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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.ްޢިްއޒަތްތެރ42ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.4023/2/23/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

ްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެްއްނެތް.ްޔައުމިްއޔާ،3.2ްމުްއެޖެންޑާްއައިޓަް-3.4

ް

ްތުންްއަންގާްއެންގުން.ރިޔާސަް.4ް

ް

ްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްތުންްއަންގާްއެްނގުން.ްރިޔާސަް-4ޑާްނަންބަރުްއެޖެން

4.1-ްް ްބައްދަލުވުން. 1ްްކޮމިޓީތަކުގެ ްަވގުުތ2013ްއޭޕްރީލް ްހޭދަވި ްކޮމިޓީތަކުަގއި ްއެ ްކޮމިޓީތަކާއި ްބޭއްވުނު ގަިއ

ް ްހެނދުނު ްދަންނަވާލަނީ. ްމި ްރ5:35ްޭއަޅުަގނޑު ްއިން ނޑު 10:30ްގަ ްދެމެދު ްބައްދަލުވެަފއިވޭ.7ްްއާ ްއެއް ކޮމިޓީ

ްިމނެޓުްކޮމިޓީތަކުގެްަބއްދަލުވުަމށްްމެންބަރުންްހޭދަކުރައްވާފަިއވޭ.30ްްގަޑިއިާރއ10ްްިޖުމްލަް

4.2-ްް ްގޮތް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްޭބއްވުމަށް ްބައްދަލުވުންތައް ްކޮމިޓީތަކުގެ ްކޮމިީޓ5:30ްމިއަދު ްކޮމިޓީ، ްއިޤްތިޞާދީ ގައި

ގަިއ.3ްަގއިްގަާވއިދުްޮކމިޓީ،ްކޮމަޓީްކޮޓަރ5:30ްިގަިއ.2ްަގއިްމާިލއްޔަތުްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަިރ5:30ްގައި.1ްރިްކޮޓަ

11:15ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްސަލާމަުތގެ ްޤައުމީ 1ްަގއި ްބިލ12:30ްުގައި. ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ގައި
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ްކޮ ްކޮމިީޓ ްކޮމިޓީ، ްހޮްއވެިވ ްދިރަސާކުރެްއވުމަށް 3ްޓަިރ ްކޮޓަިރ2:00ްަގއި. ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްކުޑަ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ގަިއ

ްގައި.3ގައިްމިނިވަންްުމއައްަސސާތަުކގެްކަންތައްަތކާްބެހޭްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ2:00ްިގަިއ.1ް

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްސައްކަތެއްްނެތް.މިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމިއަދަުކްމަްުސވާލު.،5ްްންޑާްައއިޓަމުއެޖެ

ް

ްކުއްލިްމައްސަލަް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަްމާއްާދގެްދަށުނ145ްްްވަނަްމާއްދާްއާއ145ްްިއަށްްދިުއމުގެްކުރިންްމަޖިލީހުގެްަގާވިއދުގ6ްްެައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ނޑުްފުރުޞަތުއަުރވާނަން.ްމިްމައްސަލަްައކީްއިް އްޔެްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިފައިާވްހުށަހަޅުއްވާްުކއްލިްމައްސަަލައކަށްްއަުޅގަ

ްހުށަހެޅިފައިނުވާީތް ްލިޔުންތައް ްހުށަހަޅުްއވަންޖެހޭ ްއެުކގައި ްމައްސަލައާ ްމި ްހުަށހެޅުނުއިރު ްިއއްޔެ ްެއއް. މައްސަލަ

ްމައްސަލަް ްއެ ްވާތީ ްހުށަހެޅިފައި ްއެކު ްލިޔުންތަކާ ްއެ ްމިހާރު ްވަނީ. ްޤަބޫލުނުކުރައްވާފައި ްއިއްެޔ ްރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ

ްމެންބަރުްހުށަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއެއް،ްކުޑަުހވަދޫ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން.ްނިޒާމާ ނޑު ްއަޅުގަ ހެޅުމަށް

ްއަޙްމަދުްއާމިރު.

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްކޮ ްެއްއްމިްނެގީ ްމަްއސަލަ ްބެހޭ ނޑުްނިޒާމާ ްަރއީސް،ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީތަާކްޢިއްޒަތްތެރި ްެވސްްރިޔާސަތުން ްދުވަހަކު ންމެ

ބެހޭްމަޢުލޫމާތުްއެބަްއިއްވަުމންދޭ.ްދާއިރުގައިްައޅުަގނޑުެމންނަށްްމިްޤާނޫނުއަސާސީންްމިްމަޖިލީހުގައިްއޮންނަންޖެހޭނެް

ް ްެއްއ، ްކޮމިޓީ ްލާޒިމްކުރާ ްއަުޅަގނޑުމެންނ241ްަކަމަށް ްއެކަން ްނޭނގޭީތވެ، ްގޮތެއް ްވީ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެ ށްްކޮމިޓީ.

ްތެރޭަގިއް ްުމއްދަތެްއގެ ްވަކި ްގޮތުން ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިހާރު ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެ ްއޮންނާނެތޯ.ްހަމަ ްގޮތަށް އެނގޭނެ

ނޑުްސާފުކޮށްލަންްބޭނުންވާްކަމަކަްށްވާތީްއެްވާހަކަްދަންނަވާލީ. ްވަގުތީްގޮތުންްއެްކޮމިޓީްހުްއާޓލީތޯ؟ްމިއީްހަމަްއަޅުގަ

ްް

ް
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ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ް ްނަިއުބ241ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމުޤައްރިރަާކއި ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްއެކުލަަވއިެލވިފަ. ްަވނީ ްކޮމިޓީ ްބުނާ ްމާއްދާގަިއ ވަނަ

ްމިއަދުް ނުޑްމަސައްކަތްކުރާނަން ްވަނީ.ްއަުޅގަ ްނުބޭއްވިފައި ްއުޅެ،ްއަދި ްބާއްވަން ްޖަލްސާ ްހޮވުމަށް ްއަލުން މުޤައްރިރަކު

ްއަލުން ްކޮމިޓީ ްެއ ްވެސް ްމާދަމާ ްއަދި ްމައްސަަލްްވެސް ްކުއްލި ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްައޅުގަ ބޭއްވޭތޯ.

ްހުށަހެޅުމަށް،ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްއަށް.ް

ް

ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް ްއަްޝުކުރިއްާޔ ްރަީއސް. ްއްސަލާމްޢިްއޒަތްތެރި ްަގާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ އާިއްްވަަންމާއްދ145ްާޢަލައިކުމް.

ްަމއްސ145ްަ ްކުއްލި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްދަށުން ްދަންނަވަްމާއްާދގެ ްއާދެ! ްހުށަހަޅަނީ. ްިމ ްެއކިެއިކްއިލަ ްދުނިޔޭެގ ލާނަން.

ްފަރާތްތަކާކަންކޮޅުތަުކގަ ްބާރުވެރި ްިސޔާސީ ްޖަރީމާްއި ްނުބައި ްބޮޑެތި ްިވއުގަގުިޅގެން ްހިންގުމުގެ ްގެްނގުޭޅ،ްްތައް ެއއް

ަގޔަްންއާއިްއާޓަރްސާްޔަންގެްދެބެއިންްކަމުގަިއވާްއާޓަރްމާގަްރްބްރަދާސްއަށްްނިސްބަތްވާްމަޝްހޫރުްއާޓަްއަރުމޭނިއާ

ގަިއްއިްވަރަށްްބާރުމިނެއްްލްްމީޑިާއގަސަކަމަށްްސޯްއެުކްރާއްޭޖގައިްހަރަކާތްެތރިވަމުންދާްސަރުކާރުގެްވަޒީރުންނާތަަކކާްމި

ްއަިއސް،ްރާްއޖެޚަބަރު ްއެކަން ްމީޑިއާގެްސަމާލުކަމަށް ްރަސްމީ ްމިހާރު ްދިއުމަށްފަހު ްއިތުރުންްފެތުރިގެން ަހވީުރްް،ޓީވީގެ

ްސަން ްމިނޫންްއޮންލައިނާްނޫހާއި ްޚަބަައދި ްކަވަުރކޮށް،ްރުވެސް ްޚަބަރު ްއެ ްތަފްޞީލުކޮށް ްވަރަށް ްފަރާތްތަކުން ފަތުރާ

ްފަރާތްތަކާްގުިޅގެންްދުްއެް،ްރްބްރަދާްސގެްނުރަްއކާެތރިކަމާއާޓަ ްހިންގާފައިާވްޖަރީމާތަކާމީހުންްސިޔާސީ އަދިްް،ނިޭޔގެ

ްވަޒީަރކާ ްދެ ްފޮޓޯއިންނާއެުކގަިއްއާޓަްރާއްޖޭގެ ްހަރަކާތްެތރިވަމުންދާކަން ްފަޅާއަުރވަރްބްރަދާސް ްަޚބަރުތަކުން ްލާަފއިްއިއި

ްޤައުމުތަކަށް ްއެްވީހިނދު،ްއެހެން ްޖަްވެސް ްއެތެރެވެ،ްނުބައި ްއެްމީހުން ްރާވަމުންދަނިކޮށް ްނުވަތަ ްހިންގަމުން ރީމާތައް

ްއެ ްފަޅާއަރުވާަލއި ްއެކަން ްވެސް ްމީޑިއާްޤައުމުތަކުަގއި ްސަމާލުކަމަށް ްރައްޔިތުންެގ ްޖަރީމާތައް ްހިންގި އިންްްމީހުން

ްރިވއުރިާޔޒުްހަވީުރްނޫހަށްްދިންްއިންޓަهللاްގެްމަޤާމުަގިއްހުރިްޢަބްދުގެނެސްފައިްވީހިނދު،ްއަދިްޮޕލިސްްކޮމިޝަނަރު

،ްކަމާގެންްވެްސްބަލަމުންްގޮސްފައިވާނެްރްބްރަދާސްްރާއްޖެްއައިސްަފއިވާތީްެއކަންްިއންޓަޕޯލްްމެދުވެރިވެއެްއގަިއ،ްއާޓަ

ްކަމާ ްސަރުކާރުގެ ްމަޢުލޫމާތު ްޖެނުްއަދި ްމިދިޔަ ްފަރާތްތަކަށް ްްއަރީބެހޭ ްތެރޭގަިއ ކަމަށްްްކޮށްފައިވާނެސާއްހިމަހުގެ

ް ްވީހިނދު،ްއަދި ްކޮންަބއެްއަކންްނޭނގިރްއާޓަްބުނެފައި ްައކީ ްއެްބްރަދާސް ްމިނިސްޓަރުްމީހުންނާްތިބެ ްޑިފެންސް ްއެކު

ްޓޫ ްނާޒިމާއި ްގޮސްަފއިއަޙްމަދު ްހަަރކާްތތެރިވަމުން ްގާތްކޮށް ްވަރަށް ްއަދީބު ްއަޙްމަދު ްމިނިސްޓަރ ވަނީްްރިޒަްމ

ްޤަބޫ ްދަތިކަމައިއްތިފާޤުންކަން ްއިމިގްްށްލުކުެރވެން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ްޤާނޫނާރޭޝަވީހިނދު، ްބުނާްްން ްގަާވއިދު ްއަދި

ްެގނެސްފާނެ ްއުިނކަމެއް ްރައްކާތެރިކަމަށް ްސަލާމަތާއި ްޤައުުމގެ ްހިްގޮތުން، ްމީހުންނާއި ްބެލެވޭ ްޓްރެފިއުކަމަށް ކިންްމަން

،ްޝަްއުކކުރެވޭްމީހުންްވެސްްާރއްޖެްެއތެރެވުންްމަނާެވގެންާވއިރުް،ކަްނކަމާްގުޅުންހުރިްމީހުންނާްފަދަްއާއިްސްމަގްލިން

ްޖަްއެ ްދުނިޔެބާވަުތގެ ްމުޅި ްހިންގުމުަގއި ްްރީމާ ްމަޝްޫހރު ްރާއްޖެއާޓައަށް ްސަުރކާރުެގްްރްބްރަދާސް ްއެތެެރވެ، އަށް
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ްވެރިންނާ ްއިސް ްފަޅާައރުްއެންމެ ްހަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަން ްްލާފައިއިވައެކު ްއެހެންްއާޓަވީހިނދު،ްެއގޮުތން ރްބްރަދާސް

ްބީދައިންޤައުމު ްޢަމަލުކުރާ ްގޮސް ްމިްދިވެހިރާއްޖެްތަކަށް ްބަޔަކު ްއެފަދަ ްއެތެރެެވ، ްްއަށް ްބޭނުންވާްޤައުމުަގއި ހިންގަން

ްއެްއިއެންމެހަ ްމަގުފަހިކޮށްދެވޭނޭ ްޖަރީމާތަަކށް ްމުހިނުބައި ްޑިއްންމެ ްކަުމަގއިވާ ްވުޒާރާަތއް ްމިނިސްޓްރީއާްމު ްފެންސް

ްއެްދެްވަޒީރުންނާް،ބަދަހިކޮށްދުްއަދީބާްގުޅުންމަޙްއަހަވާލުވެހުރިްއަޙްމަދުްނާޒިމާިއްޓޫރިޒަމްްމިނިސްޓްރީއާްހަވާލުވެހުރިް

ްފްޓޯއިންނާިއް ްގާތްކޮްށްހަރަކާްތތެރިވަމުންދާކަން ްވަރަށް ްފަޅާއަުރވައެކު ްްލާފައިްއިޚަބަރުތަކުން ރްއާޓަވީހިނދު،ްިމގޮތުން

ންޒަރުްަދއްުކވައިދޭްމަައޙްމަދުްނާޒިމާއިްްއަޙްމަދުްއަީދބުްބައްދަލުވުމެްއަގއިްއިށީނދެްއިންްްްންެއކަކާބްރަދާސްގެްތެރެއި

ްްފްޓޯއަކާ ްއެ ްކޮޅ3ްައަދި ްވާހަކަދަްއކަން ްފޮށްމީހުން ްދައްުކވައިދޭ ްމަންޒަރު ްް،ޓޯައކާތިބި އާއިްްރްބްރަދާސްއާޓައަދި

ްނާޒިމާ ްފްޓޯްއަޙްމަދު ްދައްކުަވއިދޭ ްމަންޒަރު ްހިނގާަފއިދާ ްއެުކގައި ްއަދީބު ްއަޙްމަދު ްހުޅުމާލޭަގިއްްއަދި ްއިތުރުން އެްއގެ

ްރޭ ްކާރު ްިއވެންޓުބޭއްވި ްްހުެގ ްމީިޑއ3ްާމި ް ްފުޓޭޖެއް ްީވޑިޯއ ްދައްުކަވއިދޭ ްމަންޒަރު ްފަަށއިދިން އިްންްމީހުންވެގެން

ް،ގެްހައިިސއްޔަތުންްއަޙްމަދުްއަދީބުްޮސއިކޮށްްާލފައިްވީހިނދު،ްއަދިްޓޫިރޒަމްްމިނިސްޓަރުއިއެކަންްފަާޅއަުރވަް،ހާމަކޮށް

ްއާޓަްއިމިގްރޭޝަން ްލިޔެ، ްސިޓީ ްބްރަޑިޕާޓްމަންޓަްށ ްއިންެވސްރ ްާރއްޖޭަގއި ްއަކީ ްޝަޓުާދސް ުޤވެރިކަްންއުކުރުމަށް

ްދެ ްކަމަށްްފާޅުކުރަްއވާފަިއވާ ްްބޭފުޅުން ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ްހަމަޖައްސައިވާތީ ްވިސާ ްއެދިފައިާވކަންްރެސިޑެންޓް ދިނުމަށް

ްައދިްއިންވެސްޓުްްވާތީްށްލާފައިްކޮމީިޑއާަގއިްލީކުެއއްްްއަންަގއިދޭްސިޓީ ްއުފެދޭްހިސާބުންްުޤވެއުކުރުމަށްްޝައާއި ރިކަން

ްވިސާ ްޚާްއޞަ ްފަދަ ްވިސާ ްއިމިގްްރެސިޑެންޓް ްދޫކުރުމަށް ްހުއްދަްެއއް ްޤާނޫނު ްއަދީބުްރޭޝަން ްއަޙްމަދު ނުކުރާއިރު،

ްޢަމަލުކޮށްފައި ްްއެގޮތަށް ްއެާވކަްނ ްސިޓީން ްއަދީބާްނގޭއެ ްއަޙްމަދު ްނާޒިމާއި ްއަޙްމަދު ްރްބްރަދާްސއާއާޓަްއިހިނދު،

ްނުވާކަ ްގުޅުެމއް ްރާއްޖެްއެ،ްމާއެްއވެސް ްމިހާރު ްގޮސްފަިއވާްމީހުން ްފުރައިގެން ްކަމެްއގަިއް،ްކަމާްއިން ްއެއްެވސް އަދި

ކަމަށްްބުނެ،ްއެްެދމިނިސްޓަރުންްޙަޤީޤަތްްއޮޅުާވލަންްމަސައްކަތްކުރިްކުރުމަކީްްމީހުންގެްއެހީތެރިކަެމއްްޯހދާފައިނުވާްއެ

ްބެލެވޭް ްކަމަކަްށ ްއެކުެލވޭ ްނުަރއްކާތެރިކަެމއް ްްއެކަމުަގއި ްއަދި ްދުނިއާޓަހިނދު، ްބްރަދާްސ ްމަނީްރ ްކުރަމުންދާ ޔޭގަިއ

ްމުނިފޫހިރިންލޯންޑް ްިވޔަފާރިއަާށއި ްާކރުގެ ްޢާއްމުކޮށް ްތެރޭަގއި ްވިޔަފާީރގެ ްަވގު ްދާއިރާމުފިލުވުގެ އަްށްްގެ

ްިއވެންވެސްޓުްއިން ްރޭހުގެ ްޭބްއިވްކާރު ްހިމެނޭއިރު،ްހުޅުމާލޭގައި ްދިއުން ްހުޅުވިކުރަމުންދާ ްއޮިލމްޕަސް ގައިްިއވެންޓުްްޓާއި

ްމީިޑއާއާޓަ ްފޮޓޯތައް ްދަްއކުަވިއދޭ ްމަންޒަރު ްހަރަކާތްތެިރވަމުންދާ ްބްރަދާސް ްހާމަކޮށްފައިްރ ްއާޓަްއިްނ ރްވީހިނދު،

ްރާއްޖޭަގއިްމިްބްރަދާސް ްފެށިެގން ްމީޑިއާއިްނވެސްޓުްއަހަރުން ްއަންނަކަން ްކަށަވަރުްްކުަރމުން ާއއިްްކޮށްދީފައިވާތީއިްނ

ް ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްމިގޮތުން ްހިއްސާެވގެން ްދެބެން ްެއ ްތެރޭަގއި ްމަހުގެ ްާއޓަްމިކުިއކޮނޮއޮްކޓޯބަރ ރްމިނިސްޓްރީަގއި

ްވޯ ްކަނެކްޝަްނސްބްރަދާސް ްލިމިޓެޑުްްލްޑް ްވީހިނދު،ްޕްރައިވެޓް ްަރޖިސްޓްރީކޮށްފައި ްވެސް ްކުންފުންޏެއް ްނަމުގައި ގެ

ްއިންެވސްޓުއާްްވިޔަފާރި ްއި ްނަމުގައި ްޤައުމުތައާޓަކުުރމުގެ ްއެކި ްބްރަާދސް ްހިންގައި،ްރ ްޖަރީމާތައް ްބޮޑެތި ްގޮސް ކަށް

ްދާއިރާް ްފުޅާ ްޑްަރގުްމިގޮތުން ްއެތެރެކުރުާމއިްރެިފކިންޓްްެއއްަގއި ްހަތިޔާރު ްވަގަށް ްސްމަގުލްކުރުާމއި މަީންްާއިއ

ްގޭްއިކުރުމާންލޯންޑްރި ްއޮޕަރޭޓުކްރިމިނަލް ްމޭރުމާއިންގުތައް ްމީހުން ްފަދަްްކުރުމާިއ ނުޑކުރުން ނޑުބަ ްގަ އިންތިޚާބުތައް



5 

 

ވަީންޤައުމުތަުކެގްްެވްއެފަދަްޖަރީމާތައްްހިންގާފައިމީހުންްޤައުމުތަކަްށްއެތެރެްވީހިނދު،ްއަދިްއެްޖަރީމާތައްްހިންގާފައި

ްއެންމެްއިސްްފަާރތްތަކާސަރު ްއެްކަމަށްްގުޅިެގންްނާއަދިްފުލުހުންްކާރުގެ ގިނަްމީހުންްްވީހިނދު،ްމިގޮތުްންކެންޔާަގއި

ްތިބެ ްވަންދެން ްތަޙުޤީއެފަްއަހަރުތަކެއް ްހިންގި ްޤައުމުގަިއ ްއެ ްފަޅާއެރުމުން، ްހިންގިކަން ްޖަރީމާތަކެއް ްއެކަންްދަ ޤުން

ްޤައުުމގައިްުފޅާްދާއިރާްއެްމީހުންްްރުެވސްްއެްކަމާ،ްއޭްކޮށްަފއިވާމީހުންްއެޤައުމުންްޑީޕޯޓުްއަިދްއެްދެ،ްހާމަވެފައިާވކަމާ

ްވިޔަފާރިކުރަމުން ްދިޔަަކމާއެްއގައި ްކެންޔާ، ްތަޙުްއަދި ްކުރި ްއިން ްސަރުކާުރެގްއާޓަޤީޤުގައި ްޤައުމުގެ ްއެ ްބްރަދާސް ރ

ް ްބަެއއް ްއިްސ ްފުލުހުންނާްފަރާތްަތކާއެންމެ ްފަާޅއަރާފައިްްއަިދ ްއާޓަްގުޅިފަިއވާކަން ްބްރަދާްސއާވީހިނދު، އެުކްްރ

ްމިނިސްޓަރު ްމިނިސްޓަރުްޑިފެންސް ްޓޫިރޒަމް ްނާޒިމާއި ްްއަޙްަމދު ްއަދީބު ްަބއްދަލުވުންތަްއ3ްްއަޙްމަދު ތަނެއްަގއި

ްބާއްވަމުން ްހުޅުމާލޭގަ،ްގެންދާަކމާްޢާއްމުކޮށް ްވެސްްްއެގޮތުން ްފަރުކޮޅުފުށީގައި ްބާްއވާއާއި އަދިް،ްކަމާްބައްދަުލވުންތައް

ްރާއްޖެްއެ ްގޮސްަފއިވާްމީހުން ްފުރައިގެން ްމިހާރު ްމިނިސްޓަރުްއިން ްޑިފެންސް ްނާޒިމުްަކމަށް ބުނިކަމުގަިއްްއަޙްމަދު

މީހުންނަކީްތަފާތުްެއކިއެިކްްއާއިްއަދިްއެްކަމަށްްމީިޑާއގަިއްބުނަމުންދާތީްުނވާވަރުމީހުންްފުރިަކންްކަށަްވީނަމަވެސްްއެ

ްފޯ ްބައިަނލްް،ށްކޮޖުޕާސްޕޯޓް ްބަެއއްކަން ްގެންގުޅޭ ްހާމަކޮށްފައިއަޤްހަދައިގެްނ ްމީޑިއާަތކުަގއި ްދުނިޔޭެގްްވާމީ ވީހިނދު،

ް ްމަޝްހޫރު ްހިންގާފައިވާ ްޖަރީމާތައް ްބޮޑެތި ްކަންކޮޅުަތކުަގއި ްއެކި ްނުރައްކާތެރި ްމިްއާޓައަދި އަށްްްރާއްޖެްރްބްރަދާސް

ްއެ ްމިނިސްޓަރުްމީހުންނާްގެނެސް ްޑިފެންސް ްއަދީބުްްއެކު ްއަޙްމަދު ްމިނިސްޓަރ ްޓޫރިޒަމް ްނާޒިމާއި އަޙްމަދު

ްމީޑިއާް ްސާބިތުކޮށްދީްްހަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަން ްރަނގަޅަށް ްވަރަްށ ްމަްނޒަރުތަކުން ްވީިޑއޯގެ ްފޮޓޯއިންނާއި ްދައްާކ ް،އިން

ްމިް ްގުޅުންހުރިްޚަބަރުފަތުރަމުންދާތީ، ްސީދާ ްސަލާމަތާ ްޤައުމީ ްް،ކަމަކީ ްއިންތިހާއަްށ ބިރުހުރިްްކަންބޮޑުވާންޖެހޭއަދި

ްެގނައުމަށްްކަމަކަށް ްސަމާލުކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްފާުޅކޮށް ްކަންޮބޑުވުން ްމިކަމުެގ ްރަްއޔިތުްނެގްްވާތީ ޓަަކއި

ނޑުްހުށަހެޅިވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްމިްކުއ145ްްއާއިްްއްދާަވނަްމ145ްާމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެް .ްންލިްމައްސަލަްއަޅުގަ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގަާވއިދުގެ ްމާއ146ްްމަޖިލީހުގެ ް)ށ(ަވނަ ްމައްސަލަދާގެ ްުކއްލި ްވަނީ ްހުށަހެޅިްއޖެްަގއި ްމައްސަލައަކާްްެއއް ްއެ ްނަމަ

ްބަހު ްފެސްމެދު ްަނގަންްކުރުމަށް ްވޯޓެއް ްމަޖިލީހުގައި ްބަނޭތޯ ްނަގާނީ ްވޯޓު ްއެ ްއެހެންވީާމ،ްވާނޭ. ްނުލައޭ. ހުސަކާ

ްްނެގުމަށްވޯޓު ްޖައްސަވައިްޓަަކއި ްރަނގަބީލު ްޖަހަންޖެހޭ ްއެދެން.ްއަމީންދެއްވުމަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްައރިހުން ޢާއްމު

ނުޑްހުރިހާްމެންބަރުންްވެސްްކާޑުކޮޅުތައްްެޗކު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް ނޑުްުފރުޞަތުްއަރުވަން.ްއަުޅގަ ކޮށްލެްއވުމަށްްއަުޅގަ

ވަނަްމާއްދާގެްދަށުނ149ްްްވަނަްމާއްދާްއާިއ145ްްމިހާރުްވޯޓަށްްމިްދަންނަވާލަނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ްުކއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްފަހުމީ ްއިމްތިާޔުޒ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމަޖިލީހުގަިއްްމާފަންނު މައްސަލަ

ްބަހުސްކުރެއްވުމާްމެދުްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެްއވުމަށް.ް
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

45ްްޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާ

23ްްވޯޓުްދެްއވީ:

19ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަްއޔިތުންެގް.ްއެހެންކަމުނ42ްް.ްޖުމްލ22ްަ.ްފާްސވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ42ްުވޯޓުަގއިްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ް ްގަވާއިުދގެ 145ްްމަޖިލީހުގެ ްއާއި ްމާއްދާ ްޢިްއޒަތްތެިރ149ްްވަނަ ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްބެޭހް ްނިޒާމާ ްފާސްވެއްޖެ. ްބަހުސްކުރުމަށް ްމަޖިލީހުގައި ްމައްަސލަ ްކުއްލި ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާޒު މެންބަރު

ްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމު.ްްމައްސަލަްއެްއ،ްއޭދަފުށީ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުްނ:ްއޭދަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމު

ްފުރަތަމައިނުންެވްސް ނޑު ްައޅުގަ ްއެދެން. ްެޗކުކޮށްލަދެްއވުން ްމެޝިން ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ!

ްނު ްދެން ްއަނެކަތިކުރިން. ްބުނީމަ ްނުުކޭރ2ްްފިތެޭއ ްމަސައްކަެތއް ްމަަސއްކަތްުކރިން. ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްފަހަރު ވަނަ

ްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްއޭތިްެޗކުކޮށްލަދެްއވުންްވަރަށްްބޮޑަށްްއެދެން.ް

ް

ް
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ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނެންގެވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއޭދަފުށީ ްމޭޒުންްްއާދެ! ްއިދާރީ ްމަޖިލީހުގެ ްގުިޅގެން ްމައްސަލައާ ނިޒާމީ

ްއެހެްނވީމަ،ް ްއަޅުަގނޑު ްވިދާޅުަވނީ. ްމޭޒުން ްއިދާރީ ްކަމަށް ްއިން ްނުޖެއްސެވި ްރަނގަޅަށް ްކާޑު ްބެއްލެިވއިރު މައްސަލަ

ްޗެކުކޮށްލުމު ްރަނގަަޅށް ްކާޑުކޮޅު ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްދަންނަވާލަނީ ްއަބަުދވެސް ްކުރިން ްފުރުޞަތުްވޯޓުގެ ގެ

ްއަޅުަގނޑުްއަރުވަން.ްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ްކު ްހުށަހެޅުނު ްމި ްިމއަދު ްިމްނެގީ ްެއއް ްަމއްސަލަ ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްަމއްސަލަިއގަިއްބުނާްޢިއްޒަތްތެރި އްލި

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްއޮންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑަށް ްވިދާޅުވެފައި ްއޭގައި ްނާޒިމޭ ްއަޙްމަދު ްމިނިސްޓަރު ްޑިފެންސް ގޮތުން

ްއިންް ްއިދާރާ ްބޭފުޅެއް.ްއެހެންީވމާ،ްމަޖިލީހުގެ ްކިޔާ ްނާޒިމު ްމުޙައްމަދު ްހުންނެވީ ްމިނިސްޓަރަކަށް ްއޮޅޭ.ްޑިފެންސް އެބަ

ްމި ނޑަްށްވެސް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްދެއްވަންޖެހޭ ްއެބަ ްސަމާލުކަން ްކަންކަމަށް ްމި ްބަލައިގަންނައިރު ްމައްސަލަތައް ފަދަ

ްކަމަކަށްް ްހުރި ްބޭފުޅަކު ްކިޔާ ްނާޒިމު ްއަޙްމަދު ްމިނިސްޓަރަކަށް ްޑިފެންސް ްރާއްޖޭަގއި ްއެހެންވީމާ، ގަބޫލުކުެރވެނީ.

ްނާޒިމެއްްުއޅެނީތޯ.ްކިހިނެއްްެވގެންތޯ.2ްްޒިމެއްޯތ.ްނޫނީްއަޅުަގނަޑކަށްްގަބޫެލއްނުކުރެޭވ.ްއެހެންވީމާ،ްއެހެންްނާ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްބަދަލުުކރާނަން.ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދެގް އާދެ!ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްކަމަށް.ްިލޔެކިޔުންަތކުަގިއްއެގޮތަށްްއަުޅގަ

ވަނަްމާއްދާެގް)ށ(ަގއިްބުނަނީްކުއްލިްމައްސަަލއަާކ146ްްދުގެްވަނަްމާއްދާެގް)ށ(ަގއިްބުނަނީ،ްމަޖިލީހުގެްގަާވއ146ްި

ްެއް ްވާނަމަ ްކަމަށް ްބަހުސްކުރުމަށް ްމެދު ްމައްސަލަައކާ ްއެ ްލިބުނީ ްއަޣްލަބިއްޔަތު ްަމޖިލީހުގެ ްވޯުޓގައި ްނަގާ ްގޮތުން ބެހޭ

ފިޔަވަިއ،ްޖަލްާސގެްއެޖެންާޑްދުވަހުގެްއެޖެންޑާަގއިްހިމަނާފައިވާްކަންކަމުެގްތެރެއިންްއާަދއިގެްމަތިންްހިނާގްކަންކަންް

ް ްގަާވއިދުގެ ްކަމަށް. ްހުޅުާވލައްވާނެ ްބަހުސް ްމެދު ްމަްއސަލައަކާ ްއެ ްގެނެސް ްބުނަނ147ްްީހުއްޓުމަކަށް ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ް ްހިނދަކު ނޑަނާޅާހާ ްކަ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްމައްސަލ1ްްަމަޖިލީހުން ްކަމަށް. ްދިގުވެެގންނުވާނެ ްބަހުސް ްމި ގަޑިިއރަށްވުރެ

ްްހުށަހެޅުމަށް ްދެވޭނީ ްގިނަވެގެން ްމެންބަރަށް ްހުށަހަޅާ ްމައްސަލަ ްވާހަކަދަްއކ7ްްާއެ ްމެދު ްމައްސަލައާ ްކަމަށް.ްއެ މިނެޓު
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ް ްމެންބަރަކަށް ްދާނަން.3ްްކޮންމެ ްކުރިއަށް ްއަޅުަގނޑު ްމަތިން ްއެހެންވީމާ،ްއެގޮުތގެ ްެދވޭނީ. ްގިަނވެގެން މިނެުޓްކަމަށް

ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީ.ްއަޅުަގނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީ

ް

 ފަހުމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެް

ްފުރުޞަތުް ްހުށަހެޅުމުގެ ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްމައްސަލަ، ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުރިއްޔާ އާދެ!

ނޑުްާވހަކަދައްކަންްފެށުމުގެްކުރިން...ލިބިގެންދިޔަތީވެ ް.ްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެްއ،ްފަރެްސމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްދެންމެ ްއަކީ ްމަްއސަލަ ްނިޒާމީ ނުޑގެ ްރަީއސް.ްއަުޅގަ ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނެންގެވިްިނޒާމީްމައްސަަލއިަގއިްޑިފެންސްްމިނިސްޓަރުްއަްޙމަދުްނާޒިމުްކަމަށްްމީގަިއްަބޔާންކޮށްފައިްއޮތްްވާހަކަްއަށްް

ްޤަތަކީ...މަނިކުފާނުްޖަވާބެއްްނުދެއްވާ.ްޙަޤީ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއަޑުއިވިަވޑައިުނގަތީ. ްޖަވާބު ްޖަވާބުދިނިން. ނުޑ ްއަޅުގަ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަވާބުދިނިން އަޅުަގނޑު

ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްއަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

 ފަހުމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުދާްމާފަންނުްއުތުރު

ްބަހުސްކުރުމަށްް ްމައްސަލަިއގައި ްމި ްވެސް ްފުރަތަމަ ްެއންމެ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުރިއްޔާ އާދެ!

ށްްއެދިްހުށަހަޅާްބޭނުންފުޅުވާްހުރިހާްމެންބަރުންގެްވާހަކަފުޅުތައްްނިމެންދެންްމިްމައްސަލަިއގެްަވގުތުްއިތުުރކޮށްދެއްވުމަ

ްރަސްމީް ްއަދި ްއާއި ްމީޑިޔާ ްސޯސަލް ްބޭނުންވޭ ްޝުކުރުދަްނނަވާލަން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ! ްދަންނަވާލަން. ވާހަކަ

ްކަންކަްން ްއަވަްސެވގަނެ،ްމި ްފަރާތްތަކުން ްހިނގަމުންދާއިރު،ްއެ ްކަންކަން ްބާވަތުެގްނުރައްކާތެރި ްމި ްވެސް މީޑިޔާތަކަށް
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ްސަމާ ްަރއްޔިތުންގެ ްއަދިްރާއްޖޭގެ ްމީިޑއާ ްސޯސަލް ްއަށް، ްީމޑިއާ ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްކަމަްށ ްމި ްގެންނަވާީތވެ ލުކަމަށް

ްމިް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިއަދުގެ ނޑުމެންނަށް ްދަންނަވާލަްނ.ްއާދެ!ްއަުޅގަ ްޝުކުެރއް ްާޚއްޞަ ްވަރަށް ްމީޑީއާތަކަށް ރަސްމީ

ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވަގުތުަގއި ްއެހި ްވޯޓަށް ްފެނޭތޯ ްބަލައިގަންނަން ްމިްމައްސަލަ ްފެނިގެންދިޔަ ްއިން ްނަތީޖާ ްވޯޓުގެ ނަށް

ްޤައުމަށްްއާޓަރްބްރަދާސްްގެަނއުމަށްްމަސައްކަތްކުރިްމީހުންނާ،ްމިްކަމުގައިްއިންވޯލް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފު.

ް

ްލަ()ނިޒާމީްމައްސަ

ް

ްމަދުްޝަރީފުްވާހަކަދެއްެކުވން:މަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްތި

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްދެންމެއަކުްއެްފާހަގަކުރެްއވީްޙަޤީޤަތާްޚިލާފުް

ްޙަ ނަޑއެިޅގެން ްވާތީެވ.ްއެހެންވީމާ،ްކަ ްމައްަސލައިަގއި ްކުއްލި ްމި ްއެއް ްޮއއްާވްވާހަކަ ްއޭަގއި ްއެއް ްވާހަކަ ްޚިލާފު ޤީޤަތާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިްއޔާ ްސުވާލެއް. ްއުފެދޭ ްމީ ްބަހުސްކުރެވިދާނެތޯ، ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްސަލަ އެ

ްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރި ްބަހުސް ްފާސްކުރައްވައިފިްއޔާ ްމަޖިލީހުން ްއޮތީ ްގަާވއިދުަގއި ްލިޔެކިޔުމުަގިއްމަޖިލީހުގެ ްގެންދިުޔމަށް.ްމަޖިލީހުގެ ޔަށް

ްއެގޮތަށްް ްމަޖިލީހުން ްގެންދަންޖެހޭނީ ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްގެނެސްގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިޞްލާޙު ްނަމުގެ އޮތް

ްާދއިރާެގް ްއުތުރު ްމާފަންނު ްގެންދަނީ.ްއަުޅަގނޑު ްމި ްުކރިއަށް ްމިހާރު ނޑު ފާސްކުރެްއވީމަ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެގޮތަްށްއަުޅގަ

ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިާޔޒުްފަހުމީްއަށްްފުރުޞަތުއަރުަވން.ޢިއް

ް

 ފަހުމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުމާފަންނުްއުތު

ްއެންމެް ްހަމަ ްއެގޮތަްށ،ްެއއީ ްނަމަ ްވަނީ ްކަުމގައި ްގޮތް ްރަނަގޅު ްެއއީ ްގޮތް ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްއާދެ!ްދެންމެ އަޅުަގނޑު

ްކަމަ ްގޮތް ްއެހެންވީމާ،ްރަނގަޅު ްނާޒިމު. ްބާޣީ ްސާފުަވނީ ްއެންމެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްދިޔަީއ. ްއެ ްމަޢުލޫމާތުލިބިގެން ށް

ނޑުމެން... ްމިއީްއަުޅގަ

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްهللا.ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދުް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުދޫްފޮނަ

ްައޅުަގނުޑެގް ްފާސްކުރެްއވީމައޭ. ްމަޖިލީހުން ްވިދާޅުެވއްޖެ ްޖަވާބުގަިއ ްދެންމެ ްރައީސް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ!

ްަޙޤީ ްަބއްލަވަނީ ްކިހާވަރަކަށްތޯ ްބަަލއިގަންަނއިުރ ްއެްއޗެއް ްމަޖިލީހަށް ްއެެއއްނޫން. ްމިްސުވާލަކީ ްއެހެން ްއެްއޗެއްތޯ. ޤީ

ްޑިފެންސްް ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްޖެހިވަަޑއިގަންަނވާ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވަން ނޑައެިޅގެްނ ްކަ ްހަމަ ދެންނެވީ

ްކަމަށް.ް ްގެންނަންޖެހޭނެ ްސަމާލުަކމަށް ްރިޔާސަުތގެ ްސަމާލުކަމަށް، ްއކުރިން ްއޮތީމަ، ްނުބަިއޮކށް ްނަން މިނިސްޓަރެއްގެ

ޖިލީހަށްްކޮންމެްއެްއޗެއްްކޮންމެްގޮތަކަށްްލިޔެަފއިްލިޔަސްްއެްބަލައިގަންނަންްފާސްވީމަްނިމުނީތޯ.ްއެއީތޯްއެހެންވީމާ،ްމަ

ްމިް ްވިދާޅުވީ ްއެ ްދެންމެ ްނިސްބަތްކޮށް ްމެންބަރުންނަށް ްބައެއް ްމަޖިލީހުގެ ްއެއާެއކީަގއި ްހަމަ ްދެން ްޖަވާަބކީ. ރައީސްގެ

ްއޮތޭ ްގުޅުން ްމަޖިލީހާ ްމީހުންނާ، ްއުޅޭ ނޑަށްްްގެނެސްގެން ްއަުޅގަ ްހަނުއިންނެވީމަ ްއެކަުމގައި ްަރއީސް ވިާދޅުވިއިރު

ްަރއްޔިތުްނގެް ްއަުޅވާއިރު ްެއއް ްޒިންމާ ްެއވަުރގެ ްބޮލުގައި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުްނގެ ްނުކުރެވޭ ޤަބޫލެއް

ްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުގައިްމަނިުކފާނުްއިނދެގެން...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ްއާދެ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެންގެީވކީ. ްތި ްމިހާރު ްނޫން ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ މާ

ްދާއިރާެގް ްފޮނަދޫ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ްޢިއްޒަތްތެ ްމެންބަރު ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނެންގެވީ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްމެންބަރު ރި

ނޑުްބުނާްއެްއެޗއްްޢިްއޒަތްތެރިް ނޑުްބަލަިއގަތިން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަުރންްއަުޑގަދަކުރަްއވާތީްއަުޅގަ އެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެްނނެވިން، ްއަޅުަގނޑު ްއިވިވަަޑއިނުަގންނަވަނީ. ްރިޔާސަތުގެްްމެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ

ްއެގޮތަށްް ްމިހާރު ްމަޖިލީހުން ްޝުކުރުދަންނަވަމޭ. ްއެކަަމށް ްގެނެސްދެްއވީތީ ްކުށް ްލިޔުމުގަިއވާ ސަމާލުކަމަށް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ނޑު ްއަޅުގަ ްގެންދަނީ. ްމި ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްއަުޅަގނޑު ްވާތީ ފާސްކުރަްއވާފައި

ްމީްއަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒްްފަހު

ް

 ފަހުމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުމާފަންނުްއުތު
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ްާރއްޖެް ްބްރަދާސް ްއާޓަރ ްައކީ ްވާހަކަ ްގެންދިޔަ ްދަްނނަވަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ!

ްއަށް...ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްސަލަްއެއް،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ނިޒާމާްބެހޭްމައް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްމެންބަރުްރިޔާޟުވިލުފުށީްދާއިރާގެް

ނޑުްހުށަހެޅި،ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލާްބެހޭްބިލެއްަގއި ްއަޅުަގނުޑްނިޒާމާްބެހޭްމަްއަސލަްއެްއްމިްނެީގްމިްމަޖިލީހަށްްއަުޅގަ

ްމިް ްހުއްޓައިލާފަިއ، ްއޮތީ ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން ްއެ ްނުގެްނގޮސް ްކުރިއަށް ްދުވަހު ްއެ ްބިލު ްއެ ްޮއެވގެން ކުށެއް

ްއޮތީް ްމިއާ ްގެންދިަޔއިމަ.ްއެހެންވީމަ،ްެއއާއި ްެއކަން ްެތރޭގައި ްއެއްގެ ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ތަނުގެ

ްދިމާވެ ްވެސް ްމިއަދު ްމިައުދްކޮންތަފާތެއްތޯ. ްދިމާވެގެން ްމައްސަލަ ްކުެށްއގެ ްއެްއެޗއްގެ ްއޮތް ްލިޔެފަިއ ްއުޅެނީ ްމި ގެން

ްވެސްްމިްއުޅެނީ.ްއެހެންވީމަ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއުތުރުް ްމާފަންނު ްއިށީނދެަވަޑއިގަންަނވާ. ްނެންގެވީ. ްތި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްެއްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްއަށްްއަުޅަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރވަން.ްދާއިރާގެްޢިްއޒަ

ް

 ފަހުމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުމާފަންނުްއުތު

ްަމއްޗަށްް ްެއއްގެ ްވާހަކަ ްއާަދއިގެ ްމީ ްއަީކ ްމައްސަލަ ްެގންދާ ްމި ްބަހުސްކުރަމުން ްައޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

އިާވްމައްސަލަްއެއްްޫނން.ްމީްމުޅިްދުނިޔެްއަށްްަމޝްހޫރު،ްމުޅިްދުނިޔޭގެްމީިޑާޔްކަވަުރކުރާްބައިނަލްއަްޤވާމީްބިނާވެފަ

ހުރިހާްފަރާތްތަކުން،ްއެމެރިކާްސަރުކާރުންްވެސްްކަށަވަުރކޮްށދީފައިވާްބައިނަްލއަޤްވާމީްފެްނވަރުގެްޮބޑުްމާފިޔާްގޭްނގެްއް

ރުމާއިްޤައުމުތަކަށްްއައިސްްއެްޤައުމުތަކަށްްފަސާދަކޮށް،ްޑްރަގުްޓްރެފިކުކުރުމާ،ްކަހަލަްގޮތަށްްއޮޕަރޭޓުކުރާ،ްމީހުންްމެ

ްސަލާމަތަށްް ްޤައުމުގެ ްމި ްމައްސަަލއިަގިއ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްަބއެްއގެ ްކުރާ ްޖަރީމާތަކެއް ްހުރިހާ ްބާވަތުގެ މި

ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްގެނަުއމަށް ްސަމާލުކަމަށް ްވާހަކަ ްއެްއެގ ްމައްސަލަ ްއެހެންްނުރައްކާތެރި ްކީއްެވގެންތޯ ްހުށަހެޅީ. ްމި ނޑު

ްއެހެންވީމާ،ް ްނުވަނީތޯ؟ ްވާަހކަައަކށް ްސަމާލުވާވަުރގެ ްމިީއ ްސަމާލުވެަވޑައިުނގަންނަވަނީ. ްކަމަށް ްމި ބޭބޭފުޅުން
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ްކަުމގަިއ،ްިމް ްމި ްތިބެނީ ްއެ ްފަރާތްތަކުން ްާވގިވެިރވާ ްސަރުާކރަށް ްމި ްޝަްއކުކުެރވޭ ްެވސް ްހިސާބުން ްމި އަޅުަގނޑަށް

ނޑަްށްމިހާރުވެސްްމިހާްހިސާބުންްބާވަތުގެް ކަންތައްްކުރުމަށްްާވިގވެރިެވ،ްއެްބޭފުޅުންްކުެރއްިވްކަމެއްެގްގޮުތގަިއްއަުޅގަ

ްރާއްޖޭގެް ްވެސް ްހިސާބުން ްމިހާ ްައޅުަގނޑު ްއުޅޭއުޅުން، ނޑާލަްނ ްކަ ްބޮލަށް ްބައެއްގެ ްއެހެްނ ްއެހެންވީމާ، ޔަޤީންވޭ.

ްވެސް ްހިސާބުން ްމިހާ ްދަންނަވަން. ްކޮބައިކަން.ްްރައްޔިތުންނަށް ްމީހުންނަކީ ްބަިއެވރިވާ ްކަމުގައި ްމި ްެއނގިގެންދޭ އެބަ

ްރަްއޔިތުންް ްޤައުމުގެ ްމި ްވިދާޅުވި، ްފަހުން ްދާދި ްވަީޙދު ްޮޑކްޓަރ ްެއނގިގެންދިަޔ، ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އާދެ!

ހަމަްޝައްކެއްނެތް.ްސިއްަސއިގެންދާްވަރުގެްއިންެވސްޓްމެންޓުތައްްމިްރާއްޖެްއަްށްގެންނާނަމޭ.ްފަރާތްތަކުން.ްާއދެ!ްމީް

ްބާވަުތގެް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްގެަނއީ. ްބައެއް ްނުރައްކާތެރި ްވަރަްށ ްގޮއްސި. ްސިްއސައިގެން ްރަްއޔިތުން ރާއްޖޭގެ

ނޑުމެންްދިވެހިްރައްޔިތުންްސިއްސައިގެންްދާްކަންތައްތަަކކީ.ް އިންވެސްޓަރުންްގެަނއުމަށްްމަސައްކަތްކުރާީތވެ،ްމީްއަުޅގަ

ްރަްއޔިތުން ްދުނިޔޭގެްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނުރައްކާތެރި، ްމީ ްނޫން. ްއިންވެސްޓަރުންެނއް ްބާވަތުގެ ްމި ްބޭނުންވާނީ ނަށް

ްެއްއް ްަމއްސަލަ ްކަންބޮޑުވާ ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްަބއެއް. ްސިފަކޮށްފަިއވާ ްގޮުތަގއި ްމީހުންގެ ނުރައްކާތެރި

ްބޮުޑްކްރިމިނަލް ްޤައުމު ްކުަރން.ްރާއްޖޭގެ،ްމި ްކަންތައްަތއް ްދާތަްންްކަމުގަިއްމި ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްހެދުމުގެ ހަބަކަށް

ްޤައުމުަގިއް ްގެންދަނީ ްމި ްޤައުމު ްދަން.ްމި ްކަމުަގިއްސިއްަސއިގެން ްމި ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްފެންނާތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ވުރެްމާްމަތީްބަޣާވާތެއްްހިންަގއިފި.ްެއއީްަޤއުމުގެްެލވެލްަގއިްހިންގިްކަމެްއ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިހާރުްމިްގެންދަނީްއެއަށްް

ލެވެލަކަށް.ްމާްމަްއޗަށްްމިްެގންދަނީ.ްބައިނަލްއަޤްވާމީްފެްނވަރުެގްބޮޑުްހަބަކަށްްހަަދއިގެްންމިްޤައުމުްައޅުަގނޑުމެންެގް

ްއިޚްލާޞްތެިރކަާމް ްވަރަށް ނޑު ްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްވަރަށްްނުރައްކާތެރި ްމިްދަނީ.ްމީ އަތްމަތިންްދޫވާްހިސާބަށް

ް ްމަޖިލީހުގެ ްބަލައި،ްތަޙުޤީޤުކޮްށްއެކު ްރަނގަޅަށް ްކަމަށްްސަމާލުވެ،ްމިކަން ްދަންނަވަން.ްމި ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް އެހެން

މިްކަމުގައިްޝާމިލުވާްބޭބޭފުުޅންގެްމައްޗަށްްތަޙުޤީޤުްވެސްްހިންގެންޖެހޭނެްކަމަށް.ްޤައުމީްސަލާމަތާްބެހޭްކޮމިޓީންްމިް

ނުޑްދެކޭ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަން.ްއާދެ!ްަބއެްއްބޭބޭފުޅުންްވާހަކަދަްއކަވަުމްންްމައްސަލަްބެލެންޖެހޭނެްކަމަށްްވެސް ވާހަކަ

ްެއް ްވާހަކަދެްއކެވި. ްބޭބޭފުޅުން ްފަދަ ްމިނިސްޓަރު ްިޑފެންސް ްބޭބޭފުޅުން، ްނިސްބަތްވާ ްކަމަށް ްމި ްއާދެ! މީޑިޔާަގއި،

ްވީިޑޔޯތަ ްފެނިގެންދިޔަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްަކމަށް. ްނުވާ ްގުޅުމެއް ްބޭފުޅުްންމީހުންނާ ްއެ ކުން

ްރޭސްް ްމޮޓޯ ްއޮތް ްހުޅުމާލޭގައި ްބޭބޭފުޅުން ްއެ ްދިޔަ. ްސާބިތުެވގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދިޔަކަްނ އިތުރުފުޅުހައްދަވަމުން

ްރަސްމިއްޔާުތގަިއް ްއޮލިމްޕަްސްހުޅުވުމުގެ ްބައިވެިރވެަވޑަިއގަތް.ްއަދި ްއާޓަރްބްރަދާސް ްދަންނަވާ ްމި ްހަފްލާގައި ފެށުމުގެ

ްބައިވެިރވެް ްމިްވެސް ްބްރަދާސް ްއާޓަރ ްކީއްވެތޯ ްތިބި. ްއެބަ ްއިންވެސްޓަރުން ްރާއްޖޭަގއި ްީކއްެވގެންތޯ؟ ވަަޑއިގަތް.

ްޑިފެންސްް ްވަަޑއިގަންަނވާއިުރ، ްމިނިސްޓަރު ްޓޫރިޒަމް ްދިމާލަކަށް ްކޮންމެ ްހަމަ ްވަނީ. ްޚާއްަޞ ްތެރެއިން އެންމެންގެ

.ްދެންްއެްނޫންްއިންެވސްޓަރުންްރާއްޖޭަގއިްނެތީތޯ؟ްމިނިސްޓަރުްވަަޑއިގަންަނވާްފަހަތުގައިްމިްތިބެނީްއާޓަރްްބރަދާސް

ްަދއްކަނީ.ް ްމި ްވާހަކަ ްގޭްނގެްއގެ ްމާފިޔާ ްބޮޑު ްމަޝްހޫރު ްއަްށ ްދުނިެޔ ްމުޅި ްވަނީ؟ ްޚާްއޞަ ްމި ްމީހުން ްމި ކީްއވެތޯ

ްމީ ްސިފަކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްގޮުތގައި ްުނރައްކާތެރިކަެމއްގެ ްވަރަށް ްއައުަމކީ ްޤައުމަށް ްމި ްމީހުން ްއެ ްއެހެންވީމާ،
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ްރައްޔިތުންް ްއަްތމަތިން،ްޤައުމުގެ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްޤައުމު ްކަމެއް.ްމި ްސަމާލުވާންޖެހޭ ްވަރަށް ްއެންމެން އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެންނަމަވެސްް ްގޮުތގަ. ްކަެމްއގެ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްފެންވަރުގައި ްމީހުންގެ ްއެ ްދެން ްއެއީ ްކުރިޔަސް ްބަޣާވާެތއް ވެގެން

ްހާ ްނުރަްއާކތެރި ްފެންވަުރގެ ްގޮުތގައިްދުނިޔޭގެ ްކަމެްއގެ ްކަންބޮޑުވާ ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ްަވއްޓާލުމަކީ ްޤައުމު ްމި ލަތަކަށް

ްމިް ްފަހަރު ްެއއް ްއަދިެވސް ްހުށަހަޅަނީ. ްގޮތުަގއި ްަމއްަސލައެްއގެ ްކުއްލި ްމައްސަލަ، ްުކްއލި ްމި ްދެކޭތީެވ އަޅުަގނުޑ

ްވާހަކަފުޅު ްބޭފުޅުންގެ ްހުރިހާ ްބޭނުންފުޅުވާ ްބަހުސްކުރަްއވަްނ ްކުރިއަށްްމައްސަލަަގއި ްމައްސަލަ ްމި ްނިމެންދެން ތައް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްޝުކުރިއްޔާ ްކުރުކޮށްލަން. ްވާހަކަ ްވާހަކަދަްނނަވަމުން ްއެދޭ ްއިތުުރޮކށްދެއްވުމަށް ްވަގުތު ގެންދިއުމުގެ

ްރައީސް.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުް

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

ދަށުންްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިްމތިޔާޒުްފަހުމީްހުށަހަޅުްއވާފަިއާވްކުއްލިްަމއްސަލަިއަގއިްއަިދް

ްބަހުް ްމައްސަަލއިގެ ްގޮތަށް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަނިކުފާނު ްވާހަަކްއެ ްތާއީދުކުރާ ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިތުރުކުރުމަށް ސް

ްމިް ްބަަޔކު ްއުފައްދާ ްބިުރވެރިކަން ްކަްނކޮުޅތަކުަގއިްސިޔާީސްގޮތުން ްެއކި ްަރއީސް.ްދުނިޭޔގެ ދަންނަވާލަން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްެއކަ ްކަންބޮޑުވަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންބޮުޑވަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެތެރެެވގެންދިަޔއިމަ ްއަށް ްފަހަތުގަިއްރާއްޖެ މުގެ

ްމަޖިލީހުެގް ްަވޒީރުންގެ ްރާއްޭޖގަިއ2ްްރާއްޖޭގެ ްހިންގުވަންެވގެން ްޖަރީމާ ްރާއްޖޭގައި ްތިއްބެވީމަ.ްެއްބޭފުޅުން މެންބަރުން

ްނުކުެމވަަޑއިގެްން ްުކރިމައްޗަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްެއއަށްފަހުގަިއ ްއަދި ްތިއްބަަވއި، ްޭބފުޅުން ްދެ ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ްފެންނަމުންްއިތުރުފުޅުހެއްދެވީ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްރަީއސް.ްމިއަދު ްިޢއްޒަތްތެރި ްކަންބޮުޑވޭ. ްބޮޑަށް ްެއއަްށވުެރްވެސް މާ

މިްދަނީްޒިންމާދާރުްސިޔާސީްއިދިކޮޅުްހަރަކާެތއްްތަސައްރަުފފުދިގެންްމަސައްކަތްކުރަމުންްާދތަން.ްމީގެްކުރިންްވެރިކަންް

ްމުޒާހަރާކުރަމު ްތިބެެގން ްޖަޒުބާތުަގއި ްޚަބަރުދަބަރުްބަދަލުވީމާ ްވަދެލައި، ްއެތެެރައށް ްކުަޑކޮށް ްފަރާތްތަކަކަށް ްދިޔަ ން

ބަލައިލިއިރުްކަމަކުާދކަށްްނެތް.ްމިްރާއްޖެްއޮޔާްގޮްއސި.ްމިްރާއްޖެްއޮޔާިދޔަކަންްމިްއެނގުނީްރަނގަޅަށްްގޭތެރެްައްށް

ްބަލަ ްފޮޓޯތައް ްއަިއްމީހުންގެ ްއަށް ްރާއްޖެ ްބަަލއިލައި،ްމި ްެއއްޗެހި ްޚަބަރުތަކާ ްއަިއްވަދެ ްާރއްޖެ ްމި ްމިްއެނގުނީ އިލީމަ

ްިވޔަފާރިކުރާ،ްއަިދް ްހިންގަިއ،ްޑްރަުގގެ ްގޭްނގު ްދުނިޔޭގަިއްމާފިޔާގެ ްމީހުންނަކީ ްބަެއއްަކން.ްއެ ްކިޔާ އާތަރްބްރަދާސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްަބއެއް. ްކުރާ ްކަްނތައްތައް ްވެސް ްއެހެނިހެން ްއާއި ްޓްރެފިކިން ްހިއުމަން ނުވިތާކަށް

ބޮޑުވަނީްމިހާރުްފަޅާއަރަިއގެންްއުޅޭްމައްސަލަްއަށްްވުެރްއިތުރުްމައްސަލަތަކެއްްކުިރައށްްއޮތްތާނގައިްފާހަަގވެގެްންކަން

ހިނގައިދާނެތީވެ.ްިދވެހިރާއްޭޖަގއިްޕޮލިސްްސަރވިސްްއިންްޮއތީްއަންގާަފއިްއާތަރްބްރަދާްސގެްމައްސަަލއާްބެހޭްގޮތުންް

ްބޭފުޅު ްއެ ްތެރޭގައި ްމަހުގެ ްއޮއްާވްޖެނުއަރީ ްގޮތަށް ްއޮތް ްލަފާ ްެއ ްސަރުކާރަށް. ްކަމަށް ްވާނެ ްދެއްވާފަިއ ްއެއް ްލަފަ ން

ކުންފުންޏެއްގެްގޮުތަގއިްއާތަރްބްރަދާސްގެްބޭފުޅުންްހިއްާސްއޮންނަްގޮތަށްްމިްރާއްޖޭަގިއްރަޖިސްޓްރީކުރެިވގެންްދިޔައީް
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ްއަދާ ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްސަރުކާރު ްމިއީ ްޚިާލފަށް. ްޤާނޫނުތަކާ ްބަލަންޖެހޭނެްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކޮމިޓީން ްބަލާ ްމިންވަރު ކުރާ

ްވަކިް ްދޭ ްހުއްދަ ްޤާނޫނުތަކުން ްޓަކައި ްއިންވެސްޓްމަންޓެްއްރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ްފޮރިން ްރާއްޭޖަގއި ްއެއް.ްެއއީ މައްސަލަ

ނަޑއެިޅގެންްމަނާކޮށްފައިވާްަބއެއްްމިއީްމިފަަދްބޭފުޅުންނަކީ. ޢިއްޒަތްތެރިްްބަޔަކުްހުރޭ.ްެއގޮތުންްޤާނޫނުތަކުަގއިްހަމަްކަ

ްއަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރާއްޖޭެގ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަކޮށްަލން ނޑު ްއަުޅގަ ްޮގތުގައި ްކަމެްއގެ ްދެވަނަ ރައީސް.

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްާވހަކަ. ްމަސައްކަތްތަކުގެ ްުކރަމުންދާ ްފަރާތްތައް ްވާދަވެރި ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްޓަކައި ދަތިކުރުމަށް

އާްެއއްކޮށްްުއޅޭްބަޔަކުްކުރާްދަތިްކަމެއް.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔާއްދެކޮޅަށްްއުޅޭްބަަޔކުްކުާރްމިއީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް

ދަތިކަމެއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކުރިމަތީަގއިްބައިންދާފައި،ްއޭަނގެްފަހަތުގައިްބޮޑުސިްނގާްދެްމާފިޔާް

ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާްކޮށްދެްއވާްހެޔޮްކަންތައްތަކަީކ.ްދިވެހިާރއްޖޭެގްްގޭންގުްބަަހއްޓާފައިްމިްކިޔަީންމިއޭްދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްފެޭން ްއެބަ ްއިން ްފޮޓޯ ްއެންމެންނަށް ްހުރިހާ ްބުނާއިރުަގއި ްއިންެވސްޓްމެންޓުތަކޭ. ްއައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްފަރާތުން

ނޑުްމިްބޮޑުސިންގާްދެްަވގުންްެވސްްފަހަތުގައިްބައިިތއްބާފައިްހުްނނަްތަން.ްޢިއްޒަތްތެ ރިްަރއީްސ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ދަންނަވަނީްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހުގައިްިތއްބެވިްބޭފުޅުންްބަދަުލނުކޮށްްމިްރާއްޖެްނެތްްރަނގަޅަށްްގެންދެޭވކަށް.ްަވޒީރުންެގް

ް ްތިބި ްވަދެ ްތަނަށް ްއެ ްކާލަންވެގެން ްރާއްޖެ ްތެރޭަގިއްމި ްދޮޅުއަހަރު ްބޭފުޅުންނަކީ ްއެތިބަ ްމިހާރު ބައެއް.ްމިްމަޖިލީހުގައި

ްކަމަށްް ްނުދެކޭނެ ްވެސް ްަވސް ްވެރިކަމުގެ ްދެން ްދިރުވާލަިއގެން ްއެއް ްޚަޒާނާ ްބަިއތުލްމާލަކާއި ްއޮތް ްއޮތިއްޔާ ރާއްޖޭަގއި

ްބަދަލެއްް ްމަޖިލީހަށް ްވަީޒރުންގެ ްއެހެންވީމާ، ްތިބީ. ްއެ ްމަޖިލީހުގަިއ ްވަޒީރުްނގެ ްމިއަދުގެ ްބަެއއް ްތިބި ވިސްނަިއގެން

 ނުގެންނަްކަމަށް...

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުވިލު

ްއެްއެޗްއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްމައްަސލައާ ްކުއްލި ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްމިއަދު ްއާދެ! ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްއޮޅޭ ްޙަޤީޤަތް ްކަުމގަިއ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވަން ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްނަމަ ްމިްދަންނަވަނީ ގޮތަށް

މަޖިލީހަށްްމައްސަލަްއެއްްހުަށހަޅައިފަިއވާކަންްވަރަށްްބޮޑަްށްފާހަގަކުރަން.ްއާދެ!ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފެންަން

ފޮޓޯތަކަކީްމިކަންްސާބިތުކޮށްިދނުމަށްްޓަކައި،ްމިކަންްޔަޤީންކުރުމަށްްޓަކައިްހުށަހަޅާފައިްުހރިްފޮޓޯތަކަކީްމިއީްހަދާފަިއް

ްފޮޓޯތަކެއް ްއެމް.ޑީ.ީޕްްހުރި ްމިއަުދ،ްމިއަދު،ްމިއަދު ނޑައެޅިގެން ްކަ ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ްއަދި ްއަޅުަގނޑުމެން ކަމަށް

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްވިސްނަންޖެހޭ. ްފުންކޮށް ްދޭތެރޭ ްމިކަމާ ްވަަރށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްދެއްކީމަ ްމިހެން ްވާހަކަ ްމި އިން

ނޑާލައި،ްދިވެިހރާއްޖެްއަށްްއެކިްކަހަ ލަްމީހުންްމިތަނަށްްގެނެސްގެންްކަންތައްތައްްހިންގީްކޮންބައެއްތޯ.ްއިޤްތިޞާދުްފު

ްޓަަކއިް ްކުރުމަށް ްކަންތައްތަެކއް ްގޮތަކަށް ްވަކި ްތަނުގައި ްފެނިގެންދިަޔީއްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެރިކަުމގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ްކަންަތއްތަ ްދައްކައި ްވާހަކަ ްމި ްކަމަށް ްއުޅޭ ްޓެރަރިސްޓުްންމިތާ ްއެހެންނަމަވެސްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްބޭފުޅުން. ްކުެރްއވި އް

ްކުރާް ްމި ްއާދަމުމެން ްޒާހިރު ްޓަކައި ްބަދުނާމުކުރުމަށް ްސަރުކާރު ްމި ްޓަކައި، ްބަދުނާމުކުރުމަށް ްސަރުކާރު ްމި މިއަދު
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ނޑުމެންްހަރުކަށިްއިބާރާތުންްކުށްވެިރކުރަންޖެހޭ.ްއާދެ!ްހަމަްއެއާއެކުަގިއްއަޅުަގނޑުްމިްހުށަހަޅާ ފަިއްކަންތައްތައްްއަުޅގަ

ްމިކަންް ްގޮތަކަށް ްތަފާތު ްޮގތާ ްޢަމަލުކުރާ ްއެހެންޏާ ްމިއަދު ްެވސް ްބަލައިގަތުމުަގއި ްމައްަސލަ ްމައްސަލަިއަގއި އޮތް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއާދެ! ްކަމެއް. ްބޭނުންވާ ްފާހަގަކުރަން ްމިތާ ްޓަކަިއ ްރެކޯޑަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެއީ ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން

ްބޮް ްވަރަށް ްހަަމ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުންާނއިްރައީސް. ްއިދާރީ ްަމޖިލީހުގައި ްަރއްޔިތުްނގެ ްމިއަދު ްއެބަ ްކަންޮބޑުޭވ ޑަށް

ނޑުމެްނ،ް ނޑުްއެހެންްމިްދަންނަވަނީްއަުޅގަ ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްކަންތައްތައްްމިއަދުްހިނަގއިދާްގޮތުން.ްއެއީްއަުޅގަ

ްކުއްލި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބޭފުޅުން ްނިސްބަތްަވަޑއިނުގަންނަާވ ްއަށް ްހުށަހެޅިކަުމގައިްްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަދި ްއެްއ މައްސަަލ

ނޑުްިމް ވީނަމަވެްސ،ްބިލެއްްހުށަހެޅިްކަމުގައިްވީނަމަވެސްްވަރަށްްބޮޑެތިްދަތިތަކާްކުރިމަތިލާންޖެހޭ.ްޚާއްޞަކޮށްްއަުޅގަ

ްަބއެއްް ްނޭނގިފަ. ްެވސް ްގޮެތއް ްވީ ްއެއަށް ްވަނީ ްވެސް ްމިއަުދ ްބިލުތަކެްއ ްގިަނ ްވަރަށް ްހުރި ްހުށަހަޅާފައި ްމަޖިލީހަށް

ްހުށަހަޅާފައިް ްމަޖިލީހަށް ްހަވާލުޮކށްފަ. ްައޅުަގނޑާ ްގެނެއްސަ ްހުރި ްއެބަ ްހޯދާފައި ްއެްއޗެހި ްއެ ްވެސް ްމަގުމަތިން މީހުން

ްހުށަހަާޅް ްބަޔަކު ްޮގތަކަށް،ްަވކި ްޒާތީ ްދޭތެރޭ ްބަަޔކާ ްދޯދިޔާކޮްށްވަކި ްވެސް ްއެހެންވީމާ،ްިމްދެންނެވިހާ ްއެއްޗެހި. ހުރި

ނޑުްހަމަްވަރަށްްބޮޑަްށްްމައްސަލަތަކާްމެދުްވަރަށްްނިަކމެތި ގޮތަކަށްްކަންތައްަތއްްުކރައްވަނީ.ްއަދިްޚާއްަޞކޮށްްައޅުގަ

ްބޭފުޅުންް ްނިސްަބތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ްއަްށ ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްބަަލއިގެްނއިުރގަިއ ްމައްސަލަ ްމި ްިމއަުދ ްބޭނުންވޭ ފާހަގަކުރަން

ްަގވާ ްއެއީ ްގޮތަކަށް، ްކޮންމެ ްހުށަހެޅުމެއް،ްހުށަހަޅާ ްކޮންމެ ްްެއްބޭނުންވާ ްވީނަަމވެސް ްކަމުަގއި ްހުށަހެޅި ްޚިލާފަށް އިދާ

ބަލައިގަންނަމުންްދާކަން.ްއަިދްހަމަްއެހެންމެ،ްސުޕްރީމްްކޯޓުންްމިްމަޖިލީހާްދެކޮޅަށްްފާސްކުރިްފާސްކުރުމަކާްުގޅިގެްން

އިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމިނިވަންްމުއައްސަސާތަކާްބެޭހްކޮމިޓީންްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމެއް.ްއެްހުށަހެޅުންްހުށަހެޅުއްވީްދިއްދޫްދާ

ްވެްސް ްހުށަހެޅުން ްއެ ްމެްނބަރަކު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްވެސް ްާތއީދުކުރެްއވީ ްއެއަށް ްސަމީރު. ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ތައްޔާރުކޮށްދިނީްަކއުންސެލްްެޖނެރަލް.ްމިއީްޕާޓީއަކުންްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމެއްްތައްޔާރުކޮށްިދނީމި.ްއެހެންވީމާ،ްމަޖިލީހުގެް

ްގަާވއި ްއޮވޭ ްއެބަ ްބުނެފައި ްަކނަޑއެޅިގެން ްލަފ15ްްާދުަގއި ްޤާނޫނީ ްވެސް ްޖެނެރަލް ްކައުންސެލް ްމާއްދާގައި، ަވނަ

ްދިޔަިއަމް ްކަންތައްތައް ްހިސާބަށް ްމި ްމިއަދު ްެއހެންވީމާ، ްހުރެއޭ. ްއެްއކިބާވެ ްފިކުރުތަކުން ްސިޔާސީ ދޭންޖެހޭނީ

ްސުވާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް ްޮގވާަލންްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ލުއުފެދޭ.

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކުަގއި ްކުރާ ްބޭނުންަވނީ،ްމަޖިލީހުން ްގޮވާލަން ްވެސް ްަރީއސަށް ބޭނުންވަނީ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްމިއީ ްއެހެންވީާމ، ްކޮށްެދއްވާށޭ. ްކަންތައްތައް ްގޮތަށް ކަންބޮޑުޭވ.ްްޝައްކުނުކުެރވޭ

ްއަދިްމިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅޭްކަންތައްތައް...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަގުމަތިންް ްބިލުތައް ްބައެއް ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްވާހަކަފުޅުގަިއ ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްެތރި ްހަމަެވއްޖެ. ވަގުތު

ްވިާދޅު ްވާހަަކ ްލިބިވަަޑއިގެންަފއިވާ ްމެންބަރަށް ްެއީއްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްހިތާމަކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވާތީ ވެފަިއ
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ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެއް. ްވާހަކަ ްެދކެުވނު ްގޮތަށް ްޝައްުކއުފެދޭ ްހިުތގަިއ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭ ްމަޖިލީހާ ހަމަގައިމުވެްސ

ްބިލުތަ ްހޯއްދެވި ްމަގުމަތިން ްބައްދަލުކޮށް، ްމެންބަރާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަހު ްއަށް ްަޖލްސާ ްމިއަދުގެ ކުގެްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްެއއްވެްސް ްއެކަހަލަ ްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ްގެންދާނަން. ްަބލަމުން ްައޅުަގނޑު ްކަންތައްތައް ްެއ ްއޮޅުންފިލުވައި، މަޢުލޫމާތު

ކަމެއްްއެގޮތަށްްހިނގަިއގެންުނވާނެ.ްއަިދްނުވެްސްހިނގާނެ.ްއަޅުަގނުޑްތިްމަޢުލޫމާތުްސާފުކޮށްްއެނގެންްބޭނުން.ްއަިދް

ް ްގޮެތއް ްހިނގި ްކަންތައްަތއް ްދޭތެޭރްއެ ްބިލުތަކާ ްފެނިވަޑައިގެންެނވި ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަމގުމަތިން ބަލައި،

ްއަޅުަގނޑުްފިަޔވަުޅއަޅާނަން.ްިތމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފު.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްތިމަރަފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފު

ްޢިްއަޒތްތެރި ްއަކީްް`.ްޝުކުރިްއޔާ ްކުއްލިްމައްސަލަ ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްރައީސް،ްމިއަދު ރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރި

އަޅުަގނުޑްވަރަްށްކަންބޮުޑވާްމައްސަލަްެއއް.ްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްސަބަަބކީްައޅުަގނޑުެމންގެްއިިމގްރޭޝަންަގއިްހުިރް

ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީސްމީހުން ްނުރައްކާތެރި ްމިފަދަ ްތެރެއިން ްއަީކްލޫޕްހޯލްތަކުގެ ްމައްސަލަ ްެއތެރެވަމުންދާ ްާރއްޖެ ގެ

ްމިްރާއްޖެް ްމީހުން ްމިފަދަްނުރައްކާތެރި ްއެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްޙަޤީޤަތަކީ ްކަންބޮުޑވާްމައްސަލަ ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްތާރީޚުތަކުް ްކުރީ ްމީގެ ްހިންގުމުަގއި ްޖަރީމާތައް ްނުަރއްކާތެރި ްފާޑުފާޑުގެ ްއަދި ްހަަލބޮލިކަމާ ްގެނެްސ،ްސިޔާސީ ގަިއްއަށް

ްގޮުތގަ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްައޅުަގނޑުމެންނަްށް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިފައިްަވނީްއެމް.ޑީ.ޕީްފަރާތުންްކުރާްކަމެއްގެ

ްއެހެނިހެންް ްފާޑުފާުޑގެ ްއަދި ްއާިއ ްނަުމގަ ްބޮޑީާގޑުންގެ ްުހރި ްއެބަ ްފެނިފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހުރި، ްއެބަ ފެނިފައި

ްދުވަސްް ްއެ ްދޮންމީހަކު ްެއީއްނަމުގައި ްއަތުވެއްޖެއްޔާ ްމީހަކު ްމިހާރު ްއިންވެސްޓަެރއް. ްެއއީ ްއަތުެވއްޖެއްޔާ ވަރު

ްމިް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުދަންނަވަްނ ްހާލެއްގައި ްއެްއެވސް ނޑު ްއަޅުގަ ްމީހެއް. ްހިންގާ ްޖަރީމާ ނުރައްކާތެރި

ްދިވެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫނޭ. ްބަެއއް ްނުރައްކާތެރި ްމީހުންނަކީ ްަރއްޔިތުންނަްށްއައިސްތިބަ ހިރާއްޖޭގެ

ްއެމް.ޑީ.ީޕް ްއޮތީ ްތާރީޚު ްގެަނއުމުގެ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްމީސްމީހުން ްހިންގާ ްޖަރީމާތައް ްފާޑުާފޑުެގ ްަޓކައި އޮޅުވާލުމަށް

ްނެތް.ް ްެއއް ްފެނިފަ ްހެއްކެއް ްކަމުަގއި ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮުތގަިއ، ްޝަްއކުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްވެސް ްކަމަކީ ްމި އަތުަގއި.

ްވެސްްްއެހެންނަމަވެސް ްމީހުން ްމި ްެވއްޖެއްޔާ ްގޮތުގައި ްއޮތް ްފެނިފައި ްތާރީޚުަގިއ ްވޭުތވެދިޔަ ްގޮތުަގއި ގަބޫލުކުެރވޭ

ްސަުރކާރުެގް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވަޒީރުންނާިއ ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްއަދި ްވިސްނުން. ްއެްމ.ޑީ.ޕީގެ ްވާނީ ްައޑީަގއި ގެނައުުމގެ

ް ްމީހުން ްއެ ްގެންގޮސް، ްތަންަތނަށް ްެއީކގައި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްއިސްވެރިންނާ ްެވސް ްވާނީ ްހަދާފައި އިންޓްރޮޑިުއސްކުުރވައި

ފަރާތުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޙަޤީޤަތަކީްމިއީ.ްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްއޮުޅވާލުމަށްްޓަކައިްއެމް.ޑީ.ީޕގެްފަރާތުންްމިް

ނޑުމެންްެއްއވެސްްހާލެްއަގއިްާތއީދުކުރާ ނެްފިކުރެއްްނޫން.ްިޢއްޒަތްތެރިްރާއްޖޭަގއިްހިންގަމުންދާްޔަހޫީދްފިކުރަކީްއަުޅގަ

ްދައްަކއިގެްން ްކުލަ ްފާޑުފާޑުގެ ްއިންތިޚާބުަގއި ްއަންނަ ްމި ްއަިދ ްއޮުޅވާަލއި ްަރއްޔިތުންނަށް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ރައީސް.

ނޑުމެންްދޭކަށްްބޭނުމެއްްނެތް.ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާމު،ް އެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްވޯޓުހޯދުމަށްްަމސައްކަތްކުރުުމގެްފުރުޞަތުްައޅުގަ
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ރާދަކުރެްއިވއްޔާްމިްާރއްޖޭަގއި،ްމިްާރއްޖޭަގއިްޢަދްލުވެރިްވެރިކަމެްއ،ްއިންސާފުވެރިްވެިރކަމެއްްގާއިމުކުރުމަށްްަޓކަިއްއި

ނޑުމެންްތެދުވާނީްޕީ.ޕީ.އެމްްރިޔާސީްކެންޑިޑޭްޓް އަޅުަގނޑުމެންްއެހެރީްޕީ.ޕީ.ެއމުންްރިޔާސީްކެންޑިޑޭޓެއްްހޮާވފަ.ްއަޅުގަ

ްއަރިުހގަ.ްއެްهللاްޢަބްދު ނޑުމެންގެްޔާމީން ްިރޔާީސްކެންޑިޑޭްޓްއަުޅގަ ްއެ ްއިރާދަކުެރއްިވްއޔާމު،ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއަށް މް.ޑީ.ޕީ

ްޕީ.ޕީ.އެމުންް ްއަޅުަގނޑުމެން ްފުރުޞަތު ްހިންގުމުގެ ްޖަރީމާތައް ްމިފަދަ ްއަދި ްބަލިުކރާނަން. ްފަރާތުން ޕީ.ޕީ.އެމުގެ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދޮރުތައް ްއެފަދަ ްއަދި ްނުދޭނަން. ްއަދިްްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްދާނަން. ްަބންދުކުރަމުން ްވެސް ްފަހުން މީގެ

ްފަރާތްތަްއް ްއެތެރެާވ ްއަށް ްާރއްޖެ ްއަދި ްިއމިގްރޭޝަންަގއި، ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްފަާރތްތަކަށް ްބެހޭ ްކަމާ ސަރުކާރުެގ

ނޑުމެންްބާރުއަަޅމުންދާނަން.ް .ޑީ.ޕީްަގއިްއެމ2113ްއަޅުަގނޑުމެންްްان شاهللاރަނގަޅަށްްސްކްރީންކުރުމަށްްޓަކައިްއަުޅގަ

 ބަލިކޮށް،ްރާއްޖޭގެްވެރިކަންްޯހދާނަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.

ް

 ްވާހަކަެދއްެކުވން:ދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުް

ްއާތަް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްއުޅޭ ްހުށަހެޅިގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްދު ްއަދި ްވަޒީރުންނާްބްރަދާސް، ްބަެއއް ްއައިސް ްރާއްެޖ ްބަޔަކު ްއޮޕަރޭޓުކުރަމުންދާ ްގޭްނގެއް ްވަުރގަދަ ްވަރަށް ނިޔޭަގއި

އެީކގައިްަނގާފައިްހުރިްފޮޓޯތަްއ،ްމިއަދުްއިދިކޮޅުްފަރާތްތަކުްންމިްވިދާޅުވަނީްހަދާފައިްހުރިްފޮޓޯތަކެކޭ.ްއެހެންނަމަވެްސް

ްރަ ްއެތައް ްތިބި ްކުިޅބަލަން ްދޮށުގައި ްއޮލިމްޕަސް ްއެއްްއެ ްފޮޓޯ ްވަޑަިއގެންނެިވ. ްހިންގަވާފަިއ ްފެންނާނެ އްޔިުތންނަށް

ްނޫންކަްން ްއެއް ްފޮޓޯ ްހުރި ްހަދާފައި ްެއއީ ްހުރި. ްހިފައިގެން ްދިދަ ްހުޅުވަން ްއެތަން ްރޭހުގައި ްކާރު ްހުޅުމާލޭ ނޫންކަން.

ްމީގެތެ ްެއނގޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެަތްއްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ރެއިން

ްެއއްެޗްއް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްތިއާ ްތިމަންނަ ްވިދާޅުީވ، ްގުޅީމަ ްފޯނުން ްއަދީބަށް ްފުރަތަމަ ްނުކުމޭ. ްއެބަ މައްސަލަތަކެއް

ްފަހުންް ްކަމެކޭ. ްިމވެނި ްއޮތީ ްކަމުަގިއ ްމި ްނެތޭ. ްގުޅުެމއް ްމީހުންނާ ްއެ ްތިމަންނާ ްބުނީ ްހަދާފަ. ްފަހުން ދަންނަވާނަމޭ،

ްއަ ްިސޓީ ްލީުކވި ްެއއް.ްއިމިގްރޭޝަނުން ްސިޓީ ްއޮތް ްފޮުނވާފައި ްސޮއިކުަރްއވައި ްމިނިސްޓަރު ްއަމިއްލަފުޅަށް ކީ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްރަީއސް. ްބައްަލވަންޖެހޭ.241ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަ ްމިކަން ްކޮމިޓީން ްސަލާމަތުގެ ްޤައުމީ ްއަދި ކޮމިޓީ

ްބަލަ ްމިކަން ްޖެހޭ ްއެބަ ްމިންަވރަށް ްޝައްކުނުއުފެދޭ ްޮގތުން ްުގޅޭ ްމިކަމާ ްރައީސް.ްބައްލަވާފައި ްޢިއްޒަތްތެރި ން.

ްޓަަކިއް ްައވަހާރަކޮށްލުމަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއިރުަގއި ްސަމިޓުެގ ްސާުކ ްއެބަ ްލިބޭ ްމަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްައވަހާރަކޮށްލުމަށްް ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ްގެނެސްގެން ްމީހުން ްމި ްބޭފުޅުން ްތިްއބެވި ްއިދިކޮުޅގައި އޭރުވެސް

ް ްއުޅެނީ.ްމަސައްކަތްކުިރކަން. ްމި ްއުފެދިގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްޝައްކު ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް މިއަދު

ްރަީއސް.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިއީ. ްމަސައްކަްތ ްކުރަމުންދާ ްކާމިޔާުބކުރެވޭޯތ ްމިކަން ްއަނުބރާ ްއަލުން އަނެއްާކވެްސ

ްގުޅިގެންް ްަވޒީރުންނާ ްބަޣާވާތުގެ ްމި ްތިބެގެން، ްކަންޮކޅުތަުކގަިއ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިންގުމަށްް، ްޖަރީމާތައް ދިވެހިރާްއޖޭގައި

ްގޭްނގުް ްމަސައްކަތްކުރީ ްމީހުން ްމި ްޓަކަިއ ްަނއްތާލުމަށް ްބަަޔކު ްއެަތއް ްެކންޔާަގއި ްކުރަނީ. ްއެ މަސައްކަތް
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ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިއަދު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިބީ ްއަދާކޮށްަފއި ްމަގާމުތައް ްބޮޑެތި ްކެންާޔގެ އޮޕަރޭޓުކޮްށގެން.

ްވިދާޅުީވ،ްދިވެހިރާއްޖޭ ްނޫންތޯ ްޒަޢީމެއް ްތިމާމެންގެ ްވާހަަކދައްކާއިުރަގއި ްދީނެއްގެ ްނޫން ްއިސްލާމްީދން ަގއި

ްީމގެް ްުއޅެވޭނޭ. ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްދީނަކަށް ްކޮންމެ ްަޤބޫލުކުރާ ްމީހަކު ްއެ ްދީން، ްނޫން ްިއސްލާމްދީން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ނޑުެމންްއަލިފާންބޯޅަްުއކަނީ.ްައޅުގަް ނޑުމެންނޭްގޭްނގުްހިންގަނީ.ްމިއަދުްނުކުމެްެއްބޭފުޅުންެގްކުރީަގއިްވިދާޅުީވްއަުޅގަ

ްއިނީ.ް ްއެއްކޮށް ްމީހާއާ ްމަރާލި ްއަފްރާޝީމް ްތިމަންނަމެންނޭ ްހިންގީ. ްގޭންގު ްތިމަންނަމެންނޭ ްވިދާުޅވަނީ ްއެ ތެރެއިން

ްކޮންކަ ްކާކަށް، ްނުކުމެ، ްމިއަުދ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުޅުޖެހީ. ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްިމްތިމަންނަމެންނޭ ްއޮުޅވާލަންތޯ މެްއ

ްަބއިވަުރް ްތިލަފުށީގައި ްީމގެެތރެއިން ްއަކީ ްމައްސަލަ ްއަނެއް ްކަންބޮުޑވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި އުޅެނީ.

ްމީހުން.ް ްމި ްވެސް ްގުޅުންހުރީ ްމިކަމުގެ ްދެނަހުރީ. ްމިކަން ްކާކުޯތ ްހުރި. ްލާފައި ްމަްސތުވާތަކެތި ްމަރުެވއްޖެ ބަކަރިތަކެއް

ްކަންބޮޑުް ްއަންގާފަިއްމިއީ ްމިކަން ްއޮފީހުން ްފުލުސް ްމަހުގައި ްޖެނުއަރީ ްރަީއްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަކީ. ްމައްސަލަ ވާންޖެހޭ

ނޑުމެންްމިްމީހުންްއެތެރެވުމަކީްއެއީްިއމިގްރޭޝަންގެްމައްސަލަްއެއްްކަމަށްްމިތާނގައިްއެްވާހަަކް އޮްއވާްމިއަދުްއަުޅގަ

ފެންސްްިމނިސްޓަރާއިްޓޫރިޒަމްްމިނިސްަޓރު،ްއަދިްމުޅިްސަުރކާރުެގްދައްކަންޏާްެއއީްމައްސަލަްއެްއ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްޑި

ްވެރިކަންް ްބަޣާވާަތކުން ްުދަވސްކޮޅު ްމަދު ްސަރުކާރުގެ ްއެނގެްނޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުރަނީ. ްމިކަން ތެރެއިން

ްައޅުަގނޑު ްމިއަދު ްދަނީކަން. ްލޫުޓވަުމން ްސަރުކާރު ްތަނަކުން ްޖެހުނު ްތިމާމެން ްއެްއޗަކީްބަދަލުކޮށްގެން ްއެނގޭ މެންނަށް

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްއެއް ްތަރައްޤީ ްޤައުމުގެ ްމި ްބަދަލުކޮށްގެން ްވެރިކަން ްބަޣާވާތުން ްހަދައިެގން، ްކޯލިޝަނެއް މިއަދު

ްމިް ްއެދެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްލޫޓުވަމުންދަނީ. ްތަނަކުން ްޖެހުނު ްތިމާމެންނަށް ްތަނަކުން، ްޖެހުނު ްތިމާމެންނަށް ނެތްކަން.

ްތަ ްރަނގަޅަށް ްތަޙުޤީޤުކުރިްކަންކަން ްރިޔާޒު ްބާޣީ ްފެންބޮިއގެްނ ްއަޑުބާ ްހަ ްމައްސަަލއިަގއި ްއަފްރާޝީމު ޙުޤީުޤކުރުން.

ްވިދާޅުީވް ްއެ ްނަޞީރު ްަވޅުޖެހިފަ.ްޢުމަރު ްއޮތީ ްއެ ްއެކަްންވެސް ްތަޙުޤީޤުކުރެވެންޖެހޭނީ.ްމިއަދު ްމިކަން ްނޫން ގޮތަކަށް

ްއެހެންވީ ްއަރިހުގައޭ. ްޔާމީން ްހުރީ ްގޮސް ްދޫވެގެން ްދެންްމަރާލިމީހާ ްކޮށްފައި، ްތިމަންނާމެން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި މާ،

ްނާޗަރަންީގކުޅެފަިއ،ް ްއެއްކޮށް ްމީހުންނާ ްމި ްހޯދާފައި، ްރުފިޔާ ްހިންގަން ްޕާޓީ ްތިމަންނާމެން ްއަނެއްާކވެސް އެނބުރި

ްގޭންެގއްްގޮުތަގއިްމިތާްތިބެފައި،ްދެން...

ް

ްކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ޙުސައިންްމަނިްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުވިލިމާފަންނުްދާ

ްމަޖިލީހުގެް ްއަށް ްމައްސަލަ ްކުއްިލ ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ!

ގެްދަށުންްކުރިއަށްްގެންދާއިުރގައިްަދންނަވާލަންްއޮތީްމީްހަމަްޙަޤީޤަތުގައިްެވސްްބަލަންްވެއްޖ49ްެއަދ145ްްިގަާވއިދުް

ްބަލަންޖެ ްެއްއވެސްްކަމެކޭ. ްަބޔަުކ، ްއެްއވެސް ްނުރައްކާތެިރ ްތެރެއަްށ ްސަރަހަްއދުގެ ްސިޔާީސ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ހޭނެ.

ްރާއްޖޭެގް ްބަޔަީކ ްތިބި ްފިޔަަވޅުައޅަން ްބޮޑަްށ ްއެންމެ ްއެކަުމގަިއ ްވާނަމަ، ްެގނެއްސިކަމުަގއި ްބަަޔކު ްެއްއވެސް ހާލެއްގަިއ

ްޚާއްޞަކޮށްްަޤއުމީްސަލާމަތާ ނޑުްެވްސްތަކުރާރުކޮށްްދަންނަވާލަން،ްްރައްޔިތުންެގްމަޖިލިސް.ްއަދި ބެހޭްކޮމިޓީ.ްއަުޅގަ
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މީގައިްަރއްޔިތުންނަށްްސާފުނުވާްމިންވަރަށްްމިކަންްކިލަނުބވެގެންްހިނަގއްޖެްމިހާރު.ްއެެހންވީމާ،ްމިކަންްސާފުކުރުމަށްް

ްގޮވައި ްއަޅުަގނުޑ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްއެީއ ްކުރުމަކީ ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްހުރި ްކުެރވެން ްމިްޓަކައި ްމިއަދު ްކަމެްއ. ލާ

ވަނަްއަހަރުްއެމް.ޑީ.ޕީްއިނ2111ްްްވާހަކަްދެެކވެމުންދާއިރުްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްފެންނަްފަށުގައިްއެބަހުރިްހަމަްފޮޓޯތައްް

ްއާތަރްބްރަދާސްެގް ްބައްަދލުވުމުަގއި ްވަަޑއިގެންެނވި ްބައްދަުލވުމަކަށް ްއެ ްނަޝީދު ްރައީސް ްބަދަުލވުމެްއގަިއްޚުދު ބޭއްވި

ނޑުމެންްއަތުަގއިްއެބަްހުރި.ްހަމަގަިއމުްވެސްްައޅުަގނޑުްއަތުަގިއްްނަމުގައި ތިބިްދެްމީހުންްފެންނަްމަންޒަރުތައްްއަުޅގަ

ްއަކީް ްނުކުތާ ްޖެހޭ ްމި ްދަންަނވާަލން ްވެސް. ްތަނުގައި ްމި ްފެންނަން ްމަންޒަުރ ްއެއް ްޭއގެ ްއޮތް ްއެބަ ްވަގުތު މި

ްގޮތަށް ްވިދާުޅވާ ްއެ ްހަމަ ްމަޢުލޫމާތު ްގޮތަކަށްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޭނުމެއްަގއި،ްަވކި ްަވިކ ްއިްނ ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްލިބޭ ެއބަ

ކަންތައްތައްްކުރުމަށްްޓަކައިްބައިނަލްއަޤުވާމީްމިފަދަްނުބައިނުލަފާްމީހުންގެްއަތުންްފައިސާްއަތުލާފައިްއަނބުރާްނުދިންް

ވަނަްއަހަރުްމ2111ްްިއިސާްޯހދަންްމައްސަލަތައްްފެންމަތިެވގެންްުއޅޭްކަމަށް.ްއެމް.ޑީ.ޕީްހިންގުަމށްްޓަކައިްބޭނުންވާްފަް

ްނަމުަގއިް ްއިންވެސްުޓކުރުމުގެ ްކަންތައްތަކަށް ްމި ްހިންގުމާ ްގެސްޓުަހއުސް ްގެނެސް، ްާމލެ ްބަޔަކު ްބްރަދާސްގެ އާތަރ

ްވާހަަކް ްކަމުގެ ްއޮތް ްެފށިފައި ްއޭރުެވސް ްމަސައްކަތް ްއުެފއްދެވުމުެގ ްކުންފުންޏެއް ްެއކްޓިިވސްޓަކަްށ އެމް.ޑީ.ޕީެގ

ްދެންނެިވްްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްުޙއްޖަތަކީ ްެއއް ްއެންމެްރަނަގޅު ްލިބުނު ްވާހަކަތަކަްށްފަހުން ްއެ ްއަުޑިއވެމުން.ްއަދި ދަނީ

ްފުރަތަމަް ްޝެއަރ، ްއޮތް ްފެންނަްނ ްކުންފުނީގެ، ްުއފެއްދި ްައއިސް ްމަރުޙަލާގައި ްަފހުގެ ްއަށް ްރާއްޖެ ފަރާތްތަކުން

ްއެކްިޓވިްސޓަކަ ްއިސް ްއެންމެ ްއެމް.ޑީ.ީޕެގ ްއެހެންވީމާ،ްޝެއަރހޯލްޑަރަކީ ްފެންނަން. ްއޮތީ ްއެ ްެވގެންދިޔަކަން. ށް

ްކޮންތާުކް ްބޭނުމަކަށް، ްޮކން ްކުރަން، ްކޮްނކަމެއް ްކޮްނއިަރކު، ްކާުކ، ްަބލައިލެވިދާނެ، ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފެނުނުް ްމީހުން ްއެ ްއެކު ްަވޒީރުންާނ ްސަރުކާރުގެ ްމިައދުގެ ްއަދި ްމިއީ. ްބައެއްތޯ ްުއޅޭ ްގެނަްސގެން ްއުފައްދަިއގެން

ްިމް ްކަމަށް ްއޮްތ ްަމއްސަލަތަެކއް ްސީިރއަސް ްވުރެ ްގޮވުމަށް ްކަުމގައި ްތުހުމަތެއް ްބޮޑު ްއެަކން ްބުނެ، ްކަމަށް މައްސަލަ

ްބައިނަލްއަްޤވާމީް ްމިގޮތަށް ްބަޔަާކ، ްތިބި ްިމގޮތަށް ްއެއީ ްޖެހިއްެޖ. ްޤަބޫލުކުރައްވަން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ތިބިްބޔަކުްދިވެހިާރއްޖޭްަގިއްތިބިްކަމަށްްވާނަމަ،ްގެަނއިްކަމުގައިްވާނަމަ،ްއެްގެަނއިްމުޖުތަމަޢެއްގައިްައޑުްފެތުރިފަިއް

ްާޚއިނުންް ްބޮޑު ްއެންމެ ްޤައުމުގެ ްމި ްބަޔަުކ،ްެއއީ ްަބއިވެިރވި ްގެނައުުމގައި ްބަޔަކާ،ްއެ ްވާހަކަދެްއިކ ްގެންނަން ބަޔަކާއި

ްޙަޤީޤަ ްއެ ްޤަބޫލުކުރަން ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމަންޖެހޭނެ. ްގެނެސް،ްކަމުގައި ްއަށް ްރާއްޖެ ްބަޔަކު ްމިފަދަ ްއެއީ ތް.

ްާރވައިފިް ްވެސް ްބަޔަކު ްއެޫނން ްއަދި ްވެްސ، ްބަޔަކު ްިސާޔސީ ްގޮތަކުން ްއެްއވެސް ްހިްނަގން ްޖަރީމާތަކެއް ރާއްޖޭަގއި

ްކަުމގަިއް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުަރއްވާނެ. ްވެސް ްަރއީސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްކަމުަގއި ްގޯެހއް ްއެއީ ްވާނަމަ، ކަމުގައި

ްވާހަަކއަށްްރިޢާޔަތްކުރާއިުރަގއިްމިްމަޖިލީހުގެްތަޅުމުގައިްފޮރިންްއަޅު ަގނޑުމެްނގެްމައްޗަށްްމިްއަންނަމުންދާްއަޑުތަކުގެ

ްމަތީަގއިް ްފިަޔވަޅު ްތަޅުުމގަިއ،ްމި ްމި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްުދަވހު ްވާހަކަެދކެވުނު ްގޮތުން ްެބހޭ ްޤާނޫނާ އިންވެސްޓްމެންުޓގެ

ްމިފަ ްބޭުރން ްއުޅެނީ ްމި ްމަތިންްދެންނެވިން، ްއެދުަވސް ްކުރަންށޭ. ްކަންތަްއ ްމިކަހަލަ ްގެނެސްގެން ްފަރާތްތައް ދަ

ްމިް ްވާނެ ްދަންނަވައިފައި ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްދުވަހު ްއެ ްޔައުމިްއޔާތަަކށް. ްއެނުބރިވަަޑއިގަންަނވާ ހަނދުމަފުޅުކޮށްލައްވާ.
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ް ްއެއީ ްކުރަންވެގެނޭ. ްކަންތައްތަެކްއ ްމިކަހަލަ ްއެހެންވ2111ްްެއުޅެނީ ްއަހަރު. ްވަނަ ްރޭިވގެންް، ނޑައެިޅގެން ްކަ ެއއީ

ްއެް ްވީމަ. ްމިހެން ްކެރޭ ްދަންނަވަން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްެއއް ްޖަރީމާ ްއޮތް ްިހންގާފައި ްފާުޅގައި ްއިން އެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑުެމންްދެއްކީްމިއަްށްއިޝާރާްތކޮށް.ްއަިއސްދާނޭްކޮންމެްފަަދް ދުވަހުގަިއްމިްވާހަަކްމިްތަޅުމުގަިއ،ްމިްތަނުަގއިްއަުޅގަ

ްބަޔަކު ްހުޅުވާެލވިފަިއވާް، ްނަމުގަ. ްއިްނވެސްޓުކުރުުމގެ ްިދެވހިރާއްޖޭގަިއ ްައޅަިއގެން ްލާރި ްފޮްއަޓކަށް ކޮންމެތާކުން

ް ްވާހަކަްރާްއޖެްތެރެއިންސިޔާސަތެްއގެ ްގެންނަ ްއިންވެސްޓަުރން ްފޮރިން ްވާހަކަްއަށް ްދެކެވޭ ްއަަބދު ްެއއީްްއަކީ އެއް.

ްދުވަހަކުް،ިއއްެޔއަކުް،މިއަދަކު ްުކރީ ްދެއްިކްވާހަކައެހުސްްއޭގެ ްނޫްކަނި ްެއކުލަަވއިލެިވ،ްއެއް ްރާއްޖޭގައި ން.ްނަމަވެސް

ްގެނެސްް،މަލުކުރަމުންދިޔަްޤާނޫނަކަށްްބަދަލުގެނެސްޢަ ތެރެއަށްްަޤއުމުްްޤާނޫނީްުހސްކަމެްއގެް،އެްޤާނޫނަށްްުހސްކަމެއް

ްމަސަްއކަތް ްއިން ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްއޭރުެގ ްމިދޫކޮށްލަން ްދިަޔއިމަ ްއަްކުރަމުން ްއެހެންްތަޅުމުަގއި ްވަކާލާތުކުރިން. ޅުަގނުޑމެން

ްމިހަދައިގެންނުވާނޭ ްމިްްއިހާލަުތގަްް. ްހުސްކަެމއް ވާނަމަްްކަމަށްްގެނެްއސިް.ގެނެްސގެންނުވާނޭްކަމަށްްެއްއވެސް

 .ްގެއްލުންތަެކއްްވާނޭ

ް

ްކުޅުދުއްފުށިްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ަދއްކާނީްއިްައޅުވަންްވާހަކަގެްބޮލުގައްްފަޅާއެރީމާްއެކަންްއެމް.ޑީ.ޕީްކަމެްތެރިްރަީއސް.ްމިއަދުްހުރިހާްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތް

ކަުމެގްފަހަތުގައިްއޮތީްޕީ.ޕީ.އެމް.ްްރްޓެރަރިޒަމްްއިނގޭތޯ.ްމިވެިރވާްމީހުން.ްމީްސީދާްސްޓޭޓްްސްޕޮންސައެކަމަށްްވާގިް

ް ްއަދީބަކީ. ްމިިނސްޓަރެއް ްނިސްބަތްވާ ނޕީ.ޕީ.އެމަށް ްއަުޅގަ ްަދއްކަނީ. ްމި ްމިތާ ްވާހަކަެއއްތޯ ްޮކން ޑުމެންނަށްްދެން

ް ްއެއް ްޮއޅިފަ ްހިންގުމަށްކަންތައްތައް ްޤައުމުގައި ްމި ްޓެރަރިޒަމް ނޑައެިޅގެްނ ްކަ ްމީ ްރައީސް. ްޕީ.ޕީ.އެމްްްނެްތ ޓަކައި

ްހިންގަމުން ްއޮެވގެން ްއަީޑަގއި ްބޮލުމީގައި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއިލްޒާމު ްމިކަމުގެ ްކަންތައްތައް. ްޖާގަްއިގަގެންދާ އެްއްްއަުޅވާނެ

ްއޮތް ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްކަްނެތް. ްމި ްއޮޅުންކަމެއް ްމީހަކަށް ްއެއްެވސް ްމިްްއަރަންޖެހޭނެމަކީ. ްމިއަދު ްނޫން. ކަމެއް

ްރެކެންވެގެްމަޖިލީހުގައި ްމިކަމުން ްތިމަންނާެމން ްހިތާމަވެސް ްވާހަކަދަްއކާތީ ްިނކުމެ ްބޮޑުްން ްޤައުމީ ްމީ ކުަރންޖެހެނީ.

ްއިްމައްސަލަ ްރައީސްެއއް ްިޢްއޒަތްތެރި ްހާް.ނގޭތޯ. ްޤައުުމެގ ްމި ްެއއް ްއޮޅިފަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްިމއަދަކީލަތު ްނެތް.

8ްއަހަުރގެްތެރެއިންްދުވަހެއް.ްފެބްރުއަރ25ްްީވެސްްއެއ7ްްީއަހަރުްތެރެއިންްދުވަހެއް.ްފެބްރުއަރ25ްްީވެސްްހަމަްމިް

ޓަކައިްްއަށްްބޯޑަރްކޮންޓްރޯލްްސިސްޓަމެއްްހޯދުމަށްްއްޖެއަހަރުްދުވަުހގެްތެރެއިންްދުވަހެްއ.ްއަދިްރ25ްްާވެސްްެއއީް

އަހަރުްދުވަހުގެްތެެރއިންްދުަވހެއް.ްކީްއެވގެންތޯްމިްވާހަަކ25ްްެއއްކޮށްްސޮިއކުރިްދުވަހަކީްވެސްްހަމަްއެްްނެކްސްބިޒާ

ްބޯޑަނުދެއް ްސަރުކާރުން ްއެމެިރކާ ްކޭންވީ. ްއޮއްވާ ްދޭން ްހިލޭ ްސިސްޓަމެއް ްކޮންޓްރޯލް ރުފިޔާެގްްބިލިއަނ511ްްރ

ްބަޣާވާތެްއް ްވަޙީދަކީ. ްބާޣީ ްުބނާ ްތި ްއެއީ ްދައްކަނީ. ްތި ްވާަހކަ ްމީހާގެ ްއެުޅވި ްރައްޔިތުްނެގްބޮލުގައި ްދިވެހި ދަރަންޏެއް

ްވެރިކަްންފޭރިގަނެގެން ްޤައުމުގެ ްމި ްފެންނަނީ.ްމީްް،ކޮށްގެން ްމި ްމިއަދު ްމަންޒަރު ްޚިޔާނާތްތެރިވާ ްރަްއޔިތުންނަށް ދެން

ްަޤއުމުތަކުް ްމިއެފްރިކާގެ ްދަނީ. ްމި ްކުރަމުން ްަޤއުމުަގއި ްމި ްކަންތައްތައް ްހިްނގަމުންދާ ްސަްގައި ްމި ރުކާރަށާއިްކަމަކީ
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ްބަރީޢަ ްދިވެޕީ.ޕީ.އެމަށް ްމީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްކަްނތައްތަކެއް ްވެްއޔާވެވޭނެ ްޤައުމިއްޔަތު ްޤައުމުގެ މޮޑެލުން.ްހި

ް ްމިއަދަކު. ްނެތް ްވަުހދަތެއް ްވަހުދަތު. ްމިއަުދ ްމިއަދުކޮބައިތޯ ްވަހުދަތު ްކޮަބިއތޯ ް؟ ްޤައުމިްއޔަތު؟ ްދެންްކޮބައިޯތ މިއަދު

ްވާހަކަްދިވެހި ްކުރިމަތީަގއި ްއަނަގއިންްމާްްވުރެްެދއްކުމަށްރައްޔިތުން ްގޭގަްރަނގަޅުވާނެ ްޕީ.ޕީ.އެމާނުބުނެ ްިމްއި އި

ްސަުރާކރެއް ްއޮތް ްއަިއއްސަ ްބަާޣާވތުން ްމީ ްތިބިްއޔާ. ނޑުސަރުކާރު ްފު ްަޤުއމު ްމުޅި ްސަުރކާރު ްމި ނޑުް. ްމިްފު ްކުރަމުން

ްމުދާ،ްފަރުކޮޅު ްއެްފުށިދަނީ.ްދައުލަތުގެ ްއެްނަގަިއގެން ްހިންގަމުން ްޤައުމުގެްްތަނުަގިއްޓެރަރިޒަމް ްމި ްމިއަދު ދަނީ.ްމީ

ްޤައުމިއްަޔތެއްތޯ،ހާލަ ްކޮން ްދެން ްކޮށްފަްތު. ްޮއޅިގެން ްދައްކަްނވީ. ްވާހަކަެއއްތޯ ްކޮން ނޑުމެން ްކަމެކޭްްއިއަުޅގަ .ްއޮތް

ްތިމަންނަ ްބުނާއިރުނޭނގިއޭ ްމެންނަށް ްދިވެހިރަްއޔިތުންނަށްްހަޔާލަދު، ްހުވާ ްކުިރ ްކޮަބއިތޯ ްކޮބައިތޯ؟ ތް

ްްއިޚްލާޞްތެރިވުމަށް؟ ްހަމަ ްިވސްނޭކަށްއަދިވެްސ ްައއުމަށްފަހުްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސަރުކާރު ްމި ްކޮންކަމެއްތޯ ނުވޭ.

ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްވީ. ްޤައުުމގައި ްމި ްްރައްޔިތުންނަށް ްމި ްސަރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ޤައުުމަގިއްޖެހޭ

ްވެރިކަން ްއަހަރު ްޢަކުރިއިުރގަތިން ްހަޑިމުޑުދާރު ްމިފަދަ ްހިންގާފައި ްޙަޤީޤަތްްްއެއްްމަލުތަކެއް ްމިއަދުގެ ްމީ ނޯންނާނެ.

ްމި ްފެންނަމުން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްރައީސް. ްފަސާދައާްދަނީްްޢިއްޒަތްތެރި ްމަކަރާއި ްޤައުމުގަްޚިޔާނާތާއި ިއްމި

ްވައްާޓލީ ްވެރިކަން ްކަންތައްތައް.ްއެހެންނަމަެވްސްްމަފެންމަތިވަމުންދާްމަންޒަރު.ްމީްބަޣާވާތަކުން ްހިނގާނެ މިްޤައުމުގައި

ްގޯހެއް ްހެދުނީ ްމި ްތިމަންނާމެންނަށް ްދިފާޢުްކަމަކަށްްއަދިވެސް ްއެކަމުގެ ްނުކުރޭ. ްމަޖިލީސްްޤަބޫލެއް ްމި ްނުކުމެ ގައި

ްހަ ްެގންތެރޭގައި ްއެ ްކޮބައިތޯ؟ޭޅއްލަވަމުން ްލަދުހަޔާތް ްޤައުމުްދަނީ. ްދިވެހި ްޤައުމުް،މީ ްރައްޔިތުންެގ ްދިެވހި ްމިްމީ .

ްއޮންނަން ްރަްއޔިތުންނަށްޤައުމު ްދިވެހި ްޤައުމު ްމި ްހިމާޔަތްްްޖެހޭނެ. ްސިޔާްޓަކައި ްއެހެންނަމަވެސް ސީްކުރަންޖެހޭނެ.

ްވާހަކަ ްތަފާތު ްަޤއުމުބޭނުންތަކުގައި ްމި ްމިއަދު ްދަނީ. ްސިޔާަދއްކަމުން ްޮޑކްޓަރްަގއި ްއަވަހާރަކޮށްެލވުނު ްމައިދާނުން ީސ

ްޝައްކުް ްމެދު ްމަރާ ްއަފްރާޝީމުގެ ްސަރުކާރާއުފެދޭ ްމި ްނަޝީދުްދޭތެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް. ްރައީސް ްޝައްކުއުފެދޭ. ރޭ

ްެއއްްމިއަދުްނެތްްޢިއްޒަތްތެރިްްބުނާނެްޖާގަްބަަޔކުްއެފަދަްަކމެއްްނުކުރާނޭްކޮށްލަންްމިްޤައުމަށްްބަޔަކުްގެަނއިއަވަހާރަ

ްކީްއވެގެން ްޙަޤީަޤތް. ްމިއަދުގެ ްމީ ްޖަރީމާތައްރައީސް. ްމިފަދަ ްކީއްެވެގންތޯ ްނުބެލުނީ؟ ްއެކަން ްފުލުހުންނަށް މިްްތޯ

ްޤައުމުަގއިްހިންގަންވީ؟

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ްޙަޤީبسن هللا الرحون الرحين ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްބޮް. ްއެންމެ ްނުބަިއ ްމަްއަސލައިަގއި ްމި ޑުްޤަތުަގއި

ްމިހި ްގޮުތގައި ްއަފްޣާނިސްތާނުޓެރަރިސްޓެްއގެ ްއޭނާ ްވަޙީދު. ްބާޣީ ްޖަމާޢަތާރީ ްިމ ްހުރިއިުރގައި ކަމަށްްްގުޅުންހުރިްގައި

ްލިބިފައި ްމަޢުލޫމާތު ްުއޅޭްްއަޅުަގނޑަްށ ްކޮްށގެން ްއޭާނ ްަލއްަވއި،ްވަނީ. ްއަދީބު ްކަމަކީ. ްިމ ްނާޒިމުްވެްސްބާްކަމެއް ޣީ

ްބާޣީްލައްވާ ްމި ްސީދާ ްކުުރވަނީ ްމި ްމިކަން ްކަޅުް،ބޮޑުް.ވެސް ްބާޣީ.، ްމިްފަލަ ްމީނާ ްވަޙީދު. ްއަީޑގައިްްބާޣީ ކަމުގެ

ްމި ްކުރަމުން ްމިކަން ްމީހެއް.ްދަނީ.ްމީނާްހުރެގެން ްނުަރއްކާތެރި ްވަރަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަކީ ެގްނައިބުްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް
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ްހުރެގެން ްހުރެގެންޓެަރރިސްް،ރައީސަކަށް ްޓަކަށް ްބަޣާވާތް، ްއެހާްރަީއސްކަން ްވެސް ްއެއީ ްައތުލައިފި. ކޮށްގެން

ްޝަރީޢަުތގައިް ްއިސްލާމީ ްމަރާލުަމށް ްދަންޖައްަސއި ނޑަެއޅިގެން ްވެްސްކަ ްދީނުގައި ްއިްސލާމް ްެއއީ ްނުރައްކާތެރިކަމެއް.

ރީ.ްދެންްއްކާތެރިަކމެއްްކޮްށގެންްމިހިނުރަްއެހާް،ްޙުކުމްްައއިއްަސްއޮންނަްކަމެްއ،ްެއކަންްސާބިުތވެއްޖެްއޔާ.ްެއހެންވީމާ

ވަރަްށްް،ވެސްްގެަނއީްމިްމީހާ.ްގެނެއްސަްބުނީްވެގެންކޮްއކޮްޢަލީްަވޙީދުްލައްވާްއޮލިމްޕަސްްހުުޅަވންްްމިހުރީްއޭނާގެ

ްމި ްއިންވެސްޓަަރކު ްއެްްވަރުގަދަ ްއެތަނުގައި ްފާހަގަކޮށްްކަކު ްޔަޤީންކަމާނުކުތާ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްންދަންނަވާލަްއެކުްފި.

ްތަޞައްރަފު ްމި ްެއބަބޭނުންވަނީ ްމީހަކު ްކިޔާ ްއަދީބެކޭ ްޓޫްނުފުދޭ ްލައްަވިއގެންއުޅޭ ްމިނިސްޓަަރކަށް ްް،ރިޒަމް މިްމީނާ.

ްތަޞައްރަފު ްކުޑަމީހާއަކީ ްޕީ.ޕީ.އެމަނުފުދޭ ްމީނާ ްއަދި ްހޯދުމަށްކުއްެޖއް. ްފައިސާ ްއެތިކޮެޅްއްްށް ްއަތުން ްވަޙީދު ޓަކައި

ްއެހެ ްކަެމއް. ްއެކަށީގެްނވާ ްމިހޯދުމަކީ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްވަޙީދުްްންނަމަވެސް ްވަޙީދު.ްބާޣީ ްބާޣީ ްމީހަކީ ްހުރި ްައޑީަގއި ކަމުގެ

ްޚަރަދުުކރުމަށް ްފައިސާ ްއުފެއްދުމަށްް،ޓަކައިްކެމްޕެއިނަން ްޗެނަލެއް ްޓީީވ ްއޮލިމްޕަހުްއޭާނގެ ްއޭނާ ްއަދި ްއިްގަްޓަަކއި

ތަނުަގއިްނާޗަރަންގީުކޅުމަށާ،ްމުޅިްްގެންްގޮސްްއެނުވާްވަުރގެްެއްއޗެހިްލައިއަިދްއޮރިޔާންނިވާ،ްނާޗަރަންގީްކުޅޭްތަނެއް

ްޚަ ްބާޣީްް،ރާބުކުރަންޤައުމު ްޓެރަރިސްޓެއް. ްހުރި ނޑައެޅިެގން ްކަ ްވަޙީދަކީ ްބާޣީ ްވަޙީދު. ްބާޣީ ްމީހަކީ ްކުރުވާ މިކަން

ނުލަފާްހުރިހާްދާނީްމިކަހަލަްބާޣީްވަޙީދުގެްނަންްލިޔެިވގެންްްމިްޤައުމުގެްތާރީޚުގައިް.ވަޙީދަކީްމިްޤައުމުްހަލާކުކުރިްމީހާ

ްހިންގާ ްކަމެއް ްިވއްކުމާ، ްޑްރަގު ްއަފްޣާނިްސތާނަކީ ްގޮތުގަ. ްމީހެއްގެ ްހިންގާ ްޖަރީމާ ްޑީ، ްއެންމެްލްިމަކހަލަ އެުޅވުމުަގއި

ްއޮތް ްސަފުަގއި ްމަތީ ްއެންމެ ްއެްދުނިޔޭގެ ްމީނާއާްތަނެއް. ްހުރިއިރުގައި ްމީނާ ްމިްްތަުނގަިއ ްމީ. ްޖަމާޢަތެއް ގުޅުންހުރި

ކަމެއްްެއއީ.ްްމައުމޫނުްކުރެްއވިްަވރަށްްރަނގަޅުޓަކައި.ްްކުރުމަށްއަށްްޙުކުމްްކަލޭގެްވެސްްމިްދީޓެރަރިޒަމްްޤާނޫނުްހެ

ްމަްރުަގއިއޭ ްއެވެސް ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމީނާއުމޫނަށް ްޓެރަރިސްޓެއްކަން. ްބޮޑު ްމީ ްޙުކުމްްނގޭ ްހެދިްއަށް ކުރަން

ްދަލުގަ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދަށުން ްމިްއިޤާނޫނެއްގެ ްއެހެންވީމާްނީްއުޅެްެޖހިގެން ްވެްސ. ްމިް، ޙަޤީޤަުތގަިއ

.ްޕީ.ޕީ.އެމްްމީހުންްމީގެތެރެއަށްްވަެދގަންނަންްވެސްްނޫންްއްްމީހަކީްބާޣީްވަޙީދު.ްޕީ.ޕީ.އެމެމައްސަލަިއގެްމުގުުލގައިްހުރިް

ނޑުްހިތާމަްކޮޅުްއެބައެތިންގެްކެމްޕޭނަންްއެތިނެތް.ްއެހެންނަމަވެސްްޔާމީްއުޅޭނެްކަމެއް ްކުރަން.ްއަދިހޯދާ.ްއެކަމާްއަުޅގަ

ްމި ްދިަޔއިރުަގިއ ްނިިމގެން ްމީހެއްްރޭގައި ްހުރި ްފަހަތުގަިއ ްޕީ.ޕީ.އެމުްޓަގުްނގެ ްވިދާުޅވެއްޖެކަމަށް ްޔާމީްނ ްއެަބް. ން

ް ނޑުެމންނާހުންނެވިއޭ. ްއަުޅގަ ްއަދި ްއަޚް، ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޝައިޚްްއެކީގަްއަދި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމަސަްއކަތްކުިރ ްއި

ް ްޢަލީ ްނަޞީމަރާލުމުގައަފްރާޝީމް ްޢުމަރު ްހިތާމަކުރަން. ނުޑ ްއަޅުގަ ްވާތީ ްޔާމީން ްވިދާޅުވީމައި ްވާހަކަ ްއެ .ްރު

ްރައީސް، ްހުރިްްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތާމަ ްއެބަްްެއއީ ްބަލަން ްއެންމެން ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމައްސަލަޖެހޭ.ްްކަމެއް. ްދެ ވެސްްްމި

ްއެބަ ްޔާމީްބަލަން ްމަރާލުމުގައި ްކަމަށްޖެހޭ.ްއަފްރާޝީމު ްއަީޑގަިއްހުންނެވި ްމައްސަލަްވަނީްން ްއެ ްބަލަްންްނަމަ ެވސް

ްއިދިކޮޅަށް،ްއެބަ ްމިކަމާ ްވޯޓުދިނީ ްވެސް ްރަީއސް.ްމިއަދު ްްޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑގެ ްާދއިރާެގްްއަޚްއަުޅގަ ފަރެސްމާތޮޑާ

މުަގިއްއަދިްމިްަޤއުް،ރާބުކޮށްްނތައްތައްްކޮށްގެްންމިްޤައުމުްޚަްމިކަހަލަްކަ،ްމެންބަރުްމުއްޠަިލބު.ްއެހެންވީމާްޢިއްޒަތްތެރި

ްް..ހުރެ.ްއަދިްބާޣީްވަީޙދާްއެއްޮކޅަށް،ްބަޣާވާތެއްކޮށްް
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިވދާޅުވުމުަގއިްނަމުެގްކުިރއަށްްބަރުންްވާަހަކފުޅުޢިއްޒަތްތެރިްމެން ްއެިކއެކިްބޭބޭފުޅުްނގެްނަންފުޅު ދައްކަމުންްގެންާދއިރު

ްލަްއވަމުން ްވާހަކަތައް ްކަހަލަ ްއެކި ްފަހަތަށް ްއެްއަދި ްޢަގެންދިއުމަކީ ްމަޖިލީހުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުސޫެލްއްއީ މަލުކުރާ

ްއެހެންވީމާ ްނޫން. ްއަޅު، ްެއގޮތަށް ްއެދެން ްވެސް ްއަރިހުން ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ްވާހަކަަތއްްއަުޅަގނުޑ ަގނޑުމެްނގެ

ްމުޙާޠަބުކޮށްދިނުމަށްބައްޓަން ްމެންބަރުންނާ ްމަިޖލީހުގެ ްމަޖިލީހުްކުރައްާވއިރު.ްއަދި ްަގވާއިވެސް ްމަތިންްގެ ްގޮުތގެ ުދގަިއވާ

ނޑުްފުރުަޞތުކޮށްދެއްވުމަށްްއަުޅގަމުޙާޠަބު މަނަދޫްދާއިރާެގްް،އެއްްއަރުވާނަންްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަނޑުްއެދެން.ްއަުޅގަ

ް.ރިޤުޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާޢިއް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދެއްެކވުން:ވާހަކަްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުމަނަދޫްދާއި

ްމައްސަލަبسن هللا الرحون الرحين ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިް. ްނެގީ ްމި ްޖަލްާސއާްެއއް

ނޑުމެންްިވސްނަިއގެންްިތބީްޕީ.ޕީ.އެމް ސްްެގްރިޔާީސްޕްރަިއމަރީްނިމުނީމާްމިްމަޖިލިގުޅުންހުރިްމައްސަަލއެްއގަ.ްައޅުގަ

ްރަނގަޅުވާނެ ްެއހެންނަްތެރެ ްމައްސަލަކަމަށް. ްނިޒާީމ ްމިއަދުގެ ްމަޖިލީހުްމަވެސް ްމި ްފްލޯަގއިައކީ ްގެ ްިމް، ްޭގގައި މި

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްޕާޓީވަގުތު ްއެްއވެސް ްއެހެން ްފިޔަވައި ްމެންބަރުން ްމިތާނގަްގެ ްމެންބަރެއް ްއަްްއިއެްއގެ ޅުަގނޑުްނެތްކަން

ނޑުްހުށަހަޅަން.ްއެްއގެްގޮުތަގއިްއަްމީްވަރަށްްބޮޑުްނިޒާމީްމައްސަލަ،ްފާހަގަކުރަން.ްއެހެންވީމާ ްުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްމިހާރުްނިޒާމާ ްމައްސަލަ ްކޯރަްމެގ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްދެކުނުްްެއއް ްމާފަންނު ްހަްއލުކޮށްފަ. ވަނީ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.

ް

ްޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަ

ވަީންްމީްހުށަހަޅާފައިތިޔާޒުްފަހުޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމް

ްމައްސަލަ ްސީރިއަސް ްއާދެ!ކަްއެއްްވަރަށް ްފެންނަނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިްމަށް ްމިހާރު ްބާޣާވާތެއްްްރާއްޖޭގައި ްބޮޑު ވަނީ

ވާމީްގޮތުންްއަދިްމިްމީހުްނނަކީްބައިނަލްއަޤްްްވަނީ.ްކަަމށްްމިްކަުމގެްައީޑަގއިްެވސްްހުންނެވީްވަޙީދުްދިްމި.ްއަކޮށްފަ

ްމީހުން ްތިބި ްހިންގާފަިއ ްޖަރީމާތައް ްނުރައްކާތެިރ ްމަޖުތަމަޢުްބޮޑެތި ްއެ ްމިގޮތުކަމަށް ްހާމަކޮށްފަ. ްވަީނ ްދަްން ން
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ް ްޖޫން 15ްއިކޮނޮމިސްުޓގައި ްދުވަހ2116ްު، ްްވަނަ ްމީހުންނާވެްސ ްކަންަތއްކެންާޔގަް،ބެހޭްމި ްޮބޑެތި ަގނެޑއްްއި

ކަމަށްްފެނޭ.ްމިްސަރުކާރަކީްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްްމިފަދަްއެތައްްބޮޑެތިްޖަރީމާތަކެއްްހިންގާްސަރުކާރެއް.ްްހިންގާފައިވާ

ްކޮނައެހެން ްބަލާ ްމިންަވރު ްއަދާކުރާ ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްސަރުކާރުެގ ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްވެްސްްމިޓީމަވެސް އިން

ްދިމާވެފަިއވާްމައްސަލަ ްބޮޑަށް ްކަންަތއްތައްްއެންމެ ްތަޙުޤީޤުކުރުމުަގިއްއެކި ްެއކިްް،ައކީ ްގޮތުން ްމާލީ ްގޮތުންނާއި ފަންނީ

ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްމިފަދަްބޮޑެތިްަޖރީމާތައްްހިންގާްއަދިްމިްމީހުންނަކީްމަސްތުވާތަކެިތްރާއްޖެް ްދަތިތައްްހުރުން.ްއަުޅގަ

ކަމެއްްހިންގުމުގެްއަީޑަގއިްތިބޭްބަެއއްްކަމަށް.ްއަިދްްމިްހުރިހާ.ިއ،ްއަދިްމީހުންްމެރުމާ،ްވެފަްރާްަބޔަކަށްއަށްްއެތެރެކު

ްޓަކަިއް ްތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ްކަމެއް ްމިފަދަ ްވާތީ ްބަޔަކަށް ްހިންގަުމންދާ ްކުރަމުން، ްކަންތައް ްމިފަދަ ްވެސް ްދިނިޔޭގައި މުޅި

ްއަދާކު ްމަސްޫއލިއްޔަތު ްސަުރކާރު ްމާލީްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްފަންނީ ްގޮާވލަން، ްއަޅުަގނޑު ްމުޤައްރިރަށް ްކޮމިޓީގެ ރާ

ްފަހުންް ްދާދި ްދިަޔއީ ްފާހަަގކުެރވިގެން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީގައި ްއެ ްހޯދުމަށް. ްމުޖުތަމަޢުން ްބައިނަލްއަްޤވާމީ އެހީތެރިކަން

ްއެް ްއެދުމުން ްއެހީތެރިކަމަށް ްމާީލ ްސަރުކާުރަގއި ްޓަކަިއ ްތަޙްޤީޤުކުރުމަްށ ްކަމެއް ްތަން.ްވެސް ްދަތިކޮށްފަިއވާ ކަމަށް

އެހެންކަމުން،ްއިތުރަށްްއަުޅަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވެނީްކޮމިީޓެގްމައްސަލަތައްްކުރިއަްށްގެންެދވޭނީްބައިނަްލއަޤްވާމީްޮބޑެތިް

ްސްއެހީތަކާްއަދިްފަންނީްލަފާްއެްކޮމިޓީްއަށްްލިބިގެންްކަމަށް.ްމިއީްހިންގާފަިއވާްބޮޑެތިްޖަީރމާތަކަކީްމީގެްކުީރަގއިްވެ

ްނަޝީުދް ްަރއީސް ްަވއްޓާލަން، ްސަރުކާރު ްވެސް ްއޮްތއިރުަގއި ްގޮުތގަިއ ްސަރުކާރެްއެގ ްއޭރުަގިއ ްސަުރކާރު އެމް.ޑީ.ޕީ

ްވެސް،ް ްކުރީަގއި ްއޭގެ ްމީހުން ްމިަބއި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްައޅުަގނޑަށް ްކޮށްފަ. ްއެތަްއްކަެމްއްވަނީ އަވަހާރަކޮށްލަން

ްއެކަީށގެން ްތެރޭގައިްވެސް ްރާވާފަިއވާކަން.ްއެހެންވީމާ،ްސާކުްސަމިޓް ްކުރަން ްކަންތައްތައް ްގެެނސް،ްމި ްއަށް ްރާއްޖެ ވޭ

ްއެްކޮިމޓީގެްމުޤައްރިރަްށްޮގވާލަން،ް ނޑު ނޑުމެންްބަލައިްދިރާާސކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްއަުޅގަ ްއަުޅގަ މިއީްވަރަްށްފުންކޮށް

ބައިނަލްއަޤްވާމީްމުޖުތަމަޢަށް.ްމިއީްސީރިއަސްްްބައިނަލްއަޤްވާމީްފަންނީްއެހީތެރިކަމާްއަދިްމާލީްއެހީތެރިކަމަށްްގޮވާލަން

ްކަމެއް.ް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްމިނިވަންކަމަްށ ްރައްޔިތުންގެ ްވެިރކަމަށް، ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްއެއް. މައްސަލަ

ރާއްޭޖގެްމިްއެހެންނޫންކަމަށްްވާނަމަްރާއްޖޭގެްމިނިވަންކަންްގެއްލި،ްމާފިޔާގެްގޭްނގެްއގެްސިފަިއގައިްިދވެހިރާއްޖެްއާއިް

ްއޮޕަރޭޓުކުާރް ްގޮތަށް ްޭގންގެްއގެ ްމާފިޔާެގ ްސަރަހައްދު ްމި ްއިންިޑޔާ ްދިވެހިރާއްޖެ، ްައދި ްާއއި ްލަންާކ ސަރަހައްދު،

ްފުންކޮށްް ްވަރަްށ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްހިނގައިާދނެ. ްވެގެްނ ްސްޓޭޓަކަށް ްޕޮލިސް ްނުވަތަ ފުލުހުންނާ

ްއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްވިސްނަންޖެހޭްކަމެއް.ްޝުކުިރއްޔާ،ްޢިް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު

ްالرحينްالرحونްهللاްبسن ްوصحبهްآلهްوعلىް،هحودްسيدناްعلىްوالسالمްالصالةް.العالمينްربްهللްالحمد.

ްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްމިއަދު،ްعليكنްسالملاް.أجمعين ްމިްްޢިްއޒަތްތެރި ްމައްސަލައިަގއި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ

ް ްއަކީ ްބްރަދާްސ ްއާތަރ ްމ2111ްްިނިސްބަތްވާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްުވމުން ްަބޔަކަށް ްއައި ްޤައުމަށް ްމި ްއަހަރު ވަނަ
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ނޑުމެްނނަށްްއެބަްަވޒަންކޮށްލަންޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް 2111ްމީހުންނަކީްކޮންބަޔަކާްުގޅުންްއޮތްްބަެއއްކަންްއަުޅގަ

ނަްއަހަރުްތެޭރގައިްއޭރުްޮއތްްސަރުކާރުންްމިްމީހުންްެގނެސްފައިްވަނީްއޭރުްތިބިްިސޔާސީްމީހުންްމެރުމަށްްޓަކައިްވަ

ްމިއީް ްއުޅޭތީ، ްމިހާރު ްމީހުން ްމި ްެއއީ ްއޮތް. ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްޤަބޫލުކުރަންޖެހުމުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ކަމަށް

ްމީ ްއެ ްބައެްއްކަމަށް ްގެނައި ްމެރުމަށް ްތުހުމަތުކުރާްމީހުން ްމީހުން ްނިސްބަތްވާ ްސަުރކާރު ްތުހުމަތުކުރާއިރުަގއި،ްއެ ހުން

ނޑުމެންްމިއަދުްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީްމިްމީހުންނަކީް ަވނަްއަހަރުްމިްޤައުމުަގއިްތިބ2111ްްިކަމަށްްވާނަމަްއަުޅގަ

ްބަ ްގެނައި ްމީހުން ްނިސްަބތްވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޓަކައި ްމެރުމަށް ްމީހުން ްރައީސް.ްސިޔާސީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް. އެއް

އާތަރްބްރަދާސްްއެކޭްމިްކިާޔްމީހުންްމިްޤައުމުގެްވިޔަފާރިްއަށްްވަނުމަށްްޓަކައިްގުޅިފައިްވަނީްވެސްްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްް

ްޙަޤީޤަތެއް.ްހ. ްއޮތް ްފެންނަން ްމިއަދު ްެއކީ ްޔަޤީންކަމާ ްދޭތެރޭަގއި ްެއކަމާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަކީ ްމީހުންނާ ްނިސްބަތްވާ

ްއެކްިޓވިސްެޓއް.ް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްނުހުންނާނެވަރުގެ ްނޫނީ ްލޭ ްރީނދޫ ްފަޅާލިޔަސް ްމެދުން ްވަސީަމކީ ްމޫސާ އެވަރްޗާންސް

ްުކިރް ްވަެދްތިއްބާ،ްމިއީްމިްސަުރކާރުން ްމީހުން ްމި ްވިޔަފާިރްތެރެއަށް ްަޤއުމުގެ ްމި ްތިެބގެން ްފަހަތުގައި ްމީހުން އެފަދަ

ްކޮށް ްގޯސްކޮށް ްސަރުކާުރެގ ްމި ްނޫނީ ްކުށްވެިރކުރަން.ްކަމެކޭ، ނޑުމެން ްައޅުގަ ްެއކަން ްވާނަމަ ްކަމަށް ްަކމެއް ްއޮތް ފައި

އަޅުަގނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރަން،ްމިްސަރުކާރުންްއެްމީހުންނާްދޭތެރޭގައިްގާްތކަމެއްްބޭްއވިަފއިްއޮތްްކަމަށްްވާނަމަްެއއީް

ްކުްށވެރިކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަން ްކަމެއް. ްޖެހޭނެ ްކުށްވެިރކުރަން ްކުރިްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަން ްވާނަމަ ްއެހެްނކަމަށް .

ްިމް ްދަނީ ްަމސައްކަތްކުރަމުން ްފަސާދަކުރުމަށް ްޤައުމު ްމި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެންޖެހޭނެ. ްވެސް ްމާފަށް ބަޔަކު

ް ްވޭތުވެިދޔަ ްދިޔައީ ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްފަސާދަކުރުމަށް ްޤައުމު ްމި ްނޫން. ްއޮްތ3ްްސަރުކާރަކުން ްތެޭރގައި އަހަރުގެ

ްސަރުކާރުން ްދަްއކާއިުރގައި ްވާހަކަ ްވަކިކުރާ ްިއން ްވަޒީފާ ްމީހުން ްތިބި ްޤަުއމުގައި ްމި ްމިއަދު ްއަހަރުެގ2118ްް. ވަނަ

ެގްފަހުންްއޭުރންްވަޒީާފގަިއްތިބިްމީހުންނަށްްހަދަމުންދިޔަްގޮތްްައޅުަގނުޑމެންނަށްްފެންނަމުންދިޔަ.ްއ11ްެނޮވެމްބަރުް

ްައޅުގަް ްގޮތްތައް ްއިހާނެތި ްހަދަމުންދިޔަ ްވިޔަފާރިަތްއްމީހުންނަށް ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެންނަމުންދިޔަ. ނޑުމެންނަށް

އަދިްމިއަްށވުރެްެވސްްފުޅާްާދއިރާްެއްއގައިްމިްަޤއުމަށްްެވްއދުމަށްްޓަކައިްމިހާރުްވަނީްިވޔަފާރިއާްބެހޭްބިލުްއަނބުާރް

ްިވދާ ްބޭފުޅުން ްނިސްބަތްވާ ްައށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްެވސް ްއޭަގއި ްފޮނުވައިލާފަ. ްއަށް ްގޮތުަގއިްކޮމިޓީ ްޑިޕޮސިުޓގެ ޅުވީ

ް ްއައިްސ1ްްބަހައްޓަންޖެހޭ ްމީހުން ްހިންގާ ްޖަރީމާ ްމިފަދަ ްއެއީ ްވާތީ. ްކަމަށް ްއެްއޗެއް ްބޮޑު ްެއއީ ްޑޮލަރު މިލިއަން

ްމިް ްާއއި ްބޭންކިން ްއޮްފޝޯރ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްނުވަންނާނެ. ްއަދަދުތަކެްއ ްބޮޑެިތ ްވަންަނއިރު ޤައުމުތަކަށް

ްވާހަ ްކަންތައްަތކަްށްކަންތައްތަކަށް ްއެފަދަ ްހިނގާެނކަމާ، ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްމުސްތަޤްބަލުގައި ކަދަްއކާިއރު

ްއެފަދަް ްއަދި ްުއއްމީދުކުރަން. ްކަމަށް ްމަސައްކަތްކުރާނެ ްސަރުކާރުން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ފުރުޞަތުނުދެވޭ

ްއިންޓެލިޖެންސް ްސިފައިންެގ ްފުލުހުންނާއި ްގޮތަަކށް ްނުވާނެ ްސަރުކާރުންްްކަންތައްތަެކއް ްމަޢުލޫމާތުތަކަށް ްދޭ އިން

ްވާތީްފުލުހުންނާއިްސިފަިއްން ފުރިހަމައަށްްޢަމަލުކުރުމަކީްޤައުމުްސަލާމަތާއިްަރއްކާތެިރކަމުގަިއްއޮންނާނެްކަެމއްްކަމަށް

ްވެރިން،ްޚާއްޞަ ްބެހޭ ްކަމާ ްސަރުކާރުން ްމަޢުލޫމާތުތައް ްއިންޓެލިޖެންސް ްދޭ ްމަސައްކަަތކާ،ްެއްމީހުން ްކުރަްއވާ ކޮށްްއެ
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ކަމާްބެހޭްވުޒާރާތަުކގެްމިނިސްޓަރުންްމިއަށްްއަޅާނުލައިްދޫޮކށްނުލައި،ްކުރިއަށްްއޮތްތަނުަގއިްމިފަދަްކަމެއްްނުހިނގާނެް

ްަޓކަިއް ްއެކަމަށް ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްކަމެއް. ްއެދޭ ނޑު ްައޅުގަ ްގެންިދއުމަކީ ްކުިރއަށް ްކަންަތްއތައް ްޤައުުމގެ ްމި ގޮތަކަށް

ްްސ.ްކޮންމެްގޮތެްއގައިްނަމަެވސް...ގޮވާލަން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީ

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީް

ރައީސް،ްއާތަރްބްރަދާސްްއެްއގެްވާހަކަްމިއީްރާއްޖޭަގއިްފެތުރިގެންދިޔައީްރަީއސްްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްއަވަހާރަކޮށްލަންް

ްމާސިނަރީންތަކެްއްގެެނސްގެ ްމީހުްންބޭރުގެ ްެއކީގަ.ްރާއްޭޖގެ ްޚަބަުރތަކާ ްދިޔަ ްފެތުިރގެން ްރާްއޖޭގައި ްމި ްކަމަށް ްއުޅޭ ން

ްަހވާލުެވގެްން ްވެރިކަމާ ްބަާޣވާަތކުން ްދިޔައީ ްފެނިގެން ްބަލައިލިއިުރްމި ްއިން ްޛަރީޢާ ްެއހެން ހޭލުންތެރިވެ،ްއިންޓަނެާޓއި

ް ްހުޅުވަންްވެސް ްއޮލިމްޕަސް ްމަނިކު ްމުޙައްމަދުްވަޙީދުްޙަސަން ްތަން.ްހުރި ްއިން ްގޮސް ްއެީކގައި ްއާތަރްބުރަދާސްއާ މި

ްސަފުގަިއް ްކުރީ ްމީހުން ްވެްސްމި ްހިންިގއިރު ްރޭސް ްކާރު ްހިންގި ްހުޅުމާލޭގައި ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންނަށްްއެނގޭްެއއްްަޙޤީޤަތަކީްވެރިކަމާްބަޣާ ވާތުންްއިށީނދެގެންްތިބެ،ްމިްރާއްޖޭގައިްހަރަކާތްތެރިވާްތަން.ްއަުޅގަ

ްކޮންފަރެންސްް ްޑޯނާރ ްވެސް ްސަރުކާރުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމަނިކުކަން ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްހުރި ހަވާލުެވގެން

ް ްމިތާގައި ްހުރީ.ްިމހާރު ްހަވާލުވެ ްއެކަމުަގއި ްގެނައުމަށް ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްއިންވެްސޓަރުން ްވެސް ވަަނ2111ްްބޭއްިވއިރު

ްއައިްސގެ ްބުަރދާސް ްއާތަރ ްމި ްވެސް ްބަޣާވާތަށްްއަހަރު ްދަނީ ްފެނިގެން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްުބނީމަ، ްުއޅެއޭ ން

ޚަރަދުކުރުމުގައިްވެސްްއާތަރްބުރަދާސްގެްއެހީތެރިކަންްއެްީމހުންްހޯދާފައިްއޮތްކަން.ްއަުޅަގނޑުމެންްހީކުރީްމިްވާހަކަް

ްަކން ްރަްއޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްުނލައި. ްއަރާރުމަކާ ްސިޔާސީ ްބޮޑު ްމާ ްކަމަށް، ްދެކެވޭނެ ްމިްމިތާ ްވިްއޔާ ްކަމެއް ބޮޑުވާ

ް ްކަމަށް. ްކަންބޮޑުވާނެ ްކޯލިއެމަޖިލީހުން ްފެނިގެންދަނީ ްމި ްސަރުކާރެއްގަްހެންވިޔަސް ްނުރައްކާތެރިކަން.ްްއިޝަން ހުންނަ

ްބަޣާާވތަކުން ްޯގސްކަމެއް ްހުރެްވެރިކަމާްޙަޤީޤަތުގައި ްހަވާލުެވގެން ްކުރާ، ްމަނިކުްމުޙައްްވެރިކަން ްޙަސަން ްވަހީދު މަދު

ްކުރީ ްރައެކަން ްމިތާ ްެވސް ްޕީ.ޕީ.އެމް ްމަްްތްޖަހައިާމ، ްފޮުރވުމަށް ްމައްސަލަތައް ކަމަކީްްކުރަްއވާސައްކަތްޕުޅުްމިފަދަ

ްހިތާމަކުރާްއިމުަގނުޑްހަމަގައަޅު ްމިްްކަމެއް.ްއެްވެސް ްގޯސްކަެމއް ްހުންެނވިޭއްކިޔާަފއި ްމިނިސްޓަރެްއްއެތާ ބޭފުޅުްނގެ

ްހިނގާ ްކުރަްއަވއިްކަމަށްްރާއްޖޭަގއި ްއެކަން ްމިގެންވަްނޏާ ްފެނިގެން ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެގޮތަކަށް. ދަނީްްުނާވނެ

ްގޭންގު ްޖަހައިގަނެގެން ްަވގަށްހެްނ ްޤައުމު ްތެވެރިކަމާ، ްފުލުހުންގެްަތކެްއގެ ްމީހުން، ްފުުލހުންނާއި ްއެސް.ސޯ ރެއަށް

ް ްއަށް ްތިބެގެންމުއައްސަސާ ްބައިިތއްބަިއގެްނ ްއެތެރޭގައި ްއެާތ ްބަޔަކު ްކަހަލަ ްހުތުރުއަރުވާ ްއާތަރފުލުހުންްވެސް ްގެ

ްމި ްމެދުވެރިކޮށް ްޖަހައިގަނެްމިްރާއްޖޭަގއިްބްރަދާސް ްސަރުކާރު ްއިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ްރަްއޔިތުން ްިމްް،އޮތް އަދި

މުޅިްރާއްޖޭގެްް،ޓަކައިްއޮތްްބަޣާވާތުގެްކަންކަންްފަހިކޮށްދިނުމަށްްއަށްްމުޅިްއެކީަގއިްމިހާރުްމިްްރާއްޖެްސަރުކާރާއިްމި

ްމަ ްަތއްތަނަށް ްސަުރކާރުއެކި ްަނާގފައިވާ ްވަގަށް ްގެނެްސގެން ްަވގުން ްފައިޖައްސާލުމަށްް،ޝްހޫރު ްައގޮަތށް ޓަަކއިްްއަދި

ވޭްއެމް.ޕީްތަން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިހާރުްޤަބޫލެއްްނުކުރެްވާރިްހަރަކާތްތެްއަްށްގެނެސްގެންްވަގުްަފއިސާްމިތާްއެތެރެ
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ްމަރައި ްވެސް ްމީހުންއަފްރާޝީމު ްރާއްޖޭގެ ްމި ްވަނީ ްހޯދައިގެންްލާަފއި ްފައިސާ ްމިގޮތަށް ްހަމަ ްމީހުންގެްް،ކަމެއް. ެއކި

އަދިްމީގެްް.ކަމަށްްރާއްޖޭގެްބޭރުގެްމީހުންްެގނެސްގެންްހަމަްމިގޮތަށްްމަރާފައިްވާނެް،ތެރެއިންްއެހީތެރިކަންްހޯދައިެގން

ްމުޙައްްފަހަތުގައި ްހަމަ ްވާނީ ްޤަބޫވެސް ްައޅުަގނޑުމެންަނށް ްކަމަށް ްަމނިކު ްޙަސަން ްވަހީދު ްއޭނަްމަދު ްެއއީ ލުކުރެވޭ.

ްސަރުކާ ްބަޣާވާތުގެ ްހުރެްރާމިއަދު ްނޯންނާނެް،ހަވާލުވެ ްގަލެއް ްބުނެްނުފުރޮޅާނެ ްވީއިރުް،ކަމަށް ްހަމައަށް ވެްސްްމިއަދާ

ް..ްވެސް.ްދާއިރުއެކިްމީހުންނަށްްއެކިްމީހުންްތުހުމަތުކުރަމުންްމިވަރަށްް،އެްއވެސްްމީހަކަށްްމިްމަރުގެ

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:މެންބަރުްމުޙައްްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެ

ްކަންބޮުޑވާ ްވިއަސްްްޝުކުރިއްާޔ. ްނުވިއަސްްް،ކަަމށް ްކަންބޮުޑ ްލީޑަރުންނަށް ްިސާޔސީ ައޅުަގނޑުމެންްް،ބަެއއް

ްިދވެހިރާއްޖެ ްއަނެއް ނޑުމެންަނކީ ްއަުޅގަ ްމިސްރާބުްކަންބޮޑުވަނީ ްއަީކްއަްށ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވާތީވެ. ްބަޔަކަްށ ޖަހާފައިވާ

ްއަބަ ްއަނެްއ ްތަޞައްވުރުދުވެސް ްމިްދިވެހިރާްއޖެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްބަެއއް. ްތަރައްޤީކުރަމުންދާ ްާރއްޖެ ްދެިކގެން

ގެނެްސގެންްހުސްއެކަިންްންގާްމާފިޔާްގޭންެގކޭ.ްއެްގޭްނގުސިްގެނައީްބަާޣވާތަކުންްބޮޑުްމީހުންްއެްދަންނަވަނީްމިއަދުްއެ

މީހުންްމަރަމުންދާނެ.ްއޭގެްްއްްއެްންްއޮްތްހުރިހާްކެންޑިޑެންސީތަކެއަށްްއަންނައެމް.ޑީ.ޕީްެއއްްނޫނޭްނައްތާލެވޭނީ.ްކުރި

ްއަ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކަންނޭގެ ްހެއްކެްއގެ 2112ްްްޚ ްނިާޔވެގެން ްއަހަރު ްވަަނ ްހިތާމަވެރި ްވަރަށް ގޮތަކަށް.ްިދޔަީއ

ްމަހާނަ ްގައެހެންނަމަވެސް ްއޮންނަނީ ްޖަހާފައި ްމަރާލ2111ިލުަގިއ ްހިްަގއި ްމިއީ ްއޮުޅވާލުމަށް،ްއަކީްތާމަކަމަށް. ތާރީުޚް.

ްމި ްއަފްރާޝީމުްރެއްވަްއޮޅުވާލުމަށް ްްމަރުވެފައިްނެތް. ްމަރުވ2111ިއޮތީ، ްޖަހާފަްަގއި ްގަލުގައި ްއެއީްކަމަށް .

ްމި ްއެހެން ްނޫން. ްއެްއޗެއް ްއޮތް ްހަދާފައި ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްތިްްެދންނެވީ ްަބއެްއކަން ްވަރަްށްނުރައްކާތެރި މީހުންނަކީ

ތަުނގަިއްބޮޑެތިްސިންގާްކުންފުނިތައްްްދުވަސްީވއިުރގައިްމިްއޮތްްހުރިހާްނަމަްކީްއެވގެންތޯްމިްސަށްްއެނގޭްއިންޓަލިޖެން

ްެއއްޮކށްްްއިްހުރިްބާޣީްއަނެއްްމިނިސްޓްރާރިަޒމްްމިނިސްޓްރީގަނާޒިމާއިްޓޫްަގއިްހުރިްބާޣީމް.އެން.ޑީ.އެފްއެް،ހަދައިގެން

ްބޮޑެތި ްބާއްަވއި، ްހަފްލާތައް ްސިންގާ ްރޭސްތަކާބޮޑެތި ްކާރު ްއެްސިްނގާ ްބާްއަވމުން ްއެހެންވީމާ،ްދަނީްއެްއޗެހިތައް .

ްއެްރައްޔިތުންނަށްްއެންމެހައި ްހަމަ ްއެނވެސް ްބައިވެިރެވގެންްގެމުންދަނީ ްޭއގައި ްފައިް،މީހުންނަކީ ާސްެއ

ްބައެއްކަން، ްމިްބޭނުންކުރަމުންދާ ްސަރުކާރުގެ ްމިތިބަ ްވާމިހާރު ްއެހެންނޫންތޯ ްމިނިނިސްޓަރުންނަކީ. ސްޓަރުންތަްއްނީ

ްައޅުގަް ްގޮތަކަށް ްގޮތަށް.ްަރއީސްްނާންަގވާ ްއަްނގާ ްރަީއސް ްކުރާނީ ްމިނިސްޓަރުންްކަންތައް ްކެބިނެޓު ްހިއެްއނުވޭ ނަޑކަށް

ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކުަރއްވާނެހެނެއް. ްީމގައިއަޅުްް،ދަންނަވަނީްކަމެއް ްގޮުތގައި ްލަފާުކރެވޭ ނޑަށް އެންމެްްގަ

ްބާްށްބޮޑަ ްހުރީ ްވަޙީްޣީއަޑީަގއި ްބާޣި ްހުންނެވި ްރައީސްކަމުަގއި ްމިހާރުގެ ނޑުވަޙީދު. ްއަޅުގަ ްމިހާރަށްްްދު. މިހާރުން

ްއެންމެހައި ްނެޭތްް،ރައްޔިުތންނަށްްގޮވާލަން ްމީހަކަށް ްެއއްވެްސ ްރަްއޔިތުންެގ ްއޮވެގެން ްމިތާ ްސަރުކާރު ްބާޣީ މި

ްދިވެހިރާއްޖޭގަ ްއެންެމހައިސަލާމަތުން ްފުރުޞަެތއް. ްއުޅުމުގެ ްްރައްޔިތުންްއި ްެވއްޖެވީހާވެސް ްޯވޓުން އްާޔްައވަހަކަށް

ްއެހެންޖެެވއްްްގޮތަކުންްވޯޓުން،ްއެހެން ްވެއްޖޭްގޮތަކުންްއްޔާ ްވެރިކަން ްއެހެންވީމާ،ްްވެްސްމި ނޑު ބަދަލުުކރަން.ްއަުޅގަ
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ްހުރިހާްމި ްކަންތައްތަކަށް ްމި ްހޭލުންތެރިވެްދަންނަވަނީ ްރައްޔިތުން ްނުކުމެްއެންމެހައި، ްރަްއޔިުތން ްތަޅަ، ްއިްވޯޓުން

ްވާހަކަ. ްއެދޭ ްއަުޅަގނޑު ްބަދަލުކޮށްލުމަށް ްވެިރކަން ްބާޣީ ްމި ނޑުމެއޭްބަލިކޮށްލާފައި ްއަުޅގަ ްއަެނއްްރުްނ ންނަށް

ްއެްދިވެހިރާއްޖެ، ްފެްމާފުށީަގއި ްއެހެރީއޮތީ ްޫނން. ްހުވަފެނެއް ްުކރަހާފަްންނަން. ްތަސްވީރު ްނޫްހަމަ ްއެްއެއް އޮތީްްން.

ްއެހެން ްފެންނަން. ްދިވެޙަޤީޤަތް ްހަމަ ްހުރިހާްވީމާ، ްމާފުށިްްރަށަކަށްްހިރާއްޖޭގެ ްއަންނާނީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަނެއް ވެސް

ްމިސާލަކަށްްނަގަިއގެން.ްޝުުކރިއްޔާ.ް

ްް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްއާތަރޝުކުރި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަހުސްްބްރަދާްސގެްއްާޔ ްމިތާގަިއ ްހަމަަމްއސަލަ ްމިއަދު ްދިޔަކުރުމަްށ ްޖެހިގެން

ނޑުްުޝކުރުްކަމަށް ްވެސްްމިކަންްްގައިމު.ްހަމަނެތްްެއއްްއަދާކުރަން.ްހައިރާންވާންެޖހޭްއެއްވެސްްމައްސަލަޓަކައިްއަުޅގަ

ްއޮންނާނީ ްަވޙީްކޮށްފައި ްއެހެވަޙީދު. ްނޫން ްނުކުރާނެދު ްކަމެއް ްމިފަދަ ްމީހަކު ްދިވެހިރާއްޖެން ްޤައުމެއް.ްް. ްކުޑަ އަކީ

ްވަރަ ްމައަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްވިޔަފާީރގެ ްނާޒުކު ްއަރާމުށް ްމީހުން ްދުނިޔޭގެ ްމަންޒިލެއް.ްންޒިލެްއ. ްއަންނަ ކުރަން

ްވަރަށް ްމީްއަޅުަގނޑުމެން ްނުރަްއކާތެރި ްމިފަދަ ްޤައުުމގައި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްބަލަންޖެހޭނެ ްގެނެސްގެންްބޮޑަްށ ހުން

ްަވއްޓާްއިންވެސްުޓކުރުަވއި، ްތެެރއަށް ްނުރައްކަލުގެ ްދިވެހިރާްއޖެ ްމިީއްލުމަށް ްހަމަކަށަވަރުން ްމަަސއްކަްތކުރާނެ. ވަޙީދު

ްމިަކންވަޙީދުެގްޢަމަލެއް.ްވަޙީ ްމިްދު ްަކނަޑއެިޅގެންްއެްެއއާްއޮތީ.ްހަމަްކޮށްފައި ްމިނިްސޓަރުްނާޒިމު އްގޮތަްށްޑިފެންސް

ްކުންފުންޏަ ްމަސައްކަެތއްއޭނާ ްކޮންސްޓަރްކްޝަން ްއެްށް ްއިްނޑިާއގެ ްކުންފުްހޯދަންވީމާ، ްވިޔަފާރި ްބޮޑު ެވްސްްނިއޮތް

ްމިފަދަފައްސައި ްނެގިިއރުގައި ްވިޔަފާރި ްއެ ްކުންުފންޏަށް ްއޭނާގެ ނޑުމެްންްލާފައި ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްނުކުރާނެ ކަމެއް

ްހިނގަމުންދާއިރުްބަލާކަށް ްކަންތައް ްމިފަަދ ްަޤއުމެްއގައި ްނާޒުކު ްކަހަލަ ްރާއްޖެ ްބަލަންޖެހޭނީ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ނުޖެހޭނެ.

ްބުނެ ްނުކުރާން ްއެކަން ްއިންޓެލިޖެންޑިް،ފުލުހުން ްއޮއްްފެންސް ްބުނެފައި ްނުކުރާން ްއެކަން ްކުރާނީްސް ްކަމެއް ްމިފަދަ ވާ

ްމުޙައްސަރުކާ ްހިންގާ ްމިހާރު ްޙަސަވަޙީްމަދުރު ްނާޒިމާދު ްާއއި ްއޭނާ ްމަނިކު. ްުގޅިގެްންްން ްމަޖިލިސް ްަވޒީރުންގެ އަދި

ްކުރާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްކަެމއް ްސީިރއަްސްމައްސަލަްމިވަރުގެ ްމައްސަލައެްއ.ްމިފަްކަމަކީ ްސީރިއަސް ްއައިްދަ ަމްއެއް

މީެގްއެއްްޖޯކެއްްގޮތަށްްނަގަިއ،ްްނުވާނެ.ްއަުޅަގނޑުމެންްމިފަދަްމައްސަލަގެންޖޯކެއްްގޮތަކަށްްނަގައިްްޅުަގނޑުމެންްމީއަ

ްފުްނަތީޖާ ްދިވެިހރާއްޖެ ްގޮތުން ްުޑވެނޑުފުނއެއްގެ ްބޭރުެގްްިދެވހިރާއްޖެއާ، ްއިންވެސްޓަރުންާނއި ްބޭރުެގ ދޭތެރޭަގއި

ްދެކޭފަތު ްބަދަުލވެގޮްރުވެރިން ްވަރަށްްިދވެހިރާއްޖެް،ތް ްފުުރޞަތު ްިދއުމުގެ ްެވގެން ްނާމާންތަކަށް ްމިްއަީކ އޮތީްްޮބޑު.

ްފެންމަތިވެފަކަ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަލަންޖެހޭމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްޒިންމާް. ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިއީ އަކީ.ްްކަމެއް.

ްމައްސަލަ ްކަންބޮުޑާވ ްވަރަށް ްގޭންގުމީްއްއެްްރައްޔިތުން ްމާފިޔާ ްފަރާތްތަކުންާނއި ްބޭރުގެ ްލާރި ްމިފަަދ ްމިް. ަތކުންނާ،

ްޑޭްނޖަރުްއާތަރ ްކަހަލަ ްނަްބްރަދާސް ްިވޔަފާރިތަކުގެ ްކުރާ ްއަތުލައިެގން ްއަތުން ްދިވެހިރާއްެޖއާްމީހުން ްވާނީ ްތީާޖއަކަށް

ަބއްޓަްނވެގެންްިދޔުން.ްައޅުަގނޑުމެްންްނޫންްއެހެންްގޮތަކަށްްެވސްްކަންކަންްމިއިްދޭތެރޭގައިްަބއިނަލްއަްޤވާމީްދުނިޔޭގަް
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ްމި ްއެބަްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދައްކާއިުރަގއި ްމިއެްވާހަކަ ްސަރުކާރު ްގާްްނގޭ ްއިމުންްއޮތީ ްޤާނޫނުގެ އިމުވެފައި

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްއެނޫންކަން. ްއެބަ ްއެބަށް ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްނެތްކަން. ްަމޖިލީހެއް ްަވޒީރުންެގ ްވަޙީދުްްނޭގ އެނގޭ

މަށްްއައިސް.ްއެހެންީވމާ،ްދެންްކޮންކަމެއްތޯްނުކުރާނީ.ްޤާނޫނީްއިމުގެްތެރެއިންްވެސްްފޭރިގެންކަންްމަގާްމުރީްމަގާއެހެ

ްމިްކަމެއްްއެއް ްަރީއސް،ްައޅުަގނޑުމެން ްުނކުރާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްިޢއްޒަތްތެރި ްބަލަންވީ.ްްވެސް ްމަޖިލީހުން ކަްނތައްތައް

ްމަޖި ްކަންަތއްތައް ްމިފަދަ ްމިއަޅުަގނޑުމެން ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްބެލީމާ، ްަރއީސް،ްްލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ދަނީ

ްނަތީޖާ ްހުއްޓުވަމުންްްއެކަންކަުމގެ ްޖުޑިޝަރީން ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްމަސައްކަތެއް ްކޮންމެ ްކުރާ ްނެރެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެއް

ްއަޅުަގނޑު ްމިއަދު ްކަންތައްތައް. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއެއީ ްމިދާތަން. ްމިތާ މައްސަލައިގައިްްމެްނ

ްނަތީޖާބަހުސް ްެއއްެވސް ްނުނެރެވިްކޮށްފައި ްއެދޭްއެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިްިދއުމަކީ ްއެދެނީ ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްކަމެއް

ްމައްސައްލަ ްހޫނު ްވަރަށް ްހުރިހާްއެއްްްމައްސަލަ ްރާއްޭޖެގ ްގޮުތގައި ްޕާޓީތައްްގެ ްތަމްސީލުްމިް،ސިޔާސީ ،ްކުރާމަޖިލިސް

ްތަމް ްހުރިހާރައްޔިތުން ްމިްސީލުކުރާ ްވެގެން ްޚާއްޞަްބޭފުޅުން ްދޭތެރޭ ްނިންމާްމައްސަލައާ ކަމުގައިްްމިް،ގޮތެއް

ްބޭފު ްފިޔަވަޅުބައިވެިރވާ ްހަރުކަށި ްދޭތެރޭ ްޅުންނާ ްފިޔަވަޅުއަޅަން. ްއެހަރުކަށި ްމަޖިލީހުން ްމި ބޭފުޅުންްްެއޅުމަކީ

ްމަގާ ްމަްއސަލަޢަޒުލްކުރުން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުދރުކުރުން. ްއެްބަލައިްއްއެްްމުތަކުން ްނަތީާޖްްނިމެްނވާނީ މަްއސަލަިއގެ

ްލިބޭ ްރަްރައްޔިތުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްއީސް.ގޮތަށް. ްޤައުމަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްސަލަެއއް ްފުރަްމިފަދަ ތަމަްއައީ

ްމިްގައިމުފަހަރު.ްހަމަ ްައޅުަގނުޑްއަުޑއަހަމުން ްތާރީުޚަގއި ނުޑގެ ްާރއްޖޭެގްބަްވެްސްއަުޅގަ ްތާިރޚުގައި މާނީްރުލައަންނަ

ްމައްސަލަ ްމިފަދަ ްމަޖިލީހުގައިްްހަޔާތުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްމިްއެއް ްމިއީ. ްފަހަރު ްފުރަތަމަ ްހަމަްްމައްސަލަްބަލާ އަކީ

ްް..ނުާވނެ.ންމާލެވޭްވަުރގެްކަމަކަށްްެވގެންނިްލަިއގެންސެއްކޮށްބަހު

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ވަނަްމާއްާދގެް)ށ(ްގައިްބުނަނީްވަޒީރުންގެްމަޖިލީހުގ36ްްެޤާނޫނުއަސާސީގެްްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތް

ްއެ ްނުވަތަ ްމަޢުލޫމާތެއް ްލިބިފައިވާ ްމީހަކަށް ްއެއިން ްމީހަކު ްވަޒީފާްއެްއވެސް ްއަދާކުރަންޖެހޭ ްބޭނުންއެއްްްމީހަކު ްގެ

ްނާޖާިއޒުްއަމިއްލަ ްހާސިލުކުރުްމަންފާްއަށް ްއެއެއް ްނުަވތަ ްމަންފާމަށް ްއެފަދަ ްމީހަކަށް ްހޯދައިދިްހެން ނުމަށްްއެއް

ކަންތައްަތއް.ްއެެހންނަމަވެސްްމިއަދުްދިމާވެގެންްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކުްކޮށްގެންނުވާނެްްަވޒީރުންގެްބޭނުންކޮށްގެންނުވާނޭ.

ްްމި ްޖަނަވަީރްމަހުގެ ްމައްސަލައީ ްދުވަހ27ްުއުޅޭ ްް،ވަނަ ްމަހު ްޖަނަވަރީ ްއެބ27ްަމިދިޔަ ްފުްވަނަދުވަހު ލުހުންގެްއޮތް

ްއެބަ ްރާއްްއިންޓެލިޖެންސުން ްއަށްްއޮތް ްރާއްޖެ ްމި ްބަޔަކު ްިކޔާ ްބްރަދާސްއޭ ްއާތަރ ްމުައއްސަާސތަކަށް ްއެހެން ޖޭގެ

ްދީފަ ްމަޢުލޫމާތު ްކަމުގެ ްހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްއިތުރުފުޅުއައިސް ނޑައެިޅގެްނ ްކަ ޓަކަިއްްހެއްދެވުމަށް.

ްމިހާރުެގްޑިފެ ްމިނިސްޓަރުމީޑިއާތަކުން ްިތމަންމުޙައްްްނސް ްވިދާުޅވަނީ ްގުޅީމަ ްނާޒިމަށް ްނުދެނެހުރީމޭ.ްއަޙްމަދުްމަދު ނާ

ްވި ްވެސް ްހިތާމަކުރަމޭ.ްއަދީބު ްދައްކާތީ ްވާހަކަތައް ްއެފަދަ ްފޮޓޯތަކެކޭ. ްއުޅޭ ްހަދައިގެން ްއެއީ ްނުދެނެހުރީމޭ. ދާުޅވަނީ
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ްމި ްިއތުރުފުްއެހެންނަމަވެސް ނޑަވަުރގެ ްކަ ްޮއޅުޅުތައް ްއަކީެއޅިގެން ްާމނަ ްޭއގެ ްޮއޅުަވއިލީމާ ްމިބޭފުޅުންްއެްވާލުން ްނަކީ

ްކޮށްގެންް ްބޭިތއްބެވުމަީކ ްކެބިނެޓުަގއި ްބަޔަުކ ްއެފަދަ ްމީހުންނޭ. ްިތބި ްޚިޔާނާތްތެރިވެަފއި ކަމަްށްްކަެމއްްވާނެޤައުމަށް

ްއެްއުޅޭްމަްއސަލަްބޫލެއްްނުކުެރވޭ.ްިމއަދުްދިމާވެގެންްމިގަ ްމިފަދަްބޭފުޅުންގެްް،ތުންބޭފުޅުންެގްފަރާްައީކްޙަޤީޤަތުގައި

ްނާޖާ ްމިްމަންފާްއިޒުފަރާތުން ްފަރާތްތައް ްމަޖިލީހުގަްބޭނުންކުރަމުންދާ ްއެއި ްދިފާޢުްވެސް ްމަންޒަރުްބޭފުުޅން ްކުރަމުންދާ

ްހިތާމަް ްމިއީ ްމީހުންނަކީްފެންނަކަން. ްމިބައި ްކަމަކީ ްވިސްނަންވީ ްމިއަދު ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ބާވަތުގެްްމިްނުވަތަްއަކީ.

ްމިްޢަމަލުތައް ްމީހުންނަކީ ްހެެވއްްޤައުމަށްްކުރާ ްއެްއވެސް ްރައްޔިތުްނނަށް ްްއަދި ްއަށް ްލާބަ ްބަެއއްްއެދޭެނ، އެދޭނެ

މަިއްްތެރޭގައިްއެންމެްއަީޑގައިްކިއްާލގެްއުޅޭްމައްސަލައިގެްއެްނމެްއަޑީގައިްހުރި،ްނޫންކަން.ްއެހެންވީމާ،ްދިމާވެެގންްމިް

ްައޑީަގއި ްމިއަދުގެްގޭންުގގެ ްހުރީ ްަމގާމާްމުއްލާައކަްށ ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްހަވާލުވެހުރި ްޙަސަންްގަދަކަމުން ވަޙީދު

ްގޭންގު ްެއއީ ްހުިރްީލޑަްމަނިކު. ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްަދާވލައި، ްދައުމަތް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމަތިން ްޭރވުމުެގ ްލީޑަުރގެ ްއެ ރު.

ްކުރުމަށްްއެންމެހައި ްޢަމަލުތައް ްފަދަ ްފުޑުފުޑުކޮށްލާ ްރާްްމުއައއްސަސާަތއް ްބޮޑެތިްާއިއްރާއްޖެްއްޖެޓަކައި ްބޭރުން ްއިން

ްޮބެޑތި ްގެނެްސގެން، ްްގޭންގުަތއް ްމިގްރޫޕުމާފިޔާ ްހިންގަމުން ްޖަރީމާތައް ްމިފަދަ ްގެެނސްގެން ްމިއީްްތައް ދަނީ.

ްއޮތްޝައްެކއް ްމިްަވސްވާހެއް ްކަމަކީ ްކުރަންވީ ްމިއަދު ްނޫން. ްމެންބަރުންގެްކަމެއް ްމަޖިލީހުގެ ހިތުގައިްްޢިއްޒަތްތެރި

ްތެރިކަމުއިޚްލާޞް ްގެ ްވެ ްމިންވަރު ްއޮތްޒައްެރްއެގ ްމިްވެސް،ަނމަްސް ްމީހުން ްބޭރުކޮށްްމިބައި ްމިބައިް،ޤައުމުން

ްފޫގަޅާލުން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއަވަހަށްްޓަލައިްްދިނުމަށްންނަށްްލިބެންޖެހޭްޙައްޤުްއަދަބުމީހު

ް

ްުވން:ބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަދެއްކެް

ްިޢއްަޒތްތެ ްކުރި`.ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ!ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްރައީސް. ްިމްރި ްނުަރއްކާތެރި ްަބހުސްކުރެވޭ ްމި މަތީަގއި

ްނުރައްކާެތރިކަންޢުޟޫމައު ްމިކަމުގެ ްޭބނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްނުދަންނަްް،ގައި ްނުރައްކާތެރިކަން ްއާތަރްބްރަދާސްގެ މި

ގޮތްްހޯދައިްބަަލއިފި.ްްމިްެވގެންްއުޅޭް،ހޭލުންތެރިވެްތޭ.ްރައްޔިތުންްއެއަްށވުރެކުްނެޤައުމަްދިވެހިްރައްޔިތަކުްމިހާރުްމި

ްދައް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހައްެލއް.ްދެން ްނެރޭނެ ްމިއަށް ްރަީއސް،ްމިކަްނވީ ްވާހަކަދަްއކާއިުރްްޢިއްޒަތްތެރި ްހައްލެްއގެ ކަުމގެ

ެއއް.ްވެރިކަމުަގއިްހުންނެވީްބާޣީްްއުނދަގޫްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްފާހަގަކުރަްއވާްފަދައިންްމިއީްހައްލުހޯދަން

ފަރާތް.ްހަަމްްކަުމގައިްޝާމިލުވާްެއއްްހުންނެީވްމިްޑިފެންސްްމިނިސްޓަރަަކށްްއެް،ބާުރގެްވެރިައކަށްްދިފާޢީލީޑަރެއް.ް

ްމި ްމީގައި ްދެން ްޓޫްއެާއއެީކގައި ްވަނީ ްފެރިޒަމް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ދިޔައީްންނަމުންމިނިސްޓަރު.

ްމިއަ ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮުތގަ. ްވަޒީެރއްގެ ްވަކި ްއެީއ ްމިނިސްޓަރު ްޓްރާންސްޕޯޑިފެންސް ްރާއްޖޭގެ ްފެންނަނީ ޓްްދު

ްެއއީކަމުގަްވެސްްމިނިސްޓަރަކީ ްވެރިްހަމަ ްއިމިގްރޭޝަްނގެ ްއެާއއެީކަގއި ްހަމަ ްއެީއކަމުގަްައކީް. ްވެސް އެހެންވީމާ،ް.

ްއިިމްގރޭޝަ ްރަީއސް. ްޓްރާންސްޕޯޢިއްޒަތްތެރި ްއެޓާނާއި ްމިފަދަ ްއެުކވީމަ ްިޑފެންސް ްޖަރީމާއި ްހިްނގޭނެްްތައް އެއް

ް ްފުރުޞަތު ްއަށް ްރައީސް.ްފުޅާވެގެންއިންތިހާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮގއްސަ. ްއޮތީ ްމިްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ މަޖިލީހުންްްމިއީ
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ްކަބަލަންޖެހޭ ްނެ ްމި ްބަލަންޖެހެނީ ްމަޖިލީހުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްް،ބައ3ްިމެއް. ްނޫންްިޑޕ3ްާމި ްއެކުެވގެން ްޓްމެންޓް

ްވަގަށްް ްރާއްޖެއަކަށް ްގޮތަަކށްް،ސްވިޔަްގޮތަކަެށއް ްއެހެން ްއެތެރެްމީހުންނަކަށްް،ވެސްްއަދި އެއްްނުެވވޭނެ.ްއަިދްްވެސް

ްއެްހަތިޔާރެއް ްްތެރެވެސް ްމަސްތުާވތަކެއްޗެްެއްއ ްއަދި ްއެތެރެްއްނުކުރެވޭނެ. ްނުްވެސް ްއެހެންނަމަވެސްްއެްއ ކުރެވޭނެ.

ްްމިއަދު ްެއއްވެފަްދޮރ3ްުމި ްވަނީ ްރައީސް،. ްިޢއްޒަތްެތރި ްމީގެންްްއެހެންވީމާ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ޤަބޫލުކުރަްނވީ

ބެލުމުެގްދަށުންްޖެހޭްޑިފެންސްްިމނިސްޓްރީގެްްކަމެއް.ްއިމިގްޭރޝަންްއެބަްއަރަިއގަންނަންްައވަސްްަހއްެލއްްހޯދަންޖެހޭ

ދަށުންްވަކިވާން.ްމިއީްޤައުމީްދިފާޢީްބެލުމުގެްމިނިސްޓްރީގެްްޖެހޭްޑިފެންސްްޓްްމިނިސްޓްރީްއެބަވަިކވާން.ްޓްރާންސްޕޯ

ިއްފަޅެްއގެްައޑީގަްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސްްއަކީްްރާއްޖެމިްވާްއޮއްްދައްކަނީ.ްަޤއުމީްދިފާޢީްބާރުްމިހެންްބާރުގެްވާހަކަްމި

ައުޑއިިވގެންްދިަޔއީްކަސްޓަމްސްްްރާއްޖޭަގއިްއިހަކަށްދުވަހުްްމަސްުތވާތަެކތިްރައްކާތެިރކުރިްޤައުެމއް.ްމިްދޮުޅްޓަނުްވެސްް

2ްމަުރެވގެންްްމަރުވިްވާހަކަ.ްއެހެންޏާްފެންނަނީްމަރުވާްއެްއޗެހިްނައްާތލާްވާހަކަ.ްއެތެރޭގައިްއެތެރެކުރިްބަކަރިަތެކއްް

ްވެ،ޢިއްޒަތްެތރިްރައީސްްމީގެްވެރިފަރާތާްަހވާލުނުކުރެިވގެންްލަްސވީ.ްކީްއވެގެންތޯްވެރިފަރާތާްމަރުެވސްްްދުވަސްީވއިރު

ްބަކަރިތަ ްކެްކުނިެވގެންދާ ްބްރަދާސް ްއާތަރ ްިމ ްމިއާވެސް ްހަާވލުކުރަންޖެހެނީ. ްމަސްތުވާތަކެްއޗާއް ްއެތެެރކުރަމުންދާ ްމި

ްގުުޅވަމުންދޭ ްެއއާެއކީަގއިްްވެސް ްހަމަ ްކަމެއް. ްބަލަންެޖހޭ ްސީރިއަސްކޮށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިީއ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްެތރި

މިްމަޢުލޫމާތުްދިވެހިރާއްޖޭގެްޕޮލިހުންގެްފަރާތުންްއޮތީްް،އަށްްކަންބޮޑުވޭްްއިންތިހާްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްއަޅުަގނޑުމެން

ްއެ ްއަްނގާފަދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމުއަްއސަސާތަކަށް ްމިހެން ްމީހުން.ްމިކަން ްމިފަދަ ްއޮތްއިރުގައި ްބަޔަކުްހެން ްނުރައްކާތެރި މަރާ

ްުއޅޭްމި ްމިއީްރާއްޖޭގައި ްހަދައި، ްކަމަށް ްދެނަހުރި ްނުވެސް ްއެްކަމަށް، ްާވހަކަ ްއެްވެސްްކަމަށްްއްތާކުންތާކުނުޖެހޭ

ްޤަބޫލުނުކޮށް ްވާހަކަްމިް،ބޭފުޅުން ްަވޒީރުން ްއެފުޅުދެންނެވި ްއިންތިހާްަދއްކަމުން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިއީ އަށްްްދަނީ.

ނޑަށްވުރެްކަންބޮުޑވާނީްމަނިކުފާނުްމިް.ކަމެއް.ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސްްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ނުޑްްކަމަށްްކަމުގައިްައޅުގަ އަޅުގަ

ނޑިޔާާރ،ްއަދިްބާޣީްވަޙީާދ،ްމިބާރު.ްމަްދިވެހިްޤައުމުގެްއެއްްބޫލުކުރަން.ްމަނިކުފާނަކީްމިގަ 3ްްނިކުފާނާއިްުއއްތަމަްފަ

ްއެކުެވގެންްމި ްމަޖުްމަްއަސލަްމީހުން ްހޯދަން ްހައްެލއް ްއެއްފަރާތްކުރަންޖެހޭ.ްބޫއަށް ްމީަގިއްވަޙީދު ރުވޭ.ްއެހެންނަމަވެސް

ްް..ވީމަ.ކަެމއްްްއުޅޭއޭނާްކޮށްގެންް

ްް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާ

މައްސަލަްްވާްުކއްލިް`.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްައޅުަގނޑުމެްނގެްކުރިމަްއޗަށްްމިއަދުްހުށަހެިޅފައިްމި

ްްކރިމިނަލުންދުއަކީް ްރާއްޖެނިޔޭގެްނުރަްއކާތެރި ްކަންަތއްތައްްރާއްޖޭް،އަށްްއައިސްްްތަކެއް ަތއްްއެކްޓިވިޓީކްރިމިނަލްްް،ގެ

ދިްއެނޫންވެސްްެއއްްނޫން.ްމިއީްއަްގެްވާހަކަެއއްްނޫން.ްމިއީްޕީ.ޕީ.އެމްްގެްވާހަކަންްއުޅޭްވާހަކަ.ްމިއީްެއމް.ޑީ.ޕީހިންގަ

ްޕާޓީތަކު ްވާހަކަސިޔާސީ ނޑުްގެ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްްމިްމެންއެއް ްދުނިޔޭގައި ްޖަރީމާތަދައްކަނީ ްހިންކެބޮެޑތި ފައިވާްގާއް

ްރާއްޖެކްރިމިނަލުން ްއައިސްްްތަކެއް ްބަޔަުކްްއެް،އަްށ ްިއސްވެރިްނގެ ްސަުރކާރުގެ ްއެކުެލވޭ ްސަރުކާރުަގއި ްމި މީހުންނާއި
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ްކެބިނެޓުް،ގުިޅގެން ްވަޙީދުެގ ްވަޙީދާއި ްހުރި ްވެރިަކމުގައި ްމެންބަރުޚާްއޞަކޮށް ްހިންގަންގެ ްޖަރީމާތައް ްގުިޅގެން ްުއޅޭްން

ްހިންގަ ްއަދި ްވާަހކަ. ްމިުމންކަމުގެ ްއަުޅގނުޑމެން ްވާހަކަ. ްކަމުގެްކަމުގައިްދާކަމުގެ ްމި ްހުރީްްކަންބޮުޑަވނީ ނުރައްކާ

ންނަށް.ްއަދިްއެނޫްނވެްސްށްްނިސްބަތްވާްހުޅުމީދޫްަރްއޔިތިއަްދާއިރާްހިްރައްޔިުތންނަށް.ްއަޅުަގނުޑގެއަޅުަގނޑުމެންްިދވެ

ްްދިވެހި ްކަމަށްހުރިހާ ްމިކަމާްރައްޔިތުންަނށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަީއސް،ްނުްވާތީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަންބޮޑުވޭ. ހަނު

ްއަުޑއިވުނު ްކުރީަގއި ްތަންކޮެޅްއ ްރިސޯޓެްއގެް،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ްްރާްއޖޭގެ ްމަސްތުވ2ްާފަޅުތެެރއިްނ ކެތީްތަްޓަުނގެ

ްގުުޅން ްމީގައި ްވާހަކަ. ްކޮންބަފެނުނު ްބަލައިހުރީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްއެބައެއްތޯ ްއެްާލއިރު ކޮންބަޔަާކކަންްނގޭ

ްމިޅުންގު ްގުޅުންްމީހުންނާްހުރީ. ްކޮންބަޔަާކކަންވެސް ްްހުރީ ްެވސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޑއިިވގެންދޭ.އަުޅގަ ްވަރަްށްސާފުކޮށް

ްސަމިޓު ްސާކު ްޭބއްވުނު ްއަްއޫޑގައި ްައޑުިއިވެގންދިޔަ ްަބޔަުކްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަވަހާރަކޮށްލަން ްަނޝީދު ްަރއީސް ަގއި

ްއެއީ ްވާހަކަ. ްމިްއުޅުނު ްްވެްސ ްމިހާމީހުންކަން ްމަުޢލޫމާތަތަކުއަޅުަގނރު ްލިބިފައިވާ ްއަޅުަގނޑުމެންްޑުމެންނަށް ން

ެއކަންޏެއްްނޫން.ްްހުރިހާްކަންތަކަށްްބަލާއިރުްމިއީްރާއްޖޭގައިްފެނޭ.ްމިްރީޙަކޮށްްއެބަޞަ،ްބެލިބެލުމުންްއެބަްސާފުކޮށް

ްދުނިޔޭގަ ްމުޅި ްނުރައި ްއެކްޓިވިޓީވެސް ްކްރިމިނަލް ްބައެއްްއކާތެރި ްހިންގާ ްބައެއް.ްމިއަުދްމަޝްހޫރެްގޮތަށްްަތއް ވެފަިއވާ

އަށްްއަރައި،ްރާއްޭޖަގިއްްތަކެއްްރާްއޖެގެްކްރިމިނަލުންވަނީްދުނިޔޭްދުނިޔޭގެްނޫސްތަުކގައިްއެް،ކެންޔާގެްއަދިްއެފްރިކާގެް

ްހިންގަމުންް ްއެކްިޓވިޓީތައް ްމިްދާމި ްމަސައްކަތްްވާހަކަ. ްޓޫކޮށްަފއިކަމުެގ ްރާއްޖޭގެ ްމިއިން ްވާހަކަ. ިރޒަމަްށްާވ

ްމިނިސްޓަރުއަ ްޑިފެންސް ްބުނީމަްސަރުކުރާނެ. ްނުދެނެހުރީމޭ ްބުނީމަްް،ތިމަންނަ ްނުދެނެހުރީމޭ ްތިމަންނަ އަދީބު

މީހުންނަށްްވިސާްދޭށ2ްްޭްމިްްޖެނުއަީރގައިްއަދީބުްއިިމގްރޭޝަނަށްްފޮނުވިްސިޓީ،27ްއޮީތްްޤަބޫލުކުރެވޭކަށްްނެތް.ްއެ

ްއެކިޔާފަ ްހަމަ ްޕޮލިހުގެް. ްކަސްޓަމްސްއިންާނ،އިންޓެލިޖެންސުންނާްދުވަހު ްއެްއި ްފަރާތްތަކުންްްއަިދ ނޫން

ްޑިފެންްސް ްއެހެްނވީމާ، ްބައެކޭ. ްނުރައްކާހުރި ްސަލާމަތަށް ްޤައުީމ ްރާއްޭޖގެ ްމިއީ ްއަްނގާފައި ްވަނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފަށް

ްނޯންނާނެ ްެއއް ްނޭގި ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ްތެރޭަގއި ްަމސް ްތިން ްވިދާޅުިވޔަސް،ްމިދިޔަ ްެއއްެޗއް ްކޮންމެ .ްމިީއްމިނިސްޓަރު

ްކަމަށްް ްތަޙްޤީޤުކޮށް،ްމި ްބަލައި،ްމިކަން ްޖަރީމާތަކެއް.ްމިކަން ްހިންގާ ްގުޅިގެން ްއަދީބާިއްވަޙީދާ ްއާއި ްބޭފުޅާ ްއެ ސީދާ

ްައޅުަގނޑުމެންެގް ްައޑުިއވިގެންދަނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްކުރަންޖެހޭނެ. ްމިކަން ްއަދަބުދީ، ްޙައްޤު ދޭންޖެހޭ

ްބޭފު ްމި ްރައީސް ްނައިބު ްކަމެއް.ްމަޖިލީހުގެ ްހިތާމަކުރާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވާހަކަ.ްމިއީ ްފުރާވަަޑއިގެންެނވި ްއަރިހުގައި ޅުން

ްދިޔަ.ް ްސާފުވެގެން ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްޯވޓުން ްނެގި ްބަލަިއގަްނނަން ްމައްސަލަ ްމި ްަތނަށް ްމި ްމިއަދު ްދަލީލު މިކަމުގެ

ްސަލާމަތާ ްޤައުމުގެ ްމި ްވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްކަމެއްްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްހުރި ްނުރައްކާތެރިކަމަށް އި

ްއިސްލާމްދީނާއިް ްހިފަހައްޓާނަމޭ،ްޤައުމުގެ ްމަޞްލަޙަތު ްޤައުމުގެ ްތިމަންނަމެން ްނިކުމެ ްބަަޔކު ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ނައްތާލުމަށް.

ްކްރިމި ްވަރުގަދަ ްެއންމެ ްތިބި ްދުނިޔޭަގއި ްބުނާއިރު، ްސަލާމަތްކުރާނަމޭ ްފަރާތްތަކުން ްއެކި ްބޭރުގެ ްޤައުމު ނަލުންްމި

ގެނެސްގެްންމިްޤައުމުްނެިތެގންދިއުމަށްްކުރެވެްންހުރިްހުރިހާްމަސައްކަެތއްްކުރަނީްކޮންަބއެްއކަންްދިވެހިަރއްޔިތުންނަށްް
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ްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުމަނަދޫްދާއި

ްރައީސް.ްއާދެ!ްއަ ްޢިއްަޒތްތެރި ްޚިޔާލަށްް`.ްޝުކުރިްއޔާ ްައޅުަގނޑުމެން ްބަހުސްގައި ްމިކުރަމުންދާ ުޅަގނޑުމެން

ްކުއްޖަކުް ްބޭނުންކުރާ ްމަސްތުވާތަކެތި ްޢާއިލާެއއްަގއި ްއެ ްހަޔާުތަގއި، ްޢާއިލާެއއްގެ ްގޮތުަގއި ްދެކޭ ނޑު ްއަުޅގަ ގެންނަންވީ

ގެްކަންބޮޑުވުުމގަ.ްއެހެންވީމާ،ްހުރެއްޖެްނަމަ،ްއެްޢާއިާލގެްުމޅިްހަޔާތްްްވޭތުކުރަންްމިްޖެހެނީްއެްހިތާމައިަގއި،ްެއކަމު

ޤައުމެްއގެްހަޔާތުަގއިްމިހާރުްިމްހުށަހެޅިގެންްއުޭޅްކަހަލަްމަްއސަލައަކާްގުޅުންހުރިްބަަޔކުްިމްރާއްޖެްއަށްްއެތެެރވެ،ްމިް

ްކަންބޮުޑވުމުް ްރައްޔިތުން ްަޤއުމެއްެގ ްހަޔާތުަގއި ްަޤއުމެްއގެ ްއެ ްނަމަ، ްފަށައިފި ްހަރަާކތްތައް ްމީހެްއގެ ްއެ ެގްރާއްޖޭަގއި

ްއެނގޭ.ް ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނުލިބޭނެކަން ްފުރުޞަތެއް ްއެްއވެސް ްވިސްނާނެ ްއެހެންަކމަކާ ްނިކުމެގެން ތެރެއިން

ްހަރަކާތްތަެކްއް ްކޮންކަހަލަ ްޤައުމުތަކުގައި ްމީހުންނަކީ ްވާހަކަދެކެވެުމންދާ ްމި ްމިހާރު ްއެނގޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެހެންވީާމ،ްއެކަން ްބައެްއކަން. ްބޭފުޅުން،ްމިްްހިންގާ ްހާލަތްތަުކގަިއ،ްބަެއއް ްަބއެއް ްއެނގޭ. ްސަރުާކރަށް ްރާއްޖޭގެ މި

ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާެރއް،ް ްގެނައީ.ްއެއީ ްމީހުން ްމި ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަުރކާރުންނޭ ްވިދާުޅވޭ ްއެބަ ްމެންބަރުން ްބައެއް މަޖިލީހުގެ

ްވާހަ ްސަރުކާރެްއގެ ްޕީ.ޕީ.އެމް ްސަރުކާރެްއ، ްއަެނއް ްސަރުކާެރއް، ްދައްކަނީ.ްޑީ.އާރު.ޕީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން ްެއއް ކަ

ްޤައުމެްއެގް ްހަޔާތަށް. ްޤަުއމެއްގެ ްވިސްނަންޖެހެނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްަދއްާކއިރު ްވާހަކަ ްޤައުެމއްެގ ްވާަހކަ. ޤައުމެްއގެ

ނޑުމެންނަކަށްްމިއަދަކުްައެޑއްްނީވޭްޑރ.ްއަފްރާޝީމުް ކުރިމަގަށް.ްމިގޮތުންްއަޅުަގނުޑމެންްވިސްނަންްއެބަްޖެހޭްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށްްމިއަދަކުްައޑެއްީނވޭްރާއްޖެްީޓވީެގްނޫސްެވރިއަކަށްްބޮޑެތިްއަނިޔާަތކެްއް އަވަހާރަކޮށްލިްވާހަކަްއެއް.ްައޅުގަ

ްވެްސް ްެއއް ްގާބުރި ްއެންމެ ްނުފޮރޮޅާ ްގެންދިަޔއީ ްވިދާޅުވަމުން ްފުލުހުން ްއެެހންނަމަވެސް ްއެްއ. ްވާހަކަ ްއެ ދީ،

ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްމިކަންކަން ްރައްޔިތުންނަކަށްްނުބާއްވާނަމޭ ްރާއްޖޭގެ ްިމ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް، ްއެހެންނަމަވެްސ .

ްގެންޮގސްގެްން ނޑުމެންނަކަްށްނުފެނުނު.ްހަމަްކުށެއްނެތްްއެތައްްަބޔަކު ްއަުޅގަ ފުލުހުންގެްފްރޮޅިްއެްއވެްސްާގބުރިްއެއް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްފިޔަަވިއ ްއެުޅވުން ްބަުދނާމުތަކެއް ްބޮލުގައި ްބަެއްއގެ ްއެއްްްއެތައް ްނަތީޖާ ްނިކުތް އެކަްނކަމުން

ްމިް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑަށް ްހިންގުމުގައި ްޢަމަލުތައް ްގޭންގު ްމިފަދަ ްކުރުމުަގއި، ްކުށްތައް ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ނުފެނުނު.

ްގޮުތގައިް ްގޭްނގެްއގެ ްޒަތުަގއި ްޭއގެ ްއަކީ ްއިދާރާ ްފުލުހުންގެ ްނޫނޭ. ްގޭްނގުތަެކއް ްއުޅޭ ްމާލެތެރޭގައި ޤަބޫލުކުރެވެނީ

ްކަމަށްްއަޅު ްަމގެއްްނެތުނީ ްއެްއވެސް ްކަންކަްންހޯދޭނެ ްމި ްވީމާ ްކަެމއް ްކުރާ ަގނޑަްށްމިހާރުްސިފަކުެރވެނީ.ްެއްމީހުން

ްމީހުްން ްޒާތުގެ ްމި ްކަމެްއ.ްބޭރުން ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ނޑުމެން ްފެންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިީއްއަުޅގަ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ށްްއެްތަމްރީނުދިނުމާ،ްއެކަންކަންްހިނގަނީްކަަމށްްވުމަކީްވަރަށްްގާްތކަމެއް.ްގެނެސްގެންްފުލުހުންގެްތެރެިއންްމީހުންނަ

ްމަްއސަލަް ްނުރަްއކާތެރި ްވަރަްށްބޮޑު ްގުޅުންހުރި ްަޤއުީމްސަލާމަތާ ްއެއް.ްމިއީ ްބޮުޑްމައްސަލަ ްވަރަށް އެހެންވީމާ،ްިމއީ

ނޑުމެން ްާފހަގަކުރަން.ްއެހެްނވީމާ،ްމިއަުދްއަުޅގަ ްައޅުަގނޑު ްގޮތުަގއި ްނޫން.ްްއެްއގެ ްިވސްނުމަކުން ްޕާޓީގެ ވިސްނަންވީ

ްމުޅި،ްބޮުޑް ްވިސްނަންވީ ްމިއަދު ނޑުމެން ްނޫން.ްއަޅުގަ ްެވސް ްވިސްނުމަކުން ްޢާއިލީ ްވިސްަނންވީ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން
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ްދޭތެރޭގަ.ް ްޖީލުތަކާ ްއޮތް ްއަންަނން ްކުރިމަުގގައި ްޤައުމެްއގެ ްދޭތެރޭަގ. ްކުރިމަގާ ްޤަުއމެއްގެ ްވިސްނުމުގަ. ޤައުމެްއގެ

ްއެކޭ.ްއެ ްމައްސަލަ ްހުރި ްކަންބޮޑުވުން ްބޮޑު ްވަރަށް ްމިއީ ްދަންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ްވިސްނާއިރު ްވިސްނުމުން ހެންވީމާ،ްމި

ްނުރައްކާތެިރް ްސަލާމަތަށް ްަޤއުމީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްެއކޭ. ްމަްއސަލަ ްނުރައްކާތެރި ްޤައުމަްށ ްއަީކ ްމައްސަލަ މި

މިކަމާްދޭތެޭރގައިްފިަޔވަުޅއަޅަންޖެހޭްމައްަސލަްއެކޭ.ްމިއީްަޤއުމުގެްމުޅިްމައްސަލަެއއްގެްގޮތުަގއިްވަރަްށްބޮޑަށްްބަލައި،ް

ްވާހަަކް ްފާހަގަކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްގޮުތަގއި ްއެއްގެ ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްގެންނަންޖެހިފައިވާ ްމިއަދު ްސަމާލުކަމަށް ރައްޔިތުންގެ

ްދަންނަވަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ް ްއޮންނަނީ ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްއެްއގަިއ ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްބުަނނީ ްގަވާއިުދގައި 1ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށް. ގަިޑއިުރ1ްަގޑިއިރު

ްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުދީްނިމެންދެންްވާހަކަދެއްކެވުުމެގް ްހުރިހާ ްއެދިވަަޑއިގެންފަިއވާ ްފުރުޞަތަށް ްއޮތީ ްމި ހަމަވިއިރު

ްއިތުރުކުރު ްފަހުމީްފުރުޞަތު ްއިމްތިޔާުޒ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާާރގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްތާއީދުލިބިފަ. ްހުަށހެޅި، މަށް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިާރގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވްهللا ޢަބްދުއްރަޙީމު

ވުމަށްްޓަކައިްޖަހަންޖެހޭްރަނގަބީލުްޖައްސަަވއިދެްއވުންްއެދެން.ްހުށަހެޅުމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްުހށަހެޅުމަށްްވޯޓަށްްދެންނެ

ްދަންނަވަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްެޗކުކޮށްލެްއުވމަށް ްކާުޑކޮޅުތަްއ ްމެންބަރުންވެްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތުއަުރވަްނ. ްއަޅުަގނޑު ްެޗކުކޮށްެލއްވުމަްށ ްރައްޔިތުންގެްކާޑުކޮޅުަތއް ްދަންނަވަނީ މި

ް ްގަވާއިުދގެ 145ްްމަޖިލީހުގެ ްއާއި ްމާއްދާ ްޢިްއޒަތްތެިރ149ްްވަނަ ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހުރިހާް ްވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަްށްއެދިވަަޑިއގެންފައިވާ ްމައްަސލައިަގއި ްުކއްލި ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާޒު މެންބަރު

ްދާއިރާެގްމެން ްއުތުރު ްމާފަންނު ްއިތުރުކުރުމަްށ ްވަގުތު ްމައްސަލައިގެ ްމި ްނިމެންދެން ްފުރުޞަތުއަރުވައި ބަރުންނަށް

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްހުށަހަޅުއްވައި، ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާޒު ްމެންބަރު هللاްޢިއްޒަތްތެރި

ްމައްސަ ްތާއީދުކުރަްއވާަފއިާވ ްވޯޓުދެްއވުމަްށްޢަބްދުއްރަޙީމު ްގޮތަކަށް ްފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ްމެންބަރުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ލަ.

ްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީ.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:
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ް

41ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

27ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުން،ްފުރުޞަތަށ37ްް.ްޖުމްލ19ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ37ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްފާްސވެއްޖެ.ް ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަްށ ްމައްސަލަ ްނިމެންދެން ްފުރުޞަތުއަރުވައި ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

ްއާދަމް.ް ްޒާހިރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިާރގެ ްގައްދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ އަޅުަގނޑު

ްމައިކްރޯފޯނުް)ވަގުތުް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްގައްދޫ ްދިމާވެގެްނ ްއެއް ްމައްސަލަ ްޓެކްނިކަްލ ކޮޅަކަށްފަހު(

ްނުޖެއްސިގެންްމިްއުޅެނީްއިނގޭތޯ.ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްަގްއދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޒާހިރުްއާދަމް.

ް

ްދެްއކެވުން:ގައްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޒާިހރުްއާދަމްްވާހަކަ

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

ްވަރަްށް ްމައްސަަލއިަގއި ްމި ނުޑްެވސް ްއަުޅގަ ްައކީ ްދިަޔްމައްސަލަ ްހުށަހެިޅގެން ްމަްއސަލައަކަށް ްކުއްލި ްމިތަނަށް ދަށުން

ްެއއްްކަންބޮޑުާވްކަމެއް.ްއާދެ!ްދިވެް ހިރާއްޖޭގެްަޤއުމީްސަލާމަތަށްްނުރައްކާާވްފަދަްކަމެޭކްިކޔަިއ،ްމިްތަނަށްްމައްސަލަ

ނޑަކަްށް ްެއއީ.ްއަުޅގަ ްއެއް ްމައްސަލަ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްެވސް ްރައްޔިތަކު ްދިވެހި ްއަޅުަގނޑުމެްންކޮންމެ ްއެއީ ހުށަހެޅުން

ްއެ ްފަރާަތކުންނޭ. ްވަކި ްކުރީކީ، ްމިކަން ްމީހެކޭ ްވަކި ްއޮތީްނުދެންނެވޭނެ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ހެންނަމަވެސް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއިްމިއަްށވުރެްާމްބޮޑެތިްއިްނވެސްޓަރުންްވެްސްއެބަްިތއްބޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްޮކންމެހެންްހުޅުމާލޭގައިްއޮންަން

.ްމިއީްމުޅިްކާރުްރޭހަކަށް،ްއޮލިމްޕަސްްުހޅުވަންްހަމަްދަޢުވަތުދޭންވީްނުވަތަްއެްތަނަށްްހާޒިުރވާންވީްމިްދެްމާސަރިންތޯ

ްވަރަށްް ްމަޢުލޫމާތު ްމީހުންގެ ްމި ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްހަމަ ްވަދެލީމާ ްއަށް ްގޯގުލް ްނަންޖަހާފައި ްމީހުންގެ ްމި ދުނިޔެ.

ްއެނގުނީމަް ްނަން ްމީހުންގެ ްމި ްވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެނގެން ްހުރި ްއެބަ ސާފުކޮށް

ްއަޅުް ްއެކަމަކު ްއެނގުނީ. ްކުރަން ްހަމަްއެކަންކަން ްބޭފުޅުން، ްދިރާސާކުރަްއވާ ްކަންތައްތައް ްބާވަތުގެ ްމި ްނޫނަސް ނޑު ގަ

ްކޮންބައެއްކަްން ްމީހުންނަކީ ްިމ ްއުުޅއްވާތީ ްދިެވހިރާއްޖޭގައި ްމި ްބޭފުޅުން ްދިރާސާުކރައްވާ ްފުންކޮށް ވަރަށް

ްކުރެވި ްމިކަން ްނޫން ްެއއް ްނޭނގި ްމިކަން ްއެހެންވީާމ، ްެވސް. ްއެނގިގެްނދިޔައީ ްއޮީތކީ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމި ފައި
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ނަޑއެިޅގެންްހަމަްއެނގިގެންްމިްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްމިްމީހުން،ްމިްދެްމީހުންްކުރާް އަޅުަގނޑަށްްހަމަްދެންނެވެންްއޮތީްކަ

ްއިްނވެސްޓަރުންނޭް ްއަށް ްިދވެހިާރއްޖެ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްޖަރީމާތައް ްބޮޑެތި ްކަހަލަ ްހިންގާ ްޤައުމުތަުކގައި ްެއކި ދުނިޔޭގެ

ްގެނެ ްރަނގަޅަްށްކިޔަިއގެން ްވަރަށް ްމީިޑއާތަކުން ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިކަން ްމީ. ްމީހުންނޭ ްދެ ްއުޅުުނ ސްގެން

ސާފުވާންްއެބަްހުރި.ްިމއީްޮކންބައެކޭްައޅުަގނޑުްނުދަންނަާވނަން.ްފަހަރެއްގައިްވެސްްވަިކްމީހެއްގެްނަންްދަންނަވާަކްށް

ްކަމަކާ ްޔަޤީންުނވާ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެއީ ްނެތިން. ްނަމެއްްްއަޅުަގނޑު ްމީހެއްގެ ްއެއްެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ ދޭތެރޭގައި

ްގެަނއީް ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްމީހުން ްކަމަީކ،ްމި ްމި ްކުިރކަމުަގިއްވިޔަސް ްބަޔަކު ްކޮންމެ ނުދަންނަވާނަން.ްއެހެންނަމަވެސް

ްލޯން ްމަނީ ްއަދި ްއެީއ ްމަޤްޞަދުގަ. ްިހންގެވުުމގެ ްބޮޑެިތްޖަރީމާތަކެއް ްދިވެހިރާްއޖޭގައި ްޔަޤީނުންވެސް ޑްރިންކުރުންްހަމަ

ްއަދިް ްިވޔަސް، ްކަމުގައި ްކުރަން ްކަމެއް ްކޮންމެފަދަ ްއަދި ްވިޔަްސ، ްކަމުގައި ްޓްރެފިކުކުރުން ްޑްަރގު ްވިޔަްސ، ކަމުގައި

ބަޔަކުްމަރާލުންކަމުގައިްވިޔަްސްއަދިްނުވަތަްއެހެންްކަމެއްްކުރަންްކަމުގައިްވީކަުމގައިްިވޔަސްްމިްމީހުންްދިވެހިރާއްޖެް

ްކޮންމެް ްމިފަދަ ްަވކިްގެނައީ ްއަށް؟ ްދުނިޔެ ްމުޅި ްނޫންޯތ ްއެނގޭ ްއެބަ ްތިކަން ްބޭނުމުގަ. ްކުރުމުގެ ްޢަމަލެއް ވެސް

ްއެނގޭް ްބައެއްކަން ްނުރައްކާ ްވެސް ްއަށް ްދުނިޔެ ްމުޅި ްއެނެގނީކީ. ްބައެއްކަން ްނުރައްކާ ްމީ ްނޫނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

އެނިގގެންދިޔައީްމިައދު.ްއެކަމަކުްމިއީްނުރައްކާްބައެއްްމީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްނުރައްކާްބައެްއކަންް

ބައެއްކަންްދުނިޭޔގެްއެކިްޤަުއމުތަކުގައިްތިބިްމީހުންނާ،ްދުނިޔޭގެްެއކިްޤައުމުތަކުަގއިްައދިްދިވެހިރާއްޖޭގައިްވެސްްތިިބް

ްަބއެ ްނުރައްކާތެރި ްިމއީ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްއަުޑައއްސަާވ ްޚަބަރު ްސާފުކުރާ، ްާމްމަޢުލޫމާތު ްއކަން

ްދިވެހިާރއްޖެް ްމީހުން ްމި ްަބޔަކު ްގެަނއި ްމި ްއަީލގަިއ ްއޭެގ ްއޮެވގެން ްއެނގިަފއި ްއޮތީ. ްއެނގިފަިއ ްވެްސ ކުރިއްސުރެ

ނޑުްދަންނަަވންްއޮތީްމިްޢިއްޒަތްތެރި... ްގެނެއްސަްމިތިބީ.ްެއްއވެސްްޝައްެކއްނެތްްމިްކަމުގައި.ްެއހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެރިްވަ ްހިސާބުން ްމި ްއަޅުަގނޑު ްހަމަެވއްޖެ. ްމެންބަރު.ްަވގުތު ްިޢއްޒަތްތެރި ްހަަމވެއްޖެ ގުުތްހަމަވެއްޖެ.ްަވގުތު

މިނިޓުގެްހުސްވަގުުތކޮޅެއްްއަރުވާނީ.ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްހިތްޕުޅުގައިްފަހަރެްއގައިްުސވާލެއ31ްްްމެންބަރުންނަށްް

ނެޓުްއިތުރަށްްއަުޅަގނޑުްމަސައްކަތްްކުިރއަްށގެންދިޔައީްކީްއވެގެންތޯ.ްެއއީްމަޖިލީހުެގްމ2ްިއަށްްފަހ11:31ްްުއޮވެދާނެް

ްފުރުޞަުތް ްއެ ްނިންަމވައިެލއްވުމަށް ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރަކު ްިޢއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅުދައްަކވާ ްުހއްދަކުރޭ ގަާވއިދުަގއި

ްކުރީ.ްއަ ްމި ްއެކަން ްރިޔާސަތުން ްމެންބަރުންނަށްްއެރުވުމަށް.ްއެހެްނވީމާ،ްެއގޮުތން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިސާބުން ްމި ޅުަގނޑު

 މިނިުޓގެްހުސްަވގުތުކޮެޅްއްއަރުވަން.ްވައްސަލާމްޢަލަިއުކމް.31ް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރިއަްށގެންދާއިރު ްަމސައްކަތް ްޖަލްާސގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު ްކުރިމަީތގަިއްް`. އަޅުަގނޑުމެން

ް ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްވަނީ 145ްްމި ްއާއި ްމާއްދާ ްއުތުރ149ްްުވަނަ ްމާފަންނު ްދަށުން ްމާްއދާގެ ވަނަ

ްވާހަކަދެްއެކވުމަށްް ްއަށް ްމަްއސަލަ ްަމއްސަލަ.ްމި ްުކއްލި ްހުށަހަޅުްއވާ ްފަހުމީ ްމެންބަުރްއިމްތިާޔޒު ްިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ިއގެންފަިއވާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްތެރެއިންްއެްނމެްފުރަތަމަްފުރުޞަތެއްްމިްއަރުވަނީްއިހަވަންދޫްދާއިާރެގްއެދިަވޑަ

ްއަށް.ްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްއަް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްކުއްިލް`. ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްމިއަުދ ްކުރިމަތީަގއި ޅުަގނުޑމެންގެ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްއެންމެހައި ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްެވސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއީ ްދަންނަވައިލާނީ ްއަުޅަގނޑު ްުގޅިގެން މައްސަލައާ

ްބޮޑަ ްަވރަށް ްކުރިމަތިވެފަިއވާ ްރަްއިޔތުންނަށް ްހުރިހާ ްއެ ްއަދިހަމަ ްނުރައްކަެލކޭ. ްބިރުވެިރކަމެކޭ.ްދިމާވެފައިާވ ށް

ނޑައެިޅގެންް ްކޮށްގެންްުއޅޭްމީހަކީްޑޮކްޓަރްވަޙީދު.ްމިކަންްކޮށްގެންްުއޭޅްމީހަކީްހަމަްކަ ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިކަން

ްނޭނގި،ް ްމިކަން ްވަޒީރުންނަކީ ްދެ ްއުޅޭ ްބައިތިއްަބއިގެން ްވަޙީުދ ްޮޑކްޓަރ ްފަހަތުގައި ްކަމުަގިއ ްމި ްވަޙީދު. ޑޮކްޓަރ

ް ްތެޭރގައި ްރޭހަކުްނ،ްއެކަމުގެ ްކާރު ްބައްދަލުވެގެންއުޅެނީ ްމީހުންނާ ްމި ްބޭފުޅުންނާއި ްމި ްއަދި ްނޫން. ްބަެއއް ތިބި

ް ްސަބަބަކީ، ްއެނގޭ ްއެކަްނ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްެވސް ޖެނުއަީރގަިއ27ްްހުޅުމާލެއަކުން

.ޑީ.އެފާއިްކަސްޓަާމިއްއިމިގްރޭޝަންގެްބޭފުޅުންގެްފުލުހުންްއެބަވޭްސަމާލުކަމަށްްގެނެއްސަ.ްއަދިްފުލުހުންނާއިްއެމް.އެން

ްހޯދުނުް ްމެދުވެރިކޮށް ްިއންޓަޕޯލް ްބަދަލުކުރެވިފައިވޭ. ްމަޢުލޫމާތު ްގޮތުން ްބެހޭ ްނުރައްކާތެރިކަމާ ްމީހުންގެ ްމި މެދުގައި

ްޭއގެ ްއަހަރުގެ. ްމި ްވާހަކަ ްމަހުގެ ްޖެނުއަރީ ްދަންނަވަނީ ްމި ްހިއްސާކުރެވުނު. ްފަރާތްތަކާ ްމި ްްމަޢުލޫމާތު 2ްފަހުން

ްއޮލިމްޕަސްް ްދެންނެވި ްމި ްފަހުން ްޭއގެ ްއަދި ްއުޅެމުންދިޔައީ. ްރާއްޖޭގައި ްމީހުން ްމި ްފާއިތުެވގެންދިަޔިއރު މަސްދުވަސް

ހުޅުވުމުގެްހަރަކާތްަތއްްހިނަގއިދިޔައީ.ްޭއގެްފަހުންްމޮޓޯްޭރސްްބޭްއވުނީ.ްއޭެގްފަހުންްޮޑކްޓަރްވަޙީާދްެއކިްގޮތްގޮތުްން

ްބައްދަލުކުރެ ްމީހުންނާ ްުއޭޅްމި ްނޭނގި ްމިއީ ނޑުެމންނަކަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ ްމުޢާމަލާތްކުރެވުނީ. ްގޮތްގޮތުން ްއެކި ވި،

ްއަްށް ްފުރާނަ ްބަެއއްގެ ްއެތައް ްެވސް ްބަލައިލާއިުރގައި ްއަށް ްހާދިސާ ްކެންޔާގެ ްމީހުންނަކީ ްމި ްނެތް. ްބުނެވޭކަށް ބައެކޭ

ނިޔެްއަށްްމަޝްހޫރުްޑްަރުގެގްވިޔަފާރިްމިްމީހުންްތެރޭަގިއްޒިންމާވާންޖެހުމުގެްތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާްބަެއއް.ްއަދިްމުޅިްދުް

ްކަމަށްް ްބައެއް ްިވޔަާފރިކުރަމުންދާ ްޑްަރގުެގ ްދުނިޔޭގަިއ ްމުޅި ްއަދި ްބަެއއް. ްއަަށގެންފަިއވާ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްރާއްޖޭަގއިްމިއަދުްޑްަރގުްމިހާބޮޑަށްްޢާއް ްވަނީްމަޢުލޫމާތުލިބިފައިވޭ.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްއަުޅަގނޑުމެންގެ މުވެފައިްމި

ކީްއވެގެންތޯްައޅުަގނޑުމެންްެއބަްސުވާލުކުރަންޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްޑޮކްޓަރްވަޙީދުގެްކެމްޕޭނަށްްޓަކައިްމިްމީހުންް

ްނޭނގޭް ްއެއީ ްއޮލިމްޕަސް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްސުވާލުއުފައްދަން ްމިއަުދ ްވެސް ްއެއްތޯ ްފައިސާ ްމިންވަރެއްެގ ްކިހާ ޚަރަދުކުރަނީ
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ްހެ ްނޫީނ ްދިން، ްދިވެިހްބަޔަކު ްމުޅި ްފަރާތެއް ްދިން ްފައިާސ ްެއ ްބުނެ، ްކަމަށް ްފައިސާ ްދިން ްފަރާތަކުން ޔޮއެޭދ

ްފެނުނީް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރަސްިމއްޔާުތގައި ްހުޅުވުމުގެ ްއޮލިމްޕަސް ްއޮތްއިުރގައި ްސިއްުރކޮށްފަިއ ރައްޔިތުންނަށް

ްިއއްތިފާޤަކު ްނޭނގި ްމިއީީކ ްތަން. ްތިބި ްމީހުން ްިމ ނޑީަގއި ްގޮ ްއިން ްކަުމގަިއްޖެހިގެން ްކަމެްއ ްއުޭޅ ްހިނަގއިގެން ން

ް ްހޯދަން ްވިާސ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް. ްދެންނެވޭކަށް ްއަދީބ27ްްުމިއަދު ްފޮނުވާފައި، ްސިޓީ ޖެނުއަރީގަިއ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްސާފު. ްވަރަށް ްނޫންކަްނ ްކަެމއް ްއުޅޭ ްހިނަގއިގެން ްޮއޅުމަކުން ްމިއީ ްައޅުަގނޑަށް ްއޮތީމާ ސޮއިކޮށްފައި

ް ްދިވެހިރާއްޖޭގައިްރައީސް.ްމިއީ ްދުއްވާުލމަށް،ްނޫނީ ްފުރާނަ ްބައެްއގެ ްެއތައް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްސީދާ ހަމަ

ްތިިބް ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްދީ، ްޓްރޭނިންތަކެްއ ްގޮތަކަްށ ްވަކި ްބަޔަކަްށ ްވަިކ ްނޫނީ ްހިންގުމަށް، ްކުށްަތކެްއ ްއެަތއް ބޮޑެތި

ކަންކޮށްަފިއްހުރިްމީހަކުްފުރާނަްދުއްވާލުމަށްްހިންގިްނުބައިްޢަމަލެއްގެްވެރިކަންކޮށްަފއިްހުރި،ްނޫނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްވެރި

ްހަމަް ްމިއީ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތް. ްއެބަ ްމިއަދު ްފުރުޞަުތ ްސިފަކުރުމުގެ ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްވެސް ގޮތުަގއި

ްއު ްހިްނގަިއގެން ްރާވައި ްސަުރކާރުން ްމި ްތެރެއިން ްރޭވުމުގެ ްނުބަިއ ްވަޙީުދގެ ނަޑއެިޅގެން ްއިމްޕޯޓުކޮްށގެންްކަ ްއަދި ޅޭ،

ްއެނގި،ް ްމިކަން ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްނުކުރެވެނީސް ްކަންތަްއ ްކުުރވަންުއޅުނު ްލައްވާ ްމީހުން ްއެ ްބައެޭކ. އުޅޭ

ް ްދިޔަްނަަމްهللاހާމަވެދިޔައީ.ްއެއީ ްފުރާނަ ްބައެްއގެ ްއެަތއް ނޑުމެްނގެ ްދަންނަާވނީ.ްއަުޅގަ ްައޅުަގނޑު ްުކޅަދުންވަތަކަމޭ ގެ

މިްކަންތައްތައްްއަދިްމިއަދުްވޯޓުނުދިންްަފރާތްތަކުންްވެސްްސަމާލުކަމަްށްއައިްސ،ްބަލަންވެފަ.ްނުވަތަްްމިއަދުްއޮންނާނީ

ްމެދުް ްމައްސަލަތަކާ ްމިފަދަ ްކަންބޮުޑވަީނ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެފަ. ްމައްސަލަައކަށް ްބަހުސްކުރެވޭ މިއީ

ް ްމެންބަރުން ްބަެއއް ްމެންބަރުން، ްހުރިހާ ނޑުމެންްބަހުސްކުރަން ްއަުޅގަ ްަކންތައްތަކަކީ ްއެފަދަ ފަސްޖެހޭކަން.

ްޓަކައިް ްސަލާމަތަށް ްޓަކައި، ްމުސްތަޤުބަލަށް ްޤައުމުގެ ްމި ްނޫން. ްކަމެއް ްފަސްޖެހިެގންވާނެ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެންްޖެހޭނީްމިފަދަްކަންތައްތައްްބަަލއި،ްތަޙުޤީޤުޮކށް،ްހޯދަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމުްރަޝާދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ތު

ް ްރަްއޔިތުންެގްالسالم عليكن ورحوت هللا وبركاته`. ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި .ްޝުކުރިްއޔާ

ް ްގަވާއިުދގެ 145ްްމަޖިލީހުގެ ްއާއި ްމާއްދާ ްޢިްއޒ149ްަވަނަ ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްދަށުން ްމާއްދާގެ ތްތެިރްވަނަ

ްދަންނަވާލަންް ްއެއްެޗއް ްެވސް ްައޅުަގނޑު ްމައްސަލަިއގައި ްކުއްލި ްވާ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާޒު މެންބަރު

ްމިީއް ްވިދާޅުވި، ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަްތތެރި ްބައެއް ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ބޭނުންވޭ.

ްކޮންޓްރޯ ްބޯޑަރ ްުނވަތަ ްބަެއްއްއިމިގްރޭޝަން ްއުޅޭ ްއެތެރެެވގެން ްތެރެއިްނ ްލޫޕްހޯލުތަކެއްގެ ްހުރި ްސިސްޓަމުަގއި ލް

ްވިާދޅުިވް ްބޭފުަޅކު ްއެ ްޓަކައި ްއޮުޅވާލުމަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެިހ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްއެީއ ްދަންނަވާީނ ނޑު ްއަުޅގަ ކަމަށް.

ްވިދާޅުވެފަް ްއޮތް ްއެބަ ްޑޮކްޓަރްވަޙީދު ްދަންނަަވންޖެހެނީ ްއެހެން ްރައްޔިތުންްވިދާޅުވުެމއް. ްދިވެހި ްއަށް ްދިވެހިާރއްޖެ އި،

ްމިީއް ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެހެްނނަމަވެސް ްގެެނއްސަ. ްއޮތީ ްމި ްވާހަކަ. ްގެންނާނެ ްއިްނވެްސޓަރުންތަކެއް ްފަދަ ސިއްުސވައިލާ
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ްޓަކައިް ްހިްނގުމަށް ްހަަރކާތްތަކެއް ްވަރުގަދަ ްޓެރަރިޒަމްގެ ްރާއްޭޖގަިއ ްމިއަކީ ްނޫންކަން. ްބަެއްއ ްައއި ްއިންވެސްުޓކުރަން

ް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްބައެއްކަން ްގެނެސްފަިއވާ ްއެކު ްރޭވުންތެިރކަމާ ްވަޙީދު ްޑޮކްޓަރ އިރާދަކުރެްއވިްއާޔްهللا

ްލާދީނީް ްިވދާޅުވި،ްއެމް.ޑީ.ޕީއަކީ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ްމެންބަރަކު ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްަދންނަވާނީް އެމް.ޑީ.ޕީްއެއްްނޫޭންލާދީނީްފިކުރުގެްބަޔަީކ.ްލާދީނީްފިކުރުގެްބަަޔކުްމިްތިީބްފިކުރުގެްބަެއކޭ.ްއަުޅގަ

ްއެންމެް ްވަޙީަދކީ ްޑޮކްޓަރ ްހުންނެިވ ްއިްސވެރިައކަށް ްސަރުާކރުގެ ްމިއަދުގެ ްަބއިޢަތުހިފައިގެންނޭ. ްސަރުކާރާ މިއަދުގެ

ްރައީ ްމީހާ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްމީހާ ްވަރުގަަދ23ްްްސ.ްލާދީނީ ްވަރަށް ޑިެސމްބަރުގައި

ް ްބުނެ، ްކަމަށް ްބައެއް ްލާދީނީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވަނީ ްމުޒާހަރާގައި ްއެ ްބާްއވަިއ، ްއެްއ 5ްްމުޒާހަރާ ްއެ ްހުށަހަޅާފަ. 5ްކަެމއް

ދާްސްޕާްހިނގަމުނ52ްްކަންތަކުގެްތެރެއިންްއެންމެްފުރަތަމަްކަމަކަށްްހުށަހެޅިްކަމަކީ،ްރާއްޖޭަގއިްމާލޭގައިްއެްަވުގތުް

ް ްއެ ްއާއި 52ްްވާހަކަ ްވެިރކަނ24ްްްސްާޕ ްބަޣާވާތަކުްނ ްކޮަބއިތޯ؟ ްވާހަކަ. ްަބންދުކުރަންޖެހޭނެ ްތެރޭަގއި ަގޑިއިުރ

ް ްެއއްކަލަ ްވެސް ްއ52ްްެބަދަލުކުރުމަށްފަހުގައި ްޕޮލިހުން ްއިތުރުވަމުން. ްދަނީ ްމި ްސްޕާތައް ްނުކުރެވެނު. ްބަންދެއް ސްޕާ

ޔަަވއިްއިތުރުްސްޕާްއެއްްބަންދެއްްނުކުރެވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްކަންތައްތަކުްންތަންތަނަށްްވަދެ،ްބަންދުކުރާްސްޕާްއެއްްފި

ްހިންގަންް ްސްޕާތައް ްމާލޭގައި ްމި ްއެނގޭ. ްއެބަ ްކޮބައިކަން ްމީހުންނަކީ ްލާދީނީ ްަރނގަޅަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްހިންގަންް ްހިނގައްޖެ. ްއެނގިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެވސް ްކޮންބަެއއްކަން ްމިއަދުްްބޭނުންވަނީ ްނަމަހީ ބޭނުންނުވާ

ްއަްއޫޑގައިް ްކަމަކީ ްގޮވާލި ްބަންދުނުކުރަންވީ.ްދެވަނަައށް ްސްޕާތައް ްމި ްކީްއވެތޯ ްއާުރްއޮތްއިރު ްބާރާއި ްއަތުގައި ތިމާމެން

ނޑުމެނަށްް ްއަުޅގަ ްނެގިގެންދިަޔ.ްއެެހންނަމަވެސް ްހުިރްބުދުތައް ްވާހަކަ.ްއާދެ!ްއަްއޑޫަގއި ްނަގަންޖެހޭނެ ްބުދުތަކެއް ހުރި

ްބުދުތަކެްއްމި ްވަދެ ްދާރުލްއާސާރަށް ްމީހުން ްބަޔަކު ްދުވަހު ްބަދަލުވި ްސަރުކާރު ްމި ްއަިއސްގެން، ްސަރުކާރު ްމި ފެނުނީ

ނޑުމެންނަށްްއެއަށްފަހުްއިިވގެންްިމްދިޔައީްއެމެިރކާްސަރުކާރުްންއެްބުދުތައްްހެދުމަށްްޓަކަިއް ތަޅާލިްމަންޒަރު.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަ ށްްއެއަށްފަހުްއެނގިގެްންމިްދިޔަީއްެއްފައިާސެގްއެހީްިދވެހިްސަރުކާރުން،ްފައިސާެގްއެހީްދޭްވާހަކަ.ްއަުޅގަ

ނުޑމެންނަށްްއެއަށްފަހުްއެނގިގެްނދިޔައީްފޮޓޯތައްްބަލަިއގެންް ބާޣީްވަޙީދުގެްސަރުކާރުންްބަލައިގެންކަުމގެްވާހަަކ.ްއަުޅގަ

ރާއިްމިްސަރުކާރަށްްބައިޢަތުހިފައިގެންްތިބިްއެްބުދުތައްްހަދަމުންދާްކަމުގެްވާހަކަ.ްކޮބައިތޯްލާދީނީްބަޔަކީ؟ްމިްސަރުކާ

ްެވސްް ްއެއް ްޕާޓީ ްފިކުރުގެ ްލާދީނީެގ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްނޫން. ްޕާޓީއެްއ ްލާދީނީ ްއަކީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމީހުން. ްލާދީނީ މީހުންނަކީ

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބިމ3ްުނޫން. ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްބޯޓެއް ްމަތިންދާ ްއިޒުރޭުލގެ ްަކމަކީ ްގޮވާލި ްކަމަކަށް ގަިއްވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްވާހަކަ. ްޖައްަސއިގެްނނުވާނެ ްއެއަރޕޯެޓއްަގއި ްއެްއވެސް ްބަނދަރެއްގައި، ްެއއްެވްސ ޖައްސަިއގެންނުވާނޭ.

ްޖެްއސީީކް ްބިމުަގއި ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްމި ްއަިއސް ްއިޒުރޭުލެގްފްލައިޓެއް ްނޫނޭ ްއެއް ްއޮްއވަ ްސަުރކާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ރައީސް.

ްޖަްއސާފައި ްއެއަރޕޯެޓއްަގއި ްކުިރްްވެސް. ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކަމަކަށް ްލާީދނީ ްއެހެންވީމާ، ްޮއއްވާ. ްސަުރކާރު ްމި ްވެސް ވަނީ

ްމިް ްދަނީ ްކަންަތއްތަކެްއްވެްސްމި ްހުރިހާ ްބަދަުލގައި ްނޫން.ްއޭގެ ްލާހިކެއް ްހިލާ ްހަމަ ްްހަދާަކށް ްހަމަ ްކަމެއް އެްއވެސް

 ވަނަްކަމަކަށްްމިްއޮތީ...4ްސަރުކާރުގެްބޮުލގައިްއެޅެމުން.ް
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 ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ހިތަދޫްމެދުް

ްމިއަދުް ްނަމަވެސް ްމަދުން. ްވަރަްށ ްވާަހކަދައްކަނީ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއަށްް ްރާއްޖެ ްމި ްއިނގޭތޯ. ްބޮޑުކަމުން ްހަމަ ްދިޔަލެއް ްސިއްސައިގެން ްޖެހުނީ، ްމި ްވާހަކަދަްއކަން އަޅުަގނޑު

ްމީހަުކް ްއަރާހުރި ްވެރިކަމަށް ްާރއްޖޭެގ ްމި ްބަޣާވާތްކޮށްގެން ްކަމަށް ްގެންނާނެ ްއިްނވެސްޓަރުން ްާދވަރުގެ ސިއްަސއިގެން

ްުމިޅް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްގެނެއްސި.ްއަުޅގަ ްރާއްޖެ ްމި ްއިންެވސްޓަރުންތަކެއް ބުނުމަށްފަހު،ްސިއްސަިއގެންދާވަރުގެ

އިމަްވަޙީދަށްްއެނޭގނެްކަންތައްތައްްެވގެންދާނެްޮގތް.ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަްންރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންްސިއްަސިއގެންްދިޔަ

ްކަންތައްަތްއް ްގޮއްސަ ްހަދައިގެން ްކުރަން ްވެރިކަން ްކުރުމަށްފަހު،ްިއއްިތހާދަކުން ްބަޣާވާތްތައް ބޭނުންވަނީ،ްިއއްތިހާދަކުން

ްފައިދާހުރިްއެއްވެސް ްވަނީ.ްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށް ްމި ްގޮތޭ ްކޮށެއްްނުދެވޭ.ްކުރެވޭހާްްދިމާވާ ކަެމއްްމިްސަރުކާރަުކން

ްރާއްޖޭގަިއް ްމި ްދަންނަވަންތޯ. ްމަގުފަހިކުރުން. ްއަށް ްރާއްޖެ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްގެއްލުްނވާނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްކަމަކީ ވެސް

ްޢަލީ ްއަފްރާޝީމު ްޑޮކްޓަރ ްޝަޚްޞިއްޔަތެއް ްޢިލްމީ ްައދި ްދީނީ ްޝަޚްޞިްއޔަތު، ްެއއް ްވަރުގަދަ ްއެންމެ ،ްއުފެދުނު

ްކަެމއްް ްެއއްެވސް ްކުރެވުުނ ްިއއްތިހާދުން ްމި ްދޭތެރޭގައި ްކޮންކަެމއްތޯ؟ްެއަކމާ ްކުރީ ްއިއްތިާހދުން ްމި އަވަހާރަކޮށްލުމުން

ނެތްްއެކަންްހޯދުމަށްްޓަކައި.ްބާޣީްވަޙީދުއްދީންްއަިދވެސްްެއްމައްސަލަްހޯދުމަށްްފީނަނީ.ްފީނިްގޮތަށްްމައްަޗކަށްްނާާރް

ހާލަތަކީ.ްމިްކަމަކީްސީދާްވަީޙދާްގުޅުންހުރިްކަމެއް.ްިމއީްޕީ.ޕީ.އެމްގެްކަމެއްްނޫން.ްމިީއްއަދިވެސް.ްިމއީްމިްރާއްޭޖގެް

ހަމަްސީދާްވަޙީދާްގުޅުންހުރިްކަމެއްްމިއީ.ްވަޙީދުްކޮށްގެންްއުޅޭްކަމެއް.ްއާތަރްބްރަދާސްގެްމިްތަނަށްްއައީްދެްމީހުންް

މީހުން،ްނޫނީްެއއަށްވުެރްގިަނއިންްތިބޭނެ.6ްްމީހުން،5ްްވެއްެޖއްޔާްމިހާރުްމިްާރއްޖޭެގްއެބަްތިިބްއާތަރްބްރަދާްސެގް

ްދެންް ްރާއްޖެއަކުން ްމި ްމީހުން ްއެ ްހިމެނިގެންދާނެ. ްވެސް ްވަޙީުދ ްބާޣީ ްއަދި ްނާޒިމާ، ްާބޣީ ްއަދީބާިއ ްބާޣީ އޭގެތެޭރގަިއ

ް ްހިންގާނެ. ްމީހުން ްއެ ްޢަމަލުތައް ްޓެަރރިޒަމްގެ ްމި ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްފިލަިއގެންނުދާނެ. ްބްރަދާސް އިިމގްރޭޝަްންއާތަރ

ނޑައެިޅގެންްސާުފކޮށްްއޮންނާނެްކިރިޔާްވެސްްޝައްކުކުެރވޭްމީހަކުްރާއްޖެްެއތެރެނުކޮށްްހިފަހައްޓައިލެވޭނެް ޤާނޫނުންްކަ

ްިމް ްޒަމާނެއް. ްކިތަންމެ ްއެތެރެިވތާ ްމީހުންގެ ްމި ްނޭނގޭ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްގޮތެއް ްއެތެރެވި ްމީހުން ްމި ކަމަށް.

ްއޮތް.ްއެހެންކަމުންްްމީހުންނަށްްރެޒިޑެންސްްވިސާ ހޯދުމަށްްޓޫރިޒަމްްމިނިސްޓަރުްއިމިގްރޭޝަނަށްްިސޓީްލިޔެަފއިްއެބަ

އަޅުަގނޑުްިދވެހިރާއްޭޖގެްރަްއޔިތުންނަށްްގޮވާލަންްބޭނުްނަވނީ،ްހުރިހާްރައްޔިތުންްވީާހެވސްްައވަހަކަށްްސިްއސަިއގެންް

ްވަޙީ ްޮގްސ، ްސިއްސަިއގެން ްފެނިފައި ްއިންވެސްޓަރުން ްމި ްއަވަހަށްްދިއުމަށް. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންަތއް ްބޭނުންވާ ްއެ ދު

ް ްހިތަށްއަރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމީހުްނ2113ްްފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް. ްުކވައިުތގެ ްވޯޓުލަނީ ްއިންތިޚާބުގަިއ ްއޮތް ްމި ްއަހަރު ވަނަ

ްފޮޓޯނަގާަފއިް ްގޮއްސަ ްތަންތަނަށް ްއެ ްހެއްޔޭ؟ ްރައްޔިތުން ްއެމެރިކާ ްނޫނީ ްމީހުން، ްޤަޠަރުގެ ްނޫނިްއޔާ ްހެއްޔޭ،

ްވަޢުދުވަމުން.ް ްކަމަށް ްޚިދުމަތްކޮށްދޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދަނީ. ްމި ްހާމަކުރަމުން ރައްޔިތުންނަށް

ްރައްޔިތުންް ްރާއްޖޭގެ ްތިބީ. ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކު ްނަޝީދާ ްރައީސް ްވަމުން. ްވަޢުދުތައް ްއެ ްދަނީ ްނަޝީދު ރައީސް
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ނޑުމެންްމިްރާއްޖޭަގއިްތިބީ.ްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާްއެްިއންތިޚާބުްއަޅު ވަނަްއަހަރުްމިްބާއްވާްރިޔާސީްއިންތިޚާބ2113ްްުގަ

ްއަޅުަގނޑުމެންްކާމިޔާުބކުރާނަން.ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްފަރަ ްހިތާމަކުަރން ްވަރަށް ްއަޅުަގނުޑ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްލިޔެ،ްޝުކުރިއްާޔ ްނަން ންޖީންގެ

ްނޫްނ.ް ްމީހުންނެއް ްދެ ްއެ ްގޯހީީކ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްވާހަކަަދއްކަންޖެހޭތީ. ްލަިއގެން ްމައްސަލަ މިތަނަށް

އަޅުަގނޑަށްްގޯހީްހަމަްސީދާްބާޣީްވަޙީދު.ްމީނާްކޮށްގެންްއުޅޭްވަރަށްްލާއިންސާނީްދަށުދަރަޖައިގެްޢަމަލެއްްމިްކަމަކީ.ް

ްރައީ ްސަލާމަތަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްޤައުމީ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްނުރައްކާވެފަ. ްވަނީ ްމި ްސަލާމަތަށް ްޤައުމީ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ސް.

ްދިފާޢީް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވަީޒރާއި ްދާޚިލީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެހެންވީމާ، ްނާންނާނެ. ްދެން ްނުރައްކަެލްއ ްބޮޑު މިއަށްވުރެ

ްއަ ްައވަސްކުރަްނވީ. ްމައްސަލަ ްނެތްކަމުެގ ްއިތުބާރު ްހެޮޔްވަޒީުރގެ ްގޮވާލަްނ، ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޭޖގެ ނުޑ ުޅގަ

ް ްދުޢާކުރަން.ްިމްމަހުގެ ްހެޔޮ ްއެދި ްކާމިާޔބަށް ްމިކަނ8ްްްދުޢާކުރަން.ްނަޞްރަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުދވަހު ވަނަ

ްހުއްޓަމުންދާ ްއޮޑި ްއެ ްއޮިޅ، ްވާ ްހުދު ްބުރަފަތީގައި ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްހިތާމަކުރަނީ ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ތީ.ްނިންމަން.

ްބާޣީް ްސީދާ ްނަޞީރަކީ ްޢުމަރު ްކަންބޮޑުވެއްޖެ. ްވަރަށް ްއިން ްވާހަކަ ްދެއްކި ްނަޞީރު ްޢުމަރު ްރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ްއަފްރާޝީމުް ްޑޮކްޓަރ ްއެްއކޮށް ްކެންޑިޑޭޓާ ްރިޔާސީ ްޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ްއުޅޭ. ްހަލާކުކުރަން ްޕީ.ޕީ.އެްމ ްއެޖެންެޓއް ވަޙީދުގެ

އީކީްދިވެހިާރއްޖޭގެްސިޔާސީްމަޝްރަޙުގައިްޮޑކްަޓރްއަފްރާޝީމުގެްމަރާްގުޅޭްމަރާލުމުގެްއެހީވިްމީހަކުްއިންްވާހަކަްއެ

ްިސޔާީސް ްއެންމެހައި ްވަނީ ްރިޔާުޒ ްބާޣީ ްކޮމިޝަނަރު ްޕޮލިސް ްތުހުމަތު ްފުރަތަމަ ްތުހުމަތު. ްދެވަނަ ްައއި ގޮތުން

ްދެ ްދުލުން ްމީހުންގެ ްނިސްބަތްވާ ްސަރުކާރަްށ ްމި ްއެއަށްފަހު ްއަުޅވާފަ. ްބޮލުަގއި ްމިްފަރާތްތަކުގެ ްއެުޅވީ ްތުހުމަތު ވަނަ

ްކަެމއް.ް ްނުރަްއކާތެރި ްމިއީ ްަރއީްސ. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބޮލުގަ. ްކެންޑިޑޭުޓެގ ްިރޔާސީ ްޕޮޕިއުލަރްޕާޓީގެ ްއެންމެ ސަރުކާރުެގ

ްއަނގަބަންދުވެަފިއް ްމަނިކުފާނު ްގޮވާލަން، ްއަމީނަށް ްިއބްރާހީމް ްމެންބަރު ްއައު ްދާއިރާގެ ްއުނގޫފާރު ްިމއަދު އަޅުަގނޑު

ްވާހަކަ ްަދއްކަީންނީނދެ، ްމި ްވާހަކަ ްބިުރވެރިަކމެއްގެ ްބޮޑު ްވަރަްށ ްއޮތް ްައއިްއސަ ްއަްށ ްދިވެހިރާއްޖެ ްމި ދަްއކާށޭ.

ްއަިދް ްރައީްސ، ްގޮފީެގ ްދީނީ ްޕީ.ޕީ.އެމްެގ ްއަދި ްފުންނާުބއުސް، ްވަރަށް ްގޮތުން ްސިާޔސީ ްރާއްޭޖގެ ްިމ އިނގޭތޯ.

ްމެދުް ްފަދަ ްވާެނ ްކެންޑިޭޑޓަކަށް ްރިޔާސީ ްމުސްތަޤުބަލުގެ ްމަރުޙޫމުްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްބޭފުޅެއް ްގެންގުުޅްއވި ްއުސޫލު މިނުގެ

ްސުވާލުއުފެިދއްޖެަކންް ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްމިއަދު ްމިހާރު ްދޭތެރޭގައި ްމަރާއި ްމި ްއަކީ. ްޢަލީ ްއަފްރާޝީމު ޑޮކްޓަރ

ްވަޙީދުެގް ްބާޣީ ްމި ްގްރޫޕުތައް ްނޮޓޯރިއަސް ްބޮޑެތި ްބޭރުގެ ްއެނގެީނ ްމި ްއެއާެއއްކޮށް ްޔަޤީންެވްއޖެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިއަުދްވަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްނުަރއްކާތެިރ ްމިއީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިިބކަން ްަފހަތުގައި ްސަރުކާުރ ްމި ޒީރުންނާިއ

ްތިބިް ްގޮތުަގއި ްލަދުގަންނަން.ްބާޣީންގެ ްދެކެ ްމަންޞޫރުމެން ްޒަކަިރއްޔާ ްމުޙައްމަދާއި ްއަްޙމަދު ްތިބި ްތެޭރގައި ސިފައިންގެ

ްޒިޔާ ްކާނަލް ްދިފާޢުކޮށްގެން ްއެނބުިރްމީހުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްލަދުގަންަނން. ްހިނގާތީ ްއެކު ްމީހުންނާ ްއެ ދުމެން
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ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްުބރިކުރާނެ. ްވާތައް ްހުދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަންނާނެ. ްއެނބުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަންނާނެ.

ް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްއަރުވަނީ ްމި ްޔަޤީންކަން ްއެމް.ޑީ.ީޕެގްސަރުކ7ްާއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ނޑުމެްންސެޕްޓެމްބަރުގަިއ ްއަުޅގަ ރު

ނޑުމެންްޯވޓުހޯދާނީްތަކަންދޫ،ްމާރަންދޫް ނޑުމެންްވޯޓުހޯދާނީްކުވެއިތާއިްދުބާީއައކުންްނޫން.ްއަޅުގަ ގާއިމުކުރާނަން.ްއަުޅގަ

ްއިން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.

ް

 ކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްަރއީސް،ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިްނނަނީ ްމި ްހައިާރންވެ،ްކަންބޮޑުވެަފއި ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ރަީއސް.

ްމެންބަރުންެގްވާަހކަތައްް ްވާހަކަތަްއ،ްަބއެއް ްމެންބަރުން ްގުިޅެގން ްމައްސަލަައކާ ްމިފަަދްމުހިއްމު ްމިއަދު ްމަޖިލީހުގައި މި

ނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްޢިްއޒަ ްއެމް.ޑީ.ޕީްހުރިްގޮތުން.ްއަދިްއަޅުގަ ްތތެރިްރައީސް،ްމިއަދުްމިްތަނުގައިްމިްދެކެވެނީކީ

ްމިް ްމިތާ ްމިއަދު ްނޫން. ްެއއް ްވާހަކަ ްިސޔާސީ ްދޭތެރޭގައި ްެއއްެގ ްޕާޓީ ްދެ ްސިޔާސީ ްނޫނީ ްޕާީޓގެ ްޕީ.ޕީ.އެމާ،ްދެ އާއި

ްވާަހކަ.ްޤައުމު،ްޤަ ްެއްއގެ ްޚައްާޞޞްްމައްސަލަ ްވަރަށް ްބެހޭ ްޤައުމީްސަލާމަތާ ްޤައުުމގެ ްމި އުެމއްެގްގޮުތގަިއްދެކެވެނީ

ްޤައުމަްށް ްމި ްބަޔަކު ްނުރައްކާތެރި ްދެކެވެނީ.ްވަރަށް ްމި ްތަނުގައި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްާވހަކަ ްބެހޭްސުވާލެއްގެ ދެމިއޮތުމާ

ްކަންތައް ްޤައުމުަގއި ްމި ްެއްމީހުން ްތުހުމަތުކުރެިވގެންްއެތެރެެވގެން ްހިންަގފާނެކަމުގެ ްތުހުމަތު،ްނޫނީ ަތކެްއްހިންާގކަމުގެ

ްއުޅެނީ. ްދެްްމި ްމި ްކުރީަގއި ްރަީއސް،ްަބއްލަވާ!ްީމގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިންަވރަކީ ްހުރި ްނުރައްކާތެރިކަން ްމީހުންގެ ްދެ މި

ްމީހުންެގް ްސިޔާީސ ްކަމަކީ ްއައި ްކުރަމުން ްވެސް ްުފރަތަމަ ްއެންމެ ްޤައުމުތަކުަގއި ްހުރި ްއުޅެފައި ްއެތެރެވެފައި މީހުން

ްމަޤާމުތަ ްއިސް ްަސރުކާރުގެ ްނުފޫޒުފޯރުވުާމއި ްުކޑަްމައްޗަށް ްޤައުމުގައި ްމި ްކޮންޓްރޯލްހޯދުން. ްމީހުންގެ ްތިބި ކުަގިއ

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްމިކަމާ ްމަޖިީލހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްމި ްކާމިޔާބަކީ ްހުރި ްހޯދާފައި ްމީހުން ްއެ ްތެރޭަގއި ދުވަސްކޮެޅްއގެ

ްމަ ްނުރައްކާތެރި ްބެހޭ ްސަލާމަތާ ްޤައުމީ ްމިފަދަ ްޚިޔާލުތަފާުތވީ. ްވެސް ްޯވޓުަގއި ްނެގި ްިމްބަހުސްކުރަން ްެއްއގައި އްސަލަ

ްތެރެއިންް ްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުލަިއފި ްއިދިޮކޅަށް ްވޯޓުަގއި ްނެިގ ްބަހުސްކުރަްނވެގެން ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ޤައުމުގެ

ބަޔަކު.ްުކޑަްދުަވސްކޮެޅްއގެްެތރޭގައިްއެްމީހުންގެްނުފޫޒުްސިޔާސީްދާއިރާްއަށްްވެސްްަވދެފައިްއޮތްްމިންވަރުްީމގެންް

ްއަ ްއެނގެނީ. ްމަޖިލީހުންްމި ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ްމީގައި ްމީ، ްއަކީ ްމައްސަލަ ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަޫބލުކުރާ ނޑު ުޅގަ

ތަޙްޤީޤުކުރަންޖެހޭްމައްސަލަްއެއް.ްއިމިގްރޭޝަނާްބެހޭްޤާނޫނުގައިްކުޑަްމިންވަަރކަށްްޝައްެކއްްއުފެދޭްމީހަކުްވެސްްމިް

ްއެތެެރކޮ ްކަމަްށ، ްކަމެއް ްމަނާ ްއެތެެރވުމަކީ ްމިްޤައުމަށް ްޮއއްާވ ްބަޔާންކޮށްފަިއ ްަކނަޑއެިޅގެްނ ްކަމަށް ށްގެްނނުވާނެ

ޤައުމަށްްއެތެެރވެ،ްޓޫިރޒަމްްިމނިސްޓަރުްއެްމީހުންނަށްްިވާސްހޯދަންވެގެންްިސޓީްފޮނުަވއި،ްޤައުމުެގްޤައުމީްސަލާމަތާް

ްވިސާނު ްމީހުންނަށް ްމި ްކަމަށް ްބަެއއް ްނުރައްކާތެރި ްީމހުންނަކީ ްމި ްއިދާރާތަކުން ްއެްގުޅުންހުރި ްއޮްއވާ ްއަންގާފައި ދޭން

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންގެ ްމިއީ ްާއއި ްކޮންބައެއްތޯ ްއޮތީ ްގުޅުން ްމީހުން ްމި ްއާއި ްކިހިނެއްތޯ ްލިބުނީ ްވިސާ މީހުންނަށް

ތަޙްޤީޤުކޮށްްބަލަންޖެހޭްކަމެއް.ްއެންމެްފަހުންްމިްމީހުންްއުޅުނީްކެންޔާގަ.ްކެންާޔގެްރައްިޔތުންގެްމަޖިލީހުންްއެބަްއޮތްް
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ްއުޅުނުްސ151ްަ ްމީހުން ްމި ްއެނގުނީ ްތަޙްޤީޤުން ްކުރި ްމަޖިލީހުން ްއެ ްތަޙްޤީޤުކޮށްފަ. ްނެރެފައި ްރިޕޯޓެްއ ްބޮޑު ފްހާގެ

ގޭަގއިްރަްއކާކޮށްފައިްހުރި،ްިރޔާސީްގާުޑގެްނަމުގައިްރަޖިްސޓްރީކޮށްފައިްހުރިްހަތިޔާރުްހުރިކަން.ްމިްމީހުންގެްއަތުގައިް

ްސަުރކާރު ްކެްނޔާގެ ްހުރިކަން. ްާޕސްޕޯޓު ްބޮޑެތިްވަގު ްމިކަހަލަ ްހުރިކަން. ްނުޫފޒުފޯރުވާފަިއ ްމައްޗަށް ްމީުހންގެ ްއިސް ގެ

ްމައްޗަށްް ްމީހުންގެ ްސިޔާސީ ްޤައުުމެގ ްމި ްޤައުމުގައި، ްމި ްހުރި. ްއެބަ ްހާމަވެފައި ްތަޙްޤީުޤން ްއެ ްކަމެއް ކިތަންމެ

ް ްމިހާރުން ްކޮަބއިކަން ްޖަރީމާތަކަކީ ްހުރި ްހިންގާފަިއ ްމިންަވރާއި ްހުރި ްޓަކަިއްނުފޫޒުފޯރުވާފައި ްބެލުމަށް މިހާރަށް

241ްވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހޭްިވސްނުމެްއގެްތެރެއިްންމިނިވަންްކޮމިަޝނެއްްއުަފއްދަިއގެންްމިްތަޙްީޤޤުކުރަންޖެހޭ.ްނޫނިއްޔާް

ކޮމިޓީން،ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްމިކަންްތަޙްޤީޤުކޮށް،ްމިްމީހުންްހިންގާފައިްހުރިްކަންތައްތަކާްބެހޭްސާފުްތަޙްޤީޤެއްް

ނޑުްދެކެން.ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް،ްޝުކުިރއްޔާ.ްްމި ްޤައުމުގައިްހިންގަންޖެހޭްަކމަށްްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދިވަޑަިއގަންނަވާފަިއާވ ްމިހާރު ްޓަކައި ްވާހަކަދެްއކުމަށް ްއަށް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްމި އާދެ،

ްވަަޑިއގެ ްހޯލުތެރޭގައި ްއެހެންނަމަވެްސްތެރެއިން ްއެރުވުނީ. ްމި ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިއްބެވި ން

ް ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާަފއިާވ ްއަިދވެސް ްލިސްުޓަގއި ްޢިއްޒަތްތެިރ4ްްއަޅުަގނުޑގެ ްެއ ްވޭ. ްއެބަ ްމެންބަރަުކ ޢިްއޒަތްތެރި

ްޖެ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއެކު ްނެތުމާ ްވަަޑިއގެން ްހޯލްތެރޭގައި ްމިވަގުތު ްމިހާްމެންބަރުން ްވާހަކަދެްއކުން ްއަށް ްމައްސަލަ ްމި ހޭނީ

ްގެންދާް ްމި ްވާހަކަދަްއކަވަމުން ްއަދި ްއޮތް ްމި ނޑުމެްންކުރިމަތީގައި ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން،ްމިހާރު ްނިންމާލަން. ހިސާބުން

ް ްަގާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ 145ްްރައްޔިތުންގެ ްއާިއ ްމާއްދާ ްދާއިރ149ްާވަނަ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްދަށުްނ ްމާއްދާގެ ގެްވަނަ

ްކުއްލިް ްނިމުނީ. ްމި ްބަުހސްކޮށް ްއަށް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ްފަހުމީ ްއިމްިތޔާޒު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްުދވަހެްއެގް ްއެ ްިވއްޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ްހުށަހެޅިއްޖެ ްއެއް ްމައްަސލަ ްުކއްލި ްއަދި ްބަހުސްކުރުމަށްފަހުގައި ްއަށް މައްސަލަ

ް ްމަސައްކަތް ްއ1ްިމަޖިލީހުގެ ްއަކީްަގޑިއިރު ްގަޑި ްނިންމާ ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުެގ ްމިއަދުގެ ްއެހެންކަމުން، ތުުރެވގެންދާނެ.

ނޑުްއެނބުރިލާނަންްމިއަދުގެްއެޖެންޑާްއަށް.3:31ްް ްކަމުަގއިްވެސްްދަންނަަވން.ްއެއަށްފަހުްއަުޅގަ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނަންބަްއެޖެންޑާ ްމ6ިރު ްްަގއި ްކަންކަން. ްހުށަހަޅާ ްމޭުޒން ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގ6.1ްެވަނީ ްވަނީ، ްމި ަގއި

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއިނ115ްްްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްރާއްޖެ ްޤައުމުތަކަށް ްބޭރު ްމަތީން ްގޮުތގެ ް)ދ(ގަިއވާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްފޮނުވާފައިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޓަކައި ނޑަެއޅުމަށް ްކަ ްގަާވއިުދެގްސަފީރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްނަންފުޅުތައް ވާ
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ްގޮތެްއ171ްް ްދިރާސާކުރައްަވއި، ްނަންފުޅުތަްއ ްއެ ްއިޢުލާންކުރުމާއި ްމަޖިލީހުގައި ްދަށުން ް)ށ(ެގ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމަޖިލީހަށްް ްމައްސަލަ ްމި ްމައްސަލަ. ްފޮނުވުމުގެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްދާއިމީ ްގުޅޭ ްމަްއސަލައާ ްމައްސަލަ، ނިންމެވުމުގެ

ްބެހޭް ްލަބީބަށްްނިޒާމާ ްިއލްޔާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްދަންނަވަން.ްހުޅުމީދޫ ްއަމީންޢާއްަމށް އިްއވައިެދއްވުމަށް

ްމައްސަލަްއެއްްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބު

ްޑިފެންސްްްޢިއްޒަތްތެރި ްޑިޕާޓްމަންޓް ްއިިމގްރޭަޝން ްއަުޑއިިވގެންދިަޔއީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނޫްސތަކުން ރައީްސ.

ްރައްޔިތުްނގެް ްބަދަލުވެއްޖެްއޔާ ްއެހެން ްބުނަނީ ްޤާނޫނުގައި ްއާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްކަމަށް. ްބަދަލުވި ްދަށަށް މިނިސްޓްރީ

މަޖިލީހަށްްއެކަންްފާސްކުރާކަށްްނުފޮނުވާ.ްޤާނޫނާްޚިލާފަށްްްމަޖިލީހުންްފާސްކުރަންޖެހޭނޭ.ްމިހާރުްކިތަންމެްދުވަހެއް.ްމި

ްދެކެނީ.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބަލަންޖެހޭނެ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިުތންގެ ްއެކަން ްިހންގަމުންދާތީ ްުވޒާރާތައް ްސަރުކާރުގެ މި

ނޑުްަޤބޫ ްލެއްނުކުރަން.އެކަންްނުކޮށްްއެހެންްކަންަތްއތައްްމަޖިލީހުންްފާސްކުރުމަށްްފޮނުވޭނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްތިްމައްސަލަ،ްތިްކަންތައްް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްއަމީންޢާ ްމިހާރު ްދަންަނވަން. ްނޫންކަުމގައި ްއެއް ްމައްަސލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ އްމަށްްބަލަމުންގެންދާނެ

ްގެްދަށުންްއިއްވަންޖެހޭްސިޓީްިއްއެވވުމަށް.6.1ްދަންނަވާލަނީްއަޅުަގނޑުްމިްދެންނެވި،ްއެޖެންާޑގައިް

ް

ް

 ްވުން:އިދާރީްމޭޒުންްއިްއވެް

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެްهللاްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވަމެވެ. ްސަލާމަށްފަހު ްވެދުން ޝާހިދަށް.

ވަނަްމާއްދާގެް)ދ(ަގިއްބަޔާންކޮށްފައިވާްގޮުތގެްމަތީންްބޭރުްޤައުމުތަކަށްްރާއްޖ115ްްެޤާނޫނުއަސާީސެގްޖުމްހޫރިއްޔާގެް

ްޢައްޔަންކުރުމަށްް ްސަފީރުކަމަށް ްމަތީން ްއެގޮތުގެ ްދަންނަާވްބޭފުޅުން ްމި ްތިރީަގއި ނަޑއެޅުމަްށްޓަކައި ްކަ ްސަފީރުން އިން

ްހަމަޖެއްސެ ްސަފީރުކަމަށް ްބޭފުޅުން ްއެ ްހޯއްދަަވއިދެްއަވއިްގަސްތުކުރާތީ ްމަޝްވަރާ ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްމެދު ވުމާ

ް ްއެދެމެވެ. ްއަންަގވައިެދއްުވން ްއޮފީހަށް ްމި ްތެރޭަގިއ ްމުޙައްމަުދްް-1އަވަްސްފުރުޞަތެްއގެ ްޑރ. /ް ްަވއިޖެހޭގޭާއގެ ގ.

ް 141191Aްޢާޞިމު، ،ް ްަސފީރުކަމަށް. ނަޑއަޅާ ްކަ ްއިން ްދިވެިހރާއްޖެ ްއަށް ްޔޫނިޔަން އިސްލާމިކުްް-2ޔޫރަޕިއަން
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ްއާދަމްް ްޝެހެނާޒު ް/ްޑރ.ްޢާއިޝަތު ްއެމޭޒަން ްމ. ްަސފީރު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހުންނަވާ ްޕާކިސްތާނުގަިއ ްއޮފް ރިޕަބްލިކު

141433A،ްްްޤަބޫލުކުެރއްވުްނ ްއިޙްތިރާމު ްސަފީރުކަމަށް. ނަޑއަާޅ ްކަ ްިއން ްދިވެހިާރއްޖެ ްއިމާރާތަށް ްއަރަިބ ެއުކވެރި

ް.ްޚާިދމްކުމް.ްމުޙައްމަދުްވަޙީދު.2113ްމާރޗ1434ް.28ްްްޖުމާދަލްއޫލ16ްްާއެދެމެވެ.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއުސޫލުެގް ްގެންދާ ްގޮތަށް، ްދާ ްމައްސަލަ ްމިފަދަ ްއެހެންޏާވެސް ްއަށް. ްކޮމިޓީ ްސަލާމަތުގެ ްޤައުމީ ްދާނީ ްމައްސަލަ މި

ްމަތީން.ް

ް

ްރުް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރ7ާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރުަގއިް ްނަންބަރުތަކަށް ްުހރި ްކުިރއަށް ްއެޖެންާޑގެ ްްއާދެ! ްމަޖިލީހަށ7ްްްއެޖެންޑާ ްވަނީ ްމި ްނަންަބރުގައި ވަނަ

ްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްއެފަދަްބިލެއްްއަދިްޤަރާެރއްްމިއަދަކުްނެތް.ް

ް

ްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުންްް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގ8ްެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިއވާްބިލެއްގެްކުެށއްްިއޞްލާޙުކުރުން.ްއެފަދަްކަމެއްްވެސްްނެތް.ްކުރިންްތަޢާރަފުކުރެވިފަ

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިބްތ9ި ްވަނީ ްމި ްަގއި ްބަހުސް. ްހުށަހެޅިފ9.1ަދާޢީ ްވަނީ، ްމި ްދަށުން ްޢިއްޒަތްތެިރްގެ ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްވަނީ ްމި އި

ް ްޤާނޫނުްނަންބަރު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްރިޔާޟުްރަޝީދު ްމީހަކަށ2119/9ްްްމެންބަރު ްކޮށްަފއިވާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން
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އިްއަވވާފަިއްްދޭންޖެހޭްރައްކާތެރިކަމާއިްއިާނޔަތްތަކާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްާލޙުގެނައުމުެގްބިލު.ްމިްބިލުގެްފުރަތަމަްކިޔުން

ް 6ްްވަނީ 2113ްމާރޗް ްދައުުރގެ ްފުރަތަމަ ްޭބއްވުނު ްހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް،3ްްަގއި ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްޖަލްސާގަ. ވަނަ

ްވަޙީދަްށް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްތޮއްޑޫ ްހުށަހަޅަން ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްމީްމައްސަލަ()ނިޒާ

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

ނޑުްމިްހުށަހެޅީްރައްޔިތުންނަށްްއޮުޅާވލުމަށްްޓަކައިްމިތާގެްކޯރަމްް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއަުޅގަ

މެންބަރުންނާއިްޑީ.އާރު.ީޕގެްޢިއްޒަތްތެރ5ްްިއެންމެްދެތިންްމީހުންނަށްްހަދާފައި،ްމިތާްމިްތިބީްހަމައެކަނިްއެމް.ޑީ.ޕީގެް

މެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙައްމަދު.ްއުސްތާޒުްއަޙްމަދު.ްމިްބިލުްހުށަހަޅަންްމިތާްނެތިއްޔާްދެންްހުށައެއްނޭޅޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ް

ކްޯލޒް.ްވަރަްށްމިހާރުްހަމަްނެތްކަންްލޮލަށްްފެންނާނެްޢިއްޒަތްތެރިްރިޔާސަތަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުްއެޖެންޑާްއައިޓަމުް

ްއާދޭސްކޮށްގެްން ްމީސްމީހުންނަށް ްގޮްސ ްނުކުމެގެން ްއަމީންޢާއްމު ްމިތާނަގއި ްެއހެންވީމާ، ްސާފުކޮށް. ްވަރަށް ސާފު.

މެންބަރުންްގެންނާކަށްނުޖެހޭނެ.ްރައިއްޔިތުންްއިންތިޚާބުކުރީަމްމިތަނަށްްގަޑިއަށްްއާދެެވގެްނޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްދެންްމިް

ް.ްބިލެއްްހުށައެއްނޭޅޭނެ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްއަށްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްހުށަހަޅަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްމިހާރު،ް

ް

ްޅަކަށްފަހު()ވަގުުތކޮ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްނިޒާމާް ްހުށަހެޅުއްވީ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމެންބަރު.ްތޮއްޑޫ ްމެންބަރު،ްޢިއްަޒތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަހުސްކުރުމަ ްއަށް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެންނެވީ ްމި ްއެހެން ްނޫން، ްއެއް ްމައްސަލަ ްޓަކައިްބެހޭ ށް

ްމައްސަަލް ްއަޅުަގނޑު ްނިންމާފަ. ްފުރުޞަތުއެރުވުމަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

ްމައްސަލަް ްއެ ްއެހެންކަމުން ްއެދިަވޑަިއގެންފަ. ްވާހަކަދައްަކވަން ްތިއްބެވި ްމެންބަރަކު ްފަސްހަތަރު ްއިތުރު ނިންމާލިއިރު

ްއެހެންކަމާ ްނޭނގެ. ްެއއް ްގަޑި ްމިހާރުްނިމޭނެ ްއެހެންކަމުން ްނީންެނވުނީ. ްވަޑަިއގެން ްމެންބަރަށް ްިޢއްޒަތްތެރި އެކު

ް ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްއެކު ްއިންެނވުމާ ްވެސް ްވަަޑިއެގން ްމެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރިްްދާއިރާގެްވިުލފުށީޢިއްޒަތްތެރި

ްްމެންބަރު ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްދޭންޖެހޭްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަނ2119/9ްްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމީހަކަށް ކޮށްފައިވާ

ްބެހޭް ްނިޒާމާ ްހުށަހަޅާލަދެއްެވވުމަށް. ްބިލު ްމި ްބިލު. ްއިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ްޤާނޫނުގެ ްެބހޭ ްއިާނޔަތާކާ ރައްކާތެރިކަާމއި

ްމައްސަލަްއެއްްހުށަހެޅުމަށްްަޓކައިްކެނދިުކޅުދޫްދާއިރާގެްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްއަށްްފުރުޞަތުއަުރވަން.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްވާހަކަދެއްެކުވން:

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްބޭރުގައިްތިބެފައިްހިނގަމުންދާްއައިޓަުމގެްގަޑިްހަމަވަންދެންް

ްރައް ްނޫން. ްބައެއް ްތިބެންޖެހޭ ްބޭރުަގއި ްބަލަހަްއޓަިއގެން ްޖަލްާސްގަޑި ްމާލަމުގަިއ ްޖަލްސާކުރާ ްމަޖިލީހަކީ ޔިތުްނގެ

ހިނގަމުންދާއިރުްމިްތަނުގައިްތިބެންޖެހޭްބައެއް.ްމީގެްކުރީަގއިްމިްމަޖިލީހުންްޢަމަލުކުރަމުންްއައިްއުސޫލަކީްޤާނޫނަކަްށް

ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާޙު ްމެންބަރު ްހުށަހެޅި ްއިޞްާލޙު ްއެ ްވިޔަސް ްކަމަށް ްއޮްތ ްހުށަހެޅިފައި ްނެތްްއިޞްލާޙެއް ްވަގުތު ވާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްހުރި ްއެބަ ްޢަމަލުކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ްމި ްއެގޮތަށް ްބޭރުކޮށްލާ. ްއިޞްލާެޙްއ ްއެ ްވަންޏާ ކަމަށް

ްނެތިގެން.ް ްތަނުަގއި ްމި ްދުވަހު ްހުށަހެޅި ްއިޞްލާޙު ނޑު ްައޅުގަ ްއޮތް ްއެބަ ްބޭރުކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ްއިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި

ްޢިްއޒަތް ްހުށައެއްނޭޅޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްމި ްބިލެއް ްޮއތް ްއައިޓަުމގައި ްއެޖެންޑާ ްމި ްމިއަދަކު،ްމިހާރު ްމެންބަރަކަށް ތެރި

ްނޫން،ް ްއުސޫލެއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނެތް. ްތަޅުމަކު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެށުނުއިރުަގއި ްއަިއޓަމު އެޖެންޑާ

ްއަތުގައި ްމެންބަރު ްހުށަހަޅާ ްބިލު ްގޮސް ްބޭރަށް ްބިލުްްއަމީންޢާއްމު ްވައްދަިއގެން ްތަނަށް ްމި ްގެނެްސ، ހިފަިއގެން

ްޖަލްސާކުާރް ްވަގުތު ްހިނގަމުންދާ ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްެއއް ްޒިންމާ ްމެންބަރުގެ ްއެ ްއެއީކީ. ހުށަހެޅުން

ްށް.މާލަމުގައިްއިންނެވުަމކީ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިހާރަކުްއެްބިލެއްްހުަށއެއްނޭުޅއްވޭނެްއެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގޮތަށް.ް ްއަންނަ ްޢަމަލުކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރީގައި ްޢަމަލުކުރީ ްމި ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްމިއަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑމެ ންްއަބަދުވެސްްިޢއްޒަތްތެިރްކޮންމެްއިބްދާޢީްބަހުސަށްްހުށަހެޅިފައިވާްަމއްސަލަްެއއްްއޮެވއްޖެްކަމަށްްވަންޏާްއަުޅގަ

ްވެްސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން ްވަަޑއިގެންެނތަސް. ްހޯލުތެރޭގައި ްއަދި ްހަނދާންކޮށްދެން. މެންބަރަށް

ްމަޖިލީހުެގް ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްނުނަންގަަވއި ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްއިތުރު ްދެން ްއެްއކޮށް ްއިނުމާ ވަަޑއިގެން

ްކުރި ްމިހާރުްމަސައްކަތަިއގެން ްއެހެންކަމުން ްއަިރހުން. ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުދެއްވުމަށް އަށްިދުއމަށް

ް ްޓަކަިއ ްހުށަހެޅުމަށް ްބިލު ްއަުރވަނީ ްިމ ްފުރުޞަތު ްމި ްްާދއިާރގެްވިލުފުށީއަޅުަގނުޑ ްިރޔާޟުްމެންބަރުިޢއްޒަތްތެރި

ްށް.ރަޝީދަ

ް

ްވުން:ރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެްްރިޔާޟުްމެންބަރުްދާއިރާގެްވިލުފުށީ

ނޑުްމިްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅައިފިން.ްވަރަްށްބޮޑަށްްުޝުކރިއްޔާ،ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސް މިްސުރުޚީގަިއްމިްވާްބިލުްައޅުގަ

ްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އްަވއިދެްއވާފަ.ްއެހެންކަމުންްގެްދަށުންްމިްހުށަހެޅިފައިވާްބިލުްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅ9.1ްުމިހާރުްމިްވަނީްއެޖެންޑާްއަިއޓަމުް

ބިލުގެްބަހުސްްކުރިއަށްދާނީްބަހުސްްކުރިއަށްދާއިރުަގއިްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުންްއެދިވަޑަިއަގންނަވާްތަރުތީބެއްގެްމަތިންް

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަމުްންގެންދާނަން.ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނޭއްގާީން ްޚުދުމުޚްތާރު ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްތި ްރިޔާސަތުން ްއަދާކުެރވޭކަްށ، ްނެތް ްުޝކުރެއް ްރިޔާސަތަކަށް ްފަހަރު މި

ްމިއަދު ްޔައުމިއްޔާަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްނިޒާމީްްޢަމަލުތަކުން. އޮންނާނެ

ްފުރުޞަތުދިންކަންް ްމެންބަރަކަށް ްއެހެން ްނުނިންމާ ްގޮތެއް ްއަށް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްނެގީމަ، ްެއއް މައްސަލަ

ްކޮންމެް ްކަންތައް. ްފުރަތަމަ ްއެީއ ްކުްށވެރިވެފަ. ްއިންނެވީ ްތި ްމިހާރު ްމަނިކުފާނު ްއެެހންވީމާ، ްއޮންނާނެ. ޔައުމިްއޔާަގއި

ްަދއްކާ ްރިޔާސަތުން ްމިއަދުްްދުވަހަކު ްޖަވާބުދިނީމައޭ. ްދޭނީ ްނިޒާމެްއ ްއަެނއް ްނެގީމަ، ްނިޒާެމއް ްެއއް ްއެީއ ްއެއް ވާހަކަ

ްބާނާހެންް ްބޮޑުކަންނެލި ްލަްއވާ ްއަމީންޢާއްމު ްޖަވާބުނުދީ، ްެއއަށް ްނެގީމަ ްއެއް ްމަްއސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ އަޅުަގނޑު

ްގެނެސްގެން ްމީހުން ްނެތް ްތަނުގައި ްގެނެްސގެން،ްމި ްބާނައިގެން ްަރއީސް.ްްމެންބަރުން ްޖަރީމާހިންގަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ތި

ްތިފަދަް ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްައމީންޢާއްމު ްއެއީ ްއެއް. ްޒިންމާ ްމެންބަރުންގެ ްތިބުމަކީ މަޖިލީހުގައި
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ް ްއޮތް ްއެބަ ްމިއަދު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމީހަކު. ްއެްއވެސް ްނެތް ްކަމެއް ްތިބޭނެ ްމިތާ ްއަަށގަންނުވަްނޏާ ްމިތާ 11ްއާދަތައް

ޖަހާއިރުްއެބަްއޮތްްތުލުސްދޫްދާއިރާްއަށްްރައީސްްނަޝީދާްއެްއކޮށްްކެމްޕެއިނަށްްދާން.ްނުގޮސްްމިތާްމަޑުކޮށްގެންްމިް

ްރަނގަޅެއްް ްހަމަ ްވެސް ްރިޔާސަތަށް ްނޫންތޯ. ްދާންވީ ްދެން ްެއކަމަކު ްވެގެން. ްނުދާން ްދޫކޮށްލާފައި ްމަޖިލީސް ްމި ތިބީ

ޑެންުޓގެްސަބަބުްންދެންްއެމް.ޑީ.ީޕގެްފަރާތުންްހުށަހަޅާފައިްއޮންނަްބިލަކަށްްނޫންތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްތިްގާއިުމކުރިްޕްރެސީ

ްކުރިް ްތި ްރެކޯޑުަގއި ްމި ްތާރީޚުަގއި ްމިއަދުގެ ްދެން. ްބާތިލުކުާރކަށް ްބިލު ްއެ ްނޫން ްލާހިކެއް ްތިއްބަސް ްނައިސް މީހުން

ް ްއައި ްހިތަށް ްދެން ްއަޅުަގނޑުެމން ްއެހެންވީމާ، ްނަގާަނން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަންނާނީ.ްޢަމަލު ްއަޅުަގނޑުމެން ދުވަހަކު

ްބިުލް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދުވަހަކު ްއަންނަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްއުޅޭނީ. ްދެން ްކެމްޕެއިުނގަިއ އަޅުަގނޑުމެން

ްހިތާމަކުރަންްނ.ްއަތޮޅުް ްަވރަށް ނޑު ްާގއިމުކުރެްއވީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްތި ްޕްރެސީޑެންޓެއް އެޖެންޑާވާންޖެހޭނެ.ްތިފަދަ

ްކަމުގަިއްްހޮޅުދޫ ްމި ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްކުރެްއވީމަ. ްކަމެއް ްތިކަހަލަ ްއަލިބެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ

ތުހުމަތުކުރަންްއިދާރީްމޭޒުންްވެސްްމިްކަމުަގއިްބަިއވެިރވާްކަމަށް.ްއަމީންޢާއްމުްވެސްްުނޖެހޭްމީހުންްލަފުގައިްހިފާފައިް

ްއެޖެން ްުކރަންޏާ ްދުވާކަށް.ްއެކަން ްޢަމަލުތަކެއްްގެންނަން ްނާތަހުޒީބު ްކުރަންޖެހޭނީ.ްވަރަށް ްއެކަން ްުކރިން ްއައިޓަމުގެ ޑާ

ތިްހިންގަނީްއިދާރީްމޭޒުން.ްދެންްހުށަހެޅިފައިްއޮތްްބިލަށްްޖެހިލާނަން.ްޤާނޫނާއިްގަާވއިދާްޚިލާފަށްްބިލުްތިޔަްހުށަހެޅީ.ް

ްއެއީ ްނެތް. ްވާހަކަެދއްކޭކަްށ ްމައުޟޫޢަށް ްގޮތުްނ ްގުޅޭ ްބިލާ ްވާހަކަައކަށްްްއެހެންވީމާ، ްެދވަނަ ްއަކީ. ްވާހަަކ ފުރަތަމަ

ްދެންް ްގޮތްތަކުން ްޢަމަލުކުރަްއވާ ްތި ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްބޭުނންވަނީ ްދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

ްމިހާރުް ްމަޖިލީސް ްިރާޔސަތުންނޭ ްމަސައްކަތްނުކުަރއްަވއްޗޭ. ްރިޔާސަތުން ްނަސޭހަތްދެއްވަން ްއިތުރަށް މެންބަރުންނަށް

ްކެމެރާްއަުޅވާފަިއްހުންނަންވީކީްައޅުަގނޑަކަށްްނޫނޭ.ްމިްތަންްބަލާބަލަ،ްމިްހަލާކު ކުރަމުންްތިްގެންދަނީ.ްމިްތަނުގައި

،1ް،2ް،3ް،4ް،5ް،6ް،7ް،8ް،9ް،11ް،11ް،12ް،13ް،14ްއޮތްްފަޅިްއެއް.ްމިްއޮތްްފަޅިްއެއްްބަލައިލަބަލަ.ް

15ް،16ް،17ް،18ް،19ް،21ް،21ް،22ް،23ް،24ް،25ް،26ް،27ް،28ް،29ް،31ް،31ް،32ް،33ް،34ް،

ްފޮނުވަިއގެން.35ް ްއަމީންޢާއްމު ްގެނޭ ްއެބަ ްއަލިބެ ްމީހަކު ްބޭނުންާވ ްއަލިބެ ްއޯކޭތާ. ްދެން ްނެތް. ްފަޅިން، ްަވއަތް .

ތުންްތިްއުޅުްއވަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިތާނގައިްަގވާއިދުްންބޮޑުކަންޏެއްޔަށްްނިކުމެްިވއްާޔްރިޔާސަ

ްއަުޅގަ ްމިތިއްބާ ްްނޑުމެން ްދެން ްއައިޓަމަދަންނަވަނީ ްއެޖެންޑާ ްނެތިއްޔާ.ްަބއްލަވާއޮތް ްމީހަކު ްމިތާ ްދާންޖެހޭ ބިުލްް!ށް

ްކި ްވައްދާފައިހުށަހެޅީއޭ ްރަޝީދު ްިރޔާޟު ްައމީންްޔާފައި ްނެތް. ްރަޝީދެއް ްރިޔާޟު ްމިކަމުގެމިހާރު ޒިންމާްްޢާއްމު

ް ްމ ްނޫންތޯ. ްނޫނެއް ްގޮތެއް ްޒިންމާދާރު ްމިއީ ްބަހުްސްނަގަންޖެހޭނެ. ްައޑުއަހަން، ްވާހަކަ ްބިލުގެ ްލާފައި ްބިލު ތަނަށް

ްކުރީެގް ްިކޔާފަ. ްރައީސޭ ްުކރީގެ ްއަބަދުވެސް ްލަނީ ްމި ްދެން ްލަނީ. ްބިލު ްކީއްެވގެންތޯ ްމެންބަރުން ްނީނދެވޭ އަުޑއަހަން

ސޭްކިަޔއިގެްންރައީސްްގިރަިއގެންްބޯންވީްނޫންތޯ.ްމިްޤައުމަށްްކޮންްމުހިއްމުްކަމެއްތޯްމިްބިލުގައިްއޮތީ؟ްކުރީގެްރައީ

ްދެް ްއެ ްދެން ްނޫންތޯ. ްއުޅޭ ްއެބަ ްރައީސުން ްދެ ްއެ ްދެން ްތިބި. ްއެބަ ްމިހާރު ްރައީސުން ްދެ ްކުރީގެ އެްއޗެހިލާކަށް.

ްއެ ްއަިދވެސް ްހިތާމަކުރަން.ްރައީސުންނަށް ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދެން ްތާއީދުކުަރނީ. ްމީހުން ްގިނަ ންމެ
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އިޓަމަކީްަޣއިރުްާޤނޫނީކޮށް،ްބަޣާވާތަކުންްިރޔާަސތުންްލައިގެންްއުޅޭްއެޖެންޑާްއަޅުަގނޑުްެދކޭްގޮތުަގއިްމިްއެޖެންޑާްއަް

ްބަޣާވާތްކުރާް ްރިޔާސަތުން ްަހމަ ްއައިޓަމުގައި ްއެޖެންޑާ ްމި ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްއެދެނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ އައިޓަެމއް.

ްޤާނޫނާއި ްއެއީ ްއަާމޒުކުރަން. ްވާހަކަތައް ްފެށިކަމެްގޮތަށް ްޚިލާފަށް ްއެއީްގަާވއިދާ ްދާނީ. ްޚިލާފަށް ްގަވާއިދާ އް،ްޤާނޫނާއި

ްޔައުމިްއޔާަގިއް ްނުދެވޭނެ. ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްއިތުރު ްޖަވާބުދާރީނުވެ، ްއެއަށް ްނެގީމަ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްބޭފު ްތި ްއެދެން ްމާފަށްވެސް ްޖެހޭނެ ްހެދީމަ ްގޯސްކަން.ްއެހެންވީާމ،ްގޯހެއް ްހެދީ ްތި ްމިއަދު،ްރިކޯުޑަގއި ޅުން.ްއޮންނާނެ

ްޙަޤީޤަތުަގިއް ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްދައްކާނަން. ްތަުކރާރުކޮށް ްވާހަކަ ްމި ްނޭދިއްޖެއްޔާ ްމާފަށް ްއެދެންޖެހޭނެ. މާފަށް

ްސުވާުލކުރަްން ްރިޔާސަތާ ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްމުހިއްމު. ްވަރަށް ްކަންކަން ްހުރި ްކުރަން ްމިހާރު ްމަޖިލީހުަގއި ރައްޔިތުންގެ

ްމައް ްފަހުމީެގ ްކޮބައިތޯ ްއުޅެީންބޭނުންވޭ ްމި ްސޮއިނުކޮްށގެން ްރިޕޯޓުަގިއ ްކޮމިޓީ ްއެ ްނިްނމީމާ ްކޮމިޓީން ސަލަ.

ްމިއީ.ް ްކަންކަން ްފިުކރުކުރަންޖެހޭ ްވިސްނައި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއިނގޭތޯ. ްކަންކަން ްސީިރައސް ްމިއީ ކީްއވެގެންތޯ؟

ވާހަކަްމިްަދއްކަނީްއިނގޭތޯްްއެހެންވީމާ،ްަދއުލަތުެގްނިޒާުމްމުޅިންްހަލާކުކުރަމުންްތިްޭބފުޅުންްތިްގެންދަވަނީ.ްބިލުގެް

ްމިހާރުް ްދިމާލަށް. ްރިޔާސަތާ ްެއއްލަންޖެހިދާނެ ްވަލެއް ްހުދު ްއުޅެންޏާ ްތިހެން ްފާޑުފާޑަށް ްތިހެްނ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮވާލަްން ްމިއަދު ްއަޅުަގނުޑ ްއުޅެނީ. ްއެ ްއޮޅާަލއިގެން ްބުރަފަތީަގިއ ްޕީ.ޕީ.އެމްެގ ްމުޅި ްހެދި ްވަލަކާ ްެއއްލި އެހެން

ްހަލާކުކުރާނެ.ްޕީ.ޕީ.އެމް ްދާތަނެއް ްއޭނަ ްވަކިކުރަން. ްނަޞީރު ްޢުމަރު ްވަގުތަށް ްވަގުތުން ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ގެ

ްޢުމަރުް ްފަހަރު ްދެ ްޕާޓީ. ްތި ްނޭނގެނީތޯ ްޢުމަރަށް ްކައިރީގަިއ، ްޢުމަރު ްދެންނެވިން ްއޭުރެވސް ނޑު ްއަުޅގަ އެނިގއްޖެ.

ްކަ ްގަޔަށް ްޢުމަރު ްވެސް ްޖެހީ.ްޑީ.އާރު.ޕީން ްއެ ްކަށި ްވާއުކިަޔކަސް،ްެއްގަޔަށް ްޖެހީ.ްދެން ްވެސް ިށޖެހެނީ.ްޕީ.ޕީ.އެމުން

ްބޮލަްށް ްހިޔަމަެއއްެގ ްާވއުކުމާިއ ްޖަންަގއްަޔކަށް ްބިޔަ ްކަިށކުނބުރު ްނޫންތޯ. ްނޭނގޭނެ ްާވއުކިަޔކަްސ ްނޭނގި ތަނެއް

ްރަނގަ ްޢުމަރު ްނޭނގެނީތޯ. ްޢުމަރަށް ްކަށިހަރާނެކަން ްބޮލަްށްވާއުކުާމ،ްމީގެން ްކަށިބޮލެްއގެ ްހަމައެކަނިްވާުއކުމާއި ޅުވާނީ

ބަޣާވާތްކުރަން.ްއޭނަްވެރިކަމަަކށްްކަމަކުނުދާނެ.ްމިއީްއެްޕާީޓގެްމެންޓަލިޓީްހުންނާނެްގޮތް.ްދެންްއަޅުަގނޑުމެންްވަރަްށް

ްޢަބްދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދިޔައިން ްދަންނަވަމުން ްތަކުރާރުކޮށް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއުފާކުރަން، ްރިޔާސީްهللا ޔާމީނޭ

ްޭބނު ްަނގަން ނިޑޑޭޓަކަށް ްަރއީސް.ްކެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދިަޔއީ. ްއެކަން ްއަުޅަގނޑު ްެއގޮތަށް ންވަނީ.

ްޤާނޫނާއިް ްމިއީ ްޤާނޫނަކީ ްބެހޭ ްއިނާޔަތްަތކާ ްރައްކާތެރިކަާމއި ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮްށފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްބިލުގަް ްމި ްބިލެއްކަން. ްހުށަހެޅިގެންދިޔަ ްމަޖިލީހަށް ްިމ ްމިއަދު ްޚިލާފަށް ްބޭނުންވާްގަާވއިދާ ްދަްއކާލަން ނޑު ްައޅުގަ އި

ްވެސް.ް ްމެންބަރުންނަށް ްެއހެން ްޕާީޓގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއޮންނަންާވނެ ްއެދެން،ްަވގުތު ނޑު ްތެޭރގަިއްއަުޅގަ ވާހަކަތަުކގެ

ްކުީރގެް ްތިރިކުރާތި. ނޑު ްއަޅުގަ ްރަނގަޅަށް ްބެލްޖަހާފައި ްނެތް. ްކަމެއް ްދޭނެ ނޑަށް ްައޅުގަ ްވަގުތު ްހުރިހާ އެހެންވީމާ،

ްދޭތެރައީ ްމިހާރުްސުންނާ ްއިނގޭތޯ. ްަތކުރާރުކޮށް ްަލްއވާ. ްއެބަ ްތަކުރާރުކޮށް ްރަޝީުދ ްރިޔާޟު ްިއޞްލާޙުތައް ްމި ރޭަގއި

ްއެލަވަންސްްނެތީމަހެން ްޮގތްގޮތްްވާނެ.ްވަޙީދަށްްވެސްްމި.ްަވޙީްއަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްވަޙީދަށް ްވާނެްހަމަްރަނގަޅު ދަށް

ް ްގޮތަކީ ްރަނގަޅު ްނިއުޔޯްކުަވިއތުއެންމެ ްޢިއްޒަތްމަގުން ްާދނީ. ްއޭނަ ްރަީއސް،ްތިްތެކަށް ްޝައްކުްރި ް.ނުކުަރްއވާބޭފުޅުން
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ްކަމެްއްނެތް ްއެކަްންްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާް.ޝައްކުކުަރްއވާނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނެތްކަުމގައި ްއިތުބާރު ްނެގޭ ްމި ްމަހުަގއި މި

ްދައްކަް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްަޝއްކުނުުކރައްވާ! ްވާހަކަިއަގިއްކާމިޔާބުކުރާނަން. ްދާ ްމި މުން

ްއެހެންވީާމ،ް ްވާހަކަ. ްއަްނނާނާނެ ްއެނބުރި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިތިބީ، އަޅުަގނޑުމެން

ްކަެމއްް ްރަނގަޅު ްތިއީ ްގޯސްހެއްެދވުން ްތިހެން ްވަަޑއިގަންަނވާ. ްައވަހަށް ްޤަބޫލުކުރަްއވަިއގެން ްމިކަން ްވެސް މަނިކުފާނު

ް ްހަމަ ްތިކަންްރަނގަޅުްެވސްްނޫން.ްމިއަދު ްބޭފުުޅން ްތި ްއިން ްހެއްެދވީ.ްއެހެްނީވމާ،ްޔައުމިްއޔާ ްތި ްގޯހެއް ްބޮޑު ވަރަށް

ްއެކަަމކުް ްކުށްވެިރވާނެ. ްބޭފުުޅން ްތި ްދިޔަޔަސް ްޯކޓަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމާދަމާ ްއެހެންނޫނީ، ކުރަްއވަންޖެހޭނެ.

ް ްއަލިބެމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއަށްވުރެ ްނުދާނާނަން. ްމިހެންްއަޅުަގނޑުމެން ްއަނެއްހެން ްއިޙްތިރާމުކުރަން. ްނުލާހިކު ދެކެ

ްދައްކާް ްމި ްމީހާ ްކިޔާ ްމި ްނަޞީރޭ ްޢުމަރު ްވާހަަކއަކީ ްުއޅޭ ްމި ްދަންނަވާލަން ްއެެހންވީމާ، ްދަންނަވާިލޔަސް. އެްއޗެއް

އަުޅވާފަ.ްމިއީްޔާމީންގެްބޮލުަގއިްަމރެއްގެްތުހުމަތުهللاްވާހަކަތައްްއެބަްބަލަންޖެހޭ.ްމިހާރުްޢުމަރުްނަޞީރުްއެްއޮތީްޢަބްދު

ްއެއް.ްަމއްސަލަްވަރަށްްސީރިއަސްްކަމެކޭްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަލިބޭ.ްމިީއްވަރަށްްސީރިއަސް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުިރއަްށް ްވާހަކަ ްތެރޭަގއި ްމައުޫޟޢުގެ ްއެހެންކަމުން ްަވޑަިއެގންނެވޭ. ްއެބަ ްބޭރަށް ްމަުއޟޫޢިން ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަވަން.ްްގެންދިއުމަށް

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވެްސް ްފަށަމުން ްއަޅުަގނޑު ްފަހުން. ްމިހާއިރު ްދެނެގަނެވުނީތީ ްރިޔާސަތަށް ްތިކަން ްއުާފކުރަން ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްބިލު ްޚިލާަފށް ްަގވާއިދާ ްޤާނޫނާއި ްެއއީ ްއުޅޭނޭ. ްބޭރުގައި ްމަުއޟޫޢިން ްއަޅުަގނޑު ްރިޔާޟުްްދެންނެވިން ހުށަހެޅުއްވީ

ްއެްނއުކަިއގެްން ްއެންއުކާހެން ްމަސްއުކައި، ްއެހެން ްނުކުމެ ްއަމީންޢާއްމު ްފަހުން ްމީގެ ްއެހެންވީމާ، ްލައްވާ. ރަޝީދު

ްގަަދކަމަކުންް ްނެތި ްއިންޓްރަސްޓު ްމެންބަރެްއގެ ްއެ ްނެތް. ްކަެމްއ ްހުށަހަޅާނެ ްބިލު ްވައްަދއިގެން ްތަނަށް ްމި މެންބަރުން

ްުނކުރެވޭނެ ްމިްއެކަމެއް ްކުރިމަތިލަނީ ްއަށް ްދާއިރާ ްވިލުފުށީ ްފަހަރު ްއަންނަ ްމި ްއަމީންޢާއްމުތޯ ްހިތަށްއަރާ ނޑު ްއަުޅގަ .

ްވަަރކަށްް ްކިތަންމެ ްގާުއިކޔަސް، ްވަަރކަށް ްކިތަންމެ ްދަންނަވަީނ ްމި ްމައުޟޫޢުގަިއ ްއެހެންވީމާ، ްގޮތުން. އުޅޭ

ް ްމަހުގެ ްސެޕްޓެމްބަރު ްއިނ7ްްދަންތުރަޖެހިޔަސް ްރިޔާސީ ްދުވަހުގެ ްވަނަ ްނަންބަރު ނިޑޑޭޓު ްކެ ްެއއ1ްްތިޚާބުަގއި، ގައި،

ްާބއްވާނަން.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަނން ްނަޝީދުގެ ްމުޙައްމަދު ްަރީއސް ްކުީރގެ ްކެނެީރގޭ ްވޯުޓގަިއްގަލޮޅު ްހާސް ްފަސް ލައްކަ

ްހަތަރުކަ ްތިހެން ްނެތް.ްިމކަމަކާ ްވެސް ްކަމެއް ްކަންޮބޑުވާނެ ްދެން ްނެތް.ްމިކަމާ ްކަެމއް ްފިކުރުކުރާނެ ްދެން ްމާްމިކަމާ ޅި

ބޮޑުކޮށްގެންްބަލާނެްކަމެއްްެވސްްނެތް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްރާއްޖެްކުރިއަށްްދާނީްރާއްޖޭގެްއެންމެންނާްއެއްކޮށް.ް

ްއެހެްން ްކުރީގެ ްއުފާކުރަން ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްކުރަނީ. ްކަންތައް ްމި ްނޫންތޯ ްރަނގަޅަށް ްނުލާހިކު އަޅުަގނޑުމެން
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ްމައު ްޣައްާސން ްދަރިކަލުން ްއުނދަޫގކުރަންްރައީސެްއގެ ްއަށް ްތިމަންނަެގްބައްޕަ ްވިދާޅުެވްއޖެ،ްއެމް.ޑީ.ޕީައކީ ްވެސް މޫނު

ްުއޅޭ،ް ްމި ްތަނުގައި ްމި ްއިނޭގިއރު ްއެނގޭ. ްރަނގަޅަށް ްއެަބ ްެއކަން ްވެސް ްޭބފުޅުންނަށް ްއެ ްނޫނޭ. ްއެއް ްޕާޓީ އުޅޭ

ނޑިގެްނއުޅޭްދެތިންްމަޑި،ްޕީ.ޕީ.އެމަށްްވެސްްުނލައްވާްުއޅޭނެްދެތިންްމަ ޑިްމިތާނގަ.ްއެއީްވަޙީދާްެއއްކޮްށްބޮލުރޮދިްކެ

ްއުޅެީނ.ް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަނގަުޅކުރަން ްދިވެހިރާއްޖެ ްއެހެންވީމާ، ްޚަރާބުކުރަނީ. ްތަން ްމުޅި ްމީހުން ްއެ އުޅޭ.

ްތަަރއްޤީކުރަން.ް ްވެސް ްައލިވާގެ ްއުޅެނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުޅެނީ. ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްތަރައްޤީކުރަން ދިވެހިރާއްޖެ

ވެސްްތަރައްީޤުކރަން.ްއެތާްކައިރީަގއިްހުންނަްޖަގަހަތަކުަގއިްފްލެޓުއަޅަން.ްެއމް.ޑީ.ޕީްއަކީްތަރައްީޤގެްޕާޓީްްއެންދެރިމާގެ

ްބިލަްށް ްކޮށްަފއިވާ ްަރއީސްކަން ްެއްއްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްކުރީގެ ްޕާޓީ ްހަލާކުގެ ނޑުމެންނަކީ ްރައީސް.ްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅެމުންދާއިރު ްއިޞްލާޙުތައް ްއަޅުަގނޑުމެންްްމިހެން ްދޭތެރޭ ްރަީއުސންނާ ްކުރީގެ ްަގބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްނެތް.ް ްކިޔޭކަށް ްމެންބަރު ްއަޮތޅުގެ ްނ. ްކުރީގެ ްއަންނާނީ. ްތަރައްީޤ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮްށގެްނ ްކަންތައް ރަނގަޅަށް

ްދޭތެ ްމެންބަރުންނާ ްުކރީގެ ްބޭނުންވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިންނަނީ. ްތި ްއަބަދު ްކަންަތއްްއަލިބެ ްރަނގަޅަށް ްވެސް ރޭގަިއ

ްކުރިމަުގގެް ްތާރީޚަކީ ްއެއް. ްނުބަަލ ްމިއަދަށް ްތާރީޚާއި ްއިނގޭތޯ ްނާންނާނެ ްއެއް ްމާދަމާ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ކުރަން.

ްހިނގާނީް ްއިއްޔެ.ްއެކަން ްއޮންާނނީ ްތެރޭަގއި ނޑު ްލޯގަ ްމާދަމާ.ްއެ ްފެންނާނީ ނޑުން ްލޯގަ ްއަަރއި އާރުކާޓީ.ްކުރިަމއްޗަށް

ްމިކަންްްމިއަދު. ްިވސްނީމަ ްވަރަކަށް ްވަިކ ްއެއީ ްއެނގޭނީ. ްމީހުންނަށް ްބަެއއް ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމި ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްވެރިކަމަްށް ްބަޣާވާތްކޮށްގެން ްވަުގތު ްމި ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްދަންަނވަނީ ްމި ްތަކުރާރުކޮށް ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު އެނގޭނީ.

ްމަނިކަ ްޙަސަން ްވަޙީުދ ްމުޙައްމަދު ްނިޒާމުްއައިސްހުރި ްސިޔާސީ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއެކޭ. ްބާޣީ ްބޮޑުސިންގާ ްހަމަ ްމިއީ ކީ

ނޑުމެންްސުވާުލކުރަްން ޚަރާބުކުރަމުންްމިްދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމީނާާއްެއއްކޮށްްމިްަޤުއމުްކުރިއަކަށްނުދާނެ.ްިމއަދުްައޅުގަ

ްކޮންތާކުްނ،ްކިހިނެއްތޯ؟ްދިވެހިރާއްޖޭ ްއައީ ްދެބެން ްދެބެން،ްމިއައި ްއައި ްމި ްޖެހޭ ްމިއަދުްމިްއެބަ ްޤައުމީްސަލާމަތަށް ގެ

ްިމް ްސެކިއުރިޓީ ްނޭޝަނަލް ްނުރަްއކާވެފަ. ްވަނީ ްމި ްމިައދު ްސަލާމަތަށް ްޤައުމީ ްިދވެހިރާްއޖޭގެ ްނުރަްއކާވެފަ. ވަނީ

ްއަޙްމަދުް ްުއޅުްއވާ ްއެ ްެތރޭގައި ްސިފައިްނގެ ްގޮވާލަނީ ްމި ްތަކުރާުރކޮްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެއްލިފަ. ްއޮތީ ްމި ރާއްޖޭަގއި

ްޔުނިފޯމްްްމުޙައްމަދާއި ްތި ްބައްލަވާލަބަލާށޭ ްނިކަން ްބޭފުޅުން ްތި ްޖެނަރަލުން، ްއެހެނިހެން ްމަްނޞޫރާއި ޒަކަިރއްޔާ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްތަކުާރރުކޮށްފިއްޔާ ްއެގޮތަށް ްއުޅޭކަށްނުޖެހޭ. ްހިމާޔަތްދީގެން ްބާޣީންނަށް ްކަެމއް. ްތިކުރާ އަޅަިއގެން

ްއެނބުރިްއަންނާނަން.ްއައިމަްއަޅުަގނޑުމެންްބަލާނަން...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަުއޟޫޢުެގް ްވަަޑިއގެން، ްމައުޟޫޢަށް ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްތަކުރާރުކޮށް ްމެންބަރަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްތެރޭގައިްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްެގންދިއުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް
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ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުްވާހަކަދަްއަކމުންްމިްދަނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮށްފަިއވާްމީހަކަށްްރިޔާ ސަތުްައޅުަގނޑުްމިްދަްނނަވަނީްއަުޅގަ

ދޭންޖެހޭްރާއްކާތެރިކަމާއިްއިނާޔަތްތަކާްބެހޭްޤާނޫނަށްްހުށަހަޅިފައިވާްއިޞްލާޙަށޭ.ްަރއީސްަކންްކޮށްފައިްހުންނަްމީހަކަށްް

ްއިނާޔަތްދޭްނ، ްއެހެންވީމާ،ްްރައްކާތެރިކަާމއި ްސިފައިން. ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްބައެއްތޯ؟ ްޮކން ްދެނީ ރައްކާތެރިކަން

ްގޮތެްއ.ް ްނެތް ްއެއީ ްގޮތެއް ްވާހަކަނުދެއްކޭެނ ްބިލުގައި ްމި ްރަނގަޅުކުރަން ްކަންކަން ްނުރަނގަޅު ްހުރި ސިފައިންޭގގައި

ޔާސަތަށް.ްއަތެއްްނުެލވޭނެ.ްއެހެންވީާމ،ްބަސްމަުގގަިއްައތްލެވޭނެްކަމަށްްރިްއެްއވެސްްހާލެްއަގއިްހީނުކުރަްއވާތީްފިކުރާއިް

ްެކނިޑޑޭޓުް ްރިާޔސީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްގެަނއީ ްމިނިވަންކަން ްހިންގުުމގެ ްަބސް ްއަްށްފިކުރާއި ްާރއްޖެ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްިމް ްައޅުަގނޑު ްަތކުރާރުކޮށް ްއެހެްނވީމާ، ްނެތް. ްކަމެއް ްއަތްލަންއުޅޭނެ ްޭއގައި ްއެހެންީވމާ، ްނަޝީދު. މުޙައްމަދު

ްކިތަންމެްދަންނަ ްމަީތގައި ްގޯހެްއގެ ްހައްަދވަިއގެންޭނ. ްގޯސް ްއިނީ ްިތ ްމިއަދު ްމަނިކުފާނު ްިރާޔސަތޭ. ްޢިއްޒަތްތެރި ވަނީ

ްބެ ްނިޒާމާ ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްނުވާނެ.ްއަުޅގަ ްރަނަގޅެއް ްއިންެނވިޔަސް ްނިޒާމީްވަރަކަށް ްނެގީމާ،ްއެ ްމައްސަލައެއް ހޭ

ްނިޒާ ްމީހަކަށް ްެއހެން ްޖަވާބުނުދީ ްއެކަމަށްްމައްސަލައަށް ްމަނިކުފާނު ްއެެހންވީމާ، ްނުދެވޭނެ. ްއެއް ްމައްސަލަ މީ

ްހުށަހަޅާް ްމި ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިނާޔަތްަތކާ ްމީހުންގެ ްކޮށްފައިވާ ްރައީްސކަން ްކުީރގެ ްއެހެންވީމާ، އެޓެންޑުކުަރްއވަންޖެހޭނެ.

ްކު ްހަލަބޮލިކުރަން ްޚަރާބުކޮށް، ްމަޝަރޙު ްސިޔާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭހެ ްސީާދ ްހަމަ ްމަސައްކަެތއް.ްއިޞްލާޙުތަކަކީ ރާ

ްޒިންމާދާރުް ްޕާޓީތަކުަގއި ްިސާޔސީ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްބައެއް. ްމަދު ްވަރަށް ްުއޅެނީ ްދުއްވަން ްމަގަށް ްޚަރާބުގެ ދިވެހިރާއްޖެ

ްއޮތްް ްއިންތިޚާބުވެފައި ްމި ްވެްސ ްޕީ.ޕީ.އެމްަގއި ްމިސާލަކަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ. ްމިސާލަކަށް ްހުރި. ްއެބަ ްޕާޓީތައް ސިޔާސީ

ްގޮތް.ްއެމް.ޑީ. އޭ.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްމިްާޕޓީތަކުަގއިްއެަބްހުރިްރަނގަުޅްލީޑަރޝިޕްްހުރިްދިމަދިމާ.ްރަނގަޅު

ޝައިޚްްޢިމްރާނާއިްޢުމަރުްނަޞީރާ،ްމިހެންްއުޅޭްދެތިންްމީހަކު.ްމިްމީހުންްނިކުމެްދިވެހިރާއްޖެްޚަރާބުކުރަންްއުެޅނީް

ްވާ ްހިސާބަށް ްމަރާ ްމީހުން ްިނންމާނީ ްރީއްޗަށް. ްވަރަށް ްދިވެހިރާއްެޖްފަށާނެ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ހަކަދަްއކަިއގެން.

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޓަކައި ްބައްޓަންކުުރމަށް ްގޮތުަގއި ްހެޔޮ ްކުރިމަގު ްސިާޔސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޓަކައި ްއެޅުވުމަށް ހަމަމަގަށް

ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްބަރީޢަވާންޖެހޭ. ްއެބަ ްއިޞްލާޙުތަކުން ްކިތަންމެްްމިފަދަ ތެރޭގައި

ވިަޔސްްީކއްވެޯތްބެލްނުޖަހަނީްއަމީންޢާއްމު؟ްކިތަްއްްބޮޑަށްްެއއްްޕާޓީންްއަނެއްްޕާީޓއާްދޭތެރޭަގއިްނަފްރަތުްއޮްތަކމުގައި

ްމިނެޓުތޯްދީގެންްތިްއުޅެނީ؟ްެއހެންްނަހައްދަވާ!ްކީކޭތޯ؟ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެންދަ ްކުިރއަްށ ްމެންބަރު ްނެތްްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއް ްއަންގާފަ ްމިއަދު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްވާހަކަެދއްެކވުން. ވާ

ްކުިރއަށްް ްވާހަކަކޮޅު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުން، ްވަެރއް. ްފުރުޞަތުއަރުވަްނވީ ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްގެންދަވާ.
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ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެމް.ޑީ.ޕީެގް ްމިތާނަގއި ްއަށް. ްބޭފުޅާ ްތި ްއެްނގިން ނުޑ ްއަުޅގަ ްފަށަމުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްކޮބަިއތޯ. ްއެްނގުމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީން

ްދަންނަވަނީް ްއެްނމެްއިސްކޮށް.ްއެހެންވީމާ،ްމި ނޑު ނޑ1ްްުމިހާރުްމިހިރީްއަޅުގަ މިނެޓުްވީމަްެދންްބެލްޖަހާފައިްއަޅުގަ

މިނެޓުްދާންވީ.ްކޮންމެްދުވަހަކުްއަްނގާކަްށނުޖެހޭނެ.ްހަމަްކޮންމެްކަމެއ5ްްްބަރަކަށްްތިރިކުރަންވީ.ްކޮށްަފއި،ްކޮންެމްމެން

ގަާވއިދާްޚިލާފަށޭްރިޔާސަތުންްކުރަންްތިްމައްސަކަްތކުރަނީ.ްބާޣީ،ްއެހެނެއްނުވާނީ.ްވެިރޔަަކށްްގަާވއިދާްޚިލާފަށްްމީހަކުް

ްމިކަ ްއުޅޭނީ. ްމީހުން ްއެހެން ްޮގތަކަށްނު ްއުޅޭ ްއޭނަ ްދެން ްއަޅުަގނުޑްއައިމަ، ްއެހެންވީމާ، ްހައިރާންވާކަށްނުޖެހޭ. މާ

ްރާއްޖެް ްމި ްެވސް ްކަމެއް ްެއއް ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްނޫން ްގޮަތކަށް ްދައްކާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވަނީ ްމި ތަކުރާރުކޮށް

ްޕީ.ޕީ.އެމް ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްނުވޭ. ްކަމެއް ްއެހެން ްނޫން ްޢިޔާދަވުން ްާތރީޚު ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްނުޭވ. ގެްއަކު

ް ްމިއަދު ްބުރިކޮށްލާށޭ ްހުދުވާ ްއޮތް ްއެޅިަފއި ްބުރިނުކޮށްފިއްާޔ12ްްބުރަފަތީގައި ްއެ ްބާއްވާފަ.ްމިއަދު ްކައުންސިލް ޖަހާއިރު

ްއަންނާނީް ްހަމަޖެހުން ްއަށް ްިދވެހިރާއްެޖ ްނެއްޓިގެންދާނީ. ްބުރަފަިތ ްެއއްކޮށް ްވަލާ ްމަްސްފަހުން ްތިން ްމަސް، ްދެ މީގެ

ް ްދެ ްބޮޑު ްއެންމެ ްޖުމްހޫރީްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްާއއި ްީޑއާރު.ޕީ ްޕީ.ޕީ.އެާމއި ްާއއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކަމުަގިއވާ ްޕާޓީތައް ސިޔާސީ

ްވެސްް ްޕާޓީ ްޢަދާލަތު ްއަދި ްކަމަށް. ްއަންނާނެ ްވުޖޫދަށް ްވެްސ ްއެމް.ޑީ.އޭ ްުއއްމީދުކުރަނީ ްައޅުަގނޑު ްއަދި ޕާޓީއާ،

ތިންްމީހެއް.ްެއީއްޝައިޚްްޢިމްރާނު،ްޢުމަރުްޒިންމާދާރުކަމާްއެުކްމަސަްއކަްތކޮށްގެން.ްމިްާރއްޖެްޚަރާބުކުަރންްއުޅޭނެްދެ

ްޢަބުދު ްމިހާރުް،ްهللاނަޞީރު،ްބޯފަން ްގެއްލުެމއް. ްޤައުމަށް ްއޮންނާނެ ްހެދި ްމީހަކާ ްކޮންމެ ްރިޒާ.ްމިއިން ްޢަލީ ޢައްބާސް

ްއޮންނާނެްޢައްބާސްްޢަލީްރިޒާެގްކިޔޫްއިންިޑޔަންްހައިކޮމިަޝންގަ.ްޢުމަރުްނަޞީރުގެ...

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްގެންދިއުމަްށް ްކުރިއަށް ްވާަހކަފުޅު ްތެރޭަގއި ްމަުއޟޫޢުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމިހާރު ްކުަޑުކަޑ3ްްހަނދުމަކޮށްއަރުވަން. ްވަރަށް ްއޮތީ ްބާކީ ްދެންނެވުނީ. ްމި ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަހަރަށް ވަނަ

ްއިލަްއވާ.ްވަގުުތކޮެޅއް.ްއެހެންކަމުން،ްާވހަކަކޮޅުްނިންމަ

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހަތިޔާރާް ްމެންބަރުން ްއެހެން ްތަނަށް ްމި ްގޮތުން ްބިރުދެއްކުމުގެ ްމިހާރު ްޖެހޭ. ްއެބަ ްނިންމާލަން ްވާހަޮކޅު އަޅުަގނޑު

ްއެްއކޮށްްައއިސްްއެބަްަކއިިރވޭ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްޒަތްތެރިްެމންބަރުންްއިށީނދެވަޑަިއގަތުމަްށްދަންނަވަން.ްކޮޅަށްްތިއްެބވިްޢިއް

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުްިނންމާލަމުން... ނޑުްމިްނިންމާލަނީ.ްއަޅުގަ ްއާދެ!ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަދިްމިހާރު ްރިޔާސަތުން، ްމަޖިލީހުގެ ްއަކީ ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްމެންބަރުންނަށް ެތރި

ްގެންދިއުމަށޭ.ް ްކުރިއަށް ްރަނަގޅަކަށް ްވީހާވެސް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދަނީ ްމަސަްއަކތްކުރަމުން ްމޭޒުން ރިޔާސަތުގެ

ްކުރިއަްށްގެންދިއު ްބާރަށް ްވީހާެވސް ްމަސައްކަްތތައް ްމިދެންނެވީ ްޢިއްޒަތްތެރިްމިހެން ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްބިލު ްެއގޮތުން މަށޭ.

ްނިމުމަށްފަހުް ްބަހުސްކުރުން ްބިލުެގ ްވިދާޅުވާްނ، ްފަހުބަސް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްހަނދާންކޮށްދިނުމާ، މެންބަރުންނަށް

ރަމުންްއަންނަްފަހުބަސްްވިދާޅުވާންޖެހޭްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްހަނދުމަކޮށްދިނުންްއެީއްުއސޫލެްއގެްޮގތުންްހަމަްކު

ްގަބޫލެްއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްމަސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއީ. ްވެސް ްމިއަދު ްމަތިން ްެއގޮތުެގ ްއެހެންކަމުން، ކަމެއް.

ްއުސޫލުްން ްެއ ްކަެމއް ްއެްއވެސް ްޚިލާފަށް ްއުސޫލާ ްހިންގާ ްމަޖިލީސް ްއަދި ްގަާވއިދާ ްޤާނޫނާއި ްމިއަދު ނުކުރަން

ްަޤބޫލެ ްކަމަކަށް ްވާހަކަދެއްކުމަށްްއެްއކިބާެވގެންދިޔަ ްބިލަށް ްއަުރވަީންމި ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްނުކުރަން. އް

ްޓަކައިްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފަށް.

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްޢިް

ްދިވެހި ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`ް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމާއްާދެގ128ްްރއްޭޖގެ ވަނަ

ްޓަކައިް ްރަްއކާތެރިކަންދިނުމަށް ްއިނާޔަތާއި ްމާލީ ްބޭބޭފުޅުްނނަށް ްކުރައްވާަފއިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކން ދަށުން

ް ްހަދައިފީމު. ްޤާނޫނެއް 2119/19ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަރުޙަ، ްތަފާތު ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްތަފާތު ްާޤނޫނަށް ލާތަކެއްގައިްއެ

ްިއޞްލާޙަކަށް.ް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއެގޮތުްނ ްބަހުސްކުރަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްމިއަދު ްބޭބޭފުޅުން. ހުށަހަޅުއްވައިފި

ްެއް ްމަތިން ްހަމަތަކުެގ ްކުށްވެިރނުވެ ްބޭފުަޅކު ްހުރި ްމަާޤމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްބުނަީނ ްމި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ދަުއލަތުގެްއެންމެްމަތީްވެރިކަންޮކށްފައިވާްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭްޢިއްޒަާތއިްޤަދަރާ،ްެއކަށީގެްނވާްމަޤާމުގައިްހުރެއްޖެްނަމަް

ްއިނާޔަތާއިް ްދެވޭ ްމިގޮތުން ްޙައްޤުވާނޭ. ްމީހަކަށް ްއެ ްއިނާޔަތްތައް ްއެހެނިހެން ްއިނާޔަތާއި ްމާލީ ްރައްކާތެރިކަމާއި ފަދަ

ްއޮންަނއިރުް ްބަޔާންކުރަންވާނޭ. ްޤާނޫނުަގއި ްދައުރުތަކެއްްރައްކާތެރިކަން ްއޮންނަނީ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ގައި
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ްމިއަދުް ްއަނެއްާކވެސް ްއިޞްލާޙެއް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްކަންުކރަން ްގޮތަކަށް ްަވކި ްހާލަތްތަެކއްަގއި، ްވަކި ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްމީގަ ްބަލަިއލާއިރުަގއި ްސަބަބަށް ްއިޞްލާޙުގެ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތީ. ްމި ްޮއވޭްހުށަހެޅިފައި ްއެބަ އި

ްެއް ްކުްށވެރިނުެވ، ްރަްއކާެތރިކަމަކީ ްއިނާޔަތާއި ްލިބެންޖެހޭ ްފަރާތްތަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ބުނެފައި،

ްގޮތުންް ްއޮތް ްބިލު ްމި ްޤަބޫލުކުރެވޭތީ،ްމިހާރު ްކަމަށް ްއެއްެޗއް ްޙައްޤުވާ ްލިބުން ްމީހަކަށްމެ ްކޮންމެ ްއަދާކޮށްފައިވާ މަގާމު

ްއިނާޔަތާިއްރައީސުލްޖުމްހޫ ްއެ ްއެކަނި ްމީހަކަށް ްއަދާކުރި ްދައުރު ްގިނަ ްއެއަށްވުެރ ްނުވަތަ ްދައުރު، ްެއްއ ރިއްޔާކަން

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްލިބޭތީ ްރިޢާޔަތްކުރުމުނ128ްްްރައްކާތެރިކަން ްމާއްދާ ްއެ ްނޫންކަްނ ްއެއީ ްރޫހަކީ ްމާްއދާގެ ވަނަ

ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްބުނެވިިދޔަްއެނގޭތީ،ްޤާނޫނުއަސާީސގެްަދށުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްންކޮށް ފަިއވާްކޮންމެްމީހަކަށް

ްދައުެރއްް ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ްއޮތް ްއުޅެފައި ްވިދާޅުވާން ްއެވެ.ްދެން ްލިބިދޭންވާނެ ްރައްކާތެރިކަން އިނާޔަތްތަާކއި

ްރައީސުލްޖުމް ްެވއްޖެއްޔާ ްގޮތުން ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްކަންނޭނގެ. ްއޮތްއޮތުްނ ްކުިރްފުރިހަމަކުރަންވާނޭ ހޫރިއްޔާކަން

ްދޭްން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްލިބިދޭންޖެހޭ. ްރައްކާތެިރކަން ްިއނާޔަތާއި ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެ ްކުރެއްވި ްނުވަތަ ްބޭފުޅަކަށް ކޮންމެ

ްމިހާރުް ްއެހެންނަމަވެސް ްކޮށްދޭންާވނެ. ްެއކަން ްމިންވަރަކުން ްހުރި ްކެރިފޯރުންތެރިކަން ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްވާނެ. ވެސް

ހުށަހެޅިފައިްއޮތްްއިޞްލާޙުތަކުަގއިްެއބަްއޮތް،ްރައްކާތެރިކަންްނުލިބޭނެްހާލަތްތަކަކާއިްއެންމެހައިްްއިތުރަށްްމިްޤާނޫނަށްް

ްޤާނޫނަށްް ްމި ްމިހާރު ްހިަތށްއަރާ ްލިޔެފަ.ްައޅުަގނޑު ްވާހަކަ ްހާލަތްތަކެއްގެ ްމަޙުރޫމުވާނެ ްރަްއކާތެރިކަމުން އިނާޔަތްތަާކއި

ްބަުހސްކުރަމުންދާއި ްާތއީދުކޮށް ްމިީއްއެންމެްރަނަގޅަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްބަލައިގަންނަންްމަސަްއކަތްކުާރއިރު ރުްނުވަަތްމި

ްބަލާއިރުގަިއް ްހަލަބޮލިކަމަށް ްއޮތް ްމިހާރު ްމަޝްރަޙު ްސިޔާސީ ްބާވައޭ.ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްހުށަހެޅުން ްހުށަހެޅޭނެ ްވަގުތަށް މި

ްވިސްނާލުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބާއޭ ްކަންތައް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްކުރާނެ ްކަމެއް.ްްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރަންޖެހޭ ްހަމަ މީ

ްަވިކް ްގޮތަކަށް، ްވަކި ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްދެކޮޅުހަދަނީކީ ްއިޞްލާޙަކާ ްބިލާ، ްމި އަޅުަގނޑު

ްބާޭއް ްގޮތް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްއެއީ ްހެދުމަކީ ްޤާނޫނު ްލިޔެފައި ްއެްއޗެހި ްބިލު ްވިސްނާފައި ނަޑއަޅަިއ، ްކަ ހާލަތްތަކަކަށް

ްމިހެން ްހާލަތްތަކުގެްްހިތަށްއަރާތީވެ ްރައްކާތެރިކަންނުލިބޭނެ ްނުވަތަ ްހިމާޔަތް ްޤާނޫނުން ްއޮތް ްއެބަ ްއަހާލެވުނީ.ްމިހާރު މި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަްށް ްކުެށްއ. ްއެއީ ްއަބަދުވެސް ްހާލު. ްކުރާ ްޢަމަލެއް ްޚިލާފު ްަގވާއިާދ ްޤާނޫނާއި ތެރޭގައި

ނޫނާްޚިލާފުްޢަމަލެއްްކުރުމަކީްކުށެއް.ްދެންްހަމަްއެގޮތަށްްހުންނެވިޔަސް،ްއާަދއިގެްޢާއްުމްފަރުދަކަށްްހުންނެވިޔަސް،ްޤާ

ްަބިއވެރިާވް ްކުރުމުަގއި ްަޢމަލެއް ްޚިލާފު ްގަާވއިދާ ްޤާނޫނާއި ްއަށް. ް)ރ( ްއިން ް)ހ( ްލިޔެފަ. ްއޮތް ްއެބަ ްތަރުތީބެއް ބޮޑު

ްކު ްކުށެއް. ްހަމަ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްއެހީެތރިވުމަކީ ްކަމަކަށް ްއެއްެވސް ްކުށެއް. ްހަމަ ްއެވެސް ްކުރުމަށްްހާލަތު. ށެއް

ްހުރެފައިް ްމަޖީދީމަގުަގއި ްލިޔަްނވާެނބާއޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަކުރާރުކޮށް ްކޮންމެހެން ްހަމަ ްމިހެްނ ްވެސް. އެހީތެރިވުމަކީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްލިޔަްނވާނެބާއޭ ްެއއްެޗއް ްހުރިހާ ްމި ްއޯޭކވާނޭ. ްހުިރއްާޔ ްމަުގގައި ްޗާނދަނީ ްކުށެކޭ. ްއެީއ ްކޮށްިފއްޔާ ކަމެއް

ް ްމިހާ ްއެބަްހިތަށްއަރައޭ. ްރިޢާޔަތްކުރީމަ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްނެތެއްކަމަކު ތަފްސީލުކޮށް

ްރައްޔިތަކަްށް ްދިވެހި ްެއްއވެސް ްއިންސާނަކަށް، ްެއއްވެސް ްބަލައިލައިފިއްޔާ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާީސ ްމުޅި އެނގޭ
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ްޢަ ްއެްއވެސް ްޚިލާފަްށ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްޢަމަލެއްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދެން ްނުުކރެވޭނެކަން. މަލެއް

ްޤާނޫނުތަކުގަ.ް ްހުންނާނެ ްބަޔާންކޮށްފައި ްކިހިނެއްތޯ ްކުރާނީ ްކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮށްފިއްޔާ ްނުވަތަ ކުރަްއވައިިފއްޔާ

ްމަޙުރޫމުާވް ްރައްކާތެރިކަން ްއިނާޔަާތިއ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއަދަބުތައް. ްދޭންޖެހޭ ްއެއަށް ްއޮންނާނެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި

ްއެފަަދް ްކުރުން.ްނުވަތަ ްފަދަްޢަމަލެއް ްގެއްލޭ ްމިނިވަންކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވޭ ްބަލައިލަން ްހަމަ ހާލަތްތަކަށްްވެސް

ނޑައެޅިގެންްބޮޑުްަޖރީމާްއެއް.ްއެްއވެސްްމީހަކުް ކަމަކަށްްހިތްވަރުދިނުން.ްނުވަތަްއެފަދަްކަމަކަށްްގޮވާލުން.ްމީްހަމަްކަ

ްދި ްނޫން. ްކަމެއް ްދިވެހިްކޮށްގެްނވާނެ ްކުރުމަކީ ްޢަމަލެއް ްއެްއެވސް ްފަދަ ްމިނިވަންކަމާ،ްެގއްލޭ ްިސޔާދަތާއި ވެހިރާއްޖޭގެ

ްބުނެފައިް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކަމަށް ްނޫން ްކަމެއް ްކޮްށގެްނވާނެ ްރަްއޔިތަކު އެްއވެސް

ނޑުމެން ކޮންމެްމީހެއްގެްމައްޗަށްްފަރުދީްގޮތުންްޒިންާމްްއޮންނާނެ.ްމިްޤާނޫނުއަސާސީގައިްބުނާގޮތުންްވެއްެޖއްޔާްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިމާޔަތްކުރުމަކީ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއ،

ްދީ ްދިވެހިންގެ ްވަތަިނއްޔަާތއި ްދިވެހިންގެ ްާއދޭ ްއެބަ ްޭއަގއި ްތެރޭަގއި ްމަސައްަކތުގެ ްކުރާ ްިދވެހިންގެްހިމާޔަތްކުރަން ނާއި

ްމިް ްވަކިަވކިން ްކޮންމެހެން ްކަންކަން. ްރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަކީ ްހުރިހާ ްމި ްފޭރާމާ، އިޖުތިމާޢީ

ްއެކަމަުކް ްނޫން. ްދެކޮޅުހަދަނީކީ ްއިޞްލާޙާ ްމި ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނެތެއްކަަމކު. ްލިޔެަފއި ޤާނޫނުގައި

ްމި ްހިތަށްއަރާ ްވަގުތުްްއަޅުަގނޑު ްމި ްތަފްސީލުކޮށް ްބާވައޭ.ްމިހާ ްޖެހޭ ްއެބަ ްލިޔަން ްތަފްސީލުކޮށް ްމިހާ ްއެއްެޗއް ހުރިހާ

ލިޔުނީމަްމިތާްތިއްބެވިްއެމް.ީޑ.ޕީގެްބޭފުޅުންނަށްްފަހަރެއްގަިއްދަތިފުޅުވެދާނެްމީތިްބަލައިގަންނަންްވެސް.ްނޫނީްއެހެންް

ދާނެްމީްކޮންްބޭނުމެއްގައިްައޅުަގނޑުމެންްމިްވަގުތަށްްހުށަހަޅާްޕާޓީްއެއްގެްބޭފުޅުންނަށްްވެްސްހަމަްފަހަރެއްގައިްދަތިވެ

ްމަނިކަށްް ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްޑޮކްޓަރ ްހުންނެވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ްމިހާރުގެ ްމިސާލަކަށް ބިލެއްތޯ.

ްލިޔެފަ ްޤާނޫނުގައި ްއޮތް ްމިހާރު ްވާހަަކ ްދައުުރގެ ްވެއްޖެްއޔާ، ްކަމަށް ްލިބިދޭންޖެހޭ ްފަހަރެއްަގއިްއިނާޔަތް ްއޮތީމަ. އި

ްގޮތުަގިއް ްގަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްވެދާނެ. ްއެއްަޗކަށް ްއޮތް ްލާފައި ްބޭނުންފުޅުވެގެން ްމަނިކުފާނު ްއެ ްހަމަނުވާތީ ދައުރެއް

ްޤާނޫނުއަސާީސގެް ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނަމަވެސް ްނުގެނެސް ްއަދި ްނަމަވެސް، ްއިޞްލާޙުގެނެސްގެްނ ޤާނޫނަށް

އަށްްރިޢާޔަްތކޮށްފިއްޔާްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަންްކުރަްއވާފަިއވާްބޭފުަޅކަށްްއެްލިބިދޭންޖެހޭްއިނާޔަތެްއްވަނަްމާއްދ128ްްާ

އެްމަނިކުފާނަށްްވެސްްލިބިދޭންޖެހޭނެ.ްދެންްބައެއްްބޭފުޅުންްއެބަްވިދާޅުވޭްއެްމަނިކުފާނަކީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްެއއްް

ްދޮެގއް.ްައޅުަގނުޑްގަބޫލުކުރާ ްިމްްނޫނޭ.ްއެއީ ނޑު ްއަޅުގަ ްބިލަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ްއެހެްނވީމާ،ްމި ްެއއީ ގޮުތަގއި

ްއަިދވެސްް ްހިތަށްއަރާ ްއަޅުަގނޑުގެ ްއެްއްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސް ްމައްސަލަ ްހެދިޔަސް ްގޮތެއް ްކޮންމެ ްތެރެއިން މަޖިލީހުގެ

ްނުވަތަް ްއިޞްލާޙުތޯ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްވަގުތަށް ްމި ްނޫންބާވައޭ ްރަނގަޅު ްޝުކުރިއްޔާްްވިސްނާލުން ްމީ. ނޫންތޯ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި
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ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެްއ ްމެދުގައި ްބިލާ ްމި ްމިއަދު ްއާދެ! ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްއަުޅަގނޑު ްަވކިންްިއޞ2ްްވާހަކަފުޅުދަްއކާއިުރގައި ްއޮތީ ްމި ްމަތީގައި ްީމގެ ްއުޅެނީ.ްއެއީ ްމި ލާޙެއް

ް ްއޮތީ ްއެ ްވަކިން ްއެއާ ްހަމަ ްއިޞްލާޙު. ްއެއް ްގެންނަންޖެހޭ ްޤާނޫނަށް ްއެ ްެއއީ ްއިޞްލާޙު.2ްްސޮއިކޮށްފަިއ، ވަނަ

ް ްދެންނެވި ްމި ްދަނީ ްމި ްފެންނަމުން ްސްކްރީނުން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމިއަދު ްވަިކވަކިނ2ްްއެހެންނަމަވެސް ްއިޞްލާޙަކީ

ް ްއޮތް 2ްްލާފައި ްމިއަދ2ްްުއިޞްލާޙު. ްހީވަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްގޮތުގަ. ްިއޞްލާޙުގެ ްއެއް ްފެންނަނީ ްމި އިޞްލާޙު

ްއޮތްް ްލާަފއި ްވަިކވަކިން ްމީ ްވެދާނެ. ްމިކަން ްފަހަރެއްގަިއ ްއޮޅުމަކަށް ްއޮތް ްއަރާފައ ްގޮުތން ްއިދާރީ އެޖެންޑާކުރުމުަގއި

ްރައީސު ްގަބޫުލކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއިނާޔަތާިއްދޭތި. ްދޭންޖެހޭ ްީމހަކަށް ްކަންކޮށްަފއިވާ ލްުޖމްހޫރިއްޔާ

ްމެންބަރަކުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ްގޮތް ްކުރަންޖެހޭނެ ްއެކަން ްކަމަށް. ްދޭންޖެހޭނެ ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ރައްކާތެރިކަން

ްފާހަ ްއެ ްޢާރިފު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްވަިއކަރަދޫ ްވިދާޅުވީ. ްއެ ްގޮތަށް،ްވާހަކަފުުޅގައި ގަކުރެްއވި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއޮންނަނީ ްމި ްއިޞްލާޙުަގއި ްހުށަހެޅި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްމިއަދު ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ް ްމަހަކު ްނަމަ ްވަކިެވްއޖެ ްވެރިކަމުން ްއޭނަ ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްކުށްެވރިނުވެ، ްމީހަކު ްހުރި ހާސ51ްްްމަގާމުގައި

ްކަ ްލިބެންޖެހޭނެ ްރުފިޔާ ްެވއްޖެްއޔާ،2ްްމަށް.ްއަދި ްކަމަށް ްއަދާކޮްށފި ްއަދާކޮށްިފ2ްްދައުުރްއޭނަ ްގިނައިން ަދުއރަށްވުރެ

ހާސްްރުިފޔާްއޭނަްއަށްްދައުލަތުންްދޭްނވާނެްކަމަށް.ްމިހާރުވެސްްއޮްނނަްއުސޫލު.ްއެހެންނަމަވެސ75ްްްކަމަށްްވަންޏާް

ް ްއޮންނަ ްޤާނޫނު ްމިހާރު ްއުޅެނީ ްމި ްތަފާތުވެގެން ްމިއާ ްޤާނޫނުގަިއްމިހާރާއި ްއެ ްއޮވޭ ްއެބަ ްކޮބައިކަްނ ްދައުރަކީ ގޮތުން

ްވެއްެޖއްާޔް ްކަމަށް ްވެއްޖެ ްގޮތުްނ ްިކޔާ ްދިޓީވީން ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ބުނެފަ.

ް ްމިހާރު ްއިނާޔަތްދޭއިުރގަިއ ްދޭ، ްިމއަދު ްރައީސަށް ްކުރަމުނ2119/9ްއިސްތިޢުފާދިން ްއެކަން ްިޚލާފަށް ްޤާނޫނާ އެްްގެ

ްބުނެފަިއް ްއޮވޭ ްއެބަ ްނުދެވޭނެ.ްއޭގައި ްއިނާޔަެތއް ްނުދެވޭނެ.ްއެ ްފޯރުކޮށެއް ްޙައްޤު ްއެ ްމިއަދަކު ގެންދަނީ.ްއެޤާނޫނަކުން

ނަޑއަޅާފަ.ްދައުރަކީް ދައުރެއްްއެްމަނިކުފާނެްއ1ްްއަހަރުގ5ްްެދައުރުްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސ1ްްްއަހަރުގ5ްްެދައުރުްކަ

ްއެހެންނަމަވެް ްގެންދަވާ.ްނުކުރައްާވ.ްދެން ްކުރައްވަމުން ްއެކަންްސަރުކާރުން ްމަތިންްމިއަދު ްލަފާގެ ްނައިބުގެ ްބަންޑާރަ ސް

މާދަމާްވެސްްސުޕްރީމްްކޯޓަށްްބަޔަކުްމައްސަލަްއެްއަގއިްޮގއްސިްކަމަށްްެވއްޖެއްޔާްމީަގިއްމައްސަލަތަކެއްްނުކުންނާނެ.ް

ރިްމެންބަރުންްއެބަްޖެހޭްޤާނޫނުތައްްވަރަށްްމީހުންނަށްްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެންްެއބަްޖެހޭ،ްމިްމަޖިލީހުގެްޢިއްަޒތްތެ

ގޮތަކަށްްމާނަނުނެޭގްގޮތަކަްށ،ްނުވަތަްއެްމީހާްެއްވަގުަތކުްބޭނުންވާްގޮތަށްްާމނަްނުނެގޭްގޮތަށްްޤާނޫނުތަްއ2ްްއޭގެންް

ތުރަށްްސާފުެވގެންްއެަބްބައްޓަންކުރަންޖެހޭްއެބަ.ްއެހެްނވެގެންްމިްއިޞްލާޙުްއިތުރަށްްހުށަހެޅުމާްގުޅިގެންްމިްޤާނޫނުްއި

ްކަމަށްް ްލިބެންޖެހޭނެ ްަރއްކާެތރިކަން ްއިާނޔަތާއި ްވެސް ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްހުންނަ ްކޮށްފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ދޭ.

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްހުށަހެޅ128ްްިމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިތުރަށް ްޤާނޫނު ްމި ްގޮތަށް ްުބނާ ްއެ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ސާފުެވގެންދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްެއއީްަޙޤީޤަތުގައިްމިްޤާނޫނަށްްމިްއިޞްލާޙުްގެންނަންްއަޅުަގނުޑްްއިޞްލާޙުގެްސަބަބުން

ްނުވޭ.ް ްބޭނުމެއް ްދައްކާކަށް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްވާހަކަތަކެއް ްގިނަ ްމާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިއާ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްސަބަބަކީ. ހުށަހެޅި



59 

 

ްއޮޅުންއަާރފައި ްދެންނެވި ްމި ްގޮތުން ްއިދާރީ ްބަެއްއްްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަކަ ްމި ްހިތަށްއެރީ ނޑު ްއަުޅގަ އޮތީތީވެ

ް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްސާފުކޮށްަލދޭންވާނޭ.ްއަދި ްމިކަން ްފާހަގަކުރަްއވާތީވެ ްމެންބަރުން ްައޅުަގނުޑ2119/9ްްޢިއްޒަތްތެރި އަށް

ތަކެއްްއެބަްއާދޭ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްކަންކޮށްަފއިްހުންނަްމީހަކަށްްމިްއިނާޔަތްްލިބެންނުޖެހޭނެްސަބަބުތަކަކާއިްސަބަބު

ްއެހީތަކެްއް ްދައުލަތުން ްގަބޫލުކުރަންެޖހޭނެ ްވެސް ްެއންމެން ްައޅުަގނޑުމެން ްިއޞްލާޙެއް. ްއެހެން ނޑުގެ ްއަުޅގަ އެއީ

ްމިސާލަކަށްް ްދިމާވެދާނެ. ްކަމެްއ ްޮއވެދާނެ، ްސަބަބެއް ްދާންޖެހޭ ްހާލަތަކަށް ްނުލިބޭ ފޯރުކޮށްދެމުންދާއިރު

ްހު ްކޮްށފައި ްނިކުެމްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްމީހަކު ްދޭ ްޙައްޤުތަކެއް ްއިނާޔަާތއި ްބޮޑު ްވަރަށް ްދައުލަތުން ްމީހަކަށް ންނަ

ްހާލަތުަގިއް ްދީީދްތިބެންވީތޯ.ްއެ ްއަށް ްއޭނަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުޅުޖެހީމަ،ްދެން ްކޯޓުތަކުގެ ްޝަރުޢީ ްހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއަޅުަގނޑުމެ ްމީ ްައޅުަގނޑުމެންނަކަށް. ްނުކުެރވޭ ްޤަބޫެލއް ްބަލަިއގަންނަްއަޅުަގނޑަށް ްިމއަދު ްވެސް ްމުޖުތަމަޢު ްމި ން

ްެވްސް ްހަދާއިރުަގއި ްާޤނޫނުތައް ްކުޑަކޮށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްީހވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްއެެހންވީމާ، ްމީ. ްނޫން ކަންތައްތަެކއް

ނޑުްކުިރންްމިްދެންނެވިްމިްޤާނޫނަ ނޑުްގަބޫލުކުރަނީ،ްއަުޅގަ ށްްވިސްނާލަންޖެހޭްކަންތައްތަެކްއްމީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ް ްގެނައި ްބިލ2ްްުއަޅުަގނޑު ްއެ ްމަޖިލީހުން ްގޮތަށް ްހިމެޭނ ްކަންތައްތައް ްހުރި ްފާހަގަކުަރްއވާފައި ްއިޞްލާޙުަގއި ވަނަ

ްއާދެ!ް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްހަރުދަނާ، ްކަހަލަ ްމިދެންނެވި ްވެއްޖެްއޔާ ްކަމަށް ްަތޞްދީޤުވެއްޖެ ްޤާނޫނަކަށްެވ، ފާސްކޮށް،

ްގޮތު ްބެހޭ ްއިޞްލާާޙ ްއެ ްބޭނުންވަީންއަޅުަގނުޑގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކަން ްގޮތުން ްބެހޭ ްހުށަހެޅުމާ ްއެ ން،

ްއެކަންް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްެއާއ ްއެހެންނަމަވެސް ްބޮޑަށް. ްވަގުެތއްަގއި ހުށަހެޅިގެންދާ

ްސަމާލު ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްހަމަ ްހިތަށްއެރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީަމ، ްެއްފާހަގަކުރަްއވާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ކަމަށް

ްމިް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއެޓޭްޗމެންޓުގެ ްމި ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހެޅި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެެހންވީމާ،ްމި ްދަންނަވައިލާނަމޭ. ވާހަކަ

ނުޑގައިްިމްއޮތްްހުށަހެޅުން.ްދެނ1ްްްަގއިްހުށަހެޅިްކަމަށ2113ްްޖެނުއަރ9ްްީއޮތްް ވަނަްހުށަހެޅުމަކީްއެއީްފަހުގ2ްްެގަ

ްއެހެންްތާރީޚެއް ްަރއީސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެހެްނވީމާ، ްުއއްމީދުކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްއެޖެންޑާުކރާނެ ްއޭތި ަގއި

ފުރުޞަތެއްަގއިްައޅުަގނޑުްެއއާްބެހޭްގޮތުންްވާހަކަދަްއކަންްފުރުޞަތުލިބިއްޖެއްޔާްވާހަކަދަްއކާނަން.ްޝުކުރިްއޔާްދެްއިވް

ްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެއަށްފަހުްމި ްއާމިރަށް. ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކުޑަުހވަދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ހާރު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ްފުރުޞަުތއަރުވާަނން ްދާއިރާެގްهللاްއަޅުަގނޑު ްހެންވޭރު ްމެދު ޖާބިރަށް.

ްމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުއަުރވަން.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމަށްްނިޒާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުމެދުްހެ

ްސްކްރީނުްން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވޭ ްއެބަ ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ްދެންމެ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެންނަށްްއިޞ2ްްފެންނަް ްއަުޅގަ ނޑުން ްފުރަތަމަްގަ ްހުށަހެޅީ ްފުރަތަމައިނުން ްމިހާރު ްއުޅޭ.ްހުށަހެޅިގެން ްއެބަ ލާޙެއް

ނޑުމެން،ްމިް ްގޮތަކީ.ްއަުޅގަ ނޑުމެންްމިްތަނުނ2ްްްފެންނަްއިޞްލާޙޭ.ްކޮބައިތޯްީމގެްރަނގަޅު އިޞްލާޙުްެވސްްއަުޅގަ

ްނަމަ،ްނޫނީް ްފާސްކޮށްފި ްގެްނދަން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްްމިސާލަކަށް ްނަމަ،ްމި ްފާސްޮކށްފި ްބޭރުކުރަން އިޞްލާޙ2ްްުމިތަނުން

އެްއކޮށްްމިްތަނުންްބޭރުވީތޯ.ްކޮބައިތޯްމީގެްރަނގަޅުްގޮތަކީ.ްނޫނިއްޔާްހަމައެކަނިްހުށަހަާޅފައިްމިްއޮތީްފުރަތަމައިނުންް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަްއިޞްލާޙުްއެކަނިތޯ؟ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ްމިް ްހަމަ ްއުޅެނީ ްމި ްހުށަހެޅިގެން ްމިއަދު ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަަލ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނެންގެވީ ްތި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިތަނަްށް ްއަދި ްއިްއވަިއ، ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްހަމަ ްިއޞްލާޙަށް ްއޮތް ްދެން ްއިޞްލާޙު. ްފުރަތަމަ ްއޮތް އެޓޭޗްމެންުޓގައި

ްއެހެންކަމުން ްދާނެ. ްވެސް ްްހުށަހެޅިގެން ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއޮތީ ްމި ްކުރިމަތީގައި ނޑުެމން ްއަޅުގަ އަްށ2119/9ްްމިހާރު

ް ްއެއީ ްވާހަކަދެެކވެމުންދާނީ. ްމިއަދު ްއިޞްލާޙަށް ްއެ ްއިޞްލާޙު. ްމެންބަރ9ްްުހުށަހެޅިފައިވާ ްޢިްއޒަތްތެރި ޖެނުއަީރގައި

ނުޑމެންްކުރިމަތީގައި އެޖެންޑާކުެރވިފައިްެވސްްމިްއޮތީ،ްއަިދްްފޮނުއްވާފައިްއޮތްްއިޞްލާޙު.ްއެހެންކަމުންްމިހާރުްއަޅުގަ

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ްެއހެންކަމުންްމިހާރުްއަޅުަގނޑުް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހެުޅއްީވްވެްސްެއްއިޞްލާުޙްކަަމށްްއަުޅގަ

ްދާއިާރެގް ްކުޑަުހވަދޫ ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަުތައރުވާފަިއވާ ްއަޅުަގނޑު ްުކރިން ްއަރުވަނީ ްމި ފުރުޞަތު

ްއްޒަތްތެރިްއަޙްމަދުްއާމިރަށް.ްޢި

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްއިނާޔަތާއިް ްލިބެންޖެހޭ ްބޭފުަޅކަށް ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާކަން ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްެއީއ ްރައްކާތެރިކަން ްސާފުްްވަނ128ްްަހިމާޔަތާއި ްވަރަށް ްކަމަށް ްޙައްޤެއް ްލިބެންޖެހޭ ްއިން މާއްދާ

ްވަިކް ްމަުގސަދަކީ ނޑު ްމައިގަ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްހުށަހެިޅްމެންބަރު ްބިލު ްމި ްހަމައެއާެއކު ްއަދި ްބަޔާންކޮށްފައިވޭ. ބަހުން

ް ްޤާނޫނުައާސސީގެ ްދެންނެވި ްމި ްނެިތ، ްތަފާތުކުރުމެއް ްއެްއގޮތްވ128ްްާފަރާތަކަށް ްޫރހާ ްމާއްާދގެ ްމަތިންްްވަނަ ގޮުތގެ

ްއޮްތް ްކުރިން ްސާފުބަހުން ްަބޔާންކޮށްފައި ްކޮބައިކަން ްަދއުރަީކ ްގަބޫލުކުރާތީވެ. ްކަމަށް ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ އެކަން

ްބިލަށްް ްމި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން ްާފހަގަކުރަްއަވއިފި. ްވެސް ްވާހަކަިއގައި ްމަިނކުފާނު ްއެ ްނެތްކަން ޤާނޫނުގައި
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ކަްެވސްްދަންނަވަލާން.ްއަދިްހަމަްއެާއއެކުްމިއާްގުިޅގެންްދެންްއަންނަނިވިްއިޞްލާޙުަތކަކީްމިްއެގޮތަށްްާތއީދުކުރާްވާހަ

ްދެންމެް ްއެހެންނަމަވެސް ްގަބޫލުކުަރން. ްވެސް ްހަމަގައިމު ްއަުޅަގނުޑ ްކަުމގަިއ ްއިްޞލާޙުތަކެއް ްފުރިހަމަވެގެންދާނެ ބިލު

ގުިޅގެންްެއއީްތަފާތުްބިލެްއެގްގޮތުގަ.ްދެންްއެހެންކަމުންްްރިޔާސަތުންްތިޔަްނިންމެވީ،ްުނވަތަްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަަލއަކާް

ްޙަޤީޤަތަކީް ްގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތިން. ްދާކަށް ްބޮޑަކަށް ްމާ ްއެައކަށް އަޅުަގނޑު

ް ްވިސްނާލަންޖެހޭ.128ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެްއޗަކަށް ްބަާޔންކުރާ ްމި ްމާއްދާގައި ަވނަ

ްމީހަުކްރައީސު ްހުންނެވި ްމަގާމުގައި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްކުށްވެރިުނވެ، ްމީހަކު ްހުރި ްަމގާމުގައި ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްވެރިކަންކޮށްފައިވާް ްމަތީ ްއެްނމެ ްދައުލަތުގެ ްނަމަ ްވަިކވެއްޖެ ްމަގާމުން ްއެ ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ކުށްވެރިުނވެ،

ްއެކަ ްޤަދަރާއި ްޢިއްޒަތާއި ްދޭންޖެހޭ ްެއްމީހަކަށް ްއިނާޔަތްތައް ްއިާނޔަތާިއްއެހެނިހެން ްަރއްކާތެރިކަމާ،ްމާލީ ްފަދަ ީށގެންވާ

ްހަމަް ްބޭފުޅަކު ްކުރައްވާަފއިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްވިސްނާލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްޙައްޤުވާ މީހަކަށް

މާޔަތްްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްފޯރުކޮށްދިނުމަކީްބޭނުންހާްގޮތަކަށް،ްބޭނުންްކަެމއްްކުާރއިރުަގއިްއެްއިނާޔަތްަތއްްނުވަަތްއެްހި

ްރޫހަށްް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެްނކަމުން ްދަތިކަމެްއކަން. ްބާރުަތކަށް ްސަލާމަތީ ދައުލަތުގެ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމަށްވާނަމަ ްނަމަ. ްވަިކވެއްޖެ ްމަގާމުން ްއެ ްކުށްވެރިނުވެ ްފޯރުކޮށްދެނީ ްޙައްޤު ްމި ބަލައިލާއިރު

ްހޯދުމަށްްދަން ްހައްެލއް ްފޯރުކޮށްނުދެވޭނޭ.ްއެހެންކަމުްންއެކަމަށް ްހިމާޔަެތއް ްއެ ްވަގުުތަގއި ްއަރަިއގަްނނަ ްކުށަކަށް ނަވާނީ

ްއިޞްލާޙެއްް ްތާއީދުކުރާ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްިއޞްލާޙަކީ ްެއގެންުގޅުްއވާ ްވިްސނުންފުޅުގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ޓަކައި

ްއެއާ ްހަމަ ްއަދި ްދަންނަވާލަން. ްމިްކަމުގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކަމެއްަގއި ްކޮންމެ ްމިފަދަ ްަދންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު އެކު

ްގިަން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިއަދު ްވިްސނާވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ. ްފުންކޮށް ްހަމަ ްދޭތެޭރގައި ްއިޤްތިޞާދާ ޤައުމުގެ

ް ްައޅުަގނޑުމެން ްަނގާލަިއގެން ްވަގުތު ްގިނަ ްދިޔައީ، ްއެ ްވާހަކަދަްއަކމުން ްުކއްިލްމެންބަރުންތަކެއް ްދިޔައީ މި

ްއެް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްޮއވެއްޖެ ްކަމެއް ްނުރައްކާތެރި ްދިމާވެދާނެ ްޤައުމަށް ްހަމަ ްވެސް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ މައްސަލައަކަށް.

ްމިއަދުް ްއެހެންނަމަވެސް ްކަންބޮުޑވަްނ. ްހަމަ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްހައިިސއްޔަތުން ްަރއްޔިެތްއގެ ްަޤއުމުގެ ކަމުގައި

ރާއްޖޭގެްއިޤްތިޞާދާްްދޭތެރޭގައިްއެްއެވްސްްކުަރއްާވްބޭފުޅުންނަށްޅުތަުކގައިްމަަސއްކަތްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޤައުމުގެްކަްނކޮ

ްމުިޅް ްހުށަހެޅިގެން، ްގޮތުަގއި ްެއްއގެ ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްއަޅުަގނޑުމެންަނށް ްމިސާލަކަށް ްމިއަުދ ްވިސްނައިލާތޯ. ވަރަކަށް

ްޙަޤީޤަތާ ްވާހަކަތައް ްއެ ްގެނެވިގެން ްއެކަްނ ްސަމާލުކަމަށް ްދާއިުރގައިްްދުނިޔޭގެ ްވާހަކަދެއްެކވިގެން ްގޮތަކަށް ޚިލާފު

ްވިސްނަވާެލްއވިންތޯ؟ްމިހިރީް ްބޭފުޅަކު ްއެްއވެސް ްައސަރެއްތޯ ްކިހާވަރެއްގެ ްކުރާނީ ްެއކަމުން ްޓޫރިޒަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

މްހޫރިއްޔާކަންްއަޅުަގނޑުމެންްވަރަށްްބޮޑަށްްވިސްނަންޖެހޭްކަންތައްތައް.ްެއހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުްދަންނަާވނީްރައީސުލްޖު

ްާވް ްކުރަްއވާފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްބަލަނީ. ްމި ްދެވޭތޯ ްބިލަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންނަކީ، ކުރަްއވާ

ްމިް ްައޅުަގނޑުމެން ްރަްއކާތެރިކަން ްސަލާމަތާިއ ްޤައުމުަގއި ްިމ ްބީދައިން ްދެންނެވި ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ބޭފުޅުންނަކީ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެް ްކަންތައްތަެކއްްްދެނީ ްގިނަ ްަވރަށް ްޤައުމުގެ ްުދވަްސވަރުަގއި ްހުންނަވާ މަގާމުގައި
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ްއެންެމް ްަޤއުމަށް ްގޮތުަގއި، ްޢަދުލުވެރި ްއެންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަްނކަން ްއެހެްނކަމުން، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްބެހެއްް ްއެކު ްރައްކާތެރިކަމާ ނިޑ ްިސކު ްއެ ްޓަކައި ްބޭނުންުކރުމަށް ްގޮތުަގއި ްައޅުަގނޑުމެންްފައިދާހުރި ްޓަކައި ޓުމަށް

ްފަދަް ްކަމެއް ްފަދަ ްއަރައިގަެނވޭ ްކަންކަމަށް ްމިފަދަ ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރަނީ. ްމި ްެއކަން ްޚަރަދުކޮށްގެން ދައުލަތުން

އެްއވެސްްފަރާތަކުްންކޮށްފިްަނމަ،ްއެކަަމކަށްްއަޅުަގނޑުމެްންދިވެހިްަރއްޔިތުންނެްއްޓޮލަރޭޓެއްްނުކުރާނެ.ްކުރިންދުވަުހް

ްރި ްހުންނާނެްވެސް ްމިހާރު ނޑު ްައޅުގަ ްެއއް ްތެޔޮފުޅި ްޭއގެ ްއެްއޗެއް. ްކިޔާ ްޓޮލަރޭޓު ްއެްއޗެްއ، ްވިދާުޅވި ޔާސަތުން

ްނޫނިްއާޔް ްކޮްށގެން ްއެކަން ްއުސޫލުްނ ްދެންނެވި ްމި ްދަންނަވަީނ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ތައްޔާރުކޮށްފަ.

މަްގޮތުގައިްއެކަމެއްްނުުކރެވޭނެްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީާމ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއްްއެކަންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެންމެްފުރިހަ

ޤައުމީްމަޞްލަޙަތަށްްވިސްނަިއ،ްޤައުމުްދެކެްލޯބިވެގެްނ،ްޤައުމުގެްސަލާމަތަށްްވިސްނައިްއަޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުންް

މަޖިލީހުންްނުކުރާށޭ.ްްވެސްްއެބަްކުރަމުންދޭްޤައުމީްސަލާމަތަށްްނުރައްކާތެރިްކަންތައްތައް.ްެއކަންްއެްއގޮތަކަްށެވސްްމި

ްކުރާް ްމި ްތަނުގައި ްމި ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްހިތްހަމަޖެހުމަށް ްއަމިއްލަ ްޓަކައި، ްބޭނުމަށް ްސިޔާސީ އަމިއްލަ

ްއެް ްބަލަހައްޓަމުން ްހަުރދަނާކޮށް، ްއިޤްތިޞާދު ްޤައުމުެގ ްަރއްޔިތުންނަށޭ. ްދިވެހި ްވަނީ ްިމ ްގެއްލުން ކަންތައްތަުކގެ

ްރައްް ްފޮނިމީރުކަން ްެވްސްކަންކަމުގެ ްޤައުމުގައި ްއިންވެސްަޓރުންނަށޭ. ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާ ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޔިތުންނަށް

ްހުރަސްތަްއް ްކަމުަގއި ްއެ ްކުާރްމަސަްއކަތަށް ްއެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއިންެވސްޓަރުން. ްއާރާސްުތކުެރވޭވަުރގެ ްަޤއުމު ްތިބި އެބަ

ްހިތް ްގޮަވއިާލ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްއެހެންވީމާ، ްދޭ. ްޓަކައިްްއެޅެމުން ްބޭނުމަށް ްސިޔާސީ ްބޭފުޅަކު ްއެއްވެސް އޮތީ

ްއިނާޔަތާިއް ްހިމާޔަތާއި ްދޭންޖެހޭ ްެވސް ްބޭފުޅަކަށް ްޮކށްފައިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްނުކުރާށޭ. ްކަންތައްތައް މިފަދަ

ްކެރިކުޅަދާނަ ްއެކަން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޤައުމުގަިއ ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިންވަރަކަޭށ.ްރައްކާތެރިކަން ވާ

ްޝުކުިރއްޔާް ްަގބޫލެއްނުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްކޮށްެދވިގެްނާވނެ ްއެކަން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް އެނޫން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެއަށް ްމެންބަރަށް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަުތ ނޑު ްއަޅުގަ ނުޑްމިހާރު ްއަުޅގަ ފަހު

ްފުރުޞަތުއަރުވާނީްމެދުްހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމަށް.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޖާބިރުهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްކޮ ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއުފާޮކށްފިން ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ށްފަިއާވްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްއެް ްކަމަްށްޓަކައި.ްއެހެންނަމަވެސް ްހުށަހެޅުއްވި ނޑައަޅަްންމެންބަރު ްކަ ްއުސޫލުަތކެއް ްއިނާޔަތްދިނުމުަގއި ބޭބޭފުޅުންނަށް

ްބޭފުޅުންނަކީް ްއެ ްުކރެއްވީމާ، ްވެރިކަން ްރާއްޖޭަގއި ްބޭފުޅުންޮކޅެއް ްވަކި ްވިދާޅުވަނީ ނަޑއަޅަްނ ްކަ ްއުސޫލެއް ބޭފުޅާ
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ްއެް ްބަެއއްކަްނ ްބަެއއްްްކުށްވެިރވާނެ ްތެެރއިން ްބޭފުޅުންގެ ްެއ ްުދވަހެްއގަިއ ްަވކި ްއެނގިގެން. ްރަނގަޅަށް ްއަށް ބޭފުޅާ

ްބިލުް ްގޮތަށް ްމަޙުރޫމްކުރާ ްެއކަުމން ްބޭފުޅަކު ްވަކި ްއެނިގވަަޑއިެގން، ްކުރާނެކަން ްވެސް ްޙުކުމް ބޭފުޅުންނަށް

ްހުށަހަޅާފައިްއޮތް ނޑަްށްމި ްއަުޅގަ ހުށަހެޅުމުންްފެންނަނީ.ްދިވެހިރާއްޖެްައކީްްޑިަޒއިންކޮށްގެންްހުށަހަޅާފަިއްއޮތްްކަމަށް

ރާއްޖޭަގއިްއަބަުދވެްސްވެިރޔަުކްހުންނާނެްޤައުމެއް.ްޤާނޫުނައސާސީްބައްޓަްނކުރެވުުނއިރުަގިއްރާއްޖޭަގއިްވެރިކަްނކޮށްފައިް

ްކަށަވަރުކޮށް ްޤާނޫނުއަސާސީން ްސަލާމަތްތެރިކަން ްރަްއކާތެރިކަމާިއ ްއިނާޔަތާއި ްދޭންޖެހޭ ްބޭފުޅަކަށް ދިނިްންނިމޭ

ް ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްކުރީ ްެއކަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްުދވަހު ްއެ 31ްްއަޅުަގނޑުމެން. ްއަލަްށ41ްްއަހަރު، ްވަންދެން އަހަރު

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެީއ ްނުހުންނާނެތީވެ. ްފަރާތެއް ްވެިރަކންކުރާނެ ްދަށުން ްާޤނޫނުއަސާސީެގ ްއުފަންކުރި އަޅުަގނޑުމެން

ްދިގު ްއެންމެ ނޑަެއޅީ. ްކަ ްެއއް ްބައުންޑްރީ ްއެއީ ްކަމަށް. ްދައުރު ްދެ ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނަ ްވެިރކަންުކރުމުގައި 11ްމިނަކީ

ްކަމަށް.ްއެހެްނީވމާ،ް 11ްްއަހަރުދުވަސް ްބޭފުޅަކަްށްވެްސ5ްްއަހަރުދުވަހުެގްތެރެިއން ްވަަޑއިގަންަނވާ ްނިންމާފައި އަހަރު

ްހުދުން ްކަާޅއި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްގޮތަށް ްޮއންނަންޖެހޭ ްރައްކާތެިރކަން ްއެްްހިމާޔަތާއި ްއަދި ްލިޔެ، ނޑުމެން ައޅުގަ

މައްޗަށްްޤާނޫނެއްްއުފަންކޮށްފައިްއޮންނާނީ.ްދެންްއަދިްތާރީޚަށްްބަލާއިރުގައިްއަލްުއސްތާުޛްމައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއިް

ްބޭފުޅުންނަށްް ްދެ ްއެ ްވަނީ. ްމި ްގޮއްސަ ްނިމިގެން ްވެރިަކންކޮށް ްރާއްޖޭގައި ްބޭފުޅުން ްދެ ްމި ްނަޝީދާ، އަލްފާޟިލް

ިއްރަްއކާތެރިކަންްދަުއލަތުގެްފަރާތުންްރަްއޔިތުންްދަނީްފޯރުކޮށްދެމުން.ްއަދިްއިުތރުްބަޔަކުްވެރިކަމަކަްށްނާދޭ.ްއިނާޔަތާ

ްކަމަްށް ްގޮތަކަށް ްޞައްޙަ ްެއއީ ްކޯޓަކުން ްޝަރްޢީ ްމެދުގައި ްގޮތާ ްނިމިގެންދިޔަ ްފަހުން ްވެރިަކން ްރާއްޖޭގެ ްވަގުތުަގއި މި

ްއެ ްަކނޑަައޅާފަ ްދިަޔއީ ްނިމިގެން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގަިއްވެރިކަން ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްާރއްޖޭގެ ްނެތް. އް

ްެއް ްއެއް. ްބުނެފަ ްނެތް ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ްބަލާކަށް ްނޫންތޯ ްޞައްަޙކޮށްތޯ، ްހުވާކުރީ ްވަޙީދު ްހުވާކުރުވި މިހާރު

ްރާއްޖޭް ްއެހެންވީމާ، ްއެއް. ްޓެސްޓުކުެރިވފަ ްއަދި ްނެތް ްމަރުޙަލާގައި ްޝަރްޢީ ްފަހުންްމައްސަލަތައް ްއެންމެ ްވެރިކަމަށް ެގ

ްނެތްް ްކޯަޓކުން ްޝަރްޢީ ްމެދުަގއި ްގޮތާ ްނިމިދިޔަ ްެވރިކަން ްއޭާނގެ ްނަޝީދު، ްުމޙައްމަދު ްަރއީސް އިންތިޚާބުކުރެވުނީ

ްކޯޓުންް ްސުޕްރީމް ްގޮތަކަށް ްބުނާ ްތިމަންނާ ްކަހަލަ، ްބުނާ ްފަރާތުން ްހުށަހެޅި ްބިލު ްތިމަންނާމެން، ްއެއް. ފައިސަލާކޮށްފަ

ނޑަށްްެނގެނީ.ްރަނގަޅުްްޙުކުމްކުރާނޭ. ވަކިްމީހަކުްހަްއޔަރުކުރަންްޙުކުމްކުރާނޭ.ްއެްމައްޗަށްްެއކަހަލަްމާނަްއެއްްއަުޅގަ

ްެއކަމެްއްފާސްކުރަންޖެހޭނެ.ްއެކަމަުކް ްއަންބާކިޔާަފއި ްވެސް ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅައިފިއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ކަމެއް

އިނާޔަތްތަަކކުންްމަޙުރޫމްކުރުމަކީްއެްއވެްސްބަަޔކުްކުރަންޖެހޭްކަމެްއްނޫން.ްވަކިްމީހަކަްށ،ްނުވަަތްަވކިްަފރާތެއްްަވކިް

ްޚިދުމަތެްއް ްިދގު ްވަރަށް ްތާރީޚުގައި ްބަރުލަމާނީ ްމަނިކުފާނަކީ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ްރަނަގޅަށް ްރަީއސަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންް ވަރަށްްއިޙްތިރާމުުކރާްބޭފުޅެއް.ްައޅުަގނޑުމެންްމިްރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުންްކުރައްވާްބޭފުެޅއް.ްއަުޅގަ

ްކޮންމެެވްސް ްވެސް ްފަރާތްތަކަށް ްހުރިހާ ްޚިދުމަތްކުރާ ްދައުލަުތގަިއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތަކީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ްސަލާމަތާއިް ްމީހުންގެ ްލިބެންވާނެކަން ްމަންފާތަކެއް ްޙަޤީޤީ ްއޮންނަންޖެހޭ ްބަޔަކަށް ްއެ ްދަށުން ނޑުތަެކްއގެ މިންގަ

ްއަުޅަގނޑުެމންްރަ ްގޮތް، ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްޑިމޮކްރަސީތަުކގަިއ ްތަރައްީޤވެފަިއާވ ްދުނިޔޭގަިއ ްހަމަެއއާެއުކ އްކާތެރިކަމަށް.
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ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެްކަމަށްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްބަޔާްނކޮށްފައިްއޮވޭ.ްއެްމަގުންްބަާލއިރުަގއިްވެސްްދުނިޭޔގެްވަރަށްްގިނަް

ްއު ްޢަމަލުކުރެވޭ ްކިބަިއގަިއްޤައުމުތަކުަގއި ްއޭނާގެ ްފަރާތް، ްކުރާ ްވެރިކަން ްމަތީ ްއެންމެ ްދައުލަުތގެ ްެއއީ ސޫލެއް

މަޢުލޫމާތާއިްދައުލަތަށްްކޮށްފައިވާްގިަނގުނަްޚިދުމަތްތަކާ،ްމިްކަންކަމުގެްމަްއޗަށްްރައްކާތެިރކަމާއިްހިމާޔަތްދިނުން.ްދެންް

ްކޮ ްޑިަޒއިނެއް ްވަކި ްފަރާތަކުްނ، ްވަކި ްކުްށވެރިކުުރވަން ްމީހަކު ްއިނާޔަާތިއްއެ ްއެ ްކުށްވެރިކޮްށ ްމީހާ ްެއ ށްގެްނ،

ްޤާނޫނެްއް ްގޮތަށް ްގެއްުލވައިލާ ްފުރުޞަތުަތއް ްއެ ްކޮށް، ްމަސައްކަތްަތކެްއ ްބަޔަކު ްމަޙްރޫމުކުަރން ރައްކާތެރިކަމުން

ްޤައުމަށްް ްަވގުތު ްމި ްުނކުރެވޭ. ްާތއީދެއް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްކަމެއް ްއޮންނަންވާެނ ްބައްޓަންކުރުމަކީ

ްިނޒާމުތަކެްއް ްޕާޓީ ްާރއްޖޭަގއި ްާގއިމުކުރާއިުރަގއި ްޑިމޮްކރަސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަްއސަލަތަކަކީ ްއުޅޭ ދިމާވެގެން

ް ްއިރެއްަގއި ްވެިރކަންނުކުރެޭވ ްރާއްޖޭގައި ްޕާޓީައކުްނ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަޢާރުފުކުރީ އަހަރުދުަވސ5ްްްތަޢާރުފުކުރީ.

ް ްވެސ11ްްތެރޭގައި ްވެްސްއައުމަކީ ްބަހާލައި،ްސަރުކާރުގެްްަރއީސަކު ްަމޖިލިސް ްަވޒީރުންގެ ްެއއީ ްކަމެއް. ެއކަށީގެްނާވ

ްރާއްޖޭެގް ްއެްއްނޯންނާނެ. ްެދމި ްވެރިކަެމއް ްހިނާގްވެރިކަެމއްަގއި ްއުަފއްދަިއގެން ްބަހާލަިއގެން،ްކޯިލޝަނެއް މަގާމުތައް

ްފާއިތުވެގެ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޕާޓީްންކުރެވޭނީ.ްއެކަން ްއެއް ްވަުރގަދަ ްވެރިކަން ްދިޔައީ.2118ްންދިޔަ ްމި ްފެނިގެން ަގއި

ް 11ްްއެހެންވީމާ، ްއިނާޔަތްދޭންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުެމން ްގޮތުން ްއެއ5ްްީވެރިން،ްިމސާލެއްގެ ްޖެހިދާނެ. ްތެރޭ އަހަުރދުވަސް

ްނެރޭް ްޕާޓީއަކުން ްއެއް ްޖެހޭ ްއެބަ ްވިސްނަން ްއެހެންވީމާ،ްރައްޔިތުން ްގޮތުން. ްމިހިރަ ްމާޙަުއލު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ މިހާރު

ޑިޑޭަޓކަށްްވެިރކަންދޭށޭ.ްޯކލިޝަނެއްގެްދަށުންްާރއްޖޭަގިއްވެރިކަްނކުރުމަކީްެއއީްކުރެޭވނެްކަމެއްްނޫންކަން.ްއެކަްންކެން

ްޤައުމުގަިއް ްމި ްބަހާލައިގެން ްބައި ްނުކުމެ ްކޯލިޝަނަކުން ްބޮޑު ްހިނގައްޖެ. ްފެނިގެން ްތާރީޚުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްންޏާްމެދުތެރޭގަިއ،ްފުރަތަމަްއަހަރުްދުވަސްްތެރޭްތަޅައިގަެނގެންްވެިރކަން...ވެރިކަންކުރަންްއުޅެންްެވއްޖެްކަމުގައިްވަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްހެންވޭރު ްމެދު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑު ްއަޅުގަ ްއެައށްފަހު ްޢާޒިމަށް. ްޢަލީ ްމެންބަރުްްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ފުރުޞަުތއަރުވާނަން

ްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކަށް.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްމެދުްހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމު

ްނަންބަރުް ްރަީއސް.ްޤާނޫނު ްިޢއްޒަތްތެރި ް،2119/9ްޝުކުރިއްޔާ ްކޮށްފައިވާ ްދޭންޖެހޭްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން މީހަކަށް

ްކަންޮބުޑާވް ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަކީ ްވާ ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްޤާނޫނަށް ްއިާނޔަތުގެ ރައްކާތެރިކަާމއި

ްހަމަް ްައޅުަގނޑު ްލިޔުމަކީ ްޤާނޫނުތަްއ ްއަާމޒުކޮށްފަިއ ްވަގުެތްއަގއި ްަވކި ްބޭފުޅަކަށް ްވަިކ ްސަބަބަކީ އިޞްލާޙެއް.

ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްއަޅުަގނޑުމެންްްތަކުރާރުކޮށް ްޤާނޫނުތައް ްއަމާޒުކޮްށ ްމީހަކަށް ްަވކި ްެއއް. ްވާހަކަ ްދައްކަމުންދާ ވެސް
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ްހަމަް ްދިމާކޮށްލާފައި، ްަފރާތަކާ ްވަކި ްަވގުތެްއަގއި ްވަކި ްއަެނއްާކ ްއެއް. ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްވަރަށް ހަދަމުންދިއުމަކީ

ނޑުމެންގެްޤާނޫނުަގިއްއޮންނަްއެ ނެޑއްްހަދައިލާފައިްއެްނމެްއަޅުގަ ންމެްނުކުތާްއެއްްބަދަލުކޮށްލަންްމިްލާްލުމަކީްމިންގަ

އަޅުަގނޑުްހަމަްެއއްފަހަރުްެވސްްތާއީދުކުރާނެްކަންތައްަތކެްއްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްޤާނޫނުެގް

ނޑުމެ ންްވާހަކަދަްއކާްދަށުންްމިހާރުްއިނާޔަތާއިްަރްއކާތެރިކަންްލިބެމުންްމިްދަނީްދެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށް.ްއަުޅގަ

ްވެރިންކަުމގަ.ް ްދެ ްބޮޑު ްތާއީުދ ްއެންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވެސް ްއަކީ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދެ ްމި އަުޑއެހީމު،

ްރައްޔިތުްން ްގިނަ ްއެންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ްދަންނަވާަލންކެރިދާނެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހަމައެއާެއކުަގއި އެހެންނަމަވެސް

ނޑަށްްހަމަްދަންނަވާލަންްކެރިދާނެ.ްމިހާރުްރައްޔިތުްންރުޅިއަންނަނީްވެްސްމިްދެްަރއީސުލްޖުމް ހޫރިއްޔާްދެެކކަންްައޅުގަ

ްއޭނަެގް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްވެސްްނުވަތަ ްމައުމޫނު ްައލްއުސްތާޛު ްކުރެްއވި ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްކުރީަގއި ބޭނުމެއްނުވޭ

ައއިްސގެންްމިްރާއްޖޭގައިްވެރިކަްނކުރާކަށް.ްޕާޓީްވެސް.ްރައީސްްނަޝީދުްވެސްްނުވަތަްއޭނަގެްޕާޓީްެވސްްވެރިކަމަށްް

ނޑުމެންްޤާނޫނުްފުރަތަމަިއނުންްމިްޤާނޫނުް ވަަނ2119ްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްއަޅުގަ

ްއޭރު.ް ްއޮީތ ްމި ްލާފައި ްގޮތަްށ ްމި ްމާއްދާ ްމި ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްވިސްނާފަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހެދިއިރުަގއި އަހަރު

ްެއްއްއަޅު ްއޮތީ ްލިޔެފައި ްއޭރުަގއި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްިވސްނާލަންޖެހޭ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްދޭތެރޭ ްއިޤްތިޞާާދ ަގނޑުމެްނގެ

ދައުރު.ްއެއްްދައުރުްވެސްްެއބަްއޮވޭްޑިފައިްނކޮށްފައިްއެްޤާނޫނުގަ.ްއަނެއްކާްއެއްްދަުއރުްފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެްކަމަށްް

ްޤާނޫނުގަ ްލިޔެފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޮއވޭ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުންްއެބަ ްއަދާނުކޮްށ ްދައުރު ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ިއ.

ްެވްސް ްބޭފުޅަކަށް ްިއސްތިޢުފާދެއްވި ްނުވަތަ ްބޭފުޅަކަށް ްވަިކވެަވޑަިއގެންނެިވ ްނުވަތަ ްބޭފުޅަކަްށ، ފައިބާވަަޑިއގެންނެވި

ްލިޔެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޮންނަނީ ްމި ްގޮތަށް ްނުލިބޭ ްއިނާަޔތެއް ްމާލީ ްެއްއވެސް ްނޫން.ްއަނެއް ްއެއް ްނެތި ްސަބަބެއް ފަިއ

ްއޮތީ.ް ްމި ްނޫން ްިއޤްތިޞާދެއް ްވަރުގަދަ ްއެހާ ްިއޤްތިޞާދު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއޮތް. ްއެަބ ްސަބަބެއް ްބޮޑު ވަރަށް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްނިމިގެންްދާްފަރާތްތަކަށްްމާްގިނަްފައިސާތަކެއްްދެޭވކަށްްނެތް.ްއެހެންްއޮއްވާްުކއްލިައކަށްްއަނެްއާކް

ްބޭފުޅަކަށްްއަމާުޒކޮށްގެން.ްމިާހރުްމިސާލަކަށްްވެރިކަުމގައިްުހންނެވިްބޭފުޅަކީްެއއްްދައުުރްްމިްއިޞްލާޙު މިްލަނީްވަކި

ްކަމަށްް ްއައީ ްއިޞްލާޙު ްމި ްތަނަށް ްމި ްފަހަރުގައި ްއެްއކޮށް ްވިސްނުންފުޅާ ްފަރާތުގެ ްއެ ްނުވާތީެވ، ްބޭފުޅަކަށް އަދާކުރާ

ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަެމއް. ްގާތް ްވުމަކީ ްވެސްްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްޙަޤީޤަތުގަިއ، ްވިސްނާލަންޖެހޭ މެން

ްދީ،ް ްއިނާޔަެތއް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަނެްއކާެވސް ްބޭފުޅަކަށް ްތިންހަތަރު ްތެރޭގައި ްދައުުރ ްއެއް ވިސްނާލަންޖެހޭ

ނޑުމެންްކުރިންްޤާނޫނުގައިް ލިޔެފައިްއޮތްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއިޤްތިޞާދަްށްއިތުރުްބަރުކަމެއްްގެންނާނީޯތ.ްނުވަތަްއަުޅގަ

ްއިނާޔަތެްއް ްނުވަތަ ްފޯރުކޮށްދޭނީތޯ ްއެހީތެރިކަމެއް ްމިފަދަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަރާތްތަކަށް ްފުރިހަމަކުރާ ްދައުރު ްެއއް ގޮތަށް

ްމަޖިލީހަށްް ްިމ ްވެސް ްފަހަރެއްަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިްޞލާޙަކީ ްމި ްގަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ދޭނީތޯ.

ްިއޞް ްހުށަހަޅައިދެއްވަމުްންބަލައިގަންނަންވާނެ ްބިލު ްމި ްދެން ްނޫނޭ. ްއިޞްލާޙެއް ްބަލައިގަނެވެްނވާެނ ްނޫނޭ. ލާޙެއް

ރިޔާޟުްރަޝީދުްވިދާުޅިވ،ްިވލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވިާދޅުވި،ްމިހާރުްމައްސަލަްައީކް
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ްރައީސުލްޖު ްފަހުން ްއެންމެ ްލަފާދެއްވަިއގެން ްޖެނެރަލް ްއެޓަރނީ ްފައިާސގެްމިހާރު ްބޭފުޅަކަށް ްުކރެއްވި މްހޫރިއްޔާކަން

ްދެްއވަމުންް ްވިދާޅުެވގެން ްއެގޮަތށް ްޖެނެރަލް ްއެޓަރނީ ްދަންަނާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްެގންދަވައޭ. ްއެބަ ްދެްއވަމުން އިނާޔަތް

ްއަާމޒުކޮްށގެ ްބޭފުޅަކަށް ްވަިކ ްދެްއވަިއގެންނުވާނޭ. ްފަިއސާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްނަަމވެސް ްންގެންދެވި

ްފުރިހަމަނުކުރާް ްދައުރު ްއެއް ްލިޔެފަ. ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްއޮތް ްއެބަ ްދައުރު ްެއއް ްއޮއްާވ، ްލިޔެފަިއ ްސާފުކޮށް ޤާނޫނުގައި

ްހުންނެިވް ްމިހާރު ްުކއްލިއަކަށް ްއޮްއވާ ްނުދީ ްއެހެން ްއެހެންވީމާ، ްދީގެންނުވާނެ. ްިއނާޔަތެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބޭފުޅަކަށް

ްައމާޒުކޮ ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 1ްްށްގެން ްނޫނީ ްދުަވހު، ްދައުުރ2ްްއަހަރު ްެއއް ްވެރިކަންކުރީތީެވ، އަހަރު

ްބުރަދަނެްއް ްއިޤްތިޞާދަށް ްއިޝާރާްތކުރިހެން ްކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ްގެނަްސގެން ްބަދަލެއް ްމިފަދަ ފުރިހަމަނުކުރާތީވެ

ްމިަފދަ ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެްއ ްއަުޅަގނޑު ްކަމަކަްށ ްކޮށްގެްނވާނެ ްކަންކަްނ ްގޮތަކަްށ ްމާްްއަންނާނެ ްވުރެ އިޞްލާޙުތަކަށް

ްވެްސް ްއެބަްހުރި.ްޤާނޫނުތަކަށްްއިޞްލާޙުތައް މުހިއްމު،ްމާްރަނގަޅު،ްަރއްިޔތުންނަށްްފައިދާކުރަނިވިްޤާޫނނުތައްްވެސް

ްމެންބަރުންް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއޮތީ ްހިތް ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ްހުރި. ްއެބަ ގެންނަން

ްއިޞް ްމި ްވިސްަނއި،ްވެސް ްދޭތެރޭގަިއ ްކުިރމަގާ ްައޅުަގނޑުމެން ްބޭރުކޮށް، ްތަޅުމުން ްމި ްއަވަހަކަށް ްއެންމެ ްވީ ލާޙު

ްިމއަށްުވެރް ްކަންތައްަތއް، ްަޤއުމުެގ ްމި ްގޮތަކަށް ްުލއިފަސޭހަާވނެ ްމިއަށްވުރެ ްރަްއޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަުޅަގނޑުމެ ްގޮތަކަށް ްއުެޅވޭނެ ްޤައުމުގައި ްމި ްކުރަންޖެހޭ.ްހިތްހަމަޖެހިގެން ްއެބަ ްކަްނތައްތައް ްވިސްނަިއގެން ން

 ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކުް

ްޢިްއޒަތްތެ ްާދިއރާގެ ްވިލުފުށީ ްކުރިމައްޗަްށ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ ްމެންބަރުްއާދެ! ރި

ްޤާނޫނު،ްއެީއް ްއިނާޔަތާއިްރައްކާތެރިކަުމގެ ްދޭންޖެހޭ ްފަރާތަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަން ހުށަހަޅުއްވައިަފއިވާ

ޖެނުއަރ9ްްީގެްޤާނޫނަށްްހުށަހަޅުއްވައިަފއިވާްއިޞްލާޙެއްްމިްއޮީތ.ްއަޅުަގނޑުމެންގެްޕޯޓަލުންްފެންނަްގޮތުގައ2119/9ްި

ްމ2113ި ްހަމަ ްއޮތް.ްްަގއި ްއެބަ ްފެންނަން ްއިޞްލާޙެއް ްދެ ްހަމަ ްަތރުތީބުތަކުން ްއިޞްލާޙުތަުކގެ ހުށަހަޅުއްވައިަފއިވާ

ްނަމަވެސް،ްރިޔާސަތުންްކުރިްނވެސް...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަޮކޅުް ްބިނާކޮށްގެން ްެއއަށް ްއެހެންވީމާ، ްިއޞްލާޙަކީ. ްހުށަހެޅުއްވި ްމިއަދު ްއެއީ ްއިޞްލާޙު ފުރަތަމަ

ްކުރިއަްށގެންދެވުމަށްްދަންނަވަްނ.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކުް
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ް ްހަމަ ްތާރީޚު ްެވސް ްއިޞްލާޙުގެ ްދެ ްޖެހުނީ ްމި 9ްްސުވާލުކޮށްލަން ްއެންމ2113ްްެޖެނުއަރީ ްއޯޑަރުން ްމީގެ ޮއތީމަ،

ޙުކަމަށްްނިންމަިއގެންްކުިރއަށްްގެންދަން.ްއާދެ!ްޝުކުރިްއޔާްއިނގޭތޯ.ްމާލީްމަތީގައިްއޮތްްއިޞްލާަޙކީްފުަރތަމަްއިޞްލާ

ް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްހަމަ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއަކީ ްނުކުތާ ްބަޔާންކުާރ ްނަމުަގއި ްޖުމްހޫރިއްާޔެގ128ްްއިނާޔަތް ްމާއްދާ، ވަނަ

ތަަކށްްދިނުމަށް،ްމިފަދަްއެހީތައްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއޮތްްއުޫސލާއިްހަމަތަކުގެްމަތީންްހަމަްރައީސްކަންްކުަރްއވާްފަރާތް

ްކުރަންޖެހުނީް ްގޮތުން ްކަންދިމާކުރި ްމަސައްކަތް ްބުރަ ްއެ ްއޮތަތީވެ، ްކަމަށް ްއެކަށައަަޅންޖެހޭނެ ްޤާނޫނެއް ދިނުމަށް

ްފަރާތްތަކަްށް ްހުރިހާ ްަރއްާކކުރެިވފައިވާ ްތާރީޚު ްަތޅުމުގެ ްމި ްއަދި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑަށް.

ްހަަމްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ްައޅުަގނޑު ްދަތިތައް. ްދިމާވަމުންދިަޔ ްކުަރންޖެހުނުއިރުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތް ްެއ ނެ

ރަނގަޅަށްްހަނދާންްއެބަްހުރިްއެްބިލަކީ،ްރެކޭްބިުލގެްނަމުގަިއ،ްއަދިްއެްބިލާްމެދުަގއިްތަފާތުްއެކިްގޮތްގޮތަށްްހަަމް

ނައުމަށްްއިދިކޮޅުްވެސްްއެބަްހައްދަވާ.ްއެހެންވީމާ،ްހާލަތާްއަދިްވާހަކަދެްއކިްބޭބޭފުޅުންްމިއަދުްމިްއިޞްލާޙުްމިގޮތަށްްގެ

ްނިޔަތްް ްހެޔޮ ްކަންތަކުގެ ްކުރަންުއޅޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެގެންުނވާނެ. ްކަމަކަށް ްބަދަލުވުން ްމީހާ ްއަދި ްބަދަލުވުން ވަގުތު

ްމީ ްހުރި ްމަގާމުަގއި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްގޮުތގައި ްޤަޫބލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްޤާނޫީންއޮންނަންވީ. ްކުށްވެރިުނވެ، ހަކު

ހަމަތަކުގެްމަތީންްއެްމަގާމުންްވަކިެވއްޖެްނަމަ،ްދައުލަތުގެްއެންމެްމަތީްވެރިކަންކޮށްފައިާވްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭްޢިއްޒަތާިއް

ތުންްޤަދަރާއިްއެކަށީގެްނވާްފަދަްރައްކާތެރިކަާމއިްމާލީްއިނާޔަތާިއްއެހެނިހެންްއިނާޔަތްތައްްއެްމީހަކަށްްޙައްޤުވާނެ.ްމިގޮ

ްވެްސް ްހަމަގައިމު ްފުރީ. ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހުސްކަމެްއ ްބަޔާންކުރަްނވާނޭ. ްޤާނޫނުަގއި ްއިނާޔަްތތައް ްރަްއކާތެރިކަމާއި ދެވޭ

ްއެކަންް ްޓަަކއި ްަރއްޔިތުންނަށް ްޓަކައި ްފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް ްހުސްކަެމއް ްއޮތް ްޤާނޫނުގައި ްހުސްކަމެއް. ްފުރީ އަޅުަގނުޑ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގިަންްކޮށްދިނުން. ްވުރެ ްރައީސުންނަށް ްއެއް ްކުރެވުނު. ްިއޝާރާތްތައް ްކަހަލަ ްބަެއއް އޭރުވެސް

ްވެސްް ްކަންތައް ްކަހަލަ ްއުއްމީުދނުކުރާ ްައޅުަގނޑުމެން ްމުއްދަތެއްގައި ްކުރު ްއަދި ްކަމަށާ ްއައިސްދާެނ ްރާއްޖެ ރައީސުން

އަށްްމާލީްއިނާޔަްތ2119/9ްްނޫނުްނަންބަރުްބަދަލުވެގެންްހިނގައިދާނެްކަމަށް.ްމިްހުށަހަޅުއްވައިަފއިވާްިއޞްލާޙުގައިްޤާ

ްއެް ްމަތީން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްކުށްވެރިނުވެ ްމީހަކު ްހުރި ްމަގާމުަގއި ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނުކުތާގައި ބަޔާންކުރާ

ް ްމަހަކު ްކޮްނމެ ްގޮތުަގއި ްއިނާޔަތެްއގެ ްާމލީ ްނަމަ، ްވަިކވެއްޖެ ްއަދ51ްިމަގާމުން ްދޭންވާނޭ. ްދައުލަތުން ްރުފިާޔ ްހާސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްެއއްްދައުރަށްްވުރެްގިނަްދައުރުްކޮށްފައިވާްމީހަކަށްްމާލީްއިނާޔަތެއްގެްގޮުތަގއިްކޮންމެްމަހަކުް

ްމެންބަރ75ްްު ްވިދާޅުަވމުން،ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ ްފަށާނެ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަށް ްދޭންވާނޭ.ްމި ްދައުލަތުން ްރުފިޔާ ހާސް

ް ްވޭ ްއެބަ ްަރއްކާތެރިކަަމކީްހުށަހަޅުއްވައިަފއި ްއިނާޔަާތއި ްލިބެންޖެހޭ ްފަރާތްތަކަށް ްކޮށްަފއިާވ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްދެންމެ ްއުސޫލުނ128ްްްކުށްވެރިުނވެ، ްދޭހަވާ ްމަފްހޫމުން ްމި ްއިްނ، ްމާއްދާ ވަނަ

ނޑުމެންްފުރަތަމަ ވަކާލާތުކުރަމުންްދިޔައީްވެސްްއެހެން.ްައޅުަގނުޑްްއެގޮތަށްްއޮންނަންޖެހޭކަންްޤަބޫލުކުރަްއވާތީ.ްއަުޅގަ

ްވެްސް ްބިލުގައި ްއެ ްނޫން. ްބިލެއް ްނިންމި ްހެދުމަށް ްގޮތަަކށް ްވަކި ްރައީސަކަްށ، ްަވކި ްއެއީ ްގޮުތގައި ގަބޫލުކުރާ

ްބިނާކުރެިވގެންދި ްއުސޫލު ްތެރެއިން. ްއަސްލުަތކުގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއަންނަނީ ްފެށިގެން ްހަމަތައް ަޔްބަޔާންކުރެިވގެންދާ
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ނުޑް ްމަިއގަ ްބަޔާންކުރާ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހި ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްއަސާްސގެ ްމި ްމިއީ. އަސާސަކީ

ްނުިވ،ްނުވުާމް ްޚިލާފުެވގެންނުވާނެ.ްއެ ްުއސޫލަކާ ްއަސްލަާކއި ްއިސްލާމްދީނުގެ ްއަކީ ްތަފާތުެވގެންނުވާނެ.ްމާނަ ހަމަތަކާއި

މާއްދާްފަރުމާކޮްށ،ްޭއގެްދަށުންްޤާނޫނެއްްއުފަްއދައި،ްމިްޤާނޫނުްފާސްވެފަ.ްްވަނ128ްައެްއގޮތަށްްައޅުަގނޑުމެންްވަީން

ްޚިޔާެލއްް ްވަކި ްބަދަލުވެގެން، ްމެންބަރަކު ްވަކި ްގޮތުަގއި ްގަބޫލުުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަކީ ްދާ ްމި ްހުށަހެޅެމުން މިއަދު

ްކަންތައްތަް ްތަރުތީބުތައް ްއުސޫލުން ްއޮންނަންޖެހޭ ްިމއީ ްނޫން. ްއެހެންްބަދަލުވެގެނެއް ްދުނިޔޭގެ ްފެއްޓީމާ ްދިމާާވން އް

ދާނެ.ްހާލަތާއިްަވގުތުްއަންނަްގޮތުްންވެްސްއެްބަދަލުތައްްފުރޮޅާލަމުންްއިއަދިްެއހެންްޤާނޫނުތަކުގަސް،ްޤައުމުތަކުަގއިްވެ

ލޯ.ްއަިދްއެންޑްްްދަލުނުވެްއޮންނާނީްއިްސލާމީްޝަރީޢާދާނެ.ްހަމައެކަނިްބަނުތަކަށްްބަދަލުތައްްގެެނވެމުންއެްހުންނަްޤާނޫ

ްއެކަ ްއުސޫލު ްލޯތައްއެ ްކޮމަން ްއެހެން ްނޫްނ ްއެ ްނި. ްއިނ، ްެވސް، ްލޯ ްވެސްއިނގްލިޝް ްލޯ ްކޮމަން ްގްިލޝް އަދިް،

ް ްހުރިހާ ްވަޟުޢީ ްމިދާ ްހަދަމުން ްއިންސާނުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަދަލުއަންނަންމިއަދު ްޒާތަށް ްއޭގެ ޖެހޭްޤާނޫނުތަކަކީ

ްބަދަލުއަކަންތައްތައް ްވެސް ްހަފްތާއަުކން ްހަމަ ްމަހަކުންއިސް. ްވެސްްްދާނެ. ްއަހަރަކުން ްބަދަލުއަިއސްދާނެ، ވެސް

ްމިބަދަލުއައިސް ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްތެޭރގައި ްމުއްަދތެއްގެ ްކުޑަ ްގެންނަންޖެހިފަ.ްދާނެ. ްބަދަލުތަކެއް އްްސަބަބުތަްވަނީ

ްގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަިއވަރު. ްއަވަރަށް ްފަހުން ްހަަމއިެގ ްމި ްގޮތުަގއި ްވާބޫލުކުރާ ްދެން ނޑުމެން ްމިްހަކަދަްއކަންުޅގަ ޖެހޭ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްއަެނއްްއިޞްލާޙުަތުކގަިއްވަރަށްްތަފުސީުލކޮށްްމިްވާހަކަްއެބަްބަޔާންކުެރިވގެންް

ްވާންވީ ްމިކަން ްއުއްމީދުކުރަމުންްއާދޭ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވުމާއެކު ްވާހަކަގޮތް، ްމި ނޑު ްައޅުގަ އަްށްްދިޔައީ

ނވެްއިތައްޔާުރވިއިުރގަ ްއަުޅގަ ްގަސް ްޑު ްދިޔައީ ްބޫލުކުރަމުން ްއިޞްލާޙުތައް ްހުށަހެޅިފ2113ަޖެނުއަީރ9ްްމި ްމިްއިަގއި

ްއެް ްެއކީ ްބަހުސްވަނީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްގޮުތގަްކުރުމަށްކަްއޗަކަށް ްއިްޞލާޙެއްގެ ްަވކި ްމީ ްނަމަވެސް ް،އޮތަތީވެްްއިކަަމށް.

ް ްއެޖެންޑާރިޔާސަތުން ްމޭޒުން ްއިދާީރ ްއޮތީްއިްކުަރއްވާފަްމިގޮތަށް ްިނންމާލުމަށް ްވާހަކަ ްެއގޮތަށް ްމަ ނޑު ވެްސްއަޅުގަ

ްމި ްބޭފުޅަކަށްްްއެބަްއިކަމުގަްގަސްތުކުރަން.ްނަމަވެސް ްކުެރްއވި ްަރއީސްކަން ްެއއީ ްގޮންޖެހުންތައް. ްޮބޑެތި ްބޮޑެތި ހުރި

ްރައްކާތެިރކަމަށްދޭން ްއިނާޔަތާއި ްޤާނޫނުްޖެހޭ ްތިބޭއިުރަގއި ްނިންމައިގެން ްކަންތަްއތަކެއް ްބަޔާންކުާރްއަޅުަގނޑުމެން ގައި

ނޑުމެންްފަސްއެނބުރިްބަލައިލުމުން،ްްުނވެތޯްއެްަދއްކާްވާހަކަްކުށްވެރި،ްނުކުތާގެްތެެރއިންްކުްށވެރިވެް އަށްްމިއަދުްއަުޅގަ

ޖެހޭ.ްކުީރގެްަރއީސްކަންްކުރެްއވިްއަލްާފޟިލްްމުޙައްމަދުްނަޝީދުގެްްލަންްއެބަވަށަިއގެންާވްހުރިހާްމާޙައުލަުކންްބަލައި

ްދިވެ ްއެބަމައްސަލަ ްކޯުޓތަކުަގއި ްތަޅުއޮތްްހިރާއްޖޭގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއެބަ. ްާވހަކަ ްއެ ްލިޔެމުންދާްްންތަުކގައި އޮތް.

ްއެތަންމަޖައް ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްހުރިހާްލާތަކާއި ްފާހަގަކުަރމުންދާ ްވިއުގަްމިތަނުގައި ްފަތުރަމުންދާ ްއެްމަޢުލޫމާތު ތަުކަގއި

ްއެބަ ްއަޅުްްވާހަކަތައް ްއަހުރި. ްހަމަ ްތަޅުމުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދެންމެ ްހަމަ ްއަޚްަގނޑުމެން ނޑުގެ ޢިްއޒަތްތެރިްްޅުގަ

ްމަޖަްއލާ ްދެއްވި ްހަމަ ްްމެންބަރަކު ްމީ. ްއެމް.ޑީ.ޕީއެްއ ްގޮތުން ްދިމާކުިރ ްޭއގަްކަން ްއެީއ. ްމެންބަރެްއ ްހަމަްްއިެގ ވެސް

ްއެބަ ނަޑއެިޅގެން ްްކަ ކުރަންްނޭނގިގެްންކީްނަޝީދަްށްވެރިކަންއަްިއސްތިޢުފާްގެގައިްނަޝީދ2112ްުފެބްރުއަރ7ްްީއޮތް

އޮތްްހަަމްްއެބަްއިއުސްްބޭފުޅަކުްވިދާޅުވެފަްޑުމެންެގްތެރެއިްންހަމަްފުންނާބުކަމަށް.ްއަދިްައޅުަގންގޮސްްދިމާިވްކަެމއް
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ކަމަށްްްދެއްވިްވަުގތުްމަސްތުވެފައިްހުރިއިްކަމަށް.ްއިސްތިޢުފާމަސްތުވެފަްއިްނޫންކަމަށާއިއެްދުވަހުްހުންނެވީްހަމަްހޭގަ

ްނޫހެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިވަރަށްްއެްއޗެްްއޮތްްއިއަހައްމައިީދްލިޔުއްވާފަްްބެލެވޭ.ްސަންދާނު އް.ްހަމަްރާއްޖޭގައިްޝާއިޢުކުރާ

ނޑުމެންްބަލަންްއެބަްއިއިުރގަކަންތައްތައްްހުންނަ ކަށްްއިނާޔަާތއިްރައްކާތެިރކަންްދިނުމަށްްޖެހޭތާްކުރީގެްރައީސަްްައޅުގަ

ނޑުމެންްޭއގެްމައްޗަށްްބަހުސްއަޅުްއިމއްްހަދާްނިންމާފައަޅުަގނޑުމެންްޤާނޫނެ ްދާިއރުްހަމަްވިސްނާލަންޖެހޭ...ކުރަމުންގަ

ް

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްސަންދާނުްއަހައްމައިދީްެއއީްހަމަބުއްދިްހުރިްމީހެއްްނޫނޭްއިނގޭތޯ.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:މާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކުްވިލި

ނޑުްވަރަށްްހަމަ...ްމަލެއްްއެްކުރީ.މަޖިލީހުގެްގަާވއިދާްވަރަށްްބޮަޑށްްޚިލާފުްޢަ ްްައޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުެގްމައިކުންްއެހެންްއެްއވެްސްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު.ްވާހަކަދައްކަމުން

ްްވަރަށްްބޮޑު...ްކުރެްއވީްނުދެއްކޭނެ.ްއެހެންކަމުންްތިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްވާަހކަޢި

ް

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްދެްއކެިވޔަސް.ދޮގުަހއްދަަވއިގެްންވާހަކަފުޅުްހަމަތޯްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް،މައިކުންްވަރި

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަ ްދަންނަވަން.ްމިހާރު ްއިންނެވުމަށް ްމަޑުމަޑުން ްމެންބަރު ްފުރުޞަތުްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ އަރުވާަފިއާވްދެއްެކވުމަށް

ްިރއަށްްގެްނގޮސްްނިްނމާލުމަށް.ްވާހަކަކޮޅުްކުްމަނިކުްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންތެރިްމެންބަރުްއަޙްޢިއްޒަތް

ް

ްސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުްވިލިމާފަންނު

ްޤައުމުގަްްއާދެ! ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްގޮތާްއިޝުކުިރއްޔާ ްއަންނާނެ ްހަމަ ްގޮތާިއ ްހުރި ހަމަްް،ހަމަ

ްރަީއސަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްގޮތް ްއައަޅާނެ ްބޮޑަށްށް ްވަަރށް ްހީވޭ ނޑަށް ނުޑްްުޅގަ ްއަުޅގަ ްއާދެ! އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެހެން.

ްޤައުމުގަދަންނަވަމުން ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްކުްއިކުީރގަްްއިދިޔައީ ްފަރާތަކާރައީސްކަން ްެއއްވެސް ިއްމެދުގަްްރަްއވާަފއިވާ

ްތުހުމަތުތަކާ ްމިްމިގޮތުގެ ްދާކަަމށް،ގޮތުގަްްއަދި ްކަންތައްތަްއ ނޑުްއި ްޝަރްްވެސްްއަުޅގަ ްކޯެޓއްގަްގަބޫުލކުރަން ްއިޢީ
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ްކުްށވެރިްފަނ ްއެުކަގއި ްުޙއްޖަތާ ްެއކަށީގެްނވާ ްއިޢުލާނުްވެއްޖެްޑިޔާރަުކ ްކަމަކަށްްކަމަށް ްކުށްވެިރވީ ްމީހަކު ނުކުރަނީްސ

ްނުބެކައަޅުަގނޑުމެންނަ ްގޮތުގެލެޭވނެށް ްހުރި ްވާހަކަތައް ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑަށްްް. ްއަުޅގަ ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ވާހަކަ.

ްނޫން.ޔަޤީން ނޑުމެްެވގެނެއް ްއަުޅގަ ްިލޔުންތައް ްދިމަިލޔާ ްެއކި ްހަމަ ްަޤއުމުަގއި ްއެބަްނގެ ްއެހެންނަމަވެްސްދޭްދިމާލަށް .

ްައއި ްޝައްުކތަކެއް ްހަމައަށް ްމަރައްޔިތުންނާ ްގަ، ްރަްއިޔތުން ްގަބޫލުކުނުވަތަ ްނުވަތަ ްވާހަކަތަކެއް ްކަހަލަ ބޫުލކުރަންްރާ

ްވާހަކަމަޖުބޫރު ްޒާތުގެ ްކުރިއަށްްކުރާ ްާވހަކަްެއއް ްއެ ްްގެންދަންޏާ ްރިޢާޔަތްއެްއގެ ްައޅުަގނޑުމެން .ްނެކުރަންޖެހޭމައްޗަށް

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިސާލަކަށް ްމެދުް،ދެންމެ ނޑުމެްނގެ ްވިދާޅުވީ،ހެންްއަޅުގަ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްްވޭރު ދެްމީ

ްހިތްހަމަ ްމަްއޗަށް ްހިތްހަމަްްޖެހޭރައީސުންގެ ްދިވެހިރާއްމީހުންނާއި ްމީހުން ްތެދެޖޭގަނުޖެހޭ ްއެކަމަުކްިއ، އްމެ.

ްއަ ްއަޚްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ްއުއްމީދުްވިދާުޅެވދެއްވާނެްުޅގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަޔޭްކަމަށް ްދެ ްމި ކުރިން

ް ްއަލްއުސްާތޛުއެންމެ ްަރއީްސ ްކުީރގެ ްގ.ްބޮޑީ. ްދިވެހިރައްޔިތުންާނއި ްތާއީދުކުަރއްާވ ްަޢބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްމައުމޫނު

ްމުކެނެ ްނަޝީދުރީގޭ ްިމްް،ޙައްމަދު ްަރއްޔިތުން ްސިޔާސީ ްތާއީދުކުރާ ްނަޝީދަށް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްމުޙައްމަދު ކުރީގެ

ްދެ ްމި ްގިނައީ. ްބަޔަްޤައުމުަގއި ްދެ ްމި ްނެތްްށްބައިގަ. ްވެސްްްނޫނީ ްޮކށްލެވޭކަށް ްހަރަކާތެއް ްއިްތަނެްއގަް،ސިޔާސީ

ްެއއްވެލެް ްއެްއވެލެވުަނސް ްއިތުަރށް ްއަދި ްމިއެްއވެލެޭވކަށްެވސް ްިހސާބަކުން. ްކޮންމެވެްސްެއއް ްމީގެ ސްްކޮންެމވެްއާެވނީ

ްއެހެންވީމާް ްގުިޅގެން. ްވަރަކަށް ްވަ، ްރަްއޔިތުންގެ ްހާލަތަކީ ްވިންުދތަކާއެ ްަބއެްއގެ ްގިނަ ްއޮތްްރަށް ކަެމއް.ްްގުޅިަފއި

ްހެދެނީޤާނޫނު ްޤާނޫނުތައް ްމަޖިލީހެއްގެ ްންހަދަް،ހަދާ ްރައްޔިތުންނަށް.ްއެ ްަޤބޫލުކުޖެހެނީ ިއްެއްރައްާވްގޮތްަތކަކާބޭފުޅުން

ްދަމުންލު ްއަދި ްއިޤްތިޞާދީ ްއިޖުތިމާޢީ، ްއޭގެތެރޭަގއި ްގެނެސްދޭން. ްފަސޭހަކަން ނޑުމެންގެްއި ްއަޅުގަ ްގޮސް ދަމުން

ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްތަޅުން ްހޫނު ްއެންމެ ްމީ ްސިޔާސީ، ްއޮންނަނީ ްމި ްގޮތުަގިއ ްކަމެްއގެ ނޑު ްއެހެންވީމާމައިގަ .ް ްއެ،

ނޑުމެްންކޮންތައްތައްްައޅުަގނޑުމެންްކުކަން ކަމެއްްމިްްގޮތަކަށްތޯްމިރަމުންދާއިރުްވިސްނައިްދިރާސާކުރަންޖެހޭނެްއަޅުގަ

ްނަޝީދަކީްނިންމާލަ ްރަީއސް ްކުރީގެ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްޔަޤީނުންވެސް ްހަމަ ްވާނަމަ ްމިނާކަމުގައި ްއުސޫލުން ްއެ ނީ.

ްގޮ ްިސޔާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްނޫން. ްމީހެއް ްމަދު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްތިއްބެިވްސަޕޯޓަރުން ްސަޕޯޓަރުން ްގިނަ ްއެންމެ ތުން

ްއެް ްބޭފުެޅއް ްެއހެްއެއް ްންވީމާވެސް. ްމި، ނޑުމެން ްއިޞްާލޙުތަނުގަްއަުޅގަ ްޤާނޫނެްއ ްކަމެްއްްިއ،ކުރާއިުރގައި އަދި

ޖެހޭނެ.ްނަމަވެސްްއަުޅަގނުޑގެްހިތާމައަކީްމިްޤާނޫނުްފުރަތަމަްނޑުމެންްވަރަށްްރަނަގޅަށްްބަލަންއަުޅގަްއިނންމާއިރުގަ

ްގެންވުޖޫދަ ްދިޔަްށް ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްމިތާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަނަށް ްހަމަ ނޑުމެންެގްއޭއިރުަގއި ްމުޙައްމަދުްރުުޅގަ ްަރއީސް ގެ

ްޕާޓީްނަޝީދާއި ްސިޔާސީ ްމަނިކުފާނުގެ ްަވރަށްްެއ ްބޭފުޅުން ްނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންނަާވ ްއޭިތްްއަށް ްހުރަހަކަށް ބޮޑު

ްއަކުރިމަތި ްދަތިކުރެްއވި. ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްމަގުމަތިންކަމުގަްމިްކުރިުޅގަ ްދިމާކުރިް. ްކިޔަް.ވެސް ްބިލޭ ްރެކޭ ްއިްއަދި

ްބިލު ްއެ ްހަމަ ްމިއަދު ްދިޔަ.ްނަމަެވސް ްވެސް ް،ްގޮވަމުން ނޑު ްހުށަހަޅައި،ް،ްފަރުމާކޮށްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްމި އަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނުްފާސްވެގެންދިޔަ ްއިނާޔަތާއެ ްރައްކާތެރިކަމާއި ްލިބޭ ްދަށުން ްގެ ،ް ްދެންނެިވ ްމި ްވިލުފުށީްް،ފައިސާއަދި މިހާރު

ްމެންބަރުދާ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙުްހުށަހަްއިރާގެ ްމުޙައްމަުދްޅުއްަވއި ްަރއީސް ްފައިާސްވެްސްކުރީގެ ްއުޅޭ ްމި ކުަރއްވަން
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ްނަންގަވަމު ްބޮޑީނަޝީދު ްބައިިތްއބަވާ ްއަރިމަތީގަ ްގެންދަވަނީ. ްވެސްން ްޤާނޫނުގެްހަމަްާގޑުންނަކީ ދަށުންްްމި

ްބޮޑީް ްގ.ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްމުޙަކެނެްގާޑުން.ްކޮންމެހެން ްބޮީޑގާޑުްންީރގޭ ްވެގެންެނއް ްނަޝީދަށް އްމަދު

ްއަރި ްދެ ްއެއާމަގޮސް ްނަމަވެސް ްނުތިބޭނެ. ްެއކުގަްއްަޗކު ްކޮށްދެވިފައި ްއޭ ްކޮންކަެމއްތޯ ްވިދާުޅވޭ ްއެބަ ްވެސް ވަނީ.ްއި

އްްޮކށްދިންްމީހަކުްމިްޤައުމުގަ.ްއެކުްކަމެްްންތެރިކަމާއަށްްިއހުސާްއަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްައޅުަގނުޑްނޫނީްނެތްހެންްއޭނަ

ްސަޕޯޓަރުންނާ ްބަިއވަރު ްއޮތް ްއެ ްއޭނާގެ ްއޭނާްމި، ްއެއްޗެހި ްމެންބަރުންނާ ްހުރިހާ ްފަހަތްޕުޅުގަްތިއްބެިވ އިްގެ

ްއިހުސާންެތރިކަމާ ްކ.ް،އެކުަގއިްތިއްބެިވއިރުަގއި ްޮގތުގައި ްނަޝީދުކެނެްހެޔޮ ްމުަޙއްމަދު ކުރީގެްް،ރީގޭ

ްމިްޖުމްހޫރިއްޔާރައީސުލް ްމީހަކަށް ްކޮށްދިން ްަކމެއް ްދާއިރާްއަށް ްވިލިމާފަންނު ްައޅުަގނޑު. ްމެންބަރުްްވީ ްައއި އިން

ްނިހާ ްއެހެންވީމާނުއަޙްމަދު .ް ްއެ، ްފަޚުުރވެރިވަން. ްއަޅުަގނޑު ްދާއިރާކަމަށް ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްއެހެންްްއަދި ްއަދި އާއި

ފާުޅކުަރމުންދާްނުކަސިޔާނުްބޮޑެތިްޚިާޔލާތުްގެންގުޅޭްފަރާތްތަކަށްްއެމް.ޑީ.ޕީްއިންްްއިެމދުގަްގޮތްގޮތުންްވެސްްައޅުަގނޑާ

ްބޭުނން ްވިސްނާަވޑަިއަގންނަވާށޭ.ްފުން،ްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާލަން ްއިޙްތިރާމާކޮށް ްނުލާހިކު ްތާއީުދކުރަްއވާްްތިމާމެން ެއކު

ްމުސާރަ ްދޭ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްނަންގަވަނީ ްއެ ްމިއަދު ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމިްއުްއެްއ،ްރައީސް ްގޮތުން.ްއެއީ ސޫލެްއގެ

ނ ްައޅުގަ ްތަޅުމުގައި ްމި ްފާސްވެގެންްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫނެއް ްހުށަހެޅި ްެއއްެޗްއްޑު ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްދަށުން ްއޭެގ ގޮސް

ްމީހާް،ލިބިވަޑަިއގަންަނވާތީވެް ްލިބުނު ްެއއްެޗއް ްއެ ްކަލަ، ްއަޅުަގނޑު ްފަރާތް ްގޮތުންްދިން ްއުސޫެލއްގެ ްނަމަވެސް ުނޮގވި

ްލިޔެވިފަ ްވާިއ ްއެހެންވީމާްހަކަްއޮތް ްެއއް. ްމެންބަރު، ްހުށަހަޅުއްވާްް،ޢިއްޒަތްތެިރ ްމި ްމެންބަރު ްދާއިާރެގ ވިލުފުށީ

ނޑުްޖުމްލަްގޮތެއްގަް ނޑުްހަމަްހެޔޮްހިތުންްކުރީގެްރައީސުންނަށްްްއިހުށަހެޅުމަކަށްްއަޅުގަ ތާއީދެއްްނުކުަރން.ްއެއީްއަުޅގަ

ްެއއްބަްސވަން ނުޑ ްައުޅގަ ްދިނުމަށް ްއެްއޗެއް ްދޭ ްނަމަމި .ް ްމަނިކުފާނާ ްއެ ްއަޑުތަާކއިްމެދުގަްެވސް ްިއވެމުންދާ ްމިއަދު އި

ްޝަރް ްހުރާއްޖޭގެ ްކޯޓުަތކުަގިއ ްމަްއސަލަތައްޢީ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްވެސްްކަމުގަްްސާބިތުެވއްޖެްރި ްއަުޅަގނޑު ްވާނަމަ އި

ްއެޚިޔާލު ްގޮތަުކން ްެއްއވެސް ްއެފަދަ ްއަނެއްޮކޅަށް. ްކަމެއްްބަދަލުކޮށްލާނަން ްަމއްޗަްށ ނަަމްްސާބިުތވެއްޖެްމަނިކުފާނުގެ

ްދިްދެން ްއެއްެޗއް ްދޭންވާ ްގެންނަން ްބަދަލުތަެކއް ްކަންތައްތަކަށްްއެބަނުމުގައި ްބައެއް ްަވޑަިއގަންަނވަނީ ްއެއީ ް.ޖެހޭ.

ްލިބިވަޑަިއގަންނަވަންޖެހޭް ްމަނިކުފާަނށް ްއެ ްތެރެއިން ްހުދޫދުގެ ްހުރި ްދީފައި ްޤާނޫނުން ނުޑ ްއަުޅގަ ވަަޑއިގަންަނވާއިރު

ްސި ްހުންނަވާދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވަަޑިއގެން ްަވޑަިއގަންނަވަނީ. ްލަިއގެން ްއަރިމައްޗަްށ ްދެ ްއެހެްންް،ފައިން ިދވެހިރާއްޖޭެގ

ްމުގުރެއްވުމަ ްމަސައްކަތްޕުޅުޤާނޫނެއް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްފެއްިޓގެންްށް ްވަގުތުން ްއަޅުއްވާ ްހަމަ ްފިަޔވަޅު ްއެ ކުަރއްވަނީ.

ޖެހޭ.ްއަދިްރާއްޭޖެގްްއެބަްުކފާނުގެްފުށުންްނިގުޅަިއގަންނަންްމަނިއަޅުަގނޑުމެންްޤާނޫނަކުންްދެިވފައިްއޮތްްހިމާޔަތެްއްއެް

ްވެސްްް،ޑިފެންސްގެ ްފަދަކަމެއް ްކޮންމެ ްެވސް ްތިއްބަވަނިކޮށް ްބޭފުޅުން ްގްރޫުޕެގ ްދޭ ްޕްރޮޓެކްޝަން ްމަނިކުފާނަްށ އެ

ްކުަރއްާވފަ ްއެކަން ްްއިކުރަްއވަފާނެ. ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތުހުމަތު ްރައޮތްކަމުގެ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގްލިބެމުންދޭ

ްހުންނެވި ްހޮޅުަވއްޓެްއގަްްއިރުްމަޤާމުގައި ްޖެހުނީްނިދިުކރައްވާފަްްއިެވސް. ްބޮޑީގާޑުންނަށް ްަފހުން ްއެންމެ ްޮއްއވާ އި

ްދަންނަވަން.ްއެހެންވީމާްރުްއަރިހުަގއިއެތަކެްއއި ްދާްހިސާބުގަ،ްތިބެެގން ްރަީއސުންްއިމިހެން ްކުރީގެ ްނާއަޅުަގނޑުމެންގެ
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ްއަްްގައިމެދު ްލިބިދޭ ްޤާނޫނަކުން ްހިތްޕަވައިގެްންޅުަގނޑުމެން ްބޭނުން ްފޭާރމުގެ ްއެ ްތުރުކުރެްއވުމަށްފަހުގައި، ފޭރާމެއް

ް ްލިބިދޭ ްޤާނޫނަކުން ްއަމިއްލައެހެން ްކަަށވަރުކޮށްްޙައްޤުތަކެއް ްމަސައްކަތްކޮްށްް،އަށް ްފުރޮޅާލަން ްަޙއްޤުތައް ްއެ ުނވަތަ

ްބޭރު ްއިމުން ްޤާނޫނީ ްމަނުވަތަ ްދެސަްއކަތްޕުޅުވެވަަޑއިގަތުމަށް ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްނޫން.ްުކރެއްވުމަކީ ްޗާންސެއް ވޭނެ

ްގަ ްއަޅާކިރުމަށްގޮތުގަްްބޫލުކުރާއަޅުަގނޑު ްނަޒަރިއްޔާތުން ްމި ްވިސްނަްނޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އިހުެގްްއި،ފަހުގަްއި

ރިްހަމަނުޖެހޭްކަންތައްތަކަށްްހުްްއިޭއގަްގެންދަވާްމަސައްކަތްޕުޅުތަާކއިްއަދިްކުރަްއވަމުންްރައީސުންްކުރެްއވިްމަސަްއކަތާް

ްފަރުމާކޮށް ްވިސްނާކަމުގަްް،ރަނގަޅަށް ްމޭރުމުން ްމި ްއިޞްލާޙުަތއް. ްެއުކްއަނެްއކާ ްއިޙްތިރާމާ ްއަޅުަގނޑު ްވާނަމަ އި

އަދިްޭއެގްފަހަށްްހުރިްއިޞްލާޙުތަކަށްްްމެންބަރުްމިްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙާްދާިއރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްއަޅުަގނޑުމެްނގެްވިލުފުށީ

އަދިްެއއްްްިއ،ރަީއްސކަންްކުރަްއވާފަްއިޖެހޭ.ްއެއްްދައުުރގަްްއެބަްޖެހޭ.ްބަދަލުތަކެއްްގެންނަންްއީދުކުރަންްއެބަވެސްްތާް

ްއިސްިތޢުފާދަ ްމެދުތެރެއިން ްއިސްތިޢުފާްދެއްވާފައުރުގެ ްއެ ނޑުމެންެގްއި، ްއަުޅގަ ްނުކުތާތައް ްބަޔާންކުރާ ްހަމަކަމަށް ދެއްވި

ްގޮތެްއގަްއިތެރޭގަ ްބޮުޑ ްފާޅުކަން ްްއިމިހާ ްގެންދަނިކޮށް،ހުއްޖަތްތަެކްއގެ ްޝާއިޢުކުރަމުން ްނެރެ ްރަްއޔިތުން ްގޮތުަގއި

ް ްދެންނެވީ ްމި ްިލޔުްއވާފަމީމިހާރު ްއަހައްމައިދީ ްސަންދާން ނޑައެިޅގެން ްކަ ްހަަމ ްމީ ްއިނގޭތޯ. ްނޫން ްޮދގެްއ މިްްއިްކީ

ްދަންނަވާފަ ްމިހެން ްއިސްތިޢުފާއޮންނަނީ ްހުރިިއ، ްަމސްތުވެފައި ްަވގުތު ްއެހެންވީމާްކަމަށްްދެްއވި ްބެެލވޭ. އަށްްްއޭނަ،

ްގަ ްވާނަމަްބޫލުކުެރވޭއެގޮތަށް ްފަދަްް،ކަމަށް ްއަހައްމައިދީ ްގަްސަންދާނަ ްވާނަމަްބޫލުކުރެއްވޭބޭފުޅަކަށް ްމިްކަމަށް ްއެއީ .

.ް.ްމިކަމާްވިސްނަންވީނުބަސަޑަރު.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސްސަުރކާރުެގްއިންސާނީްޙައްޤުތަކާްބެހޭްެއމްވަގުތުްްރާއްޖޭގެްމި

ްއަަރއިމީ ްމި ްޙައްޤުތަކަށް ްހުރިހެއްގެ ްހާލަތެއްގައި ްމިފަދަ ްރައީސް ްކުީރގެ ްއެންމެްް،ކަމަށްްގަންނަނީ. ްރައީސްގެ މިހާރު

ްތަރުޖަމާނު ްޙައްޤުތަކާ،ްވަރުގަދަ ްރަްއިންާސނީ ްކުީރގެ ްމިްވިދާޅުވަނީ ްބޮއިގެންނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްބެހޭްސަފީރު ްހުރީ އީސް

ްއަޚުންނަށްްކެތްނުލަވާތީްއިނގޭތޯްކުރާްސަބަބަކީމިކަމާްއަޅުަގނޑުްހިތާމަ ނުޑގެ ނޑުްހަމަްވަރަށްްއުފަާލްް.އަުޅގަ ައޅުގަ

ް...އެކުްމިްބޭފުޅުންގެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްާދއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްޓަަކއި ްހުށަހެޅުމަށް ްއެއް ްމައްަސލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްމަޑުކޮްށލަދެއްވާ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަޙީދަށް.މެންބަރުްޢަލީް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު
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ްދެއްކިް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

އިޙްތިރާމުކުރަން.ްއެެހންނަމަވެސްްޑރ.ްވަޙީދުެގްވާހަކަައކަށްްެއއްެޗއްްނުބުނާނަން.ްއެްބޭފުޅާްއަށްްއަޅުަގނުޑްވަރަށްް

ްމޮަޔް ްއިނގޭތޯ. ްކުއްޖެއް ްމޮޔަ ްއުޅޭ ްމާސްކުއަަޅިއގެން ްފިންާސއި ްެއއްގަުމގައި ްއެއީ ްއެމްބެސެަޑރު ްރައިޓްސް ހިއުމަން

ްކުއްޖެއްްއެީއ،ްދުވަްސވެފައިްުހއްޓަސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާ ްތިއީ ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރިްޢިއްޒަތްތެރި ްފުުރޞަތުއަރުވާަފއިވާ ްވާހަކަދެއްކުމުގެ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ މާ

ްމެންބަރުގެްވާހަކަޮކޅުްކުރިއަްށގެންގޮސްްނިންމާލުމަށްްމިްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކު

ނޑުމެންެގްއާދެ!ްޝުކުރިްއޔާ،ްޢި ްއަޅުގަ ްއެއްވެްސްބޭފުޅަކު ްހަމަ ްއަކީ ްނުކުތާ ްޙަޤީޤީ ްރައީސް.ްއަޅުަގނުޑގެ އްޒަތްެތރި

ްކުީރެގް ްނުނެންގެވުމޭ. ްކަމަށް ްނޫން ްމަސައްކަތެއް ްއިޚްލާޞްތެރި ްމަސައްކަތަކީ ްކުަރމުންދިޔަ ްމި ްމަސައްކަތުަގއި، މި

މެްބޮޑަށްްޔައުިމއްޔާތަުކގަިއްކުީރގެްރަީއސްެގްލަފްުޒްރައީސުންނަކީްމުހިއްމުްަބއެއް.ްހަމަްމިްނޭވާަގއިްމިްތަުނެގްއެން

ްދެްއކިފައިް ްމިތާަގއި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްއެ ްގިނައިން ްަވރަށް ްއެއީ ްއަންނާނެ. ްނަން ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްހިނދުގައި އަންނަ

ް ްކުރީގެ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެ ްބައްލަަވއިލެްއވި ްޔައުމިްއޔާތައް ްމިތަނުގެ ްބެހޭްއޮތީމަ. ރައީސުންނާ

ްޤައުމަށްް ްޙައްުޤގަިއްމި ްޤައުުމގެ ްމި ްބޭފުޅުންކޮޅެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްެއއީ ްވާހަކަ. ްހުރި ްދެްއކިފައި ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތުން

ްޑިސިޝަންތަުކެގް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްނެންެގިވ، ނިޑަވޅުތަކުަގއި ްދަ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްކޮށްެދއްވުުމގަިއ ކަންތައްތަެކއް

ްބޭފުޅުން ްއެ ްބޭފުޅުންްވިސްނުން ްއެ ްދުވަހަކު ްދިރިތިއްބެވިހާ ްހުންނާނެ. ްވިސްނުންފުޅުަގއި ްހިތްޕުޅުގައި، ގެ

ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭްސަބަބުތަކަކީްއެއީ.ްމިްޤައުމަކުންްއެކަްނޏަކުްކުރާްކަމެއްްނޫންްމިއީ.ްދުނިޔޭގެްކުޑަްެއއް،ްބޮެޑްއް

ްޤައުމަ ްފަރާތްތައް ްކުރެްއވި ްރައީސްކަން ްޤައުމުތަކުގެ ްއެ ްހާލަތުްނޯންނާނެ ްސީރިޔަސް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްޓަކައި ށް

ްމުހިއްމުް ްއެންމެ ނޑިަވޅުތަކުން ްދަ ްނާޒުކު ްއެންމެ ްޤައުުމގެ ްގަބޫލުކުރާނެ. ްބޭބޭފުޅުންކަން ްތިއްެބވި އައިސްަފއި

ްޓަަކއި ްއަްށ ްތަރިކަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްގޮތެްއަގއި ްަރއްކާތެރި ްސިއްުރ ްކަންތައްތަާކއި ްުހރި ްނަްނގަވާަފއި ްވަގުތުަތކުަގއި

ްކުރީެގް ްއަދި ްވެސް ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްރައީސް ްކުރީެގ ްއުސޫލުން ްއެ ްއެހެންީވމާ، ރައްކާކުރަންޖެހޭނެ.

ް ްރަން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެސ31ްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުޫމން ްއަލްއުސްތާޛު ްބާނީ، އަހަރުެގ

ްރައްކާ ްޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދިފާޢުކުރަން. ްޖެހޭ ްބޭފުޅެްއްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއިން ްއެކަމަކު ްހިމާޔަތްދޭން. ތެރިކަާމއި

ކުރަްއވާްކަމަކުން،ްެއއިންްބޭފުޅެއްްކުަރްއވާފައިްއޮތްްކަމަކުްނ،ްއަދިްއެއިންްބޭފުެޅއްްކުަރްއވަފާނެްކަމަކުންްނުކުމެދާނެް

ްގެންނަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްއިޞްާލޙުތައް ްބަދަލާއި ްގެންނަންޖެހޭ ްޤާނޫނަށް ްޓަަކއި ްއަށް ްހަމަތަކުްންނަތީޖާ ޖެހޭ.ްއެ
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ވިސްނައިްވާހަކަދައްާކކަމުަގއިްވާނަމަްއަޅުަގނޑުމެންގެްމިްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރުގެްއިސްލާަޙށްްއެްއުސޫލުންްއަޅުަގނުޑް

ްރަީއސަކުް ްކުީރގެ ްިނަޔތުގަިއ، ްޖެއްސުންކުރުމުގެ ްަރއީސުންނަްށ ްކުރީގެ ްއެހެންނަމަެވސް ތާއީދުކުރަން.

ްއޮެވގެްނވާނެްމަސައްކަތްޕުޅުކުަރްއވަފާނެކަ ްުއނިއިތުރުކުރުމަކީ ނަޑއި، ްކަ ްެއއްެޗއް ްެދްއަވންވާ ްއެބޭފުޅަކަށް ްބިރަށް މުެގ

ްހުރިްމީހަކުް ްާވނަމަްމަގާމުގައި ްކަމުގައި ްމިްއިޞްާލޙަށްްވިސްނާލައިފި ނޑުމެންގެ ނޑުްނުދެކެން.ްއަޅުގަ ްއަުޅގަ ކަމަކަށް

ްވަކިވެއްޖެ ްމަޤާމުން ްއެ ްމަތީން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްކަމަށްްްކުށްވެރިުނވެ ްއުސޫލު ްދޭންޖެހޭ ްއިނާޔަތުގެ ްމާލީ ނަމަ

ްަދއުލަތުެގް ްއަޅުަގނޑު ްދޭްނޖެހޭ. ްމަހަކު ްކޮންމެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރުފިޔާ ްހާސް ްަފންސާސް ްަކނަޑއެޅި އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރެ ްޓަަކއި ްޤައުމަށް ްއެއީ ްދެއްވުން ްރައީސަކަށް ްއެ ްހަމަޖައްސަވަިއެގން ްއެކަން ްގޮަތކުން ްކޮންމެވެސް ޭވްމާލިއްޔަތުން

ްކޮށްދެްއވާކަުމގަިއް ްކަންތައްތަކެއް ްހެޔޮ ްހުންނަވަިއގެން،ްޤައުމަށް ްހެޔޮފުޅުކޮށް ްއެގޮތަށް ްބޭފުޅަކު އިންވެސްޓްމަންެޓއް.ްއެ

ްިމް ްމަގުމަތީގައި ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްތެެރއިން ްރައީސުންގެ ްވެދިޔަ ްނަމަވެސް، ްައންނާނެ. ްޤައުމަށް ްނަފާ ްއޭގެ ވާނަމަ

ްގެް ްއަށް ްރާއްޖެ ްހަަމްގޮވާަލއްވަީނ ްހުޅުްއވައިެދއްވާނެ. ްެގސްޓުހަުއސް ްއަނެއްޮކޅުން ްބޮިއކޮޓުކުުރމަށް. ްނައުމަށް. ސްޓުން

ްއިހުތިޖާޖުކޮށް،ް ްކަމަށް ްމި ްަޤއުމުތަކުަގއި ްބޭރު ްައށްްގެސްޓުންްނާންނަން.ްރަްއޓެހިންލައްވާ ްރާއްޖެ ްވިދާުޅވާނެ އެހިނދު

ްއުސޫުލތަ ްރާއްޖޭގެ ްިލޔަމުންދަނީ. ްމިހާރުެވސް ްފޯނުންނާއިްމުޒާހަރާކުރުވާ ްަދއްަކވާނެ. ްވާހަކަަތކެއް ްކިތަންމެ ްޚިލާފު ކާ

ްމިހެންދާް ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުންފުޅުވާނެ. ްހޯދަން ްކުދިންކޮޅެއް ްތަޅައިލާނެ ްފުލުހުންނާ ްގުޅުްއވަިއ، ްބޭރުގައި ފޯނުން

ް ްއެ ްާވނަމަ ްކަުމގައި ްއެހެންވެއްޖެ ްބަލާކަށް. ްބަލާކަށްނުތިބެވޭނޭ ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްއިނާޔަތާއިްކަންތައްތަކަށް ދޭންޖެހޭ

ްމިކަްން ްރަީއސަކު ްއެ ްޯކެޓއްަގއި ްޝަރްޢީ ްގޮސް ްމަދުކުރަމުންުކރަމުން ްއުިނކޮށް، ްކަންަތއްތަެކއް ރައްކާތެރިކަމަާކ،

ކުރެްއވިކަންްފުރިހަމަްއަށްްާސބިތުވެނިމުނީމަްއެްރައީސަކާްެމދުްއޮތްްހުރިހާްގުޅުމެއްްމިްޤާނޫނުންްއިސްލާޙެއްްގެނެްސް

ްއަ ނޑައި ްކަމެްއ.ްނަމަވެސްްކަ ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްޓަަކއި،ްަޤއުމަށް ްތިރިކުރަންޖެހޭނެ.ްއެއީްރައްޔިތުންނަށް ނުޑމެން ުޅގަ

ްޯލިބް ްއިޙްތިރާމާއި ްޭބފުޅުންގެ ްއެ ްޓަަކއި. ްރައްޔިތުންނަށް ްވެސް ްޖެހެނީ ްމި ްބަލަހައްޓަން ްބޭފުޅުން ްއެ ޙަޤީޤަތުގައި

ްއެްއވެ ްތެދެއް. ްވެްސ ްއެއީ ްއޮްތަކން ްމެދުގަިއ ްވަގުުތްރައްޔިތުންެގ ްމި ްއަދި ްބޭފުޅަކަށް ްެއްއވެސް ްހާލެްއަގއި ސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެްސިޔާސީްގޮތުްންއެްއވެސްްކަމެއްްޙަޤީޤަތާްެއއްގޮތަށްްދަންަނވާްކަމަށްްވާަނމަްދެންނެވޭނީްމިްރާއްޖޭަގއިް

ްފިކުރާ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެްސިާޔސީ ްމައުމޫން ްއަލްުއސްތާޛު ްފިކުރެކޭ.ްކުރީގެްރައީސް އިްގ.ްކެނެރީޭގްއޮތީްދެްސިޔާސީ

ްޕާޓީތަކާ،ް ްކުދިކުދި ްބޭރުގެ ްއޭގެއިތުރުްނ ްދެން ްއޮތީ. ްފިކުރު ްދެ ްފިކުރާ ްރައީސްގެ ްކުރީގެ ްނަޝީދު، މުޙައްމަދު

އަޅުަގނޑުމެންްމިިކޔާްގޮތުންްނަމަްމާލޫދުްޕާޓީތަކާްއެއްޗިހިްއެބަްއެނބުރޭ.ްއެްހިމެނޭނެ.ްއެްތިބެންްވެްސްވާނެ.ްެއާއް

ްދެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަުދްްގުިޅގެން ްއަދި ްގޮތަކަށް، ްޫނން ްފިކުރު ްވިސްނުމާއި ްބޭފުޅެއްގެ ްކުރެ ބޭފުޅުން

ް ްދަންނަވަނީ. ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްނުކުރެވޭީތވެ ްކަމެއް ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްައޅުަގނޑުމެންެގ12:31ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއީ

ާވހަކަތައްްައޅުަގނުޑގެްމުޅިްންްއިންޓަވަލްްގަޑިްކަމަށްްއަުޅަގނޑުްުއއްމީދުްމިްކުރަނީ.ްއަދިވެސްްމިްވާހަކަްއަށްްހުރި

ނުޑ12:31ްްނުއެއްްނިމޭްމެ.ްނަމަވެސް،ް ނޑުމެންގެްމިްމަޖިލީހަށްްރިޢާޔަތްކޮށް،ްނަމަވެސްްއަުޅގަ ވުމާްެއއްކޮށްްއަުޅގަ
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ްއެންމެންނަށްް ްބޭނުންކުރިކަން ްމައިކު ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާ ްމިއަދު ްއަޚް ްއަޅުަގނޑުގެ ްބޭނުން ފާހަގަކޮށްލަން

ނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއެއީްަވރަށްްހިތާމަހުރިްކަމެއްްކަމުގައިްދަންނަވާލަން.ްމަނިކުފާނުްވެސްްމިކަންްފާހަގަކުރައްވާނެްފެންނާ

ް.وبركاتهްهللاްتورحوްعليكنްسالملا ކަމަށްްއުއްމީދުކޮށްްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަްނިންމާލަން.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަޮކޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރިްްޢިއްޒަތްތެރި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން ްބަލަނީ. ްމި ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ނިންމާލީ

ްހިސާބުންް ްމިހާ ްބަލާފައި ްކަމަށް ްނިންމާލީ ްވާހަކަކޮޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތު، ްބިލަށް ްމި ްދެން މެންބަރަށް

ް ްއަރ31ްުއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުސްަވގުތުކޮެޅއް ްނިންމާލުމުގެްމިނެޓުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްއަދި ވަން.

ްމެންބަރުެގް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތަށް، ްފާހަގަކުރެއްވި ްތި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ކުރިން

ްއެީއް ްވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަުގތު ްއެ ްހަމަ ްކުރިކަން. ްބޭނުްނ ްމެންބަރަކު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިންނަ ްޖެހިގެން މައިކު

މިނެޓުގެްހުސްވަގުތުޮކޅެއްްމ31ްްިންނުވާނެްކަމެއްްކަމުަގއިްދަންނަވާފަ.ްއެހެންކަމުން،ްމިހާްހިސާބުންްފެށިގެންްކުރެިވގެ

ް ްމެންަބރުންނަށް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްވަރަށ1ްްްއަރުވަނީ ްދަންަނވަން. ްވާހަކަ ްކުިރއަށްދާނެ ްމަސަްއކަތް ްމަޖިީލހުގެ ޖަހާއިރު

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ް]އަށ13:11ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިްالرحينްالرحونްهللاްبسن ނޑު ްއަުޅގަ ްކުިރއަށްގެންދާއިރު ްފަށައިގެން ްމަސައްކަތް ްދަންފަޅީެގ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން .

ްއެޖެންޑާ ްްދަނީ ްް-11އައިޓަމު ްމަސައްކަތް. ްހުރި ްާދއިް-11.1ނުނިމި ްއިބްރާހީމްްގުރައިދޫ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރާެގ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއިޞްލާޙުގެނައުުމެގ2119/8ްްރިޟާ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ދިެވހިރާއްޖޭގެ

ްކުރިއަށް ްބަހުސް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ބިލުގެ ްރިޟާްްގެންިދއުން. ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ުގރައިދޫ

ްހު ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްމިވާ ްބިލަްށ2119/8ްްށަހަޅުއްވާފަިއ ްއިޞްލާުޙގެނައުމުެގ ްޤާނޫނު ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ދިވެހިރާްއޖޭގެ

ްހާޒިުރެވވަަޑއިގެްން ްއަށް ްޖަްލސާ ްވަގުތު ްމި ްތެރެއިން ްބޭފުޅުންެގ ްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ްފުރުޞަތަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް

ްފުރުޞަތުއަރުވަް ްވަނީ ްބޭފުޅުންނަށް ްބޭނުންފުޅުނުާވްތިއްބެިވ ްާވހަކަދައްަކވަން ްބޭފުޅުން ްއިތުުރ ްެއހެންވީމާ، ްނިމިފަ. އި
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ްވިދާޅުވުމަށް.ް ްފަހުބަސް ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން ްމެންބަރަށް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްުގރައިދޫ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ކަމަށް

ްއަޅުަގނޑުްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްރުްިއބްރާހީމްްރިޟާއިދޫްދާއިާރގެްމެންބަގުރަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްބެހ2119/8ްްޭ`. ްޕެންޝަނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްބޭފުޅުންނަށްް ްއެންމެހައި ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ްތާއީދުކޮށް ްބިލަށް ްއެ ްގުޅިގެން ްއިޞްލާޙާ ްހުށަހެޅި ނޑު ްއަޅުގަ ޤާނޫނަށް

ދަންނަވަން.ްހަމަްއެއާއެުކަގއިްއެްއިޞްާލޙާްދެކޮޅަށްްވާހަކަފުޅުެދއްެކވިްބޭފުޅުންގެްވާހަކަފުޅަށްްވެސްްއަޅުަގނޑުްުޝކުރު

އަޅުަގނޑުްއިޙްތިރާުމކުރަން.ްްއާދެ!ްޙަޤީޤަތުގައިްައޅުަގނޑުްއެްބިލުްހުށަހެޅިްސަބަބުތައްްވަރަށްްރަނގަޅަށްްއޮންނާނީް

ްގަބޫ ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާފަ. ްހުށަހެޅިއިރު ްބިލު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްގޮތުަގއި ްގޮތުނ38ްްްލުކުރާ ްބުނާ ްމި ވަަންމާއްދާގައި

ްލިބުމުގެް ްޕެންޝަން ްމަތީން ްގޮުތގެ ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ްޤާނޫނުގައި ްމީހަކަށްމެ ްކޮންމެ ްއަދާުކރާ ްެއއް ްވަޒީފާ ދައުލަތުގެ

މީހާްލައްވާްމަޖްބޫރުކުރުވަިއގެްންްޙައްޤުްލިބިގެންވޭ.ްހަމަްޙައްޤެއްްއެްމީހަކަށްްލިބޭްކަމަށްްވާނަމަްއެއީްކޮންމެހެންްއެ

ްގޮތުަގއިް ްގަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްެއއީ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްޮއވެއްޖެ ްގޮތަކަށް ްދޭ ްމީހަކަށް ްހޯަދއިގެްންއެ ްއެްއޗެއް އޭނައަތުން

ްއެް ްކުރީމަ ްމަސައްކަެތއް ްިދގުމުއްދަތަަކށް ްމީހަކު ްއެ ްއެއީ ްޙައްެޤއް. ްލިބިދޭ ްމީހަކަށް ްއެ ްެއއީ ްނޫން. ްގޮތެއް ްރަނގަޅު

ްލައްވާް ްމީހަކު ްއެ ްގޮތުން ްއޮތް ްމި ްޤާނޫނު ްމިހާރު ްބަލާއިރު ްއުސޫލުން ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއެއީ. ްޙައްޤެއް ްލިބޭ މީހަކަށް

ްމީހަކުގެް ްއެ ްވެސް ްމީހަކު ްކޮންމެ ްއެހެންވީމާ، ްބަިއވެރިުކރަން. ްސްކީމުގައި ްޕެންޝަން ްކުރުވާ ްއެބަ މަޖްބޫރު

ްއެބަ ްމަޖުބޫރުވޭ ްަބއިވެިރވާން ްއެކަުމގަިއްނުރުހުމުގައިިވޔަސް ްލައްވާ ްމީހާ ްެއ ްމަޖުބޫރުން ްެއހެންވީމާ، .

އުނިކޮށްަފއިްބާކީްަބއިްމިްލިބެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަދ7ްްިބައިވެިރކުރުަވއިގެްންއެްމީާހެގްމުސާރަްއިންްކޮނބްމެްމަހަުކް%

ް ްއުމުރުން ްމީހާގެ ްއެ ްއަށް ްމީހާ ްއެ ްމިންވަރަކީ ްއުނިކުރާ ްއެ 65ްްއެާއއެުކގައި ްކުރިން ްވުުމގެ ްއެްއޗަކަްށްއަހަރު ނެގޭ

ްިމް ްއެހެްނވީމާ، ްކަމަކަށް. ްޙައްެޤްއ ްލިބޭ ްއަށް ްމީހާ ްއެ ްއެއީ ްގަބޫލެއްނުކުރަން ްައޅުަގނޑު ްވާނަމަ، ނުވާކަމުަގއި

ނޑުްހުށަހެޅިްކަްނކަމުެގް ނުޑްގަބޫުލކުރާްގޮތުަގއިްައޅުގަ ނުޑްހުށަހެޅީްމިްއިޞްލާޙު.ްއަުޅގަ ސަބަބުތަކަށްްޓަަކއިްއަުޅގަ

ްމިސާލަކަށް ްހުރި ްނުވަތަްްތެރޭގައި ްހާސިލުކުރުން ްތަުއލީމު ްދިއުން، ްޙައްޖަށް ްދަންނަަވއިފާނެ، އަޅުަގނޑު

ނޑުމެްން ބޭސްފަރުވާކުރުމަށްްނުވަތަްގެދޮރުްއިމާރާތްކުރުންްފަދަްކަންތައްތަކަށޭްމީގެތެރެއިންްނެގޭނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

އަހަރުްވުާމްހަމައަށްްއޭނަްއަށްްނުނެގ65ްްޭއުނިޮކށްފައިްގޮސ7ްްްކުރާްބުރަްމަސައްކަތުންްއެްިލބޭްމިންވަރު،ްއެް%

ްފަރާތެއްް ްއެހީތެރިވެދޭނެ ްއަށް ްއޭަނ ްކުރިމަތިވެގެންާދއިރުަގއި ްކަންތައްަތއް ްބައިވަުރ ްަޟރޫރީ ްއޭނަގެ ްވާނަމަ ކަމުގަިއ

ްއެކަންކަމު ްއެހެންކަމުން ްދިއުން. ްސަލާންޖަހަން ްކައިރިއަށް ްމީސްމީހުން ްހުރި ްފައިސާ ްވަނީ ްނަތީޖާއަކަށް ްންނެތް.ްއޭގެ

ސަލާމަތްވެގެންދާނީްއޭަނކުރިްމަސައްކަުތގެްޙައްުޤްެއއްެޗއް،ްއޭނަްބޭނުންވާްަވގުތުަގއިްލިޭބްގޮތަށްްއޮތުމުން.ްދެންްހަމަް

އެާއއެުކގައިްައޅުަގނޑުްފާހަަގކޮށްލަންްބޭނުންވޭްމިސާލަކަށްްވަޒީފާްއަދާނުކުރާްމީހުން،ްމަސްވެރިކަންކުރާްމީހާ،ްނުވަތަް
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ނޑުވެިރކަންްއަދާކުރާް މީހާ،ްއެްނޫންވެސްްސަރުކާުރގެްަވޒީފާްއަދާނުކުރާްމީހާްއަށް،ްެއްމީހާްއަށްްވެސް،ްއެްމީާހްދަ

ނުވަތ2311ްްައަހަރުްވީާމ،ްހަމަްދައުލަތުގެްބަޖެޓުންްނުވަތަްާޤނޫނުގަިއވާްގޮުތގެްމަތިންްއެްމީހާްއަށްްއެބ65ްްައަށްް

2111ްް ްއުމުރުން ްމީހާގެ ްއެ ްލިިބގެންދޭ ްއެބަ ްެވގ65ްެރުފިޔާ ްެއއްގޮަތކަްށްއަހަރު ްމީަގއި ްއެހެންވީމާ، ްދިޔައިމަ. ން

ްމީހާް ްއެ ްއުޅެނީ ްމި ްއަށް ްމީހާ ްއަދާކުާރ ްެއއް ްަވޒީފާ ްެވގެންދަނީީކ. ްމި ްމިކަން ްނޫން ްއުސޫލަކުްނ ްހަމަމަ ބަލާއިރު

ް ްއަށް ްއޭނަ ްޮގސް ްއުނިކޮށްފައި ްއެއްެޗއް ްއިން ްމުސާރަ ްމީހާގެ ްއެ ްވަީޒފާގެ ްވަޒީާފ،ްއަދާކުރާ ްވ65ްީއަދާކުރާ ަމްއަހަރު

ހަމަްއޭނަގެްއުނިކުރިްބައިންްއަހަރުތަކަށްްބަހައިލާފައި،ްލިޭބްގޮތަކަށްްމިްއޮންނަނީ.ްއެއާްޚިލާފަށްްވަޒީފާްއެއްްދުވަހަުކް

ް ްއުމުރުން ްއޭނަގެ ްވެސް ްމީހާ ްއަދާނުކުރާ ްއަށ65ްްްވެސް ްއޭނަ ްހަމަ ްވާނަމަ ްހުރިކަުމަގއި ްދުނިޔޭަގއި ްވަންދެން އަހަރު

ްއިނާޔަތްތަކެއް ްދަށުން ްއެހެންވީމާ،ްްޤާނޫނުގެ ްނޫން. ްއުސޫލުތަކެއް ްހަމަހަމަ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްދޭ. ްއެބަ ލިބިގެން

ްކަމަްށް ްއިސްލާެޙއް ްރަނަގަޅު ްބޭނުންތެރި، ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްޓަކައި ްސަބަބުތަކަށް ްމި ްގޮތުަގިއ ްގަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑު

ް ްހުރެ، ްބޭނުންތައް ްޟަޫރރީ ްއޭނަގެ ްއެާއއެުކަގއި ްހަމަ ްގަބޫުލކުރަން. ްެއްއަޅުަގނުޑ ްހުރެ، ްަފއިސާ ްއަމިއްލަ އޭނަެގ

ްއޭނަލައްާވް ްއެކަން ްމަޖްބޫރުން ްއެހެންވީާމ، ްގެއްލުމެއް. ްލިބިގެންދާ ްއަށް ްއޭނަ ްވެސް ްނުލިބުމަކީ ބޭނުންކުރަން

ްމިހާރުް ްޤާނޫނު ްމި ްކަމުަގިއްވާނަމަ ްނުނެގޭ ްޟަރޫީރްބޭނުންތަކަށް ްހުރެ ްފައިސާ ްައމިއްލަ ްއޭނަެގ ބައިވެިރކުރުަވއިގެން

ްރަ ްގޮތް ްޢިްއޒަތްތެރިްއޮތް ްޝުކުރިްއޔާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހުށަހަޅާލީ. ްިއޞްލާޙު ނޑު ްއަޅުގަ ްފެންނާތީ ްނޫންކަަމށް ނގަޅު

ްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުަގއިްމިްއޮތްްބިލުްބަލައިގަތުމާްބެހޭްގޮތުންްވޯޓަށްްއެހުންްއޮންނާނެްމިއަުދްވޯޓުނަގާްގަީޑގަ.ް

ްްޑާއެޖެންް-11.2 ްދާއިރާގެްްއަށ11.2ްްއައިޓަމު ްނައިފަރު ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްދަނީ. ްމި ނުޑ ްއަޅުގަ މިހާރު

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއަޙްމަދުްމުޙައްމަދުްހުށަހަޅާފައިވާްޖިނާޢީްމައްސަލަތަކުަގއިްޤާނޫނީްއެހީތެރިކަންްބަދަލުކުރުމުެގް

ްބަުހސް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދިއުން. ްކުިރއަށް ްބަހުސް ްދާއިާރެގްބިލުގެ ްދާންދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ގަިއ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟަށް.ް

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްދާންދޫ

ބިލު.ްް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްޖިނާޢީްމައްސަލަތަކުަގއިްޤާނޫނީްއެހީތެރިކަންްބަދަލުކުރުމުގެ

ްކޮމިޓީް ްަމއްސަލަތައް ްހުިރްބައެއް ްބިުލގައި ްމި ްގޮތުަގއި ްގަބޫުލުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލަކީ ްރައީްސ،ްމި އާދެ!ްޢިްއޒަތްތެރި

ްމެދުް ްބިލާ ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލެއްހެން. ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްިއޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު މަރުޙަލާގައި

ްނަޒަރުހިްނގާ ްވިސްނަިއ ްުސވާލަީކްފުންކޮށް ްދޭތެރޭގަ. ްަކންތަކާ ްބައެްއ ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްެއބަ ްައޅުަގނޑުމެން އިުރގަިއ
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ްނުކުެރިވގެންް ްަމސައްކަތްތަެކއް ްކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނެތިގެންޯތއޭ ްަގވާއިދުތަެކއް ްނެތިގެން،ްނުވަަތ ޤާނޫނުތަކެއް

ްޤާ ްކޮން ްުކރީގައި ްމީގެ ްުނވަތަ ްއައިއިރު ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްއުޅެނީ. ްކަންތައްަތއްްމި ްބަެއއް ްނެިތގެންތޯއޭ ނޫނެއް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްކުެރވިފައިްހުރީ.ްހަމަގައިމުްވެސްްޤާނޫނެއްްޭއގެްޒާުތގައިްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރުމަށްފަހުް

ްޭއގެްޢާްއމުްމަންފާްރައްޔިތުންނަށްްލިބިގެންދާނެްކަމަށް ްކަންަތކުަގއިްފަސޭހަތަކާއި ނޑުްްޤާނޫނުގެްދަށުންްކުރެވޭ އަުޅގަ

ގަބޫލުކުރަނީ.ްޖިނާޢީްމައްސަަލތަކުަގއިްޤާނޫނީްއެހީތެރިކަންްބަދަލުކުރުމުގެްބިލުްމިއަދުްމިްއޮތީްމަޖިލީހަށް،ްއާދެ!ްކުރީް

ްގުޅިގެންް ްމިއާ ްއަދި ްމަތިން ްގޮތުގެ ްވާ ްޤާނޫނުގައި ްމި ްދަނީ. ްމި ްބަހުސްކުރެވިގެން ްހުށަހެޅިގެން ްމަޖިލީހަށް ދުވަހު

ތަެކއްްެއބަްކުރެވެންޖެހޭ.ްއަދިްމިްޤާނޫނުްފާސްވެގެންާދއިރުަގއިްިމީއްމީގެްއެންމެްހެޔޮްގޮތުަގއިްކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތް

ްހިނގާް ްޤައުމެއްގައި ްބޭރު ްުގޅިގެްނ ްމައްސަކައަކާ ްޖިނާޢީ ްމިސާލަކަށް ްޤާނޫނެއްކަން. މަސައްކަތްކުެރިވގެންދާ

ްެއނޫންވެސް ްނުވަތަ ްހެކި ްބޭނުންވާ ްތަޙުޤީަޤށް ްނުވަތަ ްރައީްސ.ްްޝަރީޢަތަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހޯދައިދިުނން. ެއއްެޗއް

ްއިންނެިވް ްމި ްތެރޭގައި ްބަޣާވާތުގެ ްބަދަލުކޮށްފައި ްވެރިކަން ްބަޣާވާތަކުން ްމިސާލަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން، މިސާލަކަށް

ްކޯޓުތަކު ްތަންފީޛުކުރާނަމޭ. ްއަމުރުަތއް ްކުރާ ްކޯޓުތަކުން ްޝަރުޢީ ްތިމަންނާ ްވިދާޅުވަނީ ްމި ްޕޮލިސް ންްކޮމިޝަނަރްއޮފް

ޙަމީދުްހާޒިރުކުރުމަށްްަޓކައީްޖިނާޢީްކޯުޓގައިްހިނގާްهللاްކުރާްއަމުރުތައްްތަންފީުޛކުރާަނމޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްޢަބްދު

ް ްގޮތުަގއި ްހަނދާންވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްޖިނާޢ5ްްީމައްސަލައަކަށް ްއަކީ ްހިތާމަ ްނެރެފި.ްއެހެންނަމަވެސް ްއަމުރު ވަަރކަްށްކޯޓު

ްކުަރން ްުގޅިގެން ްެއކަމާ ްޢަބްދުްކޯޓުަގއި ްވަނީ ްެއ ްހުއްޓިފައި ްމިއަދު ްޝަރީޢަތްތައް ްނުކޮްށގެން.ްهللاްޖެހޭ ްއެކަން ރިޔާޒު

ްުކޑަް ްވަރަށް ްއަމުރު ްކޯޓު ްނެރޭ ްޓަކައި ްހާޒިރުކުރުމަށް ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްހަމަހަމަކަން.ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮބައިތޯ

ްތަންފީޛުކު ްއަެނއްކާ ްކުރެވޭ. ްއެބަ ްތަންފީޛު ްތެރޭަގއި ްމުއައްސަާސްހިނދުކޮޅެއްގެ ްފުލުހުންގެ ްޙަޤީޤަތުަގއި ރާއިުރގައި

ްޔުނީފޯމެްއް ްބަަޔކު ްނޭނގޭ ްކާކުކަްނ ްބޭރުން، ނުޑ ްިމންގަ ްޤާނޫނުތަުކގެ ްަގވާއިދުތަާކއި ްހުރި ްހެދިފައި ހިންގަން

ް ްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްދަންނަވަން ްކޮންބަެއއް ްއެއީ ްުކރަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނޭނގޭ ްމި ްމަަސއްކަތް މިްލައްަވއިގެން

ްއުސޫލަކުންް ްހަމަހަމަ ްއެންމެން ްފާސްެވގެންދާއިރުަގއި ްމިަކންކަން ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްވާހަކަައކީ އުޅޭ

ނޑުމެންނަށްްޖިނާޢީްކޯުޓަގިއްހުރިްބޮޑެތިްމައްސަލަަތއްް ކަންކަންްކުެރވޭނެްމެކޭިނޒަމެްއ،ްނިޒާމެްއްާގއިމުކުރަން.ްއަުޅގަ

ްޖި ްއޮތީ ްއެ ްނުނިމިފައި ްޢަބްދުމިއަދު ްވާނަމަ ްކަމަށް ްގޮތުން ްބުނާ ްކޯޓުން ްރިާޔޒަްށްهللاްނާޢީ ްހާޒިރުނުވެގެން. ޙަމީދު

ޙަމީދުްހުންނެވިްތަން.ްއޭާނގެްމޭޒުމަީތގަިއްއެބަްއޮތޭްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްހަތަރުފަސްްކޯޓުްއަމުރު.ްهللاްނޭގެނީތޯްޢަބްދު

މުރުތައްްތަންފީޛުކޮްށދޭނަމޭ.ްއެކަންކަމާްރަްއޔިތުންްއެކަމަކުްއެބަްވިދާޅުވޭްތިމަްނނާްޝަރުޢީްކޯޓުތަކުންްކުރާްހުރިހާްއަ

ވިސްނަިއވަަޑިއގަންނަވާނެްކަެމއްްނެތޭ.ްއެހެންކަމުންްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްފެންނަމުންދާްޙަޤީޤަތަކީްމިްކަންކަންްމިގޮތަްށް

ނޑުމެންްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްވަރަށްްޮބެޑތިްމަ އްސަލަތައްްއެބަްހުރި.ްކުރިއަށްްނުދާކަން.ްޢިްއޒަތެރިްރައީސް،ްިމއަދުްއަުޅގަ

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހުށަހެޅިެގންދާނެ ްމައްސަލަތަކެއް ްބޮެޑތި ްއޮތްތާނަގއި ްކުރިއަށް ްޯކޓުތަުކގަިއ ްބައެއް ދުނިޔޭގެ

ްޓަކައިް ްތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ްކުށްތައް ްޖިނާޢީ ްއެކިެއކި ްވަނީ ްމި ްމަޖީލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަދި ގަބޫލުކުެރވޭ.
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ްއެކިް ްމީގެްބޭރުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްފާސްކޮށްފަ. ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްބައިވެިރވުމަށް ްފަރާތްތަކުން އެކި

ނޑުމެންނަށްްއަުޑއިވުުން ކުރީަގއިްމިކަންްކުެރވޭނެްއެްއވެސްްގޮތެއްްނެތިަފއިްައޅުަގނޑުމެންްތިބީ.ްވަރަށްްފަހުންްައޅުގަ

ްޖަމީލު،ްއަދި ްއެފެއަރޒް ްހޯމް ްއޮފް ްދޮޅުމަހެއްާހްްމިނިސްޓްރީ ްތިއްބަަވއިގެން ްބޭފުޅުން ްފަރާތުން ްމިނިސްޓްރީގެ ފޮރިން

ް ްއުފައްދަިއގެން ްކޮމިޝަެންއ ްމިނިވަން ްދުވަސްތެރޭގައި ްމަހެއްހާ ްދޮޅު ްއެްއ، ްމުައއްސަސާ އަހަރ31ްްްުދުވަސްތެރޭަގއި

ް ްމިއަދާ ްއެފަހުން ްއެހެންނަމަވެސް ްބަލައިދޭނަމޭ. ްޖަރީމާތައް ްހިންގި ްތެރޭަގއި ްމަސްްދުވަހުގެ ްހަތް ްމަސް، ްހަ ހަމައަށް

ދުވަސްވީ.ްމިހާްހިސާބަށްްއަިއއިރުްމީގެްއެްއވެސްްކަެމއްްނުކުރެވޭްޢިްއޒަތްތެރިްރައިސް.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްހަދާް

ްއެް ްމަތީން، ްގޮތުގެ ްވާ ްޤާޤނޫނުގައި ްއެ ްތަޞްީދޤުކުރުމަށްފަހު ްރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ްޤާނޫނުތައް ްއެ ޤާނޫނުތައް،

ްއެކަންްޤާނޫނުތަކުގަ ްފެންނަނީ ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭ. ްއެބަ ްމަތިން ްގޮތުެގ ްވާ އި

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްިވސްނައިލާއިުރގަިއ ްވާހަަކއަކަށް ްހުރިހާ ްދެްނނެވި ްމި ްއިްސވެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ކުރެިވގެންނުދާކަން.

ނޑު ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީގެ ްޤާނޫނު ްމި ްބަދަލުތަކާްފެންނަނީ ްފެންނަ ްމިއަށް ްމަތިން ްއުސޫލެއްގެ ްފެންނަ މެންނަށް

ނޑުމެންްހިތާމަކުރަންޖެހޭްކަމަކީްރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުްނގެްތެރެއިންްބަަޔކަށްްބޮޑެިތް އެީކގައިްމިކަންްކުރަން.ްމިއަުދްއަުޅގަ

ަސސާއަކުންްބެލެވެމުންނުދާކަން.ްލާއިންސާނީްޢަމަލުތަކެއްްދިނުމަށްފަހުްވެސްްމިްކަންކަންްމިްޤައުމުގެްެއްއވެސްްމުައއް

ްަރއްޔިތުްން ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްޓަކަިއ ްސަބަބުތަކަށް ްމި ްމާޔޫްސވަނީ. ްަރއްޔިތުން ްޓަކައި ްސަބަބުތަކަށް މި

ްބަދަލުކުެރޭވް ްާރއްޖޭަގއި ްާއއި ްބޭރުަގ ްއިްނ ްރާއްޖޭ ްމިައދު ްއަުޅގަޑުމެންނަށް ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ކަންބޮޑުވަނީ.

ްހެ ްައޅުގަނޑުމެންްމުއަމަލާތްތަކާއި ްގުޅިގެން ްމިކަމާ ްބަދަލުކުރުމާއި ްކުްށެވރިން ްގުޅިގެން ްމިކަންކަމާ ކިތަކާ،

ްމިއަދުް ްނެތް. ްއެްއ ްަމއްސަލަ ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްކުރެވޭ ްދަށުން ްޤާނޫނުެގ ްމި ްކަމެއް ްހުރިހާ ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ

ްހިން ްޖަރީމާތައް ްޮބޑެތި ްދިނިޔޭގައި ްދަނީ ްމި ްފެންނަމުން ްވަޙީދާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވަޙީދާއި ްސީދާ ްަބޔަކާ ްތިބި ގާފައި

ްސިއްުސވައިާލވަރުެގް ްޤައުމު ްމުިޅ ްވިދާޅުވަނީ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްތަން. ްއުޅޭ ްބަިއެވރިވެގެން ްބަޔަކު ްހުރި ގުޅުން

ްސިއްސަިއގެންް ްމުޅިން ްައޅުަގނުޑމެން ްރައީްސ، ްިޢްއޒަތްތެރި ްތެދުފުޅެއް ްވާހަކަ. ްގެްނނާނެ ްާރއްޖެ އިންވެސްޓަރުން

ް.ްހިނގައްޖެ

ް

ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރޔުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްޓަކަިއް ްކަމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ްބަދަލުކުރުމުގެ ްއެހީތެރިކަން ްޤާނޫނީ ްމައްސަލަތަކުަގއި ްޖިނާޢީ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑްއިޚްލާޞްތެިރކަމާްއެުކްޝުކުރުދަންނަވަން.ްްނައިފަރުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރަށްްއަޙްމަދުްމުޙައްމަދަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންްބަލައިލަން.ްމިް ްައޅުގަ ްއެބަްޖެޭހްމިްބިލުގެްއަސްލާމެދުަގއި މިފަދަްބިލެއްްހުށަހެޅިގެންދިުއމުންްއަޅުަގނޑުމެން

ްއެ ްޤާނޫނީ ްކަންކަމުަގއި ްހިނގާ ްބޭރުގައި ްއިން ްރާއްޖެ ްވަނީ ްމި ްަބއްޓަންކުެރިވފައި ްބޮޑަށް ހީތެރިކަންދިނުމުގެްބިލުގައި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްެއހެންނަމަވެސް ްބިލެއް. ްރަނަގަޅު ްެއންމެ ްބަލައިގަންނަން ްހަމަ ްމިީއ ްއެހެންކަމުން މައްޗަށް.
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ްކަމެްއް ްހިނގާަފއިާވ ްރާްއޖޭގައި ްފަރާތުން ްދައުލަތެްއގެ ްބޭރުެގ ްފާސްވުމަށްފަހު ްބިލު ްމި ްޙަޤީޤަތަކީ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ްއެކަންްނުކޮްށްސާފުކުރަންްއެދުމުންްއަބަދު ެވސްްދިވެހިރާއްޖޭގެްޕްރޮެސކިުއޓަރްޖެނެރަލްްބޭނުންްނުވެއްޖެްހާލަތެއްގައި

ްކޮންމެް ްއުނިކޮށް،ްެއއީ ްއެހެންވީމާ،ްއެކަން ްއޮންނަނީ. ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްބިލު ްމި ްގޮތަށް ްއޮތް ްފުރުޞަތު ހިފެހެއްޓުމުގެ

ް ްިވޔަސް ްކަުމގައި ްބޭނުންވި ްހިންގަން ްޝަރީޢަތެއް ްބެހޭ ްފޯރުކޮށްދީ،ްބޭފުޅަކާ ްމަޢުލޫމާތުތައް ްއެންމެހަިއ ްބެހޭ ެއކަމާ

ްބިލުް ްމި ްބީދައަކުން ްލާިޒމުކުރާ ްމައްޗަށް ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮސެިކއުަޓރ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެހީތެރިކަންދިނުން އެންމެހައި

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްބިލަކީ ްމި ްފާސްކުރަން. ްބިލު ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުެވގެން ްއަލުން ްޖެހޭ ްއެބަ ްންބަދަލުކޮށް

ްހުންނަންޖެހޭނީް ްބައްޓަންކުރެވިފައި ްއެތުރިފައި ްހަމަތައް ްއުސޫލުތަާކިއ ްވެސް ްރާއްޖޭަގއި ްބިލެއް. ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ

ްބަލައިގަންނަންް ްހަމަ ްބިލަކީ ްިމ ްއެހެންވީމާ، ްމައްޗަށް. ްނިޒާމުތަެކްއގެ ްމަސައްކަތްކުެރވޭނެ ްދުނިޔެއެްއަގއި ލާމެހިފައިވާ

ްއަް ްބިލެއް. ްރަނަގަޅު ްދުނިޔެއާްވަރަށް ްއޮތީ ްމި ްޤައުމު ްއަޅުގނޑުމެންެގ ްގަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ، ްމިއަދު ނޑުމެން ޅުގަ

ްތެރޭގަިއް ްލާމެހުންތަކުގެ ްއެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަމަކު ްއެހެންވީމާ، ލާމެހިފައިކަން.

ްހޭަލއިނެތްކަ ްޤައުމު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްަޗށް ްކަންތަކުެގ ްހިންާގްހިނގަމުންދާ ްޖަރީމާތައް ްބޮޑެތި ްާރއްޖޭަގިއ ްމިއަދު ން.

ްސަލާމަތީް ްނޫނޭ.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކަމެއް ްދެނަހުރި ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްބުނަނީ ްއެ ްކަންތައްތަްއްކުރީމަ ްއައިސް ފަރާތްތަށް

ްފެން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްެއއީ ްދަށްެވފައިވާކަން ްފެންވަރު ްވުރެ ްއަށް ްމީޑިއާ ްސޯސަލް ްމިއަދު ްއޮތްްބާރުތައް ނަން

ްބޭފުޅުންެގް ްއެ ްގޮތަށް ްދޭހަވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްބޭފުޅުން ްބައެްއ ްސަރުކާރުގެ ްމި ްފެންވަރުދަށްކަން ްނުވަތަ ޙަޤީޤަތަކީ.

ްހިނގާް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްގަބޫލުކުރަްނޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތަކީ. ްމިއަދުގެ ްއެއީ ްބައްޓަންކުރަމުންދާަކން ބަސްމަގު

ްމުޅި ްކަންތަކަކީ ްވެްސްްއެންމެހައި ްކަންތައްތަކަކީ ްހިނގާ ްދުނިޔޭަގއި ްވީހިނދު، ްކަންތަްއތައް ްގުޅުންހުރި ދުނިޔެއާ

ްއެކިް ްމީހުން ްއެ ްސްޓާރުން ްގޭްނގު ްބޮޑެތި ްހިންގާ، ްޖަރީމާ ްބޮޑެތި ްކަންކަން. ްއެނގެންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްތިް ްކެބިނެޓުަގއި ްސަރުކާރުގެ ްބާޣީ ްމި ްޤައުމުަގއި ްިމ ްމުޢާމަލާތްތައް ްއެކުްފާޑުފާޑުގެ ްމިނިސްޓަރުންނާ ބި

ްއެް ްނުކުރާނެ. ްގަބޫެލއް ްދުިނޔެ ްބުންޏަކަސް ް ްނޫނޭ ްކަމެއް ްދެނަހުރި ްިތމަންނާމެން ްެއއީ ހިންގަމުންދާއިރުގަިއ

ްކުރެވޭނެް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެންގެންޖެހޭނެ،ްއެ ްިތއްބަވަންޖެހޭނީ.ްެއްބޭފުޅުންނަށް ްމަާގމުތަކުގައި ްއެ ްބޭފުޅުން ފެންވަރުންގެ

ްޒިންމާއު ްކަންތައްތައް.ްކަންކަން. ްކުރަންޖެހޭނެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްޓަކައި ްރަްއާކތެރިކަމަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްކަންތަކާއި ފުލަންޖެހޭ

ްބުންޏަަކްސް ްނޫނޭ ްބައެއް ްދަންނަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނޫނޭ، ްދެނަހުރިކަމެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްމީޑިާއގައި ްމިނިސްޓަރު ޑިފެންސް

ްހިނގަމު ްޤައުމުގައި ްމި ްނުުކރާނަން. ްގަބޫލެއް ްފަހަތުގަިއްއަޅުަގނޑުމެން ްއޭގެ ްސަރުކާރުން ްމި ްޖަރީމާތަކަކީ ްމިދާ ން

އޮެވގެންްހިންގަމުންްގެންދާްޖަރީމާތަކެއް.ްއެްޖަރީމާތަކުެގްފުރިހަމަްޒިންމާްމިްސަރުކާރުންްއުފުލަންޖެހޭނެ.ްްބަޣާވާެތްއް

ތަހާވެސްްފެނިގެންްމިްދަނީްކޮށްގެންްވެިރކަމަށްްައއުމަށްުވރެްނިކަމެތިކަމެއްްނޯންނާނެ.ްއެްނިކަމެތިކަމުގެްތެޭރގައިްަހއް

ްއެީއް ްދިއުން ްފެނިގެން ްސަރުކާުރން ްމި ްމަންޒަރުތައް ްމިފަދަ ްމަންޒަރުތައް. ްހިތާމަކުަރންޖެހޭ ްރައްޔިތުން ދިވެހި

ނޑުމެންްގަބޫލުކުަރންޖެހޭނެްބަޣާވާތެއްްކޮށްގެންްވެރިކަމަށްްައއިްސަރުކާެރްއް އަޅުަގނޑުމެންްނާުއއްމީދުވާްަކމެއް.ްއަުޅގަ
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ްޤައުމުގަ ްދަނީ.ްމި ްމި ްހިނގަމުން ްޤައުމުގައި ްމިއަދު ްއެކަން ްހިނގާނެކަން. ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްޮއވެއްެޖއްޔާ އި

ްހިނގަމުންނުދާކަން.ް ްކަންަތއްތައް ްމިފަދަ ްޤައުމުގައި ްމި ްސަރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއުފާުކރަނީ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްފަރާތް ްލާދީނީ ްޤައުމުގައި ްމި ްނޫން ްސަރުކާރަުކ ްދައުލަތުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގެނެސް ްފާދިރީން ްބޭުރގެ ްގެނެސް، ތައް

ްޤައުމަށްް ްމި ްމީހުން ްަދޢުވާކުރާ ްކަމަށް ްކަެލއް ްޓަކައި ްކުރުަމށް ްކަންތައްތައް ްެއހެނިހެން ްފާލަބެލުމާ، ޚަރަދުކޮށްފައި

ކަންތައްތައްްްގެނެސްްއެްމީހުންނާްއެކުްމަސައްކަތްކުރަމުންްގެންިދޔަީއކީ.ްއަޅުަގނޑުމެންގެްސަުރކާރަުކންްނޫންްލާދީނީް

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއަދި ްހިނގަމުންދަނީކީ. ްޤައުމުގައި ްތަަޞއްރަފުފުދިފައ3ްްިމި ްބޮޑެތިވެ، ްމިއަދު ްސަރުކާރެްއަގއި އަހަުރގެ

ްހިނގާފަިއް ްކަމެއްްވެސް ްލާީދނީ ްހިނގާ ްޤައުމުަގއި ްކުާރކަށް.ްއެހެްނވީމާ،ްމި ްކަންތައްތައް ްލާދިނީ ްމީހުންނެއް ނުތިބޭނެ

ްމި ްޤައުމުަގއި ްމި ްްވަނީ ްއެހެނ31ްްްހިނަގއިދިޔަ ްކަންތައްަތއް ްހިނގައިިދޔަ ްތެރޭގަ.ްޭއގެތެރެއިން ްސަރުކާުރގެ އަހަރުގެ

ްއެންމެންް ްޓަކައި ްޤައުމަށް ްނޫން. ްކަމެއް ްކޮށްގެންވާނެ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިލްޒާމުެއުޅވުމަކީ ްބޮލުގައި މީހުންގެ

ބުނުްގެއްލުމުގެްޒިންމާްއެބަަޔކުްއުފުލަންޖެހޭނެ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްޒިންމާއުފުލަންޖެހޭްހިނދު،ްއެްމީހެއްގެްފަރާތުންްޤައުމަށްްލިް

ްއަށަގަތުމަށްް ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއްއިސްލާމްދީން ްތެރޭަގއި ްތާރީޚުގެ ްވީ ްމި ްއިން ްނޫްނ.ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްސަރުކާރެއް ްލާދީނީ އަކީ

ްކަންް ްއެ ްވާނެ. ްަކންތައްކޮށްފައި ްގިނަ ްވަރަށް ްޓަަކއި ްކުރިއެުރވުމަށް ްމިއަުދްޓަކައި،ްިއސްލާމްދީން ްސަބަބުން ތައްތަުކގެ

ްދަނީ.ްއެހެްނވީމާ،ް ްމި ްދަނީ.ްފިލާވަުޅްިލބިގެން ްމި ްެފނިގެން ްކަންަތއްތައް ްލައްަކގިނަ ްގޮުތން ްދީނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިް ްއަށް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްކަންތައްތައް ްއެންމެހައި ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްިއސްލާމްދީނަށް ްވެރިކަމެްއަގއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ްއަޅުަގނޑުމެްންޤައުމުގަް ްގަބޫުލކުރަންޖެހޭނެ. ްރަްއޔިތުން ްޤައުމުެގ ްމި ްއެމް.ޑީ.ޕީކަުމގަިއ ްައދިވެސް ްބަަޔކީ ްކުެރވޭނެ އި

ްބަޣާވާތަކުންް ްގަޫބލުކުރަންޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެމިޮއންނަން. ްއިސްލާދީން ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްބޭނުްނވަނީ އަބަދުވެސް

ްއަދި ްވިޔަސް ްތިބިކަމުަގއި ްއަިއސް ްނިޢުމަތާއިްްވެރިކަމަށް ްއެންމެހައި ްފަާރތުގެ ްއެ ްވާކަން. ްފަރާތެއްވެސް އެހެން

ްހިތިް ްބަޣާވާުތގެ ްކުރި ްއެހެްނވީމާ، ްހިނގައިނުދާނެކަން. ްކަމެއް ްެއއްވެސް ްދުނިޔޭގައި ްމި ްގޮތެއްަގއި ްނޫން މިންނަތުން

ަމކުްދެމިއެއްްނުހުރެވޭނެ.ްއަދިްނަތީޖާްމިއަދުްމިްޤައުމަށްްފެންނަމުންްއެްދަނީ.ްބަޣާވާތެއްޮކށްގެންްމިްޤައުމުގައިްވެިރކަ

ްއެބަް ްމިކަން ްބަޣާވާތެއް. ްބޮޑު ްހަމަ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްނުެދޭވނެ. ްކޮށެއް ްވެސް ްކަންަތއްތަކެއް ްފައިދާވާ ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްނޫނިއްޔާ ްރުޖޫޢަވެގެން ްޤައުމު ް ްމި ްއަްސލަށް ްޤައުމުގެ ްމި ްފޮހެލާފައި ްފޮހެލަން. ްޤައުމުން ްމި ޖެހޭ

ނޑުމެންނަކަށްްލިބިގެންނުދާނެ.ްބޭނުން ވާްވަހުދަތާއިްޤައުމިއްަޔތާއިްކަރާމާތާއިްއިސްތިޤްލާލުްއެކަށަެއޅޭނެްޤައުމެއްްއަުޅގަ

 އެހެންވީމާ،ްދެްއވިްފުރުޞަތަްށްވަރަށްްބޮޑަށްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްވަރަމުނޮޅި

ްމީހަކުްއާ ްކޮށްފައިވާ ްކުށެއް ްޖިނާޢީ ްގޮުތގައި ްގަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ދެ!

ްދީގެންނުވާނެ.ް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްފުރުޞަުތ ްއުޅުމުގެ ްމިހެން ްފިލަިއގެން ްއައިްސ ްައށް ްރާއްޖެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ްއިޙްތިރާުމކު ްޤާނޫނުތަކަށް ްޤައުމުތަމުގެ ްއެހެން ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްގަބޫލުކުރަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ރަންޖެހޭނެ

ނޑުމެްނގެްދިވެިހރާއްޖެްއަކީްވެސްްމިދެންނެިވްކަހަލަްވަރަށްްބޮޑެތިްކުށްެވރިންްއައިސްްފިލަިއގެންްއުޭޅް މިއަދުްއަުޅގަ

ްެބއިންގެ ްދެ ްފެންމަތިވެގެންދިޔަ ްމިދާކަށްދުަވހު ްދާދި ްއޮންނަނީ. ްިމ ްވެފައި ްގޮތުަގއި ްެވްސްްޤައުމެްއގެ ްއަީކ ހާދިސާ

އަޅުަގނޑުމެންްޙަޤީޤަތުަގއިްަޤއުމެްއގެްހައިިސއްޔަތުންްބަލާިއރުގައިްވަރަށްްބޮޑަށްްކަންބޮުޑވާންޖެހޭްކަމެއް.ްޑީ.އާރު.ޕީްން

ްސިޔާސީް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްވޯޓުކަރުކަރުދާހުންނޭ. ްނިންމާނީ ްތަފާތުވުންތައް ްޚިޔާލު ްސިާޔސީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ދެކެނީ

ނޑު ނޑުމެންްއެްމީހުންގެްފުރާނަދުއްވާލަިއގެނެއްްނޫންްގޮތުންްއަުޅގަ މެންނާްޚިޔާުލތަފާތުވާްމީހުންގެްކަންތައްަތްއްއަުޅގަ

ްއަދިް ްދެކެނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްަކމަށް ްކަމެއް ްކަހަލަ ްކަްނބޮޑުވާންޖެހޭ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ،ްމިއީ ނިންމާނީކީ.

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްތިިބްްޚާއްޞަކޮށް ްފަހަތުގައި ްހާދިސާގެ ްއަވަހާރަކޮށްލެްއވުމުގެ ްައފްރާޝީމް ޑރ.

ްއަޑު،ް ްިއވޭ ްބޭރުތެރެއިން ްިއވޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތުންތުންމަތިން ްނޭނގި. ްވަނީ ްމި ްއަދިވެްސ ްވެސް ބަޔަކު

ންްއެކަީށގެްނވާްކަމަށް.ްރާއްޖެއިންްބޭރުގެްަބޔަކުްައިއސްްމިކަހަލަްކަމެއްްހިންގާފަިއްފުރައިގެންދިަޔއީްކަމަށްްވެްސްވު

ްއުޅެމުންދާް ްކުށްވެރިން ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްފެންވަރުގެ ްބައިނަްލއަޤްވާީމ ްވެސް ްރާއްޖޭަގއި ްމި އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންގެްރާއްޖެއަށްްމިގޮތަށްްފިަލއިގެްންއަންނަްމީސްމީހުންނާ،ްއަދިް ހާލަތްތަކެއްަގއިްައޅުަގނޑުމެްންއެބަްޖެހޭްއަުޅގަ

ްދި ްަޤއުމުެގްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެ ްވާނަމަ ްައއިްއސިަކމުގައި ްކުށެއްކޮށްަފއި ްޤައުެމއްަގިއ ްބޭރު ްވެސް ެވއްސަުކ

ްހަވާލުކުރެވޭނެް ްފަރާތްތަކާ ްއެ ްޓަަކއި ްޓަކައި،ްޝަރީޢަތްކުރެއްވުމަށް ްލިބުމަށް ްއަދަބު ްމަތިން ްގޮުތގެ ްވާ ޤާނޫނުތަކުގައި

ް ްއިޖުރާއަތްަތއް ްއެ ްއޮތުމަކީ، ނޑައެޅިަފިއ ްކަ ްކަމަށްްއިންތިޒާމުތަެކއް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްވަަރށް ްއޮތުމަކީ އެނގިަފއި

ްއަޅުަގނޑުމެންެގްދިވެިހް ްހުރި ްއެބަ ްގޮތްތައް ްދެރަ ްވަރަށް ްފަހަރު ްއެހެން،ްބަެއއް ްއަިދްހަމަ ްގަބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑު

ްއަދި ްބަންދުކުރެވިފަ. ްމީހުން ްއެ ްތުހުމަތުގައި ްކުށުގެ ްވެފަ. ްޤައުމުޤައުމުަގއި ްބޭރު ްވެސް ކުށްކޮްށގެންްްރައްޔިތުންނަށް

ްއެް ްވާތީވެ ްޤައުމުތަކަށް ްނުހިނގާ ްއުސޫލުތައް ްއިސްލާމީ ްޤައުމުތަކަކީ ްމި ްއަދި ްުހރި.ްދެން ްއެބަ ްބަންދުކުރެވިަފއި ވެސް

ްެއކަހަލަް ްއެހެންވީމާ، ްހުރި. ްއެބަ ްެވސް ްދަތިތަެކއް ްތަންފީޛުކުރުމުގައި ްޙުކުމް ްމީހުންގެ ްމި ްޖަލުތަުކގައި ޤައުމުތަކުގެ

ނޑުމެންެގްޤައުމުގެްކުށްވެރިންްބަދަލުކުެރވޭނޭްނިޒާމުތަެކއްްއޮތުމަކީްިސޔާސީްގޮތުންްބަލާއިރު،ްއަިދްޤައުމުތަކުންްައޅުގަް

ްގަބޫލުކުރަނީ.ް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެންެވސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަލާއިރު ްގޮތުން ޚާރިޖީ

ަވރަށްްމުހިއްމުްއިޞްލާޙެއްްކަަމށްްއަޅުަގނޑުްގަބޫލުކުރަނީ.ްްއެހެންވީމާ،ްޖުމްލަްގޮެތއްަގއިްބަލާއިރުަގއިްމިްއިޞްލާޙަކީ

ނަޑކަްށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްދެން، ްގަބޫލުކުރަނީ. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްބިލެއް ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްބިލަކީ ްމި ދެން

ްމިނިވަންކަ ްިއމުގައި ްއިޚްތިޞާޞްތަުކގެ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްޖެނެރަލަށް ްޕްރޮސެިކއުަޓރ ްއެުކްގަބޫލެއްނުކުެރވޭ މާ

މަސައްކަތްކުރުުމގެްފުރުޞަތުުނދީ،ްޤާނޫނަކުންްެއްމަނިކުފާނުގެްއަތްބަދެފައި،ްހަނިކޮށްަފއިްކަންތައްތަްއްބޭްއވުމަކީްއެހާް

ްޓްރަސްޓުކުެރވެންވާެން ްވެސް ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްގަބޫލެއްުނކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަކަށް ްކަމެއް ރަނގަޅު

ްޖެނެރަލަށް. ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްއޮތީމާ ްޚިޔާލުތަފާތުވުންތަްއ ްކަހަލަ ްބަެއްއ ްސިޔާީސ މިއަދު
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ްއަޅުަގނަޑށްް ްނަމަެވސް ްދެކެވުނު ްވާަހކަތައް ްޓަކަިއްތަފާތު ްޝަޚްޞިއްޔަުތްކިލަނބުކުރުަމށް ޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެ

ްމަގާމުަގއި ްޖެނެރަލްގެ ްޕްރޮެސކިއުޓަރ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްމިއަދު ްވަރަްށްްގަބޫލުކުެރވެނީ ްއެކަމަށް ްބޭފުޅަކީ ހުންނެވި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްހުިރްބޭފުޅެއް ްޤާބިލިްއޔަތު ްބޭފުޅެްއްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަމުެގްލަޔާޤަތާއި ޤާބިލު،ްފުންނާބުއުސް

ްޖެނެރަލަށްް ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްޖާގަ ްފުރުޞަތާއި ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްބެލެހެއްޓެވުމުގެ. ްކަންކަން ްމިފަދަ ގަބޫލުކުރަނީ

ްޢިްއޒަތްތެިރްއޮން ްދާއިާރގެ ްަނއިފަރު ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްގަބޫލުކުރަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެްސ ްކަމަށް ނަންޖެހޭނެ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްޝުކުރިްއޔާ ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްާތއީދުލިބޭނެ ްއަޅުަގނުޑގެ ްހުށަހެޅުމަށް ްިމ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މެންބަރު

ްރައީސް.ް

ް

ްްވާހަކަދެްއކެުވން:ްޙައްމަދުްނާޒިމުާރގެްމެންބަރުްމުމަޑަވެލީްދާއި

ްމުޙައްމަދުް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނައިފަރު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ްވެްސްތާއީދުކުރަން.ްއަިދް ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލަށް ްހޯދުމުގެ ްއެހީތެިރކަން ްޤާނޫނީ ްމަްއސަލަތަކުަގއި ްޖިނާޢީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ް ްކަންތައްަތކުަގއިްރާއްޖެ ްދިމާވާ ްގޮްތޮގތުން ްެއކި ްއަދި ްީމހުންނަށާ، ްެއކިެއކި ްރާއްޭޖގެ ްދިިރުއޅުއްާވ ްބޭުރގައި އިން

ްޤާނޫނެްއް ްައޅުަގނޑު، ްކަމުގައި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްހޯދަދިނުމަކީ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމެއް

ން.ްއަދިްަހމަްއެާއއެީކގައިްޮނޅިވަރަމުްާދއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއޮތުމަކީްމުހިއްމުްކަެމއްްކަުމަގއިްައޅުަގނޑުްދެކެ

އެްފާހަގަކުެރއްވިްުނކުތާްބިލުންްއަޅުަގނޑުްވެސްްކަންޮބުޑވުންްއެބަްހުރި.ްެއއީްޕްރޮެސކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެްއަތްބަދެޭވް

ކަށްްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރު،ްބިލުްހުށަހެޅިްގޮތަކަށްްޤާނޫނުްއޮތުމަކަށް،ްައދިްމިްކަމުަގއިްމިްބިލުަގއިްިހމެނޭްކަންތައްތަ

ްއެއާއެީކގަިއް ްހަމަ ް ްއަދި ްކަމެްއ. ްމުހިއްމު ްވިސްނުމަކީ ްފުންކޮްށ ްކަންތައްތަކަށް ްއެ ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ފަރާތުން

ްފަރާތްތަކަ ްނުލިބޭ ްލޯޔަރަކު ްޤާނޫނީ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްވެސް ްމައްސަލަތަކުގައި ްޖިނާޢީ ްހިންގޭ ށްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްހުންނަކަންް ްދަތިތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްއެކަމުަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮވޭ. ްއެބަ ްހަމަޖެހިފައި ްމިހާރުވެސް ްގޮތަށް ދެއްވާ

ނޑުްކަންބޮޑުޭވ.ްއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެްން އަޅުަގނޑަށްްފާހަަގކުރެވޭ.ްކުަރންޖެހޭްއަސްލުްގޮތުގައިްއެކަްންނުދާތީްއަޅުގަ

ްޤާނޫނެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްވިސްނަން ްޤާނޫނުްވެސް ްއަދި ްފުރިހަމަނުކުރެވެންޏާ ްކަންަތއްތައް ްވާ ްޤާނޫނުގައި ްހެދުނަސް،ްއަދި އް

ްއެަބް ްޤާނޫނުތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްރާއްޖޭަގއި ްކުރިމަތިވާނެ.ްމިހާރުވެސް ްމައްސަލަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ތަންފީޛުނުކުރެވެންޏާ

ްޤާނޫނު ްއެ ްފެންނަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްހެދިފަ. ްއަދިްހުރި ްނުފެނޭ. ްތަނެއް ްޢަމަލުކުރެވޭ ތަކަށް

ްކޮންމެް ްގޮތުން ްރެކިވަަޑިއެގންނެވުމުގެ ްކަމުން ްދިާމލަކުން ްކޮންމެވެސް ްއަދި ްނުެފނޭ. ްތަނެއް ތަންފީޛުކުރެވޭ

މުއައްސަާސއަކާްަހވާލުެވގެންްތިއްބަވާްމަްސއޫލުްފަރާތްތަކުންްވިދާުޅވަމުންދަނީްމިވެނިްޤާނޫނެއްްނެތޭ،ްެއވެނިްޤާނޫނެްއް

ްކަންތައްތަްއް ްބޮޑެތި ްއަދި ްކުށްތަކާ ްޖިނާޢީ ްބޮޑެތި ްފެންނަމުންދާ ްލޯމަތިން ްރާއްޭޖގެ ްމިހާރުވެސް ްެވސް ނެތޭ.ްރާއްޖޭގައި

ްޤާނޫނުތައްް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނުހޯދިފަ. ްހައްލެ ްއުޅެނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެަކމަށް ްވެސް ހިނގަމުންދާއިރު
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ްމު ްއެންމެ ްހެދުމުގައި ްމަޖިލީހުން ްރަްއކާތެރިަކްންރައްޔިތުންެގ ްަރއްޔިތުންނަށް ްއޮތީ ްމި ްވެފަިއ ްބޭނުމަކަށް ހިއްމު

ްއިޝާރާތްކުިރްފަދަް ްމި ްކުީރގައި ްދެންނެވި،ްައޅުަގނޑު ްމި ްިހމާޔަތްކުރުން.ްއެހެންނަމަވެސް ހޯދައިދިނުމަށް،ްރައްޔިތުން

ްކަމެއް ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުެމން ްހާސިލުނުވާތީ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްހުރިްްކަންތައްތައް ްއެބަ ްމިހާރުވެސް އެއީ.

ްއިޖުތިމާޢީް ްޢާއްމު ްއަދި ްޮއތް. ްއެބަ ްޤާނޫނެއް ްަމނާކުރުމުގެ ްކުށްތައް ްގޭްނގު ްހިންގާ ްމި ްކުށްތަްއ ްބޮޑެތި މާރާމާރީ،

ނޑުމެންނަށްްއުފަންކުރެިވއްޖެްމިް ނޑުތަާކްޚިލާފުްޤާނޫނެްއްއެބަްއޮތް.ްމިހެންގޮސްްވަރަްށްގިނަްޤާނޫނުތައްްއަުޅގަ މިންގަ

ްހެދުމުގެްްވަނ17ްަ ްޤާނޫނު ްއަދި ްނުދޭ. ްމަުދވެގެންެނއް ްކުށްތަކެއް ްއެހެންނަމަވެްސ ްވެސް. ްމަޖިީލހުން ރަްއޔިތުންގެ

ްމާރާމާރީތައްް ްބޮޑެތި ްމާލޭގައި ްފެންނަމުންނުދޭ. ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަނެއް ްހިފޭ ްރައްޔިތުންަނށް ްބޭނުން އަސްލު

ްޒާތުގެް ްމި ްއަދި ްލަޓިބުރިއާ ްހަމަ ްއަދި ްދޭ. ްއެބަ ްމަގުމަތީގަިއްްހިނގަމުން ްމާލޭ ްނިކުމެ، ްހިފައިގެން ްހަތިޔާރު ބޮޑެތި

ްކަމަށްް ްގުނައިފި ްތެރެއިން ްމަސްތަކުގެ ްދަނީ،ްއަދި ްމި ްފެންނަމުން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފަހަރަކު ްއެތައް ްހަމަ ދުވާލަކުމެ

ނޑުމެންނަށް،ްމިއީ ހަމަްއަޅުަގނޑުމެްންްވަނީްނަމަްކޮންމެްމަހަކަށްމެްމީހެއްގެްފުރާނަްގެއްިލގެންދާްތަންްވެސްްއަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށްްމިްދެންނެވިްމަޤްޞަދުް ހިތާމަކުރަންޖެހޭްކަންތައްތައް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިްބިުލންްވެސްްއަދިްއަުޅގަ

ހާސިލުނުވާްކަމަށްްވަނީްނަމަްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްބިލުތައްްޤާނޫނުތަކަށްްބަދަލުވަމުންްއައުމަކީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއޭެގް

ނޑުްހިތާމަކުރަންްމިއަދުްއެންމެްއެކަށީ ްައޅުގަ ނޑުްގަބޫލުނުކުރަން.ްއަދި ގެްނވާްރަނަގޅުްނަތީޖާްލިބޭނެްކަމަކަށްްއަޅުގަ

ްބަޔަުކް ްހިންގާ ްޖަރީމާ ްބޮޑެތި ްއުޅެނީ ްމި ްދިމާވެގެން ްމި ްމިއަދު ްއަދި ްހާލަތު. ްމިއުޅޭ ްދިމާވެގެްނ ްއަށް ްރާއްޖެ ވެސް

ްކުތިމަ ްނުރައްކާތަކަކާ ްއިުތރު ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްދެންްއައިސް ްހާމަވަމުންދަނީ. ްއަށް ްމީޑިާއ ްކަންތައްަތއް ްޒާތުގެ ިތާވ

ްރާއްެޖް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް، ްއުޅެނީ ްމި ްއަދި ްހަދަން. ްޤާނޫނެއް ްވަކި ްވެސް ްމިކަމަށް ްޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްއުޅެ ްމި ނޑުމެންނަށްްނުހޯދިގެން ްއަުޅގަ ްގޮތްަތކެއް ްއެންމެްއެކަށޭނެ ްދަިތތަކަށް ްދިމާވާ ނީ.ްޤާނޫނުތައްްހިނގައިގަތުުމގައި

އަޅުަގނޑުމެންްހަދަންްއެަބްޖެހޭ.ްޤާނޫނުތައްްއުފަންކުުރވަްންއެބަްޖެހޭ.ްއަިދްޚާއްަޞްޮގތެއްަގއިްއާްޤާނޫނުއަސާީސެގް

ްވެްސް ްޤާނޫނުތައް ްއުފަްނކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަަށވަރުކޮށްިދނުމަށް ްޙައްޤުތައް ްލިބެންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ދަށުން

ްއަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްމެންބަރުންެގްހަދަން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ްބިލު ްމި ްުއއްމީދުކުރަނީ ޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށްްހައްލެއްްގެެނވޭނެްކަމަށް.ްއަދިްއަޅުަގނޑުްދެކޭްގޮުތގައިްމިް ކަންބޮޑުވުންަތއްްމިހިރަްކަންތައްތަކަށްްއަުޅގަ

ށްްދައުލަތުންްދެންްއަންނަންްއޮތްްސަރުކާރުންްމިކަންްބިލުންްވެސްްމިްބިލުްފާސްވުމާްއެކީގައިްމިްބިލުްތަންފީޛުކުރުމަ

ވިސްނާނެްކަމަށް.ްމިހާރުަގއިްމިްއޮތީކީްސަުރކާރެއްްނޫން.ްމިއީްރައްޔިތުންްއިންތިޚާބުކޮްށފައިްއޮތްްސަުރކާރެއްްނޫން.ް

ރުކާރެްއ.ްއެހެްނވީމާ،ްމީްބަޣާވާތަކުންްާރއްޖޭގެްވެިރކަމަށްްގަދަބާރުން،ްލަޓިބުރިއާްއެްއޗެހިްހިފަިއގެންްައއިސްްޮއތްްސަ

މިްސަރުކާރަކުންްއެްއވެސްްާޤނޫނަކަށްްޢަމަލުކުރެވޭނެްތަނެްއްވެސްްނެތް.ްމިހާރުވެސްްަރްއޖެްޓީވީާއްދޭތެރޭަގއިްވެްސް

ްވަޙީދަށްް ްބާޣީ ްބޯލެބުމަށް ްޤާނޫނަށް ްކަމަށް ްޚިލާފުވެއްޖެ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްއޮތް، ްއެބަ ްވެސް ްގޮތުން ްބެހޭ ޢަމަލުކުރުމާ

ްއެ ްކޯޓުންްއަންަގވާފަ. ްނުފެނޭ. ނުޑމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްތަެނއް ްތަބާވާ ްޤާނޫނަްށ ްމި ްމަނިކުފާނު ްއެ ހެންނަމަވެސް
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ްއަތްއަާޅް ނޑުަގއި ްކޮ ްނޫްސވެރިާޔްހަމަ ްޓީީވގެ ްރާއްޖެ ްއަނެްއކާެވސް ްަގދަފައިވިއްަދއިލާފައި ްހަމަ ްވެސް ޙުކުމްކުރެްއވީމާ

ްކަމެ ްހިތާމަހުރި ްއެހެންވީމާ،ްމިއީ ްދަނީ. ްމި ްޓަކަިއްކޮށްޕައިލާފައި ްނެގެހެއްޓުމަށް ްާޤނޫނު ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި އް.

ްމިް ްއަދި ްވާތީ، ްފަރާތަކަށް ްއެޅިަފިއވާ ްތެރޭަގއި ްބާރުގެ ްތިން ްދައުލަތުގެ ްިޒންމާތަކެއް ްމީގެ ްވެސް މަނިކުފާނަކީ

ްނަސޭހަތްތެރިވުމަކީ ްފަރާތަށް ްއެ ްޢަމަލުނުކުރުމަށް ްމިގޮތަށް ްޤާނޫނުތައް ްހެދޭ ްމަޖިލީހުން ްދެޭކްްޢިއްޒަތްތެރި އަުޅަގނޑު

ްނަސޭހަުތގެް ްއުއްމީދުކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެދެނީ، ްައޅުަގނޑު ްކަެމއް. ްުކރައްވަންޖެހޭ ްވެސް ްމަނިކުފާ ގޮތުަގއި

ބަސްކޮޅެްއަގއިްނަމަވެސްްމިހާރުްމިހިރަ،ްގަދަކަމުންްވެރިކަމަށްްއަރައިގެންްމިްއުޅޭްބާޣީްވަޙީދަށްްނަސޭހަތްްމަނިކުފާނުް

ްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދެއްވާނެްކަމަށް.ްޝުކުިރއް

ް

ްްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއެއްް ްއެހީތެރިކަން ްމައްސަލަތަކުަގިއްޤާނޫނީ ްޖިނާޢީ ްޮގތުގައި ްގަބޫލުކުރާ ްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑު ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްބަދަލުކުރެވެންޖެހޭނެ. ްދޭތެރޭ ްވުޒާާރާއ ްއަނެއް ްއިން ްސާފުކޮްށްވުޒާރާ ްވަރަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ އެހެންނަމަވެސް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަލާކުަވމުން. ނޑި، ްފު ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްމިދަނީ ްރާއްޖެ ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި އަޅުަގނޑު

ްހިން ްމައްސަލަތައް ްޖިނާޢީ ްެވސް ްދުނިޔޭގައި ްމުޅި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްދަނީ ްމި ްފެިނގެން ްލޯމައްޗަށް ގުމަށްްއަޅުަގނުޑގެ

ްޓޫިރޒަމްް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމިނިސްޓަާރއި ްޑިފެންސް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމީހުން، ްމަޝްހޫރު ްހިންގުމަށް ްޢަމަލުތައް ޖިނާޢީ

މިނިސްޓަރާ،ްމިްރާއްޖޭަގއިްެވރިކަންްފޭރިގެންްހުރިްބާޣީްެވރިއަުކގެްއެހީތެރިކަުމގެްދަށުންްފައިސާގެްދަހިވެިތކަމުަގއި،ް

ްދަހިވެތިކަ ްހުރުމުގެ ްބާރުގައި ްމަގަށްްތިމާ ްހަލާކުގެ ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްފާޅުަގއި ނަޑެއޅިގެން ްކަ ްހަމަ މުަގއި،

ވައްޓާލަމުން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިއީްމިްމައްސަލައިަގއިްޙަޤީޤީްހާލަތުްމިއަދުްޤައުމުގަިއްއޮތްްގޮތް.ްމިްްރާއްޖޭގެް

ްއެންމެން ްޤައުމުގެ ްމި ްއަކީ ްރާއްޖެ ްފެނެގަންނަންޖެހޭ.ްމި ްމިކަން ްޤައުމެްއްރައްޔިތުން ްބަެއްއގެ ްވަކި ްަޤއުމެއް.ްމިއީ ގެ

ްބޮޑެތިް ްރާއްޖޭގެ ްރައީސް.ްމި ްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤައުމެއް ްމީހާގެ ްހުންނަ ްއަރާ ްފޭރިގަނެގެން ްނުވަތަ ްމީހާ ނޫން.ްގަދަ

ްޖި ްބޮޑެތި ްރާއްޖޭގަިއ ްމި ްމަޤާމުތަުކގަ. ްއިސް ްބޮޑެތި ްމޭޒުަތއްދޮށްދޮށުގަ. ްތިބީ ްއެ ްމީހުން ްކުރާ ްކުށްކުށް ނާޢީްޖިނާޢީ

ްދިވެިހް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ްފުލުހުންގެ ްއެސް.އޯ ްތެރޭގައިވެްސ ްފުލުހުންގެ ްތިބީ ްއެ ްމިއަދު ްމީހުން ކުށްކުރި

ްފައިންާނއިް ްހަށިކޮޅުތަކުަގއި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްމި ްޚާއްޞަކޮށް ްރަްއޔިތުން، ްލޮުބވެތި ރާއްޖޭގެ

ް ްއެ ްމިއަދު ްމީހުން ްތެޅި ނުޑްކޮޅުފައިންނާ ްހަށިގަ ްފުރާނަ ްބޭބޭފުޅުންގެ ްއެ ްޢާއްމުވެފަ. ްއެހެރީ ްފޮޓޯތަްއ ްއެ ތިބީ.

ްަރއްޔިތުންް ްރާއްޭޖގެ ްމި ްމުސާރަދީގެްނ، ްރަްއޔިތުން ްމިާރްއޖޭގެ ްމިއަދު ްމިީއ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ދޫކޮށްނުދާކަން.

ްވާޖިބު ްަމސްއޫލިްއޔަތާިއ ްމަޤާމުަގއި ްހިމާޔަތްކުރުމުގެ ްރަްއޔިތުން ްއެ ްހާލަތު.ްއުޖޫރަދީގެން ްބޭފުޅުންގެ ްތިބި އަާދކުަރން

ްިސޔާސީް ްބޭްއިވގެންދިޔަ ްޭރަގއި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނުލެޭވނެ. ްއެްއ ްފޮރުވަ ްަޙޤީޤަތެއް ްމި ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްކިަޔއިދެްއީވް ްއެ ްތަފްސީލުކޮށް ްވަރަށް ްބޭފުޅާ ްވާދަކުރެއްވި ްމަޤާމަށް ްއެ ްއަށް ްދެވަނަ ްލީޑަރު، ްނައިބު ޕާޓީއެްއގެ
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ްޢަީލްއަޅުަގނޑުމެ ްއަފްރާޝީމު ްޑރ. ްއަލްމަރުޙޫމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަްޚ، ްނގެ

ްެކނޑިޭޑޓާް ްޕާޓީގެ ްސިޔާސީ ްއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބޭފުޅުން ްތިއްެބވި ްފަހަތުގައި ްހާދިސާގެ އަވަހާރަކޮށްލުުމގެ

ްނޫންތޯ ްސުވާލުކުރަްނވީ ްދުށީމޭ. ްތިމަންނަ ްއިންދާ ްނަޞީރުްއެްއކޮށް ްޢުމަރު ްނޫންތޯ ްސުާވޅުކުަރންވީ ްގޮސް ްފުލުހުން .

ްާކކުތޯ؟ްަޢބްދު ްޢަލީްޝަހީދުކުރެއްވީ.ްިމްهللاްގެންނަވާފަިއްެއއީ ްއަފްރާީޝމު ްހަދަިއގެންތޯ ްޑީލެއް ްއެއްކޮްށްކޮން ޔާމީނާ

ްރަ ްޕޮލިސްްކޮމިޝަނަރު.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހިރަ ްޒިންމާެއޅުވީ ްއެ ްބޮލުގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ އީސް.ްމިއީްޖިނާޢީްރާއްޖޭަގއި

ްސީިރއަސްް ްމިއީ ްއެއް. ްމަްއސަލަ ްބޮޑު ްމިއީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނޫން. ްބަދަލުކުރުމެއް ްމަޢުލޫމާތު މައްސަލަިއގެ

މައްސަލަްއެއް.ްމުޅިްޤައުމުްހަލާކުެވގެންްމިްދަނީްމިހެން.ްމިދިޔަްއަހަރުްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްޕޮލިހުންގެްރިޕޯޓުްބުނާް

ްއަދަދެއްްނޫން.ްިޢއްޒަތްތެިރްމަރުްމ151ްްިގޮތުންް ްކުޑަ ާރއްޖޭަގއިްހިނގާފަިއްއެަބްހުރި.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއީ

ް ްތެރޭަގއި ްއަހަރެއްގެ ްތަނެއްގައި ްތިބި ްއެއްާހްމީހުން ްލައްކަ ްލައްކަ،ްތިން ްދެ ްއާބާދީަގއި މަުރ151ްްރައީސް،ްޤައުުމގެ

ދަދެއް.ްމިްރާއްޖެްއަށްްބޮޑެިތްގޭންގުަތކުެގްބޮޑެތިްކުށްކުރާްތަފާތުްގޮތްްނޭނގޭްގޮތަށްްަމރުވެގެންދިަޔއީމާްމިއީްޮބޑުްއަް

ްމިް ްއަރާފައި ްލީޑަރަކު ްިސޔާސީ ްއެ ްއެތެރެކޮށް ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްގެނެސް ްމީހުން ްިވއްކާ ްމަސްތުވާތަކެތި މީހުންނާއި

ްޢަބްދު ްހިންގަނީ ްއެއް ްޖަރީމާ ްހުރިހާ ްހިންގާ ްރައްޔިތުންނަهللاްރާއްޖޭަގއި ްރާއްޭޖ ްމި ްއަޑު ްބުނި ްކަންފަތުންްޔާމީނޭ ށް

އަުޑއިވުނު.ްމިްކަމުަގއިްއޮީތްކޮންްޙަޤީޤަތެއްތޯްއަޅުަގނޑުެމންްބަލަންްއެބަްޖެހޭ.ްކާކުތޯްދޮގުހަދަނީ.ްކާކުތޯްތެދުހަދަނީ.ް

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްހިނގައްޖެްޓޫރިޒަމްްމިނިސްޓަރުް އަޅުަގނޑުމެންްބަލަންްއެބަްޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްތުންގުޅާލަ ްމިއަދުްތުބާ ްޙަޤީޤަތް ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވީިޑއޯތަކުން. ްމަންޒަރު ްދިޔަ ްުޗކުުޗކުުޗކުއަުޅވަމުން އި،

އޮޅުަވެއއްްނުލެވޭނެ.ްޑިފެންސްްމިނިސްޓަރުްއަރައިްތިމަންނާމެންްޒިންމާްއެއްްނުނަގާނަމޭ،ްތިމަންނާްނުވެސްްދަންނަމޭް

ްޑިފެ ްޤައުުމގެ ނީޑަގއި ްގޮ ްއިން ްޖެހިގެން ްއިންނަނީްބުނިއިރުަގއި ްމި ްބޯއަޅާލަިއގެން ްއުނގުަގއި ްމިނިސްޓަރުގެ ންްސ

ްރާއްޖޭގެް ްނޭނގެއޭ.ްމި ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވަނީ ްމި ްެވސް ްރައީސް.ްމިވަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބެއިން ްދެ އާތޫރުބާތޫރުގެ

ވެސްްހުންނާނެ.ްދެއްވިްދެްލޯްهللاްދެއްވިްބުްއދިްވެސްްއޮންނާނެ.ްމިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްމާތްهللاްރައްޔިތުންނަށްް

މިްރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންްދެނެްއްއަލުންްއަނބުރާްމިްޤައުމުަގއިްމިްޖަރީމާްހިންގާކަށްްފުރުޞަތެއްްނުދޭނެ.ްއިންތިޚާބެްއް

ްފާހަގަޖަހާލަންް ްރަނގަޅު ްހަމަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވިްނވާނެ ްއިންތިޚާބުން ްރިޔާސީ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ބާއްވާލަބަލަ.

ް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްރާއްޖޭގެްކެރިގެން ްމި ްމީހުންނާ، ްނުބައި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްތިބީ. ރައްިޔތުން

ްަރއީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިނަގއްޖެ. ްއެނިގގެން ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމީހުންނާ ްރަނގަޅު ްރާއްޖޭގެ ްމި ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުްިއށީނދެލާނަން.ްއަދިވެސްްއެއްްފަހަރުްދަންނަވާ ނޑުްބާކީްަވގުތުކޮެޅއްްބޭނުން.ްގަޑިޖެހުމާްއެކުްއަުޅގަ ްލަން،ްއަޅުގަ

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެް ްދަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްހިސާބުން ްމި ްއާދެ! ްއަިއޓަމު ްކ11ޮންޑާ ްއައިޓަމުެގް. ްމި ްކަންކަން. ްހުށަހަޅާ މިޓީތަކުން

ްދަށުންްމިއަދުްމަސައްކަތެއްްެނތް.ް

ް

ްޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުންް.ްވ12ޯ

ްް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްއ12ްަައއިޓަމު ްއަށް ްދަނީ، ްމި ްއެހެންވީމާ،1:31ްޅުަގނޑު ްމަތިން. ްުއސޫލުގެ ްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގައި

ް ްއަިއޓަމު ްވޯޓ12ްައެޖެންޑާ ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްއަށް ްއެހުން. ްސަރުކާުރެގ12.1ްށް .

ްޓްރެފިކުކުރުންް ްމީހުން ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމުޖްތާޒު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ް ްހަނިމާދޫ ފަރާތުން

ް ްއެހުމާ، ްވޯޓަށް ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްނިންމ12.2ްްާހުއްޓުވުމުެގ ްވޯޓުްނ ްތެރެއިްނ ްމަސަްއކަުތގެ ދުވަުހގެ

ްމެންބަރުްްހިސާބަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްގުަރއިދޫ ްއޮތީ ްމި ްދަުށން ްޭއގެ ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަްނކަމަށް ގޮސްފަިއވާ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްރިޟާ 2119/8ްއިބްރާހީމް ްޤާނޫނަށްް، ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ިދވެހިރާއްޖޭެގ

ްފެނިވަޑަް ްމެދު ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްއެހުން.ްއެހެންވީމާ،ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްވޯޓުެދއްވުމަށް ްގޮތަކަށް އިހަންނަވާ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްޗެކުކޮށްެލއްވުމަށް ްކާުޑކޮޅުތައް ްއިށީނދެވަޑަިއގެން ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްއޮތީ. ްމިއަދު ްދެވޯޓު މި

ްެޗކު ްކާުޑކޮޅުތައް ްއިށީނދެވަޑަިއގެން ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ް)ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ކޮށްލެްއވުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް ްދަންަނވާނަން. ްވޯޓަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ! ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްފުރުޞަުތއަރުވަން. ސަރުކާރުެގްް-12.1އަޅުަގނޑު

ްޓްރެފިކުކުރުްން ްމީހުން ްހުށަހަޅުްއވާފައިާވ ްމުޖުތާޒު ްމުަޙއްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހަނިމާދޫ ފަރާތުން

ްމަޖިލީހުން ްވޯޓުެދއްވުމަްށްްހުއްޓުވުމުެގްބިލު ްގޮތަކަށް ްފެނިވަޑައިަގންނަވާ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުންނަށް ްމެދު ބަލައިގަތުމާ

ްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހަނިމާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމުޖުތާޒުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

49ްް:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު



88 

 

45ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުންްސަރުކާުރެގ45ް.ްޖުމްލ23ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ45ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްޢިއްޒަތް ްދާއިރާގެ ްހަނިމާދޫ ްޓްރެފިކުކުރުްންފަރާތުން ްމީހުން ްހުށަހަޅުްއވާފައިާވ ްމުޖުތާޒު ްމުަޙއްމަދު ްމެންބަރު ތެރި

ްގޮތުެގް ްގަާވއިދުަގއިވާ ްމަޖިލީހުގެ ްގުިޅގެން ްފާސްވުމާ ްފާސްެވއްޖެ.ްމިގޮތަށް ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހުން ްބިލު ހުއްޓުވުމުގެ

ނޑަައޅަން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ!ްމަތިންްމިްބިލުްޤައުމީްސަލާމަތުގެްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުިވއްޖެްަކމަށްްރި ޔާސަތުންްކަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާީހމްްރިޟާްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވް ްދަންނަވަނީްގުަރއިދޫްދާއިާރގެ އަޅުަގނުޑްމިހާރުްވޯޓަށްްމި

ް ްނަންބަރު 2119/8ްޤާނޫނު ްމަޖިލީ، ްބިލު ްބެހޭ ްއިޞްލާޙުގެަނއުމާ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ހުންްދިވެހިރާއްޭޖގެ

ްބަލައިގަތުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްގުރައިދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްރިޟާްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

49ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

17ްްްއވީ:ވޯޓުްދެ

28ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްަބިއވެރިިވ 45ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .23ް ްޖުމްލަ ްގުރައިޫދ45ް. ްއެހެންކަމުން .

ްހު ްރިޟާ ްއިބްރާހީމް ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 2119/8ްށަހަޅުއްވާަފިއވާ ިދވެހިރާއްޭޖެގް،

މ12ްްިޕެންޝަނާބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމާްބެހޭްބިލުްމަޖިލީހުންްބަލައިގަންނަންްފާހެއްނުިވ.ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.ް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަ ްއެޖެންދެން ްދަނީ ްމި ނޑު ްޅުގަ ްއައިޓަމު ްއ13ިޑާ ްއަޅުަގނުޑް. ްދަށުން ްއައިޓަމުގެ ްމި ްމަސައްކަތް. ްއެހެން ތުުރ

ް ްައއިޓަމު ްއެޖެންޑާ 11ްކުރިއަްށގެންދާނީ ްމަސައްކަުތގެ ްހުރި ްނުނިމި ްފަރާތުްނ11.2ްް. ްސަރުކާރުގެ ްފުރަތަމަ. އެންމެ

ްމުޙައްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްޤާނޫނީްނައިފަރު ްމައްސަލަތަުކގައި ްޖިާނޢީ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަދު

ްފުރަތަމަް ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްދަށުން ްއައިޓަމުގެ ްމި ްގެންދިއުން. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްބިލުގެ ްބަދަލުކުރުމުގެ އެހީތެރިކަން

ްގެންދެ ްވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން ނޑާލަންޖެހުނުއިރު ްމެދުކަ ްވޯޓަށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްދާއިާރގެްފުރުޞަތުއަރުވާނީ ްހޯރަފުށީ ވި

ނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދަށް،ްއަުޅގަ

ް

 ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެްނގެްޖިނާޢީ،ްމިްޤައުމުގެްޖިނާޢީްޢަދުލުގެްނިޒާ މުްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ނޑުމެނަށްް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިމާލަށް. ްހަލާކާ ްދަނީ ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްސާފުކޮށް ހަމަ

ްމިހާރުް ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްޖިނާީޢ ްޤައުމުގައި ްމި ނޑުެމނަށް ްއަުޅގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވަިކާވން ްލީޑަރުން ޚާއިނުންނާއި

ް ްގެންދާ ްމި ްއިންތިޚާބުގަިއްބައްޓަންކުރެިވގެން ްއެ ްވާަދކުރަމުންެގންދާތީ، ްއިންތިޚާބެްއގައި ްރިޔާސީ ްތިމާމެން ގޮތުން

ްއުފައްދަިއ،ް ްބެންޗު ްޤާނޫނީ ްޣައިުރ ްއުފައްަދއި، ްކޯޓު ްާޤނޫނީ ްޣައިރު ްޓަކައި ްނައްތާލުމަށް ނިޑޑޭޓު ްކެ ްއަނެއް ވާދަވެރި

އްްހިންގުމަށްްޓަަކިއްމަގުފަހިކުރަމުންދާްމަންޒަރުްޣައިރުްޤާނޫނީްގޮތުންްުޙކުމެްއގެްނަމުަގއިްނުރަނަގޅުްޖިނާޢީްޖަރީމާތަ

ނޑުމެނަކަްށް ްއަޅުގަ ްގަބޫލުކުަރންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްރައީސް.ްއަުޅގަ ްދަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީްސ،ްފެނިގެްންމި ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްކަންތައްަތއްްރަނގަޅު ްހުރިްނުބައި ްތިމާމެންގެްނަފުސުަތކުަގއި ްދައްކައި ްވާހަކަ ްޤައުމެއްްވާހަކަ،ްތެދުްރަނގަޅު ނުކޮށް

އިޞްލާޙެްއްނުކުރެވޭނެ.ްައޅުަގނޑުްގަބޫލުކުރާްގޮުތގަިއްޖިނާޢީްއެިކއެކިްކުށްތަުކގެ،ްމައްަސލަތަކުގެްތަޙުޤީޤީްރިޕޯޓުަތާކް

ްމާނައިަގއިް ްޙަޤީޤީ ްބަދަލުކުރެވެންޖެހޭނެ.ްއެެހންނަމަވެސް ްުވޒާާރއާ ްއަނެއް ްއާއި ްުވޒާރާ ްެއއް ްތައް ްމަޢުލޫމާތު ްލިބޭ އަދި

ނުޑްދެންނެވިހެންްމިކަންްރަނ ްއަުޅގަ ްކުިރން ނޑުމެނަށް ްކުެރވެްނޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ ްކަންތައްަތއް ްމި ގަޅުކުރުުމގެްނިޔަުތގައި
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ްތެރެއިންް ްބޭފުޅުން ްވާަދކުރެްއވި ްޕާީޓއަކުން ްއެްއގައި ްޕްރައިަމރީ ްއިންތިޚާބެްއގަިއ، ްިރާޔސީ ްޭރގައި ްސާފުކޮށް ވަރަށް

ްފެއިލްވިްބޭފުޅާްއަަރއިްައޅުަގނޑުމެން...

ް

 ހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަ

ނޑުްބައިވަރުްފުރުޞަތުތަކެއްްުކރިންްއެދިފައިްއޮންނާނެ.ްކޮންްބިލެއްްކަމެއްްއަޅުަގނޑަްށްް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްކުއްލިައކަށްްައއިމަްނޭނގެ.ް

ް

 ރިޔަސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރިމަތީަގއި ްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަިއޓަމު ްއެޖެންޑާ ްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްް-11.2ިމްވަނީ ްނަިއފަރު ސަރުކާރުެގްފަރާތުން

ްބިލުގެް ްބަދަލުކުރުމުގެ ްއެހީތެރިކަން ްޤާނޫނީ ްމައްސަލަތަކުަގއި ްޖިނާޢީ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމުޙައްމަދު ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްބަހުސް.ް

ް

 ހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާ

ްދާއިާރެގް ްނައިފަރު ްޓަކައި ްކަމަށް ްހުށަހެޅި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލެއް ްމިފަދަ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއިންް ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއާދެ! ްޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްފޯރުކޮށްދި ްަވކީލުން ްފުޅާްކަށަވަރުކޮށްދީަފއިވޭ ްއެންމެ ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްވެސް. ްވާހަކަ ނުމުގެ

ްމިފަަދް ްއެހެންވީމާ، ްނުފެނޭ. ްައޅުަގނޑުމެނަކަްށ ްތަނެއް ްކުެރވިގެްނދާ ްއެކަން ްނިަކމެތިންނަށް ްއެންމެ ްެއްއގައި ދާއިރާ

ނޑުމެންނަށްްއެންމެްޢަދުލުވެރިްގޮތުގަިއ،ްއެ ކަންްކުެރވިގެްންހިނގައްޖެްކަމަށްްވާނަމަްބިލަކުންްވެސްްއެކަންކަންްއަުޅގަ

ްދަންނަވަން.ް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްލިބިގެންދާނެ. ްފޮނިމީރުކަން ްއޭެގ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްމުޅި ްއެންމެން، ްޤައުމުގެ މުޅި

ްވާހަކަދައްަކވާއިުރގަް ްބޭބޭފުޅުން ްއެކި ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިމްތިާޔޒުަތކާ ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި އިްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކޮންމެހެންް ްެއއީ ްއޮތުން، ްގޮތެއް ްލިބޭނެ ްެއކަން ްބޭނުންވެއްެޖއްޔާ ްއެހީތެރިކަން ްޤާނޫނީ ްވެސް ްމެންބަރަކަށް މަޖިލީހުގެ

ްރިޔާސަތަށްް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްމިއަދު ްއިނގޭތޯ. ްވެފައި ްވިްކޓިމަަކށް ްއެއް ްއޭގެ ްމިހިރީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމެކޭ. ބޭނުން

ްއަ ްއިނީ، ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮތީ، ްަގިއގައިްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްއަންނަނިކޮށް ްވަންނަން ްމަޖިލީހަށް ްިމ ޅުަގނޑު

ްއެކަމަުކް ްހިންގައިފި. ްޢަމަލު ްއެ ްހަމަ ްރޯާނގަންނަވައިލާފައި ްތަޅައި ްއުޅެނިކޮށް ްމަގުމަީތގައި ތަޅައިގެންފި.

ްޢުޒުުރވެރިވެަފ.ްއެ ނޑުމެން ްލިބުމަްށްއަުޅގަ ްއެކަމަށް ްވަކީެލއް ްޤާޫނނީ ްމިތިބީ ްދެންނެވީްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެންވީމާ،ްމި

ްމީހުންް ްކިތައް ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންެގ ްޢާއްމު ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްހުރިއިުރގައި ްހިސާބުގައި ްމި ްހާލު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމައްސަަލް ްހިސާބަށް ްކޯޓާ ްސުޕްރީްމ ްމައްސަލަތަކުަގއި ްބޮޑެތި ްބޮޑެތި ްތަހައްމަލުކުރަންޖެހޭ. ްކަންކަން ްމިފަދަ ތިބޭނެތޯއޭ
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ްޢުް ްެއކަންްގެންދިއުމުަގއި ްވެސް، ްދާއިރާަގއި ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްތިބި ްއެބަ ްަރއްޔިތުންތަެކްއ ްއެަތއް ޒުރުވެިރވެަފއިާވ

ްދަންނަވާީން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްފާހަގަކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ްތިިބކަން ްރަްއޔިތުންތަކެއް ތަހައްމަލުކުރަންޖެހިފައިވާ

ްދާ ްފުޅާ ްެވސް ްވީހާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެެރއިން ްއިމުގެ ްެއީއްޤާނޫނީ ްފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ްއެކަްނކަން ްެއްއގަިއ އިރާ

ްޢަދުލުއިންޞާފުް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްވާނަމަ ްކަމަށް ްކުރެވިއްޖެ ްއެކަން ްކަމެކޭ. ްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން އަޅުަގނޑުމެން

ްޙައްޤާއި ްގެއްލިފަިއވާ ްވެްސ ްރައްޔިތަކަށް ްކޮންމެ ްއަިދ ްގާއިމުކުރުމުަގއި ްޢަދުލުއިންޞާފު ްނުވަތަ ކުށުންްްހޯދުމުގައި

ްރަނަގޅުް ްވީހާވެސް ްނިންމުމުގައި ްކަންކަން ްގޮތަށް ްޢަދުލުވެރި ްއެންމެ ްއޭގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަންކަމުން ްމި ބަރީޢަވުމާ،

ނޑުްގަބޫލުކުރާްހިތްްއޮތީްމިފަދަްބިލެއްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްް ފުރުޞަތެއްްއޭަގއިްލިބިގެންާދނެ.ްއެހެންކަމުންްއަޅުގަ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަންްބަލައިގަނެ، ްގޮަތކަށް ްމަްނފާކުރަނިވި ްއާއި ްލާބަ ްއޭގެ ްރައްިޔތުންނަށް ްހުރިހާ ްޤައުމުގައި ްމި ނަްށ

ްފަރާތަްށް ްހުށަހެޅި ްއެ ްބިލު ްމި ްއެހެންކަމުން ްވެގެންދާނޭ. ްކަމަކަށް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްބިލުގެ ްމި ްއެީއ ްނަމަ ކުރެިވއްޖެ

ނ ްުޑގެްވާހަކަކޮޅުްނިންމައިާލނަން.ްއަޅުަގނޑުްއަދިވެސްްެއއްްފަހަރުްޝުކުރުްދަންނަވަމުންްއަުޅގަ

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްބިލެްއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަދަލުކުރުމާ ްއެހީތެރިކަން ްމައްސަލަތަކުގައި ްޖިނާޢީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ!

ަގނޑަށްްމިްބިލުންްފާހަގަކޮށްލެވޭްެއއްްކަމަކީ،ްދިވެހިރާއްޖެްމިއަދުްހުށަހެޅި،ްއެްބިލަށްްބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރުަގއިްއަޅުް

ްދުނިޭޔެގް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހިސާބުން ްއޮތް ްމި ްމިއަދު ްދިވެހިާރއްޖެ ްވެއްޖެްއޔާ ްނޫނީ ްމިންވަރުން، ކުރިއަރަމުންދާ

ްތެރެ ްއިމުގެ ްޤާނޫނީ ްނޫނީ ްެއއްބަސްެވވި، ްއެއްބަްސވުންތައް ްމިފަދަ ްއެކު ްޤައުމުތަކާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެހެން އިން

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްަކމަށް. ްހޯދަންޖެހިފައިވާ ްމަގުތަކެްއ ްފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެހީތެރިކަން

ޤައުމަށްްބޭނުންވާްއެަތއްްބަިއވަރުްމީހުންްރާއްޖެްއިންްބޭުރގައިްއެކިްަޤއުމުތަުކގައިްއެިކެއކިްކުށްކުށްްިދވެހިރާއްޖޭަގިއް

ްމީހުން،ްނޫނީްކުރުމަ ްބޭނުންވާ ްޤައުމުތަކަށް ްެއކިެއކި ްވެސް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްހަމައެހެންމެ ްއުޅޭ.ްއަދި ްއެބަ ްގޮސް ށްފަހު

އެިކއެކިްކުށްތަުކަގއިްއެްފަރާތްތައްްއެްޤައުމުތަުކގެްކޯޓުތަކަްށ،ްނޫނީްމުއައްސަސާތަކަށްްހާޒިރުކުރަންްބޭނުންވާްމީހުންް

ނޑުމެންނަށްްއެންމެްބޮޑަށްްއިިވގެންްމިްދިޔަްއަޑަކީްމިއަދުްމިްމަޖިލީހުގައިްކުއްިލްއުޅުމަކީްހަމަްވެދާނެްކަމެއް.ްއަޅުގަް

ްމައްސަލަތަކެްއް ްއެތައް ްވާހަަކ.ްމިފަދަ ްދެބެއިންގެ ްއާތަރްބްރަދާސްގެ ްދިޔަ ްބަހުސްކުރަމުން ްހުށަހެޅިގެން ްއެއް މައްސަލަ

ްތާނގައި ްއޮތް ްކުިރއަށް ްއަދި ްހުރި. ްެއބަ ްކުރިމަތީގަިއ ނޑުމެންނަްށްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެތަްއްކަމަކާ ްމިފަދަ ވެސް

ްބޭނުންޖެހޭް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްފާހަގަކޮށްފަިއވާ ްބިލުަގއި ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ކުރިމަތިވެގެންދާނެ.

ް ްހެކި ްނޫނީ ްބެހޭ، ްކުށްވެރިންނާ ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ްއެއްަބސްވުމެްއގެ ްވަިކކަހަލަ ްބެހޭްހިނދުގައި ހޯދުމާ

ްއަނެްއް ްޤައުމުން ްެއއް ްއެހީތެިރކަން ްކަންަތއްތަުކގައި ްގިނަ ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ްބިލުގައި ްމި ްވެސް ްދެން ްވެއްެޖއްޔާ ނޫނީ

ްވެްސް ްޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނަމަ ްއޮެވއްޖެ ްގޮެތްއ ްބަދަހިކުރެވޭ ޤައުމަށް
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ްކުރިއެރުމަކަށްވެދާ ްމަރުޙަލާގައިްލިބިގެންދާ ްކޮމިޓީ ްބިލު ްމި ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއާއެކު ްއަދިހަމަ ޭނ.

ނޑުމެންްތަންކޮެޅްއްފުޅާކޮށްްވެސްްވިސްނާލަންް ްއަުޅގަ މަސައްކަތްކުރަމުންްދާއިުރގަިއްއަޅުަގނޑަށްްހީވަނީްމިްބިުލގައި

ްފެން ްމި ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުއްޓޭ. ްއެަބ ްކަންތައްތަކެްއ ްޤައުމުތަުކަގއިްޖެހޭ ްއެިކ ްދުނިޔޭގެ ނަނީ

ްކުށުންް ްވެއްޖެއްޔާ ްނޫނީ ްފިލައި، ްގޮސް ްޤައުމަކަށް ްއެހެން ްއަހުުލވެރިން ްބަޣާވާތުގެ ްއެ ބަޣާވާތްކުރުމަށްފަހު

ްމީހުންނަކީް ްއެފަދަ ްއުޅެމުންދާތަން. ްޓަކައި ްބޭނުމަކަށް ްެވސް ްއެހެން ްއަދި ްވެއްޖެްއޔާ ްނޫނީ ްޓަކައި ހިމާޔަތްހޯދުމަށް

ްެއްއަޅުަގނޑުމެ ްނޫނީ ްބަޣާވާތެއް ްއެ ްޫނނީ ްފަރާތްތަކުން ްއެ ްނަމަ، ްހާޒިރުނުކުެރވޭ ްކޯޓުަތކަށް ްދިވެހިރާްއޖޭގައި ންނަށް

ްމިފަދަް ްއަދި ްބެލި، ްުހށަހެޅި، ްމައްސަލަ ްއެ ްޤައުމުތަކުަގއި ްއެހެން ްފަރާތްތަކަށް ްއަިނޔާލިބުނު ްސަބަބުން ްއެއްެގ ޖަރީމާ

ްމީހުންނަށް ްެއފަދަ ްތެރެއިން ްކަމަށްްްއިންތިޒާމުތަެކއްގެ ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްހަމަޖެހިފައި ްވެސް ްމަގުތަކެއް ްއަދަބުލިބޭނެ އަދި

ްއެތައްް ްނެތް ްތަޖުރިބާކޮށްފައި ްކުރިން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަނީ ްމި ްމިއަދު ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްގަބޫުލކުރަނީ. އަޅުަގނޑު

ްހި ްރާއްޭޖގަިއ ްކުރިން ްދަނީ ްމި ްމިއަދު ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްކުރިމަިތވަމުން. ްއެަތްއްކަންތައްތަެކއް ްނެތް ނގާފައި

ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއް ްކުރިން ްދަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެނަށް ްމިއަދު ްއަދި ްފެންނަމުން. ްހިނގަމުންދާތަން ކަންތައްތަެކއް

ްކުށްތަްއް ްބޮޑެތި ްމާ ްކުިރއަށްވުރެ ްއެއަްށވުރެ، ްބޮޑެތި ްެއތައް ްއަދި ްގޮްތގޮތަކުްނ، ްއެތައް ްތަފާތު ްކުށްަތކާ ހިނގާފައިވާ

ޒަތްތެރިްރައީސް.ްައޅުަގނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްމިފަދަްކަންތައްތަކުންްމިްޤައުމުްސަލާމަތްކޮށް،ްއަިދްކުރަމުންްދާތަން.ްޢިއް

ްިމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގުިޅގެން ްަޤއުމާ ްއަެނއް ްަޤއުމު ްެއއް ްެވއްޖެްއޔާ ްގޮތްތަެކއް،ްނޫނީ އެންމެްރަނގަުޅްއިންސާފުލިޭބނެ

މިްސރާބުޖަހަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއަދުްވެސްްއަުޅަގނުޑްބޭނުންވާްނަތީޖާްނެރެވޭނެްގޮތްތަކެއްްހޯދައިްއެްމަގަށްް

ްގޮަތކަްށް ްވަކި ްވެއްޖެއްޔާ ްނޫނީ ްއަަރއިގަެނގެން ްއަވަސް ްހާޒިރުކުރުމުގަިއ ްމީހުން ްބައެއް ްކޯޓުތަކުން ހަނދާންވަނީ،

ްއެބަ ްުއޅެމުން ްަޤއުމުތަކުަގއި ްއެކި ްމީހުން ްވީ ްއަހަރުތަެކއް ްެއތައް ްކުރަމުންދާއިުރގައި ްެއއްވެްސްްކަންތައް ްެއއިން ދޭ.

މީހަކުްކޯޓަކަށްްހާޒިރުކުރެވޭްަކމަކަށްްނުވޭ.ްއަދިްއަޅުަގނޑުެމންނަށްްފުލުހުންގެްމުއައްސަާސއަށްްމިްދެންނެވިްއެކިއެިކް

ްމުައއްސަސާް ްއެ ްވެސް ްވާިއރު ްހުށަހަޅާފައި ްއެދި ްހާޒިރުކޮށްިދނުމަށް ްމިހާރުވެސް ްކޯޓުަތކުން ްދިވެހިރާއްޖޭ ފަރާތްތައް

ްމި ްވަނީ ްކަހަލަްްވެސް ްއެހެން ްބައެއް ްއެާއްިޚލާފަށް ްހާޒިރުކުރުުމގަިއްނުކުެޅދިފަ.ްއެހެންނަމަވެސް ދެންނެިވްފަާރތްތައް

ހާލަތްތަކުގައިްވަރަށްްއަވަްސައރުވައިލާފައިްނޫނީްެވއްޖެއްޔާްވަރަށްްރަނގަޅަށްްމަސައްކަްތޮކށް،ްމިްދެންނެވިްފަރާތްތައްް

ް ްހާޒިރުކުރަމުން ްފަރާތްތައް ްބޭނުންވާ ްގޮުތގަިއްނޫނީ ްގަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްފެނޭ. ްއެބަ ްއަޅުަގނޑަށް ްވެސް ދާތަން

ްފާސްކުރެވިފަިއް ްޤާނޫނެއް ްމިފަދަ ްކުރިން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްވަނީ ްމި ްދިމާވެފައި ްގޮތްތައް ްއުނދަގޫ ްދަތި މިދެންނެވި

ްގޮތްތަކަކަށް ްމިފަދަ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުރިން ްއަދި ްވެދާނެ. ްކަމުގައި ްސަބަބުން ްކަމަށްްްނެތުމުގެ ްވެދާނެ ކަންތައްތައް

ްތަޖުރިބާެގް ްއެހެންނަމަވެސް ްވެދާނެ. ްވެސް ްކަމުގައި ްނެތީމާ ްކުރެވިަފއި ްމަސައްކަތްތަެކއް ްެއކަށީގެްނވާ ގަބޫލުކުެރވިގެން

ްދަންނަވާނީް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަލީގަިއ ްނަތީޖާތަކުގެ ްނުކުންނަމުންދާ ްކަންތައްތަކުން ްދިމާވާ ްމި ްއަދި އަލީަގއި

ްހޯދަންޖެހިފައިްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަެގއް ްދެވޭނެ ްކަންތައްތަުކގަިއްކުިރއަށް ްހައްުލްހޯދައި،ްމި ްދާއިާރްއަީކްމިއަދު މި
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ްވެގެންޮގސް،ް ްޤާނޫނަކަށް ްފާސްވެ، ްބިލެއް ްމިފަދަ ްެއދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްކަންތައްތަެކއް. އޮތް

ްވެއްޖެއް ްނޫނީ ްޓަކައި ްނެރުމަށް ްނަތީޖާ ްމިއެދޭ ްކުށްތަކުގަިއްއަޅުަގނޑުމެން ްޖިނާޢީ ްޤައުމަށް ްއަނެްއ ްޤައުމުން ްއެއް ޔާ

ްމަދަދެްއް ްއެހީތެރިކަމާއި ްއޮތް ްދެވެން ްހޯދުމުގައި ްހެކިބަސް ްނޫނީ ްބަޔާންނަަގއި، ްވެްއޖެއްޔާ ްނޫނީ ްހާޒިރުކޮށް، މީހުން

ްކުރިއެރުންތަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފެށީމާ ްޢަމަލުކުރެވެން ްޤާނޫނަށް ްއެ ްފާސްވެ، ްޤާނޫނެއް ްލިބިގެންދާެންލިބޭނެފަދަ ެކއް

ް.السالم عليكنوކަމަށް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަށްް ްޖަލްސާ ްތެރެއިން ްބޭފުޅުންެގ ްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ްފުރުޞަތަށް ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ މި

ނޑުްފަހުބަސްްވިދާޅުވުމަށްްޓަަކިއްވަަޑއިގެންްިތއްބެވިްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްމިހާރުްފުރު ޞަތުއަރުވައިްމިްނިމުނީ.ްއަުޅގަ

ްބިލުްހުށަހެޅުއްވިްނައިފަރުްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

 ްެކުވން:ވާހަކަދެއްމަދުްމުޙައްމަދުްނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙް

ްޝުކުالرحينްالرحونްهللاްبسن ްއެހީތެރިކަންް. ްޤާނޫނީ ްމައްސަަލތަކުަގއި ްއާދެ!ްޖިނާޢީ ްރައީސް. ރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރި

ްމަޤްޞަދުތަކެއްް ްގިނަ ްވަރަށް ްބިލުން ްމި ްހުށަހެޅީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްފަރާތުން ްސަުރކާރުގެ ްބިލެއް ބަދަލުކުރުމުގެ

ް ްރާއްޖެ ްމައްސަލަތަުކގައި ްޖިނާޢީ ްބިލުން ްމި ްއާދެ! ްުއއްމީދުގަ. ްއެީހްހާސިލްވެދާނެކަމުގެ ްގޮތުން ްބައިނަލްއަޤްވާމީ އިން

ްގޮތުްން ްގުޅޭ ްހުށަހެޅުންތަކާ ްހުށަހަޅާ ްޤައުމުތަކުން ްބޭރު ްގޮތުން ްގުޅޭ ްކަންކަމާ ްއަންނަނިވި ްޓަކައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ް ްލިޔުެމްއްް-1ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ. ްނުވަތަ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްހޯދުމާ ްހެކި ްބޭނުންވާ ްޝަރީޢަތަކަށް ްހިނގާ ްޤައުމެއްަގއި ބޭރު

ތަްއެނޫްނވެސްްއެްއޗެްއްހޯދުމާްގުޅޭްގޮތުްންބޭރުްޤަުއމެއްަގއިްހިނގާްޝަރީޢަތަކަްށްނުވަތަްތަޙްޤީޤަކަށްްބޭނުްނވާްނުވަ

ްމުދާް ްހޯދާފައިވާ ްގޮތުން،ްާރއްޖޭަގއިާވްކުށްކޮްށގެން ްގުޅޭ ްއަމުރުްނެުރމާ ްހިފެހެއްޓުމުގެ ްހޯަދއި ްޓަަކއި ްހޯދުމަށް އެްއޗެއް

ްމު ްމުދަލުން ްގުޭޅްގޮތުން،ްހިފެހެއްޓުމާ،ްއެފަދަ ްތަންފީޛުކުރުމާ ްއަމުރުތައް ްނެރޭ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްހުއްޓުވުމާ ޢާމަލާތުކުރުން

ްަޤއުމެްއގަިއް ްބޭރު ްޓަކައި ްއެހީފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްގޮތުން ްަބއިނަލްއަްޤާވމީ ްއިން ްރާއްޖެ ްމައްސަލަތަކުަގިއ ްޖިނާޢީ އަދި

ްއެހީ ްތަޙްޤީޤަށް ްނުވަތަ ްޓަކައި ްހެކިދިނުމަށް ްޝަރީޢަތެއްަގއި ްޤައުމަްށްހިނގާ ްއެ ްމީހަކު ްރާްއޖޭގަިއވާ ްޓަކައި ތެރިވުމަށް

ްއިންިތޒާމުތަްއް ްގުޅޭ ްހުށަހެޅުންތަކާ ްހުށަހަޅާ ްަޤއުމުތަކުން ްއެ ްއެދި ްހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ްނިޒާމު ދަތުރުކުރުމުގެ

ްވާހަކަ ްބިލަށް ްމި ްއާދެ! ްހާސިލުވާނެ. ްބިލުން ްމި ްމަޤްޞަދުތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްމިނޫނަސް ދެްއކެިވްހަމަޖައްސައިދިނުން.

ްއާދެ!ް ްބޭފުޅުންނަްށްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްތާއީދުކުރެއްވީތީ ްބިލަށް ްމި ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި

ްޕޮޒިޝަނަްށް ްއޮތް ްމި ްރާއްޖެ ްހިތުމަކީ ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްމުޢާހަދާތަކަށް ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްމިހާރު ްއަކީ ދިވެހިރާއްޖެ

ްކޮންމެހެ ްެވސް ްމިްބަލާއިރުަގއި ްައއިސް ްކުށްކޮށްފައި ްަޤއުމުތަުކގައި ްބޭރު ްާއދެ!ްއެގޮތުން ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްވެސް ން
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ްމެދުވެިރކޮށްް ްވަކީލުން ްހޯދުމާ،ްޤާނޫނީ ްބަޔާންތައް ްމީހުންގެ ްހޯދުމާ،ްއެ ްމީސްމީހުން ްފިލަިއްތިބޭ ްައއިސް ްއަށް ރާއްޖެ

ހޯދައިދީފަ.ްއާދެ!ްމިްބިލުންްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލަށްްްކަންތައްތައްްކުރުމުގެްއިޚްތިާޔރުތަކެއްްމިްއޮންނަނީްމިްބިުލން

ްއެހެންނަމަވެްސް ްކަންބޮޑުވެަވަޑއިގަންަނވާ. ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަެއއް ްއޮތީމަ، ްދެްއވާފައި އިޚްތިޔާރުތަެކއް

ްއެް ްއަުޅގނޑުމެން ްއެއީ ްއޮތުމަކީ ްދީފައި ްއިޚްތިޔާރުތަެކއް ްޕްރޮސެކިުއޓަރްޖެނެރަލަށް ްހިތުން އްގޮަތކަށްވެްސްއަޅުަގނޑު

ްޮބޑަށްް ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖެނެރަލަށް ްޕްޮރސެކިއުޓަރ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްކަމެްއ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ

ްވާހަކަތަަކީކް ްގިނަ ްދެއްެކވި ްމެންބަރުން ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ްއާދެ! ްކުރަން. ްވެސް ްއިތުބާރު ްއަދި އިޙްތިރާމުކުރަން.

ްއެ ްކޮމިޓީްނ ްމަރުޙަލާގައި ްބިލުްކޮމިޓީ ްމި ްބޮޑަށް ްވެސް ްމިއަށްުވރެ ްއަދި ްރިޢާޔަތްކުރެިވގެން، ްމަްއޗަށް ކަންކަމުގެ

ނޑުްިމްބިލުގެްފަހުބަސްްއިްއވަމުންްދަންނަވައިލާނީްމިްބިލަީކްމިް ފުރިހަމަކުރެވިދާނެްކަންތައްތަެކއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްހު ްމިއަދު ްއަދި ްބިލެކޭ. ްބޭނުންތެރި ްަވރަށް ްޚާއްަޞކޮށް ްބިލާްދުވަސްވަރަށް ްމި ްވެސް ްމައްސަލައާ ްކުއްލި ށަހެޅުނު

ނޑަށްްފާހަގަކުެރވޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިްބިލުްކޮމިޓީްއަށްްގެންަދވަިއގެްން ކޮންމެވެސްްކަހަލަްުގޅުންތަކެްއްހުރިްކަމަށްްއަޅުގަ

ްކަމަށް ްއެދޭއެދުން ނޑު ްއަުޅގަ ްނިންމައިދެއްވުމަކީ ްައވަހަށް ްމައްސަލަ ްބިލުގެ ްމި ްނުަނގައި ްދުވަސްަތކެއް ްމިްްގިނަ ވާތީ

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިްއޔާ، ްނިންމާލަން. ްވާހަަކކޮޅު ްައޅުަގނޑުގެ ްބޭނުންކުރަމުން ްފުރުަޞތުގެ ްދަންނަވާލަން ވާހަކަ

ްރައީސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިަޓމު ްއެޖެންާޑ ްނިންމެވ11.2ްުޝުކުރިއްާޔ. ްގޮތެއް ްމަޖިލީހުން ްމިއަދު ްބިލަށް ްމި ްނިމުނީ. ްމި ްހިސާބުން މަށްްމި

ްބަލައިގަތުމަށްްފެނޭތޯްވޯޓަށްްދެންނެވުންްއޮންނާނީްމާދަމާ.ް

ްްއެޖެންޑާް-11.3 ްއަބޫބަކުރުްމާް-11.3އައިޓަމު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ވަށު

ްހިމާޔަތް ްބަނދަރު ްވަިއގެ ްބައިނަްލއަޤްވާމީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއޮންނަ ްހުޅުޭލގައި ްބަހުްސްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްބިުލގެ ކުރުމުގެ

ްމިް ްތެރެއިން ްއެދިަވޑަިއގެންފަިއާވްމެންބަރުންގެ ްވާހަކަފުޅުދައްކަވަން ްބިލަށް ް)ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު(ްމި ކުރިއަްށގެންދިއުން.

ްތެރެއިްން ްމެންބަރުންގެ ްިތއްެބވި ްޖަލްާސގައި ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްވަަޑއިގެން ްމެންބަރަކު ްެއއްެވސް ްޖަލްާސަގއި ވަގުތު

ނުޑްމެންބަ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްނިމުނީ ްހިސާުބން ްމި ްބަހުސް ްބިލުގެ ްމި ްނަމަ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްންއެދިަވޑައިުނގަންނަވާ ރަކު

ބަލާނީ.ްމިްބިލުްހުށަހެޅުއްވިްމާވަށުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރު،ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެް

ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ނޑުްްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްއެބަ ްއެދިަވޑަިއގެންފައި ްފުރުޞަތަކަށް ްވަނަ ްދެ ނާޒިމު

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު
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ްބައިނަالرحينްالرحونްهللاްبسن ްޮއންނަ ްހުޅުމާލޭގައި ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ، ްވަިއގެް. ލްއަޤްވާމީ

ްއަްށް ްވާަހކަ ްމި ްދުވަހުަގއި ްފަހު ްއެންމެ ްފަރާތުން ްހުށަހެޅުއްވި ްމައްސަލަ ްމި ްިމހާރު ްެއއް، ްވާހަކަ ބަނދަރުގެ

ްހުރިް ްކަންތައް ްއޭރު ްވިސްނުންުފޅުގަިއ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްއަިދ ްކަމަށާ ްހައްލުވެފަިއވާ ްމިހާރު ްިމކަން އިޝާރާތްކުެރއްވި.

ްކަންތައްތަކާ ްއެ ްއަދި ްަވިއގެްްގޮތާ ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްބަނދަރު، ްވަިއގެ ްހުޅުމާލޭގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުން. ެބހޭ

ްހުރި.ްއަިދް ްއެބަ ްެއއަރޕޯޓުތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްރާއްޖޭަގއި ްައދި ްނަމުަގއި ްމި ްއަދި ްގޮތުަގއި ްހިމާޔަތްކުރުން.ްމި ބަނދަރު

ްތަ ްަވކި ްހިމާޔަތްކޮށްފައި، ްތަނެއް ްަވިކ ްއޮންނަ ްތަނެްއަގއި ްއަދިްވަކި ްހިމާޔަތްނުކުރަން، ްތަންަތން ްއޮންނަ ނެއްަގއި

ްގޮތަށްް ްކުާރ ްކަންތައްަތއް ްގޮަތަކށް ްވަިކ ްމަޖިލީހަށް ްުނވަތަ ްގޮތަްށ، ްހުށަހަޅާ ްިބލުތައް ްއަިދ ްގޮތަށް ވާހަކަދަްއކާ

ޕޯޓަށްްދިމާވެަފއިްއަޅުަގނޑުމެންްބައްޓަންކުެރިވެގންނުވާނެ.ްހުޅުމާލޭގެްހާލަތުްމިއަދުްބަލަންްއެބަްޖެހޭ.ްހުޅުމާލޭގެްއެއަރ

ްޤައުމުތަާކއިް ްބޭުރގެ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްގުިޅގެން ްއެކަމާ ްއަދި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަލަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހާލު ްނިކަމެތި ްދަތި ހުރި

ްެކނޑިނޭިޅް ްފެނިގެންދިޔައީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެވސް ްދެންމެގައި ްބަލަންޖެހޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގުޅުމަށް ްއޮތް ރާއްޖެއާ

ް ްމި ްރަީއސް، ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްދޭތެރޭަގއި ްއިންޑިާޔއާ ްާއިއ ްދިވެހިާރއްޖެ ްއަދި ްސަަބބުން، ްމަްއސަލަިއގެ ަޚއްސާސް

ްވޭންދެނިވިް ްނުހަނު ްހިތްދަތިކަމާ،ްއަދި ްނުހަނު ްއޮތީ ްމި ްރައްޔިތުްނނަށް ްރާއްޖޭގެ ްހިތްހަމަނުޖެހުމުގެްސަބަބުން އުފެދުނު

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަހައްމަލްކުރަންޖެހިފަ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައުގްގޮތެްއގައި ްއެއްގެ ްބަސްތާ ްހިލަ ްހިލަވެލި، ްމިއަދު އީސް.

ްައޅުަގނޑުމެންނަށ211ްްް ްަމއްސަލަ ްއިމާރާތްކުރުމުގެ ްެނތް.ްގެދޮރު ްުނވެސް ްެއްދިަޔއީ.ްއަިދްލިބޭކަށް ްއަރަިއގެން އަށް

ްމައްސަލައި ްމި ްޖީ.އެމް.އާރުެގ ްއަދި ްހިމާޔަތްކުރުމޭ، ްބަނދަރު ްވަިއގެ ްހުޅުމާލޭގެ ްހައްލުނުކުރެވި. ްއޮތީ ްސަބަބުންްމި ގެ

އަޅުަގނޑުމެްނގެްރާއްޭޖގެްަރްއޔިތުންނަށްްދިމާވީްކޮންކަެމއްޯތ؟ްކޮބައިތޯްއެްތަުނގެްސަބަުބންްދެންްވިދާުޅވަމުންްދިޔައީް

އެންމެްފަހުންްއެްމަނިކުފާުނެގްވާހަކަފުުޅގަިއްިއޝާރާތްކުރީްމިހާރުްޑޮލަރުގެްއަުގްހައްުލވެެގންްހިނގައްޖޭ.ްއަދިްބޭންުކް

ްމޯލްޑިވްސްް ްވިދާުޅވީ.ްއޮފް ްމި ްވާހަކަފުޅެއްތޯ ްކޮންކަހަލަ ްއެޅިއްޖޭ. ްޑޮލަރު ްމިހާރު ްކާޑުތަކަކަށް ްޑެބިޓް ްހުރި ްކުރީަގއި ގެ

ޑޮލަރުްުދވާލެްއގެްަމްއޗަށްްމީހަކަށްްހޭދަވަމުންދަނީ.211ްްޑެބިޓްްާކޑުަގއިްއެްަނގަނީްަވރަށްްބޮޑުްޕަސަންެޓއްްލިިބގެންް

ްއެއަ ްބަނދަރުގެ ްވަިއގެ ްބައިނަލްއަްޤވާމީ ްމިްއެއީ ްބަލަންޖެހެނީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކުރިއެރުމެއްތޯ. ްއައި ްސަަބބުން ރޕޯޓުގެ

ްއެއްތޯ.ް ްަފއިސާ ްކިހާވަރެްއގެ ްލިބުނީ ްއަށް ްމީރާ ްއާދެ! ްަދއުލަތަށް، ްއޮްތއިރުަގއި ްޖީ.އެމް.އާުރގަިއ ްކުީރގެ އެއަރޕޯުޓ

ްއެބަ ްސާފު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބެލީމަ ްހިސާބުތައް ްދައުލަުތގެ ްރައީސް. ްޖީ.އެމް.އާރުެގްްޢިއްޒަތްތެރި ްދައުލަތަށް ވޭ.

މިލިޔަންްރުފިާޔްދައުލަތަށްްޖަމާކުރިއިުރގަިއ411ްްމަސްުދވަހުގެްތެރޭގައ4ްްިފުރަތަމަްކުއާޓަރަގއި،ްމާނަްައކީްފުރަތަމަް

ް ްމިހާރުްނެގިގެން ްމަންފާްއަކީ؟1ްްއެއަރޕޯޓު ްލިބުނު ްއަކީ؟ްޮކބައިތޯ ްފައިސާ ްލިބުނު ްދަނީ.ްކޮބައިތޯ ްމި ްވެގެން އަހަރު

ްމިްއެހެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސަބަބުން ްކަންތައްތަުކގެ ްމިކަހަލަ ްއަދި ްދައްކަިއ، ްވާހަކަތައް ްމިކަހަލަ ންވީމާ،

ްފަރާތުން.ް ްކުރި ްމިކަން ްސީދާ ްޒިންމާަނގަންޖެހެނީ ްމިކަމުގެ ްކަންތައްަތއް ްހިތާމަވެރި ްވޭންދެނިވި ްމި ްމައްސަލަ، ދިމާވި

ްއަޅުަވއިް ްބޮލުގައި ްތާޖު ްމިކަމުގެ ްކުރިމަތީަގއިްއަދި ްއެމްބަސީ ްއިންޑިޔާ ްތިބީ ްއެ ްމިހާރުވެސް ްަރއްޔިުތން ްރާއްޖޭގެ ގެން
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ްފެށިގެންް ްޒަމާނުއްސުރެ ްއަދި ްނޫން. ްކަމެއް ްބޭނުންވި ްފެންނަން ްރަްއޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމިއީ ސަލާންޖަހަން.

ްރައްޔި ްގިނަ ްއިންޑިާޔގެ ްެއއް، ްއާމްދަނީ ްއައި ްލިބެމުން ްަރއްޔިތުންނަށް ްއާމްދަނީްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްލިބެމުންދިޔަ ތުްނނަށް

އެްއ،ްއަދިްއެްތަނުަގއިްގެްސޓުހައުސްތައްްހިފައިގެންްާރއްޖޭގެްރައްޔިތުންްއެބަްތިބިްވަަރށްްރަނގަޅުްނަފާްއެއްްލިބޭް

ްއަންނަންޖެހިފައިްމިް ްމާލެ ްއެނުބރި ްމީހުން ްއެ ްއަކީ ްާހދިސާ ްހިތާމަވެރި ްއޮތް ްމިހާރުްދިމާވެފައި ްމީހުންނަށް ގޮތަށް.ްއެ

ްއަޅަެއއްނުލާ.ްއެީއްރާއްޖެާއްއޮތީ ްމީހުން ްުއސޫލުން،ްކުީރގަިއްއެ ްގެެއްއގަިއްިވޔަފާރީގެ ްެއްއވެސް .ްއިްނޑިާޔގަިއްނެތް

ްގާތްްެއުކވެރިކަމެްއްޮއތްްދައުލަތެއް.ްއަދިްަޤއުމެްއްއިންޑިާޔްައކީްޒަމާުނއްސުރެ،ްއެހެންނަމަވެސްްމިްތަނުަގއިް ވަރަށް

ްހަލަބޮލި ްސިޔާސީ ްބައެއްގެ ްމަދު ްަބވަިއ،ްތިބި ްސަރުކާރަށް ްއިންޑިޔާ ްމުޅި ްއިްނޑިާޔގެ ްަވްއޓައި،ްއަދި ްތެރެއަށް ކަމެއްގެ

ްބެހޭް ްޖަރީމާއާ ްހިންގާ ްމި ްމީހުން ްމި ްބަވައި،ްއަދި ްކޮމަންެވލްތަށް ްބަވައި،ްއަދި ްަރއްޔިުތންނަށް ްއިންިޑޔާގެ ްމުޅި އަދި

އެއީްގުޅުންްަކނޑައިލާްބަަޔކަށްްެވގެންދާތަންްގޮތުންްކުޑަްނަަމވެސްްއެްއޗެްއްބުނެފިްކަމަށްްވަނީްނަމަްެއްމީހުންނަކީް

ްުގޅުްން ްދުނިޔެާއ ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްހުރި ްހިތާމަ ްިމއީ ްދިޔައީ. ްމި ްފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޖެހޭ ނޑުމެން ްަޤުއމެއް.ްއަުޅގަ ްއޮތް ްދުނިޭޔަގއި ްއޮތް ްލާމެހިަފއި ނޑުމެންނަކީ ްނެްތ.ްއަުޅގަ ްތިެބވޭކަށް ނޑާަލއިގެން ނީްކަ

ްހިމާޔަތްކުރަން.ް ްޖެހެނީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްއެއަރޕޯޓުތައް ްއެންމެހައި ްހުރި ްރާއްޖޭަގއި ްއަދި ްގުޅިގެން، އެންމެންނާ

ް ްއޮްތ ްޖެހިގެން ްބަދަލުގައި ްކުރުމުެގ ްހިމާޔަތްކޮށްފައި، ްެއއަރޕޯްޓ ްއޮތް ްތަެނއ15ްްްހުޅުމާލޭގައި ްއޮތް މޭލުގަިއ

ްހަދައިގެން ްއެއަރޕޯޓަަކށް ނޑުމެންނަްށްްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއަުޅގަ ްވީ؟ ްއެއްތޯ ްފައިދާ ްކޮން ްތިބީ. ްމި ނޑުމެްނ އަުޅގަ

ް ްޖެހިގެން ްކޮންކަމެއްޯތ؟ ްކުރެވުނީ ްއެއަރޕޯޓެްއ15ްްމިކަމުން ްއިްނޓަރނޭޝަނަލް ްއޮތް ްއެބަ ްތަނެއްގައި ްޮއތް މޭލުގައި

ްއިތުރުވެ ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްކޯޗެއްތޯ؟ ްލިބުނީ ްދައުލަތަށް ްސަބަބުން ްކަމުގެ ްމި ްމިކަހަލަްހަދާފަ. ްއެހެންވީމާ، ްއޖެތޯ؟

ްދަނީް ްމި ްަރއްޔިތުން ްާރއްޖޭގެ ްމިއަދު ްސަބަބުން ްކުރުމުގެ ްކަންތައްތައް ްދެކޮޅުނުޖެހޭ ްމިކަަހލަ ްކޮށްގެްނ، ކަންތައްތައް

ްމިް ްބަދަލުކުރަން ްސަރުކާރު ްބާޣީ ްމި ްއަވަހަށް ްކަމަކީ ްކުރަންޖެހޭ ްއަވަހަށް ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުމެްނ ނިކަމެތިވަމުން.

ް ްފޮރިންްޖެހެނީ. ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްގެންނަްނަވނީ. ްއަްށ ްރާއްޖެ ްމި ްވެރިކަމެްއ ްއޮތް ްއިންތިާޚބުކޮށްފައި ރައްޔިތުން

ނުޑމެންްނަފާލިބޭްގޮތަކަށްްމުޅިް އިންވެސްޓުމަންޓުަތއްްައޅުަގނޑުމެންްހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ.ްހުރިހާްއެންމެންނަށްްއަޅުގަ

ނޑުމެންްބަްއޓަންކުރަންޖެހޭނެ.ްޝުކު ްރިއްޔާ.ރާއްޖެްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަންނަވަން.ް ްއެދި ްވަޑަިއގެންދެްއވުމަށް ްރިޔާސަތަށް ްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ވެލިދޫ

ނޑުްކުރިމަތީގައިްމިްއޮތްްބިލަށްްާވހަކަދެއްކުމަށްްޓަަކއިްމިހާރުްبسن هللا الرحون الرحين)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްް ް.ްއަުޅގަ

ްފަ ްފުރުޞަތުއަރުވަނީ ްމި ްދާއިރާގެ ްރެސްމާތޮޑާ ްމުއްޠަލިބަޢިއްޒަތްތެިރ ްއިބްރާހީމް ްއަޅުަގނުޑްމެންބަރު ްއެއަށްފަހު ށް.

ްއަށް.هللاްފުރުޞަތެއްްއަުރވާނަންްއިހަަވންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު
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ް

ްކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަ

السالم ް.سيدنا هحود وعلى آله وصحبه أجوعينالصالة والسالم على  .رب العالوين الحود هلل.ްبسن هللا الرحون الرحين

ނޑުމެންގެްބަހުންްނަަމް  عليكن ޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްާރއްޖޭގެްބައިނަލްއަޤުވާމީްެއއަރޕޯޓު،ްައޅުގަ

ްއެ ްއިންޓަނޭޝަނަލް ނޑުްމާލޭ ްއަުޅގަ ްނެގުމަށްފަހުގައި ްއަތުން ްޖީ.އެމް.އާރު ްއިންޑިޔާގެ ްދިވެހިދައުލަތަށް އަރޕޯޓު

ްއަްށް ްރުފިޔާ ްބިލިއަން ްއެއް ްއާމްދަނީ ްއަހަރުގެ ްމި ްދައުލަތުގެ ްލިބިއްޖޭ.ްދިވެހި ްއާރޯކަން ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ދަންނަވާނީ

ްރުފިޔާ ްބިލިއަްނ ްެއއް ްއާމްދަނީ، ްިލބޭ ްެއއަރޕޯޓުން ްއޮީތްްއިތުރުެވގެން ްއެ ްމިހާރު ްވާހަކަ ްއިތުުރެވގެންދާނެ އަށް

ްަފއިާސް ްކާޑަށް ްކާޑާިއްޑެބިޓް ްކްރެޑިޓް ނޑުމެންގެ ްކަެމްއ.ްއަުޅގަ ްއުފާކުރަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން އިޢުލާނުކުރަްއވާފަ.ްމީ

ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްބަެއއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބުނިބުނުމާ ްއިން ްއޮްފްމޯލްޑިވްސް ްބޭންކު ްވާހަކަ ން،ްޚާއްޞަކޮށްްޖަމާކޮށްދޭ

ްއިންޓްރަސްަޓާކް ްބޮޑު ްަވރަށް ްމީހުން ްއެ ްެއއީ ްވިދާޅުިވ. ްވާހަކަފުުޅގައި ްމެންބަރުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ މަޑަވެލި

އެީކގައިްަނގާްއެްއޗެކޭ.ްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް،ްއެހެނެއްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކުރިންްެއްކާޑުްބޭނުންކުރެވޭްދުނިޭޔގެް

ް ްޤައުމަކަށް ްޤައުމުތަުކެގްކޮންމެ ްބޭރު ްއަިއސް ްފަހަކަށް ްއެކަމަުކ ްކާޑު. ްެޑބިޓް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ގޮްސގެން

ްހުއްަޓއިލާފަ.ް ްއެކަން ްއޮތީ ްއޭރު ްއިން ްމޯލްޑިވްސް ްއޮފް ްބޭންކު ްނުލިބޭތީ ްޑޮލަރު ްފޮނުވަންޖެހޭ ބޭންކުތަކުން

ްެއއަރޕޯ ްގުިޅގެން ްލިބުމާ ްދިވެހިންނަށް ްއެައރޕޯޓު ްރާއްޭޖގެ ްސީާދްއެހެންނަމަވެސް ްޑޮލަރު ްނޫނީ ްފައިސާ، ްލިބޭ ޓުން

ްލިބިފަ.ް ްވަނީ ްމި ްއުާފވެރިކަން ްހިތްހަމަޖެހުމާއި ްދިވެހިންނަށް ްމިހާރު ްފެށުމުން ްވަންަނށް ްބޭްނކުތަކަށް ރާއްޖޭގެ

ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްގެންގުޭޅްއެަތއްްބަޔަުކ،ްާކޑުްގެންގުޭޅްއެަތއްްބަޔަކަްށްފަސޭހަކަމާްއެީކަގއިްރާއްޖެްއިންްބޭރަށްްކުރާް

ދަތުރުދަތުގައިްއެްމީހުންނަށްްޑޮލަރުްއަދިްކޭޝްްނުގެންެދުވނުކަމުގައިްވިޔަސްްއެްމީހުންނަށްްއެއްެވސްްދައްެޗއްްނެތިް

ނޑުމެންނަށްްމިދިޔަްއެއްްައހަރުްތެރޭގައިްހަމަްޔަޤީނުންް އުޅެވޭނެްަމގުްމިްވަނީްފަހިވެފަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްައުޅގަ

ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްރަނގަުޅެވއްޖެ.ްްވެސް ްމަސްވެރިކަން ްލިބިއްޖެ. ްތަނަވަސްކަން ްއަށް ދިވެހިރާއްޖެ

ްއެް ްއޮިޑވެރިންނަކަށް ްއެތައް ްތިބި ްނުދެއްކި ްލޯނު ްކުރިން ްމަސްވެރިން ްދަތުުރކުރާ ނޑުަތުކގައި ްމަްސކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ީރގައިްދާިދްއިހަކަށްދުވަހުްމީހަކުްބުނީްމީހުންގެްލޯނުްދެއްކިއްޖެ.ްމިައދުްއެްމީހުންްތިބީްހިތްހަމަޖެހިފަ.ްއަޅުަގނޑުްަކއި

ް ްއަށް ްއޭނަ ްތެރޭަގއި ްއަހަރު ްބަހާފައި،ްއޭަނ2.5ްްމިދިޔަ ްމަސްވެރިކަމުން ްދޯންޏަށް ްއޭަނގެ ްަހމައެކަނި ްރުފިޔާ މިިލއަން

ްމީ ްއޮްތވަރު. ްޮގއްސަ ްުކރިއަށް ްމަސްވެރިކަން ްއޮތީ ްމި ްއެހެންކަމަށްވެއްޖެްއާޔ ްލިބުނޭ. ްއެކަނި ްބައިން ްލިބުނު ްއަށް

ރުފިޔާްއަށްްމަސްކިލޯްހުރިއިރުްމިްޤައުމަކުންްލިބުނުްއެއްެޗްއ31ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއާމްދަނީްލިބެމުންްދިޔަވަރު.ްމީް

ް ްމިއަދު ްއޮތ26ްްީނޫން. ްމަސްވެރިކަން ްހިތްހަމަޖެހިފަ. ްތިބީ ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްހުރިއިރުގައި ްމަސްކިލޯ ްއަށް ރުފިޔާ

ްއެއާެއކީ ްހަމަ ްލިޭބްރަނގަޅުވެފަ.ްއެހެންމެ ްއެއަރޕޯޓުން ްަވޒީފާތަކާއި ްއެއަރޕޯުޓގެ ްއާމްދަނީްއާއި ްލިބޭ ްެއއަރޕޯޓުން ަގއި

ްލިބިފަ.ް ްހިތްހަމަޖެހުމެއް ްއިުތރު ްވަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހަމަޖެހުމުން ްގޮތަށް ްިލބޭ ްދައުލަތަށް ްސީދާ އެްއޗެްއ
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ްރައްޔިތުން ްޤައުމުގެ ްމި ްހިތްހަމަނުޖެހުނަސް ްރައީސް.ްަބޔަކު ްއެީކގަިއ،ްްޢިއްޒަތްތެރި ްތަނަވަސްކަމާ ްއުޅެމުްނދަނީ މިއަދު

ްއެީކަގއި.ް ްރަީއސް.ްهللاްތިޔާގިކަމާ ްުކރިއަށް.ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެކަްންދާނީ ްވެސް ްއޮތްަތނުގައި އިާރދަކުރެއްިވއްާޔްކުިރއަށް

%ް ްކޮންމެހެން ްޤާނޫނުގައި ްއަންނައިރުަގއި ްފާސްެވގެން ްޤާނޫނު ްމި ްމަސައްކަތ61ްްްއެހެންނަމަވެސް ކުާރްެއއަރޕޯޓުަގއި

%ް ްވުމަށް، ްދިވެހިންނަށް ްނުޖެހޭ.41ްްމީހުންނަކީ ްލިާޔކަށެއް ްޤާނޫނުގައި ްމި ްވާކަށެއް ްމީހުންނަށް ްބޭރު އަކީ

ްބޭނުންް ްމަސައްކަތްކުރަން ްދިވެިހން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްތަނުގައި ްއެ ްޮއެވގެން ްގޮތުަގއި ްެއއަރޕޯޓެްއެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

%ް ްވާނަމަ ްމަސައްކަތ111ްްކަމަށް ްަޕސަންޓެްއްދިވެިހންނަށް ްއެއްވެސް ްހަމަ ްދާންޖެހޭނެ. ްލިބިގެން ްުފރުސަތު ކުރުމުގެ

ްއެއަރޕޯުޓް ްމި ްބަޔަކަށް ްބޭރު ްއެހެންމެ ްހަމަ ްޮއވެގެންުނވާނެ. ްގޮަތކަށެއް ްހިއްސާކުެރވޭ ްއެއަރޕޯޓުްނ ްމި ްބަޔަކަށް ބޭރު

ްގަޫބލު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމީ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮއެވގެންނުވާނެ. ްވެސް ްގޮތަށް ްޙަޤީޤަތްތަކެއް.ްހިއްސާެވވޭ ކުރަންޖެހޭ

ްމީ.ް ްހިތްހަމަޖެހުމަކީ ްިލބުނު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްުގޅިގެން ްލިބުމާ ްެއއަރޕޯޓު ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްރައީސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީ. ްވެސް ްޙަޤީޤަތަކީ ްހުރި ްފެންނަން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއަދި ްގޮުތގަިއ ްގަބޫުލކުރާ އަޅުަގނޑު

ްވާހަކަ ްޝުކުރިއްާޔްްއަޅުަގނޑު ްޓަކައި. ްފުރުޞަތުދިނުމަށް ްވަޙީދަށް ްޢަލީ ްއަްޚ، ނުޑގެ ްއަޅުގަ ނިންމައިާލނަން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްވަް ްްަބއިނަލްއަޤްވާމީ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްއޮންނަ ްހުޅުލޭގައި ްަރީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމާޔަތްކުރުުމގެްޝުކުރިއްާޔ ްބަދަރު އިގެ

ްފަޅުރަެށއްް ްއޮންނަ ްދިވެހިާރްއޖޭގައި ްބިލު، ްހިމާަޔތްކުރުމުގެ ްގޯތި ްދިވެހިރައްޔިެތްއގެ ްހުންނަ ްމާލޭގައި ބިލު،

ްވިސްނާއިރުގަިއް ްހަދަން ްޤާނޫނެއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްގަބޫުލކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްމީ ްބިލު. ހިމާޔަތްކުރުމުގެ

ްއާދަޔާ ްހުށަހެޅީްްތަންކޮޅެއް ްބިލު ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްސިފަވެގެންދަނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްކަމެއްގެ ޚިލާފު

ްއަޅުަގނޑަްށްމިްބިލުެގްމަގުަސދުްކިޔާލީމަްފާހަަގެވގެންދަނީް ކޮންއިރެްއަގއި،ްކޮންކަހަލަްޭބނުމެއްގައިޯތްބަލައިާލއިރުަގއި

ްހިތްޕުޅުގަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްބަނދަރުްމާވަށު ްވަިއގެ ްބަިއނަލްއަޤްވާމީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޖީ.ެއމް.އާރުން އި

ްކަމަށް.ް ްބިެލއް ްކަންބޮޑުވުެމއްެގްސަބަބުްންހުށަހެޅުއްވި ްޮއތް ްދޭތެރޭަގއި ްެއކަމާ ްެގންދާތީވެ ްދިޔައިމާ،ްނޫނީ ހިންގަމުން

ްއަދި ްތަނަކަށް، ްހުރިހާ ްުހރި ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްހިސާބަކަށް، ްހުރިހާ ްރަށްތަާކއިްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްތަންތަނަށްް ްއެ ްހިމާޔަތްކުރުމާއި ްތަންތަން ްސަރުކާރުެގ ްއެންމެހަިއ ްހުރި ްިދވެހިރާއްޭޖގަިއ އެއަރޕޯޓުތަާކއި

ްކަންތައްަތއް.ް ްަކށަވަރުކޮށްފަިއވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިން ްޤާނޫުނއަސާީސ ްަކންތައްތަކަކީ ްމި ރައްކާތެރިކަންދިނުމާ،

ްއަޅުް ްރަީއސް. ްބިލު.ްޢިއްޒަތްތެރި ްނައްތާލުމުގެ ްމީހާ ްއެ ްހިތްހަމަނުޖެހޭއިރަށް ްހަމަ ްދޭތެރޭގައި ްމީހަކާ ްހަމަ ަގނޑުމެން

ްދެންް ްފިޔަވަުޅއަޅަންެވއްޖެްއޔާ ްދޭތެރޭގައި ްމީހަކާ ްއެ ްަކމަކުން ްކުރާ ްމީހަކު ްއެ ްވެއްެޖއްޔާ ްނޫނީ ްރުޅިއައިމަ ްދެކެ މީހަކު

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްމީ ްބިލު. ްފިަޔވަުޅއެޅުމުގެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމުޅިންްއެކަމާ ްރޫހު ްހެދުމުގެ ްޤާޫނނު ްގޮުތގައި ގަބޫލުކުާރ
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ްފާހަގަކުރައްވާް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެިރ ްބަެއއް ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްއޮިޅގެންާދ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަުތލުމާޖީ.އެމް.އާރު ްއެއަރޕޯޓް ްދިވެްން ްތިޔާގިްއެކު ްޑޮލަރުތައް ްއެހިރާއްޖޭގައި ްވެދާނެ ްްެވއްޖޭ. ލަރުްޑޮބޭފުޅުންނަށް

ްސްހަދާފައިްތިބޭލެއްްއަދިވެނަށްްޑޮލަރެއްްނުލިބިގެންްިކޔޫދިވެހިރާއްޖޭެގްނިކަމެތިްރަްއޔިުތންރުފިޔާއަކަށްްލިބެނީްކަމަށް.ް

ްރައީްސ. ްނުވޭ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަދެއް ްވެސް ްތަންކޮޅެއް ްމިއަދުްއެންމެ ްަރްއޔިތުން ްނިކަމެތި ްއެވަީންްދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެސް

ްއުޅެންޖެހިފަ.ްއެަކމަކަށްްްޑޮލަރެއްްނުލިބިގެން ްދަތިުއނދަގުލުގައި ްހަމަ ްދާންވެސް ްއަށް ހައްލެއްްނާދޭ.ްދެންްބޭސްފަުރވާ

ްދޯ ްދިމާކުރި ްނަސީބު ްމީހަކު ްދައްކަާފނެންޏެއްގެ ްލޯނެއް ްހާލަް.ގޮތުން ްދެއްކޭ ްނޫނީ ްމެދުވެރިވެދާނެ.ްެއކަމަކު ކިަތއްްތެއް

ްމިއަދު ްވިްއކަމުންވެްދޯނިތޯ ްއެބަްްވާހަކަް.ްމިދަނީްސްލޯނުނުދެއްިކގެން ްދައްކާލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫންތޯްްވެސް ޖެހޭ

ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްރައީްސ. ްއެްޢިއްޒަތްތެރި ްމީހަކު ްހޮަވއިްނޭގ ްއެް.ފާނެމާވަހަރެއް ވާނެތޯްްއެކަމަކު

ްތިބި 3ްްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްހޮވީ ްމާވަހަރު ްމީހުން ްފަސޭހަްލަްއކަ ްމީހަކަށް ްނޫނީ ްްކަމަށް. ްގަންއިން ނަްންޑޮލަރެއް

ް ްތިބިލިބޭއިރަކަށް ްދިވެހިާރްއޖޭގައި ްތިް،ވާނެތޯ ްބޭނުންޖެހިފައި ްމިއަދުްހުރިހާ ްކަމަށް. ްލިބެނީ ްޮޑލަރު ްރައްޔިތުންނަށް ބި

ްައއްަސަވއި ްސާވޭލަްއވާވެސް ްޫނނީ ްފަްް،ކޮށްަލއްވާް. ްއެލް.ީސއަކަށް ްތެެރއިން ްވިޔަފާިރވެރިންގެ އިސާްދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްތިބި، ްބޭނުންވެފައި ްއެލް.ސީނޫްދައްކަން ްމީހުންނަށްްނީ ްކިތައް ްތިބީ ްބޭނުންވެފައި ްހުޅުވަން ްބޭންކުންްޑޮލަރުކޮޅުްއެއް ތޯ

ްހޯދާްކޮންމެވެސްްލިބެނީ؟ ްއޭނަ ްބޭރުން ްއެހެންްގޮތަކުްނ ްއަިދ ްނަަމވެސް ްައުގގައި ްބޮޑު ްނަމަވެްސްްގޮތަކަށް ގޮަތކުން

ްމިންވަރެއް ްކޮންމެވެސް ްބޭންކުން ްދިޔައިމަ ްބޭންކަށް ްހޯދައިގެން ްހާލަތަކީ.ްްޑޮލަރު ްއަދިވެސް ްކަންނޭނގެ.ްމިއީ ލިބިދާނެ

ްރަް ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއެހެންވީމާ، ްހިތްހަމަޖެހިފައި ްތިބީ ނޑުމެންނަށްްއްޔިތުން ްއަުޅގަ ްބުނެވޭނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ކަމަށް

ްދި ްހިތަށްއެރީ ްައޅުަގނޑު ްތެދުވެ ްއަޅުަގނޑު ްބެލިގެން. ްހިތްހަމަޖެހިފައިތޯ ްތިބީ ްރަްއޔިތުން ވެހިރާއްޖޭގެްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއެހެންވީ ްތިބީ. ްހިތްހަމަޖެހިފައޭ ްރައްޔިތުން ްއެހެން. ްުބނަންވީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމާ، ްބުނަންވީ ްމީހާ ްއަރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެްދެން

ް ްރައްޔިތުން ްރަްއޔިތުން ްދިވެހިރައްޖޭގެ ްބުނަންވީ ްމީހާ ްއަރާ ްމިހެންނޭ.ްދެން ްނުތެދުވެއޭްެއއްތިބީ ްކޮަޅކަށް ްގޮަތަކށްވެސް

ްގުދަ ްތިބީ ްއަުޅގައެންމެން ްިމީއތޯ ްއެށޭ. ްޙަޤީޤަތް ްަޙޤީޤަތަކީ؟ ްިމއީތޯ ްއަކީ؟ ްވާހަކަ ްދައްކަންެޖހޭ ނގޭނީްނޑުމެން

ް ްއެ ްހޯދައި، ްބަާލ ްެއކަމެއް ްރައަޅުަގނޑުމެން ްދެނެގަތީމާ. ްހާލަތު ްތިބި ްޢިްއޒަތްތެިރްްއޔިތުން ްދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ްދިވެހި ްވެސް ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްއަދި ްވެސް ްމުއްޠަލިބަކަށް ްނޭނގޭނެމެންބަރު ްހާލަތެއް ްތިބި ްރަްއޔިތުން ދިވެހިްް،ރާއްޖޭގެ

ްގޮްސްބަލައި،ްއަދިރައްޔި ްކައިިރއަށް ްރަްތުންގެ ްއަޑުއަަހއި،ްއެ ްވެއްޖެްއޔިތުންެގްޝުޢޫރުތައް ނޑުމެންްޫނނީ ްއަުޅގަ ްއޔާ

ްަލއި ްނޫންތޯ.ވޯޓެއް ްބަލަންވީ ްހިތްހަމަޖެހުނުތޯ،ްނޫންތޯ ްަރއްޔިތުްނގެ ްމެޖޯް،ބެލީމަްގެން ްހިތްހަމަޖެހޭްރައްިޔތުންގެ ރިޓީ

ްހިތްހަމަ ްބުނެފިއްޔާ ްކަމަށް ްފެންނަ ްއަޅުަގނޑަށް ްމިއީ ްއަުޅގަޖެހުނީ. ްތަޢައްޞަގޮތުަގއި ްޒާތީ ްމިއަދު ްބުންނޑުމެންނަށް

ް ްކަންކަންކުރެޭވތީ ްތިބެ ްބަފުރިގެން ްސަރުކާރު ްހިތްހަމަޖެހުނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްނަތީޖާ. ްއެކަމުގެ ްކުރިޔަސް 3ްޣާވާތެއް

ނޑުގެްވަޒީުރކަން ްއެބަމީހަކަށްްދީފިއްޔާ.ްއެްރަނަގޅުވީްައޅުަގނޑަށްްސަުރކާރުްާޢއިލާްއަުޅގަ ޮއޭވްް.ްއިސްލާމްދީނުގައި

ް ްބަޔަކާ ްބަޣާވާތްކުރި ްފުރާނަ ްއެބަެއއްގެ ްހަނގުރާމަްދަންދެންެދކޮޅަްށ ްދަންދެން ްމަރުދުވަހަށް ްއެބަިއްނޫނީ ކުރާށޭ.
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ލަތަކީްވެސްްނޑުމެންްމިއަދުްިއސްލާމްދީނުގެްހާއީްއަުޅގައިސްލާމްދީނުގައިްއޮންނަްތަނެއްްނުފެނޭްއެްއވެސްްމީހަކަށް.ްމި

ްރަީއސް. ްމިހާްޢިއްޒަތްތެރި ްހާަލތު ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްކަންބޮުޑވަނީ ްގޮއްސަްހިްައޅުަގނޑުމެން ްސަބަށް

ްހަމައޮންނަ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްއެބަބުއިރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުލިބޭތީ. ްވިސްނާލަން ްއެަކން ްޖެހޭްްއްދިން

ނޑުމެންނަށްްމިް ޤައުމުެގްްޤައުމުގެްހާލަތާއިްމިްާއއިްމިްދެއްކޭްވާހަކައަޅުަގނޑުމެްނގެްހަމަބުއްދިްބޭނުންކޮށްގެންްއަުޅގަ

ްތިބި ްމިއަދު ްވިސްްރައްޔިތުން ްްނައިގޮތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެްދިވެހިާރއްޖޭގެފިކުުރކޮށްލަން. ްތިބީކީ ވިދާޅުާވްްަރއްޔިތުން

ނޑުމެްންތުރުންްފެށިގެންްދެކުނަށްްިދވެހިރާއްވެސްްއުްގޮތަކަށްްނޫން.ްމިއަދު ޖޭެގްރަްއޔިތުންްތިބިްހާލަތުްބަލަންްއަޅުގަ

ނޑުްމިއެްްވޭސާ ތިބިްްބިތުވެގެންދާނެ.ްމިްބަޣާވާތާްދެކޮޅަށްްތެދުވެދަްއކާްވާހަަކިއގެްޙަޤީޤަތްްސާއްްކޮށްލައިިފއްޔާްައުޅގަ

ް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްގިނަވަނީްރައްޔިތުން ްދުވަހަކަށް ް%ްމިއަދުްއެހެންވީމަ.ްދުވަހެއް ްމ81ްްިރާއްޖޭގެ ްބުނާނެ ްމީހުން

ްބަޣާވާ ްތިމަންނާމެން ްިތމަންނާމެން. ްދެކޮޅޭ ްސަރުކާރާ ްޖެހިއްޖޭތު ްމަް.ހާލުގައި ްިތމަންނާމެން ކޮށްފިއޭ.ްގުމަތިބިކަކޮށްިފއޭ

ްއަޅުް ްވާހަކަެއއްތޯ ްކޮން ްއެހެންދެން ްއޮތީ. ްަދއްކަން ނޑުމެން ްމިގަ ްދަްނނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިތަނަށްްބިލަްވީމާ، ކީ

ްއެްްެވސްްބަލައިގަންނަން ްެއއަރޕޯޓް ްނޫން ްެއއްެޗއް ްހިމާޔަތްވެފަްޖެހޭ ްއޮތީ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަްށް. ްދިވެހިރާއްޖެ މި

ްމާޔަތްހި ްޤާނޫނުައސާސީން ްއޮތީ ްދިނުން ްމަޖުބޫރުވެފަފުލުހުންނާއި ްަމއްޗަށް ްސިފައިންސިފައިންގެ ްއެހެންވީމާ، ޖެހޭް.

ށްެވއްޖެއްާޔްކަމަހިމާޔަތްުކރަން.ްއެހެންއިްދިވެހިްަދއުލަތްްއްްހިމާޔަތްކޮށް،ްއަދިްސަރުާކރާތަްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްެއއަރޕޯޓު

ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޮންނާކަށްމާޔަތްކުހިެއއަރޕޯްޓ ްަވކިން ްބިލެއް ްއެހެންވީމާްނުޖެހޭރުމުގެ ްރައީސް. ،ްޢިއްަޒތްތެރި

ްވޯޓުްއަދިް.ވެސްްނޫންްބިލަކީްއަޅުަގނޑުްތާއީދުކުރާްބިެލއްްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްމި ނޑު ދޭނެްބަލައިަގންނަންްއަޅުގަ

 ވެސްްނޫން.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްބިލެއް

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަބްޝުކުރިއްާޔ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއިަހވަންދޫ ްއަޚް، هللاްދުނޑުގެ

ނޑުްާތއީދުކުރަން.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްމިްޤައުމިއްޔަުތްހިމާޔަތް އަޅުަގނުޑްކުރުމަކީްދެއްކިްހުރިހާްވާހަކަތަކަށްްއަުޅގަ

ްޕީ.ޕީ.އެމްގެް،ކުރުންން،ްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުްހިމާޔަތްކުރުނަމަވެސްްއެއަރޕޯޓްްހިމާޔަތްކަމެއް.ްއެެހންވަރަށްްތާއީދުކުރާް

ރުންްއެީއީކްކުެއއްޗެހިްހިމާޔަތްްކުރުންްމިހެންްއެްއޗެހިބަިލވިްޢުމަރުްނަޞީރުގެްހުދުްވާްހިމާޔަތްްރިޔަސީްޕްރައިމަީރގައި

ް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްކަމެއް ްރަނގަުޅ ްހިމާޔަތްއެއައެހާ ްަޤއުމީްކުރުރޯޕޓް ްއިހުތިޖާޖުތައްކޮށް، ްނަމުަގިއ މުގެ

ްޕޯޑިއަ ްތިުއޅޭ ްނަމުަގއި ްއެމް.ސީައކަށްއިއްތިހާދުެގ ްްމަށް ްހުރިހާ ްަނގާފަ.ްއެިރ ްފިހާރަ ްެއއަރޕޯޓުަގއި ްހުރި ްއެބަ މީހުން

ްސަބްމެރިން ްއޮފީސްްްވޭލް ްނަޞީ، ްރުުޢމަރު ްއެއަރޕޯުޓގެ ްމުޅި ްއޮތީ ްއެ ްއޮފީސް ްސަބްމެރިން ްވޭލް ާޓްރެސްޓޯރަންގެ

ްހި ްމިއީ ްނަގާފަ. ްބޮޑުކޮށް ްޖެހިގެން ްދެން ްގޮތް. ްއާމާޔަތްކުރި ްކުއްިލއަކަށް ްތިއަރާ ްމޫނުތަކެްއެތަނަށް ްމިްއް އުފަންީވ،

ްއެއަރޕޯޓު ްމީހަކީ ްކޮންމެ ްއެއުޅޭ ްތެެރއިން. ްހަރަކާތުގެ ްއެޤައުމީ ްމީހުން. ްިވއްކަމުްނދިޔަ ްބަނގުރާ މީހުންނަށްްްގައި
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ްނުވިއްކޭތީް ްބަނގުރާ ްޙަރާމް، ްއަތުލަްނ ްއެއަރޕޯޓް ްނުވިްއކޭތީ ްބަނގުރާ ްހިސާބުކުރަްއވާފަިއވާ ފައިްޖަހާްނިކުތީ.

ް ްދީނޭ، ްކިޔާފަަޤއުމިބަލައިލަންވީނޫންތޯ ްހަމަޔަށްްއްޔަތޭ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްކަންތައް. ްކުރި ްމީހުން ްިނކުތް އި

ް ްއިނގޭތޯ. ްބޭނުންވަނީ ްެދކޭްވާހަކަދަްއކަން ނޑު ްްއަުޅގަ ްދެން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަންނަްގޮުތގައި

ް ްކުރިންދިޔަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަރުކާރެްއގަިއ ްއިްކަންަތއްތަުކގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީޞްލާޙުތެރެއިން ްކަމެއް ް.ކުރާނެ

ްގެންނަންޏާރައްޔިތު ްކަމެއް ްައއު ްހޭލުްންނަށް ނޑުމެން ްއައަުޅގަ ްގެންނާނީ. ްދެކޭންތެރިކުރުވާފައި ނޑު ގޮުތގަިއްްުޅގަ

ދިަޔްކަންކަމަކީްއެއީްރަްއޔިތުންެގްދުވަުހްކުރުގެޅިފައިްއެްހިނގައިްެއއަރޕޯޓްްބޭރުްބަޔަކަށްްދިނުމުގައިްއެްރުޖީ.އެމް.އާ

ނޑިްތެރޭގައި ްސިކު ްމީހުންގެ ްގޮެތއްަގއި ްރަނގަޅު ްދަތިތަކެއްްއެކަން ްދެނެގަތުމުަގއި ްއެކަން ްކަމަށްްްައށް ްކަމެއް ދިމާވި

ްވީ ްނޫންވެދާނެ. ްވެދާް،ެއކޭ ްދައްކަމެއް ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނެ. ްމިހާރު ްނޫންތޯ ނުޑމެން ްއަންނަނީްއަޅުގަ ްއެނބުރި މި

ްގޯސްތައް ްހުރި ްހެދިފައި ްކަންކަްނުވަތަްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިޞްލާޙުކުރަންޖެޭހ ްއިޞްލާޙުކުރުުމގެްއަުޅަގނޑުމެން ން

ްގަ ްރަްއޔިތުން ްމިއަދު ްމަތީަގއޭ. ްުއސޫލުތަުކގެ ްއެ ްމަޤުޞަދާ، ްމާތް ްއަނިޔަތާއި ްގެަނިއްބޫުލކުރޭ ުޅަގނޑުމެން

ްޕްރައިވެ ްގެނަިއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުސޫާލއި ްަޓއިޒޭޝަްނގެ ްރަބޭރުގެ ްއުސޫލަީކ ްގެަނއުމުގެ ނަގޅުްއިންވެސްޓަރުްނ

ް ްެއކަމަކާ ްއެްއޗެްއކަން. ްމުވަމިއަަދުކ ްއެްއެވސް ްއެއަރޕޯުޓގެ ްނުކުރާނެ. ްސުވާެލއް ްމީހަކު ްުސވާެލއްްއެްއވެސް ްއޒަފަކު

ޒީފާްއަށްްއަިއްމީހުންގެްވަްއެލަވަންސާއިްއެްނަށްްލިބޭީމހުންްކޮްށގެންްއެގެންްއިންވެސްޓުމީހުންްގެނެސްނުކުރާނެްބޭރު

ްއެައރްކުރިއެރުންތަާކ، ްއެ ްއަންނަމުންއަދި ްސުްްޕޯޓަށް ްއެކަމަކާ ްބަދަލުތައް ްެއްދިޔަ ްއެހެނެއްނޫން ްނުކުރާނެ. ވާލެއް

ަރއީްސްލަބިްއޔަތުްެގްރަްއޔިތުންގެްމަިޖލީހުގެްއަޣްއެކަމަުކގެްވެސްްޙަޤީޤަތަށްްބަަލއިލަމާތޯްރާއްޖޭް،ުދވަހުއެއަރޕޯޓުްދިން

ްކަމުޙައް ްދިޔައީ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްނެތް. ްނަޝީދަކަށް ްހިމަދު ްުރގަިއ ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަގުމަތީަގިއްފައިގެން

އަޅުަގނޑުމެންްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާްދެންްރާއްޖޭގެްވެރިކަމަށްްއަންނާނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްހިނގަމުން.ްއެހެންވީމާ،ް

ް ްއަޣްލަބިއްޔަާތ ްރާސާފުސީދާ ްއަޅުގަްއްޖޭްެއްއކޮށް ްއެހެންވީމާ، ްޓަކައި. ްުކރުމަށް ްވެރިކަެމއް ްދަްއކަީންގައި ްމި ނޑުމެން

ްގަ ްކުށް ްއެހެންއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްބައެކޭ. ްނިޒާމުބޫުލކުރާ ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްެތރޭގަވީމާ، ްދެންްގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އި

ްކަމެްއގަިއްތަޢާރުފު ްކޮންމެ ްހޭލުންތެރިކުރާ ްަވގުތުދީގެން،ްރަްއޔިތުން ްބަލާނަން ނޑުމެން ްއެްއޗެހިްކުއަުޅގަ ްއެ ރުަވއިގެން

ްރަތަޢާރުފުކު ްބަންދުގެ ްހަފްތާ ްމި ްއެގޮތުން ްސަރަހަން. ްއެތަެކއް ްރާްއޖޭގެ ްތެރޭގައި ްތަޢާރުފުކުރަން.ްއްދުތަުކަގއި އެްއޗެހި

ްމެނިފެސްޓޯެގް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްސަރަހައްދުތަުކގައި ްއެތަކެއް ްތަފާތު ްާރއްޖޭގެ ްތެރޭގައި ްބަންދުގެ ްހަފްތާ ްމި އެގޮތުން

ައޅުަގނޑުމެންްްއެއްކޮށްްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނާނޑުމެންގެްތައްްއަުޅގަހައުްސގެްވަޢުދުގެްތަްފޞީލުގެސްޓު

ްފަ ްެގސްޓުދޭތިން ްހޭލުންތެރިކުރުވައިދޭނަން. ްމީހުންނަށް ްބުނާއިރަށްހެއްޗަށް ްބުދެއްްޮދންް،ހައުސްޭއ ްއަންނައިރަށް މީހާ

ްއަންނަން ްބޮލަށް ްަރއީސް،ނޫން ްޢިއްޒަތްތެރި ްްޖެހޭނީކީ. ްބުތޮއްޫޑ ްވެސް ްދާގަބާަގއި ްއިން. ްތޮއްޫޑްދު ްބުނަންވީތޯ ދެން

ްމީހުންނޭ.ްއެހެނެއްނުވާނޭ.ްްމީހުންނަކީ ްމުސްލިމުބުދުދީނުގެ ްފުރިހަމަ ނޑުެމންނަކީ ްރާއްޖޭަގއިްއަުޅގަ ން.ްއެހެންވީމާ،ްމި

ްގެންނަން ްމިމި ްއިޤްތިޞާދު ްޒަމާނީ ްއެއްޗެއްްއުޅޭ ނޑުމެންެގްް.ކިޔާ ްއަުޅގަ ްއެއްވެްސްހާލެއްގައި ްއިޤްތިޞާދަކީ ަޒމާނީ
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ހަދަިއގެންްވަޅުލާްެއއްަޗކުންްނިކުންަންކަުނގައިްފަންިޑތަހަދައިގެން،ްސިހުރުްެއއްގެްހަތަރުފާރުްއެތެޭރގަިއްވަރުާވކަނުގެގެ

ްއެއްް ްކަެނއްަގއި ްއަލިާވގޭ ްފަހަރެްއަގއި ްނޫން. ްއެްއޗެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިރެްއގައި ްަޓކަިއްއަުޑއެިހން ވެރިކަންކުރުމަށް

ނޑުެމންްއެމް.ޑީ.ޕީްމާ.ްއެއީްމީހަކުްއެއްެޗއްްވަޅުލިްވާހަކަ ންްމިްގެންނަނީްކުރީގެްކަމެއްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ް ްއިޤްތިޞާދު. ްއާދަިއެގްޒަމާނީ ްތިބޭ ްރަށްރަށުގައި ްރާއްޭޖެގ ްގޮތުަގއި ްމުްއސަނދިންގެ ްރާއްޭޖގައި ްއިޤްތިޞާދަކީ ޒަމާނީ

ްޒަ ްއިޤްތިޞާދު. ްމުްއސަނދިވާނެ ްވަކިރައްޔިތުންގެ ްއިޤްތިޞާދަކީ ްއުަކއިްމާނީ ްއެއްޗަކަށްލާރި ްހުންނަ ިވޔަްސްްލާފައި

ް ްއަޅާ ްތެރެއިން ްއިޤްތިޞާދުގެ ްއަޅަން ްނަރުދަމާ ްރަށުަގއި ްއެ ްލާރިައކީ ްޖީ.އެްސ.ޓީވަކި ްގޮުތގައި ގެންނާނެްްެއއްެޗއްގެ

ންކަންްމީހުންްރާއްޖޭގެްއެކިްސިޔާސީްކ11ްަޞާދަކީްހަމައެކަނިްދިވެހިރާއްޖޭެގްއެންމެްބޮޑުްއިޤްތިޞާދު.ްޒަމާނީްއިޤްތި

ް ްއިޤްތިޞާދެއް ްރިސޯޓުްނިންމާ ްއިޤްތިޞާދަީކ ްޒަމާނީ ްއިނޫން. ްމަސައްކަްތކުރާ ްމުޙައްމަދާ،ގަިއ މީހުންެގްްއެްބްރާހީމާއި

ްބ. ްހއ.ހޯރަފުއްާޓއި ްކަމުގަިއވާ ްގެސްޓުްރަށް ްދަރަވަންދޫަގިއ ްކައިރީަގިއްއަތޮޅު ްއަންހެނުން ްޭއނަގެ ްައޅަިއގެން ހައުސް

ްމިއީްވަރަށްްބޮޑަށްްތަރައްޤީވުމަށްްތަފާތުްެއއްެޗއްްއިނގޭތޯ.ްމިއީްވަރަށްްއިޤްތިޞާދު.ްްއެްރަށްްތަަރއްޤީުކރާއިނދެގެންް

ްަރްއޔިތު ްމިއީ ްއެްއޗެއް. ްތަފާތު ްތަރައްީޤާއ ްތެޮޔވަޅުެގ ްއިޤްތިޞާދުބޮޑަށް ްޒަމާނީ ްތަރައްޤީކުރާ ްަރއީސްްް.މީހާ ެއއީ

ްއެމީހުންނަކަށް ްނޭނގޭނެ ްމިެއއް ްއިޤްިތޞާދަކީ. ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްއެްް.ނަޝީދުގެ ްނޭނގޭނެ. މީހުންނަށްްްވިސްިނޔަކަްސ

ްއަުޅގަ ްގޮތަށް. ްތެޔޮވަެޅއް ްހަމަ ްތެޔޮވަޅަީކ ްގެސްުޓހައުސެފެންނާނީ ްއެ ްފެންނަނީ ްގޮތަނޑުމެންނަށް ްިޢއްޒަތްތެިރްއް ށް.

ްންނަހެންްފެް،ނިކަންްލިޔާ،ްސިންހަޅަްދިވެިހްފެނެއޭޕާްއިބަހަކީްވަރަށްްމުއްސަނދިްބަހެއް.ްސާސްކްިރތާރައީސް،ްދިވެހި

ްފާރިސީ ްބަސްތައް ްއެޔާޢަރަބީންގެ ްދެން ްޕޮސްތުއާ. ްޝުކުރިްއާޔްނގޭްއި ްދެއްތޯ. ްއެްއޗެހިކަން ްބައިވަރު ްވަރަށް ނެ

ްއެ ްރައީސް.ްައޅުަގނޑަށް ްމިޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާނަށް ްއެަބްއެްނގޭ ްެއއްެޗއް ްއެކަމަކުްކިޔާ ނގޭކަން.ްދެން

ވަނަްދުވަހ7ްްުދަނީ.ްއިރާދަކުރެއްވިްއޔާްސެޕްޓެމްބަރުްހުންނަށްްއެނގެމުންޗެހިްގިނަްމީކިޔާްއެއްްދުވަހެއްްދުވަހަކަށްްމި

ް...އަޅުަގނޑުމެންްރާއްޖެްމިްންްމިކަންްއަުޅަގނޑުެމންްނިންމައި،އެއްބުރު

ް

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

އިވާްިޢއްޒަްތތެރިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިފަްކުރުމުގެްނަމުަގއިްމިތްްއާދެ!ްެއއަރޕޯޓްްހިމާޔަޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ްއިްނކާރު ނޑު ްއަޅުގަ ދީނީްޢިލްމްވެރިންެގްިއއްތިހާދުްހަދައިގެްނ،23ްްޖޭަގއިްމިރާއްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްކުަރން.ބިލަށް

ްހަދައި ްޖަމާޢަތެއް ްޢިނަމުގައި ްމުއްލާ ްމިްގެްނ ްނިކުތީ ްކިްމްރާނު ްރައްޔިތުްނގެ ްފިލައިގެންްބައިްރާއްޖޭގެ ްއިސްލާމްދީން ން

ްިޢއްޒަތްހިނގައި ްޙަޤީޤަތުގައި ްދާނެތީ. ްއެ ްބޭފުޅާ ްރައީްސ،ްއެ ްވާހަކަްތެރި ްރަނަގޅު ްއެްދެއްކެވީ ްގޮުތގަ.ްްއެއް ބޭފުޅާގެ

ްރައީސް. ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން ްއުނގެނުްއަުޅަގނޑު ްޢިލްމެއް ްއެ ްޢިލްމަކީ ްއިސްލާމްދީންގެ ްއެްއުޅެނީ މުން

ްއެް ްއުނގެނުނު ްޔަޤީްނވީމާ، ްއެނގި ްފަހުމްވެ ްތިމާއަްށ ްަޔޤީއްެޗއް ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްިކޔައިދޭންޖެހޭްދެން ްގޮތް ންވި

ް ްޢިއްޒަތްތެޢިލްމެއް. ްޢިލްމުވެރިޔާ ްމިބުނާ ްަރީއސް. ްވިސްރި ްަރއްބުލްޢާލަމީން،ްއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތީ ނިަފއި
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ްއިލާހުޢާލަމްތަކުގެ ްއަްއެް،ވެރި ްރަސްކަލާނގެ ްމަތިވެރި ްހުރިހާްއޮތް ްލޮބުވެތި ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްއެންމެން ޅުަގނޑުމެން

ްތިބީ ްގަބޫލުކޮށްގެން ްރައްޔިތުން ްނެްމުސްލިމު ްެއއްެޗއް ްއެއްވެސް ްމަޢުދަނީ ްވަްއތަރުވާ ްއިލާހަކާ ްއެްއެ ްއަދި ްކަމަށް. ތް

ްގަްސިފަތައްްސިފަކުރުމަށްވުރެ ްފަރާތެްއކަން ްއިމާންވެހުސްކުރެިވގެންވާ ްއަޅުަގނޑުެމން ްމިބޫލުކޮށްގެން ތިބެނީ.ްްގެން

ްއެހެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދީްމިންނަމަވެސް ްޢިމްރާނުބުނާ ްމުއްާލ ްއަށް، ްިޢލްމުވެރިޔާ ްމިނީ ްއޭނާ ތަނަްށްްއަށް

އޭނާެގްޤައުުމގެްރަްއޔިތުްންް،ޤައުމަކުންްޤައުެމއްެގްމޮނިއުމަންޓެއްްގެަނއުމުންްެއއީްތިމަްނނާްހެއްދެވިްކަލާނެގއޭްހީކޮށް

ްއިސްލާ ްޮގސް ްދޫކޮށްލަފާނެތީހެއްލިގެން ްެއއަރް،މްީދން ްނަމުަގއި ްއެއަރޕޯްޓގެ ްިއސްލާމްދީންްއަދި ްވެސް ޕޯޓް

އީްބަެއއްގެްައވައްޓެރިްޤައުެމއްގެްަޙއްޤުަތްއްދިޔަރިގަެނގެންްއަތުލައިގެެނގެންްފޭއަރައި،ްކިާޔްހިމާޔަތްކުރުމުގެްނަމުގައޭް

ްމި ްަދންނަވަން ްައޅުަގނޑު ްމިްފޭރިގަނެގެން. ްދީނީްއުޅެނީ ްޢިލްމުްޤައުމުގެ ްތަނެްއގައި ްހިތުގައި ހުރިްވެރިެއއްެގ

ނޑަކާް ްރައްބުހިލަގަ ްމަިތވެ ްއޮތް ްއެ ްވެރި ްބުަދކާ،ްޢާލަްމތަކުގެ ްއިލާހާ،ްލްޢާލިމީންއި ްވެރި ްހިސާބަށްްްޢާލަމްތަކުެގ ުއޅޭ

ް ްހިތުގައި ްޢިލްމުްމީހާގެ ްދީނީ ްދެން ްދިޔައިމަ ްދިއިމާންތެރިކަން ްިނކުމެެގން ްނަުމގައި ަރއްޔިތުްންްވެހިރާއްޖޭގެވެރިެއއްގެ

ްޢިލްމު ްދީނީ ނޑުްްހަލާކުނުކުރައްވާޭށ. ްއަޅުގަ ްއަދި ްނުކުރާނެ. ްކަމެއް ްއެކަހަލަ ްވެސް ްޖާހިލަކު ްހުރި ކިޔަވަިއގެން

ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްދުނިޔޭގައިް،ދަންނަވަންތޯ ްއެންމެންްްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތަށް ްބުނާ ްމި ްވެސް ްމުސްލިމުން ޣައިރު

ްނެ.ްއަދިްމުސްލިމުްނުކުރާެގވެރިްއިލާާހއިްހިލަަގނަޑކާ،ްމަޢުދަނީްެއއްަޗކާްެއްއވަެރއްތިބެ،ްޢާލަްމތަކުްބޫލުކޮްށގެންްމިގަ

ްއެ ްފެނުމުން ްއެްއޗެއް ްހިތަށް ްފަހުރައްޔިތެްއގެ ްވަދެގަނެއްް،މްވެހެން ްރައީސް.ްމިީއްވެްހިތަށް ްނުދާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރި ސް

ްއެހެންނަމަވެސް ްވިސްނައިރާްމިްޙަޤީޤަތް. ްރައްޔިތުންނަށް ްދެއްޖޭގެ ްކަލޭމެން ްގެންދިޔައީ އެންމެންްމުން

ނޑާއިް..ްމަތިވެރިްރަސްކަލާނގެްއޮޅިދާނޭއިލާހުްއޮޅިދާނޭއަޅުކަންކުރަމުްނގެންދާް ްމިއީްްބުދާްގެންނާކަށްނުވާނޭ.ްއެްހިލަގަ

ންނަށްްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުްފަދަްބޭބޭފުޅުންްމިތިބިްމިތިބަްމުއްލާްޢިމްރާންމެންްއަޅަިއގެންްދީނުމުގެްނަމުގައިްދީނީްފަގުޑިް

ނޑަެއޅިގެްންއޮުޅވާލަމުންްމިްގެންދަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއިސްލާމްްމިްގެންދަނީއިސްލާމްދީންްއޮުޅވާލަމުންް ދީންްކަ

ްމި ްއޮުޅވާލަމުން ްމަތިވެރިކަންްވެސް ްއެއަރޕޯޓެްއގެްނަމުގަ.ްޢިްއިސްލާމްދީނުގެ އްޒަތްތެރިްރައީސް،ްެއއަރޕޯްޓްގެންދަނީ

ްނުޙަ ްގޮތުގައި ްއަތުލައިްްއްޤުންނަހަމަ ްއަތުން ްއެަބއެްއގެ ްމިއަދު ްމުަވްއޒަފުންނަށް ްތިބި ްއެއަރޕޯޓުަގއި ތިބީްްގަނެވުީނމާ

ްއެމުސާރަނުދެވިފަ ްެއައރޕޯޓް ްމިއަދު ްބަނގުރޫުޓވެްް. ްެއައރޕޯޓުވީރާާނވަމުންް،ދަނީ ްމިއަދު ްއެ. ްަޖއްސަމުން ްގައި

ރާއްޖޭގަިއްްމިް.ބޭފުޅުންގެްއަމިއްލަްޕްރައިވެޓްްޖެޓްގެންދަނީްދުނިޔޭގެްބޮޑެތިްޤައުމުތަކުގެްޖަރީމާތައްްހިންގާފައިްތިބިްބޭ

ްހިންގުމަށް ްްޖަރީމާ ްޙަރާއްްމިޓަކައި، ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްީމހާ ްބާޣީވެރި ްމިތިބަ ްދަށުން.ްޖޭގެ ްރޭވުުމގެ ްމަނިކުގެ ސަން

ް ްމިހާރުވެގެނެސް، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޕާުކކޮށްަފ. ްއެތާ ްޖެޓް ްއެ ްޮއތީ ްއެ ްްސ ްއެއަިމއީ ްބޭފުޅުން ރޕޯޓްްއެ

ް ްޑްަރގުބޭނުމަކީދަމައިގަތުމުގެ ްވަްއކަންކުރުމަށް،ްއަިމއްަލްއަށް ްއަމިްއލަ ްއެް. ްގެނެސް ްމީހުން ކަންތައްތަްއްްއެތެެރކުރާ

ްކުރުމަށް ްް.ފޮރުވަިއގެން ްއަމިއްލަ ްހިންގުމަށްްމިްއަށް ްކަންތައްތައް ްހުރިހާ ްނަހަމަ ްހިނގާ ްފައިސާްްރާއްޖޭގައި ޓަކައި

ްޢިއްޒަތްތެރިް.ހޯދުމަށް ްހުންްމިއީ ްޢަމަލު ްމީހުންގެ ްފޭރިގަންނަ ްވެރިކަން ްބަޣާވާތަުކން ްއަބަދުެވސް ްގޮތް.ްރައީސް ނަ
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ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިްމިމިހެންވީމާ، ްދެނެއް ްްދަންނަވަނީ ްވެިރކަމަށް ްައޅުަގނޑުމެްންާރްއޖޭގެ ްނުދޭނޭ. ްފުރުޞަތެއް ެއ

ްމިهللا ްމިންވަރުފުޅުްނ ްސަލާްއިރާދަފުޅާ ްރާއްޖެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ މިންވަރުފުޅުންްްއިއިރާދަފުޅާهللاމަތްކުރާނަމު.

ްމި ްހޯދައިްރައްޔިތުންނަށް ްވެރިކަން ްނޫްނ.ްރާއްޖޭެގ ްކަމެއް ްއޮތް ްޝައްކެތް ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއީ ދޭނަމު.

ްހުށަހަޅައިގެންް ްއިޞްލާޙުތައް ްމިފަދަ ްމިއަދު ްް،އަޅުަގނޑުމެން ްމުއްޠަލިބު ްއަޚް ްފަދައިްންްއެއަޅުަގނޑުމެންގެ ވިދާޅުވާ

ްހިމާޔަތް ްތިކުދީން ްނަމުގައި ްރުމުގެ ްކުރަނީ؟ ްމި ްކޮންކަމެއްތޯ ްތިމާމެން ްތެދުވެގެން ްރައްޔިތުންނަްށްްމިމާމެން ރާއްޖޭގެ

ްމި ްއަްއޮޅުވާލަމުން ްހިގެންދަނީ. ްއެއަރޕޯޓް ްެއްއގޮތަކަށްެވސް ްހަދަންވީކީ ްޤާނޫނެއް ނޑުމެން ްނޫން.ްޅުގަ މާޔަތްކުރާކަށް

ްހަތިމާ ްތިާމގެ ްފަޔާއި ްތިމާގެ ްއަާތއި ްތިމާގެ ްދުލާއި ްރައްްްށިަގނޑާގެ ްއަމިއްލަ ްތިމާ ްބިލު ްހަދަކާތެރިކުރާނެ ިއގެންްއަށް

ްމުހިއް ްމާ ްކޮންޓްރޯލްކުރުން ްނަފްސު ްމިްތިމާގެ ްްމުވާނެ ްހަލާކުކުރާއްޖޭގެ ްރައްޔިތުން .ްވުރެްރުމަށްމުސްލިމު

ް.ނީްހަލާކުކުރަމުންދަްަގއިްނިުކމެްމިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންްދުަވހުންްދުވަހަށްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްމިއިސްލާމްދީނުގެްނަމު

ްމިްމި ްަރއްޔިތުން ްމިްރާއްޖޭގެ ްވާަވއްދަމުން. ްމިްދަނީ ްއޮުޅވާލަމުން ްަމތިވެރިކަން ްދީނުގެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޭޖގެ

ްތިބިް.ދަނީގެން ްއިާމންވެގެން ނޑުމެން ްްއަުޅގަ ްޢާލަމްތަކުގެ ްމޮނިއުމަންޓާ،އިްވެރިަރއްބުލްޢާލަމީން، ްތަންތާނގެ ްލާހާިއ

ރާއްޭޖެގްްމިްބަޔަކަށްހުރިްްމިވަރުގެްއިންސާނީްބުްއދިް.ގެްނދަނީްއެްއޗެހިްއޮުޅވާލަމުންްމިްއުމަންޓާްމިޤައުމުތަކުގެްމޮނިް

ްމި ްހަދަން ްޢަްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުން ްނަމުގަިއ، ްމިޢިލްމުވެރިންގެ ްނިކުމެ ްބަޔަކު ްނަމުގައި ްޕާޓީގެ ރާއްޖޭގައިްްދާލަތު

ްޝައި ްރަނގަޅު ްމިދެންތިބި ްވައްޓާލަމުން ްއަގު ްގެްޚުންގެ ްމިންދަނީ. ްޮގވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްތި ްމިްރާއްޖޭަގއި ްޮގވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދަނީ ްމި ްއަުގަވއްޓާލަމުން ްަޝއިޚުންގެ ްރަނގަޅު ބި

ްޢިލްމު ްރަނގަޅު ްދީނީ ްތިއްބެވި ްތެދުވާށޭް،ވެރިންނަށްރާއްޖޭަގއި ްތެދުވާށޭ. ްގޮުތަގއި ްޙައްޤު ްތެދުވާށޭ. ޓަކަިއްްދީނަށް.

ްބަސްބުާނށޭް.ތެދުވާށޭ ްނުބައިޙައްޤުގެ ްހުރި ްޢިމްރާނުމެންގެ ްމި ްރައްޔިް. ްދައްކަންޖެހޭ.ްނުލަފާކަން ްއެބަ ތުންނަށް

ްކޮން ްބާޣީ ްމިހިރަ ްއެދީނެއްތޯ ނޑުމެްނނަށްވަޙީދަށް ްްނގޭނީ.ްއަުޅގަ ްކުރަންޖެހުނީމާ ްނަމާދެއް قل هوهللا ހއ.ްދިއްދޫގައި

ްވެިރޔަކުް ްއޮިޅގެންދިޔަ ްދޫްސޫރަތް ްއިްސލާމްދީން ްދަރިން ްތިމާގެ ްއަޅުކަންްއެހެރީ ްދީންތަކަށް ްއެހެން ވެިރޔަުކްްކުރާކޮށް

 ވެރިޔަކަށްްއެހުރީ...

ް

ްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއޮތްްހުށަހެޅުމަކީްއަޅުަގނޑުްދެކޭްމިްކުރުމަށްްހުށަހަޅާފައިެއއަރޕޯޓްްހިމާޔަތްްް!ީއސް.ްއާދެްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަް

ނޑުމެންނާްވާަދުކރާްްގޮތުަގއިްައޅުަގނޑުމެންގެްޕާޓީް ހުރިްތަފާތުްވަރަްށްްއިދިކޮޅުްފަރާތްތަުކގެްފަލްސަފާގައިއާއިްއަުޅގަ

ްދައްަކއި ްގަސާފުކޮށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމެއް. ްަފލްސަފާްބޫލުކުރާްދޭ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްްގޮތުަގއި ްސިޔާސީ ްޕާޓީްއަކީ

ްގޮުތގަ ްހޯދައެްއގެ ްވެރިކަން ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްއިގެންއި ްއެެސޓު، ްމުާދްިދވެހިރާްއޖޭ،ތައްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްދައުލަތުގެ ްމުދާ، ގެ

ްމޮޅަށްް.ކޮށްދިނުންމެނޭޖު ްގޮތަކަްށްމެނޭޖުރަް،އެންމެ ްަފއިދާހުރި ްއެންމެ ނޑުމެންގެްް.ކޮށްދިނުންްއޔިތުންނަށް ްއަުޅގަ އެއީ
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ްޚިލާފަ ްެއއާ ްމިސިޔާސަތަކީ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުށަހަޅަނީްްށް ްފަރާތްތަކުން ްވާަދވެިރ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ފެންނަނީ

ްސިފަިއގަ ްމެންބަރުް.ިސޔާަސތެއްްއިބިލެއްގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްތޮއްޑޫ ްދެންމެއަކު ްދާދި ްނަތީޖާ ްސިޔާސަުތގެ ް،އެ

އެްހާމަކޮށްދެއްވީ.ްއެީއްްރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުއަދިްއިހަަވންދޫްދާއިް،އަދިްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރު

އެްކަންކަމަށްްވަކާލާތުކުިރްބޭފުޅުންގެްއޮފީސްަތކާއިްފިހާރަތަްއްއެްެއއަރޕޯުޓގައިްހުރުން.ްުކރުކޮށްްދަންނަވަނީްނަމަްމިް

ްބޭނުންކުާރްެއއްެޗްއގެ ްއަށް ްަފއިދާ ްއަމިއްލަ ްަދއުލަތުެގްމުދާ،ްއެީއްތިމާގެ ްއަކީ ްވާހަކަ ްބޭނުންކުރުމަށްްްދައްކާ ގޮތުަގއި

ނޑުމެންްރަްއޔިތުންނަށްްހާމަކޮށްދޭންޖެހޭ.ް ނުޑްމިްދެކެނީ.ްމިްތަފާތުްއަޅުގަ ޓަކައިްހުށަހަޅާްހުށަހެޅުމެއްްަކމުގައިްއަުޅގަ

ްޙަޤީޤަެތއް.ް ްދުނިޔޭގައި ްްގލޯބަލް ްމިއަުދގެ ްިއންވެސްޓްމެންޓަކީ ްަޑއިރެްކޓު ްފޮރިން ްޮގތުގައި ްގަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއޮްތްޕް ްިވސްނުން ްއެ ްގޮސް،ްމިއަދު ްމާޒީވެ ްހުށަހެޅުން.ްރަމްޒުކޮށްދެނީ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްމިހާރު ްެއއީ ރޮޓެކްޝަނިޒަމް

ްމިސާލު.ްެއީއް ްރަނގަޅު ްެއންމެ ްޕްރޮެޓކްޝަނިޒަްމގެ ްކޮެރއާހެން.ްއެއީ ްއުތުރު ްހީވަނީ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްޤައުމަކީ ހަމައެކަނި

ް ްނެތި، ްަބިއވެރިވުެމއް ްއެްއވެސް ްބަލައިލަންޖެހޭްބޭރުގެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއާދެ! ްހިފެހެއްޓުން. ްކަމެއް ްހުރިހާ އެތެޭރގަިއ

ްއުފެއްދެނީް ްެއއް ްއިކޮނޮމީ ްވާަދވެިރ ްގްލޯބަލްކޮްށ، ްޤަުއމެއް ްދުނިޭޔގެ ްމިއަދު ްޙަޤީަޤތަކަށް ްދުނިޔޭެގ ޙަޤީޤަތަކަށް،

ްކު ްއެއަށްވުރެ ްދެން ްއެހެްނވީމާ، ްއޮެވގެން. ްރައްޔިތުން ްމިލިއަން ްސަރަހައްީދްފަންސާހަކަށް ްއަދި ްަޤއުމުތަކާ ދި

ްއެހެންވީާމ،ް ްކުރަމުން. ްވެސް ްިވޔަފާރި ްތެޭރަގއި ްވިުޔގަެއއްގެ ްގުޅިަފއިވާ ްދަނީ ްއެ ްހެދި، ްބްލޮކުަތއް އެއްބާރުލުމުގެ

ނޑުމެންނަށްް ރާއްޖޭަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްމިްހޯދިްއެންމެްރަނގަޅުްއޮޕްޝަންްހަލާކުކޮށްލައި،ްއޭގެްެގއްުލންްމިއަދުްއަޅުގަ

ކަށްްޭއގެްތަފްސީލަކަށްްއަޅުަގނޑުްދާކަށްނުޖެހޭނެ.ްުކރުކޮށްްދަންނަވަނީްނަމަްއަޅުަގނޑުމެންްމިްއުޅެނީްގްލޯބަްލްއިތުރަ

ްެއސެޓުތަްއް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްގޮތަކަށް ްފައިދާހުރި ްއެްނމެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވާަދވެރިޮކށް. ްއެްއގަިއ، ދުނިޔެ

ްޑިޮމކްރަޓިކު ްއާ ްމި ނޑުމެން ްމިހާރުްްބޭނުންކުރަން.ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ްާގއިމުކުރިއިުރްއަުޅގަ ްރާއްޖޭަގއި ވެރިކަެމްއްމި

އޮޅުންފިލުވާކަށްްނޭނގޭްކުީރެގްވެރިކަމުަގއިްތިއްެބވިްބޭފުުޅންގެްހުރިްއެސެޓުތަަކކީްެއއީްދައުލަތުގެްކިހާްމިންވަެރއްތޯ.ް

ްުނވޭ ްސާފެއް ްވެސް ްަސއްޙަކަްނ ްޭއގެ ްމިންވަރެއްތޯ. ްކިހާ ްއަމިއްލަ ްބޭފުޅުންގެ ްވެރިކަްނކުރިްއެ ްކުރީގެ ްރާއްޭޖގައި .

ްެއއްެޗއްްކަމަށްްހަދައިގެންްމިާހތަނަށްްއައިްައއުންްމިްދަނީް ްއެްމީހުންގެްއަމިއްލަ ްއެއީ މީހުންްދައުލަތުގެްއެސެޓުތައް

ްހުށަހެޅުމެ ްއަންނަ ްއިިދކޮޅަށް ްެއއާ ްއެހެްނވީމާ، ްއެކު. ްވެރިކަމަާކ ްޑިމޮކްރަޓިކު ްގެންނަ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއްއުވެމުން،

ްބޭރުކޮށްލަން.ް ްތަޅުމުން ްތަނުން، ްމި ްވަގުތުން ްވަގުތުން ްހަމަ ްމި ްއެދެނީ ްއަޅުަގނޑު ްގަބޫލުކުރަީނ. ްއަޅުަގނޑު ކަމަށް

 ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއޮތީ ްބާީކ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފުރ2ްުމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެދިަވޑަިއގަތީަމްމިނެޓު. ޞަތަށް

ްމިނެޓުގެްފުރުޞަތެއް.2ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަނީ.ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދަށްް
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ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ްއެ ްޮލބުވެތި ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްމި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަރުވަން.ްޝުކުރިއްާޔ ްޔަޤީންކޮށް ްރަްއޔިތުންނަށް ންމެހަިއ

އަމުރާއިްއިރާދަފުޅުންްއަލުންްއަނުބރާްމިްރާއްޖޭެގްވެިރކަންްމިާރއްޖޭގެްަރއްޔިތުންނަށްްހޯދާނެ.ްهللاްއަޅުަގނޑުމެންްމާތްް

ްއިލާާހްވަކިކޮްށ،ްދެ ްވެރި ްބުދާ،ްރައްބުލްޢާލަމީން،ްއާލަމްތަކުގެ ްއާއި ްހިލަ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ނެގަނެވޭެނކަމުެގްމި

ްއިސްލާމްދީނާް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްހަދާނަމު. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްރައްޔިތަކަށް ްހުރި ްިވސްނުން ްެއވަރުގެ ްއެކު ޔަޤީންކަމާ

ްރާއްޭޖގެް ްމި ނޑުމެން ްނަހަދާނަމު.ްއަުޅގަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއްޔިަތަކށް ްތިބި ްގޮުތގައި ްަބެޔއްގެ ްަޝއްުކކުރެވޭ ދޭތެރޭގައި

ްހިމާޔަތް ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްއިސްލާމްދީން ްއަދި ްއަރުވަން. ްޔަޤީކަން ްއެމް.ޑީ.ޕީކަުމގެ ްައކީ ްޕާޓީ ްއެއް ްވަރުގަދަ ްއެންމެ ކުރާ

ނޑުމެްނގެްިރޔާސީްރޭހުގެްީލޑަރަކީްމިްާރްއޖެްއަށްްމިހުރިހާްބަދަލުތައްްެގނައުމައިގެންްވަަޑިއގެންނެވިް ރިޔާސީ،ްއަުޅގަ

ެއްވެރިެއއްެގްސިޔާސަުތގެްދަުށންްމިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންނަށްްްވެރިެއއްކަންްމިްރާއްޭޖގެްރަްއޔިތުންނަށްްއަރުވަން.ްއަދި

ްވެސްް ްޔަޤީންކަން ްމަގުތަނަަވސްކޮްށދޭނެކަމުގެ ްއުޅެވޭނެ ްެއުކ ްސުލްޙަވެރިކަމާ ްއޮމާންކަމާއި ްއަމާންކަމާއި ނުހަނު

ްމަނިކު ްއެ ްިތއްބަވާ. ްއެކު ްކެތްތެރިކަމާ ްަރއްޔިތުްނ ްލޮބުވެތި ްިދވެިހރާއްޖޭގެ ްއަރުވަން. ްނަންފުޅުްއަޅުަގނޑު ފާނުގެ

ްަރއްޔިތުންެގް ްއެ ްރައްޔިތުން، ްރާއްޖޭގެ ްމި ްވެގެންދާނީ ްވޯުޓ ްއެ ްފާހަގަޖައްސަވާ. ްއޮންނާެނ. ވޯޓުކަރުދާްސކޮުޅގައި

ްވަަބރަކާތުހޫ.هللاްދަރިންނާއިްދަރިންނަށްްޓަކައިްދެވިގެންދާްޯވޓަކަށް.ްވައްސަާލމްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހި ްމިްމިހާ ްފުރުޞަތުއަރުވައި ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދިަވޑަިއގެންފައިވާ ްވާހަކަދައްަކވަން ްބިލަށް ްމި ސާބުން

ނިމުނީ.ްއެހެންކަމުންްދެންްއޮންނާނީްމިްބިލުްހުށަހެޅުއްވިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށް،ްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުންްމިްބިލުގެް

ްމެން ްިޢއްޒަްތތެރި ްަވގުުތގައި ްސާފުކުރަްންބަހުސްގެ ްުސވާލުތަާކއި ްކުެރްއވި ްއަދި ްޚިޔާލުފުޅުތަކާ، ްފާޅުކުރެއްިވ ބަރުން

ްބިލުް ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްވިދާޅުވުމަށް. ްފަހުބަސް ްމައްޗަށް ްކަންކަުމެގ އެދިަވޑަިއގެންނެވި

ްޢަބްދުލްޢަ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްފަރާތްކަމުަގިއވާ ްފަހުބަސްްހުށަހެޅުއްވި ްއަބޫބަކުރަށް، ްޖަމާލު ޒީޒު

ްމިނެޓުގެްފުުރޞަތެއް.5ްްވިދާޅުވުމަށްް

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާ

ްަވރަޙްމަތު ްައއްސަލާމްޢަލައިކުމް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި .`ް ްގޮތުްންهللا ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ްާއދެ! ވަބަަރކާތުހޫ.

ނޑަްށްްމަޖިލީހުގެ ްއަުޅގަ ްއިންއިރު ްިވސްނަން ްއަުޅަގނޑު ްެގންދެވިއިރު ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭފުޅުންނަށްް ްއެ ްނެތޭ. ްކުރަްއވާފަިއ ްސުވާލުތަެކއް ްކަހަލަ ްޖަވާބުއަުރވަންޖެހޭ ނޑު ްއަުޅގަ ފާހަގަކުރެވުނީ
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ވީ.ްައދިްބައެްއްކަންކަްންއަމިއްލަުފޅަށްްނިންމަވާފައިްވަނީްއެީއްފެނިވަޑަިއގަންނަާވްޚިޔާލުފުެޅްއްފާޅުކުރަްއވަމުންްގެންދެ

ްހާލެްއގަިއްަވކިް ްެއއްެވސް ްިބލަކީ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްފުރަތަމަ ްެއންމެ ްނުބައްަލވާ. އޭެގްޙަޤީޤަތް

ނޑުްމަޝްވަާރކުރިްޕާޓީްއެްއގެްވިސްނުެމއްްނޫނޭ.ްއަޅުަގނޑުްމިްބިލުްހުށަހަޅަންްމިްޚިޔާލުްދިންްމީހެއްްވެް ސް،ްއަުޅގަ

ްވިސްނުެމއްެގް ްވިސްނޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްޓަކައި ްޤައުމަށް ްދިވެހި ނޑު ްއަޅުގަ ްމީ ްނުހުންނާނެ. ްދުނިޔޭގައި ްމި ްވެސް މީހެއް

ްސަބަބަކީް ްބިލެއް. ްހުށަހެޅި ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާތީވެ ްކަމަށް ްކަެމއް ްމުހިއްމު ްޓަަކއި ްަޤއުމަށް ްިދވެހި ްބަލާފައި މައްޗަށް

ްފެނި ްނެތިގެންދިަޔްއަޅުަގނޑަށް ްބާރުވެރިކަން ްދިވެހިންގެ ްދޮރޯއްޓަކީ ްމައި ްބައިނަްލއަޤްވާީމ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެންދިޔަ

ްގޮތަކަށްް ްބޭނުންހާ ްމީހުން ްބޭރުގެ ްއިން ްރާއްޖެ ްތަނެއް ްފަޅާ،ްހުރިހާ ްބިމާއި ނާޑއި ްއެްރަށުގެްކަ ްގޮުތގަ.ްއަދި ތަނެއްގެ

ްބޭ ްއެުކަގއި ްއޮތުމާ ްއިޚްިތޔާރުލިބިފައި ްޓަކަިއްބޭނުންކުރުމުގެ ްަވޒަންވެރިކުރުމަށް ްއެާތ ްެއއް ްއާބާދީ ްބޮޑު ްީމހުންގެ ުރގެ

މަސައްކަތްކުރަމުންްގެންދިޔަަކން.ްއަދިްބޭރުމީހުންގެްިވޔަފާރިްދިވެހިރާއްޖޭގެްިވޔަފާރިތަކުގެްމައްޗަށްްއަްތގަދަކުރާްކަހަަލް

ްެއގޮ ްތަން. ްރޭވުނު ްޭރވުންތަްއ ްާގއިމުކުރުމުގެ ްމަރުކަޒުަތއް ްވިޔަފާރި ްނަަމްގޮތަކަށް ްެވގެންދިޔަ ްއެކަންތައް ތަށް

ްައޅުަގނުޑް ްއެހެންވީމާ، ްދެމިނޯތީސް. ްުދވަހަކު ްގިނަ ްމާ ްގޮތުަގިއ ްގަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްމިނިވަންކަން ދިވެހިރާއްޖެ

ްބޭރުް ނިޑ ްތަޅުދަ ްދޮރޯށީގެ ްގޭޭގެގ ްއަމިއްލަ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްމާނަައކީ ްިއންވެސްޓްމެންޓުގެ ްފޮރިން ްގޮތުަގއި ގަބޫލުކުރާ

ްފަހަރަކުްބަޔަކަ ްމާނައަކީ ްމެނޭޖުކުރުމުގެ ްހަރުމުދާތައް ްޤައުމީ ްއަިދ ްތަރިކަތައް ްޤައުމީ ްއަދި ްނޫން. ްިވއްކާލުމެއް ށް

ްބުނީމަް ްމެނޭޖްމެންޓޭ ްމާލީ ްނޫން. ްވެސް ްހުސްކޮށްލުމެއް ްއަތްމަތި ްގޮސް ްވިްއކަމުން ްއެްއޗެއް ްފަހަރަކު އެްއޗެްއ،

ްހުރި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަކީ ްމާނަ ްދޭހަވާ ްެއއްޗެިހްްއަޅުަގނޑަށް ްއެ ްނުވިއްަކއި، ްހަރުމުދާތައް ވަސީލަތްތައް

ްފެންނަމުންދިޔައީް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްގެންދިުޔން. ްކުރިއަށް ްޤައުމު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ބޭނުންކޮށްގެން

ް ްތަނެއް ްފަހަރަކު ްކަމެއް، ްފަހަރަކު ްހަރުމުދާތައް ްއައި ްފޯރަމުން ްބާރު ްދިވެހިންގެ ްހުރި ވިއްކެމުންްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްިދވެހިރާއްޭޖގެް ްޙަޤީޤަތުގައި ްނަމުަގއި ްކުއްޔަށްދިނުމުެގ ްމުއްދަތަކަށް ްދިުގ ްެއގޮތުން ްތަން. ްދިޔަ ވިްއކެމުން

ްކޮމާކޯިޅެއްއެގް ްދަންނަވަނީ ްމި ްިވއްކާެލވިފަޭއ ްއަޅުަގނުޑ ްވިްއކާލެވިފަ. ްއޮތީ ްއޭރު ްބަނދަރު ްަވއިެގ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ގެްމުއްދަތަށްްއެްމީހުންްބޭނުންހާްކަމެއްްކުރަންްތަނެްއްލިބިފައިްއޮތީމަްއެްތަނަްށްއަހަރުްދުވަހ35ްުތެރޭގަ.ްސަބަބަކީް

ްބަެއއްެގް ްއޮންނާނީ ްއޭރުން ްނުލިބޭނެ. ްއަނބުރާ ްއެތަން ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ްކަަމށް ްބާރުނުފޯރުވާ ދިވެހިންގެ

ްޖެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެފަ. ްމަރުކަަޒކަށް ްވިޔަފާރި ްބަޔެްއގެ ްވެފަ. ްރައްޔިތުްނެގްޝަހަރަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެއީ ހޭނީ

ްޒިންމާް ނުޑގެ ްވިސްނޭތީވެ،ްއަުޅގަ ްކަންކަން ްމި ްދާން. ްއަތްދަަށށް ްބަޔެްއގެ ްދިވެހިރާއްޖެ ްގަބޫލުކޮށް، ްގޮުތގައި ބަޔެްއގެ

ްކަމެ ްކޮންމެ ްއޮތް ްކުރެވެން ްމެދު ްޤައުމާ ްވިސްނައި، ްނަޒަރަުކން ްޤައުމީ ްޙައްޤުގައި ްޤައުމުެގ ްދެކެނީ ްކަމަށް ްއްއެއް

ްގެންދާްރައްޔިތުންގެް ްއަާދުކރަމުން ްވަގުތު ްމި ނޑު ްދެކެނީ.ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއެއް ްޒިންމާ ްފަރުދީ ްއަޅުަގނުޑގެ ކޮށްދިނުމަކީ

ްމީް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްފުރަތަމަ ްައޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްއާދެ! ްހައިސިއްޔަތުން. ްކަމުގެ ްމެންބަރު މަޖިލީހުގެ

ް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއަދި ްެވސް ްމީހެއްގެްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއެހެން ްއެފަދަ ްވެސް ްމެންބަރެއްގެ ްމިނިވަން ްނުވަަތ ްވެްސ، ގެ
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ނުޑް ްކުިރކަމެކޭ.ްއަުޅގަ ްފެިނގެން ްއަިމއްލައަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކުިރްކަމެްއްނޫނޭ.ްމީ ވިސްނުމަކަށް،ްިފކުރަކަށް،ްިޚޔާލަކަށް

ކަވަމުންްވިދާޅުިވ،ްމިހާރުްއަުޅަގނުޑްއަދިވެސްްހުރީްމިްފިކުުރގެްަމތީގައޭ.ްއާދެ!ްަބއެއްްބޭފުޅުންްބިލަށްްވާހަކަފުޅުދައްް

ްއޮީތް ްއޮްތއޮތުން ްއަތްމަތީގައި ްބައެްއގެ ްބޭރުގެ ްވައިގެބަނދަރު ްބައިނަލްއަްޤވާމީ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްހުށަހެޅިއިރުގައި ްބިލު މި

ްަޖވާބު ްޭއގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެްސ ްނެތްތާއޭ. ްބޭނުމެއް ްބިުލގެ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއަިއއްސަނޫންހޭ. ަގިއްނިމުމަކަށް

ްމުއްދަތަކަްށް ްިދގު ްއެއަްށވުރެ ްއޮތޭ. ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްއެ ްއަދިވެްސްހަމަ ްނާދެއޭ. ްނިމުމަކަށް ްބޭނުންވަނީ ދަންނަވާލަން

ްފަޅާ،ްހުރިހާް ްވަާޔއި ްއެތަނުެގްބިމާއި ްދިނުމުގެްނަމުގައި ްުކއްަޔށް ްއޮތޭ.ްއަދި ްއެބަ ްދިނުމުެގްފުރުޞަތުްވެސް ކުއްޔަށް

ް ްަބޔަކަށް ްބޭރުގެ ްއަހ111ްަތަނެއް ްުނވަތަ ްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން،99ްްރަށް ްއޭރުން ްެދވިދާނޭ. ްވެސް އަހަރަށް

ްުދވަހަކުް ްބޭނުންވާ ްިނކުންނަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަޅުަދނޑިދީގެްނ ްއަތަްށ ްބަެއއްެގ ްބޭރު ްދޮރޯށި ްމަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްތިބެވިާދނޭ. ްުނވަދެިވ ްދުވަހަކު ްބޭނުންާވ ްވަންނަން ްިމްނުނިކުމެ، ްބޭނުންވަނީ ންނަވާލަން

ްއެކަންް ްމީ ްނޫނޭ. ްބިލެއް ްމަނާުކރާ ްގެނައުން ްއަށް ްދިވެިހރާއްޖެ ްއިންވެސްޓްމެންޓް ްޮފރިން ްހާލެއްަގއި ްއެްއވެސް ބިލަކީ

ްދަށުަގިއް ްބާރުވެރިކަުމގެ ްދިވެހިންގެ ްހަރުމުދާ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްތަރިކަަތކާއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެއީ ްބިލެކޭ. ކަށަވަރުކޮށްދޭ

ްަޓކަިއ،ްއޮންނާ ްކުރިމަގަށް ްިދވެިހރާއްޖޭގެ ްޓަަކއި، ްޤައުމަށް ްިދެވހި ްމީ ްބިލެކޭ. ްގެނެސްދޭ ްޔަޤީންކަން ނެކަމުގެ

ްއޭުރންް ްބިލެކޭ. ްބޭނުން ްކޮންމެހެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޓަަކއި ްއިޤްތިޞާދަށް ްމާިލއްޔަތާިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއިންވެްސޓަރު ްބޭރުގެ ްދެވޭ ްއެބަ ްޔަޤީންކަްނ ްއިްނވެސްުޓކުރެވޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއަރޕޯޓުގައި ްހަމަ ްވެސް ންނަށް

ްީމް ްނިގުަޅއިނުގަެނވޭނެ. ްތަނަކުްނ ްއެ ްބާވެރިވެިރކަމެއް ްިދވެހިންގެ ްެއކަމަކު ްެވވޭނެ. ްވެސް ްިހއްސާ އެތަނުގެ

ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވިް ްބިލަށް ްމި ްއެހެންވީާމ، ްވެސް. ްކަމަކީ ްކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުމަކީ. ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްބޭފުޅުންެގް ްެއ ްފާހަގަކުރެްއވީ ްެވސް ްބޭފުޅުން ްާވހަކަދެއްެކވި ްއިދިޮކޅަށް ްުޝކުރުދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ބޭފުޅުންނަށް

ނޑުްެއޭދް އަމިއްލަފުޅުްޚިޔާލުްކަމަށްްވާތީވެްއެްބޭފުޅުންނަށްްޝުކުރުދަންނަވަމުންްމިްބިލަށްްތާއީދުކޮށްދެއްވުމަށްްއަުޅގަ

ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްަވއްސަލާމްްްވާހަކަދަންނަވަމުން ްޝުކުރިއްޔާ. ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްއަުޑއެއްެސވީތީ ްނިންމާލަން. ވާހަކަޮކޅު

ްވަބަަރކާތުހޫ.هللاްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖަމާލުް ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްހިސާބުން ްމިހާ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ކުރުްހުށަހެޅުއްވާަފއިވާްހުޅުލޭގައިްއޮންނަްދިވެހިރާއްޭޖެގްބައިނަލްއަޤްވާމީްވަިއގެްބަނދަރުްހިމާޔަތްކުރުމުގެްބިލުގެްއަބޫބަ

ްވޯޓުނެގުްން ްމި ްވޯޓުނެގުން. ްނެގޭ ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްއޮންނާނީ ްދެން ްދިޔައީ. ްއެ ްނިމިގެން ބަހުސް

ްހެްއގެްވޯޓުްަނގާްގަީޑގަ.ްއޮންނާނީްދެންްޖަލްސާްއެއްްއޮންނަްދުވަ
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ްއެޖެންް-11.4 ްޖެހެނީ ްައޅުަގނޑު ްއެއަށްފަހުގައި ްއަިއޓަމު 11.4ްްޑާގެ ްދާން. ްސަރުކާުރެގ11.4ްއަށް ްއޮތީ ްމި ަގއި

ފަރާތުންްމާމިނގިލީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމުްއިބްރާހީމުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްަޕއިރަސީއާްެއއާްުގޅޭްއެހެްން

ްބި ްދަންނަަވއިލާނަންްކުށްތަކުގެ ްއަޅުަގނޑު ްކުރިޔަށްގެންދާއިުރގައި ްބަހުސް ްބިލުގެ ްމި ްގެންދިޔުން. ްކުރިައށް ްބަހުސް ލު

ް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްގޮްތ. ްއޮތް ްބާކީ ްވަގުތު 31ްްމިހާރު ްޕީ.ޕީ.އެމަށް 33ްްމިނެޓުއިރު، ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ 29ްމިނެޓުއިރު،

މިނެޓު،ްޤައުމީްޕާޓީގެްމިހާރުްވަނީްވަގުތުްހަމަވެފަ.ްވަިކ5ްްށްްމިނެޓުއިރު،ްޕީ.އޭްއ11ްަމިނެޓު،ްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށްް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކޮންމެ ްއެދިަވޑަިއަގންނަވާ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްނިސްބަތްެވވަަޑއިުނގަންނަވާ ޕާޓީއަކަށް

ްއޮތ5ްްްމެންބަރަކަށްް ްއަތުަގއި ނޑު ލިސްޓަށްްފުރުޞަތުއަުރވާއިރުްމިނެުޓގެްފުުރޞަތުްދެމުންގެންދެވޭނެ.ްމިާހރުްއަުޅގަ

ނޑުްފުރުޞަތުއަުރވަންްިމްޖެހެނީްމަނަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުް އަޅުަގނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްައޅުގަ

ްޠާރިޤަށް.

ް

ްރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާްމަނަދޫ

ްއަޅު ްއާދެ! ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ނޑުމެްން`. ްއަުޅގަ ްވާހަކަދައްާކއިރު ްބިލަށް ްމި ަގނުޑ

ްއަުޅަގނޑުމެންް ްއެކުެލިވގެންދާއިރު ްޤާނޫނެއް ްކުށްތަކުގެ ްއެހެނިހެން ްގުޅޭ ްއެއާ ްޕައިރަސީއާ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ

ްދޭތެ ްކަމަކާ ްހުރިހާ ްމީހުންނާ،ްމި ްބޭުރވާ ްއިން ްާރއްޖެ ްމީހުންނާއި ްއެތެެރވާ ްރާއްެޖްއަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ރޭގަިއްވިސްނާލަން

ްބަލާއިރުް ްވާހަކަދަްއކަން ްދޭެތރޭ ްމިއާ ްފިކުރުކޮށް ްއަުޅަގނޑުމެްންވިސްނާ ްދޭތެރޭގައި ްބިލާ ްމި ވިސްނާއިުރ،ްޙަޤީޤަތުަގއި

ްއަޅުަގނޑުްމިް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްފަށައިފި ްގެންދަން ްވާހަކަތަްއްކުރިއަށް ްމި ްވާހަަކކޮުޅެގްތެރެއިންލާފައި ްމިނެޓެއްގެ އެންމެ

ްމިސް ްބޭނުންވާ ްވެފައިްގެންދަން ްމިނެޓަކަށް ްއެންމެ ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްނުފެނޭ. ްކަމަކަްށ ްވާހަކަގެންެދވޭނެ ރާބަކަށް

ްއިނުމާްއެކު...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.3:31ްމިއަދުގެްނިމޭްގަޑިްއަކީް

ް

ްރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާްމަނަދޫ

ނޑުެމން ްގޮތާ،ްިމްްއާދެ!ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ ްކަންތަެކްއްކަމަށްްބަލަންްއެަބްޖެހޭ.ްމިްކުށްތަްއްކުެރވޭ މީްނުރައްކާތެރި

ްބަލައިގަނެ،ް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްގޮތުަގިއ ްގަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްބިލަކީ ްމި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިްސނަން ްދޭތެރޭަގއި ކަންތައްތަކާ

ޓީްމަރުޙަލާގައިްގެނެްސްޤާނޫނަކަށްްހެދުންްމުހިއްމުްއެކަމާްދޭތެރޭގައިްިވސްނައި،ްގެންނަންޖެހޭްކުދިކުދިްބަދަލުތައްްކޮމި

ްވެްސް ްބޭފުޅުން ްއެހެން ްޕާީޓގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމުގަިއ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްދެކެން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ބިލެއް
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ްވަރަ ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްއެދޭނެ ްފުރުޞަތަކަށް ްއިތުރު ނޑު ްއަުޅގަ ްވަގުެތއްަގއި ްފަހުގެ ްއެކު ްހުރުމާ ްށްވާހަކަދަްއކަން

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްހޯލްތެރޭގައި، ްލިސްުޓގައި ްއޮތް ްައތުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްވަގުތު ްފުރުޞަތަށ4ްްްމި ްމެންބަރަކު ޢިްއޒަތްެތރި

ް ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްމިާހރު ްވަަޑއިގެްނ، ްހޯލްތެރޭގައި ްަވގުތު ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތް. ްއެބަ މިްއެދިަވޑަިއގެންފައި

ްއަރުވަނީްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދަށް.ް

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްސަރުކާުރގެްފަރާތުންްާމމިނގިލީްދާއިރާެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމުްއިބްރާހީމްް

ްނުބައިްހުށަހަޅުއްވާ ްހިންާގ ްޕައިރެޓުން ްއަިދ ްަޕއިރެޓުންނާ، ްބިލު. ްކުށްަތުކގެ ްއެހެނިހެން ްގުޭޅ ްއެާއ ްަޕއިރެސީާއ ފަިއވާ

ްއެތެެރވަނީް ްަޕއިރެޓުން ްޒަާމނުގައި ްސައިންްސގެ ްރޮކެޓު ްމި ްޒަމާނުަގއި، ްމި ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްބިލު. ކުށްތަކުގެ

ް ްއެްއގަިއްމިގޮތަކަށް ްޖެުޓގަ.ްިމްކަނދުފޮއްެޗއްަގއި،ްޮބއްކުރަ ްޕްރަިއވެޓް ްއެެތރެވަނީ ްަޕއިރެޓުން ްއަށް ނޫން.ްިމްރާއްޖެ

ްައީކް ްއިްސވެރި ްއެންމެ ްސަރުކާރުން.ްމީގެ ްބާޣީ ްއޮްތްބަޣާވާތް ްމި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްއެތެެރކުރަނީ ްޕައިރެޓުން ްއަށް ރާއްޖެ

ނ ްގޮ ްތި ްވަަޑއިގެން ްމަނިކުފާނު ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްމަނިކު. ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްޣަިއުރްބާޣީ ްއިންަނވަިއގެން ޑީަގއި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއޮތީ.ްެއއީ ްފުމެން ނޑު ްއަރަިއ،ްކަިށގަ ްމޭުޒމައްޗަށް ްމިހިރަ ްއަޅުަގނުޑްޮގސް ްކުިރޔަނުދޭން ްކަމެއް ޤާނޫނީ

ްމިް ްވަދެ، ްމަޖިލީހަށް ްކަރާމާތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްކަމަކީ. ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ްކުރި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްކަމަކީ. ްޤާނޫނީ ކުރި

ްހު ްރައްޔިތުންެގްތަނުގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއިށީެދއިނދެގެްނ ނީޑގައި ްގޮ ްބަރަކާތްތެރި ްއޮތް ްތި ްއަދި ނޑާލައި، ްކަ ރުމަތް

ްއެްއްހިންގަމުންްގެންިދޔައީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްިމއަދުް ްއިްއވުމުގެްނަުމގަިއްބޮޑުްޖަރީމާ މަޖިލީހަށްްރިޔާސީްބަޔާން

ް ްބާޣީ ްމިތިބަ ްއެތެރެކުރަނީ ްޕައިރެޓުން ްޤައުމަށް ްއެްމި ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ވެރިން.

މަންޒަރުތައް.ްައޅުަގނޑުމެންެގްނޫސްްމީޑިޔާތަކުންްއަުޑއިެވމުންްމިްދަނީްއެްބޭބޭފުޅުންްދައްކަމުންގެންދިޔަްވާހަކަތަާކ،ް

ްއަޅުގަް ްމިހާރުވެސް ްދޮގުތައް. ްހަދަމުންެގންދިޔަ ްސަލާމަތްވާންެވގެން ްމިކަމުން ްފަހުން ްޭއގެ ްލިބޭްއަދި ްމަޢުލޫމާތު ނޑަށް

ް ްބޮޑު ްވަރަށް ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްމ2ްްިގޮތުން ްފެނިގެންދިޔަ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއަދި ްއެބަހުރި. ްއެެތރެކޮށްފައި ޕައިރެޓުން

ް ްމިނިސްޓަރާ ްޑިފެްނސް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްމިނިސްަޓރާއި ްޓެރަރިޒަމް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެކު ބޭފުޅުްނ2ްްބޭބޭފުޅުންނާ

ްޒަމާނުގަިއްްޗުކުޫޗއަުޅވަމުން،ްޮކނޑަށް ްމި ްރައީސް.ްމިހާރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަންޒަރު.ްމީ ްހިނގަމުންދިޔަ ައތްވައްަޓިއގެން

ްައޅުަގނޑުމެންެގް ްގެންދިޔައީ ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްމި ްކަންތައް. ްގެންދާ ްކުރަމުން ްއެތެރެކޮްށގެން ްގެނެސް ޕައިރެޓުން

ްކެންިޑޑޭުޓ،ްވާދަ ްރިާޔސީ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއިންތިޚާުބގައި ްމަރައިްރިޔާސީ ްނަޝީދު ްކެްނޑިޑޭުޓްމުޙައްމަދު ްިރޔާސީ ކުރާ
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ްއުަފއްދަމުންް ްވެސް ްކޯޓު ްމެދުވެރިޮކށް ްޕައިރެޓުން ްމަުގސަދަކީ. ްބޮޑު ްއެންމެ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްމީ ްޓަކައި. ނައްތާލުމަށް

ްގެންދިޔައީ ްބައްދަލުކުރަމުން ްޕައިރެޓުން ްމި ްެވސް ްޤާޟީންނާ ްކޯޓުގެ ްމެދުވެރިކޮށް ްަޕއިރެޓުން ްޕައިރެޓުންްގެންދިޔައީ. .

ްގެންދިޔައީ.ް ްހޯދަމުން ްވެސް ްފައިާސ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްޖަރީމާތައް ްހުރިހާ ްހިންގާ ްމި ްބޭބޭފުޅުން ްމި މެދުވެރިކޮށް

ްަޕއިރެޓުްން ްގެންދިޔައީ. ްވެސް ްހުޅުވަމުން ްމާލަންތައް ްމުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމެދުވެރިކޮށް ޕައިރެޓުން

ތުކުރަމުން،ްފައިސާްވެްސްހޯދަމުންްގެންދިޔައީ.ްޕައިރެުޓންްމެދުވެރިކޮށްްހޯދާްފައިސާްމެދުވެރިކޮށްްމިްމާލަންތައްްމަރާމާ

ްޢަބްދުް ްއަތްޕުޅުްންހިފައިގެްންގޮސް ްބަހަމުންްވެސްްهللاްއަދީބު ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްއެހެން ްފަިއސާ ްއެ ްއަތަްށްދީގެން ޔާމީނު

ންްމެދުވެރިކޮށްްޤައުމުގެްމިލްކިއްޔާާތއިްމިްޤައުމުެގްގެންދިޔައީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިްމައްސަލަތައްްބެލޭނެ.ްޕައިރެޓު

ްގެންދާްމަްއސަލަތައްްއަިދްޝަރީޢަތަށްް ރައްޔިތުންެގްޙައްުޤްދަމައިގަެނ،ްެއްބޭބޭފުޅުންްނަހަމަްގޮުތަގއިްޚަރަދުކުރަމުން

ނޑުްމިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްޔަޤީންކަންްމިްއަރުވަނީްކުރިއަށްްމިްއޮތްްމަސް ދުވަހުގެްތެރޭގައިްމިްއަންނާނެ.ްއަޅުގަ

އަޙްމަދުްއަދީބުެގ،ްޓޫިރޒަމްްމިނިސްޓަރުގެްމައްސަަލްމިްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްވަންނާނެ.ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންް

ްޢަބްދު ްކަންތައްަތކަށް ްހުރި ްހިންގާފައި ްޖަރީމާތަކާއި ްހުރި ްކޮށްފައި ްޭބފުޅާ ްއެ ްަވކިކުރާނެ. ްބޭފުޅާ ްެއްهللاްއެ ޔާމީނެއް

ް ްކެންިޑޑޭޓުކަމަށްްދުވަހަކުން ްރިޔާސީ ްޕާީޓގެ ްިސޔާސީ ްއެ ްއަކީ ްބޭުފޅާ ްއެ ްސަބަބަކީ ްނުވާނެ. ްއެއް ާވގިވެރި

ްޅަް ްއަދީަބކީ ްދުްއވަިއގަންނާނެ. ްފަހަތަށްޖެހި ްހޯހޯގޮަވއި ްހިސާބުްނ ްއެ ްބޭފުޅާ ްއެ ްބޭފުެޅއް. ްހުރި ކުރިމަތިލައްވާަފއި

ގައިްވަރަށްްބޮޑަްށްއާޯޝޚުވެގެންްކުރަމުންްމިްގެންާދްކުއްޖެއް.ްއެހެންވީާމ،ްވިސްިނވަަޑއިނުގަެނގެންްސިާޔސީްމަިއދާނު

ކަންތައްތައްްވަރަށްްސާފުކޮށްްފެންނަންްއެބަްހުރި.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިހާރުްމިްޒަމާނުގައިްޕައިރެޓުންްއެތެރެކުާރް

ޔޭގެްޤައުމުތަުކގައިްމިްގޮތްްއެްއޮތީްފެންނަން.ްއެއަރޕޯޓު،ްދުރުވެ،ްބައްލަވާ.ްހިންާގްޖަރީމާތައްްއެހެރީްފެންނަން.ްދުނި

ްއަދަދުް ްމީހުންތަކުގެ ްމަރާފައި ްފެންނަން. ްއެހެރީ ްޖަރީމާތައް ްހިންގާފައިވާ ްބޭފުޅުން ްދެ ްމި ްޚާތޫރުމާތޫރުގެ ބުނާ

ްއެއްްނުލެވޭނެ.ް ްޮއޅުވަ ްދެންްފޮރުވައި ްޙަޤީޤަތްތަކެއް ްއެހެރީްއެނގެން.ްމި ްަވސީލަތްތަކުން ްއެިކއެކި އިންޓަރނެޓުންނާއި

ޔިތުންނަށްްޕައިރެޓުންނަކީްކޮންްބަެއއްކަާމ،ްޙަޤީޤީްޕައިރެޓުންްތިބީްއަުޅަގނޑުމެންގެްއެތެރޭަގއިްކަމާ،ްމިްރާއްޖޭގެްރައްް

ްނިވަުލަގިއް ްޖަރީމާތަކުގަިއ ްގެންދާ ްހިންގަމުން ްމިއަދު ްޕައިެރޓުން ްޙަޤީީޤ ްއޮުޅވަެއއްނުލެވޭނެ. ްދެނެްއ ްކަންތައްތަެކއް މި

ްގެންދަނީ ްުކރަމުން ްކަމާ،ްއަދި ްކޮންބައެއް ްނޯޅޭނެ.ްްތިބީ ްދެނެއް ްރަްއޔިތުންނަކަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްވެސް ްކަމާ ކޮންކަމެއް

ނޑުމެންްވިސްަނއިނުދީ،ްރައްޔިތުންގެްދޫްބަންދުކޮްށ،ް ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއޮޅުވާިލްޒަމާންްމާޒީވެްހިނަގއްޖެ.ްައޅުގަ

ނޑުމެން ނަށްްކަންބޮޑުްމިްވަނީްމިްރާއްެޖްރައްޔިތުންެގްއަނގަްބަންދުކޮްށގެންްުއޅުންްޒަމާންްމާީޒވެްިހނގައްޖެ.ްއަުޅގަ

ްބޮޑެތިް ްރާއްޖޭގެ ްރައީސް.ްމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްއައުމުްނ.ްއެއީކީ ްޕައިރެޓަކު ްއަންނަ ްއަރަިއެގން ްކަނދުފައްަޗކަށް އަށް

ނޑިަތކުަގއި،ްތަޚުތުތަުކަގއިްރައްޔިތުންްހަވާލުކުރިްމަސްއޫިލއްޔަާތއިްވާޖިބުްހަވާލުކުރަންްކޮށްފައިްތިބިްބޭބޭފުޅު ންްއެްގޮ

ްފޭިރގަނެގެންް ނޑިތައް ްގޮ ްއެ ްައއިސް ްދައްކަިއގެން ްަގދަބާރު ްއަށް ްއަމިއްލަ ްތިމާމެން ްދުރަށްލަިއ، ްަނގައި ނޑިން ގޮ

ްޢަމަލުތައްް ްނުރަނގަޅު ްނުބައި ްލަްއވާ ްޕައިރެޓުން ްއެ ްއެތެރެކޮށް، ްޕައިރެޓުން ްމިހާރު ްޤައުމަށް ްމި ްބޭފުޅުން ތިއްބެވި
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ްިޢއްޒަތްތެ ްގެންދަނީ. ްމި ްފިޔަވަޅުތަްއްހިންގަވަމުން ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިުތންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމެދު ްމިކަމާ ްަރއީސް. ރި

ްހިންގެންޖެހޭނެ.ްއެއީް ްމަޖިލީހުން ްތަޙުޤީޤުތައްްރައްޔިތުންގެ ްކޮންމ17ްްެއެޅެންޖެހޭނެ.ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ވަނަ

ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްއެްއ. ްޒިންމާ ްއެޅިަފއިވާ ނުޑގައި ްކޮ ނޑުމެންނަކަްށްްމެންބަރެއްގެ ްއަުޅގަ ްނުކޮށް ްކަންަތއްތަްއ މި

ްމިް ްޤައުމު ްމަގަށް.ްމި ްދަނީްހަމަްސީދާްހަލާކުގެ ްމި ްޤައުމު ްރައީސް،ްމި ްނުކުރެވޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރި ޤައުމުްސަލާމަތެއް

ްކިަބއިަގއި ްބޭފުޅުންެގ ްިތްއބެވި ްބޭނުމުަގއި ްވެރިކަުމގެ ްރިާޔީސ ްޤައުުމގެ ްމި ްމަގަށް. ްހަލާކުގެ ްސީދާ ްހަމަ ްދަނީ

ނޑުމެންަނކަށްްނުފެނޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންްހަމަްސާފުކޮށްްމިްދަންނަވަނީ،ްމިްޤައުމުގެްރަްއޔިތުންނަށްް ތެދުވެރިކަމެއްްއަުޅގަ

ްމިހާރުްއުއްމީދެއްްގޮތަށްްފެްނނަންްހުރި...

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުޅުދުއްފުށިްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ

ްރައީްސ،ްޕަ ްބިލެއް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަނގަޅު ްހަމަ ްިބލަކީ ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްޓަކައި ްހުއްުޓވުމަށް ްކަންތައްަތއް އިރެުޓންގެ

ނޑުމެންްމިއަދުްގަބޫުލކުރަންޖެހޭނެްމިްސަރުކާރަކީްބަާޣވާތަކުްން ނޑިަވޅާްމުނާޞަބަތުްިބލެއްްހަމަްބިލަކީ.ްއަުޅގަ މިްދަ

ްގެ ްމި ްހިންގަމުން ްސަރުކާރުން ްމި ްސަުރކާރެއް. ްއޮތް ްޚިލާފުްއައިސް ްއިންސާނިްއޔަތާ ްޢަމަލުތަކާއި ްލާއިންސާނީ ންދަނީ

ކަންތައްތައް.ްދުނިޔެްގަބޫލުނުުކރާްކަންތައްަތއްްމިއަުދްހިންަގމުންްމިްގެންދަނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިްކަންކަމަީކްއަބަުދވެސްް

ގުފޭރުންްކަމުގައިްިވޔަސް،ްމިފަދަްސަރުކާރެއްްއައުމަށްފަހުްއެްޤައުމެއްަގއިްހިންގަމުންްގެންދާނެްކަންތައްތައް.ްެއއީްމަ

ްެއް ްިވޔަސް. ްކަމުަގއި ްހިސޯުރކުރުން ްއިންސާނާ ްއަދި ްިވަޔސް، ްކަމުަގއި ްަވއިފޭރުން ްވިޔަްސ، ްކަުމގައި ނޑުފޭރުން ކަ

ްވަރަށްް ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްމިއަދު ްކަމަކީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްމި ްފެންނަމުން ްސަރުކާރުން ްމި ްޢަމަލުތަކެއް ހުރިހާ

ނޑުމެްންވިސްނަންޖެހޭްކަމެ ނޑުމެންްމިއަދުްއިހުތިޖާޖުކުރަމުންްމިްގެންދަނީްމިްހުރިހާްކަމަކާްދެކޮޅަށް.ްއަުޅގަ އް.ްއަުޅގަ

ްމިކަންް ްއެހެންނަމަވެސް ްކުަރނީ. ްމި ްމިކަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބޭނުންވާތީ ްދެކެން ްތަން ްއޮންނަ ްސަލާމަތުން ްޤައުމު މި

ްއު ްތެރޭގައި ްމުޖުތަމަޢު ްދިެވހި ްމި ްބަޔަުކ ްކަމަކީ.ްގަބޫލުނުކުރެޭވ ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުެމން ްިމއަދު ްއެއީ ޭޅަކން

ްމިީއް ްތިބެންވީ. ްވާހަކަދަްއކަން ްމި ްޤައުމުގައި ްމި ްަވންދެންތޯ ްކިހާުދވަހެއް ްލައިގެން ްރަތްިޗޓު ްޖީބަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްވެ ްމާދަމާ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްސުވާލެއް. ްބޭނުން ްކުރަްނ ްރައްޔިތުންނާ ްިދވެިހ ްމިއަދު ްވާހަކަްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ސް

ްދިވެިހް ްއެއް ްދިވެހިރާއްޖެ ްއިންސާފުެވރި ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްއޭރަކުން ްވަދެާދނަން. ްގެއަށް ހުއްޓައިލާފައި

ރައްޔިތުންނަކަށްްނުލިބޭނެ.ްމިއަދުގެްޙަޤީޤަތަކީްރާއްޖެތެޭރަގއިްމީހުންްދިރިއުޅޭްރަށްރަށުގައިްއަދިެވސްްއެްރަށްްދުނިޔެް

ްއޮތް ްގޮތަށް ްައއި ްއޮތްތޯްްއަށް ްއެބަ ްހިރިމަރަދޫ. ްޮއތް ްހދ.ގަިއ ްއިނގޭތޯ. ްަބއްަލވާ، ްއޮތީ. ްެއ ްރަށްތޯ ކިަތއް

ރައްޔިތުންނަށްްއަރައިފޭބޭނެްޮގތެއް.ްނެތޭްއިނގޭތޯ.ްެއއްްމަސްދުވަސްްތެރޭަގއިްތިންހަތަރުްފަހަރަށްްދައުލަތުންްފައިސާް

ދެންްނުހުންނާނެްރަށުގައިްބަނދަރުހަދާނެްލާރިްއެއް.ްްނަގަިއގެންްރާއްޖެްއިންްބޭރަށްްބާޣީްވަޙީދުްދަތުރުކުރަންްފެށީމާ،

ްއޮތީ.ް ްއެ ްހުއްޓައިލާފައި ްމަސައްކަތް ްބަނދަރުހެދުމުގެ ްނެއްލައިދޫަގިއ ްދަނީ. ްއެ ްފެނިެގން ްމިއަދު ްމަންޒަރު އެ
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ްމަސައްކަ ްެއްއޮތީ.ްކުޅުދުއްފުީށގަިއްމަގުެހދުމުގެ ްހެދުމުެގްމަސައްކަްތްހުއްޓައިލާަފއި ްތްެއްއޮތީްކުރިނބީގަިއްބަނދަރު

ްދަތުރަކަށްް ްކޮންމެ ްހުރި. ްއެބަ ްލާރި ްކުރަން ްދަތުރުތައް ްކުރަންޖެހޭ ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްއެހެންނަމަވެސް ހުއްޓައިލާފަ.

ްނެތޭ.ް ްބަޖެޓެއް ްބުނާއިރަށް ްކޮށްދޭޭށ ްކަމެއް ްރައްޔިތުން ްހަމަ ްޚަރަދުކުރަމުންދާއިރުގަިއ ްރުފިޔާ ްމިިލއަން ވިހިބާވީސް

ް ްަރއްޔިތުންނަށްްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުން ްއިނގޭތޯ.ްބާޣީްސަރުކާރަކުން ްަދއްކެުމންދާްވާހަކަ ނޑާަލއިފިއޭ.ްމިއީ ބަޖެޓުްކަ

ްޤައުމުގައިް ްމި ްބަޔަކު ްއުފުލަންޖެހޭ ްޒިންމާ ްމިކަމުގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެކަމަކު ްނުކުރާނެ. ްަކމެއް ްއެއްވެސް ްހަމަ ފައިދާވާނެ

ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއުފުލަން ްމިއަދު ްޒިންމާ ްއެ ްބަޖެޓަކުްނ12.7ްްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުންްްވެއްޖެ.ްއެމީހުންގެ ްރުފިޔާގެ ބިލިއަން

ްވަޅުލި.2111ްް ްފެންހޮޅި ްރަށެއްގެ ްއެަތްއ ްނަރުދަމާއެޅި. ްރަށެއްގެ ްއެތައް ްހެދި. ްބަނދަރެއް ްއެތަްއ ްއަހަރު ވަނަ

ް ްބުނަނީ ްމި ްވަޙީދ15.3ްުއަޅުަގނޑުމެން ްކުރީ. ްޤައުުމަގއި ްމި ްކޮންކަމެއްހޭ ްބަޖެަޓކުން ްރުފިާޔގެ ބޭނުންވާްްބިލިއަން

ދަތުރުތައްްކުރުންްނޫންްއެހެންްކަމެއްަގއިްމިްޤައުމުންްލާރިްއެއްްޚަރަދެއްްނުކުރޭ.ްއެްއޮީތްޓޫރިޒަމްްމިނިސްޓްރީްއަށްް

ްޭއގެް ްހަވާލުކޮށްފަ. ްއެމް.ޓީ.ޑީ.ސީާއ ްއޮތީ ްެއ ްޓަަކއި ްހިްނގުމަށް ްޓެރަރިޒަމް ްބޭނުމާއި ްސިާޔސީ ްަނގާފައި ްރަށެއް ބޮޑު

ްފެން ްމިއަދު ްދެމިއޮންނަންޖެހޭނެ.ްމަންޒަރުތައް ްޤައުމު ްމި ްމިއީ. ްޤައުމު ްރައްޔިތުންެގ ްިދވެހި ްމިއީ ްދަނީ. ްއެ ނަމުން

ްހުރިް ްމާލިްއޔާަގއި ްަރްއޔިތުންގެ ްައއިސް ްވެރިކަމަށް ްބަޣާވާތަކުން ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ްދިވެ ްމިއީކީ ްމަންޒަރު. ްހަދަމުންދާ ްގޮތެއް ްބޭނުން ްނަަގއި، ްނޫން.ްފައިސާތައް ްކަމެއް ްގަބޫލުކުރާނެ ްރައްޔިތުން ހި

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްލޯމައްޗަށްްމަންޒަރުްފެންނަމުންްމިްދަނީ.ްކޮންމެްބޭފުޅަކުްވެސްްމިއަދުްއިންޓަރނެޓަށްްވަދެްބެލީމާް

ްމިއަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޫނން. ްެއއް ްވާހަކަ ްދައްކާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއޮތީ. ްއެ ްފެންނަން ްހަޑި ްހާވާ ްމި ްމީހުން ުދްމި

ްމިއީް ްތިބެންވީ. ްދުވަހަކުތޯ ްކިާހ ްދެއްކުމުގައި ްވާހަކަ ްމި ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްކުރަނީ، ްމި ްސުވާުލ ްރައްޔިތުންނަށް ދިވެހި

ްފެންނާނީކީ.ް ްފައިދާ ްކަންތަކުގެ ްދައްކާ ްމި ްނޫން ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްބޭނުންވާ ްޖަވާބު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ޒާެމއްްރައްޔިތުްނނަށްްގެނެސްދިނީްހިލޭްބޭސްކޮށްދޭންވެގެން.ްއެހެންނަމަވެްސްއަޅުަގނޑުމެންްމިްޤައުމުގައިްޓެކްސްގެްނި

އެކަންްވެސްްމިްބާޣީްސަރުާކރުންްމިއަދުްނުކުރޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްއިންސާފަކީްަރއްޔިތުންނަށްްލިބެންޖެހޭނެްއެއްޗެްއްކަމަްށް

ްއަ ްއެއްކޮށް ްއެމް.ޑީ.ީޕާއ ްރައްޔިތުން ްމިއަދު ްނަމަ، ްގަބޫލުކުރާ ްދިވެހިްރައްޔިތުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ންނަން

ނޑުމެންް ްފަހަތުގަިއްއަުޅގަ ްލީޑަެރްއގެ ްެއވަރު ްޓަކައި ްުކރުމަށް ްބިނާކުރާނީ.ްއެކަން ްޤައުމު ްދިވެހި ްޓަަކއި ރައްޔިތުންނަށް

ްޤައުުމް ްމި ްނޫނިއްޔާ ްނަީޝދަށް ްރައީސް ްނަޝީދު. ްަރއީްސ ްލީޑަރު ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްެއއީ ްތިބީ. ްމި މިއަދު

ްއައިމަ،ްބިނާނުކޮ ްޤައުމަށް ްމި ްސަރުކާރެއް ްނެތް ްާތއީދު ްަރއްޔިތުންގެ ްކޮށްގެން ްބަޣާވާތެއް ްފެނޭ ްއެބަ ްމިއަދު ށްދެވޭނެ.

ްދިވެހިް ްއެއަރޕޯޓުން ްނުވޭ. ްބޮެޑްއ ްއަގު ްވެސް ްެއްއޗެއްެސއް ްމިއަދަކު ްކަންތައްތައް. ްޖެހޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ދެން

ްޖެ ްއެބަ ްިމއަދު ްލާީރގައި ްއައި ްލިބެމުން ްހުރިްދައުލަތަށް ްހަވާުލވެ ްހިންގުމާ ްީމރާގެ ްކައިީރގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއިނޭގތޯ. ހޭ

%ް ްލާރީގެ ްއައި ްލިބެމުން ްއެއަރޕޯޓުން ްއޮްތއިރުަގއި ްޖީ.އެމް.އާރު ްއަްށ ްރާއްޖެ ްވިދާޅުިވ، ްވެްސ51ްްބޭފުޅާ ލާރި

ްދިޔަ ްޖީ.އެމް.ާއރު ްރަނގަޅު. ްއިނގޭތޯ. ްަބއްލަވާ ްހިސާބުތައް. ްމީރާގެ ްއެހެރީ ްނުވަެދއޭ. ްއެހެންެވއްޖެްއާޔްމީރާއަކަށް އީ.
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ްއަށްް ްމިނިސްޓްރީ ްިފނޭންސް ްރާއްޖޭެގ ްއެއަރޕޯޓުްނ ްމިައދު ްލާރި ްގިނަ ްވުރެ ްއަށް ްލާިރ ްވެއްދި ޖީ.އެމް.އާރުން

ްދައްކާް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެަބްދޭ.ްއެއީ ްދިމާލަކަށް ްކޮްނމެވެސް ްފައިސާ ވަންނަންޖެހޭނެ.ްއެްނުވަންަނންޏާްގޯސް.ްއެ

ްދައުލަތަް ްިދވެހި ްއަކީ. ްއަްށްވާހަކަ ްފައިާސ ްމި ްފައިސާ. ްރައްޔިތުްނެގ ްިދވެހި ްެއއީ ްއެއް ްއާމްދަނީ ްހުރިހާ ްލިބޭ ށް

ްއިންސާފުެގް ްމީހަކު ްއެ ްވާަނމަ ްފަރާތެއް ްާވ ްިޚޔާނާތްތެރިެވެގންނުވާނެ. ްމީހަކު ްއެްއވެސް ޚިޔާނާތްތެރިވެގެންުނވާނެ.

ްގޮ ްބެހޭ ްމީހުންނާ ނޑުފޭރޭ ްހާޒިރުކުރަންޖެހޭެނ.ްއެހެންވީމާ،ްކަ ްކަންތައްކުރިމައްޗަށް ްވެސް ްތުން ދާއިރު،ްންފާްސވެތަކެއް

ްަރއްޔިތުންނަްށް ްަކނޑަެއޅިގެން ްިމއީ ްދައްކަްނވީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްވާހަަކ ްެއ ްފޭރެމުންދާއިރު ްބަޔަުކ ްޤައުމު މުޅި

ްދިް ްމިއީކީ ްދައްކަނީ. ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްބަެއއްގެ ްތިބި ްފޭރިގަނެގެން ްވެިރކަން ްޓަަކއި ވެހިްއަނިާޔވެރިވުމަށް

ނޑުމެންްމިްާވހަކަްއެއްްނުދަްއކާނަން،ްދިވެިހްރައްޔިތުންްބުނޭްތިްވާހަކަް ރައްޔިތުންްގަބޫުލކުރާނެްކަމެްއްނޫން.ްއަޅުގަ

ނޑުމެންްމިްދައްކަީން ހުއްޓައިލާފައިްގެްއަށްްވަންނާށޭ.ްއޭރުންްައޅުަގނޑުމެންްިމްވާހަކަްނުަދއްކާނަން.ްއެކަމަުކްއަުޅގަ

ްރަ ްމިއަދު ްވާހަކަކަން ނޑުމެްންތެދު ްއަޅުގަ ްދަނީ. ްމި ްފެނިގެން ްދަނީ. ްމި ްހާަމވެގެން ްކުރިމައްޗަށް އްޔިތުންގެ

ްގޮތްް ްހެޔޮ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފަރާތުން ްއެ ްޮއތްކަން. ްއެބަ ްވެސް ްފަރާތް ްހެއްދެިވ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ްމި ްައޅުަގނޑުެމން ްއެީއ ްދަނީ. ްމި ްފެނިގެން ްިމއަދު ްަކންތައްތައް ްއެ ްައކީ.ްްމިންވަރުކުރަްއވާނެކަން. ްވާހަަކ ދައްކާ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެްމިްޤައުމުްޮއންނަންޖެހޭނެ.ްމިްޤައުމަށްްއިންސާފު...

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ

ްމެންބަރަކުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލެއް ްބެހޭ ްޕައިރެީސއާ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްހުށަހަޅުއްވަ ްފެނިގެންދިޔައީ ްފަހަރަށް ްފުރަތަމަ ްސިފަ ްއަސްލު ްޕައިރެސީެގ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ 7ްއިެދްއވިއިުރގައި

ވަނަްދުވަހު.ްއެްދުވަހުގެްއިރުްފެނުންްތޮިޅގެންްއައިްަވގުތެްއގައިްމިްހުރިހާްޕައިރެސީންްގޮސްްތިބ2112ްްީފެބްރުއަރީް

ް ްެއއީ ްެވގެން. ްފޭރެން ްަޤއުމު ްެއއީ ްވަދެ. ްތަަނކަށް ްެއއްގަމުންްއެއް ްބަދަލުގަިއ ްަކނޑުޭފރުމުގެ ްަޕއިރެސީން. ެއއްގަމު

ނުވަތަްބިމުންްހިސާބުތަކެއް،ްތަންތަންްފޭރިގަތުމަށްްޓަކައިްމިްހުރިހާްޕައިރެޓުންްގޮސްްަވދެްތިބީްއެއްތަނަކަށްްޖަމާވެ.ް

ްމައި ްފުލުހުންގެ ްމުއައްސަސާ. ްއެްއ ްބަލަހައްޓާ ްއަަމންއަމާންކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތަނަކީ ްއިދާރާްްއެ ްމައި ްއެ އިދާރާ.

ްމިއަދުް ްމައްސަލަ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްނަމަވެސް ްމެދުވެރިެވގެން ްޕައިރެޓަކު ްތެރެއިން ްޕައިރެސީންގެ ްތިބި ތެރޭގައި

ްމަނިކޭ.ް ްޙަސަްނ ްވަޙީދު ްައކީ ްމުއްލާ ްއިްސ ްިކއްލާެގ ްަމއި ްޕައިރެޓުްނގެ ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއޮތީތީވެ ތިލަވެފައި

ްމަނި ްޙަސަން ްބިމުަގިއްވަޙީދު ްމި ްފޮނުވަިއގެން ްދިމަދިމާލަށް ްޕައިރެޓުން ްއިނދެގެން،ްހުރިހާ ްއިމާމަކަށް ްިކއްލާގެ ުކްއެ

ްަވިކވަކިްން ްަޕއިރެޓުން ްއެކި ްކަމަކީ ްކުރަންވީ ްފަތުރަިއލާފަ.ްމިއަދު ްިމއަދު ްވަނީ ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްޕައިރެޓުން ްމި ނުވަތަ

ނޑިޖަހަންްޖެހިފައިްމިްއޮތީ.ްހިފައިްހައްޔަރުކޮށް،ްހުނިޖަހައިގެންްނަމަވެސްްފަހަ ތަށްްބިޑިއަޅައިގެންްގެންގޮސްްއަނދަގޮ

ް ްަޕއިރެޓުން ްނެތް. ްގޮތެއް ްއެްއވެްސ ްސަލާމަތްވާނެ ްރައްޔިތުްނނަށް ްިދވެހި ްކިބަޔަކުން ްޕައިރެޓުންގެ ްމި 7ްއެހެންނޫނީ
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ްފެނިގެންދިޔައީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްހިސޯރުކުރުމަށްފަހު، ްަޤއުމު ްމޫނުމަތިްްފެބްރުއަރީގައި ޕައިރެޓުްނގެ

ްޖަމާޢަތްތަކަްށް ްޖަމުޢިއްޔާ، ްނުވަަތ ްަދއުލަތްތަކަށް ްބޭރުގެ ްބޭރުެގ، ްޓަަކއި ްރީތިކުރުމަށް ްމޫނުމަތި ްޓަކަިއ، ސާފުކުރުމަށް

ްކުރަމުންް ްޚަރަދުތަކެއް ްގިނަުގނަ ްލާރިން ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެިހ ްބަޖެޓުން، ްދައުލަތުގެ ްފަރާތްތަކަށް ްމަޝްހޫރު ނުވަތަ

ްއެ ްފައިސާދީގެންްދިޔަކަން. ްއަށް ްރުޑަފިން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްރުޑަފިން ްފަހަރެއްގަ. ްވެދާނެ ްކަމަށް ްުރޑަފިން އީ

ް ްދުވަހު، ްއެ ްހިންގ7ްްިދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްޕައިރެޓުން ްތިބި ްތެރެިއން ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްދުވަހު ްވަނަ ފެބްރުއަރީ

ް ްރުަޑފިން ްޓަކައި ްފޮރުވުމަށް ްއަނިޔާތައް ްލާއިންސާނީ ްކުރީ.ްޖަރީމާތަކާއި ްފުރަތަމަ ްމަސައްކަތް ްއެ ްޚަރަދުކޮށްގެން އަށް

ްކަަމކަށްް ްވަނަ ްދެ ްފެނިގެންދިޔަ ްސިފަ ްއަސްލު ްވެރިާޔގެ ްއިސް ްިކއްލާގެ ްމައި ްަޕއިެރޓުންގެ ްއެއާއެީކގައި ްހަމަ ދެން

ްހުރި، ްރާއްޖޭގައި ްގޮުތަގިއްމި ްއެްއގެ ްކިއްލާ ްފާދިރީންގެ ްގެނެސް ްޤައުމަށް ދިވެިހްްވެގެންދިަޔއީްސިރީްސިރީްަސންކަރު

ްބަޖެޓުންް ްދައުލަުތގެ ްދިވެހި ްެގކޮުޅގަިއ ްހުންނަާވ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުންނަ ްެވރިޔަކަށް ްއިްސ ްއެންމެ ރައްޔިތުންެގ

ްތުރުކުަރއްވަްން ްޖާފަތް ްެއީކގައި ްފާދިރީައކާ ްއަނެއްކާ ްޚަރަދުކޮްށެގން ްފައިސާތަކެއް ްގިނަުގނަ ްއެތައް އަނެއްާކވެސް

ކަމަށްްވެސްްވެދާނެ.ްސިރީްސިރީްސަންކަރުްފާދިރީްކަމަށްްވެސްްވެދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްްއިންނެވީ.ްެއއީްޢިމްރާންްފާދިރީް

ްބަޖެޓުން،ް ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްތިބީ ްމި ްއަނެއްކާ ްގޮސް ްޕައިރެުޓން ްރީތިކުރަންވެގެން ްމޫނުމަތި ްއެކީަގއި ފާދިރީންނާއި

ިއްމިއަދުްފެންމަތިެވގެންްމިްއުޅޭްގޮތަީކ،ްމިްއުޭޅްދިވެހިްރަްއޔިތުންގެްލާރިންްައނެއްކާެވސްްޚަރަދުކުރީ.ްހަމަްއެާއއެީކގަ

ްމުއްލާ،ްމިްމުއްލާްހުރެގެންް ކަންތައްތަކަކީްފާދިރީންގެްމަިއްކިއްލާ،ްޕައިރެޓުންގެްމައިްިކއްލާގެްވެިރޔާ،ްއެންމެްއިސް

ްޤައުމުްސިއްަސއިގެ ްގޮތަށްްގޮސް ްދިޔަ ްކޮށްެގން ްޚަރަދުތަކެއް ްގިނަ ްއަނެއްާކެވސް ްބަޖެޓުން ްބޮޑެިތްދައުލަތުގެ ންާދވަރުގެ

އިންވެސްޓްމަންޓުަތއްްގެންނަްނފެށީ.ްމިްއިންވެސްޓްމަންޓުތަުކގެްތެރެއިްނ،ްމިްއިްނވެސްޓްަމންޓުތަކުގެްތެެރއިން،ްިދވެހިް

ްއެޭޅް ްަބއި ްޕައިރެޓުްނެގްމުއްލާއިންނަށް ްނުވަަތްމި ްފާދިރީންގެ ްބަހާލަމުން.ްބަހައިލާފައި ްދަނީ ްމިހާރު ްަޚޒާނާ ދައުލަތުގެ

ފެބުުރައރީގަިއްމިްޤައުުމގައިްހިްނގ7ްްިހިްަދއުލަތްްމިްަދނީްބައިބަިއކުރަމުން.ްެއއީްމިްޕައިރެޓުންްައއިސްްގޮތަށްްދިވެ

ޖަރީމާްއަކީ.ްއެްޖަރީމާގެްބަިއވެރިވާްހުރިހާްފާދިރީންނާ،ްހުރިހާްކިއްލާގެްވެރިންނާ،ްހުރިހާްޕައިރެޓުންނަށްްމިހާރުްވަނީް

އިނ24ްްްއިން،ް%8ްިއންް%6ްއިްނ،ް%12ްއިން،ް%25ްކުތައްްބަހާފަ.ް%ދައުލަތުންްރީއްޗަށްްފޮތިފޮތިޮކށްފައިްކޭ

%ް ްޙަޤީޤ111ްްީމިހެންގޮސް ްކަންތައް، ްހުރި ްޕައިރެޓުން ްއެއީ ްނިންމައިލާފަ. ްބަހައި ްއެކީއެަކއްަޗކަށް މިހެން

ްދި ްއެހެން ްފޯކަސް ްުނވަަތ ްދިމާ، ްޕައިރެޓުންގެ ްމުޅިން ްއުޅެނީ ްމި ްބިލުން ްމި ްދެން ްމިއީ. މާލަކަށްްޕައިރެޓުންނަކީ

ްއެންމެް ްޕައިރެޓުްނގެ ްއުޅެނީ.ްައނެއްކާ ްމި ްބަދަލުކޮށްގެން ްދިމާލަށް ނޑާ ްޕައިރެޓުންްކަ ްިތބި ބަދަލުކޮށްލަން.ްއެްއގަމުަގއި

ްހިސާބަށްް ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްކަންތައްތަކެްއ ްހުރިހާ ްމި ްގޮްއސަ. ްހައްދުފަހަނައަޅާ ްއޮތީ ްމި ްމިއަދު ނުރައްކާތެރިކަން

ްައއިއްް ްއޮތީ ްމި ްޕްރެޝަރެއްްތިލަވެގެން ްއިތުރު ްބޭފުޅުންނަށް ްމި ްގޮތުަގއި ްއެންމެްނުރައްާކތެރިކަމެއްގެ ސަ.ްއޭގެތެެރއިން

ްހިންާގް ްޖަރީމާ ްޓަކަިއްދުނިޔޭެގްފެންވަުރެގްލާއިންސާނީ ްނުބެހެްއޓުމަށް ްދުނިޭޔގައި ްމި ްމީހަކު ްެއްއވެސް ކުރިމަތިވެދާނެ

ްޚަރަދުކޮށްގެންް ްބޭފުޅުންނަށް ްގެނެްސގެން،ްއެ ްވެރިން ްމީހުންނަށް،ް،ްބޮޑެތި ްހޯަދިއދީގެން،ްއެފަދަ ްވިސާ އެބޭފުޅުންނަށް
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ްމިކަްން ްދީގެން ްއެއްޗިހި ްހުރިހާ ްޚަރަދާ ްއާއި ްލާރި ްގާތިލުންނަށް ްހުރި ްހަޑިހޭކިފައި ްއަތުގަިއ ްގާތިލުންނަށް، މިފަދަ

ްކުރަމުންދި ްޕައިރެުޓން ްމި ްއޮތީ. ްމި ްގެެނއްސަ ްޤައުމަށް ްޓަަކއި ްހިންގުމަށް ްޖަރީމާ ްޓަކަިއ، ްމަސައްކަްތްކުރުމަށް ޔަ

ް ްގާތްަގނޑަކަށް ްިކާޔލަދިނީ.ްފާއިތުވެދިޔަ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްތެޭރަގއ14ްްިވަރަކަްށ،12ްްތަރުތީބުން ްމަސްދުވަހުގެ ަވރަކަށް

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްގިނަ ްހާހަަކށްވުރެ ްތެރެއިން ްދިވެހިްރައްޔިތުންގެ ްމީގެތެރެއިން ްކަންތައްތައް.ްހަމަ ްހިންގި ްޕައިރެޓުން މި

ްއެިކވަ ްވޭްންލާއިންސާނީ ްއެ ްތަހައްމަލުކުރަމުން. ްއަނިޔާަތކުަގއި ްއެ ްމިއަދު ްަދނީ ްަރއްޔިތުން ްލިބި،ްއެ ްއަނިާޔތައް ުރގެ

ްދަޢުވާތަާކއިް ްފާޑުފާޑުގެ ްދަނީ. ްއެ ްތަހައްމަލުކުރަމުން ްއެީކގައި ްހިތްދަތިކަމާ ްވޭންތައް ްއެ ްދަނީ. ތަހައްމަލުކުރަމުން

ްެއކި ްމެދުވެރިވެގެން ްޕައިެރޓުން ްމި ްދަޢުވާތައް ްއަުޅވެތިކުރުމާ،ްްސިޔާސީ ްިބރުވެރިކަމާއި ްވަޒީފާގެ ްގޮސް، ދިމަދިމާލަށް

ްެއް ްމުއްަލއިންތައް. ްޕައިރެުޓންގެ ްތިބީ ްއަީޑގަިއ ްެއންމެ ްކަންތައްތަެކްއގެ ްހުރިހާ ްމި ްއާިއ ްއަިނޔާ ލާއިންސާނީ

ް 7ްްމުއްލާއިންނަކީ ްހުރި ްޓަަކއި ްާގއިމުކުރުމަށް ްއަމަންއަމާންކަން ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްއިްސްކިއްާލ،ްފެބުރުއަީރަގއި އެންމެ

ްފުލުހުންގެްމައިްއިދާރާްއަށްްަވތްްޕައިރެޓުން.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްއެދިވަޑަިއގަންނަވާފަިއވާ ްފުރުޞަތަކަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަރުވަންޖެހެނީ ްފުރުޞަތެްއ ްމިހާރު އަޅުަގނޑު

ްް.ބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމެންްޢިްއޒަތްތެރިމަަޑވެލިްދާއިރާގެްމެންބަރަކަށް.ްއެއީް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު

ނޑުފޭރޭްالرحينްالرحونްهللاްبسن ްކަ ްއާދެ! ްބިލެއް، ްބެޭހ ްޕައިރެސީއާ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ، .

ްހުށަ ްއޮތީ ްމި ްބިލެއް ްބެހޭ ްމީހުންނާ ްފޭރޭ ްއެއްގަމު ްބިލުްމީހުންނާއި ްމި ްގޮތުަގއި ްގަޫބލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ހެޅިފަ.

ްދެންް ްބަޔަކަށް ްހުށަހެިޅފައި،ްއެހެން ްބިެލއް ްއޮތީ ްމި ްނިިމގެން ްފޭރި ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ްފޭރެންޖެހޭ ްފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި

ވަރަށްްތަފްސީީލްްދެންމެަގއިްައޅުަގނުޑގެްުކރީގައިްވާހަކަެދއްކިްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރ1ްުއެްއޗެއްްނުފޭރޭނެްގޮތަށް.ްއާދެ

ްމިް ްގޮތުަގއި ްގަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްވާހަކަދަްއކަަވއިފި. ްގޮތުްނ ްބެހޭ ްޕައިރެސީއާ ްމި ްއަިދ ްޕައިރެޓުންނާ ނަޒަރަކުން

ްހުރިހާް ްމުޅި ްއަދި ްއެއްަގމުންނާ ްނޫން. ްއެކަންޏެއް ނުޑން ްކަ ްފޭރިގަންނަނީ ްރާްއޖޭގައި ްއަރާތިބެގެން ޕައިރެޓުން

ްފޭރެ ްދަނީ، ްމި ްރައްޔިތުންްދިމަދިމާލަކުން ްފޭރިގެންފި. ްވެރިަކން ްރައްޔިތުންގެ ްކަމަކީ ްފުރަތަމަ ްދަނީ. ްމި މުން

ްއޮތްތޯ.ްދެންް ްއެބަ ްކަމެއް ްނުރަނގަޅު،ްނުބައި ްވަކި ްފޭރިގަތުމަްށްވުރެ ްވެރިކަމެއް ްރައްިޔތުންގެ ްއޮތް އިންތިޚާބުކޮށްފައި

ް ްޤައުމުެގްދުސްތޫރީ ްއޮންނަނީ ްމި ްއޮތީ.ްޤައުމެއް ްފޭރެން ްކަމެއްތޯ ްޮއވެގެން.ްކޮން ްދުސްތޫރެއް ްއޮެވގެން.ްއަދި ހަޔާތެއް

ްދައުލަތެްއް ްމައްޗަށް ްއެ ނޑަެއޅިެގން، ްކަ ްއުސޫލުތަކެއް ްޮއެވގެން. ްއެއް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއޮެވގެން. ްޤާނޫނެއް އަދި

ްއޮތީ.ްއެީއްައޅުަގނޑުް ްުކރަން ްކޮންކަެމއްތޯ ްދެން ނޑުޮކށްލާފައި ްުފނޑުފު ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ްއަންނަނީ.ްއެ ްމި ްބިނާވެގެން
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ްަވގުތުންް ްައގު ްޑޮލަުރގެ ްއަކީ ްވާހަކަ ްދަްއކަމުންދިޔަ ްފޭރިގަތްއިރުގައި ްމީހުން ްމި ްކަމަކީ ްސުވާލަކީ.ްފުރަތަމަ ހިތަށްއަރާ

ްއަގުް ްތަކެތީގެ ްދިޔައީ ްބުނަމުން ްދެން ްތިރިވެއްޖެތޯ. ްއަގު ްޑޮލަރު ްތިބެގެން ްއަރާ ްޕައިރެޓުން ްމި ތިރިކޮށްދޭނަމޭ.

ްއެްއޗަކުން ްއެއްވެސް ްޓެކްްސްްތިރިކޮށްދޭނަމޭ. ްދިޔައީ ްބުނަމުން ްދެން ްދިޔަީއ. ްމައްޗަށް ްތިރިކުެރވުނުތޯ. ްއެއް ރުފިޔާ

ްއޮތީް ްމި ްކަންތައްތައް ްޕައިރެޓުންގެ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްބޮޑުުކރީ. ނަޑއިލާނަމޭ. ްކަ ްޖީ.އެސް.ޓީ ްހުއްަޓއިލާނަމޭ. ވަގުތުން

ައހަރަށްްކައްވާލީ.ްަޕއިރެޓުނ111ްްްއްކޮށްްހައްދުފަހަނައަޅާްޮގއްސަްމިްޮއތީ.ްދެންްކުރިްކަމަކީްރާއްޭޖެގްރިސޯޓުތައްްއެް

ްަނގައި ްވެސް ްއެްއޗިހި ްއެ ްފަޅުރަށްތަކެްއްއެީކގައި ްހުރިހާ ްކަމަކީ ްކުރި ްމި ްބަހާލީ.ްދެން ނިންމާލީ.ްއެހެންވީމާ،ްްއަރައި

ްއެތެރޭް ްައޔަސް، ްބަޔަކު ްބޭރުން ްކޮންކަމެއްތޯ ްދެން ްގޮއްަސ. ްމަްއޗަށް ްވަރަށް ްއޮތީ ްމި ްކަންތައްތައް ިއްގަޕައިރެޓުންގެ

ތިބެގެންްވެސްްމިްރާއްޖޭަގއިްދެންްބަހާނެްއެއްޗެއްްވެްސ،ްފޭރޭނެްއެއްެޗއްްވެސް،ްވަގަްށނަގާނެްއެްއޗެއްްވެސްްނެތް.ް

ްމިް ްކަމަކީ ްކުރަންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަނެއްާކވެސް ްކަމަކީ ްކުރަންޖެހޭ ްއޮތީ.ްދެން ްމި ްހަލާކުވެފައި ްއޮތީ ްމި ްޤައުމު މި

ްގެންނަން ްއިންތިޚާބެއް ްބަޔަކަްށްޤައުމަށް ްތިބި ްތެރޭަގއި ްރަްއޔިތުްނގެ ްނިކަމެތި ްރާއްޖޭގެ ްނުވިތާކަށް ްއަދި ޖެހެނީ.

ްެއް ްރޯކޮށްލާފައި ްހުޅުޖަހައި ްތަންތަނެއް ްހުރިހާ ްދައުލަތުގެ ްއަނިޔާކުރަނީ. ްނުޙައްޤުން ްަބޔަަކށް ްއެތައް ްއަދި ދަޢުވާކޮށް،

ްއެ ްބަޔަކު ްތިބި ްދެން ްދެކިގެން ްކަމަށް ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްއެކުރީ ްބަހައްޓާފައިްމީހުން ްމީހުން ްކުރި ްކުރީމަ،ްފުރަަތމަ ކަން

ފަހަތުންްކުރިްމީހުންގެްމައްޗަށްްދަޢުވާކުރަނީ.ްމިއީްއަދިްމާްނުރައްކާްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްޕައިރެޓުންްއަދިްޕައިރެީސާއް

ްއަ ްވާހަކަ ްމި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހާމަކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަތައް ްމި ްުއޭޅއިރު ްއައިސްގެން ްބިލެއް ނޑުމެންްބެހޭ ޅުގަ

ނުޑމެންްރައްޔިތުންްމިތަނަށްްހޮާވފައިްމިްތިބީްމިްވާހަަކްދައްަކން.ްތިނަދޫގައިްަމގުހެދުމެއްް ދައްކަންްއެަބްޖެހޭ.ްއަުޅގަ

ނެތް.ްތިނަދޫގައިްނަރުދަމާއެޅުމެއްްނެތް.ްހޯޑެއްދޫގައިްމަަޑެވއްޔާްދޭތެރޭަގއިްއެޅޭްކޯުޒވޭްެއޅުމެއްްނެތް.ްމިއީްދައުލަތުގެް

ްފޭރިގަނެފި.ްަވގަށްްްބަޖެޓުގައި ްެއއް ްހުރިހާްފައިސާ ްމި ްއައިްސގެން ްޕައިރެީސން ްފައިސާ.ްޕައިރެޓުންނާއި ްހުރި ޖަހާފައި

ް ްއަޅާ ްސްކޫލުަގއި ްނަޑައްާލގައި ްއަދި ނޑުމެނ5ްްްނަގައިފި. ްއަުޅގަ ްއަހަރުގައި ްމި ްއަދި ްނެތް. ްވެސް ކްލާްސރޫމެއް

ް ްކާަލއިގެން ްެވސް ްފަިއސާކޮޅު ްހުރި ްޖަހާފައި ްދާއިާރގެްބަޖެޓުގައި ްއުތުރު ްުކޅުދުއްފުށީ ްއަްޚ، ްައޅުަގނުޑގެ ްއުޅެނީ. މި

ްއޭނާް ްމީހަކު ްއުޅޭ ްިކޔަިއގެން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ ްފާހަގަކޮށްފި. ްވެސް ްނުކުތާ ްއެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

މީހުންްއ311ްްެްދަތުރުކުރަންވީމަްމިްހުރިހާްފައިސާްއެއްްއޭނާްޚަރަދުްއެބަްކުރޭ.ްކޮންތަނަކުންތޯްފުލުހުންގެްތެރެއަށް

ްމީހުންނަށްް ްމި ްކިހިނެއްތޯ ްމިއީ. ްކަމެއްތޯ ްކުރި ްބަޖެޓަކުން ްާކކު ްކޮންތާކު، ްވައްދަން ްޓަކަިއ ްވޯޓުއެޅުމަށް މީހުންނަށް

ްޚިލާފުް ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްޤާޫނނާއި ްއެއީ ްއޮވޭ. ްކޯޑުތަކެއް ްބަޖެޓުގައި ްފާސްކުރީ. ނޑުމެންޭންބަޖެޓު ްއަުޅގަ ވަޒީފާދެވެނީ.

ތުްޤާނޫާންޚިލާފުްކަމެއް.ްމީގެްކުރީގަިއްވެސްްވާހަކަަދއްކަމުންްމިްދިޔައީްމިްއުޅެނީްތިމަންނަމެންްކަމެއްްއަދިްމާލިއްޔަ

ްގެނެސްފަިއާވް ްޤާނޫނަށް ްމާލިްއޔަތު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނޭނގޭތޯ ްދަްއކަމުންދާއިރު ްވާހަކަ ްއެ ްތަނެއް. ްމިވެނި ހިމާޔަތްކުރާށޭ

ލެްއްއެެހންްފަރާތަކަށްްދެވޭނީ،ްިވއްކޭީންއަދިްއެހެންްގޮަތކަށްްވެްސްއޮތްްިއޞްލާޙެއް.ްިދވެހިްދަުއލަތުގެްެއްއވެސްްމުދަ

ްނުކުެރވޭެން ްެއއްވެްސްކަމެްއ ްމެނުީވ ްމަތީން ްގޮުތގެ ްޤާނޫނެއްަގއިާވ ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ ބަދަލުކުރެވޭނީ
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ްވާހަކަދައްް ްދަންފަޅީގައި ްއެއް ްކުީރގައި ްއުޅެނީ. ްހިމާޔަތްކުރަންޯތްމި ްކޯެޗއް ްެދވިދާނޭ.ްކަމަށް. ްއަދިވެސް ކައިފި،ްނޫނެކޭ

ްއިޞްލާުޙް ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްތަނުން ްމި ްޤާނޫނަށް ްމާލިއްޔަތު ްނުދެވޭނެ. ްވިްއޔާ ްދައުލަތެއް ްޤާނޫނީ ނޫން،ްނުދެވޭނެ.

ްދަންަނވަނީ.ް ްމި ްތަނުގައި ްިމ ްައޅުަގނޑު ްެއއްެޗއް ްޤާނޫނުަގއިވާ ްމާލިއްޔަތު ްތިބީ. ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގެނެސްގެން

ްްމާލިއްޔަތު ްއެހެނ7ްްްޤާނޫނުގެ ްމުދަލެއް ްއެްއވެސް ްދައުލަުތެގ ްއޮތީ. ްގެނެއްސަ ްއިޞްލާުޙ ްއެ ްއަށް ްމާއްދާ ވަަނ

ްމަތީންނޭ.ް ްގޮތުގެ ްޤާނޫނެއްަގއިވާ ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްދެވޭނީ ްވެސް ްއެއް ްހިއްސާ ްދެވޭނީ، ފަރާތަކަށް

ނޑުމެން .ްމިއީްހުސްްދަޅަދައްކަނީ.ްމިއީްރައްޔިތުންނަށްްއޮުޅވާލުމަށްްދެންްކޮންކަމެއްްހިމާޔަތްކުރަންތޯްމިްއުޅެނީްއަޅުގަ

ްދެންް ްޤައުމުގައި ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްނިންމާލަމުން ްއަުޅަގނޑު ްވާަހކަ. ްދައްކާ ޓަކައި

ނޑުންްއަޔަްސ،ްއެްއަގމުންްއަޔަސްްދެންްފޭރޭނެްއެއްެޗއްްނެތޭ.ްހުރިހާްއެއްޗެއްްމިތިބީް ނަގާްކައްވާލަިއގެން،ްނެތޭްކަ

ޖީބަށްްލައިގެންނޭްމިްތިބީ.ްދެނެއްްނެތޭްބަަޔކުްދެންްއަުޅަގނޑުމެންްޖެހޭނީްޤައުމެްއްބިނާކުރަންޖެހޭނީ.ްއަޅުަގނޑުމެްން

ްކުރަްއާވް ްއެބަ ްފާހަގަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްއަދި ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޚް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ޖެހޭނީ

ްސަރަހައްދުންްއަޅުަގނޑުމެ ނުޑގެ ްކަ ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްވާހަކަ. ްއަންނަ ްހިކެމުން ްއެއް ްތިލަ ްކޮންމެވެސް ްބޭރުން ންނަށް

ްއަުޅަގނޑުމެންްމިްބަލަނީ.ްަކނުޑެގްސަރަހައްދުްައޅުަގނޑުމެންް ބަލާއިރުްެއްތަންކޮޅުްދެންްަހމައަށްްއޮންނާނެްކަމަށް

ްފެންނަް ްއެއް ްތިލަ ްިހސާބަކުން ްވަކި ްއުތުުރގެ ްްއަންނައިރު ްވާހަކަ. ްެއކަންްهللا ްގޮތުން ްޤުދުރަތީ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ

ްއޮތީް ްމިހާރު ްތިލަފަޅު. ްމި ްތަނަކީ ްއޮންނާނެ ްހަމައެކަނި ްސަލާމަތްވެފައި ްކިބައިން ްޕައިރެޓުންެގ ްމި ހިކިއްޖެއްޔާ

ްދަަވއި ްަޤއުމު ްއަރަިއ،ްމުޅި ްނެްތ.ްޕައިރެޓުން ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްނޫނިއްޔާ ްތަންކޮޅު ހުސްކޮށްަލއިފި.ްްތިލަފަޅެއްހެން.ްމި

ްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްهللاއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްބިލެްއގައިް ްކުށްތަކުެގ ްުގުޅންހުރި ްއެާއ ްޕައިރެީސއާ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ، އާދެ!

ްބި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދުވަހު ްިމްފުރަތަމަ ްގޮުތގައި ްގަބޫުލކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްވާނެ ްދަންނަވާފައި ްދިޔައިރު ްބަހުސްކުރަމުން ލަށް

ނޑުފޭރުމުގެްކުށްަތްއްއަދިްއެއާްގުޅުންހުރިްއެހެންް ބިލުްއިތުރަށްްފުރިހަމަކޮށްލުމަށްްޓަކައިްމަގުފޭރުމާއިްވައިޭފރުމާއިްކަ

ނ ޑުްއެދޭްވާަހކަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްައޅުަގނޑުމެންނަްށްކަންތައްތައްްަބޔާންކުރާްޤާނޫނަކަށްްެވގެންްދިއުމަށްްއަުޅގަ

ްއޮތީކީ.ް ްބިރުވެރިކަން ްމިއަދު ްއަށް ްރާއްޖެ ްނޫން ްސަބަބަުކން ްމީހުންގެ ނޑުފޭރޭ ްކަ ްހަމައެކަނި ފެނިގެންދަނީ

ް ްއޮތް. ްއެބަ ްބިުރވެރިކަން ްަވއިފޭރުމުގެ ްއޮތް. ްއެބަ ްބިރުވެރިކަން ްމަގުފޭރުމުގެ ްއަްށ ްރާއްޖެ އަދިްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޑްރަާގް ްނޫނީ ްގުރޫޕުަތއް ްމާިފޔާ ްއެިކއެކި ްއާދޭ.ްތަފާތު ްެއބަ ްބިރުވެރިކަމެއް ްއިތުރު ްމިހާރު ްއަށް ްރާއްޖެ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެް ްގެނެސް ްރާއްޖެ ްސަރުކާރުން ްމި ްލީޑަރުން ްގުރޫޕުތަުކގެ ްހިމެނޭ ްކުށްވެރިން ްބޮޑެތި ްފެންވަުރގެ ްދުނިޔޭގެ ގުޅުންހުރި

ނޑުްަގބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްމިްބިލަށްްމީހުންނަށްްއެކިްކަންކަންްފަހިކޮ ށްދޭކަން.ްއެހެންވީމާ،ްއެްބައިްވެސްްމިހާރުްއަުޅގަ
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ް ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނަމެއްގަ. ްކޮންމެެވސް ްއިތުރުވާންޖެހޭ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ7ްްއެބަ ފެބުރުއަރީގައި

ްއިޤްތި ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހި ްފޭރިގަތް. ްމިނިވަްނކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންގެ ްފޭރިގަތް. ްމިނިވަންކަްނ ޞާދީ

ރައްޔިތުންެގްމާލީްމިނިވަންކަްންފޭރިގަތް.ްމިްހުރިހާްކަމަކަްށްއަދަބުދެވޭނެްއިންތިޒާމުތަެކްއްމިްޤާނޫނުގެްތެޭރގަިއްއެަބް

ނޑުްގަޫބލުކުރާްގޮތުަގއިްމިްބިލުގެްއެންމެްބޮޑުްބޭނުމަކީ،ްއަދިްމިްބިލުްމިއަދުްމުް ހިއްމުވާްއެންމެްހިމަނަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ބޮޑުްސަބަބަކީްވެސްްމިްދެންނެވިްފަރާތްތަކަށްްއަދަބުދިނުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްައޅުަގނޑުމެންްމަސައްކަތްކުރަމުްން

ް ްފުދުންތެރިދިޔައީ ްަރްއޔިތުންނަށް ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްއިޤްތިޞާ، ްދުަޅހެޔޮ ްއެހެންނަމަވެސް ްބިނާކުުރމަށް. 7ްެދއް

ްަރއްޔި ްފޭރިގަތުމާތުފެބްރުއަރީގައި ްމިނިވަންކަން ްފުދުންތެރިްްނގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެުކ ްއިޤްތިޞާ، ދެްއްދުޅަހެޔޮ

ްފެންނަނީްްބިނާކުރުމަށް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްފޭރިގެންފި. ްވެްސ ްމަސައްކަތްތައް ްދިޔަ ްކުރަމުން ޓަކައި

ްދިވެހިރާ ްރަްއޔިތު ްެގސްޓުހައުްސްހެދީމާ ްއެިކްތަންތާނަގއި ްމަންޒަޖީްގެމީހާއްޖޭގެ ްވަންނަމުންދާ ްޑޮލަރު ްސީދާ ރު.ްބަށް

ް ްބޮލާލައިޖަހައިފެބްރުއަރ7ްީއެހެންނަމަވެސް ްމަސައްކަތް ްުކރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަހުން ްއެްް،ގެ ްރައްޔިތުންނަށް ނޫނީ

ްމިްްވަނީ،ްވަނީްއެއްކަލަްސީދާްޖީބަށްްވަންނަްޑޮލަރުގެްދަތިކަންްމިްފުރުޞަތުްބަންދުކޮށްލީމާްމިއަދުްރައްޔިތުންނަށްްމި

ްލި ްވަންނަްޑޮލަރު ްޖީބަށްްސީދާ ްމިބުމަށްްއުނދަގޫވެފަ.ްއަދިްގެސްޓުދެންނެވީ ްފުރުޞަތަށް ްއޮތް ްހެދުމަށް ދަނީްްހައުސް

ްއެއާ ްހަމަ ްހއ.ހުރަސްއަޅަމުން. ްކަންބޮުޑވޭ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑު ްބަނދަރުްެއުކ ްމިްެހދުމަށްމޮޅަދޫގެ އަހަރުގެްްޓަކައި

ްޖަހައި ްދަތިކަންް،ބަޖެޓުގައި ްމިނިސްޓަރޭހައްލުކުރުމަްލަފާފުރުމުގެ ްހައުސިން ްބަޣާވާުތގެ ްކޮޅު ްފައިސާ ްޮއތް ކިާޔްްށް

ްއެ ްނަގައިްބޭފުޅަކު ްއެްވަނީ ްރައްޔިތުން ްމުޅަދޫ ްރައްޔިްބޭނުންކޮށްލާފަ. ްމުޅަދޫ ްއެއީ ްއެކަހެރިކޮށްފަ. ތުންެގްވަނީ

ްފޭރި ްޙައްޤު ްމިލަފާފުރުމުގެ ްމިައދު ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއިަހވަންދޫގަްްގަތީ. ްމިނަރުދަމާްއިވަނީ އަހަރުެގްްއަޅަން

ްހައުސިންްޖަހާފަްއިބަޖެޓުގަ ްާލރިކޮޅު ްއޮތް ްކަހަްއި ްއަްށ ްމިނިސްޓްރީ ްއޭނަެގ ްއިހައިމިނިސްޓަރު ްެއއީ ވަންޫދްލާފަ.

ްނަރުދަމާ ްަރީއސްރައްޔިތުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްަޙއްުޤްފޭރިގަތީ. ްލިބިފަިއްއޮތް ްހުރިހާް.އެޅުމުެގްޙައްޤު ްފޭޭރްްމި ކަމެއް

ްއެބަްްމީހުންނަށް ނޑުމެން ްމިއަދު.ްާޤނޫނޫއަސާސީްއަޅުގަ ްއަދަބުދޭން ްސާުފކޮްށްްޖެހޭ ްވަރަށް ްޤާނޫނުގައި އާިއްމާލިއްޔަތު

އެްފާސްކުރިްކަމަކަްށްް،އެްފާސްކުރިްމިންވަރެއްް،ބަޔާންކޮށްފައިްއޮންނަނީްރައްިޔތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރާްބަޖެޓެއް

ްއެހެންނަމަވެސް ްނުކުެރވޭނޭ. ްބޭނުމެއް ްދަންނަވަންްފިޔަވަިއ ްއެްއކޮށް ްބަނދަރުތަްއްހިތާމައާ ްރާއްޭޖގެ ްމިއަދު ޖެހެނީ

ެއްއްްވަނަްއަހަުރގަިއްހިމަނާފައިްހުރިްބަޖެޓުގަިއްފައިސ2113ްާޓަކައިްއެންމެްބޮޑުްަބޖެޓުްމިްފާސްކުރެވުނުްްހެދުމަށް

ްބޭުނންކޮށް ްގޮްތގޮތަށް ްއެިކ ްް،އެވަނީ ްހަދާފައި ްރައްޔިތުންނަށް ްަނާގފަ. ްދައުލަތަށް ްއެމި ްބަނދަރުތައް ވަނީްްހުރި

ްމީހަކާ ްއެހެން ްދިވެިހްްކޮންމެވެސް ްއެހެންނަމަވެސް ްބުނެފަ. ްހަދާށޭ ްހޯދަިއގެން ްަފއިސާ ްމީހަކު ްއެ ހަވާލުކޮށްގެން

ދެންނެވިްފައިސާްއޮންނާނީްހިމަނާފަ.ްހިރިމަރަދޫްރައްޔިތުންްްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްފާސްކުރިއިުރްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްމި

ސްޓްރީްމިނިްހައުސިންްލިއަންްރުފިޔާމ4ްިކަށްްނުތިބޭނެްއެްރަށުްބަނަދަރުހަދަންްއޮތްްުކރާއިްުމޒާހަރާގަމިއަދުްމަގުމަތީ

ްފޭރިނުގެންނަމަ ްނުނެގިނަމަ.ްނުަވތަ ްަވގަން ްއިހުތިޖާޖެއްއިން ްމިއަދު ްރައްޔިތުން ްދެންނެިވްް.ްނެއްލައިދޫ ނުކުރާނެ،ްމި
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ްހައުސިންހެބަނަދަރު ްފައިސާކޮޅު ްހުރި ްފޭރިނުގަތްމިނިސްްދުމަށް ްއިން ްމީހުންނެއްނަމަކަްޓްރީ ްރަށެްއގެ ްައނެއް .،ް

ްމަގުމަތީގަ ްނުިތބޭނެ ްމީހުންނެއް ްފޭރިނުގަްތްކުޅުދުއްފުށީ ްލާރިކޮުޅ ްއޮތް ްމަގުހެދުމަށް ްިއހުތިޖާޖުކުރާކަށެއް ްނުކުމެ ިއ

ްފިނަމަކަ ްސަރުާކރެއް ްގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވާހަކަ. ްދައްކާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމީ ްރައީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިވެހިރާއްޭޖެގް. ޔަަވއި

ްމީހުންް ްފޭރުނު ްމި ްުނގެނެވޭނެ. ްސަރުކާރެއް ްވެިރކަމުގެ ްހެޔޮ ްޤައުމުްރައްޔިތުންނަކަށް ްމި ްކިބައިން ގެ

ްއަދަބުކުރަންޖެސަލާމަތް ްމީހުންނަށް ްފޭރުނު ްއެބަްދިނުމަށްހޭނެ. ްފާސްކުރަން ްކޮންމެހެން ްޤާނޫނު ްމި ޖެހޭ.ްްޓަކައި

ް ްރައީސް. ްހަމައަޢިއްޒަތްތެރި ްސާބިތުކަމާްްުޅަގނޑު ްމިްވަރަށް ްލަފާްއެކު ްރައްޔިތުްނގެ ްމުޅަދޫގެ ފުރުމުގެްދަންނަވަނީ

ްފޭރިގަނެް ްނިޒާމު ްނަރުދަމާގެ ްއޮތް ްލިބެން ްމީހުންނަށް ްއިހަަވންދޫ ްފޭރިގަނެ، ްމިނިވަންކަން ްބަޔަކާް، ްކާލި ްލާރިކޮޅު ްއެ

ްވާހަ ްއެ ްމިހުރީ ްމިތާ ނޑު ްއަޅުގަ ްނުޖެހޭނެ. ްފަހެއް ްމީހުން ްއެ ްތެދުވަން ްއެހެންވީމާްކަދެކޮޅަށް ްބަހައްޓާފަ. ،ްދައްކަން

ްޢި ްަދއްކަނީ ްމި ްވާހަކަ ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްދަންނަވާނީްއޒަތްތެރި ނުޑ ްފޭރުމާއިްްއަުޅގަ ްމަގު ްފޭރުމާިއ ްވައި މީ

ް ނޑުފޭރުމާ، ްކަ ްރައްޔިތުންގެ ްއަދި ްހިމަނައި ްކަމެއް ްމީހުންނާހުރިހާ ްފޭރިގަތް ްހުރިްްއިދޭތެރޭގަްމިނިވަންކަން ދެވެން

ްހުރި ްފޭރުމާްހާ ްމި ްދިނުމަށް ްއެބަްއަދަބެއް ްއިސްކަްނދޭން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހެދޭއިރު ްޤާނޫނެއް ނުޑްްބެހޭ ްއަޅުގަ ޖެހޭ.

ްއާތަރކަންބޮޑެްއްނު ްރާއްޖޭަގއި ްިދވެހި ްިމއަދު ްމީާހްްވޭ ްައއި ްވެިރކަމަށް ްަބޣާވާތުގެ ބްރާދާްސްކިާޔްބަޔަުކްގެނެްސގެން

ްފޭރިގަނެ ްވެިރކަން ްދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ްމިނިަވންކަންއަް،އެހެރީ ްވިޔަފާީރގެ ްރައްޔިތުންގެ ްިދވެހި ްފޭރިގަެނ،ްދި މިްްވެސް

ްވެއްޖެޤައު ްނޫނީ ްހަދައި، ްގޭންަގކަށް ްޤައުމަކީމު ްމި ްހިމާޔަތްްއްޔާ ްކުށްވެރިންނަށް ްމީްބޮޑެތި ްހަދަން. ްތަނަކަށް ލިބޭ

ްވާހަކަ ްދައްކާ ްއެ ްމިހާރު ްލައިފް. ްއޮފް ްސައިޑް ްސަނީ ްކިޔާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންނޭއަްކަންނޭގެ ްއެއީ ގެ.ްނކީ

ނޑުމެން ް،ވެސްްްކަމެއްްނޫން.ްއަދިްޤާނޫނެއްްހަދައިގެންްބޫލުކުރާނެގަްްއެހެންނަމަވެސްްައޅުަގނޑުްަދންނަވާނީްމީްއަުޅގަ

ްއެ ްައޅުަގނޑުމެން ްގޮތަކުްނވެސް ްޖާގަްއެހެން ްމިްކަމަކަށް ނޑުމެން ްުހއްޓުވާނަންްެއްއްނުދޭނަން.ްއަޅުގަ ް.ކަންތައްތައް

ްކުިރއްޔާ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝު

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްސިސްޓަުމގަިއްކަރަންޓު ްުކޑަްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްެއކު ްމިްިއރުކޮޅެްއްއެބަނެތުމާ ްަރނގަޅުކޮށްލަން.ްއެހެންވީާމ،ްޖެހޭ ކަން

ްކުޑަ ްމެންބަރުން ް)ވަގުތުްޢިއްޒަތްތެރި ްދެއްވަން. ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަވގުތުކޮެޅއް ްވަނީްްކޮޅަކަށްފަހު(ކުޑަ މިހާރު

ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާް ްފުރުޞަތަށް ްފުރަތަމަ ްޖެހޭނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްރަނގަޅުވެފަ. ްސިސްޓަމު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްލަބީބަށް.ް ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްުހޅުމީދޫ ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތެއް ްފުރަތަމަ ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި
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ްޕައި ްއަރުވަނީްއެއީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްބިލަށް ްމި ްބިލު. ްކުށްތަކުގެ ް ްއެހެން ްގުޅޭ ްއެއާ ރެީސއާ

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާ

ްމި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމަޖިލީހަށްް`. ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްސަުރކާރުން ްބަޣާވާތުގެ ހާރު

ްާރއްޖޭެގް ްމި ނޑުފޭރުމަކީ ްކަ ްއަީކްނޫނީ ްބިލު.ްްޕައިރެސީ ްކުށްތަުކގެ ްއެހެން ްގުޅޭ ްބިލަީކްޕައިެރސީއާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްކަްނތައްތައް. ްކޮށްފަިއވާ ްވެރިން ްިހމެނޭ ްކޯލިޝަން ްމި ްޚާއްޞަކޮށް ްިތއްބެިވ، ްސަރުކާރުގެ ނޑުމެންނަށްްްމިހާރު އަުޅގަ

ް ްނުހަނ2118ްްުއަުޑއިިވގެންދިޔަ ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޓަކައި ްގެނައުމަށް ްޑިމޮކްރަސީ ްމިރާއްޭޖެގ ްކުރީގައި ްއަހަރުގެ ވަަނ

ްއަރަިއ،ް ްބަޔަކު ްދޯންޏަކަށް ްނަމޫާނ ްއައި ްއަށް ްމާލެ ްފުރަިއގެން ްއިން ްައއްޑޫ ްދިޔައިރު ްްމަސަްއކަތްކުރަމުްނ ގިނަގުނަ

ް ްވާހަަކ. ނޑުފޭރުނު ްތިބިްކަ ްދޯނީަގއި ްއެ ްިއންޒާރުދީ، ްކަމަށް ްބަޑިޖަހާނެ ްއިްނޒާރުދީ، ްފައްތާލަން ްދޯނި ްއެ ފެންޖަހައި

ްގިނަް ްއެތައް ްމީހުންނަށް ްެއ ްބިރުދައްކައި ްބޭފުޅުންނަށް ްވަަޑއިގެންެނވި ްުފވައްމުލަކުން ްާއއި ްހުވަދޫ ްާއއި އަްއޑޫ

ނުޑމެންނަ ްއަޅުގަ ްމަންޒަރު ނޑުފޭރުނު ްކަ ްބިރުދައްަކއި ްވެސްްގެއްލުންދީ، ްއަށް ްދުނިޔެ ްމުޅި ްއެީއ ްފެނިގެންދިޔަ. ށް

ްއޮތުމަކީް ްލާފައި ްބިލެއް ްތަނަށް ްމި ްކިޔާފައި ނޑުފޭރުމޭ ްކަ ްބަޔަކު ްމިފަދަ ްއެެހންވީމާ، ްދިޔަ. މަޝްހޫރުވެގެން

ްމިް ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްލަދުވެތިވާންޖެހޭނެ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުެމއން

ނީްމިްބިލުްމިތަނަށްްލާފައިްމިްއޮތީްމިހާރުގެްސަރުކާރުަގއިްތިއްބެވިްވެރިންްވަުގވިޔަފާރިްކުރުމަށްްޓަކަިއްއަުޑއިިވގެންދަ

ްމިނިސްޓްރީއާް ްޓްރާންސްޕޯޓް ްބޭފުޅާ ްއިންނެވި ްމިނިސްޓަރަކަށް ްޑިފެންސް ްމިހާރު ްއަުޑއިިވެގންދަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަމިް ްވަގަށް ްއިނދެ، ްހަވާުލވެގެން ްގޮތުން ްޓްރާންސްޕޯޓްްވަގުތީ ްދުވަހެއް ްކިތަންމެ ްވާހަކަ. ްކުރަމުންދާ ްވިަޔފާރި އްލަ

ްމިނިސްޓަރަކުް ްތަނަށް ްއެ ްވަީޙދު ްވެރިކަުމގައި ްވަޙީދުގެ ްީކއްެވގެންޯތ ްއޮންނަތާ. ްހުސްވެފައި ްމަޤާމު މިނިސްޓްރީގެ

ްިވޔަ ްަވގު ްކުރާ ްމިނިސްޓަރު ްޓްރާންސްޕޯޓް ްގޮތަށް ްއެޅޭ ްބައި ްވަޙީދަށް ްމި ްުއޅެނީ. ްދުނިޔޭަގިއްނުލައިގެން ްއެްއ، ފާރި

ްދާް ްކްރޮސްކޮށްަފއި ްރާއްޖެ ްދެކޮޅުްނ ްރާއްޭޖގެ ްއުުފއްލަިއގެން ްމުދާތައް ްބޮޑު ްައގު ްެއތައް ްއަދި ްބޯޓުފަހަރެްއ، އެތައް

ބޯޓުފަހަރުްއެްމީހުންނަށްްސެިކއުރިޓީްދޭންޖެހޭ.ްޚާއްަޞކޮށް،ްރާއްޖޭެގްއުތުރުންްަބިއވަރުްބޯޓުތައްްރާއްޭޖގެްސަރަަހއްދުް

ފައިްއެބަްދަތުރުކުރޭ.ްމިްބޯޓުތަކަށްްހަތިޔާރުއެޅިްބަޔަކުްއަރައިްހަމަލާދީފާނެކަމުގެްބިރުްއޮވޭ.ްމިކަންްކުރަނީްހުރަސްކޮށް

ްބޯޓުް ްއެ ްއެކީ ްހަތިޔާރާ ްވިޔަފާރިވެިރން ްއެ ްވިަޔފާރިވެރިން. ްއަމިއްލަ ްތިބި ްދުނިޔޭަގއި ްވިޔަފާރިތވެރިން. އަމިއްލަ

އްޖޭގެްސަރަަހްއދުްކްރޮސްކުެރވޭނެްގޮތްތަްއްިއންތިޒާމުތަކެއްްޮއވޭ.ްމިހާރުްހިމާޔަތްކޮށް،ްރާއްެޖްސަރަހަްއދުްނުކުމެ،ްރާް

ްގޮތަށްް ްނަގާ ްވިޔަފާރި ްމީހުން ްމި ްއަށް ްއަމިއްލަ ްިވަޔފާރި، ްލިބޭ ްއަށް ްރާއްޖެ ްަކމަކީ ްކުރާ ްސަބަބުން ްބިލުގެ މި

ްރާއްޖޭގެ ްކަމަކީ ްކުރާ ްބޭފުޅާ ްއިންނެވި ްމިނިސްޓަރަކަށް ްޑިފެންސް ްމިހާރު ްކްރޮސްކުާރްްބަދަލުކުރުން. ސަރަހައްދުން

ްގޮތަށްް ްދެވޭ ްބިޒްނަސް ްއެ ްބަޔަކަްށ ްދީގެން ްކުއްޔަށް ްހަތިޔާރު ްއެ ްބަހައްޓާފައި، ްހަތިޔާރު ްރާއްޖޭގައި ބޯޓުފަހަރު
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ްވެސްް ްއިހަށްދުވަހު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމެއް. ްިވސްނަންޖެހޭ ްނުހަނު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމީއ ްބިލެއް. ތައްޔާރުކޮށްަފއިާވ

މިލިއަންްޑޮލަރުްއެްބޭފުޅާްއަހަރަކުްކަމިޝަންްލިޭބ2ްްޔައީްޑިފެންސްްމިނިސްޓަރަކަށްްއިންނެވިްބޭފުޅާްއަުޑއިިވގެންްދި

ްޤައުުމގެް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމިީއ ްއެހެންވީމާ، ްބަޔަކަށް. ްޗައިާނ ްވާހަކަ ްދިން ްަސރަހައްދު ްވަިއގެ ްރާއްޖޭގެ ގޮތަށް

ްކުް ްނަގާލުމަށް ްމިނިވަންކަން ްޤައުުމެގ ްމުިޅ ްހެދުނުްއިސްތިޤްލާލާއި ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްކަމެްއގެ ރާ

ްހިންާގް ްއެކްޓިވިޓީސް ްކްިރމިނަލް ްިވޔަފާރިކުރާ، ްވަގު ްެއންމެ ްދުނިޔޭަގއި ްއަުޑއިިވގެންދިަޔއީ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ަގނޑުމެންނަށްްމިއަދުްބަޔަކުްާރއްޖެްއަށްްއަިއސްްިމްމީހުންނާްގުޅިގެންްކަންތައްަތއްްކުރަމުންްދާކަން.ްއެހެންވީާމ،ްއަޅުް

ްގޮތުަގިއް ްިއސްވެރިްނގެ ްސަރުާކރުގެ ްިމއަދު ްބަްއޓަންކޮށްގެން، ްޤާނޫނު ްމުޅި ްލައިގެްނ، ްބިލެްއ ްމިފަދަ ްނުވޭ ހައިރާނެއް

ކެބިނެޓަށްްވަދެ،ްަވޒީރުންގެްނަމުގައިްތިބެގެންްަވގުިވޔަފާިރްކުރަމުންްދާތަން.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްާރއްޖޭގެްަކނުޑގެް

ް ްކަމިޝަންްސަރަހައްދު ްއިސްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްބެިވ ްވުޒާރާތަކުަގއި ްމި ްހޯދަިއ،ްައދި ްގޮތް ްވިއްކޭނެ ްފަރާތްތަކަށް ބޭރުގެ

ްވިައްސް ްދުވަހެއް ްކިތަންމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޢަމަލުތައް ްމި ްޢަމަލުތައް. ްކޮރަޕްޝަންގެ ްސީދާ ްއޮތުމަކީ ްގޮތަށް ލިބޭނެ

ވެިރކަމާްހަވާލުވެތިއްެބވިްވަޙީދާއިްވަޙީދުގެްކެބިނެޓުގެްބޭފުޅުންްިމްްބަލާނަން.ްރާއްޖޭގެްބަޣާވާތަކުްންވެރިކަމަށްްއަަރއި،

ްބުރަވާް ްޖީބަށް ްއަމިއްލަ ްމީހުންގެ ްއެ ްފުރުޞަތުތައްްނަގައި ްލިބޭހާ ްއާމްދަނީްއާއި ްއަްށްލިބޭހާ ްދިވެހިރާއްޖެ ްކަމަކީ ކުރާ

ްއަ ްމި ްއަުރވަނީ ްަޔޤީންކޮށް ްދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހެދުން. ްއިންތިޚާބުަގިއްގޮތަށް ްރިޔާސީ ަހރު

ްިދވެހިރާއްޖޭެގް ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަހަރުން ްއެއް ްެކންޑިޑޭޓް ްރިޔާީސ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްކާިމޔާބުކޮށް، އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްހުްއޓައިނުލާނަމޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތް ްއެ ްގާއިުމކުރާނަމޭ. ްއަލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި

ްރާް ްހުއްޓުވުމަށްްރެޔާއިދުވާލު ްދަތުރުތައް ްކެމްޕޭނު ނޑުމެން ްކެމްޕޭނުކުރަމުްންދާނަމޭ.ްއަޅުގަ ްަކންކޮޅުތަުކގައި ްެއކި އްޖޭގެ

ްއަރަިއް ްއޮޑިފަހަރަށް ްދަތުރުކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމާސްކުައޅައިގެން ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ޓަކައި

ްނުލެވޭނޭ.ްއަ ްއެއް ްހުްއޓަ ްއުޅުންނަސް ނޑުފޭރަން ނޑުމެންްކަ ްއަޅުގަ ްވެްސްނާންނާނޭ. ްގުޑުމެއް ްހިތަކަށް ނުޑމެންގެ ުޅގަ

ްހިނގައި،ްއެއްރަށުންް ްދޮރަށް ްކެމްޕޭނުކޮށް،ްދޮރުން ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްއަީވަގއި ްހޫނު ްއާއި ްިވއްސާަރގަ ްާއއި ނުޑގަ ގަދަްކަ

ްއަޅު ްކުރާނަމޭ. ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދަތުރުކޮށް ްރަށަށް ްއެްއަނެއް ްދަނީ ްމި ަގނޑުމެން

ްވިަޔފާރީގައި،ްަވގުްވިޔަފާީރގަިއް މަސައްކަތްްކުރަމުންނޭ.ްއަުޅަގނޑުމެންްމިކަމުންްނިމި،ްވެރިކަމާްހަވާލުވެ،ްމިްކަމުގެ

މިލިއަންްރުިފޔާެގްތެޔޮ،ްަވގުިވޔަފާރީގެްތެުލެގ811ްްބައިވެިރވެފަިއވާްހުރިހާްފަރާތްތަކެްއގެްފައިާސްއަނބުރާްހޯާދނަމޭ.ް

ނޑުމެންްއަދިްވެރިކަމަށްްއަިއސް،ްެއްމަޢުލޫމާ ނޑުމެންްއަތުގައިްއެބަްހުއްޓޭ.ްޭއގެްފައިްލްއެބަްހުއްޓޭ.ްއަޅުގަ ތުްއަޅުގަ

ތަޙްޤީޤުްވެސްްނިންމައި،ްެއަކމުގެްޙައްޤުްއަދަބުދޭންޖެހޭްމީހުންނަށްްޙައްޤުްއަދަބުްވެސްްދޭނަމޭ.ްދިވެހިރައްޔިތުންނަށްް

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއިން ްޢިްއޒަތްތެރިްްލިބެންޖެހޭްމަންފާ ްޙައްެޤކޭ.ްޝުކުރިްއޔާ ްދިވެހިްރައްޔިތުްނގެ ހޯދައިދޭނަމޭ.ްްެއއީ

ްރައީސް.ް

ް
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ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީތޮ

ްމުނާސަބުް ްވަރަށް ްމިހާރު ްޤާނޫނަކީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްގޮތުްނ ްގުޅޭ ްޕައިރެސީއާ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްކަ ްކުރިްންޤާނޫނެއް ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދުނީ. ްމި ްފުރުޞަތަކަށް ްފަހަރަށް ްެދަވނަ ްވާތީ، މަށް

ްބާޣީް ްޕައިޭރޓު ްބޮޑު ްއެންމެ ްތާރީޚުަގއި ްދިވެހި ްީމހުންނަކީ. ްފޭރޭ ްކަމަށް ްމީހުން ްސޯާމލިޔާގެ ްހީކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްބާޣީ ްބޮޑުސިންގާ ްހަމަ ްވަޙީދަކީ.ްއޭާނއަކީ ްދަންނަވަންޏާްްމުޙައްމަދު ްޕައިރެެޓއް.ްއަެނއްހެން ްފޭރޭ ނުޑފޭރޭ،ްއެްއގަމު ކަ

އޭނަްއަކީ.ްވަރަށްްނުބައިްމީހެއްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއޭނަްައކީ.ްތިްޖަހާލ5ްްީޕައިރެޓްސްްއޮފްްދަްކެރީބިއަްންޕާޓްް

ްފޭރިގަނެގެ ްއޭނަ ްނިޒާމު ްދުސްތޫރީ ްމުޅި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއަވަހަށް. ްމިހާ ްދެންްބެލް ްހުންނަނީ. ްއެ ން

ފެބްރުއަރީގަިއްސިޔާސީްގޮތުްންއެމް.ޑީ.ޕީާއްވާަދވެރިްހުރިހާްމީހުންްޖުމްހޫރީްމައިދާނަށ7ްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގޭް

ނޑުމެންގެްމަްއސަލަްައކީް ނޑުމެްނެގްހައިރާންވާްކަެމއްްނޫން.ްައޅުގަ ްއަުޅގަ ްއެހެންްކަންކަންްކުރާެނކަން.ްެއއީކީ ގޮސް

ްރައީްސކަ ްހަލާކުކޮްށ،ްނައިބު ްއޭނާ ްިދެވހިރާއްޖެ ްއަރަިއ، ްފޭރިގަނެގެން ްމަްއޗަްށ ްމަޤާމެއްެގ ްއޭނާ ްހުރެެގން މުަގއި

ްލޫޓުވަމުންްދާތީ.ްއަދިްމިކަމާ...ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހަމަވެ ްަވގުތު ނަޑއެިޅފައިވާ ްކަ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްއެކު ްމާފާ ްވަރަށް ްމެންބަރު ްެއްޢިއްޒަތްތެރި ގެން

ްއަށްް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބިލަށް ްމި ްމިހާރު ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން ްވާހަކަދައްަކވަިއފި. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްގިނަ ްވަރަށް ދިޔައީ.

ްއިތުުރް ްއެކު ްހަމަވުމާ ްއަްށްވަގުތު ްދިަޔއީ.ް)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު(ްއާދެ!ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެ ްހަމަެވގެން ްވަގުތު ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަ

ްޢިއްޒަތްތެ ްނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާްއެހެން ްޕާޓީައކަްށ ްަވކި ްއަދި ްވެސް ްޕާީޓއެްއގެ ްއެހެން ްމެންަބރަކު، ރި

ނޑަށްްޖެހޭނީްބިލުގެް މެނމްބަރުންގެްތެރެއިންްވެސްްއިތުރުްމެންބަރަކުްއެދިވަޑަިއގެންފަްއެއްްނެތް.ްއެހެންކަމުންްއަޅުގަ

ްމިްހިސާބުންްނިންމާލަން.ްއެހެންކަމުންްއަ ްމަރުޙަލާ ްމިްވާްސަރުކާުރެގްބަހުސްގެ ްުކރިމަތީގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޅުަގނޑު

ފަރާތުންްމާމިނގިލީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމުްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވާފައިްމިްވާްޕައިރެސީއާްގުޅޭްއެހެންް

ްބަލައިތުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްކަމަށް.ްދެން ްނިމުނީ ްހިސާބުން ްމިހާ ްބަހުސް ްބިުލގެ ްއޮންނާނީްްކުށްތަކުގެ ވޯޓުނެގުން

ްއޮްތް ްއައިޓަުމ،ްދެން ްެއޖެންޑާ ްޖެހެނީ ްދެން ްައޅުަގނޑު ްވޯުޓްަގޑީގަ.ްެއއަށްފަހުަގއި ްދުވަހު ްއޮންނަ ްއެއް ްޖަލްސާ ދެން

ްއައިޓަމަށްްއެނބުރިލަން.ް

ްއޮތްް-11.5 ްްދެން ްްގ11.5ެއައިޓަމަކީ ްއޮތީ. ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްކުޑ11.5ަދަށުން ްވަނީ ްހުށަހެޅިފައި ްދަށުން ހުވަދޫްގެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަުޅއްާވފައިވާ ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްބެޭހ2118/11ްްދާއިރާގެ އިންތިޚާބުތަކާ

ްގެންާދއިރުަގިއް ްކުިރއަށް ްބަހުސް ްބިލުެގ ްމި ްގެންދިއުން. ްކުިރއަްށ ްބަހުސް ްބިުލ ްއިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ޢާއްމު

ްމިހާ ްދަންނަވައިލާނަން ްއަޅުަގނޑު ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްގޮތް. ްއޮތް ްބާކީ ްވަގުތު 41ްްރު ްޕީ.ޕީ.އެމަށް މިނެޓު.15ްްމިނެޓު.
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މިނެޓު.ްވަކ5ްްިމިނެޓު.ްޤަުއމީްޕާޓީްއަށ5ްްްމިނެޓު.ްޕީ.އޭްއަށ11ްްްމިނެޓު.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށ32ްްްޑީ.އާރު.ޕީްއަށްް

ްމެންބަރަކަ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްކޮންމެ ްނިސްބަތްެވވަަޑއިުނގަންނަވާ ްޕާޓީއަކަށް ްމިހާރ5ްްުށް ްއެރުވޭނެ. ްފުރުޞަތެއް މިނެޓުގެ

ްބަލައިާލއިުރް ްައތުގަިއްއޮތްްިލސްޓުެގްތަރުތީބުން.ްލިސްޓަށް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްގެންދަނީ ްމި އަޅުަގނުޑްފުރުޞަތުއަުރވަމުން

ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއވެސް ްއޮތް ްލިސްުޓގައި ްއޮތް ްއަތުގައި ނުޑ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއާދެ! ނޑު، ްއަޅުގަ ްފުރަތައިމުން ްއެންމެ

މެންބަރަކުްހޯލްތެރޭގައިްވަޑަިއގެންްނެތް.ްއެހެންކަމުންްއަޅުަގނޑުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތަށްްއެދުމަށްްމިް

ްވަޙީދަށްް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްތޮއްޑޫ ްފުރަތަމަ، ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ހުޅުވާލަނީ.

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:މެންބަރުްޢަލީްވަޙީްދާއިާރގެތޮއްޑޫް

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްދެން ްދިނީމަ ްވެސް ްއުޅެފައި ްފުރުޞަތުނުދޭން ްވަރަށް ްމަނިކުފާނު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްފާހަް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަަމށް ްގޯނާކުރާ ްޮބަޑށްްރިޔާސަތުން ްވަރަށް ްބެލްޖަހައި،ްމިއަދު ްއަށް ގަކުރަން.ްއުފާކުރަން.ްުކއްލިުކއްލި

ްމިްމައްސަލަްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާނަންްމަޖިލީހަށް.ް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްމެންބަރުެގް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަާވނީ ްައޅުަގނޑު ްކުރީަގއި ްގެންދިއުުމގެ ްކުރިއަށް ްވާހަަކފުޅު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެް ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްއެިދވަަޑއިގެންެނވި ްމެންބަރުެގްކުރީަގއި ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްމެންބަރަކު. ްޢިއްޒަތްތެރި ން

ްއަޅުަގނޑުް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެރުީވ. ްމި ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްައޅުަގނޑު ްނެތީމަ އިޢުތިރާޟެއް

ް ްއެހެންަނމަވެސް ްއެުރވުމަށްފަހުގަ. ްފުރުަޞތު ްމެންބަރަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެ ްޢިްއޒަތްތެރިްފުރުޞަތުއަރުވަންޖެހޭނީ މިހާރު

ްމެންބަރުގެްވާހަކަޮކޅުްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށްްމިްފުރުޞަތުއަރުވަނީ.ް

ް

ްދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީ

ްއެކަކު ްއަކީ ްދައްކަނީ.ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްމި ްވާހަކަ ްގޮތުގެ ްކުރި ްކަންަތއް ްކުރިން ްއެހެންނަމަވެސް އަނެކަކުްްޝުކުރިއްާޔ.ްދެން

ްއެހެންވީމާ،ް ްދޭނެ. ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްބޭނުން ްފުރުޞަތެއް ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްެއއް. ްޕާޓީ ްހިތްވަރުނަގާ ކިބައިން

އެމް.ޑީ.ޕީްާއއިްއެހެންްޕާޓީތަާކްވަރަށްްތަފާތުވާނެ.ްއެހެންވީާމ،ްމަނިކުފާނުްވެސްްވީހާވެްސްއަވަހަކަށްްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްް

ްއިންތިޚާބު ްގުިޅގެންްއަންނަންވީ. ްހުަށހެޅުއްިވްއިޞްލާޙާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްޤާނޫނަށް ްެބހޭ ތަކާ

ްފަރާތްތަކުެގް ްކުރިމަތިލާ ްއިންތިޚާބުތަކަށް ްއޮތް ްއެބަ ްބައިވެރިކުަރއްާވފައި ްމަނިކުފާނު ްެއ ްމަގުސަުދގައި ްކަމަކުގެ މި

ވަަރށްްރަނގަޅުްމަސަްއކަތެއް.ްުކޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެިރްްޝަރުތުތައްްެއއްްޤާނޫނެްއގަިއްބަޔާންކުރުމޭ.ްއެްރޫހަކީް
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ްެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްެއކަމަށް ްމެންބަރެއް. ްމަސައްކަތްކުރާ ްމަޖިލީހުގައި ްބުރަކޮށް ްވަރަށް ްމިހާރަކަށްއައިސް މެންބަރަކީ

އްްކަމަށްްވިޔަްސ،ްޑިމޮކްރަީސގަިއްމަނިކުފާނަށްްޝުކުރުއަދާކުރަްނ.ްއެީއްކިތަންމެްުކޑަްޕާީޓއަަކށްްނިސްބަތްވާްމެންބަރެ

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮުތން. ްކުރިއެުރވުމުަގއި ްކަންކަން ްހިއްސާ ްއެންމެންގެ ްހުރިހާ ްެއީއ ްއެއްެޗއް ްމުހިއްމު ވަރަށް

ްައންނަންޖެހޭނީ.ްއިންތިޚާބުތަކާް ްވެރިކަމަށް ްއަީކްއިންތިޚާބުންނޭ ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްދައްކަން ްބިލުަގއި ްމި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު

ްެއއްގަުމގެް ްބަޣާވާތްކޮްށގެން ްނޯންނާނެ. ްދަްއކާކަށް ްެއއް ްވާަހކަ ްމުހިއްމު ްއެއަްށވުރެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނެއްގައި ބެހޭ

ްދިވެހިރާއްޭޖގެް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްނުވާނެ ްރަނަގަޅެްއ ްާރއްޖެ ްމި ްއަރަިއގަެނއް ްވެިރކަަމށް ްގޮުތގައި ޕައިރެޓުންގެ

ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމްްްސުޕްރީމް ްކޯޓުން،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުން،ްސުޕްރީމް ްޮގވާަލން ްހަރުއަޑުން ވަރަށް

ްކޯޓުން.ްސުޕްރީމްް ްސުޕްރީމް ްނެރޭ ްބޮއިލާ.ްދަމައިގަނޭ.ްނޫސްބަޔާން ްއެބަ ްފަހަރު ްބައެއް ްމައްސަލަތައް ްހުށަނޭޅޭ ކޯޓަށް

ްޙުކުމްކުރޭ. ްއަށް ްމައްސަލަ ްހުށަނާޅާ ްބުރިކޮށްލާ. ްއެބަ ްޤާނޫނުތައް ްްކޯޓުން ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް 7ްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއަކީް ްމާނަ ްއޭގެ ްއޮތީމާ ްނުުބނެ ްެއްއޗެއް ްއެްއވެސް ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްކުރީމާ، ްަބޣާވާތެއް ްޮބޑުސިންގާ ފެބްރުއަރީގައި

ްޙުކުމަކަށެއް.ް ްކޮށްފާނެ ްމީހުން ްއެ ްނުވޭ ްޖެހިލުމެއް ނޑުމެންނެއް ްއަުޅގަ ްބަާޣވާތްކޮްށގެންނޭ. ްއޮތީ ްއެ ްކޯޓު ސުޕްރީމް

ްަރއީސް.ްއަޅުގަް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރާނީ ްީކއްތޯ ްކިޔާފަިއ ްއެކޭ ްޙުކުމްުކރި ްޖެހިލުމެއްނުވޭ. ްެވސް ްުކޑަކޮށް ނޑުމެން

ްޙުކުެމްއް ްކޮންމެ ްކުރާ ްބޭރުން ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްގަާވއިދަށް ްޤާނޫނާއި ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަންާނނެ. ްދުވަހެއް ހިސާބުބެލޭނެ

ްހިފައި ްެއއް ްކްރިކެޓްބޯޅަ ްހިފައިކާނީ ްމެން ްދަނީްއަޅުަގނުޑ ްިމ ްދިވެހިރާއްޖެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުފަލުން. ލާާހ

ްވާހަކަާއް ްދައްކާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަދަލުކުރާނަން. ްައޅުަގނުޑމެން ްިދވެހިރާއްޖެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ބަދަލުވަމުން،

ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހުސް ްތިބީ ްމި ްމަޖިލިސް. ްމި ްބައްަލާވ ްމިއަދު ްނުވޭ. ްެވސް ްއެްއކަމެއް މެންބަރުން.ްްއިނދިކޮޅަކަށް

ްގުިޅގެންްމިހާރުްހުރިހާް ކީްއވެގެންތޯ؟ްިތޔަްވިދާޅުާވްމައުމޫނުްޢަބަދުލްޤައްޔޫމުގެްޕާީޓގެްބޭފުޅުންްބޭްއވިްޕްަރއިމަީރއަކާ

ްގޮތް.ް ްވާނެ ްއެކަމަށް ްދެންނެވިން ްއޭުރވެސް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްސުއިުޓގަ. ްމޫކައި ނޑިބަތްކަްއކަން ްބޮ ްތިބީ އެންމެން

ްނުދަންނަވާ ްތަަޅއިފޮޅާނޭ.ްްއަޅުަގނޑުމެން ްސްކޫލުގައި ްކަލާފާނު ްދެންނެވިން ްއަުޅަގނޑުމެން ްނުވޭ. ްކަމެއް ޮގތަކަށް

ްއޮތީް ްއެ ްމުލެއްސެއް ްޮދސް ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިޭމނޭ. ްއެކަމެއް ްއިންތިޚާބަށްފަހު ްދެންނެވިން، އަޅުަގނޑުމެން

ްައޅު ްޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ްދެންނެވިްނ ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްފަޅާފަ. ްއަވަހަްށްޕީ.ޕީ.އެމްަގއި ްމެންބަރުންނަށް ްެއކުެވރި ަގނޑުމެންެގ

ްީމެގް ްސަލާމަތްނުވެއްޖެްއޔާ ްތިކަމުްންސަލާމަތްވާށޭ.ްމިއަުދްެއކަމުން ްނިންމާލާށޭ.ްއަވަހަށް ްފަރުވާކޮްށ،ްތިކަން ތިކަމަށް

ްއަޅުް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއެހެންވީމާ، ނޑާލަންޖެހޭނޭ. ްކަ ްޢުމަރު ްކައިރިކޮށްފައި ްއިންތިޚާބާ ްފަހުން ްމަސް ނޑުމެންްދެތިން ގަ

ވިސްނަންޖެހޭ،ްދިވެހިާރއްޖޭަގިއްެއއްްފިކުެރއްަގއިްއެްއްޕާޓީްއަށްްވެރިކަންކުރަންްއެބަްދޭްނޖެހޭ.ްމިއަދުްއޮތީްވަުރގަދަް

ް ްވަރުގަަދ ްގޮެތްއގައި ނޑު ްހާުލ2ްްމައިގަ ްއޮތް ްއެކަުމގައި ްބަލަިއލާއިރު ްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްޕީ.ޕީ.އެމާއި ްެއއީ ޕާޓީ.

ްއެނގޭ.ްއެހެ ްވެރިކަްނކޮށްގެން.ްއެބަ ްއެއްބަަޔކު ްކުެރވޭނީ ްވެރިކަމެއް ްފައިދާހުރި ްރަްއޔިތުންނަށް ންވީާމ،ްދިެވހިރާއްޖޭގައި

11ްކޯލިޝަންްހަދައިގެންްމިްަޤުއމަކަށްްޚިދުމަތެއްްނުކޮށްދެވޭެންޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްނިކަްންބައްލަާވ،ްޤައުމީްޕާީޓ.ް



126 

 

ް ްކޮންމ11ްެއިނިގއްޔަށް ްއެއް. ްޕާޓީ ްއުޅޭ ްސިޔާސީްްމީހުން ްގިނަ ްއެންމެ ްވަޒީުރކަމާއި ްގިނަ ްއެންމެ ސަރުކާރެއްަގއި

ް ްފުވައްމުލަކުން ްޕާޓީ. ްއެ ްތިބެނީ ްއެ ްބާރުވެިރކަމުގައި ްބޮޑު ްބޭނުންާވ19ްްމަގާމާ،ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިީއތޯ ވޯޓު.

ްިދވެހިރާއްޭޖގެްސަރުކާރުް ްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ްޙަޤީޤަުތގައި ްޢިްއޒަތްތެރި ްައކީ ްަހވާލުކުރަންޖެހޭ.ްްޑިމޮކްރަސީ އެއްަބޔަކާ

ްއެނގިގެްނ،ް ްކޮބައިކަން ްލީޑަރިޝޕަކީ ްއޮތް، ްތެރޭގައި ްއުސޫލެްއގެ ްެއއް ްއޮތް، ްފައްކާވެފައި ްއެންމެ ްމިއަދު އެގޮތުން

ްހަމަޔާިއް ްއޮތް، ްނެތި ްފެކްޝަންތަކެއް ްއެނގިގެްނ، ްކޮަބއިކަން ްކެންޑިޭޑޓަކީ ްރިޔާސީ ްއެނިގގެްނ، ްކޮބަިއކަން ލީޑަރަކީ

ްއަ ްއޮްތްއުސޫލުގެ ްުސވާލެއް ްމިއީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްައކީ ްޕާޓީ ްއޮތް ްއެއް ްމެނިފެސްޓޯ ްހިސާބުޖެހޭނެ ްަރނަގަޅު ްތަރައްީޤގެ ދި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ްދަންނަވަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެްނވީމާ، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ކަމެއް

ްއަންނާ ްއެނބުރި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްވާހަކަ. ްއަންނާނެ ްކެންޑިޑެންީސްއެނބުރި ްރިާޔީސްކެންޑިޑޭުޓގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ނެ.

ްއަްށް ްދިވެހިާރއްޖެ ްކުރަނީ ްމި ްއެކަްނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަލާމަތްކުރާނަްނ. ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ްއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު

ް ްކުރަނީ ްމި ްއެަކން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި. ްއަށް ްބޭފުޅާ ްތިޔަ ްކުރަނީ ްއެކަްންމި ްައޅުަގނޑުމެން ްބޭފުޅާގެްޓަކައި. ތިޔަ

ނޑުމެންްދޭންްބޭނުންވާްޔަޤީންކަަމކީް ދަރިންގެްދަރިންނަށްްޓަކަިއ.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިކަންްކުރާަނން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ް ްމަހުގެ ްދާނ8ްްީމި ްދެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއަށްފަހު ްކާމިޔާބުހޯދާނަމޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވޯޓުަގއި ްނަގާ ްުދވަހު ވަނަ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއީއްްކެމްޕޭނަށް. ްފަހައިދުވަން. ްތަރައްޤީ ްދާނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުދާނަން. ްފަހައިދުވާކަށް މީހުން

ްތަރައްޤީކުރާނެް ްރައްޔިތުމީހާ ްހިސާބުޖަހާފައި ްއަުޅަގނޑުމެންނަކީ ްތަރައްޤީ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ.

ްކަމެއް ްެބލްޖަހާނެ ްދެން ްއިތުރަށް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްޕާޓީ. ްވަރަށްްްހަމައެކަނި ްއިށީނދެފާނަން. ްއަުޅަގނޑު ނެތް.

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްއިޞްލާޙަީކް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްޤާނޫނަށް ްޢާއްމު ްބެހޭ ްއިންތިޚާބުތަާކ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްމެންބަރުން ްގިނަ ްފާހަގަކުރައްވާަފއިވާީތެވްމަޖިލީހުގައި ްކަމަށް ްއިޞްލާޙެއް ްމުހިއްމު ްވާހަކަދެއްެކިވއިރުަގިއ ވެސް

ނުޑް އަޅުަގނޑުްހަމަްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއަދިްބަެއއްްމެންބަރުންްފާހަގަކުރަްއވަމުންްދާްނުކުތާއަކަށްްރިޢާޔަތްކޮށްްއަުޅގަ

ްބުނު ްފަހުބަސް ްއަދި ްދަންނަވައިލާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއްޗެހި ްކަމަށްްބައެއް ްލިބޭނެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވެސް ްފުރުޞަތު މުގެ

ްސާފުކޮށްލަދޭނަންް ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްައޅުގަ ްވެސް ްފަހަރެއްގައި ްބިލަކީ ްމި ްއާދެ! ހީކުރަން.

ްބިލެއްް ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްގޮަތށް ްއުނިކުެރވޭ ްޝަރުތުތައް ްއެ ްމަޤާމުތަކަށް ްަކނޑަެއޅިފަިއވާ ްޝަރުތު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމަގާމު،ްރަްއޔިތުންެގްްނޫން. ްމެންބަރުކަމުގެ ްމަގާމާ،ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްަރީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ްަމގާމާ،ް ްމެންބަރުކަމުގެ ްމުއަްއސަސާތަުކގެ ްމިނިވަން ްޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ްމަގާމާ، ްމެންބަރުކަމުގެ މަޖިލީހުގެ

ްޝަރުތު ްމަގާމުތަކަށް ނޑިޔާުރންގެ ްފަ ްހަމަްްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްކަންކަން ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަ
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ްބިލުަގިއް ްމި ްއިބާރާެތއް ްއެްއެވސް ްފަދަ ްއަންނާނެ ްުއނިކަމެއް ހިމާޔަތްލިބިގެންދާނެ.ްފަހަރެއްގަިއްވެްސްެއްމާއްދާައކަށް

ްމިހާ ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތަކީ ްގަބޫުލކުރަންޖެހޭ ްއާދެ! ްދަންނަވާލަން. ްވާހަކަ ްގޮތެއްްހިމެނިފައިނުވާނެ ްކޮންމެ ރު

ްޤާނޫނީް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހަދަމުންދާއިރުގަިއ ްެއގޮްތމިގޮތަށް ްޤާނޫނުތައް ްއެިކއެކި ްގަބޫލުކުރޭ ްއެބަ ވިޔަސް

ްއުނދަގުަލކާް ްބޮޑު ްވަރަށް ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްވެސް ްވަީކލުންނަށް ްޤާނޫނީ ްއަދި ްވެސް، ްބޭފުޅުންަނށް މަސައްކަތްކުަރއްވާ

ްޤާނޫނުތަކެްއްކުރިމަތިލާންޖެހިފަ.ްއިންތިޚާބު ްގިނަ ްގުޅުންހުިރްވަރަށް ްއިންތިޚާބާ ްއޮްތއިރުަގއި ްޤާނޫނެއް ްޢާއްމު ްބެހޭ ތަކާ

ްބެހޭް ްއިންތިޚާބާ ްކައުންސިލު ްޤާނޫނާއި ްބެހޭ ްއިންތިޚާބާ ްރިޔާސީ ްޤާނޫނާއި ްބެހޭ ްއިންތިޚާބުތަކާ ްޢާއްމު ްހުރި. އެބަ

ް ްޝަުރތުތައް ްޤާނޫނުތަކުގައި ްޤާނޫނާ،ްމިހުރިހާ ްލާމަރުކަޒީ ްއަޅުަގނޑުމެންްޤާނޫނާއި ްވޭ.ްއެެހންނަމަވެސް ނަޑއެޅިފައި ކަ

ްޤާނޫނުް ްގޮތަކަށް.ްެއއް ްތަފާތު ްވަރަށް ްއޮންނަނީ ްމި ްވެްސްޝަރުތު ްޤާނޫނުތަކެއްަގއި ްޖެހޭ،ްެއްހުރިހާ ްއެބަ ބަލައިލަން

ްކޮލިފި ްބަޔާންކުރަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްޝަރުތު ްެނތް. ްބަޔާންކުެރވިފައި ްަޝރުތުތަކެއް ްއެްއގޮތްވާ ްޤާނޫނާ ކޭޝަންްއަނެއް

ްކުށެއްކޮށްިފް ްދައްކަނީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާަހކަ ްޝަރުތުތަކުގެ ްއަންނަ ްގޮތްގޮތުން ްއެހެނިހެން ްނުހުންނަ ބަޔާންކުރެވިަފއި

ނޑައެޅިަފއިްވާަނމަ،ްނުވަތަްއެނޫންވެްސްކަންަކންްޝަރުތުކުރެވިަފއިްހުންނަް ނަމަްނުވަތަްއިސްލާމްދީނުަގިއްހައްދެއްްކަ

ނޑުްމިފަދަްކަންކަމުގެްމަްއޗަށްްރިޢާޔަތް ޮކށް،ްއެްޝަރުތުތައްްެއއްްޝަރުތަކަށްްއެއްްޤާނޫނަކުންްހެދުމަށްްޓަކައިްއަުޅގަ

ބިލެއްްހުށަހަޅާފައިްމިްއޮތީ.ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްމިްބިލުގައިްއިތުރުްކޮރުކަމެއްްހުރިްނަމަ،ްކޮމިޓީގެް

ް ްޤާނޫނަކުން ްއެްއ ްފުރިހަމަކުރައްަވއި، ްއެކަން ްމިއަުދްމަރުޙަލާގައި ްމިއީ ްުފރިހަމަކުރުމަކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިލެއް މިފަދަ

ްމިއާް ްޤާނޫނުތަކެއް، ްހުރިހާ ްއެހެން ްޤާނޫނަކަށްވުމަށްފަހު ްބިލު ްމި ްކަމެކޭ. ްކުރަންޖެހިއްޖެ ްކޮންމެހެން އަޅުަގނޑުމެން

ްވިސްނު ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްއަދި ްބަޔާންޮކށްފައިވާނެ. ްވެްސ ްކަމަށް ްުއވިެގންދާނެ ްޤާނޫނުތައް ްއަިދްގުޅުންހުރި ްގޮތަކީ ންހުރި

ްާމއްދާް ްމި ްޤާނޫުނގެ ްހުށަހެިޅގެން،ްމި ްއިޞްލާޙު ްާޤނޫނުތަކަށް ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެދން ްނަަމވެސް ްބޭފުޅަކު އެހެން

ނޑުމެންނަށްްވަރަށްް އަށްްރިފަރކޮށްފައި،ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްރިޢާޔަތްކޮށްފައިްެއްޤާނޫނުތަކުގައިްބަޔާންކުެރވުީނމާްއަޅުގަ

ނޑަށްްގަބޫލުކުެރވޭތީ،ްމިފަދަްޤާނޫނެއްްމިްހުށަހެޅީ.ްްދެންްހަމަްޤާނޫނުގެްބޮޑުްފަސޭހަތަ ކެއްްވެގެންދާނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ނުޑމެންގެްޤައުމުަގއިްރަށްރަށުަގޔާް ޝަތުރުތަކުގެްތެެރއިންްބަލަިއލާއިރުަގއިްައޅުަގނޑުްހަމަްފާހަގަކުރަން،ްމިއަދުްއަުޅގަ

ްތި ްޚިދުމަްތކޮށްދޭން ްޖަމާޢަތްތަކުގައި ްހުރެްއަދި ްސަބަބުތަކާ ްކުދިކުދި ްވަރަށް ްތިބި ްއެބަ ްތެރޭގައި ްފަރާތްތަކުގެ ބި

ނުޑް ްސަބަބުން.ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުތަކުގެ ްހުރި ްހެދިފައި ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފަރާތްތައް ްޢުޒުރުވެރިވާ ޚިދުމަތްކޮށްދޭން

ްތިރީހަކަށް ްގާތްަގނޑަކަށް ްވެރިކަމުގެ ްފަދައިން ްވާހަކަެދއްެކވި ްވެސް ްދުވަހު ްރައްޔިތުންނަށްްްކުރީ ްދުވަހު ައހަރު

ޚިދުމަތްކުރުމުގައިްހުންނަްމީހަކުްރަްއޔިތުންނަށްްކާށިްބެިހިއރުގަިއްެއއްްކާށިްމީހަކަށްްއިުތރަށްްދެވިގެްނ،ްއެްހިސާބުންް

ްފޯރުކޮށްދެވޭކަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްޚިދުމަތް ްއެ ްނެތް ްދެން ްއޭނަައކަށް ްއޮތަީތވެ ްވެފައި ްމެދު ްާކއްޓަކާ ްޚިޔާނާތެއް ،ްއޭނަ

ނޑުމެންްހަމަް ކައުންސިލަށްްކުރިމަތިލައިގެްންއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަްނިކަމެތިްގޮތަކަށްްމިކަންްއޮތީ.ްދެންްއަޅުގަ

ްމިސާލަކަށް،ް ްއޮންނާނެ. ްފާހަގަކޮށްަފއި ްއިތުރަށް ްއަުޅަގނޑު ްބިލުގައި ްމި ްފަދައިން ްފާހަގަކުރި ކުރިންވެސް
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ްއަުޅގަ ްޖެހިގެން ްވަބާަގއި ްވެފަިއްމަސްތުވާތަކެތީގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަބާައކަށް ްބޮޑު ްވަރަށް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމި ނޑުމެން

ްކޮށްގެްން ްޚަރަދުތަކެއް ްބޮޑު ްޓަކައި ްރީހެބިލިޓޭޓުކުރުމަށް ްމީހުން ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތީ. މި

ބޭުނންކުރާްފަރާތްތަކާްމެދުްވެްސްްއަޅުަގނޑުމެންްއެކަންްއެބަްުކރޭ.ްހެދިފައިވާްޤާނޫނުތަކުންްވިޔަފާރިކުރާްފަރާތްތަާކއި

ނޑުމެންނަްށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއޮތީ ްހިތް ްގަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ްބަޔާންކުރެިވފައިވޭ. ްގޮތަކަށް ތަފާތު

ްެއް ްދާއިުރަގއި ްއިންތިާޚބުކުރެިވގެން ްމީހުން ްމަގާމުތަކަށް ްއެހެނިހެން ްއަދި ްކައުންިސލުތަކަށް ލާމަރުކަޒުކުެރވިގެން

ނޑުމެންނަށ26ްްްބުތަކަށްްކުރިމަތިލެވޭނެ،ްޤާނޫނުއަސާސީގެްއިންތިޚާ ވަނަްމާއްދާގެްރޫހާްއެއްގޮްތވާްގޮުތެގްމަތިންްއަޅުގަ

ްކަމެކޭ.ް ްކުރަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއީ ްއޮތުމަީކ ްހުޅުވާލެވިފައި ްބޮޑަކަށް ްވީހާވެސް ްފުރުޞަތު އެ

ްމިދަ ްވެސް ްފަހަރެއްގައި ްައޅުަގނޑު ްއެްއގަިއްއެހެންނަމަވެސް ްދާއިރާ ްފުޅާ ްއެހާ ްމީހުންނަށް ްކުްށކުރާ ންަނވަނީކީ

ްމަސްތުވާތަކެތީގެް ްގަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަެވސް ްނޫން. ްެއއް ްވާހަކަ ފުރުޞަތުއޮންނަންޖެހޭނެ

ދުވަހެްއގެްކޮޅުްން،ްވަބާަގއިްޖެހިފައިްހުންނަްމީހަކުްވެސްްހަމަްއިޞްލާޙުެވގެްންއޭނަްހަމަްކުރީގެްޤާނޫނުްއޮތްްގޮތުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނެތް.ްއެއީ ްޮގތެއް ްކުތިމަތިލެވޭނެ ްއެކަމުަގއި ްވެސް ްމީހަކަށް ްހުރި ްަބއިވެރިަފއި ްކަމެްއގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ

ދަންނަވާނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިީލހުގެްމެންބަރުންގެްޝަރުތާްައޅާބަލާއިރުަގއިްައޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުންްއެފަދަްބިލެއްް

ނޑުމެންްާބއްވަންޖެހޭެންކަމެއްްނޫނޭ.ްއެހެންކަމުން،ްމިްއިޞްލާޙުްމިްދެންނެވިް،ްފާސްކޮށް އެފަދަްހުރަސްަތކެްއްއަުޅގަ

ްޤާބިލުް ްޚިދުމަތްކުރެވޭނެ ްރައްޔިތުްނނަށް ްގޮތަކަށް، ްމަންފާލިބޭނެ ްލާބަޔާއި ްއެންމެ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްމުޅި ބީދައިން

ްފޯރުކޮ ްޚިދުމަތް ްއެ ްއެކަންކަމުގައި ްމިފަދަްމީހުން ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްލިބޭނެ ްފުރުޞަތު ްމީހުންނަށް ްއެ ްޓަކައި ށްދިނުމަށް

ނޑުްމިްބިލުްހުށަހެޅީ.ްހުރިހާްބޭފުޅުންްވެސްް ބިލެއްްޤާނޫނަކަށްްވެގެންދިއުަމކީްމުހިއްމުްކަމެއްްކަމުގައިްދެކޭތީވެްއަުޅގަ

މެއްްގެނެސްގެންްޤާނޫނަކަށްްހަދައިދޭނެްކަމަށްްމިްކޮމިޓީއަކަށްްމިްބިލުްގެންދިއުމަށްފަހުްމިްބިލަށްްއިތުރުްފުރިހަމަްކަ

ްއުއްމީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްޥާހަކަދެއްކެވުްނ:

ްއާމިރަށްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްހަމަ ްފުރަތަމަ ްަރީއސް.ްއެންމެ ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްހިތުގަިއްްއިޞްލާޙު ނޑު ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރުދަންަނވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ހުށަހެޅުއްވީތީ

ްކޮށްގެްނ،ް ްއިންތިޚާބެއް ްަޤއުމެްއގަިއ ްއޮތްޯތއޭ. ްއެބަ ްބޭނުމެއް ްއިންތިޚާބެްއގެ ްަޤއުމުަގިއ ްމި ސުވާލުއުފެދޭ.

ްއެ ްއުފެދެންޖެހޭ ްއަދި ްއުެފއްދެންޖެހޭ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްޤާނޫނުއަސާސީެގްދަށުން ްޤައުުމގެ ްއިްސްމަޤާމަކީ ންމެ

ްދުސްތޫުރް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިޤައުުމެގ ްކޮބައިތޯ؟ ްމިއަދު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްހޮވި ްަރއްޔިުތން ްމަގާމަށް ްއެ މަގާމު.

ވާލަކީްއިންތިޚާބެްއެގްބުނާްއެްމަގާމުްހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭްފުލުހުންނާއިްސިފައިންްޢަމަލުކުރީްކިހިނެއްތޯ؟ްއަޅުަގނޑުގެްސުް

ްމަސައްކަްތކޮށްގެްނ،ް ްބުރަ ްނުހަުނ ނޑާ ްޭރގަ ްދުވާލާއި ްަރއްޔިުތން ްަޤއުމުގެ ްމި ްުހާވކޮށްގެން ްއޮތްތޯއޭ؟ ްއެބަ ބޭނުމެއް
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ްމަގާމުތަާކިއް ްޮބޑެތި ްއުފައްދައި، ްެއއް ްމުައއްސަސާ ްއެ ްޓެކްސްަދއްަކއިގެްނ ްއިން ްފަިއސާ ްހޯދާ ްވާރޭަގއި އަީވގަާޔއި

ްބޭ ްދިން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމެޑަލްތައް ްއިންތިޚާބަކުްންހޮވި ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްކޮބައިތޯ. ްދުވަހު ްއެ ފުޅުން

ހިމާޔަތްކުރުންްއެްބޭފުޅުންެގްއެންމެްއިސްްވާޖިބަކީ.ްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްކޮަބއިތޯްަރްއޔިތުންގެްަޙއްޤުަގއިްަރއްޔިތުންް

ްރައް ްދަނީ ްމި ްމިއަދު ްމެންބަރުން. ްކުރި ްއެމް.ޑީ.ޕީްއިންތިޚާބު ްތިއްެބވީ ްމި ްމިތާނގައި ްހިނގަމުން. ްމަޖިލިސް ޔިތުންެގ

ްބޭނުމެއްް ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނެއް ްބެހޭ ްއިންތިޚާބާ ްދަނީ. ްމި ްއެއްކޮްށ ްފަންފަޅި ްމިއަދުގެ ްމިގޮތަށް ްއެކަނި. މެންބަރުން

ިރްކައުންސިލަރުން؟ްކޮބައިޯތްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއެބަްއޮްތތޯ؟ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްކޮބައިތޯްރައްޔިތުންްއިންތިޚާބުކު

ްބޭފުޅުން؟ްމިއަދުްބަޣާވާތުގެް ްއަަވށްތަކުގެްބޭފުޅުންނާއިްއިންތިާޚބުކުރިްމަގާމުތަކުަގއިްތިއްެބވި ރައްޔިތުންްއިންތިޚާބުކުރި

ްމަގާމުތައްް ްހުރިހާ ްއިންތިޚާބީ ްދަނީ ްއެ ްމިއަދު ްބޭފުޅުން ްފޭރިގަތް ްމަޤާމު ްއިްނތިޚާބުކުރި ްރައްޔިތުން ވެރިކަމުން،

ްޤައުުމެގްފޭ ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްފޭރިގަންނަމުން. ްބާރުތަްއ ްމަގާމުތަކުގެ ްހުރިހާ ްއިންތިޚާބީ ރިގަންނަމުން.

ްަރއްޔިތުންނަީކް ްޤައުމުގެ ްމި ްަރއްޔިތުން. ްވިސްނޭ ްރަްއޔިުތންނަކީ ްޤައުމުގެ ްމި ްނޫން. ްމޮަޔއިންނެއް ރައްޔިތުންނަކީ

ްއި ްަރއްޔިތުން ްަޤއުމުގެ ްމި ްބަެއއް. ްހުރި ްަރއްޔިތުންެގްހިތްވަރު ްަރއްޔިތުން ްޤައުުމގެ ްމި ްބަދަލުކުރާނެ. ންތިޚާަބކުން

ްބޭނުމެްއް ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނެއް ްއިންތިޚާބީ ްޤައުމަުކ ްމި ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްިލބިގަންނާނެ. ްއަނބުރާ ްއަލުން ވެރިކަން

ްނު ްބަޖެޓު ްތިބީ ްއެ ްަކއުންސިލަރުން ްރަށްރަށުގެ ްއިންތިޚާބުކުރި ްރައްޔިތުން ްނެތް. ްހަތަރެސްފައިްމިއަދަކު ލިބިފަ.

ބަނދެވިފަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްރައްޔިތުންްއިންތިޚާބުކުރިްމިްމާލޭްސިޓީގެްކައުންސިލުގެްމައްޗަށްްއެްއޮތީްއެތައްަތްއް

ްގެންދަީނ.ް ްއެ ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްސަރުކާރުން ްބަޣާވާތުގެ ނޑުވާލަްނ ްކަ ްބާރު ްމަޤާމުތަކުގެ ްއިންތިޚާބީ ދަޢުވާއެްއކޮށް،

ރިްަރއީސް.ްއިންތިާޚބާްބެހޭްޤާނޫނެއްްހެދުމުގެްޭބނުމެއްްނެތް.ްރަްއޔިތުންްއިްނތިޚާބުކުރިްމަޤާމުގަިއްހުންނެވިްޢިއްޒަތްތެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔް ްއެ ްގޮތާ،ްއަދި ްހަދަމުންދިޔަ ްަރއްިޔތުންނަށް ްޤައުމުގެ ްައނިޔާކޮށް،ްމި ްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކުރަމުންގެ ްޓަކައި ްނައްތާލުމަށް ްއިންތިޚާބާްމަރައި ްފެންނަމުން. ްދަނީ ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމަސައްކަތް ންދާ

ބެހޭްޤާނޫނެއްްހެދުމުގެްބޭނުމެއްްނެތް،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއްސްމިްޤައުމަކު.ްމިތިބަްބާޣީންްފަހައިްނައްތާލަންވީްފުރަތަމަް

ްރައްޔިތުން ްޤައުމުގެ ްމި ްބޭފުޅުން ްފޭރިގަތް ްމަގާމު ްކުރަންޖެހޭްްކަމަކަށް.ްއިންތިޚާބީ ްފުރަތަމަ ްދުރަށްލާންވީ.ްއެއީ ނިކުމެ

ްިމް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް ްހެދޭކަށް ްޤާނޫނެއް ްބެހޭ ްިއންތިޚާބާ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމަކީ.

ްއިޞްލާޙުް ްޤައުމު ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްރަނަގޅުވާނީ. ްކަެމއް ްނޫން ްހެދުމަކުން ްާޤނޫނެއް ްައޅުަގނޑުމެން ކުރުމަށްްޤައުމުަގއި

ްޤައުމުގެް ްމި ްތެދުވާންވީ. ްަރއްޔިުތން ްޤައުމުގެ ްފަހަތުގައި ްމަސައްކަުތގެ ްކުރަްއވާ ްއެ ްލީޑަރު ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓަކައި

ްޤާނޫނެއްެގް ްހަދާ ްަރްއޔިތުންނަށް ްސިސްޓަމަކުންކަން ްގަަވނިން ްުގޑު ްއުފެދޭ ްޤައުމުަގއި ްމި ްއެނގެންީވ ރައްޔިތުންނަށް

ްޢިއްޒަތްތެ ްހިފެމުންދާނީ. ްޤައުމުެގްބޭނުން ްމި ްއޮޅުވަެއއްނުލެވޭނެ. ްރައްޔިތުންނަކަށް ްދެން ްއެްއގޮތަކަްށެވސް ްރައީސް. ރި

ްރަްއޔިތުންެގް ްރައީްސ.ްވާހަކަދަްއކަނީ ްެގންދަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްބަލަމުން ްކައިރިން ްގާތުްނ،ްަވރަށް ްވަރަށް ރައްޔިތުން

ްކޮ ްއުޅެމުންގެންދަނީ ްރައްޔިތުން ްމިޤައުމުގެ ްބަދަލުކުރަން. ްލޮބުވެިތްމަންމައިންނާިއްހާލަތު ްޤަުއމުގެ ްހާލެއްގައިތޯ؟ްމި ން
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ްއިންތި ްކޮބައިތޯ؟ ްމިއަދު ްދަރިން ްމިްްނެތް.ްރައީސް،ްޢިއްޒަތްތެރިްބޭނުމެއްްހެދުމުގެްޤާނޫނެއްްބެހޭްޚާބާބައްޕައިްނގެ

ްހުވާަތކަާކއިްއެތައްއެަތއްްށްއޮުޅވާުލމަްަރއްޔިތުންނަށްްަޤއުމުގެްމިްްބަދަލެއްނުވާނެ.ްޤައުމުްހެދުމަކުންްޤާނޫނެއްްޤައުމުަގއި

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްްކޮބައިތޯްނެތް.ްބޭނުމެއްްހެދުމުގެްޤާނޫނެއްްބެހޭްއިންތިޚާބާްއަޅުަގނޑުމެންްގެންދަނީ.ްވަޢުދުވަމުން

ނޑުމެްނގެްއިންތިޚާބުކުރިްރައްޔިތުން ްގާތިލުން.ްޢަލީގެްައފްރާޝީމްްޑރ.ްއަލްމަރުޙޫމުްމެންބަރުްޢިްއޒަތްތެރިްއަުޅގަ

ނީޑަގއިްްއެްރައީސް.ްޢިއްޒަްތތެރިްނެތް.ްބޭނުމެއްްހެދުމުގެްޤާނޫނެއްްބެހޭްބާއިންތިޚާ ްމަނިކުފާނުގެްްއެްއިންނެވިްގޮ

ްއެހެރަދަނީްފައިސާްޚަރަދުްރަްއޔިތުންގެްދައުލަތުގެްމަގާމަކަށްްއެއްްނޫން.ްވެސްްބުނެލަނީކީްވާހަކަްއެްވެސްްކޮއްކޯފުޅު

ްމަސައްކަތްކުރަމުންްްބޭފުޅުންްވަޙީދުގެްބާޣީްމިހިރަްބޭުފޅުންނާއިްޕީ.ޕީ.އެމްގެްނެތިގެންްާގތިލުްދުވަހުަގއިްއެްޚަރަދުވަމުން.

ނޑައިނުލާތި.ްރައީސް،ްޢިްއޒަތްތެރިްގެންދިޔައީ ްމިއަދަކުްޤައުމަކުްމިްބޭނުމެއްްހެދުމުގެްޤާނޫނެއްްބެހޭްްއިންިތޚާބާްމައިކުކަ

ްހަތަރެސްފައިްތިބީްއެްބަެޖޓު.ްބޭފުޅުންގެްއެްބައިތޯކޮްބޭފުޅުން.ްއިންތިޚާބުކުރިްޮކބައިތޯްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްނެތް

ްވެރިކަމެއްްްބަޣާވާތުގެްމަސައްަކތްކުރާްއެދުމަިއގެންްއަމިއްލަްރައީސް.ްޢިްއޒަތްތެރިްއަޮތޅުތަކުގަ.ްރަށްރަށުގަޔާއިްބަނދެވިފައި

ނޑިބުރިްއާއިްލަޓިބުރިްބޭނުންވާނީްނުވާނެ.ްބޭނުމެއްްޤާނޫނެއްްްބެހޭްއިންތިޚާބާްއޮްއވާ ްއެްްނަތީޖާްއެްސާމާނު.ްފޭރޭްއިއާްްދަ

ްރަްއޔިތުންްްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްދަނީްއެްގެންނަމުންްމީހުންްފޭރޭނެްޖެޓުތަކުގައިްޕްރައިވެޓިްްފެންނަމުން.ްދަނީ

ނޑުްއެހެންވީމާ،ްފޭރިގަނެފަ.ްއޮތީްއެްވެރިކަންްމިޤައުމުގައިްނެތް.ްޤައުމަކުްމިްމިއަަދކުްވެރިކަމެއްްއިންތިޚާބުކުރާ ްމިްްއަޅުގަ

ްއިންތިޚާބާްޤައުމަކުްމިްިވޔަސްްބިލެއްކަމުަގއިްހުށަހެޅިްއެކުްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްނުހަނުްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރިްދަންނަވަނީ

ްބޭނުްނވަނީްޤާނޫނެއްްވެރިަކމެއްގަ.ްއަނިޔާވެރިްޚުދުމުޚްތާރުްުނވާނެްްބޭނުމެއްްޤާނޫނެއްްެއްއވެސްްކީއްކުރަްނ،ްޤާނޫނެއްްބެހޭ

ްމިއަދަކު.ްޤާނޫނެއްްބެހޭްްއިންތިޚާބާްނޫންްބޭނުމެއްްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްބޭނުންވީމަ.ްކުރަންކަންްއުސޫލުންްހަމަޔާއި

ްއިންތިޚާެބއްްައވަހަކަށްްކިަތއްމެްޤައުމުގައިްމިްދެންްަރއްޔިުތންްރާއްޖޭގެްމިްމިންވަުރފުޅުންްއިރާދަފުާޅއިްهللاމާތް

ްބެހޭ...ްއިންތިޚާބާްއެއީްތާއީދުކުރާނޭ.ްތަށްިސާޔސަްއެމް.ޑީ.ޕީގެްދަންނަވަނީްމިްއަޅުަގނޑުމެންްބޭއްވުނަސް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢަބްދުލްޣަފޫރުްޙާމިދުްމެންބަރުްދާއިރާގެްދެކުނުްހެންވޭރު

ްވާހަކަ.ްއޮތުމުގެްޤާނޫނެއްްބެހޭްއިންތިޚާބާްދިވެހިރާއްޖޭގެްބިލަކީްއޮތްްހުށަހަޅާފައިްމިްރައީސް.ްޢިްއޒަތްތެރިްޝުކުރިއްޔާ

ްޤާނޫނެއްގެްްެއއްްވާހަކަތައްްއެްްބޭބޭފުޅުންގެްއިންތިޚާބުވާްތެރެިއންްޤާނޫނުްއެްާޤނޫނުތަކުގައިްހެންއެްގޮަތކީްވާްމިްއެއިން

ނުޑވެސްްދެންްގެނައުން.ްތެރެއަށް ްހަމަޖެހިްއޮތީްމިކަންްބާއޭ.ްކަމެއްްކުރާްކީއްކުރަންްމިއީްހިތަށްއަރާްއެބަްއަޅުގަ

ނޑުްވެދާނެ.ްވެސްްކަމަށްްްކަެމއްްކުރާްނެތިގެންްކަެމއްްްކުރާނެްމިއީްނަމަްދަންަނވަނީްއެްއގޮތަކަށްްނިމިފައޭ. ްއަުޅގަ

ްެއކަންްްހުއްޓޭ.ްއެބަްކަްނތައްތައްްއެހެންްމުހިއްމުްމާްެއއަށްްއިނގޭތޯ،ްނަމަްހައްދަވާްޤާނޫނެއްްމިކަހަލަްހިތަށްއަރަނީ

ނޑުމެްބޭއްވިްއިހަކަށްދުވަހަކުްދާދިްފާހަގަެވގެންދިަޔއީްއިހަކަށްުދވަހުްއަޅުަގނޑަށް ްއެްއގެްްޕާޓީްސިޔާސީްާވދަވެރިްްނގެއަުޅގަ

ނޑުްޕްރައިމަރީއަކުން. ްޤާނޫނެއްްބެހޭްްއިންތިޚާބާްފެނިއްޖެ.ްއަޅުަގނޑަށްްދަތުރުުކރަނިކޮށްްތެރޭގައިްއަތޮޅުތަުކގެްއަުޅގަ
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ްލަްކަހަްދެމެހެއްޓޭްނަޒާހާްތތެރިކަންްނުވަތަްއިންޓެގްރިޓީްޭއގެްނުވަތަްވެލިޑިޓީ،ްއިންާޓނަލްްއިންތިޚާބުަގއިްބާއްވަނީ

ނޑިޑޭުޓންްދެްމިސާލަކަށް،ްރަނގަޅުާވނެ.ްމާްްހެދުންްޤާނޫނެއް ނޑުމެންްތިބިއްޔާްކެ ްވަރަށްްްއޮތީްމިްމަޝްހޫރުވެފައިްއަުޅގަ

ނިޑޑޭޓުންްދެްވަރުގަދަ ނޑިޭޑޓުންގެްއެްާވދަކުރޭ.ްކެ ްނެތް.ްކައިރީްވޯޓުފޮށިތައްްއެްްވެސްްއޮބްޒާވަރުންްފަރާތުންްކެ

ްކަމަށްްރަނގަޅުވާނެްމާްލިުޔންްވާހަކަަތއްްެއކަހަލަްޤާނޫނެއްަގއިްބެހޭްއިންތިޚާބާްމާ،އެެހންވީްެއކަން.ްދުށިންްއަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށްްއޭރުންްބަދަލުގަ.ްކުރުމުގެްކަމެއްްކަޓުޕޭސްޓުްމިގޮތަށްްފެންނަނީްއަޅުަގނޑަށް ްޔަޤީންކޮށްދެވޭނެްއަޅުގަ

ްދަށުންްޤާނޫނެއްގެްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްތިޚާބެއްއިންްނިކުމެ،ްޕާޓީތައްްްސިޔާސީްނަމުގައިްރައްޔިތުްނގެްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޤާނޫނެއްްްެއކުލެވޭްއުސޫލުތައްްގޮތްތަުކގެްްގެންދާނެްިއންތިޚާބެއްްާބއްވަންޏާްއިންތިޚާބެއްްއެްއގެްމުައއްސަސާްއުފެދިފައިވާ

ްކަޓުޕޭސްޓުްދަނުކޮށް،ހޭްަވގުތުްކަންކަމަށްްމިކަހަލަްއެހެންވީމާ،ްފެންނަނީ.ްއަޅުަގނޑަށްްކަަމށްްބުއްދިވެރިވާނެްމާްހެދުން

ނޑުްްފެންނާތީްކަމަށްްބުއްދިވެރިވާނެްްމާްްހުށަހެޅުންްްމިތަނަށްްްޤާނޫނެއްްހުރިްއޮއްޓަރުްބަދަލުގައިްހެދުމުގެްޤާނޫނު ްއަޅުގަ

ްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްޝުކުިރްއޔާްފާހަގަކޮށްލީ.ްއެކަން

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްރިޔާސަތުން

ްމެންބަރަކުްްޢިއްޒަތްތެރިްދެްއިތުރުްއެހެންނަމަވެސްްއޮތީ.ްމިްަކއިރިވެަފއިްވަރަށްްވެސްްގަޑިްނިންމާްްޖަލްސާްމިއަދުގެްއާދެ!

ްމެންބަރުްްޢިއްޒަތްތެރިްއޮތީ.ްދެވެންްމެންބަރަށްްޢިއްޒަތްތެރިްވަގުތުކޮޅެއްްމިނެޓެއްހާްޮއތް.ްއެބަްއެދިަވޑަިއގަންނަވާފައި

ްްފުުރޞަތުއަރުވާނަން.ްއަޅުަގނޑުްއަށްްރިޟާްލީޢަްމެންބަރުްޢިއްޒަތްތެރިްދާއިރާގެްމިލަންދޫްނަމަ،ްބޭނުންފުޅު

ް

ްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރިޟާްޢަލީްްމެންބަރުްދާއިރާގެްމިލަންދޫ

ްއެތިފަހަރެއްްވެސްްދަމުންްްމަރުވެެގންްނަމަވެްސ،ްފުރުޞަތުގައިްފަހުްއެންމެްއާދެ!ްރަީއސް.ްޢިްއޒަތްތެރިްޝުކުރިއްޔާ

ނޑިވަޅުްޖަހާނެ ްޙަޤީޤަތުަގއިްްއަކީްވާހަކަްބޭނުންވާްދަންނަވަންްއަޅުަގނޑުްހެންވީމާ،އެްބުނަނީ.ްޖަހާށޭްްލިބިއްޖެއްޔާްްދަ

ނޑަށްްގޮުތަގއިްމަސައްކަތެއްގެްކޫސަނިްވަރަށްްތާކުންތާކުނުޖެހޭ ްޤާނޫނުގައިްްބެހޭްްއިންތިޚާބުތަކާްމި.ްސިފަކުެރވެނީްއަުޅގަ

ނޑަައޅާފަ.ްހުދޫދުތަކެއްްއޮންނާނެްވެސް ްހުރިްއެބަްޤާނޫނުގައިްލާމަރުކަޒީްހުރި.ްއެބަްވެސްްޤާނޫނުގައިްލާމަރުކަޒީްހަމަްކަ

ްވިޔަސްްްރައީެސއްްއަދިްިވޔަސް،ްކައުންސިލަެރއްްއަތޮޅުްިވަޔސް،ްކައުންސިލަރެއްްތަފްސީލުކޮށްްވަރަށްްއިބާރާތުންްޞައްޙަ

ްހަށްްމަޖިލީްމިްއަެނއްކާްމަސައްކަްތަގނޑުްމިްއެހެންވީމާ،ްތަފްސީލުތައް.ްިއންތިޚާބުތަކުގެްކަންތައްތަކެއްްހުރިހާްމި

ްބާތިލުކުރަންޖެހޭްއޭގެތެެރއިންްޖަމާކޮށްގެންްްއެއްތަަނކަށްްެގނެސްްނަގަިއގެންްޤާނޫނުތައްްމިހުރިހާްގޮަތކީްވާްމިްބަލައިގަތީމަ

ްބަިއވަރުްްވަރަށްްމިހެންގޮސްްެއއްކުރުމާ،ްއަނެްއކާްއެްއޗެހިްހުރިހާްްމިްޤާނޫނަށްްބެހޭްއިްނތިޚާބާްއަނެްއކާްދެންްމާއްދާތަކާ،

ނޑުްކަތްަތކެއް.މަސައްްއެތައް ްކަހަލަްވޭސްޓުވާްލާރިްރައްޔިތުްނގެްމިގޮތަށްްޙަޤީޤަތުގައިްދެންްހިތަށްއަރަނީްައުޅގަ

ްއާމްދަނީގެްލިބެންޖެހޭްއެއްކަލަްލިބެންޖެހޭްރައްޔިތުންނަށްްހުއްޓެއްނޫންހޭްއެބަްފައިދާްމާްކުރުމަށްވުރެްކަންތައްތައް
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ްއެތައްްްމުހިއްމުްމިފަދަްކަންތައް،ްމިކަހަލަްކަހަލަްހިމާޔަތްޮކށްދިނުންްތައްޙައްޤުްއެހެނިހެންްނުވަތަްކަހަލަ،ްބިލުްޓެކްސްގެ

ްތަންކޮޅެއްްވެސްްބޭފުޅުންްމިްމަސައްކަތްތަކަށްްމިފަދަްހުއްޭޓ.ްއެބަްކަންތައްތަކެއްްބަިއަވރުްއެަތއްްމަސައްކަތެްއގެ

ނޑަށްްއެއްކޮށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްރަނގަޅުވާނެހެން.ްމާްގެްނދެވިްއޔާްރިއަށްކުްއެއްބާރުލުންދެއްަވއިގެންްހީވަނީްައޅުގަ

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްނިންމުންް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްރިޔާސަތުން

ްމަޖިލީހުގެްއަޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްއަރުިވގެންދާނެ.ްފުރުޞަތުްުދވަހުްވާހަކަދެކެވޭްބިލަށްްމިްދެން،ްމެންބަރަށްްޢިއްޒަތްތެރި

ްބުދަްވ2113ްާްއޭޕްރިލ3ްްްއޮންނާނީްއެއްްޖަލްސާްމަޖިލީހުގެްން،ދެްްޖެހުނީ.ްއައިސްްގަޑިްނިންމައިލާްމިއަދުްޖަލްސާ
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ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود
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