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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.ްޢިްއޒަތްތެރ02ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.0200/3/73/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

3.2-ްް ްައއިޓަމު 3.2ްްއެޖެންޑާ ްނަންބަރު ްަޔއުމިއްާޔ ްފާްސކުރުން. 77/2712ްްޔައުިމއްޔާ 72/2712ްްއިން 3ްއަށް

ްޖަ ްއެއީ ްޔައުިމއްޔާ. 2712ްްލްސާގެ ްއަހަރުގެ 3ްްވަނަ ްދައުރުގެ 37ްްވަަނ ްފެށިގެން ްއިން ްޖަލްސާ ވަނ32ްްަވަނަ

ްެއއްވެްސް ްޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު ްވެބްަސއިުޓގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ްަޔއުމިްއޔާތަްއ ްމި ްޔަުއމިއްޔާތައް. ްހުރި ްހަމައަށް ޖަލްސާއާ

ްމަޖި ްހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާތީ ްއިޞްލާޙެއް ްމަޖިލީހުެގްމެންބަރަކު ްޔައުމިްއޔާތަކަކީ ްމި ްމަތިން ްގޮތުގެ ްަގވާއިުދގަިއވާ ލީހުގެ

ްރިޔާސަތުންްޤަބޫލުކުރާްޔައުިމްއޔާތަކެއްްކަމަށްްނިންމައިފިން.

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ވަަންދުވަހ2712ްްުޑިެސމްބަރ19ްްވުންތައް.ްާޔސަުތންްއަންގާްއެްނގުންްކޮމިޓީތަުކގެްބައްދަލުްރ4ްިައއިޓަމުްއެޖެންޑާް

ނުޑ9:55ްްހެނދުނުް 47ްގަިޑއިރާއ7ްްިކޮމިޓީްއެްއގެްބައްދަުލވުންްބޭއްވިަފިއވޭ.ްޖުމްލ7ްްައާްދެމެދ17:45ްުއިންްރޭގަ

ނޑ1:27ްްުަގއިްމެންދުރ2712ްުޑިެސމްބަރ27ްްމިނެޓުްކޮމިޓީތަކުގެްަބއްދަލުުވންތައްްހިނގާފަިއވޭ.ް ާއ9:23ްއިންްޭރގަ
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ްދެ 4ްްމެދު ްޖުމްލަ ްދުވަހު ްއެ ްހިނގާފައިވޭ. ްބައްދަލުން ްއެއްގެ 7ްްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީތަކުގ37ްްެގަޑިއިރާިއ މިނެޓު

ް 2712ްޑިސެމްބަރ23ްްބައްދަލުވުންތަުކގަިއްހޭދަކުރަްއވާފަިއވޭ. ްހެނދުނު 17:17ްްަގއި ްމެންދުރު ްދެމެދ1:37ްުިއން އާ

ް ްަބއްދަލުވުްންބޭއްވިަފއިވޭ.ްޖުމްލަ ްއެްއގެ ްކޮމިޓީ 1ްްދެ ްހޭދަކުރައްވާަފއިވޭ.ްިމއަދ15ްްުަގިޑއިރާއި ްކޮމިޓީތަަކށް މިނެޓު

ް ްކޮމިޓީތައް. ްހަމަޖެހިފައިވާ 9:37ްބޭއްވުމަށް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްއިޤްތިޞާީދ 1ްަގއި ްކޮމިީޓ،9:37ްގަ. ްޢާއްމު ގައި

ް ްކޮޓަރި 11:15ްގަ.3ްކޮމިޓީ ްޮކޓަރި ްސުލޫުކްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްކޮމިީޓ،ްކޮމިޓީްގަިއްޤައުީމްސަލާމ11:15ަގަ.1ްަގއި ތުގެ

ގަިއްމިނިވަންްމުއައްަސސާތަުކގ2:77ްެގަ.3ްގަިއްއިޖުިތމާޢީްކޮމިޓީގެްސަބްްކޮމިީޓ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ11:15ްިގަ.2ްކޮޓަރިް

ރަްއޔިތުްނެގ4.2ްްގަ.1ްަގއިްޤައުމީްސަލާމަތުގެްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ4:77ްިގަ.3ްކަންތަކާްބެހޭްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިް

ްއެްކޮމިީޓ128ްްއިދުެގްމަޖިލީހުގެްގަވާް ްގޮުތގެްމަތިންްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީއަކަްށްފޮނުވޭްމައްސަަލްެއއް ަވނަްމާއްދާގަިއވާ

ްމަޖިލީހުެގް ްސުންަގޑިތައް ްކޮމިޓީތަކާއި ްއަންަގވާފަިއވާ ނޑަށް ްއަުޅގަ ނޑަައޅުްއވަިއ، ްކަ ްސުންގަޑި ްނިންމަވާނެ އިން

ްޢިއުލ128ްާގަާވއިދުެގް ްމަތިން ްގޮުތގެ ްމާއްާދަގއިވާ ްވަނަ ްބިލު ްކޮިމޓީ،ްހަނުހުރުމުގެ ްސަލާމަތުގެ 37ްނުުކރަން.ްޤައުމީ

ް 2713ްއެޕްރީލް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއިޞްލާޙުގެނައުމުެގ75/4ްް. ްޤާނޫނަށް ްތަކެތީގެ ްމަނާ ްގެނައުން ްައށް ދިވެހިރާއްޖެ

ް 37ްްބިލު، 2712ްޑިސެމްބަރ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްޤާނޫނަށ2778/2ްް. ްލުއިކޮށްދިނުމަށް ްއަދަުބ ްމާފުދިނުމާއި

ް ްބިލު، 2712ްޑިސެމްބަރ37ްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ .4-ްް ްބިލު، ްއިޖުރާއަތުގެ 2712ްޑިސެމްބަރ37ްްޖިނާޢީ ް .5-ް

ް ްބިލު، ްހުއްުޓުވމުގެ ްމަނާކުރުމާިއ 37ްްއަނިޔާ 2712ްޑިސެމްބަރ .6-ް ްނަންބަރު ދިވެހިާރއްޖޭެގ2777/1ްްޤާނޫނު

37ްޕްރަިއވެޓްްސެިކއުރިީޓގެްބިލު،ްް-2712ް.7ްޑިސެމްބަރ37ްއިމިގްރޭޝަްނގެްޤާނޫނަށްްިއޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިުލ،ް

.ްޤައުީމ2713ްއެޕްރީލ37ްްްކުށްކުުރންްހުއްޓުވުމަށްްަޓކައިްާޚއްަޞްފިޔަވަޅުަތއްްއެޅުމުެގްބިލު،ްް-2713ް.8އެޕްރީލްް

ް ްކޮމިޓީ. ްް-1ތަރައްޤީގެ ްބިލު، ްތަޢުލީމުގެ 37ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ 2712ްޑިސެމްބަރ ްއިސްލާީމްް-2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޔުނި ްބިލު 37ްްވަރސިީޓގެ 2712ްޑިސެމްބަރ ްޙައްޤުތްައްް-3. ްފަސެންޖަރުން ްދަތުރުކުރާ ްމަގުން ވަިއގެ

ދިރިއުޅޭްތަންތަންްުކއްޔަްށްް-2713ް.5ޖޫނ37ްްްބިމުެގްބިލު،ްް-2712ް.4ޑިސެމްބަރ37ްްރައްކާތެރިކުރުުމގެްބިލު،ް

ްބިލު،ް 37ްްދޫކުރުމުގެ ްގޮތ2713ުޖޫން ްެއންގުމެްއގެ ްއަންގާ ްއޮތް،ްރައްޔިތުްނެގްގަް.ްރިޔާސަތުން ްއެބަ ްދަންނަވާލަން އި

ް ްގަާވއިދުގެ ްއިުޢލާނުކުރުން.79ްްމަޖިލީހުގެ ްބިލު ްގެންަދވާ ްއަނބުރާ ްގޮތުެގްމަތިން ްމާއްދާގަިއވާ ޑިސެމްބަރ17ްްަވނަ

2711ް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ ްބޭްއވުނު 3ްްަގއި ްަދއުރުގެ ްއިްއވާފަިއވ34ްްާވަނަ ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްޖަލްާސގަ ވަނަ

ަވޒީފާއާްބެހ2778/2ްްޭލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤާނޫނުްނަންބަރުްވި

ް ްކަމަށް ްބޭނުންފުޅުވާ ްގެންދަވަން ްއަނބުރާ ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ 23ްްޤާނޫނަށް ްިލޔުމުނ2712ްްިޑސެމްބަރ ަގއި

ްކަުމގައިްަމޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގިއވާްގޮުތގެްމަތިންްއިޢުލާނުކުރަން.ްއަންަގވާފަިއވާތީްމިްބިލުްއަނބުރާްގެންދަވައިފި

ް

ް.ްސުވާލ5ްު
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމިއަދަކުްމަސައްކަތެއްްނެތް.ުސވ5ްާައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ްްއެޖެންޑާ ްކަންކަން.ްްމަޖިލީހުގ6ްެައއިޓަމު ްހުށަހަޅާ ްމޭޒުން ްޢިްއޒަތްތެިރ6.1ްރައީްސގެ ްދާއިރާގެ ްއޮީތްކާށިދޫ ްމި ގައި

ވަނަްމާއްާދގެްދަށުންްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްމަޖިލީހުގ153ްްެޖާބިރުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދެގްهللاްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމަްއސަލަިއގެ ްމެންބަރަުކްްއިމްތިޔާުޒގެ ްއިތުރު ްވާަހކަފުުޅދައްކަވަްނ ްބަހުސްގަިއ ްމި ްގެންދިއުން. ްކުރިއަށް ަބހުސް

ްދާއިރާގެް ްހުޅުމީދޫ ްއޮތް ްެއބަ ްއެދިވަަޑިއގެންފައި ްފުރުޞަތަށް ްމިހާރު ނޑު، ްއަުޅގަ ްެއކު ްނެތުމާ އެދިަވޑަިއގެންފައި

ނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން. ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާްސްލަބީބު.ްއަޅުގަ

ް

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ްދަށުންް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހަކީ، ްރައްޔިުތންގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ `

ތާއިްޤަދަރުްދޭންޖެހޭްއިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާްމަޖިލީހެއް.ްއެްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްއިމްތިޔާޒުަތކާއިްއިޚްތިޔާރުަތާކއިްޢިްއޒަ

ްބާރުންް ްެއއް ްބާރުތަކުން ްއެެހން ްދައުލަުތގެ ްފަރާތްތަކުްނ،ްޚާއްަޞކޮށް ްދޭންޖެހޭނެ.ްއަިދްދައުލަތުެގްެއކި ހާލަތްތަކުގައި

ްޒިންމާދާރުކުރުވައި،ް ްބާރު ްއަނެްއ ްއެއްބާރުން ްއަދި ްޤަދަރާ ްޢިއްޒަތާއި ްޖެހޭ ްދޭން ްއިޙްތިރާމުކޮށް، ްބާރަށް އަނެއް

ްެވްސްޖަވާބުދާރުކުރުވު ްސަރުކާުރގެ ްޒިންމާދާރުކުރުމަކީ ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީސް ްއެއް. ްުމއަްއސަސާތަކުެގްޒިންމާ މަީކްއެ

ްއެ ްެއހެންނަމަވެސް ް ްއެއް. ްޒިންމާ ްވެސް ްޖުޑިޝަީރގެ ްއަދި ްއެއް. ްޙުްޒިންމާ ްއޮންނަ ްއެ ދޫދުންްޒިންމާދާރުުކރުވުން

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުާރްބޭރަށްްނިކުމެ،ްހިތަށްއެރިހާްއެއްެޗއްްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީ ހުގެްމެންބަރުންނާްދިމާލަށްްގޮވުމަކީްއަުޅގަ

ްއިންތިޚާބުކޮށްފައިާވް ްަރްއޔިތުން ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްފެންނަނީ ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ގޮތެއް

ނާޑްދިމާ ނުޑގެްއިމްތިާޔޒަްށްއެކަންޏެއްްނޫން.،ްއަުޅގަ ލަށްްއެކަންޏެއްްނޫންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންަބރެއް.ްއަުޅގަ

ްއަރަިއގެންފަ.ް ްވަނީ ްސަރުކާރުން ްމި ްވެސް ްއިމްތިޔާޒަށް ްރައްޔިތުްނގެ ް ްދާއިރާގެ ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްގޮވަނީ. އެްއޗެހި

ްއިންް ްމަރަދޫ ްނޫނީ ްއިން ްފޭދޫ ްނިޒާަމކުން ްފެރީގެ ްދިޔައީ ްމި ްއޮތްހާދުވަހު ްމި ްރައްޔިތުން ްދާއިާރގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދަތުރުކުރަމު ްއަށް ްތަން.ްހުޅުމީދޫ ްހުއްޓައިލާފަިއާވ ްދަތުރުފަތުރު ްމި ްފެންނަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަްށ ްމިއަދު ން.
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ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިްުހްއޓައިލާފައިްާވއިރުްސަރުކާރުްންއެްކަުމގަިއްެއްއވެސްްއަހަމިްއޔަތެއްްނުދޭ.ްޓްރާންސްޕޯޓުގެް

ބައްދަލެއްްނުކުރެވޭ.ްްވާުނވާްއެއްްނޭނގޭ.ްަރއްޔިތުންްްބޭފުޅަކާްގުޅަންްއުެޅގެންްނުެއއްްގުޅޭ.ްބައްދަލުކުރަންްުއޅެެގން

ްއެް ްއަށް ްއަމިއްލަ ްރަްއޔިތުން ްހާލަތުގައި ްނުކުރެވޭ ްއެކަން ްސަރުކާރުން ްދުވަހު ްމިއޮތްހާ ްދަތުރުނުކުރެވި. ތިބީ

ަޓއިލާފަ.ްކިތަންމެްޚިދުމަތްދީގެންްރާއްޖޭގަިއްައއީ،ްއަްއޑޫަގއިްއައީްއެކަންްކުރަުމން.ްއަްއޑޫަގއިްބަހުގެްޚިދުމަްތވަނީްހުއް

ދުވަހެއް،ްއެކަމާްހަވާުލކުރެވިަފއިވާްފަރާތްތަކުންްއެްފަރާތްތަށްްމުސާރަނުދެވޭްކަމަށްްމަޢުލޫމާތުްމިްލިބެނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ްޮބޑީް ްރެިގއުލޭޓްރީ ްފަރާތްތަކުން، ްބަލަންޖެހޭ ްެއ ްސަުރކާރުން، ްވަންޏާ ްކަމަށް ްމުާސރަނުދެވޭ ްފަރާތްތަކަށް ްެއ ރައީސް

ްއެކަން ްސަބަބަކީ.ްްއިން ްނުދެވެންވީ ްކޮަބއިތޯ ްގާއިމުކުރަން. ްނިޒާމެއް ްއެހެން ްކުރެވޭނެ ްއެކަން ްޖެހޭ ްއެބަ ބަލައި،

ރުފިޔާްއަށްްެދވޭނެްގޮތްތަްއ27ްްހަމަގައިމުްެވސްްހުޅުމީދޫްރަްއޔިތުންްބޭނުންވޭްފެރީެގްޚިދުމަތުންްއެްދެްރަށަށްްދާން.ް

ް ްއޮތް. 57ްްއެބަ ްލޯންުޗގައި ްހައިސްޕީޑު ްއަށް ްސަރުކާރުން.ްރުިފޔާ ްކުީރގެ ްވަނީ ްއިންތިޒާމުކޮށްދީފަިއ ްގޮތްތައް ެދވޭެނ

ްޚިދުމަތްތަްއް ްއެ ްނޫނިއްޔާ ްފެންވަރަކަްށ، ްދަށް ްއެއަްށވުރެ ްޚިދުމަތްތަްއ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްސަރުކާރުން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޤަބޫލުކުރާ ްރައްޔިތުން ްހުޅުމީދޫ ްކުރުމަީކ ްކަން ްގޮތަކަށް ްގޮތަކަށް،ްހުއްޭޓނޭ ްިޢއްޒަތްތެިރްހުއްޓައިލާނޭ ްނޫން. ެންކަމެއް

ްއޮތްް ްއެބަ ްދާންޖެހޭ. ްހޮސްޕިޓަލަށް ްހިތަދޫ ްރައްޔިތުން ްހުޅުމީދޫ ްއެނގިފަިއވޭ، ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ރައީސް.

ްފައިސާް ްދާންޖެހެނީ ްމި ްލޯންޗުން ްމި ްލޯންޗެއް. ްއޮންނަ ްދަުށގަިއ ްމަރުކަޒުގެ ްޞިއްޙީ ްހުޅުމީދޫ ްނޫނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި

ްވިޔަފާރި ްބަޖެޓުެގްްދީގެން،ްހަމަ ްހޮސްޕިޓަލްގެ ްހުށަހަޅާފައި ްއޮންނާނެ ނޑުމެން ްރައީސް.ްައޅުގަ އުސޫުލން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ތެރޭގައިްމިްއަހަރުްހިމެނުމަށް،ްހުޅުމީދޫގެްަރއްޔިތުންނަށްްކޮންމެްހަފްތާއަކުްދެްދުވަހުްހިލޭްއެްލޯންޗުންްހިތަދޫްއަށްް

ްތަނަ ްއެ ްހަމަޖައްަސއިދިނުމަށް.ްއެއީ ްއިންތިޒާމު ްޚިދުމަތްްދެވޭނެ ްޚިދުމަތްނުލިބޭތީ،ްއެ ްމަރުކަޒުން ްހުޅުމީދޫ ްދަނީ ްމި ށް

ްދާް ްހަދާލުމަށް ްޗުއްޓީ ްނޫނީ ްވިޔަފާރިކުރުމަްށ ްބޭނުމަކު ްއެެހން ްެއއީ ްޓަކައި. ްދިއުމަށް ްހޮސްޕިޓަލަށް ްމީހުން ހޯދަންދާ

8ްއެކަމަށްްހިނގާނީްމަހަކުްްދިޔުމެއްްނޫން.ްއެްފަރާތްތަކަށްްހޮސްޕިޓަލުގެްބަޖެޓުގެްތެރެއިންްއެކަންްކުރެވެންޖެހޭނެ.ް

ްމަސައްކަތުމީހުންނަށްް ްއެތާ ްގިނައިން.ްައދި ްއެއަށްވުރެ ްދޭ ްއެބަ ްވެސް ްއަށް ްމުސާރަ ްމުވައްޒަެފއްގެ ްރުފިޔާ.ްއެތާ ހާސް

ްހިތަދޫް ްއިން ްހުޅުމީދޫ ްޚަރަދު، ްކުރާ ްލޯންޗަށް ްހަމައެކަނި ްއެހެންވީމާ، ްއެހާކަށްހާވަރު. ނޑަަކށް ްގާތްގަ ްލިބޭ ްއެބަ ވެސް

ލަށްްދާންޖެހޭްރައްޔިތުންނަށްްނުދިނުމަކީްސަރުކާރުންްއިހުމާލުވެފަިއވާްކަެމއް.ްއެްރައްޔިތުންނަށްްާވްއިހުމާލަީކްހޮސްޕިޓަ

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްއިހުމާލެއް. ްވާ ްއަޅުަގނޑަށް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައުޅގަ ްވިޔަސް ްގޮތެއް ކޮންމެ

ަރއިގަނެަފިއްވާކަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުމެންްވިސްނާލަންްޤަބޫލުކުރެވެނީްމިްސަރުކާރުންްއެކަމަށްްވެސްްއަ

ްކަންތަާކް ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުންގެ ްއެ ްމެންބަރުން ްިތއްބެވި ްއިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްޖެހޭ އެބަ

ްއަުޑއިވިް ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްނޫން. ްއެކަންެޏއް ްާދއިރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެިކްވިސްނަންޖެހޭ. ްރާއްޖޭގެ ްދަނީ ްމި ގެން

ކަންކޮޅުތަުކގައިްދަތުރުފަތުރުްހުއްޓިގެންްދާތަން.ްމިްސަރުާކރުންްއެކަމަށްްކުރާްކަމަކީްކޮަބއިތޯ.ްއެކަމަށްްކޮށްދޭްކަމަކީް

ް ްހޯދުމަށ6ްްްކޮބައިތޯ. ްވިސާ ްއެންބަީސްކައިީރގައި ްއިންޑިޔާ ްތިބީ ްައއިްސްމި ްރަްއޔިތުން ްދާއިރާގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ިމއަދު
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އި.ްއިންޑިޔާްއަށްްދިޔުމަްށްމެޑިކަލްްވިސާްހޯދުމަށްްޓަަކއިްިކއުަގއިްިއއްޔެްމެންދުރުްއސުރެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްޓަކަ

ކިހިނެއްތޯްމިކަންްޤަބޫލުކުރާނީ.ްބަޣާވާތަކުންްވެރިކަމެްއްކުިރޔަސްްައޅުަގނޑުްާދއިރާެގްަރއްޔިތުންްނުޖެހޭނެްޭއގެްައގުް

ްބާ ްމި ްޖެހޭނީ ްއެކަން ްބަޣާވާތްކުރީކީ.ްއަދާކުރާކަށް. ްނޫން ްރަްއޔިުތންނެއް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއަދާކުަރން. ްސަރުކާރުން ޣީ

ްގޮވާލަން،ްމިއަދުންް ނޑު ްައޅުގަ ްަރއީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެޖހޭ. ްއެބަ ްިވސްނާލަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްބައިވެިރވުމަ ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްަވއްޓާލުމަށް ްސަރުކާުރ ްމި ްނުކުމެ ްޖެހެީންމިއަދަށް ްމި ްަވއްޓާލަން ްސަުރކާރު ްމި ށް.

ްރަްއޔިތުންެގް ްކޮށްނުދެވޭތީ. ްކަންތައްތަްއ ްބޭނުންވާ ްރައްޔިުތންނަށް ްޚިދުމަތްނުދެވޭތީ. ްއަސާސީ ްދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް

ނދަޫގ،ްބޭސްފަރުވާްއަށްްކޮށްދޭންޖެހޭްކަންތައްތައްްނުކުެރވޭތީ.ްވިާސްނަގައިގެންްބޭރަށްްދާންޖެހޭްފަރާތްތަކަށްްއޭގެްއު

ްރައްޔިތުންނަްށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމީ ްދަތުރުފަތުރުނުކުރެވޭތީވެ. ްރަށަށް ްއަެނއް ްރަށުން ްެއއް ްކުރިމަތިކުުރވާތީ. ދަތިތައް

ްޚިދުމަތްދެވޭް ްޤަބޫލުކުރެވޭ،ްރައްޔިތުންނަށް ްޖެހޭްރައްޔިތުންނަށް ްއެބަ ްކަމަކީ.ްއެހެންީވމާ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުޅޭ ކޮށްދޭން

ނުޑގެްދާއިާރގައިްއެތައްްގިނަގުަންކަމެއްްމިްސަރުކާރުންްވަނީްސަރުކާރެއްްގާއިމުކުރުމަ ށް.ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްސަރުކާާރިއް ްތެރޭގައި ްނޮވެމްބަރު ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްޮއންނާނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަމޝްރޫޢެއް ްމަގުހެދުމުގެ ހުއްޓައިލާފަ.

ްނު ްކުރިައަކށް ްމަސައްކަތެއް ްއެ ްސޮިއކޮްށފަ. ްއެކު ްއެސް.ޔޫ.އެލްއާ ްއެ ްކޮންތާކަށްތޯ ްއެގްރިމެންޓު؟ ްކޮބައިތޯ 38ްދޭ.

ްއިސްވެރިންެގް ްތިބި ްސަރުކާރުަގއި ްނޫނީ ްޖީބަށްތޯ؟ ްެވރިންގެ ްތިބި ްކޯޕަރޭޝަނުގައި ްފެނަކަ ްވަނީ؟ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްއިހުމާ ްކޮންމެ ްވާ ްރައްޔިުތންނަށް ްޖެހޭ.ްއެ ްއެބަ ްބަލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮްނތަނެއްަގއިތޯ ްވީ ްފައިސާ ލަކީްޖީބަށްތޯ؟ްއެ

ނޑަށްްވާްކޮންމެްއިހުމާލަކީްމިްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްވާްއިހުމާލެއް.ްިޢއްޒަތްތެިރް އަޅުަގނޑަށްްވާްއިހުމާލެއް.ްައޅުގަ

ްސަރުކާރުް ްމި ްއެހެންނޫނީ ްފިަޔވަުޅއަޅުްއވަން. ްޒިންމާދާރުކުރުވަން ްސަރުކާރު ްމި ްޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ރައީސް،

ްރަީއސަށާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއްވައްޓާލަން ްޕީ.ޕީ.އެމް ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮވާލަނީ. ްމި ްއަށް ްޕާޓީ ްނިސްބަތްވާ ްރައީސް އި

ްމިތާް ްދުވަހަުކ ްކިތަންމެ ްހާލެްއަގއި، ްކޮންމެ ްރައްޔިތުން ްދިފާޢުކުރަން. ްސަރުކާރު ްމި ްވެްސ ްހާލެއްަގއި ްކޮންމެ ތިބީ

ްއަދި ްިކޔުޖައްސަިއގެން ްކުރިމަތީަގިއްމުޒާހަރާ،ްވިސާަނގަން ްއެމްބަސީ ްކުިރޔަްސްްއިންޑިޔާ ްއެއް ްމުޒާހަރާ ްކިތަްނމެ އެތާ

ްޕީ.ޕީ.އެމެއްްނެތްްރައްޔިތުންަނށް...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާތަނަށްްފުރުޞަތަށްްއެދިވަޑަިއގެންފަިއވާްހުރިހާްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުއަރުަވއިްމިްނިމުނީ.

ް

ްރުް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރ7ާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްައއިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްއެޖެންޑ6ްާއަޅުަގނޑު ްދަނީ ްމި ްްނިންމާލުމަށްފަހު ްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްއަށ7ްްއައިޓަމު ްަމޖިލީހަށް .

ްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް

ް

ްޙުކުރުންް.ްކުރިންްތަޢާރަފުކުރެވިފައިްއޮތްްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލ8ްާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިންްތަޢާރަފުކުރެވިފައިްއޮތްްބިލެްއެގްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.ްއިާރދަކުރެއްިވއްާޔްއެފަދަްކުށެްއްް-8ްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ

ްއިޞްލާޙުކުރާކަށްްވެސްްނެތް.ް

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތިދާޢީްބަހުސް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ްއިބްް-9ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ17ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްނުްް-17ައއިޓަމު ްމަސައްކަތް. ްހުރި ްމެންބަުރްް-17.1ނިމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ްހުށަހަޅުއްވާފަ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްބިލުގެ ްހުއްުޓުވމުގެ ްކޮރަޕްޝަްނ ްމ2712ްިިއވާ ްގެންދިއުން. ްކުރިއަށް ްބަހުްސ ގެ

ްނާޒިމުް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްތުޅާދޫ ްފުރުޞަތުއަރުވާނީ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަށުން އައިޓަުމގެ

ްގެން ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ްދުވަހު ްކުރީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެއީ ްޖަލްސާްރަޝާދަށް. ްއަޅުަގނޑުމެން ދަވަިނޮކށް

ނޑާލަންޖެހިފައިްވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްމެދުކަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމުްރަޝާދު

ްރައީސް.ޝުކުރިއްޔާ،ްޢިއްް.وبركاتهްهللاްتورحوްعليكنްسالملا .الرحينްالرحونްهللاްبسن ޢިއްޒަތްތެިރްްޒަްތތެރި

ްިމއަދުް ްކަންތައްތައް ްދިމާވި ްފެށިތަނާ ްވާހަކަދަްއކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްދުވަހު ްކުރީ ްއުއްމީުދކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ރައީސް،
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ނުޑްމިްބިލަށްްވާހަކަަދއްކަމުްން ދިމާނުވާނެްކަމަށް.ްެއްދުވަހުްދިމާވިްހާދިސާްައޅުަގނޑުްކުަޑކޮށްްިކޔާލަދޭނަން.ްއަުޅގަ

ްބިރުފުޅުގެން،ްމިްދައްކަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންކުރެވުނުތަނާ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމިްބަސް ްކޯޓު މުންްގޮސްްސުޕްރީމް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމިއަދު ްެއހެންވީމާ، ްފެނުނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްނުކުމެވަޑައިގަންތަްނ މާލަމުން

ްއިވު ްނަން ްމި ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ްތިބެނީ ްމި ްވާހަަކްމެންބަރުން ްއެ ްފާހަގަކުރެވޭތީ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްބިރުހީވެފައިކަން ނަްސ

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސގެްމަޢުލޫމާތަށްްޓަކައިްހަމަްދަންނަވާލީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްކޮރަްޕޝަންްހުއްޓުވުމާްބެހޭްގޮތުންް

ނޑުގެްވާހަކަދަްއކަމުންްދިޔައީްއެންޓިކޮރަ ޕްަޝންްކޮމިޝަންގެްޤާނޫނާްބެހޭްއަޅުަގނޑުްވާަހކަދައްކަމުންްދިޔައިރުްއަުޅގަ

ްމައްސަލަތައްް ްބެހޭ ްކޮރަޕްޝަނާ ްކޮމިޝަނަށް ްއެންޓިޮކރަޕްޝަން ްމާއްދާތަކުން ްގިނަ ްވަރަްށ ްޤާނޫނުގެ ްމި ގޮތުން.

ނޑުްފާހަގަކޮށްާލް ދިރާސާކުރުމަށްްޓަކައިްކުރަންޖެހޭްއެންމެހައިްކަންތައްތައްްކުރުމުގެްބާރުްލިބިދީފައިވޭ.ްމިގޮތުންްއަޅުގަ

ްމާ ްއެއް ްއަކީ 21ްްއްދާ ްމާއްދާ. ްޓަކައ21ްްިވަަނ ްހުއްޓުވުމަށް ްކޮރަޕްޝަން ްއޮންނަނީ ްމި ް)ނ(ގައި ްމާއްދާެގ ވަނަ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމާ،ްމިގޮތުން ްދިނުން. ްއިދާރާތަކަށް ްެބހޭ ްކަމާ ްލަފާ ްބެހޭ ްިފޔަވަޅުަތކާ ދިރާސާތައްކޮށް،ްއަޅަންޖެހޭ

ލުމަށްްޓަކައިްެވސްްލަފާއެރުވިދާނެ.ްމިއީްކުރެވިދާނެްކަންތައްަތއް.ްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްހިނގަމުންދާްޕްރޮޖެކްޓެއްްހުއްޓާ

ްކުރަންޖެހޭް ްއަދާކުރުމަށް ްމަސްއޫލިއްޔަުތތައް ްކޮމިޝަންގެ ްވަނީ ްމި ް)ކ(ަގއި ްމާއްދާގެ ްމި ްބަލާއިރު ްއުސޫލުން ްއެ ހަމަ

ްއެންމެ ްމަގުފަހިވާނެ ްއަާދކުރުމަށް ްމަސްއޫލިްއޔަތުތައް ްއެ ްކުރުާމިއ ްކަންކަން ްމިްއެންމެހައި ްކުރުން. ްކަންތައްަތއް ހައި

ްބާރެއްކަންް ްލިބިގެންވާ ްކޮިމޝަނަށް ްއެންޓިކޮރަޕްޝަން ްރަނަގޅަށް ްވަރަށް ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްއިން މާއްދާ

ްބާރުް ްއެންގުުމގެ ްުހއްޓާލުމަށް ްމަސައްކަތް ްހުއްާޓލުމަކީ.ްއާދެ!ްބޯޑަރްކޮންޓްޯރލްްސިސްޓަމުގެ ްޕްރޮޖެކްޓު ނެކްސްބިްޒގެ

ްއުޭޅްއެންޓި ްމި ްދިމާވެގެން ްއެހެންނަމަވެސް ްއެނގޭ. ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްލިބިގެންވާކަން ްކޮމިޝަނަށް ކޮރަޕްޝަން

ްިމް ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްނެތް ްެއއް ްިލޔެފަ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްޤާނޫނުަގއި ްކޮމިޝަންގެ ްއެންޓިކޮރަްޕޝަން ްއަީކ މައްސަލަ

ހެންީވމަ،ްމިްއިބާރާތްްނެތީމަ،ްމިްވާްގޮތަކީްސުޕްރީމްްކޯޓުްންޤާނޫނާްޚިލާފަށްްއެއްވެސްްއަުމރެއްްނުކުރެވޭނެްެއކޭ.ްއެ

ްދާތީް ްވަމުން ްމިހެން ްމިކަންތައްތައް ްއެހެންވީމާ، ްކުރަނީ. ްކަންތައްތައް ްނެރެނީ. ްއަމުރުތައް ްވެސް ްޚިލާފަށް ޤާނޫނުތަކާ

ްކޮރަޕް ްއަނެއްކާވެސް ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްޓަކަިއްކުޅުދުއްފުށީ ްހުއްޓުވުމަށް ޝަން

ނޑުމެންގެްތެެރއަށްްތަޢާރުފުވެގެންްޤާނޫނެއްެގްސިފައިގައިްއަުތެވއްޖެްނަމަް އިތުރުްބިލެއްްހުށަހަޅުއްވާފަ.ްމިްބިލުްއަޅުގަ

ްއަމުރުނެރުމުގެް ްމައްސަލަތަުކގައި ްކޮރަޕްޝަންގެ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްގޮތަށް ްގެންދާ ްއެ ްކުރަމުން ްމިހާރު ްކޯޓަށް ސުޕްރީމް

ްމަސައްކަްތކުރަން.ްްބާރެއް ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެްސ ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަޓކަިއ ްކަމަށް ްމި ްއެހެްނވީމާ، ލިބިގެންުނވާނެ.

ނޑުމެންްއެންމެންްވެސްްއެއްބާރުަލއިެގންްމިްޤައުމުގައިްހުއްޓުވަންްޖެހިފައިވާްކަމަކަށްްވާހިނދު،ް ކޮރަޕްޝަނަކީްއަުޅގަ

ްކަންތައް ްމިފަދަ ްކޯޓުްނ ްސުޕްރީމް ްވަހުމުއުފެދޭްޚާއްޞަކޮށް ްޝަްއކާިއ ްހިުތގަިއ ްރަްއޔިތުންގެ ްޢާއްމު ްކުރަމުްނދާތީ ތަްއ

ްަދއްާކއިުރް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަަކ ްުޙކުމްތަުކގެ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްރައީސް، ްޢިްއޒަްތތެރި ްދިާމވޭ. ްއެބަ ގޮތް

ްމަނިކު ްެއ ނޑިޔާރު، ްފަ ްުއއްތަމަ ްހުންނެވި ްމަރުޙަލާގައި ްިއންތިޤާލީ ްފެނުނީ ްއަމިއްލަފުޅަްށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާނު
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ްތިމަންމަނިކުފާނުް ްވިދާޅުވަީނ ްމި ްލިުޔްއވާފައި ްސިޓީފުޅެއް ްއަށް ްއިްސވެރިޔާ ްއެންމެ ްދައުލަުތގެ ްިދވެހި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޢަްއޔަންކުރާކަށް.ް ނޑިޔާރުން ްފަ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްނުޖެހެއޭ ްކޮންމެހެން ްއިތުރަކަށް ްޤާއިމުވެއޭ. ްދާއިމަށް މިހިރީ

ދާއިމަށްްޤާއިމުެވގެންނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްދަރަޖައަށްްޙުކުމްތައްްނެެރ،ްމިްދަރަޖަްއަށްްސިޓީަތއްްްތިމަންނަމެންްމިްތިބީ

ްވަނީް ްމި ްމިއަދު ްހިތުގައި ްަރއްޔިތުންެގ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިނގަމުންދާއިުރ ްކަންތައްތައް ްއަްށ ްދަރަޖަ ްމި ފޮނުވައި،

ްޤަބޫލު ނޑު ްއަުޅގަ ްއިތުބާރުގެއްލިފަ. ްއޮތް ްމެދު ްކޯޓާ ްއުއްތަމަްސުޕްރީމް ްހުންނެވި ްވަގުތު ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރަން

ްެއް ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭފުޅެއް. ްކުރަްއވާފަިއވާ ްކަންތައްަތްއ ްެއކު ްއިންާސފުވެރިކަމާ ްވަރަށް ނޑިޔާރަކީ ފަ

ްފަހަރެ ްމަނިކުފާނަށް ްެއ ްނޭންގުނު. ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ްގޮތެްއ ްވާ ްމި ްހިތްޕުޅަށް އްަގއިްމަނިކުފާނުގެ

ްވެދާނެ.ް ްވެސް ްކަމަށް ްުކރަނީ ްކަންަތއްތައް ްއައިްސގެން ްޕްރެޝަރުތަކެއް ްއިތުރު ްބެންޗުްނ ްކޯޓުގެ ސުޕްރީމް

ނޑުމެންްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްމިއަދުްދިރާސާކުރަންވެފައިްއޮތްްކަެމއްް އެހެންނަމަވެސްްމިްކަންތައްތަކަކީްއަުޅގަ

ް ްެއްވާހަކަ ްދެކޭތީ ނޑު ްއޮްތްކަމުގަިއްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަން ްދެން ްރަީއސް.ްައޅުަގނޑު ްދަންނަވާލަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ވެސް

ނޑުމެންނަށްްމިް ވާހަކަްައކީްދާދިްފަހުންްސުޕްރީމްްކޯޓުގައިްހިނަގއިދިޔަްަމޝްހޫރުްތާރީޚީްޝަރީޢަތުގެްވާހަކަ.ްއަުޅގަ

ްގޮ ތުަގއިްސުޕްރީމްްކޯޓުގެްަފނޑިޔާަރުކްފެންނަނީްޝަރީޢަތަށްްމައްސަލަްހުށަހަޅާްދެްޚަސްމުންްކުރެްއެްއްޚަސްމެްއގެ

ްކޯޓުެގް ްސުޕްރީމް ްއިންނަވަނީ ްމި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްރައީސް. ްކޮމިޝަންެގ ްސަރވިސް ްޖުީޑޝަލް ްއާދެ! ްތަން. އިންނެވި

ބެންޗުގަ.ްއިންނަަވއިގެންްަމްއސަލަްއެްއްމިްހުށަހަޅުއްވަނީ.ްމައްސަލަްއަށްްަޖވާބުދާރީވަމުްންވެސްްމިްވަަޑއިގަންަނވަނީް

ްއެ ްެއްްހަމަ ްއިންަނވަނީ ްމި ްވެސް ްުޙކުމްިއއްަވން ްވެސް ްއިްއވިއިރު ްުޙކުމް ްމައްސަލައިގެ ްފަހުން ްއެންމެ މަނިކުފާނު.

ްދިވެިހް ްހައިސިއްޔަަތކުން ްއެްއވެްސ ްގޮތަކުން، ްެއއްވެސް ްހާލަތެއްަގއި ްއެްއވެސް ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، މަނިކުފާނު.

ްކަންތައްަތކެއް ްފެންވަރުގެ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއެުކްްރައްޔިތުންނަށް ްޔަޤީންކަމާ ްއެކު، ްއިތުބާރާ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ނޫން.

ްއޮތީް ްމި ްފަރާތުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްކޯޓެއް ްސުޕްރީމް ްޓަކަިއ ްކޮށްދިނުމަށް ޙުކުމްތައް

ް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްޙުކުމްތައް ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެއްވެްސްއުފައްދާފަ. ފެންނަނީ

ްއަންނަމުްން ްޙުކުމްތައް ްފެންވަރުގެ ްޤަބޫލުނުކުރެވޭ ްކަމަށް ްޝަރީޢަތެްއ ްކުރެވޭ ްިއންސާފުން ްހަމަޔާއި ްެއއީ އިންސާނަކު

ްދަންނަވާލަން.ް ްކުރިން ްވާހަކަްނިްނމާލުމުގެ ްަރީއސް،ްއަުޅަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްވެސް ދާތަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިވާހަކަ

ްވާ ނޑު ްއަުޅގަ ނޑަށްްއާދެ! ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްުޝކުރުވެިރވަން، ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރައީަސށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިްނމާލަމުން ހަކަ

ނުޑްިކޔުމާްެއކުް ވާހަކަދަްއކާލުމުގެްފުރުޞަތުްިމގޮތަށްްލިބުނީތީެވ،ްކޯރަމްްުނެގއްލި.ްއަިދްސުޕްރީމްްކޯުޓގެްަނންްއަުޅގަ

ްނިކުމެް ްބޭރަށް ްބިރުފުޅުގެންވަަޑއިގެން ްމެންބަރުން ްނިހާޔަތަްށްހުރިހާ ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަަކއި ްކަމަށް ވަަޑއިނުގެންެނވި

ްޝުކުރުވެިރވަން.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްހަމަވެއްޖެ.ްގަލޮުޅް ްމަޚްލޫފު.ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއާދެ!ްކޯރަމް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ގަލޮޅު

ރުޞަތުްއެހެންްފަހަރަކަށްްބޭނުންފުޅުވަނީްފަސްކޮށްލައްވަން.ްިދއްދޫްދާއިރާެގްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްފު

ނޑުްފުރުަޞތުއަރުވަން. ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރަށްްއަޅުގަ

ް

ްްކަދެއްެކވުން:ވާހަްސަމީރުދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްްދިއްދޫ

ބެހޭްޤާނޫނެއްްމިއަދުްހަދަންޖެހިފައިްއޮތްކަންްެއއީްޙަޤީޤަތެއް.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްކޮރަޕްޝަންްހުޓުވުމާް

ނޑުމެްނެގް ްއަްނނަންޖެހުނީ.ްއަޅުގަ ްމި ްމިކަން ްނޫން ްނުކުރެިވގެނެއް ްއެކަން ްޤާނޫނުން ްޮއތް ްމިހާރުވެސް އެހެންނަމަވެސް

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމުް ްފަރާތްތަކުގެ ްެއއްބާރުލުންދޭންޖެހޭ ްއެކަްންކަމަށް ްއަދި ްދާއިރާާއ ްއެންމެްޝަރުޢީ ްމީަގއި ްމަްއސަލަ ގެ

ނުޑ،ް ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްނިްނމާލި ްވާހަކަ ްރަޝާދުގެ ްނާޒިމު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮީތ. ްމި ްކުރިމަތިވެފައި ބޮޑަށް

މާފުކުރައްވާތި!ްތުޅާދޫްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނާޒިުމްރަޝާދުގެްވާހަކަފުޅުްނިންމާލިްހިސާބުންްއަޅުަގނޑުްފަާށް

ްއަ ްބަލާއިުރްހިތްވަނީ. ްއަށް ްނުކުތާ ްފާހަގަުކރެއްވި ްވާހަކަފުުޅަގއި ްއެ ްރަޝާދުގެ ްނާޒިމު ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުުކރާ ޅުަގނޑު

ް ްވަނީ ްނިންމާފައި ްމައްސަލަ ްއެ ްކޮމިޝަނުން ްސަރވިސް ްޖުޑިޝަލް 4ްްވެސް ްނިންމުން.ްއެ ްނިންމި ވޯޓުެގ4ްްވޯޓުން

ްރަ ްޮކމިޝަނުގެ ްސަރވިސް ްޖުޑިޝަލް ްހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ ްވޯޓެއް.ްތެރޭގައި ްޑިަސއިޑިން ްއެއީ ްވޯޓު. އީްސގެ

ް ްވަނީ ްނިންމާފައި ްެއކަމަށް ްެވސް ްކޯޓުަގއި ްސުޕްރީމް ްހަމަ ްބޭފުޅުންގ4ްްެއަނެއްޮކޅުން ްއެ ްވެސް ބޭފުަޅކު.ްޭއެގތެރޭގައި

ްގޮތްް ްހިނގަމުންދާ ްކަންކަން ްމި ްކުރެވެމުންދާއިރު ްމިގޮތަށް ްމިކަން ްއެހެންވީމާ، ްވަީނ. ްއެ ހިމެނިވަޑަިއގެންފައި

ްގޮތް.ްރައް ްކުރަމުންދާ ްކަްނތައްތައް ްމި ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްނޯންނާނެ. ްެއއް ްއޮޅިފަ ޔިތުންނަށް

ްމައްސަލަް ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްމައްސަލަިއަގއި ްނެކްސްބިްޒގެ ްއޮތީ، ްދަންނަވާލަން ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި އެހެންނަމަވެސް

ްކޮމިޝަނަށް ްއެންިޓޮކރަޕްޝަން ްއެއީ ްއެންޓިކޮރަޕްަޝންްްގެންދިޔައިާމ، ްބުނިއިރު، ްކަމަށް ްމައްސަލަެއއް ނުހުއްޓޭނެ

ްޢަމަލުތަކެްއް ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްތުހުމަތުކުރެވިަފިއވާ ްމައްޗަށް ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮމިޝަނުން

ްބަލަމުންދާންްފެށީމަްއެްމައްސަލަްެއއީްނުބެލޭނެްމައްސަަލްއެއްް ކަމަށްްޤާނޫނުައސާީސެގްްހިނގަމުންދާްމައްސަލަްެއއް

ްބޭފުޅުްނ142ްް ްއެ ްލައްަވއިގެން ްގަިއަގިއ ްތެރޭގައި ްނިޒާމުގެ ްޝަރުޢީ ްމުޅި ްވަގުތު ްމި ްފޮށަެއއްހެން ްއެއީ ްމާއްދާ ވަނަ

އުޅުްއވާްމާއްދާްއެްއ.ްއެްމާްއދާްބޭނުންކުރައްަވއިގެންްއަމިްއލަްފަރުދަކުްވިޔަްސ،ްއަދިްަދއުލަތުގެްފަރާތްްނޫންްއެހެްން

ް ްގެންދަނީ.ްފަރާތަކުން ްއެ ްކުރަމުން ްބުނެ،ްހުރިހާްކަމެއް ްކަމަށް ްބެހިގެްނނުވާނެ ްކަންތައްތަކާ ވިޔަސްްޝަރުޢީްނިޒާމުގެ

ްެއއްް ްުއއްމީދުކުރި ްބޮޑަށް ްެއންމެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްމަޖިލީހުގައި ްޚާއްަޞ ްއަުޅަގނޑުމެން ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންްއެްކަމަކީްދިވެހިރާއްޭޖގެްޝަރުީޢްނިޒާމުްހަރުދަނާވެގެން ދާނެްަކމަށް.ްއަދިްއެްތަނަށްްލެްއވިްބޭފުޅުން،ްއަުޅގަ

ްވެްސް ްއިންޓަރިވއުކުރުުމގައި ްގެނެސް ްޓަކައި ްމަޤާމުދިނުމަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއަުޅަގނުޑމެން ްލެއްީވ، ބޭފުޅުން

ހޭްއިޙުތިރާމާއިްޤަދަރާއިްއަޅުަގނޑުމެންްޢަމަލުކުރީްއެްބޭފުޅުންނަށްްއިޙުތިރާމާއިްޤަދަރާްއެުކގަ.ްއެްބޭފުޅުންނަށްްދޭންޖެ
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ްދިޔުން.ް ްފެންނަމުން ްހިތިކަން ްޭއގެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްމިއަދު ްއަީކ ްނަތީޖާ ްއާޚިރު ްކުރީމަ ްކަންަތއްތަްއ ްއެ ްދީގެން ލޯބި

ްކަންކަމަްށް ްމި ްވާހަކަދައްާކއިރު، ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްހުއްޓުވުމާ ްކޮރަޕްޝަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްޔަޤީން އަޅުަގނޑަށް

ްނިޒާމުގެ ްމިްްޝަރުޢީ ްއަޅުަގނޑު ްނޯންނާނެކަން.ްމިއަދު ްގޮތެއް ްކުރެވޭނެ ްމިކަންކަން ްނޫނިއްޔާ ްހޯދިގެން އެއްބާރުލުެމއް

ްއެއް،ް ްކޮމިޓީ ްނިސްބަތްވާ ްެވްސ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްދައްކަނީ. ްމި ްވާހަކަ ްމި ްމިތާހުރެ ްހުރެ، މަޤާމުގައި

ްސަރވިސް ްޖުޑިޝަްލ ްައކީ ްކޮމިޓީ ްެބހޭ ްމުއަްއސަސާތަކާ ްއަިދްްމިނިވަން ްވާހިނދު، ްބަލަދުވެރިއަކަްށ ކޮމިޝަނުެގ

ްދިވެހިާރއްޖޭެގް ްކަންތައްަތއް ްމެުދގަިއ ްފަރާތާ ްދެ ްއެ ްވާހިނދު، ްބަލަުދވެރިައކަށް ްވެސް ްކޮމިޝަުނެގ އެންޓިކޮރަޕްޝަން

ްމީހަް ްވާހަކަަދއްކާ ްއެ ްެތރެއިން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްބުނީމަ، ްވާހަކަ ްކަމެްއގެ ްމެދުގައި ްގޮާތ ްދިޔަ ްކޯޓުން ކުްސުޕްރީމް

ްވެސްް ްކުރަނީ ްމި ްމިކަން ްކޮބައިތޯ. ްއަދި ްދަނީ. ްމި ްކަންތައްތައް ްމި ްހިސާބަށް ްތަޙުޤީޤުުކރާ ްފުލުހުން ގެންގޮސް

ްިދވެހިރާއްޖޭގެް ްއަކީ ްއެއީ ްކުރަނީ. ްމި ްމިކަން ްފަރާތަކުން ްިކޔާ ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނޭ ްޖުޑިޝަްލ ްއޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

ްނޫ ްއެްއޗެއް ްއޮްތްވެސް ްޤާނޫނުގައި ްބެހޭ ްކޮށައިްކޯޓުތަކާ ްޤާނޫނު ްއެ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްވެސް ން.ްމިއީ

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްގޮެތއް. ްއޮތް ްކުރަްއވާފަިއ ްއެކަން ްެވގެން ްބަޔަކަްށ ްޤާނޫނުހަދާ ްައމިއްލައަށް ްބޭފުޅުން ްެއ މަށާލައިގެން

ްދެއްކި ްވާަހަކ ްކޯުޓގެ ްސުޕްރީމް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްވަރަކަށް ްިކތަންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިތާމަައކީ،ްރައީސް، ޔަސް

ް ްވިދާުޅވަނީ ްއެ ނޑިޔާރު ްފަ ްއުއްތަމަ ްއޮތީ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ7ްްދަންނަވާލަން ްތިބީ ްމި ްއެތުިރފައި ްބެންޗް މެންބަރުންގެ

ްގޮތެއްް ްތިމަންނަމެން ްވާތީެވ، ްކަމަށް ްތިމަންނަމެންނަށް ްލިބިދެނީ ްބާރު ްމަތީ ްއެންމެ ްޤާނޫނުއަސާީސން ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ބަޔަކަށްްއެއަށްްގޮެތއްްކިޔޭނެްބަެއއްްނޯންނާނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްތިމަންނަމެންްމިްތިބީްއެގޮތަށްްްނިންމީމަްއިތުރަށްްއެހެންް

ްދެންް ްހިސާބުން ްބުނެވުނީ.ްރައީސް،ްވިސްަނއިަވޑަިއގަްނނަވާ.ްއެހާ ްމި ްކޯއްޗެކޭތޯ ްބުނީމަ ްމިވަރު ނިންމައިގެންނޭ.ްދެން

ްަތނުގެ ްެއ ްހާލަތާިއ ްއެތަނުގެ ްއެނގޭ ްއެބަ ްުއއްތަމަްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮތް. ްހުންނާނެ ކަންަތއްތައް

ްއުއްމީދުކުިރް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއެގޮަތކަށެއް ްއުއްީމދުކުރީކީ ްމެދުގައި ްޙުސައިނާ ްފާއިުޒ ްއަޙްމަދު ނޑިޔާރު ފަ

ްޢިއްޒަތް ްދަންނަވަން. ްއެކު ްހިތަމާއާ ްައޅުަގނޑު ްދަށްކަމުގައި ްވަރަށް ްހާލަތު ްވެސް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ތެިރްގޮތަށްވުރެ

ްަފއިާސ،ް ްއެ ްގޮތާއި ްމުއްސަނދިކަްންހޯދި ްނުޙައްޤުން ްތެރޭަގއި ްޤާނޫުނގެ ްހުއްޓުވުމުގެ ްޢަމަލު ްކޮރަޕްޝަނުގެ ރައީސް،

ްއަޅުަގނުޑް ްބުނެފަ. ްއޮތީ ްމި ްބަލަން ްވާހަކަ ްގޮުތގެ ްހިނގަިއދިޔަ ްކަންތައްތައް ްއެ ްގޮާތއި ްދަފްތަރުކުރެވިފައިވާ މުދާ

ނަންވާނީކީްމިއަދަކު،ްމާދަމާގެްކަންތައްތަކަކުްނޫން.ްމީގެްމާޒީގެްއެަތއްްދުވަހެްއ،ްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްމިްކަންކަންްއޮން

ްއެް ްވަރަށް ްނުކެށޭނެ ްމުާސރައާ ްމީހެއްެގ ްެއ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބެލެން ްކަންަތއްތަްއ ްހިނގާފަިއވާ ްވެްސ ްކުރިން ޒަމާނެއްެގ

ްކަން ްވާނަމަ،ްއެ ްކަމަށް ްހުރި ްލިބިފައި ްމުއްސަނދިކަން ްއާމްދަނީގެ ްކުެރވެްނޖެހޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމީހަކަށް ތައް

ްތެރެއަްށް ްވާހަަކއިގެ ްކޮރަްޕޝަނުގެ ްވާހަކަދަްއކާއިރު ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްހަމަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެިރ އަޅުަގނޑުމެން،

ްއެޑުކުރަންްއެބަްޖެހޭްއަޅުަގނޑުމެންގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަުރންްފާހަގަކުރަމުންްއެްއަންނަނީ...

ް
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 ްދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ް.ރަޝީދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްްކަދެއްކެވުން:ވާހަރަޝީދުްްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކު

ްމިހާ ްނެީގ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްރައީސް. ްކުރިމަތީަގިއްޢިއްޒަތްތެރި ްއެމްބަސީ ްއިންިޑއަން ްއޮތީ ްއެ ރުވެސް

ްނޫންތޯް ްވާހަކަ ްއެ ްތޮއްޖެހިފަ. ްއެތިބީ ްބަލިމީހުން ްއެހެނިހެން ްއަދި ްނުހެދިފަ. ްކީމޯ ްޕޭޝެންޓުންތަްއ ކެންސަރުގެ

ްބޭކާ ްދެން ްޤައުމެއްގަ. ްމި ްނެތް ްސަރުކާރެއް ްމިހާރު. ްއެއްތޯ ްވާހަކަ ްކޮން ްމީ ްދައްކަންޖެހޭނީ. ްމިތާ ރުްއަޅުަގނޑުމެން

ްކަމެއްްނޫންތޯްމިްކުރަނީ.

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްގެންދަނީ ްމި ްވާހަކަދައްކަމުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ .17.1ްއާދެ!

ްއަޅުަގނޑުްިދއްދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްކަދެއްެކވުން:ވާހަްސަމީރުރުްއަްޙމަދުްދާއިރާގެްމެންބަްދިއްދޫ

ްމިް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތް ްވާ ްފެށުނީމަ ްޢަމަލުކުރަން ްގަާވއިދަށް ްޤާނޫނާއި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ފެންނަނީ.ްދިވެހިރާއްޖެްއަކީްވަރަށްްޤާނޫނާއިްގަާވއިދަށްްޢަމަލުކުރާްތަނަކަށް،ްއާދެ!ްއެްވާހަކަްމިްދައްކަނީ.ްޤާނޫނާއިް

ްފެންނަނީްގަ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްވާތީވެ ްތަނަކަށް ްގެންގުޅޭ ްއުސޫލުން ްހަމަ ްވަރަށް، ްޢަމަލުކުރާ ާވއިދަށް

ް ްވެސް ްދޮުށގައި ްއެމްބަސީ ްެއއްގޮްތާވ1979ްްއިންޑިޔާ ްަގވާއިދާ ްޤާނޫނާއި ްެއގްރިމެންޓުކުރެވިަފއިާވްގޮތަށް ްއަހަރު ވަނަ

ްޢަމަލު ްސަރުކާރުން ްއިްނޑިާޔގެ ްމަތިން ްނިކަމެތިްގޮތުގެ ްދިވެހި ްމިވަނީ ްނަތީޖާއަކަށް ްފެށުމުން ްތަން. ްފެށި ކުރަން

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިބެންޖެހުން. ްޖެހިގެން ްހާލުގައި ްނިކަމެތި ްދޮރުމަތީގައި ްއެމްަބސީގެ ްއިންޑިޔާ ރައްޔިތުން

ްއެމްބެެސަޑރުންނަށް ްއިންިޑާޔގެ ްބޭުނންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްކުިރން ްނިންމާލުމުގެ ްއަޅުަގނުޑ ްމިތާނަގއިް، އަދި

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްދިވެހިން ްގޮތްތަެކއް ްފަސޭހަ ްލުއި ްެއައށްވުރެ ްނުހައްދަވާށޭ. ްތިހެން ްފަރާތްތަކަށް ްބެހޭ ްކަމާ ތިއްބެވި

ްވިަޔްސް ްގޮތަކަށް ްނޫން ްމެުދގަިއްއިންސާުފވެރި ްގެނެސް،ްއަިދްޖީ.އެމް.އާރާ ްސަރުކާރު ްބަޣާވާަތކުން ހޯއްދަވައިެދއްވާށޭ.

ްއިންސާފުވެރި ްކުރެްއީވްްއަދި ްއެކަން ްނޫނޭ. ްރައްޔިތުންނެއް ްނިކަމެތި ްދިވެހި ްވަީނ ްޢަމަލުކޮށްފައި ްނަމަވެސް ގޮތަކަށް
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ްއެކަންކަްން ްވެސް ްއެމްަބސީތަކުން ްގޮަތކަށް ްފައިދާކުރަނިވި ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެެހންވީމާ، ްސަރުކާރުންނޭ. ދިވެހި

ްޤާ ްހުއްުޓވުމުެގ ްކޮރަޕްޝަްނ ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަްންކޮށްދެއްވާށޭ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްތެެރިއން ްވާހަކަިއގެ ނޫނުގެ

ބޭނުންވޭްމުއްސަނދިކަންްލިުބނީމަ،ްއެއީްހަމަެއކަނިްމިއަދު،ްމާދަމާްއަކުްލިބިފައިވާްުމްއސަނދިކަމެއްްބަލާްވާހަކަްެއއްް

ްނޫނޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް...

ް

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ްއަޙްމަދުްއިލްހާމުްމެންބަރުްދާއިރާގެްގެމަނަފުށީ

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްކުޅުދުްއފުށި ްބިލުގެ ްހުއްޓުވުމުގެ ްކޮރަޕްޝަްނ ްއާދެ! .`

ްވަރަށްް ްބިލަކީ ްމި ްދެޭކގޮތުަގއި ްއަޅުަގނޑު ްުޝުކރުދަންނަވަން. ްއެކު ްއިޚްލާސްތެރިކަމާ ްނުހަނު ްހުށަހެޅުއްވީތީ ނަޝީދު

ްބިލުްްކަްމުހިއްމުްބިލެއް.ްއަދިްމިްބިލުގައިްހުރިްއުނިް ްމި ްފަހުގަިއ ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްއުނިކަންތަްއ ްވާނަމަ، ންކަން

ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެް ްއަުޅަގނޑުމެން ްދެކެން. ްކަމުަގއި ްަކމެއް ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްަވގުުތ ްމި ްވެސް ފާސްކުރުމަކީ

ްޤަބޫލުުކރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުވާެނކަން. ްގޯްސެވގެން ނޑު ްކަ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްނުބޭނޭ ްކޮންމެްމަސް ްމަހަށްދާ ޖެހޭނެ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްބޭނުންވާް ދުވަހަކުްދޯނިްބޭނުންވާްސްީޕޑަށްްނުދުވުނީމަްދޯނިްޯގސްެވގެންނުވާނެކަން.ްއަުޅގަ

ްކަންތައްްނުކޮށްދީފަިއް ްބޭނުންވާ ްކަންތައްްނުޮކށްފައި،ްތިމާގެްއަނބިމީހާ ްގޮތަށް ްހުރެފަިއ،ްބޭނުންވާ ސްޕެއަރްނުލައްވާ

ށްްައއިމަްރުޅިމޫނުްދެއްކީމަްއެީއކީްމައްސަލަްއެްއްނޫންްކަމަށް.ްމިއީްޒަމާންްމިއަދުްދެކެމުންދާްޙަޤީޤަތްތައް.ްއޭނަްގެއަ

ްކޯޓުންް ްސުޕްރީމް ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްވާހަކަދަްއކަިއ، ްދެކޮޅަށް ްޙަޤީޤަތްތަާކ ްމި އެހެންވީމާ،

ްވާހަކަދެއް ްމި ނޑަނޭުޅނީމަ ްކަ ްނިޔާ ްދެކުނީމޭްޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއެއް ްވާހަކަ ްރީތި ްމާ ްމިއީީކ ކީމަ

ްތުއްުތް ްއަޅުަގނޑު ްކަންނޭނގެ. ްހަނދާންހުންނާނެ ްވެސް ްދަރިފުޅު ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދި ްެއީއ. ްއިނގޭތޯ އިހަކަށްދުވަހަކު

ްވޭތުވެދިަޔް ްހަނދާންހުންނާނެ ްވެސް ްހަނދާނ3ްްދަރިފުޅު ްއެ ްހީވަނީ ނޑަށް ްަސރުކާރު.ްއަުޅގަ ްނުނެތޭެންއަހަރުގެ ތަކެއް

ްގަމާރުންނެއްްވެސްްނޫން.ްއެހެންްނަހައްދަވާ.ް ްމީހުންނަކީ ްަރއްޔިތުްނނެއް.ްއެ ްދިވެހި ްތެރޭަގިއ3ްްކަންނޭނގެ އަހަުރގެ

ްގޮސްް ްފަހުން ްއެންމެ ްއަުޑގަދަކުރަުމން، ްގޮސް ްޯގސްެވގެން ްކޯޓުތައް ްދައުލަތުގެ ްނޫންތޯ ްކުރިމަތީަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކޯެޓއް ްއަށް ްސަރުކާރުންތޯ.ްްއަމިއްލަ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްމައުމޫނު ްނުވަތަ ްސަރުކާުރންތޯ. ްމިއަދުގެ ްއެއީ ްހެދީ. ވެސް

ްއެް ްހެދީ.ްހަދައިގެން ްވެސް ްކޯޓުަތކެއް ނޑުމެންަނކަށް.ްއަމިއްލައަށް ްއަުޅގަ ްނެތް ްވާހަކަދެއްކޭކަށް ނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްމި

ނޑުމެންްއައިސްްސުޕްރީމްްކޯޓުްގޯޭހްތަންތަނުންްޙުކުމްކުރާނަމޭްކިޔާފައިްޙުކުމްްެވސްްކުރީ.ްއެ ހެންވީމާ،ްމިއަދުްއަުޅގަ

ބުނީމާ،ްތިްބޭފުޅުންްތިްވާހަަކދެއްކީމާްތަންކޮެޅއްްމީހުންްމަލާމާތްކޮށްފާނެ.ްއެހެންްބޭފުޅުންތަކެއްްމީތާނަގއިްސުޕްރީްމް

ްވާހަކަ ްކިަޔިއގެން ްވެސް ްކޯުޓތަކޭ ްއެހެން ްވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ.ްއަދި ްވެސް ްކިޔާަފއި ްމީހުންނަކީްކޯޓޭ ަދއްކަންޖެހޭނީ.ްތި

ްހަދަިއް ްކޯޓު ްއަމިއްލައަށް ްބަލަިއ ްުނވެސް ްއޮްއވާ، ްޤާނޫނުއަާސސީ ްކުލައިގެ ްފެހި ްޮއތް ްމި ްބޭރުން ްއިމުގެ ޤާނޫނީ

ްމީހުންް ްވާހަކަދެއްކީމަ ްތި ްނުާވނެ. ްރީއްޗެއް ްމާ ްވާހަކަދެއްކީމަ ްތި ްއައިސް ްމިއަދު ްދެން ްބޭފުޅުން. ްދުވި މަގުމަތީގައި
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ްނަމަލާމާތްކުރާ ްއެހެން ްނުބެނޭ. ްއެހެން ްމިް!ހައްދަވާނެ. ްތިްއާދޭްސކޮށްފައި ްސަކަރާތެްއްްބޭފުޅުންްދަންނަވަނީ. ހުރިހާ

ގެްކިޔަނީްތިމަންނަމެންްދެންްމިޖައްސަަވއި،ްމިއަދުްސުޕްރީމްްކޯޓަށްްވެސްްބަވަީނ،ްދެންްޖެހުނުްކޯޓަށްްވެސްްބަވަނީ.ް

ްއޮންނާނޭ ްްފަޅުހަދަން ްރުފިޔާ ްމިލިޔަން ްްމިދިޔަތިރީސް ނޑަައޅާފަ. ްކަ ްތިމަންނަމެންނަށް ްއެއްެޗއްްބަލަސަރުކާރުން !

ްބުނެވިދާނެ،ްގެ ނޑަށް ްނުނިމެއޭ.ްައޅުގަ ނަޑއެޅުމަކުން ްއަޅާކަ ްއިމާރާތެއް ްބުރީގެ ްދިހަ ްބޮޑުސިްނގާ ނަމޭ.ްެއްމަނަފުށީގައި

ް ްވަރަކުން. ްއެ ްބަލަނުނިންމޭނެ ްހުންނަންޖެހޭނެ. ްނޫނޭް!ފައިސާ ްހުރެގެންނެއް ްޕްރީޕެއިފައިސާ ްކިާޔްޝިއުްޑު. ނާ

ްފަޅު ްދެތިން ްތިބޭފުޅަކަށް ްވިްއކާލިއިުރގައި ްއެްއޗެހި ްނެތްތޯްރަށާ ްހަނދާނެއް ްދިންްްއެއީް.ބޭފުޅާ ްއުސޫލަކުން ކޮން

އިކްއިޕްމަންޓުތަެކްއްރިހާްމިނިސްޓްރީްއަށްްގެންނަންޖެހޭްހުްހެލްތުްްއެްއޗެއް.ްއޭނަްއަށްްާޚއްޞަްކުންފުންޏެއްްހަދައިގެން

އުފެދޭްެއއްެޗއްތޯ.ްއެކަމަކުްއަދިވެސްްޯކޓުތައް.ްްކޮރަޕްޝަްންތެރޭގައިއެންޓިއެއީްެވސްްއުސޫލަކުން.ްގެނައީ.ްއެއީްކޮންް

ް ްނަހައްދަވާ ްއެހެން ްއޮތީރަންޮކޅާ. ްކޯޓުއަުޅގަް،ދެން ްބޭފުަޅކު ްކިޔާ ްވެލިޒިީނ ްފެނިގެންދިޔައީ ތެެރއަށްްނޑުމެްނނަށް

ްފަ ްސަކަރާތްޖެްއސެިވްމަންޒަރު،ްކޯޓުތަކުގެ ްހުވާވައްަދއިގެން ްމަނިޑޔާރުން ްދުވަހު.ްެއވެސް ްނޫންްކުރެްއވި ްއެއް އްސަލަ

ްސު ްއެކަމަކު ްމިއަދު ްބޭފުޅުންނަށް. ްހަޅޭއްލެވޭ.ްޕްރީމްތި ްއެބަ ްކިޔާފައި ްއެބަްކޯޓޭ ްއެކަްއެޗއް ްކިޔާ ޖެހޭްްއެހެންވީމާ،

ްތި ްސުބޭްދިމާކުރަން. ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކޯޓުފުޅުންގެ ްބޭފުޅުޕްރީމް ްިތ ްތަުޅއެުޅވިއިރު ްަގއި ްމި ްހަމަ މަޖިލީހުގައިްން

ް ްމަތިއްބެވީ. ްމި ްހަެއއީ ްވޭތުވެިދޔަްމިް،ޔާތުގައިޖިލީހުގެ ްކަމެްއް، ްހިނަގއިދިޔަ ްހަޔާތުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްގުނަމުންދާ މި

ްޕްރީސު ްއޭ. ްސަރ ްޔޭސް ްބުނީ ްވެސް ްދުވަހު ްއެ ްބޭފުޅުން ްތި ްއެކަމަކު، ްތަޅުެއޅުން. ްކޯޓުގައި ްތިްމް ްއައިސް ްމިއަދު

ްއަޅުްވާހަކަ ްނޫންދެްއކީމަ ްކުރިމަތީގައި ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްނޫނޭ. ްރީއްެޗއް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްކޯޓުަގިއްގަ ްސުޕްރީމް ތޯ

ްހުްތަޅުއެުޅވުން ްބާއްވާަފއި ނޑިޔާރުންނާެއއްަކއިރީަގިއ ްފަ ްކޯުޓތަކުގެ ްާރއްޖޭގެްްރިހާ ްއެއްޗެހި ިދމާލަށް

ްކިޔުްއވަ ްއެްއޗެހި ްހުންނަވަިއގެން ްކަމުަގިއ ްދިަޔއީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމުން ްއަޅައިނުަލއްވާ. ްހަމަ އެހެްނވީމާ،ް.

ްއެއަ ްވާހަކަޅުަގނޑު ްބިލުގެ ް ްބެހޭ ްވާަހކަދައްކާްންިޓކޮރަޕްޝަާނ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނިކަންްިއރު ްހިނގާށޭ ދައްކަންޏާ

ް ްބަހުސް ްމި ްްހުޅުވާލަމާރަނގަޅަށް ނޑުމެން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްމިއަޅުގަ ދެއްކޭކަށްްވާހަކަްމިއަދަުކްނެތް

ްތިބޭމި ްމެންބަރުންތަކެއް ްޚާއްޞަ ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްތިއްބެވި ްމަޖިލީހުގައި ްއިނަސެންޓުތާ ްެވސް ްޭއގެތެރެއިން ބޭފުޅުންްްނެ.

ް ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދިއްދޫ ްޤަބޫުލުކރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީްތިބޭނެކަން ްގޮތަށް، ްވިދާޅުވި ްސަމީރު އަޙްމަދު

އެްބޭފުޅާގެްެވސްްވާހަކަފުުޅަގިއްްްސކޮށްްހިނަގއިގެްނދިޔަްކަމެއްްކަެމއްްވެސް.ނގަަޅށްްއަދިްގޯކަންތަކީްރަްޖީ.އެމް.އާރު

ބޭފުޅުންްވެްސްއްބެވިްްލގައިްތިްވެސްްްަޑއިރެކްުޓކޮށްްވިދާޅެްއްނުވޭްޯގސްކޮށްްހިނަގއިދިޔަްކަމެކޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެްެލވެ

ބޫލުކުރަްއވާްޭބފުޅުން.ްއެކަމަކުްއެްބޭފުޅުންެގްޤަްކަންތައްްނިމުނީްރަނގަޅަށްކަންްތާނަގއިްޖީ.އެމް.އާރުްތިއްބެވިްމިްއެބަ

ްްޕާޓީން ނޑާއެ ްކަ ްވިދާޅުބޭފުޅާ ްއެްއޗެއް ްވަކި ްމައްސަލަލަފާނެތީ ްއެީއކީ ްޒާުތގަިއްްުނވެދާނެ. ްއޭގެ ްނޫން. ެއއް

ް ްޢިްއޒަހިނގައިފާނެ ްދާއިާރގެ ްއެހެންީވމާ،ްދިއްދޫ ްބޭފުޅުންކަމެއް. ްކަހަލަ ްސަމީރުމެން ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ވެްސްްްތތެރި

ްއަތުްންެއއަރޕޯޓުްތިބިްއެބަ ްބޭފުޅުން.ްމިީއްމީެގްރިަޔލިޓީްޖީ.އެމް.އާރު ްުއފާވާ ްއޮތީްދެއަކީ.ްޯއކޭ.ްްނެގީަމްމިއަދު ން
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ްވާަހކަ ްއެންޓިޮކރަޕްޝަނުގެ ްމި ްސަރުކާރުންއަޅުަގނޑުމެން ްމިދިޔަ ްވާހަކަ.ްްދައްާކއިުރ ްކަންތައްަތކުގެ ކުެރއްވި

މިއަދުްކުޅުުދއްފުށީްދެކުުންމިްސަބަބުތަކަށްްޓަކައި.ްޖެހެނީްްފާސްކުރަންްމިްބިލުްފެނިގެންިދޔަތޯްމިއަޅުަގނޑުމެންނަށްް

ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްބިލުދާއިރާގެ ްމި ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްފާސްކުރަން ްސަބަބުތަކަށްމި ްމި ްޓަކައި.ްޖެހެނީ

ްފެނިގެންދިޔަ ްމިނިސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފިނޭންސް ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްކޮންމެވެްސްްޓަރުނޫންތޯ ވިދާޅުވަނީ

ޖެހޭ.ްްގޮތެއްްބަލަންްއެބަްވެސްްވީްހުއްޓޭ.ްބަލަްއެއަށްްބޭރުވެަފއިްެއބަސައިަޑކުންްވީުނވީްއެއްްނޭނގިްފައިސާަތކެްއް

އުޅެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްްއެއްްނޭނިގގެންްމިްކިަތއްްމިިލޔަންްރުފިޔާތޯްމިއަދުްައޅުަގނޑުމެންނަށްްވީނުވީް،ކިތައްްފަިއސާތޯ

ްއަްމިއަދު ނޑުމެން ްވާަހކައަުޅގަ ްއަނގަފުާޅކޮށްފައި ްވާހަކަދަްއކާއިުރ، ްއަޅެްިއްސ ްކިޔަމާްް،ދައްާކއިރު ްއެަކްއޗެއް ކިޔާ

ް ްމިހާރުވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިނގާށޭ. ްމި ްކިޔާ ްދެއްކިްކިޔަނީ ްވެސް ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހުގައި ްެއްއޗޭ.

އަކީ.ްރައްޔިތުްނގެްްދެްއކީމަްމިއީްމައްސަލަދެްއަނަގއިންްވާހަކަބޭފުޅުންްްތިްވެސްްމިްދައްަކނީ.ްއެކަމަކުްވާހަކަްމިއަދު

ްއާދޭހާ ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވަން ްއެުކ ްވާހަކަނުދައްކާށޭ. ްއަނަގއިން ްއޮީތްދެ ދެން

ްބަލަްގެއިންޑިޔާް ްނަހައްދަް!ވާހަކަ. ްގަމާރުންނަށް ްރައްޔިތުންނަކީ ްމިދިެވހި ްކިލޯްވާށޭ. ނޑޫ ްހަ ްނުލިބުނަސް، ްވިސާ އަދު

ް ްނުލިބުނަސް، ްފޯރައެއް ްދައްެޗއް ްމިއިްކޮންމެވެްސ ްކީްއެވގެންކަްގެން ްއެުއޅެނީ ްއެބަ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްނޭގ.ން

ްޤަބޫލުކުަރން ނޑު ްއަުޅގަ ްލޯބިވޭ. ްެދކެ ްއިންޑިޔާ ްއިންިޑޔާގެއިންޑިޔާްްއަޅުަގނޑު ްރަްއޔިތުންނަީކ، ސަުރކާރަކީްްގެ

ންންނަށްއަޅުަގނޑުމެ ްައޅުގަ ްޤައުެމއްަގއި ްވެފަިއވާ ްޤުރުބާނީތަެކްއ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްޤަބޫލުކުރަން.ްޓަަކއި ޑުމެން

ް ްތިއެހެންނަމަވެސް ްްމިއަދު ްވިދާޅުވި ްދިމާވިޔަސްިވއްސާރަިއގެ ްކަެމްއ ،ް ނުޑގައި ްބަ ްދިމާވިޔަްސްމިއަދު ިރއްސުން

ް ްމީހުންނަށްްއެނގޭނެ ްއިއްޔެ ްިވއްސާރައާ ްއިއްް،ްގުިޅގެންކަންައއި ްޔެ ްވިްއސާރައާ ްކަމެއްްްމިްްގުޅިެގންކަންއައި ހުރިހާ

ްވިްއސާރައާްމި ްއައި ްއިއްޔެ ްފަޅޯްވަނީ. ްެވއްޓުނީްަގސްގުިޅގެން ްވިއްސާަރއާްިއއްޔެް.ވެސް ްއަެންއްްއަިއ ގުިޅގެން

ްބިންތައް ނޑު ްދަ ްހަްރަށުގައި ްިވއްސާރައާެވސް ްއައި ްިއއްޔެ ްއޭނަްްލާކުވީ. ްވެއްިޓގެން ްއަނެަކކު ވެސްްްފައިްގެގުިޅގެން

ްހިްަރއްޔިުތންނަށްްއެނގޭްކަމެއް...ހަލާކުވީ.ްމިއީްދިވެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަތިފުޅުނުވާނެކަފުޅުވާހަ ްމެންބަރަށް ްްދަްއކަާވްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންގެ ްބެހެްއޓެވުމަްށްޮގތަކަށް ޢަމަލުތައް

ްދަންނަވަން.ް

ް

ްއަޙްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:މުްފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާގެމަނަ

ްވިއްސާަރިއގަ ްގަދަ ްައއި ްއަސަރުތައްްޭއގެްއިއެހެންވީމާ،ްމިއަދު ްކުރި ްވެއްޓުނީމަް،ފަހުން ްގަހެއް ްދޯް،އޭގެ ންޏެްއްއޭގެ

ހިނިގްގެްޒާުތގައިްކޮންމެވެސްްތަނަކުްންއޭްް،ކަމަީކްައޅުަގނޑުެމންގެްތެރޭަގއިްނގޭެންެއއީްމިހަލާކުވީމާްމީހުންނަށްްއެ
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ނޑަށްްވަރަްށްްއްްނޫންކަން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުްހިތަށްްމިކަމެ އަރަނީްހިނގާށޭްނިކަންްކެރިގެންްދިމާކުރަމާ.ްއަުޅގަ

ނޑެއްް ްލަ ްމީހަކަށް ްނޯންނާނެ ްައޅުަގނޑު ްލާރިްްކެރޭ. ްއަތުން ްމީހެއްގެ ްނޯންނާނެ ނޑު ްއަުޅގަ ވެްސްްެއއްްވެްސްދީފަ.

ްނަގާފަ ްހިނގާޭށ ްއެހެންވީމާ، .ް ްބަހުފައްޓަންޏާ ްއެހެންީވމާ،މި ްފައްޓާލަމާ. ްފައްޓަންޏާ ްޢިއްޒަތްތެިރްްސް ނޑު އަުޅގަ

ލާފައިްކުރިއަށްްގެންދަން.ްދެއްކިްވާހަކަްއަޑުއަަހއިްމެްބޭފުޅުންްދެންްއަޅުަގނޑުްބޭނުންްމިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްރައީސް.ް

ް ްބްރޭކުްމިހާްއެހެންވީމާ،އަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތުކޮށްލާނަންހިސާބުން ްއެދޭނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދުް. ްރަނގަޅަށް ްނިކަން .

ްދޭނަންްޝުކުރިއްޔާ.ްްދަހިްއައިނުންްމަސްބާނައި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްރިޔާޟުްވިލުފުށީ ްނިޒާމާްމެންބަރު ްމައްސަލަްރަޝީދު. ްދާއިްބެހޭ ްތޮއްޑޫ ްޢިއްޒަތްތެިރްއެއް ރާގެ

ްދު.ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީ

ް

ްނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީއްޑޫްދާއިތޮ

ްނިޒާމާ ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްމައްސަލަްްޢިއްޒަތްތެރި ްްބެހޭ ްނެގީ ްމި ްގިނަްއެއް ްވަރަށް ްދާއިރާގެ ނޑުެމންގެ އަުޅގަ

މިްކަންކަްންް،ރުްހޫނުވެމިހާރުްއެތާްމަންޒަންޑިއަންްހަިއކޮމިޝަނުގައިްތިބެ،ްއިްއަދަދެްއގެްރައްޔިތުންްއިްއޔެިއންސުރެ

ިއްއާިއްރާއްޖެއާްގުޅުންްއޮތީްކިހާްހިސާބެއްަގއިތޯ؟ްއެްއްޚަބަރެްއަގއިްއެބަްއޮްތްޭޑވިުޑްބެކަމާްދާއިރުްމިހާރުްއިންިޑޔާ

އުޅެނީްބަލިްހާލަތުްހުރިްްމިބަލިމީހުންނަށްްރާއްޖެްވިްއކަން.ްއަނެްއކޮޅުންްރާއްޖޭގެްރާއްޖެްއައިްާވހަކަ،ްއޭނަގެްޢާއިލާް

ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް...ްންްނުފުރިގެން.ގޮތު

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްްބެހޭ ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގައި ްނެންގެވޭނީ ްދަުށން ްއެްއގެ ްމައްސަލަްހިނގަމުންދާ

ްގަ ްޤާނޫނާއެްއގައި ްނުވަތަ ްޚިލާފަށް ްްާވއިދާ ްހިނގަމުންދާ ްވަންޏާ.ޚިލާފަށް ްދާއިރާްކަމަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްވިލުފުށީ ގެ

ްއަރުވަން.ްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި
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ްރަީއސް.ްއާދެ!ްޝުކުރިއްޔާ ްފޮނުއްވީތީެވ،ްްިޢއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްޤާނޫނެއް ްހުއްުޓވުމުގެ ްކުޅުުދއްފުށީކޮރަޕްޝަން

ްދާއިރާގެް ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއާދެ!ްދެކުނު ްމެންބަރަށް ްޙަޤީޤަތުަގއިްްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމަކީ ްފުޅާްްމި ްވަރަށް ްދާއިރާްްވެސް

ްވަރަށްް ްގޮްއެްއގަިއ ްފުރިހަމަ ްއަލީަގއި ްމަޢުލޫމާތުގެ ްފާސްކުރަންްގިަނ ްމަޖިލީހުން ްމި ްެއއީްުތަގއި ްބިލެްއ. ްއޮތް ޖެހިފައި

ރާއްޖެްވަނީްދުނިޭޔގެްވަަރކަށްްއަހަރުްދުވަުހގެްތެރޭަގއިްދިވެހ3ްިހުގެްތެޭރގައިްއަދިްރަކަށްްއަހަރުްދުވަވ4ްަވޭތުވެިދޔަް

ހާްދަރަޖަްއަްށްރަޕްޝަންެގްމައްސަލަތަްއްވަނީްއިންތިރުަގއިްއަތްނުފޯރާްމިންވަަރށްްކޮގެްލިސްޓަްށްބަލަިއލާއިކޮރަޕްޝަނު

ްޮގއްސަ. ްފަރާތުންްމައްޗަށް ްއިންޓަރނޭޝަނަލްެގ ްފާއިތުްޓްރާންސްޭޕރަންސީ ްމި ްރިޕޯޓަށްްނެރުނު ްއަހަރުގެ ްދެ ވި

ްްއިުރގައިބަލައިލާ ްމިންވަރަށް ްލަދުގަންނަ ްދިވެިހރާއްޖެ ްކޮރަޕްޝަނުްެވސް ްތެރޭގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވަނީ ްކަންތައްްގެ

ްއާދެ!ހިނގާފަ ްުހއްޓުވުމަށްް. ްކަންތައްތައް ްއަޅުްްމި ްޤާނޫނަކުން ްހިމަނާފައި،ްަޓކަިއ ްކަންތައްތަެކއް ނޑުމެން ގަ

ނޑުމެންގެްމައް ްައަވސްކުރުމަކީްެވސްްވަރަށްްމުިހއްމުްކަމެއް.ްއަުޅގަ ސަލަތައްްކޯޓަށްްިދޔުމާްެއކުަގއިްއެްަމއްސަލަތައް

ްބެލޭނެް ްައވަހަށް ްމައްސަލަތައް ްމި ްޯކޓުތަކުން ްއެުކގައި ްޤާނޫނުތަކާ ްމި ްހުިރ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއެބަ ްޤާނޫނުތައް ތެރޭގައި

ްއެބަ.ް ްއޮންނަންޖެހޭ ްވެސް ްދާއިރާގެްގޮތްތަެކއް ްގެމަނަފުށީ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު އާދެ!ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުދެއްެކވިހެން،ްކޮރަޕްޝަުނގެްކަންތައްތަކަކީްެއއީްސިއްރުންްބަޔަކުްކޮށްފައިްއޮތްްކަެމއްް

ް ްފާއިތުވީ ްގޮެތްއގައ3ްިނޫން. ްޮބޑު ްފާޅުކަން ްވަރަްށ ްއެީއ ްހަމަެއކަނިްްއަހަރު. ްކަންތައްތަެކއް. ްއޮްތ ކޮށްފައި

ް ްމަްއސަލަ ްފަޅުހިއްކުމުގެ ްތިލަފުށީގެ ްކޯޕަރޭޝަނުން ްތިލަފުށީ ްހިނގާ. ްބަލައިލަމާ ްކަަމަކށް ްއެންމެ 21ްއަޅުަގނޑުމެން

ް ްެއއަްށވުރެ ްހަވާލުކުރީ ްހެވީލޯޑާ ްޑޮލަރަށް ްޮއްއވާ.17ްްމިލިއަން ްއެމް.ޓީ.ީސ.ސީ ްއަެގްއަގއި ްހެޔޮ ްޑޮލަރު ިމލިއަން

ްއެހެންވީމާ،ްމިހިރީް ްކިޔާއުޅެނީ. ްމީހުން ްކޮރަޕްޝަން ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްމިއަށްހެން ްކޮރަޕްޝަްނތޯ. އެހެންވީމާ،ްމިއީ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެަމނަފުށީ ްއާދެ! ްދެއްކުން. ްފައިސާ ްޚިދުމަތަކަށް ްނުލިބޭ ްކަންތައްތަްއ. ްހުރި ކޮށްފައި

ބޭސްްގެނައުމަށްްޓަކައިްއެްޑވާންސަށްްއެމް.ޑީ.ޕީގެްއެކްިޓވިސްަޓކަށް،ްއާދެ!ްފާހަގަކުރެްއވިހެންްހެލްތުްމިނިސްޓްރީްއަށްް

މިލިއަށްްުރފިޔާްއެްޑވާންސަށްްދިންްވާހަަކ.ްމިހިރީްދުވާލުްމެންދުރުދަޅައިގައިްހިންގާަފއިްހުރިްބޮޑެތ12ްްިޝިޢުނާްއަށްް

ްބެލެމުން ްަކންތައްތައް ްމި ްޢަމަލުތައް. ްކޮރަްޕޝަނުގެ ްޮބޑެތި ްުސވާލަކީ.ްްކަންތައްތައް. ްއުފެދޭ ްމިއީ ްދޭތޯ މިހާރު

ްކޮމިޓީަގއިް ްބަޖެޓު ްައޅުަގނޑުމެން ްކިޔަިއގެން ްބަޖެޓުދޭންޖެހޭނޭ ްމުއައްސަސާަތކަށް ްމިނިވަްނ އަޅުަގނޑުމެން

ްމިް ްެއއްަގއި ްމުއައްސަސާ ްކޮްނމެ ްބަލާއިރުަގއި ްމުއައްސަސާތަކަށް ްމިނިވަން ްގެންދަން.ްެއހެންނަމަވެސް ވާހަކަދަްއކަމުން

ްގޮތެއްގަިއްކަންތައްތަ ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްމަސަްއކަތް ްެއއްގެ ްމުއައްސަސާ ްއެ ްވެސް ްމުއައްސަސާއަކުން ްކޮންމެ ްއ،

ްހުރިކަމުަގިއް ްދަތިތަކެއް ްބޭފުޅުްނނަށް ްއާދެ!ްކުީރގަިއްއެ ްޤަބޫުލކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްތަންތަން އަދާކުރަންޖެހޭނެ

ްމުައއްސަސާތަް ްމިނިވަން ްސަރުާކރަކީ ްމި ްމިއަދުެގ ްިމްވިޔަްސ ްިމއަދު ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްސަރުކާެރއް ްބިރުދައްާކ ކަށް

ްކަންތައްތައްް ްމި ްމަތިން ްގޮެތއްގެ ްއެއްގޮތްވާ ްޤާނޫނުތަކާ ްއާދެ! ްމަތިން، ްއުސޫލުގެ ްއޮންނަ ްހަމަޖެހިފައި ކަންތައްތައް

ްޮކމް ްއެއަރޕޯޓު ްއެހެންމެ ްފިޔަވަޅުެއޅެންޖެހޭނެ.ްއާދެ!ްހަމަ ްމެދު ްއެމް.ޑީ.ީޕެގްބެލެންޖެހޭނެ.ްމިކަންތައްތަކާ ްވެސް ޕެނީން
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ް ނޑުމެންނަށ77ްްްވެރިކަމުަގއި ްއަޅުގަ ްދޭތެރޭން ްމި ްކަމަށް ްއޮތް ްއެއް ްމަްއސަލަ ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްރުފިޔާގެ މިލިއަން

މިލިއަންްޑޮލަރަށްްއެއަރޕޯުޓ78ްްއަުޑއިިވގެންްދިޔަ.ްމިހިރީްހިނގާފައިްހުރިްބޮޑެތިްކަންތައްތައް.ްއާދެ!ްޖީ.އެމް.އާރަށްް

ްމައްސަ ްވިްއކާލި ްހިއްސާ ްއެމް.ޑަބްލިއު.އެްސ.ސީގެ ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްމައްސަލަ.16ްްލަ. ްވިއްކާލި ްޑޮލަރަށް މިލިއަން

ް ްހިއްސާ ްކަންތައްަތއް.47ްްދިރާގުގެ ްބޮޑެތި ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްމިހިރީ ްމައްސަލަ. ްވިްއކާލި ްޑޮލަރަށް މިިލއަން

ނޑުްހިތަށްއަރާ.ްމިއީްހިނގާަފއިްހުރިްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިއަދުްމިްވާހަކަްދަްއކަންްފަސްޖެހެނީްކީއްެވގެން ބާއޭްއަުޅގަ

ކަންތައްތަުކގެްވާހަކަ.ްއަދިްމިއަދުްބޯޑަރްކޮންޓްރޯލްްސިްސޓަމުގެްވާހަކަްދަްއކާއިުރަގއިްމިއީްއެމް.ޑީ.ީޕގެްސަރުކާރުްން

ްޒިންމާއުފުލާކަށްނުޖެހޭ. ްމީގެ ްބަޔަކު ްތިބި ްތެރޭަގިއ ްމިސަރުކާރުގެ ްމިއަދު ްެއއް. ްޖަރީމާ ްމީެގްްހިންގާފައިވާ އަދި

ްމިް ްބޮޑަށް ްމާ ްބޭފުޅުން ްތިްއބަވާ ްއިމިގްރޭޝަނުަގއި ްހީވޭ ްފަހަރަށް ްބަެއއް ްއަޅުަގނޑަށް ްނުޖެހޭ. ްެވސް ޒިންމާވާކަށް

ދިފާޢުކުރައްވާީތވެ،ްމިްބޭފުޅުްންމިްދިފާޢުކުރައްވަނީްކޮންްަސބަބަކާްހެދިގެންތޯ.ްކޮރަޕްޝަަނށްްމަގުފަހިވާްގޮތަށްްކަމެއްް

ްވެް ްކަމަށް ްއޮތް ްބަލަންޖެހޭނެ.ްކޮށްފައި ްކޮށްފަ.ްއެކަން ްއޮތީ ްއެ ްވީނަމަވެސް ްކުިރކަމުގައި ްސަރުކާރުން ްމި ްއެއީ އްޖެްއޔާ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްިބރުގަންނަންވީ. ްައޅުަގނޑުމެން ްކޮްނކަމަކާތޯ ްއަޅަންޖެހޭނެ. ްވެސް ްފިަޔވަުޅ ްދޭތެރޭަގއި އެކަމާ

ް ްވެއްޖެއްާޔްއެކަން ްކަމަށް ްނެތް ްކޮރަޕްޝަންްބިރުގަންނާކަށްނުޖެހޭ.ްކޮރަޕްޝަން ްނޫންތޯ.ްއަދި ްބަލަންވީ އަޅުަގނޑުމެން

ްބަލަންވީނޫންތޯް ްމިންވަރަށް ްެނތް ްޝައްކެއް ްޝައްކުފިލައި،ްމީހުންނަށް ްޝައްުކއުފެދެންޏާ ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް އޮތްތޯ

ްކުރާް ްދިމަދިމާލުން ްބައެއް ްމިދަންނަވާހެން ްއަޅުަގނޑު ްޙަޤީޤަަތކީ ްމިއަދުގެ ްއެހެންނަމަެވސް އަޅުަގނޑުމެން.

ންތައްތަުކގަިއްކޮރަޕްޝަނަްށްމަގުފަހިވާްގޮތަށް،ްވަިކްމީހަކު،ްވަކިްޕާީޓއަކުންްކުރީމަ،ްއެއީްކޮންމެްޕާޓީައކުންްވެްސްކަ

ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭް ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުެމން ްމިއީ ްދަނީ. ްމި ްފެނިގެްނ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަންޒަރު ްހިމާޔަތްކުރާ ްމީހާ އެ

ލުްކަމުގެްވާހަކަދަްއކާިއރުްމިއަދުގެްސަރުކާަރކީްކޯޓުަތކަށްްބިރުދައްކާްަބއެއްްނޫްންކަމަކީ.ްއާދެ!ްކޯޓުތަުކގެްމުްޞތަޤިއް

ްޖުޑިޝަލްް ްނޫންތޯ ްެވރިކަމުގައި ްތަޅުއެުޅވީ.ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްކޯޓުގައި ްސްޕްރީމް ްނޫންތޯ ްވެިރކަމުގައި އިނގޭތޯ.ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ

ްއަށްްސަރވިސްްކޮމިޝަންްބަންދުުކރީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަުރކާރުންްނޫންތޯް މިްމަޖިލީހުގެްދޮރުގަިއްތަޅުއެުޅވީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީ

ްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާްމެްނބަރުންްނޫންތޯްމިްމަޖިލީހުންްމިތާގައިްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްނިްސބަތް...

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްބަރުްްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެން

ް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމ17ްްިޢިއްޒަތްތެރި ްވެރިއަކު ްބާޣީ ްގެންދާ ްދިމާކުރަމުން ްއެއްކޮށް ްމަޖިލީހާ ްރައްޔިތުންގެ ްމުޅި ވަނަ

ްޤައުމުަގއިްހުރީ.ްކީްއވެތޯްޖުީޑޝަރީްއަށްްބާރުނުފޯރުވަނީ.ްބޭނުންހާްކަމެއްްޖުޑިޝަރީްތެރޭގައިްކުރަމުންްއެްދަނީ.

ްް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްނިޒާީމ ްމެންބަރު ްއަޅުަގނުޑްްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްވިލުފުށީ ްނޫން. އެއް

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްމިހިރީް ްރަހީނުކުެރއްީވ. ްމިތާނގައި ްމެންބަރުން ްނިސްބަްތވެަވޑަިއނުގަންނަވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމަޖީލީހުގައި ްމި އާދެ!

ްބެލެންޖެހޭްކޮށް ްކަންތަކަކީ ްމި ްކޮރަޕްޝަނީ. ްބޮޑެތި ްމިއީ ްވެރިކަުމގަ. ްއެމް.ޑީ.ޕީަގއި ްކަންތައްތަްއ ްހުރި ފައި

ްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންަނާވް ްމަޖީލީހަށް ްމި ްޚިލާފަށް ްާޤނޫނާ ްބަލާއިރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމައެާއއެކު ކަންތައްތަކަީކ.

ްޢިއްް ްދާއިރާގެ ްމުލަކު ްހައްޔަރުކުރެްއވި. ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން ްދާއިރާގެ ްާމމިގިލީ ްހައްޔަރުކުރެްއވި. ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްމެންބަރުްހައްޔަރުކުރެްއވި.ް

ް

ްދެއްެކވުން:ންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަމިލަ

މިފަ.ްއަހަރުްފުރިްއިއްެޔަގއިްވަނީްނ1ްިިޑސެމްބަރުްިއއްތިހާދުގެްފެށުމަށ23ްްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ!ް

ް ްބަލައިލަންޖެހެނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްދިވެިހ23ްްވީއިުރގަިއ ްއަީލގަިއ ްަދޢުވާތަކުެގ ްކުރި ްއިއްތިހާދުން ޑިސެމްބަރ

ރައްޔިތުންނަށްްލިބުނީްކިހާވަރެއްގެްމަންފާްއެއްތޯ.ްހާސިލުުކރެވުނީްކޮންްްކަންތައްތަކެއްތޯ.ްލިބުނީްކިހާްފައިދާްއެއްތޯ.ް

ްއެންމެ ްހަމައެކަނި ްއޮތް ްތަން.ްްފެންނަން ްތިބި ްސަލާންޖަހަން ްނުލިބިެގން ްވިސާ ްމަގުމަތީގައި ްރައްޔިތުްނ ްއޮތީ. ކަމެއް

ްވަރަށްް ްގޮތުން ްބެހޭ ްތަންތަނާ ްކޮރަޕްޓުވެފައިވާ ްމީހުންނާއި ްކޮރަޕްޓުވެަފއިާވ ްބިލެއް، ްކޮރަޕްަޝނުގެ ްހަޤީޤަތުގައި އާދެ!

ް ްދަންނަވާނީ. ްައޅުަގނޑު ްބިލެކޭ ްރީތި ްވަަރށް ްތަފްސީލުކޮށް، ްޖުމްަލްރީތިކޮށް، ްތާއީދުކުރަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްބިލަށް މި

ގޮތެްއގަ.ްއެހެންނަމަވެސްްކޮަރޕްޓުވެފައިްތިބީްމީހުންްމިްބިލަށްްފަހަރެއްގައިްތާއީދުނުކޮށްްމައުޟޫޢިންްބޭރުގައިްމުޅިންް

ްލޯ ްއާއި ްހަދިޔާ ްބުނެފައިވާ ްކަމަށް ްޢަމަލު ްކޮރަޕްޓުގެ ްކަމެއް. ްވެދާނެ ްހަމަ ްެދއްކުމަީކ ްވާހަކަތަކެއް ްފިޔާ،ްއެހެން ނާއި

ްކްރެޑިޓަށްް ްއަދި ްޮކމިޝަނާ ްޑިްސކައުންާޓއި ްއޮްތއިރުަގއި، ްކަންތައްަތކެއް ްބައިވަރު ްއެތައް ްތަފްސީލީ މިކަހަލަ

ްނުވަަތް ްގޮތުން ްުގޅޭ ްފައިސާއާ ްވިޔަސް، ްކަމަށް ްމުދާދިނުން ްކްެރޑިޓަށް ްގޮސް ްއެގޮތަށް ްއަދި ްވިޔަސް ފައިސާދިނުން

ްައގު ްއުފެއްދޭ ްވިޔަސް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްއެހެންްމުދަލާ ްފިޔަވައި ްއާމްދަނީ ްހުއްަދ ްިވޔަސް، ްމައްސަލަތައް ްނުވަތަ ކުރުން

ްއުފުލަންޖެހޭް ްތަނަކުން ްިވަޔސް، ްެއއްެޗއް ްއެއްެވސް ްެއހެން ްފިޔަވައި ްއާމްދަނީ ްހުއްދަ ްވިޔަްސ. ްއެްއޗެއް އެްއވެސް

ްިވޔަް ްދަރަންޏެއް ްމާލީ ްނުވަތަ ްެއއް ްޒިންމާ ްމާލީ ްަދއްކަންޖެހޭ ްވިަޔސް،ްތަނަކުން ްޒާތުެގްމުދަލެއް ްމި ސް،ްމިހެންގޮސް

ްވާެން ްކޮރަޕްޓު ްހުރި ްއެބަ ްހިސާބަްށ ް)ޏ(އާ ްާއއި ް)ޑ( ްގޮްސ ްފެށިގެން ްއިން ް)ހ( ްކަންތައްތަެކްއ، ްަބއިވަރު އެތައް
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ްވަރަްށް ްބިލެްއ. ްދިގު ްފާހަަގކޮށްދެްއވާފަ. ްކަންތައްތައް ްބެލެޭވނެ ްކަމަށް ްކޮރަޕްޓުވީ ްބުނެޭވނެ، ްކަމަށް ްކޮރަޕްޓު ނުވަތަ

ްބިލެއް ްކޮންބަެއއްތޯްތަފްސީލު ްކޮރަޕްުޓވީ ްުނވަތަ ްކޮންބަެއއްތޯ ްތިބީ ްކޮރަްޕޓުވެފައި ްހަޤީޤަތަކީ ްމިއަދުގެ .ްއެހެންނަމަވެސް

ްިއއްެޔގެް ްކުރެވޭތޯ. ްއަށް ްމާދަމާ ްކަންތައްަތއް ްނުވި ްއިއްޔެ ްބަލަންޖެހެނީ ްމިއަދު ްކަންނޭނގެ. ްނޫން ހޯދުމެއް

ްލިބޭ ްމާދަމާ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްނެތް ްާވްވާހަކަދަްއކަިއގެން ްބިުލގައި ްބިުލްބަލައިގަެނ،ްމި ްމި ްޓަަކއި ްއަށް ކަށް.ްމާދަމާ

ކަންތައްތައްްވީހާްައވަހަކަށްްމިްޤައުމުގައިްތަންފީުޛކުރުމަީކްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮުތަގއިްެވއްޖެްއޔާްކޮންމެހެންވެސްް

ްޤައުމުގަ ްމި ްނޫޅޭ ްނޭގިނެއް ްމީހުން ްތިބި ްޮކރަޕްޓުވެފައި ްކަމެއް. ްއޮތް ްވެްސްކުރަންޖެހިފައި ްކޮންބަެއއްކަން ްކޮަރޕްޓުވީ .

ް ްއެނގޭ. ްރައްޔިތުންނަްށ ްދިވެހި ްޤައުމ23ްްީއެނގޭ. ްގޮތުން،ްނުވަތަ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިހާރު ޑިސެމްބަރްިއއްތިހާދުން

ްވެއްޖެްއޔާް ްގޮތުން ްދާ ްޢަމަލުކުރަމުން ްމިހާރު ްހަރަކާތުން ްހިންާގ ްރައްޔިތުންނަށް ްމަިޖލިސް ްރައްޔިތުންގެ ހަރަކާތުން

ްެއއީްއަީޑގަ ްޤަބޫލުކުރޭ. ްރައްޔިތުން ްބެލެވެންފަށައިފި. ްމިހާރު ްގޮުތަގއި ްގޭްނެގއްެގ ްހިންގާ ްހުރެެގން ްބޮހެްއ ްަވކި ިއ

ްވަިކް ްޮގވަނީ ްމެންބަރެއް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްވެސް ްރޭ ްމިދާކަށް ްދާދި ްފެނުނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމެންބަ ްގޮވަނީ. ްރައްޔިތުންނަށް ްނޫން. ްއަާރވަަޑއިގެްންމީހަކަށް ްގަިއކޮޅަށް ްމެންބަރުެގ ްވަޑަިއގެްނވީމަ، ްތަނަށް ްއެ ރަށް

2714ްމާރާމާރީްހިންގިްތަން.ްއެހެންވީމާ،ްމާރާމާރީްހިންގާްގޭންގެްއގެްސިފަޖެހިގެންްއެްދަނީ.ްއެްނޫންްގޮތަކަށްްވެސްް

ްގެންް ްކުރިއަށް ްފަށައިގެން ްކެމްޕެއިްނ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްއޮންނަ ްއަހަރު ްއަުޅަގނޑުްވަނަ ްކަމަށް ދެވިދާނެ

ްދޮށުަގިއް ްއެމްބަސީ ްނުޖެހޭނެ.ްއާދެ!ްއިންޑިއާ ްއުޅޭކަެށއް ްޖެހިގަެނގެން ްއެގޮތަކަށް ޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްކޮންމެހެން

އަށްްއަަރިއގެންްދާއިުރގަިއ277ްްއިނ177ްްްކިޔުޖެހިފައިާވްރައްޔިތުްނގެްައދަދުްދުވަހުންްދުވަހަށްްދަނީްއިތުރުވަމުން.ް

ްެއއްެވްސްއަޅު ްހައްލުކުރާކަށް. ްއެަކން ްތަނެއް ްކުރި ްކަމެއް ްއެއްެވސް ްހަމަ ްސަރުކާރަކުން ްމި ްނުފެނޭ ަގނޑުމެންނަކަށް

ްޚިލާފަށްް ްމިހާރަށް،ްޤާނޫނުތަކާ ްމިހާރަށް،ްމިހާރުން ްމިހާރުން ްހަމަ ްފެންނަނީ ްނުފެނޭ.ްއަޅުަގނޑަށް ްތަނެއް ްކުރި ކަމެއް

ނޑުްއަތްްބޭނުންކޮށްެގންްބޭރުކޮށްލިް ޖީ.އެމް.އާރުްައލުންްއަނބުރާްގެނެސް،ްިދވެހިްރައްޔިތުންނަށްްލުއިްފަސޭަހްދަނގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގިނަ ްވަރަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްގޮތާ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްކޯޓުން ްއާދެ!ްސުޕްރީމް ްގެނެސްދޭން. ްވެސް ްކަމުން މި

ްނޭ ްކަމެއް ްނޫން ްމާދަމާ ްހިތަްށއަރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަިއފި. ްިމްމެންބަރުން ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ނގެއޭ

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްްއުވާަލިއފިްކަމަށް،ްނުވަތަްމިްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްދައުރުްނިމިްއޖެްކަމަށްްއަމުރެއްްނެރޭނީ.ް

ްތަންފީޛުކުރާނެް ްއެވެސް ްނިމުނީ. ްވެސް ްތިބީމާ،ްއެކަން ްހިފައިެގން ްބަޑި ްވަށައިގެން ްމިތާ ްއައިސް ްސިފައިން ނެރުނީމާ

ްތި ްވެްސްބައަކު ްކަމަށް ްމިއީ.ްމި ްކަމެއް ްވެދާނެ ްމިއީކީ.ްހަމަ ްކަްނނޭނގެ ްކަމެއްްނޫން ްފަހަރެއްގަ.ްަހމަްނުވާނެ ބެދާނެ

ނޑަކަށްްނޭނޭގް އަޅުަގނޑުމެންްިވސްނަންްއެަބްޖެހޭ.ްމިއަށްްކިޔާނީްކޮރަޕްޓުތޯްނުވަތަްކޮރަޕްޝަނުގެްޢަމަލެއްތޯްއަުޅގަ

ތަންމެްކަންތައްތަކެއްްއަޅުަގނޑުމެންްކުރިމަތީގައިްފެންނަމުންްމިްދަނީ.ްދެންްއެއަށްްވާނީްކިހިނެއްްކަމެއް.ްމިކަހަލަްކި

ްކުީރް ްަތކުރާރުކޮށް ްބުނިއިރުަގއި، ްކަމަށް ްކަމެއް ްއޮތް ްފަށާފަިއ ްސަރުކާރުން ްކުރީ ްއަީކ ްމައްސަލަ ނެކްސްބިްޒގެ

ްފިޔަް ްއެތައް ްޓަކައި ްޓަކައި،ްކުިރއަށްްނުގެްނދިއުމަށް ްުނގެންދިުއމަށް ްއެކަން ްކަމެްއްސަރުކާރުން ްއޮތް ްއަޅާފައި ަވޅުތަކެއް
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ްހަަމް ްޓަަކއި ްފޮރުވުމަށް ްހަޤީޤަތް ްމަޢުލޫމަތު،ްތެދު ްއޮުޅވާލަިއ،ްރަްއޔިތުންނަށްްސާފު އެއީ.ްއެހެންވީމާ،ްރަްއޔިތުންނަށް

ްސަރުކާުރެގް ްމިއަދުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްވެސް. ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެ ްހަމަ ްދެއްކިދާނެ ްެވްސ ްއެއް ްވާހަކަ ކޮންމެ

އް،ްައޅުަގނޑުމެްންދަންނަވާލަފާނަންްއެްފަރާތްތައްްރައީްސގެްއިޒުނަްއޮިތއްޔާ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުަގނުޑްއިސްފަރާތްތަ

ްކުރާކަްށްކޮންމެހެން.ް ްއެކަން ްނޫން ްެއއް.5ްްބޭނުމެއް ްޖަރީމާ ްހިންާގްބޮޑުސިންގާ ްތިބެގެން ްއަީޑަގއި ފަރާތަކުން،ްމީގެ

ްއެ ްހިންގި ްދިވެހިރާްއޖޭގައި ްޤަރުނުގައި ްމި ްވެސްްމިއީ ްޤަރުނުގައި ްމި ްަވއްކަން.ްއެހެންވީމާ،ްމުޅި ްިޚޔާނާތުގެ ްބޮޑު ންމެ

ްފާްސވިަޔސްް ްބިލު ްމި ްނޫިންއޔަކާ ްހުއްޓިގެން ްޢަމަލު ްމި ްކޮރަޕްޓުެގްޢަމަލު. ްބޮޑު ްވައްކަްނ،ްއެންމެ ްޮބޑު ްއެންމެ ކުރި

ްއެހެންވީް ްނެތް. ްގޮެތއް ްހުްއޓުވޭނެ ްޢަމަލު ްކޮރަޕްޓްގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްބިުލްމާދަމާ ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ މާ،

ބަލައިގަނެ،ްމިްބިލުަގއިްވާްަކންތައްތައްްރީިތކޮށް،ްވަރަށްްސަރީޙަކޮށްްބަލަިއްފާސްކުރުަމށްފަހުގައިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީގެް

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްގޮތެއް ްބިނާކުރެވޭނޭ ްޤައުމު ްމި ްޓަކައި ްއަށް ްމާދަމަ ްރަނގަޅު، ްކޮށްފައި، ްގޮތުަގއި ްރަނގަޅު ދިރާސާ

ްެދއްިވްމެންބަރު ްޝުކުިރއްޔާ ްދިއުން. ްހަމަޖެހިގެން ްކަންކަން ްމި ްއެީކަގިއ ްއަދާކުރުމާ ްމަްސއޫލިއްޔަުތ ްރަނގަޅު ންގެ

ްފުރުޞަތަށްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިާރގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްނާޒިމުދިއްގަރުްދާ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުކުމާފަންނުްދެ

ްކޮރަޕްޝަނާއިް ްރައީސަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްބީ ްއާޓިފިޝަލް ްމަނިކު ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްކަމަށް ްމީހެއް ްފުރިފައިވާ ްއިން ްފަސާދަ ްމީހުންްޚިޔާނަތާއި ޗަށް

ްއެހެރީް ްާދއިރާަގއި ްޞިއްޙީ ްހަމައެއާެއުކ ްއަދި ްބަލަންޖެހޭ. ްއެބަ ްމައްސަަލ ްއެ ްއެެހންވީމާ، ްޮގވަނީ. ްެއ ފޮނުވަިއގެން

ްކީމޯް ްޕޭޝަންޓުންތައް. ްކެންސަރު ްތިބީ ްއެ ްދޮރުމަތީގައި ްއެމްބަސީެގ ްއިންިޑއަން ްމިހާރުވެސް ްމައްސަލަތަކެއް. ހުރިހާ

ޕޭޝަންޓުންްއެްތިބީްބޭރަށްްބޭސްފަރުވާްއަށްްނުެދވިފައިްެއތައްްބަިއވަރު.ްއެްމީހުންްއެްްނުހެދިފައިްއެްތިބީ.ްިކޑުނީގެ

ްތިބީްކިޔޫޖެހިގެންްވެސްްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއެކަެމއްްނޫންތޯްއަޅުަގނޑުމެންްރަނގަުޅކުަރންވީ.ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްނޫ ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްމެންބަރު ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޮގތުން ްބުނާ ްގަާވއިދު ްމަޖިލީހުގެ ން.

ްމަޖިލީހުގައިް ްކަމެއް ްޤާނޫނުއްސާީސާއްޚިލާފު ްނުވަތަ ްކަމެއް ްޚިލާފު ްގަާވއިދުަގއި ްަމޖިލީހުގެ ްފުރުޞަުތއެރުވޭނީ އެްއގައި

ްކަ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްގަާވއިދާއި ްހިސާބުތަކުަގއި ްބައެއް ްމާލޭގެ ްވާނަމަ. ްކަމަށް ްމީހުންގެްހިނގަމުންދާ ްކުރާ ންތައް

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްާދއިާރގެ ްދިއްގަރު ްއަުރވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްބައްލަވާނެ. ްފަރާތްތަކުްނ ްއެ މައްސަލަތައް

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނާޒިމަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިާރގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްނާޒިމުދިއްގަރުްދާ

ްރައީ ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝޫކުިރއްޔާ ްމަޖިލީހުެގްއާދެ! ްައޅުަގނޑު ްގޮެތއްަގއި ްޢާއްމު ްވާހަކަދެްއކުމަކީ ްބިލުތަކަްށ ްއާދެ! ސް.

ތަޅުމުގައިްކޮްށއުޅޭްކަެމއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްބިލާްދޭތެރޭގައިްވަރަށްްމުހިއްމުްާވހަކަްއެއްްދަންނަވާލަންްވެަފިއް

ްކުޅުދުއްފު ްއާދެ! ްކުރަނީ. ްމި ްބޭނުން ްފުުރޞަތުގެ ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުްއޮތީމާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ށީ

ނޑުްދެކެނީ.ްއަދިްމިީއް މުޙައްމަދުްނަޝީދުްހުށަހަޅުއްާވފައިވާްމިްބިލަކީްވަރަށްްބޮޑުްޤައުމީްމަސައްކަތެއްްކަމަށްްައޅުގަ

ްރާއްޖޭގަ ްދެެކން.ްއަދި ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްކަމަށް ްބިލެއް ްއުފަންކުރަންވެއްޖެ ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާުރްކޮންމެހެން އި

ްއެް ްމޫަލއްަވއި، ްމުއައްސަސާ ްެއ ްއިތުރަށް ްހަރުދަނާކޮށް، ްއިތުރަްށ ްމުއައްސަސާ ްބެހޭ ްއެންޓިކޮރަޕްޝަާނ އުފެދިފައިވާ

ްބިލަށްް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްެދކެނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްާވޖިބެއް ްއޮތް ްމައްޗަށް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްކުރުމަކީ ކަންތައްތައް

ްމު ްވަރަްށ ްމީަގއި ްނައްތާލުމަށްްބަލައިލިއިުރގައި ްއިން ްރާއްޖެ ްކޮރަޕްޝަން ްއަދި ްފާހަގަކުެރވުނު. ްކަންތައްތަކެއް ހިއްމު

ްޤަބޫލުކުރަން.ް ްއަޅުަގނޑު ްެވސް ްކަމަށް ްރަނގަޅުެވގެންދާނެ ްސަބަބުން ްބިލުގެ ްމި ްކަންތައްތަކެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ޓަކައި

ްތަ ްާވހަކައަކީ ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވާލަން ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްިމްއެހެންނަމަވެސް ްދަންނަވާލަން ްއެއް.ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ފާތު

ްބާރުވެިރް ްކުރިޔަސް،ްކިތަންމެ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްކިތަންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮމިޝަން ްއެންޓިކޮރަްޕޝަން ްައކީ ްވާހަކަ އުޅޭ

ތަކާްކުރިްކަމަށްްވިޔަސްްއެންޓިކޮަރޕްޝަންްކޮމިޝަނުގެްފަރާތުންްބަލައިްހޯދާްމައްސަލަތައްްޝަރީޢަތާްހިސާބަށް،ްކޯޓު

ްކޮމިޓީންް ްމާލިއްޔަތު ްއާދެ! ްމަންޒަރު. ްފެންނަމުންދާ ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްވާކަން ްބަްނދުވެފައި ްމަގު ްދިއުމުގެ ހިސާބަށް

އަހަރުްުދވަހުެގ3ްްވަރަށްްފަހުންްބެލިބެލުންތަކުންްއެގުނުްގޮުތަގއިްއެންޓިކޮރަްޕޝަންްކޮމިޝަނުގެްފަރާތުންްވޭތުވެިދޔަް

މައްސަލަްހުރީްޕްޮރސެކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެްޭމޒުމަތީގަ.ްޕްރޮސެިކއުޓަރްޖެނެރަލ72ްްްެގް%ތެރޭގައިްފޮނުިވްމައްސަލަތަކުް

ްެއްއް ްއަްނގަވާފަ ްގޮތެއް ްނިންމެވި ްގޮތުން ްބެހޭ ްމައްސަލަތަކާ ްއެ ްއަދި ްނުވޭ. ްެއއް ްފޮނުއްވާފަ ްކޯޓަށް ްމައްސަލަތައް އެ

ްކޮރަޕްޝަނާ ްއެއްަޗކީ ްއެނގޭ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމީގެން ްނުވޭ. ް%ްވެސް ްމައްސަލަތަކުގެ މައްސަލަަތއ72ްްްބެހޭ

ްކޯޓުތަކާްހިސާބަށް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްަމއްޗަްނގޮޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:މަދުްރަކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްދެމައްޗަންޮގޅީް

ްބޮޑުމީހާް ްކޮރަޕްޝަން ްއެންމެ ްނެގީ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމި ްމައްަސލަ ްނިޒާމީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްދޭންެވގެން ްޚަބަރެއް އުފާވެރި

ްކޮރަޕްޝަނާްބެހޭްބިލަށްްވާހަކަދައްކާތީްއަުޅަގނޑުްވަރަށްްބޮޑަށް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީނދެ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރި ްދިއްގަރު ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ވަަޑއިގަންަނވާ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިާރގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްނާޒިމުދިއްގަރުްދާ

ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްޝުކުރިއްޔާ ްބޭނުންވިްއާދެ!ްޝުކުރިއްޔާ ްދަންނަވާލަން !ްއަޅުަގނޑު

ްމައްސަލަތަާކް ްމި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނުފޮނުވޭ ްމައްސަލަ ްކޯޓުތަަކށް ްވަންޏާ، ްކަމަށް ްޕްރޮސެިކއުޓުނުކުެރވޭ ވާހަކަައކީ

ްބޭފުޅުންް ްބައެއް ްމައްސަަލްރައްދުވާ ްބައެއް ްހުރި ްފޮނުވާފައި ްމައްސަލަތައް ްމިގޮތަށް ްނޭޅޭނޭ.ްއަދި ްފިޔަަވޅެއް ދޭތެރޭގައި

ްއެްވެ ްސަބަބަކީ ްފެނޭ. ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްދާތަން ްހަމަޖެހިގެން ްަމޤާމުތަކަށް ްބަެއއް ްސަރުކާުރގެ ސް

ބޭފުޅުންގެްމައްސަލަްއެއްްނެްތކަމަށްްނޫނީްދަޢުވާނުއުފުލިްެއހެންވާތީްއެްބޭފުޅުންްމަޤާމުތަކަށްްޢައްޔަންކުެރިވ،ްއަދިްެއް

ްޢަމަލުތައް ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްއިތުރު ްއަޅުަގނުޑްްބޭފުޅުން ްއެހެންވީމާ، ްތަނަވަސްވެެގންދޭ. ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްވެސް ކުރުމަށް

ްޕްރޮސިކިއުޓަރް ްއިޞްާލޙުކުރަންޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކު ްއައުމާ ްވުޖޫދަށް ްޤާޫނނު ްމި ްގޮުތގައި ޤަބޫލުކުރާ

ްފޮނުވާނޭ ްމައްސަލަަތްއ ްކޯޓުތަކަށް ްެވސް ްޖެނެރަލް ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްވެސް. ްޤާނޫނު ްމުއްދަތެްއްްޖެނެރަލްގެ ވަކި

ްމައްސަލަތަްއް ްމޭޒުމަތީަގއި ްބޭފުޅާގެ ްއެ ްއެގޮތަށް ްޖެނެރަލް ްޕްރޮސެކިއުޓރ ނޑަައޅަން. ްކަ ްޖެހޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ްދީގެްން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފުރުަޞތު ްބެެހއްޓުމުގެ ްނުގެންނަަވއި،ްއެގޮތަށް ްޢަމަލެއް ްެއއްެވސް ްއެއަްށ ބަހައްޓަަވއިގެން

ްއަ ްނޯންނާނެ ްބޭނުންވާްތިބެވޭކަށް ްނައްތާލަން ްކޮަރޕްޝަން ްއާދެ! ްބޭނުންވަންޏާ. ްނައްތާަލން ްކޮރަޕްޝަން ނޑުމެން ުޅގަ

ކަމަށްްވަންޏާްކޮރަޕްޓުްމީހުންގެްމައްސަލަްކޯޓުތަކަށްްއެބަްދާންޖެހޭ.ްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެްއިޚްތިޔާުރގެްދަށަށްްއެް

ަކހަލަްފިޔަވަޅެއްްާނޅުްއވާ،ްެއޮގތަށްްހުންނަވާްކަމަށްްވަންޏާްްކަންތައްްދޫކޮށްލަިއ،ްުނވަތަްެއކަމާްބެހޭްގޮތުންްެއއްެވސް

ްހެޔޮް ްއެކަމުން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްބާރުވެރިކުރުިވޔަސް ްކޮމިަޝން ްއެންޓިކޮރަޕްޝަން ްވަަރަކށް ްކިތަންމެ އަޅުަގނޑުމެން
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ްދޭ ްފަރާތްތަކާ ްހިންގާ ްޢަމަލުތައް ްކޮރަޕްޝަނުގެ ނޑުމެންނަށް ްނުފެންނާނެ.ްއަޅުގަ ްއެއް ްޝަރީޢަތްކުރެވި،ްއެްނަތީޖާ ތެރޭ

ްފަސްޖެހިގެންނުދާނެ.ް ްމީހުން ްހިންގުމަށް ްޢަމަލުތައް ްކޮރަޕްޝަުނގެ ްނޫނިއްޔާ ްލިބިގެން ްއަދަބު ްޙައްޤު މީހުންނަށް

ްުޝކުރިްއާޔް ްބޭނުންކުރީ. ްފުރުޞަތުގެ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްޮގތުން ްފާހަގަކޮށްލުމުެގ ްނުކުތާ ްމުހިްއމު ްމި އެހެންކަމަށްވުމާެއކު

ްސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްޢާޒިމުމެދުްހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީް

ް ްއޮތީ ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްިދވެހިރާއްެޖ ްއިންޑެކްްސގައި ްކޮރަޕްޝަނުެގ ްދުނިޔޭގެ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި 136ްޝުކުރިއްޔާ

ް ްއަހަރު ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްވ176ްެވަނަގަ. ްވުެރ ްއަށް ްޒިމްބާބުވޭ ްެވްއޓިއްޖެ. ްއަށް ްޙަޤީޤަތުގަިއްވަނަ ްމަތީގައި ސް

ކޮރަޕްޝަނުގެްކަންތައްތަކަށްްބަލާއިރުްދިވެހިރާއްޖެްމިްވަނީ.ްޙަޤީޤަތަކީްައޅުަގނޑުމެންެގްތެރޭގައިްމިފަދަްކަންަތއްތަްއް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްބޮޑުކަްނ. ްވަރަށް ްއިހުމާލު ްފަރާތްތަުކެގ ްތިބި ހުއްޓުވަން

ްއޮފީހާްވާހަކަފުޅުދަްއކަ ްޕީ.ޖީ ްމައްސަލަތައް ްނިންމާ ްބަލައި ްއިން ްޭއ.ސީ.ސީ ްއެންޓިކޮރަޕްޝަނުން، ްވިދާުޅެވއްޖެ ވަމުން

ްމިީއް ްވާކަން، ްމަޑުޖެހިފައި ްމައްސަލަތައް ްތެރޭގައި ްެއތާ ްވަންދެން ްދުވަހެއް ްއެތައް ްފޮނުވުމަށްފަހު ހިސާބަށް

ނޑުްވާަހކަްކުރިއަށްްގެންދާނީްހަމަްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިއަދުްފެންނަންްއޮތްްޙަޤީޤަތެއް.ްޢިއްޒަްތތެ ރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ްަރއީްސް ްިދޔަ. ްވިދާޅުވަމުން ްލިސްެޓއް ްިދގު ްވަރަށް ްވާހަކަދަްއަކވަމުން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ވިލުފުށީ

ްޢަމަ ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްނުވަތަ ްނޭދެވޭ ްހުރި ްކޮށްފައި ްސަރުކާރުްނ ްއެ ްއޭރުގަިއ، ްނުަވތަ ްސަރުކާރުަގއި ލުތަކުގެްނަޝީދުގެ

ްއެބަް ްހިތަށްއަރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްކަެމއްގެ ްނެތް ްލިްސޓުގައި ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްގެންެދވި. ްވިދާުޅވަމުން ލިސްޓެއް

ްމިް ްމިހާރު ްކުޑަކޮށް ްގެންނަން ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ްނެކްްސބިޒްގެ ްޙަޤީޤަަތކީ ްވިޔަސް. ްގޮތެްއ ްކޮންމެ ގެންނަންޖެހެއޭ

ްމަޑުޖެހެ ްނުވަތަ ްމިހާރުެގްފަސްޖެހެނީ، ްފަހަތުަގއި ްަމއްަސލައިގެ ްމި ްއަޑުިއވޭ. ްބުނާ ްމީހުން ްއަޅުަގނޑުމެން ނީ

ްކަމަށް.ްމީހުންްމިްވާހަކަތައްްހަމަްތަކުރާރުކޮށްްދައްކަމުންދޭ.ްމިްފައިސާ،ްމީގެތެެރއިންްބޮުޑް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވާ

ނޑުމެންެގްފައިސާްެއއްްލިބިފައިްއޮީތ،ްނުވަތަްނަގާފައިްވަނީްމިހާރުެގްރައީސުލްޖު މްހޫރިއްޔާްދަްއކަމުންދާްވާހަކަްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްް ތެރެއިންްިއވެމުންދޭ.ްއަދިްިމަކންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަިމއްލަފުޅަށްްެވސްްނަފީކުރަމުންނުދާްތަންްއަުޅގަ

ނޑުްްއެބަްފެންނަމުންދޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްދައްކަމުންދާްވާހަކައިަގއިްޙަޤީޤަތުގައިްވަރަށްްބޮޑުްޙަޤީަޤތެއް ވާްކަމަށްްއަުޅގަ

ްފަހަރެްއގަިއް ނޑަްށްހީވަނީ ްކޮމިޝަނުން،ްައުޅގަ ްއެންޓިޮކރަޕްޝަން ްދަންނަވަނީ ްމި ްޤަބޫުލކުރަން.ްެއހެން ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްނަަމވެްސް ްފެނިގެން ްގޮތަށް ްޖީ.އެމް.އާުރ ްއަކުރުަތއް ްނެކްްސބިޒްގެ ްލިބުންއިރުަގއި ްމި ްހިސާބަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއ

ްއެންޓިކޮރަޕްޝަނުްންްޖީ.އެމް.އާރުގެް ްޙަޤީަޤތުގައި ްބަދަލުގައި ްބެލުމުގެ ްމައްަސލަ ްމި ްހުއްުޓވާފަިއ ްކުއްިލއަކަށް މައްސަލަ

ްދާންޖެހޭް ްމައްސަލަ ްއެ ްހުއްުޓވުަމށްފަހު ްކަންތައްަތއް ްެނކްްސބިޒްގެ ްަމއްސަލަ، ްނެްކސްބިޒްގެ ްއެދެމުންދިޔަ ްބޮޑަށް މާ

ްމިް ްގޮސް ްހިސާބަށް ްފަރާތްތަކާ ްދާންޖެހޭ ްބޮޑަށްްްހިސާބަށް، ްވަރަށް ްތެރޭގައި ްމައްސަލަ ްމި ްހުއްޓުވަިއގެން މައްސަލަ
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ްކަމަށްް ްއޮތް ްއެނގެން ްތަފްސީލުކޮށް ްވަރަށް ްވާކަން ްޮގްސފައި ްކުރިއަށް ްނުވަތަ ްހިންގާފައި ްޢަމަލުތައް ކޮރަޕްޝަނުގެ

ްފަސްޖެ ްދެއްކުމަްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްާވހަކަ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްބުނަމުންދިޔަ. ްއަބަދުވެްސްއެންޓިކޮރަޕްޝަނުން ހިލާފައި

ނޑުމެްން ނޑުްދަންނަވާނީްމިްވާހަކަތައްްއަުޅގަ ކުރީގެްސަުރކާރުގެްވަރަށްްބޮެޑތިްވާހަކަތައްްަދއްކަމުންްދާިއރުގައިްއަުޅގަ

ްވިދާުޅވި،ް ްވާހަކަދަްއކަވަމުން ްމެންބަރު ްާދއިރާެގ ްިދއްގަރު ްދެންމެ ްރައީސް، ްިޢއްަޒތްތެރި ްގެންނަންޖެހެއޭ. އެބަ

ްުދވަސްވަުރްވަރަްށްއެންޓިކޮރަޕްޝަން ްައޅުަގނުޑްއުޅުން ްކޮމިީޓަގއި ްވާހަކަ.ްއަޅުަގނޑުމެން،ްާމލިއްޔަތު ެގްރިޕޯޓުތަުކގެ

37ްބޮޑަށްްދައްކަވަމުންދިޔަްވާހަކަްއެއްްކުީރގެްރައީސލްޖުމްހޫރިްއޔާ.ްއަޅުަގނޑުްއެހާްދައްކާްިހތްވާްވާހަކަްެއއްްނޫންް

ްކޮރަ ްއޭުރގެ ްވާހަކަ.ްއެހެންަނމަވެސް ްކުރީގެ ްބެއްލެވުމަށްފަހުގަިއްއަހަރު ްރިޕޯޓު ްއޮޑިޓު ްުނވަތަ ްމައްސަލަތަކެއް ޕްޝަނުގެ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްވާކަން ްރިޕޯުޓގައި ްއެ ްމައްސަލަތަކެއް ްިގނަ ްޚިލާފު ްއާދަޔާ ްގިނަ ްވަރަށް ްފޮނުވިފައި ްހިސާބަށް ޕީ.ޖީއާ

ނޑުމެންްއެްވާހަކަތައްްަތކުރާރުކޮށްްއެކި ިހސާބުތަކުަގއިްދަްއކަމުންްއެބަްްއެންމެންނަށްްވެސްްއެބަްއެނގެމުންދޭ.ްއަުޅގަ

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްތަނެއް، ްހިނގަިއގަންނަ ްކުރިއަށް ްެއއް ްަމއްސަލަ ްެއއްވެސް ްމީގެތެެރއިން ްއެހެންނަމަވެސް، ދޭ.

ްއޭރުެގް ްވެދާނެ ްފަހަރުގައި ްޙަޤީޤަތަކީ ްފެންނަމަކުންނުދޭ.ްމީގެ ްމަންޒަރެއް ްފޮނުވާ ްހިސާބަށް ްކޯޓުތަކާ ޕްރޮސިކިއުުޓކުރަން

ްކަމަށް.ްވެރި ްއޮތް ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްބާރު ްނުފޫޒުފޯރުވުމުގެ ްކަންތައްތަކަށް ްމިފަދަ ްއަދިެވސް ްފަރާތުން ކަންކުިރ

ްސަލާމަތްވާނީް ްކަންތައްތަކުން ްމިފަދަ ްދެނެގަނެ، ްވެސް ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ އެހެންކަމުން

ްކަން ްމި ްބަލައި، ްޢަމަލުކޮށްގެންތޯ ްގެންނަން.ްކޮންގޮތަކަށް ްފުރިހަމައަށް ްަވރަށް ްޤާނޫނަށް ްއެްނޓިކޮރަޕްޝަނުގެ ތައްތައް

ްއޮތްް ްމި ްމިހާރު ްއަނެއްކާ ްމުޖުތަމަޢު ްމުޅި ްތަކުާރރުވެގެްނ، ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ އެހެންނޫންނަމަ

ްކުިރއަް ްދަރަޖަެއއް ްއެތައް ްިދވެހިރާއްޖެ ްއިންެޑކްްސގައި ްކޮރަޕްަޝނުގެ ްދުނިޭޔގެ ނޑަްށްވަރަށްވުރެ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ށްދާނެ

ްމިަފދަް ްވާ ްތެޭރގައި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްމިހާރުއްސުރެ ްދަންނަވާަލނީ. ްމި ްވާހަކަަތއް ްިމ ްައޅުަގނޑު ފެންނާތީވެ،

ްދަންނަވަން.ް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނުޑ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްތަޙުޤީޤުކުރެވެންޖެހޭ ްބަލައި ްމަްއސަލަތައް ްބޮޑެތި މައްސަލަތައް،

ްަރީއސް.ްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރި

ް

ްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްއަްށް ްދުނިޔެ ްނޫން. ްކަމެއް ްއާ ްެއއީ ްވާހަކަަދއްކަން ްކަންތައްތަުކގެ ްމި ްމިއަދު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްކަމެ ްއަންނަ ްހިނގަމުްނ ްކަންތައް ްމި ްވެސް ްފާޅުވީއިުރގައި ްކަންތައްަތއް.ްއިސްލާމްދީން ްކޮރަޕްޝަންގެ ްކަމަކީ، ްމި އް

ްއެންމެް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްާޚއްޞަކޮްށ ްކަންތައްތަކެއް. ްއޮްތ ްހިނގާފައި ްހަމަ ްވެސް ްތެޭރގައި އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ

ހޭްއުފާވަނީްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީަގިއްހިމެނޭްމުޤައްރިރުްމިްތަނުގައިްއެްއވެސްްވަަރކަށްްވާހަކަުނދައްކަަވއި،ްކޮރަޕްޝަނާްބެ

ްއެް ނޑިޔާރުން ްފަ ްެއއްތަްނކޮށްގެން ނޑިޔާރުން ްފަ ްހުރިހާ ްބޭފުޅާ ްއެ ްއުފާވޭ. ނޑު ްައޅުގަ ްވާަހކަފުޅުދެއްެކވީމަ ގޮތުން

ބޭފުޅާގެްމުށުތެރެއަށްްގެންނަަވއި،ްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީަގއިްއެްގަތްަގނޑުްމިްތަނުގައިްހާމަކުރަންްވަގުތުކޮެޅއްްއެްަވގުތުް
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ްބޭ ްެއ ްއެހެންނަމަވެސް ްޮބޑުކޮށް،ްނުލިބުނު. ްމުސާރަ ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ްއުާފވަނީ،ްހުރިހާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަދެްއކެވީމާ ފުޅާ

ްބޭފުޅާ.ް ްއެ ްވެސް ްނިންމެވީ ްކޮށް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްއެ ްދެްއވަިއ ްއެއްެޗއް ްމަތީ ްުވރެ ްއަށް ްރުފިޔާ ްަލއްކަ އެއް

ްއެހެންނަމަވެސް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުދެއްެކވުމުަގއިްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގަިއވާްގޮުތގެްމަތިންްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކަށްްރައްދުވާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފު

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަެދއްެކވުމަކީ ްގޮތަށް ްއެްއ،ްކުޑައިމީްސވާ ްވާހަކަ ްެއއްވެސް ް)ކ(46ްްގޮތަށް ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްއިންްމަނާކުރާްކަމެއް.ް

ް

ްންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެ

ްކިހިނެއްތޯޭއް ްކޮރަޕްޝަން ްދަންނަވަީނ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަދައްކާއިުރ ްބެހޭ ްކޮރަޕްޝަނާ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑިޔާރުންް ްފަ ްހުރިހާ ްއިންނަނީ ްއެ ްމުޤައްރިރު ްހިމެނޭ ްކޮމިޓީަގިއ ްމާލިއްޔަތު ްޤާނޫނު، ްމާލިްއޔަތުގެ ނައްތައިލެވޭނީ

ްކޮރަ ްއެސް.ޓީ.ޯއގައި ްަވއްަޓއިލަްއވާފައޭ. ްތެެރއަށް ްބޭފުޅަުކ37ްްމިލިޔަްނ،22ްްޕްޝަނުގެ ްެއއް ްތެޔޮ ްރުފިޔާގެ މިލިޔަން

ްކޮމިޓީގައިް ްމާލިއްޔަތު ްފަހުން ްއެންމެ ްނޫނޭ. ްކޮރަޕްޝަނެއް ްދަންނަވަނީ ްއެ ްވެސް ްއެބޭުފޅާ ްނަގައިގެން، ދަރަންޏަށް

ްެއއްކަލަ ްމެދުވެިރެވގެން ްމުޤައްރިރު ްއެްްއިންނަވާ ްއެއްފަަދއިން ްބޯކިރުކޮޅެކޭ ްސާފު ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑިާޔރުން ްފަ ހުރިހާ

ބޭފުޅާްއެހެރީްމިނިވަންވެފައޭ.ްއެްއވެސްްލާރިްއެއްްދައުލަތުްންނަގާފައިްނެތޭ،ްނުވަތަްއެްސ.ޓީ.އޯްއިންްނަގާފައިްނެތޭ.ް

ް ްވަކި ްމިގޮތަްށްދަންނަވާއިރު. ްނޭނގެ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްވާނެވަރު ްކޮރަޕްޝަނަށް ްނޫންްދެން ްދަންނަވާކަށް މީހެްއެގްވާހަކަ

ްއަޅުަގނޑުްމިްދަންނަވަނީ.ްޮކރަޕްޝަންްކިހިނެއްތޯއޭްނައްާތލެވޭނީްޞަޙާބީންގެްދައުުރއްުސރެ...ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަގވާއިުދގަް ްގެއްލި، ްކޯރަމް ްދަނިކޮށް ްހިނގަމުން ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ް)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ްގެއްލިއްޖެ. ްގޮތުެގްކޯރަމް އިވާ

ް ްރަނގަބީލުޖަހައި ްމަތިްނ5ްްމަތިން ްގޮތުގެ ްަގވާއިުދގަިއވާ ްއެހެންވީމާ، ްނުވި. ްހަމައެއް ްކޯރަމް ްވެސް ްބެލިއިރު މިނެޓު

ނޑުްމަަސއްކަްތކުރާނަން.17:15ްއަޅުަގނޑުްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްފަސްކޮށްލަންްގަސްތުކުރަނީ.ް ަގއިްޖަލްސާްފެށޭތޯްއަޅުގަ

ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް)ޖަ ްއަށް(17:15ްއިނ9:55ްްްލްސާްމެދުކަ

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޖަލްސާ ްމަތިނ17:15ްްމަޖިލީހުގެ ްގޮުތގެ ްގަވާއިުދގަިއވާ ްހަމަނުވާތީ ްކޯރަމް ްރަނގަބީލުޖެހުމަށްފަހު ްފެށުމަށް ަގއި

ް ްއެހެނ5ްްރަނގަބީލުޖަހައި ްުނވި. ްހަމައެއް ްކޯރަމް ްވެސް ްބެލިއިރު ްޖަލްސާްމިނެޓު ްޖެހޭނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ކަމުން،

ނޑުްޖަލްސާްދެންްފަށާނީް ްގައި.ްވަްއސަލާމްޢަލައިުކމް.11:77ްއަނެއްާކވެސްްފަްސކޮށްލަން.ްައޅުގަ

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(17:37ްއިނ17:21ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް]އަށ11:73ްްްއިްނ17:37ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހު .`ް ްމަސައްކަތްސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު ނުޑްްމަޖިލީހުގެ ްއަުޅގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްގެންދާއިުރ ްކުރިއަށް ަފށައިގެން

ް ްމަްއޗަންޮގިޅްފުރުޞަތުއަރުވާނީ ްގެންެދވި ްުކރިއަށް ްވާހަކަފުޅު ނާޑލަންޖެހުނުއިރު ްމެދުކަ ްމަސައްކަތް ނުޑމެން އަުޅގަ

ްަމށް.ްއަށްްގެންދެވުވާހަކަފުޅުްކުރިްްގެޝީދުދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަ

ް

ްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްކޯރަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮރަޕްޝަނާޝުކުރިއްޔާ ްދަނީ ްމި ްހަމަނުވެ ްމިްމް ްާވހަކަދައްކަންޖެހިފައި އޮތީްްގުޅިގެން.

ްައޅުގަްބެހޭްކޮރަޕްޝަނާ ްމިއަަދކުގޮތުން. ްކޮރަޕްޝަނަކީ ްދަންނަވަމުންދިަޔއީ ްކަެމްއްް،ނޑު ްއޮތް ްފެށިފައި އިްއޔެއަުކ

ްމި ްހަމަ ްއެނގިލަްއވާނީ ްރަނގަޅަށް ްއެންމެ ްކަންތަްއތައް ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްޢިއްޒަތްތެރިންނަށް.ްްނޫނޭ. ްތިބި ތަނުގަިއ

ްއެސް.ޓީ.އޯ ްރުފ25ްިގެ ްމިމިލިޔަްނ ްކަންތައްަތއް ްތެލުގެ ްޢިއްޒަތްތެްޔާގެ ްއެްތަނުގެ ްނަމުގައި ްމެންބަރެއްގެ ރި

ްއުޅެިނކޮށް ްނުދެއްިކގެން ްލާރި ްެއ ްއައިްސ ްް،ވިޔަފާރިކުރަމުން ްކޮމިީޓއަކުން ނޑިޔާރުްނގެ ްނުވަަތްފަ ްނިންމީ އެ

ނޑިޔާުރގެްއިންް ްދައްކަންްއަކީްެއްއވެސްްލާރިްނިންމީްޭއނަފަ ބަށްްކަމަށާިއްއެްބިލުތައްްވެސްްޣައިްނުޖެހޭްމީހެއްެއއް

ނިޑޔާރީްކޮރަޕްދިޔަްކަމަށް.ްމިހި ޖެހެނީްގިނަްްންގެްވާހަކަްމިެހންްދައްކަންްމިރުަޝންްވަދެފައިްހުިރވަރު.ްައޅުަގނޑުްފަ

ނޑިޔާރުން ނޑިް،ފަ ްފަ ްރަނގަޅުމަދު ްބައެއްްްަގއިކަމުާޔރަކު ްހިމެނޭ ްހަމަ ްކޮރަޕްޝަން ނޑިޔާރުންނަކީ ްފަ ްގިނަ ްވިަޔްސ

ނިޑޔާރުގެްްނޑުްގައިމުއަރަމުންދަނީ.ްއަޅުގަމުޅިްދިވެހިރާއްޖޭގައިްއެްއަޑުްކަމަށްް އޮެވގެްންްއަކަށްްކޮޕަރްޝަންްވެސްްފަ

ނ ްފަ ްކަްޑިޔާުރގެނުވަތަ ްެއއްވެސް ްމެައކަށް ްނިންމާފައި ްެއއްއް ްއިރާދަކުރެްއވިއްްްޮގއްސަ ްނޯންނާނެ.ްއަދި ނޑު ޔާްއަުޅގަ

ްކޮރައަޅުަގނުޑްނޯ ްޢަމަލެްއްހިންގާފަްޕޝަނުންނާނެ ްއެްއވެސް ްދިމާވެގެންްެއއް.ްއެހެންނަމަވެސްްގެ ްަމއްސަލަްމި ްއުޅޭ

ް ްކ17ްޮއަކީ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްމަޝްހޫވަނަ ްޢިއްޒަތްތެރިރަޕްޝަނަށް ްބޭފުޅުންތަކެއް ްމިރު ްގޮތުަގއި ތަނަށްްްންގެ

ްއެް،އައުމުން ްފުާޅވެެގންދިއުން. ްބޮޑަށް ްކުރިއަްށވުރެ ްަމުގ ްއެްއްްކޮރަޕްޝަންގެ ްއެންމެން ްހުރިހާ ްހުއްުޓވޭނީ ކަންަތއް
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ްއެންް،ހިތަކުން ްދައުލަތަށްހުރިހާ ްމުދަލެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްއަމިއްލަް،މެންގެ ްނަމަވެސް ްހައިސިއްޔަުތން އަށްްްއަމިއްލަ

ްއެ ްބުނާހެން ްއަމިއްލަްއެްއކަލަ ްތަޢުބާވެފައިްްމީހާ ްފައިސާްއެްްއަށް ްަދއްަކއި،ހުރިހާ ްކުިރއަށްްއެްތަކެއް އޮްތްްމީހާ

ްކޮރަޕްޝަނުް ްނުހިންާގނެދުވަސްތަުކގަިއ ްޢަމަލެއް ްެއއްވެްސ ްކިތަންމެްކަމަްެގ ްނުނިންމާ ްއެ ްނިްނމުން. ްއަިމއްލައަށް ށް

ްމި ްައޅުްވަރަކަށް ްވާހަކަެދއްކިަޔސް ްކޮރަްޕޝަންގެ ްއެހެންތަނުގައި ްނިމޭނެހެނެއް. ްނުވޭ ްހިެއއް ނޑަކަށް ނޫންނަމަްގަ

ްއުަފއްދައެންޓި ްބޯޑެއް ްކޮރަޕްޝަން ްގޮތުްއި، ްހިންގުމަށްްގައިމިނިވަން ްބޯޑު ްްޮކރަޕްޝަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބަޖެޓާްޓަކައި

ްނި ްމި ްމަތިން ްެއއަްށވުރެ ްއޮްއވާ ްބަަލބަލާ ްކަންަތއްތައް ްބައެއް ްއެަތނުން ްވެސް ްދިނުމުން ްއެކަމާންއެްއޗެހި ްބެހޭްމަނީ

ްއެ ްެއންޓިކޮގޮތުން ްެއއްެޗއް ްބޯޑަްއވެސް ްބުނަމުންދާްރަޕްޝަން ްއިން ނޑިޔާުރގެ ްފަ ްމިއީ ްބުނެވޭކަށެއް. ްނޯންނާނޭ ކަށް

ްއެހެންވީމާް ްއެްއޗެއް. ނިޑޔާރު، ްބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭހެން.ްްންނައޮްގެފަ ްކުަޑކޮށް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެވްސ ތަން

ްއެންް ްގެންދަންވީ ނޑިޔާުރގެ ްއަޅުަގނޑުޓިފަ ްދަށަށް. ްބޯޑުގެ ްތިްްސްޓެލްކޯްމެންކޮރަޕްޝަން ްހަމަ ްވެސް ހަދަމުންދިޔައިރު

ްމިކޮރަޕްޝަނު ްއަނެއްކާ ްދެން ްއަުޑއެހިން. ްވާހަކަ ްބައެްްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަދެއްެކވިއިުރަގއިްްއްތަނުގައި މެންބަރުން

ްއޮއަ ްކޮރަޕްޝަންވެަފއި ްޅުަގނޑުމެން ްމައްސަަލއިަގއޭ. ްދިދަކޮެޅއްގެ ްކުޑަކުޑަ ްވެްސްްއެހެންނަމަވެސްންނާނީ ްދިދަކޮޅު އެ

ްީހވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްނަްމިހާރުްމިހާރު ްްަގއި،މައްޗަށް ްއެހެންނަމަވެސްހިނގައްޖެހެްހަލާކުވެއޭިތ ްޮގސް. ްަވޔަށް ްން

ްހަދަމުންދިޔައެސް. ްްޓީ.އޯ ްހަމަ ްއަިދވެސް ްމައްސަލަތައް ްބެލިފައެއްގޮަތކަށްކޮރަޕްޝަންގެ ްއެއްވެްސްްވެސް ްނެތް. އެއް

ްސްޓެލް ްމިަކހަލަ ްއައިްސގެން ްކަންތަްއތަކާ،ސަރުކާރެއް ްއެސް.ޓީ.އޯގެ ްކަންަތއްަތކާއި ްމިފްކޯެގްއެހެންްްކޯގެ ގޮސް

ްކޮރަޕްްކަންތައްތަާކ، ްކަމެްއ ްކަމެއްޝަނުއެްއވެސް ްމިްގެ ްބެލިފައި ްގޮސް،ްވެއްެޖއްޔާ ްހިސާބަކަށް ްވަކި މިްްނޯންނަނީ

ްވަށިތާ ނިޑޔާރުޭގގަނީ ްަފނޑިޔާފަ ްހުރިރުް. ްތިބި ްްހާޭގގައި ްކޮރަޕްޝަނުބޭފުޅުން ްމި ްގާތްަގނޑަކަްށ ްތެޭރގަިއްވެސް ގެ

ް ްއަޅުަގނޑަށް ްކަންނޭނގެ ްހިމެނޭތީ ްކަންތައްަތއް ްކޮރަޕްޝަުނގެ ްމިހީވަނީ. ްސާފުނުވެގެން .ްއުޅެނީްމުޅިން

ް ްމަގު ްސާފުކުރެވޭނެ ްކޮރަޕްޝަްނ ްވައިއެހެންނަމަވެސް، ްރީއްޗަްސލާމްދީނުގައި ްބަޔާްށްްރަށް ްއޮތް .ްންކޮށްފައެބަ

ްހޯދަް ްލާރި ްމި ްނަމަވެސްއިގެއަޅުަގނޑުމެން ްކޮރަޕްޝަނުން ްހޯދައިގެންް،ން ްލާރި ްނަމަވެސް ްގޮތަކުން ްދޭްްކޮންމެ އެބަ

ްތަޢުްޙައްޖަށް.ް ްއަންނަްބާވެގެންއެތަނަށްްގޮސް ްކޮރަޕްޝަމި ްއަެނއްކާ ްފަހުގައި ްވަންނާތީްނީ.ްޭއގެ ްްނތަކަށް ްމައްސަލަމި

ް ްބޮަޑށް ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެންމެހައިްއަކީ. ްްއެދެން ްމެންބަރުން ްކޮަރޕްޝަން ްފެށިގެން ްއެްއކޮްށްމިއަދުން ްމުޅިން ހަމަ

ނޑުްްވާއިްޝާމިލުރިްމެންބަރުްއޭގެްތެޭރގަްޚާްއޞަޮކށްްދިއްގަުރްދާއިާރގެްޢިްއޒަްތތެް،ޓަކައިްްނައްތާލުމަށް ގޮތަްށްއަުޅގަ

ްދަންނަވާނަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ް

ް
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ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަްއަހަރ11.1ް،2712ްްުމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްކޮް،11ްޑާްއައިޓަމުްންްމިްދަނީްއެޖެންހިސާބުްއަޅުަގނޑުްމި

ްހުްދިވެހި ްނެންގެވުަމށް ްލޯނުތަކުްސަރުކާރުން ްްގައިށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޔުނިޓ1577ްުހިމެނޭ ްޗަްހައުސިްނ ްއިީނޒްއެޅުމަށް

ްެނގު ްބޭންކުން ްަތފްސީލުގެއެްގޒިމް ްލޯނުގެ ްހަމަޖެހިފައިވާ ްމަދުވާްްމަށް ްްތެރެއިްނ ްމާލިއްޔަުތ ކޮމިީޓންްކަމަށް

ްމަޢުލޫމާތުތަފާހަގަކުރަްއވާ ްފަިއވާ ްމަޢުްއްވާފައިފޮނުއް ްބަެއއް ްމާލިއްޔަތުްްލޫމާތުާވއިރު ްމައްސަލަ ްއެ ްވާތީ ބަދަލުވެފައި

ްރިޕޯޓު ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރައްަވއި ްރިޕޯޓުމަޖިލީްކޮމިޓީން ްމި ްހުށަހެޅުން. ްހުްހަށް ްއިޞްލާޙު 17ްށަހެޅުމަށް

ް ްއ2712ޑިސެމްބަރ ްއެްއވެސް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްފޮނުވުނު. ްމެންަބރުންނަށް ްގައި ްނުވޭ. ްލިބިފައެއް ްރިޕޯޓުްޞްލާޙެއް ްމި

ްދާ ްދިއްގަރު ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްމާލިއްޔަތު ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ ްއަޙްމަދުްމަޖިލީހަށް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި އިރާގެ

ނޑުްއެްޢިްއޒަނާޒިމު ްއަރުވަން.ްްތތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތު.ްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދިއްގަރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްނާޒިމު

ްޢިއްްްއާދެ! ްްއާދެ!ްޒަތްތެިރްރައީސް.ޝުކުިރއްޔާ ްރިޕޯޓަކީ ްހުށަހަޅާ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްބަޖެޓ2712ްްުމިއަދު ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްފާ ްމަޖިލީހުން ްދިވެމި ްފާސްކޮށްިދނީމު ްައޅުަގނޑުމެން ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާްސްކުރިއިރުަގއި ްެނންގެވުމަށް ްސަރުކާރުން ހި

ްބެ ްލިޔުލޯނުތަކާ ްހޭ ްލޯންތަކެއް. ްްނުތަކުގެއެ ްހިމެނޭ ްޔުނިޓ1577ްްުތެރޭަގއި ްޗަްހައުސިން ްެއގްޒިްމްއިއެޅުމަށް ާނގެ

ނުޑމެންްހަމަބޭންކުންްނެގުމަށްް ނޑުމެންްއެްމައްސަލަްނިންމީްވަނީްނިންމާފަޖެހިފައިވާްލޯނުގެްމައްސަލަްއަުޅގަ .ްއަޅުގަ

ްމަ ްލޯނުގެ ްޢުލޫމާތުތައެ ްފޮނުަސރުކާރުއް ްމާލިމަދުާވްކަްިވއިރުއްން ްކޮމިޓީމަށް ްފާހަގަކުއްޔަތު ްިލޔުންތަްއްން ރަްއވާފަިއވާ

ްހުށަހެޅީމާސަރުކާރު ްން ްހު، ްއެ ްކޮމިޓީން ްދެއްވާމާލިއްޔަތު ްސަރުކާރަށް ްްއްދަ ްފާސްކޮށްފަގޮތަށް ްވަނީ ްމަޖިލީހުން .ްމި

ްސަރުކާރުއާ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްކަމާ ްކޮމިދެ!ްމި ްމާލިއްޔަުތ ްފޮނުވިއިުރގައި ްލިޔުންތައް ްމަދުވާ ްއެ ްފާހަގަކުރެވުނީްްޓީން އަށް

ްބަދަލެއް ްް,މުހިއްމު ްއަޅާ ްދަށުން ްލޯނުގެ ްއައިސްަފއ1577ްްިއެ ްމަސަްއކަތަށް ްއެޅުުމގެ ްޔުނިޓު ް!ވާކަން.ްއާދެް ހަުއސިން

ނޑުްބަދަލެއް.ްއެެހންވީމާ،ްމިްމަޖިލީހުގެްމަޢުލޫމާތަށްްޓަކައިްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފައިްއޮތްްކަމެއްްވީމަްއެް އެއީްމަިއގަ

މަޢުލޫމާތުްގެންނަންޖެހޭނެްކަމަށްްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީްއަށްްޤަބޫލުކުރެވުނީ.ްއާދެ!ްމީގައިްމިްދިމާވިްމައްސަލަްްމަޖިލީހަށްް

ް ްިމ2712ްްއަކީ ްބުނެފަިއވަނީ ްލިޔުންތަކުަގއި ްބެހޭ ްލޯނާ ްފާސްކުރި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްފާސްކުރިއިރު ްަބޖެޓު ްއަހަރަށް ވަނަ

ްދޮޅުހާސްްހައުސިންްޔުނިޓުްއަޅާނީްރާއްޖޭގެްދެ 4ްައތޮޅުގަޭއ.ްއެއީްގދ.ްގއ.ްޏްއަދިްސ.ްއަތޮޅުެގ،ްއ4ްްެކުނުގެ

ްއަްށް ްކޮމިޓީ ްމާލިްއޔަތު ްފޮނުއްވިއިުރގައި ްމަޢުލޫމާތު ްއެ ްފަހުން ްރަށްރަށުަގޭއްއަޅާނީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއެިކއެކި އަތޮޅުގެ

ް ްތެރެއިން ްޔުނިޓުގެ ްހައުސިން ްހާސް ްދޮޅު ްމި ްދިޔައީ ްމި ްހުޅުމާލޭގައ774ްިއެނިގގެން ްގޮތަްށްްޔުނިޓު އިމާރާތްކުރަްއވާ
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ނޑުްޤަބޫުލކުާރްގޮތުަގއިްމިއީްމިްމަޖިލީހަށްްއެނގެންޖެހޭނެްމަޢުލޫމާތެއް.ް ްވާކަން.ްއަުޅގަ ސަރުކާރުންްހަމަޖައްސަވާފައި

ްފޮނުވިް ްފަހުން ްނެތިފައި، ްހަމަޖެހިފައި ްގޮތަށް ްިއމާރާތްކުރާ ްޔުނިޓެއް ްެއއްެވސް ްހުޅުމާލޭގައި ްކުރިން ްމީގެ ސަބަބަކީ

ްލިޔުންތަ ްޭއގެތެރެއިން ްއޮތުން.774ްްކުަގއި ްނިންމަވާފައި ްސަރުާކރުން ްގޮތަށް ްިއމާރާތްކުރައްވާ ްހުޅުމާލޭަގއި ޔުނިޓު

ްގެނައީް ްގޮތަށް ްމި ްބަދަލު ްިމ ްސުވާުލކުރެވުނު. ްމިނިސްޓްރީއާ ްހައުސިން ްފަރާތުން ްކޮިމޓީގެ ްމާލިއްޔަތު އެހެންކަމުން،

ްކީއްެވގެން ްގެންނަންޖެހުނީ ްބަދަލު ްމި ްޖަވާބަީކްކީްއވެގެންތޯ؟ ްދެއްވާފަިއވާ ްމިނިސްޓްރީން ްހައުސިން ްއާދެ! ތޯ؟

ގެދޮރުއެޅުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްދެކުނުގެްހަތަރުްއަތޮުޅގައިްހެނދުނުްބޯހިޔާވަހިކަމަށްްބޭނުންވެފައިވާްމިންވަރުްދެނެގަތުުމެގް

ްއަތޮޅުތަުކަގއި ްއެ ްއެސެްސމަންޓަކަށްފަހު ްނީޑުސް ްހައުސިން ްއެީއ ްއާދެ! ްބޭނުންވެފަިއާވްްދިރާސާއަކަށްފަހު، ގެދޮރަށް

ް ްދެކުުނގެ ްއެހެންވުމާއެކު، ްކަމަށް. ްނިންމެވީ ްބަދަލުގެންނަން ްމި ްދެނެގަތުމަށްފަހު، ްބޭފުޅުން ްއެ އަތޮުޅެގ4ްްމިންވަރު

ް ްޭއގެތެރެިއން ްމަދުކޮށް، ްއަދަދު ްޔުނިޓުތަުކެގ ްހަުއސިން ްހަމަޖެހިފައިވާ ްއެޅުމަށް ްވަނ774ްްީރަށްރަށުގައި ްމި ޔުނިޓު

ޔުނިޓު.ްއާދެ!796ްްއަތޮޅުަގއިްމިހާރުްއިމާރާތްުކރެވޭނ4ްްީބަދަލުކުެރވިފަ.ްއެހެންކަމަށްވުމާެއކު،ްެދކުނުގެްްހުޅުމާލެްއަށް

ްާއއިް ްމިނިސްޓްރީ ްހައުސިން ްޖަދުވަލުތަުކގަިއ ްިމވާ ްއެކު ްރިޕޯޓާ ްމި ްދަންނަވާލީ. ްމި ްކުރުކޮށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްކުރެ ްކޮމިޓީއާ ްމާލިއްޔަތު ްއާއި ްމިނިސްޓްރީ ްވެސްްފިނޭންސް ްމީގެއިތުރަށް ްއަދި ްހުންނާނެ. ްމުޢާމަލާތްތައް ިވފައިވާ

ްއެްގޒިމްް ްަޗއިނާގެ ްަސރުކާރާއި ްޗައިނާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމަސަްއކަތާ ްޖަދުވަލުތަުކަގއި ްހަވާލާދެިވފައިވާ ްކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު

ްެއްގރިމެ ްހުިރގާ ްކުރެވިފަިއވާ ްދެމެދު ްސަރުކާާރ ްިދވެހި ްކޮންްޓރެކްޓާއި ްމަސަްއކަތުެގ ްމެންބަރުންެގްބޭންކާ، ންޓުތަކެއް

މަޢުލޫމާތަށްްޓަކައިްއޮންނާނެ.ްދެން،ްމިްބަދަލުގެނެސްފައިްާވއިރު،ްދިވެހިްސަުރކާރުންްމިހާރުްކޮށްފައިވާްެއގްރިމެންޓުެގް

ްދަށުންްމިްގެތަްއްއިމާރަތްކުެރވިފަިއވާްރަށްރަށްްވެސްްއެްްގރިމެންޓުގައިްަބޔާންކުރެވިަފިއޭވ.ްއެހެންކަމަށްވުާމއެކުްމިހާރު

މިްއެގްރިމެންޓުކުރެވިފަިއވުމާ،ްއަދިްހަމައެއާއެއްކޮށްްމިއީްރަނގަޅުްދިރާސާްއެއްްކުރުމަށްފަހުްނިންމާފައިވާްނިންމުމެއްް

ްމާލިއްޔަތުް ްކަމަށް ްފެންނަ ްގެންެދވުމަށް ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ްނެގުމުގެ ްލޯނު ްމަޝްރޫޢުގެ ްމި ްއެކު ްބަދަލާ ްމި ކަމުން

ްއެހެން ްނިންމަވާފަ. ްވަނީ ްމިކަްންކޮމިޓީން ްޓަކައި ްރިކޯޑަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވާތީ ްބަދަލަކަށް ްމުހިއްމު ްމިއީ ނަމަވެސް

ނޑުމެންްމިްރިޕޯޓުްމިްހުށަހަޅަނީ.ްޝުކުރިއްޔާްރަީއސް.ް  މަޖިލީހުގެްސަމާލުކަމަށްްގެނަުއމަށްްޓަކައިްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮ ްމުޤައްރިރަށާއި ްޮކމިޓީގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓަށްްޝުކުރިއްާޔ. ްމި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމެންބަރުންނަށް ިމޓީގެ

ް ްމެންބަރުންނަށ1ްްބަހުސްކުރުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދިވަަޑިއގަންނަވާ ްުފރުޞަތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީ. ްމި ްަވގުތު ގަިޑއިުރގެ

ްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެ ްތޮއްޑޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްޢަލީްފުރުޞަތުއަރުވާނަން.ްއަުޅގަ ްމެންބަރު ރި

ްވަޙީދަށް.

ް
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ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްމާލިްއޔަތުްކޮމިޓީްންމިްހުށަހެޅުއްވިްރިޕޯޓުްހުށަަހޅުއްަވއިދެްއވިްކަމަށްްޓަަކއިް

ނޑުްުޝކުރުއަާދކުރަން.ްާއދެ !ްމިްމައްސަލައިގައިްއަުޅަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްއެްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރަށްްައުޅގަ

ްވެްސ،ް ްވަޒީަރކު ްއެއްެވސް ްއަދި ްސަރުކާަރކުން ްއެްއވެސް ްޚިދުމަތްކުރުމުގައި ްރަްއޔިތުންނަށް ްސަރުކާރުތައް ރާއްޖޭަގއި

ް ްއެްއެޗއް ްޮއތް ްވަޢުދުވެަފއި ްކަމަށް ްލިބެންޖެހޭނެ ްބަަޔކަށް ްެއއްވެްސ ްެވސް، ްުވޒާރާައކުން ްދޭންްއެްއވެސް ނުވަަތ

ްނުވަތަް ްބަދަލުކުރުމަކީ ްނުވަތަ ްރިޕްލޭސްކުރުމަކީ ްނުވަތަ ްނަކަލުކުރުމަީކ ްބަޔަކަށް ްއެހެން ްއެއްޗެްއ، ްއޮތް ހަމަޖެހިފައި

ްބޯހިޔާވަހިކަްން ްނޫން،ްމާލޭގެ ްއެހެނެއް ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްތާއީުދކުރާ ްައޅުަގނޑު ްެއއީ ްހިޖުރަކުރުވުމަކީ ްއޭތި ްތާކަށް އެހެން

ްނުވަ ނުޑްއިތުރުކުރުމަށް، ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއެޅުމަކީ ްފްލެޓުތަކެްއ ްއިތުރު ްއިުތރުކުރުމަށް ްބޯހިޔާވަހިާޔވަހިކަން ްހުޅުމާލޭގެ ތަ

ްހަމަް ްފްލެޓުތަެކއް، ްިނސްބަތްވާ ްއަޮތޅުތަކަކަށް ްގިނަ ްަވރަށް ްދެކުުނގެ ްާރއްޖޭގެ ްއެހެންނަަމވެސް ްކަެމއް. ތާއީދުކުރާ

ްބޭނުން ްވަޒީރަކު ްވެިރކަމަްށްއަންނަ ްކޮށްފައި ްރައީސްްބަޣާވާތެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަދަލުވީމާ ްދިރާސާއަކުން ްކުރާ ވީމާ،ްއޭނަ

ްވުރެް ްމީހުންނަށް ްމާލޭ ްއެއީ ްުއސޫލެްއ ްއޮންނަ ްއަބަދުވެސް ްރާއްޖޭަގއި ްުނވޭ. ްއެއް ްތަރައްޤީ ްރަްއޔިތުންނެއް ރާއްޖޭގެ

ް ްއުސޫލުން ްއެ ްވާހަކަ. ްމަދު ްފަސްކުޅަނދު ްމީހުންގެ ްހިނގ2712ްާރާއްޖެތެރޭ ްކަންކަން ްއަހަރު ްކަމަކަށްްވަނަ ނެ

ްތަފާތުކުރުންް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްނުވާނެ. ްކަމެްއ ްެއ ްވިސްަނއިގެންުނވާނެ. ްބަޔަކު ްެއްއެވސް ްގޮތަކަްށ، އެްއވެސް

ނޑުމެންނަީކްމާލޭް ްއަުޅގަ ްިދވެިހން. ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެންމެންނަކީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖެހޭ. ްެއބަ ްަނއްތާލަން އަޅުަގނޑުމެން

ްކި ްއެހެން ްމީހުން، ްއައްޑޫ ްއެްއްމީހުން، ްއެއްބައިވަންތަ، ްމާ ްވަރަށްުވރެ ްތަފާތުގެނެވޭނެ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ޔަިއގެން

ްެއއީް ްުއސޫލެއް ްއޮންނަ ްސަރުކާރުތަުކން ްމާީޒވެދިޔަ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްަޓކަިއ ްގެނައުމަށް ްތަރައްީޤ ްއެހެންވީާމ، ބައެއް.

ވާނެ.ްއެހެންްރަށަކަށްްއާްެއއްެޗއްްގެންނާނީ.ްއެއްްރަުށގައިްއޮންނަްއެތިްައނެއްްރަށަށްްްގެންދިއުން.ްެއަކންްކޮށްގެންނު

ށ.އަތޮޅުްފުނަދޫަގއިްއަޅަންްޮއންނަްއެއަރޕޯޓުްފަރުޮކޅަކަށްްގޮްސގެނެއްނުވާެންނޫންތޯ.ްފުނަދޫގައިްވެސްްއަޅަންޖެހޭނެ.ް

ނޑުްގާތުްފަރުކޮޅުަގއިްވެސްްއަޅަންޖެޭހނެ.ްއެއީްއަޅުަގނޑުްއެްރަަށށްްދިޔައިމަްއެންމެްފަހުންްއެްރަށުްމީހުންްއަޅު ގަ

ްވިަޔްސް ްކަމުގައި ްބަލުވި ްަވޒީުރން ްިވޔަސް، ްކަމުގައި ްބަދަލުިވ ްސަރުކާރުތައް ްއެހެންވީމާ، ްައކީ. ްވާހަކަ ދެއްކި

ްކަަޑޭއް ްރައީްސްއޭތި ްގެންދިޔައިމަ،ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއްއެްއޗެހި ްަބޔަކަެށއް ްއަނެއް ްވަޢުދެއް ްއޮންނަ ތަރައްޤީއަކަްށްވެަފއި

އަހަުރ37ްްމީހުންނާްނީދެްްވެސްްތިބެްނވީނެއްކާްންްއައެހެންވީމާ،ްއެްއކަލަްދެކުުނގެްމީހުއިނގޭތޯ.ްއޭތިްާމްކަަޑއީްއޭ.ް

ވަންދެން.ްނެތެއްްނޫންތޯްއިނދެވޭކަށް.ްވަންނާނެްގެްެއއްްެނތް.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއެމް.ޑީ.ީޕގެްތަރައްީޤގެްމިްވިސްނުންް

ްބޯހިޔާ ްމީހުންނަށް ްއިތުރުކޮށް، ްގޯތިެގދޮރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރާއްޭޖެގްގެނައީ ްގެަނއީ ްވިސްނުން ްއިތުުރކޮށްދޭނެ ވަހިކަން

ނޑުްހަމަްޮގވާލަްން އަތޮޅުތަުކގައިްތިބިްުޒވާނުންނަށްްވެސްްއެްމީހުންގެްލެވެލްްހައިކުރުމަށްްޓަަކއި.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ

ްބަލަހައްޓާ ްމާލިއްޔާ ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަށް،ްއަުޅަގނޑުމެން ްކޮމިޓީ ްވެްސްްމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީތަކުން

ނޑުމެނަށްް ްއަޅުގަ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްމިއަދު ްމިސާލަކަށް ްހިފަހަްއޓަން. ްއުސޫލެއް ްވަކި ްގެންދިއުުމގައި ްތަރައްޤީ ރާއްޖޭގެ
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ްކުީރް ްމީގެ ްވެސް ްފަރާތަކުން ްއަންނަ ްވެރިކަމަށް ްމާދަމާ ްބުނެނެވެނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްނަމަ،ްޭއގެން ތާއީދުކޮށްފި

ްޮތއްޫޑްސަރުކާރަކުން،ްމިސާލަ ްރަށަކަށްލީމާ ްގެންގޮްސްއެހެން ްވަޢުދު ްއެ ްވަޢުދެއް. ްއަށް ްޮތއްޑޫ ްއޮންނަނީ ްެވފައި ކަށް

ްެއއްެޗއްް ްއެހެން ްރަށަށް ްއަެނއް ްއޮންނަންވާނެ. ްއެތި ްއޮްނނަ ްވެސް ްއަށް ްތޮއްޑޫ ްނޫންތޯ. ްކަމަކުނުދާނެ މީހުންނަށް

ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްނޫން. ްެއއް ްމައްސަލަ ްއެީއކީ ްދެކުނަްށްްލިބުމަކީ ްބޭނުން، ްދަްނނަވާލަން ތަކުރާރުކޮށް

ނިސްބަތްވާްއަތޮޅުތަުކަގއިްހުރިްފްލެޓުތައްްހުޅުމާލެްއަށްްގެންނާކަށެއްްނުޖެހޭ.ްހުޅުމާލެްއަށްްއިތުރުްފްލެޓުތަކެއްްގެނޭ،ް

ްރިޕޯޓު ްއެ ްނުކުރަްނ ްތާއީެދއް ްއެްއޮގތަކަށްވެސް ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްލޯނުނަގަިއގެން. ްއޮްތްއެހެންތާކުން ްއެ ަގއި

ނޑުމެންގެްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރަކީްވަރަށްްތަޖުރިބާކާރުްބޭފުޅެއްފައިާސާއް ނޑުްއެދެނީްއަޅުގަ އުސޫލަކަށް.ްއަުޅގަ

ްމިހާރުް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއަދި ްބޭނުންކުރައްަވއި، ްދުުރިވސްނުން ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްކަްނކަމުގަ. ގުޅޭ

ްގެް ްެއ ްޢަބްދުމަޝްވަރާކުރަްއވަމުން ްީލޑަރު ްޕްރައިމަރީގެ ްރިޔާީސ ްޕީ.ޕީ.އެްމގެ ްންދަވާ ްއިޤްތިާޞީދްهللا ޔާމީނުެގ

ްާޤއިމުކުރަންޖެހޭ.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއް ްއެޖެންޑާ ްިއޤްތިޞާދީ ްއުސޫލުގެ ްހަމަޔާއި ްާރއްޖޭަގއި ްމި ްެއއްކޮށް ވިސްނުންފުޅާ

ް ްރަކީދޫ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއްެޗއް ްއޮންނަ ްއަށް ްެކޔޮޫދ ްރައީްސ، ްމީހުންނަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްެކޔޮދޫ ްގެްނދިޔައިމަ، އަށް

ރަނގަޅެްއްނުވާނެ.ްއެްމީހުންްއޯކޭްއެްއްނުވާނެ.ްހަމަްއެްުއސޫލޭްމިްއަންނަނީްމިްރިޕޯުޓަގ.ްކެޔޮދޫްއަށްްއޮންނަްއެތިް

ދެނީްއޮވެަފއި،ްރަކީދޫްއަށްްއާްެއްއޗެއްްއަންނަންޖެހޭނީ.ްމަނިކުފާނަށްްމިްވާހަކަްނުދެއްކެވޭނެީތްއަޅުަގނޑުްމިްދަްއކާލަ

ްނެކްސްބިުޒްން ްއަދި ްވިޔަސް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވިޔަްސ، ްޕީ.ޕީ.އެމް ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްޮއވޭ.ް ްއެބަ ްއުސޫލެއް ްެއއްބަްސާވންޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްިވޔަްސ، ްއިއްތިހާދު ްަޤއުމީ ްުއޅޭ ސްޕޮންސަރކޮށްގެން

އަނެއްްރަށަށްްގެންދާްއުސޫލުްއެބަްދޫކޮށްލަންޖެހޭ.ްރާއްޖޭގެްރަށްރަށުގައިްތަރައްޤީަގއިްއެްއވެސްްރަށަކަްށްއޮންނަްއެތި،ް

ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްއެބަްއޮޭތްތަނެއްަގއިްއޮންނަްހައިމާެކްއްއަނެްއްރަށަށްްގެންިދޔައިމަ،ްއެްރުިޅވެރިކަުމގައިްެދްރަށުް

ްއެހެން ްހަދަހަދާ. ްމިހެން ްމީހުން ްރަށްރަށް.ްސިޔާސީ ްނުބުނާ ްއަނގައިން ްރައީސް.ްމީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަޑަ ވީމާ،ްއޭތި

ްވިސްނާވަަޑއިގަންަނވާށޭ.ް ްމިކަމާ ްބޭފުޅުން ްތި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްޢަބްދުް ްމެންބަރުން. ްޒުވާން ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއުޅުްއވާ ްެއބަ ްެވސް ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ްފަދަްهللا ޢަބްދުއްރަޙީމުމެން

ްއަހާބަލަ،ްތަ ްގާތު ްރަެށއް ްގޮްސ،ްެއއްވެސް ްއަތޮޅުތަކަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްތެރޭަގއި ްބޭފުޅުން.ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ޖުރިބާކާރު

ްރަށަްށް ްއަނެއް ްވިޔަސް ްެއްއޗެއް ްއެހެން ްިވޔަސް، ްފްލެޓެއް ްވިޔަްސ، ްބަނދަރެއް ްަކމެއް، ްމިވެނި ްއޮތް ްރަށަށް ތިޔަ

ްޯއކޭ ްވެސް ްއެކަކު ްނުބުނާނެ ްއޯކޭތޯ. ްއެއްެޗއްްްގެންދަން ްއޮންނަ ްރަށަކަށް ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްނޫންތޯ. ްއޯކޭުނވާނެ އެޭކ.

ްމިް ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްއަންނަންވީ. ްއެއްެޗއް ްއަންނަންެޖހޭ ްރަށަކަށް ްއަނެއް ްއޮވެފައި، އޮންނަންޖެހޭނެ.

ގެްރައްޔިތުންނަށްްއިތުުރްމައްސަލަިއގައިްދަންނަވަންްޭބނުންވަނީ،ްހުޅުމާލެްއަށްްއިުތރުްކަންތައްތަެކއްްގެންނަންޏާ،ްމާލޭ

ްކަންކަްން ްހުރި ްދެކުނުގަިއ ްއެހެންނަމަވެސް ްާތއީދުކުރަމޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންނަން ްއެކަެމއް ްގެންނަންޏާމު ކަމެއް

ސެކްރިފައިުޒކޮށްފައިްކޮމްޕްރަަމއިޒުކޮށްަފއިްގެންާނކަށްްތާއީެދއްްނުކުރަމޭ.ްެއއީްއަުޅަގނޑުެމންގެްއިޤްތިޞާދީްއެޖެންާޑއާް
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ްއަުޅގަް ްމީހުންްއަދި ްދެކުނު ނޑުމެން ްކަމެކޭ.ްައޅުގަ ްޚިލާފު ްއޮްތްވިސްނުމާ ްވިސްނާފައި ްަތރައްޤީކުރަން ްރާއްޖެ ނޑުމެން

ްެއއްކޮށްް ްއުތުރު ްރާއްޖެތެރެ، ްމެދު ްމާލެ، ްގެންުގޅެގެންނުވާނެ. ް ްއުސޫލު ްއަރާ ްމީހުން ްމާލޭ ްކޮއްަޕއިލާފައި އަޅައި

ް ްގޮަތކަށް ްނޫން ްެއ ްތަަރއްީޤވާނީ. ްރާއްޖެ ްމި ްބޮުޑވަމުން.ްއަރަިއގެން ްފަރަގުދާނީ ްާމލެއާ ްއަތޮޅުަތކާ ްއަބަދުވެސް ވަްނޏާ

ްއެހެންވީާމ،ް ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްނުލެވޭނެ ްބަހައެއް ްރާއްޖެއަަކށް ްމި ްތަރައްޤީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެހެންކަމަށްވަންޏާ

ްވިސްނުންތެރިކަމާްެއއްކޮށް...

ް

ްެކުވން:މިރުްވާހަކަދެއްޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ަހއުސިްނ1577ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްޗައިާނގެްެއގްޒިމްްބޭންކުގެްލޯުނގެްއެީހގަިއްދިެވހިރާއްޖޭގަިއް

ްހުށަހަޅަމުންް ްރިޕޯޓު ްޮކމިޓީގެ ްކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސް ްއުފާުކރާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްެއޅިގެންދާކަމީ ޔުނިޓު

ނުޑްވެސްްހަމަްކަންބޮޑުވުންްހުރިްކަމެއްްކަމުގައިްައޅުަގނުޑްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރުްއެް ފާހަަގކުރިްކަންތައްތަކަކީްއަުޅގަ

ްއަންނަނީ.ް ްމި ްދައްކަމުން ްވާހަކަ ްތަރައްީޤގެ ްވެސް ްެއންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމަީކ ްމިދެންނެވި ްއެހެން ދަންނަވާލަން.

ްދިވެހިރާއްޖޭް ްބޭފުޅަުކްމި ްެއްއވެސް ްހަމަ ްބޭނުންނުވާ ްދާއިާރްތަރައްޤީ ްނެތް.ްކޮންމެ ްރަްށވެހިފައި ްވެސް ްހަަމގައިމު ގައި

ނޑިނޭޅި،ްަތކުާރރުކޮށްްއަުޑއުފުލަމުންްދާކަންް ްއަށްްަޓކައިްހަމަްކެ އެްއގެްމެންބަރަކުްވެސްްެއްދާއިރާްެއއްެގްތަރައްޤީ

ރުމުގެްވާހަކަަތކެއްްެވްސްމިއީްއަޅުަގނޑުމެންްދަންނަްޙަޤީޤަތް.ްހަމައެއާއެކުްއާބާދީްެއއްފަސްކުރުމަށްްޓަކައިްތަރައްީޤކު

ްބާވަތުގެް ްމި ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއަޑު.ްއެހެންނަމަވެސް ްއެއް ްއިވެމުންދާ ްއެންމެބާރުލާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހަމަ މިއީ

ްބޮޑުް ްބޮޑަށް،ްއެންމެ ްއެންމެ ްދެވެްނވާ ްކަންތައްތަކަށް ްއެ ްހުރޭ ްފަހަރު ްބައެއް ްރޭވިގެްނދާއިރުަގއި ްމަޝްރޫޢުތައް ބޮޑެތި

ްކުރެޭވްސަމާލުކަ ްކަންކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަމާޒުކުެރިވގެން ްދިމާތަކަށް ްއެފަދަ ްކަމަކީ ްމިދެންނެވި ްނުދެވި.ްއެހެން ން

ްފެންނަނީ.ް ްމި ްދާތަން ްވެގެން ްކަްނކަން ްގޮަތކަށް ްއެހެން ްހުރެ، ްސަބަބަާކ ްއެހެން ްކޮންމެެވސް ްެއއްކިާބކޮށް، ގޮތް

ހައުސިންްޔުނިޓުްބަދަލުވެގެންދިޔަްވާހަކ777ްްަށްްމީގައިްހުޅުމާލޭގެްއެހެންވީމާ،ްޭއގެްހަމަްމިސާލެއްްގޮތުންްމިސާލަކަ

ްއާބާީދް ްޓަަކއި ްތަަރއްޤީކުރުމަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްަދންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުރެްއވީ. ްއެ ްމުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ

ްހަ އުސިންްޔުނިޓުތަެކއްްވެްސްއެއްފަްސކުރުމަށްްމީހުންްބަދަލުކުރެވޭްރަށްރަުށގަިއ،ްއެްރަްށރަށުގެްރަްއޔިތުންނަށްްވެސް

ްގޯިތް ްރަށްރަުށގައި ްއެ ްތަރައްޤީކުެރވޭނީ ްރަށްރަށް ްއެ ްތަޢާރުފުކޮށްދޭން. ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖެހެޭއ ްއެބަ ްސްކީެމއް އެޅޭނެ

ްނުވަތަް ްގޮތްތަެކއް ްތަރައްީޤކުރެވޭނެ ްއެ ްދަށުން ްއުސޫލެއްގެ ްލޯނު ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްވެްސ ްފަރަތްތަކަށް ލިބިފައިވާ

ްދުވަސްތަކެއްނުެވްއިމާރާތްކުރެވޭ ްގިނަ ްމާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްއެހެންނޫން ްަހދައިދީގެން. ްގޮތްަތކެއް ނެ

ްއާބާދީް ްދަންނަވަނީ ްމި ްކަެމއް.ްެއހެން ްއެކަށީގެްނވާ ްކުތިމަތިވުމަީކްހަމަ ްޭއގެތެރެއިން ްމައްސަލަތަކެއް ްތަފާތު އިޖުތިމާޢީ

ްމަރުޙަ ްރަށްރަށުން ްރޫޙުަގއި ްތަނަވަްސްއެއްފަްސކުރުމުގެ ްއެހެން ްމީހުންނަށްވުރެ ްރަށްރަށުގެ ްއެ ްރަށްރަށުގައި ބާކިޔާ

ްނޭދެވޭް ްކަހަލަ ްސަބަބުްންކޮންމެވެސް ްއެކަމުގެ ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްފެނިއްޖެ ްތަން ްއުޅޭ ްމީުހން ްބަދަލުވާ ދިރިއުޅުމެްއގައި
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ްއިްސކަންދޭންޖެހޭ ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްސަރުކާރުން ްމިއީ ްއެެހންވީމާ، ްހިނގާނެ. ްައޅުަގނޑުްްއަސަރުތަެކއް ްކަމުަގއި ކަމެއް

ްކަމެްއެގް ްއެދޭ ްކޮންމެހެން ްަހމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހެދުމަކީ ްގޮތްތަްއ ްކުެރވޭނެ ްެއކަން ްރަށްރަށުަގއި ްއެފަދަ ދަންނަވަން.

ްއަތޮުޅް ްދ. ްވާހަކަ. ްުކޑަހުވަދޫެގ ްއަތޮުޅ ްދ. ްދަންނަވަނީ ްމި ްައޅުަގނޑު ްމިސާލަކަށް ްދަންނަވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ވާހަކަ

ްއަ ްސަމާލުކަންދޭްކުޑަހުވަދޫ ްވަރަށް ްވެސް ްސަރުކަރަކުން ްހުރިހާ ްތަރައްޤީުކރުމަށް ްގޮތުން ްއެއްަފސްކުރުމުގެ ްއާބާދީ ކީ

ނޑުް ނޑަްށްނުފެނޭ.ްއަުޅގަ ރަށެއް.ްއެހެންނަމަވެްސްއެންެމްއެދެޭވްގޮުތގަިއްެއކަންްެއޮގތަށްްކުރެވެމުންދާްތަނެއްްއަުޅގަ

ްކު ްދަށުން ްސްކީމެއްގެ ްލޯނު ްމިފަދަ ްގޮވައިލަން ްގޯތިތަކުަގިއްހަމަ ްދީފައިވާ ްރައްޔިުތންނަށް ްކުޑަހުވަޫދގެ ޑަހުަވދޫގަިއ،

ްއިމާރާތްކުރެވޭނެްކޮންެމވެސްްަކހަލަްއުސޫލެއްްހަމަޖައްސަދިނުމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްޗައިނީސް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްޔަ ްބޭންކުގެ 1577ްްެއްގޒިމް ްޔުނިޓަށް ްޑޮލަުރ154.3ްްހަުއސިން މިލިޔަން

ްަޢބްދު ްަރއީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްޓަކައި ްހޯދަދިނުމަށް ނޑުްهللا ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްޕުޅަށް ްކޮށްފަިއވާ ޝާހިދު

ްޙަޤީޤަ ްޝުކުރުއަދާކުރަނީ ްމި ްމަނިކުފާނަށް ނޑު ްރައީސް،ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްެތރި ްމިްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމަނިކުފާނު ތުގައި

ްއެނގޭތީެވ.ް ްސަރުކާުރގަިއްއުޅުނުއިުރަގއި ްކުީރގެ ްމީގެ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއުފުލިކަން ްމަސްއޫިލއްޔަެތއް ްޮބޑު ްވަރަށް ކަމުގައި

އެއީްރާއްޭޖގެްރައްޔިތުންނަށްްތަރައްޤީްގެނައުމަށްްޓަކައިްުކރީގެްސަރުކާރާްވެސްްމަޖިލީހުގެްރައީްސގެްހައިސިްއޔަތުންް

ްރައީސް،ްްމަނިކުފާނު ްޮއންނާތީ.ްޢިއްޒަތްރި ްއެނގެން ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދިޔަކަން މަޝްވަރާކުރަމުން

ފްލެޓު.774ްްހައުސިންްނީޑްސްްއެސެސްމަްނޓެއްްހެދުމަށްފަހުގައިްމިއަދުގެްސަރުކާރުންްނިންމާފައިްމިްވަނީްމާލެްއަށްް

ްއަތޮޅުން، ްހުވަދު ްތެެރއިން ްރަށްރަށުގެ ްްރާއްޖެތެރޭގެ ްދެކުނުގަިއވާ ްއެންމެ 4ްްރާްއޖޭގެ ފްލެުޓ796ްްއަތޮޅަށް

ްމިދިޔަް ްމިއީ ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްައކީ ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްއެންެމ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް އަޅައިދިނުމަށް.

ް ްިޑސެމްބަރުމަހުގެ ްއެކ29ްައަހަރުގެ ްކަމެއް. ްފާސްކޮށްފައިާވ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުްނގެ ްމި ްދުވަހު ްވަނަ އަހަރ1ްްުން

ް ްމަތިން ްގޮުތގެ ްއިޞްލާުޙަގއިވާ ްޤާނޫނުގައިވާ ްމާލިއްޔަތު ްރިޕޯޓ1ްްުދުވަހަށް، ްތަޅުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްފަހުން އަހަރު

ް ްމަހުގެ ްޑިސެމްބަރު ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްމިދެންނެވީ ްކަމަކީ. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެއީ ވަަނ29ްްހުށަހެޅީމަ

ްރަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޝްރޫުޢގަިއްދުވަހުގަިއ ްމި ްއެޖެންޑާކުެރވުނުއިުރގައި ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިުތންގެ ްމައްސަލަ ްމި ީއސް،

ް ްމަހުގެ،ްސެޕްެޓމްބަރު ްސެޕްޓެމްބަރު ްރަސްމިްއޔާތު ްމަޖިލީހުގ2712ްެސޮއިކުރުުމގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމި ްއޮންނާނެަކން ަގއި

ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ްއެކަްންޢިއްޒަތްތެރި ްއެކަން. ްއެނގޭނެ ްރަނގަަޅށް ްވަރަށް ނެ.

ގައިްިދވެހިރާއްޖޭގެްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމަޖިލީހަށްްސިޓީއެއްްފޮނުވުމާްެއއްކޮްށ،2712ްޮއގަސްުޓ26ްްއެގޮތަށްްޮއްއވާ،ް

ިޢއްޒަތްތެިރްްއެްސިީޓގައިްވާްގޮުތގެްމަތިންްކަންކަންްނިންމުމަށްްޓަކައިްއިށީންްކޮމިޓީންްނިންމެވިްގޮްތްއެނގިަލއްވާތޯ

ްލޯުން ްމި ްބަދަލުވެފައިވާތީ ްރަށްތައް ްމަޝްރޫޢުގެ ްނިންމީ ްކޮމިޓީން ްއޭުރގައި ްއޭރުގަ. ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ރައީސް.
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ނުނެގުމަށްްލަފާދިނުމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްވަރަށްްގިަންޒަމާންތަކަކަށްފަހުަގއިްދާދިްއިހަކަށްދުވަުހގައިްޢިްއޒަތްތެރިް

ންްައނެއްކާްއަނބުރާްމާލިްއޔަތުްޮކމިޓީގައިްއިންނަްމެންބަރެއްްޮގތުގައިްހަމަޖެއްސުމާްެއއްކޮްށ،ްރައީސްްައޅުަގނުޑގެްނަ

ް ްފުރަތަމަ ނޑުމެނ2ްްްއެންމެ ްއަުޅގަ ްއެއްކޮށް ްޮއތުމާ ްމައްސަލަ ްމި ްބޭއްިވއިރުަގއި ްޖަލްސާ ްގޮސް ްގޮތަށް ްދިޔަ ޖެހިއިރު

ްރައީ ްކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިކަން ްނިންމީ ްފުރަތަމަ ްުނޖެހޭނެ،ްކޮންމެްސަރުކާރެއްްއެންމެ ްސ.ްއެްއވެސްްސަރުކާރަކުން

ްނޫން.ް ްމަޖުބޫރެއް ްބަދަލުވާކަށް ްގޮތަކަށް ްނޫން ްގޮތް ްބުނެފައިވާ ްފަހަރު ްއެއް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްކަމަކު އޮތެއް

ް ްދަންނަވަނީ ްމި 2711ްްއަޅުަގނޑު ްޑިސެމްބަރުމަހުގެ ްއަހަުރގެ 29ްްވަނަ ްރައްޔިތުންގެ ްދުވަހުަގއި ްމަޖިލީހުންްވަނަ މުޅި

ވަނީްމިްކަމަށްްއާބަސްްބުނެފަ.ްއެއީްއަދިްމިްކަމަށްްއާބަސްްބުނެފައިވަނިކޮށް،ްދިވެހިްރަްއިޔތުންގެްފައިދާްއަށްްޓަކައިް

ް ްތެރެއިން ްސަރުކާރުގެ ް%154ްމި ްއެހީ ްހިލޭ ްޑޮލަރުގެ ްލޯނެއ1.5ްްްމިލިޔަން ްއޮންނަ ްލިބެން އިންޓްރެސްުޓަގއި

ްމާލިއްޔަް ްޓަކައި ްލީޑަރު،ްދަތިކުރުމަށް ްޕީ.ޕީ.އެްމގެ ްދިފާޢުކުރައްވާ ްސަރުކާރު ްހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ ްކޮމިޓީގައި ތު

ޕާލިމެންޓްރީްގްރޫޕުގެްލީޑަރުްއިންނަަވއިގެންްނިންމެވީްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް،ްމިކަންްކުިރައށްްނުގެންދަން.ްއޭގެްފަހުންް

ްޖެހުނީ.ްއެހެންވީ ްމި ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްއެކަން ްގޮސް ްސަރުކާުރްދިފާޢުކުރަނީްއަޅުަގނޑުމެން ްަރއީސް މާ،ްިޢއްޒަތްތެރި

ްކުާރް ްމަޖިލީހުގައި ްބަލަންވީކީ. ްނޫން ްެއއް ްވާަހކަ ްދައްކާ ްފްލޯރަގއި ްބައްލަވާ. ްބޭފުޅުްނތޯ ްއެ އަޅުަގނޑުމެންތޯ

ްގަދައަށްް ްއެންމެ ްދިފާޢުކުރުމުގަިއ ްސަުރކާރު ްޮކންބައެއްތޯ ްމަސަްއކަތްތައް. ްކުރާ ްކޮމިޓީތަުކގަިއ ްމަސައްކަތްތައް.

ްނަމަ،ް ްނުނަަގއިފި ްިމތާނގައި ްވޯޓު ްސިއްރު ްދަްނނަވާލަންތޯ. ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްތިބީ. ފޫގަޅަިއގެން

ސިއްރުްވޯޓުްމިތާނަގއިްނުަނގާްގޮތަށްްމިތާެގްކަންތަްއްަބދަލުވެއްޖެްނަމަްމިްސަުރކާުރްަވއްޓައިލާނެ.ްސިއްުރްވޯަޓކީް

ްހަމައެކަ ްދެމިއޮންނާނެކަމުގެ ްސަރުކާރު ްެއްމި ްއެއް. ްނަތީޖާ ްވޯޓުެގ ްނޭނގޭ ްލާއިުރަގއި ްވޯޓު ްސިއްރު ްޔަޤީންކަން. ނި

ްއެކަނި.ް ްމަނިކަށް ްމުަޙއްމަދުްވަޙީުދްޙަސަން ހިސާބުންްމިްސަރުކާރުންްދެމިއޮންނާނެކަންްޔަޤީންކަންްއެނގޭނީްރައީސް

ނޑުްމީގެްކުރިންްެވސް ދީފަ.ްއަދިްހަމައެއާެއއްގޮަތށްްްއެްމަނިކުފާނަށްްއެކަމުގެްމަޝްވަރާްއާއިްމަޢުލޫމާތުްވާނީްއަޅުގަ

ްއަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހަމައެއާއެްއކޮްށ ްވަނީ ްނިންމާފައި ްނަގަން ްވޯޓު ްބޭނުން،ްސިއްރު ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ްލިބިފައިވާްމަޝްވަާރގެްމަތިންްއެކަމަށްްއެްމަނިކުފާނުްވެސްްތާއީދުކުރަްއވާތީޭއ.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ްބަރުްޙަސަންްލަޠީފުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެން

ވަަންއަހަރުްދިވެހިްސަރުކާރުންްނެންގެވުމަށްްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ2712ްް.ްالسالم عليكن و رحوت هللا و بركاته`.ް

ް ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި ްއަތޮުޅގަ.ްެއީއ1577ްްލޯނުތަކުގެ ްހަތަރު ްދެުކނުގެ ްވަނީ ްހަމަޖައްސަވާފައި ްެއޅުމަށް ްޔުނިޓު ހައުސިން

ްކުރަްންމިދި ްތެެރއިން ްބައިގެ ްހިމެނޭ ްލޯނުގައި ްހިމެނޭ ްތެޭރަގއި ްބަޖެޓުގެ ްހުަށހެޅުއްިވއިރު ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ޔަ

ްފާސްކޮށްފަ.ް ްގޮތަށް ްހިމެނޭ ްއެ ްވަނީ ްބަޖެޓު ްއޭރު ްވާތީ، ްކަންތައްތަކަށް ްހިމެނޭ ްެތރޭގައި ްމަސަްއކަތުގެ ރާއްަވވާފަިއވާ

ްމަސައް ްއެ ްއައިއިރު ްހިސާބަށް ްމިހާ ްކުރެވޭްކޮންމެއަކަސް ްލޯނުން ްޭއގެ ްއަނެްއާކވެސް ްޮއވެގެން ކަްތނުކުރެވި
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ްކުެރްއވިް ްދިރާސާަތއް ްެތރޭގައި ްފޮނުްއވުމުގެ ްފޮނުއްވި ްފަުހން ްގޮތަކަށް ްގެންނަވާ ްބަދަުލތަކެއް ްއިތުރު މަސައްކަތްތަކަށް

ްދިރާ ްރަނގަޅު ްެއއީ ްދިރާސާތައް ްއެ ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްވިދާޅުވުްނ، ްވިދާުޅވާ ްކަމަކަްށްވާހަކަ ސާތަެކއް

ް ްފާއިުތވެިދޔަ ްނުކުރެވޭ. 3ްްޤަބޫލެއް ްނުވަތަ ްތެރޭަގއި ްުދވަހުގެ ްއަތޮުޅަގިއ4ްްއަހަރު ްއަްއޑު ްތެރޭގައި ްދުވަހުެގ އަހަރު

ް ްއެޅުއްވި ްސަރުކާރުން ްހަމައެކަނި ްވަީންފޭދޫގައި ްދެވިފައި ްވެސް ްބިމުެގްގޮތުން ްނުވަތަ ހައުސިނ25ްްްއިމާރާތްކުރެވުނު

ްއެ ްއެކަނި. ްބޭނުންވެފަިއްޔުނިޓު ްގޯތިގެދޮރަށް ްޢާއިލާަތްއ ްގިނަ ްވަރަށް ްޒުވާުނން، ްގިނަ ްވަރަށް ހެންކަމަށްެވއްޖެއްޔާ

ް ްދެކުނުގެ ްެއއް ްއާބާދީ ްބޮޑު ްވަރަށް ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ އަޮތޅުަގިއ4ްްތިބިކަން

ނޑައެޅިްހިމެނޭއިރު،ްއެްމީހުންްގެދޮރަށްްބޭނުންވެފައިްތިބިއިރު،ްައުޅގަ ނޑުމެންްމިފަދަްދެރަްގޮތަަކށްްއެްމީހުންނަށްްކަ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްދިޔުން ްދާ ްޭރިވެގން ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްގެންެދވޭ ްބައިބަިއކޮށްލަިއގެން ްގޮަތކަްށ ްއެހެން މަޝްރޫޢެއް

ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްުނެގންދެވުނީ ްރަނގަޅަށް ްއެކަން ްައށް ްމިނިސްޓްރީ ްހައުސިން ްޙަޤީޤަތުަގިއ ްކުށްވެރިކުރަން.

ްުކޑަް ްައޅަިއގެން ްވަކިން ްޔުިނޓު ްހައުސިން ްތެރޭަގއި ްމީހުްނގެ ްއެ ްވެދާނެ ްފަހަރެއްަގއި ްމިސާލަކަށް ޤަބޫލުކުރަނީ.

ްކޮަބއިޯތް ްމީހުންނަށް ްއެ ްއެހެންވެއްެޖއްޔާ ްބެއްލެވުުމގަ. ްބެއްލެވި ްއެ ްތަފާތުވެދާނެ، ްވިްސނުން ްތިބުމުގެ ތަންކޮޅެްއގައި

ްބޭނު ްމީހުން ްއެ ްގޮތަކަށް ްރަނގަޅު ްހުރިްއެންމެ ްލިބިފައި ްމީހުންނަށް ްއެ ްބެއްލެވިދާނެ.ްމިސާލަކަށް ްކޮބައިތޯ ްގޮތަކީ ންވާ

ގޯތިތަެކއްްއެބަްހުރި.ްއެްމީހުންގެްގެދޮުރގައިްބިމުގެްތަަނަވސްކަންްއެބަްހުރިްމިސާލަކަށް.ްއެހެންވެއްެޖއްޔާްއެތާނަގއިް

ލުއިްފަސޭހަްގޮެތއްަގއިްލޯނުްލިިބއްޖެއްާޔްެއްްއެްމީހުންްލޯނަށްްބޭނުންވެފަިއްތިބޭނީ.ްއެްމީހުންނަށްްފަޭސހަކަމާްއެކުް

ްއެް ްމީހުން ްއެ ްއެކު ްމިނިވަންކަމާ ްތަޞައްރަފުކުރުމުގެ ްއަމިއްލައަށް ްމީހުން ްއެ ްތަނަވަސްަކން ްގެދޮރުގެ މީހުންގެ

ްއެކަންް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްވެްސ ްޓަކައި ްސަބަބަށް ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްކުރާނެ. ްފުރިހަމަގޮތުަގިއ ކަންތައްތައް

ްމީހުންނަށްްދިރާސާނުކު ްއެ ްވެގެންދާނީ ްނަތީޖާައކަްށ ްކުރެްއވުމުގެ ްކަންތައްަތއް ްގޮތަކަށް ްދެރަ ްމިކަހަަލ ރައްަވއި

ްނުގޮސް،ް ްހިސާބަށް ްފަަށއިަގނެވޭނެ ްދިރިއުޅުމެއް ްއަމިއްލަ ްމީހުންގެ ްއެ ްނޫނީ ްމުްއދަތަކުން، ްިދގު ްވަރަށް ކުރިމަގުަގއި

ްއަބަ ްއެހީތެރިކަމަށް ްމީހުންގެ ްހާލުގައި ްނިކަމެތި ްެއިކްދެރަ ްބޭނުންވެފައި، ްއެހީެތރިކަމަށް ްޢާއިާލގެ ްބޭނުންވެފައި، ދަށް

ްކުރަްއވާއިުރް ްކަންތައްތައް ްމި ްސަރުކާަރކުން ްއެހެންވީމާ، ްތިބެންޖެހުން. ްބޭނުންވެފައި ްއެހީތެރިކަމަށް ފަރާތްތަކުގެ

ްފާސް ްމި ްމިއަދު ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްވިސްނާަވޑަިއގަްނނަވަންޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ ްވިޔަްސ،ްސަރުކާރުން ްކަމުަގއި ކުރެްއވި

ނޑުްވޯެޓއްްވެސްްނުދޭނަން.ްސަބަބަކީްކުރީގައިް ނޑުްމިކަމަށްްހަމަްދެކޮޅުހަދަން.ްއަޅުގަ މަޖިލީހުން،ްމިސާލަކަށްްއަޅުގަ

އެކަންްނިންމަވާަފއި،ްބަޖެޓަށްްވޯޓުދީފައިްވާނީްމިްހިމެނިގެްންައއްޑުްއަތޮުޅގަިއްއޭުރްހޮސްޕިޓަލްްއިމާރާތްކުރުމަށާއިްިމް

ްވޯޓުދީފަިއްހަ ްެއއްބަސްެވ،ްެއއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލޯނަކަށް ްއަދަދެއްގެ ްބޮޑު ްވަރަށް ްހިމެނޭތީ ްއެކަނި ްޔުނިޓުތައް އުސިން

ްބޭނުންޭވް ްދަންނަވަން ްފާޅުގަިއ ްބޭނުންވޭ، ްދަންނަވަން ްަހމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިފަހަރު ްއެހެްނވީމާ، ްބަޖެޓަށް. ްއޭުރގެ ވާނީ.

ްވޯޓުނު ްއަުޅަގނޑު ްމަޝްރޫޢަށް ްމި ްވިސްާނވަަޑއިގަތުމަްށްމިއަށް ްދޭތެރޭގައި ްމިާއ ްސަރުކާރުން ްސަބަބަކީ ްނިންމާ ދޭން

ްެއއްބަިއް ްބައިކުޅަ ްދެ ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްއިލްތިމާސެްއގެ ދެންނެވުމުގެ
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ްވަް ްމަޝްރޫޢެއް ްއެއްވެސް ްތަރައްޤީގެ ްނެތް. ްބޭނުމެއް ްފޮނުވުމުގެ ްދިމާލަކަށް ްަވިކްއިތުރު ްރަށަކަށް، ްވަކި ްތަނަކަށް، ކި

ްއަމިއްލަް ްއެމީހުންގެ ްޮއެވގެްނނުވާނެ. ްހައިސިްއޔަތެއް ްއެއްވެސް ްބަދަލުކޮށްލުމުގެ ްއެ ނަޑއެޅުމަްށފަހު ްކަ ސަރަހައްދަކަށް

ްޤަބޫލުކުެރވޭނެް ްެއއީ ްެއކަމަކު ްވިދާޅުޭވ. ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްވިދާުޅވާނެ، ްފަހަރު ްބައެއް ްދެން ްވާންޖެހޭނީ. ްނިންމުމަކަށް

ނޑުްހަމަްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްމިާއް ސަބަބެއްްނޫން.ްއެްދިރާސާތައްްވެސްްރަނަގޅުކުަރއްވަންެޖހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރާއްޭޖގެ ްއަދި ްޤަބޫލުކުަރން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާެންކަމަށް ދޭތެރޭ

ްމިނިސް ނުޑްއިްލތިމާސްކުރަން،ްމިާއްދޭތެރޭަގިއްފުންކޮށްްިވސްނާވަަޑިއގެންްއިލްތިމާސްކުރަން،ްަހއުސިން ްއަުޅގަ ޓަރަށް

ް ްދެކުނުގެ ްގޮތުން، ްހިމެނޭ ްއަތޮޅު ްައއްޑު ްޓަަކއި، ްފުރިހަމ4ްްައަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޭއގެ ްމަޝްރޫޢު ްރޭވިަފިއވާ އަތޮޅަްށ

ްރައްޔިތު ްިގނަ ްފޯރުކޮށްދެއްވާށޭ.ްވަރަށް ްހަމަައށް ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްގޯިތގެދޮރަށްްގޮތުަގއި ްތިބީ ްޢާއިލާތައް ްގިނަ ން،ްވަރަށް

ބޭނުންވެފައޭ.ްގެދޮރަށްްބޭނުންވެފައޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެްސަބަަބށްްޓަކައިްއެްބޭފުޅުންނާްދޭތެރޭގައިްާޚއްޞަްސަމާލުކަމެްއް

ނޑުގެްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް ްމިއަދުގެްސަރުކާރުންްދެްއވުމަްށްއިލްތިމާސްކުރަމުންްއަުޅގަ

ް

 ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރަުކް ްއިތުރު ްޓަކައި ްައވަސްކުރުމަށް ްމަސައްކަތް ްރިޕޯޓުގެ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ!

ްވާހަކަދަްއކަންްނެތިއްޔާްއަުޅަގނޑުްފުރުޞަތުްދޫކޮށްލަފާނަން.ްނެތީތޯ؟

ް

 :ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްއިތުރުްމެންބަރުންްވާހަކަފުޅުދައްަކވަންްއެބަްތިއްެބވި.ް

ް

 ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގިނަް ްވަރަށް ްއިން ްކޮމިޓީ ްމާިލއްޔަުތ ްމިއީ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްވާހަކަދަްއކަންވާނީ. ްކަމާ ްމި ްއެހެންވީމާ އާދެ!

ްަވރަ ްއަލީަގއި ްވެސްްމަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ ްކަންޮބޑުވުެމއް ްބޮޑު ްވަަރށް ްކުރުމަށްފަހުގަިއްއަދި ްެވސް ްދިރާސާތަެކއް ްބޮޑެތި ށް

ްމާލިއްޔަތުް ްވެސް ްކަންބޮޑުވުމެްއެގްމަޢުލޫމާތު ްހުރިހާ ްމިެދންނެވި ްފާހަގަކުރެްއވުމަށްފަހުގައި އޮތުމަށްފަހުގައި،ްމެންބަރުން

އި،ްމިކަންްނިންމުމަށްފަހުގައިްމިްރިޕޯޓުްމަޖިލީހަށްްފޮނުވާފައިްކޮމިޓީއަށްްގެަނއުމަށްފަހުގައިްމިްރިޕޯޓުްނިންމުމަށްފަހުގަ

ްޙަޤީޤަތަކީް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމިއަުދ ނޑު ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުރެއްވިހެން، ްމެންބަރުން ްއެހެން ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއާދެ! ްއޮތީ. މި

ްރާއްޖޭ ްދިމަދިމާލަށް، ްއެކި ްމަޝްރޫޢުތައް ްތަރައްޤީގެ ްކަންތަްއތައް، ްމިއަދު ްގެންާދއިރުްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންކޮޅުތަކަށް ގެ

އަޅުަގނޑުމެންްވިސްނަންޖެހޭްކަމަކީްދިވެހިްދައުލަތުންްވަަރށްްބޮޑެތިްލޯނުތަކެއްްައޅުަގނޑުމެންްނަގަމުންްމިްގެންދަނީް

ްދަންނަވަންް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމި ްޓަކައި. ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޯހިޔާވަހިކަން
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ްއަިދްބޭ ްލޯނުތައް. ްނަގަމުންދާ ްއިންޓަރެސްޓުަގިއ ްބޮޑެތި ްަވރަށް ްލޯނުތަކަީކ ްނަގަމުންދާ ްއަިއސް ްމިހާރަކަށް ނުންވަނީ،

ްވެރިކަމަށްް ްބޭފުޅުން ްއެ ްނޫންނަމަ ްޔުނިޓު، ްހައުސިން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެިރކަމުގައި ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ޚާއްޞަކޮށް

ްތި ްހީކޮށްގެން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއަންނަްވަަޑއިގެންެނވިއިރު ްފޯރުކޮށްދެމުން ްހިލޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްމިީއ ބީ

ްކަމަށް.ް ްލޯނުތަކެއް ްނަގާ ްގޮތަށް ްއުފުލަންނުޖެހޭ ްއެއް ްޒިްނމާ ްެއއްެވސް ްޭއގެ ްަދއުލަތުން ްއަދި ްކަމަށް. ޚިދުމަތްތަކެއް

ނޑު ްއަޅުގަ ްވެްސ ްއައިއިރުަގއި ްލިބެމުން ްމަޢުލޫމާތުތައް ްމި ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއޭރުްއެހެންނަމަވެސް މެންނަށް

ްކަމަށް.ް ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްއަންނަ ްފޯރުކޮށްދެމުން ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ްހިލޭ ްޤައުމުތަކުން ްމިއީ ްއޮތީ ޤަބޫލުކުރެވިފައި

ނޑުމެންގެްދަރަނީގެްަވރަށްްބޮޑުްމިންވަރެއްްމިއަދުް އެހެންނަމަވެސްްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްމިއަދުްބަލައިލީމަްއެނގޭނެްއަޅުގަ

ްކަ ްމިދެންނެވި ްވަނީ ްއަެނއްްމި ްުދވަހުން ްއެއް ްަދރަނި ްދައުލަުތގެ ްދޫކުރެވިފަ.ްޭއގެްސަބަބުން ްލޯނުތަކަށް ހަލަ،ްމިކަހަލަ

ްހުންނަންޖެހޭނެް ްވިސްނުން ްސަރުކާުރެގ ްައޅާއިުރގަިއ ްޔުނިުޓތައް ްަހއުސިން ްމި ްއާދެ! ްބޮުޑވަމުން. ްދަނީ ްމި ދުވަހުން

ްދަ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުުކރާ ްައޅުަގނޑު ްއާބާދީްގޮތަކީ ްވެސް ްސަރުކާރަކުން ްހުރިހާ އްކަން

ްސަރުކާރުެގް ްމިއަދު ްނުުކރެވޭ ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަކަ. ްސިޔާސަުތެގ އެއްފަްސކުރުމުގެ

ްއާބާދީް ްކަމަކަށް.ްއެއީ ްދަށުން ްެއއްފަސްކުރުމުގެްިސޔާސަތުގެ ްއެްވިދާޅުވާ ްމިހުންނަނީ ްބައްޓަްނކުރެވިަފއި ސިޔާސަތުތައް

ްެއއްފަސްކުރުމަށްްބޮޑެ ްއާބާދީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނޫނިއްޔަކާ ްއަޅަިއގެްނ ްފްލެޓުތައް ްއަގުޮބޑު ްމިފަދަ ްތަންތަނުގައި ތި

ްމިއަދުްވަރަްށް ްފެނިގެންދަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަނތީޖާްއެއްްނުފެންނާނެ.ްއެހެްނނަމަވެސް ްމިކުާރްމަސައްކަުތގެ ޓަކައި

ްސަރުކާރުގެ ްވެސް ްއާބާދީތަކުަގއި ްބޮޑު،ްމިހާްްކުދިކުދި ްވަރަށް ްތަންތަނުގައި ްބުނެ،ްމި ްވެސް ްކަމަށް ްނޫން ސިޔާސަެތއް

ނޑަކީްމިއަދުް ބޮޑެތިްލޯނުތައްްނަގައިގެންްެގދޮރުއަޅަމުންްގެންދާްމަންޒަރުްއަޅުަގނޑަށްްފެނިގެންދަނީ.ްެއހެންނޫންްއަޅުގަ

މީހެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްައޅުަގނުޑްމިްހައުސިން،ްމިްމަޝްރޫޢުްފަށަންްއެްއވެސްްތަނެްއގަިއްފަށާކަށްްދެކޮޅުހަދާް

ްކަންކަމުގެް ްމިފަދަ ްސަރުކާރުން ްތަންތަނަށް ްބޮޑެތި ްއާބާދީ ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވަން ްތާނގައި ްއޮތް ކުރިއަށް

ނޑުމެންްމިއަދުްއަޅުަގނޑުެމންނަށްްދެމެހެއްޓެނިވިްގޮތަކަްށްމިްކަންތައްތައްްކުެރވޭނެް އިސްކަންދިނުމަކީްެއއީްއޭްއަުޅގަ

ްއިންޓަރެސްޓަްށްްގޮތަކީ. ްޮއންނަންޖެހޭނީްމިހާރުްމިްނަގާްލޯނުތަކުގެ ްއިންޓަރެސްޓު އަދިްމިހެންްނަގާްލޯުނތަކުގެްވެސް

ްބޭްނކުތަކުްން ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްހުރި ްއެބަ ްދުނިޭޔގެ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއާދެ! ްއިންޓަރެސްުޓގަ. ްކުދި ވުރެ

ްއެބަ...

ް

 ރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަ

ްމަޖިލީހުންް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްބޭންކުން ްެއގްޒިްމ ްޗައިީނޒް ްއާދެ! ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްހަަމޖެހިފައިވާ ްޔުނިޓުތ1577ްަފާސްކޮށްފައިާވ،ްނެގުމަށް ްހައުސިން ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި ްލޯުނގެ ްޔުނިޓުގެ ކަީކ،ްަހއުސިން

ް ްދެކުުނގެ ްފާސްކޮށްފައިވ4ްްާޚާއްޞަކޮށް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމި ްެގދޮރުއެޅުމަށް ްޚާއްޞަކުެރިވގެން ައތޮޅަށް
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ްގޮތުްން ްބެހޭ ްއެކަމާ ްއިން ްކޮމިީޓ ްމާލިްއޔަތު ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްއާދެ! ފާސްކުރުމެއް.

ްދިރާސާކު ްފޮނުްއވުން ްފޮނުއްވި ްބަދަލުތައްްސަރުކާރުން ްވިދާޅުވާ ްމި ްކަަމށް ްއޮތް ްގެންނަވާަފއި ރެްއވުމަށްފަހުަގއި

ް ްމި ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ ްނޭނގެ ނޑުމެންނަކަްށ ްއަުޅގަ ްމިއަކުން ްއާދެ! ްވާތަން. ްޔުނިޓ796ްްުގެންނަވާފައި ހައުސިން

ތައްްދެްއވަންްނިންމަވާފަިއްއަތޮޅަށްްކޮންގޮަތކަށްްކަމެްއްއެްބޭފުޅުންްހައުސިންްޔުިނޓ4ްުބަދަލުވެގެންްދިަޔއިރުަގއިްމިް

ް ްމީގެތެރެއިން ްޓަަކިއ ްއިމާރާްތކުރެވުމަށް ްހުޅުމާލޭގައި ްއެނގެނީ ްމި ްބަދަލުކުރައްވާފަިއ796ްްއޮތީކީ. ްޔުނިޓު ހައުިސން

ްިމް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްަފދައިން ްވިދާުޅވި ްވެސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ްދެންމެ ްއާދެ! ވާކަން.

އަދިްބިމުގެްގޮތުންްބޮޑުްކަމަށްްވީނަމަވެސްްވަަރށްްގިނަްޒުވާންްއާބާދީްއެްއ،ްވަރަށްްގިނަްުޒވާނުންތަކެްއްރަށްރަށަކީް

ްއެކަީށގެންާވް ްލޯނު ްއެކަީށގެންވާ ްހަދާނެ ްގޯތިަތއް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްނެގި، ްގޯތިަތްއ ްޓަަކއި ދިރިއުޅުމަށް

ްގެދޮރު ްނޫނީ ްނެހެދިފައި، ްގެ ްނުލިބިގެން ްދެންްްއިންޓަރެސްޓެްއަގއި ްތިބި. ްއެބަ ްޒުވާނުން ްތިބި އިމާރާތްނުކުރެވިފައި

އެހެންްތިއްބާްމިދިޔަްސަރުކާރުންްމިްލޯނުްނަންގަވަންްނިންމަވައި،ްއޭރުްދެންްވަރަށްްލުިއްގޮތަކަށްްވަރަށްްފަސޭހަކޮްށް

ްޒުވާނުން ްިގނަ ްވަރަށް ްތިބި ްއުއްމީދުަގއި ްެއކަމުގެ ްގެންެދވީމަ ްވިދާުޅވަމުން ްކަމަށް ްހެދޭނެ ްތިބި.ްގެދޮރު ްއެބަ ތަެކއް

ްމިދެންނެވިް ްހަމަ ްބަދަލުކޮށްލެއްވީމަ،ްއެއީ ްގޮތަށް ްމި ްހައުސިންްޔުނިޓުތަކެއް ްއަދަދެއްގެ ްގިނަ ްއޭގެތެެރއިން އެހެންތިއްބާ

ްއާދެ!ް ްކަމެއް. ްއޮންނާނެ ްޭއަގއި ްކަންބޮޑުވުެމއް ްބޮޑު ްވަަރށް ްުޒވާނުންގެ ްތިބި ްބޭނުންވެފައި ްޔުނިޓުތަކަށް ހައުސިން

ްޤަ ްދަންނަވާލިންްއަޅުަގނޑަށް ްވެސް ްވާހަކަދަްއކަމުން ްބަޖެޓަށް ްއަހަރުގެ ްމިއަންނަ ްކުރިން ނޑު ްައޅުގަ ބޫލުކުެރވޭ

ްގިަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުިރން ްޮބޑަށް ްވުރެ ްުޔނިޓުތަކަށް ްހަުއސިން ްތިބީ ްޭބނުންވެފައި ްބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއިާމރާތްކުރަ ްގެދޮުރ ްގޯތިތަުކގަިއ ްހުިރ ްލިބިފައި ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެްޒުވާނުންނަށް ްލޯނުަތކަކަށޭ. ްބޭނުންވާ ން

%ް ްމައްޗަށް ްއަހަރެއްގެ ްކޮންމެ ްނެގުމުން ްލޯނުތައް ްދޫކުރާ ްބޭންުކތަކުން ްކޮމާޝަލް ް%12ރާއްޖޭަގއި ގ13ްެ،

ްށްއިންޓަރެސްޓާްެއއްކޮށްްއެްދަްއކަންޖެހުނީމަްއެއީްވަރަށްްބޮޑުްބުރައަކަށްްއެބަްެވގެންދޭ.ްެއހެންވީމާ،ްގިނަްޒުވާނުންނަ

ްހުރިް ްނެގިފައި ްފަދަ، ްމިދެންނެވި ްނެގިގެންާދއިރުަގއި ްލޯނުތައް ްމިފަދަ ްއެހެންނަމަވެސް ްތިބެނީ. ްމި ްނެހެދިފައި ގެދޮރު

ްކުަޑް ްނަމަ، ްއޮންނަ ްގޮތަކަށް ްލިބޭ ްލޯނު ްބޭފުޅުންނަށް ްެއ ްގޮތަކަށް ްފަސޭހަ ްއިމާރާްތކުރާނެ ްގެދޮރު ގޯތިތަުކގައި

ްގޮ ްއޮންނަ ްލިބެން ްލޯނު ްވަރަށްްއިންޓަރެސްޓެްއަގއި ްލިބިގެންދާނެ ްަބއިމީހުންނަށް ްއެ ްއެއީ ްދާނަމަ، ްހަމަޖެހިގެން ތަކަށް

ބޮޑުްލުޔަކަށްްވާނެ.ްައޅުަގނަޑށްްޤަބޫލުކުރެވޭްގޮުތގައިްމީގެެތރެއިންްމިދެންނެވިްކަހަލަްލުއިްގޮތަކަށް،ްއެްބޭނުންވެަފިއް

ްދިރާސާއާ ްކުރެްއވި ްއެ ްއިން ްމިނިސްޓްރީ ްހައުސިން ްކުރިން ްމީހުންނަށް ްތިިބްްތިބި ްބޭނުންވެފައި ްގެދޮރަށް އެްއގޮތަށް،

ްމިހާރުް ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއިން ްދިރާސާ ްހެއްދެވި ްބޭފުޅުން ްއެ މީހުންނަށް،

ްނިންމަވާފައި ްއުސޫލެްއ ްއިްސކަންދެްއާވނެ ްއެހެންވީމާ، ްތިީބ. ްބޭނުންވެަފއި ްގެދޮރަށް ްކޮންބަަޔކަށްކަްނ ްކިހާވަރަކަްށ،

ްހަމަޖެހިގެންް ްގޮތްތަކެއް ްިލބޭނެ ްފައިސާ ްބޭނުންވާނެ ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްގެދޮރު ްލިބެންޖެހޭ، ްމީހުންނަށް ްއެ އޭގެތެެރއިން

ްބަދަލެްއް ްބޮޑަްށ ްަޤބޫލުކުރެވެނީ ްވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެްނކަމުން ްވެްސްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްއަޅުަގނަޑށް ްކަމަށް ދާންޖެހޭނެ
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ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބޮޑަށް ްމިދެންނެވިްްގެންނަާވއިރު ްބަލާފައި،ްރިޢާޔަތްކުރެްއވި ްއެއަށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭނީ

ްައޅުަގނޑަށްް ްކޮންމެއަކަސް ްއާދެ! ްގޮތަކަށޭ. ްލިބޭނެ ްފުރުޞަތު ްއެ ްމީހުންނަށް ްތިބި ްބޭނުންވެފައި ްބޮޑަށް ބޭނުންތަކަށް

ްަބއިމީހުންނަށް ްއެ ްލުއިތަެކއް ްމީގެ ްޮގތަށް ްމިދެންނެވި ްހަމަޖެހިގެންދާނީ.ްްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްމިކަން ްގޮތަކަޭށ ލިބޭނެ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްް

ް

 ނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްދިރާސާކުރުމުގައިް ްއިން ްޮކމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްޙަޤީޤަތުގައި ްއަކީ ްމައްސަލަ ްމި ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެންްވަރަށްްފުންކޮްށްމިްމައްސަލަިއގެްތެެރއަށްްަވދެ،ްބެލީމު.ްޙަޤީޤަތަކީްއުތުރުެގްއަތޮޅުތަުކަގއިްގޯތިގެދޮުރގެްއަޅުގަް

ްނޫން.ް ްނުވަނީކީ ްބޭނުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަޅައިދޭން ްގޯތިގެދޮުރ ްފަރާތްތަކުގެ ްބޭނުންވެފައިާވ އެހީތެރިކަމަށް

ްއެ ްއެސެސްކުެރްއވީ ްސަރުކާރުން ްއެްއެހެންނަމަވެސް ްބައްަލވާފައި ްމިންވަރަކަށްތޯ. ްކިހާ ްއޮތީ ްނީޑު ްަހއުސިން ތާނގައި

ްގޯތިގެދޮުރެގް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވަރަށް ްފުރިހަމަކުރެވޭނެ ްނީޑު ްއަތޮޅުތަކަށް ްދެކުނުގެ ްއޮތްވަރަްށ ްނީޑު ހައުސިން

ް ްޑިމާންުޑްއޮތީ ްބަދަލުކުރަނީ ްމި ްއަށް ްހުޅުމާލެ ްބައި ްހުރި ްދީފައި،ްއޭެގްެއކްސެސް ްކަމަށްްފުރުޞަތުތައް ްއަށް ހުޅުމާލެ

ްެގް ްެއއްބައި ްބައިކޮށްފައި ްތިން ްހުޅުމީދޫގައި ްމިއަދު ްވިސްނާވަަޑިއަގންނަވާ ްމިސާލަކަށް ްހާލެްއގަިއ، ްއެްއވެސް ވާތީވެ.

ްބޯހިޔާވަިހކަންް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހުރި ްއެބަ ްވެސް ްއަތޮުޅތަކުަގއި ްއުތުރު ްއެހެންވީމާ، ްފަޅުޭގގެ. ްޭގގޭައކީ ްގިނަ އަށްވުރެ

ތަން.ްމިސާލަކަްށްނޮޅިވަރަންފަރުަގއިްއާބާދުކުިރްކުނބުރުދޫްމީހުންނަށްްއަދިެވސްްއެންމެންނަކަށްްގެްއެްއްބޭނުންވާްތަން

ްއެްއްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްއިންޞާފުވެިރް ްލިބިފަ ްގެ ްމީހުންނަށްްވެސް ްފަރިދޫ ްމީހުންނާއި ނުލިބޭ.ްހަމައެހެންމެ،ްމާވައިދޫ

ްދޭ ްއިސްކަމެއް ްކުރުމުގައި ްކަންކަން ްމި ްންޖެހޭނެ ްމި ނޑުމެން.ްމިސާލަކަށް 1577ްްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްޔުނިޓު 15ްހައުސިން

ްޑިމާންޑެއްް ްއެ ްެއހެންނަމަވެސް ްއެޅިދާނެ. ްއަތޮުޅގަިއ ްައއްޑު ްގެްނގޮސް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްޔުނިޓު ްހައުސިން ސަތޭކަ

ނުޑމެންގެްދައުލަތުންްލޯނުްނަގައިގެން އިންވެސްުޓކުރާއިުރަގިއްްނެތޭްއެތާކު.ްއެހެންވީމާ،ްޑިމާންޑެއްްނެތްްތާކަށްްއަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންްބަލައިލަންޖެހޭެނ.ްޙަޤީޤަތުގަިއްވަރަށްްއުނދަޫގްވާހަކަްއެްއްމިްޕޮލިޓީޝަނެްއ،ްައއްޑޫްކަހަލަްބޮޑުްމާްސް

އާބާދީްެއއްްއޮންނަްތަނަކާްެބހޭްގޮތުންްމިކަހަލަްވާހަކަްއެްއްދެއްކީމަ،ްނުބައިކޮްށްސްޕިްނކުރާްމީހަކުްސްޕިންކޮށްފާނެ.ް

ްމިްއެކަ ްމިހާރު ްއެްއވަރަށް ްހައުސިްންނީޑާ ްއޮތް ްއަްއޫޑގައި ްައކީ ްނުކުތާ ްއަޅުަގނުޑގެ ްނެތް. ްފަރުވާެލއް ނޑު ްއަުޅގަ މާ

އެަތއްްހައުސިްންޔުނިެޓއްްއެތ777ްްާނެގޭްލޯނުންްައއްޫޑަގއިްޭކޓަރކުރެވޭނޭ.ްއެްކސެސްާވވަރަށްްެވސްްކޭޓަރކުެރވޭނޭ.ް

ްެއއަށް ްލިބެއޭ. ްއެަބ ްފުރުޞަތު ްގެންނަނީ،ްގާއިމުކުރުމަށް ްމި ްއަށް ްމާލެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެްއޗެކޭ ްއެްކސެސްވާ ފަހުގައި

ްމިއަދުް ްަވޒީފާހޯދުމަށާއި ްކަންތަކަާށއި ްޞިއްޙީ ްހޯދުމަށާއި ްތަޢުލީމު ްބޮޑުވީމަ. ްިޑމާންޑު ްއޭރިާއގައި ްމާލޭ ގްރޭޓަރ

ް ްމި ްއަށޭ. ްއޭރިއާ ްމާލޭ ްގްރޭޓަރ ްޖަމާވަމުންދަނީ ްމި ްމީހުން ްގިނަ ްރާއްޖޭގެ ްދިވެހިްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ލޯނަކީ

ްލޯނެކޭ.ް ްނަގާ ްދައްކަިއގެން ްއިންޓަރެސްުޓ ްމީގެ ްަދއުލަތުން ްދިވެހި ްދައްކަިއގެން، ްގެރެްނޓީ ްސޮވެރިން ދައުލަތުން
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ްނުގެއްލޭް ްޢަދާލަތު ްއެންމެންނަށް،ްއިޖްތިމާޢީ ްހުރިހާ ްމި ްދެވެންޖެހޭނޭ ްއިސްކަެމއް ްއިންާޞފުވެރި އެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި

ްވެސް ްލޯނު ްމި ްއެހެންވީމާ،ްްގޮތަށޭ ްައކީ. ްވާހަަކ ްދަންނަާވ ްމި ްއިން ްކޮމިޓީ ްމާލިއްަޔތު ްއެީއ ޑިސްާޕސްކުރެވެްނވާނީ.

ްހިނގާށޭ.ްމިގޮތަށްް ްބަލައިލަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްއކޮށް ްނީޑު ްހައުސިން ްމުޅި ނުޑްބަލައިލަނީ ްއަުޅގަ ްގޮތުން އުސޫލެްއގެ

ް ްމި ްޑިސްޓްރިބިއުޓުކުާރއިރުަގިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލޯނުތައް ްއެންމެން،ްނެގޭ ްހުރިހާ ްތިބި ްރަށްރަށެއްގަިއ ހުރިހާ

ްބޭނުންނުާވް ްރަށަކަށް ްއެ ްރަށެްއަގއި ްވަކި ްނަގާފައި، ްލޯނު ްމޯގޭޖުކޮށްފައި ްމީހުން ްތިބި ްދާއިާރގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްައޅާކަށްނުޖެހޭނެްއެހެންނޫންތޯ؟ްބޭނުންވާްވަރަށްްހަުއސިންްުޔނިޓުްއަޅަންީވ.ްެއކަމަ ކުްމުޅިްވަރަކަށްްހަުއސިންްޔުނިޓު

ްީމް ްބަހަންވާނޭ. ްއެކު ްއިންޞާފުވެިރކަމާ ްބެހުމުގައި ްލޯނެއް ްނެޭގ ްގޮތަށް ްހިއްސާވާ ްއެންމެން ްދައުލަތުގެ ދިވެހި

4ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްދައްކާްވާަހކަްއަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްނެޭގްލޯނުގެްސަބަބުންްއަޅުަގނުޑމެންނަށްްޔަޤީންްދެކުނުގެް

ްފުރި ްނީޑު ްހައުސިްނ ްއޮތް ްމި ްމިްއަތޮޅުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްބައި ްުހރި ްއެްކސެސްކޮށް ްއެއަްށވުރެ ހަމަވެގެންދާނެ.

ްާގއިމުކުެރވުނީމަ،ް ްޔުނިޓުތައް ްހައުސިން ްޮގތަށް،ްހުޅުމާލޭގައި ްއެލިޖިބަލްވާ ްވެސް ްމީުހންނަށް ްއަތޮޅުަތކުގެ ްއެ ގެންނަނީ

ްއެްބޭބޭފުޅުންނަށްްވެސްްމިދެންނެވިްހައުސިންްޔުނިޓު...

ް

 މެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްވާހަކަދެއްެކުވން:ކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެް

ނޑުެގްވެްސްވަަރށްްބޮޑުްކަންބޮުޑވުންްމިްލޯުނގެްމައްސަަލއިަގއިްއެބަްއޮތް.ް ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްއަހަރުް ްމިދިޔަ ްލޯނަކީ ްމި ްފަދައިން ްފާހަގަކުރެްއވި ްއެ ްލަޠީފު ްޙަސަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްއަްޚ، އަޅުަގނުޑގެ

ްއޮތީް ްފާސްކުިރއިުރގަިއްބަޖެޓުގަިއްހިމެނިފައި ްފާސްޮކށްފައި،ްލޯނު ްމަޖިލީހުން ްފާްސޮކށްފައި،ްމި ްހިމެނިގެން ބަޖެޓުގައި

މިްލޯނުންްކުރާނެްޚަރަދާއިްޚަރަދުކުރާނެްތަންތަން.ްއެހެންވީމާ،ްސަރުކާރުްބަދަލުވުމަކުންްއެކަމަށްްބަދަލުއަންނަންޖެހޭނެް

ްކަ ްބަދަލުގެެނވިދާނެ ްވެްސްކަމަކަށް، ްފުރަތަމަ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްާވހަކަ ްނުދެކޭ ްއަޅުަގނޑު މަކަށް

ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްނަާގް. ްލޯނަށް ްމި ްތެރެއިން، ްލޯނުެގ ްމި ްބޭނުން، ްދަްނނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްވާހަަކއަކަށް ދެވަނަ

ްފް ްހައުސިން ްބައެއް ްހުރި ްައޅަން ްދެކުނުެގްއަތޮޅުތަުކގައި ްމާލޭގެ ްއިން ްދިރާސާްފައިސާ ްކުރި ްސަރުކާރުން ްމި ލެޓުތައް

ްޔުނިޓުތަްއ،ް ްހައުސިން ްހުރި ްއަޅަން ްރާއްޖެތެރޭގައި ްބަދަލުކުީރމާ ްއަށް ްހުޅުމާލެ ްބަދަުލކޮށް، ްތެރެއިން އެްއގެ

ްފުރުޞަތުތައްް ްބޭނުންވާ ްލިބެން ްބޭނުންވެގެން ްއަށް،ްތަރައްޤީވާްންރައްޔިތުން ްތަރައްޤީ ްގެދޮރުކުރުމަށާިއ ރާއްޖެތެރޭގައި

ްޢިއްޒަތްތެިރްްހަނިވާ ްރާއްޖެތެރޭގެ ްހަްއތަހާ ްގޮތަކީ ްވާ ްމި ްބަދަލުކުރުމުން ްކައިިރއަށް ްުއނިކޮށް،ްމާލެ ްަފއިސާ ްއެ ގޮތަށް

ްމީހަކުް ްހުރި ްޯފރުންތެރިކަމެއް ްވެސް ްކިިރޔާ ްގޮތަކީ ްވާ ްބޮޑުވަނީ. ްފުރުޞަތު ްފަޅުވުމުގެ ްއާބާދީތައް ްކުިދކުދި ރައީސް،

ްތަން ްއިން ްހުޅުާމލެ ްއިން، ްމާލެ ްކުއްޔަްށްވެއްެޖއްޔާ ްފުލެޓު ްލިބޭ ްއަށް ްމީާހ ްމާލޭ ްނޫނިއްޔާ ްފްލެޓުނަގަިއގެން ތަނުން

ްދަފްތަުރް ްނޫނިްއޔާ ްރަޖިސްޓްރީގައި ްމާލޭގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައްލަވާ، ްހުޅުމާލެ ްމިހާރުވެސް ފިހައިގެން.

%ް ްމީހުންނަށް ްތިބި ްދޫކޮށްފ09ްަރަޖިސްޓްރީގައި ްއިން ްހުޅުމާލެ ްރާއްޖެތެރޭެގްމީހުންނަށް ްހުންނާނީ ްފްލެުޓތައް ްހުރި އި
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ްދަރިންނަށްް ްޚަރަދުކުރަނީ ްކަމަށް ްއެ ްއެއް ްލާރި ްހުރިހާ ްލިބޭ ްމީހުންނަށް ްއެ ްދީފަ. ްކުްއޔަށް ްޢާއިލާައކަށް ކޮންމެވެސް

ްއަސާ ްމަޝްރޫޢުތަކެއް، ްހުރިހާ ްތަރައްީޤގެ ްއަމާޒުކޮށްގެން ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްސަރުާކރުން ްއަނެްއކާ ސީްކިަޔވައިދޭން.

ްވެސްް ްކިރިޔާ ްދެން ްގެންުގޅުނީމާ ްވިސްނުެމއް ްތަަރްއޤީކުރުމުގެ ްކައިީރގައި ްމާލެ ްޚިދުމަތްތަކެއް ްހުރިހާ ޚިދުމަތްތައް،

ފޯރުންތެރިކަމެއްްހުރިްމީހަކުްވެއްެޖއްޔާްމަޖުބޫރުވަނީްދަރިްނގެްޙައްުޤަގއިްމިްތަނަށްްއަްނނަން.ްއައިމަްރަުށގައިްތިބެީން

ްނުދެ ްބޭރަށް ްރަށުން ްކުދިންނަށްްއެްއކަލަ ްމީހުންގެ ްއެ ްތިބެނީ. ްޢާއިލާކޮޅެއް ްމަދު ްނެތް ްތަަނވަސްކަން ްއެ ްނޫނީ ވޭ،

ްއަސާީސް ްއެކަީށގެންވާ ްމަޙްރޫމުެވގެްނދަނީ ްކުދިންނަށް ްމީހުންގެ ްެއ ްވެްސ. ްތަޢުލީމު ްެއކަށީގެްނވާ ްދަނީ މަޙްރޫމުވެގެން

ްސަބަބަ ްއެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް. ްޚިދުމަތް ްޞިއްޙީ ްވެސް. ްިމްޚިދުމަތް ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްޓަކައި ށް

ފުލެޓުއަޅަްންއޮތްްފައިސާްސަރުކާރުންްުކރާްޑިޒައިނަކާްއެްއގޮތަށްްގޯިތލިބިފައިްތިބިްޒުވާންްކުދިން،099ްްފައިސާ،ްމިް

ް ްއަަޅއިދީފައި ްރޯހައުސް ްެގއަަޅއިދީފަިއ، ްއެްއގޮތަށް ްިޑޒަިއނަކާ ްސަރުކާުރގެ ްޢާއިލާތަކަށް ްުޒވާން ްތިބި ްނޭޅިފައި ެއްގެ

މީހުންްދިގުްމުއްދަތެއްަގއިްައނބުރާްދައްކާްކަހަލަ،ްމިކަހަަލްވިސްނުމެްއގެްތެރެއިންްާރއްޖޭގެްެއކިްސަރަހައްދުތަކަށްްިމް

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްވާނަމަ. ްކަމަށް ްއެގޮތަށް ްހެދުން، ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްޚަރަދުކުރެވޭ ްމިހާރު ފައިސާ

ްޢާއިލާަތްއް ްއެަބްވިދާޅުވިހެން،ްބަެއއް ްމީހުންގެ ްއެ ްފްލެޓެްއގަިއްދިރިއުެޅން.ްއެއީ ްކުޑަުކޑަ ބޭނުންފުޅުނުވެދާނެްއިނގޭތޯ

ްެއް ްބިމުަގއި ްއެ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވާނެ ްމީހުން ްެއ ްއެކަމަކު ްބިމެއް. ްއޮންނަ ްލިބިފައި ްމީހުންނަށް ްއެ އޮތް،

ްސަރުކާރުން ްގޮތަްށ ްދައްކާ ްއަނބުރާ ްޚަރަދުގައި ްސަރުކާރުގެ ްގެދޮރުްްމީހުންނަށް ްވެސް ްެއއްގޮތަށް ްިޑޒައިަނކާ ކުރާ

ްއެކަިން ްއަށް ްކެނދިކުޅުދޫ ްދާއިރާަގިއ ނޑު ްއަޅުގަ ްކިތަންމެ، ްރާއްޖެތެރޭގެ ްފުރުޞަތު ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް އިމާރާތްކޮށްދޭ

ްބަލައިލިްކަމަށްްވިޔަސްްވެސްްމިހާރުްވެސްްއެބަްއޮތްްގާތްަގނޑަކަށްްދުިއސައްަތއެއްހާްގޯިތ...ް

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދުއިހަވަންދޫްދާއި

ްަރއީސް.ް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްޢިއްޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްާޔ، ނޑުމެން ްފާސްކުރ2902ްްިއަުޅގަ ްއަހަރަށް ވަނަ

ް ްދެކުުނގެ ްޔުނިޓުތައް ްަހއުިސން ްމިދެންނެވި ްއެޕްރޫްވކޮށްދީފަިއވަނިކޮްށ4ްްބަޖެޓުގައި ްލޯނު ްެއ ްފާސްކޮްށ، އަތޮޅަށް

ްމަޝްރޫޢުް ްއެ ްވިދާޅުވެ، ްނޫންކަމަށް ްމަޝްރޫޢެއް ްބޭނުންވާ ްހިންގަން ްއޭރު ްއެއީ ްދެން ްދިޔައިަމ، ްެވއްޓިގެން ވެރިކަން

ްބޭނުންާވް ްކުރިއަށްގެންދަން ްއަލުން ްމަޝްރޫޢު ްމި ްފެންނަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަނެްއކާެވސް ހުއްޓާލުމަށްފަހުގައި

ްމި ްއަޅުަގނޑަްށ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިންވަރުގެްްތަން. ްބޭނުންޖެހޭ ްގެޮދރަށް ްދަނީ ްމި ްއެނިގގެން ްިކޔާީލމަ ރިޕޯޓު

ހަުއސިންްޔުނިޓުްބޭނުންނުވާްކަމަށްްވިދާޅުވެަފއިވާްމަންޒަުރ.0599ްްއަތޮޅަށ4ްްްދިރާސާްއެއްްހެދިއިުރގައިްދެުކނުގެް

ްއެނުގނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްބަލައިިލއިރުަގއި ްގޮތަކަްށ ްކުޑަ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ްްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުުނގެ 4ްމިހާރުވެސް

ނޑުމެންނަށްްފަހަރެއްަގިއ0999ްްއަތޮޅުަގއިްޯގްއޗަށްްއެދިްހުށަހަޅާފައިވާްމީހުންގެްއަދަދުް މަތީގައިްުއޅޭްކަމަށް.ްއަުޅގަ

ނަޑކަށްް ްއަުޅގަ ްކަެމއް.ްެއހެންނަމަވެސް ްވެދާނެ ްއެއީ ްުހރުމަކީ ްތަފާތުތަެކއް ްގޮތާ ްބޭނުންވާ ްއުސޫލުތަާކއި ނަޑއެޅޭ ްކަ މި
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ްްތާއީދެއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެިރ ްވަނ0999ްްީނުކުެރވޭ ްހުށަހަޅާފައި ްއެދި ްގެޮދރަށް ްަބޔަކު އެތައް

ް ްޭއގެެތރެއިން ްއަދި ނަޑއަަޅއި، ްކަ ްކަަމށް ްނެތިގެްނ ްބޭނުމެއް ްޔުނިޓ2/0ްުއެީއ ްހަުއސިން ްިމންވަރަކަށް ްއެްއވަުރގެ އާ

ް ްވެސް ްެތރެއިން ްއަދަދުގެ ްއެ ނޑުމެންނަްށްއުިނކ2/0ްޮއެޅޭއިުރަގއި ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ށްލުމަކީ

ް ްދެކުުނގެ ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްބޭއިންސާފެޭކ. ްބޮުޑ ްވަރަށް ްކުެރވޭ ްފަރާތްތަކަށް 4ްމިދެންނެވި

ް ްއ0599ްްައަތޮޅުަގއި ްނިންމޭއިރުގައި ްކަމަށް ްބޭނުންނުވާނެ ްޔުނިޓު ްހައުސިްނ ްއެ ްއަަޅއި، ްޔުނިޓު ޅުަގނުޑްަހއުސިން

ދަންނަވާނީްމީގެްކުރިންްވެްސްއެކަންްކޮށްފައިްއެްވަނީްހައުސިންގެްބޭނުންަތއްްހުރިްމިންވަރަށްްބަލައިްދިރާސާްެއްއް

ްއަނެްއް ްކަމެއް ްކުރި ްބަޔަކު ްތިިބ ްވެރިކަުމގަިއ ްބަަދލުވެ،ްނޫނީ ްބޭނުންތައް ްބަދަލުވާއިރަކަްށ ްވެރިކަްނ ކުރުމަށްފަހުގައޭ.

އެަކންްކުރާްނަމަްމިްރާއްޖެއަކަްށްދުވަހަކުްވެސްްކުިރއެރުމެއްްނާންނާނެ.ްއަދިްމިްރާއްޖޭެގްްބަޔަކުްުއަވއިލާްއުސޫލުން

ްސަުރކާރުންް ްކުރީގެ ްެފންނަނީ ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްލިބޭނެ. ްނުވެސް ްކުރިއެރުމެްއ ރައްޔިތުންނަކަށް

ްކަމެއް ްކޮންމެ ްވީތީވެ ްނިންމުމަކަށް ްނިންމި ްނޫނީ ްކަމަކަށް، ްޭއެގްްކުރި ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްދާތަން. ބަދަލުކުރަމުން

ްދޭތެރޭަގއިް ްެގއްލުމާ ްިލބިގެންދާ ްަރއްޔިތުންނަށް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއެއް،ްނޫނީ ްބުރަ ްއުފުލަންޖެހޭ ްރައްޔިތުން ސަބަބުން

ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިހާރު ްކަމެއް ްކިތަންމެ ްމިކަހަލަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނުލެވޭ. ްިވސްނަެއއް ްވެސް މާޙައުލުންްްކުޑަކޮށް

ްދިވެިހް ްސަބަބުން ްޖީ.އެމް.އާުރގެ ްޖީ.އެމް.އާރު. ްމިސާލަކީ ްެއއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްނޫނީ ްިދރިހުރި ްދޭ.ްމީގެ ްއެބަ ފެންނަމުން

ްފިކުރުކޮށް،ް ްދޭތެރޭ ްއެކަމާ ްނެތް. ްމީހަކު ްެއއްެވސް ްވާހަަކދައްކާ ްއެ ްބޮޑުކަން، ްޒިންމާގެ ްމާލީ ްއުފުލަންޖެހޭ ރައްޔިތުން

ނޑަށްްނުފެނޭ.ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް،ްައޅުަގނޑުމެންްއެކަމާްދޭތެރޭްކަންޮބޑު ާވްމީހަުކްވެސްްވަރަށްްމަދުންްނޫނީްައޅުގަ

ްޒިންާމް ްއެ ްެއްރައްޔިތުންނަށް ްބޮޑުކަމާއި ްޒިންމާގެ ްމާލީ ްއުފުލަންޖެހޭ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްދައްކަންޖެހެނީ ްމި ްވާހަކަ މި

އަތޮޅަްށްނިންމާފައިވާްކަންތައްތަްއ،4ްްތެރިްރައީސް،ްދެކުުނގެްއުފުލޭނެކަމާްމެދުްއުފެދޭްސުވާލުގެްބޮޑުކަމުން.ްޢިއްޒަތް

އަތޮުޅގެްކަންތައް.ްއުތުރަށްްނިންމާފައިްހުރިްކަންތައްތަކަކީްއެއީްއިތުުރެގ4ްްތަރައްޤީގެްމަޝްރޫޢުތަކަކީްެއއީްދެކުނުގެް

ްފަް ްކޮންމެ ްޚިޔާލުތަފާތުވާ ްނޫނީ ްއަންނައިރަށް ްބަދަލެއް ްހަމަ ްވެރިކަމަށް ްކަމެއްްކަންތައްތައް. ްހުރިހާ ްއެ ހަރަކު،

ްހުރިާހް ްބަޖެޓަކީ ްނޫން. ްެވސް ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭނެ ްއެއީ ްނޫން. ްކަެމއް ްުކރެވިގެްނވާނެ ްެއއީ އެކޮުޅކޮޅުންޖަހާލުމަކީ

އެންމެންގެްބަޖެޓެއް.ްދައުލަތުެގްފައިސާްއަކީްހުރިހާްދިވެހިްރައްޔިތުންެގްެވސްްފައިސާ.ްލޯނަށްްވެސްްޒިންމާވާންޖެހެީން

ްދިވެ ްދޭންޖެހޭނެްހުރިހާ ްބަޔަކަށް ްއެ ްމިންަވރު ނަޑއެޅޭ ްކަ ްމިންވަރު، ްލިބޭ ްބަޔަކަށް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްރައްޔިތުން. ހި

ނޑުްޤަބޫލުކުަރން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް ްކަމުގައިްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދު

ްަރއީސް.ް.الرحينްرحونالްهللاްبسن ްޢިއްޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްާޔ، ްސަރުކާރުނ2902ްްްއާދެ! ްދިވެހި ްއަހަރު ވަނަ

ހައުސިންްޔުނިޓުްއެޅުމަށްްޗައިނީޒްްއެްގޒިމްްބޭންކުންްނެގުމަށ0599ްްްނެގުމަށްްހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތްްލޯނުގައިްހިމެނޭް
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ް ްދެކުނުގެ ްއެީއ ްލޯނު، ްއޮތް ްއަާމުޒކ4ްޮހަމަޖެހިފައި ްއަތޮޅަށް ްއެއީ ްލޯނެއްކަން، ްހަމަޖެހިފައިާވ ްނަގަން 2902ްށްގެން

އަތޮޅަށްްއަމާޒުކޮްށގެންްަނގަންްހަމަޖެހިފައިވާްލޯުންމިހާރުްމިްއޮތ4ްްީވަނަްއަހަުރގެްރިޕޯޓުންްއެނގޭ.ްއާދެ!ްދެކުުނގެް

ް ްއޭގެ ްކޮމިޓީން ްއެގޮތ2/0ްަމާލިއްޔަތު ްއާދެ! ްބަދަލުކުރައްވާފަ. ްއަށް ްހުޅުމާލެ ްބައި ްބޮޑު ްހަމަޖައްސަވާފައިްއަށްވުރެ ށް

ްވަނީްހައުސިންްމިނިސްޓްރީންްވަރަށްްބޮޑެތިްދިރާސާތަެކއްްުކރައްަވއިގެންްކަމަށްްމިްރިޕޯޓުން...ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްނައިފަރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްކޯރަމްްހަމަވެއްޖެ.ްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދު

އާދެ!ްހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފްްވިދާޅުވިހެންްމިފަދަްލޯނުތައްްނަގަިއގެންްހައުސިްން

ްރިޕޯ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ނޑުގަ. ްހިސާބުގަ ްބޮޑެތި ްއާބާދީ ްއަޅަންޖެހޭނީ ނޑަކަްށްޔުނިޓުތައް ްގާްތގަ ްބަލާއިރުގައި ޓަށް

ްދައްކަނ0299ް،0599ްްީ ްމި ްއޮތް.ްއެްއކޮޅުން ްއެބަ ްހަމަޖެހިފައި ްއެޅުމަށް ްމިްޔުނިޓުަތއް ްއުޭޅްރަށުގައިްވެސް މީހުން

ްއެއްފަސްކުރުމަށްް ްސަބަބުން ްކަންތަކުެގ ްކުރެވޭ ްމި ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްއަނެއްޮކޅުން ްވާހަކަ. ްބޭނުންވާ އެއްފަްސކުރަން

ް ްދެކެވޭ ްއާދެ!ްދެކުުނގެ ްކުެރވެުމންދަނީ. ްމި ްކަންތަެކއް ްކަހަލަ ްބުޫރއަރާ ްއަށް ްއަމާުޒކޮށްގެްނ4ްްވާހަކަ 099ްައތޮޅަށް

ްވީނަމަވެސްްހަމަްއުތުރުގެްއަޮތޅުތަކުަގއިްވެސްްއެބަްހުރިް ްއެުޅމަށްްބޭނުންވެފައިވީްކަމުގައި އެތައްްހައުސިންްޔުނިޓެއް

ްތަ ްބޭނުންވާނެ ްއެޅުމަްށ ްޔުނިޓުތައް ްމި ްޮބޑަށްްހަމަ ްއެޅުމަށްވުރެ ްޔުނިޓުތަކެއް ްމިފަދަ ްހިތުން ނުޑ ްއަުޅގަ ންތަން.

ްވަރަށްް ްރަށްރަށުގައި ްތަނަވަސް ްވެސް ްގޮތުން ްބިމުގެ ްއަދި ްހިމެނޭ، ްއާބާދީތައް ްބޮޑެތި ްމިތާނގަިއ ްއެތަން ރާއްޖެތެރޭގެ

ްގިނަްފަޅުްގޯތިތައްްއެބަްހުރި.ްމިްފަޅުްގޯތިތައްްލޯނުނަގައި...

ް

ް()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނައިފަރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދު
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ްބޮ ްފައިދާ ްމާ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެުޅމަށްވުރެ ްޔުނިޓެއް ްހައުސިން ްނަންގަވަިއގެން ްލޯނުތައް ްމި ްމިްއާދެ، ޑުވާނެހެން

ހުސްްފަޅުގޯތިތައްްއަލުންްއިާމރާތްކުރެވޭނެްގޮަތކަށްްކަންތަްއތައްްކުރުން.ްއެހެންވީމާ،ްއެްގޯތިތަުކގައިްއިމާރާތްކުރުމަށްް

ްމޫނުމަތިްރީތިކުރުމަށްްޓަކަިއްޓަކައިްލޯުންދޫކޮށްގެްންެއްޯގތިތައްްއިމާރާތްކުރުްންރަށުެގްތަރައްޤީްއަްށްެވސް،ް ރަުށގެ

ނޑަށްްފެނޭ.ްަހއުސިންްޔުނިޓުަތކެއްްއަަޅއިެގންްއެއަށްްދާނެްމީހުން،ްެއްްވެސްްމިްގޮތް މާްމުހިއްމުވާެންކަމަށްްއަުޅގަ

ްއަުގްހުންނައިރުގަިއްެއްޔުނިޓުތަކަްށް ްޔުނިޓުތަުކގެ ްައގުތަުކގަިއްއެ ްސިންގާ ްބޮޑެތި ްނުވެގެން ްމީހުން ްދާނެ ތަންތަނަށް

ްގޮތުް ްބޭކާރު ްހަމަ ްފައިސާ ްއެ ްނުވެގެން ްމީހުން ްދަނީ.ްދާނެ ްއެ ްވެގެން ްވެސް ްގޮތަަކށް ްކަހަލަ ްޚަރަދުކުރެވޭ ގަިއ

ް ްޓަކައި ްއެޅުމަށް ްޔުނިޓުތައް ްހައުސިން ްސަރުކާރުނ1577ްްްއެހެންނަމަވެސް ްއެޅުމަްށްޓަކައި،ްަޗއިނާ ްޔުނިޓު ހައުސިން

ްއަޅުގަް ްސަރުކާރަށް ްޗަިއނާ ްވާތީ ްހަމަޖައްސަވާފައި ްދޫކުރުމަށް ްސަރުކާރަށް ްދިވެިހ ްލޯނެއް ްބޮޑު ނުޑްވަރަށް

ނޑުްދަންނަވާނީްމިްޔުނިޓުތައްްއެޅުމަށްްޓަކަިއްލޯނުްނެންގެވުމުގެްބޭނުމެއްް ޝުކުރުދަންނަވަން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްމާް ްއާބާދުކުރުްނ ްފަޅުގޯތިތަްއ ްބަލަންެވއްޖޭ. ްއާބާދުކުރެވޭޯތ ްފަުޅގޯތިަތއް ްހުރި ްަރށްރަށުގައި ްނަންގަަވިއގެން ްލޯނު ނެތޭ.

ްލޯނުނަގަިއގެން ްޔުނިޓުތަކަްށްްމުހިއްމުވާނޭ ްމި ްައނެއްކާެވސް ްއަޅަިއގެން ްޔުނިޓުތައް ްއެ ްވުރެ. ްއެޅުމަށް ޔުނިޓުތަކެއް

ްބަޔަކަްށް ްލިބޭ ްއާމްދަނީ ްރުފިޔާގެ ްހާސް ްދިހަބާރަ ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްދަްއކަިއގެން. ްއެއް ްރުފިާޔ ްހާސް ްއެތައް މިދެވެނީ

ް ްއެހާ ްއެއީ ްނޯންނާނެ. ްކުރެވޭކަށެއް ްބޭނުން ްޔުނިޓެްއގެ ްމި ްދެނީ.ްނޫނިއްޔަކާ ްޔުނިޓު ްމި ްއަަދދުތަކުގައި ބޮޑެތި

ް 4777ްްގާތްަގނޑަކަށް ްޔުނިެޓއ2577ްްްރުފިޔާ،5777ްްރުފިޔާ ްއެފަދަ ްވާއިުރގައި ްހަމަޖެހިފައި ްޔުނިޓެއް ްއަށް ރުފިާޔ

ްދަންަނވަނީް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްމީހަކަށް. ްލިބޭ ްރުފިޔާ ްހާސް ްދިހާބާރަ ްަމއްޗަށް ްމަހެއްގެ ްއުެޅވޭީނ ްހިފައިގެން ކުއްޔަްނ

ްތަށްްހައުސިންްޔުނިޓުތައްްއަޅާކަށްްނޫނޭ...ްމިގޮ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްކުޅުުދއްފުށީްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާް

ް

ްފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށިްއު

ްހަުއސިންްޔުނިޓުްއެޅުމަށް،1577ްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޗައިާނގެްެއގްޒިމްްބޭންުކގެްލޯނުގެްދަށުންްޝުކުރިއްޔާްިޢއް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޯރަމްްލިބިއްޖެ.ްވާހަކަފުޅުްުކރިއަށްްގެންދެވުމަށްްއަޅުަގނުޑްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް
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ް

ްފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ރުްޢަބްދުލްޣަތުރުްދާއިާރގެްެމންބަކުޅުދުއްފުށިްއު

އަހަރުްނ25ްްހައުސިންްޔުނިޓަށްްމިްދީފައިވާްލޯނަކ1577ްްީޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްަޗއިާނގެްއެްގޒިމްްބޭންކުންްދީފައިވާް

%ް ްދަްއަކންޖެހެނީ ްވެސް ްއިންޓްރެސްޓަށް ްލޯނެއް. ްދީފައިވާ ްގޮތަކަށް ްލުިއ ްވަރަށް ްގޮތަށް ،ްއެހެންވީމ2.5ްާއަދާކުރާ

އެމް.ޑީ.ޕީްސަުރކާރުންްމިްޯލނުްރާއްޖެތެރޭަގއިްގެދޮުރއެޅުަމށްްޓަކަިއްބޭނުންކުރަންްނިންމާފައިްވަނީ.ްިމއަދުްެއްއވެސްް

ްދޯހަޅިް ްވަރަށް ްކުރަނީ ްމި ްކަންތައްތަްއ ްމި ްސަރުކާރުން ްމި ްބުނެ، ްނެތޭ ްމީހުންނެއް ްވަންނާނެ ްގެދޮރަށް ްމި ކަހަލަ،

ވަަނ2713ްްއެނދުގެްހޮސްޕިޓަލެއްްއަޅަންޖެހޭްއަހަރެއް.177ްްކީްއަްއޑޫަގއިްވަނަްއަހަރ2712ްަސިޔާސަތެްއގެްދަށުން.ް

ް ްކުޅުދުއްފުީށގައި ްނުކޮށް،177ްްއަހަރަކީ ްކަންތައްތައް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއަހަރެއް. ްައޅަންޖެހޭ ްހޮސްޕިޓަލެއް އެނދުގެ

.ްހަމަްއެހެން،ްހެލްތުްކޯޕަރޭޝަންސްްއެތަންތަނުގައިްހުރިްކުންފުނިތަކާްއެްއޗެހިްއުވާަލއި،ްއަޕަރްނޯތްްޔޫޓިލިޓީްއުވާލީ

ްނެތްް ްމިއަދު ްހޮސްޕިޓަލުގައި ްކުޅުދުއްފުީށ ްުއވާލީ. ްވެސް ްކޯޕަރޭޝަންްސ ްޑިވެލޮޕްމަންޓު ްުކޅުދުއްފުށީ ްުއވާލީ، ވެސް

ްމިް ްއެއީ ްބަންދުކުރުން ްބުނެ،ްހޮސްޕިޓަލް ްނާދެއޭ ްބަލިމީހުންނެއް ްތަނަށް ްއެ ްޑޮކްޓަރުްނނެއް.ްދެން ްފެންވަރުގެ ރަނގަޅު

ކާރުގެްިސޔާސަތަށްްވެއްެޖއްޔާްދެންްރަްއޔިތުންްހަނާވާަކށްްނެތްްގިނަްދުވަހެއް.ްިމއަުދްއެްތިބީްރަްއޔިތުންްނުކުމެްސަރު

ވިސާްނުލިބިގެންްމަގުމަތިވެފަ.ްއަދިވެސްްމިްސަރުކާރުންްބުނަމުންްއެްގެންދަނީްހަމަްއެކަންްކުރާނެްމީހުންްނެތިގެންނޭް

ްޤަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްނުކުރަނީ. ްަރއްޔިތުންަނށްްކަންތައް ްލިބޭއިރުަގއި ްދަރިފުޅު ްކާފަ ްފުރަތަމަ ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ގެދޮރުނޭޅޭކަން.ްއެހެްނވީމާ،ްދިގުްމުއްދަތަށްްއަދާކުރާްގޮތަށްްލޯނުްހޯދައިގެންްރާއްޖެްތެރޭަގއިްއެމް.ޑީ.ީޕގެްސަރުކާރުްން

ރުންްހިންަގމުންްގެންދާްޕްރޮޕެގެންޑާްއެއްްގެދޮރުއަޅަންްނިންމާފައިްވަނީ.ްމީްވަރަށްްހީލަތްތެރިކަމާްއެއްކޮށްްމިްސަރުކާ

ް ްމިހާރުވެސް ްހުޅުމާލޭގައި ްފްލެޓުތައ3777ްްްމީ. ްހުރި ްޓަކައި ްބޭނުންކުރުމަށް ްރާއްޖެތެރެއަށް ްއެޅެމުންދާއިރުަގއި ފުލެޓު

ްަޙއް ްރަްއޔިތުންގެ ްރާއްޖެތެޭރގެ ްބަދަލުކުރުމަކީ ްއަނެްއކާެވސް ްއަށް ްހުޅުމާލެ ްގޮތަށް ްބޭނުންނުކުރެވޭ ޤުތަކަްށްމިގޮތަށް

ްސަުރކާރުްން ްރާއްޖެތެރޭގައި ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްައޅުަގނޑު ްކަމުަގއި އަރަިއގަތުން

އިމާރާތްކުރަންޖެހޭނެ.ްސަރުކާުރންްވަޒީާފގެްފުރުޞަތުތައްްހުުޅވާލަންޖެހޭނެ.ްއޭރުންްއެްތަްނތަނުގައިްދިިރއުޅޭނެްމީހުން،ް

ށްްހިފާނެްމީހުންްވާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަބަދުވެސްްމިްަޤއުމުަގއިްރާއްޖެތެޭރގެްމީހުންްމާލެްއެްތަންތަނުަގއިްގެދޮރުްކުްއޔަް

ްމިް ްހިތާމަކުރަން. ްއަޅުަގނުޑ ްދަމަހައްޓާތީ ްސަރުކާރުން ްމި ްސިޔާސަުތ ްއަޅުދާްސވުމުެގ ްމީހުންނަށް ްމާލޭގެ އަިއއްސަ،

އްޔިތުންނަކީްިދވެހިްރަްއޔިތުންނަށްްވީްހިނދު،ްެއިކްޤައުމުަގއިްރަްއޔިތުންނަށްްހަމަހަމަކަންްހޯދައިދޭންޖެހޭނެ.ްހުރިހާްރަ

ދަރަޖައިގެްަރއްޔިތުންްތިބޭނެްކަމަކަށްްައޅުަގނެޑއްްޤަބޫލެްއްނުކުރަން.ްއެހެންވީާމ،ްއެމް.ޑީ.ޕީްއިންްބުނީ،ްއަބަުދވެްސް

ް ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖެތެޭރގެ ްއެއްކޮށް ްތަރައްޤީކުރުމާ ްރާއްޖެތެރެ ްިސޔާސަތުތަަކީކ ްފާަގތިްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ދުޅަހެޔޮ،

ްމިއަދުް ްެއއްކޮށް ްެއމް.ޑީ.ޕީއާ ްއެހެންވީމާ، ްލޯބިވަނީ. ްރަްއޔިުތން ްދެކެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެއީ ްހޯދައިދިނުމޭ. މުސްތަޤުބަލެއް

ރައްޔިތުންްއެްތިބީ.ްިމްސަުރކާރަކުންްަރއްޔިތުންނަށްްކޮށްޭދނެްއެްއވެްސްކަމެްއްނޯންނާނެ.ްބަޣާވާތެްއްކޮްށގެންްއައިްސް
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ްޤާނޫނީް ްފެންނަމުންްމިްޣައިރު ްޤައުމުން ްބައެއްްނޫން.ްއެަތން ްބޭނުންވާނެ ްަރއްޔިތުން ްއެއީ ްބަޔަކު ްވެރިކަްނކުރާ ގޮތުން

ްދަނީ.ް ްއެ ްތަހައްމަލުކުރަމުން ްމިއަދު ްރައްޔިތުން ްހިތްދަތިކަން.ްއެކަން ްހިތާމަޔާއި ްކެކުޅުމާއި ްއޮތީ ދަނީ.ްރައްޔިތުންނަށް

ތުންްބޭނުންާވްސަރުކާރެއްްމިްަޤއުމުަގއިްާގއިމުވިްުދވަހަކުންްނޫނިްއާޔްއަވަހަށްްމިްސަރުކާރުްވެރިކަުމންްބާލައިްރައްޔި

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްޝުކުރިއްޔާ ްނޯންނާނެ. ްގޮތެއް ްލިބޭނެ ްޤައުމުގައި ްމި ްހިތްހަމަޖެހުމެއް ްއަރާާމއި ްއުފަލާއި ރައްޔިތުންނަށް

ްރައީސްްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްެކވުން:ވާހަކަދެއްްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްުނވަތަް ްސަރުކާެރއް ްަބދަލުކުރި ްގޮތް ްވެރިކަްނކުރާ ްޤައުމުގެ ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ްއާދެ! ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީ.ްމީް ބައެއް،ްދެންްބަދަލުނުކުރާނެްހަމަްއެއްްކަމެއްްވެސްްނޯންނާނެ.ްއޭގެްއަލާމާތްތައްްއަުޅގަ

ްނޫ ްކަމެއް ްވެސްހައިރާންވާންޖެހޭ ްހުރިހާ ްމީހުންގެ ްތިބަ ްމި ްމިހާރު ްްން. ްއަލުން ްކުރިކަންތައް ްކުރިން އެހެންްއަމާޒަީކ

ްއޭގެތެެރއިންގޮތަކަ ްއެހެްނވީމާ، ްބަދަލުކުރުން. ްހިްށް ްގޮތުަގއި ްކަމެްއގެ ްކުރާނެ.ްސިލްސިާލ ްމިކަން ްމިއީ. ްަކމެއް ނާގ

ްދަންނަަވއި ްއަޅުަގނޑު ްއަޕ2712ްަލާނަން ްއަހަރު ްްރްނޯތުވަނަ ްހޯރަފުއްޓާް،ކުންފުންޏަށްޔުޓިލިޓީ ްއިހަވަންދޫްހއ. އި

ްާގއިމު ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްބޯފެނާިއ ްމިލަންދޫގެ ްށ. ްްުކރުމަށްއާއި ްއޮފ2712/17ްްްޓަކައި ްބޭންކު ްސިޓީން ަނންބަރު

ްްމޯލްޑިވްސް ްހަމަޖައްސައިދިން ްކުންފުންޏަށް ްއެ ްމ78ްިއިން ްމިހާރުގެ ްކުންފުނީގެ، ްފެނަކަ ްރުފިޔާ ފެނަކަްލިޔަން

ްފައިސާކުންފުނީ ްއެ ްެވއްޖެ. ްއަތުގައި ްނިމާލް ްޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ްޗެއަރމަން ްކޮންތާްގެ ްއެބަްތޯކަށްބަދަލުކުރީ ޖެހޭ.ްްބަލަން

ތަކުަގއިްޑޮްކޓަރުންްތިބޭްދަންނަވާލަނީްށ.އަތޮުޅގެްދަތުރުފަތުރުްކުރުމުެގްނިޒާމުްބަދަލުކޮށްފި.ްހޮސްޕިޓަލްްއަޅުަގނޑުްމި

ްނިޒާމުންްއުސޫލު ްއާސަްނދަ ްލިބޭބޭސްފަރުވާްބަދަލުކޮށްފި. ްވިސާ ްދާން ްއަށް ްއިންޑިާޔ ްބަދަލުކޮށްފި. ްގޮތް ގޮްތްްކުރެޭވ

ްމިހެންގޮސް ްއަދިވެްސ ްް،ބަދަލުކޮށްފި. ްށ. ްބަދަުލނުކުރާނީ ްއެއަރޕޯޓުކޮންކަމެއްތޯ ްއޮތް ްައޅަން ފުނަޫދްްއަތޮުޅަގއި

ް.ސްްަބދަލުވެފައިްހުރިްކަންތައްަތއްވެްވެސްްބަދަލުކޮށްފިްއެހެންްރަށަކަށް.ްމިްރައްޔިތުންނަށްްވަޢުުދވެފައިްައނެއްކާްއެ

ްމި ްއަންނަްބަޖެޓުްއަހަރުގެްހަމައެއާެއކީަގއި ްރަށްރަށަށް، ްގިނަ ްވަރަްށ ްއޮއިުރގައި ްރަށްރަށަށް ްވަރަްށްބޭނުންާވ ންނާނެ

ް ްކަންަތއްތައް ްޖަހާފަކޮށްބައިވަރު ްވެސް ްފައިސާ ްކަމަށް ްކަންތައްތައްދޭެނ ްމި ްނޫް. ްމާދަން ްއާޚިރުަގއި ްހަަމ ންްވެސް

ްބަދަލުވެގެންއަ ްުދވަހުން ްޙަޤީޤަނެއް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްާދނެ. ްކަމެްއްްމިތެއް. ްހައިރާންވާނެ ކަމަކާ

ްވާހަކަ ްހުރިހާ ްދެއްކި ްވެްސްބަދަލުްނެތް. ްއެްއ ްހުރ2712ްިެވއްޖެ. ްދެއްިކ ްއަހަރު ްވަނަ ްެއއް. ްވާހަަކ ވަަނ2712ްްހާ

ްހުރިހާްވާހަކަކުއަހަރުގެް ހުރިްއަގުގައިްހުރީ.ްހަމަްމިރުސްްެވސްްވެސްްމިއަދުްބަދަލުވެއްޖެ.ްފިޔާ،ްްީރކޮޅުަގއިްދެްއކި

ްދަެށއް ްރޭެޓއް ްމަސާޖުްޑޮލަރުގެ ްނުވި، ްްޕާލާތައްވެްސ ްހުރި، ްއެބަ ްއެތެރެުކރާލެއްެވސް ްނޫން.ްްރާ ްމަދެއް ެވސް

ްއެތަ ްނޫން. ްމަދެއް ްވެސް ްމީހުންނެއް ްހިފައިގަންނަ ްހިނގައްޖެ، ްވެސް ްމަރެއް ްސަތޭކަ ްވެމާރާމާއް ްހިނގައްޖެ.ްރީ ސް

ބަދަލުކުރިްބަޔަުކްްމެއްަގއިްވެިރކަންްހިންގާްނިޒާމުޤައުްކަމެއްްބަދަލުވެފަ.ހުރިހާްްނުވަނީ.ކަެމއްްބަދަލުއެހެންވީމާ،ްކޮން
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ްކަމެްބަދަލުްދެން ްއެްއވެސް ްނޯންނާނެ ްއަންތަރީސްްނުކުރާނެ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ނުޑްއް. ްއަުޅގަ ްނޫން. ްކަމެއް ވާންޖެހޭ

ްމިއަުޅގަް،އެދެނީ ްްނޑު ްދަންނަވާލަނީ ްރައްމިލަންދޫގެ، ްހުރިހާ ްއެބަޔިމިލަންދޫގެ ްތިބިްްތުން ްމިހާރު ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޖެހޭ

ްއަރިހުން ްކުރީގެްް،މެންބަރުންގެ ްނިޒާމަށް ްނަރުދަމާގެ ްބޯފެނާއި ްމިލަންދޫގެ ްމިދެންނެވި ްއަރިހުން ްލީޑަރުންގެ ްއިސް އަދި

ްހޯދައި ްފަންޑު، ްކޮށްދިން ްސަރުކާރުން ްލޯނުގެ ްކޮންްސާފައިދިން ްދިޔައީ ްއޮޅުންފިލުވަން. ްއަހައި ޝުކުިރއްޔާްތާނކަށްތޯ

 ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމުްރަޝާދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްވަރަޙް ްއައްސަލާމްޢަލަިއުކމް ްރައީްސ،هللاްމަތު`. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްވަބަރަކާތުހޫ.

ްއަހަރ2712ްްު ްޖަހައިްވަނަ ްބަޖެޓުގައި ްފާސްކޮށްގެ ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްައޅަްންް،ގެން ްއަތޮޅުަގއި ްހަތަރު ދެކުނުގެ

ްދިމާލަ ްއެހެން ްޔުނިޓުތައް ްހައުންސިން ްއާދެހަމަޖެހިފައިވާ ްނޫން. ްގޮތެއް ްއެދޭ ްެވްސ ްއަޅުަގނޑު ްބަދަލުކުރުމަކީ ް!ކަށް

ްޢިްއަޒތް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްލަޠީފުތެރި ްޮބޑުވުންަތްއްޙަސަން ްއެކަން ގެ

ްއެބަް ްވެސް ްޤަބޫލުކުރާްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްްއޮތް. ްރަްއޔިތުްނގެ ްދިވެހި ްކުޅެލާފައިގޮތުަގއި ްވިންދާ ްލެޔާއި

ްމީހު ްބަދަލުކުރި ްސަރުކާރު ްހަމަ ްތަނަކަށް،އަޅުަގނޑުމެން ްހިތަށްއެރި ްގޮތަކަށް، ްހިތަށްއެރި ްމީހުން ްއެ ހިތަށްއެރިްްން،

ްކޮށްގެންްޕްރޮޖެކްޓެ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްބަދަލުކުރުމަީކ ްކަމެއްއް ްނުކުެރވޭ.ްްވާެނ ްޤަބޫލެްއ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ކަމަކަށް

ްއަޅުަގނޑުމެންްިލޔެފައ2712ްްިދަލުުކރުމުގެްވާަހކަދައްާކއިުރގަިއްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްބަ ވަަންއަހަރުްބަޖެޓުްފޮުތަގއި

ބަނދަރުގެްބޭރުްތޮށިލުމުގެްވާހަކަ.ްބ.ްއަތޮޅުްތުޅާޫދގައިްނަރުަދމާްއެއްްއެޅުމުގެްވާހަކަ.ްބ.ްވާނެްބ.ްއަތޮުޅްތުޅާދޫގެް

ް ްކަެމއް ްެއއްވެްސ ްިމއިން ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަަކ. ްގާއިމުކުރުުމގެ ްނިޒާމެއް ްފެނުމުގެ ްތުޅާޫދގަިއ ވަނ2712ްްައަތޮޅު

ް ނޑުމެްނނަކަށް ްއަޅުގަ ްތަނެއް ްކުރާ ްވެްސ ްއައިރު ްނިމިގެން ްހައްތަހާްއަހަރު ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ނުފެނޭ.

އިންްފެށިގެންްސާރވޭކުރުމުގެްއާްމަޝްރޫޢުތަކެއްްފެިށގެނ7ްްްވަނަްއަހަރުްފެބްރުއަރ2712ްްީވެސްްސާރވޭކުރާްތަން.ް

ްބަދަލުކު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްފާހަގަކޮށްލަން. ްައޅުަގނޑު ްކުިރއަށްދާކަން ްކަންކޮޅުތަުކގައި ްތަފާތު ރުމުެގްރާއްޖޭގެ

ް ްމިވާހަކަދަްއކާއިރު ްމިއަދު ްކަންތައްތަކާ ްބިރުވެރި ްބޮޑެތި ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްކުރިްއަުޅގަ ްކުރީެގްވަނީ ްއާދެ! މަތިވެފަ.

ް ްކަންތައްަތކަކުރީގެ ްހުރިހާ ްުނވެގެން ްކަންަތއްތަކަށް ްރަނގަޅު ްއާްދާްބަދަލުކުރަމުންީކ ްފަށާފަިއވާ ްމިހާރު ްއިުރގައި

ް ްދަށުން ްސަރުކާރުސިޔާސަތުެގ ްހޮޅިމި ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްކަމަކީ ްކުރަމުންދާ ްްބުރިން ްފިނިކަްންއާއި ްފަންާކގެ އަދި

ްއިހުސާސް ްއަރާމު ްފަދަ ްރާއްޖެތެރޭކުެރވޭ ްރައްޔިްދިރިއުޅުމެްއގައި ްުއޅެމުންދާ ްވެސްްަރށްރަށުގައި ްއަރާމުކަމުން ްއެ ުތން

ނޑުމެންނަށްްމިްފެންމަހްރޫ ނޑުމެންނަށްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްނަނީ.މުކޮށްލަންްމަސައްކަތްކުރަމުންދާްތަންްއަޅުގަ އަުޅގަ

ްނަފެންްމި ްތަން.ްނީ ްގެންދާ ްކުިރއަށް ްފަަށިއގެން ްަސގާފަތެއް ްއާ ްބޭތިއްެބވުމުގެ ްކަނުއަނދިރީަގއި ްރައްޔިުތން ދިވެހި

ޑިއރުްައޅުަގނޑުގެްދާއިާރގައިްހިމެނޭްބ.ްއަތޮޅުްފެހެންދޫގެްރައްޔިތުންްރޭގައިްެވސްްދެތިންްގަޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ް
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ެއްއގެްސަބަބުްންްއިންޖީނަށްްދިމާވިްމައްސަލަވަންދެންްކަނުއަނދިީރގަިއްތިބެންޖެހުނު.ްއެްރަށުަގއިްހިނގާަފއިްހުންނަް

ްރަނގަޅުނުކުެރިވގެން. ްްއެކަން ްމައްސަލަތައް ްމި ްއިންޖީނަށް ްމި ްމިްއާދެ! ްމިހާރު ްްދިމާވާތާ ްމަސްދުވަހެއް.ްވީ އެތައް

ްރަމަޟާން ްމިދިޔަ ްފެށިގެން ްރައްޔިތުންނަށްމަހުން ްބޮޑެތިްފެހެންދޫގެ ްވަރަށް ްޚިދުމަތްތަކަށް ދަތިްްކަރަންޓުގެ

ްކުރިމަިތވެގެްނ،ް ްއުްއުނދަގޫތަެކއް ްދިރިުއޅުމެއް ްދަތި ްއިްސވެރިންނާްވަރަށް ްކުންފުނީގެ ްފެަނކަ ްހަމަ ްވެސް ޅެމުންދާއިރު

ް ްހަފްގުޅާލީމަ ްިމއަންނަ ްަޖވާބަކީ ްދޭ ްރަނަގޅުކުރާނަމޭ، ްިތކަން ްތާގައި ްތިކަމިއަންނަ ްރަނގަޅުްހަފްތާަގއި .ްކުރާނަމޭން

އެއްްދުވަހަުކްްމާދަމާމާދަމާްއަށް.ްދާނީްހަމަްމާދަމާްއާދެ!ްބުނާްހަފްތާއެއްްދުވަހަކުްވެސްްނާދޭ.ްްއެއެހެންނަމަވެސް،ް

ްިސޔާސަުތގެބަދަލުކުރުމުގެް،ްއެބަްސާބިތުކޮށްދޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްމިްސަރުކާރުންްްވެސްްނާންނާނެ.ްއެކަންްއެގޮަތށް

ް ްފެށުނީއްސުރެދަށުން ްކުރިން ްިއސްލާމްދީނަށް ްކުރިން ްއިސްލާމްދީންްްކުީރއްސުރެްމާްދިވެހީން ްއަންނާތީ އުެޅމުން

ްމަސައްކަތްްޓަކައިްބަދަލުކުރުމަށް ްމިވެރިން ްެވސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބިރު ްކަމުގެ ްއާދެ!ކޮށްފާނެ ްދޭ. ްއެބަ ްހީވަމުން

ްޝަންކަ ްރަވީ ްސްރީ ްސްީރ ްރަީއސް، ްިކޔާޢިއްޒަތްތެރި ްޮގަވއިްރޭ ްބުދުދީނަށް ްސަރުކާރުންްމީހަކު، ްމި ްމީހަކު ލާ

ް ްކޮންގެނެސްގެން ްމަސައްކަްތުކރަނީ ްމި ްބާވައޭ ްސުާވލުކަމަކަށް ްހިތުަގއި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްބަދަލުކުރުމުެގްއުފެދޭ. އެއީ

ނޑުމެންގެްތްކުރަނީްނޫންބާވަޭއްއަޅުމަސައްކަސިޔާސަތުގެްދަށުންްދިވެހީންެގްދީންްބަދަލުކުރުމަށްްއަނެއްކާް ހިތަށްއަާރްގަ

ްމިހާރު ްއަށް ްްދަރަޖަ ްމީހުންގެ ްގޮސްަފއިމި ްއެްކަންތައް ްއަޅުަގނުޑގެްްވާތީ ްދަންނަވާލަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ވާހަކަ

ްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލް

ްރާްޝުކުރިއް ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައްޔިްއްޖޭަގއިާޔ ްހުރިހާ ްދިާމވެފަިއާވ ްދަތިކަން ތުންނަށްްބޯހިާޔވަހިކަމުގެ

ްހޯދައި ްބޯހިޔާވަހިކަން ްަވނީ ްސަުރކާރުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްދިނުމަްށ ްެއގޮތުން ްމަޝްރޫުޢ ްއެ ްއެކިްވަޢުދުވެފަ. ރާއްޭޖގެ

ް ްމަޝްރޫޢުތައް ްބޯހިާޔވަހިކަުމގެ ްއެްް،ފެށިކަންކޮޅުތަުކގައި ްއެިކްމާލޭގަގޮތުން ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ްފެށި، ްވެސް އި

ް ްެއއް ްހުޅުމާލޭގަިއ ްސަރަހައްުދގަިއ ްމާލެ ްމާލޭގަިއ، ްފެށިގެންދިޔަ. ްކަންކޮޅުތަުކގަިއ ްބިނާކުެރވިފަ.ހާްސ ްވަނީ ްފްލެޓު

ންްއަިދްގޮތުއެ.ްަހއުސިންްޔުނިޓުްއެޅުމަްށްވަޢުދުވެފ3777ްަްނގެްސަރުކާރުންްވާނީްމާލޭްސަރަހައްދުަގއިްއަޅުަގނޑުމެ

.ްދޭްކުރިއަށްްއެބަްހައުސިްންޔުނިޓ577ްުފްލެޓުގެްއިުތރަށްްމާލޭގަިއ1777ްްްއެްްހުޅުމާޭލގައިްމާލޭަގއި،ްމިހާރުވެސްް

ްކޮންޖެން ްމި ްމާލޭގެ ްއަދި ްހައްލުޝަންގެ ްރާއްޖޭގެްްކުރުމަށްމައްސަލަ ްވަނީ ްނިންމާފައި ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ަޓކައި

ްއެއްް ްމާލެއާ ްކަންކޮޅުަތކުަގއި ްޔުނިޓުް،ކޮށްއެކި ްހައުިސން ްގެންދިއުމަޕެރަލަލްކޮށް ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ށް.ްެއގޮތުންްގެ

ް ްވާ ްމި 1577ްްހުށަހަޅާފައި ްޔުނިޓު ްޓާގެޓުްދެހައުސިން ްއަތޮޅަކަށް ްހަތަރު ްއެކުނުގެ ްމިހާރުްްކުެރވިފައި ވަނީ.

ްއަް ްހައުސިންސަރުކާރުން ްާޓގެޓުކުެރވިފަިއާވ ްއަތޮޅަށް ްހަތަރު ްމި ްބަދަލުކޮށްފަ.ްނިޓުތައްްޔުްއިސް ްމިއާެއީކްްވަނީ އަދި

ް ްއެޅުމަށް ްކަްނކޮޅުތަުކަގިއ ްއެކި ްޔުނިޓުރާއްޖޭގެ ްހަުއސިން ްބަދަލުކުރެވިފަްތައްހަމަޖެހިފައިވާ ްވަނީ ްމާލޭވެސް ަގއިް.
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.ްމިކަހަލަްއެތައްްވެސްްވަނީްބަދަލުކޮށްފަްތައްޅުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްހައުސިންްޔުނިޓުއެވެސްްސޯސަންމަުގގެްނާދީަގިއް

ނޫން.ްބައެއްްމެންބަރުންްކުރާނެްކަމެއްްމުންދޭ.ްމިއީްރައްޔިތުންްޤަބޫލުރުކާރުންްކުރައެބަްމިްސަނަްކަންތައްތަެކއްްގި

ްހުޅުމީދޫަގއި ްތިންްތިންްްވިދާޅުެވއްޖެ ްވާހަކަ. ްުހރި ްފަުޅގެ ްއެއްަބއި ްެއއްބަްބައިކުޅަ ްހުއްަޓސްްބަިއކުޅަ ްފަުޅގެ އި

ްރައްޔިތުން ްހައުސިންތުދިރިއުޭޅްރައްޔިްހުޅުމީދޫގެ ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްއޮތ157ްފްލެޓު.ްްންނަށް ްްަގއި ފްލެޓުްހައުންސިން

ްތިރިކުރީމ57ްާ ްައތޮޅުތަްއަށް ްއެހެން ްރާއްޖޭގެ ްހަމަ ްނުފުދޭނެ.ްއަދި ްރައްޔިތުންނަކަށް ްަރއްޔިތުންނަށްްހުޅުމީދޫގެ ކުގެ

ް ްއެވަަރކުން ްވެސް ްނުފުދޭނެ. ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެ ްޔުނިޓުވަޢުސަރުކާރުން ްަހއުސިން ަތއްްދުވެަފއިވާ

ް ްއެަތއް ނޑުމެން ްއެީއްައޅުގަ ްލިބެންޖެހޭނެ.ްއެކަން ްނިންމާފައިވާ ްކުރުމަށްފަހު ްއެއް މިްސަރުކާރުްންްގޮތްތައް.ދިރާސާ

ްތިމަންނަ ްބުނޭ ްސާރވޭމެއެބަ ްކޮންބަަޔކާ ްސާރޭވކޮްށފައޭ. ްކޮށްަފއޭ، ްދިރާސަތައް ްކޮންން ްކުީރ.ްކުރީ. ްގޮސް ބަެއއް

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްގެ ްމި ްނުދެނަހުރި ްަރއްޔިތުންނެއް ްާސރވޭދާއިރާގެ ްކަމެއް ްދިޔަ ނޑައެިޅގެސަރުކާރުން ްކަ ްންކުރާކަށް.

ްހަދާލަިއގެން ްދޮގުތަކެއް ްއޮުޅވާލަިއ، ްްރައްޔިތުންނަށް ްކަމެްއްރަްކުރީމަމިަކން ްމި ްގޮަތކަށް ްބޭނުންވާ އްޔިތުން

ނޑުމެންްރައްޔިތުްންދައްކާކަށްޖޫރަްއަޅުޖެހޭްއުްންދައްކަިތބިްމީހުންނަށްްކޮްށގެންްނުކުރެވޭނެ.ްބަޣާވާތް ނުޖެހޭނެ.ްއެީއްގަ

ްޖެހޭނީ.ްބާޣީންްއެކަުމގެްުއޖޫރަްދައްކަންއެއްްނޫން.ްްރައްޔިތުންްއުފުލަންޖެހޭްބުރަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހަމަޖެޝުކު ވަަޑއިގެްނ،ްމަޖިލީހުގެްފުރުޞަތަށްްއެދިހިސާބުންްްހިފައިވާްވަގުތުްނިމުނީ.ްއަދިްމިރިއްާޔ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށް

ް ްއަށް ްޖަލްސާ ްމި ްހުރިހާ ްތިއްބެވި ްހާޒިރުވެ ްނިމުނީ.ްމިްމެޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްފުުރޞަތުއަރުަވއި ނޑު ްއަޅުގަ ންބަރުންނަށް

ނޑުްއެޖެންާޑްްއަށް.11.72ްދަނީްއެޖެންޑާްއައިޓަމުްްއަުޅަގނޑުްމިްނިމި،ްއެޖެންޑާްއައިޓަމު )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު(ްއަޅުގަ

ް ްފަހުނ11.1ްްއައިޓަމު ނުޑްްނިންމި ްއަުޅގަ ްެއކަމަކު ްިއންނެވި. ްއެބަ ްމެންބަރަކު ްއެދިަވޑަިއެގންނެވި ފުރުޞަތަށް

ްއުސޫލުންްއެްފުރުޞަތެއްްނޭރުވޭނެ.ްޢަމަލުކުރަމުންްގެންދާް

ނޑުްް-11.2 ނޑ11.2ްްުއެޖެންޑާްްދަނީްމިހާރުްމިއަޅުގަ އަށް.ްެއއީްކުރިންްފުރުޞަތަށްްއެދިަވޑަިއގެންނެވުމުންްއަުޅގަ

ްފު ްވެސް. ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްގެންދަނީ ްމި ްކޮމިޓ11.2ްްީރުޞަތުއަރުވަމުން ްބިުލގެ ްިމނިވަންކަމުގެ އެްއވެުއޅުމުގެ

ްއިގ2712ްަޑިސެމްބަރ17ްްުމަރުޙަލާްނިމި،ްމަޖިލީހުންްރިޢާޔަތްކުރުމަށްްހުށަހެޅުން.ްމިްރިޕޯޓަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްް

ްއެ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްފޮނުވުނު. ްލިބިފަމެންބަރުންނަށް ްިއޞްލާޙެއް ްނުވޭްއްވެސް ްމަޖިލީހަށްްއެއް ްރިޕޯޓް ްމި .

ް ްހޮއްެވވި ްބިުލްދިރާސާކުރަްއވަން ްއެ ްމުޤައްރިރުްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ްކޮމިޓީގެ ްދާއިރާް،ވަގުތީ ްިޢއްޒަތްތެރިްވިލުފުށީ ގެ

ްރިޔާޟު ްޢިްމެންބަރު ްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތުރަޝީދު. ްމެންބަރަށް ް)ވަުގތުްއޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރިްްފަހު(ކޮޅަކަށްއަރުވަން.

ނޑުްފުރުޞަތު ްއަރުވަން.ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމެންބަރަށްްއަޅުގަ

ް
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ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ނޑުްަމޑުކޮށްލަިއގެންްމިްއިްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް،.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަ ްކޯރަމް...ްނީުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު.ްކޯަރމްްއެބަްއޮތްްމަޖިލީހުގަ. ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަންްއަުޅގަ

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ް ްދިރާާސުކރެއްވުމަށް ްބިލު ްއެްއވެުއޅުމުގެ ްކޮމިީޓގ7ްެހޮްއެވވި ްހުށަހަޅާލަނީ.ްްޓުރިޕޯްމެްނބަރުންގެ ްމި ނޑު ައޅުގަ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްބަޔާނ32ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމާއްދާގައި ްެއްއވެވަނަ ްއެކު ްސުލްަޙވެރިކަމާ އުޅުުމގެްކުރާ

ހަށްްމުގެްަޙއްޤުްބޭނުންުކރުމުގެްހަމަތަކާއިްއުސޫލުތަްއްބަޔާންކޮށްދޭްޤާނޫނެއްްމިްމަިޖލީހަށް،ްބިލެއްްމިްމަޖިލީމިނިވަންކަ

ް ްއަދި 7ްްހުށަހެޅި ްއެ ްހޮވިފަ. ްވަނީ ްއެއް ްކޮމިޓީ ްވަގުތީ ްޢިއްޒަތްެތިރ7ްްމެންބަރުންގެ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކޮމިޓީަގއި

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްއަދި ްޢާމިރު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ މެންބަރުންނަކީ

ިބދޫްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްމޫސާްޒަމީރު،ްކާށިދޫްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު،ްކިނ

ޖާބިރު،ްމަޑުއްވަރީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވިސާމުްޢަލީ.ްއަދިްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްهللاްޢަބްދު

ްޢަބްދު ްޢަބްދުއްރަޙީމު ްާދއިާރގެهللا. ްވިލުފުށީ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއްއވެުއޅުމުގެްްއަިދ ްއާދެ! ްަރީޝދު. ްރިޔާޟު މެންބަރު

ް ްފެއްޓެވީ ްކޮމިޓީން ްމަސައްކަތް ްދިރާސާުކރުމުގެ ްބިލު 23ްްމިނިވަންކަމުގެ ްބިުލެގ2712ްްޖުަލއި ްއެ ްއަދި ްދުވަހު. ވަނަ

ްއެހީތެ ްފަރާތްތަކެއްގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްގެންދިއުމުަގއި ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްދިރާސާުކރުމުގެ ްކުރިއަށް ރިކަމާިއްމަސައްކަތް

ްބިލުް ްއެ ްހަމައެހެންމެ ްައދި ްފާހަަގކުރަން. ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްލިބިގެންދިަޔކަްނ އެއްބާރުލުން

ްހުޅުވައިލެވުނު.ް ްފުރުޞަތު ްއެ ްފަރާތްތަކަށް ްބޭނުންވާ ްކޮމެންޓުކުރައްަވން ްބިލަށް ްއެ ްދިޔައިރުަގިއ ދިރާސާކުރަމުން

ނުޑްއެހެންކަމުންްވަރަށްްގިނަްބޭފުޅުން،ްވަރަ ށްްގިނަްފަރާތްތަެކއްގެްކޮމެންޓުްެވސްްމިްބިލަށްްލިބިގެންދިޔަކަންްއަުޅގަ

ްގިަން ްވަރަށް ްނިންމައިލެވުނީ ްގޮތެއްގައި ްފުރިހަމަ ްމިހާ ްބިލު ްމި ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްފާހަގަކުރަްނ. ްފުރުޞަތުގައި މި

ނޑުްޚާއްޞަްގޮެތއްަގއިްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންތަކެްއެގްވަރަށްްބޮޑެތިްއެހީތެރިކަާމއިްއެއްބާރުލުމާ ެއކު.ްެއގޮތުންްައޅުގަ

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކުޑަުހވަދޫ ްނަމާއި ްޢަލީގެ ްވިސާމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި މަޑުއްވަީރްދާއިާރގެ

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްއަދި ްޒަމީރު، ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކިނބިދޫ ބަރުްޢާމިރާއި

ްޢަބްދު ްކުިރއަްށްهللاޢަބްދުއްރަޙީމު ްބިލު ްމި ްގޮތުން ްއިދާރީ ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްފާހަގަކޮށްލަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްަނން ގެ

ްއަިދް ްފާހަަގކުރަން. ްފުރުަޞތުގައި ްމި ްވެސް ްމަސައްކަތް ްކޮށްދެްއވި ްމުވަްއޒަފުން ްމަޖިލީހުެގ ގެންގޮސްދިނުމުަގއި

ްބިލެއް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްބިލު ްމޯލްޑިްވސްްހަމައެހެންމެ ްެއމް.އެން.ޑީ.އެާފއި ްަޓކައި ްގެންދިއުމަށް ްކުިރއަށް ްގޮުތގައި ގެ
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ްމިް ްއެހެންކަމުން ްފާހަގަކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވެސް ްއެހީތެރިކަން ްލިބުނު ްފަރާތުްނ ްސަރވިސްގެ ޕޮލިސް

ްމި ްބަދަލުަގއި ްދެއްކުމުގެ ްއެއް ްވާހަކަ ްހުރިހާ ްހުރި ްރިޕޯޓުގައި ްދިގުކުރަން ްމާ ްހުށަހެޅުނީްްވާހަކަ ްހިސާބުން ްމި ރިޕޯޓު

ްކަމަށްްބަލައި،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްދެްއވިްފުރުޞަތަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މިްރިޕޯޓަށްްްޝުކުރިއްާޔ.ްއަޅުަގނޑުްކޮމިީޓގެްމުޤައްރިރަށާއިްކޮމިޓީގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.

ް ްމެންބަރުންނަށ1ްްްބަހުސްކުރުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދިޑަިއގަންނަވާ ްފުރުޞަތަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތީ. ްމި ގަޑިއިުރ

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮތއްޫޑްދާއިާރގެ ްމިްއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްގެންދާނަން.ްއެންމެ ފުރުޞަތުއަރުވަމުން

ްވަޙީދު.

ް

ްްހަކަެދއްެކވުން:ވާރުްޢަލީްވަޙީދުްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަ

ްމިް ްބަދަލުކޮށް ްއެއްެވއުޅުން ްެއއްކޮްށ ްހަނިކޮށް،ްސުލްޙަވެރިކަމާ ްއެްއވެއުޅުން ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް. ްތާއީުދކުރެޭވކަށް ްައޅުަގނޑަކަށް ްބިލަށް މިްހުށަހަޅާފައިވާ

ްތެރޭަގިއް ނޑުމެްނގެ ްއަީއްއަުޅގަ ްމި ްބިލު ްމި ްފޮުނވާލަންޖެހޭ.ްއެއީ ްއަނބުރާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްފުރިހަމަކުރަން ްއިތުރަށް ބިލު

ނޑިވަޅެްއގަިއް ްދަ ްމިފަދަ ްއެހެންީވމާ، ނޑިަވޅެްއގަ. ްދަ ްއުފެދިަފއިވާ ްޖަޒުބާތުތަކެއް ްގިނަ ްގިަނ ްވަރަށް ްގޮތުން ސިޔާސީ

ންމެްމެންބަރުންގެްޓެކްޮނލޮޖީްއެންމެްރަނގަޅަށްްހުރިްޓެކްނޯކޮށްްވިސްަނއިގެންްމިްއަޅުަގނަޑކަށްްޤަބޫލެއްްނުކުެރވޭްއެ

ްތަންތަންް ްއެއްނުވާންޖެހޭ ްއަދި ްއެްއެވވެންޖެހޭނެ. ްއެއީ ްކަަމށް. ްޮއވެދާނެ ްނިންމާފައި ްނިންމުންތަކެއް ްރަނގަޅު ކަމުގައި

ްޙަޤީ ްތެރޭގައި ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްމިހާރު ްއެހެނަސް ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްސިާޔސީްވެސް ްޮބޑު ްވަރަށް ްއޮތީ ްމި ޤަުތގަިއ

ްއަތުގަިއް ްމީހުންގެ ްޤާނޫނުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ނޑެްއެގ ްކަންތައްގަ ްމިފަދަ ްހަތުރުވެިރކަމެއް. ވާދަވެިރކަމަކާއި

ްޢިއްޒަތްެތިރް ްނާންނާނެ. ްހަމަޖެހުމެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުރަސްއަޅަިއގެން ްަކންކަމަށް ްޤާނޫނުން ނޑިައޅުަވއި، ބި

ްދާންްރައީ ްއަށް ްބޭސްފަރުވާ ްއަށް ްއިންޑިޔާ ްނޫންތޯ. ްއެްއެވެވންޖެހޭނެ ްމިއަދު ްދޮށަށް ްހައިކޮިމޝަން ްއިންިޑއަން ސް،

ްހޯދަން.ްދެންް ްއެ ްދާނީ ްމީހުން ްއެ ްކޮންތާކަށްތޯ ްޖެެހން.ްދެން ްިކުއގައި ްކުރިން ްެދްދުވަސް ްޖެހޭ ްއެބަ ްމީހުން ބޭނުންވާ

ްކިް ްއެ ްދެކޭގޮުތގައި ްއަނެއްހެން ްވެސް ްދޮށަށްްއަޅުަގނޑު ްމިނިސްޓްރީ ްފޮރިން ްދާން. ްދިމާލަކަށް ްއެހެން ްޖެހޭ ްއެބަ އު

ްއެހެންް ްނޫން. ްކަެމއް ްަރނގަޅު ްެއއްވުަމކީ ްދޮށަށް ްހައިކޮމިަޝންތައް ްބޭރުެގ ްއެީއ ްދޮށަށް. ްއޮފީްސ ްރައީްސ ނުވަތަ

ްބި ްއެހެްނވީމާ،ްިމފަދަ ްއެްއވުމެއްހެން. ްބޮޑު ްެއއީ ްހީވަނީ ްއޮތުމުން ްއޮންނަ ްކިއު ްމިހާރު ްހެދީމާ،ްކިުއްނަމަވެސް ލުތައް

ްނަންބަރުް ްކިއުއަށް ްދޮށަށް. ްަހއިކޮމިޝަން ްއިންޑިޔާ ްކޮންތާކަށްތޯ. ްދާންޖެހޭނީ ްމީހާ ްނަގަންދާންޖެހޭ ްނަންބަރު އަށް

ްހަދައިގެްން ްޒޯން ްޕިންކު ްޒޯނާއި ްޔެލޯ ްޒޯނާއި ްއޮރެންޖު ްޒޯނާއި ްގްރީން ްދެން ްކޮްނތާކަށްތޯ. ްއެއްވާނީ ްމީހާ ނަގަންދާ
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ނޑުމެންްގޭންުގްކުށްތަާކްރައްޔިތުންނެއްްނުހިފެ ނޑުްދެޭކގޮުތގައިްއަުޅގަ އްޓޭނެްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ

ްޖިނާޢީް ްހުންނަ ްތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްބިލުތަކުން ްމިފަދަ ްބިލާ، ްައޅާ ްޓަކައި ްހުއްޓުވުމަށް ްކުށްކުރުން ްބިލާއި ބެހޭ

ްޑިމޮް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހައްުލކުރެވެންެޖހޭނެ. ްފާޑުާފޑުްމައްސަލަތައް ްއެކިެއކި ްތެރެއަށް ްއެްއެވއުޅުމުެގ ްތެެރއަށް، ކްަރސީގެ

އެްއޗެހިްލައިގެންްއެްއވުންތަްއްހުއްޓުވާކަށްްމަސައްކަެތއްްނުކުރެވޭނެ.ްފަހަރުގައިްވެދާނެްރައްޔިތުންގެްތާއީދުްނެތްްވެިރް

ްފާސް ްބިލުތައް ްމިފަދަ ްބޭނުްނވެދާނެ ްބޭފުޅާ ްއެ ްުހރީމާ ްވެިރކަމުަގއި ްާރއްޖޭެގ ްެއއްކޮްށްއެއް ްބޭފުޅާާއ ްެއ ްއެީއ ކުރަން.

އެްއވާނެްމީހުންނެއްްނުތިބޭނެ.ްޕީ.ޕީ.އެމުގައިްެވއްޖެްއޔާްއޮްނނާނެ.ްއެމް.ޑީ.ޕީގައިްވެއްެޖއްާޔްއޮންނާނެ.ްދެންްރާއްޖޭގައިް

މިކަންްތިބިްއެހެންްސިޔާސީްޕާޓީތަކުގައިްނޯންނާނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއީްމިކަންްއޮތްްގޮތް.ްމިްވަރަށްްސާފުކޮށްް

ްވެސްް ްއެްއވުމުަގއި ްއެކަމަކު ްއެއްެވވެންޖެހޭނެ. ްއެްއެވެވންޖެހޭނެ. ްެދކޭގޮުތގައި ނޑު ްައުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްގޮތް. އޮތް

ްެއް ްެއއްިވޔަސް ްޕާޓީއަކުން ްކޮންމެ ްނޭރޭނެ. ްލޮލަކަށް ްބޮލަަކށް، ްގަޔަކަްށ، ްފުލުހުންގެ ްހުންނާނެ. ްކަންކަން ނުކުރެވޭނެ

ްސިފައިްނގެއަް ްނުކުރެވޭނެ. ްއެއްްކަމެއް ްތިރި ްދިދަ ްފުލުހުންގެ ްނުލެވޭނެ. ްއެއް ްލޫޓުވަ ްސިފައިންެގ ްނޭރޭނެ. ކަށް

ްކޮމިީޓގަިއް ްކުރީ.ްމި ްކިހާވަރެއްތޯ ްބަލަން ްކަންކަން ްބަަލން.ްމި ްއޮތް ްވެސް ްރިޕޯޓުގައި ްޯކނީ ްކަންކަމަށް ނުކުރެވޭނެ.ްމި

ްތަ ްމި ްމިއަދު ްބަލަްނ. ްއެކަންކަން ްކުރީ ްކީއްތޯ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭްތިބި ްެއްއވުމާ ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭެގ ނަށް

ްއެހެންނަމަވެސްް ްނެތް. ްަކމެއް ްމަސަްއކަތްކުރާނެ ްކަސްޮދޅުައޅުވަން ްރައްޔިތުން ްރާްއޖޭގެ ްހަދާފައި ްބިލެއް ގޮތުން

ްވެސްް ްމުޤައްރިަރކީ ްޮގތެއްަގއި ްތިއްެބވި.ްާޚއްޞަ ްއެބަ ްބޭފުުޅން ްޤާބިލު ްިތއްެބވި ްޮކމިޓީގައި ްމި ްއަޅުަގނުޑްދެޭކގޮތުަގއި

ްވާަހކަދައްކަްން ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއަުދ ްބޭފުޅާ ްއެ ްދެން ްބޭުފޅެއް. ްއުޅުްއވާ ްރަނގަޅަށް ްަވރަށް ްކޮމިޓީތަުކގައި ޙަޤީޤަތުގައި

ްައޅުަގނުޑް ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްދެން ްާވހަކަދައްކަން. ްތާއީދުކޮށް ްިމއަށް ްވިާދޅުވެއްޖެ ްެވސް ްކުރީަގއި ފެށުމުގެ

ބިލަކަށްްނެތްްކުެރވޭކަށް.ްެއހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑުްއެދެނީްމިްބިލުްއިތުރަށްްދިރާސާކޮްށްްތާއީދުކޮށްލަފާނަން.ްއެކަމަުކްމި

ް ނޑުމެނ2713ްްްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުގައިްއަުޅގަ ްއިންތިޚާބަށްްދާއިރު،ްާރއްޖޭގެްަރއްޔިތުްނގެ ްައހަރުގެްރިޔާސީ ވަނަ

ްކުރަން.ްމިހެންްދުސްތޫރީްގޮތުންްމިްރާއްޖެްއަށްްހަމަޖެހުންްގެންނަންްކުރަންޖެހޭް މަސައްކަތްތައްްރަނަގޅުްގޮތެްއގައި

ްނުނިކުންނާނެ.ް ްނަތީޖާ ްޙަޤީޤީ ްޭއގެ ްއޭަރކުން ްކަޑަ. ްއެ ްަރއީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެނައިމަ ްގެނެއްަސއި ްެއއްެޗއް ތާކުން

ްރާއްޖޭގެްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްޖެހެނީްމިްރާއްޖޭަގއިްއޮތްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހައްލުކުރަން. ްމައްސަލަތައް ްޖިނާޢީ

ްޖެހޭް ްއެބަ ްޕާޓީަތއް ްސިޔާސީ ްރާއްޖޭެގ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމައެާއއެުކ ްދެން ްހުރަްސއަޅަންވީ. ްނޫން އެްއވުންތަެކއް

ްވެްސ،ް ްފުލުހަކަށްްެވސް،ްިސފައިންގެްޔުނިފޯމަކަށް ްެއއްވެސް ްއަދި ްޕާޓީައކަށެއް ތަޞައްރަފުފުދެން.ްއެްއވެސްްސިޔާސީ

ްތަންތަނަ ްނޯންނާނެ ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްހިންގޭކަށެއް.ްމަޖިލިސް ްމާރާމާރީ ްތަޅާފޮޅައި، ްގައިަގއި ްމީހުން ްގޮސް ށް

ވެސްްއެއްވީްނޫންތޯ.ްްއެކަންކަންްހުއްުޓވަންޖެހޭނީ.ްއެްއވެވެންޖެހޭނެްނޫންތޯްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްތަހުރީރުްމައިދާނަށް

ާޔގާނދީްޭގގެްދޮށަށްްވެސްްއެބަްއިންޑިާޔަގއިްމިހާރުްއެްއޮތްްއުޅެނީްބަހެއްގެްތެޭރގައިްާފެޑއްގެްކަމެއްްކޮްށގެން.ްސޯނި

ްވެްސް ްމިތާަގއި ްއެހެންވީމާ، ްކާންދޭ. ްއެބަ ްވެސް ްކާންދޭން ްމީހުންނަށް ްއެ ްޯސނިޔާގާނދީ ްދަންވަރުދަަޅއިަގއި އެްއވޭ.
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ްޭގެގް ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްނުުކރަން ްޤަބޫެލއް ްައޅުަގނޑު ްާރއްޖޭަގއި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް އެްއވެވެންޖެހޭނެ.

ްއެއް ްމުޒާހަރާކުރަންވާނެ.ްދޮށަށް ްމަތީ ްމަގުތައް ްނުކުރަން. ްތާއީދެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެކަންކަމަށް ްކަމަކަށް. ެވވެންޖެހޭނެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްެވސް ްއެްއވާކަށް ްދޮށަށް ްޭގގެ ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީ ްއެްއވެ، ްދޮށަށް ްޭގގެ ްއުޅޭ ްމީސްމީހުން އެކަމަކު

ަމކުްމިްެއންމެންނާްވެސްްތަފާތުްރާއްޖޭގެްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ްެއްތާއީދެއްްނުކުރަން.ްއެކަްނކަންްކޮށްގެންނުވާނެ.ްއެކަ

ނަޑއަަޅއިދެްއާވް ްކަ ްބިލުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްދިމާލެއް ްދާނެ ްވާހަކަަތއް ްދިމާލަށް ބޭފުޅާއާ

އެްޭގގެްދޮށަށްްއެއްުނވާނީ.ްެއއީްެއްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްތާކުްބަަހއްޓާ.ްބަހައްޓާަފއިްއެްދިމާލަަކށްްއެްއވާން.ްއޭރުން

ބޭފުޅާްއަށްްއެބަްައޑުިއވެންޖެހޭ.ްއެްބޭފުޅާްއަީކްވަިލއްޔުްލައމުރު.ްމުޅިްޤައުމުގެްއެންމެްަމތީްއިްސވެރިޔާ.ްއެްބޭފުާޅއާް

ްާތއީދެ ނޑު ްއަުޅގަ ްަދންނަވަނީ ްމި ްތެދަށް ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްާދންޖެހޭނެ. ްައޑު ްރައްޔިތުން އްްދިމާލަށް

ްދެކޭގޮުތގަިއް ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްތާއީދުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްއެއީ ްއެއްވުން. ްގޭދޮށަށް ްރައްޔިތުންެގ ްޢާއްމު ނުކުރަން

ްތެރޭަގއިް ނޑުމެްނގެ ްއެއް.ްއަުޅގަ ްހަނގުރާމަ ްދާޚިލީ ްފެށޭނީ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްދާންވެއްޖެްއޔާ ްދިމާލަށް ްއެ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްޕާޓީަތއް ްިސޔާސީ ްސަލާމަތެްއްއެކަންކަމުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއުެޅގެން ްެއގޮތަށް ްއެްއކިާބވާން. ްޖެހޭ ްއެބަ ެވސް

ނޑުމެންގެްސިޔާސީްޕާޓީތަުކެގް ނޑުްދެކޭގޮުތަގއިްއަުޅގަ ނޯންނާނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްބިލުގައިްައޅުގަ

ްާރއްޖޭ ްމި ްތަްނކޮޅެއް ްޕްރޮފެޝަނަލްވެ، ްތަންޮކޅެއް ްއެްއޗެހި ްގޮތަށްްއެްއވުންތަކާ ްދާ ްސުލްަޙމަސަލަސްކަމަށް ގެ

ްބަޣާވާތްކޮށްފަިއް ްހަމަ ްމީ ްފާސްކޮށްފިއްާޔ ްބިލު ްމި ްޮގތަށް ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްމަސަްއކަތްުކރެވިދާނެ. ބައްޓަންކުރެވޭނެ.

ްމިް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްކަމަކުުނދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ްހެޔޮނުވާނެ.ްއެއީ ްއަޅާަކށް ްކަސްތޮޅެއް.ްމި ގެންނަ

ލުްދިރާސާކުރެްއވިްކޮމިީޓގެްޢިއްޒަތްތެރިްމުޤައްރިރަށް،ްމަނިކުފާނުްމިްބިލުްއަނބުރާްެގންދަވަން.ްގެންދިއުމަށްފަހުްމިްބި

ބިލުްރަނގަޅަށްްދިރާާސކޮށްފަިއްދިވެހިރަްއޔިތުންގެްިޚޔާލުފާުޅކުރުމާއިްިދވެހިްރަްއޔިތުންގެްޑިމޮކްރަސީަގއިްަތޅުނާޅުަވއި،ް

ްެވތިްއުސޫލުން،ްއަޚްލާޤީްިރވެިތްމިންގަޑުަގއި...އެހެންނަމަވެސްްއިސްލާމީްރި

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ްދިރާސާކޮށްް ްކޮމިޓީން ްބިލު ްމިނިވަންކަުމގެ ްެއއްެވއުޅުމުެގ ްއާދެ! ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްހުް ްކޮމިޓީގެ ްގެނައީތީ ްއަށް ްފްލޯރ ްމަޖިލީހުގެ ްެއކުްނިންމަވައި ްއިޚްލާސްތެިރކަމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ރިހާ

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއާދެ!ްެއްއވެ...

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްކޯރަމްްހަމަވެއްޖެ.ްއަުޅގަ

ް

ްދެްއކެވުން:ވާހަކަްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ްެއްއވެއުޅުުމެގް ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނަންޖެހޭ. ްމިނިވަންކަން ްެއއްެވއުޅުުމގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ!

ްައއީ.ްދެންް ްމި ްކޮމިީޓއަކުންްނިންމަިއްމިހާްހިސާބަށް ނޑުެމންގެ ްައއިސް،ްއަުޅގަ ްމިހާްިހސާބަށް ްބިެލއް މިނިވަންކަމުގެ

ްކޮށްލަންޖެހޭ ްޙުްއަޅުަގނޑުމެން ްއެްއެވއުޅުމަށް ނޑައަޅަންޖެހޭތޯ.ްސުވާލަކީ ްކަ ްމިންތަކެއް ނޑަައޅަންޖެހޭތޯ. ްކަ ދޫދުތަކެއް

ްކޮށްދޭް ްބިލުން ްމި ނަޑއަަޅންޖެހޭ. ްކަ ްމިންތަކެއް ްަކނަޑއަަޅންޖެހޭ. ްއިންތަެކއް ްއާދެ! ނޑައަޅަންޖެހޭތޯ. ްކަ އިންތަކެއް

ް ްދާއިރާގެ ްތޮްއޑޫ ްވާހަކަެދއްެކވި ްދެންމެއަކު ްދާދި ްެއއީ. ްބިލަށްްކަމަކީ ްމި ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި

ފާޑުވިދާުޅވެއްޖެ.ްއެމް.ޑީ.ީޕްިއންްފާޑުވިދާުޅވާނެ.ްއެީއްެއްއެވއުޅުމުަގއިްވެސްްަހއްދެްއްއޮްނނަްބަޔެްއްނޫންވިްއޔާްއެީއ.ް

ނަޑއަޅައިިފއްޔާްއެްޭބފުޅުންނަށް ކަމަކުނުދާނެ.ްދެންްްއެހެންވީމާ،ްފާޑުވިާދޅުވާނެ.ްެއއްވެސްްކަެމއްަގއިްމިނެއް،ްިއމެއްްކަ

ވަނަްމާއްދާ.41ްްއަޅުަގނޑުމެންްެއއްެވއުޅުުމގެްމިނިވަންކަމުގެްތެރެއިންްމިްބިލުގެްއެންމެްބޮޑަށްްފާހަގަކޮްށލަންޖެހެނީް

ްވަނަްމާއްދާ...41ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްިޢއް ްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ކޯރަމްްގެއްިލއްޖެ.ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(ްކޯރަމްްހަމަވެއްޖެ.ްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްމިްމަޖިލީހުގައިްޕާީޓގެްނަންބަރުތައްްހުރިްގޮތުންްމިްޗެމްބަރުގައިްޑީ.އާރު.ީޕެގް

ނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްއިރުއިރުކޮޅާްކޯރަމްްެގއްލޭްތަން.ްމެންބަރުންްތިބީމަްފުދޭްކޯރަމަށް.ްއެހެންނަމ3ްަ ވެސްްއަުޅގަ

ްވެްސް ްމެންބަރުން ްމެންބަރުން؟ްސާބަހޭ،ްސާބަހޭ.ްއާދެ!ްޕީ.ޕީ.އެމް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމެންބަރުން؟ްކޮބައިތޯ ްޕީ.ޕީ.އެމް ކޮބައިތޯ

ިރއްޔާްޕީ.ީޕ.އެމްްމެންބަރުންްތިއްބެވީތީ.ްއެބަްތިއްބެވި.ްއެމް.ޑީ.ޕީްމެންބަރުންްވެސްްއެބަްތިއްބެވި.ްއާދެ!ްވަރަށްްޝުކު

ް ްބިލުގެ ްބަލައިލާއިުރ ްބިލަށް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮންމެައކަސް ްފަރާތްތަުކެގ41ްްއާދެ! ްއެހެން ްތެރެއިން ްާމއްދާގެ ވަމަ

ްޙައްޤުތައްް ްފަރާތްތަކުގެ ްއެެހން ްއާދެ! ނޑަައޅާފަ. ްކަ ްއޮްތ ްއެބަ ނޑެއް ްމިންގަ ްރަްއކާތެރިކުރުމުެގ ޙައްޤުތައް

ްއެްއވުމުެގްރައް ްއޮންަނއިރު، ްމިިނވަންކަެމއް ްއެްއވެުއޅުމުގެ ްދޭ ްއެބަ ްބަަލއިލާއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ކާތެރިކުރުުމގެ

ްވަކިް ްަޙއްޤު.ްދެން ްހިެފހެއްޓުމުގެ ްވަިކްމިނެއްަގއި ްއަޑު ްއެްއވުުމގެ ްލިބޭ ްއެބަ ްަޙއްޤު.ްަހމައެއާެއކު ވަގުުތްކުރުކުރުުމގެ

ނިންމާލުން.ްއާދެ!ްއެމް.ޑީ.ީޕްމެންބަރުންްވެސްްއެބަްިތއްެބވިްމިހާރު.ްއެމް.ޑީ.ީޕްމީހުންްްވަގުެތްއގެްކުރިންްއެްއެވއުޅުންް
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ްތިބޭ.ް ްއެބަ ްވެސް ްއަބަދު ްއަދަދަށް ްބޭނުންވާ ްމީހުން ްޑީ.ާއރު.ޕީ ްއަކީ ްވާހަކަ ްދަންނަވާ ްިމ ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ކީއްތޯ،

ްކޯރަމްްއެބަްއޮތްްނޫންތޯ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުންގެްޢިއްޒަ ްގޮތަކަށް ްދަތިފުޅުނުވާނެ ްމެންބަރަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްގެންދާ ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ްމެންބަރުން ތްތެރި

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްއެއް.ްމާފަންނު ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްދަންަނވަން.ްނިޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްބެހެއްޓެވުމަށް ޢަމަލުތައް

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.

ް

ްމީްމައްސަލަ()ނިޒާ

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކު

ްބުނީމަ،ްމިހާރުް ްނެތޭ ްމެންބަރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްތަކުރާރުކޮށް ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްރައީސް،ްނިޒާމާ ޢިއްޒަތްތެރި

ްކި ްމީހަކު ްދައުރުަގ. ްަމއުމޫނު ްއޮވޭތޯ ްމިނިވަްނކަން ްއަނދަގޮޑިޖަހާފަިއްއެްއވެުއޅުމުގެ ްގޮސް ްބުނާއިަރށް ްއެްއޗެްއ ރިޔާ

ނޑިައޅާފައިްޖަލަށްލާނީ.ްމިނިވަންކަންްޮއވޭތޯ. ްބި

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެންދަންް ްކުރިޔަށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްކެލާ ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުދާްކެލާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްމިްވަގުުތްކޯރަމްްއެބަްއޮތް.ްައޅުަގނުޑްއެކަމަކުްމީޑިާޔގެްބޭފުޅުންަނށްްވެސް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްކެލާ ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަެވއްޖެ. ްކޯރަމް ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްެގއްލިއްޖެ. ްމެންބަރަްށްކޯރަމް ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިާރެގ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް
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ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ނޑުްަވރަށް... ްއާދެ!ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތް ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްއެއް. ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްދޫކޮށްލައްވައިފި.ްނިޒާމާ ްފުރުޞަތު ްރަޝީދު. ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ތެިރ

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްރާހީމުމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބް

ނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމަްއސަލަްެއްއްމިްބިލުްދިރާސާކުރެްއިވްކޮިމޓީންްވަރަށްްޮބޑުްމައްސަަލްޢިއްޒަތްތެރިްރަް އީސް،ްއަުޅގަ

ްމިންަގނުޑް ްއޮތް ްާމނަކޮށްފައި ްެއއްވުުމގައި ްމިހާރު ްފާހަގަކުެރވޭތީ.ްއެއީ ްއެ ްއަޅުަގނޑަށް ްހުށަހަޅާފައި ްމީަގއި ްއޮތް އެއް

ްމައުމޫނުގެ ްއެއީ ްޮއތީމަ. ްހަނިވެފައި ްބޮޑަށް ްނަޝީދުެގްްވަރަށް ްއަނދަގޮޑިޖަހަނީ. ްގެންގޮސް ްއެްއވާއިރަށް ދައުުރގައި

ްދައުރުަގއިްމުލިއާގެްގޭޓަށްްއެރިޔަސްްއަަޅއެއްްނުަލއްވާ.ްދެްންއޮތީްވަޙީދު.ްމުގުރުންްޖަހައި...

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަ ްލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ ްފުރުޞަތު ްމެންބަރު ްެކލާްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުަޞތުއަރުވާނަން. ށް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ްގިނަް ްވަރަށް ްޑީ.އާރު.ޕީެގ ްެއކު ްއިޚްލާސްތެރިކަމާ ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްއާދެ!

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ް ްހަމަކޮށްދެއްވީތީ ްކޯރަމް ްވަޑަިއގެން ްތަނަށް ްމި ްމެންބަރުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްމެންބަރުންނާއި އަދަދެްއގެ

ްމެންބަރެްއގެް ްހަމައެކަނި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވެސް ްރަޝީދު ްއިބްާރހީމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެުކނު ްމާފަންނު ްެއއާެއކު އަދި

ްފަހައްޓަވާތީްވަރަށްްބޮޑަްށްޝުކުރުއަދާކުރަން.ްހައިސިއްޔަތުންްމަޖިލީހުގެްކޯަރމްްހި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކު

ްއެކަ ްބެޭހްއަޅުަގނޑު ްނިޒާމާ ްެއއްކޮށް. ްކޮމިޓީތަކުަގޔާ ްމަސައްކަުތގައި ްމިތާ ްމެންބަރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހަމަ ްނޫން. ންޏެްއ

ްފާހަަގކޮށްދެްއވުްން ްއެހެްނވީމާ،ްެއްަކންތައްތައް ްވާހަަކދައްކާތީެވ. ްގޮތަށް ްއޮޅޭ ނޑައެިޅގެން ްނެީގްކަ ްމި ްެއއް މައްސަލަ

ްއެދެން.

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނޑުްކެލާްދާއިރާގެްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަންްވާހަކަފުޅުްކުރިޔަށްްގެންދެވުމަށް.ްއަޅުގަް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްލިބުނީތީ ްފުރުޞަތު ްވާހަކަދެްއކުމުގެ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއެކު ްކޯރަމާ ނަށްްކޮންމެއަކަސް

ްޝުކުރުދަންނަވަން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާޟުްދާއިރާގެްމެންބަރުްްވިލުފުށީ

ްމެންބަރުްްމުޙައްމަދުްނަް ްިޢއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްތިބިްމެންބަރުންތައްްނޮޅިވަރަމު ްމިތާ ްހަމަ ްހުޅުވައިގެން ްދޮރު ްތި ޝީދު

ްހިނގާއިުރގަިއް ްއެހެން ްކަންަތއްތައް ްއެވަުރގެ ްއެހެންވީމާ، ްމަސައްކަތްކުރަނީ. ްނަގާލަން ްކޯރަމް ްތަނުގެ ްމި ނެރެގެން،

ްހި ްދެކޮޅަށް ްމިތާ ނޑު ްއަޅުގަ ްފާހަގަުކރަންޖެހޭ. ްެއކަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޓަކަިއ ްރެކޯޑަށް ްމިހާުރްމިތަނުގެ ނގާހިނގާ

ްވަރުބަލިެވއްޖެްމީހުންްހޯދަން.ް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެންަދާވް ްކުަރއްވަމުން ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްހަމަކޮށްދެއްވުމަށް ްކޯރަމް ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްވަ ްކުރިމަތީގައި ނުޑމެންގެ ްައޅުަގނޑުްޝުކުރުއަދާކުރަން.ްއަުޅގަ ްހުރި.ްމަސައްކަތްޕުޅަށް ްއެބަ ްިގނަްމަސައްކަތްތައް ރަށް

ް ްކުރިނ9ްްްމިހާރުވެސް ްނިމުމުގެ ްދައުރު ްމިމަސަްއކަތްަތއް ްއެހެންވީމާ، ްައިއއްަސ. ްކޮމިޓީތަކުން ްއޮތް ްއެަބ ރިޕޯޓެއް

ނޑުްމަސައްަކތްކުރަންޖެހޭނެ.ްކެލާްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.. ްނިންމޭތޯްއަޅުގަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްއިރާގެކެލާްދާ

ްލިބުނު.ް ްަޙއްޤު ްއެްއވެުއޅުމުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުއަާސސީއަކުން ްއާ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ!

ްޙަ ްއެ ްލިބުނު. ްޙައްޤު ްމިނިވަންކަުމގެ ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްލިބުނު. ްޙައްޤު ްެއްއވެއުުޅމުގެ ްއެކު އްުޤެގްމިނިވަންކަމާ

ްތެރޭގައި...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމާފަންނުްދެކުނުދާއިރާގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކުނުްދާ

ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްމައުމޫުނގެްނިޒާމާ ްނެގީ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްިނާޒމާ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .

ދައުރުަގއިްހަމަްއެްއވާނަމޭްބުންޏަސްްއަނދަގޮޑިޖަހާ.ްރަީއސްްނަޝީދުގެްދައުރުަގއިްމުިލއާގޭްގޭޓަށްްއެިރޔަސްްައޅަެއއްް

ްނުލައްވާ.ްއެހެންވީމަ...ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މައްސަލަްއެްއްޫނން.ްއިށީދެަވޑަިއގަންނަވާ.ްެއްފުރުޞަތުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންަބރަށްްލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެްތިްްނިޒާމާްބެހޭ

ްމެންބަރަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްކެލާ ްފުރުޞަތުަގއި، ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރަށް ްިޢއްޒަތްތެިރ ވާހަކަދަްއކަވަން.

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް
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ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްރުްޢަބްދުއިރާގެްމެންބަކެލާްދާ

ްއެންމެްްމިއާދެ! ްއިނގޭތޯ.ްމީގެ ްހުރި ްއެބަ ްބައިބައި ްރީތި ްވަރަށް ްޤާނޫނުގައި ްއެންމެ،ްމި ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ޤާނޫނުން

ްއެްއވެްޚިޔާލުފާުޅކުރާތީ ްބައި.ްމިހާރުްބަޔަުކްތަނަކަށް ނޑަްށްމިްފެންނަނީްރައްދުްެއއްވުުމގެ ްއަުޅގަ އެާއްްރީތިްބަޔަކަށް

ްޙުދެކޮޅަ ްޤާނޫނުގެ ްމި ްބައި ްއެްއވުމުގެ ްއަނެްއްށް ްދެކޮޅަށް ްއެކަމާ ްއެްއީވމަ، ްއެއްބަޔަކު ްމިހާރު ނޑައަޅާ. ްކަ ްއެބަ ދޫދު

ބަޔަކުްއެްއވެއްެޖއްޔާްމިްވާްޮގތަކީްހަނގުރާމަައކަށްްވަނީ.ްެދންްއެކަުމގައިްފުލުހުންނަށްްެވސްްނުލާހިކުްއުނަދގޫްބޮޑު.ް

ްއެ ްްއެހެންވީމާ،ްމިޤާނޫނުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްފާހަގަކޮށްިލހެން ްކުރިން ނޑަައޅައިދޭ.ްއަޅުަގނޑު ްކަ ްއެބަ ވަނ41ްްަމިންތައް

ްހިފެހެއްޓުމަށްް ްތެރޭަގއި ނެޑއްގެ ްމިންގަ ްވަކި ްމިނިވަންކަން ްއެްއވެުއޅުމުގެ ްއެއީ. ްއެއް ްމާއްދާ ްމުހިއްމު ްވަރަށް މާއްދާ

ްވަކި ްފަރާތްތަކަށް ްއެހެން ްބެހޭ ްެއކަމާ ްއަދި ްފުލުހުންނަށް ްެއގޮތުންްްޓަކައި ްދޭ. ްއެބަ ްޖާގަ ްޢަމަލުކުރުމަްށ ގޮތަކަށް

ްއިނގޭތޯ.ް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްހިފެހެއްޓުން. ްމިނެއްަގއި ްަވކި ްއަުޑ، ްއެއްވުުމގެ ްކުުރކުުރން. ްވަގުތު އެންެވއުޅުމުގެ

ްކޮޓަ ްހުްނނަ ްބަންދުކޮށްފައި ްއަޑު ްުގގުމައިލާ،ްުމޅިން ްައޑު ްއެބަ ްޓެކްނޮލޮޖީގައި ްޒަމާނުގެ ްމި ްއޮތަސްްމިހާރު ްއެްއަގއި ރި

ްދާއިާރް ްވަކި ްއެންގުން.ްދެން ްނިންމާލުމަށް ްއެްއވުން ްުކރިން ްަވގުތެްއގެ ްވަކި ްއަުޑގަަދކުރާވަރުން. ްވަރަށް ްނުނިދޭ ވެސް

ނޑައަާޅް ްކަ ްޤާނޫނުން ްމި ްމީ ްއެންގުން. ްބޭނުންނުކުރުމަށް ްބަސް ްހަޑިހުތުރު ްހިފެހެއްޓުން. ްއެްއވުން ްތެރޭަގއި އެްއގެ

ނ ްއަުޅގަ ްހައްދުންްމިންތަކަކީ. ްޖެހުނީ ްމި ްަހދަން ްޤާނޫނެއް ްއެފަދަ ްައއިއިުރ، ްލިބިގެން ްމިނިވަންކަން ޑުމެންނަށް

ްމަތިންް ްއުސޫެލްއގެ ްވަިކ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްވީްސ ްރީތި ްވަރަްށ ްފެށީމަ. ްބޭނުންކުރަން ްކަންތަްއ ްމި ނައްޓައިލާފަިއ

ްއެ ްނަމަ.ްއެހެނަމަވެސް ްއައި ްބޭނުންކުރަމުން ްމިނިވަންކަން ްމިްއެްއވެުއޅުމުގެ ްޤާނޫނު ްމި ްދިޔައީކީ.ްދެން ްނޫން ގޮތަކަށް

ނޑުމެންެގްްދެންް،ހިސާބަށްްއައިސް،ްމިްޤާނޫނަށްްއަޅުަގނޑުްތާއީުދކުރާއިރުް ދަންނަވަންޖެހެނީްއެއްެވނޫޅެްވެސްްއަުޅގަ

ްައޅުަގނޑުމެ ްއަޑުަތއް ްނޭްއާގނީ ްމާ ްައޑުތަކަްށވުރެ ްިއވޭ ްއެްއވުމަކުން ްމިފަދަ ްބުޫރއަރުވައޭ. ްއެބަ ންެގްމިނިވަންކަމަށް

ސިޓިންރޫމުތެރެއަށްްއެބަްއާދޭ.ްމީޑީޔާްމެދުވެރިކޮށް.ްޓީ.ވީްެޗނަލްތައްްމެދުވެރިކޮށް.ްއަދިްބައެއްްފަހަރަށްްމިްމަޖިލީހުގެް

ްފެންނަް ްތެރެއިން ްޓީ.ވީގެ ްމެނޭޖުކުރަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްކަންތައްތައް ްމި ްވެސް. ްމެދުވެރިކޮށް ޗެމްބަރ

ްިމނެ ްވަކި ްެއއީ ްމަންޒަރުތައް، ްއަސަރުކުރޭ. ްއެބަ ްމުޖުތަމަޢަށް ނޑުމެްނެގ ްއަޅުގަ ްނެތީމަ ްއަހަުރގ2713ްްެއް ވަނަ

ްކަންަތއްތަްއް ްމި ްަބޖެޓުތަކެއް ްމުއަްއސަސާތަކަށް ްިމނިވަން ްެވއްޖެ ނަޑއަޅާފަިއ ްކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ބަޖެޓުގައި

ްމޮނިޓަ ްމީިޑޔާ ްވެސް ްނެަތސް ްއެަބއި ްބިލުގައި ްމި ްއެދެނީ ްއަޅުަގނޑު ްސަމާލުކަމެްއްމެނޭޖުކުރަން. ްޚާއްޞަ ްއަށް ރިން

ްހައްދުންް ްމިނިވަންކަން ްލިބުނު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަސަރު، ްނޭދެވޭ ްކުރާ ްމި ްފަރުދުންނަށް ްޢާއްމު ދީގެން،

ނައްޓަިއގެންގޮްސްބޭނުންކުރުމުގެްސަބަބުންްޢާއްމުްފަރުދުންނަށްްމިްކުރާްނޭދެވޭްއަސަުރްހުއްޓުވޭނެްގޮތަކަށްްަޤއުމުެގް

ްބަ ްމިއަދުްނިޒާމުތައް ްކަންތައްތައް ްމި ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްބިލުން ްމި ްފެށުމެއް. ްބިލަކީ ްމި ްދިއުން. ންޓަންވެގެން

ްއެްއވުުމެގް ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްައޅުަގނޑުމެން ްމުސްތަޤުބަލުގައި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ހަނިކޮށްލިޔަސް
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ްމިއަށްވު ްހޭލުންތެރިވެެގން ްފައިދާތަކަށް ްލިބޭ ްެއކަމުން ްއެކުްމިނިވަންކަމާއި ްޒިންމާދާރުކަމާ ްޫދދޭންޖެހޭ. ްތަންކޮެޅއް ރެ

ްއެބަް ްަވގުތު ްމި ްދޫދޭންޖެހޭ.ްއެެހންނަމަވެސް ްބޮޑަށް ްފެށީމަ،ްމިައށްވުރެ ްބޭނުންކުރަން ްޕާޓީތަކުްންެއއްެވއުުޅން ސިޔާސީ

ނޑުގެްހަނިކުރަންޖެހޭ.ްއެހެންވެްމިހާރުްމިްއޮތްްޤާނޫނަށް،ްއަޅުަގނޑުްމިްބިލަށްްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންނަވަމު ންްއަޅުގަ

ްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްގަލޮ

ްހަމަް ްބޭފުޅުންނަށް ްމަަސއްަކތްކުރެްއވި ްކޮމިޓީގައި ްމި ްއަުޅަގނުޑ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ!

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްމިްޤާނޫނަކީްވެްސްކޮްނމެހެންްމިްމަޖިލީހުންްމިއަދުްޝުކުރުދަންނަވާލަން .ްއާދެ!ްައޅުގަ

ްލިބިދީފައިް ްމިއަދު ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމާނައަކީ ްމީގެ ްހާލެއްަގއި ްއެްއވެސް ްޤާނޫނެކޭ. ފާސްކުރަންޖެހިފައިވާ

ނޑުމެންެގްްއޮތްްޙައްޤުތަކެއްްިނގުޅަިއގަުތން،ްނޫންނަމަްހަނިކުރުން ނޑުްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްއަޅުގަ ކަމަކަށްްވެސްްއަުޅގަ

ްފެނޭް ްއެބަ ްޙައްޤުތަކެއް ްބައިވަރު ްމިކަހަލަ ްއޮތްއިރު ްބަޔާންކޮށްދީފަިއ ްޙައްޤުތައް ްއަސާީސ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްަހޅުތާލުކުރުމުގެ ްމިނިވަންކަްނ، ްަރއްކާެތރިކުރުމުގެ ްއަބުރު ްނަމާއި، ްމިނިވަްނކަން. މިނިވަްނކަން،ްްއެްއވެުއޅުމުގެ

ްނޫންނަމަް ްޙައްޤުަތކެއް ްބައިވަރު ްއެތައް ްމިކަހަލަ ްމިނިވަންކަން. ްޙައްޤުގެ ްހަނުހުރުމުގެ ްބަިއވަރު، ްއެތައް މިހެންގޮސް

ްއޮތީމަް ްދޫކޮށްލާފައި ްމިހެން ްނަމަވެސް ްއޮތް. ްއެބަ ްލިބިދީފައި ްއިން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް މިނިވަންކަން

ނުޑމެންނަށްްއެބަްފެނޭްނާޖާއިޒުްމިއަދުްމިންތަކެއް،ްނޫން ނޑައެޅިަފއިްނެީތމަްއޭގެްސަބަބުންްއަުޅގަ ނަމަްއިންތަކެއްްކަ

ްނެތިން.ް ްއަުޅވާކަށް ްޮބލުގައި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްހަމައެކަނި ނުޑ ްއަުޅގަ ްދާތަން. ްބޭނުންުކރެވިގެން ްއެކަންކަން ގޮތުަގއި

ްމުާޒހަރާތަކު ްކުރި ްއޮތްއިރު ްސަރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްގޮތަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްއުނދަގޫވާ ްމީސްމީހުންނަށް ްހަމަ ްވެސް ގައި

ްކަމެްއް ްއެކަހަލަ ްފަރާތުން ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްއެދެން ްމާފަށް ްވެްސ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަންކަމަށް ްހުންނާނެ. ކަންކަންކުެރވިފައި

ްބޭބޭފުޅުން ްބައެއް ްއެހެން ްނޫންނަމަ ްގޭދޮށުަގއި ްަވޒީރުްނ ްބަެއއް ްއޭރުގެ ްހަމަ ްވާނަމަ. ްކަމަށް ްއޮތް ގޭދޮށަށްްްކުރެވިފަ

ްގޭަގިއް ްއެ ްސަބަބުން ްއޭގެ ްކުރީމަ ްކަންކަން ްމިފަދަ ްހަޅޭއްލަވަިއ، ްމުޒާހަރާކޮށް ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ގޮސް

ްގެއްލުންތަެކއްް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްސަބަބުން ްއޭގެ ްވެސް ްއަވައްޓެރިްނނަށް ްއެހެން ްއަދި ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ދިރިއުޅުްއވާ

ް ްކުރިމަތިާވކަން ްއެްއަގއިްވާކަން،ްދަތިތަެކއް ްގެ ްހުރިހާ ްތުްއތުކުދިން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްއެންމެން ނޑުމެން އަުޅގަ

އެބަްުއޅޭ.ްއެްކުޑަކުދިންނަށްްއޭެގްއުނަދގޫވާނެްކަންްއެބަްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުެމންގެްެއްއވެސްްަހއްދެއްްނެިތް

ްމުޒާ ްޖަހަންދެން ްހަތަރެއް ްތިނެއް ްދަންވަރު ްވަންދެން، ްއިެރއް ްޓަކައިްއެތައް ްހެދުމަށް ްނިދައި ްވާނަމަ ްކަމަށް ހަރާކުރާ

ްޤަބޫލުކުރަންް ްއެންމެން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްދިމާވާނެކަން ްއުނދަގޫ ްދަތި، ްއޭގެން ްކުޑަކުދިންނަށް ްބަލިމީހުންނަށް، ނޫންނަމަ

ްގޮތު ްއޮތް ްމި ްމުުޖތަމަޢު ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްައޅާކިާޔިއރުގައި ްޤައުމުތަކާ ްބައެއް ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްޖެހޭ. ްމިްއެބަ ން

ްއެހެންް ްނިކުންނާނެ.ްމިސާލަކަށް ްދަތި ްއެ ްއޭގެން ްހަދަންޏާ ްމުޒާހަރާކޮށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްތަނެއްގައި ްކުޑަ ްމިހާ ކޮމިޔުނިޓީ
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ްނޫޅޭނެ.ް ްބަަޔކު ްދިރިއުޅޭނެ ްވަަށއިެގން ްމުޒާހަރާކުރިޔަސް ނޑުވަުރްަކިއރީ ްގަ ްަޤއުެމއްެގްރިޔާސީ ްއެ ްބަލާއިރު ޤައުމަކަށް

ްއުނދަ ްުނވަތަ ްދައްެޗއް ްސަރުކާރުްއޭެގ ްމި ްފެނުނު ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްނޫޅޭނެ. ްޙަޤީޤަުތގަިއ ްަބޔަކު ްވާނެ ގުލެއް

ބަދަލުވެގެންްެވސްްލޮނުޒިޔާަރތްކޮޅުަގއިްެވސް،ްއުސްފަސްަގނޑުަގއިްވެސްްއެމް.ޑީ.ޕީްއިްންއެތާްތިބި،ްތިބިހާްދުވަހަުކް

ހަރާގެްމަތީގައިްނޫންނަމަްއިހުތިޖާޖެއްގައިްެއްފެބްރުއަރީްއިްންފެށިގެންްމިއަދާްހަމައަށްްެވސްްހަމަްމުޒ7ްާއެްތިބެނީ.ް

ްއޭެގް ްވާނަމަ ްކަމަށް ްުމޒާހަރާކޮށް،ްއަުޑަގދަކުރާ ްއަރަިއގެން،ްއެގޮތަށް ްތެރެއަށް ްރަށު ްއެކަަމކު ްތިބި. ްއެބަ ްދެމި މީހުން

ްއަ ްވަރަށް ނޑުމެން ްޖެހޭ.ްއަުޅގަ ްއެބަ ްޤަޫބލުކުރަން ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަށް ްދިމާވާ މާން،ްއޮމާންްދަތިްއުނދަގޫ

ްޮއްއާވް ްސުމެއްަގއި ްރާއްޖެ ްވެިރކަމުަގއި ްމައުމޫނުގެ ްރަީއސް ްމިއީ. ްބަެއއް ްއައި ްއުެޅމުން ްމުޖުތަމަޢެއްގައި ހަމަޖެހޭ

ްގެންނަންް ްއަށް ްރާއްޖެ ްޑިމޮކްރެސީ ްޒަމާނީ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްގެނެސް، ްކުރަްއވަމުން ްމަސައްކަތްތަެކއް ނަގަިއގެން

ްޤަބޫލުކުރެވު ްކަމަށް ްބަދަލުތަަކީކްޖެހިއްޖެ ްގެެނއްސަ.ްނަމަވެސް،ްއެ ްވަނީ ްމި ްބަދަލުތަކެއްްވެސް ްހުރިހާ ްހިނދު،ްމި ނު

ްކަންކަްން ްކުރަންއުޅޭ ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްވެއްެޖއްޔާ ްއެްއޗަކަށް ްއެބިުއޒްކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްފަރާތްތަ ްސިޔާސީ ްހަމަ ްވެރިކަުމގައި ްމައުމޫނުގެ ްރައީސް ްނުވާނެ. ްނަޝީދުގެްހާސިލެއް ްރައީސް ްގޮތަށް ްދަޢުވާުކރި ކަށް

ނޑާއިްޢަީލ37ްްވެރިކަމުަގއިްއަޅުަގނޑުްމުޒާަހރާކޮށްގެންްމިްމަހުގެް ވަަންދުވަހުްވެސްްއެބަްއޮތޭްކޯަޓށްްދާން.ްއަޅުގަ

ްހަމަ ްހުރި. ްއެބަ ްހިނގާފައި ްެވސް ްވެިރކަމުަގއި ްނަޝީދުގެ ްހަމަ ްކަންކަން ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީާމ، ްމީހުން. ްދެ ްވަޙީދާ،

ްެއް ްބަދަލުކުރީ. ްާޤނޫނުއަސާސީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނެތީމަ ްއެކަންަކން ްރަނގަޅަށް ްއެންމެ ްވެރިކަމުަގއި ްމައުމޫނުގެ ރައީސް

ްރަނގަޅަްށް ްކަންކަމެްއ ްއެ ްވެްސ ްނަޝީަދކަށް ްރައީސް ްނަޝީދު. ްަރއީސް ްހަވާުލެވވަަޑއިގެންެނވީ ްެއކަންކަމާ ވަގުުތ

ްމި ްވަޙީދު. ްރައީސް ްމިހާރު ްއަނެްއކާ ްއެކަމަުކްނުކުރެވުނު. ްދިމާވޭ. ްއެބަ ްކަންތަްއތައް ްބައެއް ްއެކަހަލަ ްހަމަ ހާރުވެސް

ކުރިއަްށވުރެްރަނގަޅުްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްހަމަްފާހަގަކޮްށ،ްެއކަމަށްްހަމަްޝުކުރުްވެސްްަދންނަވާލަންްބޭނުން.ްރަނގަޅޭް

އިހުތިޖާޖެއްގަ.ްމުޒާހަރާްއެްއގަ.ްްފެބްރުއަރީްއިންްފެށިގެންްމިއަދާްހަމައަށްްއެމީހުންްދެމިްއެބަްތިބ7ްްިމިްދަންނަވަނީް

ްފުރުޞަތުަގިއް ްމި ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްއޮްތކަން ްމިއަދު ްފުރުޞަތު ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްއިނޭގތޯ. ްދުވަސް ްހުރިހާ މިއޮތް

ްވީހާވެސްް ްހަމަ ްބޭނުންވަނީ ްގޮވާލަްނ ްައޅުަގނޑު ްވެސް، ްއަްށ ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްއެދެނީ ްއަޅުަގނޑު ްބޭނުން. ފާހަގަކޮށްލަން

ް ްގެއްލުންދީ،ްސުލްޙަވެރިކަމާ ްމުދަލަށް ްީމހުންގެ ްރޯކޮްށ، ްތަންތަން ްއެކަމަކު ްކުރާށޭ. ްވެސް ްމުޒާހަރާ ްއެްއެވއުޭޅށޭ. އެކު

ްޚިޔާލުފާުޅކުރުމަށްް ްެއްއވެއުޅުާމއި ްމުޒާހަރާކުރުމާއި ްހަމަ ްވާނަަމ، ްކަމަށް ްކުރާ ްމިކަން ްމިގޮތަށް ްހަމަލާނުދީ، މީހުންނަށް

ްއެއްބާރުލު ްހުރިހާ ްއޮްތ ްދެވެްނ ްއަށް ްައޅުަގނޑުމެްންއެމް.ޑީ.ޕީ ްހަމަމިއާއެީކަގއި ްދޭނަން. ްެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ މެްއ

ްމީހުންނަށްް ްމީހުންނާއި ްރޯކުރާ ްތަންތަން ްތެެރއިން ްއިހުތިާޖޖެއްގެ ްތެެރއިން ްއެްއގެ ްމުޒާހަރާ ްއެފަދަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ނަޑެއޅިފައިވާ ްކަ ްޤާނޫނުގައި ްމީހުންނަށް ްގެއްލުންދޭ ްމުދަލަށް ްމީހުންގެ ްމީހުންނާއި ްވެްސްްހަމަލާދޭ އަދަބުތައް

ް ްމިހާރުވެސް ްއަދި 7ްްލިބެންޖެހޭނެ. ްުދވަހު، ްހިނަގއިދިަޔ8ްްވަނަ ްކަންކޮޅުތަުކގަިއ ްއެކި ްާރއްޖޭގެ ެފބްރުއަރީަގއި

ްގެނެްސ،ް ްކުރިމައްޗަށް ްޝަރީޢަތުގެ ްއަވަހަށް ްވީހާވެސް ްފަރާތްތަްއ ްނުކުރެވިފަިއވާ ްދައުވާ ްގުިޅގެން ކަންތައްތަކަކާ
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ްމީް ްވާ ްކުްށވެރި ްެއްއޭގެތެެރއިން ްގޮތަށް ްބަރީޢަވާ ްއެަކމުން ްމީހުން ްބަިއވެރިނުވާ ްއޭގެތެރޭަގއި ްއަދަބުދީ ހުންނަށް

ްމަސައްކަތްްކުިރއަށްްގެންދިއުަމށްްއަޅުަގނޑުްގޮވާލަން.ްވަރަްށްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްޢިއްަޒތްތެރިްމެނ37ްްމިހިސާބުންް ްބަރުންނަށްްއަރުވަން.ްމިނިޓުގެްހުްސވަގުުތކޮެޅއްްއަުޅގަ

ް

ް]އަށ13:73ްްްއިްނ12:37ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްައޅުަގނޑުމެންގެް ްގެންދާއިރު ްގެންދަން. ްކުިރއަށް ްަމސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްއަޅުަގނޑުމެން `ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހ

ްކޮމި ްބިލު ްމިނިވަންކަމުގެ ްއެްއވެުއޅުމުގެ ްއޮތީ ްމި ްަވގުތު.ްކުރިމަތީގައި ްރިޢާޔަތްކުރެވުމުގެ ްނިމި،ްމަޖިލީހުން ްމަރުޙަލާ ޓީ

ްފުރުޞަތެްއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްތެރެިއން ްމެންބަރުންގެ ްިޢްއޒަތްތެރި ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަން މިހާރު

ްއަރުވާނީްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްިއބްރާހީމުްރަޝީދަށް.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުކުމާފަންނުްދެ

އާދެ!ްޝުކުިރއްޔާ.ް`ްއާދެ!ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްިމްހުށަހެޅިފައިްމިްވަނީްެއއްެވުއޅުމުގެްމިނިވަންކަުމގެްބިުލް

ްއައިް ްހިސާބަށް ްމިހާ ްފާހަގަކުެރވެނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓުން ްއާދެ! ްރިޯޕޓު. ްކޮމިީޓގެ ްވެްސްދިރާސާކުރެްއވި އިުރގައި

ްއޮންނަނީް ްމި ްމާނަްއޭރުގައި ްެއއްެވއުޅުުމގެ ްދައުރުގައި ްމާނަްސާފުނުވާކަން.ްމައުމޫނު ްއެްއެވއުޅުުމގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްޖަލަށްލުން. ްގެންގޮސް ްބުނީމަ، ްެއއްާވނަމޭ ނޑިޖެހުން. ްއަނދަގޮ ްގެންގޮްސ ްބުނީމަ އެްއވާނަމޭ

ްމިހާރު ްްބަލައިގަންނަންޖެހޭ ްއޭުރގަިއ ްދައުުރގަިއ ްަމއުމޫނު ްމާނަކަން. ްމައުމޫުނގެ ްެއއްވުުމގ37ްްެެއއީ އަހަުރގަިއ

ްޖެހޭނެކަން.ް ްޖަލަށްލާން ްއޭނަ ްނަމަ، ްބުނެފި ްއެްއވާނަމޭ ްަރއްޔިތަުކ ްއެއީކަން. ްހުދޫދަކީ ްެއއްވުުމގެ މިނިވަންކަން،

ްޖަހަންޖެހޭނެކަ ްެވްސ ނޑި ްއަނަދގޮ ްއޭނަ ްބުނެފިްއޔާ ްއެްއވާނަމޭ ްމިނިވަންކަންްރައްޔިތަކު ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ްއަދި ން.

ްއެްއވަމުން،ް ްއޮތީ. ްކިހިނެއްތޯ ްދައުރުަގއި ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްވިސްނާލަނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްނޯންނާނެކަން. ވެސް

ްހަޅޭއްެލވިަޔސްް ްވަދެ ްމިނިސްޓްރީތަކަށް ްހުރިހާ ްހުރިއްޔާ ްސަރުކާުރެގ ްއަދި ްއަރައި ްގޭަޓށް ްމުލިާޔގެ އެްއވަމުންގޮސް

ްކަމަކީ.ްއެ ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްއެއީ ްބޭނުމަކީ. ްކޮބައިތޯ ްީކއްެވގެންޯތ، ްސުވާލުކުަރއްވަނީ ްއަޅައިނުލަްއވާ. މަނިކުފާނު

ްޝުޢޫރުފާޅުކުރަން،ް ްއެްއވަނީ ްަމގުސަދެްއަގއި ްކޮންމެވެސް ްަމގުސަދެްއގަ. ްކޮންމެވެސް ްއެްއަވނީ ްނިކުންނަނީ ރައްޔިތުން

ްދެ ްފުއްދަން. ްކަމެއް ްބޭނުންވާ ްމީހުން ްބާޣީްއެ ްމާނަކުރުން. ްަސރުކާރުގެ ްބާޣީ ްމިނިވަްނކަން ްެއއްެވުއޅުމުގެ ްއޮތީ ން
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ް ްނަޝީދަށް ްރައީސް ްވަުޢދުވީ ްރައްޔިތުން ްބަޣާވާތަކުން. ްއަންނަނީ ްސަރުކާރަށް ްބާޣީ ްމާނަކުރެވެީނ ްމި 5ްސަރުކާރުަގއި

ްނުތިބެވިގެން ްބާޣީންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ްފުރުޞަތުދޭން. ްކުރަން ްވެިރކަމެއް ްވެރިކަްންްއަހަރުގެ ްއަރާ ްފަހުން ެއންމެ

ްމަގުަމއްޗަްށް ްއޮތީ ްމި ްމާނަކޮށްފައި ްމިހާރު ްިމނިވަންކަން ްެއއްވުުމގެ ްބުނަނީ ްމި ްނިކުެމ ްދެން ޖަހައިގަނެގެން،

ްމުޅިް ްއަނިޔާކުރެވޭނޭ. ްކަލޭެމންނަށް ްނިކުމެއްޖެްއޔާ ްމަގުަމއްޗަށް ްތެޅޭނޭ. ްމުގުރުން ްަގިއގައި ްކަލޭމެން ނިކުމެއްޖެއްޔާ

ްތިމަންނަމެންްްމަގުމަތީގައި ްފުލުހުންނޭ. ްއެސް.އޯ ްތިމަންނަމެންނަކީ ްބާޣީންނޭ. ްތިމަންނަމެންނަކީ ްބެރިކޭޑޭ. އޮންނަނީ

ްވަޢުުދވެފަިއް ްނަޝީދު ްރައީސް ްމިލްކޭ. ްތިމަންނަމެންގެ ްފްލެަޓކީ ްހުރިހާ ްހުރި ްއަޅާފައި ްކަލޭމެން ްހަދާނީ. ބޭނުންގޮތެކޭ

ް ްމިލްކޭ.17ްްހުރި ްތިމަންނަމެންގެ ްފްލެޓުތަކަކީ ްއޮށްތަްއްހާސް ްއެ ްއިންދާނެްވާހަކަ.ްމިހާރު ްއޮށް ކުރިންްގޮވަމުންދިޔައީ

ހާްސްފްލެޓުގެ،ްހައުސިންްލޯުނގެްތެރެިއންްލިބޭްފްލެޓުތައްްވެސްްިމ15ްްހާސ17ްްްރާއްޖެތެރޭްެއކިްރަށްރަށަށް،ްއެް

ް ްހުރި ްާދއިާރގައި ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްފޭރިގ157ްެގެންދަނީ. ްވަީޙދު ްގުންޑާ ްބާޣީ ްއޮތީ ްއެ ްވެްސ ްޢިއްޒަތްތެރިްފްލެޓު ންފަ.

ްއެހުރިް ްގެ ްބޮޑު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްއޮތީ ްަވޢުދުވެފައި ްވެރިކަމުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޭއރު ްނަޝީދު ރައީސް،ްރައީސް

ް ްއެްއކޮށް ްްސކޫލަކާ ްޕްރީ ްެއ157ްްތާނގައި ްމިހާރު ްފޭރިގެންފައި ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެުޅއްވުމަށް. ްފްލެޓެްއ މީހުންގެ

ްރާއްޖެ ްގޮސް ްއަށްްފްލެޓުތައް ްވަލުތެރެ ްލ.ްއަތޮޅު ްާކުކތޯ ްއަޅާލީ. ްއަށް ްވަލުތެރެ ްއަޮތޅު ްއަޅާލީ.ްލ. ްފަޅުރަށަކަށް ތެރޭ

ްތިބީް ްއެ ްދޮރުމަތީގައި ްއެމްބަސީގައި ްތިބީ ްއެ ްބޭސްފަރުވާނުކުރެިވގެން. ްރައްޔިތުންނަށް ްއުޅެނީ ްމި ްމިހާރުވެސް ދާނީ.

ްހޮ ްއެ ްއޮތިްއޔާ ްހޮސްޕިޓަލެއް ްރާްއޖޭގެ ްައއިއްަސ. ްޖަރާސީމުންްވިސާހައްދަން ްފުރިގެންވާ، ްވައިަރހުން ްއެއީ ސްޕިޓަލަކީ

ްވެސްް ްފެންނަނީ،ްހަވީރުނޫހުން ްހަވީރުން ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭހެއް.ްއިްއޔެ ްނުކުރާނެ ްހޮސްޕިޓަލްތަކެއް.ްއެތަނަކުން ފުރިގެންވާ

ްމައްސަލަތަކުަގއި ްމި ްތަން. ްއުޅޭ ްުއފެދިގެން ްެއއްޗެހި ްބަލިތަކާ ްނުރައްކާތެރި ްތަފާތު ްމާލޭގެ ްމިްްފެންނަނީ ރައްޔިތުން

ްއެހެީރް ްއެތާ ްފަސާދައިން. ްޚިޔާނާތާިއ ްކޮރަޕްޝަނާއި ްއެހެރީ ްހޮސްޕިޓަުލގައި ްއައި.ޖީ.އެމް.އެޗު ްއަންނަނީ. ނިކުމެގެން

ްހިންގާަފއިް ްގެެނއްސަ ްެއއްކޮށް ްވެރިކަުމގަޔާ ްއޭރުގެ ްދަުއރުގައި ްމައުމޫނު ްކުީރގައި ްމެޝިންތަކަކީ މެޝިންތަކަކީ،ްހުރިހާ

ނުގެްަކންތައްތައްްއެްހުންނަނީ.ްއެތާްތެރޭގައިްހުރިްސީޓީްސްކޭނަީކްނުލާހިކުްބޮޑުކޮށްްގެނެއްަސްހުރިްބޮޑެތިްކޮރަޕްޝަ

އޮތީ.ްއެކަމަުކ،ްސެކަންޑުްހޭންޑުްއެްއޗެއް.ްދެންްހުރީްއެތާްތެރޭގައިްއޮޕަރޭޝަންްތިއޭޓަުރގައިްމަސަްއކަތްކުރާްހުރިހާް

ްހަލާކުް ްހުރީ ްވެސް ްއެތި.ްއެ ްގެންުގޅޭ ްކަންކަން ްއޮީތްަވއިަރސް.ްއެހެންވީާމ،ްރަްއޔިތުންްއާލާތްތައް ްތަނުަގއި ެވފަ.ްމުޅި

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްިތމަންނާމެންނަށް ްނެގީ ްެއއަރޕޯޓު ްޖީ.އެމް.އާރު ްވެސް. ްޖެހެނީ ްމި ްދާން ްބޭރަށް ްއިން ްދަނީ.ްރާއްޖެ މި

ްޮތށްޖެހިފަ ްއެމްބަީސގަިއ ްއިންޑިާޔ ްހުޅުވުނީަމ ްަމއިދޮރޯށި ްހުުޅވުނީއޭ. ްމައިދޮރޯށި ްމިހާރުްއިޤްތިޞާދީ ްއޮީތ ްއެ އޭ

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްމީހުންްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ.ްރައްޔިތުންްއެްތިބަްބިކަވެ،ްހޭރެނީ.ްލަދުގަންނަން،ްކޮބާްކަލޭމެންް

ްފުދުނީމަ.ް ްބޭނުމެއް ްރައްޔިތުންގެ ްފާޅުކުރަނީ ްޝުޢޫރު ްރަްއިޔތުން ްމިނިވަންކަމެއް. ްކޮބާ ްދައްާކކަށް. ްެއއް ްވާހަކަ ކޮން

ްލަދު ްކެންސަާރްކަލޭމެން ްތިބީ. ްއެ ްގޮސް ްއެްއޗެހި ްމީހުންނާ ްތިބި ްކެންސަރުޖެހިފައި ްތިބީ ްއެ ްމިހާރު ގަންނަންޖެހޭނެ.

ްބަހުސެއްް ްކޮން ްތިބީ.ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ.ްމިތާ ްއެ ްމީހުން ްތިބި ްެފއިލްވެަފއި ްއެތާނގަ.ްކިޑުނީ ްތިބީ ްއެ ްބަަޔކު އެތައް
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ްނު ްލަދެއް ްމިމީހުން ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުޅެއޭްކުރާކަށްތަ؟ ްއެބަ ްއަންނަން ްވެިރަކމަށް ްއަދިވެސް ްމައުމޫނު ގަނޭތަ.

ްފްލެޓުތަކާް ްމައުމޫނު ްއުޅެނީ. ްމި ްގޮސްގެން ްހިސާބަށް ްމިހާ ްރާއްޖެ ްމި ްސަބަބުން ްމަުއމޫންގެ ްކުރީ. ްކޮންކަމެއްތޯ އޭނަ.

ްއެްއޗެހިްއަަޅއިދިންްނަމަްރަށްރަށުގެްމީހުންްތިބީހީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް...ް

ް

ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްހުށަހެޅިފައިވާްމައްސަލަްއަށްްވާހަކަދެްއކުންްެއދެން.ް

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމާ ްވާހަކަދަްއކަނީ. ްމި ްރައީްސ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަށޭ ްމަްއސަލަ ްއޮތް ްއެްއވެއުޅުުމެގްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްުކރަނީ ްމި ނަ

ްވަިކް ްއެްއެވވެނީ ްިހސާބަކަށް. ްވަކި ްއެްއވަނީ ްަސރުކާރުން ްބަޣާވާތުގެ ްމިނިވަންކަމަކީ ްއެްއެވއުޅުމުގެ މިނިވަންކަން.

ްހައްޔަރުކޮށްފަ ްޖަލުގައި ްތިބީ ްއެ ްމީހުންތޯ ްފަޅާލީ.ްކިތައް ްބޯ ްމީހުންގެތޯ ްަތޅާލަނީ.ްކިތައް އިްހިސާބަކަށް.ްނުކުމެއްޖެއްޔާ

ް ްސަުރކާރަކީ. ްބަޣާާވތުގެ ްެއއީ ްސަރުކާރަކީ. ްމި ްއެީއ ްަރއީސް. 477ްޢިއްޒަތްތެރި ްހައްޔަުރކޮށްފަިއ،577ްް، މީހުން

ްރައީްސ،ްރިސޯޓުަތާކް ްިޢްއޒަތްތެރި ްވަޙީދު. ްގުންޑާ ްބާޣީ ްމި ްމީހެއް ްއަނިޔާުނކުރާ ްނެތް ްއެްއވެްސްރަށެްއގަިއ ރާއްޖޭގެ

ް ްއޮތީ ްެވްސްރަށެއް ްއަޮތޅުަގއި ްވ. ްމިހާރުްއެްއޗެހި ްވެސް ްޕްރީސްކޫލްތަކުަގއި ްހުރި ްދެން ްދީފަ. ްނުލައި ްބިޑަށް މިހާރު

ްބެލެނިވެރިންނަށްް ްވެސް ްްސކޫލްތަުކގައި ްގެްނގޮއްސަ ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ްސްކޫލްތަކާ ްެގންދަނީ ްއެ ްދަށަށް އެިޑއުކޭޝަުނގެ

ްދެ ްކިޔަނީ. ްމި ްވަޙީދޭ ްގުންޑާ ްއެއީ ްސޮއިކުުރވަނީ. ްއަށް ްޕާޓީ ްއޭނަ ްބުނީްނުފޫޒުފޯރުވަިއގެން ްއޭނަ ްކަމަކީ، ްއޭނަ ން

ްނުފޯރުވާނަމޭްނުފޫޒެއް.ްނުފޫުޒްނުފޯރުވާނަމޭ...

ްް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްފޮނުވަިއގެ ްފޯރުވަނީކީ ްމި ްނޫންތޯ ްނުފޫޒެއް ްމަޖިލީހަށް ްހަދާ ްމަޖިލިސް،ްޤާނޫނު ްރަްއިޔތުންގެ ްމި ްގޮސް ން

ްރައީސް.ްލަދެއްްނުގަނޭތޯ...ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްިޢއްޒަތް ްާދއިރާގެ ްުކޑަހުވަދޫ ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމެްނބަރު.ްމިހާރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާ ތެރި

ްއަޙްމަދުްޢާމިރަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ.ް

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްމަޖިލީހުންް ްމި ްބިލެއް ްމިނިވަންަކމުގެ ްއެްއެވއުޅުމުެގ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`

ްއަޅުް ްެއިކްފާސްވެގެންދާކަމީ ްގޮްތގޮތަށް ްއެކި ްއެްނމެން ްައޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް. ްއުފާކުާރ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވެސް ނޑު ގަ

ްެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވިސްނާލަްނޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޮގވަމުންދާއިުރގައި ްއެްއޗެްއ ްއައިހާ ްދުލަށް ވިސްނުމުަގއި

ްނޫ ްތެެރއިން ްޙުދޫދުގެ ްއެ ްޙުދޫދު. ްއޮްނނަ ްދީފައި ްކުެރވިދާނެްޤާނޫނުއަސާސީން ްއެކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ން

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްެވސް ްބޭފުޅަކު ްކޮންެމްފަހަރަކު،ްކޮންމެ ްފަރާތްތަކުން ްގިނަ ްނުކުރަން.ްަވރަށް ްޤަބޫލެއް 32ްކަމަކަށް

ްަބޔާންކޮށްފައި ްމާއްާދގައި ްވިދާޅުވޭ.ްއެ ްެއބަ ްވާހަކަ ްބަޔާންކުރުެމއްގެ ްބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ްމާއްދާަގއި ްދައުލަތުެގްްވަނަ ވަނީ

ްލިބިގެންެވއޭ.ް ްރައްޔިތަކަށްމެ ްކޮންެމ ްމިނިވަންކަން ްެއއްެވއުޅުމުގެ ްއެކު ްސުލްޙަވެރިކަމާ ްނުލައި ްހޯދުމަކާ ހުއްދަކުރިން

ްމާއްދާގައި،ް ްއޮންނަ ްދީފައި ްމިނިވަންކަން ްދުލުގެ ްއެުކ27ްްހަމައެއާެއކު ްމިނިވަންކަމާ ްބަޔާންކުރަނީ ްމި ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްކަންތައްތައްްްފިކުރުކުރުމާއި ްފެންނަ ްއަށް ްބުްއދި ްމީހެއްގެ ްއެ ްމަތިން ްގޮެތްއގެ ްޚިލާފުނުވާ ްއަސްލަކާ އިސްލާމްދީނުެގ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކޮބަިއކަން ްއަސްލަކީ ްއިސްލާްމދީނުގެ ްވާހަކަ. ްސާފުކޮށ274ްްްހާމަކުރުމުގެ ްވަރަށް ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްޤަބޫލުކުރަ ނޑުމެން ްޓަކައި،ްބަޔާންެވގެންވޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްައޅުގަ ނޑާލުމަށް ްފު ްއިޤްިތޞާދު ްމި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ންޖެހޭނެ

ްތިބޭް ްއެތާ ްރިސޯޓުތަކުަގއި ްޓޫރިސްޓު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ނޑާލުމަށް ްފު ްޓޫރިޒަމް ްއޮްތ ްއަންނަން އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަ ށްްކިހާވަރެްއގެްފައިާދްޓޫރިސްޓުންްބިރުގަންނަްގޮތަށްްނުވަތަްބިރުދެއްކުމަށްްއެްތަނުގައިްެއްއވެއުޅުަމކީްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްއަޅުަގނޑުމެންނަކީްަސއްަތް ްއިޤްތިޞާދީްގޮތުންްހުރިްކަމެއްތޯ.ްއަދިްހަމައެާއއެކު އެއް

ްއައިހާް ްދުލަށް ްވަގުތެްއަގއި ްކޮންމެ ްހިތަށްއެރި ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާީތވެ، ްބަޔަކަށް ްމުސްލިމު ްސައްތަ އިން

ްޮގވަ ްނުކުރަން.ްއެްއޗެހިތަކެއް ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއްތޯ. ްކުރެވިދާނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ މުންދާއިުރަގއި

ްޓަކައިް ްހެދުމަށް ްޤާނޫނަކަށް ްހުށަހަޅައި، ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލެއް ްމިނިވަންކަމުގެ ްއެްއވެުއުޅމުގެ ްމިއަދު އެހެންވީމާ،

ްކުަރއް ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުުނ ްވެްސްކުޅުދުއްފުށި ްހަމަަގއިމު ނޑު ްައޅުގަ ްމަސަްއކަތަީކ ްކަމަީކ، ާވ

ްމީގައިް ްބިލެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްބިލަކީ ްމި ްކަމެއް. ްބަލައިަގންނަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހައިިސްއޔަތުން ްރައްޔިތެްއގެ ދިވެހި

ނޑަެއޅިފަިއވޭ ްކަ ްތަންތަން ްއެއްނުެވވޭނެ ްތަނާިއ ްެއއްެވވޭނެ ްަކނަޑއެޅިފަިއވޭ. ްމިންތަކެއް ްއަުޑގަދަކުރާްއިންތަކާއި .

ްެވސްް ްގޮތްތައް ްބޭނުންކުރާނެ ްވަސީލަތްތައް ްެއހެނިހެން ްަވސީލަތްތަކާއި ްައޑުަގދަކުރާގެ ްގޮތާއި ބޭނުންކުރާނެ

ްވެސްް ްމާދަމާ ްބިލެއް.ްހަމަ ްއޮންނަންޖެހޭ ްމިހާރު ްޤައުމުަގއި ްމި ްވެސް ްކޮންމެހެން ނޑުމެްންމިއީ ބަޔާންެވގެންވޭ.ްއަުޅގަ

ްހިތަ ްމެންބަރުންތަކެއް ްތިބޭ ނޑުމެންްމިތާ ްއަުޅގަ ްތަނުގައި ްމި ްތަޅުއަޅުވާފައި ްހަތަރުފަރާތް ްމަޖިލީހުގެ ށްއެރީމާ
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ނޑުމެންްްރަހީނުކުރަންވީ.ްމިއީތޯްމިނިވަންކަމަކީ.ްކޮބައިތޯްއަނެާކގެްމިނިވަންކަން. ނޑުމެންްިވސްނާލަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުތަް ްމިންގަ ްއިޖުތިމާޢީ ްބިލެއް،ްާޢއްމު ްފާސްކޮށްފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްެއްމި ްޤާނޫނެއް. ްހުއްޓުވުުމގެ ްޢަމަލުތަްއ ްޚިލާފު ކާ

ްގެންދާް ްހިންގަމުން ްާޕޓީތަކުން ްިސޔާސީ ްގިނަ ްމިހާރުވެސް ްނަމަ، ްޢަމަލުކޮށްފި ްމަތިން ްގޮުތގެ ްއެްއގޮްތވާ ޤާނޫނާއި

ްޤާނޫނަކީ ްދެ ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހަރަކާތްތައް. ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ނަޑއެިޅގެން ްކަ މިްްހަރަކާތްތަކަކީ

ްކުާރް ްމިކަން ްވެސް ްޤައުމުތަކުަގއި ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްޤާނޫނޭ. ްދެ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްމުޖުތަމަޢުގައި ްމި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އުސޫލަކީްކުިރއަށްްހުއްދަހޯދަންޖެހޭްކަންތައްތަކަށްްހުއްދަހޯދައިގެންްފުލުހުންނާއިްސިފައިންގެްއެހީްބޭނުންކޮށްގެންްކުރާް

ޮގތުގެްމަތިންްމިްޤާނޫނުްފާސްވުމަށްފަހުްމިއީްދިވެހިރާއްޖޭގެްޢާއްމުްރައްޔިތުންނަށްްވަރަށްްކަންތައްތައް.ްއެހެްނވީމާ،ްއެް

ްދާއިާރގެް ްދެކުުނ ްކުޅުދުއްފުށީ ްަޓކަިއ ްކަމަށް ްހުށަހެޅުއްިވ ްބިުލ ްމި ްވާީތ ްކަމަށް ްބިލެއް ްލިިބގެންދާނެ ްލުއިފަސޭހަ ބޮޑު

ްއްޔާ.ްމެންބަރަށްްއަދިވެސްްެއއްފަހަރުްޝުކުރުްދަންނަވަން.ްޝުކުރިް

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ްނިންމައި،ް ްކޮމިޓީން ްމި ްބިލު ްމިނިވަްނކަމުގެ ްެއއްެވއުޅުމުގެ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްއެ ްއެކީަގއި ްއިޚްލާޞްތެރިކަާމ ްގެންނެވީތީ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްނިންމާ ްކޮމިޓީން ފަރާތްތަކަްށްްދިރާސާކުރުމަށްފަހު

ްމަސައްކަތްް ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިއަދު ްބިލު ްމިނިވަންކަމުގެ ްެއްއވެއުޅުުމގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްފުރަތަމަް ްބިލު ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުފެދޭ. ްއެަބ ްަޝއްކުތަެކއް ްހިތުގައި ނޑުގެ ްއަުޅގަ ނިމޭއިރުގައި

ްމަނިުކފާނު ްއެ ްހީކޮްށގެންްްހުށަހެޅުއްވިއިުރަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްމިނިވަންކަާމްެއީކގަިއްިވސްނުންފުޅުގަިއްހުރި ވަރަށް

ްވާހަކަް ްތާއީުދކުރަްއވާ ްޕާީޓއަކަށް ްެވސް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްފެނިގެންދިަޔއީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްިއއްެޔަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ހުރީ.

ްއުނދަގޫވެް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްތާއީދުކުރެއްވީމާ ްސިޔާސަތަްށ ްޕާޓީގެ ްބިލުްވިދާޅުެވ، ްމި ްއޭރުގަިއ، ްބިލު ްމި ްއުޅެނީ. ްމި ގެން

ްއެްއް ނޑަކަށްްނުފެނޭ.ްއަދިްާޕޓީއަކާްމަްޝވަރާކުެރވިފަ ްައޅުގަ ްއަިއއިރުަގއިްޕާީޓގެްޚިޔާލުްންައއިްކަަމކަށް ފަރުމާވެގެން

ދިކުދިްޕާޓީތައްްނެތް.ްއެއީްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްޮއތްްއެންމެްބޮޑުްޕާޓީ،ްދެްޕާޓީްްމިތާްތެރޭގައިްއެބަްއޮތް.ްއަދިްއެހެންްކު

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްމަސަްއަކތްކުރަްއވާ ްއެީކގައި ްއުއްމީދާ ްވަަރށް ްހައްދަވަިއގެން ްޕާޓީތައް ްއަލަްށ ްއަދި ްއޮތް. ްއެބަ ވެސް

ްސާފުނުވާީތް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކިހާވަަރކަށްތޯ ްއޮތީ ްމީގަިއ ްޚިޔާުލ ްޕާޓީެގ ްއެހެންވީމާ، ްތިއްެބވި. ްއެަބ ްެވސް އަޚުން

ްރަީއސް،ްއަޅުް ްވަޢިއްޒަތްތެރި ނޑަށް ްގޮތަކީ.ްެއްގަ ްދެކޭ ްއިން ްޕާޓީ ްކޮބައިތޯ ްކަުމގައި ްއެަބްއޮތް.ްމި ްކަންބޮުޑވުން ރަށް

މަނިކުފާނުްމިހާރުްޕާޓީްއަށްްތާއީދުކުރަްއވާތޯ؟ްޕާީޓގެްިސާޔސަތަކީްެވސްްރަނަގޅުްވާަހަކްއެްއްކަމުަގއިްއެްމަނިކުފާނުް

ްކު ްމަސްރަޙުަގއި ްސިޔާސީ ްުނގުޅި ްޕާޓީއަކާ ްމިްޤަބޫލުކުރައްަވއިފި. ްހަމަ ްވެސް ްކަމަށް ްަކމެއް ްއުނދަގޫ ްދިއުމަކީ ރިއަށް

ނަޑށްްމިްކަމުންްޕާޓީގެްސިޔާސަތުްކިހާވަރަކަށްތޯްެއކުލެވިފަިއް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެބަްިވދާޅުވޭ.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ

ްއަ ްއެހެންވީމާ، ްުނކުރަްއވާ. ްއެއް ްމަޝްވަރާ ްޕާީޓއަާކ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެްސ ްޔަޤީނުން ްހަނަ ނޑަްށްއޮތީ. ުޅގަ
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ކަންބޮޑުވުންްއެބަްހުރި.ްމިްބިލުގައިްއެބަްހުރިްރަނގަޅުްަކންތައްތައްްވެްސ.ްމިްބިލުގަިއްއެބަހުރިްގޯސްްކަންތައްަތއްް

ްެވސްް ްކަންތައްތަްއ ްރަނގަޅު ްހުންނާނެ. ްވެްސ ްކަްނތައްތައް ްގޯްސ ްއަންނައިރު ްވެސް ްބިލެްއ ްކޮންމެ ްއެީއ ވެސް.

ްނިމިގެން ްމިކަން ްއަދި ްދެން ްެއއްްްހުންނާނެ. ްވާހަކަ ްގުޅޭ ްޕާޓީއަކާ ނޑުްނެގ ްއަުޅގަ ްއަދި ްއަކީ ްހިތާމަ ްއެންމެ ދިޔައިރު

ްއުޅޭް ވެސްްނޫންްވިދާޅުވެފަްެއއްްނެތް.ްއަދިްނޭނގެްގުޅޭނެ.ްދެންްޚަބަރުްމިްލިބުނީްކޮންމެވެސްްބަޣާވާތެއްްކޮށްގެން

ޚަބަރުްއެބަްލިބޭ.ްއަޅުަގނޑަކަށްްނޭނގެ.ްްމީހަކާްބައްދަލުކޮށްގެން،ްކުިދުކދިްޕާޓީއަކަށްްވަންނަންްއުޅޭްވާހަކަްެވސްްއެ

ްއޭރުްން ްގުޅެނީ. ްޮކންޕާޓީއަކާތޯ ްވެސް. ްތެރޭގައި ްފަހުބަހުގެ ްއެންމެ ްމިއަށް ްރަނގަޅު ްޖަވާބުދެއްވައިިފއްޔާ ްމަނިކުފާނު އެ

ކަްންނޫންތޯްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަށްްތާއީދުކުރަންްއެނގޭނީ.ްމިްިސޔާސަތުްތެރެއަށްްއަދިްއިޞްާލޙެއްްލަިއގެންްވެސްްމި

ްިމކަންް ްއެީކގައި ްވެސް ްާތއީދާ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްހުންނަވަިއގެން ްވެދެަވޑަިއގެން ްޕާީޓއަކަށް ްޮބޑު ްއެނގޭނީ. ކުރަން

މީހުންްވެސްްހަމަނުވާްމީހަުކްއަިދ2777ްްކުރެވިދާނެ.ްއެީއްރަނގަުޅްކަަމކަށްްވެދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްރާއްޖޭަގއިް

ްހިފަް ްއަުތގައި ްބަަޔކު ްވެސް ްުނކުމެ،ްވެރިކަމަށް ްވެސް ްބުނީމާ ްައޅުަވއިދޭށޭ ްމަގަށް ްހަމަ ްޤައުމު ްިމ ްގެނެސް އިގެން

ްމޭޓަކަށްް ްރަނިން ްމީހަކުގެ ްވަޢުދުާވ ްއަރައި ްރަށްރަށަށް ްކިޔަިއ، ްވެރިކަންކުރާނީ ްމަށޭ ްނުކުމެ، ްފުއްޕާަފއި އަނެއްކާ

ް ްޤާއިމުކުެރވޭނީ ްޤައުމުަގއި ްމި ްކޮންސިޔާސަތެއްތޯ ްވަދެެގން ްޕާީޓއަކަށް ްއެ ްެއްވަދެގެން ްނުވާނެ ްރައީސް. ޢިއްަޒތްތެރި

ްރަޢުޔުް ްާއއި ްމަޝްވަރާ ްޕާޓީގެ ްދެ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްޤަުއމުގައި ްމި ްޤާއިމުކުރެވޭނީ ްސިާޔސަތު ްޤައުމުަގއި ްމި ކަމެއް.

ްުނގެންދެވޭނެ.ް ްކުރިއަކަށް ްޤައުމު ްމި ްނެތި ްވިސްނުން ްޕާީޓެގ ްދެ ްމި ްއެމް.ޑީ.ޕީއާ. ްޕީ.ޕީ.އެާމިއ ްެއއީ ހޯދައިގެން.

ްހި ްއަޅުަގނޑު ްމި ްގޮވާަލން ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަްނނަންޏާ ްކުރ2ްްެތާމަކުރަން. ްއިން ޕާޓީ

ްނެތީަމް ްވިސްނުމެއް ްެއއްވެްސ ްޕާޓީެގ ްހުރެ، ްޮގއްސަ ްިމގޮތަށް ްކަންތައްަތއް ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްގުޅޭށޭ. ޕާޓީއަކާ

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުޒާހަރާކުރެވެންޖެހޭނެ. ްކަންބޮޑުޭވ،ްމުޒާހަރާކުރެވެންޖެހޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަމަ ނޑު އަުޅގަ

ް ްއޮތް ްަކނަޑއަޅުްއވާަފއި ްއަތޮޅަށް ްަހތަރު ްދެކުުނގެ ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްމުޒާހަރާކުރަްނ ހަުއސިނ1577ްްްއަޅުަގނޑުމެން

ްނޭނގެ ްގޮެތއް ްވީ ްދިޔައީ.ްއެއަށް ްާވހަކަދައްކަމުން ްދަންފަޅީގައި ްކުރީ ްމީގެ ްއޮތީ ްމި ްމިތަނުން ްމިއަދު .ްހުޅުމާލެްޔުނިޓު

ް ްެއީއ ްގެންދަނީއޯ. ްމި ްބަޖެޓުގަިއ2712ްްއަށް ްއަދި ްހިމަނައި، ްބަޖެޓުަގިއ ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަހަރު ވަނަ

ްކަމެްއ.ް ްއޮތް ްއެޕްރޫވްކޮށްފައި ްލޯނު ްމަޖިލީހުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްކަމެއް. ްއޮތް ްނިްނމާފައި ްޓަކައި ތަންފީޛުކުރުމަށް

ހަުއސިންްޔުނިޓުްއެްނުގެންެދވޭެނ1577ްްްވަދުްއަޮތޅުަގއިްައޅަންްނިންމާފައިްހުރިްފުވައްމުލަކާްއަދިްައއްޑުްއަތޮާޅއިްހު

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްހުޅުމާލޭަގއިްހައުސިންްއަޅަން.ްއެކަމާްއަޅުަގނޑުމެންްމުޒާހަރާކުރަންްއެބްޖެހޭ.ްމިްބިލުންްއެކަންް

ނޑުެމންްއެބަްޖެހޭްޤައުމީްފެންވަރެއްަގއިްމު އަތޮުޅގެްމީހުން.ްމ4ްްިޒާހަރާްއަށްްނުކުންަނށްްމިްހަނިވެގެންނުވާނެ.ްއަުޅގަ

ހައުސިންްޔުނިޓުްހުޅުމާލޭގައިްއެޅުމަށްްޓަަކއިްމިްއަިނޔާވެރިްސަުރކާރުންްެއގޮތަށްްނިންމެވީތީ.ްއެކަމެްއްނުވާެނ1577ްް

ްހުރީ.ްއެހެްނީވމާ،ްޕާޓީ ްކަންބޮުޑާވްކަންތައްތަކެއް ްރައީސް.ްއެހެންީވމާ،ްއަޅުަގނޑުމެން ގެްސިޔާސަތުތަުކގެްޢިއްޒަތްތެރި

ތެރެއަށްްމިްބިލަންްވަންނަންޖެހެނީ.ްމިކަހަލަްކަންތައްތަކުންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްޕާީޓގެްިސޔާސަތުްވަންނަންްއެބަްޖެހޭ.ް
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ްނުވަންަނއްޗޭ.ް ްނޫނީ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްޕީ.ޕީ.އެމާއި ްވަްނނަންޏާ ްޕާޓީައކަށް ްޮގވާލަން ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނުޑ

ްރާް ްމި ްއެްއްއެީއއޭ ްޕާޓީ ްެވސް ްއަޚެްއ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއަލަށް ްއަދި ްޕާޓީތަކަީކ. ްބިނާވާނެ ްމުސްަތޤުބަލު އްޖޭގެ

ްއަޙްމަދުްޝިޔާމު،ްއެް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމީދޫ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްފަހަކުން ްއުޅޭ.ްދާދި ްއެބަ އުފައްދަިއގެން

ްނޫން ްރަނގަޅު ްނުލާހިކު ްއޮތީ.ްހަމަ ްއެ ްވެސް ްޕާޓީ ްކޮށްގެްންބޭފުޅާގެ ްބަޣާވާތެއް ްކީއްކުރަންތޯ ްނޫންތޯ. ްވަންނަންވީ ތޯ.

ްއުޅޭްމީހެއްގެްޕާޓީްއަށްްވަންަނންޖެހެނީ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުފުވައް

ްމިނިަވންކަ ްުއޅުމުެގ ްެއއްެވ ްަރީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމަށްްޝުކުރިއްާޔ ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްރައްިޔތަކަށް ްކޮންމެ ްދިވެހި ން

ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްމިްވަނީްަވރަށްްސާފުކޮށްްބަޔާންކޮށްފަ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުން، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުން، ްމެންބަރުެގްްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަދައްަކވާ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަްތތެރި

ްކަދެްއކުމަށްްދަތިނުވާްފަދަްގޮތަކަށްްއަމަލުަތއްްބެހެއްޓެވުަމށްްދަންނަވަން.ްވާހަ

ް

ްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:މުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްފުވައް

ްތެޭރގަިއް ްމިތާ ްރައީސް ްޢިްއޒަތްެތރި ްަދއްކަްނވީ. ްކަމެއް ްއެްއ ްކޮްނވާހަކަ ްނޭނެގ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަދެެކވެންޖެހޭނެ.ްވެ ްވެސް ްއަުޑގަދަކޮްށ ްވެސް ްއެްއވެއުެޅގެން ްހަމަ ްއުސޫލުން ްވާހަކަދައްާކ ްައުޑގަދަކޮށް ްހަމަ ސް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިނިވަންކަން ްެއްއވެުއޅުމުެގ ްއެހެންނަމަވެސް ްޖެހޭނެ. ްވެްސ ްއަުޑއުފުލެން ްޖެހޭނެ. ްވެްސ އަުޑއުފުލަން

ްއެ ްގެންގުޅެން ްތެޭރގައި ްޙުދޫދެްއގެ ްޖެހެނީްވަކި ްމި ްދަންނަވާލަން ްމިހެން ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ. ބަ

ނޑުމެންްލިބިގަންނަްހިނދު،ްއަެނާކެގް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބިފަިއވާްއަސާސީްަޙއްޤެްއ،ްއަސާސީްމިނިވަންކަމެއްްއަުޅގަ

ްބޭނުންކުރަންޖެ ްމިނިވަންކަން ްއެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްއަަރއިނުގަެނވޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރިްޙައްޤަށް ހޭނެ.

ރައީސްްއިްއޔެއިންްފެށިގެންްއެއްްއަހަރުްދުވަސްްކުިރއަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްދުރުމީްހިންގައިލާއިރުްެއއްެވއުޅުުމގެްރީތިް

ް ްފެނިގެންދިޔަ.ްއިއްޔެ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްއެއް 23ްްނަމޫނާ ްައއި ްކުރިން 23ްްޑިސެމްބަރގެ 2711ްޑިސެމްބަރ،ްއެއީ

ްޑިސެމްބަ ްއަހަރުގެ ްވަނަ ްދިވެހިރާއްޭޖެގ23ްްރްމަހުގެ ްގޮތް ްއެްއެވއުޅެންވީ ްމިނިވަންކަާމއި ްެއއްެވއުޅުމުގެ ްދުވަހަކީ ވަނަ

ްގޮުތަގއިް ްދުވަހެއްގެ ްދަްއަކއިދިން ްގޮުތގައި ްއެއްގެ ްނަމޫނާ ްމީހުން ްތިބި ްވިސްުނންތަކުގައި ްސިޔާސީ ނޑު މައިގަ

ްބަޔަކުް ްެއއް ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްސިފަކުރެިވގެންަދނީ. ްމީހުންެގްްއަޅުަގނޑަށް ްއެ ްެއއްެވ، ްކަިއރިއަށް ްބިނާ ސުނާމީ

ނޑެްއގެް ްމިންގަ ްަވކި ްެތރޭގަިއ، ްޙުދޫދެްއގެ ްަވކި ްެގންދިޔައީ. ްފާޅުކުރަމުން ްިއހުސާސްތައް ްމީހުންގެ ްއެ ޝުޢޫރުތަކާއި
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ްމީހުންެގް ްއެ ްތެރޭަގއި ނުޑގެ ްމިންގަ ްއެ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްއެއްެވ، ްހަމަ ްބީޗަށް ްާއޓިފިޝަލް ްަބޔަކު ްއަނެއް ތެރޭގަ.

ްއެްއެވް ްގެދޮރަކަށް، ްގޯތި ްނުަގނޭ. ްއަަރެއއް ްރަށުތެރެއަކަށް ްގެންދިަޔއީ. ްފާޅުކުރަމުން ްޝުޢޫރުތަްއ އިހުސާސްތަާކއި

ްނުދޭ.ް ްެއްއވެގެެނއް ްގޯިތގެދޮރަށް ްމީހުންގެ ްގޮްސ، ްމީހުންތައް ްެއްއވާ ްުނވަތަ ްބައިަގނޑު ްއެްއވާ ްއެ ްޮގއްސަ އުޅެމުން

ްއަ ްގޮތަކަށް ްރަީއސް.ްެއކަހަލަ ނޑުމެްންޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ.ްއަުޅގަ ްއެބަ ްޖަހަން ްމިންތައް ްމީެގްއިންތަކަާކއި ނޑުމެން ުޅގަ

ްމީަގއިް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރު ްހުށަހެޅިގެން ްތަނަށް ްމި ްބިލެއް ްމިނިވަންކަުމެގ އެްއވެުއޅުމުގެ

ް ްއޮތް، ްމި ްާފހަގަކޮށްފައި ްރިޕޯޓުަގއި ްމި ްޖެހޭ، ްއެބަ ްވިސްނާލަން ްފާސްކުާރއިރުްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުަގނޑުމެން މީތި

ްފާސްކޮށްފަ.ް ްވަީނ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވެސް ްޤާނޫެނއް ްހުއްުޓވުމުގެ ްޢަމަލުތައް ނޑުަތކާމްޚިލާފު ްމިންގަ ްއިޖުތިމާޢީ ޢާއްމު

ްޙައްޤުަތްއް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްަކނަޑއެޅިފަ. ްއުސޫލުތަެކއް ްއުޅެންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރި ްއެބަ ްވެސް އޭަގއި

ްލި ްތަރުތީުބކޮށްފައިްއަޅުަގނޑުމެން ްަކންތައްތަކެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްއަރައިުނަގނެވޭ ްޙައްޤަށް ބިގަންަނއިުރްއަނެާކގެ

މިްވަނީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއެްއެވވޭނޭ،ްއެްއވާންޖެހޭނޭ،ްކޮންމެްތަނަކަށްްވެްސްދެވޭޭންބުނާއިރު،ްިމއަދުްމިތާަގއިް

ންްހިނގައްެޖ.ްދިވެހިރާއްޖެަގއިްއޮތްްއެންެމްބޮޑުްދެްޕާޓީ،ްޙަޤީޤަތަކީްވަރަށްްރީތިްއަނެއްާކވެސްްނަޫމނާްއެއްްސިފަެވގެ

ްމިިނވަންކަމުެގް ްއެއްެވއުޅުމުގެ ްމެންބަރުން ްދެ ްއެ ްމެންބަރަކު، ްދެ ްޒުވާން ްޕާޓީގެ ްދެ ްެއ ްޕީ.ޕީ.އެމް. ްާއއި އެމް.ޑީ.ޕީ

ްގޮތަކުން،ްކަންްިދމާވިްގޮތުގެްވާހަކަްމި ތާނގަިއްބަޔާންކުރެިވގެންްހިނގައްޖެ.ްތެރޭގައިްއެްދެްބޭފުޅުންނަށްްއެްއވެވުނު

ްކޯޓަށްް ްބޭފުޅުންނަށް ްދެ ްދިަޔީއ. ްފަހަނައަޅައި ްއިން ްބޭފުަޅކު ްއަނެއް ްއަރަިއވަަޑއިގެންެނވީ. ްގޭޓަށް ްބޭފުޅަކު އެއް

ްތިމަންް ްފާހަގަކުރަްއަވއިފި. ްމެންބަރަުކ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމިތާނގަިއ ްވާހަކަ ްފޮުނވި ްޗިޓު ްދަންނަވާފަިއ ވަަޑއިގަންަނވަން

ްއެަބްމަ ްޤަބޫލުކުރަން ްވެސް ްމެންބަރަކު ްކޮންމެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދައްަކއިދެނީ ްފޮނުއްވާފަޭއްއޮތީ.ްމިއިން ްޗިޓު ނިކުފާނަށް

ްޭގގޭެގް ްގޮސް ްިމްއެްއވުންތައް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވާހަަކދައްކާއިރު ްކަުމގެ ްމިނިވަން ްއެްއވެުއޅުމުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޖެހެއޭ

ް ްޮކޓަރި ްވަދެ،ްޭގޭގގެ ްހިސާބަްށްގޯތިތެރެއަށް ްވާ ްއުނދަގުލަކަށް ްޢާއްމު ްއެްއެވގެން ްޭގގެއާ ްއެްއވުން ްވަދެ،ްއެ ތެރެއަށް

ްކުރިޔަްސް ްެއއް ްމުޒާހަރާ ްބޮުޑ ްކިތަންމެ ްކިޔާފަިއ ްެއއްވާަނމޭ ްެއއްެވވޭނޭ، ްައޅުަގނޑުމެން ްއަދި ދާކަށްނުޖެހޭ.

ްޤާނޫނުތަކުގަް ްހުރި ްހަާދފައި ްދެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަލަން ްކޮްނކަމެއްތޯްއަޅުަގނޑުމެން ްދެްންބަޔާންކުރަނީ އި

ނޑުމެންްރިޢާޔަތްކުރަމާތޯ.ް ވެސް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްމިސާލަކަށްްބަލާކަމުގައިްވަނީްިވއްޔާްފުލުހުންގެްޤާނޫނަށްްއަޅުގަ

ތުންްވަަންމާއްދާގައިްވަރަށްްސާފުކޮށްްއެބަްބަޔާންކުރޭ،ްފުލުހުންނަށްްއަމަންްބެލެހެއްޓުމުގެްގ17ްޮފުލުހުންގެްޤާނޫނުގެް

72ްް ްސަރަހައްދެއް ްބޭނުން ްބޭކަލުން ްފުލުހުންގެ ްސަރަހައްދެއް، ްބޭނުން ްމީހުން ްއެ ްވަންދެނ72ްްްަގޑިއިރަށް ަގޑިއިރު

ްޙައްެޤއްް ްއަނެއް ްޙައްޤަކާއި ްއަނެއް ްޙައްޤާއި ްއުޅުުމގެ ްއެްއވެ ްކަހަލަ ްމިދެންނެވި ްީކއްެވގެންތޯ ްބޭއްވޭނޭ. ބަންދުކޮށްފައި

ްެއހެ ްނަމުގައި، ްާޢއްމުްބޭނުންހިފުމުގެ ްރައްޔިތުންނަށް، ްޢާއްުމ ްބޭނުންކޮްށގެން ްގޮުތގައި ްނާޖާއިޒު ންނަމަވެސް

ްބާރުތަެކއްް ްމިކަހަލަ ްޓަކައި ްއަމަންއަމާންކަމަްށ ްޓަކައި ްމަޞްލަޙަަތށް ްޢާއްމު ްހިނަގއިދާނެތީވެ ްެވގެން އުނދަގުލަކަށް

މާ،ްަތކުރާުރކޮށްްއަުޅަގނޑުްދަންނަވާލަްންއަޅުަގނޑުމެންްވަނީްފުލުހުންނަށްްވެސްްދީފަ.ްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީ
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ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްދައްކާއިުރ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްމިނިވަންކަމުެގ ްެއއްެވއުޅުުމގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަީކ ްވާހަކަ ބޭނުންވާ

ްދަ ްޤާނޫނުގެ ްހުއްޓުވުުމގެ ްޢަމަލުތައް ްޚިލާފު ނޑުތަކާ ްމިންގަ ްއިޖުތިމާޢީ ްޢާއްމު ްގޮަތށް، ްއުނަދގޫނުވާ ށުންްއަނެކާއަށް

ްެއްއް ްމުޒާހަރާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްީކއްކުރަންތޯ ްކުެރވޭ. ްއެބަ ްމަނާ ްފެިށގެން ްގަިޑއަކުން ްވަިކ ްަލވަޖެހުން ްބާރަށް ވެސް

ްކޮންމެް ްގިަނކުރެވޭތޯ ްބަިއަގނޑު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްގިނަކުެރޭވތޯ، ްބައިވެރިން ްމުާޒހަރާގެ ްައޅުަގނޑުމެން ކުރާއިރު

ނޑުމެ ްައޅުގަ ްބަލާނެ.ްއެކަެމއް ްކޮޓަރީަގއިްޕާޓީއަކުން ްޭގގެ ްރުޅިއަުރަވއިގަެނއް.ްއަނެއް ްނުކުެރވޭެންއަނެްއްމީހާ ންނަކަށް

ްެވްސް ްހަދައިގެން.ްއެހެންވީމާ،ްމަގުމަތީގެ ްގޮތް ްނުނިދޭ ްައށް ްތުއްތުކުއްޖާ ްހޭލައްަވއިގެން.ްއެ ްތުއްތުކުއްޖާ ްއޮތް ނިދާފަ

ްޢިއްޒަތް ްއެބަޖެހޭ. ްދަސްކުރަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްޕާީޓްއަދަބުތަކާިއްސަދަބުތަކާ ްދެ ްޮބޑު ްއެކަނި ްމީީކްހަމަ ތެިރްރައީސް.

ްމަޖިލީހުގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއައި ްވުޖޫދަށް ްމިދާކަށްދުވަހު ްދާދި ްޫނން. ްކަމެއް ްވިސްނަންވީ އިން

ްެއއްެވއުޅުމުް ްވެސް ްމަނިކުފާނަށް ްއަށް.ްއެ ްމޫސާ ްސިޔާމު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ެގްމެންބަރެއް.ްމީދޫ

ްކުދިް ްއެހެނިހެން ްހުރި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއަދި ްއޮްނނަންޖެހޭނެ. ްވެސް ްއަށް ްޕާޓީ ްއެ ްއޮންނަންޖެހޭނެ. މިނިވަންކަން

ނުޑް ޕާޓީތަކަށްްވެސްްއޮންނަންޖެހޭނެ.ްއަދިްބޮޑެތިްމަސްތައްްައއިއްސަްކުދިްމަސްތައްްކާލާަފއި،ްތިމަންނަމެންގެްބަިއގަ

ްއޮފީހަށާ ްރައީސް ްގޮސް ްކިޔާފައި ްބޮޑޭ ްސަރުކާުރެގްމާ ްގެދޮރަށާއި ްމީހުންގެ ްތަނަކަށާ، ްއަނެއް ްތަނަކަށާއި ްއަނެއް އި

ްމަޤާމުތަކުގެްތިބޭްމީހުންގެ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްދާއިާރގެ ްހެންވޭރު ްމެދު ްއަުރވަނީ ްމި ްފުުރޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

މަށް.ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއް،ްޮތއްޫޑްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒި

ްވަޙީދުްހުށަހެޅުމަށް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ްމައް ްނިޒާމީ ްޙަޤީޤީ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްދުަވސްކޮށްލާފަިއ ްވަރަށް ްދިމާކޮށްލަނީ.ްއާދެ! ްމި ްއަމާޒަށް ްފަހަރު ްމި ްއެއް ސަލަ

ްސިޔާމުް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްނޫޅުްއވާނެ.ްޢިްއޒަތްެތރި ްކިާޔްޭބފުޅަކު ްމޫސާއޭ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްާދއިރާގެ ްމީދޫ އެއީ

ްވަނީްޝިޔާުމްމަރަިއލާފަ.ްއެއަށްފަހު ްސަުރކާރަކުން ްކުރީ ްވަނިކޮށް ްވެްސްްމުޙައްމަދު.ްއެީއްޝިޔާުމްކިުޔއްވާަފއި ނަން

ްބޭފުޅަާކް ްަރއީސް.ްއެހެންވީމާ،ްއެފަދަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެލަަޔންސްގެ ްިޑވެލޮޕްމަންޓް ްމޯލްޑިވްސް ްއެއީ ްިސޔާމު.ްދެން އައީ
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ްއިންް ްަޔއުމިއްާޔ ްގޮތަށް ްއޮްނނަ ްއެ ްއަިއސްގެންުނވާނެ. ްނަންނަން ްިމކަހަލަ ްޔަހުޔާއާ ްާއިއ ްމޫާސ މުޚާޠަބުކުރެވޭއިރު

ްޢާްއމު.ްމިއީްނިޒާމީްމައްސަލަްއެްއ.ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭނެްއަމީން

ްްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެހޭް ްނިޒާމާ ްނެންގެވީ ްތި ްމެންބަރު ްގެންދާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިއަށް ްކަންަތއް ްރަނަގޅުކުރުމުގެ ްއިން އާދެ!ްޔައުިމއްޔާ

އެްކިޔަންޖެހޭްގޮތަށްްވިދާޅުވުމަށް.ްމިހާރުްމައްސަލަްއެއް.ްކޮންމެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރެއްގެްނަންްވިދާޅުވާއިުރަގއިްހަމަް

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަުރވަނީްމެދުްހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމަށް.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްމެދުްހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމު

ްއެކު ްރައީސް.ްސުލްަޙވެރިކަމާ ްމަަސއްކަތްކޮްށ،ްްއާދެ!ްޝުކުިރއްޔާ،ްޢިއްޒަތްެތރި ްބިލުގެ ްމިނިވަްނަކމުގެ އެްއވެުއޅުމުގެ

ްމިްފްލޯރއާްހިސާބަށްްފޮނުވި...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްުހށަހެޅުމަށްްޓަކައިްފުވައްމުަލކުްމެދުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުފުވައްމުލަ

ްަރއީްސް ްއެލަޔަންސްގެ ްިޑވެލޮޕްމަންޓު ްމޯލްޑިވްސް ްއެދެން. ްމާފަށް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްމީދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއަޙްމަދުްސިޔާމުްމުޙައްމަދު.ްމާފުކުރައްވާތި.ް

ް

ް

 ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުއަުރވާފައިވާ ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ، އާދެ!

ްވާހަކަކޮޅުްކުރިއަްށގެންދިއުމަްށްމިްފުރުޞަތު.ް

ް
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 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްމެދުްހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމު

ްނިންމުމަށްފަހުްޝުކުރިއްާޔ،ްޢި ްބިުލްދިރާސާކޮށް ްމިނިވަންކަމުގެ ްއެްއވެއުޅުުމގެ ްރަީއސް.ްޞުލްޙަވެރިކަމާެއކު އްޒަތްތެރި

ްބޭފުޅުންނަށްް ްެއްކޮމިީޓގަިއްމަސައްކަްތުކރެއްިވްހުރިހާ ްޓަަކއި ްކަމަށް ްހިސާބަްށްފޮނުއްަވއިދެްއވި ްފްލޯރއާ ްމި ްބިލު މި

ްޙަޤީޤަތުގަް ނުޑްޝުކުރުދަްނނަވާލަން. ްއަުޅގަ ްޔަޤީނުންްވެސް ްައޅުަގނުޑްހަމަ ްބަލައިލާއިުރަގއި ްޖުމްލަކޮށް ްިބލަށް ްމި އި

ވެސްްކަންބޮޑުާވްބަެއއްްކަންަތއްތައްްއެބަްހުރި.ްއެހެންްމިްދަންނަވަނީްމިްކަންބޮުޑވާްކަްނތައްތައްްހުރިްސަބަަބކީްިމް

ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިހާރުެވސް ްގޮތުަގއި، ްނާޖާއިޒު ްޙައްޤުަތްއ ްލިބިދީފައިވާ ްެއްއވެއުޅުުމގެްބިލުން ޤާނޫނުއަސާސީން

ްމީހާގެް ްއަެނއް ްގޮުތގަިއ، ްނާާޖިއޒު ްއުސޫލުން، ްއޮންނަ ްލިބިަފއި ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިާހ ްޙައްޤު މިނިވަންކަމުގެ

ޙައްޤަށްްއަަރއިގަންނަްގޮތަށްްބޭނުންކުރާްބޭނުންކުރުމުގެްފުރުޞަތުްމިްބިލުންްކޮންމެވެސްްވަރަކަށްްއޮތްކަންްއަޅުަގނުޑް

ް ްމިނިވަންކަުމެގްހަމަ ްެއއްެވއުޅުމުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްުއއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ.ްއެހެންނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަން

ްކުރާނެކަމަްށް ްކަންކަން ްޮގތަށް ްއަރައިުނގަންނާނެ ްވެސް ްޙައްޤުތަކަްށ ްއަނެާކގެ ްބޭނުންކުރާއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޙައްޤު

ްޢިއްޒަތް ްކަމެްއ. ްއުއްމީދުކުރާ ްވާހަކަދަްއކާއިުރްއަޅުަގނޑު ްިމނިވަންކަމުގެ ްއެްއވެުއޅުމުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ތެރި

އަޅުަގނޑުމެންްދައްކަންޖެހޭ،ްއެްމިނިވަންކަންްލިބިދީފައިާވިއރުްވެސްްބައެއްްޯޕޑިއަމްތަުކަގއި،ްބަެއއްްތަންތަނަށްްއަރައިް

ްބުނަ ްބަސް ްރައްޔިތުންެގ ްނުވަތަ ްފަރާތުން ްރައްޔިތުން ްބުނަންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބަސް ްފަރާތެއްގެ ްވަކި ްނުވަތަ ން،

ްއަުޅަގނޑުް ްެދއްކުމަީކ ްވާަހކަތައް ްފަރާތުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއަަރިއ ްފަރާތްތަށް ްބައެްއ ްުނލިބޭ ްއެކަން ްނުވަތަ ހުއްދަނުދޭ

ނޑުްކުރިންްެވސްްމިދަންނަވާހެންްބޭނުންކުރުމޭ.ްއެ ހެންްދަންނަވާނީްމިްމިނިވަންކަންްއިތުރަށްްނާޖާއިޒުްގޮުތަގއިްައޅުގަ

ްޢަބްދު ްއަދި ްވިޔަސް ްމައުމޫނު ްވިޔަސް، ްޢިމްރާނު ްމިސާލަކަށް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، ނޑުމެން ްއަޅުގަ هللاްމިދަންނަވަނީ

ްބެވިދާނެ.ް ްއެއްެޗއް ްރައްޔިތުންެގްފަރާތުން ނޑުމެންނަށް ްއެއްޗެްއ،ްައޅުގަ ްފަރާތުން ްރައްިޔތުންގެ ްައޅުަގނޑުމެން ވިޔަސް

ްހޮވާފަ ްަރއްޔިތުްނ ްފަރާތްތައް.ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްތިބި ްގޮތުަގއި ްމަންދޫބުންެގ ްރައްޔިތުންގެ ްނުަވތަ ްހިސާބަށް ްމި އި

އެހެންނަމަވެސްްރައްޔިތުންނޭްކިޔާފައިްއަޅުަގނޑުްމިދެންނެިވްފަރާތްތަކަށް،ްރައްޔިތުންްއެޭދްގޮތޭ،ްރަްއޔިތުންްބޭނުންވާް

ްކަމަ ްއޮތް ްމިނިވަންަކމެއް ްޙައްޤެްއ، ްވާހަކަެދްއކުމުގެ ްކިަޔއިގެން ްވެްސްގޮތޭ ްފަހަރެއްަގއި ްއަޅުަގނޑު ކަށް

ްވެސްް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްފަާރތުން ްރަްއޔިތުންގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރާއްޖޭގެ ްއެހެނެއްޫނން، ޤަބޫލެއްނުކުރަން.

ްަރއްޔިތުްނެގް ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްމެންބަރުންނަށް ްމަިޖލީހުގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ބަސްފުޅުވިދާުޅވެވޭނެ.

ްވިޔަްސ،ްްފަރާތުން ްޢިމްރާނު ްއިޝާރާތްކުިރ،ްިމސާލަކަށް ްމި ްކުރިން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްބުެނވިދާނެ. އެއްެޗއް

ްހަަމް ްައޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްބުނެވޭެނ ްބަހެއް ްފަރާތުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްމިހާރު ްވިޔަސް މައުމޫނު

ނީްސަރުކާރުގެްމިހާރުްަވޒީރުންެގްތެރޭގައިްުއޅުްއވާްބޭފުޅުްންފަހަރެއްގައިްވެސްްޤަބޫލެއްނުުކރަން.ްއެހެންްމިްދަންނަވަ

ްގޮތުްން ްބެހޭ ްފަރާތަކާ ްއެ ްފަރާތަަކށް ްއޮތް ްބާރުދީފައި ްކަަމކަށް ްއެ ްބުނެވިދާނެ. ްބަހެއް ްފަރާތުން ްސަރުކާުރގެ ނުކުމެ،

ްމިކަންތައް ްދަނީ ްމި ްފެންނަމުން ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންނަމަެވސް ްތިބިްވާހަކަދެްއކިދާނެ. ްނުލިބިފައި ތައް
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ނޑުމެންގެްއެިކއެކިްފަރާތްަތާކް ފަރާތްތައް،ްމިނިވަންކަުމގެްިމްޙައްޤު،ްމިނިވަންކަން،ްމިްަކންތައްްބޭނުންކޮށްގެްންއަުޅގަ

ްރަްއޔިތުންެގް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމަންޒަރު. ްޭބނުންހިފަމުންދާ ްމިނިވަންކަުމގެ ްމި ްޮގތުގައި ްގޯސް ްނާޖާއިޒު، ދިމާލަށް

ްގި ްއެއްވެްސްމަޖިލީހުގެ ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަކުރާރުކޮށް، ްދިމާލަށް ްމެންބަރުންނާ ްޢިއްޒަތްތެރި ނަ

ްބުނެގެންނުވާނެް ްދިމާލަށް ްފަރާތްތަކާ ްތިބި ްހޮވާފައި ްތަމްސީލުކުރުމަށް ްރަްއޔިތުން ްބޭނުންނުވާނެ، ްއަޑުއަހަން ފަރާތަކުން

ކޮްށގެންްުބނަމުންްދާތަންްއަޅުަގނޑުމެްނނަށްްއެބަްފެނޭ.ްއެހެންކަމުންްއެްއޗިހިްތަކުރާރުކޮްށްމިފަދަްޕޯޑިޔަމުތައްްބޭނުން

ްހުރި.ް ްއެބަ ްކަންތައްތަެކއް ްހަނިކުރަންޖެހޭ ްގޮުތގައި ްޤަޫބލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްބިލުން ްމި ްއުއްމީދުކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ެގްފަހުންްވިޔަްސ،ްއަދިްމިހ12ްާރުްއަޅުަގނޑުމެންްކަހަލަ،ްމިކަަހލަްކުޑަްމުޖުތަމަޢެްއގައިްހަމަްޔަޤީނުންްވެްސްދަންވަ

ނޑުމެންނަށްް ކުޑަްމުޖުތަމަޢެއްގައިްމަގުމަީތގައިްިވޔަފާރިކުރާްމީހުންނަށްްއުނދަޫގވާްގޮތަށްްކަންތައްތަްއްކުރުމަށްްއަޅުގަ

ްމިް ްބިލުން ްމި ްއެހެންކަމުން ްދީގެންނުވާނެ. ްފުރުޞަތުތަކެއް ްއެފަދަ ްޤާނޫނަކުން ްނުވަތަ ްބިލަކުން ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ

ްނުވޭ.ް ްބޭނުމެއް ްފުޅާކުރާކަށް ްނުވަތަ ްބޮޑުކުރާކަށް ްމި ްެވސް ްފަހަރެއްގައި ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްހަނިވުން، ހަނިވެފައިވާ

ްނާާޖއިޒުް ްގޮތުަގއި، ްނާޖާއިޒު ްބިލުން ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްފަހަރު ްއެއް ްއަދިވެްސ އެހެންނަމަވެސް،

ްކުްނުހިްއޕަވަްއޗޭ.ްޝުކުިރއްާޔ،ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްފައިދާނަގަިއގެންްމިްބިލުގެްޭބނުންްއެއްެވސްްބޭފުޅަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްވަގުތުޮކޅެއް.ްއެންމެ ްކުޑަ ްވަރަށް ްއޮތީ ްމި ްދޭތެރޭގައި ްމެންބަރު.ްވޯޓާ ްމ2ްްިޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރި މިނެޓެއްހާއިރު

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތީ. ްފުރުޞަތުއަރުވަން. މިނެޓެއްހާއިރުެގ2ްްބަރަކަށް

ްއަނެްއާކް ްއަލުން ްއަށް.ްވޯޓަްށްފަހުގައި ްރިޟާ ްޢަލީ ްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްއަރުވަީންމިލަންދޫ ްމި ފުރުޞަތު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ.ް

ް

ްއްެކވުން:ވާހަކަދެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްމިލަންދޫްދާއިރާގެ

ްކޮމިޓީް ްބިލެްއ ްނުވަތަ ްޤާޫނނެއް ްބަޔާންކުރުމުގެ ްހަމަތައް ްެއއްެވއުޅުުމގެ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްއުނދަގުލެއް،ް ްމީހަކަށް ްއެްއެވސް ްހަމަ ްވެއްެޖއްޔާ ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް ނޑު ްައޅުގަ ްއައިރުަގއި ްނިމި، މަރުޙަލާ

ވެސްްތަނަކަށްްއެްއވެުއޅެގެްނނުވާނެ.ްއަދިްެއްއވެސްްމީހަަކށްްއެްއވުމުގެްފަރާތުންްނުވަަތްދުއްތުރާލެއްްވާްގޮތަކަށްްއެއްް

އެްއވުމުގެްސަބަބުންްއަނިޔާްެއއްްވެސްްލިބިގެންނުވާނެ.ްެއްއވެސްްމީހަކަށްްތަކުލީފެއްްވެްސްޖެހިގެންނުވާނެ.ްއެއްވެްސް

ލަށްްކަލަގޮވިގެންްވެސްްނުާވނެ.ްއަދިްއެއްވެސްްމީހަކަށްްމީހެއްގެްއަބުރަށްްވެސްްއެިރެގންނުވާނެ.ްއެްއވެސްްމީހަކާްދިމާ

ްއާޑަމަލާމާތްކުރުމާިއް ްނުކުމެ ްނަމުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްނުވަތަ ްނަމުގައި ްދިވެހިންގެ ްނުާވނެ. ްވެސް މަލާމާތްކުރެވިގެން

ްކިތަ ްިޚލާފު ްއަސްލުތަކާ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްވައްތަުރގެ ްތަފާތު ްއެކި ްދެބަކުުޓުވމާ، ްވެސްްފުރައްސާރަކުރުމާއި ްކަމެއް ންމެ
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ްާދއިރާގެް ްރަްއކާތެރިކަމުގެ ްޤާނޫުނގެ ްއާދޭ. ްއެބަ ްިހނގާތަން ްތެރޭަގއި ްެއއްވުުމގެ ްިހނގާ. ްއެބަ ްތެޭރގައި އެްއވުމުގެ

ތެރެއިންްބިލުަގއިްބުނެފަިއްޮއންނަނީްމިްޤާނޫނުގެްބޭނުމަށްްޓަކައިްސުލްޙަވެިރކަމާްެއކުްެއއްެވއުޅުންްކަމުަގއިްބެލެޭވީން

ްބަޔަ ްވަކި ްއެއީްނުވަތަ ްފަރާތުން ްިއންތިޒާމުކުރާ ްއެއްވުުމގެ ްއެ ްބެލެވޭނީ ްކަުމގަިއ ްއެކު ްސުލްޙަވެރިކަމާ ްެއްއވީ ކު

ްވަރަށްް ްބިލުގައި ްމި ްމިހާރު ްއެްނގުމާއެީކަގއޭ. ްެއްއވުމެއްކަން ްެއއްާވ ްޓަކައި ްހާިސލުކުރުމަށް ްމަޤްޞަދެއް ސުލްޙަވެރި

ްއަ ްހުރިއިުރގައި ްގެނެއްސަ ްބައިަތްއ ްބައިވަރު ްއިތަފްސީލުކޮށް ްހަމަތަކާިއ ްދަންަނވާނީ ނޑު ްރީތިކޮށްްުޅގަ ްފިސާރި ންތައް

ްތަނަކަްށް ްތެރެއިން ްބިލުގެ ްއެްއވުމުގެ ްއޮތް ްފަރުމާކޮށްފައި ްމި ްނުވަތަ ްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްހުއްޓޭ. ްއެބަ ޖަހައިލާފައި

ް ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްތިބެންޖެހޭނީ ްމީހުން ްގަބ5ްުއެްއވާ ްތިބޭ ްބަނދެފައި ްމިސާލެއްގެްތަނުން ރުތަކެްއގެ

ްކުރަމުންް ްކަންަތއްތައް ްމުޒާހަރާތަުކގައި ްހިނގައްޖެ ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނެތް. ްކަެމްއ ްކުރެވޭނެ ގޮތުަގއިހެން.

ްއެކީަގއި،ް ްރޭވުންތެރިކަމާ ްކަންތައްަތްއ ްއެކި ްވެސް ްފަރާތުން ްފުލުހުންގެ ްފެނޭ ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް ްގޮތް. އައި

ަގއިްުކރަމުންދާްގޮތް.ްހަމަްއެއްވާްީމހުންގެްތެރޭގަިއ،ްނުވަތަްއެްއާވްބައިަގނުޑގެްތެރޭަގއިްއަިދްވިސްނުންތެރިކަމާްެއކީ

އިދިކޮޅުްފަރާތްތަކުންްފޮނުވާަފއިްތިބޭްމީހުންްހިންގާްޢަމަލުތައްްވެސް.ްއަދިްއެްއަމަލުތަްއްހިންގާްމީހުންްފުލުހުންނަށްް

ް ްއެްއވުމަކީ ްމަޢުލޫމާތުދީފައި،ްއެ ްފެނޭ.ްމިްއިންޓެލިޖެންސް ްއެބަ ްވެސް ްހަދަިއލާތަން ްނޫންކަމަށް ސުލްަޙވެިރްއެްއވުމެއް

ްވެދާެންކަންނޭނގެްދެންްެއއްވާްން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްފެނިފައިްހުރިްކަންތައްތައް.ްފަހަރެްއގައި ވެސްްމާީޒގެްތެރެއިން

ްވެ ްރައްޔިތަކަްށ ްދިވެހި ްމީހަކަށް، ްއެްއވެސް ްފުރުޞަތެއް، ްެއްއވެްސ ްތަނަކަށް ްގޮތަށްްއެްއވެސް ްނުލިބޭނެ ސް

ްމިް ްމިހާރު ްބިލު ްމި ްުއނދަގޫ ްތަންކޮެޅއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަެމއް. ްއެކަީށގެްނވާ ްވެސް ްވުމަީކ ްކަމަށް ހަމަޖެހިގެންދަނީ

އަިއއްސަްއޮތްްހިސާބުންްބަލައިލާއިުރގަިއ،ްޖަހައިލާފައިްހުރިްއިންތަކާއިްމިންތައްްއޮތްއިުރގަިއ،ްއެްހަމަތަކުގެްތެެރއިްން

ްހުން ްމީހާ ނުޑްއެްއވާ ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްއޮތީ. ްޙަޤީޤަތުަގއި ްހިސާބުގައި ްުއނދަގޫ ްވެސް ްބަލައިގަންނަން ްގޮތް ނަންޖެހޭނެ

ނޑުްމީހުންނަށާ،ް ޤަބޫލެއްްނުކުރަންްހަމަްއެއްެވސްްމީހެއްގެްގޭދޮށަށްްގޮސް،ްއޭނައަށާްއަދިްއޭނަގެްޢާއިާލައށާއިްތަންގަ

ްޤަ ްެއއްާވކަށް ްވެސް ްޮގތަށް ްއުނަދގޫވާ ްނޫން.ްއަވްޓެރިންނަށް ްގޮެތއް ްކުރަންވާ ްެއކަން ްވެސް ްއެީއކީ ްނުކުރެވޭ. ބޫލެއް

ނޑުމެންނަށްްމާޒީގެްތެރެއިންްކަންހިނގައިްިދޔައީްކިހިނެއްކަންްވަަރށްްސާފުކޮށްްފެންނަންްއެބަް އެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްއޮތް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުޑަ ް ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްވޯޓުެނގުމުެގްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްމަޑުކޮށްލަދެްއވާ. އިރުޮކޅެއް

ވަގުުތްމިްޖެހެނީ.ްއެހެންކަމުްންޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްކާުޑކޮޅުްޖަްއސަަވއިްވޯޓަށްްަތއްާޔރުވަަޑއިގަތުމަށްްދަންަނވަން.ް

ް(ްވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު)

ް
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ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްއެޖެންް ްދަނީ ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްައއިޓަމު ްވޯޓ12ަޑާ .ް ްއެހުން. ްވޯަޓށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްެއހުމަށް ުދވަހުެގ12.1ްްށް

މަސައްކަުތގެްތެރެއިންްވޯޓުންްނިންމާްހިސާބަށްްގޮސްފައިވާްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުން.ްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންް

ްވޯޓަށްްއިށީނދެވަަޑިއގެ ްފުރަތަމަ ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއެންމެ ނުޑްދަންނަވަން. ްއަުޅގަ ްކާޑުކޮޅުަތްއްޗެކްކޮށްލެްއވުމަށް ން

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ްއޮތީ ްމި ްهللاްދަންނަވަން ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ 153ްޖާބިރު

ްމަޖި ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްއުތުުރްވަނަ ްމައްޗަންގޮޅި ްއަށް ްމައްސަލަ ްމައްސަލަ.ްމި ްބެހޭ ްއިމްތިާޔޒާ ލީހުގެ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްހުށަހަޅުއްަވއި،ްމާފަންނު ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ޓީްއަށްްފޮނުވައި،ްމިްމައްސަލަްދިރާސާކޮށް،ްއިމްތިޔާޒުްފަހުްމީްތާއީދުކުރައްވާފައިްވަނީ،ްމިްމައްސަލަްއިމްތިޔާޒްްކޮމި

ްގޮތުންް ްގުޅޭ ްއަރަިއގެންފަިއވާތީްައޅާނެްފިޔަވަޅުަތކާ ޑޮކްޓަރްމުޙައްމަދުްވަޙީދުްަޙސަންްމަނިކުްމަޖިލީހުގެްއިްމތިޔާޒަށް

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންނެވުމަށް. ްއަނބުރާ ްމަޖިލީހަށް ްަމއްސަލަ ްމި ްއެކު ްހުށަހެޅުންތަކާ ްކޮމިީޓގެ ންނަށްްއެ

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމައްޗަންޮގޅިްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

68ްްޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާ

25ްްވޯޓުްދެްއވީ:

39ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

71ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބއިވެިރވި 64ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުަމށް .33ް ްުޖމްލަ .64ް ްއެހެންކަމުން މިް.

ް ްދަންނަވަނީ ްމި ްޯވޓަށް ްދެން ްއަުޅަގނޑު ްފާހެއްނުވި. ްނެންެގވުމަްށ2712ްްހުށަހެޅުން ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްއަހަރު ވަނަ

ް ްހިމެނޭ ްލޯނުތަުކގަިއ ްނެގުމަްށ1577ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްބޭންކުން ްެއގްޒިމް ްަޗއިނީޒް ްއެޅުމަށް ްޔުނިޓު ހައުސިން

ްތެރެއިން ްތަފްީޞލުގެ ްލޯނުގެ ްމަޢުލޫމާތުތައްްްހަމަޖެހިފައިވާ ްފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްކަމަްށ މަުދވާ

ްކޮމިޓީންް ްމާލިއްޔަތު ްަމއްސަލަ ްއެ ްވާތީ ްަބދަލުއައިސްފައި ްތަފްޞީލުތަކަށް ްބައެއް ްލޯުނެގ ްވާއިރު ފޮނުއްވާފައި

ނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަްށްދިރާސާކުރަްއވައިްނިންމެވިްޮގތަށްްރިޕޯޓުްފާސްކުރެްއވުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން

ްވޯޓުދެްއވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

69ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

33ްްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަިއވެރިް ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ 66ްވި ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 34ް.ްފާސްވުމަށް ްޖުމްލަ ްނުފެންނ66ްަ. ްއަދި ްފެންނަ .

ްޖެހެނީ.ް ްމި ްވޯޓުދޭން ްރިާޔސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްމަތިން ްޮގތުގެ ްޤާނޫނުއަސާީސަގއިވާ ްހަމަވެފަިއްވާތީ ްއަދަދު މެންބަރުންގެ

ްމި ްބަލާއިރު، ްވޯޓުދޭން ްކަމުގައި ްމި ްރިޔާސަތުން ްއޮތްްްމަޖިލީހުގެ ްފާސްކުރައްވާަފއި ްގޮތަކަށް ްވަކި ްމަޖިލީހުން ކަމަކީ

ްރިޢާޔަތްކޮށް،ްމަޖިލީހުެގް ްފާސްކުެރއްުވމަށް ްއޮތް ްފާްސކުރަްއވާފައި ްކަމުގަިއްކުރިން ްމި ްމަޖިލީހުން ކަމެއް.ްއެހެންކަމުން

ްފާސްނުވުމުން،ްމާލި ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ްމިގޮތަށް ްކަމަށް. ްނުފެންނަ ްވޯޓުދެނީ ްހުށަހަޅުއްވާްރިޔާސަތުން ްކޮމިޓީން އްޔަތު

ް ްފާސްނުވުމުން، ްލޯނުތަކުަގިއ2712ްްހުށަހެޅުއްވުން ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްނެންގެވުމަށް ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްއަހަރު ވަނަ

ޑިސެމްބަރ29ްްުހައުސިންްޔުިނޓުްއެޅުމަށްްޗައިީނޒްްއެްގޒިމްްބޭންކުންްނެންގެވުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްލޯނ1577ްްުހިމެނޭް
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ްކަމަްށްްަގއ2711ި ްފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ްމަޖިލީހުން ްނައިސް ްފާސްކުރައްވާަފއިާވްގޮތަްށްބަދަލެއް ަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުން

ްމިްހިސާބުންްނިމުނީ.12ްްަޅކަށްފަހު(ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްނިންމަން.ް)ވަގުތުކޮ

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްމ13ައެޖެންޑާ ްއެހެން ްދަށުން.ްއިތުުރްއެހެންްމަސަްއކަތް.ްއިތުރު ްގެންދާީންްސައްކަުތގެ އަޅުަގނުޑްކުިރއަށް

ނުޑް ްގެންދިއުން.ްއަުޅގަ ްކުރިއަށް ްރިޢާޔަތްކުރުން ްނިމި،ްމަޖިލީހުން ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ްމިިނވަންކަމުެގްބިލު އެްއވެުއޅުމުގެ

ްއިށީނދެވަ ްއަދި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްރިޔާސަތުންްކޮމިޓީތަކުގެ ްދަންނަވަން. ްމަޑުކޮށްލަދެްއވުމަށް ޑަިއގެން

ްކުރިއަށްް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަން. ްނިކުމެވަަޑިއނުގަތުމަށް ވާހަކަދަްއކަާވއިރު

ސަބަބަކީ،ްކޮމިޓީތަކުްންްދެންްމިްގެންދަނީްއެއްެވއުޅުމުގެްމިނިވަންކަމުގެްބިލު.ްމިގޮތަށްްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށްްބޭނުންވާ

ް ްައޅުަގނޑަްށ9ްްނިންމަވައި، ްމެުދވެރިކުަރއްަވއި ްެސކްރެޓޭރިއަޓު ްނިންމަވާފައި ްކޮމިޓީތަކުން ްަމޖިލީހުގެ ރިޕޯޓެއް

ްމާދަމާގެް ްއެޖެންޑާކުރަން. ްރިޕޯޓުތައް ްހުރިހާ ްގަސްތުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމާދަމާ ްއެެހންވީމާ، ްއޮތް. ްއެބަ ފޮނުއްވާފައި

ްއަޅުް ްޭއގެތެރޭަގއިްއެޖެންޑާަގއި ްގެންދަން. ްުކރިއަށް ްމަަސއްކަތް ްިއސްކަންދީގެން ްރިޕޯޓުތަކަށް ްަގސްތުކުރަނީ ނުޑ ގަ

ދައުލަތުގެްމާލިްއޔަތުެގްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުެގްބިލު.2776/73ްްސިޔާސީްޕާޓީތަާކްބެހޭްބިލު،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްބިލު ްޕްރައިވެަޓއިްޒކުރުމުގެ ްތަންތަން ްިވޔަފާރި ްދައުލަތުގެ ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްއަށ37ްްް. ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްަގވާިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއިޞްލާޙު. ްއަކުރެްއ33ްްހުށަހެޅިފައިވާ ްފަހަތަށް ް)ނ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްދިރާސާކުރަ ްކޮމިޓީން ްސަލާމަތުގެ ްބިލު.ްޤައުމީ ްޕެރޯލްގެ ްޖަލުތަކާއި ްބިލު.ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްނިންމެވިްއިތުރުކުރުމުގެ އްަވއި

ްއެންްޑް ްއިިމގްރޭޝަން ްއޮފް ްޑިޕާޓްމަންޓް ްހިނގާ ްދަށުން ްއެފެައރްޒގެ ްހޯމް ްއޮފް ްމިނިސްޓްީރ ްރިޕޯޓު. ގޮތުެގ

ްމިނިސްޓްީރް ްމައްސަލަ. ްސިްސޓަމުގެ ްބޯޑަރްކޮންޓްރޯލް ްއިިމގްރޭަޝން ްމޯލްޑިވްސް ްެގންދާ ްކުިރއަށް އެމިގްރޭޝަނުން

ްރައް ްޓްެރޜަރީން ްއެންްޑ ްފިނޭންސް ްއޮފް ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްބަޖެޓ2713ްްުޔިތުްނގެ ްދައުލަުތގެ ްއަހަރު ވަަނ

ްއިމްތިޔާުޒގެް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްހިމެނޭ.ްއަދި ްރިޕޯޓުތައް ްރިޕޯޓު.ްމި ްގޮތުގެ ްިނންމެވި ްކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި

ް ްނިމުމުގެ ްއަހަުރ ްވަނީ ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްހިމެނޭ. 7ްްބިލު ްކުރިްނ ްރިޕޯުޓްުދވަސް ްބަޖެޓު ްތަޅުމަށް މަޖިލީހުގެ

ްބަހުސްކުރުންް ްރިޕޯޓަށް ްބަޖެޓު ްއޮންނާނެ. ްހުށަހެޅުން ްރިޕޯޓު ްބަޖެޓު ްމާދަމާ ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ

އޮންނާނީްބުދަްދުވަހު.ްއަދިްބުރާސްފަތިްދުވަހުްބަޖެޓުްރިޕޯޓަށްްވޯޓަށްްއެހުންްއޮންނާނީ.ްމިްވާހަކަްދަންނަވާލުމަށްފަހުް

ްމަޖިލީހުންް ްނިމި ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ްބިލު ްމިނިވަންކަމުގެ ްއެއްެވއުޅުުމެގ ްގެންދާނަން ްކުރިއަްށ ްމިހާރު އަޅުަގނޑު
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ނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީް ރިޢާޔަތްކުރުންްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށް.ްއަުޅގަ

ްރިޟާްއަށް.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޢަލީްރިޟާްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުމިލަ

ްއާދެ!ް ްމިހިރީ. ްަމޑުކޮށްލަިއގެން ްކުޑަކޮށް ްނިކުންނާތީވެ ްބޭފުޅުން ްމި ްދެން ްދާނެ. ްވަގުުތކޮޅު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ރައީސް،

ްބަޣާވާުތެގް ްމިހާރުގެ ްޯވޓެއްަގއި ްނެގި ްދެންމެއަކު ްދާދި ްފެނުނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއިމް ްއަނބުރާްވެރިޔާ ްއަލުން ްމައްސަލަ ްެއ ްޔަޤީން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްކަމަށް. ްއަަރއިުނގަންނަ ިތޔާޒަށް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްފެނުނީ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްކުރިން ްކުަޑްދުވަސްކޮެޅއް ްއާދެ!ްމީގެ ްމާއްދާާއ37ްްވައްދާނެކަން. ވަނަ

ނޑުމެންްދެންނެވިންްަކއުން ނަޑއެިޅގެންްޚިލާފުވެ،ްައުޅގަ ސިލަރުންނަށްްޕާޓީްބަދަލުނުކުރެވޭްގޮތަށްްެވސްްނިންމުމެއްްކަ

ްގެއްލޭނޭ.ްނުވަަތް ނޑި ްގޮ ްބަދަލުކޮށްފިއްޔާ ްޕާޓީ ްަކުއންސިލަރުން ްއޮތީ ްނިންމުމުގައިްެވސް ްދިަޔްތަން.ްއެ ނިންމެވިގެން

ްއެް ްޙުކުމެއް. ްނެރުނީ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްމިދާކަށްދުވަހު ްދާދި ްނިމިެގންދާނޭ. ްަދއުރު ްބޭފުޅުންގެ ްއަމުރެްއްއެ ްބާޠިލު އީ

ްެއއީް ްޮގވިން ްހަރުއަޑުން ްހަމަ ްޮގވިން، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްދުވަހު ްއެ ްނިންމުމެއް. ްނިންމި ްމަޖިލީހުން ްމި ކަމަށް.

ނޑުމެންނަށްް ބާޠިލުްނިންމުމެކޭ،ްއެހެންނެއްްނެހެދޭނޭ،ްއެގޮތަކަށްްވޯޓުލަިއގެންްފާހެއްްނުކުރެވޭނޭ.ްމިއަދުްވެސްްއަޅުގަ

ްޤާނޫނު ްފެންނަނީ ްމި ްވުެރ32ްްއަސާސީެގ ްއަށް ްސަތޭކަ ްމިންތައް ްއިންތަާކއި ްރީތިކޮށް، ްނިކަން ްތަރަހަ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްނުވަތަް ްމުޒާހަރާކުރަން ްދަށުން ްމީގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްފެންނަނީ. ްމި ްތަން ްހުންނަ ްޖަހައިލާފައި ޕޮއިންޓު

ކާލާެތއްްކޮށްލަންްދާްމީހަުކްވެސްްހުންނަންޖެހޭނީްހަމަްއެްއވަންްނުވަތަްޖަމާޢަތެއްްަހދައިގެންްބަަޔކާްވާހަކަދަްއކަން،ްވަ

ގަބުރެއްްހުންނަްމިސާލުގައޭ.ްއޭގެްމާނަްއަކީްއެހެރީްހަމަތައްްރީތިކޮށް،ްނިކަންްސަޅިކޮްށްއެހެރީްހަމަްވަރަށްްރީތިކޮށްް

ް ްއުޅެނީ ްމި ްބޭނުންވެގެްނ ްއ7ްަހަނިކޮށްލެވިފައޭ. ްކަންތައްތައް ްހިނގައިދިޔަ ްކުރިން ްޤައުމުގައިްފެބްރުއަރީެގ ްމި ލުން

ްބަަޔކަށްްނުދެވޭނޭް ްހިސާަބށްްވެސް ްަވިއއެޅޭ ްހިާސބަށް،ްނުވަތަ ްއެޅޭ ްއެްހިސާބަށްްވިސް ްުނވަތަ ްގޮތަކަށް ޢިޔާދަނުވާނެ

ްބިލުންް ްމި ްނުވަތަ ްދަނީ ްމި ްޖެހިގެން ްމަޖިލީހުގައި ްމިއަދު ްޖެހެނީ. ްމި ްއިންތައް ްއެ ްޖަހާލަންެވގެްނ. ްމިންތައް ގޮތަށް

ްއެ ްމިހިރީ ްެއްްޖަހާފައި ްނޫނިްއޔާ ްލައިގެން ްޔުނީފޯމެއް ްބޭނުންވާ ްގޮަތކަށް، ްބޭނުްނވާ ްތަނެއްަގއި، ްބޭނުންވާ އިންތައް.

ވަގުަތކުްފުލުހުންގެްތެރޭގައިްއެްތިބޭ،ްއިސްްސަފުގައިްތިޭބްބަޔަކުްބޭނުންވާްޔުނީފޯމެއްްލައިގެންްނޫނިއްޔާްތަނެްއގަިއް

ްއިންޖަ ްމީގައި ްގޮތަށް ްނުހުރެވޭ ްވެސް ްނޫން.ްޚިޔާލުފާޅުކުރަން ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްދެނީ. ްމި ހައި

ްވެްސް ްމުދަލަށް ްމީހުންގެ ްމިދަންނަވަީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަެވސް ްދެކޮޅުހަދަން. ނޑައެިޅެގން ްކަ ްހަމަ އަޅުަގނުޑ

ްސައުންޑުް ްއަެނއްކާ ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްފުުރޞަތު ްވެސް ްމީހުންނަށް ްވިޔަފާިރކުރާ ްމިްްއަރަިއގަނެގެންުނވާނެ. ެވސް

ބަހައްޓަންޖެހެނީްވަކިްލެވަެލްއގަ.ްވޮިލއަމުްެވސްްއެްބޭފުޅުްންވިދާޅުާވްވަަރކަށްްތިރިކޮށްފަ.ްކޮންމެްގަިޑއެްއަގއިްިވޔަސްް

ްާތއީދެްއް ްބިލަކަށް ްމި ްގޮެތއްަގއި ްޖުމްލަ ްއެހެންވީމާ، ްހުންނަނީ. ްމި ްޖެހިފައި ްިއންތަކެކޭ ްއެކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ހެޔޮ.
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ްޢިްއޒަތް ްމިްނުކުރެވޭނެ. ްވެސް ްވިޔަސް ްކަމަށް ްހުރި ްޖަހާފައި ްމިންތައް ްއިންަތކާއި ްރީތިކޮށް ްވަރަށް ްރަީއސް، ތެރި

ްވެްސް ްމަްއސަލަ ްއިމްތިޔާޒުގެ ްއަނބުރާ ްއަލުން ްމާދަމާ ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ްޝުކުރިއްޔާ ްނުކުެރވޭ. ްތާއީދެއް ބިލަކަށް

ްވައްދާނަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއް ްދާއިރާގެ ްދަޢުވަތުްވެލިދޫ ްއަޅުަގނޑު ްވަޑަިއގެންްދެއްވުމަށް ްޢަލީްމުޙައްމަދުްރިޔާސަތަށް ްމެންބަރު އަރުވަން.ްޒަތްތެރި

ނޑުމެންގެްކުިރމަތީގައިްމިްއޮތްްއެްއވެުއޅުމުެގްމިނިވަންކަމުގެްބިލުްކޮމިޓީް(ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު `.ްމިހާރުްއަޅުގަ

ްވިލިމާފަންނުްްމަރުޙަލާ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްވާހަކަެދއްކުަމށް ނިމި،ްމަޖިލީހުންްރިޔާޢަތްކުރުވުމަށް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކަށް.ް

ް

ްއިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:އިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސަވިލިމާފަންނުްދާ

ްެއއްެވއުޅުުމގެްޝު ްއޮތީ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްރިޢާޔަްތކުރުމަށް ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ކުރިއްޔާ

ްވަގުތަށްް ްހާލަތާއި ްމުޖުތަމަޢުގެ ްމި ްަބއްޓަންކުރުމަށްްމަސައްކަތްކުެރވިފައި،ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްގޮތަކަށް ްވަކި މިނިވަންކަން

ް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްޤާނޫނުެގްބެލުމަށްފަހު ްއާ ްފަދައިން ްޖެހޭ.ްެއިގވަަޑއިގަްނނަވާނޭ ްއެބަ ްދަންނަަވން ްކަމުަގއި ްބިލެއް އޮތް

ްފިކުެރއްް ްވިސްނުމަާކއި ްާޚްއޞަ ްައއި ްއަރަފޯިދގެން ްތެެރއިން ްމިނިވަންކަުމގެ ްަޙއްޤުތަކާިއ ްއަާސސީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ްގޮ ްެއްއްބޭނުން ްވާހަކަ ްއެްއވެ،ްބޭނުން ްތާކަށް ްބޭނުން ްބަޔަކު ްެއްއެއީ.ްއެ ްނުލައި ްއެންގުމަކާ ްދެއްކުން.ްކުރިން ތަކަށް

ް ނުޑ ްމިންގަ ްެއްއވުމުގެ 32ްްބޭއްވޭ ްއަދި ްމާއްދާއާ ްތަރަހަތައ28ްްްވަނަ ްމިނިވަންކަމުގެ ްއޮންަނ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ނޑުމެންް ްހިނދު،ްއަުޅގަ ްވީ ްޤައުމަކަށް ްމުސްލިމު ްޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަ ްބަާޔންކޮށްދޭން ްޤާނޫނުގައި ނަޑއަަޅއިދީ ްކަ

ްިމް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިސާލުތަކުަގއި ްދެއްެކވި ްރަސޫލާ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއިން ްޚަލީފާ ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ބަލަންޖެހޭނެ

ްއަބުުރގެް ްވަކާލާުތކުރަން ްައޅުަގނޑު ްއަބަުދވެސް ްފެށުނީއްސުރެ ްމަޖިލިސް ްމި ްބެހެްއޓެވޭތޯ. ްކަންތައްތަކެއް ހުރިހާ

ރައިުނގަތުމަށް.ްމްމަޖިލީހުގައިްކުރީގެްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެްވަކިްމާއްދާތަކެްއްމައްސަލަިއގަ.ްއެަކކުްއަނެެކްއގެްއަބުރަށްްއަ

ްެއގޮތަށްް ްވާހަކަެދއްކިން ްމިތަނުގައި ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދުވަހު، ްދިޔަ ްބަދަލުވެގެން ްމާއްާދތަކަކަށް ްއަރަިއގަތުމުގެ އަބުރަށް

ރިްއެއްްކަމަކީްއެްމީެހއްގެްއަބުރުްރަްއކާތެރިކޮށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުނުކުރާްވާހަކަ.ްއެއީްއިންސާނެްއގެްއެންމެްަކރާމާތްތެ

ްޚަލީފާް ްމުސްލިމުންގެ ްދަންަނވަިއލާނަން. ްތަނުގައި ްމި ްމިސާލެއް ްުކޑަކުަޑ ްވާަހކަިއގެ ްދެއްެކވި ްނަމަވެސް ހިފެހެއްޓުން.

ްރަޟިޔަ ްޢުމަރު ްތެެރއިން ްއިންގެ ްهللا ްއަށް ްތިމަންނަ ްސިަފތައް ްއުނި ްތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ްވިދާުޅވި، ކިަޔއިދޭްޢަންހު

ް ްމީހަކަށް ްމީހަކަށްްهللا ްކިޔައިދޭ ްސިފަ ްއުނި ްހުރީމަ، ްމީހެއްގެ ްސިފައެއް ްއުނި ްސިފަތައް. ްއުނި ރަޙްމަތްލައްވާށިއޭ.

ޢަންހުްދުޢާކުރެްއވިްވާހަކަްމިްކަމުަގއިްމިްއޮީތ.ްމީގެްމިސާލުތަްއްބަިއވަރު.ްهللاްރަޙްމަތްލެއްވުމަށްްއެދިްޢުމަުރްރަޟިޔަް
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ްގޮުތގަ ްގޮުތގަިއ،ްހެޔޮ ްކައިރީްރަނގަޅު ްމީހާ ްއެ ްސިފައެއް ްޙަޤީޤީ ްހަމަ ްހުރި ްނުބައިކޮށް ްނުަވތަ ްކަންަތއް ްކުރެވޭ ްއެ އި

ްތަނަކަްށް ްއޮންަންކަމެއް.ްނަމަވެސް ްއެއީ ްބަޔާންކޮށްދިނުން ްހިސާބުފައި ްއެނގޭ ްއަށް ްމީހާ ްއެ ްނުވަތަ ސިއްރިްއޔާތުަގއި

ް ްައނެކަކަށް ްެއކަކު ްހަޅޭއްފަޅޭއްަލވަިއ، ްބޭނުންކޮށް ްތާޅަފިލި ްއުނދަޫގވާްއެްއވެ، ްރައްޔިތުންނަށް ްޢާްއމު ެއއްޗެހިިކޔަިއ،

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރައްވަންްއެަބް ހިސާބަށްްދިޔައިމަ،ްއެްހިސާުބންްއެްގެންދެވެނީްރަނަގޅުްޮގތަށްްނޫންކަންްވެސްްއަުޅގަ

ްދަ ްއަށް ްނުުކތާ ްފާޅުކުރެއްވި ްދެންމެ ްވާހަކަފުޅުދައްކަަވމުން ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުން ްތަނުގައި ންނަވައިލާނަން.ްޖެހޭ.ްމި

ްރިޕޯުޓގަިއް ްކޮމިޓީ ްވާކަން ްކުރަްއވާަފއި ްމަސައްކަތްތަެކއް ްބުރަ ްކޮމިޓީން ްމި ްމަޝްވަާރކުރުމަށް ްޕާޓީތަކާ ސިޔާސީ

ްތެރޭގަިއް ްރިޕޯޓުގެ ްކޮމިޓީ ްދަންނަވައިލާނަން. ްމިގޮތުން ްއޮތް. ްއެބަ ްއެގެން ްފެންނަން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްގު ްބިލާ ްހުރި، ްއެބަ ްމޯލްޑިިވއަންްފާހަގަކުރަްއވާފައި ްތެރޭަގއި ްއިދާރާތަކުގެ ްހޯދި ްމަޢުލޫމާތު ްލިޔުމުން ްގޮތުން ޅޭ

ްމޯލްިޑވްސް.ް ްދަ ްއޮފް ްކޮމިޝަން ްރައިޓްސް ްހިއުމަން ްައދި ްޓޫރިޒަމް. ްއޭްޝ ްމޯލްޑިިވއަން ްނެްޓވޯރކް. ޑިމޮކްރަޓިކު

ް ްްމޯލްޑިވްސް ްސަރވިސް. ްޕޮލިސް ްމޯލްޑިްވސް ްމޯލްޑިވްސް. ްދަ ްޮއފް ްކޮމިޝަން ްޑިފެންސްްއިލެކްޝަންސް ނެޝަނަލް

ް ްަބއެްއ7ްްފޯރސް.ްއަދި ްއޮތް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއބަ ްވާހަކަ ްމޯލްިޑވްސް،ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްއޮފް ްޕާޓީ ްޕްރޮގްރެސިވް ވަނަިއގައި

ްގޮތުންް ްގުޅޭ ްދަްނނަވާލަންތޯ.ްބިލާ ްއަހާފަްއެއްްނެތޭ.ްދެން ްވާހަކަ ްމި ްޕާޓީއަކުން މެމްބަރުންްވިދާޅުވި،ްތިމަންނަމެންގެ

މާތުްހޯދުމަށްްފޮނުވި،ްއެހެންނަމަވެސްްކޮމިީޓްއަށްްއެްއިދާރާތަުކގެްޚިޔާުލތައްްލިބިފައިުނވާްފަރާތްތަްއ.ްލިޔުމުންްމަޢުލޫ

މާލޭްސިޓީްް-4މޯލްޑިވިއަންްލޭބަރްޕާޓީ.ްް-3ސޯޝަލްްލިބަރަލްްޕާޓީ.ްް-2މޯލްޑިވްސްްނެޝަނަލްްޮކންގްރެސް.ްްް-1

ރްޒ.ްް-5ކައުންސިލް.ް ްލްޑިވްސްްސޯޝަލްްޓްެރވަލް...މޯް-6މިނިސްޓްރީްއޮފްްހޯމްްއެފެއަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރިއަށްް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްެގއްލިފަ. ްވަގުތު ްމި ްކޯރަމް ްމަޑުކޮށްލައްވާ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ް ް)ވަގުުތކ5ްޮގެންދިއުމަށް ްވަަޑއިގަތުމަށް. ްހޯލްތެރެއަށް ްބޭނުންވޭ ްމެންބަރުން ްއާދެ!ްިޢއްޒަތްެތރި ޅަކަށްފަހު(

ްގެންެދވޭތޯް ްކުިރއަށް ްަމސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްއެކު ްހުރުމާ ްމަސަްއކަތްތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ްކުރިމަތީަގިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޖަލްސާގެްމަސައްކަްތް ްއެުކްމި ްހަމަނުވުމާ ްކޯރަމް ްމިްޖަލްސާގެ ްޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑަށް ބަލާނަން.ްއެހެންނަމަވެސްްމިހާރު

ޖަހާއިރުްމިްޖަލްސާގެްމަސައްކަތްްއަލުންްއަނެއްކާްކުރިއަށްްގެންދާެނ2ްްފަސްކޮށްލަން.ްއެހެންކަމުންްއެހެންްގަޑިައކަށްް

ނޑުްމިހާރުް ޖަހާއިރ2ްްުވާހަކަްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތެިރްމެންބަރުންްކޯރަމަށްްސަމާލުކަންްދެއްވުމަށްްދަންނަވަމުންްައޅުގަ

ްފަށާްގޮތަށްްނިންމީ.

ް

ނޑުްއވައިެލއްް ްއަްށ(14:77ްއިނ13:52ްްްުވން:ް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަނެއްކާވެްސް ްޖެހޭނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްހަމައެއްްނުވޭ.ްއެހެންކަމުން ްކޯރަމް ްބެލިއިރުގައި ްގެންދަން ްޖަލްސާްކުރިއަށް މިހާރު

ްއ4ްަ ްއެހެންކަމުން ްވާަހކަދެއްެކވުމަށް. ްއެދިވަޑަިއގެންފައި ްއޮތް ްއެބަ ްމެންބަރު ްއިތުރުްޢިއްޒަތެރި ްއަިދވެސް ޅުަގނޑު

ްަގއިްމަސަްއކަތްްކުރިއަްށްގެންދާްގޮތަށްްމިްހަދަނީްއިނގޭތޯ.17ްަގޑ2ްްިފުރުޞަތުދިނުމުގެްގޮތުންް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(14:17ްއިނ14:76ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޯރަ ްދަނިކޮށް ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްކޯރަމްްމަޖިލީހުގެ ްވަނީ ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްގުިޅގެން ްގެއްލުމާ މް

މެންބަރުންްވަޑަިއގެންްމިްވަނީ.17ްްމިނެޓުްބެލުމަށްްފަހުގައިްވެސްްމިްވަނ5ްްީމިނިޓުްެބލިފަ.5ްްރަނގަބީލުޖަހައި،ް

ް ްމިހާރު ްުނގެންދެޭވނެ. ްކުިރއަކަށް ްމަަސއްކަތް ްޖަލްސާގެ ްހޯލްތ11ްެއެހެންކަމުން ްތިއްބެވީ ްމިހާރުްމެންބަރުން ރޭަގ.

ްމަޖިލީހުގައިްހިނގަމުންދަނީްމިނިވަންްމުއައްަސސާތަުކގެްކަްނކަމާްބެހޭްކޮމިޓީ،ްމަޖިލީހުގައިްހިނގަމުންދަނީ.

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްެޖހޭނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހިސާބ37ުއެހެންކަމުން ްމިހާ ްޖަލްސާ ްމިއަުދގެ ްދަށުން ް)ނ(ގެ ންްގެ

ް ްއޮންނާނީ ްއެއް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްއެހެންކަމުން 25ްްނިންމާލަން. ްދުވަުހެގ2712ްްޑިސެމްބަރ ްއަްނގާރަ ވާ

ްަގއި.9:77

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود

____________ 

ް
ރާްމާލަމުގައިްމިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުްް

ްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްމެންބަރުން:

ް

.3ް.ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަުރްއިމްތިާޔޒުްފަހުމީ.2ްގަލޮޅުްދެކުުންދާއިާރގެްމެންަބރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު.ް .1

ްމަނިކު.ް ްޙުސައިން ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްޢ4ަވިލިމާފަންނު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ މަޢުޞޫމު.ްهللاްބްދު.ްކެލާ
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.ްތުޅާދޫްދާއިރާގ7ްެ.ްދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރު.6ް.ްވެލިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދު.5ް

ް ްރަޝާދު. ްނާޒިމު ްމުޙައްމަދު.8ްމެންބަރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްޔޫސުުފ9ް.ްނައިފަރު ްމެންބަރު ްގަުމްދާއިރާގެ .

ް ްޙަސަން.17ްޢަބްދުލްޣަފޫރު. ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްފުަވއްމުލަކު ްދާއިާރގ11ްެ. ްދެކުނު ްހިތަދޫ .

 މެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފު.

ް

މިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިް

 މެންބަރުން:ްނެތްްހާޒިރުވެވަޑައިގެންް

 

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

މަްއޗަްށގޮިޅް.5ް.ްهللاގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއީާވްޢަބްދު.4ް.ްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރު

ްއަޙްމަ ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދީދީއުތުރު ްދު ްރަޝީދު.6ް. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމައްަޗށްގޮޅި .7ް.

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللا .8ް ްއިބްރާހީމުް. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު މާފަންނު

ްރަޝީދު .9ް ްރަޝީދުް. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ .17ް ްދާއިރާގެ. ްޢަބްދުްއިަހވަންދޫ ްއަޙްމަދު .ްهللاމެންބަރު

ްޝިފާޒު.11ް ްމެންބަުރްމުޙައްމަދު ްދާއިާރގެ ްބާރަށު ްސަމީރު.12ް. ްއަޙްަމދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ހަނިމާދޫް.13ް.ްިދއްދޫ

ްމުޖުތާޒު ްމުޙައްމަުދ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .14ް ްނަޝީދު. ްމުޙައްަމދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްނޮިޅވަރަމު .15ް ަވއިކަރަޫދް.

ްމެންބަ ްޢާރިފުދާއިރާގެ ްޢަލީ ްރު .16ް ްމޫސާ. ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްކުޅުދުއްފުށީ .17ް ކުޅުދުއްފުށީް.

ނޑިީތމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްަމދުްޙުސައިން.18ް.ްދެކުނުްދާއިރާެގްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު މިލަންދޫް.19ް.ްކަ

ްރިޟާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .27ް ްދާއިާރގެް. ްވަޙީދުްކޮމަންޑޫ ްޙުސައިން ްމެންބަރު .21ް ްދާއިރާެގް. ކެނދިުކޅުދޫ

ްޢީސާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު .22ް ްސަލީމު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްފުނަދޫ .23ް ްމުަޙއްމަދުް. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ މަނަދޫ

ްނާޝިޒު.24ް.ްޠާރިޤު ްމުޙައްމަދު ްދާއިރާެގްމެންބަރު ްއިބްރާހީ.25ް.ްއަލިފުށީ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްއަމީންއުނގޫފާރު .ްމު

.28ް.ްމަޑުްއވަރީްާދއިރާެގްމެންބަރުްވިސާމުްޢަލީ.27ްޙަމީދު.ްهللاްންބަރުްޙަމްދޫންްޢަބްދުއިނގުރައިދޫްާދއިރާެގްމެ.26ް

ހިންނަވަރުް.37ް.ްޭއދަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަލީމު.29ް.ްކެންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްތަސްމީނުްޢަލީ

ްއިބްރާ ްމެންބަރު ްޞާލިޙުދާއިރާގެ ްމުޙައްމަދު ްހީމު .31ް ްމޫސާ. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކުރެންދޫ .32ް ކާށިދޫް.

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްޖާބިރުهللا .33ް ްއާަދމު. ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްތުލުސްދޫ .34ް ްާދއިރާެގް. ގުރައިދޫ

ޮތއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީް.36ް.ްއްމަދުމަތިވެރިްދާއިާރގެްމެންބަރުްޙުސައިންްމުޙަ.35ް.ްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރިޟާ

ްވަޙީދު .37ް ްއިބްރާހީމު. ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްމާމިގިލީ .38ް ްމުޙައްމަދު. ްރުޤިއްޔާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .ްމަހިބަދޫ

ާރގެްމުލަކުްދާއި.41ް.ްޝާހިދުهللاްެކޔޮދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު.47ް.ްފެލިދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޔޫސުފުްނަޢީމު.39ް
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ބިލެތްދޫްދާއިރާގެް.43ް.ްދިްއގަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނާޒިމު.42ް.ްޔާމީނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޙަމްޒާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު .44ް ްޙަމީދު. ްޢަބްދުލްމުޙްސިނު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްނިލަންދޫ .45ް ްމެންބަރުް. ްާދއިރާެގ މީދޫ

ްމުޙައްމަދު ްސިޔާމު ްއަޙްމަދު .46ް ްޢާމިރު. ްއަޙްމަދު ްމެްނބަރު ްދާއިާރގެ ްކުޑަުހވަދޫ .47ް ްމެންބަރުް. ްދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

ްޒަމީރު ްމޫސާ .48ް ްރަޝީދު. ްރިޔާުޟ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްވިލުފުީށ .49ް ްއަޙްމަދުް. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ

އިރާގެްމެންބަރުްއަބްދުއްރަޙީމުްފޮނަދޫްދާ.51ް.ްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމު.57ް.ްޝަރީފު

ވިިލގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުް.53ް.ްމާވަށުްާދއިރާެގްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރު.52ް.ްهللاޢަބްދު

.56ް.ްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަދު.55ް.ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.54ް.ްރާމިޒު

ފަރެސްމާތޮޑާް.58ް.ްމަަޑވެިލްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަުދްނާޒިމު.57ް.ްތިނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމު

ްމުއްޠަލިބު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .59ް ްއާދަމު. ްޒާހިރު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްަގއްދޫ .67ް ްމެދުް. ފުަވއްމުލަކު

ްމެން ްދާއިރާގެ ްމުފީދު. ްޝިފާޤު ްޢަބްދުް.61ބަރު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެުކނު ްމުޙައްމަދުهللاްފުަވއްމުލަކު ްމަސީޙު .62ް.

ްލަބީބު ްިއލްޔާސް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ .63ް ްފަުހމީ. ްއަލްހާނު ްމެންބަރު ްާދއިރާގެ ްފޭދޫ .64ް ްދާއިާރގެް. މަރަދޫ

ްޢާދިލް ްޙަސަން ްމެންބަރު .65ް ްްއަސްލަ. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްމުހިތަދޫ .66ް ްދާއިރާެގް. ްމެދު ހިތަދޫ

 .މެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު
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