޅުަގނޑުމެން ްައޅުަގނޑުމެްިވސްނާލަން ްގޮތުަގއި ްޤަބޫުލކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްރާއްޖޭގަްޖެހޭ. ކޮރަޕްޝަންްްއިްނގެ

ްމިހައްދު ްައޅުަގނޑުމެންްްފަހަނައަޅަިއގެން ްވޯޓަކަށް ްސިްއރު ްައޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިއަދު ްމިއަދު. ދަނީ

ްމަްް،ވާނަމަްއިހަދައިފިކަމުގަ ްމި ްއެންމެންދެން ްތިބި ްކޮޖިލީހުގައި ްބަޔަކަށްްނަކީ ްތިބި ްހަދައިގެން ްހާއްޔަަކށް ރަޕްޝަނަށް

ނޑުމެންްީކްއވެގެންޯތްލިިބގެންްއިޙައްޤުްގޮތުަގިއްހޯދުމުގެްޖާގަހަދާނެ.ްއެްމީހުންނަށްްފައިސާްނުރައްޔިތުންް ދާނެ.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުމިްހިފަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްއިއަޅުަގނޑުމެންްއަމިއްލަްކަުރގަް ނޑުމެންގެްރަންސް.ްއަުޅގަ ޖެހޭނެްއަޅުގަ

ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތުން ްހޮވާފަްޢިއްޒަތްތެރި ްދިމާލަްމިތިބީކީްއިތަނަށް ްރަްއޔިތުންނާ ނޑުމެްނގެ ް،ށްއަުޅގަ

ްމީހުންނަށްް ްއެ ްނޫން. ްޖަްއސާކަށް ްފަގީރުކަމުގައި ްމީހުން ްެއ ްރަްއޔިތުން ްާއއިްކުރިްއަޅުަގނޑުމެން ްތަރައްޤީ އެރުމާއި

ް ްގޮތަކުން ްހޯދުމަށްފައިހުރިހާ ްލާބަ ްއާިއ ްމިްް.ޓަކައިްކުރުމަށްއިޞްލާޙުް.ދާ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީާމ،

ޖެހޭނެްާލކަށްްކުރާކަށްއިހިގެންްއެްމީހާްވެރިކަމުންްދުއްވަހަމަނުޖެށް،ްޫނނިއްޔާްަވކިްމީހަކަށްްހިތްމަޖިލީހުގައިްވަކިްމީހަކަ

ްޖެހޭނެްސްޓެބި ްމީކީ.ްއަުޅަގނޑުމެން ްނޫން ްިއކޮނޮމީް،ލިޓީއަކަށްކަންތަކެއް ްޤައުމުގެ ްޤައުމުގެްްމި ްހަލާކުވާނެ.ްމި ެވސް

ްނެތިގެންްރައްޔިތުން ްޤައުމު ްމި ްހަލާކުވާނެ. ްހިނގައިދާްވެސް ްޤަބޫލުކުރަންވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތަކީްނެ. ޖެހޭ

ްނު ްަހއްލެއް ްކަމެއް ްެއއްެވސް ްނޫނީ ްތެދުވެރިކަމުން ްއަންނާީންރުިޅވެރިްދާވާތްތެރިކަމުންާނއިޢަުކރެވޭނެ. ކަމުން

ްއެއަުކްން ްހަކުރު. ްއަންނާނީ ނޑިްނ ްުއއްދަ ްެއ ްފެލައިލަްއވަބަލަ. ްެއއް ނޑި ްުއއްދަ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ރުޅިވެރިކަން.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވެސް ްރަްއޔިތަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްލޮނެއް. ނާންނާނެ

ްކުރަންޖެހޭ ްއެބަ ްޤަބޫލު ،ް ނޑުމެން ްރަްއޔިތުންެގްهللاްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުާވ. ްކޮށްފަިއވާ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއަށް ތަޢާލާ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްމަތިން ްހުވާގެ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްުނވުމަށާ، ްޢަދާވާތްތެރި ްަރއްޔިތުންނަށް ްހިމާޔަތްކުރުމަށާއި ޙައްޤު

ްވެސްްމިްބޭނުންވަނީްބާރު.ްކޮންމެްދިވެހި...ްހަނދާންކުރަމާްހިންގަވާ.ްއަުޅަގނޑުމެންގެްމިއަދުްކޮންމެްމީހަކު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްސަލީމު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްފުނަދޫ ްަހމަވެއްޖެ. ްަވގުތު ްހަމަވެއްޖެ. ްދާއިރާެގްްވަގުުތ ފުނަދޫ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމު.

ް

ްދެއްެކވުން:ވާހަކަްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަ
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ްކަމަށްް ްރަނގަޅު ްކަމެއް ްއަކީ ްތަޖުރިބާ ްހަޔާތުެގ ްއިންސާނީ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއެް ްފަހުން ްކަމެްއ، ްއެތައް ްކުރަމުންދާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހީކޮށް، ްކަމަށް ްމޮޅަށް ްއެންމެ ްކުރެވެނީ ްމި ްކަމެއް ހީކޮށް،

ްކަ ްގޯސްކޮްށ ްމިކުރެވުނީ ްއިންސާނުންްކަންތައް ްހަޔާތުގައި ްއިްނސާނީ ްއެއީ ްތަޖުރިބާ ްބަދަލުކުރުމުގެ ްޔަޤީންވެގެްނ، މަށް

ްިމް ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަައކީ ްއުޅޭ ްމި ނުޑްދަންނަވަން ްއަުޅގަ ްއެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްިމއަދު ްތަޖުރިބާ ކުރަމުންދާ

ްއޮ ްކޮށްފައި ްގޮތަކަށް ްަވކި ްމާޒީަގއި ްކަމެއް ްމަޖިލީހުން ްއެްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްެއަކން ްކިޔާަފއި، ތޭ

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްބޭޒާރުވާ ްހާމަވެ، ްއެކަން ްރައްޔިތުންނަށް ްހިސާބުން ްއެނގޭ ްަކން ްގޯސް ޕްރެކްޓިސްކުެރވުނީ

ްެވސް. ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްވެސް،ްމަޖިލީހުގެ ްިރާޔސަތުން ްމަސަްއކަތްކުރަން. ްައުޅވަން ްހަމަމަގަށް ްއެކަން ްޖެހޭނޭ

ްަރއްޔިތުންނަށްް ްހިާސބުން،ްއެކަން ްއެނގޭ ްބޭރުންކަން ްއުސޫލުަތކުގެ ްގަާވއިދުތަާކއި ްހެދިފަިއްހުރި ްކުރެވުނީ ްއެ އެކަމެއް

ނޑުްކަމަށްްިވޔަސްްވެްސް ނޑުމެންނަީކ،ްއަުޅގަ ހާމަވެ،ްބޭޒާރުވާްހިސާބުންްއެކަންްރަނގަޅުނުކުރާްކަމަށްްވަންޏާްއަޅުގަ

ނޑައެިޅގެންްގަާވއިދުަގއިްވަރަށްްސާފުކޮށްްބުނެފަިއްއިޚްލާޞްތެރިްމީހެއްްކަުމގައިްނުބެލެ ވޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްކަ

މިްއޮންނަނީްމަޖިލީހުގެްގަާވިއދަށްްއިޞްލާޙެއްްގެނެވޭީނ،ްޮއތްްކަމަކަށްްއިޞްލާެޙއްްގެނެޭވނީްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްް

ްވެ ްބަހުސް ްސިފަިއގަ. ްޤަރާރެއްގެ ްގެނެްސގެންނޭ ްރަނގަޅަށް ްއަށް ްއުސޫލުްންފްލޯ ްއޮންނަ ްބިލަކަށް ްކުރަންޖެހޭނޭ. ސް

ްދައްކަދަްއކާް ްވާހަކަ ްމި ްއެންމެން ނޑުމެން ްެއގޮތަްށްއޮްއވާ،ްއަުޅގަ ްއޮތީ.ްެއކަން ްމި ްސާުފކޮށް ްވަރަށް ްގެންދަން އެކަން

ްގެންދިޔުމަކީް ްގޮތަށް ްމި ްމިަކން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮއްވާ ްއެނގިއެނިގ ްމިކަން ްއެްނމެންނަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްއޮްއވާ،

ްގޮުތަގިއް ްކަމެްއގެ ްމުހިއްމު ްއެީއ ްހޭދަކުރުމަކީ ްަވގުތުކޮެޅއް ްވިސްނާލަން ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ްނޫން. ރަނގަޅުކަމެްއ

ްމިް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްހިނގާ. ްބަލަމާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޭބނުން. ްވަކާލާތުކުރަން އަޅުަގނޑު

ްއު ްުއފައްދައިގެްނ ްވާަދވެރިކަން ްމި ްއަދަދެްއގެްކަރުހިފާ، ްބޮޑު ްވެްސ ްހަމަަގއިމު ްރާއްޭޖގެ ްއަސްލަށް. ްމައްސަަލިއގެ ޭޅ

ްިސއްރުިސއްރުްން ްގޮތަކަށް ްހިތުހުރިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސިއްުރކޮށްެގން، ްވޯުޓ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްިމގޮތަށް އަޣްލަބިއްޔަތު

ްސާ ްވަރަށް ްއެއީ ްނުވޭ. ްބޭނުމެއް ްރައްޔިތުންެނއް ްމިޤައުމުގެ ްމިއަދު ްއެހެންކަމަށްވަންޏާްކަންކަންކުރާކަށް ްކަމެއް. ުފ

ްވިންދާިއް ްރަްއޔިތުންގެ ްފައިމުޑިވިދެފައި، ްހަމަ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިް ްވާަދވެރިކަމާ، ްއޮތް ްމަޝްރަޙުގައި ްސިޔާސީ ްމިޤައުމުގެ ްމިއަދު ްހާލަތާ، ްއޮތް ްޤައުމު ްމި ްމިއަދު އިހިސާސާއި

ްރިޢާޔަތް ްކަންކަންްކަންކަމަށް ްނެރެ،ްސިއްރުިސއްރުން ްކުރިޔަށް ްމަޞްލަޙަތު ްއަމިއްަލ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެނތި، ކުރުމެއް

ްތިިބް ްހޮވާފައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިތަނަށް ްރަްއޔިތުން ްއެއީ ްމަސައްކަތްކުރުމަީކ ްޤާއިމުކުރުމަށް ްމިތާ ްސަހާފަތެއް ކުރުމުގެ

ްދަންނަވަންޖެހެް ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމެޭކ ްޚިލާފު ްވެސް ްބޭނުންވަީންމަގުސަދާ ްމިއަދު ްަރއްޔިތުން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނީ.

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްތެޭރގައި ްއިތުބާރުނުކުރުުމގެ ްސިޔާސީ ްޮއތް ްމި ްމިއަދު ްަހލަބޮލިކަމުގަިއ، ްިސޔާސީ ްއޮތް ްމި މިއަދު

ްޤާނޫނު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކުރަން. ްކަންކަން ްގޮތަށް ްނުފެންނަ ްފެންނަ ްބޮޑުކޮށް، ްފާޅުކަން ްވަރަށް އަސާީސެގްބޭނުންވަނީ

ރޫޙަކީްވެްސްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސްްެއއީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއަސށްްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ.ްާޤނޫނުއަސާސީަގއިްރޫޙަީކްމީް



75 

 

ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިސާލަކަށް ްހުރި، ްއެަބ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަށް

ްވޯޓަ ްސިއްރު ްބޮޑުވެގެްނާވްއިންތިޚާބުކުރަްއވާނީ ްފާޅުކަން ްވަކިކުރަްނވާނީ ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ކުންނޭ.

ްެއް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްސިްއރުކުރުން ްވޯޓް ްރޫޙަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްލިޔުނުއިރުަގއި، ްބާބު ްއެ ްއެހެންކަމަްށވަންޏާ ވޯޓަކުންނޭ.

ްކަ ްވަކިކުރުުމގެ ްމަޤާމުން ްމީހަކު ްއެހެންވީމާ، ްައއިސް. ްއިތުރަށް ްއޮންނަންްވާހަކަތައް ްބޮޑުކޮށް ްފާޅުކަން ންތައް

ްވެްސ،ްމަޖިލީހުގެް ްރޫޙަކީ.ްރައީސް ްޭއގެ ްެއއީ ްޤާނޫނުއަސާީސގަ. ްއޮތީ ްއެ ްފާސްކޮށްފައި ްއޭރު ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްއިންތިޚާބުކުރަްއވަން. ްމަޤާމަށް ްދެނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްިސއްރުން ްވެސް ރައީސް

ްބޮޑުކޮށްްޚިޔާލުތަފާތު ްހާމަކަން ްގޮތަށް ްފެންނަ ްރައްޔިތުންނަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްވަކިކުރާ ްމަޤާމުން ްހެދިގެން ވެގެްނ،ްގޯހެއް

ްިމް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެޭކގޮުތގަިއ ްައޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްއޮތީ. ްއެ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްރޫޙު ްކުރުުމގެ އެކަން

ްރައްޔިތުންގެ ްެމންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރޫޙަށްްްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްކުރާއިުރަގިއ ްކަމެއް މަިޖލީހުން

ްއެބަް ްމިހެންމިހެން ްއޮތީ. ްކަންކުރެވިފައި ްމިހެންނޭ ްކުރިން ްމީގެ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްމުހިއްުމ ްއެއީ ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ

ނޑުމެްންލަ ދުންްބޯފަޅައިގެންްދާވަުރްހުއްޓޭްއެތައްްކަެމއްްކުެރވިފަ.ްއެހެންްކިޔާފައިްމިއަދުްެއކަންްކުރުމަކީްއެއީްއަުޅގަ

ނޑުމެންނާްއިތުރަށްްސުވާލުކުރާނެްކަމެްއްއެއީ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިއަދުްެއްގޯސްްހެދިފައިްއޮތްްކަމަްށް ކަމެއްްެއއީ.ްއަުޅގަ

ްއިހުސާސްކުރެޭވް ްއެކަން ނޑުމެންަނށް ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނޫން ްރަނގަޅަށް ްއޮތީ ްކުރެވިފައި ްކަން ްމިއަދު ވަންޏާ،

ނުޑްދަންނަވަންްބޭނުންވާްވާހަކަައކީްމަޖިލީހުގައިްލާްވޯޓުތަްއްހިސާބުންްރަނގަ ޅުކުރެވޭނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްބަދުނާުމް ްރަްއޔިތުންގެ ްބަދުބަސް، ްަރއްޔިތުްނގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ސިއްރުކޮށްފި

ްރައްޔިތު ްއަންނާނެ. ްނެތް ްވެސް ްޝަްއކެްއ ްަރއްޔިތުްނެގްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްމިއަދު ްދޭތެރޭގަިއ ްމަޖިލީހާ ންެގ

ތެރެއިންްމިއަދުްއޮތްްޑިމޮކްަރސީގައިްފާުޑކިޔަމުންްއެްދަނީ.ްއެމީހުންނަށްްއިތުރުްފުރުޞަތުްލިބިގެންދާނެ.ްރައްޔިތުންގެް

ނުޑމެންްއިޞް ލާޙުކުރަންޖެހޭްއެބަ.ްމަޖިލީހުގައިްވެސްްކަެމއްްޯގސްކޮށްްހުރިްކަމަށްްވަންޏާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްްއަުޅގަ

ްވާހަކަދައްކާކަށް.ް ްބަހުން ްހުތުރު ްއުޅޭކަށް. ްބައޯޖަހާފައި ްމަތީގަިއ ްމޭޒުތައް ްމިތާ ްނޭދޭ، ްރަްއޔިތުން އަޅުަގނޑުމެން

ްނޭދޭ.ް ްރައްޔިތުންނެއް ްފުރުޞަތުދޭަކށް ްއެ ްތުހުމަތުކުރާކަށް، ްކޮރަޕްޝަންގެ ްދޭތެރޭގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްޮގވަިއލެ ްމި ްޖެހޭްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަހަންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެްސ ްއަޑު ްައޑުއަަތކުގެ ވޭ

ްނޫނޭް ްރޫެޙއް ްޤައުމީ ްމިއަދު ްވާހަަކައކީ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވަން ނޑު ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ވިސްނަން

ނޑުމެންްއެީއކީ.ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުެގްމެންބަރުންްސިއްރުސިއްރުްންކަންކަންްނިން މުމުގެްސިޔާަސތެކޭ.ްއެކަންްއަުޅގަ

ްމެންބަރުންނަށްް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްޢިްއޒަތްތެރި، ްޮގވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްގެނެސްގެންުނާވނޭ. ްތެރެއަށް މީގެ

ގަ.ްއެީއްވެސް.ްިމއަދުްޤައުމުްއެދެނީްފާޅުކަންްބޮޑުްގޮުތގަިއ،ްަރއްިޔތުންނަށްްފެނިގެންްކަންކަންްނިންމަންްމިްމަޖިލީހު

ްދެޭކގޮތުަގއިް ްައޅުަގނޑު ްއެއީ ްނެރުމަކީ ްކުރިޔަށް ްމިއަދު ްމަޞްލަޙަުތ ްޤައުމީ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްމަޞްލަޙަތަކީ. ޤައުމީ
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ްކަންކަންް ްރައްޔިތުންނަށް ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްގޮތް. ްހުރި ްއިހުާސސް ްވިންދާއި ރައްޔިތުންގެ

ްންކަންްކުރުމުގެްވިސްނުމެއް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ފެނިގެން،ްހާމަކަންްބޮޑުކޮށް،ްކަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްބްދުދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަފޮނަދޫް

ްވާހަކަަދއްކާކަްށް ްދިގުކޮށް ްމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޝުކުިރއްާޔ ްޢަލަިއކުމް. ްއައްސަލާމް .`

ްހަމައެ ްނުކުރަން. ްރައްޔިތުންްގަސްތެއް ްތިބީ ްމި ްމިތާގައި ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ަކނި

އިންތިޚާބުކޮށްގެންްފޮނުވީމަޭއ.ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގިއްހަމަގައިމުްވެސްްރާއްޖޭގެްިގނަްރައްޔިތުންނެއްްބޭނުމެއްް

ްނޭނގޭް ްާވނުވާ ްިސއްރުން ްެއއީ ްވޯޓަީކ ްމިތާގަިއލާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ،ްްނުވޭ، ްހަދާކަށެއް. ްވޯަޓކަށް ްާލ ގޮތަށް

ްނުދޭނެ.ް ްވޯެޓއް ްވެސް ްމިައދަކު ްސިއްރުކުރާކަށް ްވޯޓު ްފަރާތަކުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްެވސް ްހަމަގައިމު އަޅުަގނޑުމެން

ްކެރޭނެް ްކުރަން ްކަމެއް ްކުާރނެ ްައޅުަގނޑުމެން ްކެރިގެން ްފާޅުގައި ްމެންބަރަކީ ްކޮންމެ ްޕީ.ޕީ.އެްމގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްފެންނަްމެން ްވިސްނުމަށް ްމީހުންގެ ްއެ ްދެނެގަނެގެން، ްއިުހސާސް ްވިންދާއި ްރައްޔިތުންގެ ްހަމައެއާއެީކގައި ބަރުން.

ގޮތަކަށް،ްއެްމީހުންްއަޅުަގނުޑމެންނަށްްދޭްޚިޔާލެއްގެްމައްަޗށްްޤައުމަށްްއެންމެްފައިދާހުރިްގޮތަކަށްްމަސައްކަްތކުރަމުންް

ްއެހެންވީމާ، ްއަބަުދވެސް. ްބަޔެއް ްސާބިުތކަމާްްގެންދާނެ ްއެ ްތިބީ ްމި ްެވސް ްމިއަދު ްބޭނުންވަނީ ނުޑްދަންނަވާލަން އަުޅގަ

ްމިއަދުް ްވޯޓުދޭނީ ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމްެގ ްފާޅުގައި ްހަމަ ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްއުއްމީދުަގޔޭ. ްއެ ްއެޢަޒުމުަގއޭ، އެީކގައޭ.

ނޑުމެންްވޯޓުދޭނީްވޯ ޓުްިސއްރުކުރަންްނުފެންނަްކަމަށޭ.ްހުށަހެޅިފައިްމިްއޮތްްމައްސަލައިަގއިްވޯޓަށްްއަހައިިފއްޔާްައުޅގަ

ނުޑމެންގެްއެހެންްމެންބަރުންނަށްްވެސްްަވގުތުދިނުމުގެްގޮތުންް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިްވާަހކަްދަންނަވައިލާފައިްއަުޅގަ

ްބަިއް ްބޭްއވުނު ްދާއިރާަގއި ްއުނގޫާފރު ްއަތޮޅު ްރ. ްދުވަހު ްހޮނިހިރު ްމިދިޔަ ްކުރިން، ްނިންމާލުމުގެ ްވާހަކަ އަޅުަގނުޑގެ

ްާދއިރާެގްއުނގޫފާރު،ްމާކުރަުތ،ްއި ްއެ ްެއހީތެރިވެވަަޑިއގެންދެްއވި ްކާމިޔާބުކޮށްެދއްވުުމގަިއ ްޕީ.ޕީ.އެަމށް ްގޮޑި ލެކްޝަްނގެ

ހުޅުދުއްފާރުގެްލޮބުވެތިްރައްިޔތުންނަށްްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކީަގއިްޕާޓީގެްނަމުަގިއްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއަދިްއެް

ްމަރު ނިޑްކާމިޔާުބކުރެްއވި ނޑުމެންނާްގޮ ްއަުޅގަ ްއަމީނަށް ްޮކއްޮކ،ްއިބްރާހީމު ްޢަލީގެ ްޑޮކްޓަރްއަފްާރޝީމު ްޝަހީދު ޫޙމު

ްވަަޑިއގެންް ްއަށް ްދާއިރާ ްއެ ްއެީކގައި ނޑުމެންނާ ްއަޅުގަ ްމަރުޙަބާދަންނަވަން. ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމަސަްއކަތްކުރުމަށް އެކު

ްޢިްއޒަ ްގްރޫުޕގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޢަބްދުމަސައްކަތްކޮށްެދއްވި ްއަލްފާޟިލް ްއޮަނރަބަލް ްލީޑަރު، هللاްތްތެރި

ްއަށްް ްޕާޓީ ްއަދި ްމެންބަރުންނަށާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްވަަޑިއގެންނެވި ްއަރިހުގައި ްމަނިކުފާނުެގ ްއެ ޔާމީނަށާއި

ްބޭފު ްބޭފުޅުންނަށާ،ްމާލޭގަިއްމަސަްއކަތްކުރެްއވި ްެދއްިވ ްަވޑަިއގެން ްއަްށ ްާދއިރާ ްއެ ޅުންނަށާިއްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވުމަށް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްުޝކުރުދަންނަވަން. ްެއކީ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްމަަސއްކަްތކުރެްއިވ އޮފީހުގައި

ްވަރަްށް ްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ްތިބީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ރައީސް،

ް ްދިވެހި ްއެކީަގއި ްވޯޓުނުދޭނީީކ،ްސާބިތުކަމާ ްސިއްރުކުރަން ްވޯޓު ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަސައްކަްތކުރާށޭ. ްޙައްުޤގައި ޤައުމުގެ
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ްހުރެް ްބުރަެވގެްނނެއްްނޫން.ްއެްސަބަބާ ްމަްއޗަށް ްދައްކާްވާހަކަިއގެ ްއަޅުަގނޑުެމންނަށްްނިސްބަތްކޮށް ްހަރަކާތުން ޤައުމީ

ްވިދާ ްިވދާޅުވާ ްޢިމްރާންގެ ްޝައިޚް ްޯވޓުދެނީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫްންނޫން ްވެސް ްއެއް ްތިބެ ްބިރުން ޅުވުމަކަްށ

ްޢަބްދު ްމަދަނީ ްވޯޓުދޭނީކީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްައޅުަގނޑުމެންްهللا ްނޫން ްވެސް ްޖެހިލުންވެގެެނއް ްޮގވާލުމަކަށް ގޮަވއިލާ

ްައޅުަގނޑުމެންް ްބޭނުންވާތީ. ްެއގޮތަްށ ްރައްޔިތުން ްއިންތިޚާބުކުރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޯވޓުދޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވޯޓުދޭނީކީ.

ްވޯަޓކަށްްއިން ްިސއްރު ްވޯޓުތައް ްނެޭގ ްމަޖިލީހުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްޤައުމުގެ ްމި ްނުވޭ ްބޭުނމެއް ްރައްޔިތުން ތިޚާބުކުރި

ްދިއްކުރަންް ްދިމާލަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްއިނގިލިތައް ްތުހުމަތުގެ ްނަގާކަމުގެ ްފަިއދާ ްނާޖާއިޒު ހަދައިގެން،

ްޯވޓުް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެްނވެެގން ްއިންތިޚާބުކުރިްފުރުޞަތުދޭކަށެއް. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެީކގަ. ްސާބިތުކަމާ ދެނީ

ްއެީކގަ.ްދިވެިހް ްރައްޔިތުންނާ ްދިވެހި ްއޮންނާނީ ްއަބަދުވެސް ްޙައްުޤގަ.ްޕީ.ޕީ.އެމް ްޤައުމުގެ ްަޙއްޤުގަ.ްދިވެހި ރައްޔިތުންގެ

ްރިއްޔާ.ްޤައުމާްއެީކގަ.ްމާތްެވގެންވާްިއސްލާމްދީނަށްްޓަކައިްމަސައްަކތްކުރުމަށް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްަނއިފަރު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމަވީ. ްއެ ްވަގުުތ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ްއަޙްމަދުްމުޙައްމަދަށް.ް

ް

ްމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙް

ްިޢއްް ްޝުކުިރއްޔާ .`ް ްގަާވއިދުެގ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއާދެ! ްރައީސް. ް)ހ(167ްްޒަތްތެރި ްާމއްދާގެ ވަނަ

ް ްަގާވިއދުގެ ްއެ ްާއިއ173ްްއިޞްލާޙުކުރުމަށާއި ްމާއްދާ ްމ177ްްިވަނަ ްއިތުރުކުރުމަށް ްއަކުރެއް ްފަހަތަށް ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްދަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްހުށަހެޅުމާ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއިޞްލާުޙކުރުމަށް ްގަާވއިދުްގަާވއިދު ްމި ްއަކީ ްވާހަކަ ްއޮތް ނަވަން

ްގިނަް ްމާ ްބޭރުކޮށްލިތާ ްމި ްހުށަހަޅައިގެން،ްައދި ްހުށަހަޅާފަ. ްމަޖިލީހުން ްވެސް ްކުރިން ްމީގެ ްކަންތައް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްދެން ްއައިއްސަ. ްމަޖިލީހަށް ްއޮތީ ްމި ްޓަކައި ްއިޞްލާހުކުރުމަށް ްގަާވއިދު ްއަނެްއކާ ްނުވަނީސް ދުވަހެއް

ްެއއްކޮށްލާފަިއ،ްމަ ްހަފްތާ ްަތކުރާުރކޮށް ްއޭތި ްނެރޭއިރަްށ ްއެަކްއެޗއް ްހަމަ ްމީތޯ. ްމަަސއްކަތަީކ ްކުރަންޖެހޭ ޖިލީހުގައި

ްއަނެއްކާްހަމަްއެްުދވަހުްއޭްއެޗއްްނެރުންްމިްއޮންނަނީ.

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަފުޅުްކުރިޔަށްްގެންދިޔުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްކޯރަމްްހަމަވެއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުް
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ް

ްމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙް

އާދެ!ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރްއޔާްދެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްކޯރަމްްހަމަކޮށްދެއްވީތީްިއނގޭތޯ.ްއާދެ!ްައޅުަގނޑުްމިް

ނޑުމެންގެ ނޑުމެންްޤައުމަށްްޓަކައިްްދަންނަވަނީްއަޅުގަ މަސައްކަތްްމިްގޮތަށްތޯއޭްކުިރޔަށްްގެންދަންޖެހެނީ.ްމީތޯއޭްއަޅުގަ

ްއިޞްލާުޙް ްއެ ްހުށަހަޅައި، ްަޓކަިއ ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްއެއް ްމާއްދާ ްގަާވއިދުެގ ްެއއީ ްމަސައްކަަތކީ. ްކުރަންޖެހޭ މިއަދު

ްގަވާް ްއެ ްދުވަސްކޮށްލާފައި،ްހަމަ ްހަެއއްަކ ްއަނެއްކާ ްއިޞްލާޙުކުރަންްފާސްނުވީމަ ްފަހަރު ްައނެއް ްމާއްދާ ްއެ ްހަމަ އިދުގެ

ނޑުމެންްިމައދުްޤައުމަށްްޓަަކއިްކޮށްލަްން ހުށަހަޅާ،ްމިކަހަލަްގޮތަކަްށްޮގސްްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަްތްނަގާލުންތޯއޭްއަުޅގަ

ްފޫހި ްދެކެ ްމަޖިލިްސ ްމި ްދޭތެރޭގައި ްކަްނކަމާ ްމިކަހަލަ ްރައްޔިތުން ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކީ. ްވަނީ.ްއޮތް ްގޮތް ވާ

ްގޮުތަގިއް ްބަެޔްއގެ ްރަނގަޅު ްޒިންމާދާރު ްވަރަށް ްވެއްޖެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްގޮތް ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ްދޮޅުް ްމިހާރު ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްނިމެން ްދައުރު ްހިނގަމުންދާ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޮއތް،ްމިހާރު މަސައްކަތްކުރަން.ްކުިރޔަށް

ންނޭނގެ.ްއެހާްވެސްްކުުރްމުއްދަތެއްްމިްއޮތީ.ްއޮތްއިރުގައިްމިްމުއްދަތުގެްތެރޭަގއިްއަހަރެއްހާްދުވަސްްވެސްްނެްތްކަ

ްއޭގެް ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮށްދެވޭތޯ ްމަސައްކަތެއް ްފައިދާހުރި ްރައްޔިތުންަނށް ްޤައުމަށް، ވެސް

ްބަޔަ ްއަނެއް ްކޯިޅ،ްއެއްަބޔަކު ްބަޔަކަށް ްއަނެއް ްެއއްބަަޔކު ްކުރަްނީވްބަދަލުގައި ްކަންތައް ްގޮތަށް ްޖެއްސުްނކޮށް،ްމި ކަށް

ްމިް ްމަގުސަދަކަށް ްބޮޑު ްެއންމެ ްއިޞްލާޙުގެ ްގެންނަ ްމި ްމާއްދާތަަކށް ްގަވާއިުދގެ ްމި ްާއދެ! ްމީއަކީ. ްނޫން ދުވަސްވަެރއް

ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްފަހަރެއްަގއި ްިސއްުރކުރުމަކީ ްވޯޓު ްމަގުސަދު. ްިސއްރުކުުރމުގެ ްވޯޓުތައް ކަެމއްްްއޮންނަނީ

ްރަްއޔިތުް ްގޮތެއްަގއި ްބޮޑު ްފާޅުކަން ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ނޫން.

އެންމެންނަށްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްކުރާްކަންތައްތައްްރަނަގަޅށްްއެނގޭްކަހަލަްގޮެތްއގައިްަމސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެްބަޔެއް.ް

ްވޯް ްކޮންކަމަކާތޯ ްވޯޓުދޭްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ްބިރުގަންނަންވީ.ްއަުޅގަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ޓުްސިއްރުކުރަންވީ.ްކޮންކަމަާކތޯ

ްކަމުަގިއް ްއޮތް ްކޮށްަފއި ްކަންތައްަތކެއް ްގޯސް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެޅޭނީ ްފިަޔވަެޅއް ްދޭތެރޭގައި ްައޅުަގނޑުމެންނާ ގޮތަކުން

ްއެކި ްބިރުގަންާނނީ ްމައްޗަށް ްަކންތަކުގެ ްބާވަތުގެ ްމި ްވިްއޔާ. ްވޯޓުދެވޭްްވަނީ ްއެއީ ްމީހުން. ްއަރަިއގަެނވިފައި ކުށްކުށަށް

ްވިްއޔާ.ް ްވަނީ ްކަމުގައި ްހުރި ްކުށްކޮށްފައި ްމީހަކު ްއެ ްބިރުގަންނާނީ ްހަދައިފާނެތީ ްގޮތެްއ ްމީހަކަށް ްއެ ގޮތަކުން

ްިތއްބާް ްނުކޮށް ްކުށެްއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް. ްކުރެވޭީނ ްކޮންކަމެއްތޯ ްސަުރކާރަށް ްއެހެންނޫނިއްޔާ

ްއެް ްގެންެދވޭނީ. ްވަންޏާ ްކަމުގައި ްއޮންނަ ްކުށްކޮށްފައި ްނުގެންދެޭވނެ. ްތަނަކަށް ްދަމައިހަލާފައި ްގެްނގޮސް އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުްވޯުޓޭދް ނޑުްހަމަޔަޤީނުންްެވސްްއެނގޭްއަުޅގަ ވޯޓުްދޭްގޮަތކުން،ްެއކަމާްހިތްހަމަނުޖެހިގެންްވެސް.ްއެކަމަުކްއަުޅގަ

ްހިތްހަމަނުޖެހިގެންްސަރުކާރު ްކޮށްފަިއްގޮތަށް ްކަމެއް ްގެންދާކަށްނުޖެހޭނެ،ްގެންދެވޭވަުރގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްތާކަށް ްެއއްވެސް ގެ

ްއިލްޒާމުތަްއް ްތަފާތު ްައދިވެސް ްބޮލުަގއި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ނޯންނާނެ.

ްބަޔަކު ްއެއްވެސް ްބޭނުން ްފުރުޞަތު ްމިކަހަލަ ްހޯދައިދޭ ްޓަަކއި ްއަނެްއާކްްއެޅުވުމަށް ްސިއްރުކުރުމަކީ ްޯވޓު ނުކުރަްއވާށޭ.
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ްމަަސއްކަތަކަްށް ްކުެރވޭ ްޓަކައި ްއެުޅވުމަށް ްއިލްޒާމުތައް ްެއިކއެކި ްބޮލުަގއި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްައޅުަގނޑުމެން ވެސް

ްއަުޅަގނޑުމެންްމިްތިބެނީްމިހާރުްސަރުކާރުްދިފާޢުކޮ ނޑުމެންްއެބަްވާހަކަދައްކަން ށްދޭންވެގެްންނޫނީްނުބެލެވޭނޭ.ްއަޅުގަ

ކޯލިޝަނެއްްކަހަލަްގޮތަކަށްްިމްތިބެނީ.ްތިބޭއިރުަގއިްއެއްަބަޔކުްއެބަްބުނޭްތިމަންނާމެންނޭްމިްސަރުކާރުްދިފާޢުކޮށްދެނީ.ް

ތިމަންނާމެންނޭްސަރުކާރުްދަމަހައްޓަނީ.ްއެްއގޮތަކަްށވެސްްެއހެންްވިދާޅުވެޭވކަށްްނޯންނާނެްއެްބަޔަކަށް.ްއެއީްސަރުކާުރް

ްމި ްހަަމްދަމަހައްޓަން ްވެސް ްއެްއވަރެްއގަިއްމަސަްއކަތްކުެރވޭނީ.ްއެީއްޑީ.އާރު.ޕީ ްއެޭކްހަމަ ްޑީ.އާރު.ޕީ ްޕީ.ޕީ.އެމެކޭ ހާރު

ްބުަރވެގެންދާނެ.ް ްއަތަކަށް ްއެ ްފިރާލީ ްއަތަކަށް ްހަމަ ްެވސް ްޕީ.ޕީ.އެމު ްބުރަވެގެންދާނެ. ްެއގޮތަކަށް ްފިރާލީ އަތަކަށް

ްހިތްގޯ ްބަަޔކަށް ްއަނެއް ްެއއްބަަޔކު ްމި ްދިފާޢުކޮށްދެނީއޭ،ްއެހެންވީމާ، ްސަރުކާރު ްތިމަންނާމެން ްޓަކައި ްސކުުރވުމަށް

ތިމަންނާމެންނޭްސަރުކާރުގެްހުރިހާްކަމެއްްމިްކުރަނީ،ްތިމަންނާމެންނޭްސަރުކާރަށްްމިްޤުރުބާންވަނީ.ްއެހެންްބުނެވޭކަްށް

ްބޭނުމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤުރުބާންވަނީ. ްސަރުކާރުތަކަށް ްހަމަ ްެވސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްސަރުކާރުްނޯންނާނެ. ްމި ްނުވޭ އް

ްކުރަމުްން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްސަރުާކރުން ްމި ްނުދަންނަވަން ްެވސް ްފަހަރެްއގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެީއ ްަވއްޓައިާލކަށް. އަދިވެްސ

ްގޮތަކަށްް ްހިތްހަމަޖެހޭ ްމުޅިން ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްއަީކ ްގެންދަނީ ްކުރަމުން ްކަންތައްތަްއ ްސަރުާކރުން ްރަނގަޅަށޭ. ގެންދަނީ

ސްްމިްވަގުތުްޤައުމަށްްފައިދާހުރީްމިްސަރުކާރުްއަދިވެސްްދަމަހައްަޓއިެގން.ްސަރުކާރުގައިްތިެބގެން،ްނޫން.ްއެހެންނަމަވެ

ްސަުރކާރުް ްއޮްއވާ ްގޮްއސަ ްދަަށށް ްމިހާ ްކަންތައް ްއިްޤތިޞާދީ ްޤައުުމގެ ްބަލައިގެްނ، ްރަނގަުޅކުރެވޭޯތ ކަންތައްތަްއ

ްކަންް ްމިކަހަލަ ްބާްއވަިއ، ްއިންތިާޚބެއް ްއަނެްއކާ ްއެކަހަަލްވައްަޓއިލާ، ްވިްއޔާ، ްވަނީ ްކަުމގައި ްވެއްޖެ ްކުރަން ތައްތަކެްއ

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްކުރާނެ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްބަޔަކު ްލޯބިވާ ްެދކެ ްޤައުމުގެ ްކުރުމަކީ ްކަންތައް ްގޮތަށް ްމަގުފަހިވާ ކަންތަކަށް

ްސި ްމި ްދަންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ްޤަބޫއެހެންވީމާ، ްވެސް ްފަހަރެްއގަިއ ްއަޅުަގނޑު ްވޯޓުނެުގމަކީ ްކަމެްއ،ްއްރު ލުކުރާ

ނުޑގެްދާއިާރގެްރައްޔިތުންްވެސްްމިްސިއްރުްވޯޓަކަށްްތާއީދެއްްނުކުރެއޭ.ްއެހެްނވީމާ،ް ހިތްހަމަޖެހޭްކަމެއްްނޫނޭ.ްއަޅުގަ

ްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްޝުކުރުަދންނަވަމުންްއަޅުަގނޑުްއިށީންނާނަން.ްވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.ް

ް

ްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާހީމުފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބް

`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުާރްގޮތުގައިްމަޖިލީހުގައިްކަެމއްް

ްަގވާއިާދް ްހިސާބުން ްއެނގޭ ްކަެމއް ްވާނަމަ،ްއެ ްކަމަށް ްުކރެވޭ ްއެކަމެްއްަގވާއިާދްޚިލާފަށް ްވެސް ްއަންނައިރު ހިނގަމުން

ނޑުްމިދެންނެވިްވާަހކަައީކްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެްއެްއގޮތަށްްއަ ވަނ143ްްަވަނަްމާއްދާްާއއ142ްްިންނަންޖެހޭނެ.ްައޅުގަ

މާއްދާގައިްއެްވާްގޮތަށް،ްމިައދުްމިްމަޖިލީހުގައިްނެގެމުންދާްމައްސަލައާްގުިޅގެން.ްމީގެްކުރިންްއެތައްްމައްސަލަްއެްއް

ޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްއޭގެްމާނަައީކްގަާވއިދުަގއިްމިްމައްސަލަްްމިގޮތަށްްނިމިފައިްހުރިްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްވެސް

ްހިސާބުްން ްއެ ްއެްއގޮތަށޭ. ްގަވާއިާދ ްޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭނީ ްދެްނ ްފެށިގެން ްހިސާބުން ްހާމަކުރައްވާ ްމެންބަރުން ްގޮތް އޮތް

ްޚި ްަގވާއިދާ ްކުރިން ްއެއީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއަންނަން ްަގާވއިދަށް ްއެނބުރި ްއޮްތްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރެވިފައި ްކަމެއް ާލފަށް
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ްބަލައިގެންނުވާނެ.ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ްކަމެއް ްއޮތް ްކުެރވިފަިއ ްއެްއގޮތަށް ްގަާވއިދާ ްެއއީ ްކަމަކީ ްއެ ނަމަވެސް،

ްދަންނަވަނީކީް ްވާހަކަ ްނިންމުންތަކެްއގެ ްބާޠިލު ްއެއީ ްނިންމުންތައް ްހުރި ްނިންމާފައި ްިހސާބަށް ްއެ ްވާހަކައަކީ މިދެންނެވި

ްއަ ްގޮތަކަްށްނޫން. ްަވކި ްގަާވއިދުަގއި ްހިސާބުން، ްފެންމަތިވާ ްއެއް ްމައްސަލަ ްއެ ްވާހަަކއަކީ ްދެންނެވި ްމި ނޑު ޅުގަ

ްއެހެންކަމާއެީކގަިއް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްައންނަންޖެހޭނެ. ްަގވާއިދަށް ްއެނބުރި ްދެން ްނަމަ، ްއޮތް ނަޑއަޅާފައި ކަ

ްމަޖިލީހުން ްަމއްސަލަިއގަިއްމި ްމި ްޤަބޫލުކުރާނީ ްނަންަގވަިއގެންްްއަޅުަގނޑު ްނުކުތާ ްިނޒާމީ ްމަްއސަލަިއގައި ްމި ކުރީގައި

ނޑުމެންނަށްްމަޖިލީހުގެް ހުށަހެޅުއްވިްބޭފުޅުންްހުށަހެޅުްއވިްފަދައިންްމަޖިލީހުގެްަކއުްނސެލްްޖެނެރަލްގެްލަފަްެއއްްައޅުގަ

ނުޑްރިޔާސަތުންްއިްއވަަވއިދިނުމަށް،ްދެއްވާނެްކަމަށް.ްމިްމައްސަލައިަގއިްވޯޓަށްްއެހުމުގެްކު ިރން.ްކޮންމެއަކަސްްއަުޅގަ

ްއަދިް ްވެސް ްރައްޔިތުން ްދާިއރާގެ ްައޅުަގނުޑގެ ްވެސް،ްއަދި ްވޯޓުދޭނީ ްދިއުމަށް.ްއަޅުަގނޑު ްވޯޓަކަށް ްހާމަ ތާއީދުކުރަނީ

ްދިއުމަށް.ްއެހެންކަމާެއކީަގިއް ްވޯަޓކަށް ްބޮޑު ްހާމަކަން ްާތއީދުުކރާނީ ްވެސް ްއެންމެހައިްރައްޔިތުން ްާތއީދުކުރާ އަޅުަގނޑަށް

ްވާހަަކްއަ ްވޯޓުދޭނެ ްެއގޮތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދިއުމަށް. ްވޯޓަކަށް ްބޮޑު ްހާމަކަން ްތާއީދުކުރަނީ ްމައްސަަލިއގަިއ ްމި ޅުަގނޑު

ްވެސްްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްއިރުްވާހަކަދެްއކެުވން:އިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބަދުވާފަރުްދާ

ޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއަދުްބަހުސްކުރެވެމުންްމިދާްމައުޟޫޢަކީްކުރިއަްށް`ްއައްސަލާމްޢަލައިކުމް.ްޝުކުރިއް

ްކަމެއް.ްޝަްއކެއްނެތް.ް ްއޮތް ްބިނާކުރެވިފައި ްމަްއޗަށް ްކަމެއްގެ ްބޮޑު ްވުރެ،ްެގއްލުން ްއަށް ްފައިދާ ްލިބޭނެ ްތަނުގައި އޮތް

ނެ.ްކުރާްކަމެއްްކުރަންވާނީްދެްފުށްްފެންނަްއަޅުަގނޑުމެންްކުރާްކަންތައްަތކަކީްވަރަށްްސާފުސީދާްކަންަކމަށްްވާންޖެހޭ

ގޮތަށް.ްކެރުމާއެކު.ްއިޚްލާޞްެތރިކަމާްއެކު.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްސިއްރުްވޯަޓކުންްއިތުާބރުްނެތްކަމުގެްވޯޓުްނެގުމަށްް

ނޑުްއެދެނީްމިއީްއަމްދުންްއެންމެްމުނާަސބުްަވގުތެއްްނޫން.ްިދވެހިްޤަުއމަށްްޓަކައިްއަދިްަރއްޔިތުންަނށްްޓަކަިއްއަުޅގަ

މިްކަމަށްްތާއީދުނުކުރުމަށް.ްިމްޤައުމުގެްހަމަޖެހުމަށްްލޯބިކުރައްވާްނަމަ،ްމިްަވގުތުްމިފަދަްކަމަކަށްްތަރުހީބުނުދެއްވުމަީކް

ްތިިބް ްތެރޭަގއި ްރައްޔިތުންެގ ްލޮުބވެތި ްދާއިާރގެ ްއަުޅަގނޑުެގ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްބުއްިދވެރި ވަރަށް

ްކަމުވޮ ްލޮުބވެިތްހަރުމީހުންނާއި ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްވީމާ، ްދުރުހެލިވުން. ްއަޅުަގނޑު ްމިކަމުން ްއާދޭހަކީ ްމީހުންގެ ށިގެންާވ

ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކު ްއިޚްލާްޞތެރިކަމާ ްހާލު،ްވަރަށް ްކިޔާ ްއެީކްމަރުޙަބާ ްއުފަލާ ނޑު ްައޅުގަ ރައްޔިތުންެގްއިލްތިމާސަށް

ްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްވަރަްށްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްްްދަންނަވަނީްވޯޓުްސިއްުރކުރާަކށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދެއްްނުކުަރމޭ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްނަްނބަރު ްއެޖެންޑާ ްޢިއްޒަތްތެރ11.1ްިޝުކުރިއްާޔ. ްހުރިހާ ްއެދިަވޑަިއގެްނނެވި ްވާަހަކފުޅުދެއްެކވުމަށް ްދަށުން ގެ

ް ްއެޖެންޑާ ްއޮތީ ްދެްނ ްއަޅުަގނޑު ްނިމުނީ. ްފުރުޞަތުއަރުވައި ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(11.2ްްމެންބަރުންނަށް ްދިޔުން. އަށް
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ް ްައއިޓަމު ްއިޢުލާންކޮށްލާނަން.11.2ްްއެޖެންޑާ ްެއންގުމެއް ްއަްނގާ ްރިާޔސަތުން ްައޅުަގނޑު ްކުރިން ްދިއުމުގެ ައށް

ްބަދަުލގަިއް ްނާޒިމުގެ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ ްމަަޑވެލީ ްހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިީޓގައި މާލިއްޔަތު

ްޕާލިމެންޓްރީްހުޅު ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްހަމަޖެއްސެވުަމށް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެ ްލަބީބު ްއިލްޔާސް ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްދާއިރާގެ މީދޫ

ެގް)ނ(ަގއިްވާްގޮތުގެްމަތިންްއެކަްނ2ް-29ގުރޫޕުެގްލީޑަރުްސިީޓްފޮނުްއާވފައިވާތީްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުެގް

ްަޅކަށްފަހު(ްއަޅުަގނޑުްއިޢުލާންކުރަން.ް)ަވގުތުކޮ

ްްއެޖެންޑާް-11.2 11.2ްްއައިޓަމު ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްވަނީ. ްމި ްކުރިމަތީގައި 2336/3ްއަުޅަގނޑުމެން ަދއުލަތުެގް،

ްމިް ްހުށަހެޅުން. ްރިޢާޔަތްކުރުމަށް ްމަޖިލީހުން ްނިމި، ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ްބިލު ްއިޞްާލޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް މާލިއްޔަތުގެ

ްހުށަހެޅުއްވުމަ ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްއެއްވެްސ2312ްނޮވެމްބަރ28ްްށް ްރިޕޯޓަށް ްފޮނުވިފަ.ްމި ްވަނީ ްމެންބަރުންނަށް ަގއި

ް ްައއިޓަމު ްުނވޭ.ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްއާދެ!ްއެޖެންޑާ ްުނވޭ،ްލިބިފައެއް ްހުށަހެޅިފައެއް ްރިޕޯޓ2ްުއިޞްލާޙެއް ްވާ ްމި ަގއި

ރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްޒަމީރު.ްނިޒާމާްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރު،ްިކނބިދޫްދާއި

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްޮތއްޑޫްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނެ ްމި ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްރަީއސް،ްއަުޅގަ ްުގޅިގެން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޝޫައކާ ްޕްޮރސީޖަރަލް ްމަޖިލީހުގެ ގީ

ނޑުމެންްވަންނަްޮކންމެްފަހަރަކުްމަނިކުފާނުްތިޔަްމުގުރުންްތެޅީމަ،ްވަރަށްްބޮަޑށްްއަނިޔާވެިރކަންްފެނިގެްން އެއީްއަުޅގަ

ްތިހެ ްއުނދަގޫ ްވަރަްށ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއއް. ްޕާޓީ ްދެކޮޅު ްއަނިާޔވެރިކަމާ ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްދޭ. ްތަންތާްއެބަ ން

ްތަޅާފައިްމަނިކުފާނުްކަންކަންްނިންމާތީވެ.ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތަންކޮޅެްއް ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަްތތެރި ްނޫން. ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވާ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަުޅގަ ްފަރިތަވެވަޑަިއގަތުމަށް ްކަންތައްތަކަށް ްބަރުލަމާނީ ްދާއިރާގެްބޮޑަށް ްކިނބިދޫ ނޑު ްައޅުގަ ްއިލްތިމާސްކުރަން. ނޑު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްރިޕޯޓުްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުއަުރވަން.ް

ް

ްކިނބިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާްޒަމީރުްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްަމސައްކަތް ްކޮމިޓީަގއި ްބަޖެޓު ްއިޤްތިާޞދީ، ްއަޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވީމަ،ްޝުކުރިއްާޔ ްަވގުތެްއ ކުާރ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއެދެން. ްމާފަށް ްަލްސވީތީ ްތަްނކޮޅެއް 2336/3ްއެހެންވެގެން ްޤާނޫނަށްް، ްމާލިއްޔަުތގެ ދައުަލތުގެ

ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވް ްއާދަމް ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް،ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްތުލުސްދޫ

ނޑުމެންްއިޞްލާޙުްއިޤްތި ޞާދީްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހުްފޮނުވާފައިްއޮތްްރިޕޯޓު.ްމިްރިޕޯޓަށް،ްމިްބިލަށްްއަޅުގަ

ްލަފައަށްް ްއޮފީހުގެ ްޖެނެރަލް ްއެޓާރީނ ްއަދި ްއޮފީހާ ްެޖނެރަލް ްޮއޑިޓަރ ްވާނެ ްއަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުިރއިރުަގއި

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްމަތިން ްއެލަާފގެ ްހަމައެާއއެއްކޮށް ްކޮމިޓީންްއެދިފަ. ްނިންމާފަ. ްކޮމިޓީން ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްރިޕޯޓު ްމި ން

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްގޮތަކީ 2336/3ްނިންމާފައިވާ ްޖަދުވަލުް، ްރިޕޯޓު ްމި ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް މާލިއްަޔތު

3ް ްގޮތަށް، ްހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ްއާދަމް ްރޮަޒއިނާ ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްތުލުސްދޫ ްމަތިން ްގޮތުެގ ްވާ ްއިތުުރްަގއި ްބިލަށް އެ

ްފެނިވަޑައިގަންަނވާް ްަމޖިލީހަށް ްއެހެންވީމާ، ްދެންނެވުމަށް. ްއެދި ްފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ްނެތި، ްގެނައުެމއް އިޞްލާޙެއް

ްގޮތަކަށްްރިޕޯޓުްނިންމައިދެްއަވންްމިްރިޕޯޓުްހުށަހެޅިފައިްމިްއޮތީ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއްޔާް ްާވހަކަދެއްކުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްރިޕޯޓަްށ1ްް. ްމި ްުނވޭ. ްހުށަހެިޅފައެއް ްއިޞްލާޙެއް ްއޮތީ. ްިމ ަގޑިއިރު

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރި ްތޮއްޑޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްައޅުަގނޑު ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް

ްވަޙީދު.ް

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުް

ްނިންމުމަށްް ްނިންމި ްކޮމިޓީން ްގުިޅގެން ްމައްސަަލއާ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްގޮތުންނާިއް ްއިޤްތިޞާދީ ްމެންބަރަކީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކިނބިދޫ ްދެކޭގޮުތަގއި ނޑު ްމަރުޙަބާިކޔަން.ްައޅުގަ އަޅުަގނޑު

ްޤާބި ްވަރަށް ްގޮތުން ްބޭނުންވޭްމާލީ ްއަލިއަުޅވާލަން ްަހމަ ްައޅުަގނޑު ްރިޕޯޓުގައި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްމެންބަރެއް. ލު

ްއެއީް ްގޮތުން. ްގުޅޭ ްބަޖެޓާ ްދައުލަތުގެ ްދިރާސާކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްގުިޅގެން ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްކޮމިޓީންނާއި އިޤްތިޞާދީ

ްެވސް. ްއެއް ްމައްސަލަ ްކޮންމެ ްމިފަދަ ްގުޅުންހުރި ްބަޖެޓާ ްރައްޔިތުންެގްްދައުލަތުގެ ްމިހާރު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަދިް ްގޮތަށް ްހިމެނޭ ްވެސް ްމުޤައްރިުރ ްކޮމިީޓގެ ްމާލިއްޔަތު ްމުޤައްރިާރއި ްކޮމިޓީގެ ްއިޤްިތޞާދީ ްހުށަހެޅިފައި މަޖިލީހަށް

ްވިސްނަ ްއެބަ ްވަރަްށްބޮޑަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތުން ްގުޅޭ ްބަޖެޓާ ްދިރާސާކުރާ ްހަދައިގެްންމި ްއެއް ްކޮމިޓީ ންޖެހޭ.ްބަޖެޓު

ްއަިދް ްެވގެންދާނެ. ްއަށް ްައޅި ްއަނަދއި ްދަރައި، ްިދވެހިރާއްޖެ ްނަމަ، ްފާސްކޮށްފި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޖެޓެއް އެފަދަ

ް ްަޙޤީޤަތުގައި ްބަޖެޓުަގއި ްއެ ްފާަހގަކޮށްލަން، ްައޅުަގނޑު ްއިންތިޚާބުަގއ2338ްްިއޭެގއިތުރަށް ްރިޔާސީ ްއަަހރުގެ ވަނަ

ްހި ްމެނިފެސްޓޯަގއި ްބަލަިއގަތް ްކަންކަންްރައްޔިތުން ްއެ ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްހިމެނެންޖެހޭނެ. ްޕްރޮގްރާމުތައް ްތަރައްޤީގެ މެނޭ
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ްމިް ްމަރުކަޒާ، ްޒުވާނުްނގެ ްބަނދަރާއި ްދާއިރާގެ ްބޭފުޅެއްގެ ްއެ ްމަޖިލީހަށް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ވާންޖެހޭނެ.

ްކޮމި ްބަޖެޓު ްބަދަލުގަިއ،ްސީދާ ްލުމުގެ ްގޮތުގައި ްއިޞްލާޙުގެ ްތަނެއް ްސަރުކާރުެގްހުރިހާ ްއިންތިޚާބުކުރި ްރައްޔިތުން ޓީން

ްވަރަށްް ްވަނީ ްބަޖެޓު ްއޮތް ްއަްށ ްއާސަންދަ ްހިތާމަކުރަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމައެއާއެކު ްހިމެނެންޖެހޭނެ. ްބަޖެޓު ޕްރޮގްރާމު

ްބަޖެޓުަގއި ްވެސް ްބޮޑަށް ްމާ ްގޮތަށް، ްނަގާ ްފައިސާ ްައތުން ްރަްއޔިތުންގެ ްއޭެގއިތުރުން ްއަދި ްކުޑަކޮށްފަ. ްބޮޑުތަނުން

ްމިފަދަް ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންބޮުޑވަްނ ްވަރަށް ނޑު ްައޅުގަ ްއޮތީމާ ްގޮތަށް ބަރޯސާވާ

ްސަރުކާރުް ްމިއީތޯ ްހޯމަތޯ ްއާީދއްތަޯތ، ްހޮނިހިރުތޯ، ްދުވަސް، ްހުށަހަޅާ ްބަޖެޓު ްލައިގެން ްއިޞްލާޙުތަްއ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ

ންވީްއިޞްލާަޙކީ.ްދިވެހިާރއްޖޭގެްމިްސކިތްަތއްްއެްއޮތީްދަރަިއްދައުލަތަށް.ްހިންގަންްތިބިްޕާޓީތަކުންްމިްތަނަށްްހުށަހަޅަ

ްވަރަށްް ްއަޅުަގނޑުމެން ްަރީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްނެތް. ްޭބހެއް ްހަސްފަތާލުތަކުަގއި ްދަރާ. ްއޮީތ ްމި ރަށުކައުންސިލްތަކުން

ްބަލާފަ.ްށ.ްއަތޮޅުގެ ްގާތުން ްވަރަށް ްހާލު ްަރްއޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްއައީ ްމި ްޢިއްޒަތްތެިރްްފަހުން ްތިބި ްއެބަ ރަށްރަުށގައި

ްމީހުންނަށްް ްއެ ްއެލަވަންސާއި ްލިބޭ ްމީހުންނަށް ްއެ ްީމހުން. ްބޭނުންވާ ްއަށް ްއެހީ ްާޚއްޞަ ްމީހުން، ްނުކުޅެދޭ ރައީސް،

ނޑުް ބޭސްފަރުވާެގްނިޒާމުންްލިބެްނޖެހޭްކަންކަންްލިބޭނެްގޮްތްޭނނގޭްހިސާބުަގ.ްމިްހާލަތުަގއިްރާއްޖެްއޮްތއިރު،ްއަުޅގަ

ްދަން ްިތއްޭބްއަތޮޅުތެޭރގައި ްއެބަ ްމަރުޙަލާގައި،ްރާއްޭޖެގްބައެްއްރަށްރަށް ްބަހުސް ްމި ްބޭނުންވަނީ އާއ1973ްްިނަވާލަން

1983ްް 1993ްާއއި ްައޅައިގެްނ ްމަޖިލިސްކުާރގެ ްމާލޭގައި ްދެން ްޢިއްޒަތްތެިރ2312ްްގަ. ްިތއްބަކަްސ ްއަހަރުގައި ވަނަ

ްއިނޭގތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްސަރު ްދުވަހަކީްރައީސް،ްކަމަކުނުދާނެ ްހުށަހަޅާ ްބަޖެޓު ްމެންަބރުން ްޕާޓީތަުކގެ ކާރަްށްނިސްބަތްވާ

ހޮނިހިރު،ްއާދީއްތަ،ްހޯމަތޯްހުށަހެޅީމާ،ްދެންްއަޅުަގނޑަށްްހީވަނީްދިވެހިްސަރުކާރުްދާެންދިމާްވަރަށްްރަނގަޅަށްްއެަބް

ްޢިްއޒަތްް ްބޭނުންވޭ ްގޮވާލަން ްރަީއސަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްގާތުްންއެނގޭހެން. ްވަރަށް ްރައީސް ތެރި

މިހާރުްހުށަހެޅިފައިްއޮތްްބަޖެޓުްއެބަްބައްަލވަންޖެހޭ.ްފެބްރުއަރީ،ްމާރޗުްހިސާބުަގއިްޖިހާދުްއިސްތިޢުފާދިނީމާ،ްއޭނަްެއް

ް ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ްމި ްޮގވާަލން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭނީ. ްކަމެއް ްހުރިހާ ްރައްޔިތުންނަށް ްދެން 3ްދިޔައީ.

ްމަސްދުވަހު ްއެއީ ްދޭން. ްސަރުކާރަށް ްމި ްބަޖެޓެއް ްބޭްއިވގެނ3ްްްގެ ްއިންތިޚާބެއް ްައވަސް ްތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ

ްހަމައެއާެއއްކޮްށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކުނުދާނެ ްދިނީމާ، ްމިގޮތަށް ްއެގޮތް ްބަޖެޓު ްމުޅި ްއެހެންވީމާ، ދާންޖެހޭނެ.

ްަރއީސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްބޭުނންވޭ، ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަޅުަގނުޑ ްއަށްް،. ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ްމި ްތެޭރގަިއ ނޑުމެންގެ އަުޅގަ

ނޑުމެންްޙަޤީޤަތުަގއިްއެބަް އަޅުަގނޑުްމިްއަލިއަުޅވާލަނީ.ްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީގެްމުަޤއްިރރުްއިންނެވީމައާްއެްއކޮށް.ްައުޅގަ

ްރަނ ްމާރެސް ްޭއގެ ްނާރެހާއި ްއޭގެ ްރަނގަޅުކުަރން. ްމިސްރާބު ްއިޤްތިާޞދުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދެނެގަނެ،ްޖެހޭ ގަޅަށް

ނޑުމެންްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުންްހުށަހެޅިް ވަޒަންކުރަން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްދިވެހިާރއްޖޭގެްއިޤްިތޞާދީްޕެކޭޖު،ްއަޅުގަ

ްެގއްލުންތަްއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްސަބަބުން ްޭއގެ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްނަމަ ްޢަމަލުނުކޮށްފި ްހެޔޮގޮތުަގއި ްއެންމެ ްއޭގެ ޕެކޭޖު

ްއަޅު ްކިހިނެއް،ްލިބިގެންދާނެ. ްކޮންތާުކ، ްކާކު، ްމުޤައްރިރަށް. ްކޮމިޓީގެ ްއިޤްިތޞާދީ ްބޭނުންވޭ ްުސވާލުކޮށްލަން ަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްއޮތީ. ްމި ްތާށިކޮށްފައި ްބިލު ްބެހޭ ްނެގުމާ ްޓެްކސް ްއިންކަމް ްތަނުގައި ްމި ްބުެނގެްނތޯ ކޮންއިރަުކ،ްކޯްއޗެކޭ
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ތިާޞދީްއެޖެންޑާގައިްވަރަށްްމުހިްއމުްބިލެއް.ްއިންކަމްްޓެކްސްްރައީސް.ްއިންކަމްްޓެކެްސގެްެއްބިލަކީްއެމް.ޑީ.ޕީގެްއިޤް

ްމަހަކުް ްދުވަހަުކްރައްކާކުާރ،ްކޮންމެ ްކޮންމެ ްރުފިޔާ ްހާހަށްވުެރްގިނަ ްނޫނޭ.ްތިރީސް ްއެއް ްމީހާ ްފަގީރު ދައްކަންޖެހެނީކީ

ފަ.ްދެންްކޮންމެްމީހަކުްއަަރއި،ްރައްކާކުާރްމީހާއޭްއެްފައިާސްދައްކަންޖެހެނީ.ްކާުކްބުނެގެންޯތްއެްބިލުްއެްއޮތީްތާށިކޮށް

ްބޭސްފަރުވާް ްހިލޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްނިޒާމުން ްއާަސންދައިގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކިޔަނީ. ްމި ްމީްއޗެކޭ އޭްއޗެކޭ

ްގޮތަށްް ްއޮތް ްމި ްައއިޓަމުަގއި ްއެޖެންޑާ ްުނވަންޏާ. ްއެކަން ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެކޭ ްމައްސަަލ ްެއއީ ކުރެވެންޖެހޭނެ.

ނޑުްމިްދަންނަވަނީްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީންްިމފަދަްއިޞްލާޙުތައްްތަޅުމަށްްެގނައިމަ،ްމިްތަޅުމުަގއިްަވގުުތްބަލާއި ރުްއަުޅގަ

ްފެބްރުއަރީތޯ،ް ްޑިސެމްބަރުތޯ، ްނޮވެމްބަރުތޯ، ްހުށަހަޅަނީ ްބަޖެޓު ްޯކއްެޗއްތޯ. ްއޮތީ ްމި ްމީގަިއ ްދަނީ. ބޭކާރުެވގެންނޭ

މިއީްކަމުދާްކަެމއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްދެކޭގޮުތގައިްއިޤްތިޞާދީް،ްމާރޗުތޯްބަލައިބަލާށޭްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ

ްވަރަށްް ްހަމަ ްމަނިކުފާނަކީ ްމެންބަރެއް.ްއެ ްތާއީދުކުރާ ްަވރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްމުޤައްރިރަކީ ކޮމިޓީގެ

ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްބޭފުޅެއް ްޙިކުަމތްތެރި ްމަޑުމައިތިރި، ްމާލިްއޔަތުްްޤާބިލު، ްހަމައެއާެއއްގޮތަށް ޒަމީރަކީ.

ްނާޒިމު.ް ްއަޙްމަދު ްރައީސް، ްނައިބު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމުޤައްރިރެއް. ްޗާލާކު ްނުލާހިކު ްހަމަ ްއިންނަނީ ްވެސް ކޮމިޓީގައި

ިމްްއަނދިރިްކޮންމެްތާކަށްްވަދެފައިްެވސްްނުކުެމގެންދާނީްކޮްނމެވެސްްޑީެލއްްއަޅާފަ.ްއެހާްާޤބިލުްބޭފުޅެއްްެއއީ.ްދެން

ްއިޤްތިޞާދީް ްދެން ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްއިނގޭތޯ. ްއިބްރާހީމު ްޤާސިމު ްއޮނަރަބަލް ްމުޤައްރިރު، ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓް އިންނެވީ

ްވިލާރޯީޅގެްކިަތްއް ްއެއްްެނތެއްްނޫންތޯ.ްެއްމަނިކުފާނަށްްވެސްްނޭނގޭނެ،ްއެްމަނިުކފާނުގެްއޮތީ ވާހަކަދެްއކުމުގެްމާނަ

ްއެއްެވގެންްދޯނިކަންްވެސް.ްލޯންޗުކަންްެވސް.ްއެ ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްތަރައްީޤވެފަިއްއެހެރީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމި ހާވަރަށް

ނޑައިާލއިުރް އެބަްޖެހޭްނޫންތޯްމީގައިްތިބިްއެންމެްނިކަމެތި،ްރަްއޔިތުންނަށްްމިްލިބޭްއެްއޗެހިްވަޙީދުްަޙސަންްމަނިކުްކަ

ްއިންނަވަ ްތިހެން ްވެސް ްމަނިކުފާނު ްއަަޅން. ްފިޔަވަެޅއް ްދޭތެރެ ްމަނިކުފާނުްއެކަމާ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ިއގެންނުވާެނ،

ްއަޅުަގނޑަްށް ްއުފުލޭނެކަން ްމަނިކުފާނަށް ްއިނގޭތޯ. ްބޭފުޅެއް ްޤާބިލު ްވެސް ްމަނިކުފާނަކީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ޒިންމާއުފުލަން

ްތަންތާ ްނެތް ްއެހެންނޫންނަމަ ްކުރިމަތީގަ. ްމަނިކުފާނުގެ ްމިތާނގައި ްދައްކަނީ ްމި ްވާަހކަ ްމި ްއެހެންެވގެން ކުްއެނގޭ.

ނުދައްކަމެއްްނޫންތޯ.ްކުރިމަތީގައިްނޫންތޯްމިްދައްކަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއިސްލާމީްއަސްލުތަކާްެއއްގޮތަށްްމިްވާހަކަދައްކަނީ.ް

ްގޯސްކަެމްއ.ްއެކަމަކު، ްެއއީ ްވާހަކަދެއްކުމަކީ ްމީހުންގެ ްތަންތާނގައި ްވާހަކައަކީްްނެތް ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ނޑު އަުޅގަ

ްވަޙީދަށް ްދެން ްކޯލިޝަްންްހެޔޮނުވާނޭ ްވެސް ްއަށް ްޕާޓީ ްމަނިކުފާނުގެ ްމަނިކުފާނާއި ްނޫންތޯއޭ. ްވެރިކަންކުެރވިއްޖެ ވެސް

ް ްނޫންތޯއޭ. ްއުެޅިވއްޖެ ްވެރިކަމުަގއި ްއެހެންވީމާ،ްހިްނގަވާށ9ްްޭހަދައިގެން ްޫއނ. ްހަރާމޭ. ްކަމެްއ ްީވ ްޫނންތޯއޭ. މަްސވީ

ްަބަޔކާ ްބޭނުންވާ ްރަްއޔިތުން ްާރްއޖޭގެ ްވަަޑއިގެން ްދިވެހިްްއިންތިޚާބަކަށް ްހަވާުލކުރަން.ްުދވަހަކަށްވުެރްދުވަެހއް ވެިރކަން

ްނުޖެހޭް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްފައިދާވަނީ ްޭއގެ ްކާކަށްތޯ ްެގންދިޔައިމަ ްލޫޓުވަމުން އިޤްތޞސާދު

ްަވޒީރު ްއިސްތިޢުާފދެއްވި ްބައްލަވާ!ްސަރުކާރުން ްދިފާޢުކުރާކަށް.ްނިކަން ްބަޔަކު ްތިބި ްކޮްށގެން ްދައްަކވާފަިއްބަޣާވާތެއް ން

ްވިދާުޅވެފައިްހިއުމަންްަރއިޓްސްްިމނިސްޓަރުކަންްކުރެްއވިްބޭފުޅާ.ް ހުރިްވާހަކަ.ްކޯނީްރިޕޯޓުްެވސްްހިލައިލީއޭްެއްއޮތީ
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ކަމާްބެހިވަޑަިއގަންނަާވއިރުްކީއްޯތްތޯ.ްެއހެންވީމާ،ްމަޖިލީހުގެްކަންމިްކަންކަންްބެލެންޖެހޭނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސްއިނގޭ

ްޢަދާލަތު ްއުޅެނީ.ްމަޖިލީހުގެްްވާނީ ްމި ްމީހުންތޯ.ްމޮޔަވެެގން ްކިތައް ްާރބޮނީ ްކެބިނެޓުަގއި ްބެލިްއޔާ ްގޮސް ްރައީސް ޕާޓީގެ

ނަޒާޙަތްތެރިކަމާއިްފަސާޙަތްތެިރކަމޭްކިާޔއިރު،ްކޮންމެްދީނީްަދރުހެއްްދިހަްރުފިޔާްއަށްްިވއްާކފައިްކޮްނވާހަކަްއެއްތޯްިމް

ނުޑްްދައްކަނީ.ްޝައިޚުްނގެްތޮފިއަަޅއިގެންްއުޅޭ މީހުން.ްމެންބަރުންނޭްކިޔަިއގެންްވާހަކަަދއްކަީނ.ްހަމައެއާެއއްކޮށްްއަުޅގަ

ް ްއިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޢިލްމުވެރިން. ްދީނީ ްރަނގަޅު ްތިއްބެިވ ްއެބަ ްފާހަގަކޮށްލަން، ދީނިްރަނގަޅު

ބްދުލްބާރީ.ްކޮންމެްސިޔާސީްަމގާމެްއްޢަދާލަތުްޕާޓީގެްކުީރގެްރަީއސްްޑރ.ްޢަބްދުލްމަޖީދުްޢަްޢިލްމުވެރިން.ްމިސާލަކަށް

ްއަުޅަގނޑުމެްނެގް ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްވިދާުޅވެފައި ްގޮތުަގއި ްހެޔޮ ްތާގަިއ، ްބުނަންވާ ްބަސް، ްބުނަންވާ ފުރުއްވިަޔސް

ްރަނގަޅެއްް ްމާކަ ްިޢމްރާނުމެން ްޝައިޚް ްވާހަކަދަްއކާކަށް ްފަސާޙަތްތެރިކަމުެގ ްނަޒާޙަްތތެރިކަމާއި ްއަރަިއ، ކުރިމައްޗަށް

ްއެކަުންނުވާ ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ ްދައްކަނީ ްމި ްމީހުން ްވިއްކާ ްޚުޠުބާ ްއަށް ްރުފިޔާ ްދިހަ ނޭ.

ްބުނެފި،ް ްއެަކކު ްއެއް. ްރަނގަުޅްޝޯ ްވަރަށް ްގޮއްސި ްމިތާގައި ްގަޑީގައި ްހެނދުނު ްމިއަދު ްއުޅޭ،ްދެން ްމިތާ އަނެކަކަށް

ްނުކުރަމޭ ްމަ ްޮކށްގެންނޭ. ްކަމެއް ްމިވެނި ްތީނީ ްހެނދުނުްކަލޭ ްފެންވަރުަގއި ްމި ްނުކުރަމޭ. ްމަ ްޒިނޭކޮށްފިޭއ، ްކަޭލ .

ކުރުއަލިފުްމިްތިބެނީްމިތާ.ްވަރަށްްރަނގަޅުްބަޔަކުްމިްތިބެނީްމިތާގަ.77ްްދަޅައިަގއިްމިްދިޔައީްދަންފަޅިްމިތާ.ްމިތާް

ނގަޅަށްްބަލައިލަންވީނޫންޯތ،ްއެކަކުްއަނެަކކަށްްެއއްޗެިހގޮަވނީ.ްއެނިގއްޖެ.ްކޮންމެްމީހަކުްވެސްްވޯޓުލާފައިްހުރިްގޮތްްރަ

ްއަނެކަކަްށ77ްް ްއެކަކު ްޮކންމެހެން ްއައިސް ްމިތަނަށް ްއެެހންވީމާ، ްއޮޅުނީ. ްވޯޓު ްކާކަށްތޯ ްދުވަުހ، ްކިަތއް މީހުންގެ.

ްމީހެއްެގް ްރައީސް.ްވަކި ްޢިއްޒަްތތެރި ްބަލަންވީ ްއުޅެވޭތޯ ްމީހަކަށް ްއެ ްހާލައިގެން ްނެތް.ްެއްމީހަކު ްކަމެއް އެްއޗެހިކިޔާނެ

ނޑުްަދންނަވާލަންްބޭނުންވާްވާހަަކއަީކްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަކީްވާހަކަް ެއއްްނޫންްމިްދައްކަީނކީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައިްމިްރާއްޭޖގެްރަްއޔިތުން.ްއަދިްކޮންމެްގޮތަކަށްްކަންތައްތަްއޮތަސްްާރއްޖޭގެްަރއްޔިތުންގެްާތއީދާއިްރުހުމާިއް

ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިބި، ްލިބިގެން ްޢިއްޒަތްތެރ76ްްިްލޯބި ްޤައުމަކީ، ްމި ްބޭފުޅުންނޭ ްތިޔަ ްބޭފުޅުންނަކީ. ްތި މެންބަރުންނޭ

ްިތޔަހެންް ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްޒަޢީމުންނަކީ. ްއޭ ްތިޔައީ ްުއޅެނީީކްނޫން. ްއެ ްޒަޢީމަކީ. ްޙަީޤޤަތުގައި ްއޭ ްތިޔައީ މެންބަރުންނޭ.

ްތިޔަް ްނެތޭ. ްއެއް ްމާނަ ްދިމާކުރުމުގެ ްއަނެކަކާ ްއެަކުކ ްބޭނުންވެއްޖެއްޔާްްވިއްިސވިހާލިެވގެން، ބޭފުޅުން

ްމެންބަރަކުް ްދެތިން،ްހަތަރު ްގޮތަކީ،ްީކއްތޯ؟ްމިތަނުން ްއުޅޭ ްމި ްެވގެން ްަޢޒުލުކުރެވޭނެ.ްމި ްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމިތާގައިް ްދެން ްހޯދާފައި، ްއެއްެޗހި ްއަށް ްދާއިރާ ްމީހާގެ ްއެ ްއެއަރޕޯޓުތަާކއި ްވަދެފައި ްފަހަތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްވެްސްސިއްރު ްތަަރއްޤީ ްއޫނ. ްުހއްޓޭ. ްއެބަ ްދާއިރާތައް ްހަމަ ްެވސް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބަލަ! ްނުވޭ. ްެވސް ކޮްށގެން

ްޓީބިލުތަކެއްް ްހުރިހާ ްޖެހެނީ ްމި ްއަޑުަލްއވަން ްލައްަވއިފިއޭ. ްއަެޑއް ްބުނާނެ، ްލެްއވީމަ ްައެޑއް ްދެން ްއޫނ. ބޭނުންވެއޭ.

އްްގަނެގެން.ްއޫނ.ްދެންްމިދުހަތުްރިޕޯޓުްހަދާފައި،ްއެްތަނަށްްއަރާްގަނެގެންްުއއްޗުްއެހެރީްދިޓީީވގަ.ްހުރިހާްޓީބިލުތަކެ

ނޑުމެންްޑަރެކޭްެވސްްހިތަކަށްްނާރާނެ. ހާދަްބޮޑުްމަޤުބޫލުކަމެކޭްމިްލިބެނީްދިޓީވީގެްްއެނައުންސަރުންްރިޕޯޓުކީމަްައޅުގަ

ް ްތާއީދެއް ްހާދަ ްރައްޔިތުން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުގިޅގެން، ްރިޕޯޓާ ްދުވަހުގެ ްކުރާްހުކުރު ްމި ްައޅުަގނޑު ކުރެއޭ
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ްއަުޅގަް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދިވެހިމަސައްކަތަށް. ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްނިންމާލަމުން ރާއްޖޭެގްނޑު

ްގައި...1:33މިައދުްްއިޤްތިޞާދުްހަމަޔަކަށްްއެުޅވުަމށްްޓަކައިްމަނިކުފާނުްްޒިންމާއަދާކުރަްއވަންްއެބަްޖެހޭ.

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

މިނެޓުގެްހުސްވަގުުތކޮޅެއްްަމޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގިއވާްގޮުތގ33ްްެއަޅުަގނޑުްފަހުންްފުރުސަތުްއަރުވާނަން.ްމިްހިސާބުންް

ްމަތިންްމެންބަރުންނަށްްއަރުވަން.ްވައްސަލާމްްޢަލަިއކުމް.

ް

ް]އަށ13:31ްްްއިްނ12:33ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްދަންފަޅީގެ ްމި ްހަމަޖެހިފައިވަނީ ްެފށުމަށް 1:33ްމަސައްކަތް ްގަާވއިދުަގިއާވ1:33ްްގައި. ްހަމަނުވާތީ ްކޯަރމް ހިނިގއިރު

ނުޑްަގސްތުކުރަނީްޖަލްސ5ްްާގޮތުގެްމަތިންްރަނގަބީލުޖަހަިއް މިނެޓުްބެލިއިރުްވެްސްހަމައެއްްުނވި.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ

1:25ް ްފެށުމަށް. ްހިސ1:23ްާަގއި ްމި ްރަނގަބީލުޖަހާނެ. ްމަތިންްގަިއ ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑު ބުން

ްޖަލްސާްފަސްކުރަން.

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(13:25ްއިނ13:36ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މަތީަގއިްމިް`.ްައޅުަގނޑުމެންްމިްދަންފަޅީގެްމަސަްއކަތްްފަށަިއެގންްކުރިއަށްްގެންދާއިރުްއަުޅަގނޑުމެންގެްކުރި

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްނިމި،ް،2336/3ްވަނީ ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ްބިލު ްގެނައުމުގެ ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނަށް ްމާލިއްޔަތު ދައުލަުތގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަޅުގަ ްރިޢާޔަތްކުރުން. މަޖިލީހުން

ްއިންްމަނިކަށް.މެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސަް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ 2336/3ްއާދެ! ްއިޞްލާުޙް، ްޤާނޫނަށް ްމާލިްއޔަތުގެ ަދއުލަތުގެ

ްމަރު ްކޮމިޓީ ްބިުލ ްހުަށހެޅުއްވި ްއިޞްލާޙު ްމިްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްއޮތީ. ްމި ްައއިސް ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްނިމި، ޙަާލ

ް ްފަދައިން ްމެންބަރަްށްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްހުށަހެޅުއްިވްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްވެސް 32ްފުރުޞަތުގައި
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ްގޮ ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ްފެންނަ ްގެންނަން ްބިލަށް ްވާ ްހުށަހެޅިފައި ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްދައުލަުތގެްވަނަ ުތގައި

ރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުމަށްްޓަކަިއްކޮންމެްމާލީްއަހަރަކަްށްއެކުަލވައިެލވޭްއެްއަހަރުެގްް-)ހ(32ްއަހަރީްބަޖެޓުް

ްހަފްތާގެް ްފުރަތަމަ ްމަހުގެ ްއޮކްޓޯަބރު ްއަހަރުގެ ްހިނގަމުންދާ ްލަސްެވގެން ްއެންމެ ްތައްޔާރުކޮށް، ްމިނިސްޓަރު ބަޖެޓު،

ޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްވަންވާނެްކަމަށްްވިދާޅުެވ،ްމިްހުށަހެޅިފައިވާްިއޞްލާޙަށްްމަޖިލީހުގެްތަޅުމަށްްނިޔަލަށްްރައް

ްހުއްަދް ްބޭފުޅުން ްއެ ްނިންމަވައިެލްއވުމަށް ްމަސަްއކަތް ްމަރުޙަލާގެ ްރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ްކޮމިޓީން ްފަހުގައި ހުށަހެޅުމަށް

ްހިއްް ްމީގައި ްައދި ްފަރާތްތަކާ ްރިޕޯޓުންްހޯއްދަވަންޖެހޭ ްކަމަށް ްހިއްސާކުެރވިފަިއވާ ްފަރާތްތަކާ ސާކުރަްއވަްނޖެހޭ

ްކޮމިީޓެގް ްއިޤްތިޞާދީ ްކޮށްދެއްވި ްމަސައްކަތްތައް ްބުރަ ްމި ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއޮތް. ްއެބަ ްފެންނަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެނގިަވޑަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޝުކުުރދަންނަވަން ްއެުކ ްިއޚްލާޞްތެރިކަމާ ްމެންބަރުންނަށް ްފަދައިންްއެންމެހައި ިއގަންނަވާެނ

ްގާތުްން ްއެންމެ ްރައްޔިތުންނަށް ްކަންތައްތަކަކީ ްމި ްބަޖެޓާ، ްދައުލަތުެގ ްއަދި ްމުދަލާ ްދަުއލަތުގެ ްާއއި ްފައިސާ ދައުލަތުގެ

ްވަރުގަަދް ްއެންމެ ްލިބިވަޑައިގަންަނވާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްކަންތައް.ްއަދި ގުޅުންހުރި

ްޓަކަިއްްޤާނޫނީ ްބަޖެޓަށް ްތައްާޔރުކުރުމާއި ްބަޖެޓު ްެއއީ ްމިއީ. ްެވސް ްބިލަކީ ްވަރުގަދަ ްއެންމެ ްމިއީ. ްވެސް ހުތްޖަތަކީ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްެއކަށައަަޅއިލުމަކީ ްގޮތަކަށް ްރަނގަޅު ްެއަކށީގެންވާ ްއެންމެ ްޓަކައި ްރަްއިޔތުންނަށް ްބަޖެޓު ވާހަކަދެްއކުމާއި

ްސަމާލުކަމެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްރައްޔިތުންނަށްްްމެންބަރުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްފަާރތުން ްުއސޫލުގެ ްއެ ްަކންތައްތައް. ދެއްވަންޖެހޭ

ްމަޖިލީހުންްއާނބަސްްވިދާޅުވުމުެގް ްފަރާތުންްއެކުލަަވއިލަްއާވްބަޖެޓަށްްރައްޔިތުންގެ ްޚިދުމަތްދިނުމަށްްސަރުކާރުގެ ޓަކައި

ްމެންބަރުންނަ ްމަޢުލޫމާތު ްެއކަށީގެްނވާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްެއ ްފަރާތުންްކުރީަގއި ްދައުލަުތގެ ްއަދި ްލިބުމާ، ށް

ރައްޔިތުންނަށްްދެމުންގެންދާްޚިދުމަތްތައް،ްއަދިްއަމުދުންްދިެވހިރާއްޖޭގެްމިްަވގުތުްޤާނޫނުައސާސީަގއިްދިވެހިރާއްޖެްއަީކް

ްއުފެ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުްނގެ ްނަމަވެްސ،ްދިވެހިރާއްޖޭެގްމި ްއޮތް ްބަޔާންކޮށްފައި ްދައުލަތެްއްކަުމގައި އްިދގެންްޔުނިޓަރީ

ްކުިދް ްވަިކވަިކ، ްގޮތުން، ްބަޔާންކުރާ ްޤާނޫނު ްހިންގުމުގެ ްގޮތުން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާތައް ްއިދާރީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިޔަ

ްސީދާް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްައދި ްބަޖެޓުތަކާ، ްަކއުންސިލުތަުކގެ ްއުފެދިގެންދިޔަ ްޚިުދމަތްދިނުމަށް ްސީދާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް

ްމުޢާމަލާތުކުރެ ްމަޖިލީހަށްްރައްޔިތުންނާ ްމި ްމިނިސްޓަރު ްގޮސް، ްހަމައަށް ްމިނިސްޓަރާ ްބަޖެޓު ްއަންނަ ްއުފެދިގެން ވިެގން

ްމިކަްން ްރަނގަޅަށް ްމިއަށްވުރެ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްލިބިއްޖެ ްމުއްދަެތއް ްއެކަީށގެންވާ ްަވގުތުތައް ްއޮންނަ ފޮނުއްވުމަށް

ްޓަ ްސަބަބަށް ްެއ ްަޝއްެކއްނުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެދު ްުދވަހުްފަރިތަވެގެންދާނެކަމާ ްކުރީ ްއުސޫލުން ްއެ ނުޑ ްއަުޅގަ ަކއި

ވެސް،ްމިްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުނުްދުވަހުްވެސްްމިއަށްްތާއީދުކުރީްމިްނިޔަތުގަ.ްނަމަވެސްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިއަދު،ްމިް

ނޑުްނު ކުތާްހާލަތުގައިްމިތަނުގައިްތިެބ،ްމިްގެންނަންްފެންނަްއިޞްލާޙާްމެދުގައިްއަުޅަގނޑުމެންްނިންމަންޖެހޭނެްމައިގަ

ްމާލީ ްބެޭހްއަދި ްަފއިސާއާ ްގޮތެްއގައި ްމުއައްސަސާތަކުން،ްާޚްއޞަ ްެއހެން ްބެހޭ ްކަމާ ްދައުލަުތގެ ްބެްއަކީ ހޭްއޮޑިޓިންއާ

ްފެންނަް ްއިޞްލާޙުގެންނަން ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެޮގތުން ްކޮބައިކަން. ްލަފާތަކަކީ ްހުރި ްދެއްވާަފއި ދާއިރާތަކުން

ްއޮ ްޖެނެރަލް ްޮއޑިޓަރ ްގޮތުަގއި ްްސކްރީންތަުކގަިއްސަބަބުގެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްމިާއއެކު ްިލޔުން، ްފޮނުއްވާފައިވާ ފީހުން
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ްވެސްް ްއޮފީހުން ްވާނަމަ،ްއެ ްރިޢާޔަތްކުރާކަމުގައި ްއަށް ްނުކުތާ ްހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްއެބަ ްފެންނަން އިލެކްޓްރޯނިުކކޮށް

ް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއަދި ްކަމަށް. ްފެންނަ ްކަމަށް ްމި ްވަނީ ްމި ްފެންނަންްހުއްދަދެއްވާަފއި ްކަމުަގއި ްގޮތެްއ ްރަނަގުޅ މިއީ

ް ްނިމުމުގެ ްއަހަރު ްމާލީ ްބަޖެޓު،ްހިނގަމުންދާ ްއަހަރުގެ ްމާލީ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްބޭނުންފުޅުވާެނތީ މަހެއްހ3ްްާކަމަށް.ްވަގުތު

ްާޢއް ްއެހެންވީމާ، ްފެނޭ. ްއޮފީހަށް ްމި ްކަމަށް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްހުށަހެޅުން ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްކުރިން މުްދުވަސް

ްއޮޑިޓަރް ްމިހާރުގެ ްކަމަށް ްރަނގަުޅ ްިމގޮތް ްައޅައިބަލާއިރު ްގޮތްތަކާ ްޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އުސޫލުން

ްމިް ްދަންނަވާލުމަށް ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްގޮތަށް ްމި ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާތީެވ، ްވެސް ްއޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ

ް ްކޮންމެ ްިމއިން ްބޭނުންކުރީ. ް ްހުށަހެޅިފައިްފުރުޞަތުގެ ްކުރިމަތީގަިއ ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްވާހަަކދައްކަމުން، ކަމަކަށް

ްމިް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްވާހަކަެދއްކުމަކީ ްބޭރުގައި ްބިލުން ްއޮްނނަ ްހުށަހެޅިފައި ްއެ ްނުވަތަ ްބޭރުން ްއިޞްލާޙުން އޮންނަ

އޮންނަްކަމެއް.ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެްްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވަރަށްްޢާއްމުްކަމެއްގެްގޮތުަގއިްހައްދަވާަފއި

ްމިް ްޖެހުނީ ްމި ްދަންނަވާލަން ްވާހަކަ ްވެްސްމި ްއަޅުަގނޑު ްނެތް. ްަވގުތެްއ ްގިނަ ްމާ ްދޭތެރޭަގއި ްވޯާޓ ްމިއޮްތ ކުރިއަށް

ްމިް ްފަހުގައި ްކުރުކޮށްލެވުމަށް ްމިކަން ްވެސް ްބޭބޭފުޅުން ްވާހަކަަދއްަކާވ ްކަމުގައި ްމި ްވާހަަކ، ްދެންވެސް އިޞްލާޙަށް

އްކަތަިއގެން،ްޤައުަމއިގެްންކުރިއަށްްދިޔުމުގައިްމަސަްއަކތްކުރެްއވުމަށް.ްމިއަދުްހެނދުނުންްފެއްޓިގެންްޢިއްޒަތްތެރިްމަސަ

ްއެބަް ްވާހަކަދަްއކާލަން ްަތނުގައި ްމި ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްމަިތން ްަތކުލީފުގެ ްއުުފއްަލވަމުންގެންދަވާ ްތަނުަގއި ްތި ރައީސް

ްވާހަ ްގުޅުންހުރި ްބިލުތަކާ ްމަޖިލީހުގެްޖެހޭ.ްއެއީ ްރައްޔިތުންގެ ނޑުމެްނެގްމި ްދަންނަވާލީ.ްއަޅުގަ ްމި ްމިހެން ްވާތީ ކައަކަށް

.ްގަާވއިުދްހިފެހެއްޓުންްބަޔާންކުރާްނުކުތާގައިްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސަށްްދެއްވާފަިއވާްބާރުގެްތެރޭަގިއ3ްގަާވއިދުގެްނުކުތާް

ް ްެއއީ ްބާބުގައި، ްއަންނަ ްމި ްކަމަށް ްވެރިން ްބާބ2ްުމަޖިލީހުގެ ްވަނަ ްބާބުގަިއ،2ްް. ްއޮންނަ ްގޮތުގައި ްނުކުތާ ވަނަ

ްރައީްސެގް ްމަޖިލީހުގެ ްހިފެހެއްޓުމަކީ ްޤަދަރު ްހުރުމަތާއި ްމަޖިލީހުގެ ްެއ ްަގވާއިާދއި ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްގަާވއިދަށްްއުިނކަންްއަންނަްަފދަްއެްއވެސްްޢަމަލެއްްހިްނގަިއފިްނަމަ،ްނުވަތަްމަޖިލީހުގެ ްމަސްއޫލިއްޔަެތކޭ.ްމަޖިލީހުގެ

ްކުރުމަކީް ްކަންކަން ްކުރަންޖެހޭ ްފާހަގަކުރެިވއްޖެްއޔާ ްކަމެއް ްއެއްވެސް ްބެލެވޭ ްކަމަށް ްއަުތވެާދނެ ްއުނިކަމެއް ގަާވއިދަށް

މަޖިލީހުގެްރައީސްގެްޒިންމާްއެއް.ްހަމަްހެނދުނުއްސުރެްފެށިގެންްރައީސްްހަމަްމަސައްކަތްކުރަްއވާްއެބަްމިްމަސައްކަތްް

ްހަމަ ްމި ްކުެރްއވުމުގަ. ް ްއަެންއްްމިގޮތަށް ްހުންނައިރު ްވާހަަކދައްކަން ްމެންބަރަުކ ްއެއް ްހަމަ ްދޭ. ްއެބަ ތަކުރާރުވަމުން

ްގެންދަވާ.ް ްއެބަ ްކުރިއަްށ ްެވސް ްމަސައްކަްތ ްއުނދަގޫކުރުމުެގ ްއެކަން ްނަންގަަވއިގެން ްނުކުތާ ްނިޒާމީ މެންބަރަކު

އެހެންްމާއްާދްއެއްް،ަގާވއިދުަގއިްހިމެނޭްްހެނދުނުގެްދަންފަޅީގައިްމަނިުކފާނުްއުފުއްލަވަންޖެހުނުްތަކުީލފުްއޮްއވާ،ްވަކި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްހުއްޓާލެއްވުމަށް. ްނުކުރައްަވިއ ްމިގޮތަށް ްަކންތައް ްމި ްވިދާުޅވި، ްވެސް ްއިޝާރާތްކުަރްއވަވާ ްއަކަށް މާއްދާ

ްބަހުސްތަކައިް ްއިޖާބަދީ،ްމި ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮވާެލްއވުމަށް ްއެ ްރައީސްގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްހަމަ ްއެދެން ގެްންވެސް

ްމަިއކުަގއިް ްހަމަ ްއެއް ްާވހަކަ ްބޭނުންފުޅުވާ ްވިދާުޅވާން ްަވގުުތަގއި ްބޭފުޅެްއގެ ްެއ ްޭބފުޅަކު، ްއެ ްަމގު، ްދެވޭނެ ކުރިއަށް

ްއެކަމަުކް ްދެވިފަ. ްވާނީ ްމެންބަރަކަށް ްއެ ްބާރު ްއިޚްތިޔާރާއި ްފުރިހަމަ ްވިދާޅުވުުމގެ ްނެތި ްހިފެހެއްޓުމެއް އެްއވެސް
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ކާްޚިލާފުނުވާްގޮެތއްެގްމަތިންްއެްބޭނުންކުެރއްވުމަށްްިޢއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްހުރިާހްއިސްލާމްދީނުގެްއަސްލަާކއިްުއސޫލަ

މެންބަރުންނަށްްމިްގަވާއިދުަގިއްވެސްްެއކަށައަަޅއިދޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްެއގޮތަށްްއެންމެހައިްމެްނބަރުންްބާރުއެޅުްއވުން،ްހަމަް

ްއަމިއްލަ ްހަމަ ްހައިިސއްޔަތުން ްމެންބަރެްއގެ ްވެސް ްހާލުްްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙުކުރާ ްހަމަ ްެއގޮަތށް ްވެސް ނަފްސު

ްވޯޓަކަށް.ް ްމުހިއްމު ްދަީންވަރަށް ްްމި ްގޮުތގައި ްއަޅުަގނުޑްގަބޫލުރާ ްނިންމާލަން. ްވާހަކަ ނުޑގެ ދަންނަވާލަމުން،ްއަުޅގަ

މާނެއްގެްފަހުްންއަދިްދިވެހިރާއްޭޖގެްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނާްމެދުގައިްިދވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިުތންްމިއިންްޒަ

ްކަމެްއް ްމުހިއްމުވާ ްވަރަށް ްވޯޓުދެއްވުަމކީ ްމެންބަރުން ްމިއަދު ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްނުބުނާނެ ްބަހެއް ްބުރަ ްައކީ ްވާަހކަ ވެސް

ނޑުމެން،ްައޅުަގނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްފޮނުްއވަނީ ްތަނަށް ްމި ްޮހވާފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަމުގަިއްދަނަންވަން.ްއެީއްަރއްޔިތުން

ްރައްޔިތުންނަ ްވޯޓު ް ްކަންަތއްތަކާްދޭ ްގޮތްތަާކއި ްޢަމަލުކުރެިވފައި ްކުރިން ްމީގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަދި ްގޮތަށް. ްެއނގޭ ށް

ްޝައްކުއުަފއްދަމުން.ް ްދަނީ ްރަްއޔިުތން ްމެދު ްވެދާނެކަމާ ްނިޔަެތއް ްނުބައި ްސިއްރުކުރުުމގެ ްޯވޓެއް ްވެސް އަޅައިބަާލއިރު

ްވާ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަމުން، ްވެްސ ްވާހަކަ ްއެ ްދެއްިވްއެހެންވީމާ، ްޝުކުރިއްޔާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްނިންމާލަން. ހަކަ

ްފުރުޞަތަށް.

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ް-12.1ވޯޓަށްްއަހަންްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުމަށް.ްްއަށްްމިްދަނީ.12ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުްްޝުކުރިއްާޔ.ްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްދުވަ ްހުރިހާ ްއެހުން. ްވޯޓަްށ ްކަންކަމަށް ްގޮސްފަިއވާ ްހިސާބަށް ްނިންމާ ްވޯޓުން ްތެރެިއން ްމަސައްކަުތގެ ހުގެ

ްވޯޓަްށް ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްެޗކުކޮށްލެްއވުމަށް ްކާުޑކޮޅުަތއް ްއިށީނދެވަަޑއިގެްނ، ްވެސް މެންބަރުން

ނޭރުވޭނެްަކމަށްްއޮންނާނެްމަޖިލީހުގެްަގާވއިދުގަ.ްއެހެންވީމާ،ްެއގޮތުގެްރަނގަބީލުޖެހުމަށްފަހުްނިޒާމާްބެހޭްނުކުތާްއެްއް

ްހުރިހާް ްދަންނަވަނީ. ްމި ްވޯަޓށް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު( ްގެންދާނީ. ްކުރިއަްށ ްއަޅުަގނޑު މަތީން

ްފުރުޞަތުއަރުވަ ނޑު ްެޗކުކޮށްެލއްވުމަްށްއަޅުގަ ްކާޑުކޮޅުތައް ްމެންބަރުންްވެސް ްވޯޓަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ނޑު ްނ.ްއަޅުގަ

173ްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއަށްްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްއިޞްލާޙާއ167ްްިމިްދަންނަވަނީްރައްޔިތުންގެްަމޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ވަނަްމާއްދާގެްފަހަތަށްްައކުރެްއ177ްްވަނަްމާއްާދގެްފަހަތަށްްއަކުެރްއްއިތުރުކުރުމަށްްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާްިއޞްލާޙާްއަދިް

ްރިޕޯޓު،ްއި ްގޮުތގެ ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްޢާއްމު ްދިރާސާކުެރްއވުމަށްފަހު ްިއޞްލާޙު ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ތުރުކުރުމަށް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްމެދު ްފާްސކުރެްއވުމާ ްހުށަހަުޅއްވާަފއިާވްއިޞްލާޙުތަާކްެއކު ްގެންނަވަން ްގަާވިއދަށް ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ

ްތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.ްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮ

ް
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

76ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

41ްްވޯޓުްދެްއވީ:

34ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

33ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 75ްްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .38ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،75ް. .

ް ްަގާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއިްޞލާޙާއ167ްްިރައްޔިތުންގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ް)ހ(ްއަށް ވަނަްމާއްދާގ173ްްެވަނަްމާއްދާގެ

ް ްއަދި ްިއޞްލާޙާ، ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްއިތުރުކުުރމަށް ްއަކުރެއް 177ްްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ ްއަކުރެްއްވަަނ ފަހަތަށް

ްރިޕޯުޓް ްގޮުތގެ ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްޢާއްމު ްދިރާާސކުރެްއވުމަށްފަހު ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިތުރުކުރުމަށް

ް ްއަިއޓަމު ްެއކުްފާސްެވއްޖެ.ްއެޖެންޑާ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއިޞްލާޙުތަކާ ްގެންނަން ްަގވާިއދަށް ްމަޖިލީހުގެ 12ްރައްޔިތުންގެ

ްނީ.ްމިްހިސާބުންްމިްނިމު

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ނުޑްްއަށ13ްްައއިޓަމު ްއަުޅގަ ްދަށުން ްމަަސއްކަުތގެ ްމަސައްކަތްތައް.ްމި ްެއހެން ްދަނީ.ްއިތުރު ްމި ނޑު ައޅުގަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫުނ ްގަސްތުކުރަނީ 3ްކުރިއަށް ްކުިރއަށް/، ްައޅުަގނޑު ްދަށުން ްމަަސއްަކތުގެ ްގަސްތުކުރަީންްމި ގެންދަން

ް ްނަންބަރު 2336/3ްޤާނޫނު ްނިމި،ް، ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްާޤނޫނަށް ްމާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

ނުޑްެއންމެްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްކުޑަުހވަދޫްދާއިާރެގް މަޖިލީހުންްރިޢާޔަތްކުރުންްކުރިއަށްްގެންދިއުން.ްއަުޅގަ

ްބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.ޢިއްޒަތްތެރިްމެން
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ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާކުޑަހުވަ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ...

ް

ްރިޔާސަތުންްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.

ް

ްލަ()ނިޒާމީްމައްސަ

ް

ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:

ްވާތީ.ް ްމެންބަރަކަށް ްަމޖިލީހުގެ ްމި ްައޅުަގނަޑކީ ްނެގީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއް ްމައްސަލަ ްިނޒާީމ ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮތުގައި ްސަޕޯޓުގެ ްބަޖެޓު ްއިން ްއިންޑިާއ ްސަބަބުން ްގޮތެއްގެ ްކަންކުރެޭވ ްިގަންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވަރަށް ްއޮތް އެބަ

ްނަތީޖާް ްދެރަ ް ްމީގެ ްނަތީޖާ، ްޭއގެ ްނިންމައިފި. ްއިން ްއިންޑިއާ ނޑާލަން ްކަ ްއެހީ ްމާލީ ްއިންިޑާއެގ ްޑޮލަރު. އަދަދެްއގެ

ްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްފޯރާނެ.ްބާޣީްވަޙީދު...

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނޫ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ން.

ްބެހޭް ްނިޒާމާ ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްވަޙީދު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިާރގެ ްތޮއްޑޫ ްއެްއ، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްމައްސަލަްއެްއ،ްތޮްއޑޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމާތް ްނެގީ، ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްهللا ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޙަމްދުކުރަން އަށް

ްޯވޓުދެްއވި ްެއޅުވުމަށް ްހަމަމަގަށް ްއިޞްލާޙުކޮށް، ްޤައުމު ްމި ްއަދި ްޓަކައި. ްކަަމށް ްކާމިޔާބުލިބުނު ހުރިހާްްނަޞްރާއި

ނޑުްުޝކުރުއަދާކުރަން. ްމެންބަރުންނަށްްއަޅުގަ
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ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުޑަުހވަދޫް ްއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑްފުރު ދައުލަުތެގ2336/3ްްޞަތުއަރުވަން،ްޤާނޫނުްނަންބަރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރަށްްއަޅުގަ

މާލިއްޔަތުްޤާނޫނަށްްއިޞްލާުޙގެނައުުމގެްބިލުްކޮމިޓީްމަރުަޙލާްނިމި،ްމަޖިލީހުންްރިޢާޔަތްކުރުމަށްްހުށަހެޅިފައިވާްރިޕޯާޓް

ްބެހޭްގޮތުންްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުަމށް.

ް

ްެކުވން:މިރުްވާހަކަދެއްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާކުޑަހުވަ

ްާތއީދުކުާރް ްވެސް ނޑު ްައޅުގަ ްއިޞްލާޙަކީ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްމިއަދު ްއާދެ! ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

އިޞްލާޙެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްމަޖިލީހަށްްކޮމިޓީންްނިންމާްމައްސަލަތައްްރިޕޯުޓކުރުމުަގިއްމިހާރުްމިްޢަމަލުކުރަމުންދާް

ްއެ ްދަންނަވާީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންްގޮތަކީ ްނޫނޭ. ްކަންތައްތަެކއް ްކުރަމުންދާ ްއޮެވގެން ްހަމައެއް ްަވކި ްހާލެްއގައި ްއވެްސ

ްގަާވއިުދގެް ްމަޖިލީހުގެ ްފާސްކުރިުކރުމަކީ ްމަޖިލީހުން ްމި ްައއްަސަވއި، ްވޯޓަށް ްތި ްމަނިކުފާނު ްދެންމެ ްކަމަކީ މިދެންނެވި

ނަޑއެިޅގެންްޚިލާފަށްްކުރެިވފައިވާްރިޕޯޓެއް.ްއެްރިޕޯޓުަގިއްއަޅުގަް ނޑުމެންްދެއްކިްެއްއެވސްްވާހަކަްެއއްްއަުޑއެހުމަކާްކަ

ްނުލައި،ްަގާވއިދާްޚިލާފަށްްކުރެވިފަިއވާްރިޕޯޓަކަށްްވޯޓަށްްއަަހއި،ްވޯޓުަގއި...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދު.

ް

ްލަ()ނިޒާމީްމައްސަ

ް

ްްރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްދަނީ ްމި ްބަހުސްކުރެވެމުން ްރައީްސ،ްމިހާރު ެއްބިލަށް.ްނިމިގެންގޮސްފައިާވް،2336/3ްޢިއްޒަތްތެރި

ްކަ ްޚިލާފު ްގަވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީ ްދިޔުން ްބަހުސްކުރެވެމުން ްމަޖިލީހުގައި ްމެދު ްބެހޭްކަމަކާ ްނިޒާމާ ްވާތީ،ްހަމަ މަކަށް

ނޑުްދަންނަވައިލީ.ް ްނުކުތާްއެްއގެްގޮތުންްއަުޅގަ

ް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްއަޅުަގނޑުް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަްތތެރި ްާދއިރާެގ ްކުޑަހުވަދޫ ްބަލަިއގަންނަން. ްކަމަށް ްެއްއ ްނުކުތާ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ދުްޢާއަޙްމަްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްގޮތުގެ ްުކރާ ްކަންތައް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްައީކ ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްޙައްޤު ްވާހަކަެދއްކުމުެގ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއުޫސލުތަކާ ްކަންކުާރ ްމަޖިލީހުގައި ްތެޭރގަިއ ްވާހަކަތަުކގެ ދައްކާ

ްހަަމްދާ ްކަމަށް ްގެންދާނެ ްވާހަކަ ްައޅުަގނުޑގެ ްެއގޮތަށް ްއެހެންކަމުން، ްދީފަިއވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަރއްޔިތުން އިރާގެ

ްވާހަކަދަްއކަނީ.ް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްގޮތުން ްބެހޭ ްރިޕޯޓަކާ ްކޮމިޓީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޖިލީހުގައި ްދަންނަވާލަން.ްމި ތަކުރާރުކޮށް

ް ްރިޕޯޓަކީ ްމ2336/3ާކޮމިޓީ ްދައުލަތުގެ ްވާހަކަްގެ ްއިޞްލާުޙގެ ްއެ ްއިޞްލާެޙްއ. ްހުށަހެޅިފައިވާ ްޤާނޫނަށް ލިްއޔަތު

ްމިް ްދެންމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުނުއިރުގަިއ ްއިޞްލާޙު ްެއ ްދައްކަނީ. ްމި އަޅުަގނޑު

ްކުރެ ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްަކނަޑއެިޅގެން ްދިޔައީ ްެއ ްވޯޓުަނގަިއގެން ްިމްމަޖިލީހުގައި ްރިޕޯަޓކަށޭ. ވިފަިއވާ

ނޑަެއޅިގެންްަގވާއިދާްޚިލާފަށްްކުރެވިަފއިވާްިރޕޯޓަކަށޭ.ްމިްވާހަަކްއަުޅަގނުޑްދަންނަވާނަންްތަކުރާރުކޮށް.ް މަޖިލީހުގައިްކަ

މިްމައްސަލަްއަކީްއެންމެްކުރިންްވެސްްމިްމައްސަލަްއުފެދިގެންްއަިއއިރުަގއިްވެްސ،ްމިްމައްސަލަްފުރަތަމަްފެށިގެންް

ަގއިްވެސްްމިްމަޖިލީހުގެްަގާވއިދާްޚިލާފަށްްކަންްކޮށްފައިވާްއުސޫލެްއ،ްމަތިންްކޮށްފައިވާްކަެމއް.ްޭއގައިްއެހެްންއަިއއިރު

3ްއަޅުަގނޑުްމިްދަންނަވާްކަމަީކްއަޅުަގނޑުްހަމަްތަކުރާރުކޮށްްހަނދާކޮށްދޭންޖެހޭ،ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ްކަ ްަބޔާންކޮށްަފއިވާ ްމާއްދާަގއި ްމަޖިލީހުގެްވަނަ ްރައްޔިތުްނގެ ްވާހަަކ. ްއިބާރާތެްއގެ ްބަޔާްނކޮށްފައިާވ ްވާހަކަ. މެްއގެ

ް ްކަމެްއ3ްްގަާވއިދުގެ ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާ ްމަޖިލީހުގަިއ ްަރއްޔިތުްނގެ ްބަޔާންެވގެްނވޭ، ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްމާއްާދގަިއ ވަނަ

ްކުރެިވއްޖެްކަމަށްްވާނަމަވެސްްހިނގާްކަމަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްަނމަވެސް،ްނުވަތަްަގވާއިދާްޚިާލފަށްްކަމެއްް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްްމެންބަރު...

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްއެކަންްހުއްުޓވުމަކީްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްޒިންމާްއެކޭ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



94 

 

ް...ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާކުޑަހުވަ

ނޑުްޤަބޫލުކުރަން. ްއެހެންވީމާ،ްެއކަންްެއގޮތަށްްުކރަންޖެހޭނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގަވާއިދުް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ނުޑްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުގަ ްދަށުން ގެ

ްމެންބަރަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއީއ ްހުއްުޓވަނީ. ްމި ްވާހަކަ ްދައްކަވާ ްތި ްޚިލާފަށް ްަގވާިއދާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްކު ްރައީްސ ްމަޖިލީހުގެ ްމަތީން ްގޮތުގެ ްާވ ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ރަމުންގެންދާްއެނިގވަަޑއިގަންަނވަންވާެނ،

ްގެންަދނީ. ްމި ްެއްއްްމަސައްކަތްކުރަމުން ްބަދަލާ ްގެނައި ްގަވާއިދަށް ްފާސްކުރި ްމި ްދެންމެ ްމެންބަރަކީ ޢިއްޒަތްތެރި

ްވޯޓުަނގާފައިް ްެއކަމުގެ ްެގނެސް، ްމިތަނަށް ްއިޞްލާޙު ްއެ ްހުށަހަޅުްއވަިއ، ްއިޞްލާޙު ްގަާވއިަދށް ްމަޖިލީހަށް އުސޫލުން

ނޯންނާނެްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްގަާވއިާދްހުންނެވިްބޭފުޅެއް.ްއެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްެއއްވެސްްަޙއްޤެއްް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނިމިފަ. ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްމައުޟޫޢު ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްވިދާޅުާވކަށް. ްކަަމށް ްމަސައްކަތްކުރާ ޚިލާފަށް

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަންްވާހަކަފުޅުްކުިރއަްށގެންދެވުމަށް.ް ްމެންބަރަށްްއަޅުގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމިރުްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްސީާދް ނޑު ްއަުޅގަ ްވީމަ، ްމެންބަރެްއ ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާީޓއަަކށް ްވަކި ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްރައްދުދިނުމުގެްގޮތުންްބަހުސްަގއިްބަިއވެރިެވގެންްމަނިކުފާނުްތިްކުރައްވާްކަމަކީ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިަގންނަވާ.ްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުްންބަހުސްގައިްަބިއވެރިވަނީީކް،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ނޫން.ްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގަިއްއެބަްބުނޭްގަާވއިދާްޚިލާފަށްްިހނގާްކަންަތއްތަްއްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްހުއްުޓވަންޖެހޭނެް

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނުޑ ްެއގޮތުން ްަގވާއިދަްށްކަމަށް. ްމަޖިލީހުގެ ްނުހައްަދވާށޭ. ްތިހެން ްދެންނެވީ، ްިމ ބަރަށް

ްނުހައްދަވާށޭ.ް ްތިހެން ްެއްއގޮތަށޭ. ްގަވާއިދާ ްކުރަނީ ްމި ްކަން ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްހިއްތަވާށޭ. ހުރުމަތްތެރިކޮށް

ްކުރަްއވާށޭ.މަޖިލީހުގެްގަާވއިދާްއެްއގޮތަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވެސްްމަސައްކަތްކުަރްއވަންްފަރިތަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރުް
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ނުޑް މަނިކުފާނުގެްމަސައްކަތަށްްަފސޭހަކޮށްދިނުމަށްްޓަކައިްޢާއްުމްކޮމިޓީގެްނައިބުްމުަޤއްރިރެްއގެްހައިިސއްޔަތުންްއަުޅގަ

ްރިޕޯޓެ ްހުށަހެޅިފަިއާވ ްޚިލާފަށް ްަގވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވަނީ ްވަީންމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅި ނުޑ ްއަުޅގަ ކޭ.

ނޑުްނިކަމެތިކޮށްލުމަށްް ނުޑްވަނީްއަނބުރާްގެނެއްސަ.ްައޅުގަ އަނބުރާްގެނެއްސަ.ްައޅުަގނުޑްހުށަހެޅިްމައްސަލަްއަޅުގަ

ްރައްޔި ްިމއަދު ްމަސައްކަތަކީ ްކުރައްވާ ްތި ްމަނިކުފާނު ްމަޤްޞަދުަގއި ްއެ ްޓަކައި ްދެރަކޮށްލުމަްށ ްނުވަތަ ތުންްޓަކައި

ނޑުްދަްއކާްވާަހކައަށްްއަޅުަގނޑަށްްަރއްދުދީ،ް ނޑުްދަްނނަވަން.ްއަުޅގަ ބަލައިގަންނާނެްމަސަްއކަތެއްްނޫންކަމުގައިްއަުޅގަ

ނޑުްބަހުްސގައިްަބިއވެރިވުުމގެްޙައްެޤއްްމަނިކުފާނަކަށްްލިބިގެންނުވާނެ.ް ްއަޅުަގނޑަށްްަޖވާބުދާރީވެ،ްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްޢަލީްވަޙީދު.ްނިޒާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ްއެްއވަރުނުެވއްޖެްއޔާ.ް ްނޫން ްވެްސ ްމީހެއް ްވޯޓުލާ ްބަހުސްކޮށް، ްމިތާ ްރިޔާސަތަީކ ްމަޖިީލހުގެ ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަސްކުރަންވާނެ.ްއެހެންވީ ްހަޖަމުކުރަން ްބަިލވީމަ ްވޯޓުން ްޑިމޮކްަރސީގައި ްކުށްވެިރކޮށް، ްރިާޔސަތު ްމަޖިލީހުގެ މާ،

ނޑުް ްއަުޅގަ ްޖެއްސުންކުރާކަށް. ްސަރުކާރަށް ްނޫޅެން ްައޅުަގނޑުމެން ްދިަޔއީ. ްބަލިވެގެން ްދުވަހުޯތ ްކިަތއް އަޅުަގނޑުމެން

ްއިތުބާރު ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިއަދު ްމަސައްކަތްކޮށްފާނަން.ްްއުޅެފާނަން ްެވސް ްނަގަން ްއަނބުރާ ނެްތކަމަށް

ްއެްއް ްމާނަ ްވާހަކަދެއްކުުމގެ ްއޮޅުވާަލިއގެން ްރައްޔިތުންނަށް ްނުހިނގާއިރު ްކަންކަން ްޚިލާފު ްަގވާއިދާ ްމީަގއި އެހެންވީމަ،

ްނެތް.ްނަތީޖާްއެްއޮތީްވަރަށްްސާފުކޮށް.ްއެްއޮތީްކަރަންޓުްެކނޑިފަ.

ް

ް

 ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ްމެންބަރުންް ްހުރިހާ ްއެްއގޮތަށް ްަގވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްވާނީ. ްދަންަނވާފަިއ ްއެްއޗެއް ްަކމުގައި ްތި ްރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ

ނޑުްއެދިްދަންނަވަން.ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްމަޖިލީހުގެްަގވާއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްް ވެސްްމަސައްކަްތކޮށްދެްއވުމަށްްއަޅުގަ

ދަންަނވަން.ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(ްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްްހިތްތެވުމަށްްއަޅުަގނޑު

ް ްރަނގަބީލުޖަހައި ްމަތީން ްގޮތުގެ ްގަާވއިދުަގއިވާ ްގެއްލިފަ. ްވަނީ ްކޯރަމް ްދަނިކޮށް ްވެސ5ްްްހިނގަމުން ްބެލިއިރު މިނެޓު



96 

 

ނުޑްމިްހިސާބުންްގަސްތުކުރަ ނީްމިއަދުގެްޖަލްސާްނިންމާލަން.ްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއެއްްކޯރަމެއްްނުލިބުނު.ްއަޅުގަ

ް.ްގައ9:33ިވާްއަންގާރަްުދވަހުްހެނދުނ2312ްްުޑިސެމްބަރ4ްްުއޮންނާނީް

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود

____________ 

 

 

ރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިްމިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިްް

ްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްމެންބަރުން:

ް
ްމަޚްލޫފު.ް .1 ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްޢަބްދ2ުގަލޮޅު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ވެލިދޫް.3ްމަޢުޞޫމު..ްهللاް.ްކެލާ

ްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްޢަބްދ4ު. ްޙަމްދޫން ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްއިނގުަރއިދޫ .ް ްهللا ްކުރެންދ5ްޫޙަމީދު. .

ް ްމޫސާ. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު 6ްދާއިރާގެ ްޢަބްދު. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކެޔޮދޫ ްޝާހިދުهللا ްމެންބަރ7ްު. ްދާއިރާގެ ްމީދޫ .

ް ްމުޙައްމަދު. ްސިޔާމު ްޢާމިރު.8ްއަޙްމަދު ްއަޙްމަދު ްމެންަބރު ްދާއިާރގެ ްުކޑަހުވަދޫ ްދާއިރާެގްމެންބަރ9ްު. ްފަެރސްމާތޮޑާ .

ްމުއްޠަލި ްޙަސަން.13ްބު.ްއިބްރާހީމު ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްމެދުް.11ް.ްފުވައްމުލަކު ފުވައްމުލަކު

ް.މަސީޙުްމުޙައްމަދުهللاްފުަވއްމުލަކުްދެކުުންދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު.12ް.ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދު

ް
ް

ންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިްމިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިް

ްމެންބަރުން:ްނެތްްހާޒިރުވެވަޑައިގެންް

 

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

މަްއޗަްށގޮިޅް.5ް.ްهللاމެންބަރުްއީާވްޢަބްދުްގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިާރގެ.4ް.ްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރު

ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްރަޝީދު.6ް. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމައްަޗށްގޮޅި .7ް.

ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާޒު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު .8ް ްޢަބްދު. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު هللاްމާފަންނު

ްރަޙީމުޢަބްދުއް .9ް ްރަޝީދު. ްިއބްރާހީމު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު .13ް ްމެންބަުރް. ްދާއިރާގެ ވިލިމާފަންނު

ްަމނިކު ްޙުސައިން ްނިހާނު ްއަޙްމަދު .11ް ްރަޝީދު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރެގ ްހޯރަފުށީ .12ް ްދާއިާރގެް. އިހަވަންދޫ

ްޢަބްދު ްއަޙްމަދު ްهللاމެންބަރު .13ް ްމެން. ްާދއިރާެގ ްޝިފާޒުބާރަށު ްމުޙައްމަދު ްބަރު .14ް ްމެންބަރުް. ްދާއިރާެގ ދިއްދޫ

ނޮިޅވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުް.16ް.ްހަނިާމދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޖުތާޒު.15ް.ްއަޙްމަދުްސަމީރު
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ްޢާރިފު.17ް.ްނަޝީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްމެން.18ް.ްަވއިކަރަދޫ ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްޢަބްދުލްޣަފޫރުްކުޅުުދއްފުށީ ބަރު

ނޑިތީމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުަޙއްމަުދް.23ް.ްުކޅުދުއްފުށީްދެުކނުްދާއިރާެގްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު.19ް.ްމޫސާ ކަ

ްޙުސައިން .21ް ްރިޟާ. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްމިލަންދޫ .22ް ްވަޙީދު. ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްކޮމަންޑޫ .23ް.

ް ްދާއިރާގެ ްޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ްމެންބަުރްއަޙްމަދު ްސަލީމު.24ް. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްފުނަދޫ ްދާއިރާގެް.25ް. މަނަދޫ

ްޠާރިޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު .26ް ްނާޝިޒު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްާދއިރާެގ ްއަލިފުށީ .27ް ްމެންބަުރް. ްދާއިާރގެ ދުވާފަރު

.ްތުޅާދޫްާދިއރާގެްމެންބަރުްނާޒިމުްރަޝާދު.29ް.ްޢަލީަމުޑއްވަރީްާދއިރާގެްމެންބަރުްިވސާމުް.28ް.ްމުޙައްމަދުްޒުބައިރު

33ް ްޢަލީ. ްތަސްމީނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްކެންދޫ .31ް ްސަލީމު. ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު ްދާއިރާގެ ްއޭދަފުށީ .32ް.

ްޞާލިޙު ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހިންނަވަރު .33ް ްމު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .ްޙައްމަދުަނއިފަރު

34ް ްޢަބްދު. ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްޖާބިރުهللاްކާށިދޫ .35ް ްއާދަމު. ްރޮަޒއިނާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްތުުލސްދޫ .36ް ގުރައިޫދް.

ްރިޟާ ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .37ް ްމުޙަްއމަދު. ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްާދއިާރގެ ްމަތިވެރި .38ް ްާދއިރާެގް. ޮތއްޑޫ

މަހިބަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރުޤިްއާޔް.43ް.ްދާއިރާެގްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމުްމާމިގިލީ.39ް.ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ްމުޙައްމަދު .41ް ްނަީޢމު. ްޔޫސުފު ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްފެލިދޫ .42ް ްޢަބްދު. ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްމުލަކު ޔާމީނުްهللا

ްއަޙްމަދުްނާޒިމު.43ް.ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމެންބަރު ްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްބިލެތްދޫ.44ް.ްދިްއގަުރްދާއިރާގެ .ްދާއިރާެގްމެންބަރު

45ް ްޙަމީދު. ްޢަބްދުލްމުޙްސިނު ްމެްނބަރު ްދާއިރާގެ ްނިލަންދޫ .46ް ްޒަމީރު. ްމޫސާ ްެމންބަރު ްދާއިާރގެ ްކިނބިދޫ .47ް.

ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ .48ް ްޝަރީފު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ .49ް އިސްޫދް.

ްމެން ްއިބްރާހީމުދާއިރާގެ ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު ްބަރު .53ް ްޢަބްދު. ްއަބްދުއްރަޙީމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ 51ް.ްهللاފޮނަދޫ ގަމުް.

ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްޔޫސުފު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .52ް ްއަބޫބަކުރު. ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމާވަށު .53ް.

ްރާމިޒު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްާދއިާރގެ ްވިލިގިލީ .54ް ްރިޔާޟުދާން. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްދޫ .55ް ގެމަނަފުީށް.

ްއަޙްމަދު ްއިލްހާމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .56ް ްޤަސަމު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްތިނަދޫ .57ް ްދާއިާރގެް. މަޑަވެލި

ސްްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާ.59ް.ްގައްދޫްާދއިރާެގްމެންބަރުްޒާހިރުްއާދަމު.58ް.ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު

ްލަބީބު .63ް ްފަހުމީ. ްއަލްހާނު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްފޭދޫ .61ް ްޢާދިލް. ްޙަސަން ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމަރަދޫ .62ް ހިތަދޫް.

ހިތަދޫް.64ް.ްހިތަޫދްމެދުްދާއިރާެގްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.63ް.ްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުަޙއްމަދުްްައސްލަމު
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