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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:

 މެްނބަރުން.02ްވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.0223/2/00/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

ްމިްއައިޓަގެްދަށުންްމިއަދަކުްމަަސްއކަތެއްްނެތް. ޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ް-3.2އެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.0

ް

ްއަންގާްއެންގުން.ރިޔާސަތުންް.4ް
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްރިާޔސަުތންްއަންގާްއެްނގުން.4ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

4.1-ްް ްބޭއްވިފަިއވަނީ ްކޮމިޓީތައް ްމަޖިލީހުގެ ްއިްއޔެ ްބައްދަލުުވންތައް. ނޑުްް:9:3ކޮމިޓީތަކުގެ ްރޭގަ ްފެށިގެން އިން

ްބޭއްވިަފއިވޭ.ްަގއިކޮމިޓީެއްއގެްބައްދަލުވުންްމަޖިލީހ8ްުދެމެދު.ްްއ11:15ާ

ަގއިްމާލިްއޔަތުްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮަޓިރ9:31ްއަދުްބޭްއވުމަށްްހަމެޖެހިފައިވާްކޮމިޓީތައް.ްމ4.2ްިއައިޓަމުްްއެޖެންޑާް-4.2

1ް 9:31ްަގއި. ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްއިޤްތިޞާީދ 2ްގައި 9:31ްަގއި. ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮިމޓީ، ްގަާވއިދު ަގއި.3ްގައި

11:15ް ްމުގައި ްްައްއސަސާތަކާމިނިވަން ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްްކޮމިޓީ، 1ްބެހޭ ްކޮމިޓީ،11:15ްަގއި. ްސަލާމަތުގެ ްޤައުމީ ަގއި

ަގިއްޤައުމީްސަލާމަތުްކޮމިޓީގ12:31ްެަގއި.3ްަގއިްޤައުީމްތަރައްޤީްކޮމިޓީ،ްޮކމިޓީްކޮޓަރ11:15ްިގަިއ.2ްކޮމިޓީްކޮޓަިރް
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ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، 2ްސަބް 12:31ްަގއި. ްޤާަގއި ްހޮއްެވިވްނޫނުލްޢުދިވެހިރާްއޖޭގެ ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްބިލު ޤޫބާތުގެ

ްަގއި.3ަގއިްމާލިއްޔަތުްކޮމިީޓގެްސަބްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ2:11ްިަގއި.3ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިް

ް

ް.ްސުވާލ5ްު
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއކަތެއްްނެތް..ްސ5ްުައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަންް.6ް
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއްކަތެއްްނެތް.ގެްދަށުންްމަސައައިޓަމުްްލީހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމި.ްމަޖ6ިައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްްއކަތެއްްނެތް.ގެްދަށުންްވެސްްމަސައައިޓަމުްއިްޤަރާރު.ްމިޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާ.ްމ7ަައއިޓަމުްއެޖެންޑާް

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއެޖެންޑާ ްކުރިނ8ްްއައިޓަމު ްއިޞްލާޙުްކުރެވިފައިވާތަޢާރުފުް. ްކުށެއް ްއިާރދަކުރެބިލެއްެގ ްކުށެްއްކުރުން. ްއެފަދަ އްިވއްޔާ

ްކުްެވސްްނެތް.ކުރާކަށްްމިއަދަްއިޞްލާޙު

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއެޖެންޑާ ްް.9އައިޓަމު ްބަހުސް. ްމެންބ9.1ްައިްބތިދާޢީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްރިޔާޟުވިލުފުށީ ރަޝީދުްްރު

ްހުށަ ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއިޞްލާޙުިދވެހިރާއްޖ2112/1ްްޭހަޅުއްވާފަިއވާ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްބިމާ ްބިލުގެްްގެ ްބިލު.ްމި ގެނައުުމގެ

ްކިޔުން ްްފުރަތަމަ ްަވނީ 11ްްިއއްވާަފއި 2113ްއޭޕްރީލް ްދައުުރގެ ްފުރަތަމަ ްބޭއްވުނު ްބިލ17ްްުަގއި ްމި ްޖަލްސާގަ. ވަނަ

ްވިލުފުށީ ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއާވނީ ްމެންބަރަށްްްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްވި

ް .`ް ްފަދައިން ްވިދާުޅވި ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއިޞްލާޙެއ2112/1ްްްއާދެ! ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްބިމާ ިދވެހިރާއްޭޖގެ

ްްގެނައުމަށް ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްހުށަހަޅަނީ ްމި 19ްްއަުޅަގނޑު ް)ށ(ްައދި ް)ހ(ްާއއި ްއަށް.18ްްވަަންމާއްދާގެ ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްޤާނޫނުގެ ްބުނެވިދިޔަ ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ްިމ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއގޮތުން ް)ހ(19ްްއާދެ! ްމާއްާދގެ ްއެ ްއަކީ ްމާްއދާ ވަނަ

ްއިތު ްއަުކރު ްއަންނަނިވި ްފަހަތަށް ްޭއެގ ްހަމަޖައްަސއި، ްކަމުގައި ްވަިކ19ްްރުކުރުން. ްއިމާރާތަކީ ްއެއްމެދު )ށ(

ްގޮތުންް ްގުޅޭ ްފްލެޓުތަކާ ްއިމާާރތުގެ ްއަދި ްއިމާރާތާ ްއެއްމެދު ްއެކު، ްވުމާ ްކަމަށް ްިއމާރާތެއް ްލިިބގެންވާ ހައިސިއްޔަެތއް

ް ްާޤނޫނުގެ ްބުނެވިދިޔަ ްެއވެ. ްއިސްތިސްާނވެގެްނވެ ްއިން ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްމި ްމުޢާމަލާތްތައް ްމާއްދ18ްާކުރެވޭ ެގްވަނަ

ްފްލެޓުތަްއް ްއިމާރާތުގެ ްއިމާރާތުގައި ްއެއްމެދު ް)ބ( ްއިތުރުކުުރން. ްއަކުެރއް ްގޮތަށް ްއަންނަނިިވ ްފަހަތަށް )ރ(ގެ

ްއެވެ.ް ްދައްކާކަށްނުޖެހޭނެ ްޓެކްސް ްމަތިން ްގޮުތގެ ް)ރ(ގަިއވާ ްމާއްދާގެ ްމި ްބިމުގައި ްއިމާރާތުގެ ްެއއްމެދު ގަނެިވއްކުުމގައި

ްހުށަހެޅި ްބިލު ްމި ްހުށަހެޅިްްއާދެ!ްމިއާެއކުަގއި ްމި ްޓަކައި ްމަޢުލޫމާތަށް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްތެރޭަގއި ސަބަބުތަކުގެ

ސަބަބުްކޮންމެވެސްްވަަރކަށްްއަޅުަގނޑަށްްހީވަނީްދަންނަވާުލންްމުހިއްމުހެން.ްއާދެ!ްއެގޮުތންްދިވެހިރާއްޖޭގެްބިމާްބެހޭް

ްފަ ްދިެވހިރާއްޖެ ްބަޔަކީ ްބެހޭ ްއިމާރާތާ ްއެއްމެުދ ްހިމެނޭ ްަބޔަކަށްްޤާނޫނުގައި ްގިނަ ްޤައުމުތަކުަގއި ްކުޑަ ްބިން ދަ

ްއުޅުުމެގް ްަރޖިސްޓްރީކޮށްދީގެން ްތަނެއް ްދިރިއުޅޭނެ ްަނމުގައި ްއަމިއްލަ ްމީހެއްގެ ްއެ ްައދި ްފޯރުކޮށްދީ، ބޯހިޔާވަހިކަން

ްބެހޭ ްއިމާރާތާ ްއެއްމެދު ްޤާނޫނު ްބެހޭ ްބިމާ ްނަމަވެސް ްބަެއކޭ. ްއެކުަލވައިލާަފއިާވ ްގޮތުްނ ްލިބިދިނުމުގެ ބައިްްފުރުޞަތު

ބަންޑާރަްބިމުގައިްއަދިްއަމިްއލަްބިމުގައިްވެސްްެއއްމެދުްިއމާރާތްްހަދައި،ްރަޖިސްޓްރީކޮށްްއަދިްއެްއިމާރާުތގައިްހިމެނޭް

ްކޯޓުް ްކަންތަުކގައި ްބަދަލުކުރުމުގެ ްރަޖިސްޓްރީ ްވީނަމަވެސް ްދީފައި ްފުރުޞަތު ްވިއްަކިއހެދުމުގެ ްވަިކވަކިން ފްލެޓްތައް

ްދަތި ްަބއެއް ްމަރުޙަލާގައި ްާޤނޫނުގެ ްބެހޭ ްބިމާ ްެއވެ. ްާފހަގަކުރެެވ ްއަންނަކަން ްކުރިމަތިވަމުން ްމާއްާދގަިއ19ްްަތއް ވަނަ

ްރަހުނުްވެސްްނުކުރެވޭެން ްކަމަށާ،ްއަދި ްވަކިންްނުިވއްކޭނެ ްބިމާ ްއިމާރާތެއް ްބިމެއްގައި ްގޯްއެޗއްްނުަވތަ ްއެްއވެސް ވަނީ

ވަަނ31ްްދީފައިވާްއިމާރާތަކަށްވެަފއި،ްބިމާްބެހޭްޤާނޫނުގެްްކަމަށެވެ.ްނަމަވެސްްެއއްމެދުްއިމާރާތަކީްވަކިްހަިއސިްއޔަތެއްް

ްމާއްދާގައިްަބޔާންކޮށްފަިއވާްގޮުތގެްމަތިންްބަންޑާރަްބިމުގައިްވެސް...
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބު.

ް

ް()ނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ހުޅުމީދޫްދާއިރާގެް

ވަނަްމާއްާދގެް)ބ(ގަިއ18ްްވަނަްނަންބަރު.ްެއއ2ްްީޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްމިްހުށަހެޅިފައިވާްިއޞްލާޙުގެް

ްއަށް ްޓެކްްސ ްގޮތުން ްބުނާ ްގަވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަ. ްދައްކަންނުޖެހޭ ްޓެކްސް ްބުނޭ ްގެންނަންްްއެބަ އުނިއިތުރު

ްއަމިއްަލް ްނޭޅޭނެ، ްހުށަހެއް ްަވކިްނ ްމެންބަރަކަށް ްައމިއްލަ ްބިލަކުން. ްހުށަހަޅާ ްފަާރތުން ްސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅޭނީ

ްހައިސިއްޔަަތކުންްހުށަނޭޅޭނެްކަމަށްްގަާވއިދުަގއިްބުނަނީ.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާ ްނެންގެވި ްޤާނޫނީްްދެންމެ ްއަރިހުން ްޖެނެރަލް ްކައުންެސލް ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމައްސަލައާ ބެހޭ

ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހިސާބުން ްމި ްބޭނުންވާތީ ްވަގުތުކޮެޅއް ްހޯދާލުމަށް ްބޭފުޅުންނަށ15ްްްލަފާ ްތިަޔ ްހުސްަވގުތުކޮެޅއް މިނެޓުެގ

ް.ްالسالم عليكنއަރުވަން.ް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަށް(9:31ްއިނ9:11ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

 

  ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލަންޖެހުނީްޑުމެންް`.ްއަުޅގަނ މަސައްކަތްްމިއަދުްފަށައިގެންްުކރިޔަށްްގެންދަނިކޮށްްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްމެދުކަ

ް ްުގޅިގެން. ްމައްސަލައަކާ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނެންގެވި ްލަބީބު ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ެއްހުޅުމީދޫ

ްހުށަހެޅިް ްބިލު ްއަދި ްމަޝްވަރާކުރުމަށާ، ްޖެނެރަލާ ްކަުއންސެލް ްޓީމާއި ްޤާނޫނީ ްަމޖިލީހުގެ ނޑު ްއަުޅގަ މައްސަލަިއގައި

ްބިލުް ްވަނީ ްމިހާރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަލީަގއި ްމަްޝވަރާގެ ްއެ ްޓަކައި. ްމަޝްވަރާކޮށްލުމަށް ްމެންބަރާ ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއަލުން ްބިުލ ްއެ ްގެންަދވާފަ. ްަގވާއިުދަގއިާވްއަނބުރާ ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް އިޞްލާުޙކުރެްއވުމަްށފަހު

ް ްައިއޓަމު ްއެޖެންޑާ ްދަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްހިސާބުން ްމި ްގެްނދާނަން. ްކުރިއަށް ްމަތިން ްސަރުކާުރެގ9.2ްްގޮތުެގ އަށް.
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ްހުށަހެޅުއް ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްފަރާތުން، ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 79/31ްވާފައިވާ

ްވަީން ްއިްއވާަފއި ްކިޔުން ްފުރަަތމަ ްބިލުގެ ްމި ްބިލު. ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްއެކްސްޕޯްޓ،ްިއމްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވަނަްޖަްލސާގަ.ްމިްބިުލްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށްްވިލުފުށ17ްްީގަިއްބޭްއުވނުްމިްދައުރުެގ2113ްއޭޕްރީލ11ްްް

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދަށްްއަުޅގަ

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެ!ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވިލުފު ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރަށް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަޝީދަށްްއަޅުަގނުޑ ްރިޔާޟު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ީށ

ްބިލުް ްހުށަހެޅުއްވި ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްކުރިން ްކުރިން، ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ

ްބެ ްމިންވަރަށް ްއެކަީށގެންާވ ްބެލުމުގައި ްމަތިން ްގޮުތގެ ްަގާވއިދުަގއިާވ ްމަޖިލީހުގެ ްއިްނ ްއިދާރާ ލިފައިުނވާީތްމަޖިލީހުގެ

ްދާއިރާެގް ްވިލުފުށީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެދެން. ްމާފަށް ްއަރިހުން ްރަޝީދުގެ ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާުޟްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢި ްމިއަދުްއާދެ!ްޝުކުރިްއޔާ ްސަބަބުތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްހުށަހެޅީ ްބިލު ްއެ ްތަނަށް ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި އްޒަތްތެިރްރައީސް.

ްލިބޭް ްމަޢުލޫމާތު ނޑަށް ްައޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްދަތިތަެކއް. ްގިނަގުނަ ްކުރިމަތިވަމުްނދާތީވެ، ރައްޔިތުންނަށް

ްގޮތުަގއިްމިއަދުްމިްބިލު...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްސަރުކާރު...ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެްބިލެްއްމިތާކުްހުށަހެއްްނޭޅޭނެ.ްއެްބިލާްބެހޭްގޮތުން
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަދެކެވެމުންދަނީ.ް ްމިހާރު ްނޫން ްގޮތަކުން ްބެހޭ ްބިލާ ްޢިއްޒަތްތެިރ9.2ްްއެ ްދާއިރާގެ ްފަރާތުން،ްވިލުފުށީ ސަރުކާުރގެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްޤާނޫނ79/31ްާމެންބަރު ްއިމްޕޯޓް ްއެކްސްޯޕޓް، ބެހޭްްިދވެހިރާއްޖޭގެ

ްބިލަށް.ްއަޅުަގނޑުްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށްްހީވަީންއެްބިލުްމިއަދުްނަގާްމީހެއްގެްހައިިސއްޔަތުންްނޫންނަމަް އާދެ!ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ސްްއެްއެޗއްްމިތާގައިްބުނެލުމަކީްބޭނުންތެރި،ްމުހިއްމުކަމެއްހެން.ްއެހެންވީމާ،ްދެންްނުބުނެވުނަސްްއެކަމާްބެހޭްކޮންމެވެ

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއް ްސަރުކާރުން ްކުރީގައި،ްކުީރގެ ްސަބަބަކީ ްގެންނަ ްމި ްއަނބުރާ ްބިލު ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ބުނާނީ.

ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑެތި ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްބިމާ ްއޮތް ްއެބަ ްމިލްކުކުރުމާ،ްްވެސް ްބިން ްޓަކައިްްސޓްރާޓަރްއުސޫލުން ެގނައުމަށް

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްޤާނޫނުަގިއްވެސް ްއޮްތްހުށަހަޅުއްވާފަ.ްއެ ްއެބަ ްޤާނޫނެއް ްބެހޭ ްގޮތުން،ްބިމާ ްބެހޭ ްކުރުމާ މިކަން

ްަހއްލެ ްއެަބްއޮތް ްިމްކަންބޮުޑވުމަށް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދެންނެވި ްގޮުތަގިއްމި ްލިބިފައިވާ ްއެއްމެދުްމަޢުލޫމާތު ްލިބިފަ.ްެއއީ އް

އިމާރާތާއިްއެްއިމާރާތަށްްވަކިްރަޖިސްޓްރީހެދުމާްއަދިްއެްރަޖިސްޓްރީްމޯގޭޖުކޮށްގެންްބޭނުްނވާްފެސިލިޓީޒްަތއްްބޭންކުންް

ްތެރެއިްން ްބިލުގެ ްއެ ްވީނަަމވެްސްމިކަން ްނެގިކަމުަގއި ްއަނބުރާ ްހެދި ްމައްސަލައާ ްދިމާވި ްމި ްމިއަދު ްބިލު ހޯދުމުގަ.ްމި

ގެންދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުްމިއަދުްމިްއެދެނީްމިްކޮމިޓީން،ްމިްބިލުްއޮތްްކޮމިޓީންްވީހާވެސްްައވަހަކަްށްހައްލުވެް

ްއަވަަހކަށްް ްވީާހވެސް ްހެއްދެވުުމގެްަމސައްކަތް ްޤާނޫނަކަށް ްގެނެސްެގން ްއަށް ްފްލޯ ްމި ްމަަސއްކަތްްނިންާމފައި ްބިލުގެ މި

ްރައީ ްިޢއްަޒތްތެރި ްސަރުކާރުގެްކޮށްދިނުން.ްޝުކުރިއްޔާ ްހުށަހަޅަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްފުުރޞަތަށް.ްއާދެ!ްދެން ްދެއްވި ސް

ްެގންނަްއިޞްލާޙެއް.ްއާދެ!ްިމް ްޤާނޫނަށް ްއެްކސްޕޯޓް،ްއިމްޕޯޓް ްރާއްޖޭގެ ްހުށަހަޅާ ްމި ްމަޖިލީހަށް ފަރާތުންްރައްޔިތުންގެ

ްދަ ްޓަކައި ްސަމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެބަްއިޞްލާޙުގެންނައިރު ްކަމެއް ްބޭނުންވާ ންނަާވލަން

ނޑުމެންްބަޖެޓްްފާސްކުރިއިރުްބަޖެޓްްރެކޮމެންޭޑޝަންްތެރޭގައިްބަޖެޓްްކޮމިޓީންްފާސްކޮށްފައިވޭ.ް ޖުލަިއ1ްްއޮތް.ްއަުޅގަ

އިންްފެިށގެންްއިމްޕޯްޓްޑިއުީޓްރިަވއިސްކުރަންްފެްނނަްކަމަށް.ްެއއީްައޅުަގނޑުމެްންބަޖެޓްްކޮމިޓީންްނިންމާފައ2113ްްި

ނުޑމެންްނިންމުމެއްްނިންމާފަ.ް އޮތްްކަމެއް.ްއަދިްއެްނިންމުންްއޮތީްބަޖެޓްްކޮމިޓީްރިޕޯޓުގަިއްވަނީްއެާއއެުކގައިްއަުޅގަ

ްމީް ްބަދަލަކީ ްގެންނަ ްމި ްއަްށ ްޑިއުޓީ ްހުށަހަޅާ ްމި ްސަރުކާރުްނ ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްހުށަހަޅާފައި ްއެުކގައި ްރުހުމާ ްއެހެންވީމާ،ްްއަޅުަގނޑުމެންހެ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްިއޞްލާޙެއް އޮތް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްމަޢުލޫމާތަށްްޓަކައިްއަޅުަގނޑުްމިްވާހަކަްމިްދައްކާލީ.ްހަމަްމިދެންނެވިްއިޞްލާޙުްމަޖިލީހުންް

ް ްޖުލައި ްއޮވޭ ްއެަބ ްއިޞްލާޙުަގއި ްފާސްކުރި ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓް ްފެށިގ2113ްެފާސްކުރި، ްޑިއުޓީްއިްނ ްއިމްޕޯޓް ން
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ްއެްއޗަކުން،ް ްއެއްވެސް ްހިމެނޭ ްޕަސެންޓު ްސުން ްޑިއުޓީ ްމިހާރު ްނިންމުން ްނިންމާފައިވާ ްކަމަށް ްފެންނަ ރިވައިްސކުރަން

ްވެސްް ްކަމަށް ްނުފެންނަ ްރިަވއިސްކުަރން ްޑިއުޓީ ްިއމްޕޯޓް ްާބވަތެއް ްެއއްވެސް ްެތލުގެ ްޑީސަލާ، ްޕެޓްރޯލް، އަދި

ްެއހެން ްއޮތް. ްއެބަ ނަޑއަޅާފައި ްކޮމިޓީގަ.ްކަ ްބަޖެޓު ްހުރި ްއެބަ ްނިންމުންތަކެއް ްހުރި ްނިންމާފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވީމާ،

އޭގެތެޭރގައިްިދވެހިރާއްޖޭގެްަވރަށްްގިނަްމީހުންްބޭނުންކުރާްއެްއޗެއްްެއއީްތެލަކީ.ްޕެޓްރޯލަކީ.ްޑީސަލް،ްކަރާސީންްއަިދް

ްކޮން ްައޅުަގނޑުމެންަނށް ްެއއްެޗއްސަީކ.ްެއހެންވީމާ،ްމީ ްކަހަލަ ްނޫޅެޭވްެއްއޗެހި.ްގޭސް ްމިހާރު ްނުަލއި ްދުވަހަުކްމިއާ މެ

ްގޮތުެގް ްެއްއގޮތްވާ ްއެާއއި ްފާްސކުރެވިފަ. ްާފސްކުރުންތަކެއް ްވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްިމޮގތަށް ްއެހެންވީމަ އަޅުަގނޑަްށ،

ްސަރުކާރުން ްމިއަދު ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްއެއާއެކުަގއި ްދެން ްހުށަހެޅެނީ. ްބިލު ްމި ްމިއަދުގެ މިްްމަތިން

ްރަްއޔިތުންނަްށް ްމިއަދު ްސަުރކާރުން ްމިއަދު ްނުގެނެްސ ްބަދަލުތައް ްގެންނަންޖެހޭ ްމި ްއަށް ްިޑއުޓީ ްއިމްޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވާ

ްކަުމގަިއް ްކޮށްނުދެއްަވއިފި ްމަޖިީލހުން ްމިކަން ްވެސް ްފޯރުކޮްށދިނުމަށް ްޚިދުތަމަތްތައް ްައސާސީ ްގެންދާ ްމި ފޯރުކޮށްދެމުން

ްދަތިތަެކއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްމަޖިލީހުގެްްވާނަމަ ްރައްޔިތުންގެ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ ްާޚްއޞަކޮށް ްއަދި ކުރިމަތިވާނެ.

ްމަޢުލޫމާތުް ްމިހާރު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއެއް. ްމުސާރަ ްޮބޑު ްވަރަށް ްމިއަދު ްވެސް ްއަކީ ްމުސާރަ މެންބަރުންގެ

ްމަޖި ްރައްޔިތުންގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނުކުރެވޭ ްކަންކަން ްމި ްގޮތުަގއި ްއޮތް ްެވްސްލިބިފައި ްއެލަވަންސް ްމެންބަރުންގެ ލީހުގެ

ޭދވަރަކަށްްފައިސާްެއއްްސަރުާކރަކުްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްމިީއްމިއަންނަްމަހުންްފެށިގެންްހަމަޔަޤީނުންްވެސްްއެަލވަންސްް

ްސަުރކާރެ ްކޮންމެ ްކަމެއް.ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،ްއަދި ްބޭނުންވާ ްފާަހގަކުރަން ްހިތާމަާއްއެކު ްވަރަށް ްއްއަޅުަގނޑުމެން

ްއެކަްން ްނަަގއިދިނުމަކީ، ްޓެކްްސތައް ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްސަުރކާަރކަށް ްއޮންނަ ްއިރެްއަގއި ްެއ ްވީނަމަވެްސ ްކަުމގައި އޮތް

،79/31ްހަމަޖައްސައިދެްއވުމަކީްސަރުާކރަށްްރައްޔިތުންްމަޖިލީހުންްކޮށްދެއްވަންޖެހޭްކަމެއް.ްއެހެންަކމުންްމިްޤާނޫނުގެް

ްއިްމޕޯ ްއެކްސްޕޯްޓ، ްހުށަހަޅަނީ.ްދިވެހިރާއްޖެ ްމި ްމިއަދު ްައޅުަގނޑު ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްއަންނަނިވި ްޤާނޫނަށް ޓް

ްޤާނޫނުެގް ްއިޞްލާޙުްންބުނެވިދިޔަ ްހުށަހަޅާ ްމި ްމާއްދާެގ1ްްއަދި ްިއޞްލާޙުކުރުން.ްމި ްއަންނަނިިވްގޮތަށް ވަަންމާއްދާ

ްބަޔާންކޮށްފަ ްފަރާތްތަަކށް ްއެ ްފަރާތްތަކުން ްރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ ްއޮްފްދަށުން ްމިނިސްޓްރީ ްކުރެވޭނީ ްކަމެއް ިއވާ

ނޑައަޅާަފއިވާްހުއްދަްއެއްްނަގަިއގެންކަމާ،ްައދިްއެްމާއްދާގެް)ށ(،ް)ނ(،ް އިކޮނޮމިކުްިޑވެލޮޕްމަންޓް،ްމިނިސްޓްރީންްކަ

ްއައިޓަމުތަ ްތިރިައށްްމިއަންނަ ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްރިޢާޔަތްކުރުަމށްފަހުގައި ްމައްޗަށް ްމިްހުރިހާްމާއްދާތަކެްއގެ ކަކުންް)ރ(ްއަދި

ނޑުްދަންނަވަންްބޭނުންް މިއަދުްއިމްޕޯޓްްޑިުއޓީްމަތިކުެރވެނީްމި.ްއާދެ،ްއެގޮތުންްމިްމަތިކުރެވޭްތަކެީތގެްތެރޭަގއިްައޅުގަ

ްމިް ްމަތި ްޑިއުޓީ ްނޫން ްތަެކްއޗަކުްނނެއް ްއަސާސީ ްރައްިޔތުންގެ ްބޭނުންކުރާ ްދުވަހަށް ްދުވަހުްނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއީ

ްޒީ ނޑާްމިްމަޖިލީހުގެްހުޅުހެންވޭރުްދާއިާރގެްކުރަނީ.ްމިއީްއަުޅަގނޑުމެން ނަތްތެރިވުމަށްްބޭނުންކުރާ،ްކޮންމެހެންްއަޅުގަ

ް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނެިގޔަސް ްިޑއުޓީ ްމިއަދު ްސާމާނުްނ ްބަެއއް ްކަހަލަ ްބޭނުންކުރާ ްމެންބަރު މީހުންނަށ2ްްްޢިއްޒަތްތެރި

ްާބޒާރުަގއި ްދުނިޭޔގެ ްއަކީ ްއެފޯޑުކުެރވިދާެނ.ްއޭެގްމާނަ ްމިއަދު ްބޮޑުްސެންޓުޖަހާްްއެކަން ްައގު ްއެންމެ މީހަކ2ްްުހުންނަ

މިތާްއުޅޭްކަމަށްްވެއްޖެއްޔާ،ްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވެނީްއެްނުޖަހާނޭްއެންމެންނެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަހަލަްސްޕެސިފިުކް
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ްތަފާ ްއެކަހަލަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްބޮޑުކުރަނީ.ްއަދި ްޑިއުޓީ ްމި ްފަހަރު ްމި ްސަރުާކރުން ްއައިޓަމުތަަކކުން ްބަދަލުތަކަކާްވަކި ތު

އެުކގަިއްމިއަދުްސަރުކާރުްންމިްހުށަހަޅުއްވާްބިުލްހުށަހެޅުއްުވމާްގުިޅގެންްމިްއިޞްލާުޙްދާނީްކޮމިޓީްއަށް.ްދިޔައިމަްިމް

ްއޮންނާނެ.ް ްބާރު ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްމިއަށް ްއޮންނާނެ. ްބާރު ްބަދަލުގެނައުމުގެ ްމިއަށް ްއޮންނާނެ، ކޮމިޓީން

ްމު ްބިލު، ްމުޅި ްއަެނއްާކެވްސްއެހެންނަމަވެސް ްމިއަދު ްވާނަމަ ްކަުމގައި ްބޭރުކޮށްލައިފި ްއިްޞލާޙު ްމި ްމިތަނުން ްއެތި ޅި

ްކުރިއަްށް ްމި ްސަރުކާރުން ްަހމަ ްއަދި ްދާނެ. ްރައްޔިތުން ްއަުޅަގނޑުމެންެގ ްތެރެއަށް ްމާޫޔސްކަމެްއެގ ްބޮޑު ވަރަށް

ްކުރިމަތިވާނެ ްދަތިތަެކއް ްޮބޑެތި ްވަރަށް ްޕްރޮގުރާުމތަކަށް ްހުރި ްނުކޮށްދިނަސްްޕްލޭންކޮށްފައި .ްއެހެންވީާމ،ްއަޅުަގނޑުމެން

ްކަމެއް.ް ްޕްރެކްޓިސްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްވެްސްއަުޅގަ ްވެްސްމިއީ ްުއޅެން ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެން ްދައްަކިއގެން ކޮށްދޭކަށް

ނޑު ނޑުމެންްދައްކާނީްކުރާކަން.ްއޭރުންްރަްއޔިތުންެގްލޮލުގަިއްއަުޅގަ މެންްިމްއަޅުަގނޑުމެންްނުކުރާނީ.ްއެަކމަކުްއަުޅގަ

ްނޫންް ްކަންކުރާށެކޭ ްއެހެން ްެއކަމަުކ ްއުޅޭނީ. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއަުޅަވއިގެން ްއަނދުން ްައޅުވާ ްމި ްގޮތެއްަގއި ްޢާއްމު ހަމަ

ނޑުްމިްދަންނަވަނީްއެެހންްހަދަންވީްނަމަވެސް،ްެއގޮަތށްްހަދާްގޮތަށްްނަމަވެސްްމިް އަޅުަގނޑުްމިްދަންނަވަނީ.ްައޅުގަ

ްކޮިމޓީ ްފޮުނވަިއގެން ްއަށް ްމިހާރަށްްކޮމިޓީ ްމިހާރުން ްހިނގާށޭ. ްގެންނަމާ ްައޅުަގނޑުމެން ްބަދަލުަތއް ްގެންނަ ްމިއަށް ން

ްކުރާް ްމި ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިތުރުނުކޮށް ްެއ ްއެބަ. ްއިތުރުކުރަންޖެޭހ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ދައުލަތަށް

ްވިސްނާވަް ްބޭފުޅުން ްތި ްނެތް. ްކުރެވޭކަެށއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް ްވެިރކަމުަގއ3ްްިޑަިއގަންނަާވ. އަހަުރގެ

ްސިިވްލް ްމުސާރަ ްއައި ްދެމުން ްމުަވއްޒަފުންނަށް ްަސރވިސް ްސިވިލް ްވެިރކަމުަގއި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްސަރުކާރުންް ްއޮތީ ްއަދަދެއް ްބޮޑު ްމުސާރަނުދީގެން ްގޮތަށް ްެއއްބަްސެވުވނު ްދެމެދުގައި ްސަުރކާރާ ްކޮމިޝަާނއި ސަރވިސް

ވިސްްުމވަްއޒަފުންނަށްްދޭންޖެހޭނެްކަމަށްްޕެންޑިންަގއިްއޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްެއްފައިސާްވެސްްމިއަދުްބަޖެޓުްސިވިލްްސަރ

ނުޑމެންްމިްދަނީްއެްފަރާތަށްްމިއަދުްސަރުކާރުންްމިްދަނީްއެް ތެރެއަށްްލައިގެންްމިްއަހަރުެގްބަޖެޓަށްްލައިގެންްއަޅުގަ

ްދަްއކަމު ްބަހާލައިގެން ްޕޭމަންޓުތައް ްމި ްބަދަލުވިއިުރަގއިްފަރާތަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްސަރުކާރު ްއެހެންމެ ްގެންަދނީ.ްހަމަ ްމި ން

ނަޑކަށްްމިައުދ1.6ްްބިލިއަެނއްހާްރުފިޔާ،ްނުދައްކާްޕެންޑިްނގަިއްހުރިްފައިސާެގްތެރެއިނ2ްްްއޮތްް ބިިލއަންްވަރުްގާްތގަ

ޓެއްްސަުރާކރުންްހިންގަމުންދާްއެއްވެސްްދައްކައިްނިމިއްޖެ.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެްމިއަދުްހިންގަމުންދާްއެްއވެސްްޕްރޮޖެކް

ްއެއްް ްމާނަ ްދެއްކުމުގެ ްވާހަކަތަކެްއްމިތާ ްމޮޅު ްމާ ނޑު ްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ ްއެއް ްހުއްޓައިާލފަ ްމިއަދު ޕްރޮޖެކްޓެއް

ްމިް ްނޫން ްދޭކަށް ްމިތާ ްއަުޅަގނޑު ްތަފްސީލެއް ްކަންތައްތަުކގެ ްމިކުރާ ްމިއަދު ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްނޫންނަމަ ްނެތް.

ްއެނގެންޖެޭހް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއީ ްމަޢުލޫމާތުތަކަކީ ްމި ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް އުޅެނީކީ.

ްއެނޭގް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުރަންޖެހޭނެ.ްއާދެ،ްހަމަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން މަޢުލޫމާތުތަކޭ.ްއަޅުގަ

ްއި ްރާއްޖެ ްުމއައްސަސާަތކުން ްއެކި ްފައިާސްދައުލަތުގެ ްބޭނުންވާ ްަދތުރުތަކަށް ްކުރަންޖެހޭ ްއަށް ްރާއްޖެތެރެ ްބޭރަާށއި ން

ްއެަކންް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްިއއްެޔގައި ްއެގޮތުން ްނެތް. ްފޯރުކޮށްދެވޭކަެށއް ްސަރުކާރަކަްށ ްމިއަދު ވެސް

މިނިސްޓަރުްއަލަށްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގިގެްނދިޔަްހަމަ.ްމީގެްދެތިންްދުވަސްކުރިންްމިނިސްޓްރީްއޮފްްްޓރާންސްޕޯޓް
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ްގޮެތްއް ްދެވޭނެ ްެވސް ްއަށް ްއިނގޭތޯ.ްހުޅުލެ ްނެތް ްދެވޭެންގޮތެއް ްވެސް ްއަށް ްހުޅުލެ ްހަވާލުެވގެންެވސް މިނިސްޓަރުކަމާ

ނެތްްއެްމަނިކުފާނުެގްމިނިސްޓްރީގަިއްވެްސްފައިާސްނެތިެގން.ްދެންްހަމަްއެހެންމެްއަުޅަގނޑުްއިްއޔެަގއިްދެންނެވިްން

ރާްތ.ްއަތޮޅުްވިލުފުށީްދާއިރާގެްބުުރނީގެްރައްޔިތުންްމުޅިްރަށުގަިއްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުްތަމްސީލުކު

ރުފިޔާްއަށްްބޭސްުފޅިްެއްއ651ްްއޮތީްހުވަނިްއަޅާފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްދަްއކަނީްސްޕްރޭކުަރންްހައެއްަކްފުޅިްބޭސް.ް

ް ުރްކަމެއްްެވސްްމިއަދުްސަރުާކރަށްްކޮށްނުދެވިފައިްމިްއޮީތ.ްފުޅިންްމުިޅްރަށަށްްސްޕްރޭކުރެވޭ.ްއެވ21ްަލިބެނީ.ްއޭގެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްހުރި. ްއެބަ ްކަންތައްތަކެްއ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްމިއީ ްހުރި. ްއެބަ ްމައްސަަލތަކެއް ްމީގައި އެހެންވީމާ،

ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްއޮތީ ްފޯރުކޮށްދެވޭން ްމިއަދު ްޚިދުމަތް ްއަސާސީ ްލިބެންޖެހޭ ްެއްްރައްޔިތުންނަށް އިތުރުެވގެން.

ްމިއީް ްކޮށްފަ. ްަމސައްކަތްތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ްވަނީ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުން ްމިހާތަނަށް ްޓަކަިއ އިތުރުކޮށްދިނުމަށް

ްމިް ްވަރަށް ްނުވަންނަ ްއާމްދަނީ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްވެސް ްދުވަހަކު ްމިއީ. ްމަޖިލީހެއް ްރައްިޔތުންގެ ްނަމޫނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއާމްދަ ްވަނީ ްބިނާކުރުވަނިވިްމަޖިލީހުން ްމަޖިލީހަކީ ްިމ ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްހޯދައިދީފައި ްގޮތްތައް ްލިބޭނެ ނީ

ްމެދުް ްމިކަމާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްެތރި ްމަޖިލީހުގައި، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްމަޖިލީހެއް. ްކުރާ މަސައްކަތްތަެކއް

ްމިވާްއިޞް ްހުށަހަޅާފައި ްމި ްކަުމގަިއްފުރިހަމަްފުންކޮށްްވިސްނުމަށްފަހުގަިއްސަރުކާރުން ްބަދަލެްއ،ްއަިދްމި ލާޙަްށްހެޔޮ

ނޑުްއުއްމީދުކުަރން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެިރް ސަރުކާރުންްއެދޭްފަދަްބަދަލަާކްއެުކްމިްބިލުްފާސްކޮށްދޭނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ްރައީސް،ްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެދި ްފުރުޞަތަށް ްބިލަށް ްމެންބަރުންނަށް.ްމިްޝުކުރިއްާޔ.ްމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުޅުވާލަން ްމިހާރު ނޑު ްައޅުގަ ވަަޑއިގަތުމަށް

ް ްއޮންނާނީ ްބަހުސް ްގެންދާނަނ3ްްްބިލު ްފުރުޞަތުއަރުވަމުން ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްވަގުތު. ގަިޑއިރުގެ

ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށް.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްމާފަންނުްދެކު

ްބިލުގައިް ްބެހޭ ްބިންބިމާ ްބިލެއް.ްއެހެންނަމަެވސް ްބެހޭ ްބިންބިމާ ްބިލަކީ ްހުށަހެޅި ްރަީއސް،ްފުރަތަަމްމިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި

ްރަ ްސަރުކާުރން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއޮތް ްބިލެއް،ްސްޓްރާޓަރްއެބަ ްބެހޭ ްބިންިބމާ ްއޮތް ްފޮނުއްވާަފއި ްއިުރްެވސް ްނަޝީދު އީސް

ްބަންޑާަރް ްއަމިއްލަ ްނެގޭ،ްނަގަމުންދާ ްބިމުން ްމިހާރުވެސް ްހަމަ ްކޮމިޓީަގއި ްއެ ްވަނީ ްބިުލގައި ްއުސޫލުގެ ްއެ އުސޫލުން.

އިނގޭތޯ.ްއެްއޮތީްފާސްކޮށްފިްނަމަ.ްްބިންތަކުންްނެގެމުންދާްއެއްޗެިހްއުނިކުރެވޭްގޮތެއްްއޮތީްއެްިބލުްފާސްކޮށްފިްނަމަ

ްބިލު.ް ްބެހޭ ްއެކްސްޕޯޓާ ްއިްމޕޯޓު ްއޮތީ ްމި ްދެން ްާބއްވާފަ. ްއޮތީ ްއެ ްކޮމިޓީގައި ނޑުެމން ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ްހަދާް ްގޮްތގޮތް ްއިތުރު ްވާހަކަ. ްަނގާ ްޓެކްސްތައް ްއިތުރު ްދަންނަވަނީ ްމި ްޖުމްލަކޮށް ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި
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ްއެ ްއިންޤިލާބެއްްވާހަކަ. ްބޮޑު ްސިނާޢީ ްހުށަހަޅާފައި ްޕެކޭޖެއް ްއިްޤތިޞާދީ ްވަނީ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ހެންނަމަވެސް

ް ްފާއިތުިވ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެްސ ްބިލުަތްއ2111ްްގެނެޭވވަުރގެ. ްއެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަހަރުގެ ވަނަ

ް ްހުރީ. ްިއމ2111ްްހުށަހަޅާފައި ްހުށަހަޅާފައި، ްއަހަރު ްެއްަވނަ ްހަމަ ްހުށަހެޅީ ްވެސް ްބިުލ ްބެހޭ ްއެކްސްޕޯޓާ ޕޯޓް

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްހިމަނާފައި ްގޮުތގަިއ ްތަކެީތގެ ްޑިއުޓީފްރީ ްތަެކއްަޗކީ ްއެތެރެކުެރވޭ ްައށް ްިދވެހިރާއްޖެ މަގުސަދުގަ.

ްދިވެހިރާ ްމިއަހަރު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ ްއެ ްނަތީޖާ ްއޭގެ ްޓަކައި. ްއިތުރުކުރުަމށް ްއަށްްއުފެއްދުންތެރިކަން އްޖެ

ްއިތުުރވެފަ.ް ްއޮތީ ްއެ ްވެސް ްކުރިވަރު ްއެކްސްޕޯޓު ްގިނަ. ްމުދާ ްއިމްޕޯޓުކުރި ްއިތުރު. ްއާމްދަނީ ްލިބުނު އެކްސްޕޯޓަށް

ްޓަަކއި،ް ްނައްތާލުމަށް ްއަުޅވެިތކަން ްހުރިހާ ްބިންބިމާ، ްޓަަކިއ ްކުރުމަށް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްދިވެިހންނަކީ ްރައީްސ، ްަބެއއް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްިވސްނުމެއްގެ ްަތނަވަސް ްމުއްސަނދި، ްތިބި ްކުިރައރާފައި ްގޮތުން ފިކުރީ

ްމަދުް ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްރާއްޖޭގައި ްޚިލާފަށް ްމީހުންނާ ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްއުފައްދާ. ްއެްއެޗއްސެްއ ްއެތައް ދިވެހިން

ްހަ ްކަމެއް ްފާހަގަކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްމީގެތެޭރގައި ްވެސް. ްމެދުވެިރކޮށްގެްނ ްބިލަށްްވަސީލަތްތައް ްމި ްބިން. ްބަންޑާރަ މަ

ްބުނޭ.ް ްއެބަ ްވާހަކަ ްއޮތް ްތެރޭގައި ްޕެކެޖުގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްމި ްހަމަ ްއެވެސް ްބިން ްއިތުރަށް؛ްބަންޑާރަ ްބޭނުން އަޅުަގނޑު

ނާޑލަންްރައީސްްނަޝީދުްފޮނުވާފައިްއޮތް.ްއެއީްމިހާރުވެްސް ބަންޑާރަްބިމުންްމިހާރުްއެްނަގާ،ްނަގަމުންދާްފައިސާްކަ

ްބިމެއް ް%ކޮންމެ ްކަމަށ15ްްްގެ ްކަމަށް،ްވިއްކާ ްދޭ ްމީހަކަށް ްއެހެން ްނުވަތަ ްއަމިއްަލކުރަން ްބިމެއް ްބަންޑާރަ ކަންޭނނގެ

ްެވސްް ްކަމެއް ްކޯްއޗެއް ްމިއީ ްބަންޑާރަ ްބަންޑާރަ، ްނުކުރެވޭ ްޤަބޫލެއް ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްދައްކަންޖެހޭ. ްދައުލަތަށް ވަންޏާ

ރިްަރއީސް،ްއެއީްކުީރގެްޕޯުޗީގޒުްނނަށްްކީްނަމެއް.ްއެްބަންޑާރަްނޭނގޭްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްބަންޑާރަްއަކީްޢިްއޒަތްތެ

ްބަންޑާރަް ްމި ްނުހޯދޭނެ. ްމިނިވަންަކމެއް ްދިވެހިރާއްޖެ ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫނިއްޔާ ްަކނޑާަލއިގެްނ ްބަންޑާރަ އަކީ

ްޖެހީމަ ްިބމާ ްަދއުލަތުެގ ްބިމާއި ްަރއްިޔތުންގެ ްބިމާއި ްއަމިއްަލ ްއެީއ ްމިހާރު. ނޑާލަން ްކަ ްބަންޑާރަްްވެއްޖެ ނިމުނީ.

ްޖިީޒް ްިކޔަިއގެން ްބަންޑާރައޭ ްނިމުނީ. ްޖެހީމަ ްބިން ްދަުއލަތުގެ ްބިމާއި ްރައްޔިތުްނގެ ްިބމާ، ްަރއްޔިތުންެގ ނަޑއިލާފައި ކަ

ްމިް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްޖިޒީ. ްެނގި ްޒަމާނުގައި ްޕޯޗުގީޒުްނގެ ްއޮތީ ްމި ްއަިދެވސް ްދިޔައިރުަގއި ނަގަމުން

ްއިމްޕޯޓު ްއޮތްްްހުށަހެޅިފައިވާ ްއެބަ ްމީގައި ްނެގެނީ. ްމި ްޖިޒީ ްއަނެއްާކވެސް ްއެޮގތަށް. ްވަނީ ްހަމަ ްެވސް ޑިއުީޓގައި

ްާބވަތްތަކުްން ްގަްސގަހާގެހީގެ ްމަދާއި ްގަްސގަހުގެ ްއާއި ްމޭވާ ްއާއި ްރައީސް،ްތަރުކާރީ ްޢިްއޒަްތތެރި ްގޮތުަގއި ފާހަގަކުރެވޭ

މެނޭްބާވަތްތަކުގެްތެެރއިންްތިރީގައިްަބޔާންކުރާ،ްތިރީަގއިްތައްޔާރުކޮށްަފއިްހުންނަްތަކެީތގެްތެރެއިްންއެްޗެޕްޓަރގަިއްހި

ްފޯާކް ްޕެކުކުރަން. ްމި ްރައީސް ްހުންނަ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުފަްއދާފައި ްެވސް ްއިން ްއޭގެތެރެ ްފޯކާ،ްއަނެަކއްަޗކާ. ބަޔާންކުރާ

ްެޕކުކުރަންވާް ްއިތުރުކުރަން،ްއެ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްތަކެތި.ްއުފެްއދުންތެރިކަން ްއެހެނިހެން ްހުރިހާްްއަދި ްޕެކިން ސާމާނުތައް

%ް ްއޮތީ ްމި ް%211މެޓީރިއަލަކުން ،311%ް ްަރއީސް.411ްް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކިހިނެއްތޯ ްއިތުރުކޮށްފަ. ްއަނެއްކާ އަްށ

ްދޫކޮށްަލއިގެްން ްކުރިއަރަނީ ްސިނާޢަތްތަްއ ްމިކަހަލަ ްުދނިޔޭގެ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަންަނނީ ްއިންޤިލާބު ދުނިޔޭގައި

ްއެމެިރކާ ްއެްއޗެހިްްރައްޔިތުން. ްބިންތަކާ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްދޫކޮށްލައިގެން ްއޮތީ ްވެސް ްވެފައި އެމެރިާކއަކަށް
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ްދޭނެ.ް ްގޮތްގޮތަށް ްއެހެނިހެން ްހައްދާށާއި ނުޑ ްދަ ްެއމެރިކާގެ ްއެމެރިކާގަ. ްނުހުންނާނެ ްބިމެއް ްބަްނޑާރަ ދޫކޮށްލައިގެން.

އަކަފޫޓާިއ711ްްނުވާފައިވާްބިެލއް.ްއެްިބލުގައިްވަނީްދިރިއުޅެންްއޮންނަ؛ްހަމަްއެޮގތަށްްއެބަްއޮތްްަރއީސްްނަީޝދުްފޮ

އަކަފޫުޓގެްބިމެއްްެވއްޖެއްޔާްކޮންމެްރައްޔިތަކަށްްދޭްނޖެހޭނެްކަމަށް.ްއެްބިލުްފާސްވިްނަމަްމިްރާއްޖޭގެްއެއްެވސ211ްްް

ކޮންމެްރައްޔިތެްއެގްްއަކަފޫުޓގެްޯގއްެޗއ2111ްްއަކަފޫޓާއ611ްްިރައްޔިތެއްްނުހުންނާނެްބިމެއްްނެތްްރައްޔިތެއްްމިހާރު.ް

އަތުަގއިްއޮންނަންޖެހޭނެްކަމަށް.ްހަމައެއާއެްއކޮށްްޮއވޭްއެހެިނހެންްސިނާޢަތްތައްްކުރިއެރުުވމަށްްޓަކައިްބިންްދޭންޖެހޭނެް

ްމިްއޮތީް ްއަދިވެސް ްއެްއޗެހި ްކަންަތއްތަކާ ްޕޯޗްީގޒުގެ ްދަންނަވާ ްމި ްައޅުަގނޑު ކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްދުނިޔޭގައި

ްައިއއިރުްއޭރުގަް ްވެރިކަމެއް. ްއައީ ްދެން ްދިޔައީ. ްބަދަލުވެގެން ްރަސްކަންތައް ްނުނައްޓާ. ްހަމަ ްރަސްކަންތަކުން ްހުރި އި

ްިޖޒީތަްއް ްނަގާ ްއަށް ްަބންޑާރަ ނޑާލަން. ްކަ ްޖެހިއްޖެ ްއަޅުަގނޑުެމން ްބަންޑާރަ ްއޮތީ. ްމި ްާބއްވާަފއި ްބަންޑާރަ ވެސް

ްއެމެރިކާ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ނޑާލަން ްކަ ްބޭފުޅުންްޖެހިއްޖެ ްތި ްދަންނާނެ. ްަރީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއައި؛ ްމި ަގއި

އަުޑއަހާނެްއިންޑަސްޓްރިއަލްްރެވެލޮއިޝަނޭްކިޔާަފއިްއަެޑއް.ްއެއީްހަމަްމިގޮތަށްްއަޅުވެތިޮކށްގެންްބަޔަކުްމީހުންްތިއްބާް

ް ްއެމެރިކާގެ ްލިބުނީމަ، ްމިނިވަްނކަން ްއަށް 3ްްއެމެރިކާ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް، ްެއ3ްްވަަނ ްަރއީސް ވަނަ

ްވާހަަކް ްޢިލްމީ ްދެއްކީ ްވެސް ްކުރީަގއި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޝްހޫރު ްއޭރުގެ ްިއންޤިލާބަކީ، ްސިނާޢީ ްއޮތް ގެނެއްސަ

ނޑުމެންްހުރިހާްއެންމެން.ްއޭނަްގެނެސްްޮއތްްއިންޤިލާބަކީްދުނިޔެްއަށްް ދައްކަބަލާށޭްމިތާނގަ.ްއެބަްަދއްކަންޖެހޭްއަުޅގަ

ްލޮކު ްޕްރޮފެސަރްޖޯން ްތޯމަސްްމަޝްހޫރު ްއޭނަ ްބިނާކޮށް ްަމއްޗަށް ްއޭގެ ްޕްރޮފެސަރެއް. ްއިކޮނޮިމސްޓު ްދުނިޭޔގެ ްއެއީ .

ޖެފެސަންްހުށަހެޅިްޤަރާރެއް.ްއެްޤަރާރުްއެްޤަރާރުްފާްސުކރުމާްއެއްކޮށްްމުޅިްދުނިޭޔގެްސިނާޢަތަށްްއިންޤިލާބެއްްައއީ.ް

ްވީ ްއަށް ްމީހާ ްމުއްސަނދި ްއެންމެ ްދުނިޔޭގެ ްމީހާ ްދަނަގޑުހަދާ ްކުރިްންްއެމެރިކާގެ ްރޭލުވޭ ްދަނގަޑުތަާކއި އޭރު.ްރޭލުވޭ

އަސްާގޑިޔާަތކާްެއއްޗެހިްއުވިިދޔައީ.ްއެހެންނަމަވެސްްއަެނއްާކްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅަގނޑުްމިްވާަހކަްމިްދައްކަީން

ްތިމަން ްހަދައިގެން ްެއއްެޗއް ްފާޑެްއގެ ްކުއްޖަކު ްދަނގެީތގައި ްދިޔައިރު ްކަންބޮޑުެވގެން.ްދަނެގއްޗަށް ްރިސޯޓުންްވަރަށް ނަ

ްހުރިހާް ްއިމްޕޯޓުކުރާ ްތިމަންނަ ްއުޅެނީ. ްހަދައިގެން ްވެހިކަލެއް ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްކަހަލަ ްއުފުއްލާ ްމީހުންނަށް އަންނަ

އެްއޗަކަށްްިޑއުޓީްނަަގއޭ.ްތިމަންނަްދަންނަމައޭްމިްހުރިހާ؛ްބަގީްެއއްްއުފައްަދއިގެްނ،ްބަީގްއެއްްހަދައިގެންްއުޅެނީްެއް

 ންނަްއަްށްމިްހުރިހާްއެއްޗެއްްހަދަންްެއނގެއޭ.ްއެކަމަކު...ްކުއްޖާ.ްއެްބުނީްތިމަ

 

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ދިވެހިރާއްޭޖގެްއެކްްސޕޯޓު،ްއިމްޕޯޓާްބެހޭްޤާނޫނަްށް،79/31ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްޢިއް ްދާއިރާގެ ްމަނިކުފާނަށްްވިލުފުށީ ްެއ ްއަޅުަގނުޑ ްޓަަކއި ްކަމަށް ްހުށަހެޅި ްއިޞްލާޙު ްހުށަހަޅި ްމެންބަރު ޒަތްތެިރ

ްބަޖެޓު،ް ްައޅުަގނޑުމެން ްވިާދޅުވި ްވާހަކައިަގއި ްމަނިކުފާނު ްެއ ްވެސް ްހުށަހަޅުއްވަމުން ްިބލު ްއަދެ، ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްކޮންމ2113ްެ ްައޅުަގނޑުެމން ްފާސްކުރިއިުރގައި ްބަޖެޓު ްއަހަުރގެ ްކަމެއްެގްވަނަ ްލާޒިމުކުރާ ްކަމަށް ްކޮށްދޭންޖެހޭނެ ހެން
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ްމަޖިލީހުގަިއް ްމި ްކަމަކީ ްދެންނެވި ްމި ްއެހެން ްަދންނަވަން. ްވާހަކަ ްބަލައިގަންނަ ްމިކަން ްެވސް ްައޅުަގނޑު ގޮތުަގއި

ނޑުމެންނަށްްނިމިގެންދިޔަްސަރުކާ ރުގަިއްސިޔާސީްފިކުރުްތަފާތުވެގެންްއެންމެްބޮޑަށްްދިޔަްދުވަސްވަުރގައިްވެސްްއަުޅގަ

ްއެްއވެްސް ްނުފެނޭ ްއަޅުަގނޑުެމންނަކަށް ްމަޖިލީހަކުން ްމި ްކަންކަމުަގއި ްފައިދާހުރި ްއެކަމަުކން ްަރއްޔިތުންނަށް ވެސް

ނޑަށްްހަމަްކެރިހުރެްދަންނަވަންކެރޭްޖީ.އެމް.އާރުންްނަގަންްއުޅުނުް ޑޮަލުރ25ްްހާލެއްގައިްޖެްއސުންކުރިްތަނެއް.ްއަުޅގަ

ްސަރުކާރުްންއާ ްއޭރުަގއި ްއެއްވެްސްފިޔަވައި ްނުވަތަ ްއެއްވެްސްބިލަކަށް ްހުށަހެޅި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްޓަކައި ްހޯދުމަށް މްދަނީ

ްދެންނެވީް ްމި ްތާށިވެގެން، ްކަމެއްގަިއ ްހަމަ ްއެފަދަ ްމިއީ ްއަޅުަގނޑު ްނެތް. ްއެއް ްތަފާތުވެފަ ްޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަކަށް

ްދާ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްއަޅުަގނޑަްށ ްވޯޓުދީގެން ްިބލަށް ްޓެކްސްެނގުމުގެ ްވަރަށްްއަޅުަގނޑު ްކުރިމަތީަގއި ްރަްއޔިތުންގެ އިާރގެ

ްދުވަހުް ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއް.ްއެހެންނަމަެވސް ްމައްސަލަ ްދިމާވި ްތަފާތުވާން ްވިސްނުން ްދޭތެރޭަގއި ްއަޅުަގނޑާ ބޮޑަށް

ްނޫނިއްާޔް ްލިބިގެން ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްޤަބޫލުކުރެވުނު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވޯޓުދިނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވެސް

ްކުީރްރައްޔިތު ްކަންތައް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްެވސް ްދުވަހު ްއެ ްއެހެްނކަމުން ްކަމަށް. ްފޯރުކޮށްނުދެވޭނެ ްޚިދުމަތެއް ންނަށް

ްމިް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްމި ްވެސް ްމިައދު ްއޮތީ ްދަންނަވާހިތް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، އެގޮތަށް.

ްސަ ްބައި ްނަމަ ްބުނާ ްއިބާރާތަުކން ްބޭނުންކުރާ ްސަރުކާރުްތަނުގައި ްބައި ްއެ ްޖެހޭ ްެއބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނަމަވެސް ރުކާރު

ްދައުލަތަށްް ްނުވަތަ ްގޮތްތައް ްލުއިފަސޭހަ ްޓަކައި ްޮކށްދިނުމަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްކަންތައްތައް ްކޮށްދޭންޖެހޭ ނިމެންދެކަށް

ްިޚދުމަތް ްއަސާސީ ްަކށަވަރުކޮށްދީފަިއވާ ްއިން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްރަްއޔިތުްނނަށް ްލިބިގެން ްފޯރުކޮށްދިނުމަށްްއާމްދަނީ ތައް

ްފެންނަމުންދަނީް ްމިއަދު ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްދޭން. ްއެއްބާރުލުންތަކެއް ްދެވެންހުރި ްމަޖިލީހުން ްމި ޓަކައި

ްޙަޤީޤީް ްމީގެ ްސަބަބުން ްޖެްއުސމުގެ ްކުރާ ްމި ްސަބަބުން، ްތޮޅޭތޮޅުމުެގ ްމި ްހިތްދަތިކަން. ްއެންމެ ްދިާމވާނެ ޤައުމެްއގައި

ްރިޔާް ްވާނީ ްއެހެންވީމާ،ްގެއްލުން ްރައްޔިތުންނަށް. ްޢާއްުމ ްެގއްލުންވާނީ ްޙަޤީޤީ ްމިކަުމެގ ްނޫން. ނޑިޑޭޓުންނަކަށް ްކެ ސީ

ްހަމަް ްމަޖިލީހުން ްމި ްބިލުތަކަކީ ްހުށަހެޅޭ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްސަރުކާރުން ްަތނަށް ްމި ްދަންަނވާނީ އަޅުަގނޑު

ްވެދާނޭ.ްއެހެންނަމަވެ ްެވސް ްބިލުތަަކކަށް ްބޭރުކޮށްލުމުެގްއިޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭ ްތަުނން،ްތަޅުމުން ްމި ްބިލެއް ްކޮންމެ ސް

ްވެސްް ްފަރާތްތަކުން ްބެހޭ ްކަާމ ްސަރުކާުރގެ ްރިޢާޔަތްކޮށް، ްެއކަންކަމަށް ްމަރުޙަލާގައި ްކޮިމޓީ ްައޅުަގނޑުމެން ބަދަލުގައި

ްބަދަލުކުރަމުންދާކަ ްމިކަން ްާހޒިރުކޮްށގެން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްވެސް ްފަރާްތތަކުން ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޙަޤީޤަތް.ްއަދި ްމިއީ މީ

ްކަމަށްް ްއެގޮތަށް ްކުރަންޖެހޭނީ ްކަންތައް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެްނވީމާ، ްެއއީ. ްގޮތަކީ ްކޮށްފައިވާ ްމިކަން މިހާތަނަށް

އަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއެްނމެްގިނައިންްމިްމަޖިލީހުގައިްކިތަންމެްޚިޔާލުްތަފާތުްމެންބަރުންތަކެއްްތިއްބަސްްޢާއްމުކޮށްް

ްބޭފުޅަކު ްރަްއޔިތުންނަށްްްކޮންމެ ްކަންކަމުަގއި ްހުންނަ ްމަޞްލަޙަތު ްޤައުމީ ވެްސްއަަރިއްޕޯޑިއަމްތަުކގަިއްިވއްކަމުންަދނީ

ނާޑްދިމާލަށްްހަމަގައިމުްވެސްް އެއްބާރުލުންދެނިކޮށްްނިމުނީއޭ.ްދެންްއެހެންްއެއްވެސްްކަމެްއގައިްނުދިނަސް؛ްމީްއަުޅގަ

ްހަޔާތުގަ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްގިނައިން ްއެްއޗެހި.ްއެންމެ ްހުރި ްވިއްކާފައި ްދުވަސްތަކުގަިއ ްފުރަތަމަ ްެއންމެ އި

ްިނޔަތުަގިއް ްޖެއްސުންކުރުމުގެ ްސަުރކާރަކަށް ްަކނޑަެއޅިގެން ްެއގޮތަށް. ްވެސް ްއައީ ްމަަސއްކަްތކުރަމުން އަޅުަގނޑު
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ްނުް ްކުރިއަްށްއޮްތތާނގައި ްއަދި ްނޯންނާނެ. ްެއއް ްކޮށްފަ ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްވެސް ްކުރާނަން.ްއަޅުަގނުޑްހަމަގައިމު ވެސް

ްރައްޔިތުންނަްށް ްވިަޔސް ްގޮތެއް ްކޮންމެ ްރައްޔިތުންނަށް. ްޢާްއމު ްޖެއްސުންވާނީ. ްކަމުގެ ްެއ ްނޫން ްސަރުކާަރކަށް އެއީ

ބޭނުންވާްޤާނޫނުްހަދާްމަޖިލީހަކީްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލިސްްކަމަށްްވަންޏާމުްމިްމަޖިލީހުންްއެކަންްކުރާނީ.ްރައްޔިތުންނަްށް

ްޤާ ްހަދާ ްއެކަންްއަޅުަގނޑުމެން ްސަރުކާރަކުން ްއޮންނަ ްވަންޏާ،ްއޭރުގައި ްކަމަށް ްސަރުކާރަުކން ްތަންފީޛުކުރަނީ ނޫނުތައް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކުރަްއާވނީ. ްކަންކަން ްއެ ްބޭފުޅުން ްތިއްަބވާ ްޤާއިމުކުރުމުަގއި ްޢަދްލުއިންޞާފު ކުރާނީ.

ްޤާނޫ ްަޓކައި ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްމަްއސަލަތައް ްހުރި ްޭއގަިއ ްކަމަށްްދަންނަވާނީ ްމަޖިލިސް ްމި ްަފރާތަކީ ްހަދައިދޭންޖެހޭ ނު

ްތިޭބް ްއެއްކިާބވެ ްތަޢައްޞަބުން ްޒާތީ ްއެބަ ްފޮހެލަންޖެހޭ ްެއއްޮކށް ްސިުކނޑިން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްވަންޏާމު ްކަމަށް ވަނީ

ނޑުމެންނަކަށް؛ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްވެސްްއެނގޭްސިާޔސީްގޮތުންްއެ ިކއެިކްބަޔަކަށްްވާން.ްއެނޫންްގޮތެްއްވެގެންްއަުޅގަ

ްކުާރް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެނޭގ. ްވެސް ްކުަރއްވަންޖެހޭނެކަން ްކުަރްއވާނެކަން. ްކަންތައްތައް ްހަމަ ްއެކިެއކި ބޭބޭފުޅުން

ްވެސްް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްތަކުރާުރކޮށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިސްކޮށްގެްނކަން ްމަޞްލަޙަތު ްޤައުމީ ްކުރަންޖެހޭނީ ްކަމެއް ކޮންމެ

ނޑުްފާަހގަކޮށްލަންްމިފަދަްބިލެއް،ްެއކްސްޕޯޓްްއިމްޕޯްޓެގްޕޯޑިއަމްތަުކގައިްއެބަްދައްކަ ުމންްދޭ.ްހަމަްމިްނޭވާގައިްއަުޅގަ

ްއޮތް.ް ްކުރިމަތިލާންޖެހިފައި ްކަމަކާ ްއެ ްގޮންޖެހުމެއް ްބޮޑު ްވަރަްށ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުވެގެންދާއިުރަގއި ޤާނޫނު

ްމަސްވެރިންް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަސްވެރިންނަްށ، ްމާފުވާންްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޑިއުޓީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތަކެތި ްބޭނުންވާ ނަށް

ްނުކުރެވިފަ.ް ްއެކަން ްއެބަހުރި ްފަށާފައި ްބަންނަން ްމިހާރުވެސް ްދޯނިތަކެއް ްކަންނެލި ްބައިވަރު ްކިތަންމެ ްޖެހޭ. އެބަ

ް ްމެޓީރިއަލެއް ްހުރިހާ ްގުޅުންހުރި ްއެްއޗެހިތަކެްއ،ްަފއިބަރާ ްހުރިހާ ްގުޅުންހުރި ްތެެރއިްންއެހެންވީމާ،ްަފއިބަރާ ްބިުލގެ މި

ްގިަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމީ ްދަންނަަވން. ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްެއދޭ ްވެސް ްހަމަގައިމު ނޑު ްައޅުގަ ްދިއުމަކީ ްމާފުެވގެން ޑިއުޓީ

ްބެހޭް ްމަސްވެރިކަމާ ްަދންނަވާނީ ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުަގނޑު ްކަމެއް. ްއެދޭ ްކަމަކަށް ްއެ ްެވސް ްހަމަގައިމު ރައްޔިތުންތަެކއް

ްއކަތްކުރާްއެްއޗެހިތައް،ްސެންާޓ،ްމިްބާވަތުގެްކަްނކަމުންްޑިއުޓީްމާފުކުރުމަށްވުރެްމާްރަނގަޅުވާނޭ.ްސިނާޢަތުގައިްމަސަ

ްޓަކައިް ްބޭނުންކުރުމަށް ްވަސީލަތްތައް ްބޭނުންކުރާ ްހޯދުމަށް ްއާމްދަީނ ްނުވަތަ ްއިޤްތިޞާދު ްޤައުމުގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއެހެންކަ ްމާފުކޮށްދިނިއްޔާ. ްޑިއުިޓ ްސާމާނުން ްއަދިްބޭނުންކުރާ ްސާމާނުން ްހުރިހާ ްުގޅުންހުރި ްމަސްވެިރކަމާ ުމން،

ނުޑްހަމަގައިމުްވެސްްިމް ްއަުޅގަ އަނެއްޮކޅުންްދޯނިްބަނުމަށްްބޭނުންވާްހުރިހާްސާމާނެއްްވެްސްޑިއުޓީްމާފުކޮށްދިނުމަކީ

ްކޮމިޓީްއަށްްޮގވައިލާްކަމެއް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

 

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاރަޙީމުްޢަބްދުފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއް

ް ްރަޝީދުްްعليكنްسالملا`. ްރިޔާޟު ްފަރާތުން، ްސަރުކާުރގެ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްިމީއް ްޤަބޫލުކުރަން ނޑު ްައޅުގަ ްބިުލ؛ ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްއިމްޕޯްޓ ްއެްކސްޕޯޓް، ްރާއްޭޖގެ ހުށަހަޅުއްވަިއ

ށްްހުށަހެޅިފައިްއޮތްްބިލެއްްކަމަށްްވަންޏާްއަދިްބިލުްމިތާނގައިްބަހުސްކޮށްގެންްމިްނިމުމަކާްޤައުމަށްްފައިދާހުރިްގޮތަކަ
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ހަމައަށްްދަންދެންްމިްބިލުްމިތާނގައިްބޭްއވޭނެްކަމަށްްވަންޏާްއެންމެްރަނގަޅުްކަމެކޭ.ްއެހެންްދަންނަވާލަންްމިްޖެހެނީް

ބިލުްަބހުސްްނުނިމެނީސްްއަނބުރ4ްްާށްްހުށަހަޅުއްވަމުން،ްބިލުްމިތަނ4ްައަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމިްދަނީްދުވާލުް

ްއުޅެނިކޮްށް ްނުނިމިގެން ްހުށަހަޅައި ްބިލު ްމި ްފެނުނީ ްައޅުަގނަޑށް ްެވސް ްމިއަދު ްމަންޒަުރ. ނަންގަވަމުންގެންަދވާ

ވައިފި،ްފޯނުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާެގްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުްއޠަލިބުްވަަޑިއގެންްރިޔާުޟްަރޝީދަށްްދަންނަ

ބައްލަަވއިލަްއވާށޭްމިހާރުްބިލުްނަގާްގޮތަށޭްއޮންނާނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްިމގޮތަށްްމިްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްކުޅޭކުޭޅްގޮތަްށް

ްެއކީަގިއް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްކަެމއް.ްވަރަށް ްއެދޭ ްބޮޑަށް ްވަަރށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްހުއްަޓވަިއލެއްވުން ްހުށަހެޅުއްވުން ބިލު

ްމި ްވާހަކަ ްބިާލްްމި ްއެހެންވީމާ، ްރަނގަޅު. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހީފުޅުނުކުރެއްިވއްޔާ ްއެއްެޗއް ްކަހަލަ ްއެއްވެސް ދަންނަވަނީ.

ްމިް ްގޮތުން ްއޮތް ްއެނގިަފއި ނޑަްށްމިހާރު ްވާހަކަދަްއކާކަްށްނެތިން.ްސަބަބަކީ،ްއަުޅގަ ްބޮަޑށް ްމާ ނޑު ްއަުޅގަ ދޭތެރޭގައި

ްގެންދިއުމަށްްނިންމަވާފަ.ް ްއޮތީްއަނބުރާ ްމި ްމަްއޗަށްްވާހަކަެދއްކުްންބިލު ްކަންތައްަތކުގެ ްބިލުގައި ްމި އެހެންވީމާ،ްދެން

ްހިންގޭނީ.ް ްދައުލަތް ްލިބިގެން ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްޤަޫބލުކުރަން ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްއެހާ އެީއކީ

ންގެްމަޖިލީހަށްްބިލުްހުށަހަޅުއްވާއިރުްދައުލަތަށްްއާމްދަނީްހޯދަންްދައުލަތަށްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވަްންއެބަްޖެހޭ.ްރައްޔިތު

ްވެސްް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްހަމައެއާެއކީަގއި ްޖެހޭ.ްއަދި ްއެބަ ްވާން ްިބލަކަށް ްބިާނކުރަނިވި ްއެއީ ްބިލު އެ

ްއެ ްފަރުމާކުރައްވަން ްބިލުތައް ްގޮތަކަށް ްލިބޭ ްއެއްބާުރލުން ްމެންބަރުންގެ ްަމޖިލީހުގެ ްޖެހޭ.ްބަލައިގަންނަ،ްަރއްޔިތުްނގެ ބަ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްނެތިން. ްދައްކާަކށް ްވާހަކަ ްދިގު ްމާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްދަްނނަވައިލާފަިއ، ްވާހަކަ ްއެ އެހެންވީމާ،

ް ނަޑކަށް ްގާތްގަ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަސްލަށ4ްްްމަޖިލީހުގެ ްމަނިކުފާނުގެ ްފަހުްނ،ްއެ ްދުވަސް އަހަރު

ްއަ ްފަހުން ްހޫނުްރުޖޫޢަވެވަަޑިއގެންނެވި ްވަރަށް ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްވާތީ، ްކަމަށް ްފުރުޞަތު ްލިބުނު ްފުރަތަމަ ނޑަށް ޅުގަ

ް ްވޭުތވެދިޔަ ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްބޭނުންވޭ.ްެއީއްއަޅުަގނޑު ްއެބަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަންނަވާލަން ްއެއް އަހަެރއްހ4ްްާމަރުޙަބާ

ްއެހެ ްފޮރުވަިއގެން، ްސިފަ ްއަސްލު ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްތުރުކުަރއްަވއިގެްންދުވަހު ްތާޖެއް ްކުަލއެްއގެ ން

ްކަމެއްހެންް ްހުރިހާ ްހަމަ ްކުރަްއވަމުންގެންެދވީ ްަކންތައްތައް ްއޭުރވެސް ްެއހެންނަމަވެސް ްއިންނެވީ. ްއެ މިތާނގައި

ްވެސްް ްއޭރު ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްގޮތަށް ްއޮތް ްހިތުަގއި ްއަސްލު ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ގާތްަގނޑަކަށް

ްކަންތައްތަްއްއަޅުަގނޑުމެ ްމަނިކުފާނު ްރަީއސް،ްއެ ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްގެންދިޔައީ. ްދަްއކަމުން ްވާހަކަ ްއެ ން

ްކުލައިެގް ްރީނދޫ ްތުރުކުަރއްަވއިގެްނ، ްތާޖެއް ްކުލައިގެ ްނޫ ްހީވޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުން ކުރަްއވާ

ްއެ ްކުލަ ްރީނދޫ ްއެތެރޭަގއި ްނޫނީ ްތެޭރގަިއ، ްކުަރއްވަމުްންްތޮއްޓެްއގެ ްކަންތައް ްޮގތަށޭ ްއެ ްހުރެގެން މަނިކުފާނުގެ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިާރގެ ްމަނިކުފާނު،ްއާދެ!ްކެޔޮދޫ ްރަީއސް،ްއެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވާލަން ްއެހެން ގެންދެވީ.

ްޢަބްދު ްޢަބްދުهللاްމެންބަރު ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްނުވަތަ ްޝާހިދުهللاްޝާހިދު ްމަޖިލީހަށްް، މި

ްޚިލާުފް ްގަވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްދޭތެރޭގައި ްބިލުތަކާ ްއެތައް ްބަހުސްކުރަމުންގެންދިޔަ ްހުށަހަޅައިގެްނ އަޅުަގނޑުމެން

ްހުށަހެޅުނުް ްޤާނޫނަށް ްބޭނުން،ްސިފައިންގެ ްދަންނަވާލަން ްަހމަ ްައޅުަގނޑު ްގެންދެވި. ްކުަރއްަވމުން ްެވސް ކަންތައްތަެކއް
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ްއިޞްލާޙުތަ ްފަދަ ނޑުމެންނަށްްއިޞްލާޙު ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްކޮްނގޮތަަކށް ްއެއީ ްދިޔައީ ްބޭރުވެގެން ްތަޅުމުން ްމަޖިލީހުގެ ްއ

ްއެަތއްް ްމިކަހަލަ ްނޭނގެ. ްައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ްކަމެއް ްދަށުްނ ްމާއްދާެއއްގެ ްކޮން ްަގވާއިުދެގ ްމަޖިލީހުގެ ނޭނގެ.

ނޑުެމންނަށްްފެ  ނިގެންދިޔައީ...ކަންތައްތަެކއްްހިނގަމުންދިޔަ.ްހަމަްއެއާއެީކަގއިްއަުޅގަ

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމަނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

 

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު

ް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ްވާހަކަަދއްާކއިރު،ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގައި ްަރއްޔިތުްނގެ ްެނގީ ްމި ްއެއް ަމއްސަލަ

ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްރަީއސްްނުވަތަްއެހެންްމެންބަރުންގެްވެސްްހިތުަގއިްއޮންނަްގޮާތއިްހިތުަގއިްއޮންނަްކުލައާްިމް

ްމަޖިލީހު ްރައްޔިތުްނގެ ްޫނން. ްކަންތައްަތކެްއ ްއެނގޭެނ ްމީހުންނަށް ްއެހެން ްޤާނޫނާއިްކަނކަމަކީ ްއަބަދުވެްސ ްރައީސް ގެ

ްރައްޔިތުންެގް ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްގޮތަށް ްވިދާުޅވި ްއެ ްމަަސއްކަތްޕުުޅކުރަްއަވނީ. ްޢަމަލުކުރެއްވޭތޯ ްެއްއގޮތަށް ގަާވއިދާ

ްމަޖިލީހުގެް ްަރއްޔިތުންގެ ްަވގުުތގައި ްއެ ްހާލަތުގައި، ްއެ ްނަމަ، ްއޮތް ްކުރަްއވާފައި ްކަންތައްަތއް ްރައީސް މަޖިލީހުގެ

ްބޮޑަށްްޖަލްސާގަ ްވަރަށް ްާފހަގަކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްުހޅުިވގެންާވކަން ްފުރުޞަތު ްނެގުމުގެ ްމަްއސަލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ އި

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިރޔާސަތުަގިއް ްވާަހކަފުޅުތަކަކަށް ްދަްއކަވަމުްނގެންދަވާ ްރައްދުކުރަްއވާ ްމީހަކަށް ްިއންނަ ްރިޔާސަތުަގއި މަޖިލީހުގެ

ްމެދުވެިރކުރަްއވަިއްއިނދެގެ ްީޓވީ ްޢާއްުމކޮށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކަށް. ްދަތި ްވާނީ ްއެ ްދެންނެުވން ްއެްއޗެްއ ން

ްގެންަދވަނީ.ް ްދައްަކވަމުން ްިތ ްތަޅުުމގައި ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންކުރަްއވަިއގެން ްފުރުޞަތު ްމިައދު ްވާަހކަފުޅުތަެކއް ދައްކަާވ

ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްުއއްމީދުކުރަން ްހޯއްދަވާނެްއަޅުަގނުޑ ްވަގުުތ ްޓީީވގެ ްަތކުރާރުކުރެްއވުމަްށ ްވާަހކަފުޅުތައް ްތި މެންބަރު

ްއެީއް ްދެންނެވުން، ްނުދައްަކވާށޭ ްވާހަކަ ްތި ްމީހަކު ްިއންނަ ްރިޔާސަތުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްތަޅުމުގައި، ްމަޖިލީހުގެ ކަމަށް.

ްމިހާތަނަށް ްފަރާތްޕުޅުން ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެކަަމކު ްވާނެ. ްމަޖިލީހުގެްްދަތިކަމަކަށް ްޚިލާފަށް ްގަވާއިދާ މަޖިލީހުގެ

ްލިބިފައިނުާވް ްހަމައަށް ނޑާ ްއަުޅގަ ްލިޔުެމއް ްއެއްވެސް ްަމތީން ްގޮތުގެ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްޢަމަލުކޮށްގެން ރައީސް

ްބި ްމި ްމަތީން ްޮގތުގެ ްގަާވއިދުަގއިވާ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަންޖެހޭ. ްބެހޭްވާހަކަ ލާ
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ްދާއިރާގެް ްފޮނަދޫ ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްބޭނުންފުޅުވާ ްވާހަކަފުޅުދަްއަކވަން ގޮތުން

 هللا.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

 

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ްސް...ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއެކުވން:ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު

ް ްަގވާއިުދގެ ްރައީސް،ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަަލްވ51ްަޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމީ ްބަޔާންވެގެްނވޭ ްބަހުން ްވަރަށްްސާފު ްމާއްދާގެ ނަ

ްމެންބަރަކުް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމަނިކުފާނު ްވެސް ްދެންމެ ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮތްތައް. ނަގަންޖެހޭ

ްގޮުތގެ ްއެއްގޮްތވާ ްގަވާއިާދ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދުވަހު ްދުވަސް ްބައެއް ްދެއްވީ. ްތި މަތީންްްއަތްއުފުލައިާލއިރަށް

ނޑުމެންނަށްްފެނޭ.ްއެކަމަކުްދެންމެއަކުް ތަކުރާރުކޮށްްބުނަމުންދާއިރުަގިއްވެސްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަަލްނުދޭްތަންްއަޅުގަ

ްހަމަްރުހިވަޑައިގަންަނވާތީތޯއޭްއެކަންްެއގޮތަށްްކުެރއްވީ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގަ ްއަތްއުފުލައި،ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއ51ްްްވާއިުދގެ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއޮންނަނީ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްވިދާޅުވުން.ް ްމިހެން ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއުފުއްލަވައިެލއްވުަމށްފަހު ްއަތް ްނަމަ ްބޭނުންފުޅުވާ ނަންގަވަން

ް ްއެުކ ްއިންނެވުމާ ްމަސްޫއލުވެަވޑަިއގެން ްކަމެއްަގއި ްއެހެން ްވަުގތު ްއެ ްމެންބަރު ްިއިވވަަޑއިނުގަީތްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޑު އެ

ްދާއިރާގެް ްފޮނަދޫ ްއަޅުަގނޑު ްައއި. ްއަޑު ްއެ ްހަމައަށް ްކަންަފތާ ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްެވްސ ްހަމަގައިމު ކަންނޭނގެ.

ްބިލާްބެހޭްގޮތުންްބަހުސްްކުރިއަށްގެންދެވުމަްށްފުރުޞަތުއަރުވަން.هللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދުފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެ
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ްދިގުް ްމާ ްއަޅުަގނޑު ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ްއޮންނާނެ ްދަންނަވާފައި ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްމިއަދުްދަންނަވަންްބޭނުންވާްވާ ހަކަްމިހާރުްވާހަކަްދައްކާކަށްްބޭނުމެއްްނޫނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްބިލާްބެހޭްގޮތުންްއަޅުގަ

ްމަރުޙަބާް ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދެވީ ްދަންނަވަުމން ްއޭުރގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްނިމިއްޖެ. ދަންނަވައި

ނޑުެގް ނުޑްދެންނެވިްދެތިންްޖުމްލަްއެއް.ްއެްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްއަދިވެސްްހަމަްއަުޅގަ ދެންނެވުމުގެްގޮތުންްއަުޅގަ

ންްހަމަްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްެއކީަގއިްޙަޤީޤަތުގައިްވެސްްހަމަްއެންމެްރަނގަޅުްގޮތަކީްެއްވާހަކަްނިންމާލުމުގެްކުރި

ްބޭފުޅެއްގެްއަސްލުްޖާަގއިގެްެއްބޭފުޅަކުްހުންނެވުން.ްއޮުޅވާލައިގެން...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްވަރަށްްރީްއޗަށްްވިދާުޅެވއްޖެްއެްބޭފުޅާްބިލާްބެހޭްގޮުތންްވާހަކަދައްާކކަށްްބޭނުންނުވާް

ްދައްކަންް ްޤާނޫނުަގިއްކަމަށް. ްއިމްޕޯްޓ ްއެްކސްޕޯޓް، ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމިއީ ްކަަމށް. ްއޮތް ްނިމިފައި ްެއއް ްާވހަކަ ްހުރިހާ ވާ

ްއެހެންް ްީހވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްފުރުޞަތުދިނުމަކީ ްެއހެންވީމާ، ްުއޅެނީ. ްއެ ްނަގަިއގެން ްމިހާރު ްއެއް ްމާއްދާ ނޯންނަ

ްމީހުންނަށްްލިބޭްވަގުތުތައް...

ް

 ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްޢަބްދުއްރަޙީމުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްއަުޅަގނޑު ްބަލައިގަންނަން. ްކަމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްއަށްްފުރުޞަތުއަުރަވންްބަހުސައިގެންްކުިރއަށްްވަަޑއިގަތުމަށް.هللاްޢަބްދު

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ްއެހެންވީމާ،ްއަޅު ްނޫން. ްބޭނުމެއް ްއެްއގޮަތކަށްވެސް ްހޫނުކުރާކަށް ްފްލޯ ްނުވަތަ ްތަޅުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކޮންމެހެން ަގނޑު

ްނުކުތާް ްނިޒާމީ ްބޭބޭފުޅުން ްައވަސްައވަހަށް ްވަރަށް ްީހވޭ ްއެބަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްެފށީމަ ްވާަހކަދައްކަން އަޅުަގނޑު

ްގެ ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްހޫނުކުރަން ްނޫން.ްނަންގަަވއިގެން ްެއއް ްމަގުސަދުގަ ްއެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެއްގޮަތކަށްެވސް ންދާހެން.

ްގޮތުަގިއްމަނިކުފާނުގެްހިތްްމީގެް 4ްއަޅުަގނޑުްހަމަްމަނިކުފާނުްތިްނިންމެވިްނިންމެވުން؛ްއެއީްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާ
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ްއަޅުް ްެއއީ ްބޭއްވީ. ްގެންގޮްސ ްއަނބުރާ ްިހތް ްމަނިކުފާނުގެ ްތަނަށް ްއޮްތ ްކުރިްއސުރެ ނޑުމެްންއަހަރުން ގަ

ްބޭފުޅަކުް ްއެ ްގޮތަކަށް ްބޭނުްނފުޅުވާ ްބޭފުޅަކު ްއެ ްކަމެއް. ްކިޔަންޖެޭހ ްމަރުޙަބާ ނޑު ްައޅުގަ ްކަމެއް. ބަލައިގަންނަންޖެހޭ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް. ްކަމެއް ްފާޑުކިޔަންޖެހޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވަރަށް ްޤަބޫލެއްނުކުރަން،ްމި ްައޅުަގނުޑ ްއެއީ ވަަޑއިގަތުމަކީ

ް ްއިޙްތިރާމާ ްވަރަށް ްޓީވީ،ްހަމަ ްބޭފުޅަކަށް ްތިއިްންއެއްެވސް ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްބޭފުޅުންނަށް ްތި އެކީަގއި

ްަދއްކާް ްެއކީަގއި ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާ ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްޓީީވއަކަްށ ްކޮންމެހެން ްަދްއކަނީ ްމި ްވާަހކަ ްމި އަޅުަގނުޑ

ނޑުމެންނާްގުޅިަވޑަިއގަންނަވަްންވާހަކަްެއއްްމިއީ.ްމާރިޔާްކަމަށްްވިޔަސްްއަދިްީއވާްކަމަށްްވިޔަ ްސ،ްއެްބޭފުޅުންްއަުޅގަ

ްބޭނުންފުޅިއްޔާްއެްފުރުޞަތު...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެންނެވުމަްށް ްނަންފުޅު ްބޭފުުޅންގެ ްއެ ްމަތީން ްގޮުތގެ ްަގާވއިދުަގިއވާ ްގެންނަާވއިރު ްނަންފުޅު ްމެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ްއަޅުަގނޑުްހަނދުމަކޮށްދޭން.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދުފޮނަ

ްާއއި...هللاްއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްީއވާްޢަބްދު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއެކުވން:ްވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުކުޑަހު

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްް ްޢާއްމުކޮށް ްތަުނގައި ްމި ްެނގީ ްމި ްއެއް ްަމއްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

.ްމިއީްކިހިނެއްެވގެްންވީިޑއޯކުެރވޭކަންްއެނގިަފއިްމިްއޮންނަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްީޓވީތަކުންްމިހާރުްީވޑިއޯްެއއްްނުފެނޭ

ނޑުމެން... ްހިނގާްމައްސަލަެއއްތޯްއަުޅގަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތުް ްކުެރއްވުމަށް ްުސވާެލއް ްަމއްސަލަިއަގއި ްނެންގެވި ްދެންމެ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްާދއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ

އްގަ.ްއެކަމަކުްިރާޔސަތުންްކޮންމެވެސްްެއއްެޗއްްދަންނަވާލަންޖެހޭްކަންނޭނގެ.ްބޭނުންކުރެއްވީ.ްިނޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެް

ްހުރޭ.ް ްފެންނަން ްފޮޓޯ ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަދަްއކަާވއިރު ްމެންބަރުން ްޢިްއަޒތްތެރި ްކުރިމަތީަގއި ޢާއްމުކޮށް

ްއެކަ ްއުފެދުމަކީ ްޝުޢޫުރ ްއެ ްހިތްޕުޅުަގއި ްނުފެންނާތީ، ްމިހާރު ްއަމީންޢާއްމުްއެހެންވީމާ، ްމިހާރު ްަކމެއް. ީށގެްނވާ

ްބަރާބަރަްށް ްއެއްޗެއް ްހުރިހާ ްޓެކްނިކަލް ްމަޖިލީހުގެ ްހިނގަންފެށިއިރު ްފެށިގެން ްމަޖިލިސް ްވިާދޅުވަީނ ްަކއިރީ އަޅުަގނޑު

ްމަންޒަރުް ްފޮޓޯގެ ްހެދި ްވާަގނޑަކާ ްއެ ްޖެހިގެން، ްމަްއސަލަ ނޑެްއގެ ްާވގަ ްޮކންމެވެސް ްއެހެންނަމަވެސް ހިނގިއޭ.

ނޑިަފއި ްޢިްއޒަތްތެރިްްކެ ްވާހަކަުފޅުދައްަކވާއިުރ ްއެހެންވީމާ، ްނުފެނޭ. ްެއއް ްފޮޯޓ ްެރކޯޑުވަމުންދަނީ. ްައޑު އެހެރީ.

ްލިޔެވެމުންދާނެ.ް ްޔައުމިއްާޔަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަަކފުޅުދައްަކވާނީ. ްބައްލަަވއިގެން ްކަމަށް ްނުފެންނަ ްފޮޓޯ މެންބަރުން

ްށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްުޝކުރިއްާޔ.އަޅުަގނޑުްފޮނަދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަ

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ނުޑްވާހަކަަދއްކަންްފެށީމަްވަރަްށްމިްމަޖިލީހުގެްތަޅުމުގަިއްތިއްެބވިްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންް އަޅުަގނޑަްށްހީވަނީްއަުޅގަ

ނުޑްނެތިންްޮކންމެހެންްއެްބޭފުޅުންްއެހާްޮބޑަށްްކަންބޮުޑެވވަަޑއިގަންަނވާް،ްކަންބޮޑުެވވަަޑިއގެންފިހެން.ްއެެހންވީމާ އަުޅގަ

ްއެއްް ްމަރުޙަބާ ްހޫނު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ ްމަނިކުފާނަށް ްވެސް ްނިންމާލަމުން ްވާހަކަ ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރާކަެށއް. ކަމެއް

ްކަންތައްތަް ްގިނަ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަނިކުފާުނ ްއެއީ ްދުވަހުްދަންނަވަން. ްހުރިހާ ްމި ްއޮޅުވާަލްއވަިއގެން ކެއް

ްމިް ްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅެކޭ ްކެތްެތރި ްއެހައި ްބޭފުޅެއް. ްކެްތތެރި ްވަރަށް ްއަސްލު ްމަނިުކފާނަކީ ްއެީކގަިއ، ކެތްތެރިކަމާ

ްވަޑައިނުގެންް ްދިމާލަކަށް ްބޭނުންވާ ްދާން ްއެހާ ްމަނިކުފާނު ްގޮތެއްަގއި، ްހިތްދަތި ްއެހާ ްމަނިކުފާނު ،ްދަންނަވަންޖެހުނީ

ްހުންނެވިކަންް ްކުލައިަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްކުަރްއވަމުން، ްކަންަތއްތަކެއް ްބޭނުންވާ ސިއްރުަގއި

ްައޅުަގނޑ4ްްުދައްކަިއގެންް ްމަުޑކުރެްއވުމަށްްވެސް ްމަޑުކުެރްއވި ްތި ްއެީކގައި ްކެތްތެރިކަމާ ްމަނިކުފާނު ްުދވަހު އަހަރެއްހާ

ނޑުގެްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަން.ްަވރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ވަރަށްްބޮޑަށްްމަނިކުފާނަށްްޝުކުރު ްދަންނަވަމުން،ްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްރަޝީދުް ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްފަރާތުން، ްސަރުކާރުގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްހުށަހަޅުއްވަ ްނަންބަރު ްޤާނޫުނ ްރައީަސށ79/31ްްްއިަފއިވާ ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިން ްފެށުމުގެ ްވާހަކަދައްކަން އަްށ

ދަންނަވައިލާނަން،ްޅެންްަބއިެތއްަގއިްއޮޭވ،ްއަސަރާިއްހަނދާންްހިތުގައިްވަނީ،ްކަރުނައިްންދެލޯްފުރާލަނީ.ްދެންްބައެްއް

އެދިއެދިްހުރެްތިމާްއަށްްއެްފުރުޞަތުނުނެގުނީމަްލޯބިވެރިންްކަހަލަްލޯބީގެްގުޅުންތައްްަވކިެވގެންްދިޔައިމަްނުވަތަްދިމާް
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ްވާހަަކް ްއެ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދާީތ ްވެގެން ްއިޝްޤީ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިއަދު ްމަޖިލިސް ްެއީއ. ްެއއް ްވާހަކަ ްބުނާ ގޮސް

ްހަމަ ްއަުޅަގނޑުމެންނާ ްލޯބިވެިރޔާ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއުފަލުން. ްވަރަށް ްތިބީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއައިމަ.ްދަންނަވާލީ. އަށް

ްވަގުތުް ްމި ްޤާނޫނަށް ްެއކްސްޯޕޓް ްއިމްޕޯޓް، ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްއާދެ، ްއެކަން. ްއެނގޭނެ ްވެސް އަންހެނުންނަށް

ްވެސްް ްފަރާތުން ްޕާޓީގެ ްނިސްބަތްވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޚާއްޞަކޮށް ްނުފެނޭ. ްއަޅުަގނުޑމެންނަކަށް ބަދަލުގެންނާނަކަށް

ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްވާަހކަ ްމި ްހުށަހެޅިއިުރގަިއްއަޅުަގނުޑ ްބަޖެޓް ްަކނަޑއެޅިަފއިާވ ްއަހަރު ްމި ްއަށް ްިދވެހިރާއްެޖ .

ްހުރިހާް ްކުރާނެ ްދައުލަތުން ްއަިދ ްއާމްދަނީއާ ްލިބޭނެ ްދައުަލތަށް ްވަނީ ްގެނައްސަ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބަޖެޓް ސަރުކާރުން

ްއިނދަޖެ ްސަރުކާރު ްއައިއިރުަގއި ްމިހާތަނަށް ްމަޢުލޫމާތުދީފަ. ްގޮތުން ްބެހޭ ނޑުމެންނަށްްޚަރަދުތަކަކާ ްއަުޅގަ ިހއްޖެކަން

ް ްބޭންކުްނ ްސެންޓްރަލް ްަރއްޔިތުްނެގ3ްްއެނގޭ. ްއެއީ ްނަގާފަ. ްދަރަންޏަށް ްއޮތް ްއެބަ ްރުފިޔާ ްގިނަ ްވުރެ ބިލިއަނަށް

ނުޑް ްވަްތގަ ްބޭކާރުކޮށް ްކިަޔއި ްަޙއްޤޭ ްރައްޔިތުްނގެ ްޙައްޭޤ، ްރައްޔިތުްނގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްތަނުަގއި ްމި ފައިސާ.

ްބަޔަކަށް ްއެކަްންްދަވާލަމުންދާ ްނުދެކެން. ްކަމަކަށް ްގޮތަކަްށްދޫކުރެޭވނެ ްބޭނުން ްދައުލަތުެގްފަިއސާ ނޑުމެންނަކަށް އަުޅގަ

ްބޮޑުކުރަން.ް ްރާ ްއޫރުމަހުން ްބަނގުރަލާއި ްގެންނަނީ ްމި ްލިޔެލައިގެްނ ްރީތިކޮށް ްވަރަށް ްކުރެިވގެންނުވާނެ. ްގޮތަށް އެ

ްޮބޑުކުރަން ްޑިއުޓީ ްއޫރުމަހުން ްބަނގުރަލާއި ްސެންުޓްމާފުކުރައްވާތި! ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަނގަޅު. ނޑާލަން. ްކަ ްސެންޓު .

ް ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްއަދި ްޖަހާނ3ްްީޖަހައިފާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއް. ްުފޅި ްއަނތްބަކަށް ްކޮންމެ ްޖަހައިފާނެ.ްއެއީ ފުޅިން

ް ްފަޅާނާރާ ްއައިމަ ްވަެދފައި ްއަށް ްގޭގެ ްތަފާތު ްއަނތްބަށްްވަސްދުްއވަްނޖެހޭތީ ްއެއް ްައޅުަގނޑު ްފުޅިން.ްެއއީ ގޮތަށް.ްއެއް

ނޑުްވެސްްދަްނނަވާލަންްބޭނުންވީ.ްޅެންްބަހުންްމިްވާހަކަްދައްކާނެްކަމެއްް އެްމަނިކުފާނުްމިްވާހަކަްވިާދޅުވީމަްއަުޅގަ

ްޓަކަިއް ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަުތގެ ްއެއީ ްއިތުރުކުރުމަކީ ްފައިދާ ްލިބޭ ްޓެކްހަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ނެތް.

ްކުް ްސަުރކާރުން ްހިފަިއގެންްއަޅުަގނޑުމެން ްޕެކޭޖެއް ްއިްޤތިޞާދީ ނޑުމެން ްނޫން.ްއަުޅގަ ްބަދަލުީވކީ ްކަމެއް.ްސަުރކާރު ރި

ްސަުރކާުރް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްސަރުކާރު. ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނުޑކޮށްލީ ނޑުފު ްފު ްއަރައި ްބާޣީތަކެްއ ްހުއްާޓ، ގޮްސގޮސް

ް ްކޮަބއިތޯ ްނުޖެހުނީސް. ްދ21ްްެވެއްޭޓކަށް ްވާހަކަ ްޑޮލަރުގެ ްޫޔ.އެްސ ްކިާޔްމިލިޔަން ްހެވީލޯޑު ްތަނުގަ. ްމި އްކީ

ްެއް ްެއކަމަކު ްނުދީ. ްވެސް ްއެްއ ްލާރި ްއެންމެ ްދުއްވާލީ ނުޑއަުރވާލަިއ ނޑުފު ްފު ްޕްޮރޖެކްޓު ްގެންދިޔަ ކުންފުންޏަކުން

ްފިނޭންްސް ްވެްސ ްމިއަދު ްަވޑަިއގަންނަާވ ްހުއްޓަެއއްނުލަމޭ. ްޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ްތިމަންނަމެން ްސަރުކާރަކުްނ ވިދާޅުވަީނ

ްދޮ ްލާރިްމިނިސްޓްރީ ްބަޔަކަށް ްކިތަންމެ ްމަސައްކަްތކުރި ްތެރޭަގއި ްވިޔަފާރިވެރިންގެ ްދިވެހި ްކިޔޫދަމާފައި ްތިބީ ްއެ ށުގައި

ްެވްސް ްލާރިޮކޅު ްކުީލގެ ްދޭ ްދިނީމަ،ްއެ ްުކއްޔަށް ްަކއުންސިލަްށްއެްއޗެހި ްސިޓީ ްމާލޭ ްުކޑަެވގެން ްއޮތީ.ްއެންމެ ްއެ ނުދީ

ްފުޅާކޮށްފަިއްޮގސް ްަފއި ްނުދޭ.ްއެކަަމކު ްގެންދަނީްްސަރުކާރުން ްއެ ްކުރަމުްންސަރުކާރުން ްޚަރަދުތަކެއް ދުނިޔަީވްހުރިހާ

ްކަމެއްް ްޒިންމާނަގަންޖެހޭނެ ްކަމުގައި ްމި ްއެންމެން ްވޯޓުދިން ްބަޖެޓަށް ްމި ްތިއްބެވީ ްމި ްތަނުގައި ްމި ްޚަރަދުތައް. ބޭކާރު

ަދއިބަހައްޓާފައިްމިއަދުްވަޙީދުްމިއީ.ްއެއީްކޯިލޝަންްސަރުާކރެކޭްކިަޔއިގެންްތިމަންނަމެންްއަމިއްލަްއަށްްެއްއޗެއްްއުަފއް

ްއެނގޭް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުރާެނކަން. ްކަންކަން ްމި ްއެނިގވަަޑއިނުގަތީނޫްނތޯ ްއަށް ްއަިމއްަލ ްވަޙީދަށް ބޮލައިލާޖެހީ.
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ނޑުމެންނަށްް މިކަން.ްރާއްޖެްއަށްްއިމްޕޯްޓްއިތުރުެވގެންދާކަންްމިްއޮތީްަތފާސްހިސާބުތަކުންްފެންނަން.ްއެބަްލިބޭ.ްއަުޅގަ

މަސްދުވަހުްއިތުރު.ްޓޫރިޒަމުންްރާއްޖެްއަށްްއައިްމީހުނ3ްްްބަްއެނގޭްޓެކުހަށްްލިބޭްފައިސާ.ްމިްއަހަރުގެްފުރަތަމަްއެ

ްވާހަކަ.ް ްއަންނަ ްޓީވީތަކުން ްހަމަ ްމިއީ ްނެތް. ްަމގާމުތަކެއް ްިސޔާސީ ްކުޑަ. ްޚަރަދުތައް ްސަުރކާރުގެ ްގިނަ. އައިެލއް

ްބަލާ ްއަށް ްމެދުތެރެ ްއަހަރުގެ ްނިޒާމުްއެހެންނަމަވެސް ްމާލީ ްމުޅި ްދައުލަތުގެ ްބަދަލުގެނެސްގެން ްެޓކުހަށް އިރުގައި

ްިޑއުީޓް ްއިމްޕޯޓް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބައްލަވާ! ްނުނެގޭނެ. ްއަަތުކން ްރަްއޔިތުންގެ ްއިތުރަކަށް ްދެން ނުޑކޮށްލާކަށް ނޑުފު ފު

ްިވޔަފާރިުކރާ ްއަތުން. ްރަްއޔިތުމީހާގެ ްސީދާ ްނެގެނީ ްއެ ްނެިގޔަސް ްެއއްެޗއް ްކޮންމެ ްއެްްގޮތުަގއި ްނޫން ްއަތަކުން މީހާގެ

ނޑުމެންްއިޤްތިޞާީދްސިޔާސަތުްބައްޓަންކޮށްފަިއް ނޑުމެންްސަރުކާރެއްްއޮތްއިުރަގއިްއަުޅގަ ނެގެނީކީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްމުޢާމަލާތަކަށް.ް ްއޮތް ްމީހުންްދޭތެރޭގައި ްދެ ްމީހާއާ ްވިއްކާ ްއާއި ްމީހާ ްގަންނަ ްއަތުން،ްއަދި ްމީހާ ްވިޔަފާރިކުރާ އޮންނާނީ

އަށްްުކކުޅުބިސްްކޭހެްއްއެތެރެކުާރއިރަށްްމުޅިްރަްއިޔތުންގެްއަތުންްއެްނެގޭްގޮތަަކށްްނޫންްއޮތީކީ.ްކުރިންްއޮތީްރާއްޖެް

ްކިތަންމެް ްމިއަދަކު. ްނުހެދޭނެ ްއެހެންނެއް ްބޭނުންވަނީ. ްމި ްދާން ްސިސްޓަމަށް ްއެ ްައނބުރާ ްމިހާރު ްއަނެްއކާ އެގޮތަށް.

ކަރުގައިްހިފާކަށްްރައްޔިތުންގެްއާމްދަނީްއެގޮތަކަށްްދުލެއްނުކުެރވޭނެ.ްްމޮޅަށްްސިޔާސީްވާހަކަްދެއްިކޔަސްްމިްހިސާބުންް

ްހުއްޓުނީ.ް ްމަސައްކަތްތަެކއް ްއިޤްތިޞާދީ ްކިތަންމެ ްހުރި ްފަށާފަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުއޅެނީ. ްއެ ްމީހުންތޯ ްކިތަްއ މިއަދު

ްމީހު ްކިަތއް ްހުއްޓުނީ. ްނިޒާުމ ްއާސަންދައިެގ ްއިނަދޖެހުނީ. ްނިޒާމު ްލާިރްދަތުރުފަތުރުގެ ްބަލިއެނުދގައި ްތިބީ ްއެ ންތޯ

ނޑުމެންްދޫކޮށްލީމަްީވވަރ16ްްުނުދެވިފަ.ްކީްއވެގެންތޯ.ްއަދިްބައްލަވާ!ް ބިލިއަންްލީމަ،ްއެއްްބިލިއަންްަކނޑާފައިްއަުޅގަ

ް ްހުށަހެޅުއްވ3ްްިމީ. ްބިލު ްފަރާތުން ްސަުރކާުރ ްވިދާުޅވީ ްއެ ްދެްނމެގައި ްއެއް. ްފައިސާ ްނެތް ްިމއަދު ްވީއިުރގައި އަހަރު

ޅާްވިދާޅުވީްނެތޭްމާދަމާްމުސާރަްދޭްފަދަްވެސް.ްބޮޑުްވާހަކަްއެއްްދައްކަންްއެްވިދާުޅަވނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްބޭފު

ްހުރިހާް ްކުރިމަީތގަ.ްމި ްމީޑިއާ ްނެތް ްކަމެއް ްދައްކާނެ ްާވހަކަ ްވާހަކަ.ްމި ްނުދޭ ްއާއި ްވާހަކަ ްދޭ ްމުސާރަ މެންބަރުންނަށް

ްިތބެގެން.ް ްނަގަިއގެން ްލާރި ްއެ ްއެްއޗެްއ،ްމީހުން ްލިބޭ ްެއީއްދައުލަތަށް ްވާޖިބެއް ްޤާނޫނީ ްަމޖިލީހުގެ ްމި އެހެންނަމަވެސް

ްތިއްބަސްް ްގޮތަކަށް ްކަމަކީ.ްކޮންމެ ްތިބޭ ްމި ްމިތާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްޚަރަދުކުުރމަށްްސަރުކާރަށް؛ްއެއީ ްއެްއޗަކުން ްލިބޭ އެ

ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަްއޔިތުްނނަށް ްހެޔޮ. ްތިއްބަސް ްއެްއަގިއ ްޕާޓީ ްކޮންމެ ްބަޖެޓަކުންްހެޔޮ. ްއޮންނަ ްފާސްކޮށްފައި ނަ

ްސަރުކާރެއް.ް ްނޭނގޭ ްވިޔަފާިރކުރަން ްއެއީ ްބޭންކުރަޕްޓުއަރާފަ. ްއޮތީ ްއެ ްސަރުކާރު ްނޭގެންޏާ ްޚަރަދުކުރަން ސަރުކާރަށް

ްަރއްޔިތުންނަްށް ްކަމެކޭ، ްޮމޅު ްމާ ްއެއީ ްދެން ްަކމެއް. ްއޮންނަ ްެވސް ްތަނެއްަގއި ްހުރިހާ ްދުނިޭޔގެ އެއީ

ްނެތްްއިންޖެކްޝަންޖަހަންޖެ ްއެއް ްމާނަ ްވާަހކަދެއްކުުމގެ ްކިަޔއިގެން ްނެތޭ.ްމަސްވެރިންނޭ،ްއަނެކައްެޗކޭ ްއެއް ހެއޭ،ްލާރި

ްމިހާރަށްް ްމިހާރުން ްހަމަ ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްޮގވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، އެްއގޮތަކަްށވެސް.

ްގެނެސް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްސަރުާކރުގެ ްކޮމިޓީއަށް ްދިވެހިްމާލިއްޔަތު ްޚަރަދުކުރީ. ްމި ްކޮންގޮތަކަށްތޯ ްތަޙްޤީޤުކުރަން. ެގން

ްޑިުއޑީފްރީންް ްއެއަރޕޯޓް ްބައްަލވާ! ްވެސް ްމިއަދު ްވީ. ްކިހިނެއްޯތ ްއިތުރުވެަފއިާވއިރު ްއާމްދަނީ ްލިބިފައިވާ ދައުލަތަށް

ނޑުްދަންވަރުްއެްފާޅުގައިްަވއްކަންްއެްކުރަނީްއަމިއްލަްއަށްްތަެނއްްހަދައިެގންްއެއަރޕޯޓްސްްކޮމްޕެނީގެްނަމުގަ .ްރޭގަ
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ްހަދަިއގެްން ްކުންފުނިތައް ްސަރުކާުރން ްިކޔާފަ. ްމީހެްއ ްއެ ްމީހަާކ ްއެ ްގެންދަނީ ްއެ ްިވއްަކމުން ްނެރެގެން ްމުދާ ތަނުން

ްއިންތިޚާބުަގިއް ްއެ ްމަސްދުވަސް. ްހަތަރު ްދެތިން ްއޮތީ ްއިންތިޚާަބށް ްނުދެވޭނެ. ްފުރުޞަތެއް ްކާލަން ްދައުލަތް އެގޮތަށް

ް ްމީހުން ްކުެރވޭނެްވާދަކުރާނެ ްއެގޮތަށް ްއެއީ ްއަނގަާހވަިއެގން. ްބަލަހައްޓަިއގެން، ްތިބެނީ ްމި ްއެންމެން ްތިބެނީ. ްމި މިތާ

ްބަޖެޓަށްް ްފާސްކުރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮށްފައި ްބޭރުކުރަން. ްތަނުން ްމި ްބިލު ްމި ްޮގވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ކަމެއް

ްއޮ ްަކިއފައި ްަވގަށް ްކިހާވަރަކަށްތޯ، ްއޮތީ ްބޯލަނބާފައި ްސަރުކާރު ްކިހާވަރެއްޯތ، ްދިރުވާލ21ްްީތީ ްޑޮލަރު މިލިއަން

ްލާރިް ްމި ްމީހަކު ްއެއްެވސް ްޮގވާލަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއް. ްލާރި ްދައުލަތަކުން ްނުދެވޭނެ ްފެނޭ. ްބަލަން ކޮންބައެއްތޯ

ްއަށްް ްފައިދާ ްއަމިއްލަ ްމީހުން ްއެ ްމީހުން ްތިއްބެވި ްމިހާރު ްމިހެްނ ްޚަރަދުކުރާކަށް. ްބޭކާރު ް ްސަުރކާރުން ދީގެންނުވާނެ

ްޓަކައިްއެްމީހުންގެްއިންތިޚާބަްށްޚަރަދުކުރާކަށް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަންނަވަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްަވޑަިއގެންދެްއވުަމށް ްރިޔާސަތަށް ްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިާރގެ ވެލިދޫ

ްމުްއަޙްމަދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްހާ

ް

ްއަޙްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ްފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުގެމަނަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ް...ވަަނ79/31ްްޝުކުރިއްޔާ ްޤާނޫނަށް ްއިމްޕޯޓް ްެއކްސްޕޯޓް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ

ްއަ ްޓަކައި ްކަމަށް ްހުށަހެޅި ްޓަކައި ނުޑްއިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ްއަޅުގަ ްބިލަކީ ްމި ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ނޑު ޅުގަ

ްވެސްް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްހިމެނޭ ްމި ްކޯލިޝަންގައި ްހިމެނޭ ްމި ްސަރުކާރުަގއި ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރާ

ްބަދަލުވެ ްޒަމާން ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްފެންނަނީ. ްައޅުަގނޑަށް ްކަމުގައި ްބިލެއް ްހާލަތާއިްތާއީދުކުރަންޖެހޭ އްޖެ.

ނޑުމެންްދެކެމުންދިޔަްގޮތްތައްްބަދަލުވާންފަށައިފި.ްމީހުންގެް ކަންތައްތައްްެވސްްބަދަލުވާންފަށައިފި.ްޒަމާނުއްސުރެްއަުޅގަ

ސޫރަްއާއިްކުލަްވެސްްބަދަލުވާންފަށައިފި.ްޕާޓީގެްކޯލިޝަޭންކިޔާފައިްތިބިްމީހުންްސަރުކާރާްދެކޮޅުހަދަންފަށައިފި.ްމިއީް

ްރިއަ ްއެްއެޗއްާސްމިއަދުގެ ްނުކުންނަން،ްމި ްސަރުކާރުން ްޖެހޭ ްއެބަ ްިތބެންޏާ ްސަރުކާުރގައި ްއެެހންނަމަވެސް ްައކީ. ލިީޓ

ްކަމުގައިް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްިވަޔސް، ްކަުމގައި ްޕީ.ޕީ.އެމް ްެއއީ ްތެރޭަގއި، ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްސާފު. ްވަރަށް ދެކޮޅުހަދަން.

ްކަ ް.އާރު.ޕީ ްޑީ ްއަދި ްިވޔަސް ްކަމުަގއި ްޢަދާލަތު ްފާޑުކިޔަިއ،ްވިޔަްސ، ްބިލުތަކަށް ްހިމަނާ ްސަުރކާރުން ްވިަޔސް، ުމގައި

ްތިމަންނާމެންް ްމަގާމުތައް ްސަރުކާރުގެ ްނުކުންނަންވީ. ްސަރުކާރުން ްކުރަންޏާ ްއެކަން ްފާޑަށް ްދުއްތުރާކުރާ ސަރުކާރަށް

ް ްސުވާލުއުފެއްދީމަ ްނަފްސަށް ްއަމިއްލަ ްތިމަންނާމެން ްވެސް ްސުވާލު ްމި ްކިހާވަރަކަށްތޯ ްހުރީ ްހުރިްއަތުަގއި އެނގޭނެ

ވަރާއިްހުރިްއަދަދަކީްކިހާވަެރއްކަން.ްއެހެންވީާމ،ްމިއަދުްސަރުކާރުންްހުށަހަޅާްބިލުތަކަށްްޖެއްސުންކޮށްްކަންތައްްކުރާީތް

ްވިސްނަންޖެހޭނީް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެއް. ްމައްސަލަ ްމިއީ ްދެކޮޅުހެދީމަ ްއެއަށް ްހުށަހެޅީމަ ްއެއްެޗްއ ްކޮންމެ ސަރުކާރުން
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ްރައްް ްނިމިގެންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްސަުރކާރު ްޭވތުވެދިޔަ ްޤަބޫލުފުުޅކުރަްއވާ! ްޓަކައި. ްމަސަްއކަތްކުރުމަށް ްޙައްޤަށް ޔިތުންެގ

ް ނޑުމެނ1.5ްްްދިޔައިރު ްއަުޅގަ ްދައްކާފަ. ްަވނީ ްމިއަދު ްދަރަނިތަްއ ްއެ ްއޮތް. ްދަރަނި ްއިްނޑިާއގެ ްރުފިޔާ ބިލިއަްނ

ްއބިލި ްފައިސާެގްއެަތއް ްޔުޓިލިޓީތަކަްށްދަްއކަންޖެހޭ ްރުފިާޔއެްއެގްއަުޑއެހިން ްމިލިއަން ްެއތައް ްވާހަކަ. ްރުފިޔާެއްއގެ އަން

ްވާހަކަ.ް ްރުފިާޔގެ ްމިލިއަން ްއެަތްއ ްަދއްކަންޖެހޭ ްވެސް ްެއަކނި ްބިލުތަކަްށ ްތެޔޮ ްައުޑއެހިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ް ވާހަކަ.

ްތަފާތު ްދާއިރާަގއި ްހެލްތު ްުނވަތަ ްސެކްޓަރގެ ްހެލްތު ްކިތަންމެ ްނޫނަސް ްއަުޑއެހިން،ްމި ިއކުއިޕްމެންްޓްްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއަޑުއެހިން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްހުރި ްފައިާސެގ ްޓަަކއި ްކުރުމަށް ްކަންަތއްަތއް ްތަފާތު ގެނައުމަށާއި

ްބަނގުރޫޓުވެގެްން ްޚިދުމަތް ްދޭންފެށި ްިކޔާފައި ްއާސަންދައޭ ްނުވަތަ ްކުންފެންޏެއް ްއުފެއްދި ްކިޔާަފއި އެހިން،ްއާސަންދައޭ

ްކްލި ްމީހުންގެ ްފަހަރުްގޮސް ްފަހަރު،ްދިހަ ްނުވަ ްފަހަރު، ްއަށް ްފަހަރު، ްހަތް ްފަރު، ްފަހަރު،ްހަ ނިކުތަކުްންހަތަރުފަސް

ްމާލިއްޔަތުް ްވާހަކަ. ްޙަޤީޤީ ްމިއީ ްވާހަކަ. ްނަގަމުންދިޔަ ްފަިއސާ ްކުލިނިކުަތކުން ްއެކި ްަދއްކާ ްއެއްކަމެްއގައި ްހަމަ މީހަކު

ްމުއައްް ްމިނިވަން ްއެނގޭނެ. ްޙަޤީޤަތްތަްއ ްމީގެ ްއަށް ްއެނގޭނެ.ްކޮމިޓީ ްޙަޤީޤަތްތައް ްމީގެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ސަސާތަކާ

ްމުސާރަދޭނެް ްދައުލަތުގަިއްފައިާސްނެތިގެްންއުޅެނީ.ްމާދަމާ ްނެތް.ްމިއަދު ްކަމެއް ްއޮުޅަވއިލާނެ ްއެްއޗެހި އެހެންވީމާ،ްއެ

ްއަނގަ ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްދެއްކީމަ ްވާހަކަ ްއެ ްޙަޤީޤަތް. ްއެއީ ްއުޅެނީ. ްނެތިގެން ފުޅާކޮށްަފިއްހާލަތެއް

ްދޭންޖެހޭް ްއަށް ްއިންޑިއާ ްނިމިގެންދިަޔިއރު ްސަރުކާރު ްިމދިޔަ ްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާ! ްނުވާނެ. ްރީއްެޗއް ްމާ ވާހަކަދެްއކީމަ

ް ްެއީއ1.6ްްއަދަދަކީ ްޯކއްެޗއްބާއޭ. ްއެއީ ްހިތަށްއަރައިފާނެ ްބުނީމަ ްބިލިއަނޭ ްޭއަގއި ްޒާތުަގއި ްއޭގެ ްރުފިޔާ.ްއެއީ ބިލިއަން

ްފައިސާެއއްެގްވާ ްިމްހާދަ ްވާހަކަ ްއަދަދެްއގެ ްނުކަތާ ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްިމްދަންނަވަނީ.ްެއއީ ހަަކއޭ

ްދަރަީނގެް ްދަރާފައިވާ ްޤައުމަތަކަށް ްބޭރު ްދަނީ. ްމި ްޚަލާްސުކރަމުން ްފައިސާތަކެއް ްހުރިހާ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ދަންނަވަނީ.

ް ްދަރަهللاްއަދަދު ްއެތެޭރގެ ްހަމައެއާއެކު ްޤައުމެްއްދެނެޮވޑިގެްނވާނީ. ްއޮތް ްހާލަތެއްގައި ްމިފަދަ ްބޮޑު. ްއެހާ ްވެސް ނިތައް

ްއަދިްސިޔާސީް ްމެންބަރުންނަށްްވެސް ްމަޖިލީހުގެ ްއަމާންކަމާެއކުްރައްޔިތުންގެ ނޑު ްދަތުރުކުރަމުންްމިްދަނީ.ްރޭގަ މިއަދު

ްފެންނަ ްމަންޒަރު ްދަތުރުކުރަމުންދާ ްސަިއކަލްތަކުަގއި ްއާއި ްކާރުތަުކގަ ްވެްސ ްލީޑަރުންނަށް ްކުރީަގިއްއެހެން ނީ.

ްއުފައްދަންޖެހޭ.ް ްއެބަ ްވެސް ްުސވާލު ްމި ްަދތުރުކުރެވޭތޯ، ްދަްނވަރު ްރޭަގނޑު ްަސއިކަުލގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިް ްފައިސާ ްބިލުތަކަށް ްޚަރަުދކުރި ްއޭރު ްއުފައްަދއިގެން ްކުންފުނިތަކެއް ްކިޔާ ްޔުނިލިޓީ ްއުފައްދަންޖެހޭ، އަޅުަގނޑުމެން

ްވެސް ްހަމަގައިމު ްމިހާރު ްސަރުކާރުްންްދައްކަނީ. ްމި ްވެްސ ްހަމަގައިމު ްފެނިގެންދަނީ ްފަހުން ްހަވާުލިވ ްސަުރކާރު މި

ްޚަރަދުތައްް ްކުރަމުން. ްޚަރަދުތައް ްދަނީ ްބްލީޑުނުވެ ްޒާތުަގއި ްޭއގެ ްބްލީޑުުނވެ، ްބްލީޑުނުވެ، ްމަސައްކަތަކަށް ކުރަމުންދާ

ްްމަދުކޮށްފި. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކުންފުންޏަކަށް ްިކޔާ ްާއސަންދައޭ ްކިޔާަފއިއަޅުަގނޑުމެން ްފެށިްްއާސަންދައޭ ނޑުމެން ައޅގަ

ްފެނި ނޑުމެންނަްށ ްއަޅުގަ ްއަޅުަގނޑުމެންްޚިދުމަތަށް ނޑުމެްގެންދިޔަ ްއަުޅގަ ްޚަރަދުކުރަމުންްކިހާވަރަކަށްތޯ ްފައިސާ ން

ތަނަކަށްްނަމަވެްސްްކްލިނިކަށްްަނމަވެސްްއޭ.ޑީ.ކޭްއަށްްނަމަެވސްްއެހެންްނޑުމެންއަްށްއަުޅގަްދިޔައީ.ްމިހާރުްއާސަންދަ

ްސުވާލު ްމި ްޚަރަދުކުރަންޖެހޭތޯ. ްަވރަށް ްފަިއސާ ްއެ ްއެހެްނވީމާ،ްްއަޅުަގނޑުމެން ްއުފައްދަންޖެހޭ. ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ވެސް
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ް ްއެބައަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހާލަތު ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރާޖެހޭ.ްްޤައުމުގެ ވީކަމުަގިއްހަވާލުްމާދަމާ

ްޕާޓީްސަރުކާރާްއަދިވިޔަްސ،ް ްިވޔަްޖުމްހޫރީ ްކަމުަގއި ްވިަޔސް،ް،ސްހަވާލުވި ްކަުމގައި ްއަދިްވަޙީދުްސަރުކާާރްހަވާލުވި

ްޙަޤީޤަތަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްތަނަށްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްއެންމެންްްކީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބިލުތަކަށް ްއިޤްތިޞާދީ އަންނަ

ނޑުމެއިްއެަކއްެޗއްްކިަޔިއގެންްފާސްކުަރންޖެހޭކަން.ްމިދިޔަްސަރުކާރުގަް .ްމިދިޔަްކަންތައްްަދއްކާފަްންވާނީްއެވެސްްއަުޅގަ

ްސަރުކާގަް ްއަުޅގަްއި ްފާސްކޮށްދީފަވެސް ްބިލުތަކެއް ްހުރިހާ ްއިޤްތިޞާދީ ްބިލުތައްްނޑުމެންވާނީ ްއިޤްތިޞާދީ .

ްނަތީޖާފާސްކޮ ްަދއުަލތަށްށްދިނުމުގެ ްމިއަދު ްެވގެންދިޔަީއ ްއާްއަކަްށ ްދައުލަތުންްލިބެންޖެހޭ ްދިއުން. ްބޮޑުެވގެން މްދަނީ

ް ނޑުމެންްކުރަންޖެހޭ ްއަުޅގަ ްބޮޑުވިިއރުގައި ްދަުއލަތުންޚަރަދުތައް ްދޭންޖެހޭްގެ ްދޭންޖެހޭްްއެް،ރައްޔިތުންނަށް މީހުންނަށް

ްރަނގަްްޚިދުމަތްތައް ްކުެރްއވީ ްސަރުކާރުން ްމިދިޔަ ްޙަޤީޤަަތކީ. ްމިއީ ްދިޔަކަން. ްޮބޑުެވގެްނ ްވެސް ްކަމުަގއިްޅު ކަމެްއ

ބިލުތަކަްށްްނުެލވޭނެ.ްއެޮއޅުވައިްވެސްްއެްއޗެހިް.ްއެއީްޙަޤީޤަތް.ްއެއަޅުަގނޑުްފާހަގުރަން.ްއިޤްިތޞާދީްބިލުތަކެއްްލުން

ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްކަންތައްަތއްްކުެރވޭ ްކުރިއިުރގައިްަބއެްއްމީހުންްނީފައިސާްލިބިގެންްމިއަދު ްއެކަމެއް ްޒާތުަގއި .ްޭއގެ

ް ްބުނެފާނެ ްުކރީ ްކަންތައްތައް ްއެންމެއެ ްޒާުތގައި ްަގޑިައކުްއޭގެ ްއެްރަނގަޅު ްއެނޫނޭ. ްމިއަދު ްފައިސާްހެންނަމަވެސް

ނޑުމެްނުލިބޭ ްއަޅުގަ ްއުޅޭނަމަ ްހާލެއްގައިތޯ ްކޮން ްމިން ްއުަފއްްނީ. ްސުވާލުތައް ްބަޔަކުދަންޖެހޭ. ްކަމެްއްކޮްކޮންމެ ންމެ

ްއެބަކުރިޔަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކަށްްސް ްމި ްމިއަދު ްދާއިރާެގްރިޢާްޖެހޭ ްވިލުފުށީ ްއެހެންނަމަވެސް ޔަތްކުރަން.

ް ްއެްްރިޔާޟުމެންބަރު ްހުށަހަޅައިފިްއޔާ ްބިލެއް ްބަލަިއގަނެގެންްރަޝީދު ްއޭނަބިލެއް ްަމޖިލީހަކަށް. ްމި ްަވިކްްުނވޭ ައކީ

ްމީހަކަށް ްހުންނަ ްމިްފިކުރަކަށް ްއެއީ ްބަލައިގަތުން ްބިލު ްއެ ްްވާތީ ްތަނުން ްއެއީ ްވަނީ ްޙަރާމް ްއެީއްފާޑެއްގެ ކަމަކަށް.

ްރައްްމައްސަލަ ްބަލަންޖެހެނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަަސއްކަތްޔިެއއް. ްަޙއްޤުަގއި ްާދއިާރެގްތުންގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްދެންމެ ކުެރވޭތޯ.

ް ްވިދާޅުެވއްޖެ ްއާމިރު ްމަސްވެރިކަމުްމެންބަރު ނޑުއިންޖީނުތަކުން، ްައޅުގަ ްވާހަކަ. ްނުނަގާ ްޑިއުޓީ ްއާދޭހާްްން ްހަމަ ްވެސް

ްދަންނަވަންް ްް،އެކު ްވާަހކަ ްމަސްވެރިކަުމގެ ްރާއްޭޖެގ ނޑުމެން ްމައްސަލަައޅުގަ ްކުއްލި ްމިތާ ްަލއިގެން މިާތްތައް

ްއައި ްބިލެްއ ްެއކަމަކު ްހަދާއަނގަތަުޅވާނެ. ްަރއްޔިުތންނަށްްމަ ްމިް،ގޮތަކީ ްނޫން.ްްމަސްވެރިންނަށް ްފެންނަނީކީ މަންޒަރު

ްރިޖެކްޓުްހަދާ ްއެ ްހަމަ ްގޮތަކީ ްތަޅުމުންކޮށްލަނީ. ްހިތަށްބޭރުކޮްނުވަތަ ްމަސްވެރިން ްދެން ްލޯބިވާްށްލަނީ. ްހާދަ އަރާނެ

ްމަޖިލީ ްމައްސަލަް.ހެކޭރައްޔިތުންެގ ްމައްސަލަްެއއްްކުްއލި ްުކއްލި ްެއކަމަކުްއަށްްލާނޭ. ްވާހަކަދަްއކާނޭ. ްއެްްެވސް

.ްމިއީްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާްވަޓްްއިްޒްދިސްްއަކީ.ްިމއީްންނަްގަީޑގަިއްެއކަމެއްްކޮށްުނދޭކަެމއްްއަްްގުޅޭްޙަޤީޤީްމީހުންނާ

ަޓކައިްއެްއވެްސްްއަޅުވާލުމަށްގެްމޫުނގައިްއަނދުންރައްޔިތުންް،ޓަަކއިްއޮޅުވާލުމަށްްނަށްމަޗް.ްއެހެންވީމާ،ްަރއްޔިުތންްޓޫ

ްމަސައްކަތް ްޕާޓީްްކުރާނެބަޔަކު ްބޮޑު ްއޮތް ްމިއަދު ްފެންނަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނެތް. ްމީހުންނާްްކަެމއް ްރޫޅިގެން ްއެއް

ްހުއް ްއެކަންތައް ްމަންޒަރު. ްހުރިހާދިމާކުރަމުންދާ ްލޮބުވެތި ްތިޔަ ްދަންނަވާްޓާލުމަށް ްވައްސަލާމްްމެންބަރުންނަށް ލަން.

ް.ްވަބަަރކާތުހޫهللاްލައިކުމްްވަރަޙްމަތުޢަ

ް
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ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާ

ވާްްޓްްޤާނޫަނށްްމިހާރުްހުށަހެޅިފައިްމިއިމްޕޯ،ްޓްްރައީސް.ްދިވެހިާރއްޖޭެގްއެކްސްޕޯ`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިް

ްބަލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއިސްލާއިސްލާޙަކީ ްރައީސް.އިގަންނަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްޤާނޫނުތަކަްށްއަޅުަގނޑުްެޙއް މެން

ްޢާއް ްިއޞްލާޙުކުރަނީ ްއެ ްރައްޔިތުންަނށާއިޞްލާޙުގެނެސް ްފައިދާމު ްއެއިން ްރަްއޔިތުންނަށް ްޭއެގްްކުރާނެއި ގޮތަކަށް.

ްހުރިހާ ްކުްއެންމެންނަށްްމަންފާ ްއެކަން ްގޮތުން ްއުސޫލެއްގެ ްހަމަހަމަ ްލިބޭނެ ްދައުލަތަށްްްޓަކައި.ްރުަމށްވެސް އަދި

ްޢާއް ްޓަަކއިހިންގުމަށް ްޤާއިމުކުރުމަށް ްނިޒާމުތަކެްއ ްފަސޭހަ ްދައުލަތަށް ްެއކަްންް،މުންނަށާއި ްދަށުން ްއުސޫލެްއގެ ވަިކ

ްމި ްމިހާރު ްޓަކައި.ްއެހެންނަމަވެސް ްއުނދަގޫކޮށްްކުރުމަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްިއޞްލާޙަކީ ްއަތުންްް،ހުށަޅިފައިވާ ްަރއްޔިތުން

ްރައްޔިތުންލާ ްނަގައި، ްބޭރުކޮށްވެފައިްައހުލުވެރިްރި ްނިޒާމުން ްވާ ،ް ްވިޔަފާރިތަކާ،ްމީހުންްއެރައްޔިތުންނަށް ްއެްކުރާ

ްއެ ްދުވާލު ްބުރޫްމީހުންނަށް ްހާލަތަށް ްޢާއްމު ްކުރަންޖެހޭ ްދުަވސްދުވަހު ްއެކި ްހުށަހަޅާްއަރާމީހުންްޢާއްމުކޮށް ްފައިވާްގޮތަށް

ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅިންއަްއިސްލާޙެއް. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަރުކާުރގައި ނޑުމެން ްުޅގަ ްއިމްޕޯ، ޓްްދިވެހިރާއްޭޖގެ

ްއަުޅގަސްޕޯއެކް ްދަށުްނ ްއިޞްލާުޙގެ ްެއ ްއިޞްާލޙެއް. ްޤާނޫނަށް ްޑިއުޓީޓް ްއެްއެޗހިން ްގިނަ ްހުއްޓާލިން.ްނޑުމެން ނެގުްނ

ްއި ްުހށަހެޅިފައިވާ ްމި ްމިއަދު ްޢިއެހެންނަމަވެސް ްިޑއުޓީ ްއެ ްއަެނއްކާ ްހުށަހެޅިފައިވާޔާޞްލާޙަކީ ޢިޞްލާޙެއް.ްްަދކުރުމަށް

ްއޭ ްއުނިކޮށްއަޅުަގނޑުމެން ްޑިއުޓީ ްހުށަހެޅީ ްތަޢާރަފުރު ްނިޒާމެއް ްޓެްކސްގެ ްމިހާރުަފއި ްނިޒާމުްްކުަރން. ްއެ ވަނީ

ްހިފެހެއްޓެނީތަޢާރަފުވެފަ ްސަރުކާރު ްބާޣީ ްތަޢާރަފުް.ްމި ްއޭރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްސަބަބުންވެސް ްނިޒާުމގެ ްޓެކްސްގެ ް،ކުރި

ްއާމްދަދައު ްލިބޭ ްލިބިގެންލަތަށް ްޚަބަރު ްމިނީން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްްދިޔައީ ްހިމެނޭ ްރާއްޭޖެގ4ްްސަރުކާުރަގއި ވަޒީރަށް

އޮީތްްއަށްްމަޢުލޫމާތުްދޭންްބޭނުންވެއޭްިކޔާފައިްއެްގޮތުންްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމާލިއްޔަުތްކޮމިޓީްބެހޭްއިޤްތިޞާދާ

ންނަމަވެސްްހުށަހެޅިއިރުްޭއގެްމަުޢލޫމާތުްހިމެނޭ.ްއެހެްންކަމަކާޯތްހުށަހަޅަންވީ.ްބަޖެޓު.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްްކޮހުށަހަޅާފަ

ް ްްމަސ4ްްއަދި ްމިއަދި ްބުނަނީްނުނިޭމ ްމިހާރު ްަފއިސ15ްްާްއަހަރު. ްކޮންކަމަކަށްތޯ ްހުްސވެއްޖޭ. ްރުފިާޔ ބިލިއަން

ްހިމަންދޫޚަރަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިހަށްދުވަހު ްހިމަންދޫްކުރީ. ްދިޔައީ. ް ްައއިްސްްއަށް ނޑު ްއަޅުގަ ބަނދަރުހަދަން

ް ްބަޖެޓ2112ްުބަލައިލިއިރު ްއަަހރުގެ ްގަްވަނަ ްއެބައި ްޖަހާފައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްުނވޭ.ްއޮތް.ްއެކަްވެސް ވަނ2113ްްަމެއް

ްބަޖެޓުަގއި ްފައިނޭންސްްްއެބަްއަހަރުގެ ްކޮންޓެކްޓަރ ްޖަހާފަްޮއތް ްމިއަށް ްއަދި ްވީްވީް. ނެތް.ްްކަމެއްްތަނަކަށް

ްއި ްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ްން ްއެ ްމިއީ ްައިއސް. ްަކޑަޖަހާފައި ްގޮސް ްމައުމޫުނގ2118ްްެަރށަށް ްކުީރގައި ްައހަރުގެ ވަނަ

ްމައުމޫނު ްއެްވެރިކަމުަގއި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއަނެއްކާ ްމިހާރު ްއުސޫލު ްްކަންކުިރ ްއަދި ވަނ2112ްްަދިޔައީ.

ނޑުމެންްއަހަރުްއެބަ .ްވެސްްހިމަނާފަްްރަށުގެްނަރުދަމާްއެޅުމަށްްއެްއޮތްްއަޅުަގނޑުެމންްސީ.އެސް.އާުރގެްދަށުންްއަޅުގަ

ްވިދާޅުވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅައިދެްއވަމުން ްބިލު ްމިއަދު ްދެން ްނުފެނޭ. ްމަަސއްކަެތއް އެްއވެްސްް،އޭގެ

ް ްިވދާޅުވިޕްރޮޖެކްޓެއް ްޕްރޮްއިރުްނުހުއްެޓއޭ.ްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްނުހުްއޓެއޭ ްކުރިއަށްދާ ނޑަކަްށްނުފެނޭ ޖެކްެޓއް.ްއަުޅގަ

ްހުއްޓިފަްޕްރޮޖެކްޓެއްްހުރިހާ ްޕްރޮޖެކްޓެއްވަނީ ްހުރިހާ ްހުރި ްދާއިރާަގއި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެންމެްް. ްހުއްޓިފަ. ވަނީ
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ްކުިރއަށްްޕްރޮޖެކްޓެއް ްވެސް ްހުރިހާުނދޭ. ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްހަމަ ްނަރުދަމާްއެއީ ްނުހެދޭ. ްމަގެއް ްހާލަތު. އެއްްްރަށެއްގެ

ްމަ ްފެނުގެ ްނުހެދޭ. ްފެނެއް ްކުރިއަނުހެދޭ. ްޢުށްކަޝްރޫޢެއް ްރަށުގެ ްނުހެދޭ. ްބަނދަރެއް ްއެކިެއކިްނުދޭ. ްތަރައްޤީގެ މްރާނީ

ްހުއްޓިފަްމަޝްރޫޢުތައް ްކުެރވޭވަނީ ްއެކަނި ްް.ްހަމަ ްފްލެޓުތަކާިއްފުލުހުންެގްކަމަީކްފުލުހުންގެ އިމާރާތްތަކާިއްފުލުހުންގެ

ްއެލޯންޗު ްޔުނިފޯމުްތަކާިއ ްކުލަބަރިތަމީހުންެގ ްކުރިމައްޗަްށ ްއެތަކުގެ ްސޫޓުްއް ްމިނިސްޓަރު ްޑިެފންސް ގައިްރުވުން.

ްއެުރވުން.ްއެ ްޔުނިފޯމުްކުލަބަރިތައް ްލަންކާްގަނެދިނުން.ްއެްމީހުންނަށް ްއެްމީހުންނަށް ްހިފާފައި ްގޭގޭ ށްްމީހުންނަްއިން

ްހެދުން، ްގޮތްަތއް ްދިވެހިްބޭސްކުރެވޭނެ ްހަްއެހެން ްމަތިން ްނދާންނައްތައިލާފަރައްޔިތުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއީ ރައީްސ،ް.

ްމި ްމިއަދު ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްކަމަކީ. ްކަންބޮުޑވާންެޖހޭ ްިއޞްްއަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަށްްްންލާޙުހުށަހެޅިފައިވާ

ްއަށްްބޭނުންވާްނެޕީްއިންްްއިާލގެްއެންމެްތުއްުތކުްއޖާއެްޢާ،ްއެއްްއުފެދިގެންްއަންނައިރުްއިލާްފެންނަނީްގެއެްއގައިްޢާްްމި

ްިޑއުޓީ ްހުށަހެވެސް ްމިްޅިފައިވާަނގަން ްމިހާރު ްކަންތައްތައް. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިީއ އޮްތްްތަން.

ްމި ްއެްސަރުކާރުން ްަބއިތިްއބާފައި ްހާލުގައި ްދަތި ްަރްއޔިތުން ްމީހުންނަށާ،ްއުޅެނީ ްގާތްތިމާެގ މީހުންގެްްއެްމީހުންގެ

ްގާްްމީހުންނަށް ްއުސޫލުތަްއ ްކުރެވޭެނ ްއަޅުަގނޑުމެންކަންކަން ްއަްއިމުކުރަން. ްމިހާރު ްސަުރކާރުެގްނަށް ޑުިއވިގެންދަނީ

ްއެހެބަޖެޓު ްވާަހކަ. ްނެތް ްފައިސާ ްފައިާސްނެތި،ްޢާއްގައި ްނަމަވެސް ްމަސަްއކަތްްމުން ްލައްވާ ްއެްރައްޔިތުން ކުުރވާފައި

އިްފްތާގަހަްވާހަކަ.ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް،ްމިްެއއްގެްބިލުތަކަށްްފަިއސާްދައްކަމުންދާވަކިްބަް،ބިލުތަކަށްްފައިސާްނުދައްކާ

ްޚަބަރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިވެސް ްފައިސާްލިބިގެން ްއެަކއުންޓުަގއި ްއެމް.ެއމް.އޭ ްއެހެންނަމަވެސްްްދިޔައީ ްނެތޭ. އެއް

ްއެމް.އެމް.އޭ ްފައިސާކޮޅެއް ްމިނިސްޓްރީން ްއިބްރާހީްފިނޭންސް ްޤާސިމް ްމިހާރު ްލައިގެން ްިވޔަފާިރްެއކަުއންޓަށް މްގެ

ްޕޭ ްއަށް ްޓްރެވަލްސް ްވިލާ ްއާރު.ސީ.އެން.ީސްކުންފުނި ްބޭފުޅާގެ ްއިންނެވި ްމިނިސްޓަރަށް ްޑިފެންސް ްހަދައިފި. މަންޓެއް

ްޕޭމަންޓުކޮންސްޓަރަކްޝަ ްކުންފުންޏަށް ްއަޅުްން ްމިއީ ްރަީއސް.ްހަދައިފި. ްޢިްއޒަތްތެރި ްަކމެއް. ްކަންބޮުޑވާ ަގނޑުމެން

ްޢާއް ްރައްޔިތުްނ، ްއެޢާއްމު ްފަރާތްތަކުން ްިވޔަފާރިކުރަްއވާ ްަދއުލަތުންްމު ްއެްްތިބީ ްނުަދއްަކއިގެން ްފައިސާ ްދޭންޖެހޭ

ނުދީގެންްމުސާރަްދައުލަތުންްފައިސާްބޭފުޅުންނަށްް.ްމިްމަސްްމިްނިމިގެންދަނީްއެންގެްވިޔަފާރިްހުއްޓޭްިހސާބުގަބޭފުޅު

ްނުްދޭނެ ްއަދި ްކުލިގޮތެއް ްތަންތަނުގެ ްތިބީ. ްނޭހޯދިފައި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްތިބީ. ްނުހޯދިފައި ްގޮތެއް ްމިނދެއްކޭެނ ްގޭ

ްގަވަުރނަރަށްްއަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްުކރެވޭނެްސްްނިމޭއިރުމަ ކަމަކީްބޭުރގެްެއިކްްމުސާރަްދޭނީްކިހިނެއްތޯ.ްހަމަްއެކަނި

ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއަދާކުރެވޭނީ. ްއެކަނިހެން ްލޯނު ްދައްކަންޖެހޭ ްްފަރާތްތަކަށް ްދައުލަތުގެ ްމި ްދުވަހު ްހޯމަ 4ްއަންނަ

ްބަްެއކުްވަޒީރުންނާ ްކޮމިޓީަގއި ްއްދަލުމާލިްއޔަތު ްމާދަން ްއަދި ްގަވަރ2ްުކުރާނަްނ. ްއެމް.އެމް.ޭއގެ ްނަރާްޖަހާއިުރ

ްމި ްހާމަކޮށްދޭންނަްބައްދަލުކުރާނަން. ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޢުލޫމާތު ްޢިްއޒަތްތެިރްންކަމުގެ ްޝުކުރިއްޔާ .

ްރައީސް.ް

ް
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ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްބަޖެޓަށް ްދައުލަުތގެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް. ބިލުތަކެއްްްޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަލައިްށަހެޅެމުންދާއިރުގައިހު ނޑުމނެން ްއެބައަުޅގަ ްްލަން ްަބޖެޓ2113ްުެޖހޭ ްއަހަުރގެ ްރިޕޯޓަށްްވަނަ ވަަނ2113ްް.

ްަދއުލަތުންްހުށަހަޅުއްވާަފއިްއޮތްްބަޖެޓުޓްްބަލާއިރުގައިްއަހަރުްބަޖެޓްްރިޕޯ ްބިލިައންްރުފިޔާްހޯއްދަވަންްއޮތީްމ1.8ްިގެ

ްއެހެންނަމަ ްތެރެއިން. ްބިލުތަކުެގ ްހުށަހަޅުއްވާ ްއޭގޮތަށް ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު ްދައުވެސް ްއޮތީ ްނިންމާފައި ްހުށަހަޅާްރު ލަތުން

ްއެ ްހުށަހަޅައިގެން ްްބިލުތައް ްލިބޭނީ ްދައުލަތަށް ްފާސްކޮށްދެއްވަިއގެން ްމަޖިލީހުން ްރުފިޔ1.5ްާިބލުތައް ކަމަށް.ްްބިލިއަން

ްަރއީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަޖެޓަކީ ްރުފިޔ15.3ްާަދއުލަތުގެ ްާވއިރުަގއި،ްޭއގެކަމަްބިލިއަން ްފާސްކޮށްަފއި ްށް 2.3ްތެރެއިން

ްރުފިޔާ ްއަާދކުރުމަށްްބިލިއަން ްދަރަނި ްަދއުލަތުގެ ްމީގެޓަކަްްއަކީ ްފައިސާ. ްހުރި ްހިމަނާފައި ްމިއި ަގިއްބަޖެޓުްްއިތުރުން

ވެހިްދައުލަތުންްބިލިއަންްރުފިޔާްައދާކުރުމަށްްދ111ްިދަްއކަްނޖެހޭްްއަންްރުފިޔާްއިންޑިއާްސަރުކާރަށްބިލ1.6ްިނުހިމެނޭް

ބިލިއަންްރުިފޔާްވަނ4ްްީބިލިއަންްރުފިާޔގެްތެެރިއނ15.3ްްްް،ވަނީްމިްއެހެންކަމުންްަދއުލަތުގެްބަޖެޓުން.ްވަނީްދަްއކާފަ

ހަަމްްރައީސް.ނުވޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްްބައިކުަޅްއެއްަބއިްއަދިްފާއިެތއްްއަހަުރގެްދެންްލޯނުްއަދާކުރުމަށްްދައްކާފަ.ްދައުލަތު

ް ްލިބެންޖެހޭ ްދައުލަތަށް ްލިބުމަށ1.5ްްއެހެންމެ ްރުިފޔާ ްމިްބިލިއަން ނޑުމެންނަށްްބިލުތަްޓަކައި ްއަުޅގަ އް

ްްދެވިއްޖެފާސްނުކޮށް ްއިތުރުެވގެންނަމަ ްދަރަނި ްދަުއލކަތުގެ ްއެއީ ްރައީސް.ާދނެކަން ްޢިްއޒަތްތެރި ދައުލަުތގެްްޙަޤީޤަތަކީ.

ްއާމްދަނީ ްހުރި ނޑައަޅާަފއި ްކަ ްްބަޖެޓަށް ްލިބޭނ13.5ްެއަކީ ްމިްްބިިލއަނުން ްްކަމަށް ްރުފިޔާ.13.44ްްއޮތީ ބިިލއަން

މިގޮތަްށްް،އޮތީްްބިލިއަންްރުފިޔާްދައުލަތުންްަލފާކޮށްފައިްއ1.8ްްެކަމަށްްލަާފކުރާްފައިާސގެްއަދަދަކީްްއިތުރަށްްލިބޭނެމީގެ

ްތެެރއިން ްބިލުތަކުގެ ްރަީއްސ.ްހުށަހެޅޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެތރެއިންްމިްހޯދުމަށް. ްޚަރަުދގެ ްދެންނެވި ްކުރަން، ްަދއުލަތުން

%ް ްތެރެއިން ްޚަރަދުގެ ްއޮތް ްމ71ްިނިންމާފައި ްގޮތުގައޮްޚަރަދުަގއި ްޚަރަދުގެ ްރިކަރަންޓު ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި .ްތީ

ް%އޭގެ ްމުަވްއޒ48ްަތެެރއިން ްމުސާރަްދައުލަުތގެ ްހިްފުންގެ ްގޮތުަގއި ްއިނާޔަތްތަުކގެ ްޢިްއޒަތްތެިރްާއއި ްޚަރަދު. ނގާ

ްމިްރައީސް. ްވާހަކަްދަންނަވަން ްބަޖެޓުްއުޅޭ ްދައުލަުތގެ ްބަޖެޓުމިގޮތަްައކީ ނަޑއެޅުމަށްފަހުަގއި ްކަ ްްަގއިށް 1.6ްނުހިމެނޭ

ސަރުކާުރެގްްގެްދަރަނިަތއްްއަާދކުރުމަށްްޓަކަިއ،ްކުރީކުރީް،ަގއިްހިމެނިފައިްނެތްންްރުފިޔާްާއއިްަދއުލަތުގެްބަޖެޓުބިލިއަ

ްްއަދާކުރުމަށްްތައްދަރަނި ްބަޖެޓުބިލިއ2ްަޓަކަިއ ްމުޅި ްހިމެނުމުން ްރުފިޔާ ްދެން ްޚަރަދުްގެ ްއެއްބައި ްމިބައިކުޅަ ްކުރަން

ްސަރު ްކުރީ ްިޒންމާޖެހެނީ ްމިްތައްކާުރގެ ްއެހެންކަމަށްްއަދާކުރުމަށް ްަސރުކާރުން. ްރުފިާޔެގ15.3ްްާވއިުރަގއި ބިިލއަން

ް 6.3ްްތެރެއިން ްނޫނީ ްރުފިޔާ ްޚަރަދުކުރ6.5ްީބިލިއަން ްއަދާކުރުމަށް ްދަރަނި ްދައުލަތުން ްުރފިޔާ ްދެންްބިލިއަން މާ

ްމުވަްއޒަ ްމުސާރައަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަދާްފުންެގ ްއިާނޔަތްތައް ްވިސްނާލަންޖެހޭއާއި ްައޅުގަނުމެން ްއެއީ ްކިހިނެއްތޯ ްކުރާނީ

ްދޭތެރޭގަިއް ްހާލާ ްރައްޔިތުންެގ ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭުރކުރެވިދާނެ. ްބިލުތައް ްާވހަކަދެއްކިދާނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ކަމެއް.

ްއެބަ ްބަޖެޓާްޖެހޭ.ްމިްވިސްނާލަން ްއަހަުރގެ ްމި ްބަޖެޓުްެބހޭްެދންނެވީ ްިރޕޯޓުންްގޮތުން ުޅގނުޑްނަގާަފއިްއަްކޮމިީޓގެ

ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޢުލޫމާތު. ްމިްްހުރި ްައޅުަގނޑުމެން ްިމއަދު ްއޮތްއިުރގައި ްމިހެން ްފާްކަން ސްކޮށްނުދެނީްބިލުތައް
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ްޖެއްސުންކުރަ ްކަމަށްސަރުކާރަށް ްއެްން ްޖެއްސުން ްަދންނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ްަރއްޔިތުންނަށޭ.ްްވާނަމަ ްދިވެހި ކުެރވެނީ

ްކޮމިޓި ްމާލިއްޔަތު ްމިއަދު ްއޮތް ްހިފަހ14ްަަގއި ްޢިްއޒަލޯނެއް ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްއިލްޔާްސްއްޓަިއގެން ްމެންބަރު ތްތެރި

ްކޮންޓްރޯލް ްމާްލަބީބުމެން ްހުރިހާކުރާ ްކޮމިޓީަގއި ްިތބިއިރުަގއި،ްބިލުތައްްލިއްޔަތު ްލޯނުތައްްްހިފަހައްޓައިގެން ނޫނީ

ކުރަންެޖހޭްމަސައްކަތްްކުެރވުނަނުދީްްއަށްްރާނީްތަރައްޤީމްދިވެހިްދައުލަތަށްްލޯނުްނަގަިއގެންްޢުް،ްހިފަހައްޓައިގެންްތިބެ

ްކޮންްމިްހިފަހައްޓައިގެން ްޖެއްސުންްތިބީ ްމިއީބަޔަކަށް ްސުވާލެއް. ްޭބނުން ްކޮށްލަން ްައޅުަގނޑު ްއެއީ ދިވެިހްްކުރަންތޯ

ްޖެއްސުން ްޢުކުރުަމށްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތަރައް. ްގެްމްރާނީ ްަރއީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ްއަކީ ްލޯެނއްްޤީ ްނަގާ އަޅަން

ނުޑވަރުްބިނާކުރުމަށްްނަގާްލޯނެއްްނޫން.ްއެއީްދިވެހިރާްއޖޭގެްފަޅުތަކާއިްބަނދަރުތަްއްްގެނޫން.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގަ

ްްލޯނު...ްއާއިްއެހެންްކަންތައްތަކަށްްހައުސިންް،ޓަކައިްްއަށްްމްރާނީްތަރައްޤީޢުއެއީްދިެވހިރާއްޖޭގެްްހެދުމަށްްނަގާްލޯނު.

ް

 ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ްޢަބްދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަުރ ްދާއިރާގެ ްމައްސަލަهللاްއިހަވަންދޫ ްބެހޭ ްހުށަހެޅުމަށް.ްނިޒާމާ ްޢަބްދުްއެއް އަށްްهللاްއަޙްމަދު

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްުހށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވައިިފން.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްރައީސް ްމައްސަލަް.ޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭ ްއަޅުްްނިޒާމާ ްދޮގުހަދަމުންއެއް ްމުޠުލަޤަށް ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްނެގީ ްމި ނޑު ދާއިރުްގަ

ްބަޖެޓާޢިއްޒަތް ްދައުލަތުގެ ްއޮތީމަ. ްވިދާޅުނުވެ ްއެއްެޗއް ްވަކި ްދޭތެރޭ ްމިކަމާ ްރިޔާަސތުން ްރައީސް ތުންްގޮްބެހޭްތެރި

ްފާސް ްނިކުރިއަޅުަގނޑުމެން ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްފެންނަށް. ްހާމަކޮށް ްއެންމެންނަށް ްއޮތީ ްއެ ްނިމެންދެންްކުރުްނ ްނުކުތާ ޒާމީ

ްދާއިރާފުރުޞަތު ްމޮޅަދޫ ްތަމްސީލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްރަނގަޅު. ްފާސްކުރިްްދެއްވިްއޔާ ްބަނދަރަށް ްމޮޅަދޫ ްފާސްކުރި، އަށް

ނަޑއިލާފައިްޓެކްސްގެްއާމްޕޯޓުްޑިއުޓީްއަޅުލާރިކޮޅުްވެސްްސަރުކާރުންްާކލީ.ްދެންްއައިސްްއިމް ނޑުމެންްކަ އިންްދަނީްގަ

ްދައުލަތަ ްވައްދަމުންއަޅުަގނޑުމެން ްބިލިއަނެއް ްއެތައް ްއާރު.ށް ްކުންފުންޏަކަށާދާއިުރގައި ްކިޔާ ްއެހެންް،ްީސ.އެން.ސީ އަދި

ް ްކެއުމަށް ްސިފައިންގެ ްފުލުހުންނާއި ްބަހާލީ. 91ްްކުންފުންޏަކަށް ްބަދަލުކޮށްފ181ްައިން ނުލަިއްްރެކްޓަކާއި،ްކޮންޓްއަށް

ނޑަށްްދަނީ.ްދިވެހިްދައުލަތުގެްރައްޔިތުްނގެްފައިސާްދެމުންްއެ މިްޤައުމުްމިްއުޅެނީ.ްްޖެހިގެންިމޮގތަށްްބޭނުންކުރީމަްބަ

ނޑުމެންމިްވާހަކަ،ްއެހެންވީމާ ް...ަދއްކަންެޖހެނީްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމެންބަރު ްމައްސަލަް،ޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭ ްްނިޒާމާ ްފުރުޞަތުގައި ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްވާހަކަަތްއްއެއް ތި

ްފުރުޞަތުް ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްގެންދަވާ! ްކުިރއަށްކުރިއަށް ްާވހަކަކޮޅު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ގެްނގޮސްްްއަރުވާަފިއވާ

ްފުރުޞަތު ްލަބީބަނިންމާލުމަށް ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްމައްސަލައަރުވަްނ. ްނިޒާމީ އެއްްްށް

ްއަރުވަން.ހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްުޝކުިރއްޔާ ްަރއީސް. ްޮދގުޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަަކނޑަެއޅިގެން ްމިހާރު ްމެންބަރުްހަދަމުން ކަދަްއކަާވ

ްގެންދަވާ ްމެންބަރެއްތީ. ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްނާޒިމު، ްމުޤައްރިރަކީ ްކޮމިޓީެގ ްއެމް.ޑީ.ޕީމާލިއްޔަތު ްކޮމިޓީގައި ްއެ ްއަދި ްތިްން. ގެ

ދެންްކޮންްބަޔަކަށްތޯްކޮންޓްރޯލްއޮެވގެންްެއްމެންބަރުންްނޫންްދެންްތިއްބަވަނީްހުސްްސަރުކާރުްކޯލިޝަންގެްބޭފުޅުން.ް

ްޖީބަށްްލައިެގންްތިބީ.ްް،އިގެންްފޮރުވާލަލޯނުތައްްއަތްމަތީްއަޅާަލއިގެން،ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެހޭ ްއެހެންވީމާ،ްނިޒާމާ ްޫނން. ްޢިއްްމައްސަލަެއއް ްތެދުކޮންމެ ްވާަހކަދައްަކވަންވާީނ ްވެސް ްމެންބަރަކު ،ްބަހުންަޒތްތެރި

ްމެްއެނގިްރަނގަޅަށް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުން ްބިނާކޮށް. ްމައްޗަށް ްމަޢުލޫމާތުގެ ްކުިރއަށްްހުރި ްވާހަކަޮކޅު ންބަރުގެ

ްއަރުވަން.ްނިންމާލުމަށްްފުރުޞަތުްގެންގޮސް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ްޢިއްޒަތްެތރި ްވާހަކަިއަގއި ްއެ ނޑު ްރައީސް.ްއަުޅގަ ްބިލާްޢިއްޒަތްތެރި ްދައުލަތުގެ ްފާހަގަކުރީ ްނަން ްދެކޮޅަށްްްމެންބަރުންގެ

ްބޭފުޅަކަށްވާހަކަ ްެއއްްދެްއކެިވ ްވާތީ. ްބޭފުަޅަކށް ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިޓީަގއި ްމާލިއްޔަތު ގޮަތކަށްވެްސްާވތީ.

ް ްަމޖިލީހުގެ ްއެނގޭ ްވެްސ ްކޮމިޓީގަްއަޅުަގނޑަްށ ްމެނ11ްްްއިއެ ްިޢްއޒަތްތެރި ްތިއްބަވާކަން. ްމުޅިްމެންބަރުން ބަރަކަށް

ްކޮންޓްރޯލް ްއެކޮމިޓީ ްއަނުކުރެވޭނެަކން. ްއެްއީ ނޑަށް ްހުރިހާްްނގޭުޅގަ ްވާހަކަދެްއކިއިރު ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ އެްއޗެއް.

ްއެްއޗެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްއެންމެންނަށްްވެސްްއެ ލޯނެްއ14ްްއަކީްދައުލަތުންްްއުޅޭްވާހަކަްދަންނަވަންްމިް.ނގޭނެ

ނަޑއަޅާފަް ްކަ ްއޮީތކީނަގަން ްއެ ްހިލާލީގޭަގއިރައީސުލްްއި ްހުންނަވާ ްނޫނޭ.ްްގެބުރ14ްީްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަާޅކަށެއް އިމާރާތެއް

ް ްެއތ14ްާއަދި ްއިމާރެއް ްދިވެްބުރީގެ ްއެހެްނވީއެޅިޔަްސްެއއީ ްއެސެެޓއް. ްަދއުލަތުގެ ްެނގުމުެގްްިއރުގައިހި ްލޯނުތައް މި

ްދައުް،ނުދީފުރުޞަތު ްދިވެހި ްދެން ްމިހިފަހައްޓައިެގން ްކުރަން ްޢުްލަތުން ްހުރިހާ ްތަރައްޤީތަކަކަށްްޖެހެނީ،ްހިނގާ މްރާނީ
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ް ްމިފައިސާ ްމަޝްރޫޢުތައްްްޚަރަދުކުރަން ްމި ްސަރުކާރުން ްއިން.ްއެހެންނަމަވެސް ްޓެކްސް ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްދިވެހި ޖެހެނީ

ްަފއި ްެޓކްްސއަކުން ްއޮތީ ްގޮތަކަްށްނޫން.ްއެހެންވީމާރާވާފައި ްަދއްކާ ްމިް،ްސާ ްގޮތަށް ްމި ްގޮުތަގއި ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު އަުޅގަ

ްެގއްލު ްެއްއވެސް ްޭއގެ ްބޭރުކުރުމަކުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށްމެބިލުތައް ްސަރުކާރުެގްް.ނުލިބޭނެްއް އަދި

ްމެންބަރުންނަކަށްްވެސްްނުލިބޭނެ...ްއެކަމަކުްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްވަޒީރުންނަކަށްްވެސްްނުލިބޭނެ.ްއަދި

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަން.ްއިބްރާހީމުްއެއްްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްލަމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްިޢްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަ

ްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްރިކަމަންޑޭޝަނުް ްފާސްކުރިއިރު ްބަޖެޓް ްރައީސް. ްމިޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅާފައިވާނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ްށްގޮތަކަްގެ

ްދެިރއޭ ްސަރުކާރު ްައނެއްކާ ްނުެނގޭނޭ. ްޓެކްސެއް ްިއތުރު ްހުށަނޭޅޭނޭ. ްބިލެއް ްގަރުދިަޔްްއި،ިކާޔފަްޓެކްސް ރަްއޔިތުންގެ

ްް،ބޯތައްޓަކުން ްސަރުކާރު ްހެޔޮ ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްނުނެގޭނެ. ްބޯތައްަޓކުން ްރައްޔިތުންްރިހަ ްމިހާރު ނެތަސް.

ނޑަށް ްސިްއިްޖައްސާފަބަ ްަނގަން. ްއެްއޗެއް ްއެއްަޗކުން،ްމެންތިްހުރިހާ ްހުރިހާ ްމި ްސަމާާނ، ްއިމާރާތްކުރާ ްއާއި

ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިްއޮތީްބޮުޑކޮށްފަިއ،411ްް.ް%މަސްވެރިންގެްހުރިހާްސާމާނެއްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނޫްނިޒާމާ ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!އެއް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަްން. ްނޫން.ްްއްސަލަނިޒާާމްބެހޭ އެއް

ްވާފުރުޞަތު ްމެންބަުރ ްއިބްރާހީމްއަރުވާފަިއވާ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްނިންމާލުމަށް ްކުިރއަށްްްހަަކކޮޅު ްވާަހކަކޮުޅ ުމއްޠަލިބު

ްވަރަްށްކުޑަްަވގުތުޮކޅެއްްއޮތީ.ްް.ގެންގޮސްްނިންމާލުމަށް

ް

ް:ވާހަކަދެއްެކވުންްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުއްޓަސްްހަމަ ްއެކަނި ްތިމަންނަ ްވިދާޅުީވ ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްވެސް ނިންމާލަމުން

ްހުއްޓުަވއި ނޑުލޯނުތައް ްައޅުގަ ްެއކަމުންްލާނަމޭ. ްހުއްުޓިވޔަސް ްވެްސްްދަންނަވާނީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހަމަ އަސަރުކުރާީނ

ްވިސް ްސަރުކާރުގެ ްމި ްދާއިރާތަކަށޭ. ްނިސްބަތްވާ ްެނތް ްތަރައްޤީކުރާކަެށއް.ްނުމެއް ްއިސްަކންދީގެން ްދާއިރާައކަށް ވަކި
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ްބޭ،ްއެހެންވީމާ ްހުއްޓުަވއިހުރިހާ ްލޯނުތައް ްވެގެން ްމައްސަލަފުޅުން ްއެއްވެްސްްލުަމކުން ްހަމަ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްނެތް. އެއް

ްހުރިްމައްސަލަ ްމި ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ްއަުޅަގނޑު ްނެތް. ްހުންނާނަންްެއއް ްސަރުގޮތަށް ްައޅުަގނޑުް. ްެވއްޓުނަސް ކާރު

ނޑުްހުންނާނީްއަޅުަގނުޑްްހުންނާނީްހުރި ނޑުްބަދަލެއްްނުވާނެ.ްއަުޅގަ ގޮތަށް.ްއަދިްއެހެންްސަރުކާރެއްްއަޔަސްްއަުޅގަ

ްގޮތަށް...ްމިްހުރި

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުއޭދަފުށީްދާ

ްއި .بسن هللا الرحون الرحين ްއެްކސްޕޯޓު ްމްއާދެ، ްޤާނޫނަށް ްވިލުފުށީޕޯޓުެގ ްބިލެއް ދާއިރާެގްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ

ްކަމަށްް ްހުށަހެޅުއްވި ްރިޔާުޟްރަޝީދު ްމެންބަރު ްމަނިކުފާނަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްްޓަކައި ނޑު އަުޅގަ

ްއަޅުގަް،ޕޯޓުއިމް ްޤާޫނނަށް ްތަނުއެްކސްޕޯޓުގެ ްމިދިޔަ ްބަދަލުތަކެއް ްްގައިނޑުމެން ްއަޅުގަވެްސ ގެނެސްފިން.ްނޑުމެން

ްހުަށހެޅި ްސަރުކާރުން ްވޭތުވެިދޔަ ްައޅުަގނޑުމެން ްެގނެއްސިން. ްބަދަލުަތއް ްބޮޑެތި ްިސޔާސަތެއްްް؛ވަރަށް ް،ކޮންމެ

ްއުސޫލެއްް ްކޮންމެވެސް ްއޮންނަންް، ްސިސްޓަމެއް ްމީހަކަށްްކޮންމެވެސް ްއެ ްއައިމަ ްމީހަކު ްެއ ްވެރިޔަކު ްކޮންމެ ްޖެހޭނެ.

ިއ،ްނުދާނެ.ްކޮންެމވެސްްނިޒާމެއްެގްތެރެއިންްލާފަބައްޓަންކޮްށގެންްމިްޤައުމެއްްކުރިއަކަށްްމިްޤައުމުްބޭނުންވާްނިޒާމަކަށްް

ނޑުމެންްރޭވިފައިްއޮތްްިނޒާމެއް.ްއެހެން ޤައުމުްހިންގާނެްފުރަތަމަްމިްއުޅޭްްއިވެރިކަންްދޫކޮށްލާފައެންމެންްނޫނީްއަޅުގަ

ްބިނާކޮށްފަ ްމަްއޗަށް ްޭއގެ ްރާވަން. ްކޮގޮތް ްޤައުމަށް ްދެން ްައޔައި، ްވެރިޔަކު ްއޭގެންމެ ްބިނާކޮށްގެްންްްސ މަްއޗަށް

ްގޮތްތަކަކަށްްކުރަން.ްއެހެންވެރިކަން ްއާ ްއަބަދުވެސް ްޖެހޭނީ ްބައްޓަންކޮށްް،ނޫނިްއާޔްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތްތަަކކަށް ،ްއާ

ނަޑއި އަެނއްްބަަޔުކް.ްނެާލނެ.ްއަނެްއްބަޔަުކްޖީ.އެސް.ީޓްއެްއްނަގާއެއްްަބޔަުކްޓިުއޑީްަނގާނެ.ްައނެއްްބަޔަުކްިޑއުޓީްކަ

ްނަގާ ްމިހެންއަނެކަްއޗެްއ ްއެްއ، ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ްވާަހަކްނެ. ްޓެކްސްތަެކއްެގ ްަވރަށް ްނޭނޭގ ްކިޔަން ްނަން ގޮްސ

ނޑާަލންވެގެން ްކަ ްޑިއުޓީ ްއިމްޕޯޓު ްސަރުކާރުން ްކުރީ ްއަންނަނީ. ްމި ްދައްކަމުން ްެއްއްް،އަޅުަގނޑުމެން ޖީ.އެސް.ޓީ

ެގް.އެސް.ޓީްޖީްއިއެކީގަްްށްްބަދަލެއްްނާދޭ.ްއަދިްމިްބިލާއަކަމިހާރުވެސް.ްޖީ.އެސް.ޓީްއޮތްްްތަޢާރަފުކުރީ.ްޖީ.އެސް.ޓީްއެބަް

ްފަސޭހަްްބިލެއް ްވާނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްސަބަބުން ްމީގެ ްނާދޭ. ްރައީސްްްއެއްްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޯންނާނެ. ވެސް

ް ްހުށަހަޅާ ްސަރުކާރުން ްތަާބވަމާ. ްއުސޫލަކަށް ްކޮންމެވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައޅުަގނޑުމެންްއެއްްއެހެންވީމާ، ޗެއްސަށް

ތިބީްސަރުކާރުންްހުށަހަޅާްއެްއޗެްއސަށްްތާއީދުކުރަން.ްއެްއެްއެޗހިްްޫނން.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްކުރާކަށްްބޭނުމެއްޖެއްސުން

ްމީގަްްފާސް ްކޮށްދޭން. ްްމައްސަލަްއިްވެސް ްކޮަބއިތޯ. ްައކީ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްރަމަޟާންްކުރިމަތިވަުމން ްއަންނަނީ މި

ްޒިންމާނަގަނީ؟ްޖީ.އެސް.ޓީްމައްޗަށްްދާނެ.ްމީްޔަޤީންކަމެއް.ްކާކުތޯްމިްއެއްޗެްއގެްައގުްްމަސް.ްހުރިހާ ންްއެންމެްކަމުގެ

ނޑޭ.ްިއމްޕޯޓްްއެއްްލާރި އަށްްމައްޗަށްްމިްގެްނދަނީ.ްއަނެއްކާްއަޅުަގނޑުމެންްްއެކްސްޕޯޓުްޑިއުޓީްިއންތިހާް،ެވސްްނުކެ

ް ްބަލައިލިއިުރގައިމި ްެއއްެޗއްސަށް ްޑިއުީޓްނެްޑިއުީޓްނަގާ ްގޮތަކަށް ްަކހަލަ ްބޭނުންާވްީމްމުޅިން ގެްންހުރީްޒުވާނުންނަށް

ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ް%ް.އެްއޗެހިން. ްއާބާދީގެ ް%52ްރާއްޖޭގެ ްއެހެންކ61ްަނުވަތަ ްޒުާވނުން. ްމިްއަކީ މަށްވަންޏާ
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ނޑިވަެޅއްަގއިްަޓކައިްައޅުަގނޑުމެންްމިފަދަްކަމެއްްކޮށްލުމަށްޒުވާނުންްނިކަމެތި ޢިްއޒަތްތެރިްކުރަންވެދާނެތޯ،ްްމިފަދަްދަ

ްމިްވާހަކަރައީސް.ްފަހަރެ ނޑު ްައޅުގަ ްފަރާތަކުންްނޫއްަގއިްވެސް ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްމިްވާހަކަދައްކަނީ ނޑު ދައްކަނީްން.ްއަޅުގަ

ްް،އަޅުަގނޑުް ްހައިސިްއޔަތުން. ްމެންބަރެއްގެ ްދާއިރާެގ ްޚިޔާލެއްްމީއޭދަފުށީ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްޕީ.ޕީ.އެމްްކީ ްނޫން. ެގްވެސް

ނޑުސްނުވި ްއަޅުގަ ްމީ ްނޫން. ްވެސް ްރައީސްމެއް ްޢިްއަޒތްތެރި ްޚިޔާލު. ްބައެްއްް.ގެ ްތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ދެން

ްއެ ްފާޑުކިަޔއި،މެންބަރުން ްސަރުކާރަށް ްވިދާޅުވޭ ްފާޑުކިާޔްްބަ ްސަރުކާރަށް ްިތބެގެން ްތެރޭަގއި ްކޯލިޝަންގެ ސަރުާކރުގެ

ްއަ ްކޯލިވާހަކަ.ްީކްއވެގެންތޯ ނުޑމެންްސަރުކާރުގެ ްފާޑުިކޔަންްުޅގަ ްތިެބގެން ްފާޑުްޝަުނެގްތެރޭގައި ްއައިމަ ްހާލަތްތައް ޖެހޭ

ްޢި ްމި ްމެންބަރުނުކިޔަންވީ.ްީކްއވެގެންތޯ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްއްޒަތްތެރި ްމި ްތިެބގެން ްމަޖިލީހަށްްފާޑުކިޔަނީ؟ްކަމުގައި ަޒތްތެރި

ްއެހެންވީމާ، ްކިޔަނީ؟ ްބައެއްތޯ ްދޫކޮށްލާފަްކޮން ްވަޑަިއގަްގެްއިމެންބަރުކަން ްމަންަނވަންވީއަށް ްމި ޖިލީހަކީްނޫންތޯ.

ްހިތްހަމަ ްކަމަށްތިމަންނަމެން ްމަޖިލީހެއް ްދޫކޮށްލާފަްނުޖެހޭ ްއިސްތިޢުފާްގެްއިވަންޏާ ްަވޑަިއގަންނަަވންވީނޫންތޯ ދީފަ.ްއަށް

.ްއޮެތއްްނޫންތޯްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްވެސްްދެންްމިްބުނަނީްކޯލިޝަނުންްކަލޭމެންްބޭރުވާށޭ.ްހަމަްއެްުއސޫލުްއެބަ

ްަރއީސް ްވާހަކަޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްވާހަަކދައްކަންދަްއކާއިރުް. ްވިސްަނއިގެން ްނިކަން ްޢިއްޒަތްތެރިްަގއި ްޖެހެނީ.

ްޕާޓީްރައީސް. ްތިެބގެން ްޕާޓީގައި ްބޭފުޅުން ްހިތްހަމަްބަެއއް ްފާޑުކިާޔ. ްއެބަ ްޕާޓީއަށް ްއަވަހަށް އިްންްނުޖެހެންޏާ

ނިޑގެންދާންވީްނޫންތޯ.ްފާޑުކިޔުމަކީްއޮން ވިޔަސް.ްމިސާލަކަށްްްކޮންމެްތަނެއްގައިްހުރިްކަމަށްްކަމެއްްއެއީްޖެހޭނެނަންކެ

ްވެރިކަންްގެއަޅުަގނޑުމެންް ްވޭުތވެދިޔަ ްވެރިކަން، ްނަޝީުދެގ ްީވްޙަްަރއީސް ްފާޑުިކޔަން ްވެްއޓިގެންދިޔަީއ ޤީޤަތުަގއި

ނޑިަވޅުަގއިްފާޑު ނޑުެމންްފާޑުްުނކީމަ.ްެއްވަގުުތަގއިދަ ކީން.ްިޢއްޒަތްތެރިްައޅުަގނޑުމެންްފާޑުޔަންޖެހޭނެ.ްކިވެސްްއަުޅގަ

ްދައްާކއިރައީސް ްވާހަކަ ްފާޑުކިޔާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، .ް ްރުަގއި ްދާނަންްްވިސްނާލަންޖެހޭމީ ނޑު ްއަުޅގަ ކަމެއް.

ްރަސޫ ްހަދީޘްކީރިތި ްއަންހެނަކުލާގެ ްޤަބީލާގެ ްމަހުޒޫބީ ްފުޅަކަށް. ްދުވަސް، ްރަސޫލާގެ ްއަންހެނަކުްވަރުގަްކީރިތި އި

ްހާދިސާވަްއކަށް ްދިމާވި ްަމއްސަަލއިަގއި ްއެ ްކަންބޮުޑެވއްޖެ.ަރއިޤުް.ކޮްށގެން ްމެުދގައި ްކީރިތިްްޝުންގެ ކަންބޮުޑވެގެން

ެއްއވެސްްމީހަކަށްްނުކެރިގެންްއުޅެނިކޮށްްބަެއއްްބޭފުޅުންްވިދާޅުެވއްޖެްތިްް،އަށްްމިްވާހަކަްދަންނަވާނީްކާކުތޯްރަސޫލާ

ްހު ްކެރޭނެ ްދަންނަވާލަން ްހަވާހަކަ ްމީހަކީ ްަޒއިދުގެރި ްއެކަނި ްއުާސމާމަ ްދަރިކަލުން ްއުސާމާއޭްފާނުެގ ްމީްް. ައކީ

ްދެންނެވީ.ްދެންނެވީމަް،ފާނުްވަރަްށްލޯބިފުޅުާވްބޭފުޅެއް.ްއުސާމާއެކަޭލގެ ްވާހަކަ ްއެ ްކީރިިތް،ްކީރިތިްަރސޫލާއަށް ކީކޭތޯ

ްދެން ްއެކަލޭގެފާނަށް ްތިމަންނެވީރަސޫލާ ްމާތްކަލޭ.ްކަލޭގެފާނު ްދަންނަވަނީ ްތި ްމާފުކުރަންހެއްޔެވެ؟هللاގެާފނަށް ްެގްހައްދެއް

.ްވޭުތވެދިޔަްުއއްމަތްތަްއްކީރިތިްރަސޫލާްކޯފާއިސްކުަރްއވައިްޚުތުބާްވިދާޅުވީދިަޔއީ،ްއްމަތްތައްްހަލާުކވެގެންވޭތުވެިދޔަްއު

މީހަކުްއެކަންްްބުރިކޮށްލައޭ.ްމޮޅުމެްއްކޮށްފިއްޔާްއެްމީހާގެްއަތްހަލާކުވެދިަޔއީްނިކަމެތިްމީހަކުްކަމެއްްކޮށްފިއްޔާ،ްަވއްކަ

ްނަތީ ްްޖާކޮށްފިއްޔާ ްުޙކުމް ްއެ ްނުކުެރއޭ. ްކަމެއް ްއެ ްެވގެންައކީ ްނަތީޖާއަކަށް ްޭއެގ ްނުކުރެޭއ. ދިަޔީއްތަންފީޛެއް

.ްމުަޙއްމަދުފާނުގެްދަރިކަލުންްފާޠިމާްވައްކަްނކުިރޔަސްްއަތްބުިރކޮށްލާްހުށީމޭ،ްންދިއުމޭ.ްއެހެންވީމާއުއްމަތްތައްްހަާލކުެވގެ

ް ްދޭހަވަގެންއަޅުަގނޑުމެމިއިން ްމި ްޕާޓީއެއްގަްންނަށް ްތެރޭަގއިްް،ހުއްޓަސްްއިމަޖިލީހުގަް،ހުއްޓަސްްއިްދަނީ ސަރުކާރު
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ްވިޔަސް ްމީހަކަށް ްމޮޅު ްކިތަންމެ ްެއއީ ްޮކށްފިއްޔާ ްކަމެއް ްގޯްސކޮށް ްކަމަށްް،ހުއްޓަސް ް،ވިަޔސްްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ

ްވިަޔސް ްމިނިސްޓަރަކަށް ްވި، ްރަީއަސށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާޑުިކޔަންޖެހޭނޭ.ްަމޖިލީހުގެ ްއައިމަ ްހާލަަތށް ްާފޑުކިޔާ ޔަސް

ނޑުމެންއަކީްހަލާކުވެްޖާނުކިޔުމުގެްނަތީ ތަންްފެނުނު.ްޢިއްޒަތްތެރިްްިދޔަނަށްްމިދިޔަްސަރުކާރުްވެއްޓިގެންދިޔުން.ްއަުޅގަ

ްނަމަވެސްް.ރައީސް ްެއއްަޗކުން ްކޮންމެ ްެވއްޓުނީް.އަދި ްނަމަވެސް ްއެްއޗަކުން ްއެހެންނުކޮންމެ ްޢި. އްޒަތްތެިރްވާނީ.

ްޤާނޫް،އިމްޕޯޓު،ް.ްއެހެންވީމާރައީސް ނޑެއެކްސްޯޕޓު ްޑިއުޓީަނާގްކޮންމެވެްސްމިންގަ ްކިާޔއިރުަގއި ްައޅުަގނޑުމެން ް،އްްނޭ

ްހުންނަންއުސޫލުތަކެް ްއް ްއުސޫލާޖެހޭނެ. ްނަގަނީްއެ ްޖީ.އެސް.ޓީ ްބޮޑުކޮށްފިް،ޚިލާފުވެގެން ްއަހަރު ްމި .ްންްޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީ

ްޓެކްސް ްއެހެން ްަރއްޔިތުން؟ބޮޑުކުްަތއްއަނެއްކާ ްކޮބައިތޯ ްދެން ްގޮތްތަކުންްރަނީ. ންއާ ްހޯދަންްއަުޅގަ ްއާމްދަނީ ޑުމެން

ްއާއުޅެންވީ ްއަްނޫންތޯ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަްމާުޒކުަރންގޮތްތަަކަކށް ްވިސްނުން ްނޫންތޯ. ްނެތީތޯ.ްްވީ ްވިސްނުން ހުއްޓޭ.

ްބަ ްނުވަތަ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްަބއެއް ްތެރެއިން ްވިދާޅުވޭއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޭފުޅުން ްޢަބްދުްްއެއް ،ްންޔާމީهللا

ްކެްޕީ.ޕީ.އެމް ްރިޔާސީ ްދެއްކީމާ،ްގެ ްވާހަކަ ްތެލުގެ ްރާއްޖެނޑީޭޑޓު ްއެއަށްްްެތޔޮ ްބުނީމަ ްމަސައްކަތްކުރާނަމޭ ްނަގަން އިން

ްއެހެންވީމާްތަންްޖަހާޖޯކު ްިދޔަ. ްވެސް ްވިސްނު، ްތެޔޮމުއާ ްމާތްްްކުރަންވީމަސަްއަކތްްނެގޭތޯްްެވސްްން هللاްނޫންތޯ.

ްޚަްބިމުގަ ްާރއްޖެއި ްީކއްވެތޯ ްނަަގއޭ. ްެތޔޮ ްއެބަ ްދެޮކޅުން ްރާއްޖޭގެ ްލެްއވިޭއ. ްނުފެންނަންްޒާނާތަނެއް ްތެޔޮ ވީ.ްއިން

ްއެނގެނީ؟ ްކާކަށްތޯ ްއެްްނެތްކަން ްކާކަށްތޯ ްނެތްކަން ްމާތްްނގެނީ؟ގޭސް ްهللا ްެލއްވި ްމީސްަތކުންްޚަްބިމުަގއި ޒާނާތައް

ްވާޖިބެ ްއޮތް ްމަްއޗަށް ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެއީ ްނޫނޭްހޯދުމަކީ ްލާރިކޮޅެއް ްހުރި ްޖީުބަގއި ްމީހުންގެ ްއިނގޭތޯ. ޭކ

ްމަދު ްލާރި ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްދަމަިއގަންނަންޖެހެނީއަޅުަގނޑުމެން ްވަގުެތްއގައި ްރައީސްްވާ ދެންްް.ޢިއްޒަތްތެރި

ބަްވިދާުޅޭވްއެްއިރުްއަނެްއކާްައޅުަގނޑުމެންެގްތެރޭަގއިްބައެއްްބޭފުޅުންްގޮތުންްވާަހކަދައްކާްްބެހޭްޅުަގނޑުމެންްޑިއުީޓއާއަ

ްބައިޢަތު ްމީހުްސަރުކާރަށް ްތިބި ްސަބަބަކީްހިފައިގެްނ ްދެއްކޭ ްމި ްހައްތަހާެވސް ްއަޅުަގނޑަށް ްވާހަކަ ްމި ން،

ްމީހުންބައިޢަތު ްބައެްއ ްތިބި ްއޭެގްސަބަބުތަކެއްފާޑުްހިފައިގެން ްހުރެްނުކިޔަފާނެ. ްސަބަބުތަކާވެސް ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްދާެނ.

ްހިފަނީްމިސާލަކަށްްބޮޑެތިް.ްނިކަންްިވްސނައިބައްލަާވ!ްސަރުކާރަށްްަބިއޢަތުރައީސްްހަމައަށްްދާކަށްްނެތިން.ްޢިއްަޒތްތެރި

ްވަީޒފާ ްބޮޑެތި ްކަމަށްްމިނިސްޓަރުކަމާއި ްއިސްލާމްްހޯދަން ްއެއީ ްހުއްދަކުރާްވާނަމަ ްސަރުކާރަށްްްދީނުގައި ްނޫން. ކަމެއް

ްއިސްލާމް ްމީހަކަށްްްރައްޔިތުންނަށްްރާއްޭޖގެް،ޓަަކއިްޤައުމަށްް،ޓަކައިްދީނަށްބައިޢަތުހިފަންޖެހެނީ ްކޮންމެ ްެއއީ ޓަކައި.

ްްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސްްއަޅުަގނުޑގެްޕާީޓގައިްވަގުތުްއޮންނާނެ...ްވިޔަސް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު.، ްއެބަްޢިއްަޒތްތެރި ްވަގުތު ްއަދި ްިތރީހަކަްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްމިނެޓުއޮތް. ް.އޮތްްއެބަްށް

ްބޭނުންފުޅު ްމެންބަރު ްހުސްވަގުތުޮކޅަށްފަހުްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްފުރުޞަތ11ްުްނަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ އަުރވާނަން.ްޖަހާއިރު

ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމިހާރު ްޖަލްސާގ31ްްެއެހެންކަމުން ްމަޖިލީހުގެ ްހުްސވަގުުތކޮޅެްއްއަުރވަން.ްދެން މިނެުޓގެ
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ްކުރިް ްއަށްމަސައްކަތް ްއިންޢިއްްޖަހާއިރު.11ްދާނީ ްވަަޑއިގެން ްމެންބަރު ްޒަތްތެރި ްފުރަތަމަްްަކމަށްނެވި ްއެންމެ ވަންޏާ

ްދެންނެވީްާބކީްއޮތްްަވގުތު.ްއެރުވޭނެ.ްމިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުޢި

ް

ް]އަށ11:15ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެން ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްމި`ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ްުކރިއަށްްދަން ނޑު ްއަޅުގަ ްސަރުކާރުެގްްފަށަނީ. ގެންދާނީ

ްވިލުފުށީ ްްފަރާތުން ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި 79/31ްދާއިރާގެ

ްެއކްސްޕޯޓު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤާިއމް، ްއިޞްލާޙުޕޯޓުގެ ނޑާލިގެނައުނޫނަށް ްމެދުކަ ްޖަލްސާ ްބަހުސް ްބިލުގެ ް،އިުރގައިްމުގެ

ްމެދުހުސް ްވަގުުތކޮޅަށް ނޑާިލއިރު ްދާއިވާހަކަފުޅުކަ ްއޭދަފުށީ ްެގންދިޔައީ ްއަޙްަދއްަކވަމުން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި މަދުްާރގެ

ްއަރުވަން.ްށްްފުރުޞަތުކުރުމަމެންބަރަށްްވާހަކަފުޅުްފުރިހަމަްއަޅުަގނޑުްޢިްއޒަތްެތރިް.ސަލީމު

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުްނ:ްމުއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީއޭދަފުށީްދާ

ހުސްވަގުުތކޮޅަކަށްފަހުްައޅުަގނޑުގެްވާހަކަްހަމަްއަާމޒުކުާރނީްމިހާރުްމިްއޮތްްބިލަށް.ްްއާދެ! .بسن هللا الرحون الرحين

ނުޑްވިލުފުށީ ްރަޝީދުްމިްބިލުްހުށަހެޅުއްވިްކަމަށްްްރިޔާޟުްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްދާއިާރގެްއަދިވެސްްެއއްފަހަރުްއަުޅގަ

ްއަ ްޝުކުރުޓަކައި ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ނޑު ްދަުޅގަ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ްޑިއުޓީގެ ްދެން ްޑިއުޓީގެްއަދާކުރަން. އްކަނީ.

ްދައްކާް ްވިސްނާލަންއިވާހަކަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްފަދައިންް،ޖެހޭރުަގއި ްދަންނަވާލި ްކުރިން ނޑުމެން ނޑުމެްންްއަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑައިޖީ.އެސްްއެހެންވިްއޔާ ނޑައި.ޓީްރައްިޔތުންގެްއަތުންްކަ .ްއުީޓްނަގަންޏާްޑިއުޓީްނަންގަވާޑިްްއިލާފަލާ!ްޖީ.އެސް.ޓީްކަ

ނޑާލީްޖީ.އެސް.ޓީްތަޢާރަފުކުރާށޭްިކޔާފަ.ްޅޭށޭ.ްއަުޅަގނޑުމެންްޑިއުްގެްއަތުންްނަގަންްނޫހުރިހާްއެއްެޗއްްރަްއޔިތުން ޓީްކަ

ްޖީ.އެއެހެން ްތަޢާރަފުނަމަވެސް ްވެސް ްޑިއުޓީްް.ކުރީސް.ޓީ ްއަނބުރާ ްއަލުން ްއެހެންވީމާްވެސްްއަނެްއާކ ،ްަނގަންވީ.

ލިހެންްއަުޅަގނޑުްކުރިންްދަންނަވާލާކުވަމުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދާނީްހަްންްެއއްްދުވަހުންްއަެނއްްދުވަހަށްރައްޔިތު

ްމަސް ްރަމަޟާން ްކުރިމަތިވަނީ ްމި ްމަހުގަ، ްތަްރަމަޟާން ްއިްނތިހާއި ްއަގު ްބޮޑުެވގެންްކެތީގެ ދާނެ.ްއަށް

%ް ްްަގއ31ި%ްޫނނ21ްީއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްޖެހިެގންދާނެ. ްކުރިއެރުން ްހަމަ ްއެްއަޗކަށް ްދަންނަވާްހުރިހާ ްމި އެހެން

ްޢާއް ްއިސަބަބަކީ ްމުދާ ްއިމްޕޯޓު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްގޮެތއްަގިއ ްމިކްސްްމު ްއިމްޕޯޓުކުރާނީ ްމުދާ ްމީހުން މްޕޯޓުކުރާ

ްގޮކޮންޓެއިނަރ ްބައެްތުގަ.ގެ ްމަދު ްވަރަށް ްމީހުންނަކީ ްގެންނަ ްއައިޓަމެއް ްއެީކގައެންެމ ްއެއްޗެހި ްހުރިހާ ްޢާއްމުްއް. އި

ްއިމް ްުކރުމަށްފަހުގޮތެްއގައި ްޕަެސންޓޭޖެއްްގައިޕޯޓުކުރާނީ. ްދާ ްޢާއްްއެ ްބަހައިލާނީ. ްމައްޗަށް ްއެއްެޗްއގެ މުްހުރިހާ

ްއެހެން ްމީ. ްގޮތަކީ ްހަދާ ްޕަސެންޓޭޖު ްވިޔަފާިރވެރިން ްވީމާގޮތެްއގައި ްއަގު، ްއެްއެޗއްގެ ްމަްއޗަށްްްހުރިހާ ވެސް
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ްރައީސްދާޖެހިގެން ްިޑއުޓީނެ.ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑުމެންގެްްއިނަގާފަް.ްދެން ްއަުޅގަ ްދައްކަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ

ްމަސަްއަކތްތަކަ ްކުރާ ްއަތޮޅުތަުކގައި ްކޮބައިތޯ ްބަލާއިރު ްށް ްބިން ްއޭދަފުީށގައި ްމަޝްރޫޢުްއަޅުަގނޑުމެން ހިއްކުމުގެ

ްޖަނަވަ ްހިމަނާފަ. ްބަޖެުޓގަިއ ްއަހަުރގެ ްމި ްތެޭރގައިްއޮންނާނެ ްމަހުގެ ްްރީ ްބިން ްއިުޢލާނުކުރި. ްސަރުކާރުން 6ްހިއްކުުމގެ

ްތެރޭ ްއޭދަރަށުގެ ްހިމަނައިގެން ްއޭދަފުށީ ްހިއްަގއި ްިބން ްކުރިއަށްްފުށީަގއި ްމައްސަލަްއަކތް ްވާހަކަ.ްކުމުެގ ގެންދާނެ

ްޮސއި ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންނަމަވެސް ްއެހެން ްސޮއިކ6ްުކުރީ ްޮސއިކުިރިއރުގައި ްއޭދަފުިށްރަށެްއގަ. ީރ

ނަޑއި ްލާފަކަ ްއެހެން ްއެހެންވީމ6ްާއި ްަރށެއްގަ. ްރައްޔިތުންނަށްް، ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިގޮތަށް ްބުނަނީ ްމި ނޑު އަުޅގަ

ްއަްއޮޅުަވއި ްައއިސް ްެވރިޔަކު ްެއއްެވސް ްދޮގުނުލާށޭ. ްރައްޔިތުންނަށް ްކަންތައްަތއްްޅުަގނޑުެމން ްއޮޅުވާލުުމގެ ހަދަިއ

ްއަޅުަގނޑުމެ ްމިހާތަނަށް ްވެރިނުހިންގާށޭ. ްދަނީ ްމި ްފެންނަމުން ްރައްޔިތުންނަށްްންނަށް ްއައުމަށްފަހުގައި ްވެރިކަމަށް މީހާ

ްއޮޅުވާަލއި ްމަންޒަރު.ޮދގު، ްގެންދާ ްއެހެންވީމާްހަދަމުން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅަގނުޑް، ްބޭފުޅަކަށް އެްއވެސް

ްވެިރކަ ްއޮތީ ްތެދަންނަވާލަން ްއެހެންވީމާ، ްދޮގުނުހަާދށޭ. ްއައުމަށްފަހުަގއި ްހުންނަްްއިއެީކގަްުދވެރިކަމާްމަށް ކުރެވެން

ްކަންތައްތައް ްރައްޔިތުްނނަށް ްމިންވަރަކަށް ްތަންދޭ ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްަދއްާކށޭ. ްވާހަކަ ކޮށްދޭންްްކަންތައްތަުކގެ

ް.ދާނީްހަލާކުވެގެންްލަތްވަރަކުންްކަންކުރަންްއުޅުނީމާްދައުދަްއކާނީ.ްދައުލަތުގެްފައިސާްނެތްްމިންްއަޅުަގނޑުމެންްވާހަކަ

ްފައިސާކޮޅު ްހުންނަ ްޖީބުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްޖެހޭްދެން ްއަހަރުމެން ްދަމައިގަންނަންވެސް ްރައްޔިތުންނަށް .ްޢިްއޒަތްތެރިްނީ

ްމިް.ރައީސް ނޑު ްއަުޅގަ ްދޮގުްމިހެން ްވެރިްނ ްސަބަބަކީ ްމައްސަލަދަންނަވާ ްޮބޑު ްވަރަށް ްެއއީ ްކީރިތިްްހެދުމަކީ އެއް.

ްހަދީޘް ްޮއވޭރަސޫލާގެ ްނުهللاްްމާތްް،ފުޅެްއގައި ްބެްއލެވުމަކުން ްޮދގުހަާދްބައްަލވާރަހުމަތުގެ ްތެރޭގައި ްމީހުންގެ ްތިން ނެ

ްހިމެނޭވެރި ްރައީސްްމީހާ ްމައްސަލަް.ކަމަށް.ްޢިއްަޒތްތެރި ްޮބޑު ްވަރަށް ްކުޑަްްމީ ްދައްކަނީ ްމި ކުަޑްއެއް.ްައޅުަގނުޑމެން

ނޑުމެންނަށްްދުލުންްވާހަކަްްކަމެއްެގްވާަހކަ ެގްهللاއަތުންްަހރަކާތްކުރެވެީންވެްސް،ްސްްދައްކާލެވެީންވެއެއްްނޫން.ްައޅުގަ

ްދުނިޔޭގައިް.މަތުންރަޙު ްއާރެއްްމި ްއެްއވެސް ްޤިޔާމަތްދުވަހު ްބުނަނީ ްމި ްތަނެެވސް ްނެތް ްއަުޅަގނޑުމެްންބާެރއް އްަގއި

ް ދޭތެރޭަގިއްްތުގެްެބއްލެުވމަކުންްއެްމީހަކާގެްރަހުމަهللا،ްމަތަށްްބޭނުންވާްދުަވހުޙުެގްރަهللاމަސައްކަތްކުާރއިރުަގއިްވެސް

ްއަްނނަންްނުބައްލަވާނެ ްދަންަނވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީާމ، ްވެރިމީހަކަށް. ްދޮގުހަާދ ްވެރިްކަމަށް ްވެސްްތިބި ންނަށް

ްދޮގު ްނުހެދުމަށްރައްޔިތުންނަށް ްވަޢު، ްބޭފުޅަކުދޮގު ްއެްއވެސް ްނުވުމަށް ްރައީސްް.ދުތައް ްނުރައްކާްް،ޢިއްޒަތްެތރި މީ

ްދަންނަްމައްސަލަ ްައޅުަގނޑުމެން ްދެން ްަހދީޘައަް!ވާލަމާެއއް. ްއެހެން ްއަދި ނޑުމެން ްޖެހިލާނަން،ްކަށްުޅގަ ްވެސް

ްއަޅު ްރައީސް. ްހަދަމުންޢިއްޒަތްތެރި ްކޯލިޝަންތައް ްދައްކަނީ.ަގނޑުމެން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްވާހަކަ ްދައްކާއިުރގައިްްދާ

ުކންްނުބައްލަަވއި،ްއަދިްކުްށްސުބުޙާނަޙޫްވަތަޢާލާްރަޙްމަތުގެްެބއްލެވުމަهللاްކީރިތިްރަސޫލާެގްޙަދީޘްފުޅެްއަގއިްޮއވޭްހަމަް

ްމީހަކީް ްތިންވަނަ ްކާކުތޯ؟ ްމީހަކީ ްތިންވަނަ ްއޭގެތެރެއިން ްވާހަކަ. ްމީހެއްގެ ްތިން ްތާހިރުނުކުރައްވާ ްމީހާ ްއެ ފާފައިން

%ް ްަސރުކާރުގެ ްނޫނީ ްބޭނުމުަގއި ްަވީޒރުކަމުގެ ްަޓކައި ްއެދުމަށް ް%51ްއަމިއްލަ ްއަށ71ްްްނޫނީ ްވެރިމީހާ ބޭނުމުގައި

ްމީ ްހިފާ ްައޅުަގނޑުމެްންބައިޢަތު ްއެހެންވީމާ، ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަތައް ްނުރައްކާ ްމިހިރީ ްވާހަކަ. ހާގެ
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ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްހެދިޔަސް ްކޯލިޝަެންއ ްސަރުކާރުގެ ްބައިޢަތުހިފިަޔސް، ްސަރުކާރުގައި ްބައިވެިރވިަޔސް، ސަރުކާރުަގއި

ަމގާުމ51ްްތުންނަށްްޓަކަިއްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއެީއްހަދަންވާނީްޤައުމަށްްޓަަކއި،ްީދނަށްްޓަކަިއ،ްމިްޤައުުމގެްރަްއޔި

ޤިޔާމަތްދުވަހުގަިއްްهللاްމަގާުމްދޭްގޮތަކަށްްކުރަންޖެހޭްކަމެއްްނޫން.ްއެކަންްކުރާްމީހުންނަށްްމާތ41ްްދޭްގޮތަކަށް،ްނޫނީް

ްޙަދީޘްފު ްރަސޫލާގެ ްކީރިތި ްއޮތީ ްމި ްކަމަށް ްްއަށް ްނަރަކަ ްދާނީ ްމީހުން ްއެ ްކަމަށް. ްވަރަްށްފާފަނުފުއްސަވާނެ ޅުތަކުން

ްބޭނުމުގަިއް ްމިފަދަ ްއަދި ްކޯލިޝަންތަކާ ްމިފަދަ ްއަދި ްވެރިންނަށާ ް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންީވމާ، ްއެނގެން. ސާފުކޮށް

ްމާތްް ްޮގވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްމީހުންނަށް ްހަދާ ްކޯލިޝަންތައް ްޢިއްޒަތްތެިރްهللا ްހުއްޓާލުމަށް. ްމިކަން ްބިރުވެިތވެ، އަށް

ވީްސަރުކާރަްށްޓަަކއި.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްދެން،ްއަޅުަގނުޑްއޭދަފުށީެގްވާަހކަްރައީސް،ްކޯލިޝަނެްއްހަދަންޏާްހަދަން

ނޑުމެންގެްއާދަފުށިްެއކަންޏެއްްނޫން.ްކޮަބއިތޯްހިތާޫދް ދެއްކީްހަމަެއކަނިްއޭދަފުށީެގްާވހަކަ.ްމިްޑިުއޓީްނަަގިއގެންްައޅުގަ

ނެއްްނިޒާެމއްްއެބަްއޮޭތ.ްކޮބައިތޯ.ްއަދިްމިހާތަނަށްްއަޅުަގނުޑގެްދާއިާރގެ.ްހިތާދޫަގއިްއެބަްއޮތޭްނަރުދަމާގެްނިާޒމު،ްއަ

ްކޮަބއިތޯ.ް ްމާޅޮސް ނޑުެގްދާއިރާގެ ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް.ްދެން ްހިމެނި ްބަޖެޓުަގއި ްތަެނއްްނޭނެގއޭ.ްމިއީ ްވީ އަިއއިރުަގއި

ްވަދެވެންްވެސް.ްއެހާހިސާބު ގައިްހާލަތުްއޮތީ.ްބަނދަރުްމަރާމާތުނުކޮށްްއެްމީހުންނަށްްމިހާރުްނެތްްބަނދަރުގެްތެރެއަށް

ްރައީްސ.ް ްދޮގު،ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަތްތަހާވެސް ްހެދެނީ ްއެއް.ްހަމަ ްކޮށްފަ ްމިހާތަނަކަށް ްނެްތްއަދި ްކަމެއް ްއެްއވެސް މިއިން

ްގޮތުަގއިް ްމަޝްރޫޢުގެ ްބިންހިްއުކމުގެ ްރަށެއް ްހަ ްއަެންއކާވެްސ ްއިިވގެންދިޔަ ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފަހުން ްދާދި ދެން

ްދިޔަ ްވޭތޯ.ްްއިޢުލާނުކޮށްގެން ްމީހަކު ްކޮށްދޭނެ ްފައިާސްއިން ްއަމިއްލަ ްއިޢުލާންުކރީ؟ްއެކަން ްކޮްނގޮތަކަށްތޯ ްއެއީ ތަން.

މިއީްއަދިްވާނެްކަެމއްްވެސްްއެނގޭްކަމެއްްނޫން،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްިމވެސްްހަމަްޮއުޅވާލުމަށްްޓަަކއިްކުރިްކަމެްއް

ްޤަބޫލުކުރަީނ.ްއެހެންވީމާ،ްަރއްޔިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްުއޅޭނެްކަމަށް ްބޭފުަޅކު ްދޮގުހަދައިގެްނ،ްޮއޅުވާަލއިގެްންއެްއވެސް ނަށް

ްފާޑުކިޔަނީކީް ްއަށް ްވެރިމީހާ ްހުރި ްސަރުކާރުގައި ްމި ްވެސް ްފަހަރެއްަގއި ނޑު ްރައީސް،ްއަުޅގަ ްނެތް.ްޢިއްޒަތްތެރި ކަމެއް

ްއެްއްކަ ްޙަޤީޤަތް.ްކޮންމެްވެރި ްގޮުތގެ ްހިނގަމުންދާ ްހާމަކުރަނީްކަން ްމި ނޑު ްމި.ްއަޅުގަ ްހާމާނަުކްނޫން ްވެސް އިީރގައި

ވެރިކަމަށްްއަިއއިރުްތަންކޮޅެއްްރަނގަުޅްްއަކީްޖެހިގެންްއުޅޭްމައްސަލަްހުންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްރައީސްްނަޝީދަށްްވެސް

ްއޭަން ްދުްއވާލަނީ. ްުދވަްސވެސް ްފަކީރުގެ ްއެ ްހާމާނަކު ްކިަތންމެ ްމިކަހަލަ ްތިބި ްކައިީރގައި ްއެހެންނަމަވެސް ކަންނޭނގެ.

ްގެންދަނީމަގުފުރައް ްއެދުމުގަް،ދަމުން ްދުނިޔެީވ ްބޭނުމުގަ. ްޢިއްޒަތްދުނިޔަވީ ްރައީސް،. ނޑުްްތެރި ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ދަންނަވަން،ްރައީސްްނަޝީދަށްްވެސްްއަޅުަގނޑުްދަންނަާވލަނީްމިފަދަްމީހުންގެްކިބައިންްސަލާމަތްވެގެންްރައްޔިތުންެގް

ނޑުމެންްސިއްިރޔާތުަގއިްއީސް،ްއަުޅަގނޑުެގްވާހަަކްނިންމައިލާޢިއްޒަތްތެރިްރަްްޙައްޤުަގއިްމަސަްއކަތްކުރުމަށް. ނީްައޅުގަ

ްެވސްް ްދީނަށް ްއައިއިުރގައި ްއުފެދިގެން ްއިސްލާމްދީން ްމާތްވެގެންާވ ްއާދޭ. ްވެސް ްވަގުތު ްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

ްވޭތުވެ ްެވްސ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީާމ، ްައއި. ްދުވަސްކޮެޅއް ްއުޅެންޖެހުނު ްއަހަރުްސިއްރިޔާުތގައި ްހަތަރު ދިޔަ

ްޢަބްދު ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޓަކައި ްަކމަށް ްހާމަކޮށްލި ްމިއަދު ްކަްނތައްތައް ްސިއްރުންކުރި ްދުވަހުގައި ޝާހިދަށްްهللا

ނުޑގެްވާހަކަްނިންމާލަނީ.ްަވއްަސލާމްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތު ްަވބަރަކާތުހޫ.ްهللاްޝުކުރުދަންނަވަމުންްއަުޅގަ
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަވގުތުްޝު ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ ްބަހުސްކުރުމަށް ްމިއަދު ްބިލަށް ްމި ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ! ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ކުރިއްޔާ

ްހަމަވީ.ް

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނ ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތުން ްހުރި ްނުނިމި ްމަސައްކަތަށް. ްހުރި ްނުނިމި ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްގެންދާނީްއަޅުަގނޑު ްކުރިއަށް ޑު

11.1ް ،ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ،9/2119ްވިލުފުށީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮްށފައިވާްމީހަކަްށްދޭންޖެހޭްރަްއކާތެރިކަމާއިްއިނާޔަތްަތކާްބެޭހްޤާނޫނަށްްއިޞްލާުޙގެނައުމުގެްް

ކުިރއަްށގެންދިުއމަށް.ްމިްބިލުގަިއްއެންމެްފަުހންްބަހުސްކުރެވުނުްުދވަހުްުފރުޞަތަށްްއެދިަވޑަިއގެންނެވިްބިލުގެްބަހުސްް

ްވަގުތުް ްމި ްމެންބަރަކު ްެއްއވެސް ްއޭގެތެރެއިން ްބަލާއިރު ްފުރުޞަތުއަުރވަްނ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްބޭ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްމާލަމަކު ްމެންބަރަކުްވަަޑއިގެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަހުސްކުރަން ްބިލަށް ްމި ނުންވޭ

ނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމިލަންދޫްދާއިރާގެްއިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީް އެދިަވޑަިއގަންނަވަންްބޭނުންފުޅުވޭތޯ.ްއަުޅގަ

ްރިޟާްއަށް.ް

ް

ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްިޢއްޒަތްތެ ްހިމާޔަތާއިްޝުކުރިއްޔާ ްއިނާޔަތާއި ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ްރަީއސް.ްއާދެ!ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން ރި

ްވެިރކަމުަގއިް ްމިހާރު ްދަްނނަވާނީ ްައޅުަގނޑު ްދާދިއުމަކީ ްމި ްއިޞްލާޙުހުށަހެޅިގެން ްފުުލފުލުން ްޤާނޫނަށް ރައްކާތެރިކަުމގެ

ްބަޣާވާތެއް ްޤައުމުަގއި ްމި ްއަރާހުންނެވި، ްވެރިކަންްްްގަދަކަމުން ްނަހަލާލުން ްވެރިކަން ްހަލާލު ްއޮތް ްޤައުމުގައި ްމި ކޮށް،

ްމިހާރުގެް ްހަދައިދިނުމަށޭ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތެއް ްލިބޭނެ ްހިމާަޔތް ްއިނާޔަތާއި ްވަޙީދަށް ްމުޙައްމަދު ްއަރާހުންނެވި ފޭރިގެން

ްގޮތް ްނުލިބޭ ްގޮތާއި ްިލބޭނެ ްއެ ްއަދި ްހިމާޔަތާ ްިއނާޔަތާއި ްއަށް ްމިއަުދގެްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުރީަގއި ބަާޔންކުރުމުގެ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްދަނީ ްމި ްބަހުސްކުރަމުްނ ްވެސް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވިސްނާލަން ްދޭތެރޭ ހާލަތާ

އިޤްތިޞާދު،ްނުވަތަްރައްޔިުތންނަށްްލިބެންޖެހޭްމުދާްނުވަތަްއެްމުދަލުންްލިބެންޖެހޭްފައިދާްއެްކަންތައްތަކާްދޭތެރޭގަިއް

ްނަންނަމުަގއި،ްބަހުސްކު ްއެިކއެކި ްގޮތްގޮަތށް ްތަފާތު ްފެންނަނީ ްެވްސްމި ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްދަނީ. ްމި ރެވެމުން

ފާޑުފާޑުގެްޖީ.ެއސް.ޓީތަާކއިްފާޑުފާޑުގެްެޓކްސްތަކާްއެްއޗެހިްރައްޔިތުންްއަތުންްއަލުންްއިުތރަށްްނެގެމުންްއަންނަްތަން.ް
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ްގޮތްގޮ ްތަފާތު ްހަމަ ްއަދި ްޓަކައި، ްފަހުންްނެގުމަށް ްއެންމެ ްތަން. ްހުށަހެޅިގެންދާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިލުތައް ތަށް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފެނުނީްއިމްޕޯޓުްޑިއުޓީްއަލުންްއަނބުރާްރައްޔިތުންްއަތުންްނަގަންއުޅޭްތަން.ްމީގެްނަތީޖާއަކަށްް

ްނުފެނޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްއެހެންވީމާ، ްތަން. ްނެގޭ ްއަނެއްާކވެސް ްޓެކްސް ްޑަބަލް ްމިއީީކްްވާނީ އެއްގޮތަކަްށވެސް

ްކަންކުރާް ްދޭތެރޭގައި ްރަްއިޔތުންނާ ްގޮތަކަށް ްގޮތަަކށް،ްނޭއްގާނީ ްނޭއްގާނީ ްމިފަދަ ްކަމަކަށް.ްއަދި ްކަެމއް ކުރެިވގެންވާނެ

ްައޅުަގނުޑް ްއެހެްނވީމާ، ްޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ. ްއަޅުަގނަޑކަށް ްކަމަކަށް ްއޮންނާނެ ްވެސް ްއިނާޔަތެއް ްދޭންޖެހޭ މީހަކަށް

ްދާއިރާެގްތަކުރާރުކޮ ްވިލުފުށީ ްގޮވާލަން ްނުެވއްދުމަށް ްތެރެއަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބިލުތައް ްމިފަދަ ްދަންނަވަނީ، ްމި ށް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާުޟްރަޝީދަށް.ްދެްފުށްްދެްގޮްތްކޮންމެްމީހަކީްމުނާފިޤެއްްަކމަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްދީނީް

ްއެފަދަ ްއަދި ްއޮވޭ. ްެއބަ ްވިދާޅުވެެދއްވާަފއި ްނަރަކައިަގިއްްއިމާމުން ްމުނާފިޤަކީ ްނުވަތަ ްމީހަކީ ްގޮތް ްދެ ްފުށް ްދެ ކޮންމެ

ްގޮްތ،ްއެތެޭރަގއިް ްދެ ްއެނގޭ.ްއެހެންވީާމ،ްެދްފުށް ނޑުމެންނަްށްއެބަ ްއަުޅގަ ްވެސް ްަކމަށް ްވެދާނެ ްދަރުކަމުަގއި އަނދާ

ަރްއޔިތުންނަށްްވަރަށްްޚަސީލަތްްއެހެންްއެްއެޗއް،ްބޭުރގަިއްއެެހންްއެްއޗެްއްބާްއވަިއގެންްވެިރކަމަށްްއަރާހުންނަވަިއގެންް

ްހިންގާް ްޓަކައި ްޖެއްސުމަށް ްބިކަހާލު ްހާލުގައި ްނިކަމެތި ްަރއްޔިުތން ްގޮތެްއގައި ްނުބައި ްޚަސީލަްތ ްގޮތެްއަގއި، ނުބައި

ނޑުެމންނަކަށްްނުފެނޭ.ްއަދިްއެފަދަް ނޭއްގާނީްޢަމަލުތައްްކުރާްވެިރޔަކަށްްދޭންޖެހޭްހިމާޔަތެއްްއޮންނާނެްކަމަކަށްްއަޅުގަ

ްެއއްަގއިްމީ ްގޮޅި ްކުޑަ ްތަނެއްގަިއ، ްެއކަހެރި ްވަކިން ްެވސް ްރަްއކާތެރިކަމަކީ ްވެސް، ްހިމާޔަތަކީ ްއޮންނާނެ ހަކަށް

ްހާލަތަކީް ްމިއަދުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުވާނެ. ްޫނނީ ްބެހެއްޓުންކަމުގައި ްދުވަހަކަށް ްއުމުރު ބަންދުކޮށްފައި

ްޢި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަންެޖހެނީ، ްއިްންއަޅުަގނޑުމެން ްއިްއޔެ ްއިން. ްއިއްޔެ ްހާސިލުކުރަންޖެހެނީ ުބރަތް

ްބިނާނުުކރެވޭ.ް ްއެއް ްމާދަމާ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހާސިލުނުކޮށްފި ްޢިބުރަތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންނަށްްިއއްޔެްެވސްްެގއްލެނީ،ްިމއަދުްވެ ްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމާދަމާްބިނާނުކުރެވުމުެގްނަތީޖާއަކަްށްވަީންއަުޅގަ

ްޮގވަމުންދިަޔް ްމަޝްވަރާތަކާ، ްކުރަމުންދިޔަ ްވާހަކަތަކާ، ްދެއްިކ ްއިްއޔެަގއި ްގެއްލެނީ. ްވެސް ްމާދަމާ ްއަދި ގެއްލެނީ.

ހުރިްމީހުންްވަރަކަށްްހަނދާންްސައްލާތަކާ،ްީޓވީތަުކގައިްދެްއކިްވާހަކަތަާކއިްކުރަމުންދިޔަްކަންތައްތައްްމިއަދުްެއއްެވސް

ްކަަމށް ްތިބި ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްކިހިެނއްކަންްް،ވާނަމަްމި ްވައްޓާލީ ްސަރުކާރު ްހަލާލު ްއުފެއްދި ްަރއްޔިތުން ްޤައުމުގައި މި

ްވާހަކަ ްަދއްަކއިގެްންމިއަދުްކޮން ްހަނދާންްއެއް ްރައްިޔތުން ްިދވެހި ްމުދަލުގެވެސް ްތަކުރާރުކޮށް ބޮުޑާވްްައގުްހުންނާނެ.

ްވާހަަކއާ،ޓެކްސްަތއްްނަގާްވާހަކަްއާްްާއއިްޖީ.އެސް.ޓީްަނގާްވާހަކަްާއއިްވާހަކަ މިްްއިްރަްއޔިތުންްބިކަހާލުގައިްޖައްސާ

ހުރިހާްވާހަކަތަކެއްްެދއްކުމަށްފަހުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްގަދަކަމުންްވެރިކަންްފޭިރގަނެގެންްހުރެްރަްއޔިތުންެގް

ްއަތްބާނަމުންދާ ްގޮހޮރުްގޮހޮރަށް ްކުޑަ ްއަތްާބނާފައި ްގޮހޮރަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްަދމައިގަނެްްތަން. ްރަްއޔިތުންނަށްްވެސް ގެން

ްރައްޔިތުންް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިމާޔަތެއްތޯ. ްކޮން ްޭދންޖެހެނީ ްވެރިޔަކަށް ްމަސައްކަތްކުރާ ްގެނެސްދޭން ނިކަމެތިކަން

ްހަތިޔާެރއްްނެތް.ްރައްޔިތުންގެ ްނެތް.ްއެހެންވީމާްއަތެްއގައި ްބާރެއް ްބަލާފައިްނިކަ،ްއަތެްއގައި ްއެގޮތުން މެތި.ްރައްޔިތުން

ްރަްއޔިތުންކަްންްޙަޤީޤީްއެކަމަކު ްބާރުވެރިންނަކީ ްޙަޤީޤީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހަނދާންކުރަން ްރައްޔިތުްނކަން ބާުރވެރިންނަކީ
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ްތެރެއިންް ްކަްނތައްތަުކގެ ްނޭްއގާނީ ްމި ްމިހާރުވެސް ްސަބަބަކީ ްކަންތައްަތްއްްހަނދާންކުރަންޖެހޭ ްގޮތަކަށް ްެއހެން ވެްސ

ްއަ ްލޮލުގައި ްރައްޔިތުްނެގ ްކަންތައްތަކެއްްދުންއަުޅވުމަނހިންގަމުންދާތީވެ. ްގިނަ ްވަރަށް ްޓަކައި ްސިްނާގްް،ށް ބޮޑެތި

ްދޫކުރައްވައިް ްއިސްލާމްދީން ނޑައެިޅގެން ްކަ ްބޭފުޅުން ްމަޝްހޫރު ްގޮތުަގއި ްއިމާމުންގެ ްދީނީ ްކުރޭ. ްއެބަ ް،ޖަރީމާތައް

ތަށްްއަރަިއގެންްމިްފަހަްއިސްލާމްދީންްދޫކުރައްަވއިްޣަިއރުްމުސްލިމުންގެްގޮތުގައިްދަިރންްތަރުބިއްޔަތުކުރަްއވާްބޭފުެޅއްގެ

ްދޭތެރޭގަްްކުރާ ްިވސްނާްއިކަމަކާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވެރިޔަުކްްވެްސްރައްޔިތުން ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްކޯިލޝަނޭ،ހި ްޓަކައި ްދީްމާޔަތްކުރުމަށް ްލީޑަރުންނާއި ްސިޔާސީ ްިތބި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމި ްގޮސް ްކިޔާަފއި ނީްއިއްތިހާދޭ

ްކުރަންުއޭޅްކަންތައްތަާކްދޭތެރޭގަްމީހެއްްްއެްއިމާމުންނާ ްއަަރއިގެްންމި ްފަހަތަކަށް ްގެ ްޮބޑަށްްއި ްރައްޔިތުްންވަރަށް ެވސް

ްިވސްނީމަ ްަރއްޔިތުން ްވިސްނާ. ްވިސްނުނީމަްް،އެބަ ްހެޔޮ ްރަްއޔިތުންނަށް ްެއ ްވިސްނޭނެ. ްހެޔޮ ްަރއްޔިތުންނަްށ އެ

ްޖަލްސާ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްފެންނަނީ ްފަތުރައިތަކުގައަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޫދލައަކުން ްރަންރިހީގެ ތަން.ްްލާއި

ރައްކާތެރިކަމަކީްމުިޅްްމާޔަތަކީްއަދިކީްމިފަދަްވެރިޔަކަށްްދޭންޖެހޭްހިއުޅޭްވާހަކައަްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްދަންނަވަންްމި

ްގޮޅިމުޖްތަމަޢު ްކުޑަ ްޖަލުގެ ްގެންޮގސް ްއެކަހެރިކޮށްފައި ްފަރާތްތައް ްމިފަދަ ްަބންދުކުްން ްއެއެްއގައި ްއެހެންްްރުމޭ. ނޫން

ްތެރެއިންް ްއާސަންދަިއގެ ްކަންތައްތަތަކަކީ ްފެންނަ ްމި ްމިހާރުވެސް ނޑުމެންނަށް ްނޯންނާނޭ.ްާއދެ!ްއަޅުގަ ްކަމެއް އެްއވެސް

ްއޮފީހު ްއާސަންދަ ްހަދަންޖެހުނަސް ްޓްރެވަލަރިޒަރވޭޝަެނއް ްވިލާ ްދާށޭ ްބުނޭ ްެއބަ ްއެހެންން ްހަދާްްށް. ތަނަކުން

ް ްޤަބޫލުކުރާ ްްޮގތެއްރިޒަރވޭޝަެނއް ްޓްރެވަލަވެސް ްވިލާ ްނޫން. ްހިއްކުމަކީްއޮންނަނީކީ ްބިން ްކޮމާންޑޫ ްދާންޖެހެނީ. ށް

އުޭޅތާ.ްހަތަރުްފަހަރަށްްބަޖެޓުްެވްއޖެްކޮމަންޑޫްބިންްހިއްކަންްއަހަރުްދުަވސ4ްް.ްތިމަންނަްކުރާްކަމެްއގެްގޮތުގަްވެސް

ކަމަށްްްނުކުރިްކަމެއްްނޫން.ްޮކމަންޑޫްރައްޔިތުންްމިްއެްްސަުރކާރުންްއީއެް،ޖަހައިގެންްކޮންޓްރެކްޓަރުްއެަކންްނުކުރީމާ

ްނެއެްއގާ،ްހެކިވާނެ.ްއެހެންވީމާ ްހިމިފަދަ ްހިންގަުމންދާްވެރިޔަކަްށްދޭންޖެހޭ ްޖަރީމާތައް ވެސްްނޯންނާނެ.ްމިްްމާޔަތެއްނީ

ދޭންޖެހޭނެ.ްއެއީްޖަލުގެްމާޔަތެއްްރިހާްހިއޮތްްގޮތަށްްޤާނޫނާއިްގަާވއިދާްޚިލާފުްޢަމަލެއްްކުރީމާްދޭންޖެހޭްހުްބިލުގައިްމި

ްކުޑަްޮގޅި.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްްމޫސާްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްމާޔަތާއިންޖެހޭްހިަރއީްސކަންކޮށްފަިއވާްްބޭފުޅުންނަށްްދޭ،9/2119ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްއިޞްލާޙުތަކެ ްބަލައިގަނެވޭނެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއިޞްލާހުތަކަީކ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްޤާނޫނަށް ްނޫން.ްރައްކާތެރިކަުމގެ އް

ް ްހަމަަގއިމު ްޤާއަޅުަގނޑު ްނުދޭނަން. ްވޯެޓއް ްއިޞްލާޙަކަށް ްމި ްހިެވްސ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް މާޔަތާިއްނޫނުއަސާސީގަިއ

ނޑަރައްކާތެރިކަންްދޭންޖެހޭްފަރާ މާޔަތާއިްރަްއކާތެރިކަންްދޭންޖެހޭްފަރާތެއްްެއޅިފަ.ްބާޣީްްވަޙީދަކީްމިްހިތްތައްްއެހެރީްކަ

ްޤާނޫނު ްމި ްއެހެންވީމާ، ްހިނޫން. ްއެއްވެސް ްލިބެންޖެހޭ ްދަށުން ްމާޔަތެއްގެ ްވަޙީދަ، ްހަމަްރަްއކާތެިރކަމެއް ްލިބޭނެ ށް

ްޢިއްޒަތްތެ ްއޮްތްކަމެއް ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްނޯންނާނެ.ްއެއީ ްްގޮެތއް ްރައީސްްއެްއވެސް ްޓެކްސްރި ްމަޖިލީހަށް ްމި ނަގަންް.
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ްބޮޑެތިް ްމިނިސްޓަރުން ްތިން ްސަރުކާުރގެ ްބާޣީ ްމި ްބޮުޑކުރާިއރުގައި ްޑިއުޓީ ްއިމްޕޯޓު ްނުަވތަ ްހުށަހަޅާއިރުަގއި ބިލުތައް

ަގއިްއެްތިބީްއިނގޭތޯ.ްދެންްކޮންްފައިާސްނެތެކޭޯތްއިްންބޭރުގަ.ްޔޫރަޕުްވެްސްއެްތިބީްާރއްޖެްއެުކްމިއަދުްވަފުދުތަކަކާ

ްކި ްމިއަދުމި ްމިނިސްޓަރުން ްތިން ްވަފްދުތަކަކާްޔަނީ. ްބޮޑެތި ްތިބީ ްއެ ްގޮއްސަްވެސް ްްޔޫަރޕަށް ްރައްޔިތުންނަްށްއެކު .

ްލާރި ްކޮށްދޭްނވީމާ ްއޮންަންގޮތަކީ.ްައޅުގަްްކަމެއް ްމިކަން ްހުްއޓައިއެްއްނުހުރޭ.ްމީތޯ ްމަގުހެދުން ްދާއިާރގެ ް،ލާފައިްނުޑގެ

ްއަ ްހުއްޓައިމަދަރުސާތަކުން ްހޯލު ްކުް،ފައިލާޅަންޖެހޭ ްމަޖިލީހަދެން ްމި ްދެން ްހުއްޓައިލާފަ. ްކަންތައް ްއެހެން ށްްަރންޖެހޭ

ްވޯޓެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅިޔަކަސް ްސަުރާކރެއްތޯ؟ްބިލު ްނުދޭނަން.ްމިީއްސަރުކާރެއްތޯ؟ްމިއީ ްއަހަރުއް ްއެްމި ްވެސް

ްކޮންކަެމއްތޯްވީ؟ްކޮްނކަމެއްތޯްްވީ؟ްތުގެްބަޖެޓުން.ދަީންދައުލަްވުރެްގިަންރުފިޔާްޚަރަދުވެގެންްއެްނަށްބިލިއ15ްައޮތީް

ްހުރިހާ ްހުރި ްފަށާފައި ްކުރަން ްނުވޭ. ްކަެމއް ްއެްއވެސް ްރަްއިޔތުންނަކަށް. ްނުވޭ ްކަެމއް ްއެހެީރްްއެްއވެސް މަސައްކަތެއް

ްމިްހުއްޓިފަ. ްިއތުރުކުރަންވެގެން ްލާރި ްއަނެއްާކވެސް ްދައުލަތަށް ްހުށަހަޅައިގެން ްބިލު ްފާޑުފާޑުގެ އުޅެނީ.ްްމިތަނަށް

ނޑިްބޮޑުކުރަންވެގެންްމިްދެވޭނީ.ްލާރިްއެއްްތަނެއްަގއިްލާރިްރުކާރެއްްއޮތްސަ އޮތީްހުށަހަޅާފައިްްނުދެވޭނެ.ްވަޙީދަށްްބޮ

ްވެ ްއިއަނެއްާކވެސް. ްރައީސަކަށްދޭންޖެހޭ ްދޭިރކަންކުރި ްއަްށ ްމީނަ ްރައްކާތެިރކަން ްވެިރެއއްތަްނާޔަާތިއ ްމިއީ ންޖެހެއޯ.

ްނުދެްމިއީ؟ ްރައްކާތެިރކަެމއް ްރައްކާތެރިކަންްއެްއވެސް ްހުރި ްއެބަ ްލިޔެފަިއ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވޭނެ.

ްދޭންޖެހޭ ްއެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްބޭފުޅުން. ްޤާނޫނުއަސާސީންނާްދޭންޖެހޭ ްވަޙީދަކީްރައްކާތެރިކަން ްލިބިދެނީ. ްޤާނޫނުން އި

ްވެިރކަ ްއެހެރީ ްބަޣާވާތަކުން ްނޫން. ްމީހެއް ްދޭްނޖެހޭނެ ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްމިއިން ްޤައުމުގެ ްމި ްއަރާ. ކަރާމަތާިއްމަށް

ްގެއްުލވައި ްގޮޅިއިސްތިޤްލާލު ްދާންޖެހެނީ ްއެހެރީ.ްއޭނަ ްއޭނަ ްތޭރިްލާފައި ްފެންވަރެއްގެ ްރަނގަުޅްއަށް.ްރަނގަޅު ޖަހާފައި

ްއެއާްގޮޅި ްދެން ްހަދާފައި ްއައިއްސިްްެއއް ްމިތަނަށް ްބިލެއް ްއޮތްްބެހޭ ްވަޙީދަށް ްއެއީ ްވޯޓުދޭނަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޔާ

ްމިގޮ ްފެންނަމުން ްކަންތައްތައް ްާސފުކޮށް ްރައީސް.ްވަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް ްގޮތެއް ްއެްތް.ްއެހެން ކަންތައްތައްްްދަނީ.

ްފޮޅު ްެއއް ްފާޑުފާޑަށް ްއެހެްނވީމާ، ްނިމިގެންދާނީ. ްއެގޮތަށް ްލައިގެން ްމިތަނަށް ްބިލު ްކަމެްއްަވތުގެ ްއެްއވެސް ހޯދަންއުޅޭ

ްމިތާ ްބަދަލުވެނުހޯދޭނެ ްޤައުމު ްކުން. ްބޮޑަށްްއްޖެ. ްވަރަށް ްވިސްނުން ްމީހުންގެ ްބަދަލުވެއްޖެ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޤައުމު

ްމިްތަފާތުވެއްޖެ.ްކުިރްބަޣާވާަތކުގެް ްފެންނަުމން ްރައްޔިތުންނަށް ްާސފުކޮށް ްވަރަށް ްކަންތައް ްޤައުމުަގިއްްހުރިހާ ދަނީ.ްމި

ްގެނެ ްޓެރަރިސްޓުން ްދުނިޔޭެގ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްލާރި ްޖަރީމާ. ްދަނީ ްކަންތައްތައްްހިންގަމުން ްޤައުމުގައި ްމި ސްގެްނ

ްއެ ްފެންނަމުން ްމަންޒަރުތައް ްމި ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެހެްނވީމާ، ްދަނީ. ްއެ ްއަލީަގިއްްކުރަމުން ްމަންޒަރުތަުކގެ ްއެ ދަނީ.

ްއިތުރަކަްށްރަްއޔިތުންްނުހޮވާނެ.ްެއއީްވަރަށްްއްްދެންްމިްޤައުުމަގއިްވެިރކަމަށްރައްޔިތުންްވިސްނަމުންްއެްަދނީ.ްވަޙީދެ

ްކިޔައިގެްންްސާފު ްޯކލިޝަންހަދާނަމޭ ްެއއްކޮްށގެން ްޕާޓީތައް ްސިާޔީސ ްހުރިހާ ްތިބި ްަޤއުމުގައި ްމުޅި ކަމެއް.

ްއެ ްްކަމެއްްވާހަކަދެްއކިޔަސް ްމި ްއިތުރަށް ްވަޙީަދކަށް ްއެހެންވީމާ، ްުނކުރެވޭނެ. ްުނވާނެ. ްވަޙީދަކަށް ަޤއުމުަގއިްވެސް

ްމަޖިލީހަކުް،މާޔަތެއްހި ްމި ްނެތް. ްެވސްްރަްއކާތެރިކަމެްއ ްއިތުރުކުރާކަށް ްޑިއުޓީ ްއިމްޕޯުޓ ްއަޅުަގނޑުމެން ން

ްއެއީ.ް ްރައީސް ްކަންތައްތަކޭ ްކޮށްދޭންޖެހޭ ްނުކޮށްޭދނެ.ްސަރުކާރަކަށް ްބޮޑެއް ްވެސް ްޓެކްސް ފާހެއްނުކުރާނަން.ްއެއަރޕޯޓު
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ްމި ްތަނެއްަގިއ ްނެތް ްމަޖިލީހަކުންްސަރުކާރެއް ްމި ްނުކުރާނެ ްއެހެންވީމާްކަންކަމެއް ްވެސް. ްޤާނޫނީްތަނުގަްމި، އި

ްބޮޑެތިް ްތިބި ްކޮްށގެން ްބަޣާާވތެއް ްެވގެންދާނީ. ްކަމެއް ްހުރިހާ ްކޮށްދޭންޖެހޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއުފެދުނީމާ ސަރުކާރެއް

ްބާ ްލާރި ްމަޖިލީހަކުން ްމި ްލާރިޣީންތަކަކަށް ްހުރި ްބާކީ ްމިހާރުވެސް ްނުދޭނެ. ްމިްްއިތުރަކަށް ްއަތުލާފައި ްއަވަހަށް ްވެސް

ްޢިއްް ްހައްޔަރުކުރަންވީ ްމިހާމީހުން ްރައިސް.ްެއއީ ްބިލިއަްަޒތްތެރި ްކަމަކީ.ްއެަތއް ްކުރަންވީ ްަރއްޔިތުންްރު ްއެއް ްރުފިޔާ ން

ްއެ ްމިް.ދަނީްޚަރަދުކުރަމުން ްނެތް. ްއެއް ްފައިދާ ްއެްއވެސް ްތެރޭަގިއްްރަްއޔިތުންނަށް ްޗަރުކެހުެގ ްޗާލާކީކަމާއި މީހުންގެ

ްދަތުރުކުރުމާ،ްރާއްޖެ ްބޭރަށް ްބޭނުންތައްްއިން ްއަމިއްލަ ްއެްއެހެން ްހުސްކުރަމުން ްޚަޒާނާ ްދައުލަުތގެ ްޓަކައި ްފުއްދުމަށް

ްދަނީ.ްއެމް. ްނެތޭ ްމިއަދު ްޑޮލަރު.ްއެމް.ޑީ.މިލިއ17ްައެމް.އޭަގއި ްން ްފޭބިއިރު ްވެރިކަމުން ްހުރިްމިލިއ451ްަޕީ ްޑޮލަރު ން

ނޑަށްޖެްތަނެއްްއެއީ.ްަޤއުމުްމި ިޢއްޒަތްތެިރްްކުރެއޭވެސްްނުްކަމެއްްހަމަްއެއްްހިފަ.ްކޮންކަމެއްތޯްމިތާްކުރަނީ؟އޮތީްބަ

ްމިް ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްެއއްވެސްްްރައީސް. ްނުކޮށްދޭންނަން.ްްސަރުކާރަކަށް ްފާހެއް ެއއްެޗއް

ްބޭނުން ްއެއީ ްޤަްކޮށްދޭން ްމި ްނޫން. ްއައިކަމެއް ްސަރުކާރެއް ްޤާނޫނީ ްވެގެންދާނީ.ްއުމުގައި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި މާ

ްމަޖިލީހުންް ްމި ްބަޣާވާތެއްްްއެހެންނޫނިއްޔާ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްމިއީ ްނުކުރާނަން. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްފާހެއް ްކަމެއް ްއެއްެވސް

ްހުރަގެ ްހަމަ ްލާންޖެހޭނީ ްމީހުން ްބާޣީން.ްމި ްތިބި ްވަރަށްްްކޮށްގެން ްމިއީ.ްއެކަން ްމީހުން ްހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ްލާފައި ައށް

ް ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ްފެނިްވާގިފުޅާهللاްއަވަހަށް ްވެިރކަންްގެންދާނެ.ްބަޣާވާއެކު ްމި ްރައްޔިތުން ްޤަުއމުގެ ްމި ްކޮްށގެން ތެއް

ްއަންނަްބަލައި ްމި ްދެން ްއިރާަދކުެރއްިވއްޔާ ްޤާއިމުވެގެންދާނީ ްވެރިކަެމްއ ްަރއްޔިތުްނގެ ްޤައުމުގައި ްމި ނުގަންނާނެ.

ނޑުމެންްމިްވެރިކަމަށް ނޑުމެންްމިްއިންތިޚާބުްާކމިޔާބުކޮށްގެންްއަުޅގަ އަންނާނީ.ްއެީއްްއިންތިޚާބުަގއިްެއއްްބުރުންްައޅުގަ

ްބަޣާވާެތްއް ްއޮންނާނެ. ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ްޤައުމުގައި ްމި ްވެރިކަމެްއ ްބޭނުންވާނެ ްރަްއޔިތުން ްވެރިކަަމކީ. ރައްޔިތުންގެ

ްތިމަން ްތިބެ ްވޯޓުލާނޭކޮށްގެން ްރައްޔިތުން ްބުއްީދެގްްނާމެންނަށް ްޠަބީޢަތުގައި ްއިްނސާނީ ްދެއްކުމަކީ ްހުވަފެން ހިާތ

ްމީ ްވިސްނާއިރު ްވިނަޒަރުން ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްވިސްނުމެްއގަިއ،ހުން ވެރިކަުމގަިއްްސްނަންނުޖެހޭ

ްހީކުރުމަ ްކަމަށް ްތިބެވޭނެ ްވަޙީތިމަންނާމެންނަށް ްބިލާހެއް. ްޮބޑު ްހަމަ ްެއއީ ްޖާގަްކީ ްޤައުމުަގއި ްިމ ްނެތް.ްްދަކަށް ެއއް

ްއި ްމި ްނެތް. ްގޮތެއް ްއެހެން ްނޫން ްދިއުން ްފިލަިއގެން ްހުރުމަކީްއަވަހަކަށް ްވެރިކަުމގައި ްއޭނާ ްވެސް ްހިސާބަށް ންތިޚާބާ

ނޑި ްެވސްްޤަބޫލުކުރާ...ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްސިކު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްނަންބަރުް ްރަީއސް.ްޤާނޫނު ްިޢއްޒަތްތެރި ްކޮށް،9/2119ްޝުކުރިއްޔާ ްމީހަރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން ްދޭންޖެހޭްފައިވާ ކަށް

ްއިނާޔަތާ ްޢިއްޒަތްތެިރްްރައްކާތެރިކަާމއި ްހިސާބަކީ ްދިމާވާ ްމަްއސަލަ ްމީގައި ްބަލައިލާއިރުަގއި ްމާއްދާތަކަށް ްޤާނޫނުގެ ބެހޭ

ްފަރުމާކުރެވޭ ްގޮތަށް ްބައްޓަންކުރެވޭ ްމީހަކަށް ްަވކި ްއަނެއްކާްްރައީސް، ްވެސް ްޤާނޫނު ްމި ވެްސްގޮތަށް

ްފަރުމާކުރެވި ްރައީސް.ފަިއވާތީވެ. ްރައްޔިތުްޢިްއަޒތްތެރި ްކަންބޮޑުވޭ ްބަިއވަރުްއަޅުަގނުޑމެން ްއިން ްފައިސާ ްނގެ
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ްފައިސާއި ްރައްޔިތުންގެ ްދޭންޖެހޭތީވެ. ްއިްނާޔަތްތައް ްސަބަބަކީްއިން ްކަންބޮޑުވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދޭންޖެހޭތީ ާނޔަތްތައް

ްހާޙަޤީޤަތުގަ ްހާލަތު.ްއިޤްިތޞާދީ ްާރއްޖޭެގްމިއަުދެގްއިޤްތިޞާދީ ްފައްތަރެްއގައިްމިްްލަތުއި ްާނޒުކު ވަނީ.ްދިވެހިްްވަރަށް

ްމިހާރު ްކަމަށް ްފެނިދާނެ ްހިތި ްއޭގެ ްޮގތަކަށް ްވޭންދެނިވި ްރާއްޖޭަގއިްްރައްޔިތުންނަށް ްމި ްދައްކާ. ްއެބަ ސިގުނަލްތައް

ްކޮޅުތަ ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްދައުލަުތެގ ްގޮއްސި. ްދަށަށް ްމިންވަރަށް ްދަށަށްނުދާ ްވެސް ްދުވަހަކު ްރިާޒވް އްްދައުލަތުގެ

ްމިއަދުް ްހިންގަމުންދާކަން ްދައުލަތް ްބޮޑުކޮށް ްޚަރަދު ްފަރާތްތަކުން ްތިއްެބވި ްހިންގަންވެގެން ްދައުލަތް ބަންދުވެއްޖެ.

ްސަބަަބކީ،ް ްފާހަގަކުރެވުނު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިގޮތަށް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްފާހަގަކުެރވިއްޖެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ޓުްފާސްކޮށްފައިްސަރުކާރާްހަވާލުކުރިތާްބަރާބަރުްއަދިްހަތަރުްމަސްދުވަސްްނުވެ،ްވަނަްއަހަރުގެްދައުލަުތގެްބަޖ2113ްެ

ްއޭގެތެރޭްން ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަންނައިރުގައި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްބަޖެޓެއް ސަޕްލިމަންޓްރީ

ްއިނާޔަތް ްބައިވަރު ްމަގާމުތަކަާކއި ނޑައެޅިަފއިާވ ްކަ ްއިނާޔަތްަތކެއް ްދޭންޖެހޭްބައިވަރު ްފަރާތްތަކަށް ްަބއިަވރު ަތއް

ފައިސާތަކެްއގެްވާހަކަ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭްމައްސަލަްއަކީްމިްއިނާޔަތްަތއްްދެވޭއިުރަގއިްދައުލަުތެގް

ނޫނިއްޔާމުްބަޖެޓަށްްމީްކުޅަދާނަްކަމެއްތޯ؟ްދައުލަތުގެްބަޖެޓަކަށްްމިއަދުްކުޅަދާނައެއްްުނވޭ.ްމިހާްބައިަވރުްފައިސާތައްް

ްެއއްެވސ2ްްް ްފަރާތްތަކަށް ްެއކި ްގޮުތގައި ްއިާނޔަތުގެ ްދައުލަުތގެ ްމުޅި ްގޮތެްއަގއި ްޖުމްަލ ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްވެގެންް ްބޮޑު ްޚިލާފަށް ްއާދަޔާ ްދަރަނި ްދައުލަތުގެ ްނޫން. ްކަމެްއ ްފަސޭހަ ްއެއީ ްމިއަދަކު ްދައުލަތަކަްށ ކަމަކާނުލައިދޭކަން.

ް ްދައ37ްުގޮސް ްމުޅި ްރުފިާޔ ްބިލިއަން ްދެން،32ްްލަތް، ްއަރައިފި. ްދަރަނި ްދައުލަުތގެ ްމުޅި ްއަްށ ްރުފިޔާ ބިލިއަްނ

ްމީް ްމިއަދު ްުހއްޓާނީ. ްކަންަތއްތައް ްމި ްބާވަޭއ ްހިސާބަކުން ްކޮން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހިލަން ްޖެހެނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްބައެް ްގިނަ ްވަރަށް ްޖެހޭ ްހުއްޓަން.ްމިއަުދްއެބަ ްޖެހޭ ްދުވަސް.ްމިއަުދްއެބަ ްޖެހޭ ްކުަޑކުރަން.ްހުއްޓަން އްެގްމުސާރަތައް

ްމަސައްކަތްަތްއް ްއުފެއްދުންތެރި ްގިނަ ްވަރަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްމަދުކުރަން.ްމިއަދު ްއިނާޔަތްތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްޖެހޭ ްއެބަ މިއަދު

ނޑުމެންގެްމިްިނޒާމުްގެއްިލގެންްހިނަގއިދާނެ.ްޑިޮމްކރަސީްެއއްްއަށަގަެނގެންްމިް އިތުރުކުރަން.ްއެހެންނޫންނަމަ،ްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްއަބަުދވެްސްރާ ނެޑއްްެވއްޖެ.ްއެްޑިމޮކްރަސީގެްތެރޭންްއަުޅގަ އްޖޭަގއިްވެރިކަްނކުރަމުންްއަންނަތާްދުވަސްގަ

ްސަރުކާުރް ްބޮޑުކޮށް ްޚަރަދު ްހިންގުމުަގިއ ްސަރުކާރު ްޭބފުޅުން ްތިބޭ ްހިންގަން ްސަރުކާރެއް ްތިބޭ ްއޭރެއްަގއި ފެންނަނީ

ްބޮޑުކޮ ްޚަރަދު ްެއްހިންގަމުންދާތީވެ.ްސަރުކާރެއް ްވާީތވެ. ްވަޢުދުތަކެއް ްކެމްޕޭނުގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމަޖުބޫރުވަނީ ްހިންގަން ށް

ކެމްޕޭނުގެްވަޢުދުތަކާްހެދި،ްޫނނިއްޔާމުްއިންތިޚާބުްކާމިޔާބުުކރުމަށްްޓަކަިއްވަޢުދުތަަކކާްހެދިްޚަރަދުތައްްބޮުޑްެވގެންްިމް

ްަރއްޔި ްަޤއުެމއްަގއި ްއެްއވެސް ްދުނިޔޭގެ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަޖެޓެއްްދަނީ. ްސަޕްލިމެންޓްރީ ްމަޖިލީހަކުން ތުންެގ

ފާސްކޮށްދީފަްއެއްްމިހާތަނަކަްށްނުވޭްއިންތިޚާބީްދުަވސްވަެރްއގަ.ްއެހެްނވީމާ،ްއިންތިޚާބީްުދވަްސވަރެްއގައިްމިްާރއްޖޭގެް

ްގޮތުގަް ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްއަިއއްިސ ްބަޖެޓު ްސަޕްލިމެންޓްރީ ްމަޖިލީހަށް ްއެްރައްޔިތުންެގ އި

ްެއއްް ްިވޔަސްްމައްސަލަ ްޮގތެއް ްކޮންމެ ްރާއްޭޖގެ ްމި ްާމނައަކީ ްއޭގެ ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްބަޖެޓުްފާސްކޮށްފި ސަޕްލިމެންޓްރީ

ްވެރިކަމަށްް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްނެތް. ްދޫކޮށްލެވޭކަން ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްާވކަށް ްގޮތެއް ްކޮންމެ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ނެތޭ.
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ްވެ ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްހެދުމުގެްއަންނާނެކަން ްކޯލިޝަނެއް ްފުޅާ ްތެރޭން. ްކޯލިޝަނެްއގެ ްފުޅާ ްޤަބޫލުކުރަނީ ސް

ްހިމެނޭ.ް ްއެބަ ްވެސް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްތެރޭގައި ްފަރާތްތަކުގެ ްހުރިހާ ްތަނަވަސްވެފަިއވާ ފުރުޞަތުތައް

ްޕާ ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްވިްސނަމުންދާކަން ްމެދުަގއި ްކޯލިޝަނަކާ ްފުޅާ ްޕާޓީން ްވަީންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވެސް ްލީޑަރު ޓީގެ

ްވެސްް ްޕާޓީން ްޖުމްހޫރީ ްކުިރން ްމީގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއކަމަކު ވިދާޅުވެފަ.

ްރާއްޭޖެގް ްމި ްއެްއގޮތަށް ްއެއްބަްސުވންތަކާ ްއެ ްހުއްޓޭ. ްވެސް ްެއއްބަްސވުންތަކެއް ްކޯިލޝަންގެ ްއެ ްހެދިއޭ. ކޯލިޝަނެއް

ްަބއްޓަން ްބަިއވަުރްކަންތައްތައް ްވަރަށް ްފަިއދާކުރަނިވި ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްނަމަ، ކުރި

ކަންތަކެއްްފަހިެވގެންްދިޔައިހޭ.ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންްކޯިލޝަންގެްވާހަކަްދަްއކަންެވގެްންވަޙީދުގެްއަރިހަށްްދާއިުރގަިއް

ްމަނިކުފާނަ ްއެ ްފުރަތަމަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްަމއުމޫނުްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދައްކަން. ްވާހަކަ ްއިނާޔަތްތަކުގެ ްދޭންޖެހޭ ށް

ްނަޝީުދެގް ްަރއީސް ްދައްކަން. ްވާަހކަ ްއިނާޔަތްތަުކގެ ްދޭންޖެހޭ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްާދއިރު ްއަރިހަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ

ހަަކްެއއްްނޫން.ްީމްއަރިހަށްްދާއިުރގައިްއެްމަނިުކފާނަށްްދޭންޖެހޭްއިނާޔަތްތަކުެގްވާހަކަްަދއްކަން.ްމީްކޯލިަޝނެއްގެްވާ

ްރައްކާތެރިކަމާއިް ްލިބިދޭންޖެހޭ ްވެރިންނަށް ްއެ ްނޫން. ްކަންތައްތަކެއް ްހިމަނަންޖެހޭނެ ްތެރޭަގއި ްވާހަކަތަުކގެ ކޯލިޝަން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްވާހަކަތައް ްވަރުެގ ްގެނެވޭ ްއާރޯކަން ްޤައުމަށް ްދައްކަންޖެހޭނީކީ. ްނޫން ްެއއް ްވާހަކަ އިނާޔަތްތަުކގެ

ނޑުމެންްދައްކަންޖެހޭނީ.ްދައްކަންޖެހޭނީ.ްޤަ އުމުގެްއިޤްިތޞާދުްކިހާްހިސާބަކަށްތޯްކުރިއަށްްގެންދެވޭނީ.ްއެްވާަހކަްައޅުގަ

ްބަދަލުކުރެވޭެން ްހާލަތަކަށް ްރަނަގޅު ްހާލަތަށްވުރެ ްއޮތް ްމިއަދު ްހާލަތު ްޤައުމުގެ ްވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްދައްަކންްމިްޖެހެނީްމިްރާއްޖޭ ގެްޑިމޮކްރަޓިކުްނިޒާމުްއަށަގަނެގެްންއެކަންްދެމެހެއްޓޭނެްްގޮތުގެްވާހަކަ.ްއަުޅގަ

ްވިއްކުާމް ްހަރުމުދާ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްވާހަކަ. ްނުވިއްކޭނެ ްހަރުމުދާ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްޖެހެނީ ްމި ްދައްަކން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވާހަކަ.

ހަކަްއަކީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްދަްއކަންްދެކޮޅަށްްމުޅިްރައްޔިތުންްތެުދވެފަިއވާްވާހަކަ.ްެއއީ،ްައޅުަގނޑުމެންްދައްކަންޖެހޭްވާ

ްއެް ްވަޢުދުަތއް، ްއެ ްވާހަކަ. ްކަމުެގ ްވެރިވެުނގަންނާނެ ްމަްއަޗށް ްބާުރގެ ްއަނެއް ްބާރުން ްއެްއ ްދައުލަތުގެ ްޖެހެނީ މި

ްރައީްސް ްހަދަންދާއިރުގައި ްކޯލިޝަން ްދައްކާކަށްނުޖެހޭ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ. ްމި ްުކރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްތައް

ނަށްްދެންްލިބިވަޑައިގަްނނަވާނީްކިހާވަރެއްޯތ.ްއެްމަނިުކފާނަށްްލިބިވަޑަިއގަންނަވާނީްްޕެންޒުްކާރުކޮެޅއްތޯ؟ްބްލެޓްްމައުމޫ

ނޑަްށްއެނގޭް ނޑުމެންްަދއްކަންޖެހޭްވާހަކަްއަކީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއަުޅގަ ޕްރޫފްްކާރުކޮެޅއްތޯ؟ްމިެއއްްޫނންްއަުޅގަ

ްމައި ްިސޔާސީ ްާރއްޖޭެގ ްމި ްއުޅެންެވއްޖެްއަބަދުވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަލަިއގެން ްރަީއސުންނަށް ްދެންެނވި ްމި ދާުނގައި

ްއުޅުމުެގް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަލައިެގން ްރައީސުންނަށް ްމިދެންނެވި ްނުލިބޭކަން. ްކުރިއެރުމެއް ްރާއްޖެއަކަށް ްވަންޏާމު ކަމަށް

ްގޮތަކަށް ްވަކި ްސީދާ ްރައީސުންނަށް ްމި ްގޮތަކީ ްކުރާ ްމި ްމާނަ ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫނިއްޔާމުްްވާހަކަ ްކޯަޓކާ ފަރުމާކޮށްފައި،

ްމީހުންނަށްްފަރުމާކުރާް ްއެ ްހަދައިެގން ްއެއްެޗއް ްއެހެން ްކޮންމެެވސް ްވިަޔސްްކާސްކެެޓްއްހަދައި،ްނޫނިއްޔާމު ކާސްކެެޓއް

ްބެހެއްޓުމަް ްވެރިކަުމގައި ްމީހަކު ްަވކި ްފަރުމާކުރީ ްޤާޫނނުއަސާސީ ްނެތް. ްވާކަށް ްމިކަމެއް ްކޮށްގެްނ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްގޮތަށް

ްޤާނޫނުއަސާީސގެް ްޓަކައި. ްބޭލުމަްށ ްމީހަކު ްަވކި ްތުހުމަތުކުރޭ ްބަަޔކު ްއަެނއް ްތުހުމަތަކުރޭ. ްމީހުން ްބައެްއ ކަމަށް
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ްފެންނަނީް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަލައިލާއިުރގައި ްކީއްެވގެންތޯ ްދަނީ ްމި ްނުލިބިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ފޮނިމީރުކަން

ްޤާ ްޚިލާފަށް ްަމުގސަދާ ްއަސްލު ްމަުގސަދަކަށްްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްއަސްލު ްޤާނޫުނއަާސސީގެ ްވާތީ. ްހަދާފައި ނޫނުއަސާީސ

ވާންްމިްޖެހެނީްރައްޔިތުންނަށްްވެރިކަމެއްްކޮށްދިނުން.ްވެިރަކމުގެްބާރުތައްްއެކިްފަރާތްތަުކެގްމައްޗަށްްދިއުން.ްއެކަަމކުް

ްއެްއވާ ްބާރު ްތިން ްދައްކަނީ ްވެްސްމި ްއޭނާ ްލިބުނީމާ ްވެްސްވެިރަކން ްމީހަކަށް ްމަޖިލިސްްްކޮންމެ ާވހަކަ.ްރައްޔިތުްނގެ

ްވާނީކީ.ްސަރުކާާރއިް ްބޯލަބަން.ްއެހެންނެއްނޫން ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްބޯލަބަންޖެހޭ.ްސަރުކާރު ސަރުކާރަށް

ްެވސްް ްޖަވާބު ްރަނގަޅަށް ްަވރަށް ްތަފާތުވުންތަކަށް ްޚިޔާލު ްހުންނާނެ.ްއެ ްތަފާތުވުން ްޚިޔާލު ްވެސް ްމަޖިލީހާ ރައްޔިތުންގެ

ްފާޑުކިޔުންަތއްްދެ ްވެސް ްޯކޓުތަކުން ްކަންކަމުގައި ްނިންމާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއެއާއެްއކޮށް، ްހަމަ ްއަދި ވެންޖެހޭނެ.

ްރަްއޔިތުްން ްަތްއޔާރުވާންޖެހޭނެ. ްވެސް ްފަހުން ްވެްސ ްކޯޓުތަްއ ްފާުޑކިޔުންތަކަށް ްއެ ްއެކަމަކު ްއަމާުޒވާނެ. ވެސް

ްޤާނޫ ްމުޅި ްލިބިގެންވަނީ ްބާރު ނޑުމެންނަށްްމަޖިލީހަށްކަން ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްއެނގޭީތވެ. ްބަލައިލީމަ ނުއަސާސީ

ްއުޭޅް ްބަލަންވެގެން ްމީހަކީ ްބާރުގަދަ ްއެންމެ ްކާކުތޯ ްތެރޭން ްތަފާތުވުންތަކުގެ ްޚިޔާލު ްހުރިހާ ްމި ްދަނީ ްމި ފެނިގެން

ްވެރި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްނެތް ްމީހަކަށް ްނެތް.ްއެްއެވސް ްބާރެއް ްއެްއވެސް ްމީހަކު ްފަހަރަކަށްްމައްސަލަ..ްއެްއވެސް ްއެއް ކަމަށް

ްއޮީތް ްާތއީދު ްރަްއޔިތުންގެ ްރާއްޭޖގެ ްވަަރކަށް.ްމި ްއެ ްވެްސްނެތް ްާރއްޖޭެގްރައްޔިތުންެގްތާއީދެއް ްއާެދވޭކަށް.ްމި ވެސް

ްޤައުިމއްޔަތުް ްގިނަ. ްބޭފުޅުްންވަރަށް ްިވސްނުމުގެ ްދީނީ ްަޤއުމިްއޔަާތއި ްޭއގެތެރެއިން ްވިސްނުންތަަކކަށް. ްބަިއވަރު ވަރަށް

ްގިނަ.ްހިމާޔަތް ްއެހާމެ ްހަމަ ްއަދި ްހަމަ ްބޭފުޅުން ްބޭނުންވާ ްހިމާޔަތްކުރަން ްގިނަ.ްދީން ްވަރަށް ްބޭފުޅުން ްބޭނުންވާ ކުރަން

ްވިްއާކް ްހަރުމުދާ ްރާއްޖޭެގ ްމި ްދެން، ްގިނަ. ްވަރަށް ްެވސް ްބޭފުޅުން ްވިސްނުމުގެ ްތަރަްއޤީގެ ްާރއްޖޭެގ ްމި އެކަމަކު

ްދޭނެތޯ؟ްއެއީ،ްއަ ްވެރިކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްވިއްކުމާްމީހުންނަށް ްހަރުމުދާ ްރާއްޖޭގެ ްކަމެއް.ްމި ްސުވާލުއުފެދޭ ނުޑމެން ުޅގަ

ްފަރާތްތަކަށްް ްހުރި ްނުކޮށްފައި ްވެރިކަން ްޤާނޫނީ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްތިބި. ްއެބަ ްމީހުން ްގިނަ ްވަރަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ދެކޮޅަށް

ވެރިކަމެއްްމިްރާއްޖޭގައިްކުރާނެްްވެރިކަންްދިނުމާްދެކޮޅުހަދާްފަރާތްތަކެއްްމިްރާއްޖޭގައިްއެބަްތިބި.ްއެހެންވީމާ،ްޤާނޫނީ

ްމަތިންް ްގޮތުެގ ްއެްއގޮްތވާ ްޤާނޫނާ ްއޭނަ ްއެއަށްފަހުަގއި ްހަވާލުކުރަންޖެހޭނީ. ްެވރިކަން ްރާއްޖޭެގ ްމި ފަރާތަކަށް

ްލިބިދޭންޖެހޭނީް ްރައްކާތެިރކަމާިއްއިނާޔަތްަތއް ްލިބެންޖެހޭ ްއެ ްދެން ްދިަޔއިމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްމަގާުމްދޫކޮށްލާފައި

ްއަްށްރައީ ްއޭނަ ްތެރެއިްނ ްސިސްޓަުމގެ ްއޮފީހުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްތެރެއިން. ްއޮފީުހގެ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްފަހަރަކުް ްކޮންމެ ްފާސްކޮށްގެން ްޤާނޫނު ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ ްލިބެންޖެހޭނީ. ްއިާނޔަތް ރައްކާތެރިކަާމއި

ްވަޑަް ްބޭރަށް ްފަރާތެއް ްކޮްށފައިވާ ްމިހާރުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ިއގަންނަވަްނވީމާ

ްނުވިތާކަްށް ްއަދި ްހަމަޖައްސާ ްލޯންޗު ްވީ.އަިއ.ޕީ ްހަމަޖައްސަިއ، ްލޯންޗު ްގުަޅއިގެން ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުންނަ

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިޔައިމާ ްހިސާބަށް ްހަމަޖައްސާ ްޓިކެޓް ްގުޅަިއގެން ްފައިނޭސަށް ްއޮފް ްރާއްޖޭގެްމިނިސްޓަރ ްމި ރައީސް،

ްކަްނކަމެއްް ްހައިޖެކުކޮށްގެން ްގޮުތން ްސިޔާސީ ްކަންކަން. ްހައިެޖކުކުަރނީ ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްެއއީ ްބޮއްސުންލީ. ނިޒާމު

ނޑުްެވސްް ނުކުރެވޭނެކަންްައޅުަގނޑުމެްންޤަބޫލުކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްއެަކންްކުރަންްއުޅުނުްފަރާތްތަކަށްްވެސްްލިބުނުްލަ
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އެބަްޖެހޭ.ްއަދިްހަމައެއާއެްއކޮށް،ްިސޔާސީްގޮތުންްނުފޫޒުފޯރުވަންްކުރިްހުރިހާްމަސައްކަތްތަކުގެްއަޅުަގނޑުމެންްބަލަންް

ނޑުމެންނަށްްއިހުސާސްްއެބަްކުރެވޭ.ްމިއަދުްރައްޔިތުންްކޮންފަދަް ތެރެއިންްރައްޔިތުންނަށްްލިބިަފއިވާްދެރަްވެސްްއަުޅގަ

ްބަަލއިލީ ްހާލު ްއުޅޭ ްަރްއޔިތުން ްއުޅެނީ. ްމި ްޢިްއޒަތްތެރިްހާލެއްގައިޯތ ްމިހާރުވެސް ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެނގޭނީ މަ

ްކިަތއްް ްއުޅެނީ. ްމި ްޚިދުމަތްނުލިބިގެން ްއާސަންދަިއގެ ްބޭފުޅުންނަށްޯތ ްކިތައް ްަބއްލަަވއިަލއްވާ! ްގޮސް ރައީސް،

ް ްވާހަކަދައ2311ްްްބޭފުޅުންނަށް ްމައްސަލައިަގއި ްޕެންޝަން ްޭބފުޅުންތޯ ްކިތައް ްއުޅެނީ. ްނުލިބިގެން ްކިތަްއްރުިފޔާ ކަނީ.

ްއެޑްރެެހްއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމަކަްށ ްއެްއވެސް ްމީގެ ްދައްަކނީ. ްވާހަކަ ްަގޑީގެ ްމުވަްއޒަފުންގެ ްސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުންތޯ

ްކާކަށްޯތް ްވެިރކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްކަމަކަށް ްއެންމެ ްހަމައެކަނި ްކުރަނީ ްމި ްއެޑްރެސް ްހަމައެކަނި ްއަޅުަގނޑުމެން ނުކުރޭ.

ްދޭންވީ.ްވެިރކަންލިބު ްނެތްކަމަްށްކޮންނީމަ ްކަމެއް ްވެރިކަންކޮށްފި.ްކޮށްދިން ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްކޮށްދިނީ؟ްމައުމޫނު ކަމެއްތޯ

ްވެރިކަން ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްބުނޭ. ްނެތްކޮށްފިއެންމެން ްކޮށްދިްންކަމެއް .ް ްއެބަ ްއެންމެން ްވާހަކަ.ްވަޙީދުްކަމަށް ދައްކާ

އެްދައްކަނީްއޭނާްކޮށްދިންްކަމެްއްނެތޭްވެރިކަމުގައިްހުެރގެން.ްްވެރިކަންްއެބަްކުޭރ.ްމިްރައްިޔތުންގެްމަޖިލީހުންްއަބަދު

ްދައުލަަތށް ްރާއްޭޖގެ ްކަމެއްްނެތް.ްއެކަމަކު ްކޮށްދޭ ްމީހަކު ްދޭ ްވެިރކަން ނަޑއަޅާ.ްބަްއެހެންވީމާ،ްރާއްޭޖގެ ްއެބަްކަ ޖެޓެއް

ްބަޖެޓު ްް.އެބަްހުސްވޭްއެ ްަބޖެޓް ްވޭ.އެ ްއެބަ ްފައިނޭންސްްޑެފިސިޓް ްއެޑެިފސިޓު ްޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްބަކުރަން

ްމި ްދިަޔއިމަްއެހެންވީމާ، ްކަންތައް ްދަންނަވަންޏާްހިސާބަށް ްއެްއ ްވާހަކަ ްމިްޙަޤީޤަތަށް ރާއްޭޖެގްްދެންނެވޭނީ

ް ްއިްޚލާޞްތެރި ްއަށް ްރާއްޖެ ްފަރާތްތައް ްކުިރ ްއެަބްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްވެސް ްފަރާތްތައް ްކޮްށދިން ޚިދުމަތްތަކެއް

ކުރުުމގެްވާދަހަމަްއެްފަރާތްތަކަށްްިއންތިޚާބުތަކުގަިއްަހމަްޙައްޤުްމަޤާމުްދޭންޖެހޭނެ.ްއަދިްްތްކަށްްވެސްތިއްބޭ.ްެއްފަރާ

ްއިންތިޚާބު ްއެ ްތަނަވަސްވާންެޖހޭ. ްވާަދކުރުމުގެފުރުޞަތުތައް ްއެއްަކއިރިްތަކުަގއި ްބަނދެވިް،ކުެރވިފުރުޞަތުނެތި ވަިކް،

ްަބއްޓަން ްޤާނޫނު ްގޮތަކަް،ކުެރވިްގޮތަކަށް ްގޮސްްަވކި ްޖަލަށް ްއޭާނ ްވީމަ ްމީެހްއ ްވަކި ްށް ްއަށްް، ްއޭނަ ްވީމަ ްމީހެްއ ވަކި

އްްނުކުެރވޭނެ.ްރާއްޖޭގައިްއިްނޞާފެއްްޤާއިމެްްއޔާްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސްްމިެވއްޖެއެގޮތަށްްކަންަތއްްވާންނުލިބިްނާޔަތްއި

ްޤާއިމު ްގޮތުންއިންޞާފު ްއިޤްތިޞާދީ ްިމރާއްޖެ ްދެކޭގޮުތގައި ނޑުމެން ްައޅުގަ މާ،ްއެހެންވީްގެން.މިނިވަންވެްކުެރވޭނީ

ްމިނިވަން ްގޮތުން ްއެބަްުވމަށްއިޤްތިޞާދީ ްފުރަތަމައިނުން ްއެންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެރިކަންކުާރްްޓަކައި ްދައުލަތުގެ ޖެހޭ

 ...އަރަިއގެންްބޮޑުސިްނގާްވާހަކަހުރިހާްފަރާތްތައްްއެއްގަަލކަށްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްއާދެ!ްމާފަންނު ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްރަޝީދު. ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްގެންަދާވްްޢިއްޒަތްތެރި ކުިރއަށް

ްބްރާހީމްްރަޝީދު.އި

ް

ްމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމާފަންނުްދެ
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ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއަިދވެސް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްރައީުސލްޖުމްްޝުކުރިއްޔާ ްކޮހޫރިއްޔާދައްކަނީ ށްފައިވާްކަން

ް ްއިނާޔަތްތަކާއި ްއެހެންނަމަވެސްަރްއކާތެފަރާތަކަށް ްވާހަކަ. ްދޭ ްޕެންޝަނާ ްހިމާޔަތާއި ްިއނާޔަތާއި ްވާހަކަ. ްރިކަންދިނުމުގެ

ނަޑށްްއިހަށްދުމިއަދުްރައްޔިތުންގެްހާލަކީްޢިއްޒަތްތެ ހުްވެސްްދިމާވިްމީހަކާ.ްއޭނަްބުނީްތިމަންނަްވަރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ްއަިދވެސްްހަތަރު ްމަސައްކަތްކޮްށގެން ްމިްމަސްދުވަހުގައި ްނުލިބިގެންނޭ ްފަރާތުންް.އުޅެނީްމުސާރަ ް،މަސައްކަތްކުރި

ްްމަސައްކަތް ްބަނގުރޫޓުީވއޭ. ްވެސް ްފަރާތް ްގޭގަްދިން ްއެއްެޗއްްއިތިމަންނަ ްކާެނ ްލައިގެން ހަމައެކަިންް.ވެސްްނެތޭ

ހުސްްފެންކޮޅަކުންނޭްފެންވަރާލީ.ްއިެގންނޭްއެްއިނީ.ްހަެއކަނިްއްްލަިއގެންްދަތްއުނގުޅަްވެސްްއޯމޯޮކޅެްއަނބިމީހާްމިއަދު

ްއެބަ ނޑޫކޮެޅއްްގޭަގއި ްހަ ްކުަޑކުަޑ ްް،ުހއްޓޭ ްމިއީ ްރައީސް. ްިޢއްޢިްއޒަތްތެރި ްގޮތަކީ ްއޮތް ްހާލަތު ޒަތްތެިރްޤައުުމގެ

ްއެހެންނަމަވެސް ްސަުރާކރުްރައީސް. ްބަޣާވާުތގެ ްސަރުކާރުގެ ްމި ްމިހާރުވެސް ނޑުމެން އެްްފެށުނީއްސުރެްން،ްހަމައަުޅގަ

ނޑޮުހގަިއ؛ްޮކންމެްރެއަކުްބޮޑުްޕާޓީްއެްއްާބއްވާ.ްއެްޕާޓީތައްްދަނީް ނަޑކަްޕާޓީބަ ށްްމިލިއަނުންްމިލިއަނުންްއަކީްގާްތގަ

ްމީެހއްް.ރެވޭޚަރަދުކު ްކޮށްފަިއވާ ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަން ްއެދެނީްް،އަދި ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުރި ްމިހާރު އަދި

ްހި ްަރއްކާމާޔަތާއޭނަ ްއި ްމިދިޔަ، ްބަޖެޓު ްބަޖެޓު،2113ތެިރަކމަށް ްބަޖެޓުްމިްެގ ްއަުޅަގނޑުމެންްްގައިްއަހަުރގެ ވެްސ

ް ްއޮވޭ ްގިނަްފާސްކޮށްފައި ްއަދަެދއް.ްދުިއސައްަތްމިލިއަނަށްްވުރެ ްއެހެންޏާްފާސްނުކުރާްވަރުގެ ދުއިސަްއަތްރުފިޔާ.ްއެއީ

ްރުފިޔާް ްގިނަ ްވުރެ ްވަްމިލިއަނަށް ްހަފާސްކޮށްފައި ްއޭނަ ްދަތުރުކުނީ ްރަށްަރށަށް ްރާއްޖެތެރޭ ްއެީއްމައެކަނި ރުމަށް.

ްއެްއޗެއްްކޯސްޓްާގޑަށާިއްއެް ްފުލުހުންނާްއޭނަްހުރިހާ ްހިބޭނުންކުރޭ. ްއޭަނގެ ްޯފސް ްމުޅި ްސިފައިްނގެ ްއޮީތްއި މާޔަތުަގއި

ްއެް ްއެހެންވީމާ، ްހިްމިހާރުވެސް. ްހަމައެކަނިހުރިހާ ްެއހެރީ ްއޭނަ ްދީގެން ްރައްާކތެރިކަމެއް ްއަށްްްމާޔަތަކާއި އޭނަ

ރިކަމެްއމްއެކަްއޗެްއްވެްސްދޭކަށް.ްމާޔަތާއިްރަްއކާތެވަޙީދަކަށްްއަނެްއކާެވސްްހިނުޖެހޭްބައްޓަންކޮށްފަިއވާްބިލެއްްިމއީ.ް

ްައއިސް ްބަޣާވާތްކޮްށގެން ްައކީ ްރައީސް.ްހުްއޭނާ ްޢިްއޒަތްެތރި ްމީހެއް ްއިޞްލާޙުްިދވެރި ްމިއަދު ްމިހާރުވެސް ހިރާއްޖޭަގއި

ްމި ްްއެކްސްޕޯޓު،ްއިމްޕޯޓްްއީޔަދިްހުށަހެޅިގެން ްރައީސްޤާނޫނަށް ްބޮުޑްް.ޢިްއޒަތްތްތެރި ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ރާއްޭޖގެ

ްއޭގެއަ ްކުރޭ ްއެބަ ްފާހަގަކުެރވުނުސަރެއް ްައޅުަގނޑަށް ްއޭަގއި ްއެއްޗިހިހަމަް،ން. ްހުރިހާ ްއަށް ްއޭނާ ްހައެކަނި މައެކަިން.

ްހަމަ ްހުރީ. ްއެއްޗެހި ްބޯ ްއޭާނގެ ްއެްއެޗއްސާއި ްކާ ްކާއެއްޗެްއޭނާގެ ްއޭނާ ްްއިއްސާއެކަނި ް%ްބޯއޭާނގެ ްހުރީ 51ްއެއްޗެހި

ނޑުްމިްދަންނަވަނީްއޭނާގެް .ްޭއގެްންއެއީްއޫރުްމަސް.51ްންް%ެއއްޗެހިްބޯްއިއެްއޗިއްސާްްކާޑިއުޓީްކުޑަކޮށްފަ.ްއަުޅގަ

ްނިްރެޑްބުލްްއިންްހުރީބޯްއެްއޗިްއސާ،ްަހމައެކަރައްޔިތުންްްއިެއއްިޗއްސާްޑިއުޓީްކުަޑކޮށް.ްއެކަމަުކްރައްޔިތުންްކާްހުރީ

ްރަ ްރެޑްބުލް،ްރެޑްުބލް،ްއެނަރޖީްޑްރިންކ111ްުީއސް.ް%ޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަްޒުވާނުްނގެ ްވާހަަކްެއއްްް،ހުރިްން ރެޑްބުލް

ްޑްރިންކު ްރައީސް.ްސާޓަުނގޭް.ކޮށްަފއިޮބޑ111ްުހުރިް%ްތަކުްންއެބަނޫން.ްއެނަރޖީ ްޢިްއޒަތްެތރި ްމިްގުޅަ ނޑު ްއަުޅގަ

ްސާޓަނުގޭ ްފާސްކޮށްްދަންނަވަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގުަޅްއެީއްގުަޅްައށް ްވިްއކާ ްއިން ްގެ ްއެ ްހުރިހާްިފއްޔާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ް ްގުޅަ. ްމަޤުބޫލު ްއެންމެ ްރައްޔިތުންގެ ް%އެ ްވެސް ްޭއގ111ްްެުގޅަ ްއަދި ްހުސްނޫގޭބޮޑުެވގެންދާނެ. ިވއްކާްްގައިިއތުރުން

ްމަްޝހޫރުް.ބަޖިޔާ ްއެންމެ ނޑުމެންް،ެއއީ ްމެްގެއަުޅގަ ްހިމެޢިްއޒަތްތެރި ްީއވާ ްާދއިާރެގްންބަރު ްއެ ްދާއިރާ. ނޭ
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ިމްައޅުަގނޑުްް.މީރުްބަޖިޔާެވސްްމުޅިްާރއްޖޭެގްރައްޔިތުންނަށްްވެސްްއެންެމްްއެްަބޖިޔާްއަކީްެނއްާކްރައްޔިތުންނަށްްއަ

ްެއޑެ ްެވލިއު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްޖޯެކއް ްިމއީ ްއެއް. ްވާހަކަ ްސީރިައސް ްމިއީ ްދަންނަވަނީ ޕްރޮޖަކްޓްްސ.ްޑް

ްއުެފއްދުންތައްރާ ްމިްއްޖޭަގއި ްއުފެއްދުމަށްްަފސްމީރާ ްއެއްެޗއް ްާރއްޖެްހުރިހާ ްޕޮލިތިްޓަަކއި ްބޭގާިއން ޕްލާސްިޓާކްްއިން

ްއެތެ ްމެޓީރިއަލްސް ްއެރެއެހެނިހެން ްއަށް. ްރާއްޖެ ްާރއްޖެްކުރެވޭ ްއެއްޗެއް ްބޭރަށްްހުރިހާ ްއިން ައކީްްގުޅަްސާޓަނުގޭ،

ްއެކް ްއެތަންމިތަނަށް ްާއއި ްސްޓޭންަޑޑަކަްށްއޮސްޓްރޭލިާޔ ްވަިކ ްވެސް ްބަންދުކުރަނީ ްގުަޅ ްއެްއޗެއް. ސްޕޯުޓކުރާ

ްވަިކް ްއޭތިމީްއޗަކީ ްއާއި ްޮބނޑި ްއުަފއްދާ ްއެ ްއަްއޑޫަގއި ްއޭެގއިތުުރން ްޔޫރަޕަކަްށްނުފޮނުވޭނެ.ްހަމަ ްނޫނީ ބަންދުކޮށްގެން

ްރާ ްެއއްޗެހި.ްއްގޮތަކަށް ްބޭރުކުެރވޭ ްއިން ްޖެ ްއަްނނަ ްއަށް ްރާއްޖެ ްގަންަންއެްއޗެހި.ްއެހެންނަމަވެސްްވެސްފަތުރުވެރިން

ް ްމި ްއެްއޗެހިން ްފާޑުފާުޑެގ ްބޭގާއި ްބެލުްްއެބަޕޮލިތިން ްއެްއވެސް ްއަށް ްމެީޓރިއަލްސް ްމެހުރި ްސަތޭކަ، ްނެތި ްހަތަރުއް

ްއެންމެރައްޔިތުންނަށްްގުޅަްނުަކއިްނުތިބެވޭނެ.ްާރްއޖޭގެްްސާޓަނުގޭް ބޮޑުކޮށްފަ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްސަތޭކަްޕަސެންޓު

އަދިްފަސްމީރުންްް،ހުރިހާްއެއްެޗއްްހެދިކާްވެސްްކާނެ.ްމިްްޔާްވެސްްކާނެ.ްއިވްނިްނގްލޯރީއެ.ްހަމަްހުސްނޫގޭްބަޖިްްމީރީ

ްޢިއްޒަ ްޕްރޮޑަކްޝަންތަކެއް ްހުރިހާ ްވިްއކާ ްރައީްސ،ްހަތަރުސަތޭކައެ ްމަސް.ްްކުރިއަްށްމިް،ގުނަްތްތެރި ްރަމަޟާން އޮތީ

ސަރުކާރުްހިންގަން.ްބާޣީްވަޙީދަށްްދޭންޖެހޭނެތޯްްމިހާރުްއެހެރަމްހޫރިއްޔާ،ްރައީސުލްޖުސަތޭކަްގުނަްބޮޑުކޮށްފައިްްހަތަރު

ްނެތަސް ްހެޔޮ ްްެވރިކަމުގަ.ްއަޅުަގނޑަށް ްއަރާއޭނަ ްބަޣާވާތްޮކށްގެން ްމީހެއްްެއއީ ްކާްޢިއްް،ހުރި ްރައީސް.ްއޭނާ ޒަތްތެރި

ްމަހުން،އޫރުްް.އްސާއެއްޗެްްއޭނާްބޯްއިސާްއްއެއްޗެްްއޭނާްކާެޗްއސާްއަގުހެޔޮކޮށްަފއިްއެްއޮތީ.ްއެއްްއޭނާްބޯްއިއްސާްއެްއޗެ

ްކާ ްމަސްެއްއޗެްއޭނާ ްއޫުރ ްއޭގެއްަސކީ ްއޮ. ް%ން ްކީްކުޑ51ްްަތީ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެ ްއޫރުްކޮށްފައި އްެވގެންތޯ

%ް ް%51ްމަހުން ްުކޑ51ްަކުޑަކުރަްނވީ. ްކޮށްފައިްޭއގެން ްބަޖިޔާސާޓަނުްބަޖިޔާ،، ްހުސްނޫގޭ ްުގޅަާޔއި އޮީތްްމިްޭގ

ްއަނެއްކާް ްބިކަބ411ްޮ%ވެސް ްތިބީ ްަރއްޔިތުން ްމިުޑކޮށްފަ.ްރާއްޖޭގެ ްަރީއސް.ްނުކުރެވޭނެ ްިޢއްޒަތްތެރި ކަމެއް.ްްހާލުގައި

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްހިންގާށޭ. ްސަރުކާރު ްަކއިީރގައި ްއޭނަ ްބުނީ ްނަޝީދަްކާކުތޯ ްރައީސް ްޯވޓުދިނީ ްރަްއޔިތުން ްރާއްޭޖގެ ށް.ްއަށް

ނޑުމެންގެްދައުުރގެްއިް،ރައީސްްނަޝީދުްއުފައްދާފަިއވާް ޖެްމުޅިްރާއްބޮޑުްޕެކޭޖެއްްމިްތަނަށްްފޮނުވި.ްްޤްތިޞާދީއަުޅގަ

ްއިްނޑަސްޓްރިއަްލ، ްރާއްްއަށް ްގެނެޭވވަމުިޅ ްރެވޮިލއުޝަެނއް ްއަްށ ްރުޖެ ްފޮނުވި. ްޕެކޭޖެްއ ްމިހާރުްެގ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި

ްހަ ްރައްޔިުތންނަށް ްނެތް ްފޫްބޯހިޔާވަހިކަމެއް ްބިލުސަތޭކަ ްއޮތް ްދޭން ްބިމެއް ްއަކަފޫޓުގެ ްހާސް ްދެ ް،ނަމަްްފާސްކުރިްޓާއި

ްބިލުްމި ްއެ ްމަޖިލީހުން ްޮއތީސްނަްްފާސްކުރިްރައްޔިތުންގެ ްޯގއްެޗއް ްމީހެއްގެ ްކޮންމެ ްމިހާރު ްރައީސް.ްް،މަ ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްފަރާތައްްއެފަދަ ްސްޓޭޓު ްރިއަލް ްފަރާތްތަކާއި ްއިމާރާތްކުރާ ްއުސޫުލން ްސްޓްރާޓާގެ ްވެސް ްމިއަދު ްއޮްއވާ ބިލެއް

ްކޮންްއިމާރާތް ްޑޮމީނިކޮށްގެން ްކޮންޑޮމީނިއަމް ްނުވަތަ ްޔުނިޓުހަދައިޯއ ްވަިކވަކިން ްިވއްކާގެން ްތަެކއް ްޔުނިޓު، ތަކުްންއެ

ްއުނިކުރަން ްފައިސާ ްަނގާ ްނަުމގައި ްއޮތް.ްްބަންޑާރައިގެ ްހުށަހަޅާފައި ްއޭރު ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއޭ ްއެްއޗެްއސާއި ްާކ ްއޭނާ ްނުވިސްނުނު. ްައޅުަގނޑަަކށް ްހަމަްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތީ ްމި ްއެްއޗެހި ްޯބ ނާ

%ް ްސަރުކާރުެގ51ްްއަގުހެޮޔކޮށްފަ. ްމިހާރު ްރާއްޖޭގެ ްިމ ްމިއީ ްރަީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްމަސް. ްއޫރު ްކަނީ ްއޭނާ ިޑއުޓީ.
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ފެންވަރަކީ.ްސަރުކާެރއްްހިންުގމުގެްސިޔާސަެތއް،ްއެްއވެސްްވިސްނުމެއްްނެތްްބަެއއް.ްޓެަރރިސްޓުްސަރުކާރެްއ،ްމާފިާޔް

ފިޔާްގޭްނގެްއ،ްބަކަރީގެްތެޭރގައިްއެްއެތެެރކުރަނީްމިހާރުވެސްްމަސްތުވާަތކެތި.ްރާއްޖެްއިންްބޭރަށްްއެްސަރުކާރެްއ،ްމާ

ްއޮްތް ްޔޫރަޕަށް ްމުޅި ްމަސްތުާވތަކެތި. ްގެންދަނީ ްއެ ްބަންދުކޮށްގެން ްއެއްޗެހީަގއި ްެއހެނިހެން ްބޭގާއި ްޕޮލިތިން ގެންދަނީ

ްނުރައްކަ ްއޮތް ްބައްރަށް ްއޭިޝއާ ްމުޅި ްއިސްލާމުންނޭްނުރައްކަލެއް. ްމި ްވާނީ ްީކްއތޯ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ެލއް.

ްމުސްލިމުންތައްް ްބަރުމާގައި ްމީހުން؛ ްނުކުމެއުޅޭ ްހިމާޔަތްކުރަން ްދީން ްކިަޔއިގެން ްެއއްެޗކޭ ްއެހެން ްނުވަތަ ކިޔަިއގެން

ނޑުމެންްއެްވާހަކަަތއްްނުދައްކަ ްންވީ؟ްއެކަމާްދެކޮޅަށް...ކަތިލަނީ.ްބަރުމާގައިްމުސްލިމުންތައްްކަތި؛ްީކްއވެގެންތޯްައުޅގަ

ް

 މަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިދާރީް ްއޮތީމަ ްއޮޅުންއަރާަފއި ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެސް ްައޅުަގނޑަށް ްޝުކުރިއްޔާ. ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްލާ ްކޮމްޕިއުޓަރުްސިސްޓަމަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްމީހަކަްށްމޭޒުންްސާފުކޮށްލަން ްކޮށްފައިވާ ްއޮންނަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ފައި

ްބަހުސްކުރެވެނީ.ް ްމި ްމިއަދު ްބިލަށްތޯ ްމި ްބިލު. ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްއިާނޔަތާ ްރައްކާތެރިކަމާއި ދޭންޖެހޭ

ްރައީސްޖު ްމިހާރު ްނުފެނޭ ްމިއަކުން ނަޑަކށް ްއަުޅގަ ްއެ ްބަލައިލިއިުރގައި ްެއއަށް ްައޅުަގނޑު ްކުާރްއެއީ މްހޫރިއްޔާކަން

ްަދއްކަީން ްތި ްއެއްހޭ ްވާހަކަ ްކޮން ްއެކަަމކު ްނުފެނޭ. ްެއއް ްވާހަކަ ްދިނުމުގެ ްިއނާޔަތެއް ްމީހަކަށް ްެއވެނި މީހެއް،

ްމީހުންް ްމި ްދެން ްއުޅެނީ. ްިތ ްޮއޅިގެން ްއެއްތަ؟ ްޖަގަހަ ްކެމްޕޭނު ްމީ ްނުވާނެތަ. ްހައިރާެނއް ކެމްޕޭނުކުރަންވެގެން؟

ްަކތަކެއް...ހީކުރާކަހަލަްކޮންމެވެސްްވާހަް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ!

ް

 މަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ށްްދިންްއަގު؟ްކޮބާ!ްޑޮލަުރގެްައގުްދަށްކުރުން؟ްކޮބާ!ްޑޮލަރުްދަށްްގެނައިްދިރިއުޅުުމގެްައުގ؟ްކޮބާ!ްމަސްވެރިންްމަހަ

ްހާލަތްތަކެއްް ްނުލިބޭނެ ްޢިނާޔަތްތައް ްހާލަތްތަކޭ. ްނުލިބޭނެ ްއިނާޔަތްތައް ްއޮތީ ްމި ްކިޔަނީ،ްމީގެ ްމި ްހަމަ ދިނުން؟ްދެން

މިްވަރުްބޮޑު.ްއަލުންްހުވަފެންްްބަޔާންކޮށްފައިްއޮތީމަްވަކިްމީހެއްގެްވާަހކަ.ްމިވަރުްދެންްބޮޑު.ްދޮގުހެދުންްއާދަކުރިޔަސް

ްދެއްކިޔަސްްިމވަރުްބޮޑު.ްއަނދުންއެޅުިވޔަސްްމިްވަރުްބޮޑު.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

 ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:
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ްމިް ްހުށަހަޅަން ްސަބަބުތައް ްނުޭދނެ ްއިނާޔަެތއް ްބޭފުޅަކަށް ްކޮށްފަިއވާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ނޑުމެން ރައީސް،ްއަުޅގަ

ފައިްނުކުންނަާވްޖެހެނީ،ްނޫނީްމިްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅަންްމިްޖެހުނީްރާއްޖޭގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކންްކުރައްވާ

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްވާއިރު، ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްަބވާ ްހޯއްދަވަިއގެން ްއިޙްތިރާމު ްލޯތްބާއި ްރައްިޔތުންގެ ްޤައުމުގެ ބޭފުޅުންނަކީ

ނުކުމެ،ްމަގުމަތީަގއިްފުލުހުންނާއިްސިފައިންނަށްްހަމަލާދީްއަދިްއޭެގއިތުރަށްްޤައުމުގެްހުރިްހުރިހާްމުއައްސަސާތަކެްއަގއިް

ހަރަކާތްތައްްހިްނާގއިރުްއެްމީހުންނަކީްދައުލަުތެގްހިމާޔަތާއިްރައްކާތެިރކަންްދީ،ްދައުލަތުންްއެތައްްމިލިއަންްރޯކުރުމުގެް

ްތިޭބް ްހިމާޔަތްދޭން ްވަަޑއިގެން ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ްޚަރަދުކޮްށ، ްތެޭރގައި ްއަހަރެްއގެ ްއެއް ރުފިޔާ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަަމށް ްވެގެންުނވާނެ ްމީހުންނަށްްބަޔަކަށް ްއެފަދަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޤަޫބލުކުރެވޭތީ. ނަށް

ހިމާޔަތްނުލިބޭނެްގޮތަކަށްްމިްޤާނޫނުްބައްޓަންކުރަންޖެހޭްކަމަށްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްދެކެވަޑަިއގެްން

ްވަރަ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްއުފާކޮްށ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވީތީ ްއިޞްލާޙު ްމަރުޙަާބްމި ްއެކީ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ށް

ދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްބިލުގައިްމިްބުނަނީ،ްއަންނަނިވިްހާލަތްތަކުގެްތެރެިއންްހާލަތެއްގައިްމިްޤާނޫނުގެް

ްޚިލާުފް ްގަާވއިދާ ްޤާނޫނާއި ްހާލަތަކީ، ްއެއް ްނުލިބޭނޭ. ްަރއްކާތެރިކަެމއް ްނުވަތަ ްއިނާޔަތެއް ްއެއްވެސް ްލިބިދޭ ދަށުން

ްދެންނެވީް ްހާލަތު.ްމި ްބައިވެރިވާ ްކުރުމުގައި ްޢަމަލެއް ްިޚލާފު ްގަވާއިދާ ްޤާނޫނާއި ްހާލަތަކީ ްހާލަތު.ްއަނެއް ްކުރާ ޢަމަލެއް

ްހުރިް ްކުަރްއވާފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްއެހާހިސާބުން ްދެން ްހާލަތުގައި ްރޯކުރާ ްތަންތަން ްނުކުމެ، މުޒާހަރާތަކަށް

ްަރއްކާތެ ްއިނާޔަާތއި ްެއ ްކަމުަގިއްނަމަވެސް ްމީހެއް ްުނރައްކާތެރި ްަޓކައި ްޤައުމަށް ްއެީއ ްލިިބގެންނުވާނެ. ރިކަން

ް ްސިފައިނ3ްްްފެންނަންޖެހޭނެ. ްފުލުހުންނާއި ްހާލަތު. ްހިތްވަރުދޭ ްކުރުމަށް ްޢަމަލެއް ްޚިލާފު ްަގވާއިދާ ްހާލަތަކީ، ވަނަ

ޮގވާލީމަްެއްހިސާބުންްޖެހޭްއެްމީހަކަށްްގަިއގަިއްތަޅަންްޕާޓޭންްހޯދައި،ްނޫނީްމަޖޫރީންްހޯދައި،ްއެްީމހުންްތަޅާްގޮތަށްް

ސަރުކާރުންްދޭްއިނާޔަތާއިްިހމާޔަތާއިްރައްކާތެިރކަންްނަގަްނ.ްއަނބުރާްގެންނަން.ްއެހެންީވމާ،ްމިްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުް

ްޢަމަ ްޚިލާފު ްަގވާއިދާ ްޤާނޫނާއި ްފަރާތަކުން ްފޯރުކޮށްދޭ ްރައްކާތެިރކަން ްހިމާޔަތާއި ްބުނަނީ ްމި ްދެން ލެްއްގެންނަންޖެހެނީ.

ްފުލުހުންނާް ްނުކުމެ، ްއަށް ްމުޒާހަާރ ްކުރިމަތިލައި ްފުުލހުންނާއި ްހާލަތަކީ، ްެއ ްދެންނެވި ްިމ ްެއއީ ްހާލަތު. ްއުޭޅ ކުރަން

ްސިފައިންެގް ްޖެހޭ ްއެބަ ްސަރުާކރުން ްއައިމަ ްހާލަތު ްއެ ްހާަލތު. ްކިޔާ ްއެއްޗެހި ްދިމާލަށް ްމީހުންނާ ްއެ ްބަވައި، ދިމާލަށް

ްހިމާޔަ ްއެ ްބަހައްަޓއި، ްދިނުންްހިމާޔަތުގައި ްފައިސާތައް ްދޭ ްދައުލަތުން ްޖެހޭ ްއެބަ ްހިސާބުން ްެއ ްނަގަން. ްއަނބުރާ ތް

ވަނަްމާްއދާގައިްމިްބުނަނީްއެންމެހައިްހިމާޔަތްތަކާއިްރައްކާތެިރކަމުނ11ްްްހުއްޓާލަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއެހެންމެް

އްލޭްފަދަްޢަމަލެއްްކުރުންްނުވަތަްއެފަދަްކަމަކަށްްމަޙްރޫމުކުރެވޭނެްހާލަތު.ްއެއްްހާލަތަކީްދިވެހިރާއްޖޭގެްމިނިަވންކަންްގެ

ްމިް ްސިފައިން ްޤައުމުތަކުގެ ްބޭރު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮވާލުން. ްކުރުމަށް ްޢަމަލެއް ްއެފަދަ ްނުވަތަ ހިތްވަރުދިނުން

ްކުރަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފެށިގެން ްިހސާބުން ްޮގވައިލާ ްގެންނަން ްހުިރްޤައުމަށް ްއވާފައި

ްނިންމަން.ް ްނުދޭން ްރަްއކާެތރިކަން ްހިމާޔަާތއި ްއެ ްގެންނަން. ްއަނބުރާ ްަރއްކާތެރިކަން ްހިމާޔަތާއި ްެއ ނަމަވެސް
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ްފަަދް ްގެއްލޭ ްބަެއއް ްަސރަހައްދުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބުނަނީ ްމި ްދެން ްހުށަހަޅަންޖެހެނީ. ްބިލުތަްއ ްމިފަދަ އެހެންވެގެން

ްއެ ްނުވަތަ ްޢަމަލުކުރުން ްމިހާރުވެސްްގޮތަކަށް ްގޮވާލުން. ްކުރުމަށް ްކަމެއް ްއެފަދަ ްނުވަތަ ްހިތްވަރުދިނުން ްކަމަކަށް ފަދަ

ްމާލޭް ްދަނީ ްއެ ްގޮވަމުން ްބޭފުޅަކު ްެއއް ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްތެރެއިން ްަރއީުސންގެ ްކުރީގެ ތަކުރާރުކޮށް

ތުންްއެތައްްމިލިއަންްރުިފޔާްެއްއްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯުޓްނުވަތަްހުޅުލެްބޭރުްބަޔަކަްށްދިނުމަށް.ްބޭރުްބައެްއގެްއަ

ް ްމިދިޔަ ްވެސް، ްދިޔައިރު ްދައުލަތަށް ްދިވެހި 3ްްގެއްލުްނވަމުން ްތެރޭގައި ްގެއްލުްނވެފަިއ23ްްއަހަރު ްރުފިޔާގެ މިލިއަން

ްޮގަވއިލާް ްެއހެންވީމާ،ްއެގޮތަށް ްގޮވާލަނީ. ްދޭން ްއެއަރޕޯޓު ްމި ްމީހުންނަށް ްއެ ްވެްސްއިތުރަށް ްއަދި ްވެސް އޮތްއިުރގައި

ްތިބިްކަމަ ްކުަރއްވާަފއި ްރައީސްކަން ްނޫނީ ްރައީސުންނަށް ްއެފަދަ ްކަމެއް. ްފުށުއަރާ ްމަޞްލަޙަތާއި ްޤައުމީ ްއެއީ ްވާނަމަ ށް

ްސަރަހައްދުްން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބުނަނީ ްމި ްދެން ްދެވިެގންނުވާނެ. ްރައްކާތެިރކަން ްހިމާޔަތާއި ްއިނާޔަތާއި ބޭފުޅުންނަށް

ްކު ްޢަމަލެއް ްޓެރަރިޒަުމގެ ްބުނަނީ ްމި ްއެފަދަްބައެއް، ްނުވަތަ ްބައިވެިރވުމަށް ްޖަމާޢަތެއްަގއި ްޓެރަރިސްޓު ްުނވަަތ ރުމަށް

ްމީހުންނަށްް ްކުރާ ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްހިތްވަރުދިނުން. ްކަމަަކށް ްއެފަދަ ްނުވަތަ ްގޮވާލުން ްބަިއވެރިވުމަށް ޖަމާޢަތެއްގައި

ނުަގއިްޓެރަިރަޒމުގެްޢަމަލަކީްވަރަށްްބޮޑެތިްއަޅުަގނޑުމެންްހިމާޔަާތއިްަރްއކާތެރިކަންްދީގެންުނވާނެ.ްިދެވހިރާއްޖޭގެްޤާނޫ

ނޑުމެންނަށްްފެނޭް އަދަބުތައްްަކނަޑއެޅިފަިއްހުރިްކަންތައްތަްއ.ްއެފަދަްމަްއަސލައަކީްމިފަދަްޢަމަލުތައްްހިންގީމާްއަުޅގަ

ްަހއްޔަ ނޑިޔާރަކު ްފަ ްޕަރުޭވުޒްމުޝައްރަފު،ްކުީރގެްރައީްސްޕަރުވޭޒުްމުޝައްރަުފ،ްއޭނާ ްރަީއސް ރުކުރީާމްޕާކިސްތާނުގެ

ްތިީބް ނޑިޔާރުން ްފަ ްދިވެހި ްކޯޓުތަުކގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްބަަހްއޓަން. ްބަންުދގައި ްއޭނަ ްއަމުރުުކރެވޭ ްއެަބ ްކޯޓުން އެތާގެ

ްނުކުރެވޭނެ.ް ްދެން ްވީމަ ްބަތާހަރާމީންނަށް ްމައްސަލައަކީ ްކުށްތައް؛ ްމިފަދަ ްމީހުންނަށް ްއެ ްީކްއވެތޯ ްވެފައިތޯ؟ ކިހިނެއް

ިއ،ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްދިވެހިްޤައުމަށްްޓަކައިްޣައްދާރުވެަފއިްތިބިްބައެއް.ްއެހެންނޫންނަމަްއެއީްދިވެހިްޤައުމަށްްޓަކަ

ްމިް ްޝަރީޢަތްކުރެވެންޖެހޭނެކަން. ްމީހުންގެ ްމި ްއެނގެންޖެހޭނެ ްޭބފުޅުންނަށް ްިތއްބެވި ކޯޓުތަުކގައި

ް ްދަޢ271ްުޝަރީޢަތްކުރެވެންޖެހޭނެ.ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްމީހެްއެގްޓެރަރިޒަމް ްހުރީ.ްއެެކއްެގްމައްޗަްށްމިްއެަތއް ާވކުރެވިަފއި

ްވާންޖެހެނީ.ް ްމިހެން ްނުކުެރވޭ.ްީކްއވެގެންތޯ ްޙުކުެމއް ްޖުޑިޝަރީއަކަށް ްދައުލަތުގަިއްހިމެނޭ ްމި ްނޫނީ ްތިބި ސަރުކާރުަގއި

ްމަޙް ްގުޅިގެން ްކުށާ ްމާލީ ްދެން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަންނަންޖެހެނީ. ްއެއްޗެހި ްބިލުތަކާ ްމިފަދަ ރޫމުާވްމިހެންވެގެން

ނޑުމެންްއެަބް އިނާޔަތްތައް.ްމީަގއިްދިވެހިްދައުލަތަށްްއެތައްްމިލިއަންްރުފިޔާްއެްއގެްެގއްލުންދީފައިްތިބިއިރުަގއިްއަުޅގަ

ްގުޅިގެންް ްކުށާ ްޖިނާޢީ ްނިުގޅަިއގަންަނން. ްރައްކާތެރިކަން ްހިމާޔަތާއި ްނިމެންދެން ްބަލައި ްތައް ްމައްސަލަ ްއެ ޖެހޭ

ްވެ ްމި ްނުލިބުން. ްކަންތައްތަްއްއިނާޔަތްތައް ްމިފަދަ ްކަންތައްތައް. ްހުރި ްފެންނަން ްބިލުން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ސް

ްދެންނެވިް ްމި ްޖެހެނީ ްމި ްބަހުސްކުރެެވން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްނޫނީ ްހުށަހަޅަންޖެހެނީ، ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ތަކުރާރުކޮށް

ްޖުޑިޝަރީގެ ްކަމަށްވާ ްމުައއްސަސާ ްއެއް ްދަުއލަތުގެ ްދިވެހި ްޓަކައި. ްއެިކްްސަބަބަށް ްގޮތަށް. ްއެކި ްތިބީ ްބޭފުުޅން އެކި

ްކޯޓުންް ްދަށު ްބެލުނަނުދޭ. ްެއއް ްމަްއސަލަ ްތަނަކުން ްެއްއވެސް ްގޮތަށް. ްެއކި ްވިސްނެނީ ނިޑޔާރުންނަށް ްފަ ކޯޓުތަުކގެ

މައްސަލަްެއއްްބަލައިފިްއޔާްަހއިކޯޓަށްްއެްމައްސަލަްއަނބުާރްގެންގޮްސްހުރިހާްކަމެއްްހުްއޓުވައިލާ.ްަހއިކޯޓުންްކަމެއްް
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ނުވިްއޔާްސުޕްރީމްްކޯޓަްށްގެްނގޮްސގެންްެއްކަންތައްަތއްްހުްއޓުވައިލާ.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްމިގޮތަށްްދިވެހިްަދއުލަުތެގް

ްހޯދަންް ްޢަދުލުއިންޞާފު ްރައްޔިތުންނަށް ްޢަދުލުއިންޞާފެްއްނުލިބޭނެ.ްދިވެހި ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްއޮެވގެން ޖުޑިޝަރީ

ްސުްޕރީމް ްވާނަމަ ްކަމަށް ްަސއިުޒކުރަން.ްްބޭނުން ނޑިޔާރުން ްފަ ްކޯޓުތަުކގެ ްދަށު ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑިޔާރުން ްފަ ކޯޓުގެ

ްއެހެންނޫންނަމަްމިްކަމެއްްނުކުރެވޭނެ.ް

ް

 ބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްަރީއސް.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް ްދޭންޖެހޭްްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްންކޮށްފަިއވާ،2119/19ް`.ްޢިްއޒަތްތެރި މީހަކަށް

ްދެތިންް ްއަޅުަގނުޑ ްގޮތުން ްބެޭހ ްއިޞްލާޙާ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިމިާވ ްގޮތުން ްބެހޭ ްޤާނޫނާ ްެބހޭ ްއިާނޔަތަކާ ރައްކާތެރިކަާމއި

ްވެރިކަުމގަިއް ްނަޝީގެ ްރައީސް ްފަދައިން ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުން. ްފާހަގަކޮށްލަން ކަމެއް

ްވަރަށް ްވަނީ ްއަިދްްނަޝީދު ްކުަރއްވާފަ. ްޓަކައި ްއިޞްލާޙުުކރުމަށް ްޖުޑިޝަރީ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމަސައްކަތްތަެކއް ގިނަުގނަ

ްމަނިކުފާނުގެް ްއެ ްބޭރުން ްއިމުގެ ްޤާނޫނީ ްވަނީ ްނިކުމެ ްމީހުން ްބަޔަކު ްމަސައްކަތްޕުުޅަގއި ްކުރެްއވި ްއެ ހަމައެއާެއކު

ްރައީސް.ްައޅުގަް ްގެނެއްސަ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިމުމަކަށް ްޖުޑިަޝީރްވެރިކަން ްބޭނުންވަނީ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަންނަވާލަން ނޑު

ްރައީސް،ް ްުނފެނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙެްއްގެންނާކަށް ްއެއްވެސް ްިމްބިލަށް ްޮއއްވާ ްހާލަތުގައި ްއޮތް މި

ްވާހަކަތަެކއް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިކަން ނޑުްޤަބޫލުކުރާްްޖުމްލަކޮށްްމިްބިލުގައިވާްކަްނކަމަކީ،ްވާހަކަަތކަކީްރަނގަޅު އަޅުގަ

ްނިސްބަތްކޮށްް ްނަޝީދަށް ްރަީއްސ ްޚާއްަޞކޮށް ްހުށަހެޅުމެއް. ްޒާތީ ްހުށަހެޅުމަކީ ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ގޮތުަގއި

ްމިް ްދެކޭގޮުތަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްރަްއޔިތުން ްޖުިޑޝަރީެގްޢިއްޒަތްތެރި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮުތގައި ްއެނގޭނެ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމިހާރު ްވެސް ްމަިޖލީހަށް ގެ

ްވެްސް ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމުންތަކަކީ،ްމި ްިނންމުވާ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ފަރާތުން،ްޚާއްޞަކޮށް

ްއެއީ ްބެލެވެނީ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްްއަޣްލަބިއްޔަތަށް ްނުވަތަ ްބޭރުން ްއިމުގެ ޤާނޫނީ

ޤާނޫނުއަސާސީގެްބޭރުންްހިނާގްކަންކަންްކަމުގަ.ްީވއިރުްމިްފަދަްގޮތަކަށްްދިވެހިރާއްޖޭގެްުޖޑިޝަރީްބައްޓަންކުެރވިފަިއް

ވޭްވާހަަކްއޮްއވާްމިްބިލަށްްއެްއވެސްްެއއްވެސްްއިޞްލާޙެއްްގެންނަންްއަޅުަގނޑަށްްނުފެންނަްވާހަކަ،ްއަދިްތާއީދުނުކުރެ

ްކަުމގަިއް ްހުށަހެޅުމެއް ްމިީއްޒާތީ ނުޑްދެޭކގޮތުަގއި ްދެންނެިވްފަދައިްންއަުޅގަ ްކުރިންވެސް ްައޅުަގނޑު ދަންނަވަން.ްއަދި

ްމުނާސަބުް ްހިތުން ނޑު ްައޅުގަ ްވާހަކަދަްއކާއިރު ްގުޭޅގޮތުން ްބިލާ ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްައޅުަގނޑު ްކަމުަގއި ްދިވެހިާރއްޭޖެގްްވަގުެތއް ްބޭފުޅަކަށް ްކުަރއްވާަފއިާވ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްޚާއްަޞކޮށް ދެކެން.

ް ނޑަކަްށ ްގާްތގަ ްއިްނ 3ްްމާލިއްޔާ ނޑައަޅާަފއިވޭ. ްކަ ްޤާނޫނުގައި ްމި ްދިނުމަށް ްމަހަކު ްރުފިާޔ ަދއުުރގަިއ1ްްަލއްކަ

75ްދައުރުްކުރަްއވާފަިއވާްބޭފުޅަކަށ2ްްްގެްގޮތުގަ.ްހާސްްރުފިޔާްއިނާޔަތެއ51ްްވެރިކަންކުަރްއވާފަިއވާްބޭފުޅަކަށްްމަހަކުް

ހާްސ75ްްލައްކ1ްްަހާސްްރުފިޔާ.ްއަދިްއޮފީހެއްްހަްއދަވަނ51ްްްހާސްްރުފިޔާ.ްއަދިްއެްބޭފުޅަކުްދިރިއުޅުްއވާްތަނަކަށްް
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ްަރއީސުލްޖު ްކުރީގެ ްވަނީ ްއުފައްދާފައި ްބިލު ްމި ްއުފެދުނުއިރުގައި ްބިލު ްމި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި މްހޫރިއްާޔްރުފިޔާ.

ްމެންބަރުްން ްއޭުރގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބެލެވޭ. ްކަމަށް ްއިނާޔަތްދިނުމަށް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްމައުމޫނު އަލްއުސްާތޛު

ްޑްރާފްޓުކުރެވުނުް ްބިލު ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވަމުންދިަޔއީ ްމެންބަރުން ްތާއީދުކުރެްއވި ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ވިދާޅުވަމުން،

ްދިރާސާކުެރވުނު ްވިދާޅުވަމުންދިޔަީއްްނުވަތަ ްމެންބަރުން ްބަެއއް ްތާއީދުކުރަްއވާ ްމަނިކުާފނަށް ްއެ ްހިމެނުނު. ކޮމިީޓގައި

ްފަރުާވް ްޞިއްޙީ ްކަމަށް.ްޚާއްޞަކޮށް ްއޮެވގެންނުވާނެ ްހިފެހެއްޓުމެއް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްދިޔަަޔސް ްއަދަދެއް ްބޮޑު ކިތަންމެ

ްވެ ްއޭުރަގިއ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައްކާތެރިަކމުގަ. ްލިބެންޖެހޭ ްވާންޖެހޭނީްއާއި ްއެކަންކަން ްދިޔައިން ްދަންނަވަމުން ސް

އިންޝުއަރެންސްްނިޒާެމއްގެްދަށުންްކުރެވޭްކަމެއްްކަމުގަ.ްއެހެންނަމަވެސްްއޭަރކުްތާއީދެްއނުކުރެވުނު.ްހާލަތުްބަދަލުެވ،ް

ްވާންޖެހޭނީ ްއެކަން ްއެހެންވެގެންުނވާނެ. ްއެކަން ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްބަދަލުވޭ. ްރާގު ްބަދަުލވުމުން އެީއްްވަގުތު

ްބޭފުޅުންނަށްް ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްކުރައްވާަފއިވާ ްރައީްސކަން ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއެކު ވިސްނުންތެރިކަމާ

ްދިޔައިންް ްދަންނަވަމުން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްހަމައެއާއެކު ްމަގުފަހިކުރަންޖެހޭނެ. ްގޮތަށް ްއުެޅވޭނެ ްއެކު ްޢިއްޒަތާ ޤަދަރާއި

ްުކރައްވާ ްކަންކަުމގައިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްސިޔާީސ ްބޭފުަޅކު ްެއ ްޚާއްަޞކޮށް ްއިތުަރށް، ްބޭފުޅަކު ަފއިާވ

ްއޭރުަގއިް ްކަމަްށ.ްއެހެންނަމަވެސް ްލިބިގެންުނވާނެ ްއިނާޔަތް ްލިބެންޖެހޭ ްބޭފުޅަކަށް ްއެ ްަނމަ ްަފއްޓަަވއިފި މަސައްކަތްޕުޅު

ްދެ ްއަޅުަގނޑު ްބަލައެްއނުގަން. ްއެކަން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއެކަންްކޮމިޓީންނާއި ްމިހާރުވެސް ޭކޮގތުގައި

އޮންނަންޖެހޭނީްއެހެން.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކުަރއްާވފައިވާްބޭފުޅަުކްއަލުންްިސާޔސީްހަޔާތްްފައްަޓވައިފިްނަމަްއެް

ާވްބޭފުޅަކަށްްއަލުންްއިނާޔަތްަތްއްދޭންޖެހޭްކަމަކަށްްައޅުަގނުޑްނުދެކެން.ްީވއިރުްްމިހާރުްމިްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްބިލުަގއި

ްވާހަކަކޮޅުްނިންމައިލާނަން.ް ްއަޅުަގނުޑގެ ްދަންނަވަމުން ްވާހަކަ ްވާހަކަ،ްާތއީދުނުކުރާ ްޤަބޫލުނުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ހުށަހެޅުން

ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަ

ްރައީސް،ްމިއަދު ްރައީސް.ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިްއަޒތްތެރި ްއިނާޔަާތިއްް`ްޝުކުިރއްޔާ ްފަރާތްތަކަށް ވެރިކަްނކޮށްފައިވާ

ްއެްއް ްނުކުތާ ްދެތިން ްުމހިއްމު ްވަރަށް ްބޭނުންވާ ނުޑްފާހަގަކޮށްލަން ްއަުޅގަ ްބަހުސްގައި ްމި ްބިުލގެ ރައްކާތެރިކަންދިނުމުގެ

ް ްއަންނަނީ ްމި ްދައްކަމުން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ްއެއް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއޮތް. ްަވކިކުެރވ3ްިއެބަ ްއޮްތްބާރު ފައި

ްލިޭބް ްރަްއކާތެރިކަން ްހިމާޔަތްތެރިކަމާއި ްރައްޔިތުންނަށް ްމަޞްލަޙަތާިއ ްރައްޔިތުންެގ ްރަނގަަޅށް ްއެންމެ ނިޒާމަކުންނޭ

ްގޮތުަގއިްއަިދ3ްްގޮތަކަށްްޤައުމުަތއްްކުިރއަށްދާނީ.ްއެްވާހަކަްަދއްކާފައިް ބާރުްވަކިްމިްކުރަނީ،ްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުރާ

ްމި ްވާހަކަ ްއެ ްމީހުން ްހުންނައިރުަގއި،ްްގިނަ ްބަހައިލާފައި ްބާރުތަްއ ްބާރަށް ްއަނެއް ްާބރުން ްެއއް ްެއއީ ްެވސް ދައްކަނީ

ްޤައުާމއިް ްބޭނުންކޮށް ްބާރު ްއެ ްހައްެދއްނެތި ްބާރަށް، ްއެ ްއޮންނައިުރގަިއ ްބާރު ްއެ ްއަތްމަީތަގއި ްެއކަުކގެ ނޫނިއްޔާ

ްބާރުތަކު ްނުތަވަްސކަމެއް ްވަެރްއގެ ްކޮްނމެވެސް ްަމއްޗަށް ްބާރުތަްއްރައްޔިތުންގެ ްއެހެްނވީމާ، ްގެންނާތީވެ. ން
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ބައިބައިކޮށްަފއި،ްެއއްްބާރުންްއަނެއްްބާރަްށްފާރަވެިރވާނެްޮގތަކަށްްޤާނޫނުތަކާްއެްއޗެހިްަބއްޓަންކުރީމަޭއްރަްއޔިތުންނަށްް

ނޑުމެންްކުރާްބަހުސެއް.ްއެހެން ކަމަްށވަންާޏްއެންމެްރަނގަޅުްުދޅަހެޔޮކަމެްއގަިއްޤައުމުްކުިރއަށްްގެންދެޭވނީ.ްއެީއްއަުޅގަ

ްކަްނކަްން ްހަދައި، ްޤާނޫނުތައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަތީގައި ްއަާސސްެގ ްމި ްޕޮއިންަޓކީ ްބޭނުންވާ ްދަންަނވަން އަޅުަގނޑު

ްވެސް،ް ްއިންސާނަކަށް ްދައްާކިއރުގައި ްވާަހކަ ްިއނާޔަތްތަކެްއގެ ްވާހަކަ، ްބާރުތަކެއްގެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ކުރަމުންދާ

ްމީހަް ްހުންނަ ްޤާނޫނަކުްންވެރިކަންކޮށްަފއި ްެއއްޗެހި ްއެ ްއިނާޔަތްތަަކާކ ްަރއްކާތެރިކަމަާކއި ްބާރުތަަކކާއި ްވެސް ކަށް

ބާރުންްއެްއްބާރުންްއަނެްއްބާރަށްްފާރަވެިރވެ،3ްްދޭއިރުަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްއެަބްޖެހޭްކޮންމެވެސްްވަރެްއގެްެއއްކަލަް

ްނަ ްނައްޓައިގެްނގޮސް،ްފާލުން ްޮކންޓްރޯލުން ްބާރަށް ްއަނެއް ްބާރުން ްތެރެއަށްްއެއް ްފާލުގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދާ އްޓައިގެން

ނޑުމެންްއެބަްދައްކަންޖެހޭްކޮންމެވެސްްއުސޫލަކުންް އަޅުވާްގޮތަށްްއެްއޮންނަްސިސްޓަމުގެްވާހަކަދަްއކާްފަދައިންްއަޅުގަ

ކޮންެމވެސްްްއެްއކަލަްބާރުވެިރކަމާއިްނުފޫާޒއިްއިާނޔަތްތަކާ،ްމިްހުރިހާްެއއްެޗއްްދޭްއިންސާނާްވެސްްޮކންޓްރޯލްކުރެވޭނެ

ްއަނެއްާކް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްކޮންޓްރޯލްކުރާކަށް ްއިންސާނާ ްހުންނަ ްނިންމާފައި ްވެިރކަންކޮްށފައި ްވާހަކަ. ގޮތެްއގެ

ްރަްއޔިތުންެގް ްބާެރއް ްެއވަރުގެ ްވެސް ްކޮންޓްރޯލްކުރަން ްމީހާ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްުނއުފެއްޭދނެ. ްއެއް މުއައްސަސާ

ްމާލިްއޔަތު ްދައުލަތުގެ ްޤާނޫނެްއގެްފަރާތުން، ްގޮތްގޮތަށް ްއެކި ްތެރެއިން ްފުލުހުންގެ ްސިފައިްނނާއި ްދައުލަތުގެ ން،

ްވަންޏާް ްކަމަށް ްދޭ ްބޭފުޅުންނަށް ްވަންޏާ،ްއެ ްކަމަށް ްދޭ ްމީހުންނަށް ްވަންޏާ،ްއެ ްކަމަށް ްދޭ ްއަށް ްމީހާ ްއެ ސިފައިަގއި

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްާޚއްަޞކޮށް ްޖެހޭ، ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެން ްދެކޭގޮުތަގއި ްއަްށްއަޅުަގނުޑ ްމާޒީ ްތަޖުރިބާތަކަށް، ކޮށްފަިއާވ

ްެއް ްާރވަންޖެހޭ. ްއެބަ ްނިޒާމެއް ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބަލައިލާ ޖެހިލާފައި

ްމީހާް ްއެ ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްޤާނޫނަކުން ްފެންނަނީ ްމި ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްޚަރަދުުކޑަ ްއެންމެ ނިޒާމަކަށް

ލިބިދޭްބާރުތަކާއިްއެްމީހާްއަށްްލިބިދޭްއިނާޔަތްތަކާއިްއެްމީހާްހައްދުފަހަނައަޅާްގޮްސފާނެތީްކޮންޓްރޯލްކުރުން.ްއެްއަށްް

ްފުލުހުންނާް ްސިފައިންނާއި ްއިންސާނަަކށް ްއެހެންވީމާ، ްވަކާލާތުކުރަނީ. ްމި ްމިއަދު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް

ްގާުޑކޮށް ްއަަބދު ްވަށަިއގެން ްއޭނަ ްގޮަތކަްށްދީފައި ްކުރާ ްކަންތައް ްގޮތަކަްށ ްހިތަށްއެރި ްއޭނަ ްަބއިތިއްަބއިެގން ފައި

ްސިފައިންނާިއް ްދިމާވާނެ. ްަމއްސަަލ ްދަންނަވާ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްވަންޏާ ްކަމަށް ްަބއްަޓންކުރާ ްނިޒާމު އަޅުަގނޑުމެން

ްއަ ްަގިއގައި ްއޭނަ ްވާތީވެ ްަކމަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުރީގެ ްބޭނުންކޮށްގެން ްރަްއޔިތުްންތްފުލުހުންނާ ްގޮތަށް ނުލެވޭ

ްޢިްއޒަތްް ްއަބުާރއި ްމީހެއްގެ ްހެޔޮ. ްމަރާލިޔަސް ްމީހަކު ްެހޔޮ. ްރޯކޮށްލިޔަސް ްތަނެއް ްޮގސް ްަބއިތިއްަބއިގެން ދުރުގައި

ނޑުްދަމައިގަތަްސް ްހުރިްތިޖޫރީްއެއްްވަގަށްނަަގިއގެންްއަޔަސްްހެޔޮ.ްފިހާރަްއެއްގެްވަތްގަ ކަތިލިޔަސްްހެޔޮ.ްގެެއްއގައި

ްއެހެ ްއެހެންވީމާ،ްހެޔޮ. ްފެނިފަ. ްކިބައިން ްަރއީސުްނގެ ްާމޒީަގއި ްިދވެހިރާްއޖޭގައި ްހުރި ްއެބަ ްަކންކަން ްމިފަދަ ންވީާމ،

ްމީހާް ްއެ ްޮކންޓްރޯލްކުރެވޭނެ، ްއެްއޗެހި ްބާރުތަކާ ްމި ްިވސްނަންޖެހޭ ްއެަބ ްސީިރައސްކޮށް ްހަމަ އަޅުަގނޑުމން

ްިއމުން ްނައްޓަިއގެންޮގސް ްއިމުން ްގޮްސ، ްގޮަތކަށްްްހައްދުންނައްޓަިއގެން ްނޫޅޭނެ ްގޮތަކަށް ްހިތުހުރިހާ ނައްޓައިގެން

ްކޯނަރެްއް ްވަކި ްފުލުހުންނާ ްސިފައިންާނިއ ްނޫނޭ. ްހަދައިގެެނއް ްެއއް ްމުައއްސަާސ ްއޮތީކީ ްޭރވެން ްއެ ްރާވަން. ކަންކަން
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ްއަންނާ ްދައުލަތައް ްއަނެއްކާވެސް ްއޭރުން ްނޫނޭ. ްބައިތިއްބަިއގެނެއް ްބަލަހައްޓަން ްރައީސުން ްކުރީގެ ްއިތުރުްހަދާފައި ނީ

ްޤަބޫލުކުާރ،ްދިވެިހް ްވެްސްަރއްޔިތުން ްމީހުން ްއެ ްފުރިހަމަކޮށްފައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްޤާނޫނުތައް ބުރައެކޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމި

ްތަްނކޮޅުކޮުޅް ްޤާނޫނުތަކުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިޒާމަކަށް ްތިެބވޭެނ ްތެޭރގައި ްއިމުގެ ްޤާނޫނީ ްޤަބޫލުކުރާ މުޖުތަމަޢު

ްމާީޒަގއި ްފަރާތުން،ްްލާންޖެހިއްޖެ.ްއެއީ ްަރއީސުންގެ ްވަންާޏްއެ ްކަމަށް ްނުލައިފި ްަތންކޮޅު ްގޮތުން.ްއެ ްއޮތް ަކންވެފައި

ްދޭތެރޭގައިް ްގޮތަކާ ްވެދާނެ ްބަލާއިރުަގިއ ްކަންތައްތަކަށް ްހުރި ްފެނިފައި ްމިހާތަނަށް ްފަރާތުން ްރައީސުްނގެ ބައެއް

ްދޭތެރޭަގއި ްބިލާ ްިމ ްމިއަުދގެ ްއެހެންވީމާ، ްވިސްނަންޖެހޭ. ްިވސްނައި،ްްއަޅުަގނޑުމެން ްފުންކޮށް އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑމެންްއެބަްޖެހޭްއެްމީހުންނަށްްލިބިފައިްހުރިްބާރުތައްްހަމަް އަޅުަގނޑުމެންްމަޖިލީހުގެްކޮިމޓީތަކަށްްގެްނގޮސް،ްއަުޅގަ

ހޭ.ްއާއިްއިންޞާުފގެްތެރޭގައިްެގންގުޅެވޭނެްނިޒާމެއްްޤާއިމުކުަރން.ްއެްބާރުތައްްނެގޭނެްގޮތެއްްވެސްްއޮންނަންްއެބަްޖެ

ްކުރީެގް ްމީ ްމަ ްވެސް ްޖަހާފައި ްަގއިަގއި ްމީހެއް ްކޮށްފައި ްކަމެއް ްމައްސަލަ،ްކޮންމެ ްދެންނެވި ްމި އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާ

ްރައީސަްށް ްކުރީގެ ްހޯހޯ. ްީމހާ ްސިފައިްނގެ ްހުންނަ ްަކިއރީގައި ްދާއިރަށް ްކޮންޓްރޯލްކުރަން ްއެކަން ްމީހަކު ްހަމަ ރައީސޭ.

ްއޭ ްއަހަރެން ްއޮތީ، ްެއްއިނާޔަތްދީފައި ްނައްތާލަން. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޖެހޭ ްއެބަ ްއުސޫލު ްއެ ްއެކަަމކު ްހިމާޔަތްކުރާނީ. ނަ

ްކޮމިީޓް ނޑުމެންްސީރިއަސްކޮށް ްއަުޅގަ ްބަދަލުގެނައުމަށް ްގެންނަން.ްއެ ްބަދަލެއް ްކޮންމެވެްސްވަރެްއގެ ްއެބަޖެހޭ އުސޫލަށް

ރިްމެންބަރުްމިއަދުްގެނެސްދީފައިްމިްއޮތީ.ްއެްއެްއގައިްތިެބގެންްބަހުސްކުރާެންފުރުޞަތުްވިލުފުށީްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެ

ނޑުްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްގޮވާލަން.ްޝުކުިރއްޔާްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް. ްފުރުޞަތުގެްބޭނުންކުރުމަށްްައޅުގަ

ް

ްމައްޗަންޮގޅީްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދޭންޖެހޭްްމީހަކަށްްކޮށްފައިވާްީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންރ2119/19ްަޤާނޫނުްނަންބަރުްްޝުކުރިއްޔާ

ްމިްޤާނޫނުްނާޔަތްތަާކބެހޭއިްރައްކާތެރިކަާމއި ްހުށަހެޅިގެންްްވާނެ ްއިޞްލާޙު ްފަހަރު ްގިނަ ްއެންމެ މަޖިލީހުގެ

ްރާއް ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްބިލަށް. ްއެއް ްބަހުސްކުރަމުންދާ ްރައީދުނިްޖޭަގއި،އަޅުަގނޑުމެން ްދެ ްތިއްބެވި ްމި ސުންްޔޭަގއި

ްތިބި ްކުަރއްވާަފއި ްއަޅުރައީސްކަން ްއިޞްލާޙު. ްޤާނޫނުއަާސސީ ްދިޔަިއރުަގނޑުމެން ްބޮޑަްށްްކުރަމުން ްވަރަށް ވެސް

ްވާހަކަ ްގޮތުންަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްްއްއެްްދެކެވުނު ްބެހޭ ްމީހަކާ ްކޮށްފަިއވާ ްިއވިގެންިދޔަްޔާކަން ްއޭރު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ .

ްއަޅުްއަޑަ ްަވސީލަތްީކ ނޑުމެން ްޒަމާގަ ްަބއްޓަންތަކާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގޮތަްށ ްމިނީ ރާއްޖޭެގްްުކރަމުންދާއިރު

ް ްމީހުންނަށް ްކޮްށފައިވާ ްއިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްކަމަށް. ްދޭންވާނެ ްރައްކާތެިރކަން ްނާޔަތާއި ްހުންނެވީ 31ްއޭރު

ްްއަހަރުގެ، ްމައ31ްުިދގު ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު.އަހަުރގެ ްކަމަށްްއެހެންްމޫނު ްފުރުޞަތެއް ްމިއީ ްދުށީ ނޑުމެން ވިޔަްސ،ްއަުޅގަ

ްގެެނސް ްބަދަލެއް ްރާއްޖޭގައި ްތަފާތުް،މި ްވިްސނުން ނޑުމެންގެ ްތެޭރގަިއްއަުޅގަ ްބަހުސްތަކުގެ ްއެ ްޙަޤީޤަތުގައި ކުރަން.

ްވާހަކަ ްދެކެވުނު ްއޭުރވެސް ްެއއްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮމިޓީަގއި، ްޑްރާފްޓިން ްހުރި. ްއެބަ ްހަނދާން ވެްސްްައޅުަގނޑު

ނޑުމެންްމިފަދަްއި ްންބޭނުް.ތޯދޭންްބޭނުންވޭްެވސްްނާޔަެތއްްޙަޤީޤަތުަގއިއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެްވާހަކަްދެކެވުނު.ްއަުޅގަ
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ް ްޤާނޫނަކަށް ްވަންޏާ ްޮއިއވަުރްކަމަށް ްއަބަދުވެްސްސިޔާީސ ްެއއީ ްކަމަށް. ްލިޔަންޖެހޭ ްެއބަ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ޫދނުކޮށް

ްމިް ްގޮތުން ްއަްހުންނަ ްރާއްޖޭގައި ްރައީދި ްކުރީގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުލިބޭ ްސޮފިސްޓިކޭަޝނެއް ްކޮށްފަިއްސިޔާސީ ްސކަން

ކަންްކުެރވޭްގޮތަަކށް.ްއެހެންވިޔަސްްމިއަދުްމިްތަކަށް،ްދިމާލަށްްއެކިްޮގތްގޮތަށްްކަންތައްަތއްްނުބުނެޭވްގޮްހުންނަްމީހާއާ

ް ްރައްޔިތުންނަްށ ްިދވެހި ްއިވެނީ ްޙައްޤަކާއި ްއަސާސީ ްހުރިހާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްންލިބެންޖެހޭ ްެވސް ްކަްނކަމުން އެ

ްއެްކޮށްފައިވާ ްިވއްޔާ ްމަހުރޫމުމިނިވަންކަމުްމީހަކު ްބަލައިލަންޖެހޭްން ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ. ކޮށްލެވޭނެ

ްޤާނޫނުއަ ް)ހ(119ްސާސީެގ ްމާއްދާގެ ްއެންމެްވަަނ ްވެސް ްމީހަކު ްކުރިަމތިލާ ްކަމަށް ްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަގއި

ްއެފުރަތަމައި ްވެސް ްނުން ްމަންމައަކާއި ްދިވެހި ްާވންޖެހޭ ްއުފަންބަ ްބައްޕަައކަށް ްކަުމގަިއވުން.ްް،ދިވެހި ްރައްޔިތެއް ދިެވހި

ްއެް ްވީމާ ްނުވުން. ްކަމުަގއި ްރަްއޔިެތއް ްޤައުމެްއގެ ްބޭރު ްއާްއަދި ްވުރެމީހަކު ްދިެވއްސަކަށް ްގިނަ ްގިަންްދައިގެ ެވސް

ްމީހެއް ްދިެވހި ްަލއިގެްނ ްްގޮތުަގއިްގެޝަރުތުތަކެއް ްވެްސ ނޑުމެން ްމިއަުޅގަ ްބުނަމުންްމާނަކުރާއިުރ ދަނީ.ްވާހަަކ

ް ްއެހެން ްއެކަން ްއަސާސީްްއޮްއވާއެހެންވިޔަސް ނޑުމެންގެ، ްޚިްއަުޅގަ ްތެރެއިން ްމިނިވަންކަމުެގ ޔާލުފާޅުކުރުމުެގްއަސާސީ

ްއެްމިނިވަންކަމާ، ްހިނދު ްނުކުާރ ްއެްްކުެށއް ްސާބިތުނުކުާރއިރު ްކުެށއް ްއެ ްސާބިްމީހަކީްމީހަކީ ްހުންނަްކުށް ތުުނވެ

ްބަލާބެލުމާ، ްކަމަށް ްމީހެއް ްކަްމިްމަޢުޞޫމު ްބައިަވއިރު ްއެތައް ްމަހުރޫމުނޫން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަްންކަމެއް ކުރާ

ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްަރއްޔިތުްނގެ ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަްއކާއިރު ްކޮބައިބާއޭވާހަކަަތއް ްހިތަށްއަރާ ނޑުމެންެގްްައޅުަގނޑު އަުޅގަ

ްބު ްގޮތަށް ްޒަމާނީ ްވާހަކަްނާމިހާރު ްދައްކަންޖެހޭ ްމިހާރު ްއެއީ ްލަދު. ްޤާނޫްނަމަ ްއެ ޚިލާފުވީއޭްްނުއަސާސީއާއެއް.

ްމި ްައޅުަގނުޑމެން ްމިހާރު ްދައްާކއިރު ްވާަހކަތަކެްއ ްއެތަްއ ްލިޭބްްކިޔަިއގެން ްިދވެއްަސކަށް ްވީމަ ްިދވެއްަސަކށް ދައްކަނީ

ްކޮށްފަރަްޙައްޤުތަކުން ްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްިވއްޔާ ްމީހެއް ްޤަބޫލުކުރާމަހުރޫމުިއވާ ނޑު ްވާހަކަ.ްއަޅުގަ ްގޮތުަގއިްްކުރާނެ

ްބިލު ްތާއީދެއްްމިފަދަ ްއަުޅގަނށުޑ ްހުށަހެޅޭނެ. ްނުވެސް ްމިތަނަށް ްބަލަްތަކެއް ްއަޅުަގނުޑ ެވްސްްެއއްްވެްސްނުކުރަން.

ްރައީސުލްޖުމް ްވަނީ ްލިޔެފައި ްމިހާރު ްޤާޫނނުއަސާސީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދެކޭޮގތުގައި ނުޑ ްއަުޅގަ ހޫރިއްާޔެގްނުގަންނަން.

ްވަކިެވއްޖެ ްމަޤާމުން ްއެ ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްކުށްވެރިނުވެ ްމީހަކު ްހުރި ްްމަޤާމުގައި ްމަތީްނަމަ ްއެންމެ ދައުލަތުގެ

ްމީހަކަވެރިކަން ްޤަދަރާ،ކޮށްަފއިވާ ްޢިއްޒަތާއި ްދޭންޖެހޭ ްްށް ްފަދަ ްއިނާޔަތްތައްްއެކަށީގެްނވާ ްމާލި ރައްކާތެރިކަމާއި

ްއި ްއެހެނިހެން ްވެްސްްއެނާޔަތްތައް ްޤާނޫނަކުން ްހަމައެކަނި ްކަމަށް. ްެއއްެޗއް ްއެީއްޙައްޤުވާ ްކަމަށް. ްޙައްޤުވާނެ މީހަކަށް

ްމި ްގޮތަށް ްްހަނިކުރެވޭ ްއޮންނަނީ ްަބޔާންކުރަންވާނޭބުނެފަިއ ްާޤނޫނުގައި ްއިނާޔަތްތަްއ ްަރއްކާތެރިކަާމއި ްެދވޭ .ްމިގޮތުން

ްދައޮތީްިލބިފަްޢިއްޒަތާއިްޤަދަރުްއެ ްއެ.ްއޭނަްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްށުންްއޭނަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކުރިްކަމަށްްވާތީ

ްހަނި ްނެތް.ބައި ްގޮތެއް ްއެްއވެްސ ްގޮްކުރެވޭނެ ްބެހޭ ްކަންކަމާ ްހުރި ްއެކަަމކުދެން ްވާހަކަދެއްކޭނީ. އެެވސްްްތުން

ްޙު ްޤާނޫނީ ްތެރެއިންވާހަކަދެްއކޭނީ ްއެް.ދޫދުގެ ްގޮތަކަށް ްނިގުޅަިއގަްނނަ ްޙައްޤުތައް ްލިބޭ ެއއްްްކަވާހަްދިވެހީންނަށް

ްސްްދެއްވިްފުރުަޞތަށް.ނުދެއްކޭނެ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީ

ް
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ްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީ

ްމި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެއީްޝުކުރިއްޔާ ްާފހަގަކުރެޭވ. ްބިލެއްކަން ްުއޅޭ ްއާުރލައިގެން ްވަރަށް ވަނ17ްްަްބިލަކީ

ްމަޖިލީހަށްރަ ްމިްއްޔިތުންެގ ްބިލަކީ ްހުށަހެޅުނު ްފުރަތަމައިނުން ްބިލުްްއެންމެ ްެރކޭ ްއެއީ ނޑުމެންްބިލު. ްއޭރުްއަުޅގަ ްނަށް

ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮުތގަ. ްބިެލއްގެ ްރެކޭ ްނިކުެމގެންނާްތަޢާރުފުވެގެންދިޔަީއ ްމަގުމައްޗަށް ްރަްއޔިތުންތަކެއް ،ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ

ފަހުންްްވުޖޫދަށްްގެެނވިފަ.ްއޭގެްސަަބބުންްމިހާރުްއެންމެްނުރެެކވޭްބިލެްއގެްގޮުތގައިްްއޮތީްމިްއެކިްގޮްތގޮތުންްރެކޭްބިލު

ްއެމް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުރެއްވި ްހެޔޮވެިރަކން ްނިމިގެންދިޔައީ ްމުޙައްއެ ްެކނޑިޑޭޓު ްރިޔާސީ ްނަޝީދުް.ޑީ.ީޕގެ މަދު

ް ްވެސް ްއެންމެން ްހުރިހާ ްއަްއެްޝަރީޢަތަށްގޮަވިއގެން ްވަދަނީ. ްޅުަގނުޑ ްއެދެން، ްޮބޑަށް ްއިޞްލާުޙްރަށް ްހުށަހެޅި މި

ްއެ ްމިހާރު ްީހވަނީ ްެގންދަންްއަޅުަގނޑަށް ްމީތި ްއަނބުރާ ްއެމީހުން ްއެއީ ްބޮުޑްްވެއްޖެހެން. ްވިދާުޅވޭ ްއެބަ ޭބފުޅުން

ްއެ ްފެނެއޭ.ްއިހަށްްމަންޒަރު ްއެބަ ްޖަލްސާގައިބޭފުޅުންނަށް ްބޭްއވި ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެަތއްްރެއަކު ްވެސް

ންްބުނޭްދެންހަމަްއޮންނާނީްރައީސްްނަޝީދުްނައްތާލުމޭ.ްތްފަރާތުތިބީމާްބައެއްްފަރާބަޔަކުްއެްޖަލްސާްއަށްްއެްއވެހާސްް

އަނެްއކާްރައީސްކަްންްވަޙީދަށްްއަނެއްކާެވސްްމިްފަރުމާކުރަންވެއްޖެއްާޔ،ބާޣީްްނެްކަމެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްއެއީްވާ

ްތި ްޒަޢީްކުރެްއވި ްފެންނަނީމަްމުބޭފުޅުްނގެ ނޑަށް ްައޅުގަ ްކަމަށް ްހުރަްސއެޅޭ ްއެބަ ްއަނެްއާކ ްވެސް ެއިކްް.އުމޫނަށް

ްވައް ްއެކި ްމީހުންނަށް ްކޯޓުފަހައިގެން ްމިްމިތަރުަވއްަތރަށް ްނެހެދޭނެ. ްވައްތަރުްްޤާނޫނެއް ްއެކި ްފެހިދާނެ ،ްވައްތަރުްކޯޓެއް

ް ްކުލަކުލަިއގެ، ްއެްއޗެހި.އެކި ްކޮިލޓީގެ ްއަޅުްްެއކި ްރައީސް. ްމޫނާޢިްއޒަތްތެރި ނުޑގެ ްއަޅުަގނުޑްްގަ ްބެލުމަކީ ދިމާލަށް

ްއެދޭ ްބޮޑަްށ ްތިްވަރަށް ްޗެޓުްްކަމެއް. ްމިބޭފުޅާ ްއަޅުަގނުޑ ްަފހުން. ްނީދައްކަވާަހކަްްކުރަްއވާނީ ްކުަރްއވަނީމުޚާތަބު،

ްރައީސާ ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްރައީްސ.ްވާހަކަްމުޚާޠަބުކޮށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލުްދައްކަނީ. ްގޮތަކަްރެކޭ ށްްއެހެން

ްްބަދަލުވަމުންދާއިރުަގއި ްމިހާރުވެސް، ްެގއްލުންލިބޭނީ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްރިޔާޟުްމީގެމީގެން ްުހށަހެޅި، ރަޝީުދްްކުރީަގއި

ްބިލުަގއި ްޮބޑުނުކޮްށފިްވެސްްއެްްހުށަހެޅުއްވި ްޑިއުޓީ ްިބލުްްވަނީްކަމަށްްވިދާޅުވަނީ ްވަނީނަމަ،ްއެ ްކަމަށް ްނުނިންމައިފި

ްރައްޔި ްމަޖިލީހުގެްމީހުނަމަ ްބިރެއްްނުގަނޭްރައްޔިތުންްންނަށްތުންގެ ނޑެއް ްމަޖިލީހުެގްއެލަވަންސެއްްނުލިބޭނޭ.ްއަޅުގަ ގެ

ް ްީކއްކުރަންމެންބަރުންނަށް ްއެހެންނަމަވެސްް،އެލަވަންސް ްނުދިނަސް. ްނިްމުސާރަ ްައގުްދެރައީ ްކާބޯތަކެތީގެ ަކމެތިންގެ

ްއެބޮޑު ްޓަކައި ްބިަލކަށްްކުރުމަށް ްއުޅޭ ްހުށަހަޅައިގެން ްމިްމީހުން ްމިއަންވާތީ. ްނޭނގެ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްމަހުްހާރު ނަ

ްަކނޑައ25ްިއިންް%ްވަންުޓންގެްގޮުތަގއިްމުސާރަފަހަރެއްގައިްސިވިލްްސާ ލަފާނެ.ްއެްފެންވަުރގަިއްެވސްްފަހަރެއްަގއި

ްމި ްގޮތަކައޮތީ.ްއޮތްްމިހާރު ްަވކި ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެ ްކުރާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކން ްމިގޮތަށް ްފަރުމާކޮށްްއިރުަގއި ގެްންށް

ްއެބިލު ްއޮޅުވާަލިއގެން ްަރއްޔިތުްނނަށް ްހަދައިގެން ްހީވާްތައް ްއަޅުަގނޑަށް ްކުރުމަކީ ްރަނގަުޅްްކަންަތއްތައް ްމާ ގޮުތގަިއ

ބިލުްލައިގެންްްޓަކައިްމިހާރުްމިްބާޣީްވަޙީދަށްްކޯޓުްފެހުމަށްް،މީހުންްއެްކަންތައްތައްްކުރުމަށްްޓަކައިްްކަމެއްްނޫން.ްއެ

ްއެހެންްމި ްހެޮޔވަރުްނަމަވެސްއުޅެނީ. ްކޯޓު ްވަޙީދަށް ްުކރީމާބާޣީ ްވެރިކަން، ްެއްކުރީަގއި ްމައުމޫނަކަށް ްރައީްސ ކުެރްއވި

ްތަފާތު. ްވެސް ްއިސްޮކޅުން ްެއއީ ްނުވާނެ. ްހެޔޮވަެރއް ްތަފާތު.ްްންްފަލަމިނުްކޯޓެއް ްވެސް ްއިން ްކުލަ ްތަފާތު. ވެސް
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ެނއްްދިވެހިރާއްޭޖގެްއެންމެގެްލޯބިްލިބިފައިވާްއަް،ރީގޭްމުޙައްމަުދްނަޝީދުއެްކޯޓުްހެޔޮވަެރއްްނުވާނެްކެނެ،ްހަމައެހެންމެ

ްއަ.ްމޭޕްރެޒިޑެންޓު ްބޭފުޅާ ްެނތް.ްތިޔަ ްކަެމއް ްކިޔާނެ ްސީ.ްމިހެން ްދަ ްއޮފް ްއެނގިަލއްވާެންދުނިން ްރަނަގަޅށް ްޔޭގެށް

ެގްިޒޑެންޓެއްް.ްމިހާތަނަށްްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެްއވެސްްޕްރެދާްތަންބޭފުޅާގެްފިލްމުްދައްކަމުންްއެްތަކުަގއިްވެސްއެއަރަލއިން

ްނޯ ްއިންޓަރނޭޝަފިލްމެއް ްދުނިޔޭގެ ްދައްކާފަންނާނެ ްއެއަރަލިއނަކުން ްދެރަވާނެްްނަލް ްބޭފުޅުން ްތި ްއެހެންވީމާ، އެއް.

ނޑަށްްފެންނަނީްތިްބޭފުޅާްވެސްްހަމަްއެމް.ޑީ ގެްހަމަްތިްބޭފުޅާްއިމިއަދުްސޮއިޮކށްލައްވާފަްށް.ޕީްއަކަމެއްްނެތް.ްއަޅުގަ

ްދައްކާލަ ްޙަޤީޤަތް ްތިހަމަ ްޭއރުން ްްން. ްވެސް ްފަހަބޭފުޅާ ްކޯުޓ ްގޮތަށް ްވެސްްއިބޭުނންވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދިުނމަށް

ްހިތް ްވަެރއްގެ ްއެހެންނަމަވެސްކޮންމެވެސް ްދެވިދާނެ. ްގޮތަކަށްްވަެރއް ްގެއްލުންވާ ްދިވެހިރާއްެޖްް،ރައްޔިތުންނަށް އަެނއް

ްޤަބޫ ްއަޅުަގނޑު ްފެހުމަކީ ްކޯޓުތައް ްމި ްގޮތަކަްށ ްހުރަސްއެޅޭ ނޑުގެންނަން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްއޮންނާނެްލުކުރާ މެން

ބިލިއަން.ްކޮންްކަމެއްތޯްކުރީ؟ްައޅުަގނޑަްށ15.3ްް.ްބޭފުޅުންނަްށްދީފަް.ްއެދީފައިިމްއަހަރުްހުށަހަޅަްއެންމެްބޮޑުްބަޖެޓު

ްއެޅުމަށް ްމަރުކަެޒްއ ްޒުވާނުްނގެ ްމަްއޗަންޮގީޅގައި ްއެްއޗަކީ ްްއެނގޭ ްވެސް ްރާއްޖޭޮއންޓަކައި ރަށްްވަްއިގަނާނެ.

ްހދ. ްއުޅޭ ްއޮންނާނެްނިކަމެތިކޮށް ްހެދުމަށް ްވެސް ްބަނދަރު ްއެއަރޯޕްޓްް.ހިރިމަރަދޫ ްނުކުރޭ. ްކަމެއް ްއެއްެވސް އެ

ް ްަދއްކަންޖެހޭ ްއެއަށް ްއަތުަލއިގެން ްވާހ2ްަޖީ.އެމް.އާރުން ްދެއްކި ްރުފިޔާ ްބިލިައން ްރީްއޗެއް ްމާ ްެދއްކީމަ ްނޫން.ކަ

ްބަޣާވާތްކޮްށފަ ްއަތުލީ. ްއިންޓަރނޭޝަނަލްތަނުްމިްއިކީއްކުރަން ްރޫލުްން ްފަޅަްްއްސަގޮން ްކޮންޓްރެކްޓެއް ލާކަްންއިއޮްތ

ްއެނުޖެ ްއެހެންްހޭ ްދައްކަްްއިކޮށްފަްމީހުންނެއް. ްދަރަނި ްމަދުއެ ްއެއަށްވުރެ ްއަދަދު ްއެންޖެހޭ ްއޮތްްް. ްކޮށްފައި މީހުން

ް ްޚަރަދު ްބޮޑު.ްއެއަށްވުރެ ްއިންޓަނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓުމާ ނޑުަތކެެއްއޮތީ ްއޮތީްދަ ްއެ ްްއްދަބަރަގައި ކޮްންވެގެންދަނީ.ްށް

ްދަ ްލާރި ްއަތުންތޯ ްފެލަބަޔަކު ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްހަމަ ްކާްނީ.ްއެބައިލާއިްނީ. ްުކޑަކޮށްްމީހުން ްިޑއުޓީ ަފއި،ްެއއްޗެިހތަކުން

ްކުަޑކޮށްފައިްއެއީ ްއޫރުމަހުން ްކާް،ރަާލއި ްަކޑަްަރއްޔިތުން ްނޫން. ްީރއްެޗއް ްއެ ްނެގީާމ ްޑިުއޓީ ްތަށިން ްަގރުދިޔަ

ނޑުމެންްދަެނއްްނުދޭނަން.ްއަޅުްްއްަތއް.ްއެއެކަންތަ ނޑުމެންްރީތިްގޮތުަގއިްވާހަކަކަންަތއްތަްއްކުރާކަންްއަުޅގަ ދަްއކަންްގަ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއނގޭނެ ްވެސް ްއުޅެން ްގޮތަށް ްއިސްލާމްދީނާްނަށްރީތި ްނުކުރާނަން. ްބަޣާވާެތްއ ްއެކަމަކު ްއަޅުަގނޑު .

ްއަށްްވެސްްހެޔޮްިވސްނުންްދެއްވާށި!ްބޭފުޅާްލައިކުމް.ްތިޢަމްްކަމެއްްނުކުާރނަން.ްވައްސަލާްޚިލާފުްއެއްެވސް

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްޟުރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާދާންދޫްދާއި

ް `ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްމެންބަރުން. ްޢިއްޒަތްތެރި ްުޝކުރިްއާޔ ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި 2119/9ްޝުކުިރއްޔާ

ްމީހަކަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްކޮްށފައިވާ ްކަން ްދޭންޖެހޭ ްރައީސް،ްްގެއިނާޔަތުްއިރައްކާތެރިކަމާްށް ްޢިއްޒަތްތެރި ާޤނޫނު.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްދޭތެރެދޭތެރެއިން ްހަމަ ްބަދަލުކުރުމަށްފަހު ްވެިރކަމުން ްޤާނޫނަށްބަޣާވާތަކުން ގެނައުމަށްްއިޞްލާޙުްގެ

ނުޑގެްސުވާލަކީްައޅުަގނޑުމެންްމި ރުއިުރކޮާޅްއިްކަމެއްްނެތިގެންްބާވައޭްހަމަްނެއުޅެނީްހަމަްކުރާްއެބަްހުށަހެޅޭ.ްއަޅުގަ

ްއިާނޔަތާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްކޮްށފައިވާ ްޤާނޫަނށްކަން ްަރއްކާތެރިކަުމގެ ްހުށަހެޅެނީ.ްްއި ްމި އިޞްލާޙު
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ްކުރަންުއޅެްނަށްތިމަންނާމެންްއާދެ! ްކުަރންް،އެއްކަމެއް ްކަންއެ ްއަނެއްކާްއުޅޭ ްދެން ްނުކުެރވުނީާމ ކޮންްްވެސްތައް

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްގޮތަކުންތޯ ްމީހަކަށް ްކޮށްަފއިާވ ްއަމާޒުޮކށްފައިްނުވަތަކަން ްްތިމަންނާމެން ްމުޙައްމަދުްމި ާވ

ްއަނިޔާ ްދެވޭނީ.ްނަޝީދަށް ްހުއްޓަްްއެްއ ްތިަޔކަން ްއޮތީ ްދަންަނވަްނ ްުނވައިައޅުަގނޑު ްއަނިޔާކުރުން ަތްލަްއވާށޭ.

ްޭރވުން ްތިއަިނޔާް،އަނިޔާކުރުމަށް ްމިްދިނުމަށް ްހިނގާްމަންނާމެން ްހުއްޓާލަާމ ްމަސަްއކަތް ްކުރާ ްށޭ. ބޭފުޅުންނަށްްތި

ްކުރުމަށްފަ ްބަޣާާވތެއް ްެފނައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްމަސައްކަތެއްހެން ްހުރިހާ ްކުެރވުނު ްއާދެ!ްހިނގައްޖެްށްހު ކަން.

ް ްަރއީސް، ްބަދަލުުކރެފެބްރުއަރީގ7ްްަޢިއްޒަތްތެރި ްވެރިކަން ްބަދަލުކުރެްްވުނު.އި ްިމްްނުވުްވެރިކަން ްުދވަހު ްއެ ދުވަހު،

ްެވގެންްްއިޤައުމުގަް ްމަންޒަރެއް.ްްކަންަތއްތައް ްފެނުނު ްލޮލުން ްއެންމެން ްަރއްޔިތުން ްަޤއުމުެގްލޮބުވެތި ްމި ްެއއީ ްގޮތް ދިޔަ

ްާގއުް ްދޮރަށް ްކޮްމޕިއުޓަރާްއި،ކައަސްކަިރއްާޔގެ ްހުރި ްފްލޯތަުކގައި ްެއިކއެކި ްއޮފީހުގެ ްއިދާރީްް،ފުލުސް ެއކިެއކި

ްހަލާކުކޮށްްމަސައްކަތްކުރަ ްެއއްެޗއް ްއެަތއް ްހުރި ްޔުނިފޯް،ން ްތިެބްް،މްތިމަންނާމެންގެ ްޔުނީފޯމްގައި ފަޚުރުވެރިވާ

ްތިބީ ްރާވައިގެްނ ްދެން ްއަނިޔާކުރުމަށްފަހު ްލާއިންސާނީ ްބޮޑެތި ްބަޔަކަްށ ްއެތައް ްތިބީްް،ރައްޔިތުންގެ ސައްލާކޮށްގެން

ްދު ްހަތަރު ްދެތިން ްުދއްވާލަން. ްއިސްފަހު ްމުޅި ްއައިއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްޖެހިެގން ްުނވަތަ ްތެޭރގައި ވަނ11ްްަް،ދުވަހުްްަވހެއްގެ

ްނެރެ ްއަމުެރއް ްކޯޓު ްއަަދދަކަށް ްގާތްކުރާ ްސަތޭކައާ ްވާހަކަަދއްކަްް،ދުވަހު ނޑިޔާރުންތަަކކާ ްއިްސްްއި،ފަ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ މުޅި

ްއެމް ްމުޅި ްޙުކުމްކޮށް ްމަސަްއކަްތކުރީސަފު ްނައްތާލަން ްއެހެންނަމަވެސް.ޑީ.ޕީ ްފަހުލަވާނުންްްއެމް.ީޑ.ޕީގައިް. ް،ތިބި

ްމުޅިް ްެއއީކީ. ްނޫން ްބޭފުުޅންނެއް ްޖެހިވަޑަިއގަންނަާވ ްފަަހތަށް ްބަެއއް. ްކެޭރ ްެއއީ ްމެންބަރުްނނަކީ ްތިބި އެމް.ޑީ.ޕީަގއި

މަސައްކަުތންްމިއިންްއެއްެވސްްކަމެއްްްތްމިންނަްއިބޭފުޅުންގެްހިތްވަރާްރާއްޖޭގެްކަންޮކޅުތަކުންްނުކުެމވަަޑއިގެންެނވީ.ްއެ

ްކާމިޔާބެއްްއިފުޅާއިރާދަهللاް ްހެއްދެވީްމިންވަރުފުުޅން ްިކހިނެއްތޯ ްދެން ްލުމަށްް؟ނުވި. ްޖަލަށް ްނަޝީދު ޓަކައިްްރައީސް

ްޕޯިޓއަމު ްބޭފުޅުން ްވިދާުޅވިސިޔާސީ ްަމސައްކަތްްއެް،ގަިއ ްއެްބޭފުޅުން ްއެްކުެރްއވީ ްއެބަ ްދުއްވާލަން. ްނގޭްމަނިކުފާނު

ްޤައުމުގެ ްމި ްނެތްްސަޕޯޓެއްްންގެްރައްޔިތުްތިމަންނާމެންނަށް ްއުފައްދަކަލިިބފައި ްކޯޓެއް ްހުޅުމާލޭގަިއ ްކޯޓަްިއ،ން. ްށްއެ

ްސަރަ ްގެނެސްްހައެިކއެކި ނޑިޔާރުން ްފަ ްޮކމިޝަނުންް،އްދުތަކުން ްސަރވިސް ްޖުޑިޝަލް ްޚިލާފަށްްްއަިދ ޤާނޫނާ

ްލަ ނޑިޔާރުން ްގޮޅިޝަރީޢަތްްއިފަ ްކުޑަ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްކަމަކީ ްމުހިއްމު ްފެށީ.ްއެންމެ ްލުންްުކރަން ްެއއީްއަށް ކަން

މިއަުދްިއްދިަޔްމަހުްަކންވެފައިްއޮތްްގޮތާމިްއިިއއްެޔްަކންްދިޔަްގޮތާްް.ްއެހެންނަމަވެސްއީރައްޔިތުންނަށްްވިސްނަމުންދިޔަ

ް ްތިބި ްްހިސާބާމި ްތިމާމެންނަށް ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް ްވިސްނަންޖެހޭ ްތަފާތުކޮށް ްވަރަށް ްމީ ޖެހޭްްއެބައެނގެން

ްރޭ ްކިތަންމެ ްއަދި ްރާވާތިމާމެން ްއަދި ްތިމަންނަމެން ްވީނަމަވެްސ ްރޭވިކަމުަގއި ްޤައުމުގެްވުމެއް ްމި ްއެއްގޮތަށް ރޭވުމާ

ެއއްްދޭން.ްހަމަްްބޮޑުްއަނިޔާްއަށްްވެސްްއަނެއްްރަްއޔިތާއަެންއކާްރާވާްކަމަކީމިްކަން.ްއެއީ،ްތައްތަެކއްްެވގެންނުދާކަން

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ްހުށަހަޅައިގެން ްބިލެއް ްރައްކާތެރިކަްދޭތެރެދޭތެރެއިން ްއިާނޔަތާިއ ްދޭންޖެހޭ ްފުރަތަމަްއަށް ން.

ްބަލަ ްކުށެއްއިއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ،ްލަންޖެޭހ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނޫނޭ ްކުށެއް ްރަްއޔިތަކީ އެިކއެކިްްނުކުާރ

ްއިޞްލާޙުގެ ްޤާނޫނަށް ްއެ ްޓަަކއި ްހުއްޓުވުމަށް ްކަންކަން ްޤާނޫނަކުން ްޓަަކއި، ްނިގުަޅއިގަތުމަށް ްމިްކަންކަން ނެްސގެން
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ްޤައުމުގެް ްމި ްކަމަކީ ްއެނެގންޖެހޭ ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްާކމިޔާބުވާނެ ްވެސް ްމަސަްއކަތް ކުރެވޭ

ްމިއަުދް ްަޙއްޤުތަެކއް ްއެތައް ްއަސާސީ ްލިބެމުންދިޔަ ްނެތްކަން.ްަރއްިޔތުންނަށް ްއެހީތެރިވާން ްތިމަންނާމެންނަށް ރައްޔިތުން

ްޢިއްޒަތް ްއިމާރާތްކޮށްލާނެްމަޙްރޫމުވެއްޖެކަން. ްނެތޭ ްމިައދު ްބައްަލވާ! ްވިްސނާވަަޑއިގެން ްނިކަން ްރައީސް، ެތރި

ހިލަވެލިކޮޅެއް.ްދަނގަެޑއްްނެތޭ.ްހިލަްއެއްްނެތޭ.ްކީއްވެތޯ؟ްބަޣާވާތްކުރީމަ.ްބަޣާވާތްކޮށްފަިއްއައިސްްމިތާަގއިްއިންިޑޔާް

ް ްަރއްިޔތުންނެއް ްހާސް ްއިންޑިޔާެގްއެަތއް ްމިހާރު ްބަވަނީ. ްވަދެ،ްމީހުންނަށް ްފުލުހުން ްޮގސް ްއަންނަނީ ުދވަްސ11ްްއެ

ުދަވސްްތެރޭްރާއްޖެްއަށް.ްމީްިކޔާްދެރަްކަމެއްތޯްޢިްއޒަތްތެރ21ްްިުދވަްސްތެރޭްރާއްޖެްއަށް.15ްްތެރޭްރާއްޖެްއަށް.ް

ްއަނެއްކޮޅު ްނޫންތޯ. ްނެތެއް ްއެއް ްމައްސަލަ ްނަމަވެސް ްއަނިޔާނުޭދ ްއަށް ްރައްޔިތާ ްއަެނއް ްބަޣާވާތްކޮށްަފއި ންްރައީސް.

ްނެތް.ް 21ްްދަތުރުފަތުރެއް ްމަްސކިލޯ ްހުރި ްއަށް ްކަރަންޓެްއ5ްްރުިފޔާ ްެނތް.ްމިސްކިތުގެ ްެއޅޭކަށް ްއަށް.ްތެެލއް ރުފިޔާ

ނެތް.ްޖަނަރޭޓަރެއްްހުރީކީްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްހުރިހާްކަމެއްްރައްޔިތުންނަށްްއަނިޔާެއްއގެްގޮތުަގއިްދެންޏާްމީްވަރަށްް

ނުވިތަނަކަށްްތިލަފުއްޓަށްްބަކަރިްގެނެސްގެންްމަސްތުވާަތެކތިްއެތެރެކުރަންްވެގެން.ްެއއީްބޮޑުްމައްސަލަްއެއް.ްއަެނއްާކް

ްހިްނގަނީ.ް ްވެސް ްޖަރީމާތައް ްބޮޑެތި ްއެންމެހާ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްނެތޭ ްކަމެއް ްުނކުރާނެ ްކޮށްަފއި ްނޫނޭ. ކުޑަކަެމއް

ނޑަކަްށވެ،ްމިްަޤއުމާްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުްދަންަނވާލަންްއޮތީްހިނގާށޭްަރއްޔިުތންގެް މަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްއެކަތިގަ

ްތެދުވަްން ްއަނެކަކު ްފައިންއަރަިއ، ްބޮލަށް ްއެކަކު ްވިސްނަން. ްދޭތެރޭ ްމައްސަލަތަކާ ްމިހެންހުރި ްވިސްނަން. ދޭތެރޭ

ނޑު ްއަޅުގަ ްޒަމާން ްމި ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްކާމިޔާބުވާނެ ްޒަމާނުގައި ްމި ްމިހާރު ްއެީއކީ ްހިނގާށޭ. މެންނަށްްމަސައްކަތްނުކުރަމާ

ނޑުމެްން ްދައްކަިއގެން.ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްަޙއްޤުގެ ްލިބެންވާްައސާސީ ްުބނެގެން.ްރަްއޔިތުންނަށް ްަޙއްޤުެގްބަސް ކާމިޔާބުވަނީ

އަނެކާްއަށްްއަިނޔާކޮށްފަިއ،ްައނެކާްއަށްްެޖއްސުންކޮށްފަިއްމިްކަންކަމަށްްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިހާތަނަކަށްްއަިއއިރުަގިއް

ްނެްއގައިްކާމިޔާބުލިބިފަްއެއްްނެތް.ްވަަރށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ދުނިޔޭގެްެއްއވެސްްތަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތުް ްފަހުމީ. ްއިމްތިޔާޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްސަިއންްވަޙީދު.ދޫކޮށްލެއްވީ.ްކޮމަންޑޫްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙު

ް

ްދުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްވަޙީްކޮމަންޑޫ

ްމީް ްބިލު، ްދާ ްމި ްބަހުސްކުރަމުން ްމިއަދު ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްކުރަން ްކަންތައް ްގޮަތކަށް ްަވކި ްމީހަކަށް ްވަކި ްގޮތް. ްދިާމވާ ްކަންތައް ްއަބަުދެވސް ޖެހުނީމާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއޮތްއިރުަގއިް ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެންްނޫ ްއަުޅގަ ްވެސް ްޤާނޫނުތަކަށްްއިޞްލާޙުގެންނަންޖެހެނީ.ްކުރީގައި ގަާވއިދުތަކަާށއި

ްވެސްް ްދުވަހަކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްއޮތް. ްދޭން ްރަްއކާތެރިކަެމއް ްއިނާޔަތްތަަކކާއި ްރަީއސުންނަށް ްކުރީގެ ވެސް
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ްދިވެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ނޑުމެންނަށްްނުދެކެން ްއަުޅގަ ްއޭރު ްތަނެއް. ްދޭ ްއިނާޔަތްތަކެއް ްަރއީުސންނަށް ްކުރީގެ ހިރާއްޖޭަގއި

ްރާއްޖެް ްއަތުލާފައި ްހުރިހާްއެއްެޗއް ްއެހެން ްމީހުންގެ ްއެ ްޚާންދާނާއި ްމީހުންގެ ްއެ ްމުދަލާއި ްކުރީގެްރައީސުންގެ ފެންނަނީ

ނޑުމެންގެްމިްފެހިްޤާނޫނު އަސާސީްއިންްއަޅުަގނުޑމެންގެްވެރިކަމެްއގައިްކުީރެގްއިންްބޭރުބައިްބައިތިއްބާްތަން.ްއަޅުގަ

ްނިމިގެންް ްއިާނޔަތްތައް ްއޭރުގައި ްޤަބޫލުކުރަން ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނިންމީ. ްއިނާޔަތްދޭން ރައީސުންނަށް

ް ްވާ ްކަމެއް ްބޭފުާޅްއަްށްހުރިހާ ްއެ ްބޭފުޅެްއްއޭުރގަިއްހުންނެވީތީ ްއެންމެ ްަހމަ ްވަިކްމީހަކު،ްއޭރު ްއެީއްދިޔައީ ގޮތަށް.

ނުޑް ރައީސްްމައުމޫނަށްްބޭނުންހާްކަމެއްްކޮށްދީ،ްބޭނުންހާްވަރަކަްށްފައިސާްދޭްގޮތަށްްއޭރުަގއިްވެސްްފާސްކުރީ.ްއަުޅގަ

ްލިމިޓުަތކެްއް ްވަރެްއގެ ްަޓކަިއ،ްކޮންމެވެސް ްބެހެއްޓުމަށް ްކަންަތއްަތއް ްވަެރްއގެ ްޤަބޫލެްއްނޫން.ްޮކންމެވެސް ްވެސް އޭރު

ްއަޅުަގނ ްއެހެނެއްނޫން.ްބެހެއްޓުމަށް ްއޮތީ ްކަންތައް ްމަޖިލީހުގެ ްއޭުރގައި ްއެހެންަނމަވެސް ްއެދުނިން. ްއޭރުަގއި ޑުމެން

ނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރަންްކުރީގެްރައީސުންނަށްް ރައީސްްމައުމޫންްބޭނުންވާްހުރިހާްއެއްޗެއްްފާސްކޮްށގެންްދިޔައީ.ްއަުޅގަ

ްއޮން ްއެބަ ްހައްދެއް ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްވެސް ްއިނާޔަުތގައި ްަވިކްދޭ ްހުރީމަ، ްބޭފުޅަކު ްވަިކ ްއެހެންނަމަވެސް ނަންޖެހޭ.

މީހަކަށްްދޭންޖެހުނީމަްބަދަލުކުރުމަކީްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަީންއިންސާފެއްްނޫންްކަމަށް.ްމިހާރުްވެގެންްމިްއުޅޭްގޮތަކީް

ްއުުޅއްވާީތ،ްއެްބޭ ފުޅުންގެްކަންަތއްތައްްމައުމޫނުްނޫންްއެހެންްބޭފުޅުންްކުރީގެްަރއީސްކަންކޮށްަފއިްިތބިްމިްރާއްޖޭގައި

ްގޮތަކީް ްވާ ްމި ްއަބަދުވެސް ްދަނީ. ްމި ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްއުނިކުރުމުގެ ްއިނާޔަތް ްދޭ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ހަނިކޮށް،

ނޑުްައޑުއެހިްންއެހެންްމެންބަރަކުްވާހަކަދެއްކެވިްއަުޑ.ްޖުޑިޝަރީްމިހާރުް މިސާލަކަށްްމީގެްކުޑައިރުކޮެޅްއްކުރިންްއަޅުގަ

ނޑުމެންްޖުޑިޝަރީްގޯޭހްގޯސްްވެއްޖެ.ްއެް މެންބަރުންްމިްއޮތްްހުރިހާްދުވަސްވަންދެްންރާއްޖޭގެްޖުޑިޝަރީްއަީކ،ްައޅުގަ

ބުނާއިރުަގއިްވެސްްއެްމީހުންްޖުޑިޝަރީްވަރެއްްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސްްދާދިދެންމެއަކުްއެްބޭފުޅަކުްއެްވިދާުޅވީްމިހާރުް

ްބޭފުޅެ ްމީހެއްެގ،ްވަކި ްވަކި ްގޮތަކީ ްގޯހޭ.ްމިވީ ްގޯސްވީ.ްޖުޑިޝަރީ ްޖުޑިޝަރީ ްބަލައިގަނެފިއްޔާ ްކޯޓަކުން ްއެގްމައްސަލަ

މީގެްކުރިންްހަިއކޯޓުްވެސްްަރނގަޅު.ްހަިއކޯޓުްވެސްްރަނަގޅު،ްސުޕްރީމްްކޯުޓްވެްސްަރނގަޅު.ްއެކަމަކުްަހއިްކޯޓުންް

ްބަލައިް ްމައްސަލަ ްއެ ްގޯްސވީ. ްކޯޓުތައް ްމިހާރު ްބަލަިއގަތީމަ ްއެްއ ްަމއްސަލަ ްނަޝީދުގެ ްރައީްސ ްެއާތްމިއަދު ގަތީމަ

ނޑިޔާރުންްއެަކމާްނުރުހުންްފާޅުކޮށް،ްއެކަންްކުރީްޤާނޫނާްޚިލާފަށްްކަމަށްްބުނެްޖޭ.އެސް.ސީްއަްށްސިީޓ8ްްތިއްބެވިް ފަ

ލި.ްއިހަށްރެއަކުްދަންވަރުްމާލޭގެްބަނދަރުގައިްއޮތްްޔޮެޓއްްދިވެހިްކުންފުންޏަކަށްްއެތައްްފައިސާްއެއްްދޭންްއޮްއވާްެއް

ޖެހިއިރުްއަމުރެްއ2ްްޖެހިއިރުްހުޅުވައިގެނ1ްްްމުރަކަށްްހިފަހައްޓާފައިްއޮްއވާްހައިްކޯުޓްދަންވަރުްޔޮޓުްސިވިލްކޯުޓގެްއަ

ް ްެއއްކަލަ ްއެްއްނޫން. ްަމއްސަލަ ްއެއީ ްޫދކޮށްލައިފި. ްޔޮޓު ްތަނެްއްނުފެނުނު.8ްްނެރެފައި ްއެ ްވެސް ނޑިޔާރުންނަކަްށ ފަ

ްހަމަ ްނެރުނީ. ްއަމުރު ްއެ ްބެންަޗކުންތޯ ްކޮން ްކޯުޓްްކޮންގޮތަކުންތޯ، ްދަންވަރު ްއެރޭ ނޑިޔާރު ްފަ ްއިސް ހައިކޯޓުގެ

ްގޮތަކުްނ،ްވަިކް ްކުރެވޭ ްކަްނތައް ްދޭތެޭރގައި ްބޭފުޅަކާ ްއެހެްނވީމާ،ްވަކި ްނޫން. ްގޯހެއް ްެއއީ ްއަމުރުނެރުނީ. ހުޅުވަިއގެން

ްއެހެންނަ ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެވެ ްއިޞްލާޙުކުރުމަކީ ްޤާނޫނު ްޭދންޖެހޭތީވެ ްއިނާޔަތްތަެކއް މަވެްސްބޭފުޅަކަށް

ްއެބަް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޮގތެއް ްއައި ްފުރަތަމަ ްވެރިކަމަށް ްނޫީނ ްތިއްަބވާއިރު ްވެރިކަމުަގއި ްވިސްނަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން
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ްިމް ްމިހާރުގެ ްލިބެނީ. ްއިާނޔަތް ްކުރީމަތޯ ްވެިރކަމަށް ްކިހިނެއް ްއައިމަތޯ، ްވެރިކަމަށް ްގޮަތކުން ްކޮން ވިސްނަންޖެހޭ.

ްއިނާ ްއަިއްވެރިކަންކުާރްރައީްސްވަޙީދަްށ ްޯވޓަކުން ްރައްޔިތުންެގ ްެއއީ ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ޔަތްދޭކަްށ

ްކަންތައްަތްއް ްމިހާރު ްވަގަށް. ްވެްސ ްއައީ ްވެރިކަމަށް ްނޫން. ްއެއް ްވެރި ްައއި ްހޮވަިއގެން ްރައްޔިތުން ްނޫން. ްެއއް ވެރި

ްކަމުގަް ްރަށެއް ްާދއިރާގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ، ްަވގަށް. ްވެސް ްއަްށްކުރަނީ ްކޮމަންޑޫ ްޮކމަންޑޫގަިއ، އިވާ

ނޑުމެންްެއްތަނަށްްރަނގަޅުްޕްލޭނެއ31ްްްރާޅުއަރަމުންްދާތާް ނޑުމެންނަށްްވެިރކަންލިބިގެންްއަުޅގަ އަހަރުްފަހުންްއަޅުގަ

ް ްލައިގެން ްމަޝްރޫޢެއް ްހިއްކުމުގެ ްބިން ްޖަހައި، ްތޮއްޓެްއ ްރަނގަޅު ްއެތާ ްވެްސ2112ްްހަދައި ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރު ަވނަ

މިލިއަން.ްއެްަމސައްކަތްކުީރކީްނޫން.ްމިދިޔަްއަހަރުްވެސްްވެިރކަންްަވއްޓަިއލާފައިްބަޣާވާތަކުންްވެރިކަްނ34ްްނެްއޮންނާ

ްއަނެއްާކް ްއަހަރު ްމި ްކޮންެމއަކަސް ްނޭނގެ. ްގޮތެއް ްވެްސްހެދި ްއަށް ްފައިސާ ްލީ ްަބޖެޓަށް ްއަހަރު ްމިދިޔަ ވައްަޓިއގެން

ްމަސަ ްލީން.ްލީމަ ްަފއިސާ ްބަޖެޓަށް ްދެންްއަޅުަގނޑު ްބުނަނީ ްުހއްޓައިލާފަިއްމި ްވަިކްހިސާބަކަށް ްމިހާރު ްފަށާފައި އްކަތް

އިތުރަށްްކުރިޔަށްްގެންދެވޭނީްރަށުްކައުންސިްލގެްމެންބަރުންްތިމަންނަމެންްޕާޓީްއަށްްސޮއިކުރީމައޭ.ްޮބޑުްވެލިފުންޏެްއް

ްތިމަ ްބުނީ ްބުނީމަ ްކީއްެވގެންތޯ ްނުދަނީ ްމިހާރު ްމަސައްކަތް ްހުރި. ްއެބަ ްއިތުރަށްްޖަހާފައި ްދެން ންނަމެންނަށް

ްކިހިެނއްޯތް ްސޮއިކުރީމައޭ. ްބޭފުޅުން ްބޮޑެތި ްވިދާުޅވާ ްއެ ްރަށުގެ ްމި ްމެންބަރުންނާއި ްކައުންސިްލ މަސައްކަތްކުެރވޭނީ

ްމިދިަޔް ްކުރަީނކީ. ްމި ްއެކަން ްނޫނޭ ްެއއް ްފައިާސ ްއަމިއްލަ ްވަޙީދު ްރައީސް ްސަރުކާރުން ްމީކީ ްކުރާނީ. ްމިކަން މިހެން

ނޑުމެންްބަޖެޓަށްްލާފައިްއޮންނާނެްއަހަރުްވެސްްއަޅުް މިލިއަން.ްއެްދިޔަްދިމާލެއްްވެސްްނޭނގެ.ްއެކަންްނުކޮްށ34ްްގަ

ްިމް ްމަސައްކަތްކުެރވޭނީ ްއިުތރަށް ްދެން ްބުނަނީ ްއެ ްޖަަހއިލާފައި ްފަސްފުންޏެއް ްވެސް ްލީމަ ްބަޖެޓަށް ްއަހަރު އަނެއްާކްމި

ްއެެހން ްސޮއިކުރީމައޭ. ްމެންބަރުން ްތިބި ްކައުންސިލްަގއި ްފައިާސްރަށު ްރަްއޔިތުންގެ ްކަްނތައްކުރާ ްގޮތަކަށް ްމިފަދަ ވީމާ،

ްވެިރކަމަްށް ްޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްލިބިގެންނުވާެނ. ްއިނާޔަްތ ްބޭފުޅުންނަކަށް ްަވއްކަްނކުރާ އިން

ްވެސް ްީމހަކަށް ްކޮންމެ ްވެިރކަންކުރާ ްރާްއޖޭގެ ްހޮިވގެން ްވޯަޓކުން ްރައްޔިުތންގެ ްގޮތަށް އެކަީށގެންާވްްއަންނަންޖެހޭ

އިނާޔަތާއިްަރއްކާތެރިކަންްލިެބންޖެހޭނެ.ްއެްބޭފުޅަކުްވެރިކަންްނިމިގެންްއެްބޭފުޅަކުްކުރަްއވާްމަސައްކަަތކުން،ްނޫނީްއެް

ނަޑއިލާްމީީކް ނޑާލަިއ،ްފަިރއްކުުޅއްިވްގެްއެއްްކަމުނުދާތީްސެކިއުރިޓީްކަ ބޭފުޅަކުްަވޑަިއގަންނަވާްތަނަުކންްއިނާޔަތްްކަ

ް ްހެދޭނެ ްދެންްޤާނޫނު ްއަދި ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްނަޝީދު ްވިަޔސް،ްރަީއސް ްކަމުަގއި ްމައުމޫނު ްރަީއސް ްނޫން.ްއެއީ ގޮތެއް

ްއަންނަްރައީސެއްްކަމުަގއިްިވަޔސްްރައްޔިތުްނގެްވޯަޓކުންްރަީއސަކުްައއިއްިސއްޔާ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާ ްދެކުނު ްމެންބަރު.ްމައްޗަންގޮޅީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަޝީދު،ްޝުކުރިއްޔާ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ވަނ2ްްައިރާގެ

ްފުރުޞަތު.ް

ް
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ްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީ

ް ްއަޅުަގނޑުެމނ2ްްްޝުކުރިއްޔާ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޓަކައި ްކަމަްށ ްދެއްވި ްވެސް ްފުރުޞަތު ވަނަ

ްވާހަ ްހަމަޖެހިފައިްދައްކަންހުރި ްގޮތަށް ްއަންނަ ްހުއްޓުންތަކެްއ ްކުދިކުދި ްިމހެން ްއެްއޗަކީ ްވާ ްވީމަ، ްގިނަ ްވަރަށް ކަ

ްހދ.ް ްހަނދާންވޭ ްތެރޭގަިއ ްވާހަކަތަުކގެ ްދަންނަވާލި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްވަރަށް ްެއއީ އޮންނާތީ

ް ްތަނުަގއި ްއެ ްދެންނެިވންތޯ ްވާހަކަ. ްވ44ްަހިރިމަރަދޫގެ ްއެ ްއެްުދަވސް ްަރއްޔިތުން ްރަށު ްބަންދުވެގެން ްހިރިމަރަދޫ ނީ

ްކަްއކަިއް ްއެތާ ްތިބޭތާ. ްުހއްޓިެގން ްކުރިމަތީގައި ްޮއފީސް ްނުވަތަ ްހަޅުތާލުކުރަމުން ްމައްސަލަިއަގއި ބަނދަރުގެ

ްކޮންމެވެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްނެތް. ްއިޖާބަދީފައި ްއެކަމަްށ ްވުޒާާރއަކުން ްެއއްވެސް ްސަުރކާރުގެ ސްްކައިބޮިއއުޅޭތާ.

ްމިހާރުް ްވެސް ްެއކަންތައްތައް ްގެަނއި. ްބަޔަކު ްތެރެއިން ްރައްޔިތުްނެގ ްދެންނެވި ްމި ްގެަނއީ. ްބޭފުޅުން ްއެ ކޮމިޓީއަކަށް

ނުޑްމިްދަންނަވާްއެްއޗަކީ.ް ހިނގަމުންދާްވަރެއްްނޭނގެ.ްއެހެންނަމަވެސްްައޅުަގނޑުްެއްކޮމިޓީްބަލައިލާނަން.ްމީްއަުޅގަ

ްޮކށްކޮ ްހެޔޮވެިރކަމެއް ްތިިބްރައްޔިތުންެގ ްތަނުގައި ްމި ްބުނީމާ ްފާސްކުރިޭއ ްެއއަހަރު ްބަޖެޓެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްޮއއްާވ، ށް

ްކުރީާމް ްބަޣާވާެތއް ްކިޔާފައި ްގެންނާކަށް ްނޫނޭ ްލާހިކެއް ްދިވެހިރާްއޖެ ްއަނެއް ްގޮސް ްކަރައިގަެނގެން ްމޭ ްމީހުންގެ ބަޔަކު

ރީގެްވެރިމީހާްރައީސްްމައުމޫނުްކައިީރަގިއްވާނެްހަްއެތިްމިްވީ.ްޤައުމުްހިންގަންްނޭނގޭްބަޔަކުްއިރުިއރުކޮޅާްގޮސްްކު

ްމަހުޖަނާް ްބޮޑު ްއެންމެ ްހުރި ްމިތާ ްވާހަކަދައްކާަފއި، ްމީހާއާ ްބޮޑު ްއެމް.އެން.ޑީ.އެުފގެ ްއިުރކޮޅަކުްނ ވާހަކަދަްއކާފައި،

ް ްެއއްބާރުލުމާ ްރައްިޔތުންގެ ްހިންގޭނީ ްހިންގަންޏާ ްޤައުުމ ްނޫން. ްގޮެތއް ްިހންގޭނެ ްޤައުމު ްމީ އެުކގައިްވާހަކަދަްއކާފައި

ްވެރިކަމެްއް ްރައްޔިތުންގެ ްއެނިގެގން ްެއއްޗެހި ްއިުހސާސްތަކާ ްރައްޔިތުްނގެ ްވެރިައކަށް ްހުންނަ ްހޮވާފައި ރައްޔިތުން

ްއެަބް ްކްލާސްރޫމުތަކާ ްފާރާއި ްހަތަރު ްއެތާގެ ްދެންނެވީ ްމި ްނެތް.ްނެތޭ ްޕްރީސްކޫެލއް ްމާމެންދޫގައި ކުރެވޭނީ.ްލ.ްއަތޮޅު

ްމަ ްހަތަރު ްއެހެންނަމަވެސް ްމީްހުރި. ްމުސާރަނުދޭތާ. ްޓީޗަރުންގެ ްއަދާކުރާ ްވަޒީފާ ްދަނީ ްމި ްވެގެްނ ްމަސް ްފަސް ސް،

ްކީްއކުރަންތޯް ްވާހަކަ. ްފޮނުވާ ްނޫނީ ްވާހަކަ، ް ްއުފުލާ ްބަޖެޓެއް ްސަޕްލިމެންޓްރީ ްހަްއތަހާވެސް ްވަެރއް. ްބޮޑު ތަންކޮޅެއް

ބިލިއަންްޔަޤީނުންްެވސް.12ްްރުްދިންްބިިލއަންްރުފިާޔގެްބަޖެޓެއްްމިއަހަރުްވެސްްދީފައިްއޮްނނާނެ.ްމިދިޔަްއަހ15.3ްަ

ްވަރަށްް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުނގޫފާރު ްއަތޮޅުގެ ްރ. ްއަރުއްަވިއގަީތތޯ؟ ްނޭނގެ. ްތަނެއް ްވީ ްއެްއޗެހިތައް ްއެ ކޮބައިތޯ

ްހިތާމަވެރިްގޮތަކަށްްއޮތީްމަރައިލާފަ.ްއެްކަންތައްތައްްވެސްްބެލުނީކީްނޫން.ްއެކަމަކުްބޮޑުްމުސާރަދީފައިްބޮޑެތިްސިންގާ

ްދަނީ.ްމަސްވެރިންގެް ްއެ ްބޮމުން ްލޭ ްހަމަ ްކުރަީނ؟ްރައްޔިތުންގެ ްމި ްއެތާގަ.ްކޮންކަމެއްތޯ ްތިއްބޭ ްއެބަ މީސްމީހުންތަކެއް

ްަވއްދާފަިއް ްބޯޓެއް ްބޮޑުސިންގާ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވަްއޓައިލާފައި ްއަގު މަސް

ްއަނެ ްކިރައިލާފައި ްމަސްތަކެއް ްއަނެަކކުްހުރިހާ ްއަދާކުރަނީ. ްބައި ްއޭަނެގ ްއޭނަ ްެއްކސްޕޯޓުކުރަނީ. ްއޭނަ ްއކާެވސް

ްގޮވާލަންް ްހަމަ ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން. ްގޮތެއް ްވާނެ ްއަސްލުގައި ްމީކީ ްދަމައިގަންަނނީ. ްބައި އަނެކަުކގެ

ްކޮންމެ ްތެރޭަގއި ްސައިކޮޓަރި ްމިތާގައި ްކޮންމެހެން ްމީހުން ްތިބި ްހަދައިގެން ްބުނާނެްކޯލިޝަން ްެއއްޗެހި ްވައްބަހުން ހެން

ް ްކެރިގެން ްނެތޭ. ްބަޣާވާތެއ52ްްްކަމެއް ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްސަޕޯޓުދޭނަމޭ. ްއަޅުަގނޑު ްބޭރުކޮށްލާށޭ. ްބޭރުކޮށްލަންޏާ ވޯޓުން
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ކުރީްއޭނަްމިވެނިްކަމެއްްކުާރނެްކަމަށްްބުނެްއެކަމަށްްއެްއބަސްވެގެންނޭ.ްއެކަންްނުކުަރންޏާްކަލޭމެންްކިބައިގައިްއޮތްް

މެކޭްލަފުގައިްހިފާފައިްނެރުން.ްރައީސްްނަޝިދުްކުރާްހުރިހާްކަމެއް،ްނޫނީްފައްޓަވާްހުރިހާްކަމެއްްވޭްބައެއްްފަހަުރްކަ

ްމެރިކަލްޗަރް ްތަޢާރަފުކުރި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދޭތެރެއިން ްމި ްވެސް. ްކަމަކަށް ްހުށަހަޅާ ްޑޮކްޓަރުން ްބައެއް ފަހަރަށް

ްމެރިކަލްޗަރްަކންތައްތަކަ ްޚިޔާލަށްްކަންތައްތައް. ްޑޮކްޓަރްޤާސިމު ްކަމުަގއިާވ ްވިޔަފާރިވެިރޔާ ްބޮޑު ްއެންމެ ްމިތަނުގެ ކީ

ްނާދޭް ްފިކުރަކަށް ްޚިޔާލަކަށް، ްމީހުންގެ ްއެ ްއުޅެނީ. ްމި ްކާލަން ްއެްޑވާންޓޭޖް ްވެސް ްމީެގ ްކަމެކޯ. ްއޮތް އަިއއްސަ

ްޖަ ްިކޔޫ ްގޮތެއް.ްރައްޔިތުމީހާ ްގޮެތއް.ްދޭނެ ްވަންނާނެ ްޑޮލަރު ްޖީބަށް ްެގކައިީރގަިއްރައްޔިތުމީހާގެ ްމީހާގެ ްއެ ްއސަިއެގން

ްެއއްޗެހިް ްފިކުރާ ްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްހުންނަނީ. ްއަބަދުވެސް ްފިކުރު ްހުންނަ ސަލާންޖަހައިގެން

ނޑުެމންްއަނެއްްިދވެހިރާއްޖެްމިް އަުޑއަހާފައިްރަްއޔިތުންނަށްްަކމެއްްކޮށްދޭންްއުޭޅްމީހަކަށޭްެއްކަމެއްްކުެރވޭނީ.ްއަުޅގަ

ްބޭުފާޅް ްއަިއއްސަ. ްމިހާރު ްދިވެހިާރއްޖެ ްއަެނއް ްއޮީތ ްއެ ްމާފުށްޓަށް ްރަށަށް. ްިދވެހިރާއްޖެ ްއަނެއް ތަޢާރުފުކުރަނީ

ްމެރިކަލްޗަރގަިއ،ް ްއެގޮތަްށ ްހަމަ ްމާފުށި. ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއަނެްއ ްެއއީ ްމިހާރު ްިއްސލާހިއްޔާ، ްޖަލެްއ، ވަަޑއިގަންަނވާ!

ްރަށް ްތިބޭ ްމީސްމީހުން ްބެހޭ ނޑުމެންްމެރިކަލްޗަރާއ ްއަުޅގަ ްތަާޢރުފުކުރަމުން. ްމުޅިން ްދަނީ ްެއ ްމެރިަކލްޗަރ ރަށުގަިއ

ްނެތިް ްލަސްތަކެއް ްމާ ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަނެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވައްދާނަން. ްޑޮލަރު ްޖީބަށް ރައްޔިތުންގެ

ް ްމަހު ް%7ްސެޕްޓެމްބަރު ްނަމަެވސް ްހަފުސްކޮށްފަިއ ްަތޅާތަޅާ 81ްްގަިއ ްއެމް.ޑީ.ޕީްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްވޯޓުދޭނީ ަރއްޔިތުން

ްބޮޑުް ްއެންމެ ްބޮޑު، ްމާލޭގައި ްމަސައްކަތްކުރަނީ ްމި ްމިހާރު ްައޅުަގނޑު ްސާބިތުވީ. ްއިން ްޖަލްސާ ްއިހަށްރޭގެ އަށްކަން

ްއެަތްއް ްކީއްކުރަންތޯ؟ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްާބަވއިލަން.ްެއއީ ްެއއް ްލިބޭތޯ.ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްޖަލްސާ ްކުްއޔަށް ސްޓޭޑިއަމް

ްހާހުންްމެން ްހާހުން،ްދެ ްރައްޓެހިންެގްގޮތުަގއި ްބޭފުޅުްނގެ ްޮސއިކުރި ްދޭތެރެއިން ްމި ްތެރޭގައި ްމެންބަރުންގެ ބަރުންނަކާއި

ްވަގުތުގަިއް ްފަހު ްއެންމެ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ، ްދާތީވެ. ސޮއިކުރަމުން

އިނިގރޭސީންްބޭންޖަހާްގޮތަށްްބޭންޖަހަށްްނުތިބޭށޭ.ްހެޔޮވިސްނުންްްމަރުވެގެންދާއިރުްވެސް،ްއެކީްގެނބިގެންދާއިރުްވެސް

ްއިސްލާމުން.ް ްލޯބިވާ ްދެކެ ްއިސްލާމްދީން ްައޅުަގނޑުމެންނަކީ ްދުޢާކުރަްއވާށޭ. ްއަބަުދވެސް ްބޭފުޅުން ްތި ދެއްވާތޯ

ނޑުމެ ްައޅުގަ ްކިޔާަފއި ްކުޑަކުރާޭށ ްޑިއުޓީ ްއެްއޗެހީގެ ްކާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކޮންމެހެން ްނެްތްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުމެއް ން

ްއެް ްނެތް. ްބޭނުމެއް ްބޮޑުޮކށްލާކަށް ްައގު ްމަސްކޮޅުން ްގަުރދިޔަ ްކާ ްރަްއޔިތުން ްުކަޑކުރާކަށް. ްޑިއުޓީ ްރަލުން އޫރުމަހާއި

%ް ްނަގަނީ ްއެ ްވެސް ްފެންފުޅިްނ ްުކޑަކޮށްފައި ްިޑއުޓީ ްއެްއޗެހިން ްރަލާ ްމަހާއި ްއޫުރ ްބޭނުންކުރައްވާ .15ްބޭފުޅުން

ްކޮބައިތޯ...ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

.ްއާދެ!ްފުރުޞަތުްދޫކޮށްލެއްވީ.ްަވއިކަރަދޫްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްމިލަ

ް.ްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުދާއިރާގެްޢިއްް
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ް

ްރިފުްވާހަކަދެއްކެވުން:ކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާވައިް

ްޢިްއޒަތްތެ ްރައްކާތެރިކަމާއިްޝުކުރިއްޔާ ްދޭންޖެހޭ ްބޭފުޅަކަްށ ްކުރައްވާފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކން ްރައީސް. ރި

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބިެލއް. ްއޮތް ްއަިއއްސަ ްފަހަރު ްފަސްހަ ްތިންހަތަރު، ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބިަލކީ ވަނ128ްްައިނާޔަތުގެ

ްބޭބޭފުޅު ްކުރަްއވާފަިއާވ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްދަށުން ްއިނާޔަތްތަކަީކްމާއްދާގެ ްލިބިވަޑައިަގންނަވަންޖެހޭ ންނަށް

ްހަަމް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްކަންކަމެއް ްދެޮކޅުހަދާނެ ްއެކަމަށް ްވެސް ްމީހަުކ ްކޮންމެ އަޅުަގނޑުމެން

ރާްކުރީްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްމިހާރުްމިްބިލުްފަރުމާކުރެވިފައިްއޮތްްގޮތުންްއަޅުަގނޑުްހިތަށްއަ

ތިންހަތަރުްފަހަރެއްގައިްވެްސްއަޅުަގނޑުމެންްމީތިްބަަލއިނުަގނެްނުވަތަްމިްމަޖިލީހުންްބަލައިނުގަނެްބޭުރކޮށްލަންޖެހުނުް

ނޑު،ްވިސްަނިއލާއިރުަގއިްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަންްކުަރއްވާަފއިާވްބޭފުޅެއްް ސަބަބަށްްވިސްަނއިލާއިުރގަިއްމިްބިލުްއަުޅގަ

ްކަ ްއަދާކުރި ްދައުރެއް ްެވއްޖެްއޔާ ްގޮތުން ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްބެލެވެނީ ްމި ްަދއުރެްއ3ްްމަށް އަހަރުގެ

ް ްއޮތް ްމި ްބާކީ ްދެން ްބޭފުޅަކަށް. ްއިާނޔަތެްއ2ްްއަދާކުރަްއވާފަިއވާ ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުންނެވި ްމިހާރު އަހަުރ

ނަޑކަށްްނޭނގެ.ްޤާނޫނުއަސާސީެގްމަފްހޫމަށްް ބަލައިފިއްޔާްއަުޅަގނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވޭްގޮތުންްލިބިދޭނެތޯްނުދޭނެތޯްއަޅުގަ

މިނެޓުްކުެރްއވިޔަސްްއެްއިާނޔަތާއިްަރއްކާތެރިކަންްލިބިދޭންޖެހޭ.ްމިހާރުްމިްއޮތ15ްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްއެްނމެް

ްބުނާްއުސޫލު ްއެ ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްބޭފުޅަކު ްކުަރްއވާ ްއޮތީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމަޤާމުގަިއްބިލު ން

ހުންނަވައިގެންްކުްށވެރިނުވެްނުކުމެވަަޑއިގެންިފއްޔާްނުވަތަްދުރަށްްވަޑަިއގެންފިއްޔާްލިބިދޭންޖެހޭްއިނާޔަތްތަކެއްގެްވާަހަކް

ްޖެހިދާނެހެނެއް.ް ްމީގައި ްޑީޓެއިލްުކރަން ްމިހާ ްހިއެއްނުވޭ ނޑަަކށް ްއަުޅގަ ްލެވިފަ. ްޑޭޓެިއލްތަކެއް ްއިތުރު އޮންނައޮތުމަށް

ްކުރިޔަްށްއެހެންނަމަ ްވެއްޖެްއޔާ ްކަމަށް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްމިކަން ްއެންމެނަށް ްތިބި ްމިތާ ްއެންމެނަށް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ވެސް

ްއެއްފަދައިންް ްބޭބޭފުޅުންނެކޭ ްކުރަްއވާަފއިވަ ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަން ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވާލަން ްައޅުަގނޑު ގެންދަންވީ.

ްޕާޓީް ްއަދި ްަރީއސްކަމާ ްމަޖިލީހުގެ ްކަންަތއްތަކަްށްރައްޔިތުންގެ ްކުރަްއވާ ްބޭބޭފުޅުން ްބޭފުޅުންނާ،ްމި ްިތއްބަާވްއިސް ގައި

ް ްވެގެން ްއަޅުަގނޑުމެްންއެންމެން ްކަމަކަށް ްުފރަތަމަ ނޑުްވެސް ްއަުޅގަ ްބަަލއިލަންޖެހޭ.ްމިސާލަކަށް ްއެބަ ވޯޓ42ްްުވެސް

ްޢަބްދު ްރިޔާސަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްދީގެން ްބޮޑެތިهللا ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިސްކުރީ ްެއކު.ްްޝާހިދު އުއްމީދުތަކަކާ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްރުޖޫޢަވެވަަޑިއގަތީ. ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތުަގިއ ްައސްލަށް ްވެސް ްމަނިކުފާުނ ްއެ އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްރައްޔިތުންނަށް، ްހީކުރިން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެއްފަދައިން. ްބޭބޭފުޅުންނެކޭ ްއެހެން މަރުޙަބާދަންނަވަން

ްއެހެން ްއަްސުލްއެނގޭ. ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްނުހުންނަވާ ްސިއްރިޔާތުަގއި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްމިއަދު ްރަްއޔިތުންނަށް ނަމަވެސް

ނުޑްެވސްްއެހެންްބޭބޭފުޅުންނެކޭްެއއްފަދައިްން ސޫރަްދައްަކަވއިދެްއވައިފި.ްެއކަމަށްްޓަަކއިްެއްމަނިކުފާނަށްްހަމަްއަުޅގަ

މަކުރެްއީވތީ.ްދެންްއިނގިރޭސިްބަހުންްބުނާނެ،ްބުނާްބުނުމެއްްއޮވޭްމަރުޙަބާދަންނަވައިްޝުކުރުދަްނނަވަން،ްޙަޤީޤަތްްހާ

ްަވއްތަރެ ްފެދަރްފްލޮުކްއެއް ްއޮފް ްބާޑް ްޙަޤީޤަތް. ްއެއީ ްފޮލޮކުވާނޭ. ްެއއްތާަކށް ްދޫނިތަކެއް ްހުރިހާ ްފެދަރްހުންނަ ްއގެ



65 

 

ްބުނާބުނުން ްްޓުގެދަރްއޭ ނޑުމެން ްދައްކަަވއިދެްއވައިފި.ްއަުޅގަ ްވެސް ްހަމަްޝާހިދު ްވަރަށްްމިއަދު ްޓަކައި ްއެކަމަށް ހަމަ

ްކަމެްއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިތަށްއަރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ބޮޑަށް

ްޤާނޫނުއަސަސީަގއިް ްގޮތަށޭ. ްވާ ްއެއް ްމަންފާ ްމީގެ ްއެންމެަނށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްކުރަްނވާނީ ްމިކަން ކުރާއިުރގައި

ްމައްޗަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއޭގެް، ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްލާޒިމުކުރަނީ ްމައްޗަށް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ަރއްޔިތުންގެ

ްދަންނަވާލަންް ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްތިބީ. ްމި ްފޮނުވާފައި ްތަނަށް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަސައްކަްތކުުރމަށް ްގޮތަށް ނަފާވާ

ްރައީސުލްޖުމްހޫ ްގޮތުން، ްއިޞްލާޙުކުރެވޭ ްމިހާރު ްޤާނޫނު ްމި ްބޭބޭފުޅުންނަށްްބޭނުންވޭ ްކުަރއްވާަފއިވާ ރިއްޔާކަން

ްގޮތުްން ްއޮްތ ްބިލުަގއި ްމި ްއެއް. ްަމއްސަލަ ްެއއީ ްެވއްޖެއްާޔ ްކަމަށް ްއަންނަ ްަތފާތުކުރުމެއް ްބާަވއޭ. ްނާދޭ ތަފާތުކުރުމެއް

ްކަމަްށް ްނުލިބިދާނެ ްނުވަތަ ްކަމަްށ، ްލިބިދާނެ ްބޭފުޅަކަށް ްެއ ްޓާެގޓުކޮްށގެން ްސީދާ ްބޭފުޅަކަްށ ްަވކި މިސާލަކަށް

ްވެްސް ްުދވަހަކު ްބަލަިއގަންނާކަށް.ްކުރީ ްމީތި ްނޫން ްހިްތގައިެމއް ްައޅުަގނޑަކަްށްއެހާ ްދޭހަާވތީވެ ްމީގެން ހީވާހީވުންތަެކއް

ްގޮތަކުން.ް ްއޮތް ްމިހާރު ްިބލު ްމި ްނޫނޭ ްހިތްގައިެމއް ްއެާހ ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ްެދންނެވިން ްވާހަކަަދއްމުން އަޅުަގނުޑ

ްވެސް ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްކުަރއްވާަފއިާވްްއެހެނެއްނޫން، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްމަތިން ްގޮތެއްގެ ހަމަހަމަ

ްއެް ްވެސް ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ްޢާއްމު ްއަދި ްޭބބޭފުޅުންނާ ްތިއްބަވާ ްމަޤާމުތަކުގައި ްއިސް ްދައުލަތުގެ ްއަދި ބޭފުޅުންނާ

ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމީ ްލިބިދޭންެޖހޭނެ ްމިންވަރަކަށް ްަޙއްޤުާވ ްެއއްެޗއް ްޙައްޤުާވ ްަޝއްުކކުރާކަެމއްްްމީހަކަށް ްވެސް ހަމަަގިއމު

ްެދކޮެޅްއް ްވެްސްމިކަމަކާ ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްހަމަ ްަޔޤީން،ްނޫނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްތިއްބެިވްގިަންބޭފުޅުން ނޫން.ްމިތާ

ްހިތްަގއިމުް ްއެންމެ ްނިންމަވާނިންމެވުންތަކަކީ ްބޭބޭފުޅުން ްފަަހރު ްބަެއއް ްގޮތުން ްއެހެންނަމަވެްސްސިޔާސީ ނަހައްދަވާނެ.

ްއަޅުަގނޑުމެންެގްނިން ްދެންނެވިހެން ްމި ްވެސް ްކުީރގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަ ްމިސާލަކަށް ްނުވޭ. ްކަމަކަެށއް މެވުންތަކެއް

ްމަޖިލީހަށްް ްޓިކެުޓަގއި ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްއަދި ްހުންނަވަިއގެން ްޑީ.އާރު.ޕީގަ. ްހުންނެވީ ްކުީރަގިއ ްރައީސް މަޖިލީހުގެ

ްތެރެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހަމަ ްވެސް ްމައުމޫނުްވަަޑއިގެންެނވުމަށް ްއަލްއުސްތާޛު ްރަީއސް ްޕާޓީގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ އިން

ްޓަަކއިް ްގެންނެވުމަށް ްއަށް ނިޑ ްގޮ ްރިާޔސަތުގެ ްތި ްއަދި ްކޮށްެދްއިވ. ްމަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ްބުރަ ްވަރަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ްދަންނަވާ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްވެސް ްވާހަކަ ްއެ ްކުެރއްވި. ްމަސައްކަެތއް ްެއތައް ްަމއުމޫނު ްރައީސް ލަންޖެހެނީްވެސް

ްއެންމެް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފަހަރު ްބައެއް ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްއެއް ްމަންފާ ްސިޔާސީ ްޮގތުން ްޢަމަލުކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ރަނގަޅުްގޮތަށްްބާަވއޭ،ްަރއްިޔތުންނަށްްޓަކައިްމިްކުެރވެނީްއެންމެްރަނގަޅު،ްނިންމަވާނިންމެވުންތަކަކީްަރއްޔިތުންނަްށް

ތައްތޯއޭްައޅުަގނޑުްހަމަްހިތަށްއަރާ.ްނުވަތަްެއއީްއަމިއްލަްފަރުދީްފައިދާްއަށްްޓަކައިްކުާރްއެންމެްމަންފާހުރިްނިންމުން

ްމިް ްޓާގެޓުކޮށް ްނަޝީދަށް ްރައީސް ްފަހަރުގައި ްނަޝީދަށް، ްރައީސް ްގޮތުން ްއޮތް ްމި ްމީގަިއ ްމިސާލަކަށް ކަމެއްތޯއޭ.

ްމީގަ ްގޮތަަކށް ްކަހަލަ ްދޭހަވާ ްކަމަށް ްލިބިދީގެންުނވާެނ ްނޫން.ްއިނާޔަތްތައް ްހިތްަގއިމެއް ްއަޅުަގނޑަކަށް ްހުރިހުރުން އި

ްތިއްބެިވް ްއަންނަ ްދެން ްއަދި ްިވޔަސް ްވަޙީދަށް ްވިަޔްސ،ްރައީސް ްމައުމޫނަށް ްރައީސް ްައދި ްިވޔަސް ްނަޝީދަށް ރައީސް

ްބޭފުޅަކަްށް ްކުރަްއވާފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ްމަިތން ްގޮތުގެ ްވާ ްހަމަހަމަކަމެއް ްިވޔަސް ރައީސުންނަށް
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ްދެޮކޅުހަާދްލިބި ްއެކަމާ ްަގއިމުވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްލިބިދޭންޖެހޭނެކަމީ ްަރއްކާތެިރކަން ްއިނާޔަތްތަކާއި ވަޑަިއގަންަނވަންޖެހޭ

ްމެންބަރެއްގެް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިތާނގަިއ ްއަޅުަގނޑު ްދުވަހެއްަގއި ްކުރީ ްދެން ްނޫން. ކަމެއް

ްއަށް ްވާހަކަ ްދެްއކި ްއަދާކުރަމުން ްވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ.ްްވާޖިބު ްފާޑުފާޑުގެ ްބޭބޭފުޅުން ްފާޑުފާޑުގެ ްސަރުާކރުން މިހާުރގެ

ނޑުމެންގެްތެރެއިންްެވސްްބައެއްްބޭފުޅުންނާްއަދިް އަޅުަގނޑުްެއކަމަކާްކުަޑވެސްްފަރުވާލެއްްހަމަްނުކުރަން.ްއަދިްއަޅުގަ

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވުންތަަކކީ ްވިދާުޅވާ ްއެ ްބޭބޭފުުޅން ްބަެއއް ްވެސް ްނޫން.ްދުރުން ްކަމެއް ްކުރާ ްފަުރވާލެއް ެއކަމަކަށް

ްދަންނަވާލަންް ްއަޅުަގނޑު ްމިއަދުެވސް ްއަދާކުރަމުންދާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވާޖިބު ްލާޒިމުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީން

ްމިްސަރުކާރު ްކަމެއް ްުހރިހާ ްނުވެހުރި ްކަންތައްތައް ްކަންތައްތަްއ،ްކުރަްނޖެހޭ ްހުރި ްާދއިރާަގއި ނޑުގެ ްއަުޅގަ ންްބޭނުންވޭ

ކޮށްދޭންްއެބަްޖެހޭ.ްެއއީްޕީ.ީޕ.އެމްތޯ،ްއެމް.ޑީ.ޕީތޯްނުވަަތްއެހެންްޕާޓީްެއއްތޯ.ްދެންްއެހެންްޕާޓީްއެްއްމިްރާއްޭޖގަިއް

ްެއް ްުނވަތަ ްއޭަގއި ްވެސް ްބޭބޭފުޅުންނަްށ ްއުުޅއްވާ ްކިަޔއިގެން ްޕާޓީތަކޭ ްއެހެން ްދެން ްއެހެންނަމަވެްސ ްޮއވޭ. ނުވެސް

ްނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަ ްއެހެންްޕާޓީތަކަށް ްހަމަ ްހުރެއްޖެއްޔާ ްދައްެޗްއ ްތުރާެލއް ްއޭގައި ްވެސް ްބޭބޭފުޅުންނަށް ވާ

ްެއް ްާއއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވެސް ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްެއއްފަދައިްނ ރައްޔިތުންނެކޭ

ްހެދި ްދަށުން ްޤާނޫނުތަކުެގ ްއެ ްއަިދ ްޤާނޫނުތަކުން ްހުރި ްހެިދފައި ްދަށުން ްގަާވއިދުތަކުންްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހުރި ފައި

ްކަމަށްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެީއ ްލިބެންޖެހޭނެ. ްނެތި ްގޮތުގައި،ްތަފާތުކުރުމެއް ްފުރިހަމަ ްޙައްޤެއް ްހުރިހާ ލިބިދޭންޖެހޭ

ްވިޔަސްްއަދިްއެހެންްބޭފުޅެއްްކަމަށްްވިޔަސް.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެިރްްޝުކުރިއްޔާް ްއެދިވަަޑއިގެންެނވި ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ްބިލަށް ްމި ްމިހާތަނަށް ްއާދެ! ްމެްނބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުް ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދިވަަޑއިގެންެނވި ްނިމިފަ. ްވަނީ ްމި ްފުރުޞަތުއަރުވައި މެންބަރުންނަށް

ްބިލުގެ ްމި ްއެހެންަކމުން ްއެރުވިއްޖެ. ްހުށަހެޅުއްވިްްމިހާރު ްބިލު ްބަލާއިރު ްފުރުޞަތުއަރުވަްނ ްބުނުމުގެ ފަހުބަސް

ްބިލުެގް ްމި ްގަސްުތކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްމާލަމުގައި ްވަަޑއިގެްނ ްަވގުތު ްމި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަގުތުް ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް ްމިއަދުގެ ްނިންމާލަން.ްނިންމައިލާފައި ްމަރުޙަލާ ްބަހުސްގެ ްބަލައިގަތުމަށްްއިބްތިދާޢީ ްބިލު ްމި ގައި

ްހުސްވަގުތުޮކޅުެގް ްމިހާރު ްއާދެ! ްނިމުނީ. ްބަހުސް ްއިބްތިދާޢީ ްބިލުގެ ްމި ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ! ްއެހުމަށް. ްވޯޓަށް ފެނޭތޯ

ްއެޖެންާޑް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހިސާބުން ްމި ްމިހާރު ްއާދެ! ް)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ްވަނީ. ްމި ްަކއިރިެވފައި ްވަރަްށ ްވެްސ ވަގުާތ

ްނިންމާލަނީ.ްްމ11ްިނަންބަރުް

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްްަގއ11ިނަންބަރު ްނަންބަރު ްއެެޖންޑާ ްނެތް. ްމަސައްކަެތއް 12ްްިމއަދު ްކުާރ1:31ްއަކީ ްއަޅުަގނޑުމެން ަގއި

ްއެޖެންޑާ ްމިައދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކު ްއެހެންކަމަށްވުާމ ްނަންްމަސައްކަތެއް. ްއެހެންްްގ13ެބަރު ްއިތުރު ދަށުން

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްވިުލފުށީ ްފަރާތުން ްސަރުކާުރގެ ްގެންދާނީ، ްކުިރއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި މަސައްކަތެްއގެ

ދިވެހިރާއްޭޖގެްެއކްސްޕޯޓް،ްއިމްޕޯޓުްޤާނޫނަށްް،79/31ްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްޤާނޫނުްނަންަބރުް

ްއިޞްލާޙު ްގެންދާނީ ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްބިލުެގ ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްބިލު. ްމަޖިލިސ1ްްްގެަނއުމުގެ ޖަހާއިރު

ްމިނެޓުގެްހުްސަވގުތުކޮެޅއްްއަުރވަން.31ްްއަލުންްފެށުމަށްފަހު.ްމިހާހިސާބުންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްް

ް

ް]އަށ13:12ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުސް ްައޅުަގނޑުމެންް` ްކުިރައށްދާއިރުަގއި ްމަސަްއކަތަިއގެން ްޖަލްާސގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ަވގުތުކޮޅަށްަފހު

ްައއިޓަ ްއެޖެންޑާ ްމިއަދުގެ ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްކުރިމަތީގައި 13ްްނަންބަރުމު ްނަންަބރު ްއައިޓަމު ްއިތުުރ13ް. ްވަނީ ްމި ަގއި

ްއަޅު ްދަށުްނ ްމަސައްކަތުގެ ްއެހެން ްއިތުރު ްމަސައްކަތް. ްސަރުކާުރގެްއެހެން ްގެންދާނީ، ްކުިރއަށް ްމިއަދު ަގނޑުމެން

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ،79/31ްފަރާތުން

ް ްަޓކައި ްވާަހކަދެއްކުމަށް ްބިލަށް ްމި ްބިލު. ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްިއމްޕޯޓު ްއެްކސްޕޯޓް، މިހާރުްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްނޮޅިަވރަމުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދަށް.ް

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްނޮޅިވަރަމު

ންގުމަށްްބޭނުންވާްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގިއްދައުލަތްްހިންގުމަށްްބޭނުންވާްއާމްދަނީްހޯދެންޖެހޭނެ.ްއަދިްދައުލަތްްހި

ްޑައިެރކްޓުް ްއުސޫލަކީ ްއިްޤތިޞާދީ ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއކަމަުކ ްނެގެންޖެހޭނެ. ްެޓކްސް ްޓަކައި ްހޯދުމަށް އާމްދަނީ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްނަގަިއގެންުނވާނެ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްޓެްކްސ ްއިންަޑއިރެކްޓު ްނަަގންވީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޓެކްސް

ް ްޑިުއޓީގެ ްއިމްޕޯޓު ްމިްކުރިން ްބަދަލުކުރަމުން ްއިޤްތިޞާދު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއިޤްިތޞާދަކުން ްބަރޯސާވެަފއިވާ މަްއޗަށް

ްއަދިް ްފެށީ. ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖީ.އެސް.ޓީަނގަން ްތެރެއަށް. ްނިޒާމެއްގެ ްކަހަލަ ްނެގޭ ްެޓކްްސ ްޑައިރެކްޓު ގެންދަނީ

ްއާމްދަނީންނާ ްއިތުުރން ްޓެކްްސގެ ްނެގޭ ްޚިދުަމތުން ްމުދަލާއި ްެޓކްސްނެގޭނެްއެއަށްފަހުަގއި ްއިން ްފައިދާ ްިވޔަފާރި އި
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ްވަނީ.ް ްމި ްކޮށްފައި ްމިކަން ްމަތިްނ ްއުސޫލުތަެކއްގެ ްުމހިއްމު ްވަރަށް ްީމގައި ްގާއިމުކުރީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ އުސޫލުތަެކއް

ނޑުމެްނގެްތެރޭގަް ިއްއެންމެްފުރަތަމައިނުންްއަޅުަގނޑުްެއްއގޮތަކަްށވެސްްޤަބޫލުުކރާްކަމެއްްނޫންްއިމްޕޯޓުްިޑުއޓީްއަުޅގަ

ނޑުެމންގެްތިމާވެއްޓަށްްއެކަެމއްެގް ނޑުމެްނގެްތެރޭގައިްނެގެްނވާނީްއަުޅގަ ނެގެންޖެހޭނެްކަމަކަށް.ްއިމްޕޯޓުްޑިއުޓީްއަުޅގަ

ސަބަބުންްނޭދެވޭްއަސަރުފޯރާްކަހަލަްބައެއްްކަހަލަްބާވަތްތަުކގެްއުފެއްދުންްައޅުަގނޑުމެންެގްތެރެއަށްްއެތެރެކުރާްކަމަްށް

ްއަުޅަގނޑު ްެއއިން ްތަރައްޤީްވާނަމަ، ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަދި ްނެގިދާނެ. ްެއއް ްޑިއުޓީ ްހެވީ ްހަމަ މެްނނަށް

ްިޑއުޓީް ްއިމްޕޯޓު ްާވއިރުަގއި ްަޤއުުމ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްަޤއުމަކަށް ްއިމްޕޯޓުކުރާ ްކަހަލަ ްމުދަެލއް ްހުރިހާ ްބޭނުންވާ އަށް

ްިއމްޕޯޓު ްއަނެްއކާެވސް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްގޮތްަތކަކަށް، ްްނެގޭނެ ްކުރީަގއި ްމިހާރު ްރުފިާޔ251ްްޑިއުީޓ މިލިއަެނއްހާ

ްބިލުގެްސަބަބުން.ްއެހެންވީމާ،ް ްވަނީްމި ްފަރުމާކުރެވިފައިްމި ްގޮތަށް އިމްޕޯޓުްިޑއުޓީންްމާފުކޮށްދީފައިާވްެއއްޗެހިްލިބޭނޭ

ތިޞާދުގެްމައިބަަދްދުއިސައްތަްފަންސާހަކަށްްމިިލއަންްރުފިޔާްދައުލަތަށްްލިބިާދނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްޭއގެްަސބަބުންްއިޤް

ނޑުމެންގެްތެރޭަގއިްއެބަްއޮތް.ް ކަމަށްވާްކުދިްއަދިްމެދުްފަންތީގެްިވޔަފާރިތައްްުއިވގެންހިނގައިދާނެްކަުމގެްބިރުްއަުޅގަ

ްޤަބޫލުކުރަނީް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްފައިދާކުރާނެ ްބޮޑަށް ްމާ ްއިޤްތިޞާދަށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުަގއި އެހެންވީމާ،

ްއި ްއެްއޗެްއްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮންމެ ްއެތެރެާވ ްއަްށ ްރާއްޖެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްާޤއިމުކުރީމަ. ްމާޙައުލެއް ްފަހި މްޕޯޓަށް

ނުޑމެންްޑިއުޓީްެއއްްނެގުމަށްވުެރްމާްރަނގަޅުްކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވޭ،ްމިސާަލކަށްް އެތެރެވާްހިސާބުންްއަުޅގަ

ްއެތެރެ ްއެތެެރވީ. ްމުދަލެއް ްރާއްެޖއަށް ް%އަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމުދަލުެގ ްއެ ްވަންޏ5ްްާާވިއރަށް ްކަމަށް ްނަާގ ްޑިއުީޓ އިްނ

ްިމް ްަވގުުތގައި ްވިއްކާ ްެއްމުދާ ްޤަބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެްއޗެއް ްބޮޑު ްމާ އެއަްށވުރެ

ނޑުމެންގެްތެރޭަގއިްނަގާްގޮތަށ6ްްނެގޭްޖީ.އެސް.ީޓގެް% ހަމަޖެހުމުގެްސަބަބުންް.ްއެެހންވީމާ،ްޖީ.އެސް.ޓީްމިއަދުްައޅުގަ

ވިޔަފާިރވެރިންްމިްވަނީްމުދަލުގެްތެޭރގަިއްެއއްކަލަްޖީ.އެސް.ޓީްވެްސްހިމެނިގެންްމިހާރުްއަގުަތއްްހެދިފަ.ްޕްރަިއޒުްިމް

ވަނީްފިކްސްވެފަ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިގޮތަށްްފިކްސްވެފައިްހުރިްައގުތަެކއްގެްތެރެއަށްްރަމަޟާްންމަސްްބޯމަތިވެގެންްއަންނަް

ނޑިަވޅެ ނޑުމެންްހަމަްދަ ްއަޅުގަ ްކިހިނެއްޯތ.ްމިއީ ްވާނީ ްދެން ްަލއިފިއްޔާ ްޑިއުޓީ ްއިމްޕޯޓު ްައޅުަގނޑުމެްންއަނެއްކާ ްއގައި

ްެވސްް ްަރއީސަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއުފުލިގެންދާނެ. ްއަށް ްދަރަޖަ ްއިންތިހާ ްައގު ްތަކެތީގެ ްއޭުރން ްސުވާލެްއ. އުފައްދަންޖެހޭ

ތެރޭަގއިްއިްނފްލޭޝަންްއިންތިހާްދަރަޖަްައށްްއިތުރުެވގެންްމިްއުޅެނީ.ްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް 11ްްމީގެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކުީރގައި ްނުގަނެވޭނ1111ްްެއަހަރު ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމިއަދު ްެއއްޗެހި ްގަތް ްއަށް ރުފިޔާ

2111ް ްއިންފްލ3111ްޭ، ްމިންވަުރ، ްގޮސްފައިވާ ްއިންފްލޭޝަން ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްއަްށ ްއަންނާނެްރުފިޔާ ޝަން

ްއަށްް ްއާމްދަނީ ްއެހެްނނަމަވެސް، ްވީނަމަވެސް. ްަކމުގައި ްކުިރއަރަމުންދިޔަ ްރަނގަޅަށް ްކިތަންމެ އިޤްތިޞާދު

ްމުވަްއޒަފުންނަކަށްް ްހާސް ްއެތަްއ ްތިބި ްސަރވިްސަގއި ްިސވިްލ ްޚާއްޞަކޮށް ްފަުރދުންނަށް ްވަިކަވކި ބަލައިލާއިުރގައި

ްނުލިބޭ ްއެއް ްމުސާަރ ްރަނގަޅު ްނުދެވޭ.ްއެކަީށގެންވާ ްެއއް ްމުސާރަ ްރަނަގޅު ްޓީޗަރުންނަށް ްތިބި ްިދވެހިރާއްޭޖަގއި .

އަޅުަގނޑުމެްނގެްސަލާމަތީްބާރުތަކުަގއިްތިއްެބއްވިްބޭފުޅުްނނަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްރަނގަޅުްމުސާރަްެއއްްނުދެވޭ.ްެއް
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ްދައުލަް ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއޮތީ. ްމި ްއިޤްތިޞާދު ްޤައުމުގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިްހާލަތުގައި ްއެކައުންޓު ްކަރަންޓު ތުގެ

ްހާލަތުަގއިް ްމި ްނެތްކަން. ްއެްއެޗއް ްިރޒާްވަގއި ްދައުލަތުގެ ްނެތްކަން. ްެއއް ްއާމްދަނީ ްދައުލަުތގައި ްޑެފިސިޓުކަން. ވަގުތު

ްެވްސް ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްަނގަން.ްނަގަްންބަލާއިރު ްއަނެއްާކވެސް ްިޑއުޓީ ްއިމްޕޯޓު ްޖެހޭ ްެއބަ ނޑުމެން އޮތްއިުރގަިއްއަުޅގަ

ްއިތުރުކުރަމުންްއަޅު ްޑިއުޓީ ްިއމްޕޯޓު ްބާވަތްތަކުން ްކަހަލަ ްބައެއް ްގެންނަ ްއަށް ްދާއިރާ ްފަތުރުވެިރކަމުގެ ަގނޑުމެންނަށް

އަޅުަގނޑުމެންްމިްގެންދަނީ.ްބޮޑުކުރަމުންްބޮޑުކުރަމުންްޮގސްްމިްބާވަތްތަކުންްއާދަޔާްިޚލާފުްބޮޑުްއިމްޕޯޓުްިޑއުޓީްއެބަް

ްފަތުރު ްރާއްޭޖެގ ްދަންނަވަންތޯ ްއެހެްނވީމާ،ްނެގޭ. ްެއއް. ްދާއިރާ ްއިލާްސޓިކު ްވަރަށް ްއަކީ ްާދއިރާ ވެރިކަމުގެ

ްކިރިބަީތަގއި،ް ްސީޝެލްސްަގއި، ްއޮތް ްއެބަ ްޕްރޮޑަކްޓު ްފަތުރުވެރިކަުމގެ ްމިއޮތް ްމިއަދު ްރާއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްިވސްނަންޖެހޭނެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންވީާމ، ްއޮތް. ްއެބަ ްަޤއުމުތަުކގައި ްމި ްިމއީ.ްމޮރިޝަސްގަ. ްއެއް ނުކުތާ

ްމިކަހަލަް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްވެްސ ްސަބަބުން ްއިޞްލާޙެްއގެ ްގެންނަ ްޤާނޫނަކަށް ްއެްކސްޕޯޓު ްއިމްޕޯޓު، އަޅުަގނޑުމެން

ްފަތުރުވެރިންް ްއަންނަ ްއަށް ްދިވެހިާރއްޖެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއަސަުރކޮށްފާނެ. ްނޭދެވޭ ްއެކަމުގެ ްސިނާޢަތަކަށް ޚުޠޫރާތްތެރި

ްރާއްޖޭ ްކޮންމެްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދެއްތޯ ްކޮމްޕެއަރކުރާނެ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްމީހުން ްއެ ްވުރެ ްޕްރޮޑަކްޓަށް ްލިބޭ ްމި ަގއި

ްެއް ްޤައުމުތަކުން ްތަރައްޤީވެަފއިވާ ްޤަބޫލުކުރޭ. ްމީހުން ްއެ ްނަގަންޖެހޭނެކަން ްޓެކްސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއައިސް. ފަހަރަކު

ްއެކަްންެއނގޭނެ ްމީހުންނަށް ްއަންނަނީ.ްއެހެންީވމާ،ްއެ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންްމީހުން ްއަްނރީޒަނަބަލްކޮށް .ްއެހެންނަމަވެސް

ްސުވާލުއުފައްދާނެ.ް ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ްވެސް ްމީހުން ްެއ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްޓެކްސްނަގާ ްނެތި ްއުސޫެލއް އެްއވެސް

ްކުިރއަ ްކަންތައްަތއް ްޤައުމުގެ ްއެކު ްޒިންމާދާރުކަމާ ްކަމެއް ްބަލަންޖެހޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްށްއެހެންވީމާ،

ްގޮތަކީް ްއުޅޭ ްމި ްވެގެން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްބޭނުންވޭ. ްއެބަ ްލިބެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއާމްދަީނ ްޓަކައި ގެންދިއުމަށް

ްއަންނަނީް ްހަނދާނަށް ނުޑ ްައުޅގަ ްގަީޑަގއި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއުޅެނީ. ްމި ްފޫނުބެއްދިގެން ްޚަރަދުބަރަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްޞަލާޙުއްދީނު ްުޙސައިން ްދަނެގެްނ،ްފަޟީލަތުއްޝައިޚް ްނިކަން ްމިންވަރު ްލިބޭ ްއެީއ ްވާހަކަފުެޅއް. ްޮއތް ވިދާުޅވެފަިއ

ްއެހެންވީާމ،ް ްުނވާނޭ. ްބޭޒާރެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނަމަ ްތިބޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްބަހާލައިގެން ްބޭނުންތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްިގނަ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްފެންވަރުަގިއ ްނެތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަކީ ްއުޅޭ ްމި ްކުެރވޭޯތްްވެގެން ކަންތައްތައް

ްމިް ްޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންަތއްތަްއ ްބަެއއް ްއޭެގތެރެއިން ްއެހެްނވީމާ، ްމަސަްއކަތްކުރަން. ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ްއިޤްތިޞާދީް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްދެން ްމަޑުަޖއްސާލަން. ްހާލަތެއްގައި ްިއޤްތިޞާދީ ްޚާއްޞަ ްމިކަހަލަ ގަީޑގައި

ްހުރި ްއިޞްލާެޙްއގެްްމައްސަލަތައް ްގެންނަ ްޤާޫނނަށް ްއެކްސްޕޯުޓ ްއިމްޕޯޓު، ްހަމައެކަިނ ްބަލައިލާއިުރގަިއ މިންވަރަްށ

ްަރއީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުެރވޭ ްޤަބޫލެއް ނޑަކަށް ްައޅުގަ ްކަމަކަށް ްހައްލުކުރެވިދާނެ ްކަންތައްތައް ްމި ސަބަބުން

ްއެބަހު ްކަންތައްތަެކއް ްަފންޑަމެންޓަލް ްމާ ްއެއަްށވުރެ ްއަޅަންޖެހޭްއެހެންވީމާ، ްޓަކައި ްރަނަގުޅކުރުމަށް ްއިޤްތިޞާދު ރި

ްއިޤްތިޞާުދް ްމުޅި ްަޤބޫލުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްފިޔަވަޅުތަުކގެ ްހުރި.ްމި ްއެބަ ފިޔަވަޅުތަެކއް

ްއަޅު ްޖެހޭ. ްެއބަ ްރީޝެޑިއުލްކުރަން ްލޯނުތައް ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްރީސްޓްރަކްޗަރކުރަން ނޑުމެންެގްއަލުން ގަ
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ނޑުމެންނަށްް ނޑުމެންގެްޤައުމުްދުނިޔޭގެްއެހެންްޤައުމުތަކުންްއަުގކުރާްގޮތަށްްބަލާއިރުަގއިްއަުޅގަ ޤައުމަށްްމިއަދުްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްް އިތުރަށްްބޮރޯވިންްޕަވަރެއްްނެތް.ްމިްހާލަތުގައިްއަޅުަގނޑުެމންްޤައުމުްމިްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްއަޅުގަ

ނޑުމެންްިމްއަނެއްާކވެސްްބޮ ޯރކޮށްގެންްތިެބވޭކަށްްނެތް.ްއެންމެްުކޑަކޮށްްތަރައްޤީވެފަިއވާްަޤއުމުތަކުގެްލިސްޓުންްއަުޅގަ

ނޑުމެންގެްކުދިްައދިްމެދުްފަންތީގެްވިޔަފާރިތަކުްއުޅޭްިވޔަފާރިތަުކގެްިވޔަފާރިް ވަނީްއުިނވެފަ.ްއެހެންވީމާ،ްިމއަދުްއަުޅގަ

ްވަރަށްްމާތް.ްްހަލާކުވާްކަހަލަްއުސޫަލކަށްްމިފަދަްބިލެއް މަޖިލީހަށްްއައިމަ،ްއެްމަގުސަދަކުްނޫންްމިްއޮީތކީ.ްމަގުސަދު

ްހަލާކުވެގެންދަނީް ްމި ްހޯދުމުގައި ްއާމްދަނީ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްހޯދުން. ްއާމްދަނީ ްބޭނުންވާ ްމަގުސަދަކީ،ްދައުލަތަށް މާތް

ްމިހެ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްިވަޔފާރިތައް. ްމެދުފަންތީގެ ްއަދި ްިޑުއޓީްކުދި ްއިމްޕޯޓު ްދަންނަވަނީ، ްިމ ން

ދައްކަނީްއެންމެްފުރަތަމަްމުދާްކަސްޓަމަށްްއަންނަްހިސާބުން.ްއޭރުްއަދިްމުދާްވިއްަކއިްެއއްވެސްްކަހަލަްވިޔަފާރިްެއއްް

ްެޓކްސް ްމަްއޗަށް ްޭއގެ ްއަެނއްކާ ްވަދެގެްންދަނީ. ްމި ްިޑއުޓީ ްއިމްޕޯޓު ްތެރެއަށް ްައގުެގ ްއެހެންވީމާ،ްމުދަލުެގ ްނުކުރެވޭ.

ްފަރާތުެގް ްގަންނަ ްމުދާ ްެއ ްއެހެންވީާމ، ްދައްކަންޖެހުނީމަ. ްޖީ.އެސް.ީޓ ްދެންނެީވ ްމި ްވޭ. ްއެބަ ްެޓކްސް ްޑަބަލް ނެގީމާ

ްލިބޭއިރުަގިއް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްވިސްނަންޖެހޭނެ ްއަުޅަގނޑުެމން ްދޭ. ްއެބަ ްގެއްިލގެން ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ޙައްޤު

ްިވޔަފާރިވެ ްަފރާތުން، ްމީހުންގެ ްދައްާކްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމި ްކަސްޓަމަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއެްއކަލަ ްނޫން ްެއްއ ރިާޔ

ްހިމަނުއްވާނެނޫންތޯ؟ް ްއެބަިއ ްއޭަނ ްތެޭރގަިއ ްމުދަލުގެ ްޮގތުގަިއ ްމާކަެޕއް ްވީނަަމވެސް ްކަުމގަިއ ްދެްއކެިވ ްއޭނަ އެްއޗެްއ،

ްވަރަް ްހަމަ ްއޭތި ްގޮަތކީ ްވާ ްމި ްހިމެނުްއވީމަ ްއޭނަ ްތެރެއަށް ްމުދަލުެގ ްބައި ްއެ ްިމްއެހެންވީމާ، ްޕާސް ްއިން ްފަސޭހަ ށް

ްބެއަރކުާރް ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ްމި ްކޮންސިއުމަރ ްއެއްކަލަ ްވެގެންދަނީ ްނަތީޖާއަކަށް ްހަމައަށް. ްކޮންސިއުމަރާ ކޮށްލަނީ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްމިއީ ްކަންތައްތައް ްވިސްނަންޖެހޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްވަނީ. ްމި މީހަކަށް

ްދަް ްނާޒުކު ްމިހާ ްފަންީތގެްއިޤްތިޞާދު ްމެދު ްއަދި ްކުދި ްިވސްނާަވޑަިއގަންނަާވ ްާޚްއޞަކޮށް ްއޮްތއިރުަގއި، ނޑިވަެޅްއގައި

ްވަޒީފާް ްހަތަރު ްދެތިން ްވެސް ްއެްއގައި ްފިހާރަ ްކުޑަކުޑަ ްެގއްލިގެންާދނެ. ްވަޒީފާ ްއެތަްއްބައެއްގެ ްހަލާުކވީމަ ވިޔަފާރިތައް

ްތާއީދުުކރެ ްނެތް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްއެހެންވީމާ، ްޮއވޭ. ްހަލާުކވާެންއެބަ ްިވޔަފާރިތައް ްފަންތީގެ ްމެދު ްއަދި ްކުދި ވޭކަށް

ްނޫްން ްވެސް ްނިޒާމެއް ްތާީއދުކުރާ ްައޅުަގނޑުމެން ްބަދަލުތަކަަކށް.ްއަދި ްގެންނާނެ ްނިޒާމަށް ްެޓކްްސގެ ްއުސޫލަކަށް ކަހަލަ

ްގެެނެވންޖެހޭ ްހަމައަށް ނޑުމެންނާ ްައުޅގަ ްއަލުން ްޑިއުޓީތައް ްިއމްޕޯޓު ްހުރި ނަޑއިލާފައި ްކަ ނޑުްކުރިން ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ނެ

ްެއް ްބައްލަވައިލެްއިވޔަސް ްދާއިރާތަކަށް ްދާއިރާކަހަލަ ްއިމާރާތްކުރުމުގެ ްމިސާލަކަށް ްދެންނެވީ ްމި ްނުކުރަން. ޤަބޫލެއް

ްއޮތްް ްއިންޑިއާއާ ްނުލިބޭ. ްރާއްޖެައަކށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްހިލަވެްއޔާ ްހިލަޔާއި ްބޭނުންވާ ްގެންނަން ދާއިރާތަކަށް

ް ްގުޅުން ްގޮތުންްޚާރިޖީ ްއެއްގެ ްނަތީޖާ ްހީނަރުވުމުގެ ްގުޅުން ްޚާރިޖީ ްމި ްވަނީ. ްމި ްހީނަރުވެފައި ްބޮޑަްށ ވަރަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްހުރި.ްދަންނަވަންތޯ ްއެބަ ްދަތިތަކެއް ްލިބުމުގައި ްހިލަވެލި ްހިލަޔާއި ްއަްށްބޭނުންވާ ްރާއްޖެ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްގޮ ްބެހޭ ްއެއްަބސްވުމާ ްޖީ.އެމް.އާރު ްޤަބޫލުކުާރްގޮުތަގއި ނޑުްވެސް ްބޭނުންވޭ.ްއަުޅގަ ްދަންަނވާލަން ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ތުން

ްބަދަލުް ްއެ ްބަދަލެއް. ްގެންނަންެޖހޭނެ ްޓަކައި ްތަރައްީޤކުރުމަށް ްއެއަރޕޯޓު ްޕްރައިވެަޓއިޭޒޝަނަކީ ޤަބޫލުކުރަނީ
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ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސޮިއކުރެވުުނިއރު ްެއގްރީމެންޓުަގއި ްއެްއކޮށް ްޖީ.އެމް.އާރާ ްއެހެންނަމަވެސް ޤައުެމއްެގްްގެންނަންޖެހޭނެ.

ހައިސިއްޔަތުންްވަރަށްްބޮޑުްައގުތަެކއްްދައްކަންޖެހޭްގޮތަށްްެއްއެގްރީމެންޓުަގއިްޮސއިކުެރުވނީ.ްއޭަގއިްފޫނުބެއްދޭ،ްފެންް

ްެއގްރީމެންޓުް ްދިއުމަށްފަހުގައި ްހާލަތަށް ްއެ ްއެެހންނަމަވެސް ްހުރި. ްއެބަ ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ނުހިފެހެއްޓޭ

ްވެސް ްކޯޓުތަުކެގްްބާތިލުކުރެވުނީ ްެވސް ްބާތިުލކުރެވުނީ ްއެގްރީމެންޓު ްއަުޅަގނޑުމެން ްނޫން. ްރަނގަޅަކަށް އެންމެ

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްކަމެްއގެ ްވެްސްޤައުމީ ްބާތިުލކުރެވުނީ ްއެގްރީމެންޓު ނޑުމެންނަށް ްތެރެއިން.ްއަުޅގަ މަރުޙަލާގެ

ްއަޅުަގނ ްބަދަލުގައި ްޭއގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްތެރެއިން. ްކެބިނެޓުގެ ްޤައުެމއްެގ2511ްްޑުމެންނާ ްވީ ްއަހަރެއް އެަތއް

ނުޑމެންްތަނަކަށްްޖަމާވެގެންްތިބެގެންްހެއްދެވިނެހެއްެދވިްއަްށް ރައްޔިތުންނާ،ްއެްަޤއުމުގެްަސރުކާރާއިްދައުލަތަށްްއަުޅގަ

ްމި ްމީހުން ްދާ ްައށް ްބޭސްފަރުވާ ްރައްޔިތުން ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްނޫންތޯ ްައގެއް ްެއކަމުގެ ދައްކަނީ.ްްގޮަވިއގެން،

ނޑުެމންްގެންނަންްމިްޖެހެނީްމާް ްއަުޅގަ ްެގންނަްއެްއޗެހިތައް ނޑިަވޅުަގިއްމިއަދުްމިްސިނާޢަތްތަކަށް އެހެންވީމާ،ްއެްދަ

ްހިލަާޔިއް ްމިއަދު ްބޮޑުވޭ. ްެއބަ ްވެްސ ްއެްއޗެްއ ްދަްއކާ ްގޮުތަގއި ްފްެރއިޓުެގ ްގޮތުން ްެއއްެގ ްނަތީޖާ ްޤައުމުތަކުން. ދުރު

ް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ނޑުމެްންހިލަވެލި ްއަުޅގަ ްނޫންނަމަ ްގެނަޔަްސ، ްއިން ްބަނގްލަދޭޝް ްބޭނުްނވެއްެޖއްޔާ ްއަށް ާރއްޖެ

ްއެއްގެް ްގެނެވެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްނަތީޖާ ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްދުރުން ްވަރަށް ްވީނަމަވެސް ްކަމުގައި ްގެަނއި ްއިން ޗައިނާ

ްވެގެންދޭ.ްއެ ްއެބަ ްގުނަ ްތިން ްނުވަތަ ްަޑބަލް ްފްރެއިޓު ްއިންޑިާއގެ ްވިސްނަންޖެހޭނެްގޮތުން ްމީ ނޑުމެން ހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ

ްސިޔާީސް ްދެންނެވީ ްމި ްތިބީ. ްމި ްހާލަތެއްގައި ްނިކަމެތި ްވަރަްށ ްވިޔަފާިރވެރިން ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްަވގުތު ްމި ކަމެއް.

އޮތީްްމަޝްރަޙުގެްހަލަބޮލިކަމުގެްަސބަބުންްއައިްޚާރިޖީްގުޅުންަތްއްގޯްސވުމުެގްނަތީޖާްއެްއގެްޮގތުން.ްއަދިްކުރިމަީތގައި

ނޑުމެންްމަަސއްަކތްކުރަމުންްމިްދަނީ.ްމިގޮތަްށް ްއަުޅގަ ބަރަކާތްތެރިްރަމަޟާންްމަސް.ްމިްމަހަށްްތައްޔާރުވުމަށްްަޓކައި

ނޑުމެންްއިމްޕޯޓްްޑިއުީޓްްށޭްކިޔާފައިފޫބައްދާްންވާްޚަރަދުތައްހިންގުމަށްްބޭނުއަޅުަގނޑުމެންްކުއްިލއަކަށްްަދއުލަތްް ައޅުގަ

ްވާނީ؟ނަގަ ްކިހިނެއްޯތ ްފަށައިފިއްޔާ ްރަމަޟާންްން ނޑުމެންްބަރަކާތްތެރި ްއަުޅގަ ްްމުދަލުގެްގެްމަހުގައި ޚިދުމަތުެގްއަާގއި

ްއަދި ނޑިވަުޅަގއި ްދަ ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްެއއްެޗއް. ްއުފުލޭ ްއަބަުދވެސް ްރައްޔިތުްނެގްްއަަގކީ ްުއފުލިގެންދާނެ. އިތުރަށް

ްފެ ްދަށްވެގެންދާނީ.ދިރިއުޅުމުގެ ްއިތުަރށް ްހާލެްންވަރު ްއިތުރު ްއެހެންވީމާރައްޔިުތން ްޖެިހގެންދާނެ. ްއްގައި މިް،

ނުޑްވެސްްހަމަްޤަބޫލުކުރަންްއިމްޕޯޓްްޑިއުޓީްއަށްްއިޞްލާޙުތަެކއްްގެނެވިދާނެްދާއިރާތަެކއްްސަބަބުތަކަށް ްޓަކައިްއަުޅގަ

ްިޑއުޓީްހުރި.ްއެހެންނަމަވެސްްްއެބަ ްއިމްޕޯޓް ްރަްއޔިތުމީހާ ްޑިއުް،ޢާއްމު ްއިމްޯޕޓް ްރަްއޔިތަކު ްއޭަންާޢއްމު ްސަބަބުން ީޓގެ

ްގެދޮރު ްއެްއޗެހިްެއޅުމަށްއަށް ްބޭނުންވާ ްޓަކައި ްކަންތައްތަކަކީްން ްމިކަހަލަ ްދޭން. ްއެްއޗެއް ްދައުލަތަށް އިތުރަްށ

ނޑުމެންްބަލަންްޖެހޭނީކުުރމަށްްކުޑުމެންްއިޤްތިޞާދުއަޅުަގނ ސްްރަްއޔިތުންނަށްްމުދާްގެނެްރާްކަންކަމެއްްނޫން.ްައޅުގަ

ްވިއްކޭެންފުރުޞަތެްއްލިބުން.ްބަެއއް ްމުދާ ްިޢއްޒަތްތެރިްްއެ ްއިނގޭތޯ ްސަަބބުން ްޑިއުީޓގެ ްއިމްޕޯޓް ްއެަބްދިމާވޭ ފަހަރު

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ްޑިް.ރައީސަށް ްމުދާކޮޅު ްގެންނަ ްހާލުން ްވަރަށް ްކަސްޓަމުްމީހުން ްނުދެއްިކގެން ްހުރެެގްންއުޓީ ގައި

ްއެްމުދާކޮޅުްނުއަުގގަްނީލަންްއެްެއއްޗެތި ްއެބައިްިވއްަކއިކިަޔއިގެން ލަތުްއަނެއްކާްހުރި.ްެއހެންވީމާ،ްމިްހާްލާފައިްވެސް
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ްތަކުރާުރާވންވީތޯްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމުދަލުން ްގިަންއަދަދުގެ ްވަރަށް ްނަސީބަކުން ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު އިމްޕޯޓްް.

ވެރިންްގެންނަްމުދާކޮުޅްކަސްޓަމުަގއިްހުރެގެންްއެްެއއްޗެހިްިޑއުޓީނުދެްއކިގެންްއެްވިޔަފާރިްޑިއުޓީްަކނޑާެލވިފައިްވާތީވެް

ނޑުމެންްޤައުމުްދިޔައިލަތަށްްއަނެވިްއކާލާކަށްނުޖެހޭ.ްއެްހާ ްގޮތަކީްވަަރށްްގިނަްމީހުންްވަރަށްްބޮޑުްްމަްމިްވާއްކާްއަުޅގަ

ްނިކަމެ ްއެބަ ްފުރުތަނުން ްވިޔަފާރިތިވުުމގެ ްޭއނަ ްބަދަުލގަިއ ްޭއގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްލިބޭ. ްއެބަ ްޖީ.އެސް.ީޓްޞަތު ކުރީާމ

ްނޫ ްޚަލިބޭނެ ްވިޔަފާރިކުރީމާ ްއޭނަ ްދައުލަތަށް. ްތެރެއަށްންތޯ ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްފުރުޞަތު ގެންދާނެ.ްލިބިްރަދުކުުރމުގެ

ްތެެރއިން، ްއިްއިޤްތިޞާދުގެ ްވިދާޅުވަނީ ްމާހިރުން ްފޮއްަޗީކްއިްޤތިޞާދީ ްރުފިޔާ ްކޮންމެ ްނުކުންނަ ްތެެރއިން ޤްތިޞާދުގެ

ް ްފަހުގައި ްުނކުތުމަށް ްތެރެއަށް ްއިޤްިތޞާދުގެ ްއޭިތ ްޓްރެޜަރީން ްުނވަތަ ްބޭންކުން ްފޮްއޗަކީ އަްށްްގުނަްދިހަފައިސާ

ްއެހެްނވީމާގު ްެއްއޗެކޭ. ްނަެވގެންދާ ،ް ްމި ްލިބޭނެ ްދައުލަތަށް ްަފއިދާ ްގުނަވުުމގެ ް%ްުގނަްދިހަމި އެސް.ޓީްޖީ.6ްއިން

ވިޔަފާރިްއުފަންވުުމެގްް،ޭއގެްބަދަލުަގއިްއުފަްނވުމުގެްުކރިންްވީމާ،ްެއގޮތްތޯްދައުލަތަށްްމުހިއްމީ؟ސްްލިބޭނެ.ްއެހެންްޓެކް

ް ްދައުލަތަށް ްޑިއުޓީްކުރިން ްްގެއިމްޕޯޓް ްއަގޮތުަގއި ނުޑމެން ްއުފައްދާއިުރަގިއްޓެކުުޅގަ ްސުވާލު ްިމ ްނަގާނީތޯ. ހެއް

ް ްރަނގަުޅ ްބޮޑަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްގޮތަށް ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްޤަބޫލުކުރެވެނީ އިޤްތިޞާދީްދޫކޮށްލުން.

ްހުރިހާ ްއިމްްލަތު ްހުރި ްދެން ްނެތް ްވަގުަތކު ްމި ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ނޑައިގޮތުން ްކަ ްިޑއުޓީތަްއ ްއެކަމަްޕޯޓް ުކްެލވޭކަށް.

ްއިްމޕޯޓު ްބޭނުންވަނީ ްޤައުމަކަށްްއަޅުަގނޑު ްއޮންނަ ނާޑލެވިފައި ްކަ ްޑިއުޓީ ްމުދަލުން ްބާވަތެއްގެ ްހުރިހާ ކުރާ

ްސަބަބުންް ްކަމެއްގެ ްއެ ްތިމާވެްއޓަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްހަމައެކަނި ްބޭނުންވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވުން. ްޤައުމު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއިތުުރކުރުން ްއެއް ްިޑއުޓީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެކަނި ްބާވަތްތަަކށް ްއަސަރުކުރާ ްސަބަބަކީްނޭދެވޭ ްދަންނަވާ ްމި ްއެހެން .

ްހުރިހާްސިނާޢަތްތަކެއްް ްއަުޅަގނޑުމެްނގެ ްމަްއޗަށް ްަސބަބުގެ ްކަުމގެ ްއެ ްތިމާެވއްޓަކީ ްނާުޒކު ްޤައުުމގެ ް،އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވީނަމަ ްކަމުަގއި ްމަްސވެރިަކން ްއެުކއަރއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވިަޔސްވެްސ، ްކަމަށް ްައޅުަގނޑުމެންެގްް،ކަލްޗަރ އަދި

ނާޒުކުްތިމާވެށީގެްމަްއޗަށް.ްައޅުަގނޑުމެންގެްބިނާވެފައިްވަނީްތްތަކެއްްންްކަމަށްްވިޔަސްްމިްހުރިހާްސިނާޢަކަފަތުރުވެރި

ް ްކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްމަްއަޗށް. ްތިާމވެށީެގ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްބިނާެވގެންވަީނ ްދެިމއޮތުން ޤައުމު

ްޑިއުްއަސަރުކުރާ ްަވންޏާ ްކަމަށް ްބޮުޑކުރަކަމެއް ްއެހެންނަމަވެސްޓީ ްްންވީ. ްަވގުތު ްިޑއުީޓްހާމި ްގޮތުން ްއޮތް ލަތު

ް ްވެްސ، ްބޮޑުކުރުން ްއަދި ްޤަބޫެލއްނުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްކަމެްއ ްރަނގަޅު ްއެއީ ްވެސް ްވަގުުތްކުޑަކުރުްނ މި

ްހާ ްއޮތްދައުލަތުގެ ްހާްލަތު ްމާލީ ްގޮތުން،ްލަގޮތުްންދައުލަތުގެ ްއޮތް ްހާތު ްމާލީ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްކޯމާލަތު ްދަންނަވާލަނީ

ްމި ްގޮތުން ްޤައުުމްމާލީ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހާްއެްއގަިއްމިއަދު ްިއތުރަށްްގޯސްކުެރވޭކަްށްނެތްޮއތީ.ްއެހެންވީމާ،ްމި .ްލަތު

ނޑުްްއެހެންވީމާ،ްއެްއވެްސްއިމްޕޯުޓްޑިއުޓީް ްބަށްްމިްވަގުަތކުްާތއީދެްއްނެތްްމިްދެންނެވިްސަބަުކޑަކުރާކަްށްވެްސްައޅުގަ

ްެއކަމަޓަކައި .ް ްަކއިރި ްައޅުަގނުޑްބޭނުންަވނީކު ްްކުރިމަގެްއގަިއ ްިޑއުޓީން ްަޤއުމަީކްއިމްޕޯޓް ނޑުމެްނގެ އެްއވެްސްއަުޅގަ

ް ްޑިއުޓީްކަހަލަ ްއިމްޕޯްޓ ްެއއް ްޤައުމެއްްްގެޑިއުޓީ ްނުެނޭގ ްައޅުަގނޑުމެންްގެގޮތުަގއި ްއޭރަށް ްއޮތުްނ. ެގްގޮތުަގއި

ްދެކެީނ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް.ޕީްއިންކަމަށްްޑީ.އާރުްދާނެރައްޔިތުންނަށްްފައިދާެވގެން
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ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބިލަށްްއާދެ! ްއޮތް ްމި ްކުރިމަީތގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަންްް،މިހާރު ްބިލަށް ބަހުސްކުރެވެމުންދާ

ްތެރެއިންޢިްއޒަތްްފަިއވާއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަހޯލުްތެރި ްތިއްބެވި ްވަަޑއިެގން ތްތެިރްތެރޭގައި

ްބަހުސްްމިހާހިސާބުންްނިންމާލަން.ްްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުއަރުަވއި ްބިލުގެ ްޖެހޭނީްމި ނޑަށް ްއަޅުގަ މިްނިމުނީ.ްދެން

ް ްނިންމާލަން. ްބަހުސް ްބިލުގެ ްިމ ްައޅުަގނޑު ްނިންމައިއެހެންކަމުން، ްމަޖިލީހުންްލާފައި ްބިލު ްމި ްއޮްނނާނީ ްދެން

ްްބަލައިގަތުމަށް ްވޯޓު ްެނގޭ ްވޯޓުޓަަކއި ްއެ ްްނެގުން. ްމިއަދުގެ ްއޮންނާނީ ްް.ގައ1:31ިެނުގން ްއ1:25ާއެހެންކަމުން،

ްއަރުވަން.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުސްވަގުތުކޮެޅއް ްނެތް.ްހަމައަށް ްކަމެއް ްއެހެން ްއެޖެންޑާަގިއްއިތުރު ްވަގުތު މި

ް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއޮތީ ނދެން ްޑުމެައޅުގަ ްޮއތީ ްކުރިމަތީަގއި 1:31ްންގެ ްޯވޓު.ްެއްވޯޓަށް ްަނގާ ްަގއި ްކުރިން 5ްނެގުުމގެ

ްރަނގަބީލު ްކުރިން ްގެންމިނެޓު ްކުރިއަްށ ްމަސަްއކަތް ްޖަލްާސގެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއެހެންކަމުން، ފަށާނީްދަންޖަހަންޖެހޭ.

ްަގއި.ްޝުކުިރއްޔާ.1:25

ް

ް]އަށ13:28ްްްއިްނ13:17ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްންް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހ12ު

ް

ްކަދެްއެކވުން:ވާހަރިޔާސަތުންް

ްގެްނދަން`ް ްކުރިއަށް ްފަށައިގެން ްޖަލްސާ ނޑުމެން ްއެޖެންޑާް.އަުޅގަ ްމިއަދު ްފެށުމަށްފަހު 12ްްމުއަިއޓަްޖަލްސާ

ްއެހެްނީވމާ ްއޮތީ. ްދާން ްއަށް ،ް ްައއިޓަމު ްއަށ12ްްްއެޖެންޑާ ްްެނގުމަށްވޯޓު، ްރަނގަބީލުްަޓކައި ޖަހަންޖެހޭ

ްއަމީންޢާް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްހުރިހާއްޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް ްެއދެން. ްައޅުަގނޑު ްއަރިހުން ްމެންބަރުންްްމުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ހުރިްކަންތައްތައްްއަޅުަގނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްން.ްމިއަދުްވޯޓަށްްދަންނަވަންްދެވަަޑިއގަތުމަށްްއަޅުަގނޑުްދަންނަވައިށީނ

ްމި ްދަންނަވަން ްދަންނަވާލަނީ.ްވޯޓަށް ްނަންބަރުްމި ްޤާނޫނު ްަގވާއިުދތަކ2118/6ްާްއޮތީ ްްޢާއްމު ްޖަދުވަލުްބެހޭ ޤާނޫނުގެ

ް 1ްްއަދި ްޢ2ައަދި ްގަާވއިދުތަކަށް ްއިތުރުކުރުމާމަލުަގިއވާ ްުމއްދަތު ްކޮމިޓީްގުޅޭްްކުރުމުގެ ްގަާވއިދު އިްންްޮގތުން

ްކޮްނެވންޝަންްދިރާސާކުރަްއވައި ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްޯވޓަށް ްއަށް ްރިޕޯޓު.ްދެވަނަ ްޮގތުގެ ްސަޕްްނިންމެވި ްދަ ރެޝަންްފޯ

ްއަން ްެއގެއިންސްއޮފް ްއެކްޓްސް ްްޓްލޯފުލް ްނެވިގޭޝަން ްމެރިޓައިމް ްއޮްފ ްސޭފްޓީ 1988ްދި ްފޯް، ްޕްރޮޓޮކޯލް ްއަދި
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ްެއގެއިންސްް ްއެކްޓްސް ްއަންލޯފުލް ްއޮފް ްްޓްސަޕްރެޝަން ްއޮފް ްސޭފްޓީ ްޕްލެޓްދި ްފިކްސްޑް ްދަްލޮކޭޓެފޯމްސް ްއިން ޑް

ް ްޝެލްފު ްދ1988ްިކޮންޓިނެންޓަލް ްބަްގައި ްމައްސަަލ،ވެހިރާއްޖެ ްކޮމިޓީްއިވެިރވުުމގެ ްސަލާަމތުގެ ްނިންމެވިްްޤައުމީ އިން

ްފަރާތުން ްސަުރކާރުގެ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްމައްސަލަ.ްދެން ްދާއިރާް،ރިޕޯޓުގަިއވާ ްމެންބަރުްވިލުފުށީ ްިޢއްޒަތްތެރި ގެ

ްހުށަހަޅުއްްްރިޔާޟު ްތަާފސްރަޝީދު ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމަވާފަިއވާ ްބިލު ްބަލަހިސާބުގެ ްގޮެތއްްްއިގަތުމާޖިލީހުން މެދު

ްދާއިރާ ްވިލުފުށީ ްފަހުން ްއޭގެ ްދެން ްރިޔާޟުނިންމުމަށް. ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްޤާނޫނުްްގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރަޝީދު

ނޫނަށްްބެހޭްޤާްރައްކާތެރިކަމާއިްއިނާޔަތްތަކާްކަންްކޮށްފަިއވާްމީހަކަށްްދޭންޖެހޭރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔ2119/9ްާރުްނަންބަ

ްބަލައިގަތުމާނަްގެއިޞްލާޙު ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްފަރާތުންްގޮތުން.ްބެހޭްއުމުގެ ްސަރުކާރުގެ ްދާއިރާް،އެއަށްފަހު ގެްވިލުފުށީ

ްރިާޔޟު ްމެންބަރު ްްޢިއްޒަތްތެރި ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްއެްކސްޕޯޓ79/31ްުރަޝީދު ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނަށް ްމަޖިލީހުްގެނައުމުގެއިމްޕޯޓުގެ ްބަލައިގަތުމާބިލު ްއެހެންވީމާްބެހޭްން ްގޮތުން. ކަންކަމަށްްްމި،

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްދަންނަވާަނން. ްވޯޓަށް ނޑުްއަޅުަގނޑު ްއަުޅގަ ްެޗކުކޮށްލެްއވުމަށް ްކާޑުޮކޅުތަށް ްވެސް ންބަރުން

ްދަންނަވާނަންފުރުޞަތު ްވޯޓަށް ްއަޅުަގނޑު ް)ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ްއަޅުގަްް.އަރުވަން. ްފުރަތަމަ ްމިްއެންމެ ް ްވޯޓަށް ނޑު

ްދަންނަވަ ްގަާވއިދުތަކ2118/6ްާނީ ްްާޢއްމު ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުގެ 1ްްބެހޭ ްޢ2ްައަދި ްަގވާއިދުތަކަށް ކުރުުމެގްމަލުަގިއވާ

ްއިތުރުކުރުމާ ްކޮމިޓީްގުޅޭްމުއްދަތު ްގަވާއިދު ްިދރާސާކުރަްއވައިްޮގތުން ްފާސްކުރުމާނިންްއިން ްރިޕޯޓު ްގޮުތގެ މެދުްްމެވި

ްދެއްވުމަށް.ްނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯޓުްރިްމެންބަރުންނަށްްފެްޢިއްޒަތްތެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

57ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

52ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްވޯ ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 52ްޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .27ް ްޖުމްލަ .52ް ްއެހެންކަމު. 2118/6ްން

ްަގވާއިދުތަކާް ްްޢާއްމު ްޖަދުވަލު ްޤާޫނނުގެ 1ްްބެހޭ ްޢ2ައަދި ްގަާވއިދުތަކަށް ްއިތުރުކުރުމާމަލުކުަގިއވާ ްމުއްދަތު ްގުޅޭްރުުމގެ

ްދިރާސާކުރަގޮ ްއިްނ ްކޮމިޓީ ްަގާވއިދު ްފާްސވެއްޖެ.ްްްއވައިތުން ްގޮތަށް ްނިންމެވި ްއިން ްކޮމިޓީ ްރިޕޯުޓ ްގޮތުގެ ނިންެމވި

ްފާސްކުރެއްވުމުން ްމިގޮތަށް ްގަާވއިދުތަކ2118/6ްާް،މަޖިލީހުން ްްޢާއްމު ްޖަދުވަލު ްޤާނޫނުގެ 1ްްބެހޭ ާވްަގއ2ިއަދި

ްޢަ ްގަާވއިދުތަކަށް ްމުއްދަތު ްިނޔަލަށ2114ްްމަލުކުރުމުގެ ްމަހުގެ ްއެޕްރީލް ްއަހަުރގެ ްއެްވަނަ ދިަޔއީ.ްްއިތުރުކުެރވިގެން

ްޓްްލޯުފލްްއެކްޓްްސްެއގެއިންސްންްފޯްދަްސަޕްރެޝަންްއޮފްްއަންއަޅުަގނޑުްމިހާރުްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީްކޮންވެންޝަ

ް ްނެވިގޭޝަން ްމެރިޓައިްމ ްއޮފް ްސޭފްޓީ 1988ްދި ްފޯ، ްޕްރޮޓޮކޯލް ްއެްކޓްސްްްއަިދ ްއަންލޯފުލް ްއޮފް ސަޕްރެޝަން

ްްޓްއެެގއިންސް ްސޭފްޓީ ްޕްލެޓްދި ްފިކްސްޑް ްލޮކޭޓެޮއފް ްފޯމްސް ްޝެލްފު ްކޮންޓިެނންޓަލް ްދަ ްއިން ަގއ1988ްިޑް

ގޮތަްށްފާސްކުރެްއވުމަށްްޢިއްޒަތްތެރިްްއިންްނިންމެވިްްަޤއުމީްސަލާމަތުެގްކޮމިޓީްރާއްޖެްބަިއވެރިްވުމުެގްމައްސަލަ،ދިވެހި

ްދެްއވުމަށް.ްނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުމެންބަރުންނަށްްފެ

ް

ް]ދެްއވުންްވޯޓު[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

57ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

51ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބއިވެިރވި 51ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުަމށް .26ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ51ްް. .

ޭގޝަންްދިްސޭފްީޓްއޮފްްމެރިޓައިމްްނެވިްޓްދަްސަޕްރެޝަންްއޮފްްއަންލޯފުލްްއެކްްޓސްްއެެގއިންސްްކޮންވެންޝަންްފޯ

1988ް ްފޯ، ްޕްރޮޓޮކޯްލ ްެއެގއިންސްްއަދި ްއެކްޓްްސ ްއަންލޯފުލް ްއޮފް ްފިކްްސްޑްސަޕްރެޝަން ްއޮފް ްސޭފްޓީ ްދި ޓް

ްލޮކޭޓެޕްލެޓް ްއިންފޯމްސް ްްޑް ްޝެލްފު ްކޮންޓިނެންޓަލް ްިދވެހ1988ިދަ ްމަްއސަލަ،ގައި ްވުމުގެ ްބަިއވެިރ ޤައުީމްްރާއްޖެ

ްކޮމިޓީ ްނިންމެވިްސަލާމަތުގެ ްދަންނަވަީންްއިން ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްފާްސެވއްޖެ. ގޮތަށް
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ްފަރާތުން ްދާއިރާް،ސަރުކާރުގެ ްރިޔާވިލުުފށީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިވެހިާރއްޖޭެގްްޟުގެ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ރަޝީދު

ްހިސާބުގެ ްބަލައިގަތުމާްތަފާސް ްމަޖިލީހުން ްފެނިވަަޑއިގަްބިލު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮަތކަްށްމެދު ންަނވާ

ްވޯޓުދެްއވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްރަޝީދުްފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވިލުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

57ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

47ްްވޯޓުްދެްއވީ:

14ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ކަމުންްސަރުކާުރެގްއެހެން.51ް.ްޖުމްލ26ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ51ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްވިލު ްދާއިފަރާތުން ްރިޔާޟުްފުށީ ްމެންބަރު ްހުށަހަޅުއްްރާެގްޢިއްޒަތްތެރި ްިދވެހިރާއްޖޭެގްތަފާސްރަޝީދު ހިސާބުެގްވާފަިއވާ

ް ްފާސްުވމާބިލު ްފާސްވެއްޖެ.ްމިގޮތަށް ްބަލައިގަތުމަށް ްގަވާއިދުަގއިްމަޖިލީހަށް ްމަޖިލީހުގެ ްބިލުްްވާއެކު ްމި ްމަތިން ްގޮުތގެ

ްކޮމިޓީ ްތަރައްޤީ ްފޮނުވިއްޖެްޤައުމީ ްމިްއަށް ްޯވޓަށް ްމިހާރު ްވިލުްކަމަށްްނިންމަން.ްއަޅުަގނޑު ްދާއިދަންނަވަނީ ރާެގްފުށީ

ްރިާޔޟު ްމެންބަރު ްހުށަްޢިއްޒަތްތެރި ްރަޝީދު ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ2119/9ްްހަޅުްއވާފަިއވާ

ްދޭންޖެހޭ ްމީހަކަށް ްޤާނޫނަށްްްކުރަްއވާފަިއވާ ްބެހޭ ްއިނާޔަތްަތކާ ްމަޖިލީހަށްްއިޞްލާޙުްރައްކާތެރިކަމާއި ްބިލު ގެނައުުމގެ

ްްްއވުމަށް.ގޮތަކަށްްވޯޓުދެްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑާއިގަްނނަވާްބަލައިގަތުމާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ްްފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޒުްރަޝީދު.ވިލުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

53ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

12ްްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްަބއިވެިރވި 42ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .22ް ްޖުމްަލ ްވިލ42ު. ްއެހެންކަމުން ފުށީް.

ްރިޔާޟުދާއި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްނަންބަރުްރާގެ ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 2119/9ްްރަޝީދު

ގެނައުމުގެްރަްއކާތެރިކަމާއިްއިނާޔަތްަތކާްބެޭހްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކޮްށފައިވާްމީހަކަްށްދޭންޖެހޭ

ް ްފާހެއްނުވި. ްބަލައިގަތުމަށް ްމިބިލު،ްމަޖިލީހަށް ްވޯޓަށް ނުޑްމިހާރު ްފަރާތުންްއަުޅގަ ްަސރުކާރުގެ ްފުށީްވިލު،ްދަންނަވަނީ

ްރިޔާޟުދާއި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްނަންބަރުްރާގެ ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ދިވެހިރާއްޭޖގ79/31ްްެްރަޝީދު

ްޤާނޫނަްށްއިޞްލާޙު،ްޓްްއެކްސްޕޯ ްބިއިމްޕޯޓް ްމެދު؛ގެަނއުމުގެ ްބަލައިގަތުމާ ްަމޖިލީހުން ްމިްްލު ްމިހާރު ްވޯޓަށް ްއަޅުަގނޑު

ރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤާނޫނުްްާރގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުއިފުށީްދާވިލު،ްސަރުކާރުގެްފަރާުތންދަންނަވަނީް

ގެނައުމުގެްބިުލްމަޖިލީހުންްބަލައިގަތުމާްމެދުްއިމްޕޯޓްްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙު،ްޓްްދިވެހިރާއްޭޖގެްއެކްސްޕ79/31ްޯރުްނަންބަ

ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރަޝީދު.ްފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވިލުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

52ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

26ްްވޯޓުްދެްއވީ:

25ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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11ްްްްްްށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ގޮތަކަްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުންްސަރުކާުރެގ51ް.ްޖުމްލ26ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ51ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްދާއި ްވިލިފުށީ ްރިޔާޟުފަރާތުން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްްރާގެ ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 79/31ްްނަންބަރުްރަޝީދު

ގެނައުމުގެްބިލުްމަޖިލީހުންްބަލައިގަތުމަށްްފާސްވެއްޖެ.ްމިގޮތަްށްިއމްޕޯޓްްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙު،ްޓްްއެކްސްޕޯްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްަގވާއިުދގައިްްފާސްވުމާ ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީްވާއެކު ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްބިލު ްމަތިން ްނިންމަން.ްްގޮުތގެ ްފޮނުއްވަން އަށް

ްންްމިްނިމުނީ.ްހިސާބުްމ12ްިއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމުގެްދަށުންްމިއަދަކުްމަސައްަކތްކުރާކަށްްނެތް.ްުރްއެހެންްމަސައްކަތް.ްމިްައއިޓަްއިތުް.13ްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ

ް

ްނިންމުންް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްައއިޓަމު ްޖަލްސާްނިމުމ13ްާްއެޖެންޑާ ްމަޖިލީހުގެ ްްއެުކްމިއަދުެގްއެޖެންާޑްނިމުނީ.ްދެން ްއޮންނާނީ ްލްއޭޕްރ24ްީއެއް
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