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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން
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 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްން.ްމެްނބަރ27ްުއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.11/ޚޞ/2114މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަންބަރަީކ،ްއޖ/،3ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.1

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްރިޔާް-4އެޖެންޑާ ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއަކީ ްަޖލްސާ ްމި ްއެންގުން. ްއަންގާ ވަނ33ްްަަސތުން

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްަދންނަވަން. ްކަމުަގއި ްއެއް ްޖަލްސާ ްބޭްއވޭ ްދަށުން ް)ރ(ގެ ވަނ33ްްަމާއްދާގެ

ްނުް ްތެޭރގައި ްރިސެްސގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވަނީ،ްަރއްޔިތުންެގ ްަގއި ް)ރ( ްުނވަަތްމާއްދާގެ ްެއއް ްޖަލްސާ ްބޭރު ްަދއުރުން ވަތަ

ްސޮއިކޮށް،ް ްބަޔާންކޮށް، ްސަބަބު ްމެންބަރުން ްބައި ްއެއް ްބައިކުޅަ ްތިން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްބާއްވަން ޖަލްސާތަކެއް

ެރވިފައިްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްރަީއަސށްްހުށަހަޅައިފިްނަމަ،ްގަާވއިުދންްއެހެންްމާއްދާެއްއގަިއްއެެހންްގޮތަކަްށްބަޔާންކު

ް ްުހށަހެޅޭތާ ްހުށަހެޅުން ްއެ ްޖަލްސާތައ14ްްްވީނަމަވެސް ްހަމަޖައްސައި، ްގޮްތ ްބޭްއވޭނެ ްޖަލްސާތަްއ ްތެޭރަގއި ދުވަުހގެ

ް ްކަމަށް. ްއިތުރުކޮްށ،2114ްްބާއްވަްނވާނެ ްމިންވަރަށްވުރެ ްހުށަހެޅުްއވި ްސަރުކާރުން ްބަޖެޓު ްަދއުލަތުެގ ްއަހަރު ވަނަ
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ްބަޖެޓުގަ ްފާސްކުރެވުނު ްމަގުފަހިކުރުމަށްްމަޖިލީހުން ްކަންކަމަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްޓަކައި ްއިތުރުކުުރމަށް ްއާމްދަނީ އި

ްއެނބުރި،ްތޮއްޫޑް ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްއަހަރު؛ްތޮއްޑޫ ްމިދިޔަ ްފާސްނުވަނީސް ްބިލުތައް ްފޮނުވި ސަރުކާރުން

ްމާ ްދަންނަވަން. ްވަަޑއިގަތުަމށް ްއަށް ނޑި ްގޮ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްިޢއްޒަތްތެިރްދާއިރާގެ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ފަންނު

ްވަަޑިއގަތުމަށްް ްއަށް ނިޑ ްގޮ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްދަންނަވަން. ްވަަޑއިަގތުމަށް ްއަށް ނޑި ްގޮ މެންބަރު

ް ްދަންނަވަން. ްވަޑަިއގަތުމަށް ްއަށް ނިޑ ްގޮ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްއަހަރަށ2114ްްްދަންނަވަން. ވަނަ

ްބަޖެޓުަގިއްދަ ްފާސްކުރެވުނުއިރު ްމަޖިލީހުން ްއިތުރުކޮށް، ްވުރެ ްމިންވަރަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްފާސްކުރަން ްބަޖެޓު އުލަތުގެ

ްފާސްނުވަނީސްް ްބިލުތައް ްފޮނުވި ްސަރުކާރުން ްމަގުފަހިކުރުމަށް ްކަންކަމަށް ްޓަކަިއްހުށަހެޅިފައިވާ ްއިތުރުކުރުމަށް އާމްދަނީ

ްނި ްވަނީ ްދައުރު ްފަހު ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްކަމަށާއި ްއޮތުމަކ2ްްީމިފައި ްނުލިބި ްހައްލެއް ްކަމަށް ްމި ްވަންދެން މަސްދުވަސް

ްަރއްޔިތުންނަްށް ްދައުލަތާއި ްގެއްލުްނ ްކަުމގެ ްމި ްކަމަށާ، ްވާެނ ްހުރަހަކަށް ްބޮުޑ ްވަރަށް ްއޮތް ްތަންފީޒުކުރުމަށް ބަޖެޓު

ްސަރު ްޓަކައި ްހައްލުކުުރމަށް ްމިކަން ްވިދާޅުެވ، ްކަމަށް ްޤާނޫނުްތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭނެ ްފޮނުވާފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ކާރުން

މުދަލާއިްޚިދުމަތުގެްއަގުންްޓެކްސްނެުގމުގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނަުއމުގެްބިލާ؛ްތޮއްޑޫްދާއިާރެގް،2111/11ްނަންބަރުް

ްއަށްް ނިޑ ްގޮ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްާދއިރާެގ ްތޮއްޑޫ ްދަންނަަވން. ްވަަޑއިގަތުމަށް ްއަށް ްޮގނިޑ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި

ްވަަޑިއގަތުމަށްް ްއަށް ނޑި ްގޮ ްއެނބުރި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްދަންނަވަން. ވަަޑއިގަތުމަށް

ްދަންނަވަން.ް ްވަޑަިއގަތުމަށް ްއަްށ ނޑި ްގޮ ްއެނބުރި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ދަންނަވަން.

ްއަުޅގަ ްވަަޑިއގަތުމަށް ްއަށް ނޑި ްގޮ ްމަޖިލީހަށްްކުރިއަށް؛ ްސަރުކާރުން ްޓަކައި ްހައްލުކުރުމަށް ްމިކަން ްދަންަނަވން. ނޑު

ްޤާނޫނުްނަންބަރުް ްޓެްކސްނެގުމުެގްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުެގް،2111/11ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްއަގުން ްޚިދުމަތުގެ މުދަލާއި

ް ްނަންބަރު ްއިޞްލާޙު،99/2ްބިލާއި،ްޤާނޫނު ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޓުއަިރޒަމާ ްމަޖިލީހުންްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްމެދު ްބިލާ ގެނަުއމުގެ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްެއދިވަަޑއިގެން ްާބއްަވއިދިނުމަށް ްއެއް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްބޭރުަގއި ްަދއުރުން ްަޓކައި 27ްގޮތެއްްނިންމެވުމަށް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއރުވޭނީ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމަޖިލީހުގެ؛ ްވަނީ މެންބަރުން

ނޑިްއަށްްަވޑަިއަގތުމުން.ްނިންމެވުމަށްްޓަކައިްދައުރުންްބޭރުގައިްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއެއްްބާްއވައިދިނުމަށްްއެ ނބުރިްގޮ

ވަަންމާއްާދގެް)ރ(ްަގއިްވާްގޮތުެގްމަތިނ33ްްްމެންބަރުންްވަނީްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގ27ްްެއެދިަވޑަިއގެންްމަޖިލީހުގެް

ްމިއަ ްއެހެންކަުމން، ްފޮނުއްވާފަ. ްޤާނޫނުްސިޓީ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްއޮންނާނީ ްޖަލްސާގައި ްމި ދު

މުދަލާއިްޚިދުމަތުގެްައގުންްޓެކްސްެނގުުމގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާުޙގެނައުުމގެްބިލާިއްޤާނޫނުްނަންބަރ2111/11ްްުނަންބަރުް

ްބ99/2ްަ ްބިލުެގ ްއިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޓުއަިރަޒމާ ްގެންދިއުން.ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްކުރިއަށް ްަމރުޙަލާ ހުސްގެ

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްޮތއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްނެގީ، ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްަކއުންސިލުެގްޢިއްޒަތްތެރި ްލޯކަލް ދިވެހިރާްއޖޭގައި

އިންތިޚާބަށްްއަޅުަގނޑުމެންްަވރަށްްބޮޑަށްްތައްޔާރުެވ،ްވޯޓުާލންްދެތިންްދުވަހަށްްވެފައިވާިއރު،ްސަރުކާރަށްްނިސްބަތްާވް

ްދިވެހިާރއްޖޭގެް ްގުިޅގެން ްކޯޓުަތާކ ްޮސއިނުކޮްށ، ްލިސްުޓތަކުގެ ްހުއްުޓވަިއ، ްވޯޓުލުން ްއަނެއްާކވެްސ ފަރާތްތަކުން

ްޖަލްސާްއަށްްޮގވީމަ،ްއެކަާމް ްޖަލްސާްބާއްވަންްމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންެގްވޯޓުލުުމގެްޙައްުޤންްފޭރިގަނެގެންްމިްތަނުަގއި

ްިދވެހިރާއްޖޭެގް ްނުގެންދެވޭނެ. ްކުިރއަކަްށ ްގޮަތކަށް ްތި ްޖަލްާސ ްިމއަދުގެ ްއެހެންވީމާ، ްހިތްހަމަނުޖެހިގެން. ވަރަށް

ް ްފާސްުކރަންޖެހޭ ްވަޅުލާަފއި ްނޫނިއްޔާ،ްޑިމޮކްރަސީ ްލިބިފައި ްުފރުޞަތު ްވޯޓުލުމުގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްނޯންނާނެ. ބިލެއް

ްއަށްް ްޖަލްސާ ްމެނުވީ ްއެއްބަްސވެގެން ްޕާޓީތައް ްސިޔާސީ ްެއއްބަސްވެަފިއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮންނާނެ ްބޭރުގައި ދައުރުން

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާނު ްބޭނުްނވާއިރަްށ ްއެއް ްޕާޓީ ްަވކި ްީކއްެވގެންތޯ ްައޅުަގނޑުމެންެގްކޯލުނުކުރަން. ްއެތަންމިތާ، ން

ްޢާއްމުްމެންބަރުންްކެމްޕޭނާްއެއްޗެހީަގއިްތިއްބާްމިތާްބޭްއިވިއރު،ްމިތާްމަޖިލީހުގެ...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްްޢަމަލުކޮށްފައިްވަނީްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުް

ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!33ްް ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއ؛ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމަތިން. ްގޮުތެގ ްމާއްާދގަިއވާ ވަނަ

ްވަޙީދުް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްތޮްއޫޑ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

މިްއައިޓަމުެގްދަށުންްމަސައްަކތެއްްނެތް.ްނިޒާމާްބެހޭްމަްއސަލަްއެްއ،ްމާފަންނުްދެކުނުްްސުވާލު.5ްޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 އްކެވުން:މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެ
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ް ްބަޖެޓު ްދަުއލަތުގެ ްރައީސް، ްބޭނުންވ2114ްްާޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށް ްއެ ފާސްކުރިއިުރގައި

ްގަވާއިާދް ްޤާނޫނާއި ްބަޖެޓު ްނުފޮނުވައި، ްތަފުޞީލު ްޚަރަދުގެ ްހުރި ްހިނގާފައި ްއަހަރު ްފާއިތުވި ްއަދި މަޢުލޫމާތުތަކެއް،

ްއިތުރު ްއަނެއްކާވެސް ްފާސްކޮށްގެން ްމީްްޚިލާފަށް ްމަސައްކަތްކުރަނީ. ްމި ްފޭރިގަންނަން ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ރަްއޔިތުންނަށް

ދައުލަތުގެްބަޖެޓަށްްއާމްދަނީްހޯދަން،ްރައްޔިތުންނަށްްލިބޭްާއމްދަނީްފޭރިގަތުމަށްްކުރާްމަސައްކަތެްއްމީ.ްައޅުަގނޑުމެންް

ްރައްޔިތުންނަކަ ްގޮތެއް. ްލިބޭ ްއާމްދަނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްފާސްކޮށްދޭނަން ްސަރުކާރުްބަޖެޓަށް ްތިބި ްއެބަ ްނޫން، ށް

ް 127ްްކެބިނެޓުަގއި ްމައްޗަށް ްދުވާލެއްގެ ްމިނިސްޓަރުންނާ. ްސްޓޭޓު ްދަރަނިވެރިވޭ.11.4ްްމިނިސްޓަރުންނާއި މިލިއަން

ްދަރަނިްއުފައްދާްސަރުކާރެއްްިމްސަރުކާރަކީ...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަ ްމަރުޙަލާގައި ްބަހުސް ްމެންބަރު، ްއަޅުަގނޑުްޢިއްޒަތްތެރި ްދައްަކވަން ްވާހަކަ ްތި ްމެންބަރަށް ްތތެރި

ްްފުރުޞަތުއަރުވާނަން.ް

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ލީހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތްމަޖިް-6ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ްބިލާއިްޤަރާރުްްލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ.ްމަޖ7ްި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްނެތް.ްނިޒާމާްމަޖިް-7އައިޓަމު ްމަސައްކަތެއް ްދަށުން ްއައިޓަމުގެ ްޤަރާރު.ްމި ްބިލާއި ްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ލީހަށް

ްވަޙީދު.ްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްޮތއްޑޫްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްރައީސް،ްަރއީސަށްްހަމަްރަނގަޅަށްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްމިއަދު...
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ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްމުޚާޠަބުކުރައްވާނީްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްކުރިއަށްްެގންދެވުން(ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްކަންތައްް ްދޭތެރޭ ްައޅުަގނޑުމެންނާ ްއެްއކޮށް ްއިޙްތިރާމާ ްވެސް ްމަނިކުފާނު ްައޑުައއްސަާވ! ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ެވގެންްަރްއޔިތުންގެްއަތުންްެޓކްސްތަްއްކުރަންވާނީ.ްމިއަުދގެްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއަށްްމަނިކުފާނުްވަިކްޕާޓީްއެއްްބޭނުން

ްބޮޑުކޮށް،ްޖީ.ެއސް.ޓީްބޮޑުކޮށް...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްައޅުަގނޑުމެްންނުދޭނަން...ްއެްފުރުޞަތެއް
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަތިންް ްގޮތުެގ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްނުކުރާނެ. ްކަންަތްއތަކެއް ްބޭނުންެވގެން ްއެްއ ްޕާީޓ ްވަިކ ްރައީސް މަޖިލީހުގެ

ށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ްޮތއްޑޫްމަޖިލީހުގެްރައީސްްކަންތައްްުކރަނީ.ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްއި

ދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވާ!ްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުް

ްޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށްް ްގަވާއިދަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޫޑ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ްނިޒާމާް ްދަންނަވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްުޙރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވަން.

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.ް
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއި

ްިއންތިޚާބުގައިް ްވަީނ،ްފާއިތުވި ްހޯދިްހޯދުމުންްސާބިތުވެފައި ނޑުމެންނަށް ްރައީްސ،ްއަުޅގަ ްވުެރ12ްްޢިއްޒަތްތެރި ހާހަށް

ްހާހަށްްވުެރްގިނަްމީހުންްަވގަށްްޯވޓުލަިއގެންްއަެނއްާކވެސްްއިންތިޚާބ12ްުގިނަްަވގުްވޯޓުްވަނީްލާފަ.ްިމްސަރުކާރުންް

ްފޭރިގަންނަންްމަސައްކަތްކުރަނީ...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްދަންނަވަން. ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދަށްްޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށްްއަޅުގަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

 ހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާ

ްކިހިނެއްޯތް ްއޮީތ ްހަދާފައި ްވަުގ ްއިންތިޚާބަށް ްމަސައްކަތްތަާކއި ްއިންތިޚާބުެގ ްރަނގަޅަށް، ްއިންތިޚާބު ްޖެހޭނީ ފުރަތަމަ

ނޑުމެންނަކަށްްމިްޤައުމުްކުރިއަކަށްްނުގެންދެވޭނެ.ްހަމަްފޭރިގެންފައިް ބަލައިްމިްކަންތައްތައްްބެލިގެންްނޫނިއްޔާްއަޅުގަ

ްބަ ްއަނެއްާކވެސް ްދެން ްހިންގަނީ. ްވެރިކަން ްއަެންއކާވެސް ްވެސް ްލާފައ12ްްިޣާވާތްކޮށްފައި ްވޯޓު ްވަގު ްމީހުންގެ ހާްސ

ހާސްްމީހުންްއެބ12ްްަވެސްްފާސްކުރަނީ.ްނުހެދޭނެްއެހެނެއް.ްނުކުރެވޭނެްފާހެއްްިމ.ްނުކުރެވޭނެ.ްަވގަށްްވޯޓުްާލފައިް

ްތިއްބޭްވޯޓުލާފަ.ް

ް

ްފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުންް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވ8ްި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ތަޢާރަފުކުރެވިފަިއވާްބިލެއްގެްުކށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.ްމިްއަިއޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްްކުރިން،8ްޑާްއައިޓަމުްއެޖެން

ްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިބްިތދާް-9ްމުއައިޓަްއެޖެންޑާ ްބަހުސް. ްނޮޅިވަރަުމްް-9.1ޢީ ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްފަރާތުން، ސަރުާކރުގެ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްމަޖިލީހުގެ ްރައީްސ، ްނިޒާމީްްޢިއްޒަތްތެރި ްވަަޑއިގެންިތއްބެވުމަކީ ްމެންބަރުން ނިޑކޮޅުތަކަށް ްގޮ ްތިއްބަވާ މުވަްއޒަފުން

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ް ްމައްސަލަްއެއްްކަމަށްްއަުޅގަ
ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެހެއްޓެވު ްޢަމަލުތައް ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމަތިން ްގޮތެްއގެ ްދަތިނުވާނެ ްދަންނަވަން.ްމަޖިލީހުގެްމުވައްޒަފުންނަށް މަށް

ްއިށީނދެަވޑައިުނގަތުމަށްް ނޑިތަުކަގއި ްގޮ ްހުންނަ ްމުވައްަޒފުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ްގަވާއިދަްށްޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއިލްތިމާސްކުރަން.ްތޮއްޑޫ އަޅުަގނޑު

ްރަފީޤުްްއަޅުަގނޑު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްފުަވއްމުލަކު ްފަރާތުން ްސަުރކާރުގެ ދަންނަވަން.

ް ްނަންބަރު ްާޤނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޤާނޫނަށ2111/11ްްްޙަސަން ްޓެކްސްނެގުުމގެ ްއަގުްނ ްޚިދުމަތުގެ މުދަލާއި

ްއި ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްމި ްބިލު. ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްވަނީ 26ްްއްވާަފއި ްބޭއްވުނ2113ްްުޑިސެމްަބރ ަގއި

ް ްމަޖިލީހުގެ 2113ްްރައްޔިތުންެގ ްއަހަރުގެ 3ްްވަނަ ްދައުރުގެ ްމަޖިލީހަށ19ްްްވަަނ ްބިލު ްމި ްޖަްލސާގަ. ވަނަ

ްބެހޭް ްނިޒާމާ ްޙަސަން. ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްފުވައްުމލަކު ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ

ްއްސަލަްއެްއ،ްތޮްއޑޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްމަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ްއަދިް ްޚިލާފަށް ްަގާވއިދާ ްއަކީ ްޖަލްސާ ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްނެގީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެއް ްމަްއސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ރައީސް،

ް ްހުރަސްއަޅަިއ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިންތިޚާބަށް ްކައުންސިުލ ްލޯކަލް ްރަްއިޔތުންގެ ްއަސާސްކަުމގަިއވާ ޑިޮމކްރަސީެގ

ްނެޕީް ްބޮޑުކޮށް، ްޖީ.އެސް.ޓީ ްބޮޑުކޮްށ، ްޓެކްސްތައް ްއަތުން ްރައްޔިތުްނގެ ްބާްއވަިއ، ްއެއް ްޖަލްސާ ްމިފަދަ ސަރުކާރުން

ްބާ ްމި ްހިސާބަށް ްޓެކްސްނަގައި؛ްމި ްައތުން ްފަގީރުންގެ ްވެސް ނޑިން ްބާއްވާްބޮ ްފޭރެން ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްޖަލްސާ އްވާ

ްމިް ްޚިލާފަށް ްއިހުސާސްަތކާ ްަރއްޔިތުްނގެ ްާދއިރާގެ ނުޑގެ ްައުޅގަ ްނުދެވޭނެ. ްފުރުޞަތެއް ނަޑކަްށ ްއަުޅގަ ޖަލްސާއެްއގައި

ްކެތްމަދުވެފައިް ްވޯޓަށް ްތިބީ ްރަްއޔިތުން ްނުދެވޭނެ. ްފުރުަޞތެއް ްގެންދާކަށް ްކުރިއަށް ްޚިލާފަށް ްަގވާއިދާ ްޖަލްސާ

ްއަނެއްާކވެސް...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަްމާއްާދގެްދަުށން.ްއަޅުަގނޑުްުފވައްމުލަުކ33ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމިްޖަލްސާްހިނގަނީްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަނަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ް

ް

 ކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއާދެ...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީ

ްމިދިޔަް ްއަނެއްާކވެސް ްނެގީ، ްިމ ްތަކުރާރުކޮށް ްއަނެއްާކވެސް ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮއްސި.ް ްހިސާބަށް ްހޯދާ ްޤާނޫނީލަފާ ްދޭތެރޭ ްއެއްބާުރލުންދިނުމާ ްވޯޓުލުމަށް ްފުލުހުން ްދިވެހި ްއެްއގޮތަށް އަހަރުގެ

ްއި ްޮބޑުކުރަްންރައްޔިތުންނަށް ްޓެކްސްނަގަން ްގާތުން ްަރއްޔިތުން ްަޝއްުކުއފައްދާފައި، ްދޭތެރޭ ްތާރީޚާ ްބާއްވާ ންތިޚާބެްއ
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ްކަންތައްތަެކއްް ްުޚދުމުޚްތާރުކޮށް ްތިހާ ްމަޖިލީހުަގއި ްަރްއޔިތުންގެ ްކިއްލާކަުމގަިއވާ ްޑިމޮްކރަސީގެ ްމި ްމަނިކުފާނު އައިމަ

ްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްނުގެންދެޭވނެްއިނގޭތޯ.
ް

ް

 ސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވާ!ްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެްދަށުންްނަްނގަވާްިނޒާާމްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްނޫންް

ްހުރަްސއަޅުްއވަންް ްަމސައްކަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމަތިން ްގަާވއިުދގަިއާވްގޮތުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ތީކީ.ްނިޒާމާ

ްމައްސަލަްތޮއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްގެންދަވާތީ ްބޭނުންކުރައްވަމުން ްފުރުޞަތު ްތަކުރާރުކޮށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ޑޫ

ނޑުްދެންްނާރުވާނަން.ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރް އެއްްތޮްއޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްްއަޅުގަ

ްށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުައރުވަން.މެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަނަ

ް

 ފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްޤާނޫނުްނަންބަރު...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 މައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑަށްްފެނޭްބަލައިލަން.ްމިހާރުްހުރިހާްއެންމެންްވެސްް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްނިޒާމުްމިގޮތަށްްދާންޖެހުނުްސަބަބުްއަޅުގަ

ޓީގަިއ،ްޢިއްޒަތްތެރިްހުރިހާްމެންބަރުންްވެސްްޗުއްޓީގައިްތިއްބާްމިްޖަލްސާްބޭއްވުމަކީްއަޅުަގނޑުްއެދޭްކަމެްއްހަމަްޗުއް

ްޙައްޤުތައް،ް ްލިބޭ ްަރއްިޔތުންނަށް ްބޮުޑކުރުމަކީ ްަކންތައްތައް ްޓެކްްސގެ ްނަގާ ްތެރޭން ްަރއްޔިތުްނގެ ްޚާއްޞަކޮށް ނޫން.

ނޑުްދެޭކްރައްޔިތުންެގްޙައްޤުަތކަށްްހުރަސްއަަޅއިްއަ ދިްއެްަރއްޔިތުްނެގްއަތުންްޓެްކސްނަގަންްގޮަވިއލާގޮވާލުމަީކްއަުޅގަ

ްވާހަކަދަްއކާފަިއ،ް ްމެދުގައި ްއިްސވެރިންެގ ްޕާޓީތަކުގެ ްހުރިހާ ްފެންނަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ގޮތެއް

ްސުލްޙަވެރިކަމާްެއކުްމިްމަޖިލިސް...

ް
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 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެ ްކުިރއަށްްމައްޗަންޮގޅީ ްމަސަްއކަތް ްމަޖިލީހުގެ ްރަޝީދު، ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ ކުނު

ްމައްސަލަް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޝުކުރުދަންަނވަން. ްއަޅުަގނޑު ްމަސައްކަަތށް ްގެންދާ ްކޮްށދެއްވަމުން ްތިޔަ ގެންގޮސްެދއްވުމަށް

ް.އެްއ،ްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:

ްފޭރޭް ްސިފަވަނީ ްޖަލްސާ ްިމ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިނެގީ ްއަުޅަގނޑު ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިމްޕޯޓު ްޖެހެނީ. ްމި ްނަގަން ްލާރި ްޚިދުމަތުން ްމުވާަސލާތީ ްގޮުތގަ. ްޖެހެނީ.ްްޖަލްސާއެްއގެ ްމި ްނަގަން ްލާރި ޑިއުޓީން

4511ްއެހެންވީމާ،ްވަރަށްްބޮޑުްފޭރޭްޖަލްސާްއެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްިއއްެޔގައިްޤާސިމުގެްޮކންމެްމަސްްޓަނަކުންް

ް ްއަތުން ްމީހެއްގެ ްކޮންމެ ްދޯންޏަކުން ްކޮންމެ ްވިްއކި ްމަސް ްކޮންމެ ްދާއިރާގެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްފައިދާ. ްއަށް 4511ްއޭނަ

ްގެއްލުން ްފެލައިާލ211ްް. ްގޮުތގަިއ، ްޖަލްސާއެްއގެ ްފެލާ ްއަނެއްާކވެސް ްއެހެންވީމާ، ްފަށައިފި. ްދާއަޅަން ްބޭރުން މޭލު

ްއަުގް ްމަހުގެ ްއަނެއްާކވެސް ްމާރަނގަުޅވާެނ ްވުރެ ްބޭއްވުމަށް ްއެއް ްޖަލްސާ ްބޭރުގައި ްދައުުރން ްގޮުތގައި ޖަލްސާއެްއގެ

ް ްޤ111ްާބޮޑުކުރިްއޔާ. ްސަުރކާރަށާިއ ްގަތީމަ ްމަސް ްރަނގަުޅ.ްޓަުނ ްވަރަްށ ްަބޣާވާތްކުރީމަ ްފައިދާެއއްތޯ؟ ްކިހާ ސިމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއިްއޔެްއަޅުަގނޑުްމިްައއީ.ްމީހުންްރޮނީ،ްމަސްވެރިންްރޮނީ...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމާފަންނު ްެއްއ، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނޫން. ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްދާއިރާެގްްޢިއްޒަތްތެރި ދެކުނު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއޮނަރަރީް ްއިންނެވި ްއެބަ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއަޑުިއވިގެންދިަޔއީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްދެންމެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ޕީ.އެޗް.ޑީްެއއްްނެންެގވިްޑރ.ްޤާސިމު.ްފިލަންތަރަޕިސްޓެއް.ްފިލަންތަރަޕީްއަކީްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސްްމާތްރަސްކަލާނގެް

ނޑުމެންނަށްް ނޑުމެންނަށްްއަޑުިއވިގެންިދޔައީްފޭޭރްވާހަކަްއަުޅގަ ވަޖުހުފުޅަށްްޓަކައިްބަހާްމީހުން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ
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ްމުދަލާއި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްްއަުޑއިިވގެންދިަޔއީ. ްމީ ްަރީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްތެރޭގައި ްޓެކްސްނެގުމުގެ ޚިދުމަތުން

ް ްނިއުަޅއިލާފައި ްބިލެއް.ްައނެއްކާެވސް ްއޮތް ްފާސްކޮށްފައި ްތިއްބަވައިގެން ްމެންބަރުން ްފާއިތުވި؛ްޕީ.ޕީ.ެއމް 3ްޖެއްސުމަށް

ްއެއް ްރިސޯޓުތަކުން ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްކިހިނެްއތޯ ްތެރޭަގއި ްމިހާރުްްމަސްދުވަސް ްދައްކާނީ. ްފައިސާ ްއެްޑވާންަސށް ފަހަރާ

ވެސްްުޓއަރިޒަމްްމިނިސްޓްރީްއޮތީްދަރައިްވިކިފަ.ްދެންްދަްއކާނެްގޮެތއްްމަނިކުފާނުްވިދާުޅވެބަލަ.ްކިހިނެއްތޯްަދއްކާނީ؟ް

ްއަޅުަގނޑުމެން...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނޫ ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ނޑުްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްމަރުޙަލާގައި ްބަހުސް ްެދއްެކވުމަށް ން.ްިތްވާހަކަފުޅު

ްޠާރިޤު.ް ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްަމނަދޫ ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.

ް ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްދާއިރާގެް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މަނަދޫ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްަމދުްޠާރިޤަށްްނިޒާމާްބެހޭްމަްއސަލަްެއއް.ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުް

ްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ!ްމަނަދޫްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.

ް

ް()ނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

 މަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްމިް ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނެގީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްމައްސަލަ ްެއއްެވސް ްހަމަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވެްސ ްހަމަަގއިމު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަންޒަރުން، ްނެްތްފެނިގެންދާ ެއއް

ްޤަބޫލުކުރާް ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްނުހިންގޭނެކަން ްޤައުމު ްމި ްނޫނީ ްޓެކްސްަނަގިއގެން ޓެކްސްނެގުމުން.

ްވިދާޅުިވ،ް ްެދއްވަން ްނުބެޔަސް ްބެޔަސް ްބޮޑުކުެރވެުމންދާއިރު ްޓެކްސް ްމި ްިމއަދު ހާސ11ްްްޙަޤީޤަތެއް.ްއެހެންނަމަވެސް

ނޑުވެރިންނަްށްދެއްވަންް ްދަ ްާއއި ްްރުފިޔާ 8111ްްވިދާުޅވި ްބުނި ްދޭން ްދުަވސްީވްމީހުންނަށް ރުިފޔާާއ،ްމ5111ްްިާއއި

ްމިް ްއިންިތޒާމެއް ްކަހަލަ ްެއްއެވސް ްލިބޭނެ ްޢާއިލާތަކަށް ްނިކަެމތި ްއަށް، ްނިކަމެތިމީހާ ްއާދަިއގެ ްާރއްޖެތެރޭގެ ރުފިޔާކޮޅު

ގެްމީހާްައތުންްވެސްްޓެކްސްެނގުމަށްްމަޖިލީހުގެްތެރޭންްވެސްްހަމަޖައްސަންްސަރުކާރުންްނޫޅެ،ްަރއްޔިތުްއެންމެްއާަދއި

ްމިކަމާް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަެމއް. ްކުށްވެރިކުރާ ްެއކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާދިޔުން ްތަނުން މި

ްމިް ްއެއް. ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްބޮޑު ްވަރަށް ްމީ ްއެެހންވީމާ، ްިވސްނާވަަޑިއގަންނަވަންޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ދޭތެރޭގައި

ހުންްފުރަތަމަްކުރަންޖެހޭްކަމަކީ،ްސަރުކާެރއްްެއކުލަަވއިލެވުުމގައިްވީްވަޢުދުތައްްުފއްދުން.ްފުއްދޭނެްމަަގކަށްްިމްމަޖިލީ
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ނުޑވެރިންނަށ11ްްްރާއްޖޭގެްކަންތައްތަްއްއިޞްާލޙުކުރުން.ްެއއީްބެޔަސްްނުެބަޔސްްދޭންްވިދާުޅވިް ހާސްްރުފިޔާްއާިއްދަ

ްދޭންްބުނި...

ް

 ވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވާނަން.ްމިއަދުގެްޖަލްސާް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްބަހުސްްމަރުޙަލާގައިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަޅުގަ

ްމަްއޗަންޮގޅީް ްގަސްތުކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްތަފާތުވަމުންދާތީ، ްޚިޔާުލ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްގެންިދުއމުގައި ްކުިރއަށް ފަށައިގެން

ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުރިއަށްްްދެކުނު ްމަސައްކަތް ްމަތިން ްލަފާގެ ްދެްއވި ްއަޅުަގނޑަށް ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު މެންބަރު

ްބޭނުންކުރާނަން.ް ްވަގުުތކޮެޅއް ނޑު ްއަުޅގަ ްމަޝްވަރާކުރުމަށް ްލީޑަރާ ްމައިނޯރިޓީ ްލީޑަރާއި ްމެޖޯރިޓީ ްއެއީ ގެންދަން.

ނުޑްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަުޅަގނޑަށްްދެ ްއވިްލަފަޔަށްްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރަށްްއަޅުގަ

ްީލޑަރާް ްމައިނޯރިޓީ ްލީޑަރާއި ްމެޖޯރިޓީ ްހޭދަކުރާނަން ްވަގުުތކޮެޅްއ ްއަޅުަގނޑު ްހިސާބުން ްމި ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްމަޝްވަރާކުރުމަށް.ްަވއްސަލާްމޢަލައިކުމް.ް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން: ް(އަށ13:49ްްއިނ9:16ްްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

 ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑާީލް ްމެދުކަ ްނުގެންދެިވގެން ްކުރިއަްށ ްހެދި ްމައްސަލަތަކާ ްނިޒާމީ ްފަށައިގެން ްމަޖިލީސް ްމިއަުދ ނޑު ްއަުޅގަ .`

މަޖިލީހުގައިްހިމެނޭްމެޖޯރިޓީްޕާޓީގެްލީޑަާރއިްމައިނޯރިޓީްާޕޓީގެްލީޑަރާްމަްޝވަރާކޮށް،ްައދިްސިޔާސީްއެހެންްޕާޓީތަާކް

ްމަްޝވަރާކޮށް ްވެސް ްކަމުަގއިްްމެދު ްމަސަްއކަތެއް ްކާިމޔާބު ްއެހާ ްމަސަްއކަތް ްުކރެވުނު ްއެ ްބެލުމަށް. ްގެެނވެތޯ ަހްއލެއް

ނުޑްމަސައްކަްތްކުރިޔަށްްެގންދެވޭތޯްބަލާނަން.ްއެޖެންޑާް ނުވިްވާހަަކްހިތާމަޔާްެއކުްަދންނަވަން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ް ްފުަވއ9.1ްްްއައިޓަމު ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަތިން ްޮގތުގެ ްވާ ްމި ްމުޙައްމަދުްަގއި ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއުތުރު މުލަކު

ްރަފީޤަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްނިޒާމީްމައްސަލަްެއއް،ްބާރަށުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުބާރަށުްދާއިރާގެް

ްޢި ްބަދަލުކޮށްފަިއްޝުކުރިއްާޔ ްސަރުކާެރއް ްބަޣާވާުތގެ ްެނގީ ްމި ްއެއް ްމަްއސަލަ ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. އްޒަތްތެރި

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްމާހިެރއްެގްގޮުތަގއި ްަހވާލުކުިރްހިނދު،ްއިޤްތިޞާދީ ްހިންގަން ްރާއްޖެ ްމި ްސަުރކާރާ ްޔާމީންގެ ރައީސް
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ްވެރިކަމަ ްބޭފުޅާ ްއެ ްވިދާޅުވެ، ްވާހަކަފުޅު ްބޮޑަށް ްތެޔޮްވަރަށް ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަދު ްއެހެންނަމަެވސް ްވަަޑއިގެންެނވީ. ށް

ްނަގާފައިްރާއްޭޖގެްރަްއޔިތުންނަށްްތެލުންްމަންފާްހޯދައިދީގެންްވެރިކަންކޮށްދޭނެްކަމަށްްވިާދޅުވެ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަްނިޒާމާތިއީ ްބަލައިްބެހޭ ްކަމަކަށް ްއުތުުރްނުގައެއް ްފުަވއްމުލަކު ނޑު ްައޅުގަ ންނަން.

ްއަރުވަން.ްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުދާއިރާގެްޢި

ް

ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ް

ް ްނަމްބަރު ްޤާނޫނު ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމ2111/11ްުޝުކުރިއްާޔ ްައގުން ްޚިދުމަތުެގ ެނގުމުެގްޓެކްސްދަލާއި

ް ްބިލުޤާނޫނަށް ްއިޞްލާުޙެގނައުމުގެ ްމިް...ވަނަ ނޑުްްައޅުަގނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅަނީ. ްމި ްމަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ތާއީދުކުރައްވާނެްްފުރިހަމަްއަށްބިލަށްްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެސްްްބަލައިގެންފައިްމިްބިލުްއިއްމީދުކުރަނީްމި

ްްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްކަމަށް.ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް،އެއްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްބޮޑު ްަވރަށް ްޕާޓީތަކުން ްައންނަްއަޅުަގނޑުމެން ްތަްއޔާރުވަމުން ްބާއްވަން ްކޮށްގެްނ ްކައުންސިލްްޚަރަދެއް ްތަކުގެްލޯކަލް

ްކަ ްއެްއވެސް ްސޮއިްއިންތިޚާބުގެ ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއޮްއވާމެްއ ްބުނެފައި ްކަމަށް ްނުދާނެ ްކުރިޔަށް މިާތްް،ނުކޮށްގެން

ްމި ްކަމެއްތޯ ްކޮން ްކޮންތާކުްދެން ްއައިސްގެން. ްމިހާރު ްހޯދަރަނީ ްފައިސާ ްނީކުންތޯ ްޔަޤީންކަންް؟ ޕީ.ޕީ.އެމުން

ްއިނދެއްވަްނވީ ްމިތާ ްމަޑުމަުޑން ްނުނަާގ ްނުކުތާ ްިނޒާމީ ްނޫންތޯ ްއޭަރކަށް ްކަމަށް. ްާބްއވާނެ ްއެ ްވެސް.ްނޫންތޯ ދެވޭނީ

ްްމުްައޅުަގނޑުމެންގެްދާއިރާްއަށް.އެކަންްވަރަށްްމުހިއް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްއެއް،ްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާްއެއްްޫނން.ްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްޢަބްދު

ްޝުކު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިންތިރިއްޔާ ްަކއުންސިލްެގ ްލޯކަލް ްއަދި ްމަސްއޫލިްއޔަތު ްބޭއްވުުމގެ ޕީ.ޕީ.އެާމްޚާބު

ްދަހަވާލު ްޓަކައި ްމަޢުލޫމާތަށް ްމެންބަރުގެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާެގ ްހުޅުހެންވޭރު ްވާހަކަ ްނެތް ންަނވާލަން.ްކޮށްފައި

ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް. ްތެޔޮްެވގެން ްކޮންމެހެން ްގޮތަކީ ްމިްއުޅޭ ްބިލުތަކާްއުޅެނީކީ.ްްނަަގއިގެންްނުނަގައިެނއްްނޫން މި

ްފާސްކޮށްް ްރައްްއެްއޗެހި ްގެން ްއެދެވޭ ްިޔތުންނަށް ްކޮށްދީގެން ްއިތުރުަރއްޚިދުމަތްތަކެްއ ްުފދުންތެރިކަން ވެދާނެތީްޔިތުްނގެ

ްކަން ްއެކަމާ ްސަބަބުން ްބިރެްއެގ ްގަންނާކުަރްއވާ ްޙަޤީޤަުތގަިއ ްހަޅޭޮބޑުެވގެން ްޖަލްާސްލަާވ ްމި ްއަދި ްލަވަނީ. ްިމ އް

ްމިބޭއްިވޔަ ްމަސަްއކަތް ްކުރާ ްޢިްއޒަތްްކުރަނީްނުދޭން .ް ްރައީސް، ްމިްުކރައްވާޤަބޫލުފުޅުތެރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ .

ްމަސައްކަތް ްރަްއޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްްދިވެހިާރއްޖެް،ފޯރުކޮށްދީގެންްޚިދުމަތްކުރަނީ ްއުޅޭްައކީ ްރައްޔިތެއް ފުދުންތެރި

ް...އިޤްތިޞާދީްމާހިރެއްކަންްކީތަނަކަށްްހަދަން.ްރައީސްްޔާމީނަ

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްލުސްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމް.ްތުް،އެއްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެސްްހަމަްމިްމައްސަލަްއައިްސގެންްްވަނަްއަހަުރގެްަބޖެޓްްފާސްކުރިއިރުަގއ2113ްިް.ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް

ްމިހަ ްދެޓެކްސްތަްއްބޮޑުކުރަްންއޭުރގަިއްމިހާރުްްމަ ްވަނީ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޑުމެންްްޮކޅުހައްދަވާފަ.ހުންނެވި އަުޅގަ

ްދިނީމަ ްލާރި ްް،ޓެކްސް 2113ްްމިދިޔަ ްނުބާއްވާްވަނަ ްވަންދެކަށް ްފަހަރު ްތިންހަތަރު ްއިންތިޚާބު ްރިާޔސީ އަހަރުގެ

ްފައިދައްމައިގެންް ްަރއްޔިތުްނެގ ްއެތައްްގޮސް ްބޭކާުރކޮށްފަްސާ ްވަނީ ްލޯކަލްވަަރކަށް ްމިހާރު ްއަެނއްާކ ަކއުންސިލްްް.

ް ްފައިސާއިންތިޚާބަށް ްަރއްްއެތައް ްޮސއިއެއް ްލިސްޓުތަުކގައި ްގޮތަށް ްޭބކާރުވާ ްޔިތުންގެ ްުނކޮށް ްބޭފުޅުން މައްސަލަްއެ

ްޖީ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްގެންދަާވއިރު ްހިންގާކުރިއަށް ްސަރުކާރު ްަނގާފައި ްނަގާބުން ްކިޔާފަިއ ްދޭށޭ ްިމގޮތަށްްްފައި ލާރި

ް...ދޭންޖެހޭނެްކަމަކަށްްރުޑަސްބިނަށްްއަޅާކަށްްމިހާރުްމިހާްނިކަމެތިކޮށްްރައްޔިތުންްުއޅޭއި

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްޢިއްޒަތްތެްބެހޭ ްދާއިރާގެ ްމަތިވެރި ްނޫން. ްމުޙައްއެއް ްޙުސައިން ްމެންބަރު ބެހޭްްނިޒާމާް،މަދުރި

ްްއ.އެްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެންދާނެް ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްގޮތަށް ްޕާީޓއެްއގެ ްއަުޑއެހީމު،ްޒިންމާދާުރްއިދިކޮޅު ްރަީއސް.ްައޅުަގނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްފާސްކުރުމުގެ ްބަޖެޓު ްައޑުެއހީމު، ްައޅުަގނޑުމެން ްހުށަހަޅާްވާހަކަ. ްސަރުކާރުން ްއިތުުރުކރުމަށް ްއާމްދަނީ މަރުޙަލާގައި

ް ްބަޖެޓަށް ްދުށީމު ްައޑުއެހީމު،ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްފާސްކޮށްދޭނެ ްއިތުރުކުީރ،411ްްބިލުތައް މިލިއަން

ްސަރުކާރުން...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިރާގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްާމފަންނުްދެކުނުްދާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްއަުޅަގނޑުްމިްނެގީްޙަޤީޤަތުގައިްވެްސ،ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްމުޅިްރާއްޖެް

ްޢި ްއިންތިޚާުބގަިއްއަދި ްރިޔާސީ ްފާއިުތވި ްއެއް. ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްިވސްނާލަންޖެހޭވަރުގެ ްވެސް ްރައީސް އްޒަތްތެރި

ްބޭރުަގއިް ްއިން ްރާއްޖެ ްކަންކަމުގައި ްއެކި ްއަދި ްމީހުންނާ ްއެނދުމަތިކޮށްފައިވާ ްހޮސްޕިޓަލްތަކުަގއި ބޯޓުދަތުރުކުރާށާއި

ގެްމިދިަޔްިއންތިޚާބުގައިްވަނީްވޯޓުލާފަ.2113ްާކޑުްބޭުނންކޮށްގެންްަވގުްފޮޓޯްއައި.ޑ12ްީދިރިއުޅޭްއަިދްވުޖޫދުަގއިްުނވާް

ްމީހާގެް ްއަންނަ ްފޮޓޯ؛ްވޯޓުލާން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްއިންތިޚާބުގައި ްދެ ްއޮތް ްމި ްކުރިއަށް ނޑުމެން އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްޖެހޭނެްމަސައްކަތްކުރަން... ްފޮޓޯއާްދިމާވޭތޯްއަުޅގަ

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު
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ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިާރގެ ްއެްއ،ްތޮއްޑޫ ްބެހޭްމައްސަލަ ްނޫން.ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ްނިޒާމާ ްބެހޭްމައްސަލަްއެއް ނިޒާމާ

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްކުރިން ްމީގެ ްރާއްޭޖގައި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަްށްްވެސްްއަޅަންބިސްވެލާ ްރާއްޖޭގެ ްރަށްތަކެއް ްފަދަ ނާރާ

ްބޮޑެތިްލަގްޒަރީްިރސޯޓުމަސައްކަތްތެރިްބަޔަް ްހަދާފައިްއެހެރީ.ްކުއްކުްމިއަދު ްއައިސްްަދއުލަތުގެްވެރިތަކަށް މީހާްިލއަކަށް

ް ްިރސޯޓް ްކިޔާފައި ްހޯދަންށޭ ްފެލައިފައިސާ ްވިޔަފާރިެވރިން ްރަްް،ލާފައިއޮނަރުންނާއި ްޖީ.އެސް.ީޓްޢާއްމު ްއަތުން އްޔިތުންގެ

ްޫނން ްގޮތެއް ްހިންގާ ްޤައުމު ްއަދި ްއެއީކީ ްފެލާލައިގެން ްހިންގަް.ހަބޭހަށް ްއިސްތިޢުފާއެގޮތަށް ްއަވަހަށް ދީފައިްންޖެހެންޏާ

ްދުުފއާ،ްއިރުެއކަމަށްްޤާބިލުްމީހުންްއެބަްތިއްބެވި.ްލޯކަްލްކައުންސިލްގެްވޯޓުލާންްހޮނިހިރުްދުވަހުްއޮތްވަަޑއިގަންަނވާ.ް

ްއެބަ ްއެްއކޮޅުްތައުފީޤު ްމާދަމާ ްއަނެްއޮކޅުް،ބުނޭ ްް.އަނެއްޮކޅު ްމ2114ްިމިއީ ްއަަހރު ވޯޓުލާންްްޤައުމުގައިްވަނަ

ްގޮތްތޯ ްއުޅެންޖެހޭ ްޕީ.ޕީ.އެމުގެޢި؟ ްލަުދގަންނަންޖެހޭނެ ްރައީސް، ްމިްްއޒަތްެތރި ްޖަލްސާްްމެންބަރުން ްއައިސް ތަނަށް

ްފަށަން ްދެކޮބާއްވަން ްޤައުުމގަިއްވޯޓުލާން ްެއކަނިޅު.ްމި ްދަްއަކނީ.ްޕީ.ޕީ.އެމް ްމި ްވާހަކަ ްބައެްއގެ ްިތބި މުިޅްް،ހަަދއިގެން

ްއެ ްޕީ.ޕީ.އެްމ ްތެރެއިން ްހުރަސްްކޯލިޝަން ްމިކަމަށް ްަކންކަންްއަަޅިއގެން ްއެހެންވީމާ، ްކޮށްފަިއްްއުޅެނީ. ރަނގަޅަށް

ްލާންޤައުމުަގއިްވޯޓުްމިސަރުކާުރންްް.ޒަތްތެިރްްމެންބަރުންްޒިންމާދާރުވާންޖެހެނެްސަރުކާރުްވެސްޢިއް،ްވުމަކީޒިންމާދާރު

ްމަގުފަހިކޮށްދޭންޖެހޭނެ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްނިޒާމާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްނޫން ްއެއް ްމައްސަލަ އާމިރުްބެހޭ

ްއެއް.ްމައްސަލަްނިޒާމާްބެހޭ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހު

ްބެހޭޢިއް ްނިޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް ްދައުލަތުްމައްސަލަްޒަތްތެރި ްދިވެހި ްނެގީ ްމި ްއެއް ްއަހ2114ްަގެ ރުްވަނަ

ްފާސްކޮށްފައިރައްޔި ްމަޖިލީހުން ްމިތުންގެ ްްވަީނކީ 17.9ްްތަނަށް ްނުވަަތ ްރުފިާޔގެ ްރުބިލިއ17.9ްަބިލިއަން ފިާޔެގްން
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ްފޮނުވު ްއަޅާަފއި ްބްރިފްކޭހަކަށް ްމުންފައިސާ ްސިލްޖަހައި، ްބޭރުަގިއ ްދައުލަތަށްްލާޭއގެ ްނޫން. ލިބޭނެްްއުސޫލަކުންނެއް

ްހިމެނިފަިއވާ ްއޭގެތެޭރގައި ްއާމްދަނީ ްލާފާކުރާ ްހިނދުްކަމަށް ،ް ްމި ްސަމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ރުކާރަްށްކަމަކީ

ްކަމެއް ްަކނޑައެްކޮށްދޭންޖެހޭނެ ްކަން ްހާލުގައިްއެޅިގެން ްްނޭގ ްވެސް ްއިްނކާރުކުރަމުންދާތިެބގެން ތީްަކނަޑއެިޅގެން

ްހިތާމަ ްމިކަމާ ްުނއްބާާވނެތީކީްްކުރަން.ްމިއަޅުަގނުޑްހަމަ ްއިންތިޚާބު ްލޯކަްލްަކއުންސިލް ނުބޭްއވޭނެތީކީްނޫން.ްުއޅެނީކީ

ް...ހޯދައިފާނެތީވެްބޭނުންވާްފައިސާްދައުލަތުންްލޯކަލްްކައުންސިލްްއިންތިޚާބަށްް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްއިށީނދެަވޑަިއގަންަނވާ! ްނޫން، ްެއްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްމިނިޒާމާ ްމައްސަަލއިގެްްކުރިމަީތގައި އޮތް

21ްިމނެޓުއިރު.ްޑީ.އާރު.ޕީްއަށ46ްްްށްްިމނެޓުއިރު.ްޕީ.ޕީ.އެމ1:21ްަ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްވަނީްތިންގަިޑިއރުްބަހުސްގައިްމި

ްްރު.އިމިނެޓު ްއަށް ްޕާޓީ 9ްްޖުމްހޫރީ ްއަށް 7ްްމިނެޓު.ްއެމް.ޑީ.އޭ ްއަށް ްޕާޓީ ްޕާޓީައކަށ5ްްްމިނެޓު.ްޤައުމީ މިނެޓު.ްވަކި

ްޢިނިސްބަތް ްކޮންމެ ްނުވާ ްމެންބަރަކަށް ްފުރުޞަތަށްްމިނެޓ5ްުއްަޒތްތެރި ްއަރުވާނަން. ްައޅުަގނުޑ ްފުރުޞަތެއް ގެ

ްނިޒާމާ ްހުޅުވާލަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްމައްްއެދިަވޑަިއގަތުމަށް ްމަްއޗަންގޮޅީްސަލަބެހޭ ްދާއިްއެއް ްޢިއްޒަތްތެިރްދެކުނު ރާގެ

ްމަދުްރަޝީދު.މެންބަރުްމުޙައް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްމައްސަލަ ްނިޒާީމ ްރައީްސ، ްހުށަަހޅަންްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްައޅުަގނޑުއެއް ްޗުއްޓީަގއި ްއެންމެންްޖެހުނީ ްހުރިހާ ްމެން

ިއްތެރޭގަްއެްއވެސްްހާެލއްަގއިްނެތްްޗުްއޓީތެރޭގަިއްމިްބަޖެޓުބަޖެޓްްހުށަހެޅިއިރުަގއިްކަންތައްތަްއކުެގްތެރޭަގއިްއުެޅނިކޮށްް

ްއިޞްލާޙު ްނިާޒމު ްޓެކްސްގެ ްކަމަށްގެންނަންޖެހޭ ްކަމަށްް،ކުރަންޖެހޭނެ ްނަގަންޖެހޭނެ ްޑަބަލްޮކށް ްޓެކްސް އެްް.އަދި

ްކަމަނޫްނަގަިއގެން ްރަނގަުޅކުރެވޭެނ ްހާލަތު ްޤައުުމގެ ްނެތީމަނިއްާޔ ްބުނެފައި ްއެހެން ްށް ނޑު، ިނޒާމީްްއަުޅގަ

ްދާތީވެްއިނގޭޯތ.ްގޮތުަގއިްމިްނަގަނީްަގވާއިދާްޚިލާފަށްްމިްޖަލްސާްކުރަމުންްމައްސަލަެއއްގެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްްއޒަްތތެރިމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިް،އެއްްްނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ް

ްޢަބްދުއްރަޙީމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްނިޒާމާ ްމައްސަލަްއަޅުަގނޑު ްމިްބެހޭ ްޢިއްޒަްތތެރިްއެއް ްނިޒާމުގައިްނެގީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް މައްސަަލއެްއްްރައީސް

ްވަކިހުރިހާްޢިްނުޖެހެނީސް ްމެންބަރުންނަށް ްނިއްޒަތްތެރި ްގެންވަކިން ްދެްއވަުމން ްމައްސަލަތައް ސަަލްއެްމައްް،ދާތީވެޒާމީ

ްކަމަށްްގެނައުމަށްޝާހިުދގެްސަމާލުهللاް.ްމަޖިީލހުގެްރައީްސްޢަބްދުޓަަކއިްަކމަށްްގެނައުމަށްމަޖިލީހުގެްރައީސްެގްސަމާލު

ްޓަކައި.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއްްްބެހޭްމައްސަލަްކަމަށްްކަމެއްްގެނައުމަްށްނިޒާމާތުންްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްސަމާލުލީހުގެްގަވާއިުދަގއިްބުނާްގޮމަޖި

ް.ޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުހުޅުހެންވޭރުްާދއިރާެގްޢިއްް،އެއްްބެހޭްމައްސަލަްނުނެގޭނެ.ްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެ

ްފައި ްއިތުރުބަޖެޓަށް ްމިްކުރުަމށްސާ ްބަޖެޓެއް ްއެއްްްޓަކައި ްފާސްކުރި ްނިކުމެތަުނން ްހިފައިގެން ްފޮށި ގޯނިްް،ކަމަކު

މިްް،އަހަރަށްްބޭނުންވާްހުރިހާްމީހުންގެްގޭޭގގެްފޮށިްފަޅައިގެންްލާރިްނަގާްގޮތަކަށްްނޯންނާނެ.ްމިްް،ހިފައިގެންްނިކުމެ

ްލާރި ްހުރިހާ ްބޭނުންވާ ްއަހަރަށް ްއެްހިނގަމުންދާ ްމީހުން ްތިބި ްޓޫިރޒަމްަގއި ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްވިްއކާްްއެއް ްތަންތަން ތިބީ

2115ްނަގަންޏާްބޫލުކުރާްވާހަކަެއއްތޯްއެއީ.ްެއއކާކުްޤަްމީހުންްއަތުންްއެްލާރިްނަގަނީ؟ްނިންމައިގެން.ްކިހިނެއްތޯްއެ

ްހި ްއަހަރަށް ްއެފަންވީވަނަ ްއެނޫންތޯ ްކުރަން.ްމިހާރު ްވިއްަކއިްްކަން ްއެްއޗެހި ްކޮޓަރިތަކާ ްދުވަހަށް ްއަހަރު ްމުޅި ގެން.ްތިބީ

ނޑު ނޑުފު ްފު ްޓޫރިޒަމް ްރާއްޖޭގެ ްކުރާްކޮށްާލކަށްމި ްކަން ްއެގޮތަށް ްހުއްދައެއްނުދެވޭެނ ނުޑމެންނަކަށް ކަށް.ްއަުޅގަ

ތަނުންްބަޖެޓްްފާސްކޮށްގެންްއަނެްއކާްލާރިްްމަްމިދުވަހަށްްއެއްކޮށްްިވއްާކްނިމުނީއެއްްނުނެގޭނެ.ްއަހަރުއެގޮަތކަށްްލާރިް

ް.ްެއްކަމެއްްނަގަން.ްޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭނެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާގެް ްވިލިމާފަންނު ްލިބިވަަޑއިގަންަނާވނެ. ްފުރުޞަތު ްތި ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްމަރުޙަލާގައި ބަހުސް

ްެއއް.ްްނިޒާމީްމައްސަލަް،ސައިންްމަނިކުނުްޙުހާޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނި

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވިލިމާފަންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ނުޑ ްައުޅގަ ްރަީއސް. ްނަގަންްޢިއްޒަތްތެރި ްއޭުރ ްކުރިމަތީަގއިާވްެއއް ނޑުމެން ްައޅުގަ ުއޅުނީ

ްައސާސ23ްީްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްރަްއިޔތުންގެ ްބަޔާްނކުރާ ްމި ްާމއްދާަގއި ްކަށަވަުރކުރުމަށްް،ވަނަ ްޙައްޤުތައް ްއިޖުތިމާޢީ

ްއެ ްފައިސާްޓަކައި ްދޭންޖެހޭ ްބޭފުޅުންނަށް ްފައިސާ، ްދޭންޖެހޭ ްސަރުކާރުްންހޯދުމަްމަސައްކަތަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ށް

ްމަސައްކަތް ްިއދިކޮޅަށް ްބިލުތަކާ ްރެވެިނއު ްފޮނުއްވާ ްސުވާލުފަރާތްކުަރްއވާ ްކޮބައިތޯ ްބޭނުމަކީ ްތިްތަކުގެ ްމާދަމާ ްކޮށްލަން.

ްކާމިޔާބުވިދާޅު ްއަދި ްއިންތިޚާބަކުން ްެއކަންވާ ްދީގެންކުްިވޔަސް ްއެްއޗެއް ްރައްޔިތުންނަށް ްމިކަްންެރޭވނީ ްއެހެންވީމާ، .

ްއެްބަހުސްކޮށްލައި ްހަދައިފިއްޔާ ްަބޔަކު ްގޯހެއް ްހިނގާށޭ. ްގޯްނިންމަމާ ްއެ ްމަޖިލީސް ްމި ހުަގިއްކަމަކަށް

ްނުޖެހޭ.ްއެހެންްދަންނަވާލަންްވެގެން.ްވަރަށްްބޮަޑށްްޝުކުރިއްޔާ.ބައިވެިރވާކަށް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެއްްނޫްނ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްނިޒާމާބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއިރާް

ްރައީސްް ްވާހަކަލާް،ޢިއްޒަތްތެރި ްހޯދާ ްސަރުރި ނުޑ ްއަުޅގަ ްހޯދައިދައްކާތީ ްލާރި ްމަޝްރޫޢުތަކަްށ ްބޭނުންވޭ.ްކާރުގެ ދޭން

ްމި ްނޫހުގެ ްޕޭޖު؛ަވގުތުްްހަވީރު ްމެއިން ްރަްެގ ްާޔމީނުގެ ްޑެޕިއީސް ްމިނިސްޓަރުންނާއި ްސްޓޭްޓ ޔުޓީްސަރުކާުރގެ

ް ްއަދަދު ްއަދިވެސްްް..ްވަރަށްްސަލާންްރައީސް.ްވަރަށްްސަލާންމައްޗަށްްައށްްވުރ91ްެމިނިސްޓަރުންގެ ްކޮށްފައި މިކަން

އޮތީްްމަތިބަރުކަންްމިްިކޔަނީ؟ްކީކޭތޯްމިްެއސް.ޓީއާްއެްއެޗހިްބޮޑުކުރަންތޯ؟އަންނަންވީްނިކަމެތިްރަްއޔިތުންގެްއަތުންްޖީ.

ްނޫހު ްހަވީުރ ްއޮތީ ްމި ްފެންނަން. ްވުރ91ްްެގައި ްސްޓޭޓުންްއަްށ ްކީކޭތޯްގިނަ ްދެން ްަވޒީރުންނާ، ްޑެޕިޔުޓީންާނިއ ނާއި

ްބުނަނީ؟ްކޮބައިތޯްބަޖެޓުގައިްިމހާްފައިސާ؟

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްނިާޒމީ ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ްފުރުޞަތު ްތި ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމަރުޙަލާގައި ބާރަށުްް،އެއްްބަހުސް

ް.ްރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުއިދާ
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ް

ްއަުޅގަނޝުކުރި ްރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުއްިވްއްޔާ ްސަރުކާރުން ްނެގީ ްމި ްމައްސަލައަކަށް ްނިޒާމީ ްހަމަ ޑު

ްބޮޑަމެނިފެ ްވަރަށް ްހިއްސާްސްޓޯގައި ްރިސޯޓުގެ ްކުިދންނަށް ްއަދާކުރާ ްވަޒީފާ ްރިސޯްޓތަކުަގއު ްވިދާޅުވަމުންގެންދިޔަ ްްށ

ްކުދިންގެލި ްއެ ްލިބެންފެށީމަ ްހިއްސާ ްކުދިންނަށް ްއެ ްކަމަށް. ްާވިއރުްބޭނެ ްރިް،ރިސޯޓަކަށް ްއެ ސޯޓުންްއަނެއްކާ

ްމިމަންފާ ްގޮތް ްމިްނުލިބޭ ްއެބަބިލުތަކެްއ؛ްމީަގއިްްވަނީ.ްމިގޮތަކަށް ްހިްއސާްްޖެހޭްހިމަނަން ްމުވަްއޒަފުންނަށްްވެސް ްއެ

ްކަމަ ްއިތުރުލިބޭނެ ްޓެކްސް ްމިންވަރަކާ. ްލިބޭނެ ްއޭގެން ްމުވައްޒަުފންނަށް ްއެ ްއެށާއި ްގޮތެއްްކުދިްކުާރއިރު ްވާނެ ންނަށް

ްރިސޯޓުނޫންތޯއެނގެންޖެހޭނެ ްއެއީ ްބަސްފުޅު ްވިދާޅުިވ ްއަ. ްވަޒީފާ ްހިއްސާްަގިއ ްރިސޯޓުގެ ްުކއްޖަކަށް ްކޮންމެ ދާކުރާ

ންްއެއްެވސްްއެްއޗެްއްރުފިޔާްލިބޭޭނ.ްމިއ11111ްިބެޔަސްްނުބޭޔަސްްް.އެއްްނުދައްކާްް.ްމިއިންްއެއްވެސްްވާހަކަބޭނޭލި

ބޭފުޅުްންްއެްފުޅުންނަށްްއެކަންްކުރެވޭނެްގޮތަށް،ބޭްކުރަން.ްއެއްކާ.ްހަމަްހުރެފައިްޓެކްސްްބޮޑުއެއްްނުދަްލިބޭނެްވާހަކަ

ނޑުވެރިންނަށ11111ްްްެބޔަސްްނުބޭއްޔަސްްް،ވިދާޅުވިްގޮތަށް ްްރުފިޔާްލިބެންޖެހޭނެ.81111ްރުފިޔާްލިބެްނޖޭހޭނެ،ްދަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްނިޒާމާ ްދާއިާރގެ ްއެްއ،ްކުޑަހުވަދޫ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްއަޙްމަދުްބެހޭ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިރު.އާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެ

ްިނޒާމާ ްމަްއސަލަްއަޅުަގނޑު ްަރއްްބެހޭ ްމި ްެނގީ ްމި ްމަޖިލީއެއް ްޖަވާބުދާރީކުޔިތުންެގ ްސަރުކާރު ރަންޖެހޭނީކީްހުން

ްފިަޔވަޅުސަ ްދަތިކުރުމުެގ ްރުކާރަށް ްމިއަދު ްއެހެންީވމާ، ްދެކޭތީެވ. ްއަޅުަގނުޑ ްކަމަށް ްނޫން ްމަޖިލީހުންްައޅަިއގެން ްމި

ްސަ ްކަމަކީ ްފިޔަަވޅުކުރަމުންދާ ްދަތިކުރުމުގެ ްދެކޭތީރުކާަރށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްކަމެއް ްކުރާ ްގޮތުން ެވްއެުޅމުގެ

ްސަާމލު ްރައީްސގެ ްގެންނަންކަޢިއްޒަތްތެރި ްމިކަން ްއަޅުަގނޑު ްނުވަމަށް ްދައުލަތުން ްޚިދުމަތްްޖެހޭ. ްސަރުކާރުން ތަ

ްވަްދިނުމަށްފޯރުކޮށް ްވެަފއި ްވަޢުތަކެއް ްއާޓަކައި ްވަންޏާމުްނީ ްކަމަށް ްހުރަސްއަޅަނީ ްއާމްދަނީތަކަށް މްދަނީްހޯދައިގެން.ްއެ

ްކި ްބަރުވެއޭ ްމަތި ްސަރުކާރު ްމިއަދު ްދެން ްާޖގަ ްާވހަކަދެއްކުމުގެ ްަޔިއގެން ްއަޅުަގނަޑކަށްްއޮންާނނެ ކަމަކަށް
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ކަމަށްްްމެްޒިންމާދާރުްކަމެއްނުކުރެވޭ.ްއެްފުރުޞަތުްސަރުކާރަށްްދީފައިްދެންްމިްމަޖިލީހުންްއެކަންްކުރުންްއެންްޤަބޫލެއް

ްއަޅުަގނޑުްދެކެނީ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްްއެއްްބެހޭ ްމައްސަލަްްނިޒާމާނޫން. ްއެއްްބެހޭ ްދާއި، ްމުޙައްމަދުްދާންދޫ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ާރގެ

ްރިޔާޟު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހަކަެދއްެކުވން:ދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާ

ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްސަރުކާރެއްްްއާދެ، ްލޫޓުވާ ްރައްިޔތުން ްއަނެްއާކވެސް ްކަްނބޮޑުވަނީ ނޑު ްގެްއަުޅގަ

ްބި ްޓެކްސްެގ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލާރިގޮތުަގއި ްޚިުދމަތުން ްުމވާސަލާތީ ްކަންބޮޑުވަނީ ްއަޅުަގނުޑ ްއިމްޕޯޓްްލަށް. ނަގާތީ.

ްނެގީ ްފަިއސާ ްރަްޑިއުޓީން ްރަީއސްމަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެގއްލުންވާނީ، ްއޭގެ ްްއޔިތުންނަށް ްްމިްއަެނއްކާ. ސްޓޭްޓ91ްްއޮތީ

ްްމިނސްޓަރުން. ްނެތޭ ްޖެހޭމީގަިއ ްވަތަށް ްޯބކޮުޅ ްގިނަްހިނގަިއގަންނައިރު ްމިމީހުން ްވަޒީފާދީފަ. މަތިބަުރްްއީ

ްތިބި ްހަމައަށް ްމަދުްސަރުކާރުަގއި ްމިނިސްޓަރުން ްހިނގަ.ްނަސްޓޭޓް ްހަމަ ްެވއްޓޭ.ްދެްއިބުންްވެސް ްވަތަށް ްބޯކޮޅު ްިއގަތީ

ޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްްް،ތިބި.ްެއހެންވީމާ،ްމިއީްތަންކޮޅެއްްޮބުޑވަރުްއަކުރުްހަމައަށްްިކޔަންްނޭނޭގްމީހުންްވެސްްއެބަ

ް ނޑުމެން ްަރއީސް،ްއަުޅގަ ްބޭނިޔަްސްނުބޭނިޔަޢިއްޒަތްތެރި ްއުނދަގުލެްއްކޮްށގެންތޯ ްކޮން ްްސްލާރިްނުދީގެން އުޅެނީ.ްތި

ްތިްދޮށީ ްނުދީގެން ްފައިސާ ްމީހުންނަށް ްތެޔޮަވޅު؟ްއުމުރު ްކޮބައިތޯ ްފައިސާްއުޅެނީ. ްމަސްވެރިންގެ ްކޮބައިތޯ މިް؟

ްއްޒަތްތެރިްަރއީްސ،ްމާ...ޢިްނޫންތޯ.ްމިއަކާްުގޅުމެއްްއޮތްްކަމެއްްނޫންްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ދޭންވީ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމިހާރުްފުުރޞަތުްމިެއއްްޫނން.ްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ ްއަރުވަނީްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްއަުޅގަ

ް.ްޢަބްދުއްރަޙީމު.ްބަހުސްްކުރިއަށްްގެންދިުއމަށްهللاްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްޢަބްދުއްރަޙީމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޢި ްދާއާރގެ ްއުތުރު ްމުޙައްއްޒަތްތެފުވައްމުލަކު ްމެންބަރު ްޙަސަރި ްރަފީޤު ްބަޔާންމަދު ްބިލުަގއި ްހުށަހެޅުއްވި ކޮށްަފއިާވްން

ްމު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަތިން ްޓެކްސްގޮތުގެ ްއަގުން ްޚިދުމަތުެގ ްބަދަލުްދަލާއި ްގެންނަންޖެހޭ ްމި ްޓަަކއި ެނގުމަށް
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ގެންނަންްވެގެންްހުށަހަޅާފައިވާްމިްބަދަލުްންްއަތުންފެންނަނީްހަމައެކަނިްދިވެހިރާއްޖޭގެްޓޫރިސްޓުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމި

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮުތަގއިްއަދިްއެްއވެސްްޤަް ްްއުމެްއގެްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަކުން...ތަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްައޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްް.ނިކުހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިޒާމީްމައްސަލަްއެްއ،ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ް

ްްއިމައްސަަލިއގަްޖީ.އެމް.އާރު ްހަމަ ްއޮތީ ްބުނެފައި ްތަނުގައި ްރައީމި ްތިއްބާ ްއަުޑއަަހން ނޑުމެން ްޔާމީންްއަުޅގަ ސް

ްއެޓް ްއޮތީ ްނުއުފަް؛އިީނޝިއޯްވިދާޅުވެަފއި ްނޫންތޯ. ްވާހަަކއެއް ްބުނެފައިމޮޅު ްކަަމށް ްއެއްޗެއް ްނުހޮވާްްންނަ އޮތީ.

ްވަގަށް ްބުނުެނގޭްމާވަހަރެއް ްނީނޭ ްނަަގއިބަހައްާޓފައި ްލާރި ްމިގޮތަށް ްތައްޔާުރވަީނ ްއެ ްމިހާރު ްޑޮލަުރްމިލިއ711ްަ. ން

ނޑަެދވޭނެްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްަޤބޫލުކުރެވޭނެްކަެމއްްނޫންް.ްނުތަކަށްްދޭންތްބޭރުގެްފަރާ ށްްޖެހޭނެްެއީއކީ.ްރާއްޖެްބަ

ްހެންްހަދައިފިއްޔާ.އެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެްއ.ްނިޒާމީްމައްސަލަް،މިރުޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާއެއްްނޫން.ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްްނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކެވުން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެއްް

ނުޑްނިޒާމާ ންބެޭހްމައްސަލަްއާދެ،ްއަުޅގަ ްަޑއެޅިގެްންމާލިއްޔަުތގެްޤާނޫނާއެްއްމިްނެގިްކަަމކީްމިްމަޖިލީހުންްހަމަްކަ

ްއަ ްތިން ްކޮށްފަިއވާޚިލާފަށް ްސަރުކާރަކުން ްއެބަްހަރުދުވަހުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމުޢާމަލާތް ްމަޖިލީހުންްްފަިއސާގެ ްމި ޖެހޭ

ް ްއަޅުަގނހޯދައިދޭން. ްކުރެވޭނީއޭރުން ްމިކަން ްހިް.ޑުމެންނަށް ްއަނެކަތިބިން ްތަންތަނަށް ްޓަކައިްއްކުމަށާއި ްކުރުމަށް

ްނޫނިްއޔާ ްލިބިގެން ްދައުަލތަށް ްމި ްފައިާސ ްއެހެންވީްހޯދާފައިވާ ްނެތް. ްހިންޭގކަށް ްސަރުކާރު ްކޮށްފާނެތީްމި ްއެކަން މާ،

ް.އަޅުަގނޑު..ްކަަމށްގެްރައީސްގެްސަމާލުމާ،ްަމޖިލީހުދާނެ.ްއެހެންވީވާހަކަްދައްކަމުންްކަންބޮޑުވާްބޭފުޅުންްއެ

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްނިޒާމާްބެހޭ ްނޫން. ްމައްސަލަްއެއް ްރޮޒައިނާްއެްއ،ްްބެހޭ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ްއާދަމް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކެވުން:ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެއްް

ްހިފައިގެން ްމެނިފެސްޓޯ ްރައީސް ްނިކުތްްްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިމައްޗަށް ްައުޅގަރައްޔިތުން ްއަތުންްއިރަކު ްއެންމެން ނޑުމެން

ްއަތުލާނެްވާހަކަްށްމިވަރަ ްމިްލާރިތަކެއް ްވާހަަކއަާކްވާހަކަދައްކަނީްްދަްއކާފައެއްްނެތް.ްދެްންމިހާރު ްދެއްކި ްކުރިން ައދި

ްމަތިން ްގޮުތގެ ްމިއެްއގޮތްވާ ްނޫން. ްއުނދަޫގވެގެންްނެްއ ްހިްނގަން ްސަރުކާރު ްދައްކަނީ ްމި ްސަުރކާރަށްްބޭފުޅުން .

ްމިޖެއްސުން ްވާހަކަ. ްދައްކަންޖެހޭ.ްްކުރާ ްއެބަ ްމިތާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްޖެއްސުމުގެ ްކުރާ ްރައޔިތުންނަށް ބޭފުޅުން

ްއިންތިޚާބެއްްްކޮންމެ ްފިލައި،ްފަހަރަކު ްބިރުްނ ްއިރަށް ްއޭގެކޯޓުްބާއްވަންޖެހޭ ްދައުލަތުްންްތެރެަތއް ްަވއްދަިއގެން އަށް

ް..އެކަމަށްްއެބަްދޭ.ްއެތައްްޚަރަދެއް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދަވާ.އެއްްޫނން.ްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ްޢަބްދުއްރަޙީމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަ

ް..ޓުަތކެއްްަހދައިގެންްެއއަރޕޯޓުތަކަށްްޖަްއސަމުންދާ.ރާއްޖޭގައިްއެއަރޕޯްއަޅުަގނޑުމެންްމިްދައްކަނީްމިް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިރު.ޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާހުވަދޫްދާއިާރގެްކުޑަ،ްއެއްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:
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ް ްެއނގޭނީ ްފުރިހަމަެވގެންދިޔަކަން ްކަެމއް ްއޮންނަ ްނިިމގެނ5ްްމެނިފެސްޓޯގައި ްދައުރެއް ދިޔައިމަ.ްއަހަރުުދވަހުގެ

ްއަހަރު ްކެތްއެހެންވީމާ،ްފަސް ްނިމެންދެން ްދައުރެއް ްބަދުވަުހގެ ްމިނުކުރެިވގެން ްތެޅިފޮޅޭތީވެްޔަކު ައޅުަގނޑުްް،ތަނުގައި

ްގެްރައީސްގެްސަމާލުަކމަށްްގެންނަންްއެކަންްހަމައަަކށްްއެޅުވުމަށް.މަޖިލީހު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްެއއް.ްނިޒާމީްމައްސަލަް،ދުތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީއެއްްނޫން.ްްނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ްސަލަ()ނިޒާމީްމައް

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްހަތަ ްނޫހުގެ ްަހވީުރ ްރަީއސް، ްހެލްތުޢިއްޒަތްތެރި ްއޮީތ ްޕެެރގެރާފުަގއި ްވަނަ ްޓްރާންސްޕޯޓްްމިނިސްޓްރީްރު ްާއއި

ނުޖެހޭްނިކަމެތިްން.ްއެހެރީްފައިސާްހުރިްތަ؛ްސްޓޭޓުންްަރއީސް.ްޖުމްލަްނުވަްނައިބުންނާއި،9ްޖުމްލަްްގައިމިނިސްޓްރީ

ްޓެކްސް ނޑިްނ ްނެޕީބޮ ްނަާގކަށް. ްޓެްކސ ްބުއްފުީޅގެ ްރައްޔިތުންެގ ްނަޝީދު ްަރއީްސ ްޕެކޭެޖއްްަނގާކަށް. އިޤްތިޞާދީ

ްފަގީ ްނަަގިއގެން ްމިންވަރަކަްށ ްހެޔޮ ްއަުތން ްމުއްސަދިްނގެ ްދޭންޤާއިމުކުރީ ްވެސްްރުންނަށް ްމުއްސަނދިން ްިމއަދު .

ްސާބަސްްސަރުކާރުްމެންބަރުންނަށް.ްސާބަސްްތިްކުރާްހިތްވަރަށް.،ްސާބަސްްއިލަނީ.ފެލައިލަނީ.ްފަގީރުންްވެސްްެފލަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްލިބިވަޑައގަންނަވާނެްބެހޭ ްފުރުޞަތު ްއެ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަރުޙަލާގައި ްބަހުސް ްނޫން. ް.އެއް

ް.ރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަންބަމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެން

ް

ްޢަބްދުއްރަޙީމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމި ްކުރަން ްއުޅެނީްއުޅެނީްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަހުސެއް. ްދިވެހިްްޢިލްމީ ްގޮތުން ްބެހޭ ޓެކްސްއާ

ް ްަރއްޔިތުްނގެްރައްޔިތުންނަށް ްއެްއވެސް ްދުިނޔޭގެ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަންަގއިދޭްނ. ްއެްއޗެހިތަކެއް ްަބއިަވރު ވަރަށް

ް ްކަމެއް ްކުރި ްރެޓްމަޖިލީހަކުން ްއެއީ ްއޮތްރެކްނޫން ްހިނގާފަިއ ްކުރިން ްނުވަތަ ްމަްއޗަްށްްިޓވްކޮްށ ދުވަހެްއގެ

ް...ނިސްބަތްކޮށްގެން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް.މަދުްރަޝީދުހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްބެްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު

ޕާޓީގެްލީަޑރާްއަދިްވެރިކަންކުރާްޕާޓީެގްއިދިޮކޅުް،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްދަންފަޅިްފަށަމުންްވެސްްރައީސްްވިދާޅުވިް

ްނުލިބި،ް ްކޮޅެއް،ްމެދެއް ްއެްއެވސް ްވާހަކަަތކުން ްއެ ްވާހަކަ.ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަކަދަްއކާ ްއެންމެން ލީޑަރުންނާ،ްހުރިހާ

ްފަސްކޮށްލާ ްމީތި ްއެހެންވީމާ، ްނުފެނޭ. ްއަޅުަގނަޑކަށް ްގެންދިޔުމަށް ްައސްލު ްއޮްއވާ ްތަޣައްޔަރުވެަފއި ްމާޙައުލު ފަިއްމި

ްވެސްް ްއިންތިޚާބުތަްއ ްގޮއްަސ،ްކައުްނސިލް ްކުިރޔަށް ްކަްނތައް ްހޭދަކޮށްލުމުގެ ްޗުއްީޓ ްކުިދން ްދާ ްއަށް ްުޗއްޓީ އަނެއްާކ

ނޑަށްްީހވަނީްލާރިްހޯދަންްފެނޭ.ްލާރިްނެތިއްޔާްއަުޅަގނޑަށްްފެންނަނީްއަޅުަގނުޑގެްމުސާރަ... ްނިންމައިލާފައިްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރަްށްޢި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްދަތުރުފަތުރުން ްަވއިެގ ްރައީްސ. ްވަިއެގްްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރާ ްބޭރުމީހުން ްޭއގެތެރެިއން ްދެްއކީމާ ްވާހަކަ ޓެކްސްނަގާ

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްޓެކްސެއްތޯ ްވަރެއްގެ ްކިހާ ްނެގޭނީ ނޑުމެްނނަށް ްއަޅުގަ ދަތުރުފަތުރުން

ްބޭނެްމިންވަރެއް...ްބަލައިލަންްއެބަްޖެހޭ.ްސަރުކާރުންްމިްތަނަށްްހުށަހަޅާފައިވާްބިލުގައިްދައުލަތަށްްއާމްދަނީްލި

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެްއ،ްބާރަުށްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:
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މިްނެގީްއަޅުަގނޑުމެންގެްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާުރގެްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްނިޒާމީްމަްއސަލަްއެއް

ްމުޅ3ްްި ްއެނގޭ. ްއެބަ ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިންވަރު ްހުރި ްޒިންމާދާރުަކން ްވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު ްބޭފުޅުން ްމި އަހަރަށް

ްދަން ްއެ ްއަްތއެޅީ ްއެއްެޗްއގަިއ ްހުރިހާ ްލިބެންހުރި ްރަްއޔިތުންނަށް ްބުިރކޮށްލީ. ްކޮަށއި ްޤާނޫނު ްބޭފުޅުންްމާލިއްޔަތު ނަާވ

ްއުސޫލުންް ްއޮތް ްދީފައި ްޮއޑި ްމޮހޮނަށް ްބުރިކޮށްލީ. ްކޮށައި ްބިލު ްނިޒާުމގެ ްލާމަރުކަޒީ ްުމޅި ްިތއްަބވަިއގެން. އިދިކޮުޅގައި

ްާބއްވަްން ްއިންތިޚާބު ްކުރަންތޯ. ްކޮންކަެމއް ްެއްއުޅެނީ. ްަދްއކަން ްބޭފުޅުން ްއެ ްވާހަކަެއއްތޯ ްކޮން ްއޮތީ. ްއެ ްދީފައި އޭތި

ްއެ ްނޫން ްބޭނުންވާްްބޭނުމެއް ްބޭފުޅުން ްއެ ްބާރުދޭކަށެއް. ްރައްޔިަތކަށް ްނުވާނެ ްބޭނުމެއް ްބޭފުޅުން ްއެ ބޭފުޅުންނެއް.

ްރައީްސ.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއޗެްއސަށް ްއެ ްދެކޮޅުހަދާނެ ްއެބޭފުުޅން ްއެހެންވީާމ، ްނިޒާމަކީ. ްލާމަރުކަޒީ ްނޫން ނިޒާމެއް

ްއެ ްރަްއޔިތުންނާ ްއަޅުަގނޑުމެންނޭ ްދަންނަވަނީ ްމި ްެގއްލުމެއްަގިއްއެހެންވީމާ، ްވާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެ ްބަޔަކީ. ްތިބި ކު

ްއަޅުަގނޑުމެންްައޑުއުފުލާނަން...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ޢަބްދުއްރަޙީމަށްްهللاްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްއަޅުަގނޑު

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްޅަނގުްދާއިރާގެމާފަންނުްހު

ް ްރައީސް. ނޑަށ2111/11ްްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްބަހުސްގައި ްޢިލްމީ ްކުރާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމެދުގައި ްބަދަލާ ގެނެވޭ

15ްކުރާްވާހަަކއާްއަދިްވަނަްނަންބަރުްއުނ2ްިވަނަްމާްއދާގެް)ށ(ގ3ްްެފެންނަްއެއްޗަކީްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްޤާނޫނުގެް

ް ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާެގ ްއަީކ5ްްވަނަ ްވާހަކަ ްދަންނަވާ ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްވާަހކަ. އިތުުރކުރާ

ްެނގެންވީ.ްމިް ްޤައުމުގައި ްމި ްކީއްެވގެންތޯ ްޓެްކްސްނަގާފަ.ްދެން ްނެތޭ ްތަނެްއގައި ްއެްއވެސް ްދުނިޔޭގެ ރެޓްރޮކްޓިްވކޮށް

ްއުސޫލުްމިތާްއެތެރޭ...

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެްއ،ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:
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ވޭނީ.ްނިކަމެތިރަްއިޔތުންނަށްްއެހީވުމުގެްނަުމގައިްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްތަފްސީުލތަކަކާިއްހިސާބުތަކެއްްދީަފއިްކަންްކުރެް

ްނަގާއިުރގަިއް ްލާރި ްއަތުން ްރައްޔިުތން ްކުރުމަށްފަހުގައި ްކަންަކން ްެވގެން ްއެންމެން ްގެެންއސަ، ްސަރުކާރެއް މަތިބަރު

ބިލިއަންްރުފިާޔ11ްްބިލިއަްންރުފިޔާއޭ.11ްްއެމް.އެމް.ޭއގެްރިޕޯުޓަގއިްެއްުބނަނީްދައުލަތުގެްއާމްދަނީގެްޮގތުގައިްލިބެނީް

ނޑައެިޅގެންްޭއގެްދުވަސ111ްްްލިބޭއިރުަގއިްކޮންމެްހަފްތާއަކަށްް މިލިއަންްރުފިޔާގެްީޓބިލުްއެްވިއްކަނީ.ްިވއްަކއިގެްންކަ

ްނުކުރާނަން.ް ްޤަބޫލެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްނޫން، ްގޮެތއް ްކުރެވޭނެ ްއެކަްނ ްއެއީ ްދުްއވާލަނީ. އެ

ްބިލިއަނަށްްވުރެްމައްޗަށްްނުެޖހޭއިރެްއގައިްނުނެގޭނެްއިތުރުްޓެކްސްތަެކއްްމިްރާއްޖޭަގއި.11ްނީްދައުލަތަށްްލިބޭްއާމްދަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ނިޒާމީ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމާފަންނު

ްމަޖިލީހުގަިއް ްމައްސަލަ ްއެ ްެއއް. ްމައްސަލަ ްޚިލާފު ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ްޓެކްސްެނގުަމކީ ރެޓްރޮކްޓިްވކޮށް

ްކޮށްްބުނެފައިްއޮންނާނެ...އެޖެންޑާްވެސްްކުރެިވގެންނުާވނެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްވަރަށްްސާފުް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރު

ނޑުްހަމަްނިޒާމީްމަްއސަލަްއެްއްމިނެގީްބަހުސާްގުޭޅްގޮތުން.ްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިާރެގް ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއަުޅގަ

ްދައްކަވަމުންގެންދަނީ ްއެ ްމެންބަރު ްވާހަކަތަކަށްްްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ްއެއް.ްމަނިކުފާނު ްވާހަކަ ްހަރުދަނާ ްއަދި ްޢިލްމީ ވަރަށް

ްފާހަގަކުރަނީ.ް ްބޭފުޅާ ްއެ ްވާަހކަ ްކަންތަކުގެ ްއެ ްޓެކްސްަނގަންއުޅޭތީ ްޑޭުޓަގއި ްބެކް ްއެއީ ްއެނގެންޖެހޭނެ ްއެއީ؛ ނުދާތީ

ްމަޖި ްމި ްލީޑަރު ްމެޖޯރިޓީ ްފާހަގަކޮށްލަން،ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް ްތަޖުރިބާކާރުްދެން ްއެންމެ ްހުރި ލީހުގައި

ނޑުމެންގެްޕާޓީެގްމެޖޯރިޓީްލީޑަރާްމަޝްވަރާކޮށްލައިގެންްސަރުކާރުންްހަރުދަނާްގޮތެއްަގއިްރައްޔިތުންނަްށް ބޭފުޅާ.ްއަޅުގަ

ްތަނަށް ްމި ްުކއްލިއަކަްށ ްނުޮކށް، ްކަމެްއ ްެއއްވެްސ ްމިއިން ްއުޅެްނވީނޫންތޯ. ްކުރަން ްކަެމއް ްމިފަދަ ްގެއްލުންނުވާހެން

ްހުންނަންޖެހޭނެް ްސަރުކާރެްއގައި ްޒުވާބު. ްމިތާ ްކީްއކުރަންތޯ ްަވއްދަިއގެން ްއެއްެޗއް ްތަނަށް ްމި ްޚިލާފަށް ޤާނޫނާ

ްބޭފުޅަީކް ްއެްއ ްޤާބިލު ްއެންމެ ްހުރި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްޤާބިލުކަން. ްވާހަކަދެއްުކމުގެ ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި

ްލީޑަރު ްމެޖޯރިޓީ ްޕާޓީގެ ްރީއްޗަްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބޭފުޅެއް. ްއިޙްތިރާމުކުރާ ްވެސް ްމެންބަރުން ްނިސްބަތްވާ ްސަރުކާރު .
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ްމަސައްކަތްކުރަން.ް ްގެއްލުްނނުވާހެން ްރަްއޔިތުންނަށް ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްދައުލަތް ްވާހަކަދަްއކަންވީނޫްނތޯ އިށީނދެ

ނޑައިލާކަްށ؛ްޓެކްސްގެްނިޒާަމކީްއެމް.ޑީ.ޕީްންގެނައިްނިޒާމެއް.ްއެކަމަކުްެއްހަލާކުކޮށް،ްޚަރާ ބުކޮށް،ްމީހުންްފެލައިލާ،ްފު

ނޑުމެންްޖާަގއެއްްނުދޭނަން.ްތަކުރާރުކޮށްް ނޑުމެންްޖާގަެއއްްނުދޭނަން.ްއަޅުގަ ފަގީރުންްފަގީރުްއިތުރަށްްކުާރކަށްްއަުޅގަ

ްފަހަތަށްް ްއުސޫލަށް ްރީތި ްމަޝްވަާރެގ ްސަރުކާރަށް، ްޮގވާލަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވަނީ. މި

ްިއގަންނަވަން.ްފަހަތަށްްޖެހުމަކީްބަލިވުމެއްްނޫން...ްޖެހިވަޑަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަބްދު ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްޫނން. ްެއއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ޢަބްދުއްރަޙީމަށްްهللا

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްކަެދއްެކވުން:ވާހަްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްަޢބްދުހުޅަނގުްދާއިރާގެް

ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅަގނޑުްމިްދަންނަވަނީްޤާނޫނުއަާސސީއާްޚިލާފުްއިޞްލާޙެޭކްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅާފައިްމިްއޮތީ.ް

ްމަތިންނޭް ްގޮުތގެ ްއެްއގޮތްވާ ްޤާނޫނުތަކާ ްހެދިފަިއވާ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްބަޔާންކުރޭ ްާސފުކޮށް ްވަރަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްކު ްއޭގެ ްމީްޓެކްސްނަގާނީ. ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ްޓެކްސްނުެނޭގނެ ްތާރީޚެއްަގއި ރީެގ

ްނުކުރެވޭެން ްބަހުސެއް ްކަމަކަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއެްއޗެއް. ްޚިލާފު ްމުޠުލަޤަށް ނޑައެިޅގެން ްކަ ްސީދާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްމިތާކުްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލަްއެްއ،ްުކޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.ްނިޒާމީްމައްސަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ރުްއަޙްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަ

ްދޮގުތައްް ްބުހުތާނު ްރޯ ްަކނަޑއެިޅެގން ްެނގީ ްމި ްެއއް ްމައްސަަލ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް. މިްްޢިއްޒަތްތެރި

ްޚިލާފުް ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ްކަންބޮުޑވާ؛ ނޑު ްއަޅުގަ ްމީ ްހަނުހުންނާތީވެ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަދަމުންދާއިރުގައި ތަނުން

ްޤާނޫނުއަާސސީް ްއެްއޗެކޭ. ްޮއތް ްތެރޭަގއި ްތަރަހަިއގެ ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްމީ ްވާހަަކދައްކާއިުރަގއި ްިކޔަިއގެން އިޞްލާޙެކޭ

ްއެއް ްޮއތް ްހަދާފައި ްމީހަކު ްަވކި ްއެހެންވީމާ،ްއަކީ ްއެްއެޗއް. ްއޮތް ްހަދާފައި ްމަޖިލީހުން ްރައްިޔތުންގެ ްމި ްނޫން. ެޗއް
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ްޖަވާބުދާރީުނވެް ްތަނުަގއި ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނ ްވާހަކަަތކަށް ްަދއްާކ ްިކޔަިއގެން ްިއޞްލާޙެކޭ ްޚިލާފު ޤާނޫނުއަސާސީާއ

ނޑުްހަމަްކަންބޮުޑވޭ.ް ްފުރުޞަތުދީގެންްއިންނާތީްއަުޅގަ

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިޔަށްްގެންެދވުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރު

ްފެނިވަ ްސާފުކޮށް ްވަރަްށ ްގޮތް ްބަޔާންކުރާ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ްމާއްދާ ްަރއީސް.ްމި ްޢިއްޒަތްތެރި ަޑއިގަންަނާވނެ.

ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަކަށްްބާުރލިބިގެންނުދޭްމިއަށްވުރެްކުރިްންހިނގާފައިވާްކަަމކަށް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާގެް ްދެކުނު ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ.ްމައްޗަްނގޮޅީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ޢިއްޒަތްތެިރްމައްޗަންޮގޅީ

ްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރު

ްޤާނޫނެއްް ްމިތާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަމަާކ ްމެދު، ްދުވަހަކާ ްހިނގާފައިވާ ްކުރިން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހެދުމަކަށް. ޤާނޫނެއް

ްނު ްފުރުޞަތެއް ްހެދުމަކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޤާނޫނެްއ97ްްލިބޭ. ްބެހޭ ްޓެކްސްއާ ްފުރުޞަތުދެނީ ްއިން ްމާއްދާ ވަަނ

ވެއްެޖއްޔާމުްކުިރޔަށްްހަދަން.ްފަހަތައްްހަދާކަށްނުދޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެްނވީމާ،ްެރޓްރޮކްޓިްވކޮށްްޓެކްެސއްްއެީއް

ް ްއަދި ްނުވާީތއާ ްކަމަކަށް ްކޮށްފައިވާ ްތަނެްއގަިއ ްއެްއވެސް ްަކނަޑއެިޅގެންްދުނިޔޭގެ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްރާއްޖޭގެ މި

ްމުޠުލަޤަށްްޚިލާފުްކަމަކަށްްވާތީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްމިްބިލު...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީްމެންބަރުތޮއްޑޫްދާއިާރގެް
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ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްައޅުަގނޑުްނިޒާމީްމައްސަލަްެއއްްމިްނެގީްއެމް.ޑީ.ޕީްައކީްޒިންމާާދރުްޕާޓީްެއއް.ްައޅުަގނޑުްމިް

ްދައުލަތްް ްދިވެހި ްއުސޫލުން ްރިވެތި ްމަޝްވަރާގެ ްލީޑަރަށް ްގްރޫޕުގެ ްޕާލިމެންޓްރީ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަނީ

ްމަތިންްހި ްގޮތެްއގެ ްެގއްލުންނުވާ ްރައްޔިތުންނަށް ްަރއްޔިތުންނަްށ،ްނިކަމެތި ްދިވެހި ްޮގތެއްަގއި ްހަރުދަނާ ްޓަކައި ންގުމަށް

ްއަބަދުވެސްް ްއޮންނާނީ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްމަޝްވަރާތަކަށް ްކަމެއްަގއި ްކުރަންޖެހޭ ްގެންނަން ްހަރުދަނާކަމެއް ްނިޒާމަށް ޓެކްސްގެ

ްމި ްއެހެންނަމަވެްސ ްގޮތަކަްށްމަރުޙަބާކިޔާފަ. ްފަދަ ްލޮޅުންއަރާ ްދިރިުއޅުމަށް ްަބޔެްއގެ ްއެތައް ްރަްއޔިތުންެގ ްދިވެހި އަދު

ް ްއުސޫލުން، ްރިވެތި ްއެހެންވީމާ، ްކުރަނީ. ްމި ްއިހުތިޖާޖު ްގެނައިގެަނއުމަށް ްމިހެން ްކުޅެން ްިނޒާމާ أَْهُرىُْن ޓެކްސްގެ ًَ

ٍٰ بَْينَيُنْ  ްއަޅުގަްެގ ُشٌَر ްއޭރުން ްވަަޑއިގަންަނވާ. ްުއޫސލުން ްހުޅުވިފަ.ްިރވެތި ްހުންނާނީ ްދޮރު ްލީޑަުރގެ ްޕީ.ޖީ ނޑުމެްނގެ

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ގެްމެންބަރުްއަޙްޑަހުވަދޫްދާއިރާްކު

ްމާޙައުލެްއް ްަމޝްވަރާކުެރވޭނެ ްއުސޫލުން ްިރވެތި ްމިއަށްވުރެ ްީހވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ٍٰ بَْينَيُ ނޯންނާނެްކަންނޭނގެ.ްމަނިކުފާނުގެްއިސްތަށިފުޅުމަތީަގއިްތިްއޮންނަނީްލިޔެފައިް أَْهُرىُْن ُشٌَر މިތާްއެތެޭރގައިްް،نْ ًَ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްަހމައެއާެއކު ްއަދި ްމަޝްވަރާ. ްރިވެތި ްއެންމެ ްއަކީ ްމަޝްވަރާ ވަަނ23ްްމިކުރާ

ްޙައްޤުތަްއް ްއެ ްބަޔާންކުރެވޭ. ްާވކަން ްޙައްޤުތަކެއް ްއަސާސީ ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްދަށުން މާއްދާގެ

ްފޯރުކޮށްދިނުމަ ްއެކުލަވާެލވިފަިއްރައްޔިތުންނަށް ްފަރާތަކީ ްކުރަންެޖހޭ ްއެކަން ްތެރެއިން ްބަޖެުޓގެ ްަދއުލަތުގެ ްޓަކައި ށް

ްވެސްް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްސަރުކާރުކަން ްހުންނަ ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްއަދި ްސަރުކާރުކަން އޮންނަ

ްކުރިޔަށް ްައދި ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާއިުރަގއި ްހަމަ ްއިންތިޚާބުތަުކަގިއްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްއިންތިޚާބުގަިއ؛ ްއޮތް މި

ްއިންތިޚާބުް ްކައުންސިލް ްވާތީެވ، ްކަމަށް ްލިބިގެން ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްކުރެވޭނީ ްޚަރަދު ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ވެސް

ްބޭއްވުމަށްްއެމް.ޑީ.ޕީގެްފަރާތުްންހުރަސްއަޅަމުންދާތީްއަޅުަގނޑުްއެކަމާްހިތާމަކުރާްވާހަކަދަްނނަވަން.ް

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެްއ،ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ް ްފަސްދޮޅޮހަކަށް ްލައިގެން، ްމިނިސްޓަރުން ްފަންާސހަކަށް ްރައީސް. ްހަްތްޢިއްޒަތްތެރި ްލައިގެން، ްމިނިސްޓަރުން ސްޓޭޓް

ްއިތުރުކުރުުމެގް ްލާރި ްަބޖެޓަށް ްދައުލަުތގެ ްކިޔާަފއި ްބޭނުންކުރާށޭ ްަޙއްޤުަތއް ްއަސާސީ ްލާފަިއ ްނައިބުން ސަތޭކަެއއްހާ

ްގޮތުންްރަްއޔިތުންގެްއަތުންްނެގޭްޓެްކސްތައްްއިތުރުކުރުމަކީްއެއީްކުރެވޭނެްކަމެއްްނޫން،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިހާރުް

ްޑޮލަރުެގް ްޓެކްސްނަގަން. ްއިމްޯޕޓް ްއަެނއްކާ ްއެއްަޗކުން ްހުރިހާ ްހުރި ނަޑއިލާފައި ްކަ ްެޓްކސް ްއިމްޕޯޓް ްތައްޔާުރވަނީ އެ

އަގުްކުިރޔަށްްއޮތްްދެތިންްމަސްދުވަހުގެްތެރޭަގއިްޑޮލަރުގެްއަގުްއަރާނެްަސއުީވސްްރުފިޔާްއަށް،ްފަންސަވީސްްރުފިާޔް

ްވާހަކަދަ ްމި ްއެްއގޮތަށް ްއަށް.ްޙަޤީޤަތާ ްތެރޭގައި ްަސރުކާރެްއގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްއައިސް ްމިތަނަށް އަހަރ3ްްުްއކަނީ.ްދެން

ްވަނީޭއް ްކަެމއް ްއަނެއް ްހަނާވަނީ، ްޑޮލަރު ްދައްކަނީ. ްއެ ްކޮންވާހަކައެްއތޯ ްތެދުވެ ްމީހުން ްވައްޓާިލ ްސަރުކާރު ނުވަނީސް

ްއަޅުް ްހަދައިގެން. ްއެގޮތްިމގޮްތ ްދުވެގެން، ްފަާރތުން ްރަްއޔިތުންގެ ްޓެކްސްނަގަންްކިޔަިއގެން. ްބުނަނީ ްމި ނޑުމެން ގަ

ްލިބޭްލާރިްހުންނާނެ.ްއެކަމަކުް ްއަށް ބޭނުންވާްއުސޫުލ؛ްމިއަދުްެވސްްހުންނާނެްދައުލަތަށްްލިބޭްއާމްދަނީގެްލާރި.ްމީރާ

ްރަނގަޅަށްް ްގޮތް ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރެިވެގންވާނެ ްއެއީ ްއިތުރުކުރުމަކީ ްޓެކްސްތައް ްވަރަކަށް ބޭނުންހާ

ްއެީކަގިއްއަ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮންނަންޖެހޭ ްއިޚްލާޞްތެިރކަމެއް ްއެހެންވެއްެޖއްޔާ ންަގއިދޭންޖެހޭ.

ްކަމެްއް ްބޮުލގަިއ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކިޔާަފއި ްސިޔާސީޕާޓީޭއ ްޒިންމާދާރު ނޑުމެންނަކީ ްައޅުގަ ްކުރަންޖެހޭނީ. ްކަންކަން އެ

ްއަޅުާވކަށްްމިތާްތިބެގެން...

ް

ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ްމަްއޗަންޮގީޅް ްެއއް، ްމައްސަލަ ްިނޒާމީ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ނިޒާމީ

ްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްްމައްޗަންޮގޅީ

ްމާއްދާ،ް ްބެހޭ ްޓެކުހާ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްދެން ްބެހ97ްްޭއަޅުަގނޑު ްމާއްދާްއިނގޭތޯ.ްޓެކްސްެނގުމާ ވަނަ

ްޓެްކސ2ްްްގޮތުން.ް ްޭލބޯންްގަސްތުކޮްށގެން ްއަތުން ްަރއްޔިތުން ްހިންގަންްޭނނގިގެން ްުނަވނީސްްސަރުކާރު މަސްދުވަސް

ްނަގަމުންދާ ްހިމެނޭްޑަބަލްކޮށް ްޕާޓީަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ްމުސާަރއާ ްއަުޅަގނޑުގެ ްދަންނަވަން. ނޑު ްައޅުގަ ތީވެ
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ނުޑްހަމަްރައީސްް ނުޑްއެެދން.ްއަުޅގަ ނޑުމެންްސަުރކާރަްށްދޫކޮށްލުމަށްްއަުޅގަ އެންމެހައިްމެންބަރުންގެްމުާސރަްއަުޅގަ

ްއެއް ްއެންމެހައި ްއޮތް ްެވވެން ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްމައްޗަންޮގޅީްޔާމީންގެްސަރުކާރު ްވަނީ ބާރުލުންދޭނަން.ްއެއީްސަބަބަކަށް

ްކިޔާަފއިް ްއެކަްއޗެއް ްއެންމެން ްހުރިހާ ްކަމަުކ، ްއަވަށެއް ްއޮްނނަ ްެއކަހެރިކޮށް ްއަކީ ްމައްޗަްނގޮޅި ްވާީތވެ. ދަރިވަރަކަށް

ްފާހަގަކޮށްފައިާވްޤާނޫނު ްމަޖިލީހުން ްޚަރަދުކުރުން.ްރައްޔިތުންގެ ްބެހޭ ްވާތީ،ްޓެކްސްެނގުމާ ްމަތިންްމީހަކަށް ްގޮުތގެ ގަިއވާ

މެނުވީްވެރިކަންްހިންގާްފަރާތުންްއަންނަނިވިްކަންތައްތައްަތުކގެްތެރެއިންްކަމެއްްކޮްށގެންުނވާނެްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިް

ްައޅުަގނުޑް ްވާތީ ްމާއްދާއަކަށް ްޚިލާފު ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްމި ްމިގެންނަްއިޞްލާޙަކީްައސްލު ޓެކްސްްނެގުމަށްްފާސްކުރަން

ްދަންނަވަނީ ނޑުމެންގެްްމި ްއަުޅގަ ްހުއްދަުކރެވިފަިއވާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިހާރު ްރާއްޖޭަގއި ްހިނގަމުންދާ، ރާއްޖޭގައި

ްލޯކަލްް ްއަވަދިނެތި ްެއންމެން ްހުރިހާ ްދުވަސްޮކޅުަގއި ްުޗއްީޓ ްުދވަސްކޮުޅަގއި، ްުޗްއޓީގެ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްމަސަްއކަތްކުރަމުްނދަނި ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިންތިޚާބާ ްކަންތައްަތއްްކައުންސިލް ްއެ ްހުއްޓުަވއި، ްަކއުންސިްލ ްލޯކަލް ކޮށް

ްޑަބަްލް ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްނިކަމެިތ ްރައްޔިތުން، ްޢާއްމު ްހޯދަން ްފައިސާ ްހިންގަން ްސަރުކާރު ްމީހުން ްއެ ހުއްޓުވާފައި

ްފައިސާނެގުންްެއއީްައޅުަގނުޑްބޭނުންވާްކަމަކަށްްނުވާތީ...ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތް ްނޫން.ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެއް ްމައްސަލަ ްމެންބަރު،ްނިޒާމީ ްބެހ97ްްޭތެރި ްޓެކްސްެނގުމާ ްވާނީ ްމާއްާދގައި ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްކުަޑހުވަދޫ ްއެއް، ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްހުށަހެޅިފަ. ްބިލެއް ްބެހޭ ްޓެކްސްއާ ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ގޮތުން.

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްުޝކުރިްއޔާ ްމިްްއާދެ، ްައޅުަގނޑުމެން ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ޢިްއޒަތްެތރި

ނޑުމެންނަށްްރައްޔިތުންަނށްްއެންމެ ްައޅުގަ ްކުރިައށްްގެންގޮްސގެންްނޫނިްއޔާ ފުރިހަމަްގޮތުަގއިްްމަޖިލީހުގައިްމަސައްކަތް

ް ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްނުދެވޭނެ. ްއަްށ3ްްޚިދުމަތެއް ްއަމިއްލަ ްތިމާމެން ްނިޒާމެްއގައި ްރިޔާސީ ްވަިކވެފަިއވާ ބާރު

ހެދިްޤާނޫނުއަސާސީއޭްކިަޔިއެގންްވާހަކަދަްއކާއިުރަގއިްއަުޅަގނޑުމެނަށްްއެަބްއެނގޭްސަުރކާރުްހިންގުމުެގްއެންމެްމަތީް

ްަރއީސު ްސަރުކާުރްވެރިޔަކީ ްބޭފުޅަކު ްުހންނަވާ ްމަޤާމުގައި ްަރއީސިްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއެހެންވީމާ، ލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން.

ްެއއީް ްފާސްކޮށްދިނުމަކީ ްކަންތައް ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ްމި ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްބޭނުންވާ ްޓަކައި ހިންގުމަށް

ްނޫން ްކަމެއް ްކުރެވޭ ްދަތިކުރުމަށް ްއަށް ްކަމެއް.ްރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ްކުރެވޭ ްދަތިކުރުމަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެއީ .
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ްރައްޔިތުންް ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންެގ ްއަދި ްޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ. ްމަޖިލިސް ްރައްިޔތުންގެ ްމިއަދު އެހެންކަމުން،

ްއުސޫ ްމިދެންނެވި ްކުރަންޖެޭހނީ ްކަންަތއްތައް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވާތީވެ ްކަމަށް ްމަޖިލީހެއް ލުތަކާްއިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ

ްހަމަތަކުގެްމަތިންްކަމަށްްވާތީެވ...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާގެް ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ް:މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން

ްސާފުވާންޖެހޭް ްވަރަށް ްމަްއސަލަ ްމި ްނެގީ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިސާލަކަށް ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް. ްއިމާރާތެއް ްފްލެޓު ްހުރި ްދީފައި ްއަހަރު ްއަްށ7111ްްމިދިޔަ ރުފިޔާ

ް ްމިހާރު ްބުނަނީ ްމި ނޑުމެން ްދީފައި،ްއަުޅގަ ްހުރީ. ްބޮުޑކޮށްފީމޭ.14111ްްދީފައި ްއަހަރުެގ2113ްއަށް ެގްކުލި،ްމިދިޔަ

ް ްމިހާރު ްނުބުނ14111ްެކުލި ްއެހެނެއް ްދައްކާށޭ. ްކުލި ްއަނެއްާކެވސް ްބޮޑުކޮށްފީމޭ. ްއަށް ްފިޠުރަތުގެްރުފިޔާ ްއެއީ ވޭނެ.

ް ްއޮތީ ްެރންޓަށް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއަހަރު ްމިދިަޔ ްކަމެއް. ްޚިލާފު ްވެސް ްހަމަތަކާ ްދުނިޭޔގެ ރުފިޔ7111ްްާއުސޫލާއި

ރުފިޔާްމިދިޔަްއަހަރުްކުލިނ14111ްްްރުފިޔާްެނގޭނީ.ްއޭނަްަކއިރީަގއިްނުބުނެވޭނ7111ްްެޖަހާފައިްއޮތްްކަމަށްްވަންޏާް

ްމި ްދަްއކާށެކޭ. ްއޮީތްއަނެއްކާ ްއެގްރީމެންޓުތައް ްފަރާތްތަކަށް ްއެހެނިހެން ްރިސޯޓާއި ްއަކީ. ްމައްސަލަ ްއުޅޭ ްޖެހިގެން އީ

ބޭރުގެްކުންފުނިތަކާްއެްއކޮށްްހެދިފަ.ްހެދިފައިްއޮއްވާްމިދިޔަްއަހަރުްހަދާފައިްހުރިްކޮންޓްރެކްޓުންްއަނެއްާކވެސްްކޮންމެް

ްސްްަނގަންޖެހޭނީްކުރިއަށް...މިލިއަންްޑޮލަރުްދަްއކާށެކޭްނުބުނެވޭނެ.ްޓެކ1ްްމީހަކުް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްބަހުސްްމަރުޙަލާގައިްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރަށްްތިްފުރުޞަތުްލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ.ްދާންދޫް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް
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ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްއްމަދުްރިޔާޟުމެންބަރުްމުޙަްްދާންދޫްދާއިރާގެ

ްއޭުރަގިއް ްއިޞްލާޙުތަކެއް. ްބޮެޑތި ްވަރަށް ްގެނެވުނު ްޤާނޫނަށް ްމާލިްއޔަތު ްވެރިކަމުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްސުޕްރީމް ްަކނޑާލަން؛ ްަބއިތަެކއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްސަބްސިީޑގެ ްއަދި ްފޮްތފަންސުރާ ްފަރާތްތަކުން، ކޯޓުްންްއިނދިކޮޅު

ްމިއަދުް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް ްޮއއްވާ ްބަދަލުގެނެއްސަ ްޤާނޫނަށް ްއެ ްދޭށޭ. ްިޚދުމަތް ްއެ ްއެްއޗެހި، ްއެ ވިދާޅުވީ

ްބިލެްއް ްޓެކްްސގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްނެގުމަށް ްފައިސާ ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްއަނެްއާކވެސް ްއަތުން ރައްޔިތުންގެ

ްުސވާުލކޮށްލަންޖެހޭ ްއެބަ ްކޮންކަެމއްތޯ.ްްފާސްކުރާއިުރގައި ްކުެރވޭނީ ްކަމުގައި ްމި ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްކޯޓުގައި ސުޕްރީމް

ްޕާޓީާއް ްއަނެއް ްޕާޓީން ްއެއް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއެީކގައި ްތަފާުތވުމާ ްޚިޔާލު ްވެސް ްކުރީަގއި ްމީގެ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންްމިތާނގައިް ްމިއަުދ...މަޝްވަރާކޮްށގެންްކަންކަންްިއޞްލާޙުކުރެވިފައިްމިްވަނީ.ްައޅުގަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިާރެގް ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއެްއ، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ! ްނޫން، ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ޠަލިބުްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ްނަމަް ްނުކުރެވިއްޖެ ްމިކަން ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްނުކުރެވިިދޔަީއް ްމިކަން ްެވސް ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްތަންފީޒެއްުނކުރެވޭނެ. ްބަޖެޓު ްއަހަުރގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެނަށް

ްފެނިގެ ްމިއަދު ނޑިތަެކއްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްޤައުމުގެ ްމި ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދަނީ ްމި ން

ްކައުންސިލްތަާކއިް ްވިްސނަންވެއްޖެ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ،ްރައްޔިތުން ްހާލު. ްޖެހޭނެ ްރައްޔިތުން ްސަރުކާރާއި ްދެން ދީފިއްޔާ

ގެްމަޖިލީހަށްްދޭނެތޯްނޫނީްނޫންތޯ.ްމިްނޫންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްމިްޤައުމުގެްޮގނޑިަތއް،ްމިްޤައުުމގެްރައްޔިތުންް

ްގޮތަކަށްްމިްކަމެއްްނުކުެރވޭނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްުޝކުިރއްޔާ.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްއުތުރު ްއެްއ،ްކުޅުުދއްފުށީ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނޫން.ްނިޒާމާ ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްފޫރު.ްޢަބްދުލްޣަ

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:މޫސާްޣަފޫރުްތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްކުޅުދުއްފުށީްއު

ްބޭނުންް ްދައްކަްނވީމާ ްލާރި ްޖީ.އެމް.އާރަށް ްޓެކްސްނެގުމަކީ. ްއަތުން ްރައްޔިތުްނގެ ްނޫން ްވަޢުެދްއ ްޕީ.ޕީ.އެމްެގ ރައީސް،

ްކަ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރޭ. ްއެބަ ްލާރި ްއިތުަރކަްށްވަރަކަށް ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްނެތް. ްއެއް ްލާރި ްކޮްށދޭންވީމާ ންތައް

ްޢަބްދު ްނުނެގޭނެ. ްދެން ނޑިޑޭޓުްންهللاްޓެކްސެއް ްކެ ްހުރިހާ ްއެހެން ްރައްޔިތުން. ްޖެހެނީ ްމި ްފުއްދަން ްވަޢުދު ޔާމީނުގެ

ްޢަބްދު ްއުސޫލެްއތޯ؟ ްކޮންކަހަލަ ްމިއީ ްމީހަކު. ްއެ ްފުއްދަންޖެހެނީ ްފުهللاްވަޢުދު ްވަޢުދު ްޢަބްދުޔާމީނުގެ هللاްއްދަންޖެހެނީ

ްވަޢުދުް ްމީހެްއގެ ްއެ ްވެސް ނޑިޑޭޓުްނ ްކެ ްހުރިހާ ްއެހެން ްނުނެގޭނެ. ްެޓކްސެްއ ްއިތުރަކަށް ްއަތުން ްރައްޔިތުްނގެ ޔާމީނު.

ްފުއްދަނީްއެްމީހަކުްއަމިއްލަްައށް.ްމީކީްކުރެވޭނެްކަމެއްްނޫްނ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްهللا.ޢަބްދުްްއެއްްނޫން.ްފޮނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުްނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްމަޖިލީ ްރަްއޔިތުންގެ ްޒިންމާދާރު ްވަރަްށ ްައޅުަގނޑުމެްނނަކީ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށްްއާދެ، ހެއް

ް ްއަނެއްާކެވސް ްއޮތީ ްކުރިއަށް ްވާހަކަދަްއކާިއރު ްމަޖިލީހަށ18ްްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެ ްމަޖިލިސް. ްރަްއޔިތުންެގ ވަނަ

ްވަގުުތް ްވާހަކަދަްއކަިއ، ްވިާޔނުދާ ްމިކަހަލަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްިމއީ ްމިއަދު ްމިތާނަގއި ްވާދަކުރަްނއުޭޅއިރު ކުރިމަތިލައިގެން

ްނޫް ްަވގުތެއް ްޒިންމާދާރުްބޭކާރުކޮށްލަންވީ ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްމަސަްއކަތްކުރަްނީވ ްގުިޅގެން ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޭ.

ްމެންބަރުންް ްޚިދުމަތްތެރި ްމަސައްކަތްެތރި، ްޒިންމާދާރު ްތިބަ ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިހާރު ްއަދި ްހަދައިގެން، މަޖިލީހަކަށް

ްއެންމެންްވާހަކަ ްހުރިހާ ްގޮތަކަށް ްމަޖިލިސްތަކަށްްހޮވޭނެ ްއަންނަ ްކުރަންވީ.ްެއްއގޮތަކަށްެވްސްދެން ްމިކަން ދައްަކިއގެންނޭ

ްޒިންމާދާރުކަމެްއް ްއެއީ ްވާހަކަެދއްުކމަކީ ްހަޖޫޖަހައި، ްޖޯކުަޖހައި، ްއަެނކަކަށް ްއެަކކު ްތިބެގެން ްމިތާނަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ްއޮތްްސަުރކާރެކޭ.ްެއްސަރުކާ ްއިންތިޚާުބކޮށްފައި ްރަްއޔިތުން ްއޮތްްަސރުކާރަކީ ްމި ރަށްްރައްޔިތުންނަށްްނޫނޭ.ްމިއަދުގައި

ޚިދުމަތްކުރުމުގެްފުރުޞަތުްދެްއވާށޭ.ްައޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުަރންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީްރައްޔިތުންްސަރުކާރެއްްގެނައިމ،ްދެންް

ްއެްސަރުކާރަށްްފުރުޞަތުދޭންްއެބަްޖެހޭ...

ް
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ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ.ނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ނޑައެިޅގެންްނުދަްއކަންްޮގވާިލް ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްަރއްޔިތުންްހަނާަވނީ،ްފަނާވަނީަގއިްޓެްކސްްކަ

ްއަލުން ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަދު ްފަރާތުން ްތަން.ްްމީހުންގެ ްމަަސއްކަތްކުރާ ްަޓކައި ްފެލައިލުމަށް ްރައްޔިތުން އަނބުރާ

އެހެންވީމާ،ްމިއީްފުރުޞަތުްޭދންޖެހޭްކަމެއްްނޫން.ްތެޔޮވަޅުްންލާރިްހޯދައިގެންްރަްއޔިތުންނަށްްވީްވަޢުދުަތއްްފުއްދުމަްށް

ްހެްނީވމާ،ްމިްކަމެއްްނުކުރެވޭނެ.ޓަކައިްސަުރކާރުްހިންގަންްހަމަްހުރިހާްފުރުޞަތެއް،ްހުރިހާްއެއްބާރުލުމެއްްލިބޭނެ.ްއެ

ްކުިލް ްރިސޯޓުަތުކގެ ްބޮޑުކޮށް، ްޖީ.އެސް.ޓީ ްތަކުރާރުކޮށް ްއަތުްނ ްަރއްޔިތުންގެ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްބުނި ްނުނަގަން ްއެްއކަަލ ްއަތުން ްގެސްޓުްނގެ ްއަންަނ ްއެއަރޕޯޓަށް ްގިަނއިނ25ްްްބޮޑުކޮށް، ްެއއަށްވުރެ ްނުވަތަ ޑޮލަުރ

ްއި ްކަމަްށްނެގޭނެ ްޢަމަލުތަކެއް ްއިހާނެތި ްވަރަށް ްޖަރީމާތަކަކީ ްހިންގާ ްމި ްމިއަދު ްޓަކަިއ ްހަމަޖެއްސުމަށް ންިތޒާމު

ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީ.ްިމއީްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެްއ، ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްދާއިރާގެްނިޒާމާ ްއަޙްމަދުްްވިލިމާފަންނު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނިހާނުްޙުސައިންްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއިންގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސަވިލިމާފަންނުްދާއިރާ

ނެގީްއަޅުަގނޑުމެްނގެްަގވާއިުދެގްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްައޅުަގނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްމިް

ވަނަްމާއްދާްއަށްްހަމަްރައީސަށްްއިޝާރާތްކޮްށ51ްްވަނަްނުކުތާްއިންްފެއްިޓެގންްމިްއޮންނަނީްނިޒާމީްމައްސަލަ.15ްް

ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެކަްން ްހަމަ ްަރއީސަށް ްވިާދޅުވެދެްއވުމަށް. ްރައީްސ ްއެދެން ްއެކު ްއާޭދހާ ްވަރަށް ްހަމަ އަޅުަގނުޑ

މެ.ްމިްނުކުތާގެް)ހ(ްގައިްބަޔާންްއެބަްކުރޭްމިްމާއްދާގެް)ނ(ގައިްއެހެންްޮއތްްނަމަވެސްްޖަލްސާއެއްގަިއްވެސްްއެނގޭ

ނިޒާމީްމައްސަލަްތަކުރާރުކޮށްްމެންބަރުންްނަގަނީްއަންނަނިިވްކަމަކާްުގޅޭްގޮތުންްުނވަތަްެއއިންްހާލަތެއްަގއިްމަޖިލީހުގެް

ގުމުން،ްއެްަކމަށްްސަބަބުްބަޔާންކޮށްްސަާމލުކަންނުދިނުމުގެްއިޚްތިޔާުރްރައީސަށްްފެނިއްޖެްނަމަ،ްނިާޒމީްމައްސަލަްނެ

ްއެބަް ނޑަެއޅިގެން ްހަމަްކަ ްލިބިގެްނވޭ.ްޭއގެތެރޭަގއި ްަރއީސަށް ްއިޚްތިޔާރު ްލިބިގެްނވެއޭ.ްސަާމލުކަންނުދިނުމުގެ ރައީސަށް

ްރައްދުދި ްއަްށ ްވާހަކަ ްދައްކަމުންދާ ްމެންބަރަކު ްައދި ްުސވާލުކުރުމަށް ްފްޯލްބަޔާންކުރޭ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ނުމަށް.

ްގެންެދވި.ް ްވާހަކަަދއްަކވަމުން ްޢަބްދުއްރަޙީުމ ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްގެްނދޭ. ްއެަބ ްކުިރއަށް ފެށިގެން

ްގަވާއިދުް ްމި ްކަމަށް ްލިބޭ ްއިޚްތިޔާރު ްަސމާލުކަންނުދިނުމުގެ ްއެއަށް ްރައީސަށް ްހާލަތުން ްމި ްމިހާރު އެހެންވީމާ،

ކުރާތީެވ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްގެްސަމާލުކަމަށްްނިޒާމީްނުކުތާއެްއގެްގޮުތަގއިްމިްެގނައީ.ްމިްނިޒާމީްނުކުތާްއަީކްބަޔާން

ްރައީސްް ްކުރޭ ްއެބަ ްބަޔާން ްމީގައި ްއެއީ ްވިދާޅުވެެދއްވަްނޖެހޭނެ. ްރައީސް ްނޫންތޯ ްނުކުތާެއއްތޯ ރަނގަޅު

ްެނގި ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމަށް ްނޫންތޯ.ްއެހެންްްވިދާޅުވެެދްއވަންޖެހޭނެ ްނުވަތަ ްނުކުާތެއއްތޯ ްރަނގަޅު ްއަކީ ނުކުތާ

ްމިކަްން ްދަންނަވާލަން ްއެކު ްރައީސަށް.ްއިޙްތިާރމާ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތީ ްބާރު ްމަތީ ްއެންމެ ްހިފެހެއްޓުމުގެ ްމި ްމާއްދާަގއި އޮތް

ްމިގޮތަށްްކޮށްދެްއވުމަށް.ްޝުުކރިއްޔާްވަރަށްްބޮޑަށް.ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތިޔަްޢިއް ްދެންމެ ްމަނިކު ްޙުސައިން ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލިާމފަންނު ްމެންބަރު، ޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުގެް ްމަތީން ްގޮތުެގ ްމާއްާދގަިއާވ ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްހަވާލާެދއްިވ ްމައްސަލައިަގއި ްބެހޭ ްިނޒާމާ ނެންގެވި

ްމަޖި ްޢަމަލުކުރަމުންގެންދަނީ. ްުނކުރެްއވުމަށްްރިޔާސަތުން ްސުވާލެއް ްމައްސަލައެްއަގިއ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްރިޔާސަތާ ލީހުގެ

ްެއް ްއެނގެނީ ްުސވާލަކަްށ ްކުރެްއވީ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްގެންދަނީ. ްމި ްއިްލތިމާސްކުރަމުން ްތަކުރާރުކޮްށ އަޅުަގނުޑ

ްފުރުޞަ ްއެދިވަަޑިއގަތުމުން ްފުުރޞަތަށް ްމައްސަލަެއއްަގއި ްނިޒާމީ ްމެންބަރަކު ްދަްއކަާވްޢިއްޒަތްތެރި ތުއެރުވީމަ

ްކަމަށް.ް ްނޫން ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްދަންނަަވންޖެހެނީ ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހިސާބުްނ ްއެ ވާހަކަައކުން.

ްދާއިރާގެް ްވިލިމާފަންނު ްޚާއްޞަކޮށް ްމެންބަރުން، ްިޢއްޒަތްތެރި ްހިންގުމުގައި ްމަސައްކަތްަތއް ްމަޖިލީހުގެ އެހެންނަމަވެސް

ްއަޙް ްމެންބަރު ްއެހީތެރިކަމަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްދެއްވި ްތި ްރިޔާސަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމަނިކު ްޙުސައިން ްނިހާނު މަދު

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްނިޒާމީްމައްސަލަްެއއްްތޮްއޑޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްހަލަބޮލިކޮށްްމަނި ްމިހާ ްރައީސް.ްއެއީ ްމަޖިލީހުގެ ްޒިންމާދާރު ްއެްނމެ ްއައި ްމިހާތަނަށް ްހަޔާތުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ކުފާނަކީ

ދާއިރުްވެސްްމަނިކުފާނުްމަޝްވަރާގެްއުސޫލުންްމިއަދުްވެްސްމިކަންްހައްލުކުރަންްކުރިްމަސައްކަތްްައޅުަގނޑުމެންނަށްް

ްއެހެންނަމަވެސް ްހެނދުނުއްސުރެ. ްދަނީ.ްްފެނުނު ްމަޖިލީސް ްމި ްިމހެން ްމަދުވީމާ، ްސަރުކާރުން ްަބއި ގޮތްދޫކުރުމުގެ

ްމައްސަލަް ްހަމަްނިޒާމީ ްއަޅުަގނޑު ްތާއީދުކުރަން.ްދެން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކަންތައްަތކަށް ްގެންދަވާ ްތި އެހެންވީމާ،ްރައީސް

ް ްކަެމއް. ްމުހިއްމު ްމިީއ ްއިނގޭތޯ ްައޑުައއްަސވާތި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނެީގ ްމި ްާދއިރާތަްއްއެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްތިީބް ްއެ ްޒުވާނުން ްތިބި ްހަދަން ްގެސްޓުހަުއސް ްހުރިހާ ްުއކުޅަހުަގއި ްއާިއ ްރަސްދޫ ްއާއި ްތޮއްޑޫ ްމީހުން. ތަމްސީލުކުރާ

ްހަދަންޏާް ްގެސްޓުަހއުސް ްގަާވއިެދއް. ްފާޑެއްގެ ްނެރެފިއޭ ްދިޔަިއރު ްމަޖިލީސް ްއަށް ްޗުއްޓީ ްމިދޭތެރެއަކުން ކަންބޮޑުވެފަ.

އާއިްއޭތިމީތިްއޮންނަންޖެހޭނޭ.ްނަރުދަމާްނާޅާްއޮތީްއެްމީހުންތޯ؟ްދިވެހިްސަރުކާރުންްނޫންތޯްނަރުދަމާްނާޅާްނަރުދަމާް

ްއަންނަނީ.ް ްމި ްއެކަމާ ްވާންފެށީމަ ްމުއްސަނދިންނަށް ްފަީގރުން ްހަދަިއގެން ްެގސްޓުހައުސް ްމިއަދު ްރަށްރަށުަގއި. އޮތީ

ްއެކަ ްހުއްުޓވާކަށް. ްގެސްޓުަހއުްސތައް ްނޫން ްމިްލާހިކެއް ްމިއަދު ްއިނގޭތޯ. ްތެދުވީ ްމި ްނަގަން ްމައްސަލަ ްިނޒާމީ މާ

ްރާއްޖޭަގއިްއެަތއްްުޒވާނުންްުކރަމުންދާްއިންވެސްޓުތައްްހުއްުޓވަން...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްނޫން، ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ނިޒާމީ

ނޑުްފުރުޞަތުއަުރވަން.ްވާ ްހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންެދވުމަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރަވން.ްނިޒާމީްމައްސަލައަކަށްްައޅުގަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްގޮުތގަ ްމައްސަލަެއއްެގ ްިނޒާމީ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫުނއަާސސީގެ ްނެގީ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްމާއްާދގަިއ272ްްިއ ވަނަ

ވަރަށްްސާފުކޮށްްބަޔާންކުރޭްޤާނޫނުއަސާސީއާްއަދިްޤާނޫނުތަުކގައިްބަޔާްނވެގެްނވާްއުމުރުތަާކއިްމުއްދަތުތަކާއިްތާރީޚުތަްއް

2113ްޖެނުއަރ1ްްީާޔންކުރަނީްބަލާނެްގޮތް.ްެއއީްމީލާދީްކަަލންޑަރުންްކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޤާނޫނެްއގައިްމިްބަް

ް ްފެށިގެން. 1ްްއިން ްމިއީ ްމިައދު ްހިނަގއްޖެ. ްފާއިތުެވގެން ްަރއީސް،14ްްޖެނުއަީރ ްއެހެްނވީމާ،ްޢިްއޒަތްތެރި ޖެނުއަރީ.

ްުނކުރެވޭޭން ްވެސް ްބަހުސެއް ްތާނގައި ްމި ްޤާނޫނަށް ްނެހެދޭނެ. ްޤާނޫނެއް 1ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނ2113ްްްޖެނުއަރީ
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ްޢަމަލުކު ްޚިލާފުްފެށިގެން ްމުޠުލަޤަށް ްޤާނޫނުައސާސީއާ ްމިއީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެހެްނވީމާ، ްގޮތަކަށް. ރަންޖެހޭނެ

ނޑުްމިްދަންނަވާ ްވާހަކަްއަކީ.ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް،ްމިކަމާްިވސްނަިއވަަޑއިގަންަނވާ.ްްބިލެކޭ.ްއެއީްއަުޅގަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.ްްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:

ް ްބޮޑު ްއެންމެ ްުއޅޭ ްދިމާެވގެން ްބިލުަގއި ްޓެްކްސގެ ްއުޅޭ ްހުށަހެޅިގެން ްމި ްމިއަދު ްރަީއސް، ްއަކީްޢިއްޒަތްތެރި މައްސަލަ

ް ްޚިދުމަތުން ްމުވާސަލާތީ ްކަންބޮުޑވޭ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްރަްއޔިތުމީހ111ްްާޢިއްޒަތްތެރި ްޢާއްމު ްޚަަރދުވީމާ، ރުފިޔާ

ް ްރައްޔިތުމީހާެގ6ްްއަތުން ްބޮުޑވީމާ،ްޢާއްމު ްައގު ްމުދަލުގެ ްޑިއުޓީނެގީމަ ްޑިއުޓީން،ްމުދަލުން ްިއމްޕޯޓް ްދޭ. ްއެބަ ރުފިޔާ

ްދެން ްބަރުވޭ. ްއެބަ ްމިތިބީްޖީބަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިންގުަމށް، ްސަުރކާރު ްިވދާޅުވެއްޖެ ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ެމ

ްޙައްުޤގައިް ްރައްޔިތުްނގެ ްމިސާަލކަށް ްމިތާނގައި ނޑު ްައޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދޫދީެގން ްހިންގުމަށް ސަރުކާރު

ްމެންބަރުކަމަ ްމަޖިލީސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއައިާތްވާހަކަނުދައްަކިއގެން،ްމިސާލަަކށް ްމިްސަރުކާރު ްކުރިމަތިލީޔޯ.ްއެކަމަކު ށް

7ްް ްމަްސްޓަނަކުން ްދުވަހު ްވީ ްއަށް ްކުަޑކޮށްފިއޭ.5111ްްވަނަ ްޕީ.ޕީ.އެމް؟5111ްްރުފިޔާ ްުކޑަޮކށްފިއޭ.ްކޮބައި ރުފިޔާ

ްންވީ؟ްކޮބައިްޖުމްހޫރީ؟ްއަނެއްކާްދާައޅަންްވެސްްފަށައިފިއޭ.ްދެންްމިްވާހަކަްމިތާްނުދައްކާްކޮންްވާހަކަެއއްތޯްދަްއކަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތުް ްއެ ްމެންބަރަށް ްިޢއްޒަތްެތރި ްމަރުޙަލާގައި ްބަހުސްގެ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ނިޒާމީ

ް ްައޅުަގނޑު ްގެންެދވުމަށްްލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. ްކުރިއަްށ ްަބހުސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ ްހުޅަނގު މާފަންނު

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނޫން. ްއެއް ްމާްއދާ ްބަޔާންކުެރވޭނެ ްާޤނޫނުގައި ްމި ްވެސް ްއަކީ ްމާއްދާ ްމި ްއިތުރުކުރެވޭ ްއަލަށް ޤާނޫނަށް

ްދަތުރުފަތުރުގެ ްަވއިގެ ްއެެތރޭގެ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްމުދަލާިއްްރައީސް، ްވިއްކާ ްޓޫރިސްޓުންނަށް ްފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތްދޭ

ްޚިދުމަތުންްނަގަންޖެހޭްޓެކްސެއްްކަމަށްްބަޔާންކުރާ...
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ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެްއ،ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުްދާއި

ްއެމް.ޑީ.ީޕގެް ްމިހިރީ ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްބޭނުން ްކަމެއްކުރަން ްހެޔޮިހތުން ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިއަުދގެް ްވާނީ. ްކީއްތޯ ްވާހަކަދެއްިކއްޔާ ްނަމަ، ްއުޅޭ ްބޭނުންވެގެން ްޓެކްސް ްދައުލަތަށް ްމަޤާމުގަ. ްކަމުގެ ޗެއަރޕާސަން

ްެއް ްމީހުން ްއެ ްވާހަކަދައްކާށޭ. ްލީޑަރުންނާ ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާީސ ްިކޔާފައިތޯ. ްކީކޭ ްހުއްޓާލެްއވީ ްދަންފަޅީގައި ކުރީ

ްގްރޫޕުެގް ްޕާލިމެންޓްރީ ްޕާޓީގެ ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވާނީ. ްކަމެއް ްނޫންތޯ ްއަރައިގެން ްއެއްގަލަށް ްފުރަތަމަ މީހުންނަށް

ްވާހަކަދައް ްކޮޓަރިކޮޅަށް ްމަނިކުފާނު ްެއްލީޑަރު ްމައްސަލައެްއގައި ްޖެހުނު ްތެރޭގައި ްމީހުންގެ ްއެ ްވަަޑއިނުގަންަނވާތޯ. ކަން

މީހުންްއެްމީހުންނަށްްއެއްބަސްނުވެވުނީ.ްޤާސިމްްވެސްްެދްގޮތަށްްކިޔަނީ.ްނަގާްޓެކްްސްބޮޑުވޭްބައެއްްފަހަރު،ްކުަޑވޭް

ްނެ ްލާފަެއއް ްހަމައަކަށް ްމިނިސްޓަރުން ްބައިިތްއބަންޖެހޭ. ްމީހުން ްތަނުަގއިްސަރުކާރުަގއި ްމި ްކީްއެވގެންތޯ ްވާހަަކ ްއެ ތް.

ްހުންނަނީް ްއެ ްމުއްޠަލިބު ްޕާޓީން ްޢަދާލަތު ްނުދޭ. ްއެއް ްބައިފަޅި ްލިބޭ ްތިމަންނަމެންނަށް ްއުޅެނީ. ްމި ނުދައްކަން

ްގެންނަންވީ.ް ްތަނަށް ްމި ްކީްއކުރަްނތޯ ްމައްސަލަ ްއެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްވެފައި، ްހާލެއްހެން ރުޅިއަިއސްގެން

ްއަންނަހަރޭްއަޅުަގނޑު ްދެން ްހަމަކޮށްފައި ްމަޞްލަޙަތު ްއޮތް ްތެރޭގައި ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަކީ ްާވހަކަ ްދައްކާ ްމި މެން

ްކޮންާހް ްވޯޓުދިނީކީ. ްބަޖެޓަށް ްތަނުގައި ްމި ްނޫންތޯ ނޑުމެންނެއް ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކަން. ްޓެކްސްަނގަން ރައްޔިތުންނަށް

ެއްބޭފުޅުންނަށްްހީކުރެވެނީތޯްިރޝްވަތުޖަހައިގެްންމިްތަނުަގއިްދޮގެއްްހަދާކަްށްވާހަކަަދއްކަްންމިްތަނުގަިއްމިްުއޅެނީ.ް

ްކޮންމެްދުވަހަކުްވޯުޓގަނެވޭނޭ...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާގެް ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްނޫން ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިާޒމާ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޅުްކުރިއަށްްގެންދެވުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ
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ްފަތުރުވެރިންގެް ްހަމައެކަނި ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަދަލުގެންނައިރުގައި ްޤާނޫނަށް ްޓެކްްސގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްޓެކް ްބްރެކެޓެްއގައި ްދެ ްމިްއަތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްތެރޭގަ. ްއެއްުދަވސް ސްނުނެގޭނެކަން

%ް ް%8ްކިޔަނީ ްފެންފުޅިން ްބޯ ްއޭނަ ްދުވަުހ ްއެ ްހަމަ ްނަގާފަިއ، ްދުވަހެްއަގއި ްޢިްއޒަތްތެރ12ްްިެއއް ްވާހަކަ. ނަގާ

ްރައީސް...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު.ްްނިޒާމީްމައްސަލަްއެްއ،ްަވއިަކރަދޫްދާއިރާގެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢާރިފުްޢަލީވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްމިހާރު.ް ްހޮވެންވާނެ ްޕްރައިމަރީން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްހުޅުހެންވޭރު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމަަސއްކަްތކުރަްއވަިއފި ްަރއްޔިތުްންއެވަރަށް ްޢާއްމު ްރަްއޔިތުން، ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، .

ްެއް ްެއއްޗެހިތަެކއް؛ ްއަތުން ްިވޔަފާރިވެިރން ްއުޅެނީ ްމި ްނާދެއޭ. ްބަދަލެްއ ްިމއަކަށް ްޓެްކސެއް، ްއެްއވެސް ްނެގޭ އަތުން

ްޓުއަރިސްޓު ްއަންނަނީ. ްެވސް ްބަދަލެްއ ްއަންނަ ްެއއްަޗކަްށ ްލިބޭ ްއަތުން ްހުރިްމީހުން ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްބޭުފޅުން ްމި ން،

ބިލުތަކެއް.ްދައުލަތުގެްބަޖެޓަށްްއެއްްބިލިޔަނަށްްވުރެްގިނަްރުފިޔާްޖަހައިގެން،ްސަރުކާރުްންފޮނުވިްދައުލަތުގެްބަޖެޓަށްް

ްހޯދަންް ްގޮތްތަކެއް ްހޯދާނެ ްފައިާސ ްެއއަށް ްހުށަހަޅައިގެން ްމަޖިލީހުން ްމި ްރުފިޔާ ްގިަނ ްވުރެ ްބިލިޔަނަށް އެއް

ްޅުަގނޑުމެން...އަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްޫނން.ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވިޔަ ްރައީސް، ްނަގާްޢިއްޒަތްތެރު ްއަތުން ްވިޔަފާިރވެރިންގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަްއޔިުތން. ްވެސް ާފރިވެރިންނަކީ

ްމީހުންނަށްް ްޢާއިލާ ްަރއީްސ،ްމިހާރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްޮބޑުވާނީ. ްައގު ްއަތުްނ ްމީހާގެ ްދާ ްގަންަނން ްމުދާ ްބޮުޑވީމާ އެްއޗެްއ
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ްދައްކަނީ ްމި ްވާހަަކެއއްތޯ ްކޮން ްޓެކްސްނަގާ. ްވެސް ްފޯނުކޯލުން ްރައްޔިތުްންްކޮށްލާ ްދިވެހި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްފެލައިލުމުގެްފުރުޞަތު...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާެގް ްމިލަންދޫ ްލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެ. ްފުރުޞަތު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްޤާނޫނުް ްޓެކްސްގެ ްިއންކަމް ްކަމަކީ ްކުރަންވީ ްޓެކްސްނަގަންޏާ ްއަތުން ްިވަޔފާރިވެރިން ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްކުރަްނވ2111ްީފާސްކުރަންވީ. ްެއއީ ްފާސްކުރަންވީ. ްޤާނޫނު ްޓެްކސްެގ ްއިންކަމް ްހުށަހެޅި ްތަނަށް ްމި ްއަހަރު ްވަނަ

ްކަމަކީ.ްކޮންްވާހަަކެއއްތޯްމިްދައްކަނީ.ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ.ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެްޕީ.ޕީ.އެމުން...ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްޫނން.ްވައިކަރަދޫްާދއިރާގެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.

ް

ްލަ()ނިޒާމީްމައްސަ

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވައިް

ދައުލަތުގެްބަޖެޓުްސަރުކާރުންްމިްތަނަށްްފޮނުވީމަްެއއްްބިލިަޔނަށްްވުރެްގިނަްރުފިޔާްޖެހީަމްއެއަްށްެއްނިމުނީކީްނޫން.ް

ްއިތުުރކުރެ ްއެއަށް ްފަރާތްތަކުން ްއިދިޮކޅު ްބޭބޭފުޅުން،ްސަރުކާރާ ްތިއްެބވި ްެވސްްމިތާނގައި ްގޮތެއް ްހޯދޭނެ ްަފއިސާ ްއވި

ްރުފިާޔް ްބިލިއަން ްބަޖެުޓގަިއްތިންހަތަރު ްފޮނުވާ ްފޯރުކޮށްދެވޭނީ.ްސަރުކާރުން ްޚިދުމަތްތައް ްޢާއްމު ްރަްއޔިތުންނަށް ދީގެން

ްމިތަނުންް ްެވސް ްގޮތެއް ްހޯދާނެ ްއާމްދަނީ ްެއހެންނަމަވެސް ްޖެހިދާނެ. ްވެސް ްެއއްެޗއް ްއެތައް ްޖެހިދާނެ. ވެސް

ްންޖެހޭނެ.ްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްބޮޑުކުާރއިރުްއެްހޯދާނެްގޮތެއްްވެސްްވިދާުޅވެދެްއަވންޖެހޭނެ.ްވިދާޅުވެެދްއވެ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނިޒާމީްމައްސަލަްެއއްްނޫން.ްނިޒާމީްމައްސަލަްެއއްްނޫން.ްބާރަށުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒު،ް

ް.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުބާރަށުްދާއި

ްފަށްފަށުންް ްކެތްތެރިކަމަށް ްތި ްމަނިކުފާނުގެ ްމަޖިލީހެއްގައި ްމިފަދަ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމަޖިލި ްމި ްިވއްޔާ ްގޮތުން ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނުޑ ްނުހަނުްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމަނިކުފާނު ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ސް

ްަރއްޔިތުންް ްތިއްެބވީ ްމި ްއަކީ،ްިމތާ ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްއެހެންނަމަވެސް،ްދަންނަަވން ްމަސައްކަްތކުރަްއވާ. ްއެަބ ބުރަކޮށް

ްފަސޭ ްއެހާ ްކުުރވާކަެށއް ްކަމެއް ްއުނދަގުލެްއވާނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެ ްމެންބަރުން ްއެ ްމެންބަރުން. ހައަކުްންތަމްސީލުކުރާ

ްކަމަކަށެއްް ްއުފުލަންޖެހޭ ްބަރުދާސްތެއް ްރައްޔިތަކަށް ްތިއްބެީވކީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްދަންނަވަނީ ްއެ ތައްޔާުރވެގެންެނއްްނޫން

ްއެދޭް ްއެބަ ްބޮޑަށް ްނުހަނު ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގައި ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުބުނާނަން. ްއާެއކޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްއިން ްބާްއވަން. ްއުޅެނީ؟ްކޮންމެްއިންތިޚާބުތައް ްމި ްފައިާސްެއްއްދޭންތޯ ްކޮން ްބަޔަކަށް ްއިދިޮކޅުހަދާ ްބާްއވަން ތިޚާބުތައް

ް ްހެދި ްޕީ.ޕީ.އެމަކާ ްތިޔަ ްނިމުނީ ްއިންތިޚާބެއް ްރިޔާސީ ްކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ްޚަރަދު ްބައިވަުރ ްއެހާ 41ްއިންތިޚާބަކަށް

ްއަ ްޖެހެނީ ްމި ްހޯދަން ްލާރި ްއެ ްދުއްާވލަންޖެހުނީ. ްބުރު ްތިން ްނަގަިއގެްންމިލިއަންގެ ްލާރި ްއަތުން ްރައްޔިުތން ނެއްކާ

ނޑުމެންނަކަށްްމިްއުސޫލަކުންްމިްކަމެއްްކުެރޭވކަށްްނެތޭ.ް ްރައީސް.ްއެހެްނވީމާ،ްމިްދަންނަވަނީްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްާމފަންނު ްއެްއ، ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްނޫން. ްެއއް ްމައްސަލަ ްއިބްރާހީމްްނިޒާމީ މެންބަރު

ްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

އެއީްއެއްްއަަހރުްކުރިްމީގެ.ްއެހެންވީމާ،ްެއއްްއަހަރުްކުރީަގއިްމަރުވެފަިއް،11ްޖަނަވަރ2113ްްީޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ް

ނޑުމެންްޖީ.އެސް.ޓީްނަގާނީ.ްމިއީްއުފެދޭްްތިބިްމީހުންނާއިްމަރުވެފައި ހުއްޓައިލާފައިްހުރިްިވޔަފާރިންްކިހިނެއްތޯްއަުޅގަ

ްއެް ްެނގެންޖެހޭނީ. ްކުރިއަށް ްަނގާނީ. ްެއއްޗެހި ްއަތުން ްމީހުންެގ ްތިބި ްމާޒީަގއި ްމަުރެވފައި ްކިހިނެއްތޯ ސުވާލެއް.
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ްމިއީ ްނުނެޭގނެ. ްެއއްެޗއް. ްއެްއވެސް ްނުނެގޭނެ ްކަންކަމަްށްްކޮންޓްރެކްޓުތަަކކުން ްހުރި ްވެަފއި ްާމޒީަގއި ްއެއް. މައްސަލަ

ްނުނެގޭނެ.ްނުނެގޭނެްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްމިއީްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްިމއީ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިބްރާހީް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއެްއ، ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ މްްނިޒާމީ

ްމުއްޠަލިބު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ގައިްިދވެހިްސަރުކާރުންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްފޮނުވިްބިލެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްމ2113ްްިޑިސެމްބަރ19ްްުމިްބިލަކީް

މިްހިސާބަށް.ްއަީއީކްއެްއގޮތަކަްށވެސްްމިްމަޖިލީހުގައިްމިްޤާނޫނު؛ްމިްޤާނޫނުްބިލުްމަޖިލީހުގައިްއެޖެންޑާނުުކރެވިްައއީް

ްއިޞްލާޙުކުާރއިރުްކުރެވެންޖެޭހނެ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޑްއަށްްވަަޑިއގަތުމަށްްދަންނަވަން.ްމާފަންނުްހުޅަނގުް މާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެނބުރިްގޮ

ްދާއިރާގެްދާއިރާ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްދަންނަވަން. ްވަަޑއިގަތުމަށް ްއަްށ ްޮގނޑި ްއެނބުރި ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ގެ

ްދާއިާރެގް ްތޮއްޑޫ ްއެއް، ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްދަންނަވަން. ްވަަޑިއގަތުމަށް ްއަށް ނޑި ްގޮ ްއެނބުރި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް()ނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްރައީްސ،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްރައީސް، ްަރއީސް، ްރައީްސ، ްއެްއ؛ ްމައްަސލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ރައީސް،

ްމައް ްިނޒާމީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅޭނީ. ްފުރުޞަތުލިިބގެން ްހުށަހަޅުއްވަން ްމައްސަލަ ްބެހޭ ސަަލްނިޒާމާ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަކީ، ްވާަހކަ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހުއްޓުވައިނުލަްއވާތި! ނުނިމެނީސް

ްޒިންމާދާރު،ް ނޑުމެންނަކީ ްއަޅުގަ ްދަންނަވަނީ. ްމި ްޞައްޙަކޮށް ްވަރަށް ްހަމަ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޕާ ްޒިންމާދާރު ްއެންމެ ްއޮތް ްލިބޭީންދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްވޯޓު ްެއއް ްއަށްޑިހަ ްސަތޭކަ ްއެއް ްހާސް ްފަސް ްލަްއަކ ްއެއް ޓީ.
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ނޑުމެންްމިްދަންނަވަނީްތިޔަްބޭފުޅުން؛ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީް ދިވެހިރާއްޖޭގެްއެންމެްޒިންމާާދރުްޕާޓީްއަށް.ްއަޅުގަ

ްޓެކް ްބިލުން ްފޯނު ްއެންމެންގެ ްހުރިހާ ްރަށު ްޢާރިފުމެންގެ ްޢަލީ ްގެންނަނީ ްތިޔަ ްކަމެއްްޢާރިފޭ ްތި ްނޫނޭ، ސްނަގަންށޭ.

ްެއް ްބޮުޑކުރަންށޭ. ްައގު ްެއއްޗެީހގެ ްފިހާރައެއްގެ ްހުރިހާ ްރަށުެގ ްތިޔަ ްގެންނަނީ ްތިޔަ ްމެންބަރޭ. ްޢިއްޒަތްތެރި ނުވާނޭ.

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަންދޫބުން؛ ްރައްޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނާޅަން. ްހުރަހެއް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްނުވާނޭ. ކަމެއް

ްނި ްބޯޓެްއްއަޅުަގނޑު ްނަޞާރާދީނުގެ ްމިތަނަށް ްނުދެއްވާ. ްމުްއޠަލިބުމެންނަށް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްމަނިކުފާނު ންމާލަނީ.

ްއައިމަްވާަހކަްނުދެއްކުނޭ.ްޯލޯގސްްހޯޕްްއައިމާ.ްކޮންްވާހަކަްއެއްްދަްއކާކަށް...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލްސާްކުރިއަށްްގެންދަންްއޮތްްަގޑިްމިްހަމަވީ.ނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެންްމަޖިލީހުގެްޖަ

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިްހުރިްމަސައްކަތް.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.ނުނި،11ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮމިީޓތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެްއްނެތް.ް،11ައއިޓަމުްްޖެންޑާއެ

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަިއޓަމު 12ްއެޖެންޑާ ،ް ްައއިޓަމުގ1:31ްެެއީއ ްއެ ްއައިޓަމެްއ. ްގެންދާ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްމިއަދަކުްްގައި ދަށުން

ްމަސައްކަތެއްްނެތް.

ް
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ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތް.ްމިްައއިަޓމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެްތ.ް،13ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްرب  ްهلل ًالحود

____________ 


