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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن واالهالة والسّ حين، الحود هلل والصّ حون الرّ بسن هللا الرّ 

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްން.ްމެްނބަރ22ްުއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.13/ޚޞ/2114މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަންބަރަީކ،ްއޖ/،3ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.1

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެްނގު ްއަންގާ ްމެންބަރެއްްރިޔާސަތުން ްތެރެއިން ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްފަށާއިރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖަލްސާ ްމި ްމިއަދުގެ ން.

ް ްއަށް ްފަހުމީ ްއަލްހާން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޭދޫ 1ްްކަމުގަިއވާ ްބަޔަުކ2114ްްފެބުއަރީ ްރޭ ްދުވަހުގެ ވަނަ

ނޑިްޢަ މަލުްރައްޔިތުންގެްަމޖިލީހުންްހަރުކަށިްއިބާރާތުންްމީހުންްވަނީްނުރައްކާތެރިްހަމަލާއެއްްދީްޒަޚަްމކޮށްލާފަ.ްއެްފި

ް ްކުރިންެވސް ްހަމަލާދީ،17ްްކުށްވެރިކުރަން.ްމީގެ ްގޮތަށް ްރަހުމްކުޑަ ްވަރަށް ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ވަނަ

ްއަޅުަގނ ްއަކީ ްހަމަލާ ްރަހުމްކުޑަ ްދިން ްމި ްމެންބަރަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއަނެއްާކެވސް ްޤަބޫލުކުާރްޝަހީދުކޮށްލާފައިވޭ. ޑު

ްހިންގުމަށްް ްވެރިކަެމއް ްރައްޔިުތންގެ ްއަދި ްއަށް ްިޑމޮކްރަސީ ްރާއްޖޭގެ ްމަޖިލީހަށާއި ްަރއްޔިތުްނގެ ްރާއްޖޭގެ ގޮތުަގއި

ްައވަހަކަްށް ްފަރާތުންްވީހާވެސް ރައްޔިތުންްކުރަމުްނގެންދާްމަސައްކަތަށްްދިންްހަމަލާެއއް.ްއެހެންކަމުންްވެރިކަްންހިންގާ
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ް ްއަީޑގައި ްކަމުގެ ްކަމަްށްމި ްފިޔަވަޅުައޅުްއވާނެ ްމަތިން ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްދޭތެރޭގައި ްބަަޔކާ ްއެ ްހޯއްދަަވއި ްބަަޔކު ތިބި

ްމާޒީގަިއް ްފަރާތްތަކުން ްލިބިފައިވާ ްބާރު ްޤާއިމުކުރުމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާފު ްހަމައެއާއެްއކޮށް ްއަިދ ްޔަޤީންކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްއު ްދޭތެރޭ ްފަރާތްތަކާ ްކޮށްފައިވާ ްކުށްތައް ްޢަދުލުއިންސާފުްމިފަދަ ްނިންމައިދެއްަވއި ްައވަހަކަށް ްދަޢުވާތައް ފުލިފައިާވ

ްބައްދަލުވުުމގެް ނޑާ ްއަޅުގަ ްޖެނެރަލާ ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމިކަމާ ްދަންނަވަން. ްބާރުއެޅުމަށް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް

ްކޮށްފައިް ްމާޒީގައި ްކުށް ްިމފަދަ ްވިދާޅުވި، ްޖެނެރަލް ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްލިބުމުން ްދޭތެރޭްފުރުޞަތު ްފަރާތްތަކާ ްބައެއް ާވ

ްޫދވެ،ް ްފަރާތްތައް ްޮކށްފައިވާ ްކުށް ްއެފަދަ ްސަބަބުން ްލަސްވުމުެގ ްނުނިމި ްޯކޓުތަކުން ްަމއްސަލަތައް އުފުލިފައިވާ

ްއެހެންކަމަށްވުާމއެކުް ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާ ްވަރަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްވާހަކަ. ްއުޅެމުންދާކަމުެގ މަގުމަތީގައި

ނޑުްމިްގޮވާަލނީްއެކަހަލަްމައްސަލަތައްްައަވހަށްްނިންމައިދެއްވައިްމާލޭގެްޢަދުލުއިންޞާފުްޤާއިމު ކުރުމުެގްބާރަށްްއަޅުގަ

ްމާޙައުެލއްް ްުއޅެވޭނެ ްެއއްކޮށް ްރައްކާތެރިކަމާ ްހަމަޖެހިގެން ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްރާްއޖޭގެ ްއަމާކޮށްެދއްަވއި މަގުތައް

ްގޮތުގަް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަޅުްއވަންޖެހޭްޤާއިމުކޮށްދެްއވުމަށް. ްދޭތެރޭ ްމިކަމާ ްފަރާތުން ްހިންގާ ްެވރިކަން އި

ްކުރެވޭނެް ްމިކަމުން ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްހަމައެއާެއއްކޮށް ްއަދި ްއަުޅއްަވއިދެްއވާނެ. ްގޮެތްއަގއި ްައވަސް ފިޔަވަޅުަތއް

ްކަ ްމި ްވެސް ްބިލުތަކަކީ ްހުރި ްކޮމިޓީތަުކަގިއ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވަންޏާ، ްކަމަށް ްއޮތް ްކަމެއްްކަމެއް ްއެހީތެރިވެދޭނެ މަށް

ްކަމަށްްވަންޏާްއެްބިލުތައްްެވސްްވީްއެންމެްައވަސްްފުުރޞަތެއްަގއިްނިންމުމަށްްމިއަދުްވެސްްއަުޅަގނޑުްގޮވާލަން.

ް

ްކުއްލިްމައްސަލަް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަ،ްއާދެ ްގޮތުގެ ްވާ ްަގާވިއދުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްކުރިން ްފެށުނުމުގެ ްޖަލްސާ ްލިބިފައިޭވ.ްމިއަުދގެ ްމައްސަލަެއއް ްުކްއލި ތިން

ްކުއްިލް ްޖަލްސާއެްއގައި ްޚާްއޞަ ްގަާވއިދުަގއި ްއެހެންނަމަވެސް،ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞްޖަލްސާއެއް. ްައކީ ްޖަލްސާ މިއަދުގެ

ނޑައަޅާަފއެއްުނވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްކަމުް ަގިއްމައްސަލަެއއްްބަލައިނުގަެނވޭނެްކަމަކަށްްއަދިްބަހުސްނުކުރެވޭނެްކަމަކަށްްކަ

ްކުއްލިްަމއްސަަލް ނުޑްަގސްތުކުަރނީްމިއަދުގެ ްއަުޅގަ ްއޮތީްހަމަހިމޭންކޮށް.ްއެހެންކަމަށްވުމާްެއއްކޮށް މަޖިލީހުގެްގަާވއިދު

ްވަީންމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެް މިްޖަލްސާްއަށްްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްމިއަދުގެްމައްސަލަްހުށަހަޅުއްވާފައި

ްއި ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުމުގެްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަ ްމި ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ްއަުޅގަ ްފަހުމީ. ްމތިޔާޒު

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްމީްވާހަކަެދއްެކވުން:އިމްތިޔާޒުްފަހުފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމާ
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ްމައްސަްޝުކުރިއްޔާ ްުކއްލި ްހުށަހަޅާ ްމި ްޢަލައިކުމް.ްއަޅުަގނޑު ްަރީއސް.ްއަްއސަލާމް ްދަންނަވައިލާނަން.ްިޢއްޒަތްތެރި ލަ

1ްް ްޢިްއޒަތްތެރ2114ްްިފެބުރުއަރީ ްދާއިރާގެ ްމަޖިލީހުެގްފޭދޫ ްރަްއޔިތުންގެ ްަވގުެތއްަގއި ްއިާރކޮުޅގެ ްޭރގެ ްުދވަހުގެ ވަނަ

ްފަހުމީް ްއަލްހާން ްމެންބަރު ްގްރޫޕުެގ ްފާލިމެންޓްރީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްޕާޓީގެ ްޑިމޮކްރެޓިކް ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްއަދި މެންބަރު

ްވޯ ްވަދެ،ްބްރޭކް ްތަނަށް ްއެ ްމީހުން ްބަަޔކު ްއިންަނވަނިކޮށް ްެއކު ްބޭފުޅުންަތކަކާ ްއިތުރު ްކެފޭއެްއަގއި ްިކޔާ ޓަރްނަމަކަށް

ްހަމަލާް ްއެ ްއަދި ްވީހިނދު، ްޒަޚަމްކޮށްލާފަިއ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަލާދީ ްއެއްޗަކުން ްތޫނު ްބުރަކަށިކޮަޅށް ްފަހުމީގެ އަލްހާން

ަވިއގެންްއެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރަށްްދީފައިވާްމަރުގެްހަމަލާއެއްްކަމަށްްބެލެވޭްއަކީްބަޔަކުްމީހުންްކުރިންްގަސްތުގައިްރާ

ްޭއ.ޑީ.ޭކް ްކްރިޓިކަލްވެ، ްވަރަށް ްހާލުކޮޅު ްފަހުމީގެ ްއަލްހާން ްސަބަމުން ްހަމަލާގެ ްނުރައްކާތެރި ްއެ ްއަދި ހިނދު،

ްއި ްގެންޮގސް ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްަފރުވާދިނުމަށްފަހު ްއެޑްމިުޓކޮށް ްވީހިނދު،ްހޮސްޕިޓަލުގައި ތުރަްށްފަރުވާކުރަންޖެހިފައި

ްއެްއވެސްް ްގޮތެްއަގއި ްބޮޑު ްހާމަކަްނ ްކުރިމަތީގަިއ ްބައެްއގެ ްގިނަ ްއަމާޒުކޮށް ްމެްނބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްކަންބޮޑުވާން ްނުހަނު ްމަޖިީލހުން ްރައްޔިތުންގެ ްޭދދިނުމަކީ ްހަމަލާތައް ްމަރުގެ ްނުރައްކާތެރި ްމިފަދަ ޖެހޭްޖެހިލުމެއްނެތި

ްރައްޔިތުންގެް ްމަންދޫބުން ްަރއްޔިތުްނެގ ްިއންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ްަރއްޔިތުން ްެއއީ ްއަދި ްހިނދު، ްދެޭކ ްކަމަށް ކަމެއް

ްކަމަށްް ްޖަރީމާތަކެއް ްހިންގާ ްގޮތުްނ ްބިރުދެއްކުުމގެ ްހުރަސްއަޅަިއ، ްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްމިނިވަންކަމާއެުކ މަޖިލީހުގައި

ްރައްޔި ްރައްޔިތުންނާިއ ްހިނދު، ްހަމަލާތައްްބެލެވޭ ްމަރުގެ ްނުރައްކާތެރި ްއަދި ްގަތުލުކޮށް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ތުންގެ

ްއެް ްހިންގަަވއި ްަޝރީޢަތްތައް ްތަޙްޤީޤާިއ ްރަނގަޅަށް ްަމއްޗަްށ ްފަރާތްތަކުގެ ްެއ ްހޯއްދަަވއި ްފަރާތްތައް ދެމުންދާ

ްރައްޔިތު ްކަށަވަުރުކރުމަކީ ްގެންދަާވކަން ްއަދަބުދެްއވަމުން ްޙައްޤު ްކަމަށްްފަރާތްތަކަށް ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ންގެ

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޓަކައި ްެގނައުމަށް ްސަމާލުކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ްމިކަން ްމާއްދާގ145ްްެވީހިނދު ވަނަ

ނޑުްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް. ްދަށުންްމިްކުއްލިްމައްސަލަްައޅުގަ

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްބަލައިގަތުމަށްް ްމިްމައްސަލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބަާޔންކުރާ ްގަާވއިދު ްމެްނބަރު.ްމަޖިލީހުގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެހެންކަމަށްވުމާެއކު ްއަހަންޖެހޭ. ްވޯޓަކަށް ްދަށުނ145ްްްފެނޭތޯ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޢިއް ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމަޖިލީހުގައިްމާފަންނު ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާުޒ ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްމޭޒަްށް ްއިދާރީ ްރަނގަބީލުޖެއްސެވުމަށް ްޖަހަންޖެހޭ ްޓަކައި ްވޯޓުެނގުމަށް ްބަހުސްކުރަން ްއާދެ! ްމެދު؛ ބަހުސްކުރެއްވުމާ

ނޑުްވޯޓަށްްމިހާރުްދަންނަވަން.ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަުހ(ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްކާޑުކޮ ޅުްެޗކުކޮށްލަދެްއވުންްއެެދން.ްއަޅުގަ

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްދަންނަވަނީްރައްޔިތުންގެ ްިޢއްޒަތްތެިރ145ްްމި ްދާއިރާގެ ްމާފަންނުްއުތުރު ްދަށުން ަވނަްމާއްދާގެ

ްބަހުސްކުރެްއުވމާ ްމަޖިލީހުގައި ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާޒު ްފެނިވަޑައިގަންަނވާްްމެންބަރު މެދު

ްގޮތަކަށްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުދެްއވުމަށް.
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

27ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

25ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްނުދެްއވާ:ްވޯޓު

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 25ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .13ް ްޖުމްލަ ްމ25ްި. ްއެހެންކަމުން، .

ްއާދެ!ްމިމައްސަ ްފާސްވެއްޖެ. ްބަހުސްކުރެްއވުމަށް ްމަޖިލީހުގައި ްފުރުޞަތުްމައްސަލަ ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ލަ

ްިމނެޓުއިރުގެްފުރުޞަތެްއ.7ްްމިްއަރުވަނީްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްއަށްް

ް

ްފަހުމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުމާފަންނުްއުތު

ްަރއީސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެމް.ޑީ.ޕީްޝުކުރިއްޔާ ްއަދި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްފޭދޫ ްައއްސަލާމްޢަލައިކުމް. .

ވަނަްދުވަހުގެްރޭގެްއިރާކޮުޅގެްަވގުެތއްަގިއ2114ްްފެބްރުއަރ1ްްީޕާލިމެންޓްރީްގްރޫޕުގެްމެންބަރުްއަލްހާންްފަހުމީްއަށްް

ްޕާޓީް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއަދި ްނަމުގަިއ ްައމިއްލަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްހަމަލާ ްމަޖިލީހުގެްދިން ްރަްއޔިތުންެގ ްއަދި ްނަުމގަިއ ގެ

ްއަށްް ްފަހުމީ ްއަލްހާން ްކުށްވެިރުކރަން. ްހަރުއަޑުން ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްހަިއިސއްޔަތުން ްއެ މެންބަރަކަށްވާތީވެ

ނޑުމެންްދުޢާކުރަން.ްއާދެ!ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްއަމާޒުކޮށްްމިގޮ ތަްށްއަވަސްްޝިާފއަކަށްްއެދިްއަުޅގަ

ހަމަލާްދެމުންދާދިއުމަކީްއަޅުަގނޑުމެންްވަރަށްްކަންބޮޑުވާންެޖހޭްކަމެއް.ްއަދިްހަމަެއާއއެުކަގއިްރާއްޭޖގެްރަްއޔިތުންނަށް،ް

ްހަމަް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިތުރުެވގެްނދާކަމީ ްދާދިއުން ްހަމަ ްދެމުން، ްހަމަލާތައް ްބާވަތުގެ ްމި ްެވސް ްރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމު

ްކަެމއް ްނެތް.ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްތިބެވޭކަެށއް ްައޅަިއނުލާ ްމެުދގަިއ ްކަންތައްތަކާ ްމި ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންެގ .

އަޅުަގނޑުމެންްަޤއުމުަގއިްއަަމންއަމާންކަންްެގއްލިފައިްވަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްަޤއުމުަގއިްއިްނސާފުވެރިކަންްގެއްލިަފއިްިމް
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ްގޮ ްމިސާލެްއެގ ްމިންވަރަކީ ްގެއްިލފައިވާ ްއަމަންއަމާންކަން ްދިންއިރުގައިްވަނީ. ްހަމަލާ ްއެ ްއަށް ްފަހުމީ ްއަލްހާން ތުގައި

ްެއއްެވސްް ްވަނީ، ްމި ްދީފައި ްހަމަލާ ްމި ްތަނެއްގައި ްައލި ްކުރިމަީތގަިއ، ްބަޔެްއގެ ްއެަތއް ްކުރިމަތީަގއި، އެންމެންގެ

ްމި ްޒަޚަމްކޮށްލާފައި ްހަމަލާީދ ްވަޅިން ްއަިއއްސަ، ްގޮތަށް ްއައި ްނެތި ްޖެހިލުމެއް ްއެްއވެސް ްނެތި. ވަނީ.ްްޖެހިލުމެއް

ްެއް ްޢަމަލުތައް، ްއެ ްމީހުން ްެއ ްހިންގުމަށް ްކަންތައްތަްއ ްމި ްމީހުން ްހިންގާ ްޢަމަލުތައް ްާބވަތުެގ ްމި އެހެންވީމާ،

ނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނގޭ.ްއިންސާފުް ްއެްއެވސްްޖެހިލުމެއްްނެތްކަންްމިހާހިސާބުންްވެސްްއަުޅގަ ްކުރުމުގައި ކަންތައްތައް

ްބާވަތުގެ ްމި ްމިންވަރަކީ ްޝަރީޢަތުގެްްގެއްލިފަިއވާ ްމީސްމީހުން ްމި ްވިއްލިަފއިވާީތވެ. ްދޫވެ، ްމީހުން ްހިންގާ ޢަމަލުތައް

ްކަންތައްތަކުގައިް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެމުންނުދާތީވެ ްައދަބު ްޙައްޤުވާ ްމީހުންނަށް ްއެ ްހާޒިރުކުެރވި، ކުރިމައްޗަށް

ްކަންތައްތަ ްމި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްގެންނަން.ްރައްޔިތުންެގްކަންބޮޑުވަނީ.ްައޅުަގނޑުމެން ްހުއްޓުމަކަށް އް

ްފާސްކޮށްފަ.ް ްވާނީ ްޤާނޫނުތަކެއް ްއެަތއް ްހުއްޓުމަށް ްަކންތައްތައް ްމި ްއެނގޭ ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިހާރުވެސް މަޖިލީހުން

ްހަތިޔާ ްތޫނު ްފާްސކޮށްފަ.ްހަމައެާއއެުކގައި ްވަނީ ްޤާނޫނެއްްވެސް ްބެހޭ ްކުށްތަކާ ްޤާނޫގޭންގު ްމަނާކުރާ ްެގންގުޅުން ނެއްްރު

ްވެްސް ްމިކަމުގައި ްފެންނަމުންނުދާތީވެ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއް ްނަތީޖާ ްމިއިން ްހިތާމައަކީ ްފާސްކޮށްފަ. ްވަނީ ވެސް

ްފަދައިން،ް ްނިކުތް ްހުމާމު ްލޮބީން ްހެންވޭރު ްލޮބީ، ްެހންވޭރު ްމިސާލަކަށް ްއެކަީށގެންވޭ. ްހުރުްނ ްސަބަބުތަެކއް ބައިވަރު

ނޑޭރިްެގްއިންްވެސްްނިުކތްްހުމާމުތަ އްްއެބަްތިބިްީވއްިލފަ.ްހަމައެއާެއކުަގއިްޝަހީދުްޙުސައިންްއާދަމްްބިލްޑިްނގުންްބަ

ްބަލައިް ްމަްއސަލަތައް ްބާވަތުގެ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްތިބޭ. ްެއބަ ްވީއްލިފައި ްމުޖުތަމަޢުގައި ްހަމަ ްވެސް ްހުމާމުތައް ނިކުތް

މަތުކުރުމުގެްޖާގަްއެބަްއޮތް.ްައޅުަގނޑުްއެދެީންތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭްފަރާތްތައްްމިްކަންތައްތައްްހިންގަމުންދާްކަމަށްްތުހު

ްގެަނއުމަށްް ްހުއްުޓވުމަކަށް ްފަރާތްތައް ްހިންގާ ްޢަމަލުތައް ްމިކަހަލަ ްސަރުކާރުން ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްސަރުކާރުްނ، ރާއްޖޭގެ

ް ްތަޙުޤީޤުކުރާ ްމައްސަލަތައް ްމި ްފަށަންޖެހެނީ ްފުަރތަމަ ްއެންމެ ްަމސައްކަތްކުރަން. ްނިޔަުތގައި ްހެޮޔ ފަރާާތްޓަކައި

ްަރއްޔިތުންނަްށް ްރާއްޖޭގައި ްހެކިތަްއ ްމިންވަރަށް ްކުރެވޭ ްތުހުމަތުތައް ްބޮޑެތި ްމެދު ްފަރާތްތަކާ ްތަޙުޤީޤުކުރާ ހިސާބުން.

ްސަރުކާރަްށް ްމިއަުދގެ ްޮގވާލަން، ނޑު ްއަުޅގަ ްނެތް. ްެއޅިފައެއް ްފިޔަވަޅެއް ްމެދު ްފަރާތްތަކާ ްއެ ްެވސް ލިބިފައިވާއިުރަގއި

ްތަޙުޤީ ްތެރޭގައި ްޔުނީފޯމުްފުލުހުންގެ ްދައުލަތުން ްނަންގަަވއިގެްނ، ްފައިސާ ްދަޢުލަތުން ްތެރޭަގއި ްފަރާތްތަކުގެ ުޤކުރާ

އަޅުްއަވއިގެންްތިއްަބވާްބޭފުޅުންްރާއްޖޭގައިްރައްޔިތުންނަށްްރޯމާދުވާލުްއަނިޔާކުރިްމައްަސލަތައްްއެންމެްފުރަތަމަްވެސްް

ްބާ ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްހަމައެާއއެުކގައި ްކަޓަރު،ްބައްލަވަން. ްމަގުމަތީގައި ްހިންގަމުންދާ، ްޖަރީމާތައް ވަތުގެ

ްތަޙުޤީުޤކޮށް،ް ްރަނގަޅަށް ްފިަޔވަުޅއަަޅއި ްހަރުކަށި ްރަނގަޅަށް ްމެދުގައި ްމީހުންނާ ްމަރަމުންދާ ްމީހުން ވަޅިައޅަިއ،

ް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްނޫނިއްޔާ ްކޮށްގެން ްމިގޮތަށް ްކަންތައްތައް ްހިންގުމަށް.ްމި ްޝަރީޢަތްތައް ްިމްރަނގަޅަށް ޤައުމުގައި

ްމިް ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްނާންނާނެ. ްހުއްޓުމަކަށް ްޖަރީމާތަކެއް ްބާވަތުގެ ްމި ހިނގަމުންދާ

ްކަންތައްަތއްް ްމި ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއިތުރުވަމުންދާނީ. ްހަމަ ްދެމުންދާދިޔުން ްހަމަލާތަްއ ބާވަތުގެ

ްމަސަްއކަތްކުރަން ްމަސައްކަތްކުރަން.ްަރއްޔިތުްނެގްްހުއްޓުވަން ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްޖެހޭ.ްރައްޔިތުންގެ އެބަ
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ްކޮމިޓީތަކަށްް ްދެންނެވުމުން ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްއޮފީހުގެ ްފުލުްސ ްމައްސަލަތަކުަގއި ްބާވަތުެގ ްމި މަޖިލީހުން

ް ްހަމައެއާެއުކގައި ްއަދި ްއިންކާރުކުަރްއވާ. ްެއބަ ްވެސް ްހިތާމަާއްހާޒިރުެވވަަޑއިގަތުމަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ގޮންޖައްަސވާފަިއވާކަން

ނޑުމެންް ނޑުމެންްއެދެނީްމިްބާވަތުގެްކަންތައްަތއްްމިްރާއްޖެްއިންްހުއްޓި،ްއަުޅގަ އެކުްފާހަަގކުރަން.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ

ްރަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއައުން. ްދުވަހެއް ްއުެޅވޭނެ ްމުޖުތަމަޢުގަިއ ްއެުކގައި ްއަމަންއަާމންކަމާ ްވެސް ްއޔިތުްނެގްއެންމެންނަށް

ްމަޖިލީހަކީްޒިންމާދާރުްގޮތެއްަގއިްމަސައްކަްތކުރާްތަނަކަށްްެވސްްވުން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ރުްއިލްހާމުްއަޙްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަ

ް ްރަްއޔިތުންގެ ްއަޚް، ްއަޅުަގނުޑގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުްޝުކުރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޭދޫ މަޖިލީހުގެ

ްއަލްހާންް ްހަމައެއާއެކު ްކުްށވެރިުކރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްއިބާރާތުން ްހަރުކަށި ްވަރަށް ްހަމަލާ ްދިން ްމި ްއަށް ްފަހުމީ އަލްހާން

ް ްއެދި ްއަވަސްްޝިާފއެްއްދެއްވުން ްއަށް ްވަރަށްهللاފަހުމީ ްދަންނަވަން.ްއަޅުަގނުޑގެ ްެވސް ްދުޢާ ްހަޟްރަތުގައި ގާްތްްގެ

ްއޮންނަް ްލޯބި ްޢާއިލީ ްަވރަށް ްުއޅެ، ްއެއްކޮށް ްރަްއޓެއްސެްއ. ްޒަމާންވީ ްވަރަށް ްރައްެޓްއސެއް. ްގާތް ްވަރަށް އަޚެއް.

ނުޑް ރައްޓެއްެސއް.ްއެްހަމަލާްދިނީމަްވަރަށްްހިތްދަތިކަމާއިްހިތާމަްއަޅުަގނޑަށްްހަމަަގއިމުްވެްސްވެރިެވގެންދިޔަ.ްއަުޅގަ

ްކަން ްމި ްބޭނުންވަނީ ްވިދާޅުވާެނ؛ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްސަރުކާރަކުން ްކޮންމެ ްސަރުކާރުން، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ތައް

ްއަީކް ްހިތާމަ ްއަޅުްއވާނަމޭ. ްފިަޔވަޅު ްއަޅަންޖެހޭ ްމިއަށް ްވިދާުޅވާނެ ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުން ގަދަބާރުލާފައި

ްމި ްހަނު. ްތިބެނީ ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުން ްވެްސ، ްޖުޑިަޝރީއަކަށް ްވެްސ، ްފޮނިްސަރުކާރަކަށް ްއަކީ. ްރިޔަލިޓީ އީ

ްމިހާތަނަށްް ްފަރުމާކުރަނީއޭ. ްޤާނޫނުތަްއ ްއެްއވެލާފައި ްތިމަންަނމެން ްބުނާނެ ްވެސް ްަބޔަކު ްކޮންމެ ްަދއްކާފަިއ ވާހަކަ

ްރަްއޔިތުންް ްކުރެވޭނެ. ްމިކަން ްނަމަ، ްކުރަންއުޅޭ ްމިކަން ްޙަޤީޤަތަކީ. ްމިއީ ްކުރެވިފަ. ްެވްސ ްކަމެއް ްއެއް ނޯންނާނެ

އްްކުރަންއުޅޭްނަމަްކުެރވޭނެ.ްމިްކަންަތއްްޖުޑިޝަރީންްކުރަްނއުޅޭްަނމަ،ްކުރެވޭނެ.ްމިްކަންތަްއްމަޖިލީހުންްމިްކަންތަ

ސަރުކާރުންްހެޔޮްނިޔަަތކާްެއކުްކުރަންުއޅޭްނަމަްކުެރވޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްޙަޤީޤަަތކީްމިްކަންކަންްކުރަންުއޅޭްބާޭއ.ް

ްފާުޑކިޔާް ްސަރުކާރަށް ނުޑްމިއަދުގެ ްއަުޅގަ ްސުވާަލކީ. ްވާހަަކްމިއީ ްވެސް ްސަރުކާރެްއގެ ްހުރިހާ ްދެންނެވީ ްނޫން.ްމި ކަށް

ނުޑމެންްރައްޔިތުންްމަޖިލީހުންްމިްކަންތަކަށްްހަދަންްބޭނުންވާް ޖުމްލަްގޮތަކަށްްދަންނަވާލަންްމިްއުޅެނީ.ްީކއްވެތޯްއަުޅގަ

ްއެްއބާރުލުންނުދެ ްއަށް ްޖުޑިޝަރީ ްައޅުަގނުޑމެން ްީކއްވެޯތ ްއުޅެނީ؟ ްމި ްނެހެދިގެން ްކީްއވެތޯްޤާނޫނުތައް ވެނީ؟

ްމިް ްނުނިމިގެން ްމައްސަލަތައް ްހުރި ްޖުޑިޝަީރގައި ްކީއްވެތޯ ްނުނިމެނީ؟ ްކަންތައްތައް ްބޭނުންވާ ްމިއަށް ޖުޑިޝަރީން

އުޅެނީ؟ްމިއީްުސވާލަކީ.ްމިްސުވާލުތަކަށްްަޖވާބުްލިބެންްެއބަްބޭނުންވޭ.ްކޮންމެްމީހެއްްަގޔަށްްވެްސްވަޅިހެރީމަްމާދަމާް

ްކުއް ްމިތަނަށް ްބުނާނެ ްއެހާހިސާބުންްވެސް ްކިޔާފައި ްކުށްވެރިކުރަމޭ ްއިބާރާތުން ްގެނައުމަށްފަހުގަިއްހަރުކަށި ްމައްސަލަ ލި

ްއެހެންނަމަވެްސ،ް ްމަަސއްކަތްތައް؟ ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކޮބާ ްޒިންމާ؟ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްކޮބާ ްނޫން. ނިމުނީކީ

.ްކޮބައިތޯްޖުޑިޝަީރގަިއްތިއްބެވިްބޭފުޅުން؟ްކޮބައިޯތްއަޅުަގނޑުމެންްފައިސާްަނގަިއގެންްގެްއަށްްދަނީ.ްމިއީްޙަީޤޤަތަކީ
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ްއިބާރާތުންް ްހަރުކަށި ްއަބަދުވެސް ްއަކީ ްހިތާމަ ްހަމަ ްއެކަމަކު ްބޭފުޅުން؟ ްތިއްބެވި ްސަރުކާުރގަިއ އަޅުަގނޑުމެން

ޅަށްްމިއަދުްއެްކުށްވެރިކުރަމޭްކިޔާަފއިްމިކަންްނިންމައިލަނީ.ްމިއަދުްއަލްހާންްފަހުމީގެްނިކަމެތިްއެްމަނިކުފާނުގެްހަށިކޮ

ްތެރެއިންް ްތިޔައިގެ ްމާދަމާ ްލިބެމުންދަނީ. ްމިއަދު ްހިތްދަތިކަން ްއަށް ްޢާއިލާ ްއެ ްނުވަތަ ްހިތްދަތިކަން ްއާއި ހިތާމަ

ްޭއގެްޒާުތގައިް ްެއްކަމަކީްވެސް ކޮންބޭފުޅެއްްކަމެއްްނޭނގޭްިމްހިތްދަތިކަމާއިްހިތާމަްކުރިމަތިވާނީކީ.ްޤަބޫލުފުޅުކުަރއްވާ

ްގޮތަ ްއާދަިއގެ ްވެްސްވަރަށް ްސެިކޔުރިޓީން ްކަމެއް. ްއޮތް ްކޮށްފައި ްއުސޫލުން ްރޯމާދުާވލު ްކަމެއް. ްއޮތް ްހިނގާފައި ކަށް

ްގަިޑެއއް،ްަވިކް ްވަކި ްއަކީ ްހަމަލާދީފަ.ްމާނަ ްއޮތީ ްއެ ްތިއްބާ ްކައިރީ ްވެސް ްމީހުން ްޢާއިލާގެ ްތިއްާބ،ްއޭނަގެ ކައިީރގައި

ްވަގުެތއް،ްވަިކްއިރެއްްނެތޭްމިކަންްކުރާކަށް ނޑުމެންްޖެހިލުންވެފައިްތިބެނީ؟ްކީްއވެތޯްޓައިމެއް،ްވަކި ްއަުޅގަ .ްކީއްވެތޯ

ްކިތައްް ްދަނީ ްދޫކޮށްފައި ްމިދުނިޔެ ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްމިއަދު ްފުރާނަ، ްމިއަދު ްމީހުންތޯ ްކިތައް ްނޫޅެނީ؟ ްކުރަން މިކަން

ްކުރެވޭ ްމިކަން ްނަމަ ްކުރަންުއޅޭ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިކަން ްއަކީ ްހިތާމަ ްއެހެންނަމަވެސް ްރައްޔިތުންްމީހުންތޯ؟ ނެ.

މަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސ،ްދެންމެްވިދާުޅވެއްޖެްއެްވާަހކަ.ްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަންްެއްމަނިކުފާނުްހެޔޮްނިޔަތަކާް

އެކުްއެްމަނިކުފާނުްގޮސްްހުންނެވިްހޮސްޕިޓަލުްތެރޭގަ.ްވަަރށްްދެރަވެފައިްހުންނެވިކަންްެވސްްއެނގޭ.ްއެހެންނަމަވެްސް

ްރައީ ްނަމަްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރަންއުޅޭ ްމިކަން ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުން ްނަމަ، ްކުރައްވަްނއުޅޭ ްމިކަން ްޙަޤީޤަަތކީ ސް،

ްއުޅެނީ؟ް ްމި ްނުކުރެިވގެން ްކީްއެވތޯ ްކުރެވޭނެ. ްނަމަ ްކުރަންއުޅޭ ްމިކަން ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުން ްކުެރވޭނެ. އެކަން

ްއަމިއްލަ ްތިމާ ްަކންނެތްކަމާއި ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެޓޭެކްއްްއެހެންނަމަވެސް ްއަށް ްޢާއިލާ ްއަމިއްލަ ްތިމާގެ ްކުރަން؛ ްކަން އަށް

ްމިއަދުް ްމީހުންތޯ ްކިތައް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްޒިންާމވާންޖެހޭނެކަން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއެކަމަކު ްބަލަނީ. ްއެ އަންނަންދެން

ްފުރާނަްދޫކޮށްފައިްދަނީ؟ްއަޅުަގނޑުމެން...

ް

ްދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީްނޮޅިވަރަމު

ްފޭދޫް ްނަމުަގއި ްއަޅުަގނުޑގެ ްއަދި ްނަުމގައާ ްޕާޓީގެ ްަރއްޔިުތންގެ ްދިވެހި ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްކުްށވެރިކުރަން.ްއެހެންނަމަވެްސް ނޑުްވެސް ްއަޅުގަ ްހަމަލާ ްއަށްްދެވުނު ްމެންބަރުްއަލްހާންްފަހުމީ ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްޤަބޫުލކު ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުަގނޑު ްހަށިކޮޅަށް، ްފަހުމީގެ ްއަލްހާން ްކުދިން ްގޭްނގެްއގެ ްމާލޭގެ ްދިނުމުގައި ްހަމަލާ ްމި ރަނީ

މެންބަރަށްްއަދިްނޫންނަމަްޑރ.އަފްރާޝީމްްޢަލީްއަށްްހަމަާލދެއްވާނެްމޯިޓވެްއްނޯންނާނޭ.ްއެހެންްމިްދަންނަވަނީްޑރ.ް

ްބޭބޭފު ްފަދަ ްފަހުމީ ްއަލްހާން ްނުވަތަ ްފަދަ ްޢަލީ ްމައްސަަލްއަފްރާޝީމް ްކުދިންނާ ްގޭްނގުތަުކގެ ްމިދެންނެވި ޅުންނާއި

ޖެހެންވީްސަބަބެއްްއަުޅަގނޑަްށްނުފެނޭ.ްދެންްމީގެްމޯޓިވަކީްކޮބައިތޯްބަލައިާލއިރުަގއިްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީް

ނޑުމެންެގްފައިސާ.ްފައިސާްދޭްމީހާްމިްއިންނަނީްއަދިވެސްްފަރުދާގެްފުރަގަހުގައިްފޮރުިވގެން.ްޙަޤީޤަތަކީްމި އަދުްއަޅުގަ

ްފުރަގަހުގަިއް ްފަރުދާތަކުގެ ްފައިސާވެރިްނ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްކުރާ ްކްރައިމުތައް ްޯއގަނަިއޒް ްއަދި ްސީރިއަސް ތެރޭގައި

ްތިބޭް ްގޭންގުތަުކަގއި ްބޭނުންކުރަނީ ްމި ްގޮުތގައި ްޓޫލެއްގެ ްޔޫސްކޮށްާލ ްމީހުން ްއެ ްމިަކމުގައި ްތިބެއޭ. ްއެބަ ފޮރުވިގެން
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ްކުދިންނަށް ްބޭރުެތރެއަށްްނެރެފައި،ްކޮންެމވެސ3ްްްމިިލއަނެއް،2ްްމިލިައނެއް،ްްކުދިން.ްއެ ްދީފައި ްރުފިޔާ މިލިއަނެއްހާ

ްމަގުސަެދއްް ްސިޔާސީ ްބޭނުންވާ ްހާސިލުކުރަން ްމީހާ ްއިންނަ ްފުރަގަހުަގއި ްފަރުދާގެ ްެއއްކަލަ ްވަޅިޖަހާފައި ްގަޔަށް މީހެއް

ްައޅުަގނޑުް ްއެހެންވީމާ،ްިމއަދު ްގެންދޭ. ްއެބަ ްބޭނުންްހާސިލުކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުުކރަން ްމުޖުތަމަޢު މެންގެ

ްނަގަން.ް ްމަންތިރި ްނަގަން. ްކާލާމަންނަ ްބޮޑު ްއިންނަ ްފުރަގަހުަގއި ްފަރުދާގެ ްމިދެންނެވި ްޖެހޭ ްއެބަ ްވާނަމަ ކަމަށް

ްޤަބޫލެއްނުކުރެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްއިޞްލާޙުކުރެިވދާނެ ްމުޖުތަމަޢު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވިއްަސކަށްްއެހެންނޫނިއްޔާ ވޭ.

އަހަރުގެ،ްބާވީހަކަްށްއަހަރުެގްޒުވާެނއްްފޭދޫްދާއިާރގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްއަލްހާންްފަހުމީްއަށްްހަމަލާދިނީމަ،ްމީގައިް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިާރގެ ްަރއީސް.ްއުނގޫފާރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުްއޓެއްނޫްނތޯ ްއެބަ ްަކންތައްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް މާނަނުކުރެވޭ

ްޝަ ްމެންބަރު ްެއ18ްްހީދުކޮށްލުމުގައި ްނެތްތޯ؟ ްކަންތައްތަެކއް ްސުވާުލއުފެދޭ ްމީގައި ްބައިެވރިވީމާ ްކުދިން އަހަރުނުވާ

ކުދިންނާއިްޑރ.އަފްރާޝީމްްޢަލީއާްެއއްވެސްްކަހަލަްމުޢާމަލާތެއްްކުެރވިފައެއްްނޯންނާނެ.ްއެްކުދިންްޑރ.ްއަފްރާޝީމްް

ްޢަ ްއަފްރާޝީްމ ްޑރ. ްއަިއސް ްހިފަިއގެްނ ްވަޅި ްދެކެ؛ ްއުފެދިފައެްއްޢަލީ ްހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ްައވަހާރަކޮށްލާވަުރގެ ލީ

ނޯންނާނެ.ްމިްހިތްހަމަނުޖެހުމަކީްކޮންމެްފައިސާްގެންުގޅޭ،ްބުއްދިްފާސިޤުވެފަިއވާ،ްފަރުދާގެްފުރަގަުހގައިްއިންްމީހެއްެގް

ްއަޅުގަް ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްަޝއްެކއްނެތް. ްއެއްވެސް ްމެދު ްރޭވުންަކމާ ްއޭނާގެ ްކިތަންމެްޢަމަލުތަކާއި ނޑުމެންނަށް

ްަބއްޔަކަށްް ްމި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއަތުނުލެވޭ ްމީހުން ްމިދެންނެވި ްވީަނމަވެސް ްހެދުނުކަމުގައި ޤާނޫނެއް

ްގޮތެްއގަިއް ްޓަކަިއްޢާއްމު ްދެެނގަތުމަށް ްކޮަބއިކަން ްައސްލަކީ ްެއްބަލީގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނުލިބޭނެ.ްބަިލވީމާ ޝިފާއެއް

ނޑުމެންނަށްްތަޙުލީލުތަކެްއްވެސްްތަޙުލީލުތަ ްއަުޅގަ އްްހަދާ.ްއެެހންވީމާ،ްމިދެންނެވިްކަންތައްަތއްްހޯދުމަށްްޓަކައިްވެސް

ްބޭންުކް ްމީހުންގެ ްއެ ްޓްރޭސްކުރެވޭނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްރެކޯޑުތައް ްފޯނު ްމީހުންގެ ްގަނެވުނު ްއަތުލައި ހޯދޭނެ.

ނޑުެމންނަށްްބޭނުންކުރެވޭނެ.ްވަރަށްްްއެަކއުންޓުތައްްައޅުަގނޑުމެންނަށްްބެލޭނެ.ްމިފަދަްޒަމާނީ ވަސީލަތްތައްްއަދިްއަުޅގަ

ްފައިާސްދައުރުކުރަނީް ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޭނުންކޮށްގެން ްވަސީލަތްަތއް ްދެންނެވި ްމި ްހުރި. ްއެބަ ްަވސީލަތްތައް ގިނަ

ްނު ްއިޞްލާޙެއް ްމުޖުތަމަޢު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނޫނީ ްބެލިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަގަކުންތޯ ްއެހެްނވީމާ،ްކޮން ކުރެވޭނެ.

ްއަންނަް ްދިމާވަމުން ްރައްިޔތުންނަށް ްމުޅި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގޮތެްއގައި ްޚާއްޞަ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްކަލެކްޓިވްލީ މީ

ނޑުްމިްދަންނަވަނީ.ްމިައދު؛ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް ްނުރައްކާތެރިްކަމެްއގެްވާހަކަްައޅުގަ

ް

ްދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްކެވުން:މައިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙް

وعلى آله  هللا الم على رسولالة والسّ الصّ  لحود هللا .حينحون الرّ بسن هللا الرّ ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ްޤައުމުގަިއް .وصحبه أجوعين ްމި ްނޫން. ްމަުއޟޫޢެއް ްވާހަކަދަްއކާ ްއަލަށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްރައީސް، ިޢއްޒަތްތެިރ

ނޑަށްްއެއް ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްަސބަބެއް ްމީގެ ްދަނީ. ްމި ްޢާއްުމވެގެން ްކަންތައްތައް ްމިކަހަލަ ްއަނެއްުދވަހަށް ުދވަހުން

ް ްތަންފީޛީްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްކަހަލަ ްއެއްވެސް ްޙުކުމްތަކަށް ްކުރެވޭ ްތެރެއިން ްނިޒާމުެގ ްޝަރުޢީ ްތެރޭގައި ނޑުމެްނގެ އަުޅގަ
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ްމަޙް ްނުވަތަ ްކޯޓަުކން ްނުކުރެވޭތީވެ. ްކޮށްފިއްޔާްޢަމަލެއް ްޙުކުމެއް ްމަރަން ްނުވަަތ ްކޮށްފިއްޔާ ްޙުކުމެއް ްއެފަދަ ކަމާއަކުން

ްޙައްޤުް ްދިރިހުރުމުގެ ްއަށް ްމަރު،ްޭއނަ ްމީހާގެ ްބުނާނެ،ްއެ ްމީހުން ްއޮންނާނެ.ްއެ ްަޖމާޢަތެއް ްކިޔާ ްޙައްޤުތަކޭ އިންސާނީ

ްނުދައްކާ. ްވާަހކަެއއް ްއޮތް ްޙައްޤު ްމީހާގެ ްމަުރވެގެްނދިޔަ ްއެކަމަކު ނޑުމެްނގެްްއޮންނާނޭ. ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްމި އެހެންކަމުން،

ްދަންނަވާނީް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަިއްއސަ. ްހިސާބަށް ްނުގުޅޭ ްމުައއްސަާސއާ ްއަނެއް ްއާއި ްުމއައްަސާސ ްއެއް ތެރޭގައި

ްމީހާގެް ްއަނިޔާކުރި ްވުރެ. ްޙައްޤަްށ ްމީހާގެ ްއަނިޔާކުރި ްބޮޑޭ ްމާ ްޙައްޤު ްމީހާގެ ްލިބުނު ްއަިނާޔ ްމީހާގެ؛ މަރުވެގެންދިޔަ

ްއޮން ްބަޔަކަށްްޙައްޤު ްއެއްކިާބވެގެްނވާ ްތެދުމަގުން ްހިނދަކުއޭ. ްހުރިހާ ްތެދުމަގުަގިއ ްއޭނާ ްނިޔަތުގަިއ، ްތެދު ްއޭނާ ނާނީ

ްނުކުމެވަަޑއިނުގަތުމަްށް ްބޭފުޅުން ްަވކާލާތުކުރަްއވާ ްކޯުޓތަކުަގއި ްދިފާޢުގައި ްބޭފުޅުންގެ ްމިފަދަ ްދެން ްނޯންނާނެ. ޙައްޤެއް

ް ްމި ްބޭފުޅުން، ްއެފަަދ ްޮގވާލަން. ްދިފާޢުގައިްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްފަހަތުގައި، ްބޭފުޅުންގެ ްކަހަލަ ދެންނެވި

ްނެތް.ް ްަޝއްެކއް ްއެއްވެސް ްހިތްވަރު. ްކަމަށް ްއެ ްދެއްވަނީ ްއެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްނަމަ ްވަނީ ްކަމުަގއި ނުކުމެވަަޑއިގަންަނވާ

ްކަމެއް.ް ްދިރުެމއްވާ ްއޭގައި ްޖެހޭ،ްބަަދލުހިފަންޖެހޭ.ްބަދަލުހިފުމަކީ ي اةٌ ي ا أُولِي و  އަޅުަގނޑުމެންނަށް اِص ح  ل ُكْن فِي اْلقِص 

ތިޔަްަބއިމީހުންނަށްްދިރުމެއްްެވއޭްބަދަލުހިފުމުގަިއ،ްޤިޞާޞްހިފުމުގަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަންްކުރަންޖެހޭ.ްއެކަްންްاْْل ْلب ابِ 

ްދާ ްމީހުން ްއެ ްދުވަހަށް ްއަނެއް ްދުވަހުން ްއެއް ްމީހުން ްކުރަމުންދާ ްކަންތައްތައް ްެއކަހަލަ ްކަމުގަިއްނުކޮށްފިއްޔާ ްއެ ނީ

ްމީހުންނަށްް ްއެފަދަ ްގޮވާލަން ްސަރުކާރަްށ ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުަގނޑު ްހިތްވަރުލިބެމުންދާނީ. ްމީހުންނަށް ްއެ ކުރިއަރަމުން.

ްޒަމާުނެގް ްމި ްހޯދައި، ްބަލައި، ްކޮންތާކުތޯ ްތިބީ ްމީހުން ްޚަރަދުކުރާ ްފައިސާ ްކަންކަމަށް ްއެފަދަ ްމީހުން، ހިތްވަރުދޭ

ްބޭނުންކޮށްް ނޑުްވަސީލަތްތައް ްއަުޅގަ ްވެސް ްފިޔަވަުޅއަާޅށޭ.ްމިއަދު ްޤާނޫނީ ްެއކަށީގެްނވާ ްމެދު ްމީހުންނާ ްހޯދައި،ްއެ ގެން

ްއުސޫލުތަްއް ްޤާނޫނީ ްހަމަތައް، ްޤާނޫނީ ްކުރަން. ްއެކަން ްޖެހޭނެ ްވެސް ްމާދަމާ ްފިޔަވަުޅައޅާށޭ. ްޤާނޫނީ ގޮަވއިލާނީ

ްދި ްބާއްޖަވެރި ްހަމަޖެހޭ ްތެޭރގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހިނދަކު ްއަުޅގަނުހިންގޭހާ ްތަްނ،ރިއުޅުެމްއ ްއުޅޭ ްނޑުމެން

ް ްޮގވާލަން. ްސަރުކާރަށް ްއެހެންަކމުން، ްނުދެކޭނެ. ްވެސް ްއެކަކު ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަތަޢާާލްهللا ސުބްޙާނަހޫ

ްމިފަދަް ްދަންނަވަން.ްއަދި ްުދޢާ ްއެދި ްދެއްވުން ްއަވަްސްޝިފާއެއް ްފަހުމީގެްޞިއްޙަތަށް ްއަލްހާން ްއަޚް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަުޅަގނޑުމެންްހާދިސާތަކުގަ ްވެްސ ްާޢއިލާތަކަށް ްބޭފުޅުންގެ ްެއ ްބޭފުޅުްނނާއި ްހުރިހާ ްގޮސްފަިއވާ ްމަރުެވގެން ިއ

ްވަރަށްް ްމީހުންނަށް ްއެ ްއަދަބު ްޙައްޤު ްއަވަހަށް ްވަރަށް ްމީހުންނަށް ްކުރި ްކަންތައްތައް ްއެަފދަ ްއަދިެވސް ކެތްތެރިވުމަށާ

ނޑުްަވކިވެލަން.ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ްއަވަހަށްްައޅުަގނޑުމެންގެްަސރުކާރުންްދެއްވުމަށްްއެދިްގޮ ްާވލަމުންްއަޅުގަ

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާންދޫްދާއި

ުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްުކއްލިްމައްސަލަެއްއގެްގޮތުަގއިްމިއަދުްހުށަހެޅިގެްން. حينحون الرّ بسن هللا الرّ 

ްމައްސަލަިއގަިއ؛ްއާ ްއުޅޭ ްހަރުކަށިްމި ްހަމަލާ ްދިން ްމި ްއަށް ްފަހުމީ ްއަލްހާން ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ެދ،ްފޭދޫ

ްއެް ްކުްށވެރިކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ްމިކަން ްވެސް ްނަމުގައި ްދާއިާރގެ ްދާންދޫ ްއަދި ްކުްށެވރިކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ އިބާރާތުން
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ްޢިއްޒަތްތެ ްދަންނަވަން. ްދުޢާ ްއެދި ްޝިފާައކަށް ްއަވަސް ްމިކަމާްމަނިކުފާނަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ރި

ްމަޖިލީހުގައިް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދިމާވީމާ ްކަމެއް ްިމފަދަ ްަވގުތެްއގައި ްކަންކަމުގައި،ްކޮންމެ ްވިސްނަން.ްމި ފުންކޮށް

ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނެތް. ްތިބެވޭކަށެއް ްމަޑުން ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ަބްވާހަކަދަްއކަިއގެން

ްއުޅެނީް ްމި ްހައްލުނުވެގެން ްމައްސަލަ ްމި ްއަސްލު ްރާއްޖޭގައި ްމި ްކަންކަން، ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ވިސްނާލަންޖެހޭ

ކީްއވެގެންތޯ.ްކޮންމެްސަރުކާެރއްްހިންގާއިުރަގއިްެވސްްއެްސަރުކާރެްއގެްތެރޭަގއިްއެބަްެއނގޭްދިވެހިރާއްޭޖގައިްގޭްނުގް

ްކޮބައިް ްމީހުންނަކީ ްބޮޑެިތ ްއެންމެ ްމީހުން؛ްހިންގާ ްހިްނގާ ްމަސްތުވާތަކެތި ްީކއްެވގެންކަން. ްކުރަނީ ްކަްނކަން ްއެ ކަން.

ްމީހާް ްއެ ްޖެހޭްސީދާ ްއެބަ ްބައެްއކަން.ްސަރުކާަރަކށް ްތަނެްއަގއި،ްކޮންތާުކްތިބި ްމީހުންނަކީްކޮން ްބޮޑެތި ްއެންމެ މިއަދު

ްއަތުލެ ްނޫން ްމީހާއެއް ްުކޑަ ްނުކުންނަ ްފަރާތުން ްޭއނާގެ ްއިނދެފައި ްއޭނާ ްބޮުޑްނެގެން. ްއިންނަ ްޭގަގއި ެވންވީ.

ްސަރުކާރަްށް ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިކަްންހައްލުނުކުރެވޭނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޫނނީ ްއަތުލެިވގެން ވިޔަފާިރވެރިޔާ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ްހައްލުވާނީ ްކަންކަން ްބައެއްކަން.ްއެހެްނީވމާ،ްމި ްކޮން ްހިންގަނީ ްމިކަން ްއެނގޭނެ ވެސް

ްވިދާޅުް ްނިޒާަމކީްއެ ްޝަރުޢީ ްރާއްޖޭގެ ްއާދެ، ްޮގސްގެން. ްއަސްލަށް ްސަބަބުތަކުގެ ްމިދެންނެވި ނުޑ ްމަިއގަ ވިހެން

ްހިނގީމަ،ް ްކަެމއް ްބާވަުތގެ ްއެނގޭ.ްމި ްއެބަ ްއެންމެންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްނިޒާމެްއްކަމަށް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ

ްއެ ްދައްކަނީ. ްވާހަކަ ްއެ ްނޫން ްކުރީމަާކ ްއަސަެރއް ްކުރިންްމިބާވަތުގެ ްއަހަރެއް ްއެތައް ްމީގެ ްވާހަކަ ްއެ ްއެމް.ޑީ.ޕީން އީ

ްތެެރއިންް ްނިޒާމުގެ ްލައިގެން،ްޝަރުޢީ ްދުރަށް ްމީހުން ްކޮަރޕްޓު ްއިޞްލާޙުކޮްށގެން، ްނިޒާމު ްޝަރުޢީ ދައްކަމުންދިޔައީ.

ްކަންކަން ްމި ްލައިގެން ންދުރަށް ްދަ ްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްހާަލތާއި ްއިޞްލާުޙުކރެވެން ްިމއަދުްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ިޑވަުޅގައި

ްނުފެނޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކަމަކަށް ްވެދާނެ ްކަންކަން ްމި ނަޑކަށެއް ްއަުޅގަ ްމެނުވީ ްކޮށްގެން ްކަންތައްަތއް ްމިދެންނެވި އިސްވެ

ްހަމަް ްހަމަލާތަކަކީ ްމަޖިލީހުގެްްރައީސް. ްރައްޔިތުންެގ ްވެސް، ްޢާއްމުންނަށް ްތަކުާރރުކޮށް ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށްްެވސްްމަރުެގްއެތައްްހަމަލާެއއްްމިއަދުްމިްަވނީްމެދުވެރިވެފަ.ްޢިްއޒަތްތެރިްްމެންބަރުންނަށްްވެސްްޢާއްމު

ް ްނޫންތޯ ްުކރިމަތީގައި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޢިްއޒަތްތެރ17ްްިރައީސް. ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްފަހު ްއަށް ފެްބރުއަރީ

ްއަ ްދިން ްފުލުހުން ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްޢާއްމު ްވެސް ްއެްމެންބަރުންނަށް ްވެސް ްމިއަދު ްއަނިޔާ ްދިން ނިޔާ؛ްސިފައިން

ްިމް ްއޮްއވާ ްހައްލުނުވެ ްެވސް ްކަންކަން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްލިބުނީ. ްފަށެއް ްއެތިފަހަރަކަށް ްކޮންމެ ްޖެހި ްފަހު ްއަށް އަނިޔާ

ްޖެހޭް ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ ްމި ްަތކުރާރުެވގެން ްއަެންއކާވެސް ްކަންތައްަތއް ދެންނެވި

ްކޮބައިތޯްރަ ްއެީކގަިއ. ްސަރުކާރާ ްނިޒާމާއި ްޝަރުޢީ ްމަޖިލީހާއި ްރައްޔިތުްނގެ ްހިންގަނީ ްދައުލަެތއް ްއެީކަގއި އްޔިތުންނާ

ނޑުމެންްމިްއުޅެނީ.ްކަމެއްްކުަރންވީމާްއެްކަެމއްްކުރުމަށްްަޓކައިްޝަރުޢީްނިޒާމުްވަރަށްް ކޮންކަމެއްްުނވެގެންތޯްއަުޅގަ

ްރައްޔިތުންގެ ްމަސައްކަތްކުެރވޭ. ްމިއަުދްްބޮޑަށް ްއެހެންވީމާ، ްމަސައްކަްތކުެރވޭ. ްއެބަ ްވެސް މަޖިލީހުގައި

ްމިް ްހުރީ. ްހެދިފައި ްޤާނޫނުތައް ްނެހެދިގެންތޯ؟ ްޤާނޫނެއް ްކޮން ްއުޅެނީ ްމި ްނުވެގެން ްކަންކަން ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުރަ ްޙުކުމެއް ްނިޒާމުން ްޝަރުޢީ ްހުރީ. ްކުެރވިފަިއ ްވެސް ްމަސައްކަތް ްކުރަންޖެހޭ ްދަށުން ްކަމެްއްޤާނޫނުގެ ންވީމާ،
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ްެއއީީކް ްއެހެންވީމާ، ްނިމޭ. ްައވަްސެވ ްމައްސަލަތައް ްނިންަމންޖެހޭ ްކަންކަން، ްކުރަންޖެހޭ ްއަވަްސެވގަނެގެން ކުރަންވީމާ

ްޤަބޫލުކުރެވޭނެްވާހަަކެއއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނުޑގެްުސވާލަކީްައޅުަގނޑުމެންނަށް...

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއްޠަލިބުމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުްރާގެފަރެސްމާތޮޑާްދާއި

 .د وعلى آله وصحبه أجوعيننا هحوّ  دسيّ الم على الة والسّ الصّ  .العالوين ربّ  هلل الحود .حينحون الرّ بسن هللا الرّ 

ޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް،ްފޭދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަލްހާންްފަހުމީްްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ނޑުްދާއިރާގެްރައްޔިތުންގެްފަރާތުންްވެސްްއަށްް ދިންްއަނިޔާވެރިްހަމަލާްއަޅުަގނޑުްކުްށވެރިކުރަން.ްހަމައެހެންމެްއަޅުގަ

ްމިް ްގުިޅގެން ްހަމަލާއަކާ ްޮކންމެ ްމިފަދަ ނޑުމެންނަށް ްަރއީސް.ްއަުޅގަ ްކުްށވެިރކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަލާ ްއެ އަޅުަގނޑު

ްމައްސަަލއެްއގައި ްކުއްލި ްމަރުހިފުމުގެްްމަޖިލީހުގައި ްމަރަށް ްއެބަހުރި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްނުފުދޭ. ބަހުސްކުރުމަކުންެންއ

ްދަނީ.ް ްމި ްވެގެން ްއަހަރެއް ްއެަތްއ ްއޮންނަތާ ްޤާނޫނު ްއެ ްކޮމިޓީގަިއ ްބެހޭ ްސަލާމަތާ ްޤައުމީ ްޤައުމީ ްހުށަހެޅިފަ. ޤާނޫނު

ތުްމިއަދުްޮއތީްއެމް.ޑީ.ީޕގައިްކަމަށްްވާީތްއެހެންނަމަވެސްްއެްޤާނޫުނގެްމަސައްކަތްްނުނިންމާ.ްއެްކޮމިޓީގެްއަޣްލަބިއްޔަ

އަޅުަގނޑުްއެމް.ޑީ.ީޕގެްމެންބަރުންނަށްްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެިރކަމާއެކީްދަންނަވަްނ،ްވީާހވެްސްއަވަހަކަށްްިމއަދުްެވސްްެއް

ްފޮނުއްވައި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްޤާނޫނު ްއެ ްނިންމަވާފައި ްކޮމިޓީން ްފާސްކޮށްްބޭފުޅުން ްމަޖިލީހުން ްމި ދެްއވަން.

ްްސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރައީ ްފޮނުވަިއގެން ްތަންފީޛުއަށް ްހަމަޖައްސަވައެ ްގޮތެއް ްރައީސް.ކުރެޭވނެ މިްްއިެދްއަވން.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެމް.ީޑ.ޕީމަ ްހުށަހެޅުއްވީ ްއްސަލަ ްމެންބަރެްއ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެްްއެހެންނަމަވެސް ގެ ްމި ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ްެއމް.ޑީ.ޕީމަސައް ްތެރެއިން ްފެނިފަްގެކަތްތަުކގެ ްމިހާތަނަށް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެ ްނެތް. އެއް

ްއެހެންކަމާ ްރައީސް. ްއެީކަގއި ްއާދޭހާ ްއެީކގަިއްަވރަށް ްެއއްއަެނއްާކވެސް ްދަންނަވަންްއަދިވެސް މަޖިލީހުގަިއްްމިް.ފަހަރު

ްމަރު ްމަރަށް ްއަޣްހިއޮތް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްޤާނޫނު ްޤާއުފުމުގެ ްއޮތް ްމިއަދަށްލަބިްއޔަތު ްމިއަދުން ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްސަލާމަތާ ްމީ

ްނިންމަވައި ްޢިއްޒަތްތެރިވެސް ްއޮތްްދެްއވުން. ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމިއީ ްމިކަމުގައިްްރައީސް. ްބިރެއް. ްބޮޑު ވަރަށް

ްއައިސްއަޅުަގނޑު ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްފާޑުްޖުޑީޝަރީްމެން ްޙުކުމްކުރައްވާ.ްކިޔަައށް ްޖުޑިޝަރީން ްނުފުދޭ. ކަސް

ްމަނައެހެން ްޙުކުމް ްްމުގެކުރުަތންފީޛުވެސް ްނުކުެރވޭ. ްަތންފީޒެއް ނޑުމެންނަށްްމަރުޙަލާ ްއަުޅގަ އިހަށްދުވަހު

ވާހަކަްދެއްކުން.ްްދެންްތަފާތުް،ނިސްޓަރުްމަރަށްްމަރުހިފުގެްއަމުރެއްްނެރުމާްުގޅިގެންްއަުޑއިިވގެންދިަޔއީްދިަޔއީްހޯމްްމި

ްދެކޮޅު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްޕާޓީއެކަމާ ްއެމް.ްހެދި ްބުނީޑީ.ފީއަކީ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްހިފައިގެންނުވާނޭް. ްމަރު .ްމަރަށް

ަގނޑުމެންްތަޢާލާގެްދީނުގައިްައޅުޞުބުޙާނަހޫްވަهللاްހިފަން.ްއަންަގވާފައިްއޮތީްމަރަށްްމަރުްއެހެންނަމަވެސްްޤުރުއާނުަގއި

ްަވތަޞުބުޙާهللاް،ްތިބެފައި ްނަހޫ ްދެކޮޅަށް ްޙުކުމާ ްވާަހކަޢާލާގެ ނޑުމެން ްމިފަދައަުޅގަ ްދެންްކަްދައްކާަފއި ްހިނގުމުން މެއް

ްމި ްނަތީޖާްއައިސް ްއޭގެ ްވާަހަކދެއްކީމާ، ްކޮބައިތޯ؟ްްމަޖިލީހުަގއި ްމިްއަކީ ްކުާރއިުރގައި ްަކންތައްތައް ްމިއީ އެހެްނވީމާ،

ްއެބަ ްހުންނަން ްއިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ްމެންބަރުން ްޤަްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫނުޖެހޭ.ްމި ްމަޖިލީހުގައުމުގެ ްއޮތީ ްބާރު ް.ްމިްހެދުމުގެ
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ްތަ ްމަޖިލީހުގަކުރުންފީޒުޤައުމުގެ ްއޮތީ ްވެސް ްބާުރ ްމަޖިލީމުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްހަޤީޤަތުގައި ްކަމެއްް. ްކޮންމެ ްބޭނުންވާ ހުން

ް،މިކަންްކުރުމުގެްބާރުްއޮތީްހަމަްއެހެންމެްޖުޑިޝާރީްލައްވާްެވސްްކުރުވޭނެ.ްމިއަދުްސަރުކާރުްލައްވާްވެްސްކުރުވޭނެ.

ްބާ ްމަޖިލީހަށް.ފުރިހަމަ ްރަްއޔުުތންގެ ްއޮތީ ްަވުގތުކޮޅެްރު ްުކޑަކުަޑ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ނުޑްްްއކަންއެހެންވީމާ، ްއަުޅގަ ެވސް

ްއެހެންކަމާއެީކގަް ްޤަބޫލުކުރަން. ްނިންމާލަމުންއި ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވައިލާްވެސް ްމިވެސް ްމިފަދަްްނީ ްހުރި މަޖިލީހުގައި

ްބެލޭނެ ްރަނގަޅަށް ްތަޙްް،މައްސަލަ ްޤީޤީ ްމަރުޙަލާތަކާއި ްކަންތައްތަކާ ްއެހެން ްޤާއުމީބިލުތަގުޅޭ ްބެހޭްްއް ސަލާމަތާ

ްބަްނޑެލި ްނުބަހައްޓާކޮމިޓީގައި ްޖަހާފައި ްޢި، ްޖިނާޢީ ްހުރި ްކޮމިޓީގައި ްސަލާމަތު ްމަރަށްްއަޖުރާޤައުމީ ްޤާނޫނާއި ތުގެ

ްޤާނޫނާ ްމަރުހިފުމުގެ ްއެއެޫނން، ްނިންމާލަދެްއވާށޭ. ްައވަހަކަށް ްވީާހެވސް ްޤާނޫނުތައް ްްވެސް ފުރިހަމަްކޮމިީޓގެ

ްމިއަޣް ްބޭނުންވެއްޖެްއަދުލަބިއްޔަތު ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްއެމް.ޑީ.ޕީަގއޭ. ްމިއަދަށްއޮތީ ްމިއަދުން ްބިލުތައްްްްއޔާ ްއެ ވެސް

ްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްކުރިއްްސްދެވިދާނޭ.ްޝުތަނަށްްގެނެފާސްކޮށްފެންްމިް

ް

ްސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުލިމާފަންނުްދާއިވި

ްޢިއްް ްރައީސް،ޝުކުރިއްޔާ ްމައްސަލަްންމެއަުޅަގނޑުްޒަތްތެރި ްކުއްލި ްމިްކުރިމައްޗަށް ްހުށަހެޅިގެން ދަނީްްއެއް

ްމެންބަރަކަށްްހަމަލާދީފައިްމިޢިއްޒަތްތެރިްއިގަންަނވާްނިވަޑަްގައިްހިމެްމަޖިލީހުްދާންތަކަކާެއކު.ނއަނެއްާކވެސްްތާރީޚުންްހަ

ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅުއްވައިްވަނީ ްމައްސަލަ ްޢިްއޒަތްތެދެްކުްއލި ްމެންބަރުއްވި ްރި ރާގެްދާއިްއުތުރުްމާފަންނު،

މީްއަށްްމިްވަނީްފޭދޫްދާިއރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްައލްހާންްފަހުް،މެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްހުށަހެޅުއްވިްފަދައިންް

ްހެޔޮ ްދެންނެވިޔަސް ްރޯމާދުވާލޭ ނަޑކަށް ްތިބިްސަރަހަ.ްހަމަްގާތްގަ ްބަޔަކު ްއެތައް ްމިއްދެްއގައި ްމިކަން ވަނީ.ްްހިނގާފައި

ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްޒިންމާ ްްމިކަމުގެ ްގޮތުަގއި؛ ްބޮޑަށްމިފަދަ ްއެންމެ ްޒިންމާ ްހަމަލާތަކުގެ އަޅަންޖެހޭްްޒިންމާ

މުގެްގިނަްވާހަކަތަކަްށްއަީކްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލިސް.ްދެންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްމިތާްއެްވިދާުޅވެދެްއވުްމުއައްސަސާ

ްއިާތއީދުއަޅުަގނޑުް ނޑުމެްނގެ ްކުރަން.ްއަުޅގަ ްއެބަ ްއަށް ްއިންތިހާ ްމިފަހުމާލު ްތަނަކީްހުރި ްމި ްކަންތައްތަުކގައި.ްއެއީ ްދަ

ޖުމްހޫރިއްޔާ،ްވެރިކަުމގެްބާރާްއަދިްތަމްސީލުކުރަނިވިްމުއައްސަސާ.ްަރއީސުލްްަރއްޔިތުންގެްެއންމެްބޮޑަށްދިވެހިރާއްޖޭގެް

ްޙަ ްވެސް ނޑިޔާރުން ްގެފަ ްފޮްޤީޤަތުަގއި ްމުއަްއސަސާނުަވއިއަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްއޮތް ްބާރު ްަބއިތިއްެބވުމުގެ އަީކްްލެވި

ނޑުްހިތަށްްއެބަރައްޔިތުންގެްމަޖި ރިްމަޖިލީހުގައިްދެންމެްހަމަްޢިއްޒަތްތެްއަރާްމިދިޔަްއަހަރުްމިްލިސް.ްމިހިނދުްއަޅުގަ

ކެރުނީްއްްނިންމުމަށްްމިތަނަށްްހާޒިރުވާންމަރުގެްއަދަބާްބެހޭްގޮތުްންބަހުސްކޮށްލާްކަމެްންމެންބަރަކުްއެްވިދާުޅވިްފަދައިް

ްރައީސް،ް.މެންބަރުންނަށ18ްް ްްޢިްއޒަްތތެރި ްވޯޓުިދނީ ްންބަމ18ްެއެއަށް ްވޯޓ28ްުރުން. ްއެއަށް .ްނުދެްއވާެމންބަރުން

ްވޯޓުނުެދއްވާ ްއެއަށް ްެއުކްފާހަގަކުރަން ްހިތާމައާ ްްއަޅުަގނުޑވެސް ްހަމަ ްމެންބަރުން ްގިނަ ްތިބި ްއެބަ ްތިއްބެވި ްމިްމިއަދު

.ްިމއީކީްިސޔާސީްގޮތުންްދަްއކާްވާހަކަްވާްއެމް.ޑީ.ީޕގައިމައްސަލަްހުށަހެޅުއްވިްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްހިމެނިވަޑަިއގަްނނަ

ދުވާުލްައނިޔާވެރިކަާމއެކުްރޯމާްންޖެހޭްކަމެއްްމީ.ްމިފަދައެއްްނޫން.ްމިީއްދިވެހިރާއްޭޖަގއިްވަރަށްްސާފުްތާރީޚެއްްލިެޔވެ
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ނޑުމެންްމި ްއަުޅގަ ްޢިްއޒަތްތެިރްތަނުގައި ްދާއިރާގެ ްހިމެނިވަޑަިއގެންނެވިްރ.ްއަތޮޅުްއުނގޫފާރު ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއެކު ނާ

ްއަފް ްމަރުޙޫމް ްޑރ. ްމެންބަރު ްޢަލީކުރީގެ ްހަރާޝިމް ނޑުމެނގެ ްއަުޅގަ ްއާދާންތައް ްއެަބްކުން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ަރން.

ްެވގެންދިޔަްނގޭއެ ްއަްެއކަމުަގއި ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްނަފްސާކަންތައްތަކުން ްއެ ްައޅުަގނޑަކަށްްދިވެސް ްއަސަރުކުރޭ. ީނ

ްމީހެއް.ް ްއުޭޅ ްތަންތާނގައި ްާޢއްމު ްޢާއްމުކޮށް ްބޮޑަްށ ްވުރެ ްމެމްބަރުންނަށް ްގިނަ ްއަުޅަގނޑަކީ ްނެތް. ްެއއް މައްސަލަ

ްއެހެން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްައދި ްއާއި ްޢާއިލާ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ނޑަކީ. ްއަޅުގަ ްމީހެއް ްދަތުރުކުރަންޖެހޭ ްފެރީއަކުން

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްކަންތަްއތަކުަގއި ްއެހެންވީމާ،ްމި ްކަންބޮޑުވާނެ. ްމިކަމާ ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢާއިލާތަކުގެ މެންބަރުންގެ

ްމިކަންް ްހުށަހަޅަންވީ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްނޫން ްއެއް ްއަނިޔާލިބުނީމަ ްއެކަނި ްމެންބަރަކަށް މަޖިލީހުގެ

ްއެކަންޏަކު ްމިތާކު ްމާލެއަުކ ްފެތުރިފަިއވާްްހިނގަނީކީ ްރަށެއްަގއި ްޮކންމެ ްދިރިއުޭޅ ްމީހުން ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްމުިޅ ނޫން.

ްމީހުންް ްއަކީ ްފުރަމާލެ ްާޚއްަޞކޮށް ްއެއް.ްއަދި ްނަތީޖާ ްބިުރެވރި ްނުކުމެފައިވާ ްަރްއޔިތުންނަށް ްއަތޮޅެްއގެ ބިރެއް.ްކޮންމެ

ްމެންބަ ްމަޖިލިސް ްހުސްއެކަިނ ްއެހެންވީމާ، ްހިނާގނެ. ްމިކަން ްވާތީ ްކުއްލިްގިނަކަށް ްނޫން ްހަމަލާދިނުމަކުން ރަކަށް

ްއެއް.ް ްމައްސަލަ ްޒިންމާނަގަންޖޭހޭ ްމަޖީލީހުން ްމި ްއެއް. ްމައްސަަލ ްބޮޑު ްމާސިންގާ ްަޤއުމީ ްމިއީ ްބާއްވަްނވީ. މައްސަލަ

ްހުއްޓުވެންޖެހޭނެްމައްސަލަްެއްއ.ްބާރުްއޮތްްމައްސަލަްެއއްްަކމުގައިްދަންވަމުންްަވިކވެލަން.ްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްވަރަށްް

ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ް

 

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ޙައްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުްޗަންޮގޅީއްމަ

ްވެސް،ް ްތެރޭގައި ްފެބްރުއަރީ ްވެސް، ްތެރޭަގއި ްޑިސެމްބަރުގެ ްމި ްނޫނަސް، ްމިދާކަށްދުވަހު ްދާދި ްމިކަމަކީ ޝުކުރިއްާޔ.

ން،ްޢާއްމުވަމުންްދާްަކމެއް.ްކަމުގެްނުަރއްކާތެރިކަންްމިތަނުންްކޮޅެއްނެތިްކޮންމެްޖެނުއަރީްތެރޭގައިްވެސްްހަމަްހިނގަމު

މަހަކުްކަހަލަްގޮތަކަްށްމިްދަނީްއަުޑއުފުލަމުން.ްއެހެންނަމަވެސްްހިތާމަްައކީްތަންފީޒީްާބރުންްޤާނޫނެއްްނެތޭްކިޔާަފިއް

ްނުކުރަނީ ްމިކަން ްނޫން ްނެތިގެނެއް ްާޤނޫނު ްހުއްުޓވާލަނީ. ްކަންތައް ްއޮްތްމި ްބުނެފަިއ ްނޫހުގައި ްމިދާކަށްދުވަހު ްދާދި ކީ.

ްވަސީލަތްތަްއް ްގޮތް ްބޭނުންވާ ްހިފަން ްމަރު ްމަރަށް ްވަނީ ްބުނެފައި ްމިނިސްޓަރު ްހޯމް ްގޮުތަގއި ްހަނދާންވާ އަޅުަގނޑަށް

ްމަރު ްއިންޖެކްޝަންޖަހައިގެން.ްމަރަށް ްމަރަން ްގެންނާނަމޭ.ްޖަލުގައި ްޤަުއމުތަކުން ްތަރައްީޤވެފަިއވާ ހިފަންޖެހޭްްދުނިޔޭގެ

ްބާރުންް ްތަންފީޒީ ްއިްއވީމާ، ްޙުކުމް ްފަރާތުން ްއިްއވާ ްޙުކުްމ ްއެއީ ްހަދާކަށްނުޖެހޭ. ްޤާނޫނެއް ްކޮންމެހެން ގޮތް

ްއެނބުރޭނީް ްސޯބުތައް ްކުދި ްގޮތަކަޭށ ްއެނބުރޭ ްސޯބު ްބޮޑު ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވެ ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭނެ.

ްކަ ްމި ްބީދަިއން، ްބުާނ ްސަރުކާރުްންމުސްކުޅިވެރިން ްހަމަ ްވެްސ ްފުރަތަމައިނުްނ ްޓަކައި ްހައްލުުކރުމަށް ންތަްއ

އަަހރަށްްނުވަތަްއުމުރަށްްޙުކުމ18ްްްއިސްނަންަގވަިއގެންްއެްކަންަތއްްކުރަންފެށީމާ،ްެއކަންތައްްާވނެ.ްޙުކުމްްއިްއވާފައިް

ްތަންފީޒުކުރެް ްޙުކުމް ްއެއީކީ ްދޫކޮށްލީމާ، ްޖަލުން ްނުވަނީސް ްމަސް ްދެތިން ްމީހާްއިްއވާފައި ްއިއްވާ ްޙުކުމް ްނޫން. ވުނީީކ

ްދެް ްގެންގޮސްަފއި ްތަނަށް ްއެ ްޓަކައި ްތަންފީޒުކުރުމަށް ްބާރުން ްތަންފީޒުކުރާ ްފަރާތުން، ްތަންފީޒުކުާރ ްއިްއވާނެ. ޙުކުމް
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ްޫދކޮށްލަންޖެހޭް ްއެއް. ްއަނިޔާ ްތެރެއަށް ްމުޖްތަމަޢުގެ ްއަނެްއާކވެސް ްލިބެނީ ްއޭގެން ްޫދކޮްށލީމާ، ްތެޭރގައި މަސްދުވަހުގެ

ްެއްސަ ްތެރެއިން ްރޭވުމުެގ ްުނަވތަ ްދަށުން ްފަރާތްތަކެްއގެ ްބޮޑެިތ ްގޮތުަގއި ްހީާވ ްއަޅުަގނޑަށް ްތެޭރަގއި ބަބަތަކުގެ

ަގއި.2114ްްފެބްރުއަރ1ްްީކަންތައްތައްްހިނގަމުންދާތީވެްދޫކޮށްލަންޖެހޭ.ްހިތާމަވެރިްހާދިސާްއެއްްމިްހިނގާފައިްވަނީް

ްކަމަ ްދުވަްސވީ ްިއސްލާމްވި ްާރއްޖެ ްދުވަހަކީ ްކުރާއިުރަގިއްއެ ްކަންތައް ްމިަކހަލަ ްލަާފކުރެވެނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ށް

ނޑަްށްހީވާްގޮުތގައިްަބިއވެރިވޭ.ް މީގެތެރޭަގއިްވަރަށްްގިނަްސިާޔސީްފަރާތްތަކާްއަދިްވަރަށްްިގނަްވިޔަފާރިވެރިންްއަުޅގަ

ްބާރު ްހިނދު،ްޤާނޫނީ ްއޮތް ްހަާދފައި ްޤާނޫނެއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްކުށްަތކާ ްގޭްނގު ްފަރާތްތަކުން،ްްއެހެންނަމަވެސް ލިބިފައިވާ

ތަންފީޒީްބާރުންްއަދިްބާރުވެިރކަންްނުގެންދަނީ.ްމިހެންްވާްެއއްަޗކީްައޅުަގނޑުްިދވެހިބަހުންްމީހުންްބުނާްއަޑުިއވޭްަނގޫް

ފިތިފައިްއޮއްިތއްާޔްއޭތިްވެްސްހަމަްތާށިވާނޭ.ްއެހެންވީާމ،ްއަޅުަގނޑަށްްީހވަނީްތަންފީޒީްބާރުްއޮތީްނަޫގްފިތިފައިހެން.ް

ޅުަގނޑުްގޮވާލަން،ްހޯމްްމިނިސްޓަރުގެްނޫސްބަޔާނާްއެްއޮގތަށްްހުރިހާްކަމެއްގައިްވެސްްތަންފީޒުކުރަްއވާށޭ.ްޤާނޫނެއްްއަ

ްޮއްތް ްއެބަ ްވެސް ްތަނެއްަގއި ްހުރިހާ ްދުނިޔޭގެ ްުކޑަކުރާކަްށނުޖެހޭނެ. ްބާރުވެިރކަން ްތަންފީޒީ ްބޭފުާޅ ްއެ ްކިޔާފަިއ ނެތޭ

ްބޭފުޅާ ްބޭނުންކުރެވެން.ްއެ ްބޭފުާޅްްޓެކްނޮލޮޖީ ްއެ ްއިޚްތިޔާރު ްބޭނުންކުރުމުގެ ްޓެކްނޮލިޖީ ްނަމަ،ްއެ ްވަނީ ްކަމަށް ބޭނުން

ްއެހީް ްހިންގާފައިވާްފަރާތްަތއްްދުނިޭޔގެްއެހެންްަޤއުމުތަކުގެ ްވަޅީެގްަޒޚަމްްނުވަތަްގޭްނގުްކުށްަތއް އަށްްލިބެންވާނެ.ްމި

ް.ްއަދިްމިްޤައުމުންްމިްވަބާްނައްތާލުން.ްހޯދަންޖެހޭްކަމުގައިްވަނީްނަމަްހޯދައިގެންްވެސްްއެްކަންތަްއްކުރުން

ް

ްހަކަދެއްެކވުން:ދުްރަފީޤުްޙަސަންްވާކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަފުވައްމުލަ

ްއަލްހާންް ްމެންނބަރު ްދާއިރާެގްޢިއްަޒތްތެރި ްފޭދޫ ްއަޚް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި `.ްޝުކުރިއްޔާ

ްމަހުގެް ްމި ްއަށް 1ްްފަހުމީ ްއެ ނޑުްވަނަ ްޢަމަލެއް.ްއެހެންކަމުން،ްއަުޅގަ ްފިޑި ްނުރައްކާތެރި ްވަރަށް ްއަކީ ްހަމަލާ ދެވުނު

ްފުރާނަްސަލާމަތްވީތީް ްހަމައެއާެއކުްއެްމަނިކުފާނުގެ އަްށްهللاްހަމަްއެްޢަމަލުްހަރުކަށިްއިބާރާތުންްކުށްވެރިކުރަން.ްއަދި

ތުަގއިްދުޢާްދަންނަވަން.ްއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރިްގެްޚަޟްރަهللاޙަމްދުކުރާްހާލުްއެްމަނިކުފާނަށްްއަވަސްްޝިފާދެްއވުންްއެިދް

ްޓަަކއިް ްހުއްޓުވުމަށް ްޢަމަލުތައް ްމިފަދަ ްނޭދެވޭ ްހިނމުންދާ ްމި ްތެރޭަގއި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްފަހަކަށްއަިއސް ްމި ރައީސް.

ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ްކުރިން ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްޮބުޑ. ްވެސް ްވަރަށް ްަމސައްކަތް ްކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން

އެންމެހައިްމެންބަރުންްވެސްްފާހަގަކުރެްއވިްފަދައިންްއަުޅަގނޑުމެންގެްމިފަދަްކަންތައްތަްއްމިްމުޖުތަމަޢުގައިްމިްހިނގާް

ްޝާމިލުވާ،ް ްެވސް ްމަރުޙަލާގައި ްތަންފީޒީ ްއަދި ްމަރުޙަލާގަާޔއި ްޝަރުޢީ ްއަދި ްުކރުމުގަޔާއި ްތަޙްޤީޤު ްކަންތައް ނޭދެވޭ

ނޑުމެންެގްމުޖްތަމަޢަކީްކުރީގައިްވެްސްހިމެނޭްހުރިހާްފަރާތްތަކަކުންްހުރި ހާްމުއައްސަސާތަކަކުންްެވސްްއެބަްޖެހޭްއަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންްމިހާތަނަށްްއުޅެމުންްއައިްކަހަލަްއަމާން،ްރައްކާތެރިްޞުލްޙަވެރިްމުޖުތަމަޢަކަށްްހެދުމަށްްޓަކައިްވަރަށްް

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްމަަސއްކަތްކުަރްއވަން. ްއެކު ނަޑކަްށްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްގާްތގަ ްމީގެ ްދިޔަ ްފެނިގެންދިަޔ ނަށް

އަހަރަކަށްްވުރެްކުރިްންއަުޅަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުގަިއްވަަރށްްކެރިގެްނ،ްމިފަދަްކަންަތއްތަކަށްްވަރަްށްޖެހިލުމެއްްނެިތް
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ްއަވަހާރަކޮށް ްޑރ.ްއަފްރާޝީމް ްކަުމަގއިާވ،ްޝަހީދު ްއަޚެއް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގެންދެވި ްހާދިސާ.ްވަކާލާތުކުަރްއވަމުން ލި

ްއަވަހާަރކޮށްލަންޖެހުނުްހާދިސާްއަކީްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެްމުޅިްިދެވހިްމުޖުތަމަޢު،ްކީއްކުރަންތޯް އާދެ!ްއެްމަނިކުފާނު

ްމަނިކުފާނުް ްެއ ްަމނިކުފާނަކީ، ްއެ ްއާދެ! ްކަމެްއ. ްއޮތް ްކަންބޮުޑވުން ްއެކަމާ ްޤައުުމތަކުން ްގިނަ ްވެސް ދުނިޔޭގެ

ްވާހަކަފުެޅްއގަ ްވިދާޅުވަމުންްދައްކަވަންޖެހޭ ްނެތި ްެޖހިލުމެއް ްއެްއޗެއް ްވިދާޅުވާންޖެހޭ ްބުރެވެުހރެ ްމައްޗަށް ްޙަޤީޤަތުގެ ިއ

ްކުރަްއވަްން ްކަމެއް ްނޭދެވޭ ްކަހަަލ ްއެްއވެސް ްމީހަކަށް ްެއއްެވސް ްމަނިކުފާނަީކ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭފުެޅއް. ގެންދެވި

އޮންނަްކަންތައްތައްްދީނުގައިްއޮންނަްއުސޫލުންްއެްކަމެއްްްބާރުއަޅުްއަވއިްވާހަކަދެްއކެވިްޭބފުޅެއް.ްހަމަްއެކަނިްދީނުގައި

ްނުރައްކާތެރި،ް ްދެވުނު ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްފެނުނު ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްބޭފުޅެއް. ްވާހަކަދައްކަވާ ްޓަކައި ނިންމުމަށް

ް ްއެ ްވަނީ ްމި ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހަމަލާ.ްއެއަށްފަހުގައި ްވަރަށްްއަނިާޔވެރި ވިދާޅުވާހެން

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްއެނގެނީ ްހަމަލާދީފަ.ްމިިއން ްގޮސް ްއިންަނަވނިކޮށް ްތަނެއްަގއި ްޢާއްމު ްވަަރށް ްގޮެތްއގައި ްބޮޑު ފާޅުކަން

މުޖުތަމަޢުގައިްމިފަދަތަްކަންތައްތައްްގޮސްފަިއވާްނުރައްކާތެިރްހާލަތު.ްއެހެންވީމާ،ްއެްހާލަތުްބަދަލުކުރުމަށްްޓަކައިްހަމަް

ްއެކުްސަރުކާރު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަްށ ްޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ްމުއައްސަސާތަކުން ްހުރިހާ ްބެހޭ ްކަމާ ގެ

ްއުެޅޭވް ްރާއްޖޭަގއި ްގޮތެއްަގއި ްޞުލްޙަވެރި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނޫނިއްޔާ ްއެހެން ްއާދެ! މަސައްކަތްކޮށްެދއްވަން.

ްކަންތައްތަކުންް ްމިފަދަ ްއެެދނީ ްއަޅުަގނުޑ ްއާދެ! ްެވގެންނުދާނެ. ްމުޖްތަމަޢުްްމާޙައުލަކަށް ނޑުމެން އަުޅގަ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްޝުކުރިްއޔާ ްއެއްބާރުލުންދިނުން. ްަފރާތްތަކުން ްއެންމެހައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްަޓކަިއ ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށް

ްރައީސް.

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ްމަ ްރައްޔިތުން ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހަށްްޝުކުރިއްޔާ ްމި ްއަކީ ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްހުށަހެޅުނު ޖިލީހަށް

ްމައްސަަލް ްުކއްލި ްހުށަހަޅާފައިވާ ްގުިޅގެން ްޒަޚަމްކޮށްލުމާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަލާދީ ްމެްނބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނިސްބަތްވާ

މަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްްއެއް.ްއަދިްމިކަމާްގުޅޭްގޮތުްންއެއްެޗއްްދަންނަނީްނަމަ،ްރޭވިގެންްަގސްތުަގއިްރައްޔިތުްނގެ

ނޑުމެންގެްއެްއްމެންބަރަކުްވަނީްމިްދުނިެޔް ތަފާތުްގޯނާތައްްކުރަމުންދާތާްވަރަށްްދުަވސްްެވއްޖެ.ްއަދިްއެގޮތުންްއަުޅގަ

ްގުޅުންހުިރް ްމިކަމާ ްތެރޭގަިއ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްފުންކޮްށ ްވަރަށް ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްޮގއްސަ. ދޫކޮށް

ްފިަޔވަޅުތަެކްއްމުއައްސަސާތަް ްއަަވސް ްހިންަގއި، ްތަޙްޤީޤެއް ްއަަވސް ްމެދު ްފަރާތްތަކާ ްމިފަދަ ްއަދި ްބަލައި، ކުން

ްެއް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްޤާއިމުނުކުރެވޭ ްޢަދުލުއިންޞާފު ްތަނެއްަގއި ްނަމަ، ްނުކުރެވޭ ްެއަކން ްކަެމއް. އަޅަންޖެހިފައިވާ

ްދިމާ ްމި ްނޯންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދު ްހަމަޖެހުމެއް ްއޮތީްތަނެއްަގއި ްމި ްކުރިއަށް ްއަދި ްުގޅިެގން ްމައްސަލައާ ވެގެްނއުޅޭ

ްހިމާޔަތާިއް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީުހގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްވާތީެވ، ްކަމަށް ްދުވަްސވަރު ްއިްނތިޚާބުގެ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ް ްފޭދޫ ްއާދެ! ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްައޅަންޖެހޭ ްފިަޔަވޅުތަކެއް ްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރިްރައްކާތެރިކަމަށް ދާއިރާގެ
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ްމިް ްހޯދުމަކީ ްމަޢުލޫމާތު ްރަނގަޅު ްބެހޭ ްގޮތާ ްހިނގައިދިޔަ ްމިކަން ްހަމަލާގައި ްދިން ްމި ްއަށް ްފަހުމީ ްއަލްހާން މެންބަރު

ް ްމެންބަރަށ241ްްްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްައދި ްދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްކަމެއް ްކުރަްއވަންޖެހޭނެ ްެވސް ކޮމިޓީން

ްޝިފާެދއްވުމަ ްއަވަސް ްއެިދ ނޑާިއްهللاށް ްއަުޅގަ ްހިތާމައިަގއި ްމިކަމުގެ ްއަދި ްދަންނަވަން. ްދުޢާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކިަބއަށް ގެ

ްމިކަާމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮްތ. ްއެބަ ްބަިއވެރިވުން ްަރއްޔިުތންގެ ްާދއިރާގެ ނޑުގެ ްައޅުގަ ްއަދި ްޢާއިލާ އަޅުަގނުޑގެ

ނޑު ކުރިންްމިދެންނެވިްގޮަތށްްއަޅުަގނޑުމެންްސިާޔސީްްކަންބޮޑުވޭ.ްއަދިްމިފަދަްކަންތައްތައްްހުއްުޓވުމަށްްޓަަކއިްައުޅގަ

ނުޑމެންްގުިޅގެންްމަސަްއކަތްތަެކްއްކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްެއކަންް ފިކުރުްކޮންމެްގޮތަކަށްްހުރިްަކމުގައިްވީނަމަވެްސ،ްއަުޅގަ

ްމިއަ ްމިކަންތަްއތައް ްރަށެްއގައި ްކުޑަުކޑަ ްކަހަލަ ްމާލެ ްއަދި ްހައްލުވެެގންނުދާނެ. ްކަންކަން ްމި ްރަނގަޅަްށްނުކޮށް ށްވުރެ

ްމިކަންް ްނޫން. ްކަމެއް ްއޮތް ްކޮށްފައި ްނޭގި ްކަމަކީ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ބެލޭނެ

ްބޮޑެިތް ްމިއަށްވުރެ ްއެހެންނަމަވެސް ްފެނިގެންގޮއްިސ. ްެވސް ްމަންޒަރު ްކުރި ްމިކަން ްއެނގޭ. ްއެބަ ްވެސް ްމީހުން ކުރި

ްކު ްވެްސްކަން ްކަންަތއްތަްއްކަންތައްތައް ްމިދެންނެވި ްއެހެންވީާމ، ްކުރަމުންދޭ. ްވެސް ްގޮތަްށ ްނޭނޭގ ްކޮންބަެއއްކަން ީރ

ްމަޖިލީހާް ްމުއައްސަސާަތކާއި ްބެހޭ ްކަމާ ްއަދި ްސަރުކާރާ ްޓަކައި ްރަނގަުޅކުރުމަށް ްޓަކަިއ،ްކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް

ްކަންތަ ްޒާތީ ްއޮންނަ ްއެ ްފަރާތަކަށް ްަވކި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހޯދުމަށްްގުިޅގެން ްހައްލު ްމިކަމަށް ްފަހުގައި ްދޫކޮށްލުމަށް އްތައް

ްބާރުތަކުެގް ްސަލާމަތީ ްމަސަްއކަތްުކރަނީ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއަބަދުވެސް ްމަަސއްކަތްުކރަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން

ްކުާރް ްގޮތުްނ ްސިޔާީސ ްމިއީ ްނޫން. ްކަމެްއ ްކުާރ ްއިސްަނގަިއގެން ްބާރުތަކުން ްސަާލމަތީ ްމިއީ އަުގވަްއޓާލުމަށް.

ކަންތައްތަެކއް.ްސިޔާސީްކަމެްއކަންްއެނގޭްގޮަތކީްއަލްހާންްފަހުމީްއަށްްއެންމެްފަހުންްމިްއޮތްްޕްރައިމަރީގައިްދިމާިވް

މައްސަލައާްގުިޅގެންްެއކަމުގެްހިތްހަމަނުޖެހުމެއްްއޮތްކަންްއެބަްއެނގޭ.ްމީޑިއާތަކުންްއެބަްއެނގޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްއެކަާމއިް

ްުގޅު ްކިހާވަރެްއގެ ްއޮތީ ްމިކަްންމިކަމާ ްތަޙްޤީޤުކޮށްގެން ްއެހެންވީާމ، ްއެނގޭނެ. ްތަޙްޤީޤުކުރީމަ ްމިކަން ްވެސް މެއްތޯ

ްމުހިއްމުް ްވަރަށް ްމިއަދު ްހާމަކުުރމަކީ ްޢާއްމުކުރުމަކީ، ްމަޢުލޫމާރު ްބެހޭ ްމިކަމާ ްބަލައި، ްއަވަހަކަްށ ްވީހާވެސް ތަޙްޤީޤު

ްއެހެން ްގޮތަކަށޭ ްމިވެނި ްކުރީ ްމި ްމިކަން ްމީހަކު ްެއއްެވސް ްމީގެ ްހިނގާފައިްްކަމެއް. ްމިންވަރަށް ްނޭނގޭ ްބުނަން ސީދާ

ްކުށްވެިރކުރަން.ް ްއިބާރާތުްންއަޅުަގނޑު ްހަރުކަށި ްވަރަށް ްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިަކން ްމިކަން ްކަމަށް ްކަމެއް އޮތް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްއްެކވުން:ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެ

ްދުވަެހއްް ްނެތް ްކޮޅެއް ްހިތާމައިން ްހަމަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއަެނއްާކވެސް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްފޭދޫް ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވާލަން ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޮތީ. ްމި ކުރިމަތިވެފައި

ްފަ ްއަލްހާން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިްދާއިރާގެ ްޚިލާފު ްއަނިާޔވެިރްއިންސާނިއްޔަތާ ްދިން ްގަސްތުަގއި ްބަޔަކު ްއަށް ހުމީ

ނޑިަވޅުަގިއް ްދަ ްމި ްހިތާމައިގެ ްކުރިމަތިވެަފއިާވ ްއަްށ ްޢާއިލާ ްއަިދ ްކުށްވެިރކޮށް ްއިާބރާތުން ްހަރުކަށި ްއެންމެ ޢަމަލު
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ނުޑގެްއިން ނޑާއިްއަުޅގަ ތިޚާބީްދާއިރާގެްަރއްޔިތުންްވެސްްިމްއަޅުަގނޑުްއެްހިތާމަިއގައިްަބއިވެިރވާްވާހަކަ.ްއަދިްއަުޅގަ

ނޑުްއެދެނީްއަލްހާންްފަހުމީްއަށްްއަވަސްްޝިފާއަކަށް،ްއަވަސްްޝިފާެއއްްމާތްް ހިތާމައިގައިްބަިއވެރިވާްވާހަކަ.ްއަޅުގަ

ްާޚއްޞަްهللاް ްއަދި ްނަުފރަތުއުފައްދަިއ ްމެދުގައި ްމެންބަރުންނާ ްމަޖިލީހުެގ ްަރއްޔިތުްނގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ދެްއވުން.

ްއެބަް ްމަސައްކަތް ްގެންދާ ްބޭނުންކުރަމުން ްވަސީލަތްތައް ްއެިކ ްޓަކައި ްބޭއްވުމަށް ްދާއިމަށް ްނަފުރަތު ްއެ ގޮތެްއގައި

ްބޭނުކޮށްގެްން ްވަސީލަތްތައް ްއެހެނިހެން ްއަދި ްވެސް ްމަސަްއކަތް ްކުރަމުންގެންދާ ްމީޑިއާަގއި ްސޯޝަލް ހުއްޓާލަންޖެހޭ.

ްހުއް ްއެބަ ްވެސް ްމަސައްކަތްތަްއ ްރައްޔިތުްނެގްކުރަމުންގެންދާ ްމެދުގައި ްމީހުންގެ ްވަނީ ްނަތީޖާއަކަށް ްއާޚިރު ޓާލަންޖެހޭ.

ްނަތީޖާއެްއެގް ްބަދަލުކުރުމުގެ ްގޮްތ ްދެކޭ ްމެދުގައި ްމީހުންނާ ްއެ ްނަފުރަތުއުަފއްދަިއ، ްމެދުގައި ްމެންބަރުންނާ މަޖިލީހުގެ

ްކުރިމަތިވަމު ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހަމަލާތައް ްތަފާތު ްޙަޤީޤަތެއް.ްގޮތުން ްއޮތް ްފެންނަން ންދާކަމީ

ްއެުކަގއިް ްމަޖިލީހާ ްަރއްޔިތުންގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްއަށް، ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްިޔތުންގެ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންްގަބޫލުކުރަންްއެބަް މަސައްކަތްކޮށްފިްނަމަްމިއިންްކޮންމެްކަމަކީްވެސްްހައްލުތަްއްހޯދިދާނެްކަމެއްްކަމަށްްއަޅުގަ

ްއިޖްތިމާޢީްޖެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެްސ ްމަޖިލީހުގަިއ ްަރއްޔިތުންެގ ްގޮްސ ްތެރެއިން ްފިކުރުެގ ްިސޔާީސ ްއަޅުަގނޑުމެން ހޭ.

ްބޭނުމެއްނުވޭް ްއަޅުަގނޑުމެން ްެވސް ްރަްއކާތެރިކަމަށް ްސަލާމަާތއި ްޤައުުމގެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއަދި ރައްކާތެރިކަމާ

ްއަ ްޙަޤީޤަތް ްމި ްމިައދު ްކުާރކަށެއް. ްަރއްޔިތުްނެގްކަންތައްތައް ްކުރިމަތިވެފައިވާ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ނޑުމެން ޅުގަ

ްކަންކަްން ްމި ްވާންޖެހޭ ްއެބަ ްއުއްމީދަކަށް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއަންަނއިރު ްުކރިމަތިލައިގެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ މަޖިލީހަށް

ންްއެްއކިބާނުވެްައޅުަގނޑުމެންްއަޅުަގނޑުމެންްރަްއޔިތުންގެްަމޖިލީހުގައިްހައްލުކުރުން.ްއެހެްނނަމަވެސްްޒާތީްތަޢައްޞަބު

މަސައްކަތްތައްްކުރަންޖެހުމުގެްސަބަބުންްނުވަތަްބައެްއގެްމާްއދީްފައިދާްއަށްްޓަކައިްކަންތަްއތައްްކުރުމުގެްސަބަބުންްމިް

ްމެޖޯރި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމާޔަތްނުކުެރވިަފ. ްވަނީ ްމި ްމަޞްލަޙަތުތައް ްމުހިއްމު ޓީްޤައުމު

ްމަރަީކް ްކޮންމެ ްމިއާެއކުަގއި ްނޯތީސް.ްހަމަ ްޤައުމުަގއި ްމި ްއަނިާޔވެިރކަން ްމި ްމިއަދު ްކުާރްނަމަ ްކަންކަން ބޭނުންވެގެން

ްމަރުތޯް ްކިތައް ްޤައުމުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދޫކޮށްލީމާ ްއެކަން ްހިސާބުން ްއެ ްނިންމާފައި ްގޮތުަގއި ްކަމެްއގެ ސިޔާސީ

ްއަޅުް ްވީާމތޯ ްމަރު ްކިތަްއ ްކުރިމަތީަގއިްވެގެންދާނީ، ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްިމއީ ްމަސައްކަތްކުރާނީ. ްހައްލުހޯަދން ނޑުމެން ގަ

ްހިނދުް ްުނވާހާ ްއަނިޔާެއއް ްނަފުސަށް ްއަމިއްލަ ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސުވާަލީކ. ްއުފެދިފައިވާ މިއަދު

ްމިއަ ްކަންކަން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްނޫން ްއަނިޔާެއއް ްއެއީ ްދެކެނީ ްމަޖިލީހުގެްއަޅުަގނޑުމެން ްރައްޔިތުްނގެ ދުގެ

ްމަސަްއކަތުަގއިް ްމި ްބޭފުޅުން ްެއ ްވެސް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްއޮތް ްައންނަން ްމާދަމާ ްއަދި މެންބަރުންނާ

ްރުހުންދޭކަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބަޔަކަށް ްނުރުހޭ ްރައީސް.ްމިއަދު ްއިސްކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޞްލަޙަތު ްޤައުމީ ްޖެހޭ އެބަ

ްބޭ ްމަސްއޫިލއްޔަުތްވެސް ްއާއި ްޒިންމާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންވީމާ، ްނުވޭ. ްބޭނުމެއް ްވެސް ްކުރާކަށް ްެއކަން ްނުވޭ. ނުމެއް

ްަރއީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެްނވީމާ، ްވައްދާފަ. ްތެރެއަށް ނެޑްއެގ ްކަންތަްއގަ ްބޮޑު ްސިާޔސީ ްއޮތީ ްމި އަދާކުރުން

ްމިކަ ްދިމާވީމާ ްކަންކަން ްމި ްއަޅުަގނުޑމެން ްއޮތީ ްޢަމަލުްދަންނަވާލަން ްބަދަލުަގއި ްވާހަކަެދއްކުމުެގ ްހިތާމައިަގއި މުގެ
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ްއެބަް ްވާން ނޑުމެން ްކަމަްށްއަޅުގަ ްބައެއް ްކުރަންުއޅޭ ްގޮުތގައި ްރިވެތި ްއެކަން ނޑުމެން ްޖެހެއޭ.ްއަޅުގަ ްއެބަ އިތުރުކުރަން

ނޑުްދަންަނވަންްބޭނުންވަީންމިްމަސައްކަތްތައްްައޅުަގނުޑމެންްކޮ ންމެްފަހަރަކުްދެވޭްޖެހޭ.ްމިކަންްނުކުރާްނަމަްއަޅުގަ

ްދޫކޮށްލީމާް ްހަނދާނުން ްެއކަްނކަން ްދައްކާލުމަށްފަހުަގއި ްވާހަކަަތއް ްމި ްމައްސަލަެއއްަގއި ްުކއްލި ޙަމަލާއަކަށްފަހުގަިއ،

ނެޑއްްނުެދކެމޭ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސްްދެްއވިްފުރުޞަތަށް. ްމިކަންްމިްޤައުމުގައިްހައްުލާވނެްކަމަކަށްްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްިއބްރާހީމްްރިޟާދާއިާރގެްމެންބަރުްގުރައިދޫް

ް ްގަާވއިދުވެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްދަށުނ145ްްް`. ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްވާ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާުޒ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްގުޭޅްމާފަންނު އާ

ްފަހުމީގެް ްއަލްހާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްފޭދޫ ްއާދެ، ްބޭނުންވަނީ؛ ްަދންނަވާލަން ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ގޮތުން

ްެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ނިޑްޢަމަލެކޭ.ްެއކަމަށް ްފި ްޤަބޫލުކުެރވެީންވަރަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްައކީ ްހަމަލާ ްދިން ްއެ ހަށިކޮޅަށް

ްއަޅުގަ ނޑާިއ ްއަޅުގަ ްޢަމަލު، ނޑި ްއިބާރާތުްންފި ްހަރުކަށި ްވަރަށް ްނަމުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްއެންމެހައި ްދާއިާރގެ ނޑު

ްަޓކައިް ްތަކުރާރުނުވުމަށް ްކަްނކަން ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްިވްސނާލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙަޤީަޤތުގަިއ ްއާދެ، ކުށްވެރިކުރަން.

ްފު ްގޮތުަގއި ްޤަޫބލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްކޮަބއިތޯ.ްބަލާއިރު ްކަންތައްތަކަކީ ްޒިންމާދާރުްކުރަންޖެހޭ ްވަރަށް ްބޭފުޅުން ލުހުން،ްއެ

ްއެީއް ްނުކުޅެދިފަ. ްވަނީ ްއެ ްޕީ.ޖީ ްމިއަދު ްފޮނުއްާވއިރުަގއި ްއަށް ްޕީ.ޖީ ްފުރިހަމަކުރައްަވއި ްތަޙްޤީޤުތައް ގޮތެްއގައި

ނުވަތަްްކޮންބައެްއގެްޒިންމާެއއްތޯްބަލައިލަންްއެބަްޖެހޭ.ްޙަޤީޤަތުގައިްޤާނޫނުްބުނާްގޮތުންްޕީ.ޖީްއިސްތިޢުފާދޭްހާލަތުގައި

ދުވަހުގެްތެރޭގައިްައޅުަގނުޑމެންްއެބަްޖެހޭްއާްޕީ.ޖީއަކ31ްްުޕީ.ޖީްވަކިކުރާްހާލަތުންްފެށިގެން،ްއެްދުވަހުންްފެށިގެންް

ްޤަބޫލުކުރާް ނޑު ްއަުޅގަ ްބަެއއްތޯ؟ ްކޮން ްކުރަންޖެހެނީ ްެއކަން ްބަެއއްތޯ؟ ްކޮން ްއުފުލަނީ ްޒިންމާ ްއެ ޢައްޔަންކުރަން.

ނުޑމެ ްއަުޅގަ ްމިއަދުގެ ްކަމަށްްގޮތުަގއި ްޕީ.ޖީ ްވަނީ ްކޮިމޓީގައި ްބެހޭ ްމުއައްސަސާތަކާ ްމިނިވަން ްމަޖިލީހުގައި ންގެ

ްނުނެގި،ް ްޕީ.ޖީއަކު ްކޮމިޓީން ްއެ ްީކްއވެގެންޯތއޭ ްސުވާލަކީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅިފަ. ްނަންފުޅު ްބޭފުޅުންގެ ކުރިމަތިލާ

ް ްމަޖިލިސް، ްަރއްޔިތުްނގެ ްމި ްވެސް ްހަމަގައިމު ްދަނީ؟ ްއެ ްމ17ްަލަސްވަމުން ނޑުމެންްވަނަ ްއަުޅގަ ޖިލީހުގައި

ްހުރިހާް ްރާއްޭޖގެ ްމުޅި ްނުެދކެން ނޑު ްއަުޅގަ ްޢައްޔަންކުރި. ްޕީ.ޖީއަުކ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްފަހުްނ ްފެށި މަސައްކަތްކުރަން

ްނުފެންް ްފެންނަ ްމެދު ްޕީ.ޖީއާ ްހޯދައިގެން ްޚިޔާލު ްެއންމެންގެ ްހުރިހާ ްއެ ްރައްޔިތުންގެ ްހުޅުވާލައިެގން ްދޮރު އެންމެންނަށް

ނޑުްވޯޓެއްްަނގަ ިއގެންްނުވަތަްއެްބޭފުޅުންްޢާއްމުްރައްޔިތުންގެްޚިޔާލުްހޯދައިގެންްމީހަކުްޢަްއޔަންކުރިްމަންޒަރުްއަުޅގަ

ްެއް ްމަރުޙަލާގަިއ ްކޮމިޓީެގ ްގެނެްސެގން ްއަްށ ްކޮމިޓީ ްހުަށހެޅީމާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ. ްހުށަހެޅީ ްނަންފުޅުތައް ނުދެކެން.

ްބައްލަ ްނެތްތޯ ްއޮތްތޯ ްތާއީުދ ްއަށް ްގޮްތްބޭފުޅާ ްހުރި ްކޭޕަބިލިޓީ ްޭބފުޅާގެ ްއެ ްއަދި ްއިންޓެގްިރޓީއާ ްބޭފުޅާެގ ްެއ ަވއި

ްގޮތެްއް ްތަޅުމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފޮނުވީމާ ްތަޅުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްނިންމާފައި ްކޮމިޓީ ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ބެލުމަށްފަހުގައި

ްމައްސަލަްނުހިނގާ ްއެ ްީކއްެވގެންބާއޭ ްމިއަދު ްޕީ.ީޖގަިއްްނިންމީ.ްއެހެންވީމާ،ްޙަޤީޤަތުަގއި ްމައްސަލަތޯ ްދަނީ.ްކިތައް މި
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ޝަރީޢަތާްހަމައަށްްނުފޮނުވި،ްކޯޓާްހަމައަށްްނުފޮނުވިްލަސްވެފައިްއެްހުރީްއާްޕީ.ޖީއަކުްނެތީމަ.ްއެހެންވީމާ،ްޕީ.ޖީއަުކް

ްޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްެއގޮތުން ްއެބަ ްމަޑުކުރަން ްުނފޮނުވާ ްމައްސަލަތައް ްއާ ްގޮތުން ްބުނާ ްޤާނޫނު ްހާލަތެއްގައި އެތައްްްނެތް

ްއެހެންވީމާ،ް ްސަބަބުން. ްަޢއްޔަންނުކުެރވުުމގެ ްޕީ.ޖީއަކު ްާއ ްޕީ.ޖީަގއި ްއެހެރީ ްފުިނޖެހިފައި ްަމއްސަލަތަެކއް ބައިވަރު

ްޕީ.ީޖއަކުް ްއާ ްައަވސްކުރަްއވާފައި ްބޭފުޅުންނަށް، ްކޮމިޓީގެ ްބެހޭ ްމުއައްސަސާަތކާ ްމިނިަވން ްޮގވާލަން އަޅުަގނުޑ

ްއަޅު ްނުޮކށް ްެއކަން ްއިބާރާތުންްޢައްޔަންކުރުމަށް. ްހަރުކަށި ްޢަމަލުތައް ްމި ްތަނުަގއި ްމި ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ަގނޑުމެން

ްއެދެނީް ނޑު ްކަންތައްތަކެއްްނޫން.ްެއހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްހައްލުެވގެްނދާނެ ްކަންތައްތަަކކީ ްއެ ްވިަޔސް ްކަމުގައި ކުށްވެރިކުރި

ްޒި ްވަރަށް ްބޭފުޅުްނ ްތިއްެބވި ްކޮމިޓީގައި ްބެޭހ ްމުއައްސަސާތަކާ ްތެރޭަގއިްމިނިވަން ްރިސެސްގެ ްމި ްގޮތެއްަގއި ންމާދާރު

ްމިފަދަް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނަމަ، ްއެދޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޢައްޔަންކުެރއްުވން. ްޕީ.ޖީއަކު ްއާ ްއަަވސްކުަރއްވާަފއި ވިޔަްސ،

ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްިނންމާފައި ްމައްސަލަ ްެއ ްކޮމިޓީން ްއެހެންވީާމ، ްޭބއްވޭ. ްަޖލްސާތަކެއް ްބޭރުަގއި ްަދއުރުން ްގޮތަކަށް

ްމަސަްއކަތްކޮށްދޭނަން.ް ްބެއްވޭތޯ ްއެއް ްޖަލްސާ ްބޭރު ްދަުއރުން ްތާއީދުކޮށް ްއެކަމަށް ްެވސް ްއަޅުަގނޑުމެން އެދުމުން

ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްއެދެނީ...

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެން

ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިއަދުްްޝުކުރިއްޔާ ްހާދިސާގައި ްހިތާވެރި ްއޮތް ްމި ދިމާވެފައި

ްހިތްދަތިް ްވަރަށް ްބަލައިގަންނަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަކީ ްހަމާލާ ްޢުދުވާނީ ްދިން ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނުޑމެންްއެދެނީްއަވަސްްޝިފާއެްއްއެްމަނިކު ފާނަށްްދެއްވުން.ްހަމަލާްއެއް.ްއަދިްޤަބޫލުކުރެވޭވަރުގެްކަމަކަށްުނވި.ްއަުޅގަ

7ްް ްކަމެއް. ްބަލައިލަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްމިއަދު ްމިއީ ްހިނަގިއފިތޯ؟ ްހަމަލާ ްކިތައް ްިމފަދަ ްފަހު ްއަށް 7ްފެބުރުއަީރ

ް ްކަމެއް.2112ްްފެބުރުއަރީ ްވެްސްބަލައިލަންޖެހޭ ްހިނގައިފިތޯ؟ްމިއީ ްމާރާމާރީ ްކިތައް ްފަހު 7ްްއަށް 2112ްފެބުރުއަރީ

ްމިފަ ްމީހުން ްކިަތއް ްފަހު ްަރއްޔިތުްންއަށް ްދިވެހި ްމިއަދު ްހިުތން ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްހަމަލާތަކުގަިއްމަރާލައިފިތޯ؟ްމިއީ ދަ

ްމަޖިލީހުގެް ްވިދާޅުވޭ ްއެބަ ްބާރުލާފަިއ ްއަޑަށް ްވަރަށް ްބޭފުޅުން ްނިސްބަތްވާ ްސަރުކާރަށް ްމިއަދު ްކަމެއް. ވިސްނާލަންޖެހޭ

ްމެ ްކޮމިޓީެއްއގަޭއ ްއެވެިނ ްކޮމިީޓެއއްަގއޭ. ްމިވެނި ްއޮތީ ްމިްމެޖޯރިޓީ ްފެނިގެން ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްއޮތީ. ޖޯރިޓީ

ްޖަލްާސް ްކުއްލި ްވެސް ްޭބރުގައި ްދައުރުން ްޓެކްސްނަގަްނވީމާ ްއަތުން ްފަރުދުންގެ ްނިކަމެތި ްއަތުން، ްރައްޔިތުންގެ ދަނީ

ށްްމިއަދުްގެއިންްބާއްަވއިގެންްެއކަންްކުރެވޭތޯ.ްދިވެހިްރައްޔިތުންގެްކުރިމަީތަގއިްމިއަދުްއޮތްްސުވާލަކީްއެްރައްޔިތުންނަ

ްޔަޤީންކަމެއްޯތ؟ްދިވެހިްސަރުކާރުެގްހުރިހާް ްކިހާވަރެްއގެ ްޮއތީ ްދެތެރޭަގއި ްއާެދވުމާ ްެގްއަށް ބޭރަށްްނުކުމެފައިްއެނބުރި

ްއޮތީް ްމިއަދު ްބާރުތަކެއް ްބާރުތައް،ްހުރިހާ ްމަތީ ްއެންމެހައި ްދައުލަުތގެ ްއާއި ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ބަރަކާއި

ންގާްފަރާތްތަކަށް.ްއެްވިދާޅުވާްއިޚްލާސްތެރިކަެމއްްހުރިްނަމަ،ްކީއްެވގެންތޯްމިއަދުްހަމަްމިގޮތަށްްދައުރުންްސަރުކާރުްހި

ް ްކަމެއް. ްިމީއްސުވާލުއުފެދޭ ްފާސްކޮށްނުލާންވީ. ްޤާނޫނުތައް ްބޭނުންާވ ްފާސްކުރަން ްބާްއވާަފއި ްއެްއ ްޖަލްސާ 7ްބޭރުގައި
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ް ްވެސް ްހިސާބަށް ްމިއަދާ ްފެށިގެން ްއެްއްފެބުރުއަރީން ްލާވަށައިޖަހަމުންދަނީ ްއެނބުރެުމން، ްތެރޭަގއި ްބާރުގެ ވެިރކަމުެގ

ބައެއް.ްެއއްްޕާޓީތަކެއް.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއެއްްނޫންްއެކަމުަގއިްޮއތީކީ.ްއަދިްއެމް.ޑީ.ޕީގެްމެންބަރުންނެއްްވެސްްނޫންްތިބީކީ.ް

ްއަޅުަގނޑު ްމިއަދު ްތިބީކީ. ްނޫން ްވެސް ްވަޒީރުންނެއް ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްކަމަކީްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވެސް ްއެނގޭހާ ްމި މެންނަްށ

ްދިވެިހް ްހިނަގއްޖެކަން. ްލިބިގެން ްއަނިޔާތަްއ ްކުދި ްބޮޑެތި ްވަުރެގ ްއެކި ްބަޔަކު ްކިތަންމެ ްހަމަލާއެއްގަިއ ްކިތަންމެ މިފަދަ

ް ްފާއިތުވެިދަޔ ްއެނގޭނެ. ްމިކަން ްަރއްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްހެިކވާނެ. ްކަްނކަމަށް ްމި ްތެރޭަގއ2ްިރައްޔިތުން ްއަހަރުދުވަހުެގ

ްކަންކަންް ްމި ްހިސާބަށް ްިމއަދާ ްވެސް ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްއެ ްހިނަގއްޖެކަން. ްހިނގައިގެން ްޖަރީމާ ްކިތަށް މިފަދަ

ހުއްޓުމުގައިްމިހާރުްސަުރކާރުަގއިްތިއްެބވިްބޭފުޅުންްނެްއެގވީްކިހާވަރެްއގެްޑިސިޝަނެއްޯތ،ްއިޚްލާސްތެރިކަންްހުރީްކިހާް

ްހަ ްމަަސއްކަތެއްޯތ. ްކޮން ްކުރީ ްމިްވަރަކަށްތޯ، ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނިންމާލަނީ. ްކޮންފަރެންސަކުން ްނޫްސ މައެކަނި

ްމަްއސަލަް ްކުއްލި ްިމްމަޖިލީހުގެ ްވެސް ްކުރެވެނީ.ްމިއަދު ްމިަކން ްމަްއސަލަައކުން ްކުރެޭވްކަމަީކްކުއްލި ްމި މަޖިލީހުގައި

ްޖަ ްއޮްތ ްޓަަކއި ްކަމަށް ްމި ްކޮންމެހެން ްިއއްތިފާޤެއް. ްމިއީ ްލިބުނީ ްމި ްހުށަހަޅަން ްނޫން.ްއެއް ްެވސް ްއެްއ ލްސާ

ްތެރެއިްން ްޖަލްާސއެްއގެ ްޭބއްވި ްޓަަކއި ްޓެކްސްނެގުމަށް ްފޯނުން ްމޯބައިލް ްޓަކަިއ، ްޓެކްސްެނގުމަށް ްއަތުން ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެންނަށްްމިް ނޑުމެންނަށްްމިްފުރުޞަތުްލިބުނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ އެއްްދުަވސްްކުީރގައިްމިްހަމަލާްދިމާވީމާްއަޅުގަ

ްމިހާރު ްޝަްއކުކުރާްްއެނގެނީ ްރަްއޔިތުން ްިދވެހި ްދޭތެރޭަގއި ްނިޔަތާ ްއިޚްާލސްތެރި ްބޭފުޅުންގެ ްތިއްބެިވ ސަރުކާުރަގިއ

ްހުރިހާް ްވިދާުޅވާ ްއެ ްބާއްވާަފއި ްއެއް ްޖަލްސާ ްވެސް ްމާދަން ްނަމަ ްބޭނުން ްބޭފުޅުން ްމި ްހިނގައްޖެ. ްކަންތައް ހިސާބަށް

ްމާދަމާް ްނަމަ ްބޭނުން ްބޭފުޅުން ްމި ްފާސްކޮށްލެވޭނެ. ްެއްްޤާނޫނެއް ްެވސް ްާބއްވާަފއި ްޖަލްާސްއެއް ްދުވަހު ްއަނެއް ނޫން

ްވިދާޅުވާްހުރިހާްކޮމިޓީެއްއގައިްހުރިްހުރިހާްމައްސަލަތައްްނަގައިގެންްފާސްކުެރވޭނެ.ް

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ވަނ1ްްަތެރިްމެންބަރުްއަލްހާންްފަހުމީްއަށްްފެބްރުއަރީްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްފޭދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތް

ްދާއިާރގެް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ނޑާއި ްއަުޅގަ ްައކީ ްހަމަލާ ްނުަރއްކާތެރި ްދީފައިާވ ްހުންނަވަނިކޮށް ްވޯާޓގައި ްބްޭރކް ްރޭ ދުވަހުގެ

ްދަންނަވަން.ްއާ ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްކުށްވެރިުކރާ ްއިބާރާތުން ްހަރުކަށި ްވަރަށް ްރައްޔިތުން ނޑުމެންނަްށްއެންމެހައި ދެ!ްއަުޅގަ

މިްޤައުމުގައިްމިްބާވަތުގެްކަްނކަންްއަށަގަންނަމުންދާކަންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށާއިްޝަރްޢީްދާއިރާގަިއް

ްއޭގެއިތުރުންް ްއަދި ްއެނޭގކަން. ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްވެސް ްސަރުކާރަށް ްއަދި ްބޭފުޅުންަނށާ މަސައްކަތްކުަރއްވާ

ް ްެވސް ްކޮންމެްރައްޔިތުންނަށް ްމިފަދަ ްެއހެންނަމަވެސް ްޙަޤީޤަތް. ްއޮތް ްަދންނަވަން ްމިއަދު ްމީ ްއެނޭގކަމީ މިކަްނ

ްކަހަަލް ްއެހެން ްއޭގެތެރެއިން ްހުށަހެޅުނީމާ ްދަނީ ްމި ްވާހަކަދެެކވިގެން ްކަމުގައި ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މައްސަލަެއއްަގއި

ނޑުމެންްހިތާމަކުރަންޖެހޭްކަމެ އް.ްފަހަރެއްަގއިްވެސްްމިއަދުްމިްބާއްވާްޖަލްސާްއަކީްކުރިތަކެއްްފަޅުަވިއގެން.ްމީްއަޅުގަ

ްއެއީް ްވާހަކަެދއްކުމަކީ ްސިަފކޮށް ްގޮަތކަށް ްަވކި ްނުވަތަ ްކަމަށް ްެއއް ްޖަލްސާ ްާބްއވާ ްނިޔަެތއްަގއި ްވަކި މީ
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ންްވެްސްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްބަަލއިގަެނވޭނެްކަމެްއްނޫން.ްމިްރައްޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްމެޖޯރިޓީްއޮީތްކޮންްބަެއއްެގްކަ

ްމަޤާމުަގއިް ްރައީެސއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމިރައްޔިތުްނގެ ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ. ްވެސް ްރަްއޔިުތންނަށް ްހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ.ް ްރަނގަަޅށް ްވަރަށް ްވެސް ްބޭފުޅެްއކަން ްނިސްބަތްވާ ްޕާޓީއަކަށް ްކޮން ްބޭފުޅަކީ ހުންނެވި

ހަމަގައިމުްެވސްްކުޑަުހަވދޫްދާއިރާގެްމެންބަރެއްގެްހަިއސިއްޔަތުންްައޅުަގނޑުްހަމަްއަޅުަގނޑުމެންްނެތިން.ްއަުޅަގނޑުް

ްމިް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްހިމާޔަތްކުރުމަށް ްޙައްޤުތައް ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްމިހިރީ ްއަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ

ްއެންމެހައި ްކުރަންޖެހޭ ްޓަކައި ްޤާއިމުކުރުމަށް ްެވއްެޓއް ްއަމާން ްދާއިާރެގްްޤައުމަކީ ްކުޑަހުވަދޫ މަސައްކަތްކުުރމަށް

ްކަމާް ްމިއަދު ްެއހެންނަމަވެސް ްދޭން. ްއެއްބާރުލުމެއް ްުހރިހާ ްއޮތް ްެދވެން ްވެސް ްގައިމު ްހައިިސއްޔަތުން މެންބަރެއްގެ

ްމިް ްދަންނަވަނީ ްއެުކ ްއާދޭހާ ްވަރަށް ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްހުށަހަޅާފައި ްމަްއސަލަެއއް ްކުއްލި ްިމއަދު ްވާހަކަތަެކއް، ނުގުޅޭ

ްއަީކް ްމާލެ ްވަރުގަދަކުރާށޭ. ްސިސްަޓމު ްސެިކއުރިޓީ ްހިނގާށޭ. ްހައްލުކުރަން ްކަންކަން ްމި ްވާހަކަނުދައްކަވާށޭ. މޭރުމުން

ްއަދިް ްދާއިރާއާ ްޝަރުޢީ ްމަޖިލީހާއި ްމި ްގޮތްތައް ްބެލެހެއްޓޭނެ ްމާލެ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަނެކޭ. ްކުަޑކުޑަ ވަރަށް

ށްްޓަކައިްއިޚްާލޞްތެރިްނިޔަތުގައިްވާހަކަދެްއކުމަކީްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްސަރުކާރާްގުިޅގެންްކުެރވޭނޭ.ްއެކަންްކުރުމަ

ްވެސްް ްމައްޗަށް ްކަންކަމުގެ ްއެ ްގޮތާއި ްހުރި ްމެޖޯރިޓީ ްކޮމިީޓެގ ްއެ ްމައްސަލަތަކާއި ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ކޮމިޓީތަކުގެ

ްފަރާތަ ްަވކި ްވެސް ްފަހަރެއްަގިއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރިޢާޔަތްކުރަން. ްމީްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްއިނގިލިދިއްކުާރކަށެއް ކަށް

ނޑުްިމއަދުްމަރުނުވެްއެބަްހުރިން.ްއަޅުަގނޑަށްް ފަހަރެްއގެްމަތިނ3ްްްވަރަށްްހިތާމަހުރިްކަމެއް.ްމިްމަޖިލީހުގައިްއަުޅގަ

ްވަް ްއެއީ ްފާހަގަކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަލާދީފައިވާކަން ްވެސް ްމަރާލަން ނޑައެިޅގެން ކިްހަމަލާދީ،ްކަ

ްއެްއގޮތަކަްށވެސްް ްހަމަ ްއެއީ ްކުރުމަީކ ްއުސޫލުން ްކުރާ ްކަންަކން ްއެ ްވީތީ ްބަޔަކަށް ްަވކި ްނުވަތަ ްވީތީ މެންބަރަކަށް

ނޑުމެންނަްށްމިްމަޖިލީހުގެްހަޔާތުގައިްިމހާރުްމިްދިމާވީްއަޅުަގނޑަށްް އަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުެރވޭްަކމެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ޭރގައިްއެަކކުްވަނީްނިާޔވެްޮގއްސަ.ްްއަދިްހަމައެާއއެުކްމަރާލުމުގެްނިޔަތުަގއިްދިންްހާދިސާ.ްއޭގެތ2ްެވަރަށްްހިތާމަވެރިް

ނޑުމެންް ހަމަލާއެއްގެްގޮުތގައިްައޅުަގނޑުްވެސްްއަލްހާންގެްއެްހަމަލާްސިފަކުރަނީ.ްމީްވަރަށްްހިތާމަހުރިްކަމެއް.ްއަޅުގަ

ްއެ ްކޮަބިއތޯ. ްގޮތަކީ ްހައްލުކުރެވޭނެ ްމިކަން ްހިނގާށޭ ްއެްވާހަކަދަްއކަމާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ ްގުރައިދޫ ކަމަކު

ްޢައްޔަންނުކުރެވި.ް ްމިމަޖިލީހުން ްއޮތީ ްމި ްމީހަކު ްއަށް ްޕީ.ޖީ ްވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްފަދައިން ފާހަގަކުރެްއވި

ްލަ ްޕީ.ޖީގައި ްމައްސަލަ ްފޮނުވަންޖެހޭ ްޝަރީޢަތަށް ްނިމި ްމަރުޙަލާ ްތަޙުޤީޤު ްދަނީ. ްދުވަސްަތކެއް ސްވެގެންދާްއެތައް

މައްސަލަތަކާްމެދުްއަޅުަގނޑުެމންްތަފާތުްޝަކުވާކޮށްކޮށްްހުންނަނީ.ްކީއްެވގެންތޯްމިއަދުންްމިއަދަށްްވެސްްއެްމަްއސަލަް

ްނުނިމެންވީ؟ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑު...

ް
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ޔާ.ްދަންނަވާަލންްއޮތީްފޭދޫްދާއިރާގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްއަލްހާންްފަހުމީް`.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޝުކުރިއްް

އަށްްއެދިންްނުރައްކާތެރިްހަމަލާްއަކީްއޭނަގެްފުރާނަފުޅަށްްގެއްލުންލިބޭްފަދަްނުރައްކާތެރިްހަމަލާއެއްކަންްފާހަގަކުރަން.ް

ްއެަތއް ްެތރެއިން ްަރއްޔިތުްނގެ ްލޮބުވެތި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއެނޫނަސް ްހަމަލާތައްްްއަދި ްނުރައްކާތެރި ްމިަފދަ ބަޔަކަށް

ދެމުންގޮސްްއެތައްްަބޔެްއގެްުފރާނަްގޮއްސަްއެބަްވޭ.ްއަދިްމިްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރެއްގެްވެސްްފުރާނަްވަނީް

ށްްނުަރއްކާތެިރްދުއްވާެލވިފަ.ްދެންމެއަކުްވާހަަކފުޅުދެއްެކވިްކުޑަުހވަދޫްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްވެްސްވަނީްވަރަ

ްގޮތުްން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްހަމަ ްކުްށވެރިކުރަން. ްހަރުއަޑުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަންތައްަތއް ްއެންމެހައި ްއެ ްދެވިފަ. ހަމަލާއެއް

ްިމް ްފަދައިން ްވިދާުޅވި ްފައްަޓވަމުން ްފަދައިްނ،ްޖަލްސާ ްވެްސްވިާދޅުވި ްމަނިކުފާނު ްއޮތީ ްދަންަނވާލަން ްވެސް އަޅުަގނޑު

ްތިބި ްބައްލަވަން ްމިްްކަންކަން ްފަރާތްތަކުން ްތިއްބެވި ްއުުފއްލަވަްނ ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްއަިދ ްދާއިރާަތކުން ސަރުކާރުގެ

ްޤާއިމުކުރަްއާވް ްޢަދުލުއިންޞާފު ްތެޭރގަިއ ްފުރުޞަތެއްގެ ްއަވަްސ ްވީހާ ްނިންމެވުމަށްފަހު ްތަޙުޤީޤުކުރަްއަވއި ކަންކަން

ްދާއިރާގަ ްތަންފީޛުކުރުމުެގ ްޙުކުމް ނޑައަަޅއިދެްއވައި ްނިޔާކަ ްވެްސްފަރާތުން ްކަންކަން ްއެ ްވެސް ްބޭފުުޅން ްތިއްެބވި އި

ްކަންކަްން ްއެ ްއެނގޭ ްއެބަ ްވެސް ްދަންނަވައިލާއިރު ްމިހެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ! އަވަްސކޮށްދެްއވުމަށް.

ްޤާނޫނެއްް ްދަނީ ްިމ ްުނުކރެވިގެން ްކަންކަން ްމި ްޭބނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނުޑ ްމިއަދު ނުކުރެިވގެންދާކަން.

ް ްއާދެ!ްނެތިގެނެއް ްފަދައިން، ްފާަހގަކުެރއްިވ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްގުަރއިދޫ ްމިއަދު ްއެހެނަްސ ނޫނޭ.

ްދަންނަވާލަންް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކަމާމެދު ްފާހަގަކުރެވޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއުނިކަން ްނެތްކަމުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލެއް

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަގަށް ްައވަްސކޮށް،ްައަވސް ްއެކަން ްކަުމގަިއްއޮތީ ްމަސްއޫލިްއޔަތެއް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނިންމައިދިނުމަކީ

ްނިންމައިގެންް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުސޫލަކަށް ްނިންމޭނެ ްައަވހަށް ްކަންަތއްތައް ްބާވަތުގެ ްިމ ްހިނދު، ްދެކޭ އަޅުަގނޑު

ްފަހުމީ ްއަްލހާން ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްބޭނުން ްވަރަށް ްގެްނޮގސްދިނުމަކީ ްކަންތައްތައް ްޒަޚަމަށްްމަޖިލީހުގެ ްއެ ގެ

ް ްިމްهللاްއަވަހަށް ްަޤއުމަކީ ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްދެއްވުން. ްެއއް ްޝިފާ ްފުރިހަމަ ްއެްއ، ްޝިފާ ައވަސް

ްހުިރް ްކުެރވެން ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްގޮތުަގއި ްތަެނއްެގ ްސަލާމަތްވެގެންވާ ްޢަމަލުތަކުން ްއަނިާޔވެރި ބާވަތުގެ

ްހުރިހާް ްމި ނޑުމެްނެގްްމަސައްކަތްތަެކއް ްއަުޅގަ ްގެންދިޔުން. ްކުރިޔަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮށް، ްވެސް މުއައްސަސާަތކުން

ްވެސްް ްއޮތީ ްރަހުމަތްތެރިންނަށްްދަންނަވާލަން ްަރްއޓެހިންނަށާއި ްމީހުންނަށާއި ްތިމާގެ ްެއއްަބނޑު ްއަދި މައިންބަފައިންނަށާ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަީކްއަމާ ްވާހަކަ.ްމިކަންކަމުންްސަލާމަތްވެ ްމި ްހެދުމަށްްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްތަނެއްގެ ންއޮމާން

މަސައްކަތްކުރުމަށް.ްއާދެ!ްދެންމެއަކުްައޅުަގނޑުމެންްައޑުއެިހންްމިއަދުްމިްބޭއްވޭްޖަލްސާްއަކީްއަޅުަގނޑުމެންްބަޖެޓްް

ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ްަރއްޔިތުްނގެ ްގޮތުން ްއިތުުރުކރުމުގެ ްއާމްދަނީ ްއަދި ްޮގތުން ްހޯދުމުގެ ްފައިސާ ނޑުމެންގެްސަޕޯޓް

ްކަންތައްަތކެްއް ްާފސްކޮށްފަިއވާ ްވެސް ްފާސްކުރިއިުރގައި ްބަޖެޓް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަބއްޓަންކުރުމުަގއި ކަންތައްތައް

ނުޑމެންްޓެކްސްގެްނިޒާމަކާްދިމާް ހަނދުމަފުޅުހުރިކަންްއެްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްއެނިގވަޑަިއގަްނނަވާނެ.ްއެފަދައިންްއަުޅގަ

ްުކރަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދާއިރު ްޤަބޫުލުކރަންޖެހޭ.ްއާދެ!ްއެމް.ޑީ.ޕީންްއަށް ްހުރިކަން ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްކަންތައްތަކެއް ންޖެހޭ
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ްނިންމާފަ.ް ްޓެކްސްނަގަން ްވެސް ްފޯނުން ްވަނީ ްއާދެ! ްެވސް ްފޮނުވިއިރު ްބިލު ްޓެކްސްނެގުމުގެ ްފުރަތަމަ ްބިލު، މި

ްގަސްތު ްކުރަން ްެއގޮތަށް ްއެކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދުވަްސަވރު ްެއ ްެއއްެޗއް،ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރިހާ ްފަހަރާ ްއެއް ނުކުރީ

ހުރިހާްކަންތައްތަކެއް،ްޓެކްެސއްްއިންޓްރޮޑިުއސްކުރުމަކީްެއީއްއުނދަޫގ،ްވަރަށްްބޮުޑްދަތިަކމަކަށްްވެދާނެތީ.ްހަމަްވަންް

ްކަންތައްތައް ްމަތިން ްއުސޫލުގެ ްގެންދާ ްއިތުރުކުރަމުން ްމަޑުމަޑުްނ ްކަމެއް ްކޮންމެވެސް ްފަހަރަކު ްނުވަތަ ްވަން ްބައި

ްކުރަންޖެހޭް ްޓަަކއި ްފުރިހަމަކުރުމަށް ްިނޒާމެްއ ްޓެކްސް ްއެހެންވީމާ، ްބަހައްޓަިއގެން. ްވިސްނުްނ ްމަްއޗަށް ކުރުމުގެ

ްރައްޔިތުންނަށްް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހޯދައި، ްއާމްދަނީ ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްކުރަންޖެހޭނެ. ްއަޅުަގނޑުމެްނ މަސައްކަތްތައް

ްދިރިުއޅުންތަކެްއްހޯދައިދިނުމަށް ްމަތިްންްއުފާފާގަތި ްުއސޫލުގެ ްިމްދެންނެވި ްކުެރވޭނީ ްމަސައްކަތްަތއް ްކުރަންޖެހޭ ޓަކައި

ްހަމަް ްއަދި ްބޭހާ ްހިލޭ ްވެސް ްރައްޔިތަކު ްދިވެހި ްކޮންމެ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ކަމަށް

ް ްނަރުދަމާ ްހުރި ްރަށްރަށުގައި ްއެނޫންވެސް ްއަދި ްކިޔަވައިިދނުމާ ްކުދިންނަށް ްއެނޫންވެސްްހުރިހާ ްއަދި ްފެންހޮޅިއާ އާއި

ހުރިހާްކަމެއްްކުރަންްބޭނުންވާއިރު،ްދައުލަތަށްްއާމްދަނީްލިޭބނެްއުސޫލުތަކެއްްވެސްްހޯދަންްއެބަްޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްެއް

 އުސޫލުންްމިްމަސައްކަތްކުރަުމންދާްވާހަކަ...ް

ް

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ްމަޢުޞޫމުهللاްއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ

ްުކއްލިް .حينحون الرّ الرّ  بسن هللا ްދާ ްމި ްބަހުްސކުރެވެމުން ްމިއަދު ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްހަމަލާ،ްކެލާް ްދިން ްއަށް ްފަހުމީ ްއަލްހާން ްމެންބަރު ްދާއިރާެގްޢިްއަޒތްތެރި ްފޭދޫ ްަދންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ މައްސަލަިއގައި

ްއަމި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްަރއްޔިތުްނގެްނަމުަގިއްއަދި ްކުށްވެރިކުރަން.ްއަިދްދާއިރާގެ ްއިާބރާތުން ްހަރުކަށި ްވަރަށް ްނަމުގައި އްލަ

އަލްހާންގެްޢާއިލާްއަށްްލިބިފަިއވާްހިތާމައިަގއިްައޅުަގނޑުްބަިއވެރިވާްވާހަކަްވެސްްދަންނަވަްނ.ްއަދިްއަލްހާނަށްްއަަވްސް

ރިްރައީސް،ްމިފަދަްމައްސަަލެއއްްގެްޙަޟްރަުތގައިްދުޢާްަދންނަވަން.ްއާދެްިޢއްޒަތްތެهللاޝިފާއެއްްެދއްވުމަށްްއެދިްމާްތް

ްމިް ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަމަކާ ްކުެރވިދާނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަވގުުތ ްމި ްބަހުސްގައި ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ދިމާވެގެންދާއިރު

ްރަީއްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކީ ްކުރެވޭެނ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވަގުުތ ްމި ްއާދެ، ްދަްއކާލަންޖެހޭ. ްއެބަ ްވާހަކަ ބަހުސްގައި

ްހާމަ ްއަވަސްކޮށް،ްމިއަދު ްތަޙުޤީޤުތައް ްއަޅަިއ، ްފިޔަވަޅުތައް ްއަޅަންޖެހޭ ްމުއައްސަސާތަކުން ްހުރިހާ ްގޮތަށް ކަރެއްވި

ނޑުމެންްހޯދައިދޭްފަރުވާ.ް ކުށްވެރިންނަށްްލިބެންޖެހޭްޙައްޤުްއަދަބުދިނުން.ްއެހެންނަމަވެސްްއެއީްިމއަދުގެްހާލަތަށްްައޅުގަ

ް ްހޯދަންވެއްޖެްއޔާ ްހައްލެއް ްދާއިމީ ްނޫނިއްޔާްމިކަމަށް ްބިނާކޮށްގެން ްޖީލެއް ްބިނާކުރަން. ްޖީލެއް ްޖެހެނީ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްދިމާވެގެންް ްކަމެއް ްމިފަދަ ްޖެހޭނީ ްއަބަދުވެސް ްނުފެންނާނެ. ްހައްލެއް ްމުސްތަޤުބަލުގައި ްކަމަްށ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ނާކުރުމަށްްޓަކައިްތަޢުލީމީްފުރުޞަތުްކޮންމެވެސްްބަޔަކަށްްއަދަބުދޭން.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްޖީލެއްްބި

ްޒުވާނުންް ްފެންނަ ްމި ްމުޖުތަމަޢުން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއަދި ްފުޅާކުރަން. ްފުރުޞަތުތައް ފުޅާކުރަން،ްތަމްރީނުގެ

ށްްމުޖުތަމަޢުގެްތެރެއަށްްއަނބުރާްނެރެވޭނެްގޮތަކަށްްއެްބޭފުޅުންނަށްްދޭންޖެހޭްރީހެބިލިޓޭޝަންްޕްރޮގްރާމުތައްްރަނގަޅަ
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ްތޮއްޖެހިފަިއވާް ްކަމަކީ ްކުަރންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެން ްހަދަން. ްޖީލަކަށް ްޒިންމާދާރު ްބޭފުޅުންަނކީ ްއެ ހިންގައި،

ްޮތއްޖެހުންް ްތޮއްޖެހިފައިވާ ްބޮޑަށް ްމިހާ ްޕޮޕިއުލޭޝަން، ްބެންސް ްއޮތް ްމި ްމާލޭގައި ްކުޑަކުުރން. ްޤައުމުން ތޮއްޖެހުން

ނޑުމެންނަށްްމި ނޑުމެްންކުޑަކޮްށގެންްނޫނީްއަޅުގަ ފަދަްކަންތައްތަކަކުންްދުރަކަށްްނުދެވޭނެ.ްދެންްހަމައެާއއެްއކޮށްްއަުޅގަ

ްފަހަރަށްް ްގިނަ ްވަރަށް ްކަންތައްތަކުަގއި ްމިފަދަ ްފަދައިން، ްފާހަގަކުރެްއިވ ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ޖެހޭ

ްތުހު ްގޮތަށް ްުކރުވާ ްކަންތައް ްމިކަހަލަ ްލައްވާ ްބަޔަކު ްހިމެނިގެން ްމިްފައިސާ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، މަތުކުރެވޭ.

ްައޅުަގނުޑް ްފަރާތުން. ްސަރުކާރުގެ ްބިލެއް، ްބެހޭ ްހުއްޓުވުމާ ްލޯންޑްރިން ްމަނީ ްހުށަހަޅާފައިވާނެ ްމަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްރަްއޔި ްޤައުމުގައި ްައޅުަގނުޑމެން ްކަމަށް.ްއާދެ،ްމުސްތަޤުބަލުގައި ްނިމޭނެ ްވަރަްށްއަވަހަށް ްބިލު ްއެ ތުންްއުއްމީދުކުރަނީ

ްއެކަމަށްް ްބިނާކުރަން. ްޖީލެއް ްޒިންމާދާރު ްޖެހޭނީ ްބޭނުންވެއްެޖއްޔާ ްއުޅެން ްއެކު ްއަމަންައމާންކަމާ ްއަރާމުަގއި، އުފަލާއި

ނޑުމެންްފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ.ްޝުކުރިއްޔާް ނޑުމެންނަށްްދެވޭނެްމަގުްއަޅުގަ ޓަކައިްބޭނުންވާްތަމްރީނާއިްކަންތައްތައްްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުޅުމީދޫްދާހު

ުޝކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނުޑގެްއަޚްްފޭދޫްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްް .حينحون الرّ بسن هللا الرّ 

ްއެ ްދާިއރާގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްނަމުގަޔާިއ ްއަމިއްލަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްަހމަލާ ްެދވުނު ްރޭ ްކުރީ ްނޫން ްރަްއޔިތުންެގްރޭ ންމެހައި

ްއިބާރާތުންް ްހަރުކަށި ްނަމުަގިއްވަރަށް ްރައްޔިތުންގެ ްލޮބުވެތި ްއެންމެހާ ްދާއިރާގެ ްފޭދޫ ްޚާއްަޞކޮށް ްވަކިން ްއަދި ނަމުގައި

ް ްމާތް ްއެދި ްދެއްވުމަށް ްޝިފާއެއް ްއަވަސް ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްދަންނަވަން.ްهللاކުށްވެރިކުރަން.ްއަދި ްދުޢާ ްޙަޟްރަތުގައި ގެ

ްމިއަދުްްޢިއްޒަތްތެރި ްުއޅެމުންދާއިރު ްޤައުުމގައި ްޖަޒީރާ ްކުޑަކުޑަ ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ނޑުމެން ްައުޅގަ ރައީސް.

ްހިފަިއގެންް ްއެއް ނޑި ްހިފައިެގން،ްކަ ްވަދެ،ްވަިޅއެއް ްތެރެއަށް ްއެންމެންގެ ްރޯމާދުވާލު ްފެންނަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަުޅގަް ްމަންޒަރު.ްމިއިން ްވަްއޓަމުންދާ ްކަތިލައި ްމީހުން ްތިބިްގޮސް ްނުކުމެ ްކުރަން ްމިކަން ނޑުމެންނަށްްސާފުެވގެންދަނީ

ްކަހަލަް ްެއއްެވސް ްކަމުގައި ްމި ްމީހުން ްކުރުވާ ްތިބެގެން ްފަހަތުަގއި ްބަޔަކު ްކޮންމެވެސް ްކުރުވަން ްމިކަން މީހުން،ްނޫނީ

ްދާންވީ ްކަިތލާފައި ްމީހަކު ްހަމަ ްވަެދ ްތެރެއަށް ްއެންމެންެގ ްނެތްކަން. ްހަމަެއއްލަމަެއްއ ްަރއްޔިތުްނގެްގޮތެއްފޮތެްއ، .

ްފެނިގެންދިޔައީް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާންވީ. ްކަތިލާފައި ްމީހަކު ްވެސް ްވަދެ ްތެރެއަށް މަޖިލީހުގެ

ް ނޑު ްރޭގަ ްގަީޑަގއި، ްގިނަ ްމީހުން ްރަްއޔިތުންެގ9ްްއެންމެ ްތެޭރަގއި ްރެސްޓޯރަންޓެއްގެ ްގިނަ ްމީހުން ްއެްނމެ ޖެިހއިރު

ް ްމެންބަރަކަށް ްކަތިލަންޖެހިއްޖެއްާޔްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްރަްއޔިތަުކ ްާޢއްމު ްވިސްަނވާ ްދެން ްމަންޒަރު. ްދިޔަ ހަމަލާދީފައި

ްކަމުގެް ްމި ްސާފުވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ްވެސް ްމިކަމުން ްގޮތް. ްކުރާނެ ްއެކަން ްމީހުން ްއެ ްޖެހިއްޖެއްޔާ ވަޅިޖަހާލަން

ްލިބިފައިވާކަން. ްމީހުންނަށް ްއެ ްބާރު ްބަެއއްެގ ްކޮންެމވެސް ްކުދިންްްއަީޑގައި ްތިބި ްޖެހިފައި ްއަަވއިަގއި މަސްތުވާަތކެތީގެ

ްެއް ްޔަޤީންކަން ްސަލާމަތްވާނެކަމުގެ ްކުދިން ްއެ ްބޭނުންކޮށްގެން ްނުފޫޒު ްެއކިެއކި ްނުފޫޒާއި ްފައިސާގެ ބޭނުންކޮށްގެން
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ސަރުކާރުންްމިްކުދިންނަށްްދެވިފައިވާތީްެއކުިދންްއެހާްހާމަކަންްބޮޑުކޮށްްއެކަންްކުރަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއަދުް

ކަންތައްްހައްލުކުރުމުގެްބަދަލުގައިްައޅުަގނޑަކަށްްނުފެނޭްކުރެވޭްމާްބޮޑުްކަމެއް.ްހުސްްވާހަކަދެއްކޭްތަންްއަޅުަގނޑަްށް

17ްފެންނަނީ.ްއިހަށްދުވަހުްއަުޅަގނޑުްބަލައިިލއިރުްމިދިަޔްދެތިންްމަހުގެްތެރޭަގއިްސީިރޔަްސްކްރައިމްްރޭުޓްވަީން%

ްކަމެއް ްފެންނަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްްއިތުރުވެފަ.ްވާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަން ްާވހަކަދައްކާ ްކަމެއްްނުފެނޭ.ްހުސް ނެތް.ްކުރާ

ްތިބި.ް ްއެބަ ްކުދިންނެއް ްއެތައް ްތިބި ްޖެހިފައި ްއަަވއިަގއި ްމަސްތުވާތަކެީތަގއި ްކަންޮކޅުތަކުަގއި ްއެކި ްރާއްޖޭގެ ރައީސް.

ިތބި.ްމިްކުދިންްއެްވަބާްއިންްސަލާމަތްކުރުމަށްްސަރުކާރުންްއަޅުަގނުޑގެްދާއިާރަގއިްެވްސްވަރަށްްގިނަްކުދިންްއެބަް

ް ްނުފެނޭ. ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްމަސައްކަެތްއ ްއެްއވެސް ްހުރ17ްްިކުރާ ްހުޅުމީދޫގައި ްބަޣާވާތްކުުރމަށްފަހު ފެބްރުއަރީަގއި

ްބަދަލު ްއޭގެ ްނުފެނޭ. ްމަސައްކަެތްއ ްރަނގަޅުކުާރކަށް ްކުދިން ްއެ ްބަންދުކުރީ. ްވެްސ ްސެންޓަރު ގައިްޑިޓޮކްސް

ްދާއިރާގެް ްމާމިނގިލީ ްދެންމެ ްދަނީ. ްމި ްފެނިގެން ްއަުޅަގނުޑމެންނަށް ްތަން ްމަސައްކަތްކުރާ ްއޮުޅވާލަން ރައްޔިތުންނަށް

ްވާހަކަ.ް ްއުޅޭ ްޓެކްސްނަގަން ްނަރުދަމާއެޅުމަށް ްޚިދުމަތްދިނުމަށް، ްަރއްޔިތުންނަށް ްވިާދުޅވީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ގަންްުއޅެނީކީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުންްުއވާލިްކަްސޓަމްސްްޑިއުީޓްއިތުރުކުރަްންޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްެޓކްސެްއްނޫންްނަ

ްމިް ްަނގަންެވގެން ްޑިއުޓީ ްކާބޯތަކެިތން ްބާއްވަނީ. ްމި ްމަޖިލިސް ްތެރޭގައި ްބަންދު ްމި ްހުށަހަޅަިއެގން ްބިލު ްވެސް މިއަދު

ނޑަށްްނުކުމެް ތެޔޮްޚަރަދުކޮށްފައިްމަސްބާނަންްއާމްދަނީްޖަލްސާްމިްބާއްވަނީ.ްރާއްޖޭެގްމަސްވެރިންްކޮންމެްދުވަހަކުްކަ

ހޯދަންްމިްމަސައްކަތްކުރާްމަހުގެްައގުްދަށްކުރީ.ްއެްޑީސަުލންްޑިއުޓީްނަގަންްމިއަދުްހުަށހަޅާފައިްމިްއޮތީްޢިއްޒަތްތެރިް

އޮތީ.ްމިއީްްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްކުޑަކުދިންގެްނެޕީންނާއިްކާޯބތަކެތިންްޑިއުޓީްނަގަންްމިއަދުްހުށަހަޅާފައިްމިް

ްވާހަކަެދއްކުުމގެް ްއެކިެއކި ްނުކުެމ ްއޮޅުވާލަން ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްވިސްނާލަންެޖހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްބޭނުމެއްްނެތް.ްމިްކަންތައްތަްއްހައްލުކުރަންްސަރުކާރު...ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވަިއކަރަ

ްއަްޚް .حينرّ حون البسن هللا الرّ  ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްރަީއސް.ްފޭދޫ ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެްނގެްމުޅިްމަޖިލީހަށްް އަލްހާންްފަހުމީ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަލްހާންްފަހުމީްއަށްްމިްދެވުނުްހަމަލާްއަކީްއަޅުގަ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްިޔތުންގެ ްއެއް. ްހަމަލާ ްހަމަލާތަެކްއްްވަނ17ްަދެވުނު ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްމަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުްނގެ

ްގޮްތގޮތަށްް ްއެކިއެކި ްމެންބަރުންނަށް ްއެކިެއކި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްހަމަލާތަކެއް ްއަނިާޔވެރި ްވަރަށް ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހި،

ނޑަކަށްްނޭނގެްީކްއވެގެންްކަެމއް.ްބުނެވޭްގޮތުަގއިްމިްމަޖިލީހަކީް އެްއވެސްްމަސަްއކަތެްއްލިބިފައިވާްމަޖިލީހެއް.ްއަުޅގަ

ްބަެއއްްެވސްް ްކުރި ްމަސައްކަތެއް ްއެއްެވސް ްފައިދާހުރި ްރައްޔިަތަކށް ްިދވެހި ްއެްއވެސް ްމަޖިލީހަކީ ްބައެއްްނޫން.ްމި ކުރާ

ްއެްއޗެހިޮގވި.ްމިް ްނުވަދެވުނީމަ ްމަޖިލީހަށް ްމަސައްކަތްކުިރ.ްމި ްބަޔަކު ްއެތައް ްވަންނަން ްމަޖިލީހަށް ނޫން.ްއެކަމަކު،ްމި

ްލޮބުވެތިްމަޖިލީހުގަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްގޮތްގޮތަށް. ްތަފާތު ްމަރުޙަލާތަުކަގއި ްތަފާތު ްައނިޔާކުރޭ ްބަަޔކަށް ްތިބި އި
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ނޑުމެންގެްއަނެްއްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްމިް މެންބަރަކުްވަނީްވަރަށްްބޭރަްޙމީްގޮތެްއގައިްޤަޠުުލކޮށްލާފަ.ްމިހާރުްއަޅުގަ

ްހަމަލާް ްަވޅީެގ ްއަނެއްާކވެސް ްބުރަކަީށެގްްދެވުނީ ްއޮންނެވީ. ްހާލުކޮޅުގައި ްކްރިޓިކަލް ްނުލާހިކު ްމިހާރުވެސް އެއް.

ްލިބެނީ.ް ްޚަބަރުތައް ްފަހުގެ ްއެންެމ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމަށް ްކުރި ްއޮޕަރޭޝަނެއް ްަމއިބަދައިގެ ްނުވަތަ އޮޕަރޭޝަނެއް

އްވުން.ްދުޅަހެޔޮްޞިއްޙަތެްއަގއިްެއްވީހާެވސްްއަވަހަކަށްްޝިފާދެްهللاްއަޅުަގނޑުމެްނގެްދުޢާްއަކީްެއްމަނިކުފާނަށްްމާތްް

ްމިއަުދް ްހިތާމަކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަދައްކާއިުރަގއި ްމި ްމިތާނގަިއ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްލެހެއްޓެވުން. މަނިކުފާނު

ްމަޖިލީހުގެް ްއުޅުްއވާީތވެ. ްވާހަކަަދއްަކަވން ްސިޔާސީ ްހަމަ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްަބެއއް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ވެސް

ްވާހަކަަތކެއްްކޮމިޓީ ްމިކަހަލަ ްބަެއްއެގތޯއާ، ްކޮން ްއޮތީ ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުެގ ްއާިއ ްބައެްއގެތޯ ްޮކން ްއޮީތ ްމެޖޯރިޓީ ތަކުެގ

ްކަމެއް.ް ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑު ްމިއީ ްމަސައްކަތްކުރުން ްމަސަްއކަތްކުރާ ްރައްޔިތުންނަްށްއޮޅުވާލަން ްިދވެހި ދައްކައި

ްފާހަގަކު ނުޑ ްއަޅުގަ ްޚާއްޞަކޮށް ްދެއްކެިވްހަމަ ްއެ ްރިޟާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ރަން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްނޫން ްއެއް ްވާހަކަ ްދައްކައިގެްނވާނެ ްމިއަދު ްނޫން. ްެއއް ްވާހަކަ ްގުޅޭ ްމާޙައުލާ ްމި ްމިއަުދގެ ވާހަކަފުޅަކީ

ް 17ްްރައީސް. ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވާހަކަަދްއކާއިރު ްކިޔަިއގެން ްަފހުންނޭ ްކޮމިޓީެއްއގެްފެބްުރއަރީގެ ްހުރިހާ މިާހރުވެސް

ްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރުްއަޙްމަދުް މެޖޯރިޓީްއޮތީްއެމް.ޑީ.ޕީްއަުތގައި.ްޕްރޮިސކިއުޓަރްޖެނެރަލްްނެތިގެންްއަޅުަގނޑުމެންްއެ

ްސަމީރަށްްދަންނަވާލައިގެން،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރަށްްދަންނަވާލައިގެންްކޮމިޓީްބާއްވަްނއުޅުނީމަްވެސްް

ްއަށްް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހަމަ ްވެސް ްމަަސއްކަތްކުަރްއވަނީ ްވެސް ްިދޔަނުދޭން ްކުރިއަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްދެކޮޅުހަދަިއގެން އެކަމާ

ްއެހެނެއްނޫްން ްަދއްަކވަންީވކީ. ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިައދު ްނޫން ްވާހަކަތަކެއް ްއެަކހަލަ ްމެންބަރުން. ނިސްބަތްވާ

ްކުއް ްމިއަދު ްއެންމެންެވގެްނ ްހޯދަން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްއުޅެނީ ްމި ްވެސް ްބާއްވަިއގެން ްޖަލްސާ ލި

ްކޮންެމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޚިދުމަތްކުރަންވެގެން ްރައްޔިތުންނަށް ްކީއްކުރަންތޯ؟ ްހޯދަނީ އާމްދަނީ

ްނުޖެހޭ ްބަލާކަެށއް ްޕާޓީއެއްތޯ ްއެހެން ްނޫނީ ްޕީ.ޕީ.އެމްތޯ ްއެމް.ީޑ.ޕީތޯ، ްރައްޔިތުންނަށްްރައްޔިތަކަްށ، ްދިވެހި .

ޚިދުމަތްކުރުމަށްްޓަކައިްމިްތަނަށްްގެނައިްބަޖެޓުްފާސްކުރިއިރުގައިްއެަތއްްސަތޭކަްމިލިއަންްރުފިޔާްއެއްްއިތުރުކޮށްފަިއް

އޮތަތީެވ،ްއަދިްެއއާެއކުްރެކަެމންޑޭޝަންތަކެއްްފާސްކޮށްަފއިްއޮތީތީވެްއެއަށްްއާމްދަނީްހޯދުމަށްްޓަކައިްމިއަދުގެްޖަލްާސް

ްމީހުންނާްްމި ްމީހުންނާ،ްއަނެއް ްއަެނއް ްމީހުންނާއި ްއުޭޅްވަޅިހަރާ ްމަގުމަތީަގއި ްނުޭބއްިވއްޖެްއޔާ ްޖަލްސާ ްމި ބޭއްވެނީ.

ްއާއިް ްއާމްދަނީ ްދޭނެ ްފުލުހުންނަށް ްމަސައްކަތްކުރާ ްއެ ްބައިތިއްބަން ްތަންތާނގައި ްމީހުން ްއ ްހިފާހައްޔަރުކޮށް ހޯދައި،

ްއަޅުަގނޑުމެ ްނޯންނާނެ. ްވެސް ްއެއް ްކަންކަމަށްްއުޖޫރަ ްމި ްކަންތައްތަާކއި ްޞިއްޙީ ްބޭސިކު ްޟަރޫރީ ްލިބެންޖެހޭ ންނަށް

ްކުރަންޖެހޭް ްައޅުަގނޑުމެން ްދަނީ.ްިމއީ ްމި ްޭބއްިވގެން ްވެސް ްމިއަދުެގްޖަލްސާ ްވެްސްނުހުންނާނެތީވެ ްފައިސާ ބޭނުންވާ

ްންޖެހޭ...ކަމެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންގެްމެންބަރުންނަކީްޒިންމާދާރުވާ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާ
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ްވަރަޙްމަތު ްއަށްްهللاް`ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ްފަހުމީ ްއަލްހާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ވަބަރަކާތުހޫ.ްފޭދޫ

ްހަމަ ްފަދަ ްނުރައްާކވާ ްފުރާނަފުޅަށް ްމަނިކުފާނުގެ ްދެވި،ްއެ ްއެއް ްހަމަލާ ްދާއިާރގެްކުއްލި ްއަޅުަގނުޑގެ ްދެވުނީތީ ްއެއް ލާ

ލޮބުވެތިްއަޚުންނާއިްއުޚުތުްނެގްފަރާތުންްއެްމައްސަލަްކުށްވެރިކުރަން.ްއަދިްއަލްހާންްފަހުމީްއަށްްއަވަސްްޝިފާައކަށްް

ްއަޚެްއް ްެއއް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްތެރޭގައި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހަޤީޤަތުގައި އެދެން.

ކަމުގަިއވާްޑރް.އަލްމަރްޙޫމްްއަފްރާޝީމުްައވަހާރަކޮށްލީ.ްިމއަދުްއަެނއްްމެންބަރަށްްއެްަހމަލާދެއްވީ.ްދެންްމާދަމާްއަދިް

ކޮންްބޭފުޅެއްްކަމެއްްނޭނގެ.ްއެއީްައޅުަގނޑުމެންގެްތެޭރގަިއްއަޅުަގނޑުމެންްމިްޖަމާޢަތުގެްތެރެއިންްއަންނަްހަމަލާތަކާް

ްިވސް ްައޅުަގނޑުމެން ްދުރަްށްދޭތެރޭގައި ްއޭގެ ްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްއެކަންޏެއް ްމިންވަރަށް ނަންޖެހޭ

ްއޮީތް ްހާލަތު ްތެރޭަގއި ްަރއްިޔތުންގެ ްޢާއްމު ނޑުމެން ްވިސްަނއިލާއިުރްއަުޅގަ ްދުރަށް ްވިސްނަންޖެހޭ.ްއޭގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްިނކުމެވޭ ްމަގުމަްއޗަކަށް ްަފއްތަރެްއގަ. ްނުރައްކާތެރި ްމާ ްވިސްނަންްމިއަށްވުރެ ްދޭތެރޭގައި ްތިބުމާ ްގޭތެރޭަގއި ްނެތް. ކަށް

ްފުންކޮްށް ްދޭތެރޭގައި ްމިއާ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބައްޓަން ްމީހަކު ްއަްށ ްފާރަ ްއަބަދު ްޖެހޭ. އެބަ

ްއުމުރު ްއަޅުަގނުޑގެ ްބަލާފަިއ، ްއަށް ްތަޖުރިބާ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްހަމަ ްައޅުަގނޑަށް ްވީްވިސްނައިާލއިރު ން

ްޓަކައިް ްބެލެހެއްޓުމަށް ްއަމަްނއަމާންކަން ްތެރޭގައި ްރައްޔިުތންގެ ްުއޅުނު ްކުރީގައި ްއަޅުަގނުޑ ްބަލާއިރު ދުވަހަށް

ްސިފައިންނަީކް ްައޅުަގނޑުމެންނަކީ، ްއޭރު ްިއހުސާސްކުރެވުނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޭރު ްޮގތުގަިއ؛ ްމީހެްއގެ ްނަގާ ޒިންމާތަކެއް

ްބަލާ ްމައްސަލަ ްވެސް، ްފުލުހުންނަކީ ްފަރާތަކަށްްްވެސް، ްފޮނުވަންޖެހޭ ްތަޙުޤީޤުކޮށްފައި ްމައްސަލަ ްވެސް، މީހުންނަކީ

ފޮނުވާްމީހުންނަކީްވެސް،ްމިުހރިހާްކަމެއްްކުރުމުަގއި؛ްއޭގެްފަހުގައިްޝަރީޢަތުންްނިމުނީމަްތަންފީޛުކުރާްބަޔަކީްވެސްް

ޖެހޭްފިޔަވަޅުތައްްއެޅުމުގެްމުހިއްމުކަްންއަޅުަގނޑުމެންނަށްްވެފައިްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްމާނަްއަކީްަވުގތުންްވަގުތަށްްއަޅަން

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވަން ްއަުޅަގނޑު ްމިހާރުވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްބޭނުންވަނީ. ްދަންނަވަން ްއިހުސާްސކުރެެވޭއ އަޅުަގނޑަށް

ްރަނގަޅަށްް ްޙުކުމް ްނިޔާަކނޑައެިޅ، ްއަްށ ްމައްސަލަ ްައވަސްކޮްށ ްކުެރވި، ްަރނގަޅަށް ްތަޙުޤީޤު މައްސަލަތަކުެގ

ނޑުމެންގެްތެރޭަގއިްމަްއސަލަތައްްމަދުވެގެންދާނޭ.ްމިނޫންްއެހެންްއެއްވެސްްހައްެލއްްތަންފީޛު ކުރެވެންްފަށާއިރަށްްައޅުގަ

ްއޮތްް ްއެބަ ްޝަރީޢަތް ްއިްސލާމީ ްހުރި. ްއެބަ ްގަާވއިދުތައް ްހުރި. ްއެބަ ްހެދިފައި ްޤާނޫނުތައް ްމިހާރު ްޤާނޫނަށް ނެތް.

ްއަޅުް ްެއްއގޮތަށް ްއެއާ ްތެރޭގަިއ. ްއެހެންކަމަށްވެއްޖެއްާޔްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޢަމަލުކުރަން ނުޑމެން ގަ

ނޑުމެންނަށްްމާް އަޅުަގނޑުމެންްވަކިްކަެމއްްނެތިގެންނޭްކިޔާފައިްދެއަތްއުރާަލއިގެންްތިބެޭވކަށްްނެތް.ްއެއަށްވުރެްއަުޅގަ

ްއެ ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހައްލުުކރަން ްމައްސަލަަތއް ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިްމުހިއްމު ްހަމަ ކީެއކަްއޗަކަށް

ްަވޒީފާެގް ްުޒވާނުންނަށް ްޭއގެެތރޭގައި ްވަޒީފާ، ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނިކުތުން. ްމަގުސަދުަގއި ްހައްުލކުރުމުގެ މައްސަލަތައް

ްއަނެއްކާް ްވެސް ްމީހުންނަށް ްއެ ްމީހުންނަށް ްމަުގމަތިވެފައިވާ ްއަނެއްކާ ްއަދި ްޖެހޭ. ްެއބަ ްހޯދައިދޭން ފުރުޞަތުތަކެއް

ްއެބަްމަސައްކަތްތެރިކަ ްގެްނގުޅެން ްތެޭރގައި ްޖަމާޢަތުގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްފަރުވާީދެގން ްބައިތިއްަބއިގެްނ ްތެރޭަގިއ ުމގެ

ްައވަްސް ްތެރޭގައި ްކަމުގެ ްމި ްޝިފާއެއް ްއަވަސް ްނެތް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނޫނިއްޔާ ްކޮށްގެން ްމިކަންތައްތައް ޖެހޭ.
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ކުަރން.ްއަޅުަގނޑުމެންގެްތެޭރގަިއްމައްސަލަތައްްމަދުކުރެވޭީންހައްލެއްްހޯދޭކަށްްއޮތްްކަމަކަްށްއަޅުަގނެޑއްްޤަބޫލެއްްނު

ްހުރިހާް ްނަގަންޖެހޭ ްިޒންމާތައް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްޤާއިމުކުެރވޭނީ ްއަމާންކަމެއް ްެވސް، ްހައްުލކުރެވޭނީ ވެސް،

ްފަރާތްތަކުންްފުރިހަމަްގޮތުގަިއްޒިންމާތައްްނަަގއިގެން.ްއެހެންވީމާ...

ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ް ްގަވާއިުދގެ ްބަހުސްކުރުމަށ147ްްްމަޖިލީހުގެ ްަމއްސަލަިއގަިއ ްުކއްލި ްމަތީން ްގޮތުެގ ްބަޔާންކޮށްަފިއވާ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ނަޑއެޅިފަިއވާް ނޑުމެންްބަހުސްްފެށ1ްްީކަ ްވީ.11:17ްްގައި.ްމިހާރ9:17ްުަގޑިއިުރގެްވަގުތުްމިހާރުްމިްހަމަވީ.ްއަުޅގަ

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްއެ ްކުރިއަށް. ްއަިއެގން ްއެޖެންޑާ ްދުވަހުގެ ްަދނީ ްމި ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްނަްނބަރު ްބަހުސް.ްއ9ްިޖެންޑާ ބްތިދާޢީ

ްދަންނަވައިލާނަން.ް ްަބދަލުތައް ްައއި ްކޮމިޓީތަކަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނުޑ ްކުރިން ްދިއުމުެގ ްބަހުސަށް އިބްތިދާޢީ

ްދިރާސާކުރާ ްމެންބަރުްްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްކޮމިޓީަގއި ވަގުތީ

ްޢަބްދު ްރަޝީދުްهللاޢަބްދުއްރަޙީމު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްިއސްދޫ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެ ްަބދަލުގައި ގެ

ް ްގުރޫޕުން ްޕާލިމެންޓްރީ ްޕީ.ޕީ.އެމް ްއެދި ްހަމަޖައްސަވައިެދއްުވން ްމަޖިލީހުެގްއިބްރާހީމް ްަރއްޔިތުން ްފޮނުްއވާފައިވާތީ ސިޓީ

ް 29ްްގަާވއިދުގެ ްމާއްާދެގ ްއެޖެންޑ2ްާވަނަ ްއާދެ، ްއިޢުލާނުކުރަން. ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްމަތީން ްގޮުތގެ ްގަިއވާ ް)ނ( ގެ

ް ްޙަސަންްް-9.1ނަންބަރު ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްފުވައްމުލަކު ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ

ދިވެހިާރއްޖޭގެްއެކްސްޕޯޓްްއިމްޕޯޓްްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލު.ްމިް،79/31ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ް ްވާނީ ްއިއްވާފައި ްކިޔުން ްފުރަތަމަ 26ްްބިލުގެ 2114ްޖެނުއަރީ ްބޭއްވުނު ްބޭރުގަިއ ްދައުރުން ްޚާއްޞ2ްްަަގއި ވަނަ

ްހުށަހަޅު ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ްމުޙައްމަދުްޖަލްސާގައި. ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްއުތުރު ްފުަވއްމުލަކު އްވައިެދްއވާނީ

ްރަފީޤުްޙަސަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ް ްޤާނޫނު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ 79/31ްނަންބަރު ް...ވަނަް، ްޤާނޫނަށް ްއިމްޕޯޓް ްެއކްސްޕޯްޓ ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ނޑުްިޢއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަން.ްއާދެ،ްމިްބިލުަގއިވާްގޮތުންްބަެއއްްދައުލަތަށްް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލުްައުޅގަ

ްކޮންމެ ްހުރި ްއެބަ ްަބއިތަކުން ްބަެއއް ްޓަކައި ްއިތުރުކުރެްއވުަމށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށްްލިބޭ ްވަރަކަްށްއިތުރުކުެރވިފައި ވެސް
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މިހާރުްނެގެމުންދާްޓެކްސް.ްެއހެންނަމަވެސްްއިމްޕޯޓުްިޑއުީޓ؛ްއެހެންނަމަވެސްްަބއެްއްބާވަްތތަކުންްމިހިރީްމަދުކުރެވިފަ.ް

ްޤާނޫނަށްް ްއިމްޕޯޓު ްއެްކސްޕޯޓު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުމަކީ ނޑު ްމައިގަ ްބިލުގެ ްމި ްގޮތުްނ ްބިލުގައިވާ ްމި ްއާދެ!

ްެއޗް.ސީ.އެފް.ސީްޭގސްްެއކުލެޭވްނުވަތަްބޭނުންކުރާްމެޝިނަީރްއާިއްިއކްއިޕްމަންޓުންްނެޭގް އިޞްލާޙުގެަނއުމަށްްޓަަކއި

ްއާއިް ްމެޝިނަރީ ްޭބނުންކުރާ ްގޭސް ްރަްއޓެހި ްއޯޒޯނާ ްއަިދ ްއިތުރުކުރުމަށާ ްމިންވަރު ްެނގޭ ްޑިއުޓީން އެކްސްޕޯޓު

ްކުޑަކުުރވުން ްޑިުއޓީ ްއިމްޕޯޓު ްފާމިންގްއިްކއިޕްމަންޓުގެ ްރަށްޓެހި ްތިމާވެއްޓާ ްކުރިއެރުވުމަާށއި ްޕޯލްޓްރީ .ްހަމައެއާެއކުަގއި

އަށްްހިތްވަރުދިނުމަށްްޓަަކއިްބައެއްްމުދަލުެގްއިމްޕޯޓުްިޑއުީޓްކުޑަކުރުން.ްއަދިްއޭެގއިތުރުްންޑޮލަރުގެްައގަށާއިްދުނިޭޔގެް

ްމުދަ ްއިމްޯޕޓު ްގުޅިގެން ްބަދަލުތަކާ ްައއިސްފަިއވާ ްައގުތަކަށް ްރިޢާޔަތްކޮށްްބާޒާރުގެ ްބަދަލަށް ްައއިްސފައިވާ ްއަގުތަކަށް ލުގެ

ްމަޖިލީހުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެދެީނ ނޑު ްއަޅުގަ ްބިލު ްމި ްއާދެ! ްބަދަލުގެނައުން. ްމިންވަރުަތކަށް ްޑިއުީޓގެ އިމްޕޯޓު

ް ްމި ްދައުލަތުން ްދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހުގައި ްބިުލ ްމި ްފޮނުއްަވއިގެން ްކޮމިޓީައކަށް ްބިލު ްމި ގެންނަވަންްބަލައިގަނެ،

ްބޭނުންފުޅުވާްއިޞްލާޙުތައްްެގނެސްދެއްވުން.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްބަހުސްގެ ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތަށ3ްްޝުކުރިއްޔާ ްހުޅުވާލަނީ. ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްވަގުތު ަގޑިއިުރެގ

ްމެން ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިާރގެްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްއުތުރު ްކުޅުދުއްފުށީ ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ބަރުންނަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ.ް

ް

ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއަޚް،ްފޭދޫް ްައޅުަގނުޑގެ ްމިްފުރުޞަތުގައި ްހަމަ ްފަހުމީްއަށްްއަޅުަގނުޑވެސް ްއަލްހާން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްހަރުކަށިް ްފަރާތުން ްރަްއިޔތުންގެ ްުކޅުދުއްފުށީެގ ްރަްއޔިތުން، ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްޢަމަލު ނޑި ްފި ްއަިނޔާވެިރ ްދެވުނު މި

ްއިސްނުކޮށްް ްމަޞްލަޙަތު ްަޤުއމީ ްވުރެ ްވިސްނުމަށް ްިސޔާީސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުށްވެިރކުރަން. އިބާރާތުން

ޑުމެންނަށްްމިްޤައުމުްއިތުރަށްްދެމެހެއްޓުމަކީްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކުރެވޭނެްކަމެއްްނޫން.ްމިއަދުގެްޙަޤީޤަތަކީްިމްއަޅުަގނ

ްއިންސާނީް ްމިގޮތަށް ްނެތި، ްޤާބިލުކަްނ ްއިސްކުރުމުގެ ްމަޞްލަޙަތު ްޤައުމީ ްޤައުމުގައި ްމި ްފަރާތްތައް ްސިޔާސީ ޤައުމުގެ

ްމި ްއެއް ްފަލްސަފާ ްއަރައިގަތުުމގެ ްޤަބޫލުކުރާނެްްކަރާމާތަށް ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްކަމަކީ ްމި ްެފށިގެންދާކަން. ޤައުމުގައި

ކަމެއްްނޫން.ްމިްކަމަކީްމިްޤައުމުަގއިްހިނގަިއގެންވާނެްކަެމއްްނޫން.ްދައުލަތުގެްއާމްދަނީްއިތުރުކުރުމުގެްގޮތުންްމިއަދުް

ނޑުމެންްޓެކްސްްމިްޓެކްސްގެްނިޒާމަށްްއަނެއްާކވެސްްމިްވަނީްއިތުރުްޓެކްސްތަކެއްްނެގުމަށްް ޓަކައިްހުށަހެޅިފަ.ްއަޅުގަ

ްނެގުަމކީް ްޓެކްސްތަކެއް ްިއތުރު ްއަތުރުން ްރައްޔިތުންގެ ްއަެނއްާކެވސް ްނުވަނީސް ްދުވަސްތަކެއް ްގިނަ ްމާ ނަގަންފެށިތާ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ްމި ްއެހެންކަމުން، ްކަމެއް. ްއިހުސާްސކުރަންޖެހޭނެ ްބުރަތަކެއް ްއިތުރު ރައްޔިތުންނަށް
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ްސަރުކާބަލައި ްވިސްނަންޖެހޭނީ ްސަރުކާރުން ްިވސްނަންޖެހޭނީ، ްަދއުލަތުން ްއަބަދުވެސް ްނޫން. ްކަމެއް ރުެގްގަެނވޭނެ

ްދަްއކަންނުޖެހި،ް ްޓެކްސެްއ ްއިތުުރ ްަރއްޔިތުންނަށް ްބުރަނުޖަްއސައި ްރަްއޔިތުންނަށް ްޓަަކއި ްއިތުރުކުރުމަށް އާމްދަނީ

ްމަތީން ްހަމަތަކުގެ ްއުޫސލާއި ްއިތުރުކުެރވޭނެ ްއެްއވެްސްްއާމްދަނީ ްއެކަމުަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރުމަށް. ކަްނތައްތައް

ްުބަރް ްއެކަމުގެ ްދަްއކަންޖެހުމަކީ ްަރއްޔިތުންނަށް ްޓެްކސްތަކެއް ްއިތުރު ްއަނެއްާކވެސް ްމިައދު ްނެތި ްހަމަެއއް އުސޫލާއި

ްއަޅުގަް ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަލަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް. ްއުފުލަންޖެހޭނެ ްއަށް ްއިންތިހާ ްއިޤްތިޞާދުްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންނަށްްއިތުރަށްްެޓްކސްނެގުމަކީްެއއީްމުޅިްހައްެލއްް މިއަދުްއޮތްްހާލަތު.ްމިްހާލަތުންްއަރަިއގަތުމަށްްޓަކައިްއަުޅގަ

ްއިތުުރް ްޤައުމުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަރައިގަެނވޭނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްހާލަތުން ްއިޤްތިޞާދީ ނޫން.

ްގެނެ ްހަމަތަކެްއްއިންވެސްޓުމަންޓުަތއް ްއުސޫލާއި ްފައިާދވާނެ ްއޭގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއިންވެސްޓުމަންޓުން ްއެ ިވ،

ް ްމުޅި ްމިއަދު ްމަޞްލަޙަތުްއެކަށަެއޅިގެންިދއުން. ްޤައުމީ ްދަނީ ްމި ްއުފެދިގެން ްފަސާދަ ްއާއި ްފިތުނަ ޤައުމުގައި

ންނަންޖެހޭްއިތުބާރުްގެއްލޭްހާލަތަްށްއިސްނުކުެރވި،ްވަޒީާފގެްފުރުޞަތުްރައްޔިތުންނަށްްނުލިބި،ްޢާއިލާތަކާްދޭތެރޭގައިްއޮ

ްއިތުރަށްް ްސަބަބުން ްއުޅެންޖެހުމުގެ ްނުލިބި ްއާމްދަނީ ްލިބެންޖެހޭ ްއަށް ްޢާއިލާ ްނެތި ްަވީޒފާ ްގޮސްފައިވާތީ. ްޤައުމު މި

ްދަށަށްް ްފޭރާން ްއިޖުތިމާޢީ ްވިދާުޅވޭ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްޙަޤީޤަތަކީ. ްމިއަދުގެ ްމިއީ ްދަނީ. ްމި ްޤައުމު ްމުޅި ފިތުނަވަމުން

ނީއޭ.ްއަނެއްްބައިްބޭފުޅުންްވިދާޅުވޭްމިއީްސިާޔސީްހަލަބޮލިކަމުގެްސަބަބުންނޭްމިހެންްވަނީ.ްމިއިންްއެއްވެސްްކަމެއްްދަ

ްނެތުމުގެް ްފުރުޞަތުތައް ްއިުތރު ްކުރިއަށްދާނެ ްގޮތުން ްއިޤްތިާޞދީ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއޮީތކީ. ްއަީޑަގއި ްމިކަމުގެ ނޫން

ްހަް ްދަނީ. ްމި ްފަސާދަވެގެްނ ްޤައުމު ްރައްޔިތުންނަށްްސަބަބުން ްއެންމެހައި ްއިޤްތިޞާުދ ްޤައުމުގެ ްމި ްއެއްކޮށް މަހަމަކަމާ

ްއެްއް ްފައިދާ ްއޭގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމެނުވީ ްބައްޓަންކުރެިވގެން ްގޮތަށް ްފުދޭނެ ްބޭނުންތައް ްރައްޔިތުްނގެ އެންމެހައި

ްބޮ ްއެންމެ ްއާމްދަނީ ްދައުލަތުގެ ްބުނަނީ ްމި ްވެސް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިންކަމްްނުކުރެވޭނެ. ްއިތުރުވެގެންދާނީ ޑަށް

ްދާް ްމި ްޓަކަިއްކުރަމުން ްއިތުރުކުރުަމށް ްއާމްދަނީ ްަދއުލަތުގެ ްނުނެިގ ްެޓކްސް ްއިންކަން ްަޤއުމުން ްމި ްނެގީަމއޭ. ޓެކްސް

ްެނގުމުންް ްޓެކްސް ްިއންކަމް ްނުދާނެ. ްފެނިގެނެއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއް ްފަިއދާ ްފުރިހަމަ މަސައްކަުތގެ

ްމި ްއަށްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޓެކްސް ްއަބަދުވެސް ްއެހެންނޫންނަމަ ްއަންނަނީ. ްތަޅުެލވެން ްއެތި ްމުޅި ްނިޒާމު، ޓެްކްސގެ

މަކަރުހެދުމާއިްޓެކްސްްނުދައްކާްއުޅުމާްއަދިްއިތުރަށްްދައުލަތަށްްލިބެންޖެހޭްއާމްދަނީްއެހެންްގޮތްގޮތަށްްބޭނުންކުރުމުގެް

ްކަމެ ްއިތުރަށް ްއެހެންވީމާ، ްއިތުރުވެގެންދާނެ. ްކަމަކީްފުރުޞަތު ްކުރަންޖެހޭނެ ްފުރަތަމަ ްޤައުމުގައި ްމި ްކުރަންޏާ ްއ

ްއެކަަށއެޅުން.ް ްގޮތްަތކެއް ްެނގޭނެ ްޓެކްސް ްއިންކަމް ްެއކަށައެުޅމަށްފަހު ްޤައުމުަގއި ްމި ްޓެކްްސްނެގުމުެގްުއސޫލު އިންކަމް

ްއެ ްވާީތްމިައދު ްކަމަކަށް ްކުރަންޖެހޭ ްދެއްކުމަީކްމުއްސަނދިން ްެޓްކސް ްޓަަކއިްއެހެންނަމަވެސް،ްއިންކަމް ްކުރުމަށް ކަން

ްޓެކްްސް ްއިންކަމް ްފަރާތްތަކުން ްލިބޭ ްއާމްދަނީ ްމަތިން ްހާހަށްވުރެ ްފަންސާސް ްނުކުޅެދިފަ. ްވަނީ ްވެސް ްމަޖިލިސް މި

ްކުރުމުްން ްއެކަން ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްރައްޔިތުން ްނިކަމެތި ްޢާއްމު ްއެއީ ްޖެހެނީ. ްމި ދައްކަން

ްމިލިޔަ ްއެތައް ްަދއުލަތުެގްދައުލަތަށް ްމެނުވީ ްޯހދައިގެން ްފައިސާ ްެއ ްވަދެގެންދާނެ. ްގޮތުަގިއ ްއާމްދަނީގެ ްއެއް ްުރފިޔާ ން
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ްއާދަިއެގް ްއެންމެ ްކުރާ ްަރއްިޔތުން ްނުވަތަ ްކޯލުން، ްެޓލެފޯން ްކުރާ ްރަްއޔިތުން ްމިއަދު ްުނކުރެވޭނެ. ްއިތުރެއް އާމްދަނީ

ްއަ ްދިމާކުރުމަކީ ްޓެކްސްނަގަން ްއިތުރަށް ްޚިދުމަތްތަކުން ްއަންނާނެްއަސާސީ ްބުރަކަމެއް ނެއްާކވެސްްރައްޔިތުންނަްށްއިތުރު

ްގޮތް.ް ްއޮތް ްއެކަން ްއެއީ ްވެްސްނޫން. ްކަމެއް ްްދޭތެޭރގަިއްޝަްއުކކުރަންޖެހޭނެ ްއެކަމަކާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ކަމެއް.

ތުރުްބުރަހެލިކަމެއްްއެހެންވީމާ،ްދައުލަުތގެްވިސްުނމަކަށްްނުވަތަްސަރުކާރުގެްިވސްނުމަކަށްްވާންޖެހޭނީްރައްޔިތުންނަށްްއި

ްކޮށްދިނުން.ްކަސްޓަމްް ްކަންތަްއތައް ްރައްޔިތުންނަށް ްނިޒާމަކަށް ްފުދޭނެ ްކަންތައްަތއް ްބޭނުންވާނެ ނުގެނެސް،ްރަްއޔިތުން

ޑިއުޓީްއިތުރުކުރަނީ.ްއިތުރަށްްފޯނުބިލުންްޓެކްސްނަގަނީ.ްއަދިްހަމައެއާެއއްކޮްށްއިތުރަށްްޫޓރިޒަމްްދާއިރާްއިންްބޮުޑކޮްށް

ގަންްތައްޔާުރވަނީ.ްދައުލަތަށްްއާމްދަނީްލިބެންޖެހޭނެ.ްދައުލަތުގެްއާމްދަނީްހެޔޮްގޮތުގައިްބޭނުންކުރެވެންްެވްސްޓެކްސްނަ

ްދެްން ްގިނަވީމާ ްއަދަދު ްމިނިސްޓަރުންގެ ްސްޓޭޓު ްމިއަދު ްވުެރ ްީޓޗަރުންނަށް ްމަދަރުސާތަކުގެ ްޤައުމުގައި ްމި ޖެހޭނެ.

ްމެދުްރައްޔިތުންގެްހިތުގައިްުސވާލުްއެބަްއުފެދޭްއިނގޭތޯ.ްދައުލަތުގެްޒިންމާދާރުކަމާްމެދު،ްސަރުކާރުގެް ޒިންމާދާރުކަމާ

ްފައިސާް ްގިނަ ްވުރެ ްދަރަންޏަށް ްބޭރުގެ ްދައުލަތުގެ ްބުނެ، ްއެގްރިމެންޓެކޭ ްއޮތް ްމަރުވެަފިއ ނޑަށް ްބަ ވިހޭއިރު

ްދައް ްޖީ.އެމް.އާރަށް ްުސވާލުކަންޖެހުނީމާ ްއެބަ ނޑުމެރައްޔިތުން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްުއފައްދާ. ްމި ްއަން ްވާހަކަ ީކ.ްދައްކާ

ްަސލާމަތް ްަޤއުމު ްމި ްމިއަޅުަގނޑުމެން ްސަލާމަތްްކުރަންޖެހޭނެ. ްމިޤައުމު ްމިހާރު ްޒިންމާ ްސަރުކާރުންްްކުރުމުގެ ްއޮތް

ނޑުމެންނަށްްމިްއުފުލަންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސް ރުންްެއއްެވސްްކަހަލަްފެންނަނީްދައުލަތުގެްަފއިސާްއަށްްސަރުކާްއަުޅގަ

ްބުނެނެްކަމެއްޒިންމާދާރު ްނަމޭ ްއުފައްދާ ްސަުރކާރެއް ްލުއި ްސަރުކާރެއް ްކުޑަ ްމަންޒަރު. ްކުރަމުންދާ ްމިކަން އެތައްްް،ތި

ްމިް ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއަރަިއގެންދާތަން ްބިލިޔަނަށް ްބާރަ ްޚަރަދު ްރިކަރަންޓު ްދައުލަތުެގ ްއުފެދި ްމަޤާމުތަކެއް

ްަރްއޔިތު ްމެނުވީ ްެއޅިގެން ްހަމަޔަކަށް ްކަންކަން ްމި ްެއއްވެސްފެންނަނީ. ްނުލިބޭނެ.ްްންނަކަށް ްކުރިއެރުމެއް ކަހަލަ

ްެއްއވެސް ްމަންފާްރައްޔިތުންނަކަށް ްއިތުރު ްއެބަްަކހަލަ ްޒިންމާދާރުވާން ްސަރުކާރު ްނުކުރާނެ. ދައުލަތަްއްް.ޖެހޭްއެއް

ްއާމްދަނީްވެސްްލިބެންޖެހޭްއެބަ.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ްފުރަތަމަް` ްއެންމެ ްމިއަދު ްެވސް ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްައއްސަލާމްޢަލައިުކމް.ްޝުކުރިއްާޔ .

ްދާއި ްއަލްހާފޭދޫ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްރާގެ ްކުރިން ްރޭ ްދެ ްމީގެ ްއަށް ްފަހުމީ ްހަމަލާްްން ްނުރައްކާތެރި ދެވުނު

ްނަމުގަްްއިއަޅުަގނޑާް ްަރއްޔިތުްނގެ ްާދއިރާގެ ނުޑގެ ްޕާްއަުޅގަ ްހިމެނޭ ްައޅުަގނޑު ްއަދި ްހަރުކަށިްިއ ްވަރަށް ްނަމުަގއި ޓީގެ

ްއަލްހާއި ްއަދި ްކުށްވެރިކޮށް ްޝިބާރާތުން ްއަވަސް ްމާތްނަށް ްއެދި ްދެއްވުން ްދަންނަވަން.ްަޙޟްهللاްާފއެްއ ްދުޢާ ރަތުގައި

ްއަޅުަގނ ްއާދެ، ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްާޤއިމުޝުކުރިއްޔާ ްސަރުކާރެއް ްމިއަދު ްމިޑުމެން ރައްޔިތުންނަށްްްތިބީްކޮްށެގން

ްބޭނުމުަގއި ްކަންތައްތަެކްއްކޮށްދިނުމުގެ ްގިނަގުނަ ްބޭނުްް.ވަރަށް ްސަުރކާރަކީ ނޑުމެްނގެ ްރަްއޔިތުންނަކީްއަުޅގަ ްދިވެހި މަކީ

ޤައުމުގެްރަްއޔިތުންނަށްްްެއީކގައިްދިރިުއޭޅްރައްޔިތަކަށްްހެދުން.ްމިްޤަުއމަކީްއަމާންްތަނަކަށްްހެދުން.ްމިްފާގަތިކަމާއުފާ
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މެ،ްތަޢުލީމީްފުރުޞަތުތައްްފަހިކޮށްދިނުން.ްުކރުން.ްހަމައެހެންއެކުްލިބޭނެްިނޒާމެއްްާޤއިމުްދުމަތްްފަސޭހަކަމާއްޙީްޚިޞި

ނޑުމެންްދަތުރު ްއަުޅގަ ްމަޤްޞަދުގައި ްކަންތައްތަކެްއގެ ްއެތައް ްގެނައުން.ްމިފަދަ ްކަމެއް ްއިތުރުްފަސޭހަ ފަތުރުގެްނިޒާމަށް

ްމި ްއަިއސް ްއަޅުަގނޑުމެްސަރުކާރަށް ްއެތިބީ. ްގޮތަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަީއކީ ްސަރުކާރަށް ްޖީބުތައްްްން ްއަމިއްލަ މީހުންގެ

ްމިް ްބޭނުންވެގެން ްއަުޅަގނޑުެމން ްނޫން. ްހަމަޖެހިގެްފުރާކަށް ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްަރއްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ންްއުޅެީނ

ްާޤއިމު ްނިޒާމެއް ްއަށްދިރިއުޅެވޭނެ ްރާއްޖެ ްއަންނަނީ ްކޮށްދެވެން ްކަންކަން ްމި ްއިތުރުވެގެން.ްްޮކށްދިނުން. ްއާމްދަނީ ލިބޭ

ް ްއިތުރުއަދި ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްމިދައުލަތަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެްއކެިވްްކޮށްގެން. ްއެ ްވާހަކަ ްމިތާނގައި ްދެންމެގައި އުޅެނީ

ްކުރިމަ ްދަތިތަކާ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްކޮންމެހެން ްފަދައިން ްވިދާުޅވި ްބޭފުޅުން ްނޫން.ްތިޢިއްޒަތްތެރި ކުރާކަށް

ްޭއގެްްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް. ްހިތްފަސޭހަ ްއިތުުރ ްލިބޭނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްސަބަބުން ްކަންަތއްތަުކގެ މިކުރާ

އެީކަގއިްހައްލު.ްެއްްސަބަބުންްރައްޔިތުންްިމއަދުްަކންބޮޑުވެފަިއވާްއެތަްއްކަންތަްއތަކަށްްލިބިގެންދާނީްވަރަށްްަފސޭހަކަމާ

ނޑުްކޮންމެހެންްމިއަދުްމިްކުރަމުންްމިމިއަދުގެްަސރުކާރުންްމަސައްކަތްމަސައްކަތްކުރަންް ބިލަށްްއެހާްްގެންދަނީ.ްއަޅުގަ

ްގަްސތެއްްނުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސް މިތާނގައިްބައެއްްބޭފުޅުންްމިއަދުްމިްހުށަހެޅުނުްކުއްލިްްދިގުކޮށްްވާހަކަަދއްކާކަށް

ަގނުޑގެްކަންބޮުޑވުންްއޮތްްވާހަަކްމައްސަލައާްގުިޅގެންްެވސްްިސޔާސީްވާަހކަްދެއްކީމަްމިްފުުރޞަތުގައިްއެކަުމގެްއަޅު

ނޑުމެންްއެްއގޮަތކަށްހަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުން.ް ރަކަްށްވެސްްކުިރޔަށްްއޮތްްއިންތިޚާބުގައިްކެމްޕޭނުގެްހަތިޔާއެއީްއަުޅގަ

ްމިއަދުްވާހަކަ ްދަންނަހަދައިގެން ްހަމަ ްކަމެކޭ ްުކޑަ ްޒިންމާދާރުކަން ްވަރަށް ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ވާލަންްދެއްުކމަކީ

ްއަ ްފުރުޞަތަްއ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސްބޭނުންވެގެން ްއެދުނީ. ްގޮތުންްޅުަގނޑު ްއޮތް ްހަމަޖެހިފައި ަގޑިއިުރ1ްްްަގވާއިދު

ްފުްވެގެންދިަޔއިރު ްެއ ނޑަްށ ްއެހެންނަމަވެސްއަުޅގަ ްނުލިބުނީ. ްދަންނަވާލަްންްރުޞަތު ްައޅުަގނޑު ްފުރުޞަތުަގއި ލިބުނު

އިްއަޅުަގނޑުމެންްިސޔާސީްގޮތްަތއްްނުގެންުގޅެމާްހިނގާށޭ.ްއަދިްހަމައެާއއެީކގަިއްބޭނުންވަނީްއެްބާވަތުގެްކަންތައްތަުކގަ

ްމި ްމިއަދު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްރައްޔިތުންެގްއިްދެން ްގެނެއްސަްއޮތީ ްސަރުކާރެއް ްސަރުކާަރީކްންތިޚާބަކުން އޭ.ްމި

ްަރްއޔިތު ްދިވެހި ްނެރެއިރާދަކުރެިވއްާޔ ްނަތީޖާ ްފަދަ ްުއއްމީދުކުރި ްސަން ްހަދައިދޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ދޭނަން.ްރުކާރަކަށް

ނޑުމެންގެްާވދަވެރިްފަރާތްތަކުންްއެްދައްާކްވާހަކަތަކާްގުޅޭ ްގޮތުންްދަްނނަވާލަންޖެހެނީްރައްޔިތުންްއެްމިތާނގައިްއަުޅގަ

ްސަރުކާރެް ްވެސް ްއެހެންނަމަވެސްބޭފުޅުންނާ ްހަވާލުކުރިއޭ. ްކޮށްދެއްވީ؟ރައްޔިތުންްއް ްކޮންކަމެއްޯތއޭ ތުންނަށްްޔިަރއްްނަށް

ްުލއި ްއެއްވެސް ްދިޔަީއްްފަސޭހަލިބުނު ްރައްޔިތުން ްނެތޭ. ްޚިދުމަތެއް ްއިތުރު ްލިބުނު ްރައްޔިތުންނަްށ ްނެތޭ. އެއް

ްއެ ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ްތެދުެވވަަޑއިގެްނ ްމިތަނަށް ްިމއަދު ްތެެރއަށޭ. ްހިތަށްްބިރުވެރިކަމެްއގެ ްވާހަކަްބޭފުަޅުކ ެއއްްްއެރިހާ

ްއިްނތިޚާކުްދައްކަިއ، ްއޮތް ްކާމިޔާބުރިޔަށް ްހެޔޮއެދިގެންނޭްްކުރުމަށްބު ްަރއްޔިތުންނަށް ްޙައްޤުތަކޭ ްރައްޔިތުންގެ ޓަކަިއ

ްދަންނަވާލަންްމި ްހިނި.ްއެހެން ްހަމަ ްއަންނަނީ ްާގތަށް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްވާަހކަތަކާ ްދައްކާ ްއެ ޖެހެނީްްކިޔަިއގެން

ްކޮށްދެއް ްރައްޔިތުންނަްށ ްދިވެހި ްިތބެގެން ްސަރުކާރުަގއި ްއެބޭފުޅުން ްފެންނާކަށްވި ްކަމެއް ްއެްއވެްސ ނެތް.ްްހަމަ

އުލަކަށްްބަދަލުކުރީްއެމް.ޑީ.ޕީގެްއްގެްގޮތުަގއިްއޮްއވާްމިތަންްނާމާންްބިރުވެރިްމާޙައަކީްވަރަށްްއަާމންްތަނެްދިވެހިރާއްޖެ
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ްމައްޗަ ްގުނަަޔކަްށ ްއެތައް ްއަދަދު ްކުށްކުުރމުގެ ްމިތާނގެ ްޖެހިގެންސަރުކާރުން. ްސަށް ްއެްމ.ޑީ.ޕީގެ ްއޮްއވާ.ްިދޔައީ ރުކާރު

މިތާނގެްޤާނޫނުއަސާސީްމުގުރާލީްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާރުން.ްމިތާނގެްޤާނޫނީްއިމުންްބޭރުންްއެތައްްކަންތައްތަެކއްްކުީރް

ްސަރުކާރުން.ްހަމަެއހެން ްނިޒާމުއެމް.ޑީ.ޕީ ްޝަރުޢީ ނޑާލުމަށްްމެ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތަންތާްފު ްއަށް ްއަމިއްލަ ނގަިއްޓަކައި

ްަވކާ ްހަދަިއގެން ްބޭފުޅުންލާތުކުރަުމންކޯޓު ްިތއްބެވި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްަސރުކާރުަގއިްިއސްކޮށް ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްް.ގެންދިޔައީ ނުވަތަ

ނޑުްކޮންމެހެންްއެ ްމިީއްމިްނަާވކަށްްނެތިްނ.ްއެހެންނަމަވެސްބޭފުެޅއްގެްނަންްދަންްއިސްކޮށްްިތއްބެިވްބޭފުޅުން.ްައޅުގަ

ްޙަޤީޤަތް ްރައީސްްކަމުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތް. ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްް.އޮތް ްނުވި ްބޭނުމެއް ްަރއްޔިތުންނެްއ ްދިވެހި އެހެްނވީމާ،

ްދެމިގެންދާކަެށއ5ްްްސަރުކާރު ްމިތާނގައި ްއަހަރަށް ްބޭނުންވީ ްރައްޔިތުން ްިދެވހި ްއެމް.ޑީ.ީޕއާް. ްރައްޔިތުން ްދިެވހި

ްގޮތަށް ްބޭނުންވި ްަރއްޔިތުން ްދިވެހި ްވެރިކަން ްކޮށްްހަވާލުކުރި ްއަށް ްދެެއމް.ޑީ.ޕީ ްއަނެްއކާްނުދެވުނީމަ ްވެރިކަން ްއެ ން

ްއަތްއަ ްަރއްޔިތުްނެގ ްއަނބުރާ ްރަްއޔިތުންެގްލުން ްދިވެހި ްނިކުމެ ްަރއްޔިތުން ްދިވެހި ްއެެހންވެގެން، ްގެންނަން. މަްއޗަށް

ްފާޅުކޮށް ްމިްް،ޝުޢޫރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަދަލުކުރީ. ްވެިރކަން ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހި ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްަރއްޔިތުން ދިވެހި

ްް..ހަމައިންނޭ.ްމުގެްބާރުތައްްފެށިގެންްއަްނނަނީްރައްޔިތުންނާކްރަީސގައިްވެިރކަކިޔަނީްމިްޑިމޮ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްދެން ްޖެހިއްޖެ. ްަގޑި ްވާހަކަްހުސްވަގުުތކޮުޅގެ ްމެންބަރަށްްބިލަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ދައްާކއިރު

ްފުރިހަމަފުރުޞަތު ްވާހަކަފުުޅ ްވުކުރެއްއަރުވާނަން ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްިޢއްޒަތްތެިރްމިނެޓ31ްްުމަށް. ްހުސްވަގުުތކޮޅެއް ގެ

ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްކުިރން ްއެރުވުމުގެ ްނޯޓިސްިޢއްް.މެންބަރުންނަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޒަތްތެރި ްއޮންނާނެ 11ްދެވިފައި

ް؛ވާހަކަްދަންނަވާލަނީ.ްްއެްކޮމިޓީްއެ،ްޖަހާއިރުްމުޅިްމަޖިލީހުގެްކުޑަްކޮމިޓީްފެށުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ

ެމންބަރުންްހާޒިރުވެަވޑަިއގެނ26ްްްމަސައްކަތްްފެށޭނީްް.ޖަހާިއރ11ްުނީްޓީްފެށުމަށްްހަމަޖެހިފައިްވަމުޅިްމަޖިލީހުގެްކޮމި

ނޑުްމިާހހިސާބުންްތިއްބަަވއިގެން.ް ް.ގެްހުްސަވގުތުކޮެޅއްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއަރުވަންމިނެޓ31ްުއަުޅގަ

ް

ް]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފަށަނީ ްމި ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްަފހު ްނޯޓިސް`. ްކުރިންވެސް ދެވިަފއިާވް.

ނޑަައޅަް ްން.ފަދައިންްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްމުޅިްމަޖިލިސްްއެކުަގއިްކޮމިޓީްއަށްްދިޔަީއކަމުަގއިްކަ

ް

ް(އަށ11:28ްްއިނ11:11ްްްް)މުޅިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީްކުރިައށްގެންދެވުން:
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެޖެމަޖިލީހުމިހާރު ްރުޖޫޢަވެ ްއަށް ްޖަލްސާ ްއަގެ ްމިްންޑާ ްކުރިއަށް ްކުރިއަްށްްިއގެން ނޑު ްއަޅުގަ ދަނީ.

ްނުނިމި ްިމއަްގެންދާނީ ްތެރޭގައި ްމަސައްކަުތގެ ްހުރި ްފަރާތުންްދު ްސަރުކާުރގެ ްއެއީ ްބިލު. ްފެށުނު ްބަޙުސް އިްބތިދާއީ

ްނަންނަރުް ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްޙަސަން ްރަފީޤު ްމުޙައްަމދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްއުތުރު ފުވައްމުލަކު

ްބިލުެގްފުރ31/79ްަ ްބިލު.ްމި ްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްއިމްޕޯޓު ްެއކްްސޕޯޓު ްއިްއވާފަިއްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްކިޔުން ތަމަ

ް 26ްްވަނީ ްވާހަކަފުޅުދައްކަނ2114ްްޖެނުއަރީ ްޖަލްސާަގއި.ްއާެދ!ްމިހާރު ްޚާއްސަ ްދެވަނަ ްބާްއވާ ްބޭރުގައި ަގިއްދައުރުން

ްދަންފަޅީަގިއް ްކުީރގެ ްމީގެ ް ްބޭނުންވޭ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްބަލައިަލން ްއިންތޯ ްމެންބަރަކު ްިޢއްޒަތްތެިރ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

ްޢަބްދުްވާހަކަފުޅުދަްއކަމު ްޢަބްދުއްރަޙީމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ްގެންދެވީ ްން ްމެންބަރުްهللا. ޢިްއޒަތްތެރި

ްދާއިާރގެް ްމަތިވެރި ްދަންފަޅީގައި ްކުީރގެ ްދޫކޮށްލެއްވީ. ްފުރުަޞތު ްއާދެ! ނޑު. ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ބޭނުންފުޅުވާ

ްއެ ްފުރުޞަތަށް ްމުޙައްމަދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްޢިއްޒަތްތެރި ްދޫޮކށްލެއްވީ. ްއޮތީ. ދިަވޑަިއގެންފައި

ްމާލަމަކުް ްަވގުތު ްމި ްަވަޑއިގެން ްމެންބަރަކު ްެއއްވެްސްޢިއްޒަތްތެރި ްެއދިވަަޑއިގެންފަިއްއޮތް ްފުރުޞަތަކަށް އާދެ!ްމިހާރު

ް ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވާނެ ްބިލަށް ްހުށަހެޅުނު ްމިއަދު ްބަހުސަށް ްއިބްތިދާޢީ ްއެހެންވީމާ، ްނެީތްނެތް. ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްފުަވއްމުލަކު ްއަުރވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްބުނުމުގެ ްފަހުބަސް ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލާފައި، ކަމަށް

ްކޮޅަށްް ްދަންނަވަން. ްއިށީނދެވަޑަިއގެންެނވުމަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަސަނަށް. ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު މެންބަރުން

ްްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ްތިއްބެވިްޢި

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރަީއސް. ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްުޝކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްރަީއސް. ،79/31ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްއެކްސް ްއެންމެހައިްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވި ްބިލަށް ްބިުލ؛ ްއިްޞލާޙުގެނައުމުގެ ް...ވަނަ ްޤާނޫނަށް ްއިްމޕޯޓު ޕޯޓު

ްބިލު،ް ްމި ްއަދި ްޝުކުރުދަންަނަވން. ްއިޚްލާޞްެތރިކަމާއެކު ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއިތުރުކުރުމަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްމިއީ ްފަދަިއން ްއަށްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްޑިއުޓީ ްނެގޭ ްތަކެތިން ްބަެއްއ ޓަކައި

ްމަޖިލީހުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްބިލު ްމި ްއެދެނީ ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ! ްބިެލއް. ްހުށަހެޅުއްވި ްޓަަކއި ްގެންެނވުމަށް ބަދަލުތަކެއް

ްބަލައިގަނެ،ްމިްބިލުްައވަހަށްްފާސްކޮށްދެއްވުން.ްުޝކުރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް
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ްަވގުތުަގިއް ްއެހުމުގެ ްމިއަދުެގްވޯޓަށް ްއެހުން ްވޯޓަށް ްބަަލިއަގތުމަށް ްބިލު ްއާދެ!ްމި ްމެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ނޑުްމިހާރުްޖަލްސާް އޮންނާނެ.ްޖަލްސާގެްއެޖެންާޑަގއިްހުރިްކަންތައްަތއްްމިހާތަނަށްްފުރިހަމަކުރެވިފައިވުމާްއެުކ،ްއަުޅގަ

ް ްދެން ނޑާލަނީ. ްމެދުކަ ްމި ނޑުމެން 1ްއަޅުގަ ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްފަށާނީ ްއަލުން ްޖަލްސާ 12ްަގޑިބަިއާވއިުރ ވޯޓަްށް،

ްދަްހޯލްް ްއޮފް ްކޮމިޓީ ްމިއަދު ްއަހާނީ ްވޯޓަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ްއެހުން.ްއެކަންކަމުގެ ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި އެހުމަށް

ް ްނިންމި ްއިން ްމިއ3ްަހައުސް ްެއއާެއްއކޮށް ްއަދި ްރިޕޯޓުތަކަށް. ްއެހެންވީމާ،ްބިލުގެ ްބިލަށް. ްނިމުނު ްބަހުސް ދުއިބްތިދާޢީ

ްވާއިރު.1:31ްްއަޅުަގނޑުްދެންްޖަލްސާްފަށާނީް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(13:31ްއިނ11:31ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެދުކަނ`. ްޖަްލސާ ނޑު ްހުރިހާްއަުޅގަ ްފަށަނީ. ްމި ްެގންދަން ްކުރިޔަށް ްޖަލްސާ ނޑު ްއަޅުގަ ޑާލުމަށްފަހު

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.ް ްމެންބަުރން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެެދން. ްިއށީނދެވަޑަިއގެންނެވުން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްމިހާރުްމި އެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްްއަށް.ްވޯަޓށ12ްްދަނީްއެޖެންޑާްނަންބަރުްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.ްއާެދ،ްައޅުގަ

ްދަންނަވަން.ް ްއަމީންޢާއްމަށް ްޖެއްސެވުމަްށ ްރަނގަބީލު ްޖަހަންޖެހޭ ްޓަކައި ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްއެހުމަށް. ވޯޓަށް

ްއެދެން.ްއާދެ!ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް ްޗެުކޮކށްލަދެއްވުން ްާކޑުކޮޅު ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަަވއި ްމެންބަރުން އާދެ!ްޢިްއޒަތްތެރި

ނޑުްކުރިޔަށްްއަޅުަގނޑުްމިހާ ރުްމިްދަންނަވާލަނީްމިހާރުއްސުރެްފެށިގެންްކަންތައްތައްްކުރިޔަށްދާނެްގޮތް.ްމިހާރުްއަޅުގަ

ް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްޖަލްސާގެ ްޖަލްސާ.ްމިއަދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމިއަދު ްގެންދަނީ ްކަންކަމަށ12ްްްމި ްހުރި ްއެހުމަށް ވޯޓަށް

ްކަމެއް ްއެންމެ ްއޮތީ ްއަހަްނ ްވޯޓަށް ްއެހުން. ްބަލައިގަންނަންްވޯޓަށް ްބިލު ްނިންމި ްބަހުސް ްއިބްތިދާޢީ ްމިއަދުގެ ްެއއީ .

ްއެހުމަށްފަހުް ްކޮމިީޓްއަށް.ްެއވޯޓަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްބިުލްދާނީ ްފާސްވެއްެޖްނަމަ،ްއެ ްބަަލއިގަންަނން ްބިލު ފެނޭތޯ.ްއެ

ް ިރޕޯޓަކަށްްވޯޓަށްްއެހުންްއެަބ3ްްއަޅުަގނޑުްމުޅިްމަޖިލީހުގެްޮކމިޓީްމަސައްކަތްްފަށާނަން.ްމުޅިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީގައި

ް ްނިންމަވައިދެްއވި ްކޮމިޓީން ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްބޭފުޅުން ްތި ްއެީއ،ްމިއަދު ްކަންތައ3ްްްއޮތް. ްއެ ްއެހުން. ްވޯޓަށް ރިޕޯޓަށް

ްމުިޅް ްއޭތި ްނަމަ، ްފާސްވެއްޖެ ްފެންނަން ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްނިމިފައިވާ ްބަހުސް ްއިްބތިދާޢީ ްމިއަދުގެ ނިންމުމަށްފަހު

ނޑުމެންްކޮމިޓީންްނިންމާނީ.ްއާދެ!ްްމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީްއަށްްހުށަހެޭޅނެތީވެްއެްބިލާްދޭތެރޭްކަންތައްްކުރާނެްގޮތެއްްއަުޅގަ

ްޭނރުވޭނެ.ްއާދެ!ްޢިްއޒަތްތެރިް ްފުރުޞަެތއް ްމައްސަލައަކަށް ްވަީންޖެހިފަ.ްއެހެންވީމާ،ްނިޒާމީ ްރަނގަބީލު ްވޯޓުގެ މިހާރު

ްއެޖެ ްެޗކުކޮްށލައްވާ. ްކާޑުކޮޅު ްމެންބަރުން ްނަންބަރު ްނިންމާްް-12.1ންޑާ ްވޯޓުން ްތެރެއިން ްމަަސއްކަުތެގ ދުވަހުގެ
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ްއަހަނީް ްވޯޓަށް ްމި ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ްމިއަދު ްމެންބަރުން. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަަމށް ްގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް

ްމު ްވަނީ ްމިހާރު ްމަސައްކަތް ްކޮމިޓީގެ ްސަބް ްނޫން. ްޖަލްސާއަކު ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީންްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ޅި

ްރިޕޯޓްް ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ްއެކު ްއިޞްލާޙުތަކާ ްއަހާފައި ްޯވޓަށް ްއަހަނީ. ްމި ްވޯޓަށް ްރިޕޯޓުތަކަށް ްކޮމިޓީ ްއެ ނިންމަވާފަ.

މިއަދުްމެންދުރުފަހުގެްވަގުތެްއގައިްލިބިަވޑަިއގަންނަވާނެ.ްއެްރިޕޯޓުތަކަށްްވޯޓަށްްއެހުންްއޮންނާނީްމާދަމާގެްޖަލްސާގައި.ް

ްމެންބަރުްއަޅުގަް ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްއުތުރު ްފުވައްމުަލކު ްފަރާތުން، ްސަރުކާރުެގ ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ނޑު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްޙަސަން ްރަފީޤު ްޤާނޫނަށ79/31ްްްމުޙައްމަދު ްއިމްޕޯޓް ްެއކްސްޕޯޓް ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ްތުމާްމެދުްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެްއވުމަށް.ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލުްމަޖިލީހުންްބަލައިގަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

63ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

41ްްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވާ:ވޯޓުްނުދެއްް

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެ 61ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 31ް.ްފާްސވުމަށް ްބިުލ61ް.ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،ްމި .

ްމަޖި ްމުޅި ްމިބިލު ްގުިޅގެން ްފާސްވުމާ ްމިގޮތަށް ްފާސްެވއްޖެ. ްކަމަްށްބަލައިގަތުމަށް ްފޮނުވުނީ ްއަށް ްކޮމިޓީ ލީހުގެ

ނަޑއަޅަން. ްކަ

ް

ް(އަށ14:18ްްއިނ13:41ްްް)މުޅިްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީްކުރިައށްގެންދެވުން:ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމިް ްއަށް ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ްނިންމައިލާފައި ްމަސައްކަތް ްކޮމިޓީގެ ްމުޅި ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްމި އާދެ!

ްއެޖެ ްޖަލްސާގެ ްނިންމާލަނީ.ްރުޖޫޢަވަނީ.ްމިއަދުގެ ްމި ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެކު ްނެތުމާ ްއެހެންކަެމއް ންޑާގައި

ްޖަހާއިރު.9ްްވާްއަންގާރަްދުވަހުްެހދުނ2114ްްުފެބްރުއަރ4ްްީދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއެއްްއޮންނާނީްމާދަމާ؛ް

 

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربّ ްهلل والحود

____________ 


