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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.ްޢިްއޒަތްތެރ42ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.4023/2/242/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

3.2-ްް ްނަންބަރު ްް-3.2އެޖެންޑާ ްނަންބަރު ްޔައުމިްއޔާ ްފާސްކުރުން. 2113/6ްްޔައުމިއްޔާ 2113/8ްްއިން 3ްއަށް

ްަޔއުމިއްޔާ.ްެއއީްޖަ 2113ްްލްސާގެ ްދައުރުގެ ްފުރަތަމަ ްއަހަރުގެ ްފެށިގެނ6ްްްވަނަ ްިއން ްޖަލްސާ ްޖަލްސ8ްްާވަނަ ވަނަ

ްމެންބަރަުކް ްއެއްވެސް ްޝާއިޢުކުރުަމށްފަހު ްވެބްސައިުޓަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްޔައުމިްއޔާތައް ްިމ ްޔައުމިްއޔާތައް. ްހުރި އަށް

ްަގވާއިުދގަް ްހުށަހަޅުްއވާފައިުނވާތީ ްޤަބޫލުކުާރްއިޞްލާޙެއް ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްޔައުމިއްޔާތަަކކީ ްމި ްަމތީން ްގޮތުގެ އިވާ

ްޔައުމިްއޔާތަެކއްްކަމަށްްނިންމައިފިން.

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްތުންްއަންގާްއެްނގުން.ްރިޔާސަް-4ޑާްނަންބަރުްއެޖެން

ްބައްދަލުވުްނތައްް-4.1 ްކޮމިޓީތަކުގެ 28ްްމާރޗް،27ްް. ްއަދި 31ްްމާރޗް ްެއ2113ްމާރޗް ްކޮމިޓީތަާކއި ްބޭްއވުނު ަގއި

ް ްއިޢުލާންކުރުން. ްަވގުތު ްހޭދަިވ 27ްްކޮމިޓީތަކުަގއި 2113ްްމާރްޗ ްހެނދުނު ްުދވަހުގެ ްބުދަ ނުޑ9:35ްްވީ ްޭރގަ އިން
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11:31ް ްދެމެދު 7ްްއާ ްޖުމްލަ ްުދވަހު ްއެ ްމިގޮތުން ްޭބއްވިަފއިޭވ. ްަބއްދަލުވުން 11ްްކޮމިީޓެއއްގެ މިނެޓ31ްްުަގޑިއިާރއި

ްހޭދަކުރައްވާފައިވޭ.ް ްމެންބަރުން ްބައްދަުލވުންތަކުަގއި 28ްްކޮމިޓީގެ ްފަހ2113ްްުމާރޗް ްމެންދުރު ްދުވަހު ްބުރާސްފަތި ވީ

2:45ްް 3:35ްްއިން 1ްްއަށް ްޖުމްލަ ްދުވަހު ްއެ ްިމގޮތުން ްބޭްއިވފައިވޭ. ްބައްދަުލވުން ްކޮމިޓީެގ51ްްކޮމިޓީ މިނެޓު

ްހޭ 31ްްދަކުަރްއވާފަިއވޭ.ްބައްދަލުވުންތަުކގައި 2113ްްމާރޗް ްހެނދުނު ްދުވަުހގެ ްއާދީއްތަ ްމެންދުރުފަހ11:15ްްުވީ އިން

12:25ްް ްޖުމްލަ ްދުވަހު ްއެ ްމިގޮތުްނ ްބޭއްވިަފިއވޭ. ްަބއްދަލުވުން ްކޮމިޓީގެ 1ްްއަށް ްކޮމިީޓެގ21ްްގަިޑއިރާއި މިނެޓު

ްބައްދަލުވުންތަުކގައިްމެންބަރުްންހޭދަކުރައްވާފަިއވޭ.ް

ްކޮް-4.2 ްމިމިއަދު ްގޮތް. ްހަމަޖެހިފައިވާ ްބޭްއވުމަށް ްބައްދަލުވުންތައް ްއާިއ9:31ްޓީތަކުގެ ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ަގއި

ް ްކޮމިޓީ. 11:15ްމާލިއްޔަތު ްކޮމިޓީ. ްސަބް ްކޮމިޓީެގ ްއިޖުތިމާޢީ ްއާިއ ްކޮިމޓީ ްސަލާމަުތގެ ްޤައުމީ ގަިއ12:31ްަގއި

ްހޮއް ްދިރާާސކުރެްއވުމަށް ްބިލު ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްކޮމިޓީ. ްމަްސއޫލިްއޔަތ14:11ްުެވވި ްސަރުކާރު ަގިއ

ްބެހޭް ްމިނިވަްންމުައްއސަސާތަކުެގްކަންަތއްތަކާ ްާއއި ްކުަޑްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްމުޅި ްކޮމިީޓްާއއި ްމިންވަުރްބަލާ އަދާކުރާ

ްކޮމިޓީ.

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނެތް.މިއަދުްމަސައްކަތެއްްް-5ންޑާްނަންބަރުްއާދެ!ްއެޖެ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްނަންބަރު ްކުރިންްް-6ޑާ ްފެށުމުގެ ްޖަލްސާ ްމިއަދުެގ ްއާދެ! ްކަންކަން. ްހުށަހަޅާ ްމޭޒުން ްރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ

ްމަޖިލީ ްއެއް ްަމއްސަލަ ްކުއްލި ްމަތީން ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމައްސަަލްމަޖިލީހުގެ ްމި ްލިބިފަ.ްއެހެންނަމަވެސް ްވަނީ ހަށް

ޝަރުތުގެްތެރެއިންްބައެއްްޝަރުތުތައްްފުރިހަމަނުވ11ްްާވަނަްމާއްދާގައިްބަޔާންކުާރ149ްްއަކީްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ނޑަށްްޤާނޫނީްލަފާްލިބިފައިްވާތީްއެްމައްސަލަްއެޖެންޑާނުކުރާްވާހަކަްދަންނަވަ ްން.މައްސަލަްއެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު
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ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްްއެކވުން:ވާހަކަދެރިޔާސަތުންް

ްްއެޖެންޑާ ްާދއިރާގ8ްެްއަދ7ްްިނަންބަރު ްމަަޑވެލީ ްއެްއ، ްމަްއަސލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނެތް. ްެއްއ ްމައްސަަލ ްިމއަދު ަގއި

ްރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު.ްޢިއްޒަތްތެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު

ްމަނިކުފާނުްދެއްވިްޖަވާބުންް ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްމިއަދުްހުށަހެޅިްކުއްލިްމައްސަލައާްބެހޭްގޮތުން

ްއަް ްއެބަ ްއޮޅުމެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ނޑ149ްްުރާ. ްއަުޅގަ ްޝަރުތުތަކެއްތޯ ްކޮން ްއެއީ ްޝަރުތުތައް. ްބަެއއް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްސާފުކޮށްކަންްބޭނުންވޭ.ް

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކަންތައްތަކުަގިއް ްޝަރުތުހަމަނުވާ ްވާހަކަދެއްެކވުމަށްފަހު ްޖެނެރަލާ ްކައުންސެލް ްމެންބަރާއި ްހުށަހެޅުއްވި ްމައްސަލަ އާދެ!

ްފުރިހަމަކޮ ްނަންބަރު ްއެޖެްނޑާ ްއާދެ! ްދަންނަވަން. ްވާަހކަ ްއޮންނާނެ ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ 7ްްށްލުމަށްފަހު ގައ8ްިއަދި

ްމިއަދުްމަސައްކަތެއްްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްމެްއިބްތިދާޢ9ްީނަންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްމަޚްލޫފުްބަހުސް. ްއަޙްމަދު ންބަރު

ް ްނަްނބަރު ްޤާނޫނު ްބިލުެގ2112/1ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްބިލު.ްމި ްއިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްހިންގުމުގެ ްްސކޫލު ޕްރީ

ވަނަްދައުރުެގ3ްްަވނަްއަހަރުގ2112ްްެަވނަްދުވަހުްބޭއްވުނ2112ްްުޑިސެމްބަރ17ްްުފުރަތަމަްކިޔުންްއިއްވާފައިްާވނީް

ްއި.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްބާރަށުްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒު.ްވަނަްޖަލްސާގ34ްްަ
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުް

ްމަްއސަލަ ްުކއްލި ްބޭނުންވޭ ްހަމަްސާފުޮކށްލަން ނޑު ްަރީއސް.ްއަުޅގަ ްުނވާންީވްސަބަބު.ްޝުކުރިއްާޔ،ްިޢއްޒަތްތެރި އަކަށް

ްވާހަކަ.ްމީހަުކް ްގުރޫޕެްއގެ ްމާފިޔާ ްއުޅޭ ްމަރަން ްޫނން.ްމީހުން ްއެއް ްވާހަކަ ްއާދަިއގެ ްދަްއކަނީ ްރައީސް.ްމި ޢިއްޒަތްތެރި

ްގަޔަށްްބަޑިޖަހައިްމަރާލީމަތޯްޝަރުތުހަމަވަނީ.ްމިފަދަްކުއްލިްކަމެއްްމަޖިލީހަށްްލީމަ...

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަލީްއާ ްއަފްރާޝީމް ްޑރ. ްކުރީގައި ްމީގެ ްދިނީ ްމި ްރޫލިން ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ދެ!

ްއުނިާވް ްއެ ްހަމަ ްއެހެންވީމާ، ްދަށުން. ްޕްރެސީޑެންޓެއްގެ ްސެުޓކުރެވިަފއިާވ ްވެސް ްުގިޅގެން ްމައްސަަލއަކާ ހުށަހެޅުއްވި

ްކު ްއެކަން ްހުށަހެޅީމަ ްފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ްގަލޮޅުްޝަރުތު ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްމި ރިައށްދާނެ.

ްދާއިރާެގް ްދެކުނު ްއެއް،ްމައްޗަންޮގޅީ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްމަޚްލޫފު.ްނިޒާމާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ދެކުނު

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްހަކަދެްއކެވުން:ވާންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްމެދާއިާރގެްދެކުނުްްމައްޗަންޮގޅީ

މިނެުޓގެްކުީރގަ.15ްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިްމައްސަލަްލާންްމިްޮއތީްކުއްލިްަމއްސަލަްެއއްްވެްއޖެއްޔާް

ް ްމޭޒަކުނ15ްްއެހެންނަމަވެސް ްއިދާރީ ްދަންނަވާ ްތި ްމިހާތަނަށް ްައދި ްވެސް ްދިަޔއިރުަގއި ްވެގެން ްފަރާތަކަށްްްމިނެޓު އެ

ްކުިރއަށްް ްމައްސަލަ ްމި ްކުީރަގއި ްހޫނުވުމުގެ ްމިތަން ްފެންނަީނ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްއެއް އަންގާފަ

ގެންދިއުމަށް.ްެއއީްވަރަށްްނުަރއްކާތެރިްކަެމއްްމިްކަމަކީ.ްެއތައްްބަޔަކުްމަރާލުންްމީގައިްއޮތީ.ްއަނެްއކާްއެްމީހުންނަީކް

ްޑްްަބޔަކަށްްވާީތވެ،ްމިްމައްސަލަްޮކންމެްގޮތެއްިވޔަސްްމިްތަނުަގިއްއެޖެންޑާކުެރވެންޖެހޭނެ.ްމުޅިްދުނިޔެްއަށްްވޯންޓެ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއޮތްް ްކަން ްމައްސަލަިއަގއި ްއެ ްދެންނެވީ ްމި ނޑު ްަވޑައިުނެގން،ްއަުޅގަ ްތަފްސީލަށް ްމައްސަލައިގެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނ ްއެދެނީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމިްޖަލްސާްއައިގެންްކުރިއަްށްވަޑަިއގެންނެވުމަށް.ްއާދެ!ްގޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ޑު

ްިބުލް ްމި ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްމަޚްލޫފަށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްެދކުނު ްގަލޮޅު އަޅުަގނޑު

ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް.ް

ް

 ްކަދެއްކެވުން:ވާހަްމަޚްލޫފުްޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުލޮގަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ނޑު ްރައީސް.ްއަުޅގަ 2112/1ްއާދެ!ްޝުކުރިްއޔާ،ްޢިްއޒަތްެތރި

ޕްރީސްކޫލުްހިންގުމުގެްޤާނޫނަށްްގެންނަްއިޞްލާޙެއް.ްޙަޤީޤަތުގައިްމިްއިޞްލާޙަކީްވެސްްއަޅުަގނޑުްއެންމެްކުރާހިތުންް

ްކަމެއްް ްވަރަށްްްކުރާ ްއެންމެން ނޑުމެން ްއުއްމީދެްއަގއި،ްައޅުގަ ްފޮނި ްަވރަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްހީވަނީ ނޫން.ްައޅުަގނަޑށް

ްވަކިް ްަކއުންސިލަށް ްސިޓީ ްޭއގެްނ ްގެނެސް، ްވުޖޫދަށް ްޤާނޫެނއް ްލާމަރުަކޒީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްދެިކގެން ްހުވަފެންތަކެއް ފޮނި

ނޑުމެންްއެްނމެްދެކެންްބޭނުންނުވާްބަެއއްްބާރުތަކެއްްއަޅުަގނޑުމެންްދިީނމު.ްނަމަވެސްްއެްބާރު ަތކުގެްސަބަބުންްއަުޅގަ

ްހުރުމުެގް ްކަންބޮޑުވުންތަެކއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްދޭތެރޭގައި ްއެކަންަކމާ ްތެޭރގައި ްރައްޔިތުންގެ ްފެނި، ްމިއަދު ކަންތައްތަެކއް

ްިއްޞލާޙު ްމި ްޤާނޫނަށް ްިހންގުމުގެ ްޕްރީސްކޫލު ްވަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއާދެ!ްްސަބަބުން ގެންނަންޖެހިފަ.

ް ްޤާނޫނުގެ ްއިޞްާލޙަކީ،ްބުނެވިދިޔަ ްގެންނަ ްމި ްއެއ19ްްްއަޅުަގނޑު ްމާއްދާ ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްޚިދުމަތްދިނުން، ްޕްރީްސކޫލުގެ ްމާލޭަގއި 21ްްއިތުރުކުރުން. ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްމާއްދާ. ްަރއީްސ،7ްަވނަ ްޢިްއޒަތްތެރި /

ްވަރަށްްއުނދަގޫވޭްއިނގޭތޯ...އަޅުަގނޑަށްްއެބަް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެ!ް ްޢަމަލުކުރައްވާ. ްޮގތަށް ްއުނދަގޫނުވާނެ ްމެންބަރުންނަށް ްހުންނަވާ ްވާހަަކފުޅުދައްަކވަން ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަިއގެް ްޖެނެރަލާ ްކައުންސެލް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވި ްގަލޮޅުްމައްސަލަ ްކުރިއަށްގެންަދވާ. ން

ްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަްށެގންދެވުމަށް.ް

ް

 ްކަދެއްކެވުން:ވާހަްޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުލޮގަ

ް ްއަންނަނިވި ްޤާނޫނު ްހިންގުމުގެ ްޕްރީސްކޫލު ްއިޞްލާޙަކީ ްއޮތް ްމި ްހުށަހަޅަން ނޑު ްއިޞްލާޙުކުރުން.ްއާދެ!ްއަުޅގަ ގޮތަށް

ްމާލޭގައިްޕްރީސްކޫުލގެްޚިދުމަތް...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުްރީސެޓުކޮށްލަންްަވގުތުކޮެޅއްްޭބނުންވޭ.ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ް އާދެ!ްސިސްޓަމުަގއިްމަްއސަލަްއެއްްދިާމވެގެންްއަުޅގަ

ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްއާދެ!ްބިލުްހުށަހެޅުއްވުމުގެްޮގތުންްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިރާ

ް

 ްކަދެއްކެވުން:ވާހަްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްލޮޅުްދެކުނުގަ

ވަނަްމާއްާދެގްގޮތުަގއިްމާއްދާްެއއްްއިތުރުުކރުން.ްމާލޭގައިްޕްރީސްކޫުލގ21ްްެއާދެ،ްޕްރީްސްކޫލުްހިންގުުމެގްޤާނޫނަށްް

ދިވެހިާރއްޖޭގެްިއދާރީްދާއިރާތައްްލާމަރުކަޒީްުއސޫލުންްހިންގުމުގެްޤާނޫނުގ2111/7ްްެރުްޚިދުމަތްދިނުން.ްޤާނޫނުްނަންބަް

ްޖަދުވަލ42ްްު ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއާއި ްނަމަވެސް،ްމާލެ ްއޮތް ް)ކ(ްއެެހން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްވިލ2ި ްިހމެނޭ ްތެޭރަގއި ްދާއިާރގެ ްއިދާރީ ްމާލޭެގ ްމަތީން ްގޮތުެގ ްޚިދުމަތްތައްްަގިއވާ ްޕްރީސްކޫލުެގ ްހުޅުމާލޭެގ ނިގއްާޔއި

ް ްމަސްއޫލިްއޔަތެެކވެ. ްވުޒާރާގެ ްބެހޭ ްތަޢުލީމާ ްމާއްދާއާްް-2ދިނުމަކީ ްއިތުރުކުރާ ްޤާނޫނަށް ްބުނެވިދިޔަ ްޤާނޫނުން މި

ްތަރުތީުބކުރުން.ް ްނަންބަރު ްެއްޤާނޫނުެގްމާއްދާަތކުގެ ްނުްް-3ގުިޅގެން ްމާއްާދއަކަށް ްަވކި ްވަކިްބުނެވިދިަޔްޤާނޫނުގެ ވަތަ

މިްޤާނޫނަށްްް-4މާއްދާްއެްއގެްބަޔަކަށްްަހވާލާދީފައިވާްތަންތަންްމިްޤާނޫނުންްގެންނަްއިޞްލާޙާްުގޅިގެންްަބދަލުކުރުން.ް

ޢަމަލުކުރަންފަށާނީްމިްޤާނޫނުްފާސްވެ،ްތަސްދީޤުކޮށްްިދވެހިްސަރުކާރުގެްގެޒެުޓަގއިްޝާއިުޢކުރާްދުވަހުންްފެށިގެންނެވެ.ް

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންްއާދެ! ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްފާހަަގކޮށްލިހެން ްކުރިްނވެސް ްއަޅުަގނޑު އީސް.

ްޤަބޫލެްއް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްކަމަކަށް ްކަމެއް ްގެންނަންޖެހޭ ްގެނެސްގެން ްބަދަލެއް ްޤާނޫނަށް ކޮންމެހެން

ްކަ ްރައްޔިތުްނގެ ްގޮސް، ްހާލަތަކަށް ްމަޖުބޫރީ ްއެކަމަކު ްއިތުރުެވގެްންނުކުރެވޭ. ްއިންތިހާއަށް ްކަުމގަިއ ްމި ންބޮުޑވުން

ްމިކަމާް ްކުރަނީ. ްމި ްމިކަން ްައޅުަގނޑުމެްނ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްމަޖުބޫރުވެގެން ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްސަބަބުން ދިއުމުގެ

ނޑުްހަމަްވަަރށްްބޮޑަށްްޝުކުރުދަންނަވާލަްންބޭނުން،ްޚާއްޞަކޮްށްހަމަްަގލޮޅުްރައްޔިތުންނަށް .ްގަލޮުޅްގުިޅގެންްއަުޅގަ

ްހަމަް ްއަިދ ްއެކު، ްަކންބޮޑުވުމާ ްފަރާތްތަުކގެ ްއެ ްގުިޅގެން ްއުޅުާމ ްޕްރަިއވެޓަިއޒްކުރަން ްއިްނގޭޯތ. ްމައްސަަލ މަދަރުސާގެ

ްކަންބޮުޑވުމާް ްބޭބޭފުޅުންގެ ްޚިދުމަތްެތރި ްގަލޮޅުެގްވަރަށް ްަހމަ ްދަރިވަރުންނާ،ްއަދި ްމަދަރުސާެގްމުަވއްޒަުފންނާއި ގަލޮޅު

ްޙަޤީޤަތުަގއި ްމިްްއެީކގައި ްކުރަނީ. ްމި ްމިކަން ްއަުޅަގނޑު ްޙަޤީޤަތުގައި ްމަތިން ްއެދިަވޑަިއގަތުމުގެ ްވެސް ްބޭުފޅުންގެ އެ

ްމެންބަރަކީް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްކޮންމެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލުކުރާހިތްވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅަނީ. ްމި އިޞްލާޙު

ްބޭފުޅަކަް ްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ ްދޭތެރޭގައި ްމިކަންކަމާ ްދޭތެރޭްވެސް ްމިކަންކަމާ ްރައްޔިތުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވުން. ށް

ްހުށަހެޅިް ނޑު ްއަުޅގަ ްނިސްބަތްެވހުރެ، ްޕާީޓއަކަްށ ްވަކި ނޑު ްއަުޅގަ ްމީ ްވިސްާނަވޑަިއގެން، ްކިހިނެއްތޯ ދެކެނީ

ްއެުކް ްރައްޔިތުންނާ ްއެ ްހަމަ ްބަދަލުގައި ްނިންމުމުގެ ްގޮތެްއ ްކަމަށް ްމި ްިކޔާފައި ްއޭ ްވީތީ އިޞްލާޙަކަށް

ްގޮތެއްްމަޝްވަރާކޮ ްމެދު ްބިލާ ްމި ްއެީކަގިއ ްފުކުރާ ްިވސްނުމާއި ްވެސް ްރައްޔިތުްނގެ ްއެ ށްލެްއވުމަށްފަހު،

ްއަވަށުް ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެދުެމއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ނުޑގެ ްައުޅގަ ނަޑއަުޅއްަވއިދެްއވުމަކީ ކަ

ްވަރަށް ްވަނީ ްމި ްހިންގާަފއި ްުއފައްދައި ްކުރިން ްމީގެ ްމަސައްކަތްަތކަކަްށްްމަދަރުސާތައް ްބުރަ ްވަަރށް ްރަްއޔިތުންގެ ގިނަ
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ްހިންގާް ްމި ްދަށުން ްތަންތަނުގެ ްއެ ްމަދަރުސާތަކާއި ްއަވަށު ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްހިސާބަށް ްމި ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ފަހު.

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްކަންކަމަކީ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްގެެނވިފަިއވާިއރު، ްޕްރީސްކޫލުތައް

ްދޭް ްއުސޫލުން ްވިޔަފާީރގެ ްޚިދުމަތަކީ ްކޮންމެ ްދޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮންމެ، ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަންކަމޭ. ވިސްނާލަންޖެހޭ

ނޑުމެްނެގް ްއަޅުގަ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނިންމާ ްއެގޮތަށް ްނޫންނަމަ ްވަންޏާ، ްކަމަށް ޚިދުމަތެއް

ްއެއްަބޔަކަ ްކޮންމެވެސް ްދިރިއުޅެމުންދާ ްއެހެްނވީމާ،ްމުޖުތަމަޢުގައި ްމެދުވެރިެވގެންދާނެ. ްގޮތްތަކެްއ ްނުރަނގަޅު ްއޭެގން ށް

އަޅުަގނުޑގެްވިސްނުމުަގއިްހަމަގައިމުްެވސްްައގުްހެޔޮކޮްށ،ްފަސޭހަކޮށް،ްރައްޔިތުންނަށްްުލއިކޮށްްޕްރީސްކޫުލގެްޚިދުމަތްް

ް ްމަދަރުސާތައް ްއަވަށު ްމި ްކުރިން ްމީގެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހުްނނަށް ްވެސް ްގޮތްތަކެއް ްގޮތަށް.ްލިބޭނެ ްމި ްއައީ ިހނގަމުން

ްހަމަް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްމި ްކަމުގައި ްމި ްކަންބޮޑުވުްނތައް ްފަރާތްތަކުގެ ްއެ ްވެްސ ްހަމަގައިމު އެހެންވީމާ،

އެދެނީްމިކަމާްދޭތެރޭްވިސްާނަވޑަިއގެންްމީްޕީ.ޕީއެމަށްްނިްސބަތްވާްމެންބަރަކުްހުށަހެޅިްމަްއސަލައަކަށްްވީތީ،ްނޫންނަމަް

ްގޮތްޯތްްބިލަކަށް ްއޮންނަންވީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމީ ްނުވިސްނަަވއި ްިވސްނުމަކުން ްނެގެިޓވް ްދޭތެރޭގައި ްބިާލ ްިކޔާފައި ވީތީއޭ

ނޫންތޯްވިސްނައިލެްއވުމަށްފަހުްމިްބިލުގެްބަހުސްްވެސްްހަމަްކޮށްދެއްވުމަކީްައޅުަގނޑުްަވރަށްްބޮޑުްއެދުމެއް.ްއަދިވެްސް

ްކޮ ްކަމަށް ްމި ްގަލޮުޅްރަްއޔިތުން ްޝުކުރުދަންނަވާލަްންއެއްފަހަރު ްވަރަްށްބޮޑަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްަމސައްކަތަށް ްބުރަ ށްދެއްވި

ްޖެނެރަްލް ްކައުންސެލް ްމަޖިލީހުގެ ްވަރު ްކުރެވުނު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތް ްބިލުގެ ްމި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ބޭނުން.

ްުޝކުުރދަންނަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ްެވސް ްލަަފޔަށް ްެދއްވި ްކަމުަގއި ްމި ްބޮޑަްށްއަޅުަގނޑަށް ްވަރަށް ވާލަން.

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްބަހުސްެގ ްއިބްތިދާޢީ ނޑު ްައޅުގަ ްހިސާބުން ްމިހާ ްެމންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތ1ްްުޝުކުރިއްާޔ ގަިޑއިުރގެ

ނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު ްމުޙައްމަދުްރިޔާޟަށް.ްހުޅުވާލަން.ްއަުޅގަ

ް

ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:

ް .بسن هللا الرحون الرحين ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިދާރ2111/7ްްީޝުކުރިއްޔާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ްޢިްއޒަތްތެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިންގުން. ްުއސޫުލން ްލާމަރުަކޒީ ްހުށަހެޅިްދާއިރާތައް ްޤާނޫނަށް ްހުށަހެޅި، ްމެންބަރު ރި

ްސްކޫލުތަްއް ްފުރަމާލޭގެ ްމި ްހުޅުމާޭލގަިއ ްއާއި ްމާލެ ްމިއަދު ްއާދެ! ްއިޞްލާޙެއް. ްވިސްާނލަންޖެހޭ ްފުންކޮށް އިޞްލާޙަކީ

ްހިތުންް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްތައުލީމުދިނުމަކީ ްދަށުގައި ްހިމާޔަތުގެ ްމިނިސްޓްރީގެ ްއެޑިުޔޭކޝަން ްނުވަތަ ސަރުކާރުން

ްބާވަޭއްޤާނޫ ްގެއްިލގެންނުދަނީ ްސްކޫލުތަކަށް ްރަށްރަށުގެ ްއެހެން ްއަތޮޅުތަކުގެ، ްއެހެން ްހަމަހަމަކަން ްެއވާ ނުއަސާސީަގއި

ްވެްސްކިަޔާވ،ް ްްސކޫލުތަކެްއގަިއ ްކޮންމެ ްގޮުތގައި ްަޤބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްހިތަްށއަރާ. އަޅުަގނޑު
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ްސްކޫ ްއެހެން ްައދި ްެވސް ްތައުލީމެއްްޕްރީސްކޫލުތަކުަގއި ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްކިަޔވާކުދިންނަށް ްވެސް ލުތަކުަގިއ

ްއެނގޭް ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާެދ! ްކަމެއް. ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްއެއީ ދެވެންޖެހޭނެކަން

ްތައުލީމެ ްެއކަީށގެންވާ ްސްކޫލުތަކުގައި ްބަންދުވެ، ްސްކޫލުަތއް ްކަންކޮޅުތަުކގައި ްރާއްޖޭގެ ްެއްމިއަދު ްނުދެވި، އް

ްވެރިކަންް ްބަޣާވާތަކުން ްމިންވަރު. ްގޮސްފަިއވާ ްބޮއްސުންލަިއގެން ްއަށް ްއިންތިހާ ްކަންަތއްތައް ސްކޫލުތަކުގެ

ބަދަލުކުރުމަށްފަހު،ްމުޅިްރާއްޖެްމިްދަނީްއަނދަވަޅަކަށްްވެްއޓެމުން.ްއިޤްތިޞާދީްދުޅަހެޔޮަކންްވަނީްެގއްލިފަ.ްއިޖުތިމާޢީް

ނޑުމެންްއެމް.ޑީ.ީޕްރައްކާތެރިކަންްވަނީްގެއްލި ފަ.ްމުޅިްޤައުމުްހަލާކުެވްމިްވަީންގޮްއސަ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއްސ.ްއަުޅގަ

ްދޮރުމަީތގައިް ްގޭ ްމިިނސްޓަރުގެ ްއެ ްްޕރައިވެަޓއިްޒކުރުމުަގއި ްްސކޫލު ްޣިޔާޘުއްދީން ްހުރި ްއެަބ ްހަނދާން ސަރުކާރުަގއި

ްމިއަ ްއެހެންނަމަވެސް ްމަންޒަރު. ްދިޔަ ްއިހުތިޖާޖުކުރަމުން ްމިންވަރަކަްށްބަޔަކު ްރިކޯޑު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސްކޫލަކީ ްއެ ދު

ްސްކޫުލް ްއެ ްުނވަތަ ްކިޫޔގައި ްސްކޫުލގެ ްއެ ްމިއަުދ ްްސކޫލެއް. ްރަނަގޅު ްކިެޔވުން ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނޑުމެން

ްެއކަމުގަް ްއޭރު ްބައިވެިރވި، ްބަޣާވާުތގައި ްމިއަދު ްބަޣާވާުތގަިއ، ްއޭރު ްތިބެނީ ްއެ ްޮގްސ ްބަލާ ްކުދިން އިްދޮށުގައި

ްއާދެ!ް ްދަރިން. ްމީހުންގެ ްއެ ްހަމަ ްތިބީ ްވެސް ްލިސްޓުގައި ްކިޔޫ ްސްކޫލުގެ ްއެ ްމިއަދު ްބޮޑުން. ްބޮޑުންގެ އިހުތިޖާޖުކުރި

މިއަދުްއަޅުަގނުޑގެްސުވާަލކީްފުރަމާލެްއަށްްއަތޮޅުތެރޭގެްރައްޔިތުންްހިޖުރަކުރުމަކީްއެއީްއަޅުަގނޑުމެންްއަތޮޅުތެެރއަްށް

ްއެ ްމައްސަލަ ްމީހުންގެ ްނަމަްނިސްބަތްވާ ްކުރާ ްމިގޮތަށް ްއަީކ.ްމިކަން ްމައްސަލަ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްެއއީ.ްކޮބައިޯތއޭ އްތޯ

ނޑުމެންނަްށް އަތޮޅުތެރޭގެްހުރިހާްރައްޔިތުްނނަށް،ްއެންމެންނަށްްއެއްްއުޫސލަކުންްސަރުކާރުންްމިްޚިދުމަތްދޭންވީ.ްއަުޅގަ

ްމާޙަ ްރަނގަޅު ްތައުލީމެއް، ްރަނގަޅު ްޕްރަިއވެޓަިއޒްކުީރމާ ްއެނގޭ ްެއްއެބަ ްދަރިވަރަށް ްއެ ްސްކޫލެއް ްރަނގަޅު އުލެްއ،

ްަކންބޮޑުވާްއެއްްސަބަަބކީްމިއަދުް ކަންކަންްފަހިވެގެންދާކަން.ްާއދެ!ްމިއަދުްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްމިްވާހަކަްދަްއކާއިރު

ށްްއެތެރެކޮށް،ްބަޣާވާތުަގއިްބަިއވެރިވިްބަަޔކު،ްދުނިޔެްއަށްްމަސްހޫރު،ްއަދިްބޮޑެތިްޖަރީމާްހިންގާްބަޔަކުްމިްރާއްޖެްއަ

ްރާވަމުންދާް ްހިންގަން ްޖަރީމާތަކެއް ްބޮޑެތި ްޤައުމުގައި ްލައްާވްމި ްމީހުން ްބައި ްހޯދައި،ްމި ްފައިސާތަެކއް ްއަދަދެްއގެ ގިނަ

ރޭވުންތައް.ްމިްކަންކަންްފަާޅެއރީމަްމިއަދުްމިްބުނަނީްތިމަންނާމެންްމިްކަމުގައިްބައިވެރިްއެއްްުނވަމޭ.ްއެހެންނަމަވެްސް

ްކޮށްފައިްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްމީހުން ްމި ްޚަރަދުތަކެއް ްބޮޑެތި ްއޮލިމްޕަހަށް ްެނތި ްބަޖެޓެއް ްއެްއވެސް ްމަޢުލޫމާތުލިބޭ ށް

ްމީހުންގެް ްމި ްއޮލިމްޕަހަށް ްޚަރަދުތަެކއް ްބޮޑެތި ްއެނގޭ. ްެއބަ ްސިފައިންކަން ްބައިވެިރވީ ްކަމުގަިއ ްމި ްއާދެ! ހުރިކަން.

ްލި ްއެބަ ްމަޢުލޫމާތު ްމިއަދު ްކަމަށް ްހުރި ްކޮށްފަިއ ްމީހުންގެްއަތުން ްމި ްޚަރަދުތައް ްބޮެޑތި ްނޫނަްސްއެހެން ްއެ ްއަދި ބޭ.

ްސިއްރިއްޔާުތގަިއް ްމީހުން ްމި ްޓަކައި ްއަވަހާރަކޮށްލުމަށް ްނަީޝދު ްރައީސް ްއަދި ްއެނގޭ. ްއެބަ ްހުރިކަން ްކޮށްފައި އަތުން

ްދު ްއެއްހާ ްހަފްތާ ްދެ ްލިބުނުތާ ްމަޢުލޫމާތު ްހިންގަމުންދާކަުމގެ ްޤައުމުގައި ްމި ްޖަރީމާތަކެއް ްއޮީތްބޮޑެތި ްމި ވަސްތެރޭަގއި

ްކާުރްރޭހަކަްށް ްއޮތް ްއޮތް.ްހުުޅމާލޭގައި ްަދޢުވަތުދެވިފަިއްއެބަ ްހުޅުވުމުެގްރަސްމިްއޔާތައް ްފަޅާއަރާފަ.ްއޮލިމްޕަސް މިކަން

ްގުޅުންހުރީް ްމިކަމާ ްބެލެން. ްމަޖިލީހުގަިއ ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްކަންކަން ްމި ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތް. ްއެބަ ދަޢުވަތުދީފައި

ރަކަށްތޯްާއއިްއިހަށްދުވަުހްއެންމެްދުވަހަކަށްްބިޑުކޮށްަފއިްއަތޮަޅކުންްރިސޯޓެއްްދޭންއުޅުނީ.ްނަސީބަކުންްއެމެރިާކްކިހާވަ
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ްމިީއް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުއްުޓވިއްޖެ. ްެއކަން ްއަންަގއިގެން ްވަޙީދަށް ްސިފައިން ްވަދެ، ްއަށް ްމީގެތެރެ މީހުން

ްދަ ްެއއް.ްމިއަދު ްމައްސަލަ ްރުިފޔާގެްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްދައްކަންވީ ްނޫން.ްމިއަދު ްވެސް ްއެއް ްވާހަކަ ްްސކޫެލއްގެ ްއކަންވީ

ވާހަކަްއެްއްވެްސްނޫން.ްމިައދުްދައްކަްނވީްމިްޤައުުމްސަާލމަތްކުރުމުގެްވާަހކަ.ްމިއަުދްެއޑިޔުކޭޝަްންމިނިސްޓަރުްެއް

ްކިތަ ްމިތާނގަ. ްތިބީ ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއަޅަމުން. ްރުފިޔާ ްހުޅުވާލަިއގެން ްޖީބު ްއޮތީ.ްދަނީ ްދީަފއި ްރަށްތޯ އް

ޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަނާްޚިލާފަށްްިމއަދުްމިްވާހަކަްެދއްކިްަރއްޔިުތންގެްމަޖިލީހުންްވެސްްވިސްާނވަަޑއިގެންްަބއްލަވާ!ްކިތަްއް

ރަށްތޯްމިއަދުްދީފައިްއޮތީްއޭގެްދަށުން.ްކިތައްްރުފިޔާތޯްޖީބަށްްއަޅާފައިްއޮތީ.ްއާދެ!ްމިްކަންކަމަށްްޓަކައިްއެބަްޖެހޭް

ނަން.ްމިއަދުްފަޅުރަށްތަކާއިްއެހެންްރަށްތައްްނަގާފައި،ްޖެހިގެންްއޮތްްރަށުގެްމަގުހަދަންްއޮތްްއެކްސްަކވޭޓަރުތަާކިއްވިސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމަސައްކަްތކުރަމުންދަނީ. ްއެ ްޚިލާފަށް ްާޤނޫނާ ްއަަޅއިގެން ްތަންތަނަށް ްއެ ްގެންގޮސް ްއެްއޗެހި ލޯރިތަކާ

ް ްިއސްލާމިކު ނޑުމެންގެ ްޖެހޭްރައީސް.ްއަުޅގަ ްއެބަ ްކަންކަން ްހޭދަކުރެއްވީ.ްމި ްުޗއްޓީ ްއޭނަގެ ްފްރާންސްގައި މިނިސްޓަރު

ްމީހަކުް ްބުނާ ްއެ ްދަނީ ްއެ ްހުޅުވަމުން ްރަންފިހާރަ ްރަށެްއގައި ްހުރިހާ ްވިލާގެ ްމުޅި ްބަލަން. ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެއް.ްަވޒީރު ްމައްސަލަ ްވިދާޅުާވްބޭފުޅަކު.ްމިީއްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ްމިއަުދްހަމަތަކާިއްގޮަވިއގެން،ްިތޔަ ްުގޭޅްގޮތުން ންނާ

ްކަންކަންް ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ނަޑއަޅާފަ. ްކަ ްޤާޫނނަކުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވޭ ްއެބަ ްއިންަތކެއް ނޑުތަާކއި މިންގަ

ްދަންނަވަންް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަޅަންޖެޭހނެ. ްފިޔަވަޅުތަެކއް ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވިސްނަިއ،

ްފަަދއިން،ްްބޭނުންވަނީ ްއެއް ްއެކޭ ްމާލެ ްގެްނގުެޅގެންނުވާނޭ. ްތަާފތުކުރުމެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްގުޅިގެން ްޤާނޫނާ ްމި ް މިއަދު

ްމިކަްން ްހަމަައކުން ްމިންަގނޑަުކން،ްއެއް ްއެއް ްވެސް ްސްކޫލްތަުކގައި ްތެރޭގެ ްފަދަިއން،ްއަތޮޅު ްއެއް މާލޭގެްސްކޫލްތަކޭ

ްއެންމެންނަށްްލިބެންޖެހޭނެ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާ.ްްކުރެވެންޖެހޭނޭ.ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއވާްހަމަހަމަްކަން

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެ

ްވަރަޙްމަތު ްޢަލަިއކުމް ްއައްސަލާމް `ް ްهللا ްވަބަރަކާުތހޫ. ްނަންބަރު ްހިންގުމުގ2112/1ްްެޤާނޫނު ޕްރީސްކޫލް

ްގޮޤާނޫނަ ްބެހޭ ްއިޞްލާޙާ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއިޞްލާޙުަގިއްށް ްއެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވަން ނުޑ ްއަޅުގަ ތުން

ް ްޤާނޫުނގެ ްހިްނގުމުގެ ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާަތއް ްއިދާރީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ވަނ42ްްަވިދާޅުވެަފއިާވ

ްްޕރީ ް)ބ(ގަިއްއޮންނަނީ ްކަމަށްްޚިދުމަތްްސްކޫލްގެމާއްދާގެ ްދޭންވާނެ ްިމްކައުންިސލްތަކުން ްބަދަލުެވގެން ްއޮްއވާ .ްެއހެން

ްިއޞްލާޙެއް.ް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްބާރުއަުޅްއވާފައި ްގޮތަކަށް ްދެއްވާ ްވަކިން ްޚިދުމަތް ްޕްރީސްކޫްލގެ ްމާލޭގައި އަންނަނީ

ެދޭވްއެގޮުތގެްމަތިންްމާލޭގެްއިދާރީްދާއިރާގެްތެޭރގަިއްހިމެނޭްިވލިގިްއޔާއިްހުޅުމާޭލގައިްޕްރީްސކޫލްގެްޚިދުމަތްްއިތުރަށްް

ްލާޒިމްް ްޚިދުމަތްދިނުމަކީ ްޕްރީސްޫކލްގެ ްތަންތާނގައި ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްވެސް ްރަށެއްގައި ްކޮންެމ ްއަކީ، ްމާނަ ގޮތަކަށް.

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްާވހަކަފުޅުދެއްެކވި ްދެންމެ ްައކީ ްވާަހކަ ްވެސް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްކުރަންޖެހޭނެ. ްެއކަން ކަމެއް.

ނުޑްވެސްްއެބަްއޮތް.ްޙަޤީޤަތުަގއިްމާލެްއަްށްެއްޚިދުމަތްދޭްކަމަށްްވެއްެޖއްާޔްްމެންބަރުގެްވެްސްެއްކަންބޮުޑުވން އަުޅގަ
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ްަޙއްޤު،ް ްއުނގެނުމުގެ ްފަރާތުން. ްމިނިސްޓްރީެގ ްއެިޑއުކޭޝަން ްދެއްވަންޖެހޭނީ ްޚިދުމަތް ްއެ ްވެސް ްއަތޮޅުތަކަށް ހަމަ

ގެްތަފާތުކުރުމެއްްނެތިްއުނގެނުމުގެްޙައްުޤްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ަގއިްމިްބުނަނީްއެއްވެސްްާބވަތެއ36ްްްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްބުނަނީް ްމި ް)ށ(ަގއި ްހަމައެާއއެުކ،ްއޭެގ ްއޮެވގެންނުވާނެ. ްތަފާތުކުރުމެްއ ްެއއްެވސް ްއެވެ. ްލިބިގެންވެ ްމީހަކަށްމެ ކޮންމެ

ޖެހި،ްއެކަންްފަށާްތަޢުލީމާއިްމެދުްމަދުރަސީްތައުލީމުްދައުލަތުންްހިލޭްފޯރުކޮށްދޭންވާނޭ.ްމިހާރުވެސްްހިލޭްފޯރުކޮށްދޭންް

ފުރިހަމަްއަށްްނުދެވިގެންްއުޭޅކަމުގެްޝަކުވާަތއްްހުރިހާްފަރާތްތަކުންްވެސްްއުފުލަމުންްމިްދަނީ.ްސަރުކާރަށްްކެރިފޯރާް

ްގެންދަވަނީ.ް ްކުަރއްވަމުން ްކަންަތއްަތއް ްއެ ްމިނިސްޓްރީން ްެއޑިުއކޭޝަްނ ްމިންވަރަކަށް ްތަްނދޭ ްބަޖެޓު ްއަދި މިންވަރުން

ްޓަކަ ނޑަައޅުްއވާފަިއވާްއިމާރާތްކުރުމަށް ްކަ ްއަހަރަށް ްމި ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްޓަކައި ްމަރާމާތުކުރުމަށް ްނުވަަތްއިމާރާތް އި

ްމިނިސްޓްރީންް ްފިނޭންސް ްލިބިނުދެވިގެން. ްގޮތުގަިއ ްފުިރހަމަ ްތަންތަނަށް ްއެ ްއުޅެނީ ްމި ްއަދި ްވެސް މިންވަރު

ްމިނިސްޓް ްެއޑިުއކޭޝަްނ ްސަބަބުން ްއޮތުމުގެ ްބޭނުންާވްކޮންޓްރޯލްކުރަްއވާފައި ްަފއްޓަން ްމަސައްކަތް ްވެސް ރީން

ްދަނީ.ް ްމި ްބުރަަޔކަށް ްއިތުރު ްއަެނއްާކ ްޮއްއވާ ްއެހެން ްދަނީ. ްއެ ްލަސްވެގެްނ ްުނފެށި ްމަަސއްކަތް ތަންތާނގައި

އެހެންނަމަވެސްްައޅުަގނުޑގެްވާހަކަްއަކީ،ްކަންބޮުޑވުމަކީްާމލޭގައިްއެކަންްއޮންނަްކަމަށްްވެއްެޖއްޔާްއަތޮޅުތަކަށްްވެްސ،ް

ްދެއްވަންވާނޭ.ްހަ ްއެިޑއުކޭޝަްންމިނިސްޓްރީން ްޚިދުމަތް ްއެ ްެވސް ްރަށެއްގައި ްހުރިހާ ްހަމަ ްވެސް ްތަންތަނަށް ްއެހެން މަ

ްހުރިހާް ްރާއްޭޖގެ ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ްމި ްޤަބޫުލުކރެވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްތަފާތުކުރުމެްއ ްމީ އެހެންވީމާ،

ނޑުްވެސްްމިްބިލަށްްތާއީދުކުރާނެްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޙަޤީޤަތަކީްއިދާރީްދާއިރާތައްްހިމަނުއްވާްކަމަށްްވެ އްޖެްއޔާްއަުޅގަ

ްވާޭން ްވީހާވެްސްހަމަހަމަ ްއެަބްޖެހޭ ްބަލަން ްހަމަ ްކަންތަްއތަކުަގއި ްކުެރވޭ ްމި ްވެްސްމިގޮތަށް ްއެންމެން އަޅުަގނޑުމެން

ްއުސޫލު ްއެ ްއޮންނަްނޖެހޭނީ ްވެސް ްބަޖެޓު ނުޑމެންގެ ްމަތިން،ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުަގއިްއުސޫލެްއގެ ްމަތިން.ްއަޅުަގނޑުމެން ގެ

ްމަޝްރޫޢުތަކަށްް ްތަރައްޤީގެ ްމަތިން ްގޮތެއްގެ ްހަމަހަމަވާ ްދާއިރާަތއް ްއިދާރީ ނޑުމެންގެ ްހުށަހެޅިން،ްއަޅުގަ ްވެސް ބަޖެޓަށް

ްޓަަކއި. ްޭރވުމަށް ްއޮިނަގނޑެއް ްކުރުމުގެ ްޚަރަދުތައް ްއެ ްނިސްބަތަކުން ްހިމެނޭ ްމެންަބރުން ްމިންވަެރއް، ނަޑއެޅޭ އެްްކަ

ނޑުްހުށަހެޅިން.ްކޮންމެއަކަސްްއެްަވގުތުްވަރަށްްގިނަްއިޞްލާޙުތަކެއްްުހށަހެޅިގެންްދިއުމާްެއއްކޮށްްެއް އިޞްލާޙުްއަުޅގަ

މައްސަލަްއަށްްތާއީދުނުލިބި،ްފޭލްވެގެންްދިަޔއީ.ްޙަޤީޤަތުަގިއްއެހެންްއެކަންްއޮންނަްނަމަްއަޅުަގނޑުމެންްދަްއކާކަށްްމާް

ްނެތް.ްއެ ްއެއް ްވާހަކަ ްތަރައްޤީްބޮޑު ްޚަރަދުތައް ްއެ ްދާއިރާައކުން ްއިދާރީ ްބިނާކޮށް،ްއެ ްމަްއޗަށް ްއެއްެޗއްގެ ްލިބޭ ްއެ އީ

ްކުރައްވާނެ.ް ްއަށް ްފުރިހަމަ ްކަންތައްަތއް ްއެ ްކައުންސިލަކުން ްއެ ްވިސްަނއިގެން ްކަންތައްތަކަށް ްއިްސކަންދޭ ްޓަކައި އަށް

ްކަމަށް ްއިސްކަންދޭ ްތަންތަނަށް ްަވކި ްިމގޮތަށް ްބަދަުލގައި ްބޮުޑވެ،ްްއޭގެ ްތަފާތުތައް ްއެ ްހަމަ ްއަދިެވސް ވެއްެޖއްޔާ

ްޓަަކިއް ްކުޑަކުރުމަށް ްފަރަގު ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްބޮޑުވެެގންދާނެ. ްފަރަގު ްއޮންނަ ްދޭތެރޭގައި ްމާލެއާ އަތޮޅުތަާކއި

ްބަދަލުގަިއ، ްފަހިކަްންއައުުމގެ ްކަންތައްތަކަށް ްކުިރމަގުަގއިްެވސްްވިސްނަން.ްިމކަހަލަ ްޖެހޭ ްއެބަ ހުރިހާްްއަޅުަގނޑުމެން

ދިމާލަކަށްްހަމަހަމަވާްގޮތަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްހުށަހަޅާްިއްޞލާޙުތަކެއްްވެސް،ްބިލުަތކެއްްެވސް،ްޤާނޫނެއްްވިޔަްސްއަދިް

ްައޅުަގނުޑް ްވާހަކަ ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްދިއުން. ްތަންފީޛުވެގެން ްކަންތައްތައް ްމި ްިވޔަސް ްބަޖެޓެއް ްއަދި ްވިަޔސް ގަާވއިދެއް
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ް ްބޭނުންވަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެންްދަންނަވާލަން ްއެދެން ްއަރިުހން ްމެންބަރުންގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުްއވި ްބިލު ނޑަށް އަުޅގަ

ްވާހަކަް ްތާއީދުކުރާނެ ްބިލަށް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެއްެޖއްޔާ ްކަމަށް ްބިުލްބައްޓަންކުރެިވގެންދާ ްމި ްގޮތަކަށް ްހިމެނޭ ވެސް

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްޢަބްދުްމެންބަރުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްޚަރަދެްއް ްެއކަށީގެްނވާ ްދެވޭނީ ްތައުލީެމއް ްނިޒާމެއް، ްަތުއލީމީ ްރަނގަޅު ްފެންވަރު ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްކޮށްގެންްކަމަށް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްهللا.ރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދުނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްިމް ްުދވަްސވަރު ްބަހުސްގެ ްބަޖެޓުގެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްނެގީ ްމި ްއެްއ ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ. ޢިއްޒަތްތެރި

ވަނަްާމއްދާާއ75ްްފުޅުްރައީްސްއެބަްއޮްތްސިޓީއަކުންްދީަފއި،ްޤާނޫނުައސާސީގެްމަޖިލީހުގެްކައުންސެލްްޖެނެރަލްގެްލަފާ

ްއެީއް ްއަށް، ްއިހަވަންދޫ ްއަށާއި ްމާރަންދޫ ްއަށާއި ްމޮޅަދޫ ްއިޞްލާޙު، ްހުށަހެޅި ްަބޖެޓަށް ނޑު ްއަުޅގަ ހަވާލާދެއްަވއި،

ް ްާދއިރާގެ ްކިޔާފ3ްައަޅުަގނުޑގެ ްއޮޭތ ްއެބަ ްަމޞްލަޙަތު ްއަިމއްލަ ްވާީތވެ ްކަމަށް ްއަިދްަރށް ްއެހޭނެ، ްވޯެޓއް ްއެީއ .

ްޖަވާބުެދއްވާަފއިް ްއަޅުަގނޑަށް ްމިހެން ްއަކީ ްމައްސަލަ ްނިާޒމީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްނޫން ްއިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅޭނެ

ްޒާތީް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކަންތައް ްހުށަހެޅި ްއަށް ްދާއިރާ ްތަމްސީލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްދެންނެވި ްމި އޮތްއިުރގައި

ްވިދާ ްކަމަށް ްވިލިމާެލްމަޞްލަޙަތެއް ްހުޅުމާލެ، ްމާލެ، ްމެންބަރަކު، ްތަމްސީލުކުރަްއވާ ްާމލެ ްޮއއްާވ، ްޖަވާބުދެްއވާފައި ޅުެވ

ްއެް ްކީްއވެގެންތޯ؟ ްބަހުްސކުރެވެނީ ްމިތާ ްއިޞްލާެޙއް ްހުށަހެޅި ްޤާނޫނަށް ްއިޞްލާޙެްއ، ްހުށަހެޅުއްިވ ްގޮތަށް ހިމެނޭ

ްޤަބޫލުކު ްައޅުަގނޑު ްއެއީ. ްނުވަނީތޯ؟ ްކަމަކަށް ްފުށުއަރާ ްނިޒާމީްމަޞްލަޙަތު ްމިއީ ްވެސް ްޙަީޤޤަތުގައި ްގޮތުަގއި ރާ

ްމެންބަރުެގް ްއެ ްަކނޑަެއޅިގެން ްހަމަ ްމިއީ ްދެން ްވަންޏާ ްކަމަްށ ްދެްއަވއިފި ްޖަވާބު ްމި ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްެއއް. މައްސަލަ

ްމިް ްއޮތް. ްއެބަ ްއަތުަގއި ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްމިހާރުވެސް ްސިޓީ ްރައީްސެގ ްނުވާނެ. ްކަމަކަށް ްނޫން ްކަމެއް ްއޮތް މަޞްލަޙަތު

ނުޑްމިްދެން ްރަށަށްްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙާްގުޅިގެންްެދއްވާަފއިްއޮތް.ްޝުކުރިއްޔާ.3ްްނެވިްބަޖެޓަށް،ްއަުޅގަ

ް
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ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކަމަކަްށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްުނގަންނަން. ްަބލައެއް ްއަުޅަގނޑު ްކަމަކަށް ްމައްަސލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ް އާދެ!

ްކަަމކަށްްއަ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްފުރަތަމަ.ްމި ްއަުޑއަްއސަވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަަލއިނުގަންނަން. ޅުަގނޑު

އަހަރުްކުރީއްސުރެްފެިށގެންްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުނ3ްްްއަޅުަގނޑުްބަލައިުނގަންނަންނަްސަބަބަކީްއެްރޫލިންްއަކީްމީގެް

ްގުޅޭ ްބަޖެޓާ ްެއއް ްރޫލިން ްއޮތް ްމަްއޗަށްްްދެއްވާފައި ްރޫލިންގެ ްއެ ްހަމަެއކަނި ްއެހެްނވީމާ، ްގޮތުން. ްުގޅޭ އިޞްލާޙުަތކާ

ްޤައުމީް ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްކޮންމެ ްހަމަ ްހުށަހެޅުމުގައި ްބިލުތައް ްދެން ްވަނީ. ްއެ ްފޮނުވިފައި ްސިޓީ ްއެގޮތަށް ބިނާކޮށް

އޮންނާނެ.ްއާދެ!ްމިްމައްސަަލއިަގިއްްމަޞްލަޙަތުްހިމެނޭްހުރިހާްކަމެއްަގއިްެވސްްހަމަްބިލުތައްްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތު

ްނުކުރެވޭނެ.ް ްބަހުސެއް ްިއތުރަށް ްމައްސަލަިއަގއި ްމި ްއިނގޭތޯ. ްދީފައި ްއެއް ްރޫލިން ްވަީނ ްމި ްމިހާރު އަޅުަގނޑު

ްއަޅުަގނޑުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބް

ްަތއުލީމެއްް ްރަނގަޅު ްެފންވަރު ްާރއްޖޭަގއި ްމި ްކަމެއް ްޤަބޫުލކުރާ ްވެސް ްއެންމެން ްައޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްައޅުަގނޑު ްެއއީ ްޮކބައިކަން ްފަރާތްތަކީ ްކުރާ ްއެކަީށގެްނާވްޚަރަދެއް ްކަމަާށއި ްކޮށްގެން ްޚަރަެދއް ްއެކަީށގެންވާ މެންްދެވޭނީ

ްފާހަގަކުރަންޖެހޭްއެއްެޗއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްއްކެވުން:ރަޝީދުްވާހަކަދެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެް

ްތަފާތު.ް ްބިލާ ްބަޖެޓާއި ްިމްނެގީ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްރައީްސ،ްޢިްއޒަްތތެރި ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްުކޑަކުދިްނގެްހިޔާްައށްްޖެހިންް މިލިއަން.ްބުނ5ްްީބިލެއްްފާސްކޮށްފަިއްެވސްްބިަލށްްޚަރަދުކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްައޅުގަ

ދާއިރާްެއކޭ.ްނެތްްައޅުަގނުޑެގްދަރިްއެއްްނުހުންނާނެްުކޑަުކދިންގެްހިޔާގަ.ްޚާއްޞަްއެހީްްއަޅުަގނޑުްމަޞްލަޙަތުްއޮތް

ް ްޖެހިން ްބަޖެޓަށް ްމިދިޔަ ްޖެހިން، ނޑު ްައޅުގަ ްމަރުކަުޒަގއި ްބޭނުންވާ ްއަޅުަގނުޑެގ11ްްއަށް ްެއހެންނަމަވެސް މިލިއަން.

ނޑުގެްމީހަުކްނުހުންނާނެްޚާއްޞަްއެހީް އަށް.ްދެންްމިްއޮީތްއަިއ.ޖީ.އެމް.ެއޗްްއޮޕަރޭޝަްންމައްސަލަްެއއްްނެތް.ްއަުޅގަ
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ް ްބަޖެޓަށް ްމިދިޔަ ްޖެހިން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަޕްގްރޭޑުކުރަން ްޖެހިން، ނޑު ްއަޅުގަ ްތިއޭަޓރަށް ްއޮޕަރޭޝަން 11ްތިއޭޓަރު.

ްދެް ްފާއިތުވެދިޔަ ްމުޅި ްމިތާ ްިކޔާ ްނެތޭ ްފައިސާ ްއަށް ްިހޔާ ްކުޑަކުދިންގެ ްދެން ްފާސްނުކުރޭ. ްވެސް ްޖެހީމަ މިލިއަން.

ްއޮްތް ްޖަހާފައި ްމީގައި ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންވެ ްބަޔަކަށް. ްއަެނއް ްބަޔަކު ްެއއް ްހަޅޭއްލެވީ މަސްދުވަހު

ްޖެނެރަލްް ްކައުންސެލް ްއެހެންނަމަވެސް ްލިބޭ. ްފުރުޞަތު ްެއ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުައސާސީަގއި ްެއއީ އެްއޗެއްަސކީ

ްހިމެނެއޭ ްމަޞްލަޙަތު ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްބިލަކާ،ްލަފާދެއްވާފައި ްދެން ްބަލައިގަތީ. ްރިޔާސަތުްނ ްމަޖިލީހުގެ ްމި .

ްެއކަމަކުް ްނުޖެހޭ. ްތަފާތަކީ؟ްބަޖެޓުގައި ްކޮބައިޯތއޭ ްބަޖެޓާ ްބިލަާކއި ްއޮތީ ްސާފުކުރަން ްރަީއސް،ްއަުޅަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި

ްކޮބައިތޯ ްަތފާތަކީ ްއޭގެ ްއަކީ؟ ްމައްސަލަ ްކޮަބިއތޯ ްނެގޭ. ްބަޖެޓު ްއެ ްފާްސކޮށްެގން ްބަލައިގެން ައޅުަގނުޑްްބިލެއް

ްއޮޅުންފިލުވާލަން؟ްބަޖެޓުަގއިްޖަހައިގެންްނުދެވޭްފަިއސާްެއއް،ްއެހެންނަމަވެސްްބިލެއްްފާްސކޮށްގެންްނެގޭްަފއިސާ.ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްބަލަެއއްްނުގަންނަން.ްސަބަބަީކ،ްމިއަދުްކުރެްއވިްބަހުސެ އްްނޫްންއާދެ!ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްކަމަކަށްްއަުޅގަ

ވަަންމާއްދާްމާނަޮކށްފަ.ްނިޒާމީްމައްސަލަްެއއް،75ްްތިއީކީ.ްެއއީްމަޖިލީހުގެްރިާޔސަތުންްދެއްވާަފއިްއޮތްްރޫލިްންެއއްް

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ް:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން

ނޑުްނިޒާީމްމައްސަލަްެއއްްމިްެނގީްޤާނޫނުއަސާީސެގް ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްައޅުގަ

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ްއާއިް)ށ(ްގައިްވަރަށްްސާފުކޮށްްުބނެވިފައިްޮއވޭްއުނގެނުމުގެްަޙއްޤަކީްދިވެހިާރއްޖޭގެްހުރިހ36ްްާ

އްޔިތުންނަށްްހަމަްހަމަކަމާްއެކުްދޭންޖެހޭނެްޙައްޤެކޭ.ްހަމައެކަނިްމާލެްއޭރިޔާގެްރައްޔިތުންނަށް،ްހުރިހާްރަށްތަކެްއގެްރަ

ްމާލެްއާއިްއެްދާއިާރގެްމެންަބރުންްނިސްބަތްވާ...

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ް

ް
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ްންދެވުން()ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްގެް

ް

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ވަަންމާއްދާް)ހ(ްއާިއް)ށ(އާްހަމަްމުޅިންްޚިާލފުްއިޞްލާޙެއްްހުށަހެޅިފަިއ36ްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޤާނޫނުައސާސީގެް

ްދާއިރާައކަށް، ްޚާއްޞަ ްވަކި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއީ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ ްވަރަްށްްމި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެއީ

ސާފުކޮށްްބުނެދީފައިްއެބަްއޮތްްއުނގެނުމުގެްޙައްަޤކީްރާއްޖޭގެްހުރިހާްރައްޔިތުންނަށްްހަމަހަމަކަމާްއެކުްލިބިދޭންޖެހޭނެް

ްކަމަށްް ްމި ްބަޣާވާތްގެންނެވީ ްވެސް ްރަީއސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙުގައި ްމި ްފެްނނަނީ ްައޅުަގނޑަށް ޙައްޤެކޭ.

ްއެކަނިްތާއީދުކުރައްް ްރައްޔިތުންނަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްލިޔެލަން،ްގަލޮޅު ްއިޞްލާޙު ަވއިގެން.ްއެހެންީވމާ،ްމި

ްނުގެންދޭ.ް ްޖެހިގެން ްފަރާތަށް ްއެއް ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަށް ްތިހާ ްއެހެންވީމާ، ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޕްރީސްކޫލް،

ނޑަެއޅިގެންްޤާނޫނުއަސާސީގެްރޫހާްދިވެހިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންްބަލަންްއެބަްތިއްބެ ވިްއިނގޭތޯ.ްެއހެންވީމާ،ްމިއީްހަމަްކަ

ްރައީސްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްއިޞްލާޙެއް. ްޚިލާފު ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ްމީ. ްިއޞްލާޙެއް ްތަފާތުކުރުމުގެ ްބޮޑު ވަރަށް

ްރޫލިންދެއްވުންްއެދެން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވާ! ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވައި ްގަާވއިދަށް މަޖިލީހުގެ

ްގަާވއި ްމަޖިލީހުގެްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވައި ދަށް

ގަާވއިދުަގއިްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްހުށަހެޅުނީމާ،ްއެްނިޒާމީްމައްސަލަްއަށްްޖަވާބުއެުރވީމާްދެންްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްް

ްގަާވއިދަ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރިްނެގޭނީ. ްދާއިރާގެ ްއާދެ!ްހޯރަފުށީ ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ. ށް

މެންބަރުްނެންގެވީްނިޒާމީްމަްއސަލަްއެއްްކަމަށްްބަލައެއްްުނގަންނަންްއިނގޭތޯ.ްޮތއްޑޫްާދއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްޢަލީްވަޙީދުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް
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ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ންބަރުްޢަލީްވަޙީއްޑޫްދާއިާރގެްމެތޮ

ްނަގަމުންދާް ްމިހާރު ްނެގީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްރައީްސ. ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނޫން. ްއެްއ ްމަްއސަލަ ްނިޒާމީ ްަނގާ ްވިޕަކުން ްޕާީޓެގ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމައްސަލަތަކަީކ ނިޒާމީ

ނޑުމެންްމެންބަރުންްކަންބޮޑުވުންްުހއްޓަސްްމިއީކީްއަމިއްލަްމަޞްލަޙަުތްދެކޭް ގޮުތގަިއްމިްއިޞްލާޙާްޭދތެރޭގައިްއަުޅގަ

ނޑުްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްެއއީްއިޞްލާުޙގައިްއޮތީކީްހަމަެއކަނިްގަލޮޅަށްްޕްރީސްކޫެލްއް ހިމެނޭްއިޞްލާޙެއްްކަމަކަށްްައޅުގަ

ނޑުމެންްޖެހޭނީްއަޅާްވާހަކަްެއއްްނޫން.ްއޭގަިއްއޮތީްމާ ލޭްދާއިރާްހިމެނޭްގޮތަށް.ްދެންްމިކަމާްހިތްހަމަނުޖެހެންޏާްއަޅުގަ

ްމެންބަރުންް ްއަތޮޅުތެރޭގެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެދެން ނޑު ްައުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްޭބރުކުރަން. ްއިޞްލާޙު ްމި ވޯޓަކުން

ނޑުމެންގެ ޚިޔާުލްދައްކާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީްްއަޅުަގނޑުމެންްއެންމެންނަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑުމެންގެްވޯޓުންްއަުޅގަ

ްމާދަމާް ްބަލަންވެއްޖެއްޔާ ްއެޮގތަށް ްއޮތް. ްމަޞްލަޙަތު ްއަމިއްލަ ްމިއީކީ ްނޫން ްިއޞްލާޙެއް ްޚިލާފު ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ްަރއީްސ،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދަތިވާނެ. ްވަރަްށ ްވެްސ ްމެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމަްއސަލަްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްުކއްލި ްެއ ްަމްއސަލަ، ްުކއްލި ްލީ ްައޅުަގނޑުމެން ްހެނދުނު ްމިއަދު ކަންބޮުޑވުަމކީ

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްއެއްވެސްްވަަރކަށްްރަނގަޅުކުރަންްފުރުޞަުތނުދީްބޭރުކޮށްލި...

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްެއއްްނުދެްއކޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޢިްއޒަްތތެރިްމެން ބަރު،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަިއގަިއްނަގާްުނކުތާތަަކށްްވާހަކަ

ްޢަބްދުއްރަޙީމު.هللاްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.ްއާދެ!ްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު
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ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެް

ްމެދުގައިްމާ ްއިޞްލާޙާ ްގެނެިވފައިވާ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްްސކޫލާ ްޕްރީ ްޓަކައި ްޚިދުަމށްދިނުމަށް ްޕްރީސްކޫްލގެ ލޭގައި

ްއޮތީް ްހަމައެކަނި ްޚިދުމަތްދޭން ްޕްރީްސކޫލްގެ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަޔާންކުރާްސިޓީްކައުންސިލްތަކުން...ްމާލެްއެއްްނޫނޭ.ްލާމަރުކަޒީްުއސޫލުގެްޤާނޫނުަގއި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމަޖިލީހުގެްަގވާއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮްށހިތްތަވާ!ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެް

ްސިޓީ ްއެ ްޚިދުމަތްދޭންޖެހޭނީ ްޤާނޫނަށް،ްްޕްރީސްކޫލްގެ ްބެހޭ ްޕްރީސްކޫލާ ްބަޔާންކޮށްފައިވަނިކޮށް ކައުންސިލުންކަން

ނެޑއްްގަބޫލެއް... ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްމިްިއްޞލާޙުްލައިގެންްމިްކަމެއްްކުެރޭވނެްކަމަކަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.ްްްްރިލަްއެއްްަމއްޗަްނގޮޅީްއުތުރުްާދއިރާގެްިޢއްޒަތްތެނިޒާމާްބެހޭްމައްސަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައް

ްމައްޗަްނގޮޅީްއުތުެރއްްނޫން،ްމައްޗަްނގޮޅީްދެކުނުްއިނގޭތޯ.ްފުރަތަމަްރަނގަޅުކޮށްދޭންވީ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގޮޅީްދެކުނުްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.އާދެ!ްމައްޗަންް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަްށގެްނދެވުން(

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައް
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ްވެ ްސްކޫލެްއ ްޕްރީ ްނެތް ްނެތް، ްެއއް ްވާހަަކ ްދިޔަިމގިލީެގ ްނެތް. ްމަޑިފުށީަގއި ްއަޮތޅު ްތ. ްމީަގއި ްސ.ްޝުކުރިއްާޔ.

ްގޮތުގައިް ްހަމަހަމަ ްއޮންނަ ްކަންކޮޅުތަކަްށ ްއެންމެހައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްބިލުގައި ްތި ްފެނޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްހުށަހެޅުމަށްް ްކަންތައް ްއެ ްލައްވާ ްމަޚްލޫފު ްގޮތަށް ްހިމެނޭ ްކަންތައްތައް ްއެހެނިހެން ްައދި ްކަންތައްަތކާ، ޕްރީސްކޫލްގެ

ްއަލުންްއަނބުރާްގެންދިޔުން...

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުށަހެޅުންް ްމަރުޙަލާގެ ްބަުހސްގެ ްނުނެގޭނެ. ްެއއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމްބެހޭ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްބިލާ ްމި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދާއިރާގެް ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅޭނީ.

ްރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްެގންދަވާ.ްމެންބަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުއްރަޙީމުްهللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ނޑުްމިހާރުްވާހަކަްމިްދައްކަނީްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެްއގެްދަށުން.ް ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލައިް ްބެހޭ ްއަޅުަގނޑުްނިޒާމާ ްނާރުވާނަން. ްފުރުަޞތެއް ްއެްއަގއި ްމައްސަލަ ްނެތް.ްނިާޒމީ ްފުރުޞަތެއް ްަދށުން ގެ

ްމިް ނޑު ްއަޅުގަ ްނާރުވާނަން. ްފުރުޞަތެްއ ްމައްސަލަގައި ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްދީފަ. ްއެއް ްރޫލިން ްވަނީ ްމި ްމައްސަލައިަގއި މި

ްލަށްްވާހަކަފުޅުދައްަކވަްންފުރުޞަތުއަރުވަން.ްމައްސަލަިއގައިްމިްވަނީްރޫލިްންއެއްްދީފަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްބި

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްޓަކައިް ްޚިދުމަތްދިނުމަށް ްޕްީރސްޫކލްގެ ްމާލޭގައި ްޭބނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮޅުންބޮޅުްނެވގެންދާނޭ.ްޕްރީސްކޫލްްޤާނޫނުަގިއްޕްރީސްކޫލާްބެހޭްޤާނޫނަށްްގެނެ ވޭްއިޞްލާަޙކުންްމުޅިްޤާނޫނުްއެއްކޮށް

ްެއް ްއޮްއވާ، ްކަމަށް. ްޚަރަދުކުަރންޖެހޭނެ ްޕްރީސްކޫލްތަކަކަްށ ްހުރިހާ ްދައުލަުތގެ ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި

ގައިްހަމައެކަނިްމާލެްސަރަހައްދުްއެގޮތަށްްބަޔާންކޮށްަފިއްނޫންްގޮތަކަށްްބަދަލުކުރުމަށްްޓަކައިްޕްރީސްކޫްލއާްބެހޭްޤާނޫނު

ްދިރިއުޅޭް ްމާލޭގައި ްއާބާދީަގއި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބަޔާއި، ްއޮތް ްބާކީ ްމިހާރު ްއާބާދީގެ ްރާއްޖޭގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ލީމާ

ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްގެންެދވޭ. ްއެބަ ްތަފާތުކުރުންތަކެއް ްޕީ.ޕީ.އެމްެގްމީހުންނާ ޖެހޭނެ

ްޢަބްދުް ްރަށްރަުށގެްهللاްޕްރައިމަރީގައި ްރާއްޖެތެރޭގެ ްކަމާ، ްވޯޓުން ްާރއްޖެތެރޭގެ ްއައީ ްހޮވިގެްނ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޔާީމން
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ްޢިްއޒަތްތެރިް ްމަސައްކަތްކުރުމަކީ ްހަމައެކަނި ްގާއިމުކުރަންެވގެން ްޚިދުމަތް ްމާލޭގައި ްގޮތަށް ްޚިދުމަތްނުދެވޭ ބޭފުޅުންނަށް

ްލާ ްރައީސް، ްޤާނޫނުގެ ްލާމަރުކަޒީ ްކަމެއް. ްޚިލާފު ްޤާނޫނާ ްުއސޫލުެގ ްބުނަީނ42ްްމަރުަކޒީ ް)ކ(ަގއި ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްގޮތުގަ.ްލާމަރުކަީޒް ްލާޒިްމްކަމެްއގެ ްމަްއޗަށް ްސިީޓްކައުންސިްލގެ ްޚިދުމަތްދިނުމަކީ ްަރއީސް.ްޕްރީްސކޫލްގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއޮންނާނެ، ްބަޔާންކޮށްަފއި ްާމްއދ42ްާޤާނޫނުގައި ްސިޓީްވަނަ ްޚިދުމަތްދިނުމަކީ ްޕްރީްސކޫްލގެ ް)ކ(ގައި. ގެ

ްކައުންސިލްތަުކގެްޚިދުމަތެްއގެްގޮތުގަ.ްއެއީްސިޓީްކައުްނސިލްތައްްާގއިމުވެފަިއވާްތަންތާނގަ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެްއ.ްމަނަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު.

ް

ްމައްސަލަ()ނިޒާމީް

ް

ްރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާްމަނަދޫ

ްިދވެހިރާއްޖޭެގް ްނެގީ ްމި ްައޅުަގނޑު ްެއއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްއަޅުް ްއިޞްާލޙު ްވާތީ.ްމި ްިއޞްލާޙަކަށް ްހުށަހެޅިގެންދާ ްޤާނޫނުައސާސީާއްޚިލާފަށް ްދަންނަވަީންޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމި ނޑު ގަ

ޤާނޫނުއަސާސީއާްޚިލާުފވާްނުުކތާ.ްއެއީްިނޒާމީްނުކުތާްައކީ.ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްެއްއވެސްްޤާޫނނެއްްނުހެދޭނެްރައްޔިތުންގެް

ްއިޞްލާޙަީކް ްމި ްތެރެއިން، ްސަގާފަުތގެ ްތަފާތުކުރުމުގެ ްާރއްޖެތެރެއާ ްއާއި ްމާލެ ްގޮތަކަށް. ްގެއްލޭ ްހަމަހަމަކަން މެދުގައި

ނަޑއެިޅގެ ްންްޤާނޫނުއަސާީސގަިއވާްތަފާތުކުރުންްދައްަކއިދޭްއިޞްލާޙަކަށްްވާީތ...ކަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްސަބަބަކީ ްބަލައެއްުނގަެނވޭނެ. ްކަމަކަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިާޒމާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިްމަޖިލީހަށްްލިބިގެންވޭ.ްހަމައެ ިއއެކުްމިހާރުްމިްދައްކަނީްބިލެއްްއިޞްލާޙުކުރާްވާހަކަ.ްއިޞްލާޙުކުރުމުގެްބާރުްވެސް

އެްބިލުެގްބަހުސްެގްަވގުުތގަިއްތިްއިޞްލާޙުަތއްްނަްނގަވާ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެްއ،ްދާންދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރް

ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.ްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު

ް

ްމީްމައްސަލަ()ނިޒާ

ް
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ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާންދޫްދާއި

ްމިސާލަކަށްް ްއެްއ. ްމައްސަލަ ްިވސްނަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފުންކޮށް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްމި ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ!

ް ްމާމެންދޫ ްނިލަްނދޫ، ްދާންދޫ، ްރަށެއ3ްްްއަޅުަގނޑަށް ްހއ. ްގުިޅގެން ްސްކޫލާ ްރަށުގެ ްއެކު ްސްކޫލާ ސްކޫްލ4ްްެގ

ނޑުްައޅުަގނޑުް ސަރުކާރުގެްއެިޑޔުކޭޝަންްިމނިސްޓްރީގެްދަށުންްޚަރަދުކޮްށގެންްހިންގާްގޮތަށްްހެދިދާނެ.ްމާދަމާްއަޅުގަ

ް 3ްްދާއިރާގެ ްތުރާކުނާ، ްައދި ްއެްއކޮށް ްމ4ްްިރަށާ ްހިންގަންވެއްޖެްއޔާ ްދަށުން ްމިނިސްޓްީރގެ ްެއޑިޔުކޭޝަން ސްކޫލް

ްނުކުންނާނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީމާ...ޤާނޫނުގެްމައްސަލަް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްަގާވއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ!ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަްށގެްނދެވުން(

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްޟުޔާދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރި

ްވާހަކަދަްއކަން،ް ްޕާޓީތަކާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހުއްޓައިލާފައި ްމިކަްނ ްފެނޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްމަޖިލީހުން ްމިއަދު އެހެންވީމާ،

ްތަނަށްް ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްވަރުގެ ްޚިލާފު.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްޤާނޫނާ ްޚިލާފު.ްލާމަރުކަޒީ ްޤާނޫނުއަސާީސއާ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްރަށުެގްގެނެއްަސ،ްައޅުަގނޑު ނުޑ،ްައޅުަގނުޑގެ ްއަޅުގަ ްހަދަނީ.ްމާދަމާ ްހަޅުތާލެއް ްމި ްމިތާނގައި ްީކއްކުރަންހެްއޔޭ މެން

ނޑުގެްަމއްސަލަ... ްސްކޫލަށްްހަމައެކަނިްލީމަްމީގައިްއަުޅގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްުނދެއްކޭނެްނިޒާމީްމައް ްއެއް ްމައުޟޫޢަކަށްްވާހަކަ ްމެންބަރު.ްބިލުގެ ްެއއްަގއިްއިނގޭތޯ.ްޢިްއޒަތްތެިރްޢިއްޒަތްތެރި ސަލަ

ްހުންނަންވާނެ.ް ްޤާބިލުކަން ްބަހުސްކުރުުމގެ ްމައުޟޫޢަށް ްބިުލގެ ްއިނގޭތޯ. ްބަހުސަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،

ްމައްޗަްނގޮޅީ ްހުރުކަމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ! ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްދެކުނު ްމައްޗަންޮގޅީ

ދެކުނުްދާއިރާެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށްްނަސޭހަތްތެރިވަން.ްޢިއްޒަތްތެިރް

ްމެންބަރުްއަޑުައއްސަވާ!ްިނޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްބާރަށުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒު.ް

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ްބާރަށު

ްކުރިއަްށް ްބަހުސް ްބަޖެޓުގެ ްމަޖިލީހުގަިއ ްރައްޔިތުްނގެ ްބޭނުްނަވނީ ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔ

ނޑުްލީމޭްބާރަށާއިްމުރައިދޫގައިްޕްރީސްޫކލްްއެޅުމުގެްއިޞްލާޙުްބަޖެޓުަގއިްފައިސާް ހިމަނަން.ްލީމަ،ްދިޔައިރުަގއިްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑަށްްއެންިގއޭްތީްއަިމއްލަްމަޞްލަޙަތުްއޮތްްކަމެކޭ.ްއަޅުަގނޑަށްްއެންގީްއެއީްއަމިއްލަްމަޞްލަޙަތު...

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަލަްއަްށްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްކަަމކަށްްބަލައިުނގަންނަން.ްތިްމައް

އަޅުަގނުޑވާނީްރޫލިންްެއއްްީދފަ.ްނިޒާމީްމައްސަލަްެއއްްޫނން.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުންްމަޖިލީހުގެް

ގަާވއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ!ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން.ްތިްބޭފުޅުންްމިއަދުްތިްނަންގަވާް

ްނުކުތާ ްައޅުަގނޑަްށްނިޒާމީ ްކަމަށް ްނުކުާތތަކެއް ްނިޒާމީ ްނަންގަާވ ްޮގތުން ްހުރަސްއެޅުމުެގ ްހިންގުމަށް ްޖަލްސާ ތަކަީކ

ބެލެނީ.ްއެއީްސަބަބަކީްބިުލެގްމައުޟޫޢަށްްވާހަކަުފޅުދައްަކަވންޏާްތިްބޭފުޅުންނަށްްލިބިވަަޑއިގަންަނވާްފުރުޞަތުަގއިްއެް

ްޢިއް ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި، ްދަްއކަވަްނވީ. ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ!ްވާހަކަފުޅު ްަގވާއިަދށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ!ްހޯރަފުށީ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްގަވާއިަދށް ްދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

މެންބަރުންްއަޑުައްއސަވާ!ްައޑުައއްަސވާްމިްދައްކާްްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދަްށްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ!ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްހޯރަފުށީ ްބަާޔންކުރެވިފަިއވާ، ްބާުބަގއި ްޙައްޤުތަުކގެ ްައާސސީ ްޤާނޫނުައސާސީެގ ވާހަކަ.

ްރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަސޭހަތްތެރިވަން. ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށް ްގަާވއިދަށް ްވާަހކަްމަޖިލީހުގެ ްދައްކާ ސަތުން

ވަނަްމާއްދާެގ16ްްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްިތްބޭފުޅުންްބައްލަވާ.ްޤާނޫނުައސާސީގ16ްްެއަުޑއައްަސވާ!ްޤާނޫުނއަސާީސަގއިް

ްހުރިް ްބާުބގައި ްައސާީސްޙައްޤުތަކުގެ ްގޮތް. ްހަނިކުރެވޭނެ ްޙައްޤުަތްއ ްއަސާސީ ްޙައްޤުތައް. ްއަސާސީ ްއޮންނާނެ )ހ(ގައި

ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގަިއްއޮންނާނެ.ްއެކަންްަބއްލަވާ.ްތިްބޭފުޅުްނ16ްްނެްގޮްތްޤާނޫނުއަސާީސގެްކަންތައްތަްއްހަނިކުރެވޭ

ްުނކުތާައކަްށް ްނިޒާމީ ްއެްއވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްނަންގަވަނީ. ްިތ ްނުކުތާ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްގޮތުން ްހުރަސްެއޅުމުގެ ްއަށް ޖަލްސާ

ްފުރު ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްފެށިގެން. ްމިހާރުން ްނާރުވާނަން ްދާއިރާގެްފުރުޞަތެއް ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްއަރުވަނީ ްމި ޞަތު

ްއަބްދުއްރަޙީމަށް.ްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ނޑުމެންްމިްނަގާްމައްސަލަްއަީކ...ް ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއަުޅގަ

ް

ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ! ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެިރ ްތިއްބެވި ކޮޅަށް

ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ!ް ްމެންބަރު ްއިށީނދެވަޑައިގަންަނވާ!ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްމެންބަރުން،ްޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑްޢިއްޒަ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވާ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރުން ތްތެރި

ްމިް ްމިހާރު ްޖަލްސާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަސައްކަްތކުރަްއވާތީ ްމެންބަރުން ްގެއްުލވާލަން ްގަސްުތަގއި ްނިޒާމު ޖަލްސާގެ

ނޑުްޖަލްސާްދެންްފަށާނީް ނޑާލަނީ.ްއަުޅގަ ް.ޖަހާއިރ11ްުމެދުކަ

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަށް(11:13ްއިނ9:39ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ނުޑް ްއަުޅގަ ނޑާލުމަށްފަހު ްމެުދކަ ްޖަލްސާގެ ްއަޅުަގނޑު ްސަބަުބން ްެގއްލުމުގެ ްނިޒާމު ްޖަލްސާގެ ނޑު ްއަުޅގަ .`

ްފުރުޞަތު،ްނިޒާ ްފުރަތަމަ ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު. ްފަށަނީ ްމި ްދާއިާރެގްކުރިއަްށގެންދަން ްމަނަދޫ ްއެްއ، ްމަްއސަލަ ްބެހޭ މާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުް

ސާސީގައިްމިްބުނާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުަގނޑުްވަރަށްްއާދޭހާްއެކުްއެދެްންދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްޔާެގްޤާނޫނުއަ

ްއެކަމަށްް ްރިޔާސަތުން ްބަލައިނުގަތުމަށް. ްމަޖިލީހަށް ްިމ ްއިޞްލާޙެއް ްއޮތް ްގޮތެއްަގއި ްބޮޑު ތަފާތުކުރުން

ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވަިއ،ްއިތުރަށްްވިސްނާަވޑަިއގަތުމަކީްވަރަށްްުމހިއްމުްކަމެއްްކަމަށްްދެކެން.ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްމިްބުާން

ް ްރާއްޖެތެރެ ްއިޞްލާޙުންްހަމަހަމަކަމަކީ ްގެެނވޭ ްމި ްބޮޑަށް، ްވަރަްށ ްތަފާތުކުރުން ްވާހަކަ. ްތަފާތުނުކުރާ ްމާލެއާ ާއިއ

ްކަންބޮުޑވުންް ްއެކަމުެގ ްއަުޅަގނޑު ްބޮުޑވެގެންދާތީ ްއިތުރަށް ްތަފާުތކުރުން ްޒަމާނުއްސުރެ ްހަަމ ްމާލެއާ ްާއއި ރާއްޖެތެރެ

ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމައެާއއެުކ ްފާހަގަކުރަން. ްވާހަކަ ްއޮތް ްބޮޑަށް ްމައްސަަލއިަގިއްްވަރަށް ްމި ްއެދެން ްއަރިހުްނ ަރއީްސގެ
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ްކުރިއަށްް ްމައްސަލަ ްމި ްނޫނީ ްބެއްލެވުމަށްފަހު ްބެއްލެވުްނތައް ްބައްލަވަންޖެހޭ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ އިތުރަށް

ްކަމުަގއިް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްވާހަކަެދއްެކވުމަީކ ްޕާޓީތަާކ ްކަެމއް. ްއެދޭ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްައޅުަގނޑު ނުގެންގޮސްެދއްވުމަީކ

ްމަގުްއަޅު ްހުށަހެޅޭނެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއިޞްލާޙެއް ްމިަކހަލަ ްގޮުތގައި ްދެކޭ ްއަުޅަގނޑު ްެދކެން. ަގނޑު

ްލިބިގެންް ްކަމެއް ްނިކަމެތި ްޮބޑު ްވަރަށް ްރަްއޔިތުންނަށް ްާރއްޖެތެޭރގެ ްކަމެއް. ްނުރައްކާ ްވަރަްށ ތަނަވަސްެވގެންދިއުމަކީ

ްެއދެން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްްހިނގައިދާނެްކަމަކަށްްވާތީްމިްކަމަށްްރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވުން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހުގެް ްބަލައިގަތުމާިއްބަލައިނުގަތުމަކީ ްބަލައިނުގަންނަން.ްބިލު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެްއެގްގޮތުަގއި ްމައްސަލަ އާދެ!ްނިޒާމީ

ްއެޖެންާޑކުެރވިފައި ްޝަރުތުހަމަވާީތވެ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްކަމެއް. ްނިންމަވާ ްބެހޭްްމެންބަރުން ްއެހެންވީމާ،ްިނޒާމާ ްވަނީ. އެ

ްމައްސަލަްއެްއ،ްތޮްއޑޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީްތޮއްޑޫ

ްއިތުރަ ްނެީގ ްމި ްފަހަރު ްމި ްއެްއ ްމަްއސަަލ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ްައޅުަގނޑުމެންގެްޢިއްޒަތްތެރި ށް

ްމައްސަލަް ްނިޒާމީ ްފާޅުކުރާތީ، ްކަންބޮޑުވުން ްމިކަމާ ްމެންބަރުން ްއަދަދެއްގެ ްގިނަ ްވަރަްށ ްގްރޫޕުގެ ޕާލަމެންޓްރީ

ްއިޞްލާޙުގަިއް ްމި ްމަްޝވަރާކުުރމަށްފަހު. ްވެސް ްލީޑަރާ ްގްރޫޕުގެ ްޕާލަމެންޓްރީ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ނަގާފަިއވާތީވެ

ްެއބަ ްޤާނޫނުގައި ްމި ްވެސްްްމިސާލަކަށް ްމިހެން ްކަުއންސިލްތަކާ. ްސިޓީ ްރަށްތަާކއި ްވެސް. ްދަރަޖަތައް ްެއކިެއކި އޮވޭ

އޮތްއިރުްސިޓީްކައުންސިލްަތަކށްްވެސްްމިސާލަކަށްްސްޕެސިފިކުކޮށްްއެްއޗެއްްބުނިްނަމަވެސްްބަލައިގަންނަންްތަންކޮޅެއްް

ނޑުމެންގެްޕާލަމެންޓްރީްގްރޫޕުންްމިކަމާްފަސޭހަވީސް.ްއެހެންނަމަވެސްްސީދާކޮށްްހަމައެކަނިްމާލެްޖަހާފައިްއޮތީމަްއަ ޅުގަ

ްކަމުގައިް ްމި ްއިތުރަށް ްއެެދން ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެްނވީމާ، ްޕޮޒިޝަންނަގާފަ. ްވަނީ ްމިހާރު ދެކޮޅުކަމަށް

ްއެްއް ްނިއުސްޕޭޕަރްކަޓިން ްެއްއގައި ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްހުށަހެޅި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހެނދުނު ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަން.ްއެއީ

ނޑުްދެކޭްގޮތުަގއިްއަތްދަށުންްޮގއްސަްޮއތްްކަމެއްްކަމުަގއިްދެެކވެނީ.ްނެތޭްކިޔާ ފައިްތަޅުމުންްބޭރުޮކށްލިއިރު،ްމީްއަުޅގަ

ނޑުމެންގެްޕާލަމެންޓްރީް އެހެންވީމާ،ްސީދާްޤާނޫނުގެްަމފްހޫމުްބައްލަވާފައި،ްއެކަންްަރނގަޅަށްްބެއްެލވުންްއެދެން.ްައޅުގަ

ް ްމި ްިއޞްލާޙު ްމި ްޮޕޒިޝަނަީކ ްކޮންެމްގްރޫޕްގެ ްރިޢާޔަތްކޮށް، ްއަލުން ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްގޮއްަސ ްއަތްދަށުން އޮތީ

ްއެހެންކަމަށްވަންާޏް ްނޫން. ްޕްރެސީޑެންެޓއް ްރަނގަޅު ްއެއީ ްނިންމަންެވއްޖެއްާޔ ްވޯޓުން ްއެްއެޗއް ްދާ ްއަތްދަށުން އެްއޗެއް

ް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްރަށްަތކުެގ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކުރިން ްއިރުޮއއްސުމުގެ ްމިގޮތަށް.ްމިއަދު ްލައިފާނެ އިޞްލާޙުތައް
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ްމިހެންް ްހުންނާނެ ްވެސް ްކުރިން ްމީގެ ްއެދެން،ްހަމަ ްވިސްނާލުްންރަނގަޅު.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،ްމީަގއި

ްލީޑަުރެގް ްޕީ.ީޖ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއެީއ ްއިޞްލާޙުކޮށްފަ. ްނަގާަފއި ްައއިޓަމުން ްއެޖެންޑާ ްހަމަ ްދިމާވީމަ ކަންކަން

ނޑުމެންްޕޮޒިޝަނަކީ،ްމި ްއަޅުގަ ްޖެހީމަ ްނަމެއް ްސީދާ ްަވކި ްއޯކޭ.ްއެކަމަކު ްނަމަވެސް ްއޮތް ްކައުންސިލް ްސިޓީ ސާލަކަށް

ްނަންް ްރަށެއްގެ ްވަކި ްޮޕޒިޝަނަީކްހަމަ ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްބޮޑު. ްވަރަށް ްހަމަ ްކޮންސާރންތައް މެންބަރުންގެ

މަޖިލީހަށްްހުށަހެޅޭނެްއިޞްލާޙުތަކަށްްއޮތްްރަނަގޅުްދޮރެްއްްނުވަތަްއިދާރާްއޮތީމަްއެީއްުކރިއަށްްއޮތްްމުސްތަޤުބަލްަގއި

ްކަމަކަށްްނުފެނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުްއެދެންްމިްކަމަށްްރިޔާސަތުންްރިޢާޔަތްކުރަްއވަން.ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖަވާުބއެރުވީމަ ްެއއަށް ްނެގީމަ، ްމަްއސަލަ ްނިޒާމީ ްއެއް ްރިޔާީސ ްމެންބަރު ްމައްސަލައަކަްށްްޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމީ ދެން

ްއާދެ!ް ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ްއަޅުަގނޑު ްތަންކޮޅު ްއެ ްއެހެންވީމާ، އެދިަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނީ.

ްތިް ްއެހެންނަމަވެސް ްބަަލއެއްުނަގންނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްަކމަކަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްނެންެގވީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފަހުްވިދާ ްބަހުސަށް ްމިއަދުގެ ްައޅުަގނޑު ްައޅުަގނުޑ، ްއެހެްނވީމާ، ްކަެމއް. ްއޮތް ްމަްޝވަރާުކރުމަކީ ްގޮތަށް ޅުިވ

ް 1ްްއަޅުަގނުޑ، ްމިއަުދގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްމި ްމިއަދު ްގޮތަށް ްބަހުސްކުރާ ަގޑިއިުރ1ްްގަިޑއިރު

ްވާހަކަ ްމަޝްވަރާކުރާނެ ްއިތުރަށް ްހުޅަނގުްްފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ްމާފަންނު ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ދަންނަވަން.

ްޢަބްދުއްރަޙީމު.ްهللاްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެް

ް 36ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބުނަނީ ް)ހ(ަގއި ްމާއްދާގެ ްޙައްޤުްވަނަ ްއުނގެނުމުގެ ްނެތި ްތަފާތުކުރުމެްއ ްބާވަތެއްގެ އެއްެވސް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހަމަ ްއެވެ. ްލިބިގެންވެ ްމީހަކަށް ްފަށ36ްްާކޮންމެ ްއޮންނަނީ ްަބޔާންކޮށްފައި ް)ށ(ަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްތަޢު ްފަށާ ްކުދިންނަށް ްފޯރުކޮށްލަދޭންވާނޭ. ްހިލޭ ްދައުލަތުން ްތައުލީމު ްމަދުރަސީ ްމެދު ްމަދުރަސީްތަޢުލީމާއި ްމެދު ލީމާއި

ްއުނގެނުމަށްް ްތަޢުލީމު ްމަތީ ްއަިދ ްލާޒިްމކަމެކޭ. ްމައްޗަށް ްދައުލަުތގެ ްމައިންބަފައިންނާއި ްކުދިްނގެ ްއެ ތައުލީމުދިނުމަކީ

ްމާއްދާެގް ްމި ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްއޮންނަްނވާނޭ. ްހުޅުވާލެވިފައި ްޢާއްމުކޮށް ްރައްިޔތުންނަށް ްއެންމެހައި ފުރުޞަތު

ްބިނާކޮ ްމައްޗަށް ްޤާނޫނުގެ ްލާމަރުކަީޒ ްކައުންސިލުގ42ްްެށް، ްސިޓީ ްޮއންނަނީ ްބަޔާންކޮށްަފއި ް)ކ(ގައި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކެްއގެްގޮުތަގިއްޕްރީސްކޫލްްހިންގުމާ،ްއަދިްްޕރީސްކޫލުގެްޤާނޫނަށްްމިްގެެނވޭ...ް
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ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އްަކވަނީްހުށަހެޅިފަިއވާްބިލަށް.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިހާރުްތިްވާހަކަދަ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިށީނެދވަަޑއިގަްނނަވާ! ްހުށަހެޅި، ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްެއއް ްމަްއސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ މެންބަރު،

ްމަ ްބިލުގެ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްނިޒާމީްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ްތީ ްވާހަކަދަްއކަވަނީ. ްތި އުޟޫޢަށް

ްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްގަލޮޅުްެދކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެް

ނޑުްހަމަްމިްބިލުްހުށަހެޅީްވެސްްވަރަށްްމާތްްމަޤުސަދެއްގަ.ްއަދިްހަމަްްއާދެ!ްޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްމިް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްެއކީ. ްކަންބޮުޑވުމާ ްރަްއޔިތުންެގ ްގިނަ ްހަމަ ްމާލޭގެ ްދެންނެވިހެން މި

ް...މަޖިލިސްްތެރޭގައިްައއްޑުްއަތޮޅު،ްހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެހޭް ްނިޒާމާ ްމައްސަލަެއއްަގ. ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްނުދެއްކެވޭނެ ްވާހަކަުފޅެއް ްމައުޟޫޢަކަށް ްބިލުެގ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމައްސަލަްއެްއ،ްދިއްދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:އަޙްްްމެންބަރުދިއްދޫްދާއިރާގެް

ްމިް ްހަމަ ްަވގުތެްއަގއި ްއޮތް ްހޫނުވެފައި ްމިހާ ްމައްސަލަ ްމި ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމިް ްއެއީ ްބާރެއް ްޤާނޫނީ ްލިބިގެްނާވ ްމަނިކުފާނަށް ްބަދަލުގައި ްއުޅުުމގެ ްވަަޑއިގަންަނވަން ްކުިރއަށް ްއަިއގެން މައުޟޫޢާ

ޟޫޢުްލަސްކުރެްއވުމަށްފަހުގައިްމަޖިލިސްްކުރިޔަށްްގެންދިއުން.ްއެހެންވީާމ،ްދެންްއޮތްްނަންބަރުންްފަށައިގެންްެވްސްމައު
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ްގެންދިއުމަީކް ްކުިރޔަށް ްއެކަން ްމަގަށް ްކުރިއަށްގެންެދވޭނެ ްމަސައްކަްތ ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެްނވީމާ، ްގެންެދވިދާނެ. ކުރިއަށް

ްހަކަްދަންނަވަން.ްމުހިއްމުްކަމެއްްކަމަށްްދެކޭތީްއެްވާ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާމިރު،ް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްބަލައެއްނުގަންނަން. ްކަމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާ

ްރޫލިންދެއްވައިިފް ްރިޔާސަތުން ްތަކުރާުރކޮށް ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަަލ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިއަުދް ްފުރުޞަތުދެއްވާފަިއ، ްމައްސަލަތަކަށް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްކަމެްއަގއި ްަވކި ްދުވަސްދުވަހު ްބައެއް ްއެކަަމކު އެްއކަމެްއގަ.

ންގެންދާީތްއަޅުަގނޑުްހަމަްތަކުރާރުކޮްށްއަޅުަގނޑުްވެސްްދަންނަވާަލންްއޮތީްމިްމައްސަލައާްމެދުްތަކުރާރުކޮށްްދެްއވަމު

ްކަންތައްް ްދެން ްނަމަ ްއުފެދޭ ްމަްއސަލަ ްމީގައި ްިނންމާފައޭ. ްގޮތެއް ްމަތީން ްލަފާގެ ްޖެނެރަލްެގ ްކައުންސެލް މިއޮތީ

ްެތރޭގަ ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއުސޫލުަތކެއް ްއެހެން ްއުސޫުލެގްކުރަންޖެހޭނެ ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްބަޔާންކޮށްަފއިވޭ. ްވެްސ ިއ

ްހިތުންް ްބަހުސްކުރާ ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގެންދެވެންޖެހޭނެ. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްމި ްގެންދަވަންޖެހޭނީ. ްއެކަން މަތީން

ްވަރަށްްކެތްމަދުވެފަ.ް

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަ ްކަމަކަށް ްއެއް ްމައްސަަލ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްދާއިާރެގްއާދެ! ްބާރަށު ްއެްއ، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ލަެއއްނުަގންނަން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:
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ްބަޖެޓު ްމިްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ްކުރިއަށްދިޔައިުރަގއިްއިޞްލާުޙްްސާބަހޭްރައީސް!ްރައީސް،ްައޅުގަ ބަހުސް

ްލީމޭްމުރައިދޫގެްޕްރީސްކޫލުްެވސްްހަދަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަމިއްލަްމަޞްލަޙަތު...

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަ ްއޮތް ްއެްއްދީފައި ްއެއް.ްރޫލިން ްނުކުތާ ްނިާޒމީ ްއޮތް ްނަންގަވާފައި ްކުރިން ްތިއީ ްމެންބަރު ްއެއް.ްޢިއްޒަތްތެރި ލަ

ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއް،ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމުް

ްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކު

ްމަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްރަީއސް، ްވެރިކަްނކުިރްޢިއްޒަތްތެރި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްެއއް. ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްަވރަށް ްއެްއ، އްސަލަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމުޙައްމަުދްނަޝީދުްއަވަހާރަ...

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނޫން.ް ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްދައްަކވައިފި. ްާވހަކަ ްތި ްކުރިންވެްސ ްނޫން. ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ވަަޑިއގަންނަވާ!ްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ްހޯރަފުށީްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަުދްއިށީނދެ

ްރަޝީދު،ްނިޒާމީްމައްސަލަްެއއް.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ނޑުްނިޒާމީްމައްސަލަްެއއްްމިްނެގީްޕީ.ޕީ.އެމްގެްވޯުޓްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢި އްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްައޅުގަ

ްލިބެންދެންްރާއްޖެތެރޭްވަރެއްްނެތް.ްހަމަްވޯޓުލިބިްނިމުނީމަ..

ް
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ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ް

ް

ްކުރިއަށްްެގންދެވުން(ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ވަަނ36ްްރާއްޖެތެރޭގެްިޢއްޒަތްތެރިްަރްއޔިތުންްމަތިންްހަނދާނެއްްނެތް.ްމިްއޮތީްމާެލއާްތަފާތުކޮށްފަ.ްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ްރާ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްމި ްޚިލާފަށް ްވެސް ް)ށ(އާ ްއާއި ް)ހ( ްނިކަމެތިކުރާްމާއްދާގެ ްއަބަދުވެސް ްރަްއޔިުތން އްޖެތެރޭގެ

ްޔާމީނުގެްޭރވުން.ްهللاްމީހެއް.ްމިއީްހަމަްސީދާްޢަބްދުް

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމީްމައްސަލަްއެްއްކަމަކަްށްބަލައެއްުނގަންނަން.ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑިއަގންނަވާ!ްއާދެ!ްމިއަދުްވަރަށްް

ްބޭނުންނުވާކަން.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްބޮޑަށްްސާފުވެ ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުން އްޖެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްހުރަސްއަުޅއްވާ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްހަމަ ްކުރިއަްށގެންދިއުަމށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޓަަކިއްމިްގަބޫލުކުރަނީ.ްއާދެ!ްައޅުަގނޑަީކ،ްައޅުގަް ްޕޮިޒޝަނަކަށް ްާޕޓީއަކުްންނަގާ ްވަކި ްޖަލްސާަގއި ނޑަީކްމަޖިލީހުގެ

ްޖަލްސާް ްބޭފުޅުން ްެއއްޮގތަށް،ްތި ްަގާވއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްދެންެނވީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްމީހެްއ ްދީލައިލާނެ އަޅުަގނަޑކީ

ްތަްއޔާރަށް. ްހުއްޓާލަން ްޖަލްސާ ނުޑްމިހިރީ ްއަުޅގަ ްބޭނުންނުވަންޏާ ނުޑްްކުރިއަްށގެންދަން ްމެންބަރު،ްއަުޅގަ ޢިްއަޒތްތެރި

ްބިލުެގްމައުޟޫޢަށްްވާހަކަދެްއކުމަށްް ްމިހާރު ްކުިރއަށްދާން.ްާއދެ!ްއަޅުަގނޑު ްައއިގެން ްއެޖެްނޑާ ްޖަލްސާގެ ގަސްތުކުރަނީ

ްޢަބްދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއިަހަވންދޫ ްމިްއަރުވަނީ !ްއަްށ.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއާދެهللاްފުރުޞަތު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށްްهللاްމާފަންނު ްމައުޟޫޢަށް ްބިލުގެ ޢަބްދުއްރަޙީމަށް

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްމައް ްނިޒާމީ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްބޭނުންވަނީްޢިއްޒަތްތެރި ްބަޔާންކުރަން ްވެްސ ްބަހުސްަގއި ްއަޅުަގނޑު ްވެސް، ސަލަ

ްޤާނޫނުއަސާީސަގިއް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްބިލު ްމި ްމަޖިލީހަށް ްޓަކައި ްތަފާތުކުރުމަށް ްަޙއްޤުަގއި އުނގެނުމުގެ
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ގެއްުލވައިލާްމަްއސަލަްެއއްެގްްއުނގެނުމުގެްަޙއްޤުްހޯދުމަށްްޓަކައިްދިވެހިްަރއްޔިތުންނަށްްލިބޭްހަމަހަމަކަމުގެްފުރުޞަތު

ގޮތުގަ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންްެއބަްޖެހޭްއެކަށީގެްނވާްތައުލީމެއްްދިނުމަށްްޓަކައިްބޭނުންވާް

ްއެންމެްފުރަތަމަްކަމަކީްއެކަށީެގންވާްޙައްޤެްއ...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ.ނިޒާމީްމައްސަލަްއެްއ،ްމިލަންދޫް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްޕީ.ޕީ.އެމަށްް ްއެނގޭ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްދީލައިނުލާނެ ްޕާޓީައކަށް ްަވކި ްވިދާުޅވެއްޖެ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެްނވީމާ ްުއޅޭކަން. ްސޮއިކުރަން ްޢިްއޒަތްތެރިް، ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަޮލޅު ްވެސް ްކުރިން ްމީގެ ްދިމާލަށް، ްޕާީޓއާ އެ

ްމެންބަރުްލީްމައްސަލަ...

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްމަޖި ްޢިްއޒަތްތެރިްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ްދާއިާރގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ! ްަގާވއިދަށް ީލހުގެ

ްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަްށެގންދަވާ.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްއުޫސލު ްލާމަރުކަޒީ ްބަޔާންކޮށްލަްންބޭނުންވަނީ ްގަލޮުޅްދެކުނުްއަޅުަގނުޑްހަމަ ްހަމަ ްމީެގްކުރިން ްތެރޭަގއި،ްޤާނޫނަށް ގެ

ްކަމަށްް ްޚިލާފުވި ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްއޮތީ ްކޯޓުން ްެވްސްސުޕްރީމް ްއެއްަގއި ްމައްސަލަ ްލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ް ްއެކަހަލަ ްހަމަ ްެވސް ްމިއަދު ްފާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް.ްއަނެއްކާ ްމަޖިލީހުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިމާވާންްނިންމާފައޭ ކަމެއްތޯއޭ

މިްއުޅެނީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްައޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުަރންްއެބަްޖެހޭްރާއްޖޭެގްނިޒާުމގެްތެރެއަްށްޢާއްމުްގޮެތްއގަިއް

ްހަލާކުކޮށްލަންވެގެްން ްނިޒާމު ްޤާނޫނީ ްމުޅި ްލައިގެން، ްއިްޞލާޙު ްކުދިކުދި ްިވސްނައިގެްނ، ްދާއިރާތަކަށް ްހަނި ވަރަށް

ށްްމިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގައިްހަމައެކަނިްސިޔާސީްޕާޓީތަކުަގއި،ްސިޔާސީްޕާޓީތަކުގެްފައިދާްމަސައްކަތްކުާރކަ
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ްއިންޓަނޭޝަނަލްް ްޣިޔާޘުއްދީން ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްއޮންނަނީ.ްއަުޅަގނޑު ްމިކަން ްގޮުތގައި ްކަެމއް ްކުރާ ްޓަކައި އަށް

ްކި ްއެތާނގައި ްމިއަދު ްޕްރައިވެަޓއިްޒކުރީާމ ްމިްސްކޫލު ްދަރިން. ްފަރާތްތަކުގެ ްދެކޮޅުހެދި ްއެކަމާ ްއެންމެ ަޔަވނީ

ްިކޔަވަމުންދަނީ.ް ްޣިޔާުޘއްދީނުަގއި ްިމއަދު ްދަރިން ްފަރާތްތަކުގެ ްއިދިކޮުޅ ްސަރުކާރާ ްއޭރުެގ ްހިމެނޭ، ސަރުކާރުަގއި

ނޑުްދަންނަވާލަންްމިްއުޅެނީްެއންމެްސިޓީްކައުންސިލެއްްނޫޭންމިްރާއްޖޭގަ އިްގާއިުމވެފައިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ސިޓީްކައުންސިލުްގާއިުމވެފަ.ްައއްޫޑގައިްވެސްްސިޓީްކައުންސިލުންްޚިދުމަތްދެވޭނ2ްްެއޮތީކީ.ްމިްރާއްޖޭަގއިްއެބަްޮއތޭް

ްކަމެކޭ.ް ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ްއޮންނަނީ.ްޕްރީސްކޫލުެގްޚިދުމަތަކީ ްބަޔާންކޮށްަފއި ްޤާނޫނުަގއި ްބަޔާންކޮށްަފއި،ްލާމަރުަކޒީ ގޮތަށް

ްރައީްސ،ްެއކަމަުކްމާލޭގެްއަވަށު...ްޢިއްޒަތްތެރި

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއްޒަތްެތިރް ްދާއިރާގެ ްބާރަށު ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ! ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ބާރަށު

ްވާހަކަފުޅުަދއްކަް ްމެންބަރަކު ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްބާރަށު ްވަަޑިއގެން.ްމެންބަރު، ްތިހިރީ ްހުއްޓާ ވަން

ްގަާވއިދަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްބާރަށު ްއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ!ްބާރަށުް ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންަބރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ!ްބާރަށު

ދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށްްނަސޭހަތްތެރިވަން.ް

ްމާފަންނުް ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްބާރަށު ްނަންއިްއވަން. ްޖެހޭނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ދެން

ްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަްށެގންދަވާ.ްހުޅަނގުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްެހޔޮާވވަުރގެް ްކުރަން ްއިޞްލާުޙގެެނސްގެން ްޤާނޫނަށް ްމިއީ ްބޭނުންވަީނ ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުގަް ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްނޫނޭ. ްއަިދްކަމެއް ްދީގެްނ، ްބާރުވެރިކަން ްކައުންސިލުތަކަށް ްތަޢާުރފުކޮށްގެން، ްނިޒާމު ނޑުމެން

ކައުންސިލުންްގޯސްކަެމއްްކުަރމުންދާްކަމަށްްވަންޏާމުްަކއުންސިލާްމެދުގަިއްފިޔަަވޅުެއޅޭނެްއުސޫލުތަެކއްްގާއިމުކޮްށގެްން

ޖޭގައިްމިކަންްކުރެވިާދނެްކަމަކަށް.ްއަޅުަގނޑުމެްންދަނިކޮށް،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލެއްނުކުރަންްމިްރާއް

ްސަބަބުންް ްޖީ.އެމް.އާރުގެ ްފޮނުވާލީ ްޖީ.އެމް.އާރު ްއިން ްރާއްެޖ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ ްއެބަ ޤަބޫލުކުރަން

ްބަޔާންކޮށްފަ ްކަމަށް ްހިމާޔަތްނުކުރެވޭނެ ްމަޞްލަޙަތު ްމަތީ ްއެންމެ ް)ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްބްރަދާސ15:46ްް. ްއާތަރ )ް

ްމިނިސްޓަރުންނަށްްދި ްރަޖިސްޓްީރޮކށްގެން ްކުންފުނިތަކެއް ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްައއިްސގެން، ްއަްށ ވެހިރާއްޖެ

ްެއް ްކޮށްަފއި ްކަމެއް ްއަނެއް ްކާރުްރޭސިންއާ ްއޮލިމްޕަހާއި ްިއން ްފައިސާ ްދިން ްިވޔަފާރިވެރިން ްހެޔޮއެދޭ ބައިޢަތުހިފައިގެން

ްސުންކުރަނީ.ްފަރާތްތަކުގެްމައްޗަްށ،ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްޖެއް
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ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަުރް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ! ްަގވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިށީނދެވަޑަިއގަްނނަވާ!ްކޮޅަ ްމެންބަރުން ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ!ްޢިއްޒަތްތެރި ްގަާވއިދަށް ްހުރިހާްމަޖިލީހުގެ ްތިއްެބވި ށް

ްިޢއްޒަތްތެރިް ްއިށީނެދަވޑަިއގަންނަވާ! ްހުރުމަްތތެރިކޮށްހިތްތަވަިއ، ްަގވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުންްއިށީނދެވަޑަިއގަްނނަވާ!ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްމަިޖލީހުގެްަގވާއިދަްށ،ްޢިްއޒަތްތެރިް

ނޑުްޖަލްސާްމިްްމެންބަރުން އިށީނދެވަޑަިއގަްނނަވާ!ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްއާެދ!ްޖަލްސާގެްނިޒާމުްެގއްލިފަިއްވާތީްއަުޅގަ

ނޑުްޖަލްސާްފަށާނީް ނޑާލަނީ.ްދެންްއަުޅގަ ްޖަހާިއރު.11ްްމެދުކަ

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(11:31ްއިނ11:17ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް]އަށ11:12ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަޅުަގނޑުމެންގެް ްކުިރައށްދާއިރު ްމަސައްކަަތއިގެން ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްަފހު `

ްއެޖެ ްއޮތީ ްމި ްކުރިމަތީގައި 11ްންާޑްއައިޓަމު ްމަސައްކަތް.ްނ11ު.ްއެޖެންާޑްައިއޓަމު ްނުނިިމހުރި ްއޮތީ ްމި ނިމިހުރިްަގއި

ް ްތެރެއިން ްމުޙައްމަދ11.1ްުމަސައްކަުތގެ ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހަނިމާދޫ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްވަނީ ްމި ަގއި

ްމިް ްބަހުސް، ްމި ްގެންދިއުން. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްބިލުގެ ްހުއްޓުވުމުގެ ްޓްރެފިކުކުރުން ްީމހުން ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މުޖުތާޒު

ްގެ ްކުރިއަްށ ްބަހުސް ްގޮްތްބިލުގެ ްއޮތް ްބާކީ ްމިހާރު ްަވގުތު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްޕާޓީތަކަށާ ްނދާއިރުަގއި

ް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ 12ްްދަންނަވައިލާނަން. ްޕީ.ޕީ.އެމަްށ 29ްްމިނެޓު ްއަްށ ްޑީ.އާުރ.ޕީ ްޕާޓ31ްްީމިނެޓު. ްޖުމްހޫރީ މިނެޓު.

ޓު.ްއަދިްވަކިްޕާޓީައކަްށްނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަާވްމިނ5ްެމިނެޓު.ްޤައުމީްޕާޓީްއަށ5ްްްމިނެޓު.ްޕީ.އޭްއަށ11ްްްއަށްް

ް ްމެންބަރަކަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ްމެންބަރުން ްފުރުޞަތެއ5ްްްޢިއްޒަތްތެރި މިނެޓުގެ

ްޢިއްޒަތް ްއެއީ ްލިސްޓަށް. ްކުރިމަތީގަިއވާ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްދަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން ތެިރްއަރުވަމުންދާނަން.

ްދާއިާރގެް ްއުތުުރ ްުކޅުދުއްފުށީ ްގެންދަނީ. ްމި ްކުރިއަްށ ްައޅުަގނުޑ ްމަތީން ްގޮުތގެ ްއެދިވަަޑއިގެންެނިވ މެންބަރުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްއަށްްމިްބިލަށްްވާހަކަދެްއކުމުގެްފުރުޞަތުއަުރވަން.ް

ް
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ްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފޫރުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށިްއު

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްރާއްޖޭަގއިްމިހާރުްދެކެެވމުންދާ...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާމިރަށްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްއްސަލަ()ނިޒާމީްމަ

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްމިް ްގެންދާތީވެ.ްކުރިން ްމަޖިލީސް ްޚިލާފަށް ްަގވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްމިްނެގީ ްެއއް ްބެޭހްމައްސަލަ ނޑުްނިޒާމާ އާދެ!ްއަުޅގަ

ްއަެނއް ްހަމަނުވަނީސް ްވަުގތު ްބިުލގެ ްއެ ްގޮސް ްބަހުސްކުަރމުން ްބިަލކަށް ްބިލަކަްށްތަނުގައި ްއެހެން ްކުއްލިައކަށް ކާ

ްޤަބޫެލއްނުކުރަން.ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެްއްކަމަކަށް ްުކރެވިދާނެ ްގޮތުެގްމަތީން ްަގވާއިާދިއްއެްއގޮްތވާ ްއެއީ ބަދަލުކޮށްލުން

ްގަވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންވީމާ، ްއެނގެންޖެހޭނެ. ްވެސް ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްބަދަލުވެގެްނދާއިރުަގއި ްެއގޮތަށް ްއެކަން

ނުޑްނިޒާމީްނުކުތާްއެްއގެްގޮުތަގިއްފާހަގަކޮށްލީ.ް ްޚިލާފަށްްއެކަންްއެގޮތަށްްކުރެެވމުންދާތީްއެްވާހަކަްއަުޅގަ

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިބްތިދާ ްދެންނެވީ ްމި ްއެހެން ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުއްވީ ްތި ްމެންބަރު ްބަހުސަށްްޢިއްޒަތްތެރި ޢީ

ް ްބަލަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮންނަނީ، ނަޑއެޅިފައި 9ްްކަ ްފެށިގެން 11:31ްްއިން ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، 11ްއަށް.

ނޑުމެންްފަށައިގެންްކުރިއަށްްމިްގެންދަނީ.ް އިންްފެށިގެންްއަބަދުވެްސްކުރިއަށްދާނީްނުނިމިްހުރ11ްްިޖަހައިގެންްއަުޅގަ

ްއެހެން ްތެރެއިން. ނުޑްމަސައްކަުތގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދަްނނަވަން. ްކަމުގައި ްކުރިއަށްދާ ްއެްއގޮަތށް ްއެޖެންޑާއާ ކަމުން

ްމޫސާް ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްފުރުަޞތުއަރުވާަފއިވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަަކދެއްކުމަށް ްއަރުވަނީ ްމި ފުރުޞަތު

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްފުރުޞަތުއަރުވަންްނިޒާމާްއަށް.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްގަޮލޅު ބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފަށް

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްހުށަހެޅުމަށް.ް
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެް

ްކުޑަ ްބޭނުންވަނީ ްސާފުކޮށްލަން ްހަމަ ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ ްާދއިރާެގްއާދެ! ހުވަދޫ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްއުސޫލު ްއޮންނަ ްމިހާރު ްކަންކަން ްމި ްގޮތަްށ، ްވިދާޅުިވ ްއެ ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހިނގަންޏާް ްގޮތަކަށް ްެއހެން ްމާދަމާ ްކަންހިނގާފައި، ްމިތަނުން ްގޮތަކަށް ްަވކި ްިމއަދު ްބޭނުން. ްއެނގެން ވެސް

ްމައްސަ ްޭއގަިއ ްީހވަނީ ްބޭނުންނުވީމަ،ްއަޅުަގނޑަށް ްހުއްޓުވާފަ. ްހަޅޭއްަލވަިއގެްނ ްބޭނުންވީމާ، ްއުޅޭހެން. ްއެބަ ލަތަކެއް

ްވަރަށްް ްމަޞްލަޙަތު ްވެސް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްީހަވނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދަންޏާ ްމިކަންަތއް ްމިހެން ހަޅޭއްނުލަވާ.

ހަޅޭއްލަަވިއގެންްެވސްްހުއްޓުވައިފިްކަމަށްްވަންޏާްބޮޑަށްްގެއްިލގެންްއެބަދޭްކަންކަމުގަ.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަންްސާފުކޮށް،ް

1ްް ްދެން ްފަހުން 2ްްަގޑިއިރު ްއައިޓަުމގެ ްއެޖެންޑާ ނޑަްށ2ްްވަނަ ްއަުޅގަ ްކަންކަން ްމި ްނޫންތޯ. ްދަނީތޯ، ްބަޔަށް ވަނަ

ްވަރަށްްރަނގަޅުްސާފުކޮށްލަެދްއވިްއޔާ.ް

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށްްހަމަްއާދެ!ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫ ންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިްހުށަހެޅުއްވީ.ްއެހެންކަމުންްމިހާރުްއަޅުގަ

ްރިޔާޟުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްމިހާރު ްހުށަހަޅުްއވުމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ދޭންޖެހެނީ،

ްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެ

ްމިް ްގޮތުން ްބުނާ ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްބަލާއިރުަގއި ްއުސޫލަށް ްކަންކުރާ ްމަޖިލީހުގައި ްރައީސް،ްމި ޢިއްޒަތްތެރި

ްހަ ްހިންޏަށް ްއަޅުަގނޑުމެން، ްއިނގޭތޯ. ްހުންނަނީ ނޑައެޅިަފއި ްކަ ްގޮަތކަށް ްވަކި ްވަގުތުަތއް ްހުންނަ ކުރުްކަންތައްތަކަށް

ްެއް ްމަސައްކަތްކުރިޔަސް ްރިޔާސަުތން ްއޮޅުވަން ްމެންބަރުންނަށް ްތިބޭ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަްތތެރި ްމި ްގޮތަށް އޮޅުަވއިލާ

ްވަގުތަކުް ްއެ ްމީހަކު ްއިންނަ ްރިޔާސަތުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކުރަނީ ްކަންތައް ްމި ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްނުވާނެ. ކަމެއް

ްޢަމަލުކުރަން ްެއއީ ްގޮތަކީ ްެއްއްހިތަށްއެރި ްދައުލަތުގެ ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްއިނގޭތޯ! ްއެހެނެއްނުވާނެ ްއުސޫލު. ޖެހޭ
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ްޖެޭހް ްއެބަ ްތެޭރގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްހުންނަން. ްހަރުދަނާކަމެއް ްޖެހޭ ްއެަބ ްތެރޭގަިއ ްއަުޅަގނޑުމެންެގ މުއައްސަސާ.

ްއޮންނަް ްހަމަޖެހިފައި ްކުރިއަށްދަނީކީ ްމަޖިލީސް ްއޮންނަން.ްއެހެންވީާމ،ްމި އުސޫލަުކންނެއްްނޫން.ްމިްގަވާއިދާްއުސޫލެއް

ްއެްއގޮތަކަށްްނޫން...

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނޫން.ް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުއްވީ ްތި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްއެހެންކަމުންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިްނަންގަވާްޕޮއިންޓުްައޅުަގނޑަށްްާސފުވެއްޖެ.ް

ްގެންދާެން ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންނަށް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް

ްއެ ްއަނެްއކާެވސް ްގަޑި ްހިންގުމުގެ ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްޖެހޭނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްަވންޏާ ްކަމަށް ހެންްފުރުޞަތުނުދެއްވާ

ްކުިރއަށްް ްކުރިއަށްދާން، ްމަަސއްކަަތއިެގން ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްިޢްއޒަތްތެރި ްފަސްކުރަން. ގަިޑއަކަށް

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހިރީ ނުޑ ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބޭނުންފުޅު ވަަޑއިގެންެނވުމަށް

ނޑަށްްޖެހޭނީްމިްޖަލް ނޑުްއެހެންނޫނީްއަޅުގަ ނޑާލަން.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްަފހު(ްއާދެ!ްމިހާރުްއަޅުގަ ސާގެްމަސައްކަތްްމެދުކަ

ްތިޔަް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތުއަުރވައިިފން. ްއަޅުަގނޑު ްއަށް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ނުޑްދަންނަވައިފިންްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްނޫންްކަ ނޑުްިމްނަންގަވާްަމއްސަލަ.ްއަުޅގަ މަށް.ްއެހެންކަމުންްއަުޅގަ

ްާދއިާރެގް ްއުތުރު ްުކޅުދުއްފުށީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުއަުރވާފައިވާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޓަކަިއ ްވާހަކަދެްއކުމަށް ބިލަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްއަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ލްޣަތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުކުޅުދުއްފުށިްއު

ްވަރަްށް ްިމއަދު ްޤައުމުަގއި ްިމ ްައކީ ްމައްސަަލ ްޓްރެފިކްސް ްހިއުމަން ްއިންސާނުން، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ނޑުމެންްމިއަދު...ް ްބޮޑުވެފަިއވާްމައްސަލަްއެއް.ްައޅުގަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުށަހެޅު ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްއާމިރަށްްނިޒާމާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްޓަކައި މަށް

ނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީ.ް ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްއެހެންްއިުތރުްމައްސަލަްއެއްްއުޅޭްކަމަްށްވަނީްވަންޏާްއަުޅގަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ް

ް:މަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވންޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ނޑަށްް ނުޑްމިްނެގީްނިޒާމާްބެހޭްމައްަސލަްއެއްްކަމަށްްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްއަުޅގަ

ހަމަްޤަބޫލުކުރެވޭތީ.ްމިްމަޖިލީހުގެްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަަލްެއއްްހިނގަމުންދަނީްކަމަށްްވަންޏާމުްއެކަންްައޅުަގނޑުމެްން

ްެގންނަން ްސަމާލުކަމަށް ްއިބްތިދާޢީްރިޔާސަތުގެ ްދަންނަވާލަނީ ްމި ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ޖެހޭ.

ގަޑިއިރުްދޭންޖެހޭނެްކަމަށްްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގއިްބަޔާންކޮށްފަިއވޭ.1ްްބަހުސެއްގެްފުރުޞަތުްބިލެއްްހުށަހެޅުމަށްފަހު،ް

ްދާޮގތަށްގޮ ްޮއއިވަެރއްަގއި ްނުކުތާގެ ްނިޒާީމ ްމައްސަލައަކުން ްކަންތަްއްދިމާވާ ްބިރުދައްކަިއގެން ްބަަޔުކ ްވަކި ްއެކަން ސް

ނޑަށްް ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްކުެރވިާދނެ ްއެކަން ްއެގޮތަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުރަނީ ްއުޫސލުން ްކުރާ ްކަންތައް ކުރީމަ

ްދަވާ.ްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ްއެހެންްނަހައްދަވާ!ްއެހެންނަހައްދަވާ!ްަގވާިއދާްއެްއގޮތްވާްގޮތުގެްމަތީންްމިކަންްކުރިއަށްްގެން

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަދެްއކުމަށްް ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްދަންނަވަން. ްއިށީނދެވަޑައިަގތުމަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ްރުވަން.ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވާަފިއވާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްބިލައިގެންްވާހަކަްކުިރއަށްްގެްނދިއުމަށްްފުރުޞަތުއަ

ް

ްފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣައުްކުޅުދުއްފުށީ

ްައއިްސް ްފެށިގެން ްޤައުމުަގއި ްމި ްމިހާރު ްސަގާފަެތއް ްއަުޅވެތިކުރުުމގެ ްއިންސާނާ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެންްގަބޫުލކުރަންޖެ ްހޭނެ...ްްމިހާރުްއެްކަންކަންްކުރިއަށްްމިްދަނީ.ްއަޅުގަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޚްލޫފަށްް ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުުނ ްގަލޮޅު ްހުށަހެޅުމަށް ްެއްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްގަލޮ
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ްއެމް.ޑީ.ޕީްޢިއް ްކުރިން ްއެކީ،ްީމގެ ްއެީކ،ްކެތްތެރިކަާމ ްމަޑުމައިތިރިކަމާ ްވަރަށް ްހަމަ ްރައީްސ،ްއަުޅަގނޑުމެން ޒަތްތެރި

ްމިގޮތަށްް ްމިހާރު ްތިބީ. ްމި ްމަޑުަމޑުން ްވެސް ްޖެހިއިރު ްސަކަރާތެއް ްހުރިހާ ްކުރިމަތީ ްރިޔާސަތު ްގޮސް މެންބަރުން

ްމަޖިލީހުގެްމަޞް ްކަންބޮުޑުވމާްއެްއގޮތަށްްއަުޅަގނޑުމެންްޢަމަލުކުރައްވާތީްޙަޤީޤަުތގައި ލަޙަތުްމިްގެްއލެނީ.ްރައްޔިތުންގެ

ްގަދަބާރުންް ްއަިއސް ްކުިރމައްޗަށް ނޑައަޅާފައި ްކަ ްކަމަށް ްބިލުތަކެއް ްހުށަނޭޅޭނެ ްއެއީ ްވެއްދީމަ، ްބިލުތައް ްތަނަށް މި

ްމި ްތެރޭގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނޫން. ްކަންތައްތަެކއް ްކުެރޭވނެ ްހުއްޓުވާލުމަކީ ްކިަތްއްޖަލްސާ ްމެންބަރުން، ްކިތައް ގޮތަްށ

ްބަލައިގަންނަންވީ.ް ްބަލަިއަގންނަންޏާ ްއެ ްހުށަހެޅުނީމަ ްބިލެއް ްމިތަނަށް ްހުރިތޯ. ްއެަބ ްހުށަހަޅާފައި މައްސަލަ

ްހަމަް ްނިމުނީ. ްއެ ްނިންމީމާ ްގޮތަށް ްނިންމާނެ ްބަހުސްޮކށް،ްމައްސަލަ ްމަތީން ްގޮތުގެ ްގަާވއިދުަގއިވާ ބަލައިނުގަންނަންޏާ

ޓުވައިލާަފއިްއަނެްއކާްއެްމީހުންްބޭނުންވާްކަންްހާސިލުްއެްވަނީ.ްއެހެންްއެެޖންޑާްއައިޓަމަކަށްްއެްދެވެީންޖަލްސާްހުއް

ްދެއްތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްއެހެންްނަހައްދަވާށޭ.ް

ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީ ްޖަލްސާގައި ްމަޖިލީހުގެ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްކުރިއަްށްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސައްކަތް ހުގެ

ްއެއްބާރުލުންދެއްވަްންްގެންދިއުމަށްްޓަަކއިްހުރިހާްޢިއް ްރިޔާސަތަްށ ްވެސް ްމެންބަރުން ޒަތްތެރި

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްވިއްޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ްނުދެއްވާ ްވަންޏާ، ްކަމަށް ްއެއްބާރުލެްއވުންނުދޭ ްރިޔާަސތަށް ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ.

ްމައްސަލައިގެ ްނިޒާމީ ްމިހާރު ްޖަލްާސްްޖެހޭނީ ްމިހާރު ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދިއުމަށްވުރެ ްތެރޭަގއި ޮއއިވަެރއްެގ

ްގެންދިއުން.ްއެހެންކަމުންް ްކުިރައށް ްއަނެްއކާ ްއަލުން ްމެދުަކނޑާލުަމށްފަހު ްވަރަކަށް ްވަގުަތކަށް،ްކޮންމެވެސް ކޮންމެވެސް

ްއެ ްމެދު ްމައްސަލައާ ްއުޅޭ ްމި ްޖެހިގެން ްކަންތައް،ްމިާހރު ްމި ްގޮތަްށ،ްހަމަޖައްސާްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަދައްކާ ްވެސް ހެންޏާ

ނޑުްމިހާރުް ްގައިްޖަލްސާގެްމަަސއްކަތްްކުިރއަށްގެންދާްގޮތަށްްނިންމީ.11:31ގޮތުގެްމަތީންްއަުޅގަ

ްް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(11:34ްއިނ11:11ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެްދަށުންްކުރިއަށ10.1ްްކުރިއަށްްދާއިރުްއަޅުަގނުޑމެންްމިްތިބީްއެޖެންޑާްއައިޓަމުްއާދެ!ްޖަލްސާގެްމަސައްކަތަިއެގންް

ްމީހުންް ްހުށަހެޅުއްވާފައިވާ ްމުޖްތާޒު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްހަނިމާދޫ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ގެންދާ

ްވާހަ ްބިލަްށ ްމި ްވާހަކަދެއްކުން. ްިބލަށް ްހުއްުޓވުމުގެ ްގަޮލޅުްޓްރެފިކުކުރުން ްއަރުވަނީ ްމި ްފުުރޞަތު ްޓަކައި ކަދެްއކުމަށް

ްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފަށް.
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ް

ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްބޭނުންވަނީް ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅަގނޑު ްކުީރގެްއާދެ!ްޝުކުރިްއޔާ ްމިއަުދގެ އަުޅަގނޑުމެންގެ

ްތެރޭގައިް ްމަޖިލީސް ްމި ްިމހެން ްދުއްަވއިލާފަ. ްވަނީ ްމި ްފަރާުތން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްގޮތެްއގަިއ ްބޭކާރު ްހަމަ ްވެސް ދަށްފަޅި

ްަރއްޔިތުްނެގް ްހާލެއްގައި ްއެްއެވސް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްަވންޏާ ްކަމަށް މަސައްކަތްކުެރވޭ

ްއަ ނޑުމެންނަކަްށްމަޖިލީހުން ްއަޅުގަ ްނަތީޖާ ްުއއްމީދުކުރާ ްރައްޔިތުން ްނޫންނަމަ ްބޭނުންވާ، ްނެރެން ނޑުމެން ޅުގަ

ްސީރިއަސްކޮށްް ްވަރަށް ްޖެހޭ ްއެަބ ްވެސް ްރިޔާސަތުން ްމަޖިީލހުގެ ްަރއްޔިތުންގެ ްދޭތެރޭގައި ްކަންކަމާ ްމި ނުނެރެވޭނެ.

ްއެ ްނިންމައިދެއްވަން. ްނިންމުންތަކެއް ްރަނގަުޅ ްމިްވިސްނާަވޑަިއގެން، ްތަުނގެ ްމި ްގޮތަކަށް ްދުވަަލކު ްނޫނީ ހެން

ނިންމުންތައްްނިންމޭްކަމުގައިްވާނަމަްޖެހިގެންްއަންނަްުދވަހުްހަމަްއެހެންްބަޔަކަށްްއެގޮަތށްްޢަމަލުކުރުމުގެްފުރުޞަުތް

ް ްމީގެ ްތަނުގައި ްމި ްހާލެްއަގއި ްެއއްވެސް ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހެޅި ްތަނަށް ްމި ނުޑްމިއަދު ްދޭ.ްއަޅުގަ ްއެބަ ކުރިންްލިބިގެން

ްމަޖިލީހުގެް ްރައްޔިތުންގެ ްހަމަ ްޤާނޫނަށް ްލާމަރުކަޒީ ްކުރިންވެސް ްނޫން.ްމީގެ ްެއއް ްއުޅެނީ ްހިނގަިއގެން ްކަމެއް ނުހިނގާ

ބައެއްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްހުށަހަޅުއްވާފައިްއެބަްހުރިްިއޞްލާޙު،ްއެްދާއިރާަގއިްއަލުްންއިންތިޚާބުްބޭވުމަށް.ްހަމަް

ްބަލައިގަނެ،ްވޯ ްމިްމަޖިލީހަށް ްެވގެން ްއެކަމަުކްމިއަދު ްހުރި. ްއެބަ ްޮގއްސަ ްިމްހިސާބަށް ްފޮނުަވއި ްއަށް ޓުަލއި،ްކޮމިޓީ

ްކުއްލިް ްހުށަހެޅި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްގޮތަކީ ްއުޅޭ ްމި ްވެގެން ްމިއަދު ްމިހެނެއްނޫން. އުޅެނީކީ

ނުޑްްމައްސަލަްއެއްްޭއގެްޝަރުތުަހމަނުވެގެންްބަލައިނުގަތީމަްޭއގެް ހުރިހާްރުޅިްއެއްްމިްބާލައިލީްއަޅުަގނޑަށާއިްއަުޅގަ

ްއޮތްް ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްެގއްލުމެްއތޯ ްކޮން ްމީގެން ްވަނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގެއްލުމެއްތޯ ްކޮން ްމީގައި ްބިލަށް. ހުށަހެޅި

ްރަ ްތިބި ްކަންބޮުޑވެފަިއ ްދޭތެރޭގައި ްިމކަމާ ްވަނީ ްވެސް ްގެއްލުމެއް ްހުރިހާ ްމީަގއި ްވަނީ. ްމިްކަރުދާހަށް އްޔިތުންނަށް.

ް ްނޭނގެ. ްުދވަހެއް ްވީ ްމިހާރު ްއޮތްާތ ްވައްދާަފއި ްމި ްމަޖިލީހަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހަާޅފައި، ްބިލަށް ްމި 12ްއިޞްލާޙު

ްއެޖެންޑާކުެރވުނީަމ2012ްޑިސެމްބަރް ްއެޖެންޑާުކރެވުނީ. ްމިއަދު ްކިރިޔާ ްއަދި ްއެއް. ްމައްސަލަ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ަގއި

ްފުރުް ްބަހުްސކޮށްލުމުގެ ްތަނަށްްއެއަށް ްމި ްފަރާތުން ްއެްމ.ޑީ.ޕީެގ ްުނވި. ްބޭނުމެއް ްދޭކަށް ްއިްނ ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްވެްސ ޞަތު

ްކުރުންް ްކަންކަން ްމިހެން ްބަލައިުނގަީތމަ. ްޝަރުތުހަމަވެގެން ްތަނަށް ްމި ްެއއް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްބޭނުންވި ހުށަހަޅަން

ްމިއަށްވުރެ ްހުއްޓާލަން. ްޖެހޭހެން ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްީހވަނީ ްޖެހޭ.ްްއަޅުަގނޑަށް ްއެބަ ްޒިންމާދާރުވާން ނޑުމެން އަުޅގަ

ްއޮެވގެންް ްގޮތަށް ްބުނާ ްއެ ްއޮތީ.ްޒާތީްމަޞްލަޙަތު ްމި ްކޮްށފައި ްމިކަން ްއަޅުަގނުޑެގްއޮެވގެނެއްްނޫނޭ ޒާތީްމަޞްލަޙަތު

ްހުށަހެޅީމަ ްބަޖެޓު ްމިސްކިތަށް ްފުރުޤާނު ްހުށަހެޅީމަ، ްއިޞްލާޙު ްބަޖެޓަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ ްވެސް ،ްއަޅުަގނޑު

ްިމް ްނާހާ.ްއެއީ ްޯވޓަކަށް ްވެސް ްއިޞްލާޙުތަަކކަށް ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅީމަ ްއިޞްލާޙު ްބަޖެޓަށް ްހޯދަން ްފައިސާ ފުލެޓަށް

ްނޫންނަމަް ްހަދައިގެން، ްސަބަަބަކށް ްއެއީ ްވާހަކަ ްއެ ްއުސޫެލްއ. ްގެންދިޔަ ްކުރިން ްމީެގ ްޢަމަލުކުރަމުން ތަނުގައި

ްފުރުޞަތުނު ްިމއަށް ްކިަޔއިގެން ނޑުްތަފާތުކުރަނީއޭ ްއަުޅގަ ްމަަސއްކަތްކުެރވުނީމަ ްތެރޭގައި ްތަނުގެ ްމި ްގޮތަށް ލިބޭ
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ްތަކުރާރުކޮށްް ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިުތންގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ކަންބޮޑުވަނީ.

ޑުމެންްއެބަްޖެހޭްތަންޮކޅެއްްއަޅުަގނޑުމެންްއެިކއެކިްސިާޔސީްޕާޓީތަކަށްްނިސްބަްތވާްީމހުންްކަމުގަިއްިވޔަސްްއަުޅަގނ

ްވާނަަމް ްކަމަށް ްމަސައްކަތްކުެރވޭ ްމަތިން ްެއގޮތުގެ ްއެހެންވީމާ، ްމަސައްކަތްކުެރވެން. ްތެރޭގަިއ ްމިތާ ޒިންމާދާރުވާން.

ްތިބެނީ.ް ްމި ްގޮތަށޭ ްބަިއވެރިވާ ްއެކަމުަގއި ްވެސް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކުރަންޏާ ްކަމެއް ްރަނަގޅު ްއިން އެމް.ޑީ.ޕީ

ްރަނގަޅު ްޖެހޭްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަ ްބަިއވެރިވާން ްެވސް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްވެސް ްމީހުން ްއެ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްކޮށްފި ކަެމއް

ނޫންތޯ.ްމިގޮތަށްްމިތާނގައިްަމސައްކަތްނުކުެރވޭްކަމަށްްވާނަމަްދުވަހަކުްރަނަގޅުްގޮެތއްްެނތް.ްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެް

ފައިްއައިސް،ްރަްއޔިތުންްއެކަމާްދޭރެތޭގައިްކަންބޮުޑވެގެންްެއްމެންބަރުންނޭ،ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނޭްކިޔާ

ްާވް ްމި ްއެއްޗަކަށް. ްތާކުްނތާކުނުޖެހޭ ްއެއްވެސް ްވަނީ ްމި ްހުށަހެީޅމަ ްއެއް ްމައްސަލަ ްގުިޅގެން ްއެކަމާ ްދެއްކީމަ، ވާހަކަ

ްއޮތްް ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްއަޣްލަބިްއޔަތު ްކައުންސިލަީކްޙަޤީޤަތުަގއި ްއޮްތްސިޓީ ްމި ްިމއަދު ްވެމެ،ްްގޮތަކީ ްަކއުންސިލަކަށް ސިޓީ

އެްތަނުގައިްތިބެގެންްއެްމީހުންގެްޖީބަށްްބަރުކުރަންްނާޖާއިޒުްގޮތުަގއިްފައިސާތައްްައޅަމުންދާތީްރައްޔިތުންްކަންބޮޑުވެް

ްއެހެންނެއްނޫޭން ްގޯސްވަނީ. ްމި ްއެކަން ްއުޅުނީމަ، ްކޮށްދޭން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަން ްބުނެގެން ްނަހަދާށޭ ްތިހެން ނުކުމެ،

ްެއކަމަށްްޢިއްޒަ ްރައްޔިތުން ްގަލޮޅުގެ ްއިނގޭތޯ ްފެނުނޭ ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްވާްނވީކީ. ްކަންތައްތައް ްމި ްރައީސް ތްތެރި

ްމިް ްމިގޮތަށް ްމިއަދު ްއެެހންވީމާ، ްތަން. ްހުއްޓި ްމަސައްކަތް ްމި ްކައުންސިލުން ްސިޓީ ްމަސަްއކަތުްނ ްކުރި ނުކުމެގެން

އްތޯ.ްދިރާސާކުރަންވީ.ްމިްހުށަހެިޅގެްންއުޅޭްއިޞްލާޙަކުްންމިްބުނާްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުނީމަްބަލަންވީްމީްކިހިެނއްާވްކަމެ

ރާއްޖެތެރެއަާކއިްމާލެއަކާްތަާފތުކުރަނީްއެއްްނޫން.ްމިްއިްޞލާޙުްހުށަހެޅީމަްސިޓީްކައުންސިލަށްްޕްރީސްކޫލުްހިންގުމުގެް

ްބާރުްވެސްްެގއްލިގެންދަނީްެއްއްނޫން...ްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތެރިްމެންބަރު.ްމީހުންްޓްރެފިކުކުރުމުގެްބިލަށްްވާހަކަެދއްކުމަށް،ްކުިރއަްށގެންދަވާ.ްޢިއްޒަތް

ް

ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަްށްމިްބިލަށްްކަމަށްްފުރުޞަތު.ްއެއީްގަާވއިދުަގއިްއެހެންނޫންތޯްއޮތީްރައީސް.ް ްއަޅުަގނޑުްހީކުރީްއަުޅގަ

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑުމެްންކުރިމަތީގައިްމިްވާްބިުލެގް ނޑުްޖަލްސާގެްމަަސއްކަތްްފަށަމުންްދެންނެވިންްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއަުޅގަ

ް.ްވާހަކަ.ްއެހެންކަމުންްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުގެްވާހަކަކޮޅުްމިާހރުންްފެށިގެންްއެްބިލަށްްކުރިއަށްްގެންދެވުމަށްްދަންނަވަން

ް
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ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްތިް ްއަލުން ނޑައިލާަފއި ްމެދުކަ ްޖަލްސާ ްހީކުރީ ނޑު ްވެްސްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްނޫންކަމަށް ްއެހެން ްމިހާރު ްކަމަށް. ްމަތިން ްގޮތުގެ ްެއްއގޮތްާވ ްގަާވއިދާ ްހަމަްްފެއްޓެވީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވާނަމަ

ް ްބަހުސަށް ްއިބްތިދާޢީ ނަޑއެިޅގެން 1ްްކަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއޮވެަފއި، ްބަޔާންކޮށްފައި ްކަމަށް ްއޮންނަްނވާނެ 1ްގަޑިއިރު

ްއެހެންވީާމ،ް ްެދއްތޯ. ްއެއް ްަމްއސަލަ ްއެއީ ްދިޔައިމަ ްނަންބަރަށް ްެދވަނަ ްއެޖެންާޑގެ ްުކއްިލއަކަށް ްބަހުސްނުކޮށް ގަިޑއިރު

ްނަހަ ްގޮތެއް.ްއެހެންނޫނީްއެހެން ްޮކންމެވެސް ްިމްކަމަށް ްރައީސް ްއެހެންެވއްޖެއްާޔްޢިްއަޒތްތެރި އްދަވާ.ްއަުޅަގނުޑްހަމަ

ްވަކިްބަަޔކުްބޭނުންވީމަްމަޖިލީސްްހުއްޓުަވއިލެވޭްއުސޫލަކީްރަނގަޅުްގޮެތއްްނޫނޭ.

ްް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއެދެން. ްމަޑުކޮްށލަދިނުން ްމެންބަރު ްނިޒާމާްޢިއްޒަތްތެރި ްއާމިރަށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްމައްސަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޚިލާފަށްްއާދެ! ްގަވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްހަމަ ްނެގީ ްމި ްއެއް ލަ

މަޖިލީސްްގެންދާތީވެްރިޔާސަުތގެްސަމާލުކަމަށްްއެކަންްގެނަުއމަށްްޓަކައި.ްއަިދވެސްްައޅުަގނޑުމެންްމިްދިމާވެގެންްއުޭޅް

ނ ްއަުޅގަ ްމެންަބރުން ްތަމްސީލުކުރާ ްއެްއ ްާދިއރާ ްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްހައްލުނުކުޭރ. ްެއއް ްަދއްކާްމައްސަލަ ޑުމެން

ނޑައެިޅގެންްނޫނިްއާޔް ވާހަކަތައްްވެްސްައޑުއަހާލަިއ،ްމަޝްވަރާްެއްއގެްތެރެއިންްކޮންމެވެސްްއުސޫލެއްްމިްކަމުގައިްކަ

ްނުކުެރވޭ.ް ްޤަބޫލެއް ްއަުޅަގނޑަށް ްކަމަކަށް ްެގންދެވިދާނެ ްކުރިއަށް ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާ ްމިގޮތަށް ްމަޖިލީސް މި

ްބަ ްއިބްތިާދީއ ްސާުފްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވަރަށް ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށް ްޮއންނަންޖެހޭނެ ްަގޑިއިުރ ްއެްއ ހުސަށް

ްދިޔައިމަ،ްއެއީް ްނަންބަރަށް ްދެވަނަ ްއެޖެންޑާގެ ްހަމަ ްުކއްލިައކަށް ްނާންގާ ްވީނުީވއެއް ްއެކަަމކު ްބަޔާންކޮށްފައިވޭ. ބަހުން

ްބުނީ ްަބހެއް ްއުސޫލުން ްބިރުދައްކާލުމުގެ ްބަޔަކު ްވަކި ްއެއް. ްއެހާްމައްސަލަ ްރިޔާސަތުން ްހަމަ ްގޮުތން ްގުޅޭ ްއެކަމާ މާ

ްރިޔާސަތަްށް ްމަނިކުފާނު ްަކމެއް. ްއޮތް ްރޫލިންދެއްވާފަިއ ްގޮތަަކށް ްވަކި ްރިޔާސަތުން ްކުުރމަކީ ްކަންތައްތަްއ ނޑިކޮށް ފި

ޮއއްވާްެއާއްއަރާަވޑަިއގެންނެވުުމގެްކުރިންްނައިބުްރައީސްގެްމަޤާމުގައިްހުންނެވިްބޭފުޅަކުްވަކިްރޫލިންްއެއްްދެްއވާފައިް

ްވަީން ްކުރިން ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްެއއް. ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިާޒމާ ްެއއީ ްުކރިއަށްނުގެންދަވާށޭ. ްމަޖިލީސް ްގޮތަކަށް ޚިލާފު

ްއެކަމުަގއިްރޫލިންްެއއްްދެްއާވފަ.
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ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރިން ްމެންބަރު ްެއްއްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނުޑވާނީްރޫލިން ްގުިޅގެން ްތިްނުކުތާްނެންެގވުމާ ްހަމަ ބަރު

ނޑުމެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާގެްކަންަތއްްކުިރއަްށްމިްގެންދަނީްހަމަްގަވާއިދުް ނޑުްމިްދަްނނަވަނީްއަުޅގަ އަރުވާފަ.ްއަުޅގަ

11ްއަށްްކަމަށްްބަލާފައ10:30ްްިްއިނ0:00ްްތަންދޭްގޮތަށޭ.ްގަވާއިދާްއެްއޮގތަށޭ.ްއެހެންކަމުންްއެްއިބްތިދާޢީްބަހުސްް

ްނުނިމިް ްއޮންނަނީ ްދެން ްއެޖެްނޑާަގއި ްެއގޮތުން ްއައިޓަމަކަށް. ްއެހެން ްއެޖެންޑާގެ ްފަށަނީ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއަދި ޖަހާއިރު

ގެްދަށުންްމިްއޮތީްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތުގެްދަށުނ10.1ްްހުރިްމަސައްކަތް.ްއެގޮތުންްމިއަދުްވެސްްމިްކުރިއަށްދަނީް

ްއަޅުަގނުޑްކުރިއަ ްއެހެންކަމުން ްގެންަދނީ. ްމި ްކުިރއަށް ްަމސައްކަތް ްބިލެއްގެ ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްކުިރއަށްދިއުމަށް ށްދާ،

ކުރިންވެސްްދެންެނވިންްމިްދަނީްހަމަްގަާވއިދާ،ްަގވާއިދުްަތންދޭްގޮތަށޭްައޅުަގނޑުްމިްަދނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްން

ް ްދަންނަވަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްމައްސަލައިަގއި ްނުނަންގަަވއި،ްހަމަްމި ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ބޭނުންވަނީ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްމެންބަރުން.ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުދެއްާވށޭ ްކުރިައށްގެންދިއުމަށް ްމަސައްކަތް މަޖިލީހުން

ްމިކަހަ ްދުވަހަކުްވެސް ްކޮންމެ ްހަމަްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތްނުކޮށް،ްހަމަ ްތިބެން.ްމިްޖެހޭނީ ްމަސައްކަތްނުކޮށް ްގޮަތކަށް ލަ

ްބޭނުންވަނީ ްއިލްތިމާސްކުރަން ްތަކުރާރުކޮށް ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުން ްހުއްޓާލަން. ްޖަލްސާ

ްފުރުޞަތު ްކުިރައށްގެންދިއުމަށް ްމަސައްކަތް ްމައްސަލަމަޖިލީހުގެ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްވިލުްދެްއާވށޭ. ްހުށަހެޅުމަށް ފުށީްއެއް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދަށް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

42ްއެއްްމިްނެގީްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެްްއަުޅަގނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަް.ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް

ްމާއްާދގެ ްް.ދަށުންްވަނަ ްަގާވއިދުެގ ްޖަލްސ42ްާމަޖިީލހުގެ ްޮކންމެ ްމަޖިލީހުެގ ްބުނަނީ ްާމއްދާގެ ްއެްއގަްްވަނަ ވެސްްއި

ްއޮންނަްއެޖެންޑާ ްއެޖެންޑާންއެއް ްއަދި ްއެވެ. ްރިޔާސަތުންްއަށްްވާނެ ްއިހުތިރާމުކުރަންްނާއިމަޖިލީހުގެ ްވާނެމެންބަރަށް

ްިރޔާސަތުންނާއި ްއިހުތިރާްހުގެމަޖިލީްއެވެ. ްމަޖިލީހުްމުކުރަންވާނެމެންބަރުން ްަކނަޑއަޅާނީ ްއެޖެންޑާ ްރައީސެއެެވ. ެވ.ްގެ

ްެއޖެންޑާްއި)ށ(ގަ ްޖަލްސާގެ ްއެދިފައިްްގައިބުނަނީ ްނިންމަން ްޖަލްސާގައި ްއެ ްކުް،ހިމަނާނީ ްހުށަހަޅާފައިާވްނުވަތަ ރުމަށް

ްމިްނވަރަށްކަންކަމޭ ްއެނގޭ ްސާފުޮކށް ްއެހެންކަމުން ްކުުރމަށްް،. ްނުވަތަ ްނިންމުން ްއެހެން ްވެްސްްއަދި ްތަރުތީބު އެދޭ
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ް)ްވާނެންއޮންނަްއިއެޖެންޑާގަް ްޖަލްސާނ(ެއވެ. ްކޮންމެ ްބުނަނީ ްމި ްއެްއިއެއްގަްަގއި ްޖަލްސާއަކަްށްެވްސ ްއެ ޖެންޑާ

ްފެންނަ ްމެންބަރުންނަށް ްހާޒިރުވެތިބި ްމިްވާނެންއޮންނަން ްސާފުކޮށް ްބުނެފަްއެވެ.ްަވރަށް ްއޮތީ ްއޮންނަްއި ްކުރަން މިކަން

އޮްތްއެއްެޗއްްނޫން.ްމިްބުނަނީްްއިތީްލިޔެފަް؟އޮތީްއިތޯްިލޔެފައިކޮންތަނެްއގައ0ްާއާއ11ްްިްވާދެންްތިްވިދާޅުއުސޫލު.ް

ްއޮންނާނީ ްބަހުސެް،ފުރަތަމަ ްއިބްތިދާޢީ ްޮއތީ ްގޮތުގަމިއަދު ްމެންބަުރްްއިްްއގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްެދކުނު ްގަލޮޅު އޮތީ

ްމައްަސލައޭހު ްއޮތް ްށަހަޅުއްވާފައި ްހުށަހެުޅމާ. ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅުމާް،ގުޅިގެންްްއެ ްމިތާނގަްއެ ނިޒާީމްްއިގުިޅގެން

ްަނގަިއގެން ްގަޑުބަޑުްް،މައްސަލަތައް ްމިތަން ްމައްސަލަްއިކުރުމަށްފަހުގަމުިޅ ްއުފެދުނު ްގެަނއީްްދެން ްތި ްތެރެއިން ްއެްއގެ

ދެންްްދެންްއޮންނަނީ،ްމާއެހެންވީް.ކުރެވުީނއޭތިމަންަންއެއަށްްބަހުސްްްއިފަހުގަކަށްއަލުންްެއތައްްއިރަްްއިްއެކަންްދޫކޮށްލާފަ

ނޑުްމިްދަންނަވަނީ.ެއހެންްމާނަް.ނުނިމިްހުރިްކަންތައްތަކޭ ްއަުޅގަ ްއޮންނަނީްްނުކުރައްވާށޭ މަޖިލީހުެގްަގވާއިދުްިލޔެފައި

ްމީހަކު،ް ްލަފާދޭ ްމީހަކަށް ްިއންނަ ނޑީަގއި ްއިންނަްމީހަކަށް،ްތިްގޮ ްމީހަކު،ްތިތާ ްއިންނަ ްބޭނުމެއްަގއޭ.ްތިތާ ކޮންމެވެސް

ހޭނީްމިްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުްއެންމެންނަށްްއެނގެްންއޮންނަްއުސޫލެއްގެްމަތިންނޭ.ްމީގެްކުރިންްކަންްކޮށްފައިްލަފާދޭންޖެ

ްއޮންނަް ްަގވާއިުދގައި ްވަންޏ216ްްާއުސޫލުން.ްމި ްކަމެއްްދިމާެވއްޖެްކަމަށް ްއޮޭވްއަލަށް ވަނަްާމއްދާަގއިްުބނެފައިްއެބަ

ްކު ްއުސޫލަކުންކަން. ްކޮން ްޢަމަލުކުރާނީ ްގަާވއިދުެގްދެން ްެވގެންދާނީ ްވެސް ްއެކަން ްވަންޏާ ްކަމަށް ްޮކށްފި ްއެކަން ރިން

ްއުޅުއްވަނީ.ްއެހެްނވީމާ،ް ްތި ްކުރައްވަން ްކަން ްމިއަދު ްނޫން ްވެސް ްއުސޫލެއް ްކުރި ްމިކަން ްކުރިން ްގޮުތގަ.ްމީގެ ބައެްއގެ

ެއކަންްުކރިއަށްްނުގެންދެވި،ްއެޖެންާޑްމިްތަނަށްްމައްސަލަްއެއްްހުށަހެޅިއްޖެްކަމަށްްވެއްޖެއްޔާްބަަޔކުްއަުޑގަދަކޮށްގެންް

ްެއކަންް ްލިބިގެންވަނީ. ްމާއްާދއަުކންތޯ ްކޮން ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުެގ ްބާރު ްއުނިކުރުމުގެ ްެއކަން ްހިސާބުން ްއެ އިން

ްވިދާޅުވެަބއްލަާވ.ް ްވެސް ްމަނިކުާފނު ްއަދި ްއަމީންޢާއްމު ްޖެނެރަލާިއ ްަކއުންސެލް ްވިދާުޅވެދެްއވަބަްއލަވާ އަޅުަގނޑަށް

ްިމްއެހެންވީ ްއަގު ްމުއައްސަާސގެ ްމި ްމިހާރު ްމިތާނގައި ްކުރައްވަންޖެހޭނެ. ްމިކަން ްނުގެންދެވޭނެ. ްކުރިއަކަްށ މާ،ްއެހެން

ްމުޅިް ްބެދިއްޖެ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނެތި، ްދިމާލެއް ްދާނެ ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްވެއްޓިފަ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް އޮތީ

ްއަ ްކީއްވެތޯ. ްއެ ްބެދިއްޖެ. ްބާރު ްެއއް ްކުރިއަށްްދައުލަތުގެ ްމަޖިލިސް ްކޮމިޓީތަކާއި ްޚިލާފަށް ްއުސޫލުތަކާ ޅުަގނޑުެމން

ްތިބީ.ް ްމި ްބަނދެވިފައި ްވަދެ ްއެތެރެއަށް ްމިތާ ްހިސާބަށް ްނޭނގޭ ްދިމާލެއް ްދާނެ ްތިބީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ގެންގޮސް

ްޤަބޫލު ްައޅުަގނޑުމެން ްއޮންނާނެކަން ްމިތާގައި ްމަޖިލިސް ްމި ްނެތަސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކުރަންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،

ްހިންގަންް ްމަޖިލިސް ްމި ްމަޖިލިސް، ްރައްޔިތުންގެ ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ހަނދާންކުރަންޖެހޭނެ.

ްޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭނީް ްއެހެންވީމާ،ްިމއަދު ްމަތީން. ްގޮތުގެ ްއެްއގޮްތވާ ްގަާވއިދާިއްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްއޮތް ނަޑއަޅާފައި ކަ

ް 42ްްގަާވއިދުެގ ްއެޖެންޑާާއްވަނަ ްއެ ްޮއންނަންވާނޭ. ްެއއް ްއެޖެންާޑ ްބުނޭ ްއެބަ ްއޭަގއި ްމަތީން. ްގޮުތގެ މާއްާދަގއިާވ

ްއެްއގޮތަށޭްކުިރއަށްްގެންދަންާވނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެނޫންްގޮތަަކށްްމިކަންްކުރިއަށްގެންދާކަށްްއަޅުަގނޑުމެންްފުރުޞަތެއް...

ް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަްށްސާފުެވްއޖެ.ް،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު ވަނަްމާއްދާާއްހަމ42ްްަިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްތިްވިދާުޅވާްަމއްސަލަްއަުޅގަ

އެްއގޮތަށްްކުރިއަށްްމިްދަނީ.ްއެހެންކަމުން،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިްހުށަހެޅުއްވީްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްކަމަކަށްް

ްއެ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމިހާރު ްތޮއްޑޫްބަލައެއްނުގަންނަން. ްއަރުވަނީ ްމި ްފުުރޞަތު ްއަނެއްކާވެސް ްހުށަހެޅުމަށް އް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށް.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްކަެދއްެކވުން:ވާހަތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުް

ްރިާޔސަ ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްެނީގ ްމި ްެއއް ްމައްސަލަ ްިނޒާމީ ްރަީއސް، ްކަންކަްންޢިއްޒަތްތެރި ްތަންކޮޅެއް ތުން

ްިނޒާމީް ްނެގި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއީ ްދަނީ. ްމި ްމިހެން ްދާތީހެްނ ްކަންތައްތައް ްވަނދުކޮށް ްތަންކޮޅެއް ނިންމުމުގައި

ްދެކެމޭ.ް ްކަމަށް ްއޮތް ްކަމެއް ްކަހަލަ ްމަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ްވިދާުޅީވ ްޖަވާބުދާީރވަމުން ްއޭރު ްިރޔާސަތުން މައްސަލަިއގައި

ް ްއެހެންވީމާ،1ްްއެހެންނަމަވެސް، ްހަމައެއްނުޖެހޭ. ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްބަލައިލާނީ. ްއެހެން ްބަހުސްކޮށްލާފައޭ ްއަދި ަގޑިއިުރ

ްވަލުަގިއް ްހުދު ްއެ ްމެންބަރުން.ްރިޔާސަތުން ްހުރިހާ ްއެއްލަން ްދިމާލަށް ްއެދެން،ްހުުދްވަލެްއްރިޔާސަތާ އަޅުަގނުޑްހަމަ

ްމަގުއޮޅިފަ ްއޮތީ ްތި ްމިހާރު ްރިޔާސަތަށް ްހިފަން. ްޖެހޭ ްރިޔާސަުތްއެބަ ްނޫނިްއޔާ ްއެއްަލއިގެން ްވާ ްހުދު ްއެހެންވީމާ، .

ސަލާމަތްކުރެވޭކަށްްނެތް.ްެއީއްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަކީ،ްމިްނިންމާލަނީ.ްޤާނޫނުހަދާްމަޖިލިސް.ްޤާނޫނުހަދާްމަޖިލީހުގަިއް

ް ްވަލެއްހާ ްސާފުވާންޖެހޭނެ.ްހުދު ްސާފުވާންޖެހޭނެ.ްވަރަށް ްަވރަށް ްއެޖެންޑާކުެރޭވއިރު ްއިނގޭތޯ.ްއެްއޗެއް ސާފުވާންޖެހޭނެ

ްސާފުނުވެގެންްމިހާރުްކަންކަްންސާފުނުވެގެންްތިްއުޅެނީ.ް

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑް ނޑަށްްޖެހެނީްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިްހުށަހެޅުއްވީްިނޒާމާްބެހޭްމައްސަަލްއެއްްނޫން.ްއެހެންކަމުން،ްައޅުގަ

ްކު ްބިލަިއގެން ްއޮްތ ްމި ްެއްއްކުރިމަތީގަިއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްއާދެ! ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތެއް ްިދއުމަށް ިރއަށް

ްހުށަހެޅުމަށްްޓަކައިްފުރަތަމަްފުރުޞަތެއްްމިްއަރުވަނީްހޯރަުފށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދަށް.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް
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 ްވުން:ކަދެއްކެްވާހައަޙްމަދުްރަޝީދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްްހޯރަފުށީ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގައިްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފަށްް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

އެްބިލަށްްބަހުސްކުރުމުގެްފުރުޞަތުްލިބެންޖެހޭނެ.ްއެއީްއެްބޭފުޅާްހުށަހެޅުއްވިްބިލަށްްއަދިްއެންމެްމެންބަރަކަށްްވެސްް

ްވާހަކަެއއްނުދެެކވޭ.

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރިއަށްދަނީ.ްޢިްއޒަތްތެރިް ްއަދިެވސް ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުެގްބަހުސްގެ ްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ނުޑްފުރުޞަތުއަރުވާަފއިްއޮތީްގަޮލޅުްދެކުނުްދާއިރާެގްޢިްއޒަތްތެިރް މެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއެބަްޮއތް.ްމިހާރުވެސްްއަުޅގަ

ްފުރުޞަުތއަރުާވްމެ ްއަޅުަގނޑު ްކުިރއަށްަވޑަިއގަތުމަށް ްގެންިދއުމަށް، ްކުިރއަށް ްބިލައިގެން ްމި ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ންބަރު

ްވާހަކަްދަންނަވަން.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުް

ްއާދެ!ްޝުކުރިްއޔާ،ްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް...

ް

 ްހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރަށް...

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުް

ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްއާދެ!ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުދެއްވީތީ. ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްބިލަށް ްހުށަހަޅާފަިއވާ ހީވަީންއަޅުަގނޑު

ްދެމެހެއްޓޭް ްވާނަމަ، ްކަމަށް ްނެގެހެްއޭޓ ްރަނގަޅަށް ްރިާޔސަތަށް ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްގަާވިއދު ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްފުރަތަމަް ްއެންމެ ްދިަމއެއްުނވާނެ. ްމައްސަލަތަކެއް ްދިމާވާ ްިމ ްމިއަދު ްމަޖިލީހުގައި ްވެސް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްވާނަމަ، ކަމަށް

ްހި ްމި ްމިއަދު ްފެށިގެން ްޙަޤީޤަުތގަިއްދުވަހުން ްވާތީ ްއިހުމާލުވެވިަފއި ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ްވެސް ސާބަށް

ްމިކަހަލަްކަންކަންްދިމާވެފައިްހުރިްކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްފާހަަގކުރެވެނީ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބަރުންގެްޢަމަލުތައްްބެހެއްޓުމަށްްދަންނަވަން.ްވާހަކަދަްއކާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްދަތިނުވާނެްގޮތަކަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެން

ްދެކުުން ްމައްޗަންގޮޅީ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްދަންނަވަން. ްެވސް ްއިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް އަދި

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްމައްޗަންގޮް

ްިނޒާމާް ްއެްއޗަކީ، ްއޮތް ްދަންަނވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްެބހޭ ްޕްރީސްކޫލާ ްލިބިއްޖެ. ްނަަމވެސް ްގަދަކަމުން ޝުކުރިއްާޔ.

ްލިޔެަފއި ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްާދިއރާއަކަށް ްއެއް ްހުސްެއކަނި ްެއއީ ްެނީގ ްމި ްެއއް ްމައްސަލަ ްތ.ްްބެހޭ ްވާތީ ްެއއްަޗކަށް އޮތް

ްއެހެންވީމާ،ް ްދަރަޖައިގަ. ްދަށު ްވަރަށް ްއޮތީ ްކަންތައް ްޕްރީސްކޫުލގެ ްވެސް ްމަޑިފުށީގައި ްާއއި ްދިޔަމިނގިލީގަ އަތޮޅު

ްއައީ.ް ްމި ްދެކެފައި ްހަަމލޮލުން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއކަންތައްތައް ްއެހެންވީމާ، ްހުރީ. ްހަދާފައި ނޑިފަނުން ްދަ ހުސްއެކަނި

ްމީހެކޭ ްމާލޭ ްްއަޅުަގނޑު ްމީހުން ްނެތް ްގޯތިެގދޮރު ްމީހުންގެ ްމާލޭ ްގޯތިގެދޮރ511ްްުކިޔާފައި ްރުފިޔާ މިލިއަން

އިމާރާތްކުރުމަށްްޓަަކއިްލޯނެްއގެްގޮތުަގއިްބަޖެޓުަގއިްހިމެީނމަްވެސްްބުނީ،ްތިއީްވަިކްދާއިރާައކަށްްއޮތީމަ،ްއެހެންވީަމް

ްތިްއެްއޗެއްްނުހިމެނޭނޭ.ް

ް

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްނޫން،ްޢިއްޒަ ްއެއް ްމައްސަލަ ްެބހޭ ްނިޒާމާ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްތިީއ ްމެންބަރު، ތްތެރި

ްމެންބަުރް ްޢިްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުއަރުާވފައިވާ ްާވހަކަދެއްކުމަށް ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްދަންނަވަން. އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް

 ައރުވަން.ްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްގެންދިއުމަށްްފުރުޞަތު

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުް

ްރަްއޔިތުންެގް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްާޔ، އާދެ!

އްޔިތުންްއެދޭްގޮތަށްްމިތާްމަސައްކަތްކުރަްންމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްގޮތުގައިްމަޖިލީހަށްްއައިސްްތިބިްކަމަށްްވާނަމަްރަ

ްމީހުންެގް ްއެ ްނުކުމެގެން، ްރަްއޔިތުން ްތެެރއަށް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވާން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޔަކަށް ދަންނަ

 އަުޑއުފުލައި،ްއެްމީހުންގެްުޝޢޫރުތައް...

ް
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 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ތެރިްމެންބަރުްމަޑުކޮށްަލދެއްވުންްއެދެން.ްމިހާރުްއަުޅަގނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަުރވަނީްވާހަކަދަްއކަވަމުންްގެންދަވާްިޢއްޒަތް

ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްހުށަހެޅުމަށްްޓަކައި،ްއިތުރުްއެެހންްމައްސަލަްއެއްްހުށަހެޅުމަށްްޓަކައިްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރެގް

 ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްޒާމީްމައްސަލަ()ނި

ް

 ްވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުް

ްތަނަށްް ްމި ްބިލަކީ ްޕްރީސްކޫލުގެ ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްރައީސް.ްއަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހެޅި ްބިލު ްެއ ްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްބަދަލުތަކެްއްްމީދޫ ްގިނަ ްވަރަށް ްޚިލާަފށް ގޮތާ

ްހުށަހަޅާފަިއް ްގޮތަކަށް ްލުއިަފސޭހަ ްސަުރކާރަށް ްއޭުރގައި ްބަދަލުކޮށްލަިއ، ްބިލު ްމުޅި ްއެތި، ްމުޅި ްބިލު ްއެ ގެނެސްގެްނ،

ނުޑގެ... ްއޮތްްބިލެއް.ްއެހެންކަމުން،ްިމއަދުްހުށަހެޅިފައިވާްބިލަކީްއަުޅގަ

ް

 

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްނޫން.ްޢިއް ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްިތއީ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަަލ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްިވދާޅުވީ ްތި ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްއެހެންކަމުން،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްކަަމކަށްްޤަބޫލެއްުނކުރަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

 ްކަދެްއެކުވން:ވާހަކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުް

ްަވގުުތް ްބަހުސްގެ ްބަހުސްކުރަމުންދަނިކޮށް، ްބިލަކަށް ްހުށަހެޅި ްމިއަދު ްގޮތުން ްގުޅޭ ްއެަކމާ ނޑު ްއަޅުގަ ނިންމުމަށް،

ނޑައެިޅގެންްވަކިްބަޔަކުްބިރުދައްކާީލމަްއެްބަހުސްްއަނެއްކާްއެހެންްއެއްަޗކަށް،ްއެހެންްބިލަކަްށް ހަމަނުވަނީސްްހަމަްކަ

ްއުސޫ ްދާ ްއަޅުަގނޑުްބަދަލުކޮށްގެން ްނޫނޭ ްކަމެއް ްކުެރިވދާ ްމަތީން ްގޮތުގެ ްެއްއގޮތްވާ ްގަާވއިދާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ލަކީ

ްގެނެސްެދއްވާށޭ.ް ްހައްލެއް ްެއކަމަށް ްރިާޔސަތުން ްނުކުެރްއވޭނެ. ްެއގޮތަށް ްއެކަން ްދަންނަވަނީ. ްމި ތަކުރާރުކޮށް

ނޑަްށްގެނެސްދެްއވަިއގެންްނޫނިއްޔާްމިްޖަލްސާްކުރިއަށްްގެންދެވިާދނެްކަމަކަ ށްްއަޅުަގނަޑކަށްްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ްއަުޅގަ

ނޑުްމިްދަންނަވަނީ... ްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްރިޔާސަތަށްްއަުޅގަ
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ް

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްނިޒާމާް ްސާފުެވއްޖެ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނެންގެިވ ްތި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޭއގެް ނުޑ، ްއަުޅގަ ްވާހަަކދެއްކުމަށް ްފުރުޞަތުއެރުވޭނީ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންކަމުން ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ބެހޭ

ްކުރީަގއިްވިލުފުށީްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަންްނިޒާމީްމައްސަލަައކަށް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާޟުްރަޝީދުްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރު

.ްމީގައިްމިްބުނަނީްކައުންސެލްްވަނަްމާއްާދގެްދަށުނ15ްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްމިްނަގަނީްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދެގް

ް ްޖެނެރަލްގެ ްލަފާދީ، ްޤާނޫނީ ްމަޖިލީހަށް ްތަމްސީލުކުރަންޖެމަސްއޫލިއްޔަަތކީ ްމަޖިލިސް ްގޮތުން ްހާލަތުގައިްޤާނޫނީ ހޭ

ްތަމްސީލުމަޖި ްބުނަނީ)ށ(މާއްދާގެްްކުރުމެވެ.ްއެްލިސް ްލަފަޔާްލްަކއުންސެްަގއި ްޤާނޫނީ ްއެހީތެރިކަންްޖެނެރަލް ްޤާނޫނީ އި

ެއވެ.ްއެހެންވީާމ،ްއަޅުަގނޑުްސާފުކޮށްލަންްްހުރެތަކުންްއެްއކިބާވެމެންބަރުންނަށާއިްމަޖިލީހަށްްދޭންވާނީްސިޔާސީްނުފޫޒު

ްވާހަކަދެެކވެމު ްކުރިން ްމީގެ ްމަްއސަލަބޭނުންވަނީ ްދިޔަ ްމެންބަރުްް،ން ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްދެކުނު ގަލޮޅު

ްއިޞްލާޙުހުށަހަޅުއްވާފައިް ްޤާނޫނަށް ްއިވާ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްކުރިއަށްގެންނަން ްއައިޓަމެްއެގްޞްލާޙު ްއާ ްމިހާރު ނުގެންޮގސް

ްމި ްމިކަން ްޤާނޫނުްދަށުން ްއަދި ްއާއި ްކީްއވެގެންތޯ ްތަޢާގެންދަނީ ްޤާނޫނަށް ްނުވަތަ ްއިޞްލާޙަރުޟުއަސާސީ ްށްކަނުވާ

އެހެްނވީމާ،ްއުޅެނީްކީއްެވގެންތޯ.ްްގެންދިއުމުގެްފުރުޞަތުްމިްމަޖިލީހަށްްނުލިބިގެންްމިކުރިައށްްވާއިުރގައިްއެްިއޞްލާޙު

ޖެނެރަލްްދެއްވިްލަފާގެްމަތިންތޯ؟ްއެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްްކުރައްވަނީްަކއުންސެލްްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްކަންތައްްތި

ްމާއްދާއަކާހުށަހެ ްކޮން ްޤާނޫނުގެ ްހުށަހެޅުއްވުަމކީ ްބަހުސްްޅުއްވި ްމިހާރު ްއިތުުރްްރުމަކާކުަތޢާރުޟުވެގެންތޯ ނުލައި

ްތި ްައއިޓަމަކަށް ްމަތިންްއެޖެންޑާެގ ްހަމަތަކުގެ ްޤާނޫނީ ްއެހެންވީމާ، ްވަަޑއިގަންަނވަނީ. ްގަާވއިދާް، ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި

ްމަތިންްއެްއގޮތްވާ ްހުށަހަޅައިގެންްމިްްމެންބަރަކުްމަޖިލީހުގެްގޮތުގެ ްޢިއްޒަތްތެރިްް،ތަނަށް ްއެ ްދުވަހެްއްވަންދެން އެަތއް

ްފާހަގަކުރެްއވި ްދުވަެހއްްފަދައިންްމެންބަރު ްތަރުތީބަކުންްއެަތއް ްވަންދެން ްއައިސްްިކއޫ، ްމިތަނަށް ުދްމިއަް،ައކުްނ

ްހިސާބުންްއެް،އްސަލަތައްްނެގީމަކަމަށްްނިޒާމީްމަްބަޔަކުްއެކަންްކުިރއަށްްނުގެންދެވޭނެްވަކިް،ސްްފެށިއިބްތިދާޢީްބަހު

ްއަިއޓަމު ްގަޑުބަޑުކޮށްފަިއ،ްެއޖެންޑާގެ ްކުރިއަމަޖިލިސް ްބަދަލުކޮށްގެން ްހައިސިތައް ްކޮން ްޤާނޫނީ ްގެންެދވޭނީ އްޔަތެްއެގްށް

ްއޮ ްދެއްވާފައި ްޖެނެރަލް ްކައުންސެލް ްއެއީ ްލިބިގެންތޯ؟ ްބާރެއް ްކޮން ްލަފަޔަދަށުންތޯ؟ ްރިޔާސަތުްންްކާްތް އެއްގޮތަށްތޯ
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ްތިްކު ްގެންދިޔަޔަްރިއަށް ްކުިރއަށް ްިކތަންމެއިރަކު ްމަޖިލިްސްގެންަދވަނީ. ްނުދޭނަން ްފުރުޞަތެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ސް

ްނުދޭނަން.ްްްވަނީ،ދަންނަްކުރިއަށްްމިގޮތަށްްގެންދާކަށެއް.ްހަމަްވަރަށްްސާފުކޮށްްމި

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ަގިއްއަޅުަގނޑުްވާނީްައޅުަގނުޑްމައްސަލައިއެއްްނޫން.ްތިްްހޭްމައްސަލަބެްމާނެންގެނީްނިޒާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްތި

ްފަށައިގަތުމާ ްހަމަ ްއަރުވާފަްމިތަނަށް ްއެއް ްރޫލިން ްމިއެކު ނޑު ްައޅުގަ ްގަވާް. ްމަޖިލީހުގެ ްމިއަދުްްއިާދ،ދަނީ ްހަމަ އަދި

ނަޑއެޅިފަިއވާ އެްއްނޫން.ްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާްނެންގެނީްެވސްްެއއްގޮތަށް.ްެއހެންކަމުންްތިްހެދިފައިވާްެއޖެންޑާއާް،ކަ

ްވާހަކަ ްބޭނުންފުޅުވާ ްދަންނަވަން ްމެންބަރުންނަށް ްމަސައްކަތްްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަލްސާގެ ްމިހާރުގެ ްމިއަދުގެ ކުރިއަށްްްއަކީ

ްއެއްބާރުލުންގެންދި ްމެންބަރުން ްްނުދެއްވާއުމަށް ްވިއްޔާކަމަށް ްޖަލްސާގެްްވަނީ ްއަނެއްކާެވސް ްޖެހޭނީ ނޑަށް އަުޅގަ

ްމަސައްކަ ްފަސްކުރާށޭ. ްގަިޑއަކަްށ ްއެހެން ްނިޒާމާތް ްމެންބަރުން ްނެގިްްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަތަކެއް ްގިނަ ްކިތަންމެ ްބެހޭ

ްމިވިޔަްކަމަށް ްހައްލުެވގެނެއްމަްއސަްސް ްދާނީްލަ ްއަދިެވސް ްއަޅުަގނޑު ްފެންނަނީ، ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންަކމުން ނުދާނެ.

ް ްަފހުގައިއަދި ްަވގުތުކޮަޅކަށް ްިޢއްޒަތްތެް،ކުޑަ ްމެންަބރުންނާ ްރި ްއެހެން ްވާހަކަދައްކަންޖެހޭ ްހަމަ ްފަރާތަކާއަދި

ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްަޖލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންކަމުްންްވާހަކަދަްއކާފައި ނޑާލަން. ްމެދުކަ ްޖެހޭނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ޓަކައި

ްމި ްކުރިމަތީަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރު ްމެންބަރުން ްވާހަކަދެއްކުްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލަށް ކަމަށްްްނުދެއްވާފުރުޞަތުްުމގެއޮތް

ްްނިޒާމާްްއަޅުަގނޑު،ްވަންޏާ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްދާއިރާގެްްހުށަހެޅުމަށްއެއް ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްއަޅުަގނޑު ޓަކައި

ްއަރުވަން.ްޢަބްދުއްރަޙީމަށްްފުރުޞަތުهللاްންބަރުްޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްއެޖެންޑާ ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްގަާވއިދާްްއާއިްޝުކުރިއްޔާ ްމަޖީލީހުގެ

ްބަހުއެްއގޮ ްއިބްތިާދޢީ ްކުރިއަށްދާންޖެހޭނެ. ްޖަލްާސ ްމަޖިލީހުގެ ްއެޖެންޑާްތަށް ްމިއަދުެގ ނަޑއެޅިަފއިާވ ްކަ އަްށްްސަށް

ނޑަް ްއެޅިފައިްކަ ްހަމަވި ްވަގުތު ްެއްއގަިޑއިރުެގ ްމިވާ ްމެންބަރުންްކަމަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހައި ްތިބި ވެސްްްމަޖިލީހުގައި

ްނަަގިއގެންގަ ްމައްސަތައް ްނިޒާމީ ްތެރެއިން ްނިޒާމުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޖެހިގެންްް،ބޫލުކުރަްއވާނެ. ްޮއއިވަުރަގއި ްނިޒާމުގެ އެ

ްދެ ނޑުމަށްްމަޖިލިސް ްމެދުކެ ްފަހުގަފަހަރަށް ްއިރުްފެށުނުއި ްފެށުނުއިުރގައ11ްިަގއި، ްަވގުތުްއެްޖެހިއިރު ްއގަިޑއިުރގެ

ްމަްއސަލައަްވާނެހަމަވެފައި ްކުއްލި ްމަޖިލީހުގެ ްކުރީގައި ްމީގެ ްކަކަމަށް ްދުވަހެއްަގއިބަހުސްށް ްދިޔަ ްވާނީްްކުރަމުން ވެސް

ނަޑއަޅާފަ ހުށަހެޅިްފަރާތަށް،ްމަެވގެންްިދޔައިުރގައިްސްގެްެއއްަގޑިއިުރގެްަވގުތުްހަސަލަިއގެްބަހު.ްކުއްލިްމައްއެގޮތަށްްކަ
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ްތާއީދު ްފަރާތަށް ްހުަށހެޅި ްއިތުރުކުރަްނވެގެން ްވަނިކޮށްވަގުތު ްނުކޮށްފައި ްރަީއްސްލިބިފައިނުާތއީދު، ްޢިއްޒަތްތެރި ަވނިކޮށް

ްދުވަހެްއގަްބުނިްމި ްދިޔަ ްގޮތަށް ްރިޔާަސތުއި ްމަޖިލީހުގެ ްހަމަެވއްޖޭވެސް ްއެްއގަިޑއިރު ްވަނީ ްއެްއގަިޑއިން ްތެރޭަގއިް. ރު

ްއެއްާބރުލުންޢިއްޒަ ްމެންބަރުން ްއެތްތެރި ްކުރިއަށްްނުދީގެން ްބަހުސް ްގޮުތގަިއްދުވަހުގެ ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ނުދިޔައީ.

ްގެންދިއުމަށްް ްކުިރއަށް ްއަނެއްބައި ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްގަޓަްމިއަދު ްއެބަކައި ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްދެކުނު ްއެްްލޮޅު ްޖެހޭ

ްސްގެްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަުތގެްތެރެއަށްްދާނެނިމިއްޖެކަމަށާއިްއިްބތިދާޢީްބަހުްސްތިދާީޢްބަހުނިކުފާނުގެްބިލުގެްއިބްމަ

އިބްތިދާޢީްްބޭފުާޅގެްބިލުްއެމިއަދުްދާން.ްށްިއގެންްކުިރއައަްއަށްްއެއްަބްސވެަވޑަިއގެންްމިއަުދގެްޖަލްސާްކަމަށްްއަމިއްލަ

ްޒަތްތެރިްރައީސް...ްޢިއްް،ސްްގެްެއއްަގޑިއިރުްހަމަިވަކމުގައިްވިޔަސްބަހު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދިއުން(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެން

ނުނިމިްހުރިްްެވ،ބިލަކީްވޯޓަށްްދާނެްބިލަކަށްްނުވާތީްސްްމިައދުްއެވިޔަްގައިކަމުބަހުސްގެްއެްއގަިޑިއރުްހަމަވިއިބްތިދާޢީް

ްްއެްތެރެއަށްްމަސައްކަުތގެ ްގޮއްސި ްްވަންޏާްކަމަށްިބލު ްކުރިއަށްއަޅުަގނޑަށް ްޖަލްސާ ްމިއަދުެގ ންދަްންގެީހވަނީ

ް..ކަމަށް.ްދާނެފުރުޞަތުްފަހިވެގެން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެން ްދަންނަވަން.ްނިޒާމާވަޑަްބަރު،ްއިށީނދެޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަްއިގަތުމަށް ްތިްބެހޭ ްނޫން ްހުށަހެޅުއްވީ.ްނިޒާމާްްއެއް

ްމައްސަލަ ްމިްބެހޭ ްމިއަދު ްވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްކުރިއަށްްއެއް ްޢިއްޒަތްްބެހޭްގޮތާްްދާޖަލްސާ ތެރިްގޮތުން

ްމަޢުލޫމާތުއަރުވާފަ ްއަޅުްމެންބަރުންނަށް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑުމެންް. ްްގެގަ ްކުރިއަްށގެންދިއުމަްށްމި ޖަލްސާ

ނޑަށްްޖެހޭނީްްކަމަށްްނުދެްއވާއެއްބާރުލުން ނުޑްްކޮށްލަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްޖަލްސާްފަސްމިްާވނަމަްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްމައްްމި ްމި ްއެންމެސަލައިދެނީ ްއަރުާވ ްހުށަހެޅުްަގިއ ްމައްސަލަ ްނިޒާީމ ްއެހެންކަމުްމަށްފަހު ްފުރުޞަތު. ންްޓަަކއި

ްއަރުވަން.ްރުްއަޙްމަދުްއާމިރަށްްފުރުޞަތުކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްިނޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްމަްއސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްބެހޭ ްަރއީސަށްްއެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްެވސްްެނގީ

ްބަހުއެިގވަަޑއިް ްބިލެއްގެ ްފަދައިްނ ްގަންނަވާނޭ ްަކނޑަެއޅިފައި ްއޮްސކުރުމަށް ްބެހިގެްނވ3ްާންނަ ްވަރަްށްްގަިޑއިރު ގޮތް

މެންބަރުންނަށްްވަގުުތްްޮއންނަވަރާއިްޕާޓީަތކަށްްނިސްަބތްނުވާްަވގުތުްސާފުކޮށްްރިޔާސަތުންްވިދާުޅަވމުންދަނީ.ްޕާޓީތަކަށް

ނަޑއެޅިފަިއްއޮންނައިުރަގއިްސަށްްފުރަތަމަްއެްއގަިޑއިރުްދާޢީްބަހުސްގެްަވގުތަީކ،ްަބހުއޮންނަވަރާ.ްއެހެންކަމުންްއިްބތި ކަ

ް..ނެތިްއެްއގަިޑިއރުްފާއިތުެވގެންދިޔައިމާްެއއީްބަހުސްގެ.ްސްކުރުމެއްބަހު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު، ްިނޒާމާްޢިއްޒަތްތެރި ްެނންގެވީ ްމައްސަލަްްތި ްެއއްްނޫން.ްޕާޓީތަކަށާްްބެހޭްމައްސަލަްމާއެއްްނޫން.ްިނޒާްބެހޭ

ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނަޑއެޅިފަިއވާްއަދި ްކަ ްބަދަލެއްްޓަަކއި ްަވގުތަކަށް އުންޏެްއްް،ެއްއވެސް

ްމި ްުކރިމަތީގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންކަމުން ްނާންނާނެ. ްއުނިކަމެއް ްބިލަށްްްނާންނާނެ. އޮތް

ްމެންްހަކަދެްއކުމަށްވާ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްމަޚްލޫފަށްްފުރުޞަތުޓަކައި ްއަްޙމަދު ްމެންބަރުްއަރުވަން.ްޢިއްޒަތްތެބަރު ރި

ްއަރުވަނީ.ްވާހަކަކޮޅުްކުރިއަްށގެންދިއުމަްށްމިްފުރުޞަތު

ް

ްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:މަޚްްމަދުޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްގަލޮ

ްޢިް ްޝުކުިރއްޔާ ްމިއާދެ! ްުހށަހަޅާފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްބިލުްއްޒަތްެތރި ްތަކުރާރުކޮްށްް،ވާ ްހަމަ ނޑު ައޅުގަ

ްަރއްޔިތުްނގެ ްގަލޮޅު ްމިީއ ްބޭނުންވަނީ ްހަްދަންނަވާލަން ްަބިއވެިރވުމަކާވެްސ ްބޮޑު ްވަރަށް ނޑުްްމަ ްއަުޅގަ އެީކގަިއ

ްމި ްބިލެކޭ.ްމިހެން ްއޮތް ްމިްހުށަހަޅާފައި ްރައްޔިތުންގެްވާހަކަ ްއިންތިޚާބުްދަންނަވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްގަލޮުޅްމަޖިލީހަށް ކުރީ

ްއެ ްރައްޔިތުން. ްދާއިރާގެ ްމިްްދެކުނު ްއުފުލެންޖެހޭނެ. ނޑަށް ްައޅުގަ ްމިތާގައި ްއަޑު ްލަދެއްްމީހުންގެ ްއެްއވެސް ްތަނުގައި

ްމުސާރަް ްއިމްތިޔާޒުތަކާއި ްއެލަވަންސާްނެތި ްކޮމިޓީ ްޒާތީްއާއި ްފާސްކުރާއިރުަގއި ްނެތިފައިމަޞްްެއްއޗެހި ގަލޮޅުް،ްލަޙަތު

ްކަމެއްރައްޔިތުން ްވެއްދީމަްމިްގެ ްކަމަށްްމައްސަލަްތަަނށް ްނޭްއެއް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްދެން ްމިނވަންޏާ ތަނުަގިއްްގޭ

ްމިތާްކުރާނެމަސައްކަތް ްބަަޔކު ްހަޅޭއްެލވިޔަްްގޮެތއް.ްއެެހންވީމާ،ްކިތަންެމވަރަކަށް ްތަކުރާރުކޮްށްތެރޭ ްއަޅުަގނުޑްހަމަ ސް

ްވޯދަން ްއަޅުަގނޑަށް ްމިޓުނަވައިލާނީ ްއަުޅަގނޑު ްއެްދީގެން ްއުފުލާނަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްއަޑު ްފަރާތްތަކުގެ ްހޮވި ްމަޖީލީހަށް

ނޑުްިބލުްމި ްްއެްމީހުންްއެދިގެންްއިޞްލާޙުތައްްވެސްްމިްތަނަށް...ްތަނަށްްވައްދާނަން.ްމީހުންްއެދިގެންްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑަްށްގަދަންނަވަން.ްމިހާރުްއަޅުްށްދެއްުވމަލަމަޑުކޮށްްރުޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު ްބޫލުކުެރިވއްޖެްމިގަ

ްތިް،ވަގުތުް ްޢަމަލުތައް ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޖަލްސާގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުެގްބަހައްޓަްމިހާރު ްގޮތުން ވާ

ްކުިރއަށް ްްނުދެވޭނެމަސައްކަތަިއގެން ްޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންކަމުން ްމިްކަމަށް. ްަގޑިއަކަށް ްއެހެން ްއަނެއްާކވެސް

ހެންކަމުންްޖަހާއިރު.ްއ1ްެޖަލްސާގެްމަސައްކަތްްކުރިއަށްދާނީްމެންދުރުފަހުްްޖަލްސާގެްމަސައްކަތްްފަސްކުަރން.ްދެންްމި

ްތްޖަލްސާެގްމަސައްކަ،ްޖަހާއިުރްމަޖިލީހުގެްމަަސއްކަތ1ްްް،ދަންނަވަމުންްޢިއްޒަތްތެރިްހުރިހާްމެންބަރުންްވަަޑިއގަތުމަށް

ނޑާލީ.ްްމިް،ދާނެްވާހަކަްދަންނަވަުމންކުރިއަށް ްވަގުތުްޖަލްސާގެްމަަސއްކަތްްމެދުކަ

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން ް(އަށ12:31ްްްއިނ11:56ްްް:ް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް]އަށ13:12ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްކުިރއަށްްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ްއަޅުަގނޑު ްްފަށަނީ. ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ް،11ގެންާދނީ

މަދުްމުޖުތާޒުްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްސަރުކާުރގެްފަރާތުންްހަނިމާދޫްދާއ11.1ްިނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތްތައް.ް

ްކުރިއަށްްހުށަ ްބަހުސް ްޓްރެފިކުކުރުމުގެ ްމީހުން ްފުރަހަޅުއްވާފަިއވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިްގެންދިއުން. ްފުރުޞަތު އަރުވަނީްްތަމަ

ްރަޝީދަށް.ްްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްމާފަންނުްދެކު

ް

ްމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމާފަންނުްދެ

ްރަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޓްރެފިކިންއާޝުކުރިއްޔާ ްބަޣާވާތުގެްސަރުކާރުް،ގޮތުންްސަރުކާރުންްބެހޭްީއސް.ްހިއުމަން ްމިްނުވަތަ ން

ްދެކޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލަކީ ްކުިރއްސުެރ،ގޮތުްްފޮނުވާފައިވާ ްދުވަހެއް ްެއތައް ްީމގެ ްބޭރުްރާއްޖެްގައި ްެއކިްއިން ގެ

ްޖަމު ްނަތީޖާބައިނަލްއަޤްވާމީ ްދިއުމުގެ ްގޮވަމުން ްއެދި ްމިކަމަށް ްގޮުތންްޢިއްޔާތަުކން ްމެދުގަިއްް،އެއްގެ ްރާއްޖެއާ އަދި

ްފިަޔވަޅުަތކުގެްސަ ްހަރުކަށި ްކައަޅާފަިއވާ ްގަބަބުން ްައޅުަގނޑަށް ްހާލަތެއްގަ.ްބޫުލކުރެވެނީ،މަށް އެހެންނަމަވެްސްްމަޖްޫބރު

ްފެނޭ.ްބިލުގައިްހިމެނޭްޓްރެފިކުކުރުމާްގުޭޅްކަންކަންްެވސްްނުްތަެނއްްވާއެްމަގްސަދުްހާސިލުބިލުންްއަޅުަގނޑަކަށްްްމި

ް..ެމންބަރުން.14ްކޮމިޓީގައިްްވިލަރެސްކުރާްކޮމިީޓގަިއ،ްަސރުކާރުންްމި

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:
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ްރައީސް. ްނިޒާމާްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަްއަޅުަގނޑު ްމިްބެހޭ ްްއެއް ްމިއަދު ްމަޖިލީހުގައި ްމި ހުށަހެޅި،ްނެގީ

ްޕްރީ ްދިޔަ ްވީުނވީބަހުސްކުރެވެމުން ްބިލަށް ްނޭްސްކޫލުގެ ްއެޖެންޑާއަްެއއް ްއެހެން ްދިޔައިނގި ްއުސޫަލކުންްް.މަކަށް ް،ކޮން

ްމި ްވެގެންްކިހިނެއްތޯ ްވަދިޔަީއ. ްއަދިެވސް ްމިކަން ްތެރެއިންްއަޅުަގނޑުމެން ްއިުމގެ ްގަާވއިދުގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ނީ

ްޤަޫބލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްސާފުނުވެ.ްއެހެންކަމުން ްއޮތީްސާފުނުވެ ްކުރިއަށްހިތް ކަމަށްްްދަނީަމޖިލިސް

ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދާްްއެްވަންޏާ ްދަނީ ްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްމިްްގަާވއިދާޚިލާފަށް ްމަތިން ްގޮތުގެ މަޖިލިސްްއެްއގޮތްވާ

ްކުރިއަށްް ްހަމަގެންދިއުމަށް ްވާހަކަ ްމި ްބޭނުންވާތީވެ ްެއއްބާރުލުންދޭން ްރިޔާސަތަށް ްހަމަ ރިޔާސަުތެގްްައޅުަގނޑުމެން

ްޓަކައިްދަންނަވާަލން.ްްސަމާލުކަމަށް

ް

ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ްަމއްސަލަ ްނިޒާމީ ްކުރީްއެއްްްއާދެ! ްީމގެ ްސަބަބަކީ ްބަލަެއްއނުގަންނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްތިްްކަމަކަށް ްވަނީ ްދަންފަޅީަގއި

ްހުރިހާ ްެއދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރޫލްކުރައްވާފަ. ްިރޔާސަތުން ްމެންބަރުންްމައްސަލަިއގައި ްމަޖިލިސްްްޢިއްޒަތްތެރި ވެސް

ްއެް ްިޢއްޒަތްތެއްބާރުުލންކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ްދާއިރާގެ ްދެުކނު ްމާފަންނު ްކުިރއަށްްދެއްވުމަށް. ްވާހަކަފުޅު ްެމންބަރު ރި

ްގެންދިއުމަށް.

ް

ްމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމާފަންނުްދެ

ްަމސައްކަތް ްގޮުތގައި ްއަޅުްނގެ ްގަާވއިދާއާދެ! ްމަސައްކަތްކުރުން. ްގަދަކަމުން ްމީޚިްކުރުްނ، ްއެތެރެކޮށްގެންްލާފަށް ހުން

ްރާއްޖޭގެމަސައްކަތް ްބޭނުންތަކުަގިއ ްއެކިެއކި ްިޖންސީ ްނުވަތަ ްދުނިޭޔގެްްކުރުން. ްމީހުންްްނުވަތަ ް ްތަންތަނަށް އެކި

ް..މިލިއަނަށްްވުރެްގިނަ.27ްގެންދިއުން.ްދުނިޭޔގައިްމިގޮތަްށް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްްް.ލިބުމްްމުއްޠަމެންބަރުްއިބްރާހީޢިްއޒަްތތެރިްމާތޮޑާްދާއިރާގެްއެއް،ްފަރެސްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަް

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:އިބްރާހީމްްމުއްޠަފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްމިްއަޅުަގނޑުްނިޒާމީްމައްސަލަ ްމިްްއެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަށާފައިްނެގީ ްބަހުސްކުރަން ްބިލަކަށް ްބިލުގެްމަޖިލީހުގައި އެ

ގައިްލާފައިްއަލުންްމިގޮތަށްްމަޖިލިސްްދިއުމަކީްއަލުންްމިްމަޖިލީހުށްްަވކިްބަޔަކުްބޭނުންވީމަްހުއްޓައިކުއްލިއަކަްބަހުސް
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ްތަޢާރަފު ްުއސޫލުތަކެްއ ްކަެމއްއާ ްކުެރވޭނެ ްއެީއ ްމަޖީލީހުގެްްކުުރން. ްފުރަތަމަ ްުނކުރަން. ްޤަބޫލެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ަކމަށް

ްބައް ްރިާޔސަތުން ްޤާނޫުނއަސާީސއާަލާވވަރަރައީސް ްަބއްލަވާަފއި ްމިްކަށް ްވީމަ ްބަހުްެއްއގޮތަށް ްގެނެސް ސްްތަނަށް

ްއެ ްއެހެންވީމާްްފައްޓާފައި ްކުއްލިއަބަހުްބިލުގެ،ްއޮތީ. ްްނުނިންމާ ްްމަރުޙަލާ ްހަޅުތާލުކުރީމާްސް ްމިތާނގައި ްބަޔަުކ ކަށް

ްވެއްޖެްލާހުއްޓައި ްފަިއ،ްައޅުަގނޑުމެްންދާކަމަށް ްމަިޖލީހުގެ ްމި ްއެހެންްއްޔާ ްއެހެންވީމާ،ްއެކަން ްނެތިދާނެ. އުސޫލުތަެކއް

ްގޮތަކަށްްހަމަޖައްސަން.ްްނުވާނެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމައްސަލައާދެ! ްބަލައެއްްނިޒާމީ ްކަމަށް ްތިެއްއ ްްުނގަންނަން. ްކަންތަކެއްްވިދާުޅވި ްރިޔާސަތުން ްމަޖިީލހުގެ އުސޫލުން

ްރަޝީދު.ްންބަރުްއިބްރާހީމްނުްދާއިރާގެްމެކުރާނަން.ްމާފަންނުްދެކުނު

ް

ްމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމާފަންނުްދެ

ްޓްރެފިކިން ްހިއުމަން ްޝުކުރިްއޔާ. ްޤައުމުތަކުންނާްބެހޭްއާއާދެ! ްބޭރުގެ ްރާއްޖޭގެްގޮތުން ްތަފާތުްްއަދި ނޫސްތަކުން

ްއާ ްމިގޮތުންްއެބަްަތއްޓިކަލްއެިކއެކި ްނޫހުްހަވީރުްުއޅޭ. ްދ27ްިގަިއ ްމީހުން ްއަޅުވެިތކަމުަގއި.މިލިއަން ްރިުއޅެމުންދަނީ

ްޢަމަލު ްޓްރެފިކިންގެ ްއަގުްހިއުމަން ްމިލިއަނުން ްރާއްޖޭަގއި ްރާއްޖެތައް ްނަން ްޓްރެފިކިންެގްނުބައި އަށް.ްްކުރެވޭ.ްހިއުމަން

ްކަމަށްްކުރިްމަސަްއކަތަށްްްންްމި.ްއަދިްުކރީގައިްއެމް.ޑީ.ީޕްސަރުކާރުއެބަްހުރިްލިެޔވިފަްއްމިހެންްގޮސްްއެަތއްްއާޓިކަލެ

ްއަޅާަފއިކަން ްަބޔަުކްހުރަސް ްއެތައް ްވަނީ ްއިމިގްޭރޝަނުންްވެސް ްރާއްޖޭގެ ްެއގޮުތން ނޑަްށްފާހަގަކުެރވޭ. ްއަުޅގަ ްވެސް

ް..ިސްއރުން.ތައްްއެހެނިހެންްޓްރެވަލްްޑޮިކއުމެންޓުްޕާސްޕޯޓްތަކާްއަދި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެއް،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ް ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބޭުނންވަނީ ްއެބ42ްައަޅުަގނުޑްސާފުކޮށްލަން ްާމއްދާަގއި ް)ހ(ްވަނަ ްާމއްދާގެ ަގއިްބުނޭ،ްއެ

ްޖަލްސާއެްއގަްބުނަނީ ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެޖެންޑާްއި ްއޮންނަންވާނެްވެސް ްއެޖެންޑާްއެއް ްައދި ްމަޖިލީހުގެްްއެވެ. އަށް

ް ްމެންބަރުން ނރައީސާއި ްކަ ްއެޖެންޑާ ްރައީސޭްއިޙްތިރާމުކުރަންވާނޭ. ްމަޖިލީހުގެ ްއޭެގްަޑއަޅާނީ ްބުނެފައި ްއެހެން ްހަމަ .
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ްއެބަްގައިް)ށ( ްާވހަކަްެވސް ް)ނ(ްބުނޭ ްގަެއއް. ްއެބަވެްިއ ްމިްސް ްދިމާެވގެން ްމައްސަލަްބުނޭ. ްމިއަުދގެްްުއޅޭ އަީކ

ްލޫފުްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްމަްއސަލަޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްަގލޮޅުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްްފުރަތަމަްއޮތީްންޑާަގއިއެޖެ

ްއެހެންނަމަވެ ްދެކޮުޅހެދުމާއެއް. ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްގެންދިޔަުނދީ ްކުރިއަށް ްެއަކންތައް ްމަޖިލިސްްްސް ގުޅިގެން

ނޑާލުމަށްފަހު ްެދވަނަް،މެދުކަ ްއެޖެންާޑގެ ްބަދަލުކުރުމަށްފަހުަގއި ްއެޖެންޑާ ްޮގސްގެްންްއަނެްއާކ ްައއިޓަމަށް ްއޮތް އަށް

ްމި ްމި ްއަދު ްދެން ްއޮތްްކަންމިއުޅެނީ. ްކުރިންްްހިނގާފައި ްމީގެ ްބަލާއިރު ްމަޖިލިސްްްޮގތަށް ްމިގޮތަށް ވެސް

ްމެްނދުހުއްޓާލުމަށްފަހު ްވެސް ްވީގައި ްވީނަމަެވސްރުފަސް 11:31ްްް،ކަުމގައި ްީވނަމަވެސްވީ ްފަހުނ11:31ްް،ްކަމުަގއި ގެ

ްކުރިއަށްްއިބްތިދާޢީްވެސް ްއޮބަހުސް ްނުގެންދެވި ްްތކަމުަގިއ ްވަންޏާ ްމިސާލަކައޮތީ ްއޮތީ. ްގެންދެވާފައި ށްްކުރިއަށް

ްބަލަމާ ްހިނގާްއަޅުަގނޑު ްްފާިއތުވި، ްމަްއސަލަ ްކޯޓުަގއި ްސުޕްރީްމ ްކަންތައްަތްއްދުވަސްަތކުަގއި ްގުޅިގެން ްޮއތުމާ ެއއް

ް..ހިނގާފައިްއޮތްްގޮތް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނުކުތާްސާފުވެއްޖެ.ްތި ްތި ްމެންބަރު ްރިޔާސަތުްންްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންފަޅީގައި ްބެލެހެއްެޓވި ްރިޔާސަތު ްކުރީގެ ްމީގެ ކަމަކީ

ް ްއޮތްްރޫލިން ްެދއްވާަފއި ްްއެއް ްއެހެންވީމާ، ްަމއްސަކަމެއް. ްތި ްލަިއގަިއ ްިނޒާމީ ނުޑްއިތުރަށް ްއަުޅގަ ނުކުތާއަކަށް

ްފުރުޞަތު ްނެތިން.ްމި ްއިތުރަމައްސަލައިއަރުވާކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްނާރުވާނަންްކަަގއި ްފުރުޞަތެއް ްމައްސަލައަަކށް ްނިޒާމީ ށް

ް.ްފުޅުްކުިރއަށްްގެްނދަވާމްްރަޝީދުްވާހަކަކުނުްދާިއރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީއިނގޭތޯ.ްމާފަންނުްދެ

ް

ްމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީނުްދެމާފަން

ްހިއުމަން ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްިދވެހިރާްއޖެޓްރެފިކިންްއާދެ! ްމަންޒަެރއް ްބޮޑު ްއެންެމ ްްގެ ްފެނިގެންދިަޔއީ 7ްއިން

ް..ްފެބްރުއަރީގަިއ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްކުޑަހުވަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:
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ްމަްއސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްްއެއް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމާއްާދގ77ްްެެނގީ، ވަނަ

ް ްްރިޔާސަތުންދަށުން. ްރޫލިން ްވިާދޅުވޭ ްރޫލިންްެއއްއެބަ ްމަނިކުފާނު ްމިްދެއްވިދެްއވީމޭ. ްއަޅުަގނޑު ގަިއްމަޖިލީހުްތަން

ްމައްސަލައާް ްމި ްޚިޔާްބެހޭްއަުޑއެހިން. ްވަކިލުގޮތުން ްވަގުުތަގއި ްއޮތް ްްތަފާތުވެަފިއ ްކަންތަްއ ކުެރއްވުމަށްްގޮަތކަށް

ް...މަނިކުފާނުްރޫލިންދެއްވި.ްއެެހންްވެފައިްޮއއްވާްއެްރޫލިން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަުފޅުޢި ްތި ްރޫލިންއަކަށް ްަވކި ްމެންބަރު، ްމައުޟޫް.ދަްއކަވަނީއްޒަތްތެރި ްއެއްްމި ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްިއތުރަށް ްްުޢގައި

ނޑުްާވނީްދަންނަވާފަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ!ނާރުވާނެްވާ ގެްކުނުްދާއިރާމާފަންނުްދެްހަކަްއަުޅގަ

ްމްްރަޝީދު.މެންބަރުްއިބްރާހީ

ް

ްމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީފަންނުްދެމާ

ްރާއްޖެ ްރައީސް. ްމަސައްްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖްބޫރުން ްލައްވާ ްކުދިން ްހިޖުރަކުރާ ްކިެޔވުމަށް ެވސްްްމައްސަލަްކަތްކުރާއަށް

ްފާއެ ްރިޕޯޓުަގއި ްޓްރެފިިކންގެ ްހިއުމަން ްޚަބަރުތަކުަގއިްވާހަގަކޮށްފައިްމެރިކާގެ ްނޫސްތަކުންްކަމަށް ްވަީންްައދި ވެސް

ްއެތައްފާހަގަކޮށްފަ ްމިފަދަ ްކުންފުނިތައްް. ްހިްނަގމުން. ްދިޔައީ ްރާއްޖޭަގއި ްކޮންޓްރެކްޓުްަކމެއް ްތަފާތު ތަކުެގްހަދައިގެން

ްމީހުންްރާއްޖެްއެް،ތަކަށްްެއތެރެކޮށްއްްސަޭތކަްމީހުންްރާއްޖޭގެްރިސޯޓުތަުކގައިްއެތަފާތުްޕްރޮެޖކްޓުނަމުގައިްނުވަތަްތަ

ްހަދާފައިް ްބޭރުކުރިކަމަށް ްއިން ްޑޮިކއުމެންޓުތައް، ްއެބަްއެ ްާރއްޖޭަގއި ްމިހާުރވެސް ްަބއިތިއްބާ. ްރާއްޖޭަގއި ުއޅޭްްހަދާފަިއ

ްްހާހަށްްސާޅީސް ްބިދޭސީން ްގިނަ ްރަޖިސްްޓރީވުރެ ްނެތިްއެްއވެސް ްއެބަްް،އެއް ްތެރޭގައި ްމީހުންގެ ްުއޅޭ ފިަލއިގެން

ްވިސާްހި ްރާއްޖޭގައި ްއަދި ްމެނޭ. ްދައްަކއިގެންވޯކް، ްއެއްރަޖިސްޓްރީް،ޕާމިޓް ްގާތްަގނޑަކަށް ްތިރީސްްްކުރެިވގެން ްލަްއކަ

ކަމެއްްމިްދިމާވަނީްައޅުަގނުޑމެންގެްއެިކއެކިްބޭނުންތަކަްށްދަނީ.ްމިްހުރިހާްްހާހަށްްވުރެްގިނަްމީހުންްދިރިއުޅެމުންްމި

ްތަރައްޤީއިން ްއެ ްވަސީލަތްަތކަށް، ްނޫނަސްސާނީ ްރާއްޖެ ްމީހުން. ްއެތެރެކުާރ ްއަދިްތަކަްށ ްތާރީޚު ދުނިޭޔެގްްދިވެހި

ްތާރީޚުގަ ްއި ްަގނެވިވެސް ްައޅުން ްމީހުން ްއްކުާމއި ްމަސައްކަްތުކރުވުމާ، ްގަދަބާރުން ްދޭންޖެހޭްމީހުންލައްވާ މީހުންނަށް

ްއެ ްނުދީ ްމަސަްއކަތްްޙައްޤުތައް ްލައްވާ ްދުނިޔޭގަްމީހުން ްޒަމާުނއްސުރެ ްއެއީ ްއަންނަކުުރވުމަކީ ްހިނގަމުން ކަމެއް.ްްިއ

ނޑަށްްމިްަލަވއިޓަކައިްއެކުްހުއްޓުވުމަށްްހާސިލްކޮށް،ްމިްކަންތައްްކަންތައްްއެހެންނަމަވެސްްމި ްލާފައިވާްބިލުަގއިްއަުޅގަ

ންްމިްސަރުކާރުްކޮމިޓީްއެއްްކުރާްކޮމިީޓގެްނަމުގައިްފެންނަނީްމިހާރުވެސްްމީގައިްޓްރެފިކުކުރުމާްގުޅޭްކަންކަންްވިލަރެސް

ްތަޞްް،އެއްކޮށްްްބިލާ ްްީދޤުކުރުމާބިލު ްއެހެންނަމަވެސް ްެއކުލެިވެގންދާނެ. ްއެްއކޮށް ްބލުގައި ްމި ްކޮމިޓީގެ 14ްމި

ް..ނަޑއަޅާްމެންބަރުންްކަމަށްްވީތީ.މެންބަރުންނަކީްސަރުކާރުންްކ8ްަމެންބަރުންގެްތެރެއިންް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްިވލުފުށީްދާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްރައީސް،ްއަުޅގަ ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްްއެއް ްގަވާއިދުގެ ްމި ްމާއްދ49ްާނަގަނީ ްއަދިްްވަނަ އާއި

ްގަވާއިޢަމަލުކުރަމުންގެ ްންދާ ްމާއްދ51ްްާުދގެ ްވާހަކަފުޅުވަނަ ްމިހާރު ްދަުށން. ްޢިއްޒަތްތެިރްގެ ްގެންދަވާ ދައްކަަވމުން

ްއެ ްއެޖެންާޑގަިއްަދއްަކާވްމައުޟޫވާހަކަފުޅުްމެންބަރު ްއޮތީކީ. ްއެޖެންާޑކުެރވިފައި ްމިއަދު ްނޫން ްއެަކމެއް ްނޫންނަމަ ޢުަގއި

ް..އޮތީ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްބެހޭްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫްމައްސަލަްނިޒާމާ ްރޫލްެއއް ްމިހާރު ްައޅުަގނޑު ްން.ްިތއީ ްކޮްށފައި ެއއް.ްިތްްުނކުތާއޮތް

އެއްްނާރުާވނެްވާހަކަްދަންނަވާފައިްއޮންާނނީ.ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްްނުކުތާްމައްސަލަިއގައިްައޅުަގނޑުްިނޒާމާްބެހޭ

ްއަްށގެންދަވާ.ްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަފުޅުްކުރިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަްބާބު،ްވިލަރެްސކުާރްގުޅޭްކޮމިޓީްެއކުލަަވއިލާފަިއ11ްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމީހުންްޓްރެފިކުރުންްހުއްޓުވުމާްުގޅޭް

ް ްވަނ14ްީއޮތްއިުރގައި ްމި ްހޮވަން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމި ްްމެންބަރަކު ނޑައަޅާ ްކަ ްސަރުކާރުން ްއޭގެތެެރއިން 8ްނިންމާފަ.

ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާް ްމިއީ ްޤަބޫލެއްުނކުެރވޭ ްގޮތަކަށް ްއެްއވެސް ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއެހެންކަމުން، ްހިމެނޭ. ްއެބަ މެންބަރަކު

ްމީ ްބެހޭ ްޓްރެފިުކކުރުމާ ްމި ްމީގެތެރޭަގއި ްކަމަަކށް. ްބިލެއް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ްުހއްޓުވަްނ ްމިކަން ސްމީހުންނަށްްއެްއކޮށް

ްރައީސް،ްނޭނގެނީކީް ްޢިްއަޒތްތެރި ްރާއްޖޭގައި ްމިހާރުވެސް ްމީހުން ްއެ ްލިބޭ. ްއެބަ ްއިނާޔަްތތަކެއް ްޚާއްޞަ އޭގެތެެރއިން

ްތިބެީން ްރާއްޭޖގައި ްވެސް ްބިދޭސީން ްކަމެްއ. ްބައެއް ްކޮން ްއެތެރެކުރަނީ ްމީހުން ްއެތެރެުކރާ ްއަށް ްރާއްޖެ ނޫން

ްމިްދަނީ.ްކުންފުނިހަދައިގެންްއެތެރެކުރަުމން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ!ް
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ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއެހެންނަމަވެސްްހުއްޓާކަށްްަމސައްކަެތއްްނުކުރޭ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދަްށްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ.ްވިލު

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްފުލުހުންްވެސްްއަދިްއެހެންްބައެއްްވެސްްރަްއޔިތުންްފަހާްދުވުންްނޫންްކަމެއްްނުކުރޭ.ް

ް

ްދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިރާގެ ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ!ްވިލުފުށީ ްގަވާއިަދށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ްގަާވއިދަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދަްށްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ!ްވިުލފުށީ މެންބަރު

ްމެންބަރުްހުރުމަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްނަސޭހަތްތެރިވަން. ްެއއްފަހަރު ްއަދިވެސް ްހިތްތެވުމަށް ތްތެރިކޮށް

ްިމް ްިއއްވަން. ްނަން ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭނީ ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ!ްައޅުަގނޑަްށްދެން ްގަާވއިދަށް މަޖިލީހުގެ

ފުރުޞަތުނާރުާވނެްވާހަކަްއޮންނާނީްދަންނަވާފަ.ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްްމައްސަލަިއގައިްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަައކަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްކުރިއަްށގެންދަވާ.ް

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްރި ްރާްއޖޭގެ ްސަރުކާރަށްފަހު ްބަޣާވާތުގެ ްމި ްރައީސް، ްއަދަދުްޢިއްޒަތްތެރި ްމުވައްޒަފުްނގެ ްމަސައްަކތްކުރާ ސޯޓުތަކުަގއި

ްދިވެހިންނަށްް ްރައްޔިތުންނަށް، ްދިވެހި ްއިތުރަށް. ްހުޅުވައިލެވުނު ްފުރުޞަތުތައް ްބޭރުމީހުންނަށް ްދިޔަ. އިތުރުކުެރވެމުން

%ް ް%41ްވަޒީާފއަދާކުރެވޭނީ ްނުވަތަ ްކަމަށް، ްމައ61ްްައށް ްބިދޭސީންގެ ްއިތުރުކުެރވިގެްނދިޔަ ްކަމަށް ޗަށް.ްއަށް

ޑޮލަރުްުނވަަތ1111ްްއެހެންކަމާއެުކ،ްއަނެއްާކވެސްްރާއްޖެްއަށްްގެންނަްބަަޔކުްޮބޑުްިވޔަފާރިްެއްއގައިްމީެހއްގެްއަތުންް

4111ްް ްއަށް ްއުޖޫަރ ްކުދިކުދި ްޤައުމުތަކުން ްެއިކ ްތަފާތު ްގެންނަނީ. ްރިޯސޓަކަށް ްަނގާފައި 51ްްޑޮލަރު 111ްޑޮލަރަށް،

ދިވެހިންްދިވެހިްފަރުދުންގެ،ްިދވެހިންގެްަވޒީފާތައްްގެްއލިގެންްއެބަްދޭ.ްރާއްޭޖގަިއ،ްްޑޮލަރަށްްމިްގެންނަނީ.ްގެންނައިރު

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަމާންްމާޙައުލެއްްއަުޅަގނޑަށްްމިްތަނުގައިްގާއިމުކޮށްެދއްވުންްއެެދން.ް

ް
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ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްއިށީނދެވަޑަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްދާއިރާެގްވިލުފުށީ ްކުޑަުހވަދޫ ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ިއަގންނަވާ!

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުކުާތގައި ްއޮތް ްރޫލްކޮށްފައި ްއަޅުަގނޑު ްކުރިން ްއާމިރު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަފުޅުނުދެއްެކވުންްއެދެން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއެކުވން:ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު

ްބަހުންް ްސާފު ްވަރަށް ްގަވާއިުދަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްފަާށނަން. ްއަޅުަގނޑު ްއިބާރާތަކުން ްއާ ްހަމަ ްމުޅިން އާދެ!

ްރިޔާސަތުްން ްެވސް ްގޮތް ްބެހިގެްނވާ ްަވގުތު ްއެ ްމިންވަރު. ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ްަވގުތު ްބަހުސްކުުރމުގެ ބަޔާންކޮށްދީފައިޭވ

ްއަދި ްއަންނަނީ. ްަވުގތުްްއިޢުލާނުކުރަމުން ްއޮންނަ ްއެ ްޓަކައި ްބަހުސްކުރުމަްށ ްވަގުަތކީ ްބަހުސްކުރުުމެގ އެ

ނަޑއެިޅގެން...ް ްކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ް ްޫނން ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަނީ. ްިތ ްމައުޟޫޢަކަށް ްއެއް ހަމަ

ްއިީށނދެވަޑަިއގަން ްމެންބަރު ްވާހަކަފުޅުްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންުނ ނަވާ!

ްކުރިއަްށގެންދަވާ.ް

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްއެހެންނަމަވެ ްދެއްކިން. ްވާހަކަތަްއ ްމި ްެވސް ްކުރިން ްއަހަރު ްދެތިން ްމީގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްަރއީސް، ްސްޢިއްޒަތްތެރި

ްދުނިޭޔެގް ްާއއި ްއެުކްފޮނުވާފަިއާވްބިލެްއްނޫން.ްއދ. ްގޮުތގަިއްއިޚްލާޞްތެިރކަމާ ނުޑްގަޫބލުކުރާ ްއަުޅގަ ސަރުކާރަކުން

ްކަެމްއް ްމި ްނެތް ްބިލުގަިއ ްމި ްހުއްުޓވޭކަށް، ްމިހާރުވެސް ްބިލެްއ. ްފޮުނވާފަިއވާ ްމަޖްބޫރުކުރުވައިގެން އެތަންމިތަނުން

ްއެކުަލަވއިލާފައި ްބިލު ްމި ްއަދިްހުއްޓާކަށް. ްކުެރވޭނެހެނެއް. ްއެީއ ްކަންަތްއ ްމި ްހިއެއްުނވޭ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުން ާވ

ްމިހާރުެވސްް ްކަންތައްތަކީ ްހިންގާ ްއެ ްމީހުން ްއެ ްތިބީ. ްފުލުހުން ްތިބި ްބަޣާވާތްކޮށްގެން ްތިީބ ްބަޔަކު ްތިބި ކުރަންވެސް

ްބިދޭ ްއެެތރެކުރަމުންދާ ްަވގަށް ްއެތެރެކުރަމުންދާ، ްއަށް ްާރއްޖެ ްފެންނަންްއިމިގްރޭޝަނާއި ްއެއީ ްމަޢުލޫމާތުތަކަކީ ސީންގެ

ްެއް ްއެހެންނަމަވެސް ްބައެއްކަން. ްކޮން ްއެތެރެކުރަނީ ްމީހުން ްއެނގޭ. ްއެބަ ްކޮބައިކަން ްކުންފުނިތަކަީކ ްއެއްޗެހި. ހުރި

ްހަރަކާތްތެިރާވް ްކަންކަމުގައި ްސިޔާީސ ްނުވަތަ ްރަްއޔިތުންނަށް، ްޢާއްމު ްމަގުމަތީގައި ްނުުކރޭ. ްމަސައްކަެތއް ހުއްޓާކަށް
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ްހުއްޓަންވެއްޖެްއޔާް ްއެކަން ްނިކުމެ ްފުލުހުން ްމިހާރުވެސް ްސަރުކާރުން، ްނުކުރޭ. ްކަމެއް ްނޫން ްޖެއްސުންކުރުން ފަރާތަށް

ްތަންތަނުންް ްއެިކއެކި ްނުވަތަ ްއެމެރިާކއިންނާ، ްއިންނާއި ްއދ. ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްނަމަވެސް ހުއްޓުވޭނެ.

ުތަގއިްނުވަތަްިއންސާނުންްދިރިއުޅެންވާްދަރަޖަްއަށްްވުރެްދަށުދަރަޖައިަގއިްމަޖުބޫރުކުރުވަިއގެންްރާއްޖޭަގިއްއަޅުންގެްގޮ

ްދެންނެިވ،ް ްމި ްައޅުަގނޑު ްބިލުަގއި ްބިލަކީ.ްމި ްމި ްހުށަހަޅާފަިއާވްބިލެއް ްމަޖްބޫރުކުރުަވއިގެން ްގެްނގުޅޭތީ ްމީހުން ބަޔަކު

ްހިމަނާފައި ްއޮތް، ްއެަބ ްސަުރކާރުން ްވެސް ްކޮމިޓީަގއި ްއޮތް ްްއެކުަލވައިލާފައި ްއެކ8ްްިވަނީ ްޢާއްމު މެންބަރުން.

މެންބަރުންގެްެތރޭގަިއްސަރުކާރަށްްއެބަްއޮތްްބޭނުންްގޮތަކަށްްއެްކަންތަްއ14ްްދިމަދިމާލުންްދެންްނަގާފައިްޮއތީ،ްމުޅިް

ްކަމެްއް ްމި ްއެްއގޮތަކަށްެވސް ްޤަބޫލެއްނުކުެރޭވ ނޑަކަށް ްައޅުގަ ްއެހެންކަމާއެކު ްހުޅުވާފަ. ްވެްސ ްފުރުޞަތުތައް ކުރުމުގެ

އްޓިދާނެްކަމަކަށް.ްތިންްހަތަރުްއަހަރު،ްފަސްްއަހަރުގެްަކމެއްްނޫންްމިއީކީ.ްއެތައްްޒަާމނެއްްވެއްޖެްރާއްޭޖގަ.ްދޮޅުްހު

ްވަޒީފާެގް ްދިވެހިންނަށް ްމިގޮތަށް ްދޭ.ްއެގޮތް ްއެބަ ްމަސައްކަްތކުރަމުން ްރާއްޖޭގައި ްމީހުން،ްބިދޭސީން ްލައްކަ ލައްކަ،ްދެ

ްރާއްޖޭގެ ްވަނީ. ްގެއްލިފައި ްތިބީ.ްްފުރުޞަތު ްދިވެހިން ްދަރަޖައިގައި ްދަށު ްވުރެ ްބިދޭސީންނަށް ްމިހާރު ރިސޯޓުތަުކަގއި

ްއިތުރަށްް ްފުރުޞަތުތައް ްވަނީ ްސަރުކާރުން ްބަޣާވާތުގެ ްމި ްބިދޭސީންނަށް ްބޭުރގެ ްވެސް ްފުރުޞަތުތައް ްއޮތް ދިވެހިންނަށް

%ް ްރާއ61ްްހުޅުވައިފީދަ. ްގުިޅގެން ްމިއާ ްމަސައްކަތްކުރެވޭ. ްބިދޭސީންނަށް ްބާޒާރެއްެގްމިހާރު ްއުފެދުނު ްމި ޖޭަގއި

ްަވގަށްް ްނުވަތަ ްހަދައިގެން، ްކުންފުނިތަްއ ްއެތެރެކުރަން ްައށް ްރާއްޖެ ްބޮޑުކަމުން، ްމަންފާތައް ްލިބޭ ްޭއގެން ބޮޑުކަމުން،

ްބަލަހައްޓަނީކީް ްދުނިޔެ ްމުޅި ްމިއީ ްގަބޫލެއްުނކުރެޭވ، ްައޅުަގނަޑކަށް ްއުޅެނީ. ްމި ްގިަނވެގެން ްވެސް ްމީހުން އެތެރެކުރާ

ކުޑަކުޑަްތިންްަލއްކަްީމހުންގެްޤައުމެްއގެްވާަހކަްއަުޅަގނޑުްމިްދައްކަނީ.ްަދއްާކއިރުްމިްރާއްޖެްއަށްްއެތެެރކުރާްްނޫން.

111ްް ްކޮނ51ްްްމީހުން، ްއެތެރެކުރަނީ ްމީހުން ްެއ ްކަމާއި ްކޮންގޮތަކަށް ްއެތެރެުކރަނީ ްގޮތަށް، ްެއތެރެކުރެވޭނެ މީހުން

ްއެބަް ްތަންތާކަށްކަން ްކޮްނ ްދަނީ ްރަށްރަށުަގއިްްބައެއްކަާމ، ްއެިކ ްރާއްޖޭގެ ްއެނގޭ. ްއެބަ ްަކނޑަެއޅިގެން އެނގޭ.

ް ްނަމުގައި ނޑުހެއްދުމުގެ ްކިޔާަފއި،ްދަ ނޑުހައްދާށޭ 111ްްދަ ްމީހުނ211ްްްިއން ްއެ ްކޯޓާ ްއެ ްއެތެރެކޮށްފައި ްމީހުން އިން

ރިހާްކަމަކީްވެސްްދަންނަްރާއްޖެްއިންްބޭރުކޮށްލިްކަމަްށްތައްަގނޑުޖަހާފައިްމިްތަނަށްްއެތެރެކޮށްފައިްއެބަްތިބި.ްމިްހު

ްއެއީ.ް ްކަންތައްތައް ްހުރި ްފެންނަން ްކުންފުނިތަކުން ްހަމަ ްޢާއްމު ްތުންތުންމަތިންނާއި ްޢާއްމުްނގެ ްކަންތައްތަްއ. ޢާއްމު

ްބިލެއްް ްވަުރގެ ްމި ްަޤބޫލުކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްނޫން. ްކުރަނީީކ ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްަހމަ ްހުއްުޓވަން އެހެންނަމަވެސް

ްމީގެންްްހުށަހަޅައިގެން ްހަދަިއގެން ްެއއް ްމުއަްއަސސާ ްއިތުުރ ްަހދައިގެން، ްެއއް ްމުައއްސަސާ ްއިތުރު އަނެއްާކވެްސ

ްމިހާރުެވްސް ްހަމަ ްރާއްޖޭގަ. ްޚަރަދުތަކެއް ްޮބޑު ްއެތައް ްމާލީ ްއިތުރަށް ްނެތް. ްއެއް ްނަތީޖާ ްއެްއވެސް ނުކުންނާނެ

ްކަން ްމަނާކުރާ ްކަންތައްތަކަީކ ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީން ްއަދި ްހަމަްފުލުހުންނާ، ްެވސް ްޤާނޫނުގައި ްފުލުހުންގެ ތައް.

ްމީހުންނަށްް ްއެ ްެއތެރެކުރުމާއި ްމީހުން ްއެތެރެކޮށް،ްމި ްމީހުން ްއަށް ްރާއްޖެ ްއަދި ްކަންަތއްތައް. ްމި ްވާނެ ބަޔާންކޮށްފައި

ސްްހުިރްލާއިންސާނީްއަނިާޔކުރުމާ،ްއެްމީހުންނަށްްދޭންޖެހޭްޚިދުމަތްތައްްނުދިނުމަކީްެއއީްހަމަްޤާޫނނުތަކުގަިއްމިހާރުވެ

ްގޮތުަގިއް ްއެއްގެ ްދަޅަ ްބޭރަށް ްބޭނުމަކީ ްހުށަހެޅުމުގެ ްތަނަށް ްމި ްހަދައިގެން ްޤާނޫނެއް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ކަންތައް.
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ްޢަމަލެއްް ްޓްރެފިކިންގެ ްހިުއމަން ްބޮޑު ްއެންމެ ްސަރުކާރުން ްބަޣާވާުތގެ ްދެއްކުން. ްުކރާކަން ްވެސް ްމިކަން ދައްކަިއގެން

އްޖޭގެްަރއްޔިތުންްއިންތިޚާުބކޮށްފައިްހުރިްވެރިްއެއްްމަަރންވެގެންްވެސްްމިހާރުްބަޔަުކްހިންގާފައިްވަނީްވަޙީދު.ްެއއީްރާ

ްހުންނަންް ްމަރާފައި،ްވެިރކަމުަގއި ްރަްއޔިތުން ްގެނެސް ްޓްރެފިކުކޮށްގެން ްމީހުން ްބޮޑެތި ްއެތެރެކޮށްގެން،ްެއކަހަލަ މީހުން

ް ްމި ްެއުކ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްމީހެއް ްއެވަުރގެ ްެއއީ. ްމީހެއް ްއިންތިޚާބާްއުޅޭ ްނުކުރާނެ. ްކަމެއް ްެއއްެވސް ްއަށް ރާއްޖެ

ްރާވައިގެންް ްމަރަން ްމީހުން ްގާއިމުކޮްށ، ްމަރުކަޒުތައް ްފުލުހުންގެ ްތަނެއްގައި ްހުރިހާ ްރާއްޖޭެގ ްވެސް ދިމާކޮށްފައި

ްއަ ްވެރިކަމަށް ްވަޙީދު ްއަކީ ްމައްސަލަ ްބަލަންޖެހޭ ްައޅުަގނުޑމެން ްފުރަތަމަ ްއެެހންވީމާ، ްއުޅެނީ. ްމި ިއްމިހާރުވެސް

ްބަާޣވާތެއްް ްބޮޑު ްއެއީ ްއެނގޭ ްއެބަ ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްރަްއޔިތުްނނަށް ްއެނޭގ، ްއެބަ ްޮގތް. ްއައި ްވެރިކަމަށް މައްސަލަ.

ްހަމަް ްއޭނަ ްރައްޔިތުންނަށް. ްއުޅެނީ ްމި ްނުބެލިގެން ްމަްއސަލަ ްއޭަނގެ ްއެނޭގއިރުަގއި ްއެީއ. ްމީހެއްކަން ްހުރި ކޮށްގެން

ނަޑއެިޅގެންްއަިދވެސްްއޭުރގައިްވެރިކަ ްނކުރި،ްއަދިްމިހާރުވެސްްޤާނޫނީްވެިރޔާްމަރާލަންްމީހުންްއެތެރެކޮށްގެންްއުޭޅްކަ

ނޑުމެންނަށްްނުބެލިގެންްމިްއުޅެނީ.ްެއހެންވީމާ،ްމިއީްައޅުަގނެޑއްްޤަބޫލެއްނުކުރަން،ްމިއީްހަމަް މައްސަލަްވެސްްއަުޅގަ

ްއިންް ްއެމެރިާކ ްިއންނާއި ްއދ. ްޤައުމުތަކުންނާ، ްބޭުރ ްނުވަތަ ްޕްރެޝަރުކުރާީތެވްްވަގުތުުދއްވާލަްނ ްއަށް ރާްއޖެ

ްއޭަނެގް ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރާ ްއެުކ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްއެްއގޮތަަކށްވެސް ްދެކެނީ. ްއަޅުަގނުޑ ްކަމަށް ްބިލެްއ ހުށަހަޅާފައިވާ

ްބޮޑުް ްހުރެ، ްރައީސްކަުމގައި ްނައިބު ްމީހަކު ްހުރި ްޣައްދާރުވެފައި ްރަްއޔިތުންނަށް ްފޮނުވަިއގެން، ްމަގުމައްޗަށް ފުލުހުން

ްއެްއވެސްްބަޣާ ްވިސްނާ ްބުއްދިން ްހަމަ ްއިންސާަނކު، ްެއއްވެސް ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްއަުޅަގނޑަކަށް ްކޮށްގެްނ، ވާތެއް

ްއޮްތް ްފޮނުވާފައި ްމަޖިލީހަށްްދުއްތުރާކުރަން ްކަމަަކށް.ްޤާނޫނުހަދާ ްހަދަނީ ްޤާނޫނެއް ްިމްއޭނަ ްޤަބޫލުނުކުރާނެ އިންސާނަކު

ނޑުްަގބޫލުކުރެވެނީްމި ް.ްޝުކުރިްއޔާްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ްއެްއޗެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ް

ްްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއިޞްލާޙަީކް ްވާ ްމި ްގެނެއްސަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޤާނޫނަށް ްހިންގުމުގެ ްޕްރީސްކޫލު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ!

ްއަޅުަގނޑުްކުރިންވެސް...

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްމުޖްތާޒުް ްމުޙައްމަދު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްހަނިމާދޫ ްވާހަކަަދއްކަނީ ްމި ްމިހާރު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްމީހުންްޓްރެފިކުކުރުންްހުއްޓުވުުމގެްބިލަށް.ްއެހެންްބިލަކަށްްވާހަކަދެްއކުުމގެްފުރުޞަތެއްްޢިްއޒަތްތެރިް

ްނެތްްމިްވަގުތަކު.ްްމެންބަރަކަށް

ް

ްްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެއްެކވުން:
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ްއާދެ!ްޕްރީސްކޫލުްހިންގުމުެގ،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައަކަށް.ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސިޔާމުްމުޙައްމަދު.ނިޒާމީްމައްސަލަްއެްއ،ްމީދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޔާމްްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސިމީ

ްއިޞްލާޙަީކް ްބޭނުންވެފައިާވްޤާނޫނެއް.ްމި ްމިއަދު ްރައްިޔތުންނަށް ްިދވެހި ްޤާނޫނަކީ ްރައީްސ،ްޕްރީްސކޫލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑައެިޅގެން...ްްބޭނުންވެފައިވާ ްޤާނޫނެއް.ްކަ

ް

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ!ް ްއިށީނދެވަޑަިއގަންަނވާ! ްނޫން. ްފުރުޞަތެއް ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމުގެ ްމިއީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޚްލޫފުްވާހަކަފުޅުދައްަކވާ.ްްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދު

ް

ްްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްވާް ްމި ްހުށަހަޅާފަިއވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްވިދާުޅވި ްއެ ްމުޙަްއމަދު ްސިޔާމު ްއަޙްމަދު ްިޢއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްމީދޫ އާދެ!

ނޑުްތަކުރާރުކޮށް...ްޕްރީސްކޫލުްހިންގުމުގެްޤާނޫނަކީްއަ ްުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެްބިލަށްްވާހަކަފުޅުވާަހކަދެއްެކވުމުގެްފުރުޞަތެއްްނެތް.ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރަށްްދިންްފުރުޞަތުް

ްރުޞަތު.ްއަޅުަގނޑުްއަނބުރާްއަތުލީ.ްިމލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްދެވަނަްފު

ް

ްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ...
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ!ް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުުނ ގަލޮޅު

ްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވާ!ްްގަލޮޅު

ް

ްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްވެސްް ްމަޖިލިސް ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްތެރޭަގއި ްމައްސަލައިގެ ްބޮޑު ްއެންމެ ްވާ ްމި ްދިމާވެފައި ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޓް ްމީހުން ްއޮތީ. ްމި ްދާއިރާގެްހިސޯރުވެފައި ްހަނިމާދޫ ްަމޖިލީހަށް ްމި ްމަޖިލީހަށް، ްމި ްޓަކައި ްހުއްުޓވުމަށް ރެފިކުކުރުން

ްބިެލއް.ް ްމުހިއްމު ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުާރ ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލަކީ ްާވ ްމި ްހުށަހަޅާފައި ްމެދުެވރިކޮށް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ޑުްގަދަކަމުން،ްހަޅޭލަާވައޑުގަދަކަމުން،ްޕްރީސްކޫަލކީްއެހެންނަމަވެސްްމަޖިލީހުގައިްާވހަކަދައްކާްއަުޑގަދަކަމުން،ްހަޭޅލަވާއަް

ްބަަޔކަްށް ްަވކި ްހާލަތަކީ ްހާލަތަކީ،ްމިައދުގެ ްމިއަދު ްނޫން. ްކަެމްއ ްއޮންނަ ްކުރަން ްޓަކައި ްސަޕޯޓުހޯދުމަށް ްަބޔަުކގެ ވަކި

ް ްނެހޭދޭނެ.ްދިވެިހްހުރިހާ ްބަޔަކަްށްވަިކގޮެތއް ްވަިކ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްނެހެދޭނެ. ްގޮެތއް ރައްޔިތުންެގްފައިާސްވަކި

އިންްހުޅުމާލެްވެސްްހިއްކީ.ްހުޅުމާލެްވެސްްހިއްކާފައިްއެްޮއތީްދިވެހިްހުރިހާްރައްޔިތުންގެްފައިސާްއިން.ްވަކިްބަޔަކަށްް

ްގޯތިްވެސްްލިބެްނވީ.ްއަެނއްކާްޤާނޫނަށްްވަކިްބަދަލެއް...

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ރުމަށްްއެމް.ޑީ.ީޕްއަށްްލިބިފަިއވާްވަގުުތްމިްަވނީްހަމަވެފަ.ްއާދެ!ްިމްބިލަށްްއާދެ!ްމިހާްހިސާބުންްމިްބިަލށްްބަހުސްކު

ްއާދެ!ް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްނެތް. ްމާލަކު ްވަގުަތކު ްމި ްމެންބަރަކު ްއިތުރު ްއެިދވަަޑއިގެންފަިއވާ ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް

ްނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު.

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްވަރަމުނޮޅި

ްވަނީ.ް ްމި ްބޮޑުވެފައި ްވަރަށް ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްމައްސަލަ ްރަީއސް.ްވަގުފާީރގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ެފއްދިފަ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްބިލުްދެންްމިކަމާްބެހޭްގޮތުންްއަޅުަގނޑުމެންގެްިދވެހިބަހުންްވެްސްމިްވަނީްމިހާރުްލަފްޒެއްްއު

ްބިލުގެް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުުކރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބޭނުންކުރެވެންޖެހޭނެ ްލަފްޒު ްއެ ްއަންނައިރު ފަރުމާކުރެވިގެން

ްއެޭދް ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެީއ ްފާސްެވގެންދިއުން ްގޮތުަގިއ ްބިލުގެ ްބެހޭ ްަމނާކުރުމާ ްވަގުފާރި ްއިންސާނީ ނަން

ް ްާރއްޖޭަގިއްކަމެއް. ްއަޅުަގނޑުމެން ްޓްރެފިިކން ްހިއުމަން ްަކންބޮޑުވަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްމައްސަަލއިަގއި ްމި ދެން

ްމައްސަލަތަެކއްް ްއިޖުތިމާޢީ ްދިމާވޭ. ްއެބަ ްމައްސަލަތަކެއް ްޮބެޑތި ްވަރަށް ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްސަބަބުން އިތުރުވުުމގެ



61 

 

ދިމާވޭ.ްހިއުަމންްޓްރެފިކިންގެްތެރޭގައިްމިްހިމެނޭްއެތެރޭގެްޓްރެފިކިން.ްްއެބަްދިމާވޭ.ްއިޤްތިޞާދީްމައްސަލަތަކެއްްއެބަ

ްކަހަަލް ްގެްނގުޅުން ްކުދިން ްެއ ްހާލަތްތަކުގައި ްނިކަމެތި ްވަރަްށ ްމާލެގެނެސްގެން ްުކދިން ްއަތޮޅުަތކުެގ މިސާލަކަށް،

ްެއއްވެްސްކޯޓެް ްދިޔައިރު ްހިސާަބށް ްމިހާ ްތެރޭަގއި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިީއ ްއެކަމާްކަންތައްތަްއ، ްއގަިއްޝަރީޢަތްކުރެިވ،

ނޑުމެްން ބެހޭްގޮތުންްއަޅާލެވިފައިްއޮތްްކަންކަމެއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްކަންތައްތަކަށްްއެބަްޖެހޭްވަރަށްްބޮޑަށްްއަޅުގަ

1111ްވިސްނަން.ްދެންްރާއްޖެްއަށްްމިްގެނެވޭްބޭރުގެްމަަސއްކަތްެތރިންނަށްްބަލައިލާއިރުަގއިްމިްމީހުންްމިްގެނެވެނީް

ްމިްޑޮ ްރާއްޖެ ްމީހުން ްއެ ްދެން ްނަގައިގެން. ްއަތުން ްެއްމީހުން ްޑިޕޮސިެޓއް ްޑޮލަރެްއގެ ްހާސް ްހަތަރުފަސް ލަރު،ްނުވަތަ

ްމޯގޭޖުކޮްށް ްއަނބިދަރިންނާ ްގެދޮާރއި ްމީހުންގެ ްެއ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ްވެސް ްަރީއސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި އަންނަނީ

ްމީ ްއެ ްހާލަތެއްަގއި ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްމީހުންގެްހަދާފަ. ްއެ ްއެއަށްފަހުަގއި ްައއިަމ ްއަންނަނީ. ްމި ްއަށް ްރާއްެޖ ހުން

ްވަޒީފާނުދިނުމުގެް ްއޭނައަށް ްފަރާތުްނ ްވަޒީފާދޭ ްއޭނާގެ ްނުަވތަ ްޮއވެގެން، ްހިފެހެއްޓިފައި ްއަތުަގއި ްމީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު

ްހަމަް ްއިޖުތިމާޢީ ްތެރޭަގއި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްސަބަބުން ްމައްސަަލތަކުގެ ްދިމާވާ ްމި ްއުފެދޭ.ްސަބަބުން ްއެބަ ނުޖެހުންތަކެއް

ްވެސްް ްމައްސަލަތަެކއް ްިޞއްޙީ ްތެޭރގަިއ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްސަބަބުން ްހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ްއިޖުތިމާޢީ ްމި އެހެންވީމާ،

ްއެަބް ްހައްލުކުރަްނ ްއެބަ ްމިަކން ްައޅުަގނޑުމެން ްބަލާއިރު ްމުސްތަޤްބަލަކަްށ ްދުރު ްއެެހންވީމާ، ްހިނަގއިދާނެ. އުފެދިގެން

ްމިއަ ްޓަޔަރގަ.ްޖެހޭ. ްދެވަނަ ްދެވަނަިއގަ. ްއޮތީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޓަޔަރގައި ްޓްރެފިކިން ްހިއުމަން ްއދ.ގެ ދު

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްިފަޔވަޅުތައް ްދަތިކުރުމުގެ ްބައިަނލްއަޤްވާނީ ްެވއްޓިއްެޖއްޔާ ްަޓޔަރަށް ްތިންވަނަ އަޅުަގނޑުމެން

ްފަތުުރެވރި ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްސަބަބުން ްއެހެންވީމާ،ްމިްއަންނާނެ.ްއޭގެ ްއަސަރުތަެކްއްކޮށްފާނެ. ްނޭދެވޭ ކަމަށް

ްޤައުމެއްެގް ްދޭންޖެހޭ. ްއެބަ ްސަމާލުކަން ްވިސްނައި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމެދު ްކަންތައްތަކާ ހުރިހާ

ނޑުމެންގެްޤައުުމގައިްބިޭދސީންގެްމަސައްކަތްތެރިންްގިަނވެ،ްއެްމީހު ންްބެލެހެއްޓޭނޭްހައިސިއްޔަތުންްބަލާއިުރަގއިްައޅުގަ

ނޑުމެންްމިއަދުްހައްލުކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ް އިދާރީްނިޒާމުްހަމަޖެހިފައިްނެތުމުގެްސަބަބުންްދިމާވާްމިްމައްސަލަތައްްއަުޅގަ

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްގާއިމުކުރަން ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްނިޒާމެއް ްކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ްބޯޑަރ ްހަރުދަނާ ްޓަަކއި ްކުރުމަށް އެކަން

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަބަބުންްމިހާރުވެސް ްމީހުންގެ ްއެ ްައިއސް ްކްރިމިނަލުން ްަބއިަނލްއަޤްވާމީ ްބޮޑެތި ްއަށް ްރާއްޖެ ެގ

ްމަޢުލޫމާތުތައްް ްބެހޭކަމުގެ ްމީހުން ްއެ ްތެރެއަށް ްކަންތައްތަުކގެ ްދާޚިލީ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްތެރޭގަިއ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކަހަ ްކަންބޮޑުާވންޖެހޭ ްމިއީ ްއަންނަނީ. ްމި ްލިބިގެން ްމިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރާއްޖެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހާލަތްތަކަކަށް ލަ

ްިޚޔާލުް ްސިޔާސީ ްއެ ްނަަމވެސް، ްއޮތް ްތަފާތުވުންތައް ްޚިޔާުލ ްސިޔާީސ ްތެރޭގަިއ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްމިއީ ދަނީ.

ްއިިދކޮޅުް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހާލެއްަގއި، ްއެްއވެްސ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްނިންމަންވާނީ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ތަފާތުވުންތައް

ްބެލެޓުްްމަރާލައިގެނެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްބޭނުންކޮށްގެނެއް ްބްލެޓެއް ްބަލިކުރަންވާނީ ްމީހާ ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޫން.

ޕޭޕަރްބޭނުންކޮށްގެން،ްވޯުޓަކރުދާސްްބޭނުންކޮށްގެންްއަުޅަގނޑުމެންްއޭާންބަލިކުރަންޖެހޭނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްުއސޫލުތައްް

ްއަޅު ްޓަކައި، ްގާއިމުކުުރމަށް ްޓަކައި،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަނާކުރުމަށް ްޓްރެފިކިން ްހިއުމަން ްއަށް ްރާއްޖެ ަގނޑުމެްނެގ
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ްބަލާއިރުގައިް ްޖުމްލަކޮށް ްއެހެންީވމާ، ްޓަކައި. ްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްމި ްފެށިގެން ްމިއަދުން ްޖެހޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެން

ްކަރާ ްއިންސާނީ ްގޮތަކީ ްވާ ްމި ްދިމާވެފައި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބައެްއެގްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ މާތް

ްއެދެޭވް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްފަރާތުން ްމީހުންގެ ްއެ ްޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާެނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން ްނަގާލީމާ ކިބައިން

ްާޚއްޞަކޮްށް ްަމސައްކަތްތެރިން، ްބިދޭސީން ްތިބި ްރާްއޖޭގައި ްއެހެްނވީމާ، ްކަމަކަށް. ްއަުތވެދާނެ ކަންތައްތަެކއް

ްަރއް ްވެްސްބަނގްލަދޭޝްގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްތަްނތަނުގެ ްކަހަލަ ްއިންިޑއާ ްއެހެންނަމަވެސް ްދެން ްއަދަދަކަށް. ްިގނަ ޔިތުން

ްލިބެންޖެހޭ.ްޞިއްޙީް ްަރއްކާެތރިކަން ްއެކަށީގެންވާ ްީމހުންނަށް ްިމްއުެޅވެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްހާލަތުގައި ްނިކަމެތި ވަރަށް

ްޖެހޭ.ްބޯހި ްއެބަ ްލިބެން ްެއްމީހުންނަށް ްމީހުންނަށްްލުއިފަސޭހަތައް ްއެ ްދޭންޖެހޭ.ްއަދި ްއެބަ ްލިބެންޖެހޭ.ްކާނާ ޔާވަިހކަން

ްއެހެންް ްހަމަ ްްދެން ްޖެހޭ. ްެއބަ ްއޮންނަން ްއަތުގައި ްމީހުން ްއެ ްޕާސްޕޯޓު ްމީހުންގެ ްއެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްލިބެން އަންނައުނު

ްރާއްޖެ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްނަންނަމުގައި ްސްޕާތަުކގެ ްބިއުޓީ ް ްނުވަތަ ްނަމުގައި ްތަންތަނުގެ ްމީހުންްްބޯކޮށާ ްގެެނވޭ އަށް

ްޓަކަިއް ްކުރުމަށް ްކަންތައްތައް ްފަދަ ްިވޔަފާރި ްހަށިވިްއކުމުގެ ްކަމެއް. ްބަލަންޖެހޭނެ ްއަޅުަގނުޑމެން ްވެސް ްމިއީ ވެސް

ްއަދިް ްބޭނުންކުރެވޭ. ްއެބަ ްމީހުން ްޓްރެފިކުކުރެިވގެން ްިހުއމަން ްއެބަ ްެއއްަގއި ްދާއިރާ ްުފޅާ ްރާއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެ ްކްރިމިނަލްްދިވެހިރާއްޖެ ްއަދަެދއްގެ ްގިނަ ްވަރަްށ ްބޭނުންކުެރވޭ ްއެބަ ްގޮުތގައި ްހަެބއްގެ ްހާލަތްތަކުގައި ްވޭ،ްބަެއްއ ބަ

ްޤައުމެްއގެް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމެދު ްކަންކަމާ ްމި ްެއހެންވީމާ، ްހިންގަން. ްރާއްޖޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ އެކްިޓވިޓީތައް

ނޑުމެންނަށްްމިްލޫޕުހޯލުތަކުގެްތެރެއިންްލާފަިއްައއިްސްހައިސިއްޔަތުންްސަމާލުނުވެއްެޖއްޔާްމިްވާްގޮަތކީްމާދަ މާްއަުޅގަ

ްދާނީ.ްއެހެންވީމާ،ް ްނިރާލައިގެން ްހަމައަށް ްފަރުދުންނާ ްިދވެހި ްޢާއްމު ްއަސަރުތައް ްނޭދެވޭ ްމި ްތެރެއަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހަދާއިރު ްޤާނޫނުތައް ްހަދަންޖެހޭ. ްޤާނޫނުތައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަުދ ްަރއީސް، ްކަންތައްތަކަްށްޢިއްޒަތްތެރި ްމިފަދަ ގަިއ

ްޢުޤޫބާތްތައްް ްހަރުދަނާ ްދެންނެވި ްމި ނޑަައޅަންޖެހޭ. ްކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްޢުޤޫާބތްތައް ްއެކަީށގެންވާ ރަނގަޅު

ްނާރާ،ް ްޓަޔަރަށް ްތިންވަނަ ްދިވެހިރާްއޖެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޔަޤީްނ ނޑަށް ްއަުޅގަ ނޑަެއިޅއްޖެއްޔާ ްކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފު ްޤައުމެއްގެްއަޅުަގނޑުމެން ްނެތް ްވަގުފާރި ްއިންސާނީ ްނުވަތަ ްޓްރެފިކިން ްހިއުމަން ްއަދި ްއަރައި، ްޓަޔަރަށް ރަތަމަ

ނޑުްުއއްމީދުކުރާްހިތްވަީން ނޑުމެންނަށްްއަޅުަގނޑުެމންގެްރާއްޖެްލިބިގެންދާނެ.ްއަުޅގަ ގޮތުަގއިްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާްައޅުގަ

މުްބިލެއްްކަމުަގއިްދެިކަވޑަިއގެން،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޢިްއޒަތްތެިރްޕްރީސްކޫލުްބިލެކޭްއެއްފަދައިްންމިްބިލަކީްވެްސްމުހިއް

ްނުހިންގޭނެް ްނެތިއްަޔކާ.ްޕްރީސްކޫލެއް ްޤައުމު ްނޯންނާނެ ްޕްރީްސކޫެލއް ްރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުން.ްއެއީ ްކަމަށް ްމި މެންބަރުން

ްއިޤްތި ްއެހެންވީމާ، ްނެތިއްޔަކާ. ްއިޤްތިޞާދު ްނޯންނާނެ ްޤައުމެއް ްނެތިއްޔަކާ. ނޑުމެންްޤައުމު ްއަޅުގަ ްނޯންނާނެ ޞާެދއް

ްދަތިކުރުމުގެް ްޤައުމަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްގޮސް ްތެރޭގައި ްކަންކަމުެގ ްކަހަލަ ްވަގުފާރި ްއިންސާނީ ްކަހަލަ މިދެންނެވި

ްމަޞްލަޙަތަށްް ްޤައުމުގެ ްމުޅި ްއެހެންވީމާ، ްނޯންނާނެ. ްވެސް ްފަތުރުވެިރކަމެއް ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއޭރުން ފިޔަވަުޅއެޅީމަ.

ްކަންބޮުޑާވްްބަލާއިރުަގއި ްވަރަށް ްވެސް ްޑީ.އާުރ.ޕީ ްވެސް ނޑުމެން ްއުޅޭ.ްއަުޅގަ ްީމްމާްސެންސިޓިްވވެގެން ްބިލެއް އެންމެ

 ކަމެއްްމިްބިލަކީ.ް
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ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްށްއ12ްްަގަލޮޅުްދެކުނުްާދއިރާގެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފް.ްއާދެ!ްމިހާރުްއަޅުަގނުޑްއެޖެންޑާްނަންބަރުް

ްސިސްޓަމުް ްވޯޓިން ްޭބނުންވޭ. ްަވގުތުޮކޅެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރީސެޓުކޮށްލުމަްށ ްސިސްޓަމު ްސައުްނޑު ްޓަކަިއ ދިއުމަށް

ްޗެުކކޮށްލަްއވާ!ް ްކާޑުކޮޅުަތއް ްއިށީނދެވަަޑިއގެން، ްމެްނބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ރީސެޓުކޮށްލުމަށް.

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް

ް

ްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުންްް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމިްދަނީްއެޖެ 12ްންޑާްނަންބަރުްއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްންއިށީނދެވަަޑިއގެންްކާުޑކޮޅުްޗެކުކޮށްަލއްވާ!ްއަުޅގަ

ް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްއެހުމަށް.ްމިއަދު ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްދުވަހުގ12.1ްެއަށް. ްކުރީ ްއޮތީ ްމި ަގއި

މަސައްކަުތގެްތެރެއިންްއަުޅަގނޑުމެންނާްހިސާބަށްްއައިއްަސްއޮތްްމައްސަލަްއެްއ.ްއެއީްސަރުކާރުގެްފަރާތުންްވިލުފުީށް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި 2111/24ްދާއިރާގެ ދިވެހިާރއްޖޭެގް،

ްބެހޭ ްޢިއްޒަތްތެރިްްބޭންކިންއާ ްއާދެ! ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް

ްމިް ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ! ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްޗެުކކޮށްލަްއވާ! ްކާޑުކޮޅުަތއް ްއިށީނދެވަޑަިއގެން މެންބަރުން

ޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤާޫނނުްްދަންނަވަނީ،ްސަރުކާުރގެްފަރާތުންްވިލުފުށީްދާއިރާގެ

ް ްމެދުް،2111/24ްނަންބަރު ްބަލައިގަތުމާ ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްބޭންކިންއާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށް.

ް

ް]ވުންްވޯޓުދެއްް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

49ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުންްސަރުކާުރެގ51ް.ްޖުމްލ26ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ51ްުބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުްްވޯޓުަގއި

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ،2111/24ްފަރާތުން

ްއިޞްލާޙު ްޤާނޫނަށް ްބެޭހ ްބޭންކިންއާ ްމިގޮތަށްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފާސްވެއްޖެ. ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހުން ްބިލު ގެނައުމުގެ

ްަކނަޑއަޅަން.ްާއދެ!ްމިހާްހިސާބުންްއެޖެންޑާް ްކަމުގައި ްފޮނުވުނީ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ްބިލު ްމި ްގުިޅގެން ފާސްވުމާ

ްމިްނިމުނީ.12ްްނަންބަރުް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއތުރުްއެހެންްމަސައްކަތްތަކަށް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތުގެްްއަށް.13ްންޑާްނަންބަރުްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްމިްދަނީްއެޖެ

ް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްގަސްތުކުރަނީ ްގެންދަން ްކުިރއަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަނިމާދ11.1ްޫތެރޭގައި ްފަރާތުން ްަސރުކާރުގެ ަގއިވާ

ްމުޙައް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލުގެްދާއިރާގެ ްހުއްޓުވުުމގެ ްޓްރެފިކުކުރުން ްމީހުން ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ްމުޖުތާޒު މަދު

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގުިޅގެން ްކަންަތއްތަކާ ްބައެއް ްދިމާވި ްޖަލްސާގައި ްގެންދިއުމަށް.ްއާދެ!ްމިއަދު ްކުރިއަށް ބަހުސް

ްރޫލިންދީފަ. ްޖަވާބުީދ، ްވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްނުކުތާތަކަްށ ްނިޒާމީ ނަޑއެިޅގެްންްނެންގެވި ްކަ ްއަށް ްޖަލްސާ އެހެންނަމަވެސް

ްއެގޮތަްށް ްމެންބަރުންކޮޅެއް ްވަިކ ްތަކުރާރުކޮށް ްގޮތުން ްއުނދަގޫކުުރމުގެ ްރިޔާސަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުން، ހުރަސްއެޅުމުގެ

ނޑުްއިތުރަށްްޓޮަލރޭޓުކުރާކަށްްނެތިން.ްައޅުަގނޑުްގަސްުތކުރަނީްގަް ާވއިދުންްނިޒާމީްނުކުތާްނަންަގވާްނެންެގވުންްއަުޅގަ

ފިޔަވަުޅއެޅުމަށް.ްއެހެންވީާމ،ްއަޅުަގނޑުްމަޖިލީހުގެްގަާވއިުދގަިއވާްގޮތަށްްފިޔަވަުޅއަޅާނެްވާހަކަްދަންނަވަން.ްައޅުަގނޑުް

ްޢައްބަދުއްރަޙީމަށް.ްهللاްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުް

ް

 ޢަބްދުއްރަޙީމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއި

ްޤާނޫނުތަކަށްް ްރާއްޖޭގެ ްފެނިގެންދަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްގެންނަންޖެހޭ ްމި ްޤާނޫނުތަކަށް ްރާއްޖޭގެ ްެވސް ްފުރަތަމައިނުން ްއެންމެ ްގެންނަމުންދާއިރުަގއި ބަދަލުތަކުގެްްބަދަލުތައް
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ްތަން.ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމަޖިލީހަށްްވަންނަމުންދާ ްމިހާރު ްބިލުތައް ްކަހަލަ ްބަެއއް ްޤަބޫލުނުކުރެވޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ތެރެއިން

ްގޮުތގަ.ް ްއިޞްލާޙެއްގެ ްމަޖިލީހަށް ްކަމަކަށް ްވަންނަންޖެހޭނެ ްބިލު ްޕްރީސްކޫލުގެ ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ްައޅުަގނޑު ރައީސް.

ނ ޑުްމިއަުދްެވސްްޤަބޫލުކުރަންްބޭނުންޭވްހިއުމަންްޓްރެފިކިންެގްޤާނޫނެއްްމިްރާއްޖޭަގއިްވަރަށްްއަަވްސްއެކަމަކުްއަުޅގަ

ްިދވެހިރާއްޭޖގެް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްފެނިގެންދިޔައީ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްހެދެންޖެހޭނެ ްތެޭރގަިއ ފުރުޞަތެއްގެ

ްހޯދުމަށް ްހައްލެްއ ްމަްއަސލައަށް ްޓްރެފިކިންގެ ްެއްްހިއުމަން ްެއކަށައަަޅިއގެން ްސިްސޓަމެއް ްކޮންޓްރޯލު ްބޯޑަރ ޓަކައި

ްމަސަްއކަތުެގް ްކުިރ ްއެްއކޮށް ްތަކުންނާ ްކޮމިޓީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގާއިުމކުރަންެވގެން ްިނޒާމެއް ްހިްނގޭ ްގޮތުަގއި ރަނގަޅު

ްބަލާ ްމަޢުލޫމާތުތަކަށް ްދީަފއިާވ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްސަލާމަތާ ްޤައުމީ ްބޭނުންވޭ. ްދަްއކާލަން އިރުގަިއްވާހަކަ

ްދޭނެް ްސަުރކާރުން ްއެމެރިކާގެ ްއޮތީ ްވެސް ްސަރުކާުރގައި ްނަޝީދުގެ ްސިސްޓަމެއް ްބޯޑަރްޮކންޓްރޯލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއަށްް ްދިވެހިރާއްޖެ ްސިސްޓަމު ްބޯޑަރްކޮންޓްރޯލު ްއެ ްފެނިގެންދިޔައީ ްބުނެފަ.ްހަމައެއާެއއްކޮްށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމަށް

ްކިޔާ ްނެކްސްިބޒް ްގޮތަށް ްކޯޓުތަުކގަިއްްބުރަވާނެ ްތަން. ްދިޔަ ްާގއިމުކުރެިވެގން ްރާއްޖޭގައި ްހަވާުލކޮށްެގން ކުންފުންޏަކާ

ްވަީން ްބާއްވާފައި ްނުނިންމާ ްގޮތެްއ ްސަރުކާރުން ްމެދުގައި ްަމއްސަލައާ ްނެކްސްބިޒްގެ ްކިޔާަފިއ ްއުޅޭީތއޭ މައްސަލަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރުްމިްފެްނނަނީްމިދިޔަްހަފްތާގެްބުދަްްމަޖިލީހުންްއެކަންްފާސްކޮށްފަިއްވެްސްވަނިކޮށް.ްެއކަމަކުްއަުޅގަ

ްއެހީގައިް ްހިލޭ ްމިދެންނެވި ްިއން ްއެމެރިކާ ްއަނެއްާކވެސް ްފެނިގެންދިޔަީއ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްަވގުތެްއަގއި ދުވަހުގެ

،ްސޮއިކޮށްފައިްވަނިކޮށް.ްދެންްއަޅުަގނޑުމެންްމިތާނގެްކޮންްސިސްޓަމެއްތޯްާގއިމުކުރަްނވީ.ްނެކްސްބިްޒގެްސިސްޓަމުތޯ

ްގާއިުމކުަރންވީްހިއުމަންްޓްރެފިކިްނގެް ނޑުމެން ްއެމެރިކްއިންްދީފަިއވާްބޯޑަރްކޮންޓްރޯލުްިސސްަޓމުތޯްއަުޅގަ ނޫނިއްޔާ

ްވިސްނަނީް ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޓަކައި ްހައްލުކުރުމަށް ްމަްއސަލަ ްޓްރެފިކިންގެ ްހިއުމަން ްޓަަކިއ. ްހައްލުކުރުމަށް މައްސަލަ

ްއަށް ްރާއްޖެ ްމީހުން ްބޭރުގެ ްބޭނުންކޮށްގެންދާްްރާއްޖޭގެ ްރާއްޖެ ްގޮތުަގިއ ްޕޮއިންޓެއްގެ ްޓްާރންސިޓު އެތެރެވެފައި،

ްީމގެތެރޭަގިއް ްމައްސަލަތަކެއް ްގެްނގުޭޅ ްއުފުލުމުގައި ްމީހުން ްއަނެއްތަނަށް ްެއއްތަނުން ްާރއްޖޭގެ ްނޫނިއްޔާ މައްސަލަތޯ.

ްރިސޯޓުތަކަ ްބައެއް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަލައިލަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްެއވެސް ްފަރާތްތައްްފާހަގަވޭތޯ. ްގެންނަ ްއަށް ްަވީޒފާ ށް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްކުރުވާ ްއެބަ ްމަސަްއކަްތ ްފަޅުރަށްރަށުގައި ްގެްނގޮްސ ްގެނެއްަސ، ްއަށް ްަވޒީާފ ްނަމުަގއި ރިސޯޓުތަކުގެ

ްމައްސަލަތަކެްއް ްމިކަހަލަ ްރައީްސ ްޢިްއޒަތްތެރި ްވެސް ްއިން ްއެމް.ޓީ.ޑީ.ީސ ްއިހަކަށްުދަވހަކު ްދާދި ރައީސް.

ްފެ ްޓޫރިޒަމުންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްޓޫރިސްޓުންނަކީ. ްބައެްއ، ްގެަނއި ްކްލަބުފަރަށް ްއައި. ންމަތިވެގެން

ްއެމް.ޓީ.ޑީ.ީސް ްއަންގާަފއި، ްކްލަބުފަރަްށ ްގޮތުަގއި ްފަރާތްތަކެްއގެ ްދެްއވާފަިއވާ ްޕެކޭޖުތައް ްކޮމްޕްލިމެންޓްރީ ސީދާ

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަނީ. ްއަންގާފައި ްކްލަބުފަރަށް ްމެނޭޖްމަންޓަށްްމެދުވެރިކޮށް ްކްލަބުފަރުގެ ްައކީ. ްމައްސަލަ ްމިއީ ރައީސް.

ްމިކަންްއެނގުނުްހިސާބުން...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކުޑަހުވަދޫްާދއިރާެގްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތަށްްއުނަދޫގކުރުމުގެްގޮތުންްތަކުރާުރކޮށްް

ްމަ ްނަންަގވާީތ ްނުކުތާ ްމެންބަރަށްްނިޒާމީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތްތެވުމަށް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގވާއިދަށް ޖިލީހުގެ

ްނަސޭހަތްތެރިވަން.ްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅު...

ް

 ޢަބްދުއްރަޙީމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ް ްބޭނުންވަނީ، ްއެމް.ޓީ.ީޑ.ީސެގްދަންނަވާލަން ްޕެކޭޖުތަކެއް ްކޮމްޕްލިމެންޓްރީ ްނުފޮނުވޭނޭ ްޓޫރިޒަމަކުން ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ްބެލުމުގެްދަށުގަިއވާްރަށެއް...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފަ ްެއއް ްއަދިވެްސ ްހިތްތެވުމަށް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވިއދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ހަުރްކުޑަހުވަދޫ

ްހުރުމަތްތެރިކޮށްް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއާމިުރ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްކުޑަުހވަދޫ ނަސޭހަތްތެރިވަން.

ްމިް ްމިހާރު ނޑު ްއިްއވަން.ްއަުޅގަ ްނަން ްޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑު ްނަސޭހަތްތެރިވަން.ްދެން ްަފހަރު ްެއއް ްއަދިވެސް ހިތްތެވުމަށް

ްދާއިަރގެް ްކުޑަހުވަދޫ ްމަޖިލިސްްްއިްއވަނީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނަން. ްއާމިރުގެ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްނިކުްނނަވާ! ްދޫކުރައްަވއި ްމާލަން ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްިނކުންނަވާ! ދޫކުރައްަވއި

ްޢި ްދާިއރަގެ ްކުޑަުހވަދޫ ްނިކުންނަވާ! ްދޫކުރައްަވިއ ްމާލަން ްނެރުމަށްްމަޖިލީހުގެ ްމާލަމުން ްަމޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްއޒަތްތެރި

ނޑާލަނީ.ް ްޓަކައިްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްމިްޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(13:55ްއިނ13:39ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްައޅުަގނޑު ްކުރިައށްދާއިރުަގއި ްމަަސއްކަަތއިގެން ްޖަްލސާގެ ްއެޖެންާޑް`.ްައޅުަގނޑުމެން ްވާ ްމި ްުކރިމަތީގައި މެން

ް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްް-11.1ނަންބަރު ްމުޖުތާޒު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހަނިމާދޫ ްފަރާތުން ސަރުކާރު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހުރިހާ ްއެދިަވޑަިއެގންނެވި ްފުރުޞަތަށް ްވަނީ ްމިހާރު ްބަހުސް ްބިލުގެ ްހުއްޓުުވމުގެ ްޓްރެފިކުކުރުން ްމީހުން

ްނެގޭް ްބަލައިގަތުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްއޮންނާނީ ްދެން ްބިލު ްމި ްއެހެންކަމުން ްނިމިފަ. ްފުރުޞަތުއަރުވައި މެންބަރުންނަށް

ވޯޓުނެގުން.ްމިްބިލުގެ،ްައޅުަގނޑަށްްމިހާރުްވާަހކަދައްކަމުްނ،ްބިލުގެްކަންތަްއްނިންމުމަށްްވާހަކަދަްއކަމުންްދިޔަްވަގުުތް

ްވަަޑިއގަން ްމެންބަރަކު ްމެންބަރަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން ްއަށް. ްހޯލުތެރެ ނަަވއިފި

ްޢަބްދުއްރަޙީމަށް.ްްهللاްފުރުޞަތުއަރުވަނީ.ްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު
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 ޢަބްދުއްރަޙީމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްކަންަތއްތަާކިއްޢިއްޒަ ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ްމަޤުޞަދުކަުމގައި ްމައިަގނޑު ްހުށަހެޅުމުގެ ްބިލު ްމި ްރަީއސް.ްސަރުާކރުން ތްތެރި

ްފާަހގަކޮށްލަންް ްވެސް ްފުރުޞަުތގައި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްދިމާނުާވަކން ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްޢަމަލުތަާކ ްސަރުކާރުގެ މިހާރު

ްއަ ްދިވެހިރާއްޖެ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެިކްބޭނުންވޭ. ްފަރާތްތައް ްެއކި ްބޭރުގެ ްނަމުަގއި ްިއންވެސްޓަރުން ށް

ނޑުމެންަނށްްމީގެްކުރިްންދުވަހަުކްެވްސްނުފެނިފައިވާްކަންތައްތަެކއްް ދުވަސްވަުރަގއިްޒިޔާރަތްކުރަުމންްދާއިރުަގއިްއަުޅގަ

ްދޭ.ްޢިއް ްއެބަ ްފެންނަމުން ްިކބައިން ްމިނިސްޓަރުންތަކުގެ ްކެބިނެޓު ްހިމެނޭ ްސަރުކާރުަގއި ްރައީސް.ްަބއެްއްސީދާ ޒަތްތެރި

ްފަރާތެްއް ްދިން ްއެީހ ްމި ްއެޭކ، ްއެހީ ްދީފައިާވ ްފަރާތަކުން ްހެޮޔއެދޭ ްިމއީ ްގެންދިއުމުަގއި ްކުިރއަށް ްކަންތައްަތއް ކަހަލަ

ް ްބުނެފައި، ްނެތޭ 11ްްތިމަންނަމެންނަކަށް ްތަންތަނ21ްްްމިިލއަން، ްކަހަލަ ްބައެއް ްޚަރަުދކޮށްެގން ްރުފިޔާގެ ިމލިއަން

ްގޭންގުްސްޓާރުންނާިއްހަދަމުންގޮސް،ް ްމަޝްހޫރު ްނަން ްދުނިޔޭގެ ްިމްތިބެނީ ްހުޅުވާއިރުަގއި ްއެތަން ްފަހުން ްއެންމެ ދެން

ފާޑުފާޑުގެްކުށްތަުކގައިްތުހުމަުތކުރެިވގެންްބަެއއްްޤައުމުތަުކގެްރައްޔިތުންެގްމަޖިލިސްތަކުންްފިޔަވަުޅއަޅާަފއިވާްފަރާތްތަްއް

ްއެއްކޮ ްމިނިސްޓަރުންނާ ްކެބިނެޓު ްއެހެންވީމާ،ްމިދެންނެވި ްތަން. ްތިބޭ ނޑިބަރިތަކެްއަގއި ްގޮ ްެއއް ްއިށީނދެަވޑަިއގެން، ށް

ްުހއްޓުވުމަްށް ްޓްރެފިކުކުރުން ްމީހުން ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްއޮތީ ްމި ްހުށަހަޅާފައި ްބިލު ްސަރުާކރުން ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ގޮުތގައިްަތރައްޤީކުރަންެވގެންްާރވަިއގެްންޓަކައިތޯްނޫިނއްޔާްިދވެހިރާއްެޖްއަީކްމީހުންްޓްރެފިކުކުރެވޭެންސޭފްްހެވަނެްއގެް

ްގިނަް ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި ްިބލުގެ ްމި ްދެންނެވޭނީ ްބޮޑަށް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްބަލާއިރު ްއެއަްށ ްހުށަހެޅުމެއްތޯ. ހުށަހަޅާފައިވާ

ްބޭފުޅުންނަށްް ްކަހަލަ ްބައެއް ްކުރާ، ްވިޔަފާރިތައް ްކަހަލަ ްބައެއް ްއަންނަނީ ްހިމެނިގެން ްމި ްތެރެއިން ކަންތައްތަުކގެ

ްހުރީތީވެ.ް ްެއގޮތަށް ްވެސް ްޢަމަލުތަްއ ްސަުރކާރުގެ ްމިއަދުގެ ްެއއީ ްގޮތަށޭ. ްއަންނަ ްތަނަވަްސެވެގން ފުރުޞަތުތަކެއް

ްދެންނެވިް ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްރިޢާޔަްތކުރަން ްކޮމިޓީތަކުން ްދިރާސާކުާރއިރުަގއި ްމެދުގައި ްިބލާ ްއަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ،

ްސަރުކާރު ްމިހާރުގެ ްވޭތުވެިދޔަ، ްތެޭރގަިއްކަންތައްތައް ްބިލުގެ ްގޮތަށް ްހުއްުޓވޭނެ ްކަންަތއްތައް ްއެ ްކުރަމުންދާތީވެ ން

ްެއއްކޮްށް ްަވޒީރަކާ ްކެބިނެޓުގެ ްައިއއްސިްއޔާ ްއިންވެސްޓަރެއް ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަްނނަން. ްފަރުމާވެގެން ކަންތަކެއް

ްއިްނވެސްޓުް ްއިްނވެސްޓަރު ްއެ ްނުެވވޭ. ްބައްދަލެއް ްމީހަކާ ްއިންެވސްޓަރަާކ ްއެ ްކުރިްންނޫނިއްޔާ ްބޭނުންވުމުގެ ކުރަން

ްކުރީަގިއް ްއެަބްހިންގަންޖެހޭ.ްމިއީ ްހަރަކާތްތަކެއް ްއިޖުތިމާޢީ ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްަތނެއްަގއި ްބޭނުންވާ ްވަޒީރު ކެބިނެޓުގެ

ްމިތާގެް ނޑުމެން ްޤަބޫލުނުކުރާތީވެ،ްއަުޅގަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިޒާމު ްކަންތައްަތއް.ްއެ ްހިމެނިފައިވާ ްހަމަ ްތެރޭގައި ނިޒާމުގެ

ނޑުމެްންއޭ ްއަުޅގަ ްދިޔައީ.ްމިއީ ްވާހަކަދަްއކަމުން ްތިބެގެން ްގޮތުަގއި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްެވސް ރުަގއި

ްއަތުަގއިް ްއިންވެސްޓަރުން ްތަޢާރުފުކުރެވިަފިއވަނިޮކށް ްރާްއޖޭގައި ްމި ްސިސްޓަމު ްބިޑް ްނޫނޭ.ްޯއޕަން ްނިޒާމެއް ޤަބޫލުކުރާ

ްއިްނވެްސޓަރުން ްއައިސް ްއަުޅަގނޑުމެންްހިފައިގެން ްއެއީ ްހަވާލެއްުނުކރެވޭނެ. ްވަސީލަތްތަކެއް ްގުދުރަތީ ްރާއްޖޭގެ ނަށް

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ްހަމަްތަނަކުންްއަންނަްމީހަކީްތިމަންނަްައކީްވަރަށްްޮބޑުްއިންވެސްޓަެރޭކ،ްތިމަންނަްއަތުަގއިްމިތައްް
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ްހު ްއެބަ ްއެއް ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ްހުްއޓޭ،ްމިތައް ްއެބަ ްެއއް ްފައިސާ ްރާއްެޖްމިތައް ްކިޔާަފއި ްހުއްޓޭ ްއެބަ އްޓޭ،ްޑޮލަެރއް

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްކުރިން ްފުރުޞަތުދިނުމުގެ ްއިންވެސްޓުކުރުުމގެ ްއަށް ްއޭނާ ްހިފަނީ ްމި ްބޭނުން ްއޭނާގެ އަންނަތަނުން

ްއޭ ްއެއަށްފަހުގައި ްދެން ްބޭނުންހިފުމަށްފަހުގައި، ްޭއނާގެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްބޭފުޅުން. ްތިއްަބވާ ްމަޖިލީހުގައި ނާެގްވަޒީރުްނގެ

ްމިް ްރާވާަފއި ްނިޒާމެއް ްބޭރުކޮށްލެވޭނެ ްތަނުން ްމި ްމީހާ ްެއ ްކޮށްަފއި ްގޮތަކަށް ްކޮންމެވެސް ްތުހުމަތެއް ްބޮޑު މައްޗަށް

ްރާއްޖޭަގިއް ްމި ްއޮތީ. ްރައްކާތެިރކަން ްއިތުބާރާއި ްއިންވެސްޓަުރންނަށް ްރާއްޖޭގައި ްމި ްކިހިނެއްތޯ ްދެން އޮންނަނީ.

ްރައްކާތެ ްއިތުބާރާިއ ްދެންނެވީ.ްއިންވެސްޓަރުންނަށް ްމި ްރައީސް، ްިޢއްޒަްތތެރި ްހެކި ްެއއް ްސާބިތުވާ ްނެްތކަން ރިކަން

ްައއިްސް ްވިޔަފާިރވެރިައކު ްސިންގަޕޫުރގެ ްހިންގަމުންދާ ްިރޯސޓު ްާރއްޖޭަގއި ްދެންނެވޭކަށް، ްނެްތ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްައއީ ްއަްށ ްދިވެހިާރއްޖެ ްއިންެވސްޓްމަންޓެއް ްއިތުރު ްއެީއ ްގަތީމަ ްރިޯސޓުތައް ނޑުމެންނަކަްށްރާއްޖޭގެ ްއަުޅގަ ްނޫން. ީކ

ްިދވެހިރާއްޖޭގެް ްެއއީ ްއައި. ްއަްށ ްދިވެހިރާއްޖެ ްނޫން ްއިްނވެސްޓްމަންޓެްއ ްއިތުރު ްއެީއ ްދެންނެވޭކަށް. ނެތް

އެްގޒިސްުޓވަމުންދާްއިންވެސްްޓމަންޓެއްްހަމައެކަނިްމެޓީރިއަަލއިްޒވީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއިތުރުްިއންވެސްޓްމަންޓްްދިވެހިރާއްެޖް

ްގެަނއު ްހަދަންްއަށް ްތަނަކަށް ްާގިއމުކުރެވޭނެ ްމާަޙއުލެއް ްރައްކާތެރި ްއިްނވެސްޓަރުންަނށް ްައކީ ްިދވެހިރާއްޖެ ްޓަަކއި މަށް

އެބަްޖެހޭ.ްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްގެންނަްއިްނވެސްޓަރުންނަކީްާފޑުފާޑުގެްކުށުެގްރެކޯޑުަތއްްހުްނނަްމީހުންނަށްްވެއްޖެްކަމަށްް

ނޑުމެންަނށްްމިްރާއްޖެްއަށްްއިންވެސްަޓރުންްގެންނަން.ްއެހެްނވީމާ،ްވަންޏާްެއއީްއުނދަޫގކަމަކަށްާވނެ.ްދަތިވާ ނެްއަުޅގަ

ްބޭރުެގް ްރާއްޖޭން ްމިންވަރާއި ްއޮތް ްނިސްބަތް ްޓްރެފިކިންގެ ްހިއުމަން ްއެތެރޭަގއި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެން ްރަނަގޅަށް ްެއއްެޗއް ްހުރިހާ ްމި ްގޮތާ، ްބޭނުންުކރާ ްރާއްޖެ ްވަންާޏްްފަރާތްތަކުން ްކަމަށް ްވާހަކަދަްއކާ ތިބެ

ްޤައުމަކީް ްމި ްއިްޚލާޞްތެރިކަމޭ. ްއަންނަންވީ ްފުރަތަމަ ްޓަަކއި ްގެަނއުމަށް ްހައްލެއް ްމިަކމަށް ްދެންެނވޭނީ އަޅުަގނޑަށް

ްތިއްބެިވް ްމަޖިލީހުގައި ްވަޒީރުންގެ ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްއިޚްލާޞްތެިރަކން ްއެއީ ްނުވުން ްޤައުމަކަށް ވަްއކަންކުެރވޭނެ

ްަވޒީރުންްމެންބަ ްތިއްަބވާ ްމަޖިލީހުގައި ްވަޒީރުންގެ ްފެންނަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްނިންމަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ރުން

މިދެންނެވިްބޭފުޅުންގެްއަތްޕުޅުގައިްހިތްޕަަވއިގެންްމިްރާއްޖޭގެްއެއަރޕޯުޓގެްވީ.ައއި.ޕީއަާށ،ްއަދިްމިްރާއްޖޭގެްސަރުކާރުް

އެްބޭފުޅުންްިތއްބަަވއިގެންްފާޑުާފޑުގެްަސކަރާތްޖަްއސަވާފަިއ،ްއެްބޭފުޅުންނަްށްްހިއްސާވާްކުންފުނިތަކުގެްރިޯސޓުތަކުަގއި

ްއެހެންވީމާ،ް ްތަން. ްދާ ްމުޢާމަލާތްކުރަމުން ްމެދު ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްކިޔާަފއި ްތަަނވަސްކޮށްދޭނަމޭ ްފުރުޞަތުތައް ވިޔަފާީރގެ

ް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުންގެ ްމި ްރާއްޖެ ްމި ްމިއަދަކު ްނެތް ްވަޒީރުންގެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމި ްބާއްަވއިގެްނ، އަތްމަތީގައި

ްނެތް.ްޤައުުމގެް ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްއިޞްލާޙަްށްމަސައްކަތްކުެރޭވކަށް ްަޤއުމުގެ ްާބްއވަިއގެން ްއަތްމަތީަގއި މަޖިލީހުގައި

ްވަޒީރުްނގެ ްބަދަލުވެގެްނ.ްއެ ްެއއްގޮަތކަށް ްކޮންމެވެސް ްމަޖިލިސް ްމަސައްކަތްކުެރވޭީންވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށްްްއިޞްލާޙަށް

ްމަސަްއކަތްކުިރް ްހޯދައިދޭންވެގެން ްވެރިކަން ްނޫނިއްޔާ ްމީހުންތޯ، ްފޮނުވާ ްލީޑަރުން ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ އަންނަންޖެހެނީ

ްމިކަންް ްނެތް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނޫނިއްޔާ ްަކނޑަައޅަިއގެން ްއެ ްބައެއްތޯ، ްއަންނަ ްފަރާތުން ވިޔަފާިރވެރިންތަކެްއގެ

ްހަމަ ްިތއްބެިވްގިަންްކުރެވޭކަށް.ްައޅުަގނޑަށް ްވަޒީރުްނެގްމަޖިލީހުގައި ްމީހުންނަކީ،ްމިހާރު ްތިބަ ްމި ްމިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭ
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ްގިަން ްތިއްބެވި ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންެގ ްނޫން. ްބައެއް ްބަސްއަހާ ްބުނާ ްވެސް ްލީޑަރުންގެ ްސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަކީ

ްަޝކު ްއެ ްއަބަދުެވސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފަރާތުްނ ްީލޑަރުންގެ ްގޮތެއްްޕާޓީތަކުގެ ްބުނާ ްތިމަންނަމެން ްއަންނަމުންދޭ. ާވ

ްތިމަންނަމެްން ްނީވެއޭ. ްއަެޑއް ްއެއްެޗއް ްބުނާ ްތިމަންނަމެން ްީނވޭ. ްއަޑެއް ްމެންބަރުންނަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

ްނައިުބް ްޕާޓީތަކުގެ ްއެ ްތިބީ ްމަޖިލީހުގައި ްވަޒީރުްނގެ ްއެކަމަކު ްހިނގަމުންދަނީ. ްސަރުކާރު ްނޫނޭ ްގޮތަކަށް ބޭނުންވާ

ްމަޖިލީހުަގިއް ްަވޒީރުންގެ ްެއތާ ްމިީއ ްބޭފުޅުން. ްތިއްެބވި ްމަޤާމުތަކުަގިއ ްއިންތިޚާބުކުރެޭވ ްަރއީސުން. ްނައިބު ލީޑަރުން.

ްިއްސް ްޕާޓީތަުކގެ ްއެ ްގޮތެއް ްބުނާ ްތިމަންނާ ްވިދާޅުވާެނ، ްވަޙީދު ްރައީސް ްއަނެއްޮކޅުން ްދެން ްބޭފުޅުންނަކީ. ތިއްބެވި

ް ްނުހަދައޭ. ްބޭފުޅުން ްިތއްަބވާ ްެއްސަފުގައި ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްތެރެއިން ްބޭފުޅުންގެ ްިތއްެބވި ްސަފުގައި ްއިސް ްެއ ބުނާއިރު

ްހިސާބަކުންޯތް ްކޮން ްޮކބައިތޯ، ްދެން ްލެވެލްގަ. ްޖޫނިއަރ ްއޭގެ ްމަޖިލީހާއި ްވަޒީރުްނގެ ްެއއްކޮށް، ްބޭފުޅާއާ ްއެ ތިބީ

ްމަަސއްކަތް ްއިޞްލާޙުކުރަން ްރަނގަޅުކުަރން، ްކަންތައްތައް ްޤައުުމެގ ްމި ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެން ކުރާނީ.

ްޝަފުލެްއް ްވަރުގަދަ ްމަޖިލީހަށް ްވަޒީރުްނގެ ްހަމަ ްއަކީ ްމަރުޙަލާ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްމަސަްއކަތްުކރަން އިޞްލާޙުކުރަން

ގެނައުން.ްވަރުގަދަްބަދަލެއްްަވޒީރުންގެްމަޖިލީހަށްްއެބަްގެްނނަންޖެހޭ.ްރައްޔިތުންްއިތުބާރުްނެތްްވަރަށްްގިނަްވަޒީރުންް

ްއެތާގަ ްތިބި ްނިންމަން.ްއެބަ ްގޮތްތަކެއް ްޖެހޭ ްއެަބ ްވެސް ްވަޙީދު ްރައީސް ްމެދުގަިއ ްވަޒީރުންނާ ްނެތް ްއިތުާބރު ްއެ .

ްޖެހޭް ްއެބަ ްވެސް ްމެދުގައި ްވަޒީރުންާނ ްއެ ްއެތާގަ. ްތިބި ްއެަބ ްަވޒީރުން ްގިނަ ްވަރަށް ްޚިދުމަތްނުކުރެޭވ ރައްޔިތުންނަށް

ނ ޑުމެންގެްމިްނިޒާމު،ްމިހާރުްމިްގެނެސްފައިވާްޑިމޮކްރަިޓުކްރައީސްްވަޙީދުްގޮތްތަެކއްްނިންމަން.ްއެހެންނޫނިއްޔާްއަޅުގަ

ް ްނޯންނާނެ. ްއެއް ްާރއްޖެއަުކްދެމި ްމި ްބޯމަތިވެފަ.ްޝަފުލްކޮށްގެނ2113ްްްނިޒާމެއް ްއޮީތ ްމި ްއިންތިޚާބު ްއަހަރުގެ ވަނަ

ް ްކެބިނެޓަށް ްާގއިމުކުެރވެންޖެހޭނެ. ްގޮެތއްަގއި ްެއކަށީގެްނވާ ްނިޒާމު ްވެރިކަުމގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބަދަލަީކްވެސް ގެނެވޭ

ނޑުމެންްނުޖެހޭ.ް ވެރިކަމުގެްިނޒާމުަގއިްވަޙީދުްހުންނަންތޯ،ްނޫނިއްޔާްއަނެއްްމީހަކުްހުންނަންތޯ،ްއެއެއްްބަލާކަށްްއަުޅގަ

ނޑުމެން،ްވަްއކަންނުކުރާނެްކަމަށްްނިންމައިގެްން ޤާބިލުްޒުވާންްބޭފުޅުންްކެބިެނޓަށްްލީމަްވަްއކަންކުރާނެްކަަމކަށްްއަުޅގަ

ންްލީމަ،ްއެްބޭފުުޅންްވަްއކަންކުރަންްފެށީމަްެއްބޭފުޅުންްއެްތަނުން،ްަމގާމުތަުކންްދާންޖެހޭނެ.ްއެްބޭފުޅުންްއަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެންގެް ްއަުޅގަ ްމިއަދުގެ ްިމއީ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިބެގެންުނާވނެ. ްމަގާމުތަކުަގއި ްެއ ްހިންގަންފެށީމަ ގޭންގުަތއް

ްމަޖިލީހުގަް ްަވޒީރުންގެ ްއަކީ. ްަޝކުވާ ްކަމަށްްމިއަދުގެ ްފައިނޭންސްކުރަމުންދާ ްގޭންގުތަކަްށ ްބޭފުޅުން ްތިއްަބވާ އި

ްކާުރެގް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްބޭުފޅުން. ްތިއްބަވާ ްމަޖިލީހުގައި ްަވޒީރުންެގ ްބުނެފަ. ްއޮތީ ްއެ ްވެސް ޓްރާންސްޕޭރެންސީން

ްހި ްގޭންގު ްރާއްޖޭަގިއ ްމި ްތިއްބަވަނީ ްމި ްބޮީޑގާޑުންނަށް ްކާުރގެ ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ްމީހުންނާ،ްޑްރަިއވަރުންނާއި ންގާ

ްކެބިނެޓަށްް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވާހަކަދެެކވެމުން.ްކީްއވެގެންތޯ ްދަނީ ްމި ްއަބަދުމެ ްކަމަށް ްފަރާތްތައް ްގުޅުންހުރި ގޭންގުަތކާ

ްއަދިް ްނޫންތޯ. ްހައްލުކުރެވެންޖެހޭނެ ްއެކަން ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްަބވާ ްކެބިނެޓުގައި ްއުޅެނީ. ްެއ ްހައްލުނުކުރެިވގެން އެކަން

ްއޭގެއިތު ްއަތްތަކުަގއިްހަމަ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްގެނެްސގެްނ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްގޭންގުސްޓާރުން ްބޭރުން ްިއން ްާރއްޖެ ރަށް

ްރައީްސ،ް ްފެންނަމުންދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަން ްދުވާ ްކުޅެްނެވގެން ްނާޗަރަންގީ ހިފައިގެން
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މެްފުރަތަމަްއިޚްލާޞްތެރިކަންްދައްކަންވީްަވޒީރުންގެްމަޖިލީހުން.ްމިްރާއްޖޭގެްކަންތައްަތއްްރަނގަޅުކުރުމަށްްޓަަކއިްއެން

ްޓަކައިް ްއޮޔާލުމަށް ްރާއްޖެ ްމި ްއޮޔާދާނެ. ްރާއްޖެ ްމި ްހިނދަކު ްނުދައްކާހާ ްއިޚްލާޞްތެރިކަން ްމަޖިލީހުން ވަޒީރުްނގެ

ފަރާތްތަކަކަށްްދީގެން،ްެއްްވަޒީރުްނގެްމަޖިލީހަށްްވަދެތިބިްބައެއްްފަރާތްތަކުންްއެބަްފެނޭ.ްއެއީްރިސޯޓުތައްްވެސްްަވކި

ްލާރި،ްއޭގެންްލާރިްހޯދަިއގެންްއިންތިޚާބުްކާމިޔާބު...ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމީހުންް ްވާ ްމި ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބިލު، ްމި ްހިސާބުން ްމިހާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްބަހުސްްނިމި ްހުއްުޓވުމުެގްިބލުގެ ްބަލައިގަތުމަށްްޓްރެފިކުކުރުން ްބިލު ްމި ްއޮްނނާނީ ްިދޔައީ.ްއެހެންކަމުން،ްދެން ްއެ ގެން

ްނެތޭްވޯޓުނެގުން.ްޯވޓުނެގުންްއޮންނާނީްދެންްޖަލްސާްއޮންނަްދުވަހެއްގެްވޯޓުަނގާްަގޑީގަ.ް

ްއެް-11.2 ްޖެހޭނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެއަށްފަހުގައި ްއައިޓަމު ްއެނބުރިލަން.ްއ11.2ްަޖެންޑާ ްއޮތީ،ްގުރައ11.2ިށް ްމި ޫދްަގއި

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްރިޟާ ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދިވެހިާރއްޖޭެގ2119/8ްްދާއިރާގެ

ޕެންޝަނާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލު.ްމިްބިލަށްްކުރީްދުވަހުްވާހަކަދައްކާަފއިްވަނީ.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެް

ް ްއުޅޭ ްވަުގތު ްމިހާރު ްދަންނަވައިލާނަން ްއެމް.ޑީ.ޕީމުން ްަވގުތު. ްއޮތް ްބާކީ 6ްްގޮތް. ްވާހަކަދައްަކަވއި، 49ްމެންބަރުން

ްވާހަކަދައްަކވަިއ،ް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެ ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްއެަބްއޮތް. ްބާކީ ްއަދި ްއޮތް.28ްްމިނެޓު ްއެބަ ްާބކީ މިނެޓު

ޢިްއޒަތްތެރ1ްްިއެބަްއޮތް.ްޖުްމހޫރީްޕާޓީންްްމިނެޓުްބާކ21ްީޢިްއޒަތްތެރިްެމންބަރުންްވާހަކަދައްަކަވއި،3ްްޑީ.އާރު.ޕީންް

މިނެޓު.ްވަިކ5ްްމިނެޓު.ްޤައުީމްޕާޓީްއަށ5ްްްމެންބަރަކުްވާހަކަދައްަކވާފަިއވޭ.ްމިހާރުްވަނީްވަގުތުްހަމަވެފަ.ްޕީ.އޭްއަށްް

ް ްތެރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންނަވާ ްވާހަކަދައްކާފ1ްަޕާޓީއަކަށް ްބޭފުޅަކު ްބާކީ 31ްިއވޭ.

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްނިސްބަތްެވަވޑައިުނގަންނަވާ ްޕާޓީައކަށް ްަވކި ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްއެހެންަކމުން، ްއޮތް. ްއެބަ މިނެޓު

ް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްއެދިވަޑަިއގަްނނަވާ ްވާހަކ5ްްަމެންބަރުންނަށް، ްއެރުވެމުންދާނެ ްފުރުޞަތެއް މިނެޓުގެ

ްއަުޅގަ ްދެން ްބަލައިާލއިުރްދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްލިްސޓަށް ްމި ްލިސްޓަށް. ްއޮްތ ްކުރިމަތީަގއި ްއަޅުަގނޑު ްދާނަން ނޑު

ްމޫސާް ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްުއތުރު ްކުޅުދުއްފުށި ްއަރުވަންޖެހެނީ ްފުރުޞަތެއް ްފުރަތަމަ އެންމެ

ްއަށް.ް

ް

ްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްކުޅުދުއްފުށީ

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުތަކަކީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްރިޓަޔަރކުރީމަް ްއެކަހެރިެވ، ްމަސައްކަތުން ްމީހާ ްއެ ްޕެންޝަނަކީ ްސަބަބަކީ ްނޫން. ްއިޞްލާޙުތަެކްއ ބަލައިގަެނވޭނެ

ްވާހިނދު ްއެއްޗަކަށް ްލިބެންޖެހޭ ްގޮތަްށް، ްވާ ްމި ްއިޞްލާޙުތަކުގައި ްމި ްފައިސާ ްހުރި ްފަންޑުގަިއ ޕެންޝަން
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ްމިހެންް ްކަމަކީ ްމި ްާހލެއްަގއި ްެއއްވެސް ްއެހެންވީާމ، ްކަެމއް. ްހާސިލުނުވާނެ ްމަގުސަދު ްޭއގެ ްއެއީ ނެގެންެވއްޖެއްޔާ

ްމިހާ ްގަބޫލުކުރަން ްވެސް ްނުކުރަން.ްއަޅުަގނޑު ްޤަބޫލެއް ނެޑއް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްނަގާް%ކުރެވިދާނެ ްޕެންޝަނަށް ގ7ްެރު

%ް ްއިންތިހާއަްށ3ްްބަދަލުގައި ްރައްޔިތުންނަށް ްހަމަ ްތިރިކުރުމަކީ ްއަދަދު ްއެ ްއަދަދަކަށް ްދަށް ްއެއަްށވުރެ ްނުވަަތ އަށް

ނޑުެމންްގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްޕެންޝަނަށްްއެްރަްއކާކުެރވޭްަފއިސާްއަކީްިދގުްމުއްދަެތއްަގއިްެއް ފައިދާވާނެްކަެމއް.ްއަުޅގަ

ްބޭނު ްއެހެްންމީހާ ްއަދި ްގެދޮރުއެޅުމަށާ ްފައިސާ ްއެ ްފައިސާކަން. ްރައްކާކުެރޭވ ްއަށް ްމީހާ ްއެ ްޓަކައި ންކުރުމަށް

ްއެްއވެްސް ްރައްާކކުރެވިަފއި ްޓަކައި ްއަށް ްމީހާ ްއެ ްދިޔައިމަ ްއުމުރަށް ްމުސްކުޅި ްދެން ްނަމަ ްނަގަްނވެއްޖެ ބޭނުންތަކުގައި

ްނުހުންނާނެ ްބޭނުންކުރާކަށް ްުދވަހަކުްނ ްއެ ްއެއް ް%ފައިސާ ްތެެރއިން ްއާމްދަނީގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ނޫްނ7ްް.

%ް ްދަނީކީ.ްއެހެންވީމާ،ްަރއްކާކުެރވިފަިއްހުރި ްޚަރަުދކުރެިވގެން ްގޮްތގޮުތގައި ްބޭކާރު ްހަމައެކަިނ7ްްއަޅުަގނޑުމެން ެއއީ

ްބޭނުންވާ ްވެސް ްފަިއސާ ްއެ ްކުރަންެވއްޖެއްޔާ ްކަންަތއްަތއް ްބަލައިގެން ްގޮތުަގއި ްއާމްދަނީގެ ްހުރި ްމީހާގެ ދުވަހުްްއެ

ނޑުމެންގެްެތރޭގައިްއާމްދަނީްލިބޭއިރުްެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްނުހުންނާނެކަންްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ

އާމްދަނީްއިންްކުރަންޖެހޭނެްަޚރަދާއިްއެްއާމްދަނީްއިންްޭބާކރުްޚަރަދުނުކުރުމަށްްވިސްނުުމގެްނަޒަަރކުންްައޅުަގނޑުމެންް

ްއެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްެއްވިސްނަށް ްޚަރަދު، ްގޮތަކަށް ްލިބޭ ްއެ ްފައިސާ ްއެންމެހައި ްލިބޭ ްޙަޤީޤަތަީކ ްމިއަދުގެ ހެންނަމަވެސް

ނޑުމިހެންްބުނާއިރުަގއިްމަދުްއާމްދަނީްލިބޭ،ްނިކަމެތިް މަސްތެރޭގައިްހުސްކުރަމުންދާްގިނަްޢާއިލާތަެކއްްުއޅޭކަން.ްައޅުގަ

އެހެންނަމަވެސްްއެްމީހާްއަށްްލިބޭްއާމްދަނީގެްކޮންމެެވްސްްޢާއިލާތަކުގެްމަތިންްއެްއވެސްްހާލެއްގަިއްހަނދާނެއްްނުނެތޭ.

ްބެހެއްޓުމުގެް ްފައިސާ ްއެ ްގޮުތގަިއ ްއެްއެޗއްގެ ްބޭނުންކުރެވޭނެ ްޓަކައި ްމުސްތަގުބަލަށް ްސަލާމަތްކުރެިވގެން އަދަދެއް

ްގަބޫލުކުރަ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްގެންގުޅެްނ ްކިބަިއގައި ްރައްިޔތުންގެ ްރާއްޭޖގެ ްއޭރުްންވިސްނުމެއް ނީ.

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްޕެންަޝންްފަންޑުްވެްސްއަދިްއެހެންްފަންޑުތައްްެވސްްހިންގުުމގެްާޤބިލުކަންްލިބިގެންދާނީ.ްހަމަް

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްއަދި ްވެްސ ްއާސަންދައަކުން ްއެކަނި ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ އެހެންމެ

ްކަން ްެއންމެހައި ްޞިއްޙީ ްއެހެންވެއްޖެއްާޔްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހަމަޖެހިގެންނުދާކަން. ްވަސީލަތްތައް ްފުއްދޭނެ ތައްތައް

އިތުރަށްްދައުލަތުންްއިތުރުްަފންޑުތަކެއްްވެްސްއެބަްޖެހޭްުއފައްދަން.ްއެްފަންޑުަތއްްއުފެދިގެންދާއިުރގައިްަރއްޔިތުންނަށްް

ްނިޒާމުގެް ްމި ްނިޒާެމއް ްކުރެވޭެނ ްއެކަންކަން ްނެތި، ްތަކުލީފުތަކެްއ ްބޮޑު ްއައިމާްްމާ ްޖެހެނީ. ްމި ްައންނަށް ތެރެއިން

ްވެސްް ްޤައުމުތަުކަގއި ްއެހެން ްދުނިޔޭެގ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްެވގެންދާނީ. ްއެކަންކަްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމުސްތަޤުބަލެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްނޫނިްއޔަކާ ްކުރެިވގެން ްމިކަންކަން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއުސޫލުން ްކުރާ އްްމިކަންކަން

ްފަންޑުަގިއް ްޕެންޝަން ްބޭނުމުގައި ްހޯދުމުގެ ްވޯޓު ްގިނަ ްނުަވތަ ްވިސްނުމުަގއި ްހަމައެކަިންސިޔާސީ ހާސިލެއްނުކުރެވޭނެ.

ްވަރަށްް ްމުސްތަޤުބަލު ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްގެނައުމަކީ ްބަދަލުތައް ްހަދައިގެން،ްއެއަށް ްގޮތް ްނެގޭނެ ްފައިސާތައް ްހުރި ވެސް

ްއެ ްަކމެއް. ްއަނދިރިެވގެންދާނެ ްމިހާރުެވްސްބޮޑަށް ްގޮުތގައި ްފަންޑުގެ ްޕެންޝަން ްފަންޑަކީ ްޕެންޝަން ހެންވީާމ،

%ް ްއަދަދު ްަނގާ ްއެ ްފަންޑަށް ްޕެންޝަން ްމިހާރު ްތާއީުދކުރަން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ ްެވސް 7ްބޭއްވުމަށްފަހު،ްައޅުަގނޑު
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%ް ް%3ްއިން ްއަދި ްނޫނިއްޔާ ްތިރިކުރަން. ްޕެނ3.5ްްއަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްތިރިކުރަން. ްވެސް ްފަންޑުގަިއްއަށް ޝަން

ްރަނަގުޅް ްއެންމެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެީއކީ ްވާނަމަ، ްއަށް ްފަިއސާ ްެނގޭ ްއުސޫލުން ްބުނާ ްިމ ްއަކީ ްަފއިސާ ރައްކާކުެރވޭ

ނޑުމެންނަށްްޕެންޝަންްފަންޑުްތިރިކުރުމަށްފަހު،ްދެންްއެްމަދުވާްބައިްއެހެންް ނިންމުމެއްްކަމުގައިްވެގެންނުާދނެ.ްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްްހެދިދާނެ.ްއޭރުންްބޭނުންވާްއެެހންްކަންތައްތައްްކުރުމަށްްެއްފަންޑެއްގެްގޮުތގައިްބޭނު ންކުަރންްވެސްްއަުޅގަ

ްއިންް ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ނޑުމެންނަކީ ްއަޅުގަ ްގަޫބލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެާއއެްއކޮށް ްހަމަ ްހުއްނާނެ. ފައިސާ

ްކޮން ްނުވަތަ ްެއއް، ްސޭވިްނ ްވަެރއްެގ ްކޮންެމވެްސ ްސަލާމަތްކުެރވޭްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެްއ ްފައިސާ ްވަރެްއެގ މެެވސް

ްއެކަްނކަންް ްވެްސ ްތަްނތާނގައި ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްވާްނޖެހޭނެ. ްކަމުަގއި ްބައެްއ ްމަސައްކަްތކުެރވެންޖެހޭ ވިސްނުމެްއގަިއ

ްމަސައްކަ ްގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްވެސް ްނުހުންނާނެކަން ްމީހާ ްއެ ްމަސައްކަތްކުާރކަށް ްތާއަބަދު ްއެހެން. ްއެްކޮށްއުޅެނީ ތުން

ްކަމަށްް ްއަންނާނެ ްވެސް ްދުވަސް ްދާނެ ްވިސްނުމަކަށް ްރިޓިޔަރކުރުުމގެ ްނުވަތަ ްމާޙައުލަކަށް، ްއަރާމުކުރުމުގެ މީހާ

ްއަީލަގއިް ްނިޒާމުތަކުގެ ްއެ ްއައިްސ، ްނިޒާމުތަކެއް ްރަނގަޅު ްތެރެއަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.

ް ްމަސަްއކަތްކުެރވޭނެ ްއޭެގްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަުތގައި ްިދޔައިމާ ްހަމަތަކެްއްަކނޑަެއޅިގެން އުސޫާލއި

ްރައްޔިތުންނަްށް ްދިއުމަށް ްސޭވިންއަކަށް ްމިފަދަ ްސަރުކާރުން ްތަނަށް ްވީހާ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފައިދާވަމުންދާނީ. އެންމެ

ްގަބޫލުކު ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްގެެނސްދީފައިނުވާތީ ްއިތުރަްށ ްަފއިާސްވިސްނުންތަކެްއ ްލިބޭ ްވެސް ްމިއަދު ްަރއްޔިތުްނ ރަނީ

ްޖެހެނީ.ް ްމި ްތިބެން ްތެރޭގައި ްނިޒާމެއްގެ ްޚަރަދުވާނެ ްމަހަށް ްއެ ްމަހުން ްއެ ްނުވަތަ ްދުވަހަށް، ްދުވަހުން ްއެ ހަމަ

ްޤައުމުް ްއޮތް ްދުނިޔޭަގއި ްހަމަެއަކނި ްަޤއުމަކީ ްމި ްއުނދަޫގކަމުަގިއްވިަޔސް ްކިތަންެމްގަބޫލުކުރަން ްިމއަދު އަޅުަގނޑުމެން

މީހާްފެނުމުންްއެްމީހާްއެއީްމުއްސަންޖެްއކަން،ްފަގީެރްއކަންްވަކިުނވާ.ްދުނިޭޔގެްކޮްނމެްތަނެއްގެްމީހަކުްފެނުނަސްްްއެ

ްރަްއޔިތެްއް ްދިވެހި ްއެހެންނަމަވެސް ްއެނގޭނެ. ްފެނުނީމާ ްމީހާ ްއެ ްފަގީެރއްކަން ްމުްއސަންޖެްއކަން، ްއަކީ ްމީހާ އެ

ސަންޖެްއްކަމެްއްދޭހަވާނެްެއްއވެސްްއަލާމާތެްއްނުވަތަްއިޝާރާތެްއްނުވަަތްފެނުމަކުންްއެްމީހަކީްފަގީެރްއްކަމެއް،ްމުއް

ްއާމްދަނީް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއެހެންީވމާ،ްއަުޅގަ ްނުހުންނާނެ. ްިކބައިަގއި ްމީހާގެ ްއެ ްގޮތެއް އެްއވެސް

ްއަބަުދވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަސްކުރަން. ްދިރިއުޅެން ްކުރިމަގަށްްްއިން ްވިސްނަިއ، ުކރިއަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްބިނާވެގެންދާނީ. ްމުސްތަޤުބަުލ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއޭރުން ްވާން. ްބަޔަކަށް ްަރއްކާކުެރޭވ ްަފއިސާ ޓަކައި

ްމިް ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްއިޞްލާެޙްއ ްބަލައިގަނެވޭ ްބޮަޑށް ްއެހާ ްއަޅުަގނޑަށް ްއިޞްލާޙަކީ ްވާ ްމި ހުށަހެޅިފައި

ްއިތުރަ ް%އިޞްލާޙުގެ ްގޮުތގައި ްގަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަީކ ްފައިސާ ނޑުގަިއވާ ްފަ ްޕެންަޝން ް%7ްށް އަްށ3ްްއިން

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްބަހައްޓަން ްވިސްުނން ްއަޅުަގނޑުމެން ްޮގތުގައި ްއެްއގެ ްފައިސާ ްދެމެހެއްޓެނެވި ްއާމްދަނީ ްެއއީ ތިރިކޮށް،

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުްރާގެމަނަދޫްދާއި
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ްހުށަހަޅާފައިވާް ްގެންނަށް ްއިޞްލާޙެއް ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޕެންޝަނާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ެގ81ްތަްގެްތެރޭަގއިްނުވ1991ަބިލެއްގެްބަހުސްގެްމަރުޙަލާގަިއްވާހަކަދެކެވެމުންދާއިރުްއަުޅަގނޑުްހަނދާނަންްއަންނަނީް

ފަހުްކޮޅުގެްތެރޭގައިްޕްރޮިވެޑންޓުްފަންޑުްކިޔާްފަންޑެއްްސަރުކާރުގެްފަރާތުންްހުޅުވިެގންދިޔަ.ްއެްފަންޑުންްމިހާރުްމިް

ްމަތީް ްނޫނީ ްބޭނުންވީމަ، ްާދން ްަޙއްޖަށް ްއެއީ ްހޯދައިދީފަވޭ. ްހައްުލ ްކަންތައްތަކަށް ްހުރި ްފާހަަގކޮށްފައި އިޞްލާޙުަގއި

ްދާންވީމާ،ްނޫނީ ްފަންުޑްްތައުލީމަށް ްއެ ްވަީނވެސް ްހޯދަިއދީފައި ްަހއްލު ްއެ ްދާންވީމަ ްބޭސްފަުރވާކުަރން ްބަލިތަކަށް ޮބޑެތި

ްޒާުތގެް ްމި ްވެސް ްދުވަހަކު ނަޑކުްނ ްފަ ްޕެންޝަން ްއަުޅަގނޑެއް ްއެހެންނަމަވެސް ްަފހުން. ްުދވަހެއް ްއެތައް ހުޅުވުނުތާ

ްއެްއްނެތް ނޑުމެންްޚަރަދުތަކެއްްކުރަމުންދާްތަނެްއްއެްއވެސްްާތކުންްދެކިފަ .ްއަެޑއްްވެސްްނާހަން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ޕެންޝަންްފަންޑެއްްާގއިމުކޮްށގެންްޕެންޝަންްވަނީްކޮންްުއމުރަކުންކަމާ،ްއުމުރުތަެކއްްަކނޑަައޅަިއގެންްަވކިްއުމުަރކަށްް

ްއެްމީހާްމަސައްކަތްކޮްށ،ްވަރުބަލިވެ،ްަގިއބާރުްނެތިދާ ދުވަހުްރީތިކޮށްްްދިޔައިމަްޕެންޝަންވާްއުސޫލެްއ.ްއޭގެްބޭނުމަކީ

ްޖަމާކުުރގެް ްފައިސާ ްފަންޑަށް ްޕެންޝަން ްހަމަޖެއްސުން،ްމި ްއިންތިޒާމެްއްދުރާލައި ްަފއިސާޮކޅެްއްލިބޭނެ ދިރިއުޅެލެވޭނެ

ްބޮޑެތިް ްވަރަށް ްސަބަބުން ްއިޞްލާޙުގެ ްމި ްޖެއްސުމަށް ްހަމަޖައްސާ ްމިގޮތަށް ްހަމަޖެއްސުން، ްއިންތިޒާމު ްއެ ބޭނުމަކީ.

ްއަރާ. ްއެބަ ް%ްލޮޅުންތަކެއް ްވެސް، ްރައްޔިަތުކ ްދިވެހި ްކޮންމެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުެރވޭ ނޑަށް ިއސްލާމ111ްްީއަުޅގަ

ްަރއްޔިތަުކް ްދިވެހި ްކޮންމެ ްހަމައެހެންމެ، ްދާން. ްޙައްޖަށް ްބޭނުންވާެނ ްވެސް ްރައްޔިަތކު ްިދވެހި ްކޮންމެ ްވާތީ ޤައުމަކަށް

މެްމީހަކުްވެސްްބޭނުންވާނެްބޭސްފަރުވާކުރަން.ްވެސްްބޭނުންވާނެްއެްމީހާގެްދަރިފުޅަށްްރަނގަޅުްތައުލީމެއްްދޭން.ްކޮން

މިއީްހަމަްއިންސާނީްޠަބީޢަތު.ްކޮންމެހެންްކުރަންޖެހޭްކަންތައްތައް.ްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅަގނޑުމެންްމިްދަންނަވާްވާހަަކް

ްއިންތި ްއެ ްޖެހޭ ްެއބަ ްދައުލަތުން ްއޮންނަ ްއޭރަކު ްބަލަިއގެން ްކަމަށް ްއިްސކަންތައްތައް ްކަންކަމަކީ ްމި ޒާމުތަްއްއަކީ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަމަޖެއްސިގެންނޭ ްއިންިތޒާމު ްެއ ްތަނަވަސްކޮށްދޭން. ްވެސް ްމަގެއް ހަމަޖެއްސޭނެ

ޕެންޝަނުގެްގޮުތގައިްަނގަންްމިްބަހައްޓާްފައިސާކޮޅުްަރއްާކކުރެވޭނީ.ްރީތިްދިރިުއޅުމެއްްުއޅެވޭނީްހަމަަގއިމުްވެސްްއެް

ް ްއަމިއްަލްމުހުތާދުތައް ްވެްސްމީހާގެ ްުބއްދަޅު ްދަރިފުޅަށް ްކިަޔވައިެދވިގެން.ްެއްމީހާގެ ްމީހާެގްދަރިންނަށް ފުއްދިގެން.ްއެ

ނުޑްބޭނުންވެގެންްއުޅޭްެއއްަޗކީް ގަނެދީގެން.ްއެްނޫންްގޮތަކަްށްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްރީތިްދިރިއުޅުމެއްްނޫެޅވޭނެ.ްއަުޅގަ

ްރަްއޔިތަ ްކޮންމެ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީހުން، ްމީހާްއެ ްއެ ްވެސް ްރައްޔިތަކު ްކޮންމެ ްމަސަްއކަތްކުރާ، ކު

ްމާމަދަރިންނާް ްކާފަދަރިން، ްމީހެއްެގ ްއެ ްދުވަހު ްހުންނަންޖެހޭ ްމަސައްކަތްނުކުެރވި ްދެރަެވ، ްަގއިބާރު މުސްކުޅިެވ،

ްއޮތީ ްމި ްތަަނވަސްކޮށްދީފައި ްޤާނޫނަކުން ްމަގެއް ްއުެޅޭވނެ ްދިރިއުޅުމެއް ްރީތި ްގޭަގިއ، ްރީތިކޮށް .ްއަޅާލަިއގެން

ްނުހުންނާނެް ްއެކައުންުޓަގއި ްިމ ްދެރަވާއިރު ްގައިބާރު ްވާީންމީހާ ްނަތީޖާައކަށް ްގެނައުމުގެ ްއިޞްލާޙު ްމި އެހެންނަމަވެސް

ްނޫނީް ްއިޞްލާޙު، ްމި ްހައިިސްއޔަތުން ްރައްޔިތެްއގެ ްދިވެހި ްމި ްވެސް ްހަމަގައިމު ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްއެްއ. ފައިސާ

ްއަޅުަގނޑު ްާގއިމުުކރުމަށް ްފަންޑެއް ްއިދިޮކުޅްޕެންޝަން ްމުޅިން ްވިސްނުމާ ްވާަހކަދައްކަމުންދިަޔ ްމަޖިލީހުގައި ްމި މެން

ްގަބޫލުކުރަނީް ްއަޅުަގނޑު ްދަންަނވަން. ްވާހަކަ ްތާީއދުނުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ވިސްނުމެއް.
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ްަރއްާކކު ްފަހަށް ްދުވަހަކަށް ްމަސައްކަތްނުކުެރޭވނެ ްމީހުން ްމަަސއްކަތްކުާރ ްއިސްލާީމްއަޅުަގނޑުމެން ްއެީއ ރަންޖެހޭ.

ްއުެޅވޭނީް ްދިރިުއޅުމެއް ްަރނގަޅު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައްކާޮކށްގެން ްފަހަށް ްރަްއކާކުރަންޖެހޭ. ްފަހަށް ްވެސް. އުސޫލަކީ

ނޑުމެންްދަރިންނަށްް ނޑުމެންްމިްކަންކަމަށްްވިސްނައިގެން.ްއަޅުގަ ވެސް.ްރަނގަޅުްމުސްތަޤުބަލެްއްހޯދޭނީްވެސްްއަޅުގަ

ްވިސްނަ ްނޫން.ްޓަކައި ްބޭނުމެއް ްވާހަކަދައްާކކަށް ްދިގުކޮށް ްމާ ްމައުޟޫޢުަގއި ްމި ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ން

ްޖެހޭް ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަޓކަިއ ްކުރިމަގަށް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންނަކަށްްކުރިމަެގއްްވިސްނަންްައޅުަގނޑުމެންްުކްއލިްވަގުީތްފައިދާައކަށްްވިސް ަނއިގެންްމަަސއްކަްތކޮށްގެންްއަުޅގަ

ްހަމައަށްް ްދަރިންނާ ނޑުމެންެގްދަރިންގެ ްއަުޅގަ ނޑުމެންެގްކުރިމަގަށޭ. ްއަޅުގަ ްިވސްނަންޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ނުލިބޭނޭ.

ްއަް ްއުޖާާލކުރެވޭނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމުސްތަޤުބަލު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޖެހެއޭ. ްއެަބ ްމިއަުދްވިސްނަން ޅުަގނޑުމެން

ްަވބަރަކާތުހޫ.هللاްއަޅުަގނޑުމެންްކުރާްމަަސއްަކތެއްގެްނަތީޖާއިންނޭ.ްވައްސަާލމްްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތު

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީތޮ

ޠާރިޤުްނިންމާލިްހިސާބުންްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްމަނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދު

ްމެންބަރުން.ް ްގްރޫޕުގެ ްޕާލަމަންޓްރީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްތާީއދުކުރަން، ްއަށް ްވާހަކަ ްހުރިހާ ްދެއްކި ްބޭފުޅުން ްއެ އަޅުަގނޑު

ްެއއްެޗއްް ްއެއްވެސް ްމިއިން ްތަރައްޤީ ްއަދި ްއިޤްތިޞާދު، ްވަަރކަްށ ްެއއްވެސް ްއިޞްލާޙަކީ ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި އެހެންވީމާ،

ްއޮ ްލާފައި ްއުޅޭްނޭނގި ްމި ްދެން ްވިސްނުމާ، ްއެމް.ޑީ.ީޕެގ ްދައްކާ ްމި ްމިއީ ްދެކެނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއިޞްލާެޙއް ތް

ސިޔާސީްިވސްނުންތަކާްހުރިްތަފާތު.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުމެންްކުރާްހުރިހާްަކމެއްްމިްކުރަނީްމާދަމާްއަށް.ް

ްގޮ ްދުވަހެއް ްނެތް ްމިހާރު ްިމއީ ްމިއަދަކީ ްމިްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްމިހާރު ްމަސަްއކަތްކުާރްބައެއް.ްމިއަދު ްބަލަިއގެން ުތގައި

ްވިސްނުން،ް ްހިސާބުަގއި ްމިައދުގެ ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޯންނާނެ ްދެން ްމިއަދެއް ްހިނގަމުން. ދަނީ

ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްތާއީދުކުރާނެ. ްކަންތައްތަކަށް ްމިކަހަލަ ްމީހުން ްބަހައްޓާ ްބޭނުންްްނިތްކުރިކޮޅުަގއި ގޮވާލަން

ރައީސްްމައުމޫނުގެްޒަމާނުަގއިްތިްހެއްދެވިްޕްރޮވިޑެންޓުްފަންޑަކަށްްީވގޮތެއްްތަޙުޤީޤުކުރަން.ްއެއީްޕްރޮވިޑެންޓްްފަންޑަށޭް

ކިޔާފައިްވެްސްމީހުންގެްއަތުންްފައިސާްވަނީްަކނޑާފަ.ްއެްފަންޑަށްްވީްގޮތެްއްއެަބްޖެހޭްތަޙުޤީޤުކުރަން.ްއެހެންވީާމ،ް

ްހަދައިގެންްްރައްޔިތުންގެ ްކޮމިޝަނެއް ްތާއީދުުކރަނީ. ްބޮޑަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްވިަޔސް، މަޖިލީހުން

ްފުރަތަމަް ްއިޞްލާޙުލީއިރު ްޤާނޫނަށް ްޕެންޝަން ްދެން ްބަލަން. ްއެބަޖެހޭ ްގޮތެއް ްވީ ްފަިއާސްއަށް ްފަންުޑގެ ޕްރޮވިޑެންޓު

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކޮބަިއތޯ؟ ްއަކީ ްމާނަ ްޕެންޝަނަީކްޕެންޝަންގެ ްކޯެޗއްތޯ؟ ްޕެންަޝނަކީ ްއެްއޗެއް. ބަލައިލަންޖެހޭ

ކޯެޗއްކަންްނޭނގިްޕެންޝަްނެގްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުލީމަްވާނެްހަތަރެތިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސްމީގެންްފެންނަންްމިްއޮތީ.ް

ް ްގޮތަށް. ްނެގޭ ްބޭނުންވީމަ ްދާން ްޙައްޖަށް ްރީތި. ްވަރަށް ްއެއްޗެހި ްހުރި ްޖަހައިލާފައި ްމީގައި ްގޮތަށް.ްދެން ްނެގޭ ބަލިވީމަ

ްއެހެންވީމާ،ްމިް ްޕެންޝަނެޭކްއިނގޭތޯ. ްނުކިޔާނެ ްއެައކަށް ްނޫން. ްޕެންޝަނެއް ްއެކަމަުކ،ްއެީއކީ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި
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ކޮންސެޕްޓުްދިވެހިރާއްޭޖގައިްިމްޤާނޫނުތަކަށް،ްއިޤްތިޞާދީްެވއްޓަށްްއެމް.ޑީ.ީޕގެްފަރާތުންްމިްގެންނަމުންދާްތަރައްޤީގެް

ްނާ ނޑުމެންގެްހިތްގައިމު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެިރ ްލާފާނެ. ްއިޞްލާޙު ްމިކަހަލަ ްބަަޔކު ްނޭނގޭ ްަވޒަންކުަރން ރެސް

ްހިތްއުފާ،ް ްދުވަްސވީމާ ްވެސް ްމަނިކުފާނު ްދަނީ. ްތި ްދުވަސްވަމުން ްމިހާރު ްވެސް ްމަނިކުފާނު ްދުވަްސވީމަ،ްެއއީ ޕާޓީއަކީ

ްނިންމާ ްއުޅެ، ްދިރިއުޅުމެއް ްރީތި ްެއއްކޮށް ްހުރިހާްހާއުފާވެރިކަމާ ްބޭނުން ްމަނިކުފާނު ްމިއަުދ ްެއއް. ްޕާޓީ ްބޭނުންވާ ލަން

ްއިޞްލާޙުް ްމި ްޤާނޫނަށް ްޕެންަޝން ްއެހެންވީމާ، ްކަޑަވާނެ. ްމާ ްއޭތި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަޑަވާނެ ްހޯދީމަ އުފަލެއް

ްއަޅު ްނޯންނާނެ. ްޕެންޝަނެްއ ްދުވަހު ްއެހެންވީމާ،ްމުސްކުިޅވާ ްނޯންނާނެ. ްޕެންޝަނެއް ްނަމަ ްމިްފާސްކޮށްފި ނޑުމެން ގަ

ްބަފާމީހާް ްާއއި ްމައިމީހާ ްނުބެލިޔަސް، ްދަރި ްުދވަހު ްމުސްުކޅިވާ ްއޮންނަނީ ްމި ްބައްޓަންޮކށްފައި ްިނޒާމު ތަރައްޤީގެ

ްހޯދައިޭދް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްތަފާތަކީ. ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްިމއީ ްގޮތަކަށް. ްދޫުކރާނެ ްދުނިެޔ ްުއޅެ، އުފަލުގަިއ

ްހޯދައިދޭް ްއަށް ްއެމީހާ ްޙައްޤެއްްްޙައްޤަކީ ްހޯދައިދޭ ްކަމަށް ްކޮްށދޭނެ ްއަނެކުން ްޙައްޤަކީ ްޯހދައިދޭ ނޑުމެން ޙައްޤެއް.ްއަުޅގަ

ްމީހެްއެގް ްއެހެންވީމާ، ްމުހިްއމީ. ްއެންމެ ްމީހެއް ްކޮންމެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުހިއްމީ ްއެންމެ ްމީހާ ްއެ ނޫން.

ް ްހޯދައިދިން ްއިން ްއާސަންދަ ްައޅުަގނޑުމެން ްރުފިޔ1ްާއަިއޑީކާޑުން ްއަށްްްލައްކަ ްއޭނަ ްއައިޑެންޓިޓީން ްމީހެއްެގ އާއި

ްމީހުންް ްއެ ްފިކުރަކަށް. ްއަނެއް ްއުޅޭ ްމި ްނޭނގޭނެ ްއެއްެޗއް ްމި ްޕެންޝަން ްދުވަހު ްމުސްކުޅިވާ ްއުޅޭ ްމި ހޯދައިދޭން

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްމިއަދަށް. ްވިސްނަނީ ްއެ ްމީހުން ްއެ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޭނގެނީއޭ ްމީހުންނަށް ްއެ ވިސްނިޔަސް

ްމާ ްޕެންޝަންގެްވިސްނަނީ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްތަފާތަކީ. ްމީގެ ްދަންނަވަންޏާ ްކުރުކޮށް ްމިއީ ްއަށް. ދަމާ

ްމުޅިް ްއިޞްލާޙުތަކެއް. ްބޭރުކުރަްނޖެހޭ ްތަޅުމުން ްމި ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްއިޞްލާޙުތަކަީކ ްހުރި ްހުށަހަޅާފައި ޤާނޫނަށް

ްއިޞްލާޙުތަް ްއޮތް ްލާފައި ްހަލާކުކުރަން ްނިޒާމު ްމުއްސަނިދްޕެންޝަން ްައކީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްއެހެނެއްނޫން ްމިއީ. ކެއް

ްގެސްޓުަހއުސްތައްް ްހުރި ްާރއްޭޖގައި ްމި ްތެޔޮވަޅުަތކާއި ްހުރި ްރާއްޭޖގަިއ ްމި ްުމްއސަނދިކަމާއި ްާރއްޖޭގެ ްމި ޤައުމެއް.

ނޑުމެންގެްމިްރާއްޖެްތަ ނޑުްެދކޭްގޮުތގައިްއަުޅގަ ރައްޤީްވާނީްިމްއަޅުަގނޑުމެންްމިްދަނީްހޯދަމުން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑުްއެންމެންްގަބޫލުކޮްށގެން.ް ނޑުމެންްމިްރައީސްްނަޝީދުގެްވެރިކަމުަގއިްއުެފއްދިްއޮިނގަ ރާއްޖެްތަރައްޤީކުރަންްއަުޅގަ

ްރިވެިތ،ް ްވަރަށް ްޑިމޮކްރަސީގެ ްތެރޭގައި ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއުފާކުރަން، ްވަރަށް ްއަދި ްުއފާކުރަން. ްވަރަށް ްމިއަދު އަޅުަގނޑު

ްއިންތިޚާބެ ްމެޗްއަރ،ްމަޑުމައިތިރި،ްޙިކުމަތްތެރިްވާދަވެރި ްތަންކޮޅެއް ްތެރެއިން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއަދި ްފެނިގެްންދިޔައިމަ. އް

ްޤައުުމގަިއް ްދަންޖައްސަިއގެން، ްމީހުން ްއެއްލަިއގެން، ްވަލެްއ ްހުދު ްެއއީ ްދިޔައިމަ. ްއިންތިޚާުބވެގެން ލީޑަރެއް

هللاްނޯންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުްުއއްމީދުކުރަނީްޢަބްދުްބަޣާވާތްކޮށްގެންްމިއުޅޭްފިކުަރކަށްްމިްރާއްޖެއަކުްޖާގަްއެއް

ްތަޞައްވުެރއްް ްތަރައްޤީގެ ްއެހެން ްމުޅިން ްއާ، ްމުޅިން ްދިވެހިރާއްޭޖަގއި ްއެއްކޮށް ްަނޝީދާ ްރައީސް ްއެއްކޮށް. ޔާމީނާ

ދިްއިދިޮކޅުްޕާޓީގެްވަނަްއަހަރުްވެރިކަްނުކރާނެ،ްއ2113ްަކުރެހޭނެްކަމަކަށް.ްއެްތަަޞްއވުރަކީްއެމް.ޑީ.ޕީްމިްރާއްޭޖގެް

ްޢަބްދު ްގޮތުަގއި ްކަމަށްްهللا ްތަޞައްވުެރއް ްޔަީޤން ްވަރަށް ްތަރައްޤީެގ ްޒިންމާދާރުކުާރނެ ްސަރުކާުރ ްއެ ޔާމީން

ް ްސެޕްޓެމްބަރު ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިާދރަކުރެިވއްޔާ ްަޝއްެކއްނެތް. ްއެްއވެސް ްހިތުަގއި ވަނ7ްްައަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްެއއްބުރުން ްްދުވަހު ްމަހުގެ ްމި ްއަދި ްނިންމާނަން. ްއެކަމުެގ8ްްމިކަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްދުަވހު ވަނަ

ްނިޝާންތައްްމިްމަޖިލީހުގައިްދައްކާނަން.ްަވއްސަލާމްްޢަލަިއކުމް.ް

ް

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްމިއަ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއާދެ! ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނީްޝުކުރިއްާޔ ްޣައިރު ްދަނީ ްމި ްސާބިތުެވގެްނ ްފެނި، ދު

ްރައީްސް ްއިރާދަކުރެިވއްޔާ ްއޮތީ ްމި ްނުހިނގާނެކަން. ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްދެން ްކޯޓުތަކެއް ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ޢަމަލުތަކާއި

ްއެނގިގެްން ްމިއަދު ްބޭފުޅުންނަށް ްތިއްެބވި ްކޯޓުަގއި ްހައި ްނެރިފަ. ްއަމުރު ްކޯޓުން ްހައި ްހުއްޓަްނ ްމައްސަލަ ނަޝީދުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޒިންމާއެްއކަން. ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްއަކީ ްޒިންމާ ްގާއިމުކުރުމުގެ ްަޢދުލުއިންޞާފު ްރާއްޖޭގައި ްމި ހިނގައްޖެ

ްފަދައިްން ްވިދާުޅވި ްއެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްޮތއްޫޑ ްއަޚް، ްައޅުަގނުޑގެ ްަޙއްަޤކީ ްޕެންޝަްނގެ ރައީސް،

ވަކިަވކިްތަފާތުްރައްޔިތުންގެްޙައްޤުަތކެްއގެްވާހަަކްމިްދެއްކެނީ.ްސަރުކާރުަގިއްރައްޔިތުމީހާގެްޙައްެޤއް.ްއޭނާެގްމިލްކެއް.ް

ްލާރިންް ްލިބުނު ްރައްޔިތުންނަށް ްާރއްޖޭގެ ްމި ްލާރިކޮުޅ، ްއާސަންަދގެ ްކޮންމެހެން ްިއސްތިޢުފާދެއްވާ. ްނެތިްއޔާ ފައިސާ

ްރާ ްމި ްނެތް. ްކަމެއް ްފުއްދާނެ ްމުހުތާދުތައް ްައމިއްލަ ްސަލާމަތްކޮށްގެން ްއަދިްފައިސާ ްހިންގަން ްސަރުކާރު އްޖޭގެ

ްނުވާވަުރގެް ްއަށް ްތިމާމީހާ ްކަންތަކާ. ްާވވަރުގެ ްއަށް ްތިމާ ްހަވާލުވާންޖެހޭނީ ްނަމަވެސް ްފޭރިގެްނ ްިވޔަސް ބަޣާވާތަކުން

ްރައީސް.ްމިއަުދް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބުރައުފުލަންޖެހިފަ. ްމީގެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްވަކިވަކި ްއޮތީ ްމި ްއުފުލަންޖެހުނީމާ ކަންތައްތައް

ޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްއެކިެއކިްނަންނަމުގައިްަރްއޔިތުންގެްޕެންޝަންްފަންޑުަގިއްޖަމާވެފައިްހުރިްލާރިކޮޅެއްްއަ

ްއަދިް ްފުއްދުމާ، ްމުހުދާތުތައް ްސަރުކާުރގެ ްބަދަލުަގއި ްއެހީތެިރވުުމގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްނަަގިއ، ްފައިސާކޮޅު ްމި ހުރީތީ

ްމަ ްދެމެހެްއޓުމަށް ްސަުރކާރު ްމިްބަޣާވާތުގެ ްނަންނަމުގައި ްރީތި ްތަފާތު ްދަނީ. ްމި ްފެނިގެން ްމަްނަޒރު ސައްކަތްކުރާ

ްނުކުރައްވާ.ްއަުޅަގނުޑް ްދެން ްކަންތައްތައް ްހަޑިމުޑުދާރު ްބާވަތުގެ ްހުށަހަޅައިގެން،ްމި ްއިޞްލާޙު ްމަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންނަށް.ްމިއަދު ްދަންނަވަންްއިލްތިމާސްކުރަން،ްޚާއްަޞކޮްށްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއެްއކޮށް ްހިތާމައާ ްވަރަށް ން

ްދުވަުހް ްހުރި ްގައިބާރު ްަރއްޔިުތން ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޭޖގެ ްމި ްރައްޔިތުންނަށް، ްރާއްޖޭގެ ްމި ްޖެހެނީ މި

ްގޮތަށްް ްއަދަދެއް ްބޮޑު ްފައިާސކޮޅު ްއެންމެްނގެ ްަފއިސާކޮުޅ، ްޖަމާކުރާ ްެއކު ްމަސައްކަތާ ްބުރަ ްނުހަނު މަސައްކަތްކޮށް

ް ްޢިއްޒަތްތެރިްފެނުނީމާ ްނޫން. ްޙައްޤެއް ްބޭފުޅެއްގެ ްހުންނަ ްވެިރކަމުގައި ްމިއީކީ ްގޮތަކަށް. ްބޭނުންކޮށްލާނެ ްނަގައި މި

ްޙައްެޤއް.ްއެހެްނވީމާ،ް ްއޭނާގެ ްެއއީ ްއަށް ްރައްޔިތުމީހާ ްޖަމާކުރި،ްއެ ްއެ ްފައިސާ ްއެ ްވަނީ ްޙައްޤު ްފައިސާ ރައީސް،ްމި

ްޢިއްޒަތް ްމިއީ ްނުކުރެވޭނެ. ްޢަމަލެއް ްމި ްއިޞްލާުޙްމިގޮތަކަށް ްމި ްއޮތީތީ ްއަތުގައި ްޕީ.ޕީ.އެމް ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ތެރި

ްރައްޔިތުްނގެް ްއިންތިޚާބުކުރާ ްދެން ްބަލާނެ. ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްފާސްކުެރވިދާނެ. ވެސް

ްބާވަތުގެްމެންބަރުންނެއްްއިޞްލާޙެއްްނުކުާރނެ.ްތިމާ،ްތިމާގެްރައްޔިތު ްމި ްހުވާކޮށްގެްންމަޖިލީހަކަށް ްހިމާޔަތްކުރުމަށް ން

ްހިމާޔަތްކުރުމަށްް ްބޭބޭފުޅުން ްވިސްނުމުެގ ްސިޔާސީ ްތާީއދުކުރާ ްތިމާ ްމަޞްލަޙަތާއި ްލީޑަުރގެ ްޕާޓީގެ ްތިމާގެ ހުރެ،
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ްބަލާއިރު.ް ްއިޞްލާޙުތަކަށް ްހުރި ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްޤާނޫނަށް ްޕެންޝަން ްފެންނަނީ ްމި ްމަންޒަުރ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ނޑުްާތއީދުުކރާްއިޞްލާޙެއްްނޫން.ްާތއީދުުކރާނެްވެސްްއިޞްލާޙެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިް ރަީއސް.ްމިްިއޞްލާޙަކީްއަުޅގަ

ްމިް ްގޮތަށް ްއޮތް ްރޭވިަފއި ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްސިޔާސަުތަގއި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްފެނިގެންދޭ ނޑުމެންނަްށްއެބަ ސަބަބަކީ،ްއަުޅގަ

ްރައް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްދިަޔއިމަ ްބައްޓަންކުރެިވގެން ްނޫން،ްރާއްޖެ ްފެށިގެންނެއް ްއުނގުން ްމަންމަގެ ްލިބޭނީ.ްއެއީ ޔިތުންަނށް

މައިމީހާްފުރަތަމަްދަރިފުޅުްބަނޑުަގއިްގަރުަބގަންނަްދުވަހުންްފެށިގެންްއޭނާްމިްދުނިޔެްދޫކޮށްްދާންދެންްއޭނަގެްހާލަތުް

ްަސރު ްމިރާއްޖޭގެ ްއެއީ ްބެލުން، ްހާލަތު ްރައްޔިތެއްގެ ްދަށުން ްސިޔާސަތުގެ ްވަށާޖެހޭ ްލާޒިމްާވްބެލުން. ްމައްޗަށް ކާރެްއގެ

ްރަްއޔިތުންް ްއޭނަެގ ްހުރީތީ ްފަިއސާކޮެޅްއ ްތަނެްއަގއި ްލާރިޮކޅެއް ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެ ްއެްއގޮތަކަްށެވސް ްިމއީ ގޮތަކީ.

ްކުަރއްވަްން ްކަންތައްތައް ްނަހަމަ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްހޯދަންނޭނގެންޏާ ްފައިސާ ްނޫން. ްފުރުޞަތެއް ބޭނުންކޮށްލަންޖެހޭނެ

ްދުނިޭޔެގްނޫޅުއްވާ.ްިޢއް ްލީޑަރުންނާއި ްޭގންގު ްބޮޑެތި ްދުނިޔޭގެ ްދަނީ ްފެނިގެްންމި ނޑުމެންނަށް ްަރއީސް.ްއަުޅގަ ޒަތްތެރި

ްމިް ްއެްއކޮޅުން ްމިއާ ްއެތެރެކޮށް، ްޤައުމަށް ްމި ްލީޑަރުންނާ ްޑްރަުގ ްބޮޑެތި ްދުނިޔޭގެ ްމީހުންނާއި ްމީހުންމަރާ މަޝްހޫރު

ްމިނި ްމިނިސްަޓރު،ްއަެނއްކޮޅުްންހޯމް ްޑިފެންސް ްރައީސް،ްެއްހައްދަވަީންރާއްޖޭގެ ްިޢއްަޒތްތެރި ނޑަެއޅިގެން ްކަ ސްޓަރު

ދޮގު.ްެއްބޭފުޅުންްގެންެނވީްެވސް.ްއެްބޭފުޅުންްއެްބޭފުޅުްނނާްބައްދަލުްވެްސްކުެރއްވީ.ްެއްބޭފުޅުންްމިްގެނަިއްގުްނޑާް

ްަފއި ްއަކީ ްމައްސަަލ ްވެސް ްހުރިހާ ްމި ްކުެރއްވީ. ްވެްސ ްބޭނުން ްފައިސާަނގަިއގެން ްއަތުން ްުގޅުންހުިރްބޭފުޅުން ާސއާ

ްހުރީތީ،ް ްއެްއ ްލާރި ްތަނެއްަގއި ްވެްސްތިމާމެންނަށް ްއިްޞލާޙަކީ ްއޮްތ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްޤާނޫނަށް ްޕެންޝަން މައްސަލަ.

ްއުޭޅް ްކޮްށގެން ްބޭނުމުގައި ްހޯދުމުެގ ްަފއިސާ ްނުވީތީ ްބަޔަކު ްދޭނޭ ްޤައުމަށް ްމި ްއެއްެޗއް ްލޯނެއް ްމިހާރު ްދެން އަދި

ްއިޞް ްދިވެހިރާއްޖޭގެްމަކަރުވެރި،ްހީލަތްތެރި ްމަޖިލީހުން ްރަީއސް.ްެއހެންވީމާ،ްމިއީީކްމިޢިއްޒަތްެތރި ްޢިްއޒަތްތެރި ާލޙެއް

ްއިޞްލާޙުތަކަށްް ްމިކަހަލަ ްވެްސ ްމެންބަރުން ްތިއްބެވި ްހުވާކޮށްގެން ްނަމުގައި ްހިމާޔަތްކުރުމުެގ ރައްޔިތުން

ްރައްޔިތުން. ްމިރާއްޖޭގެ ްތަހައްމަލްކުރަނީ ްދަތި ްމި ްމިހާރުްްތާއީދުކޮށްގެންުނވާނެ. ްވިދާޅުވެަބއްަލވާ ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްުވޒާރާތަާކިއް ްއެކިއެކި ްއަޅުަގނުޑމެން ްޚަރަދުކޮށްގެން ްފައިާސއިން ްކޮންކަމެއްތޯ؟ްރައްޔިތުންގެ ްނޫނީ ްޯގސް މިޤައުމުގައި

ްއުފައްަދމު.ްއެކަމަުކްހަމަްދުވަހުންްުދވަހަށްްމިްދަނީްގޯސްވަމުން.ްއެއްުދވަހުންްއަ ްއެބަ ެނއްްދުވަހަްށްމުއައްސަސާަތއް

ް ްޤައުމުެގ ްމި ްވެިރކަމުަގއި ްބަޣާާވތުގެ ްމިދިޔަ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްގޯސްވަމުން. ްދަނީ ްއަހަރ151ްްުމި ްމިދިޔަ މަރު

ްއަަޅއިލާް ްނެތް. ްމީހަކު ްަދއްކާ ްވާހަކަ ްމި ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްއަދަދެއް. ްރެކޯޑު ްމިއީ ްރިޕޯުޓގަ. ްޕޮލިސް ހިނގާފައި

ްއެ ްއިއްެޔަގއި ްނެތް. ްބޭފުޅުންނަކީްމީހަކު ްހަމަލާދެވުނު ްހަމަލާދެވުނީ. ްއެއްޗެހިން ްވަިޅންނާ ްބޭފުޅަކަށް މް.އެން.ޑީ.އެފްގެ

ނޑައެޅިގެންް ްކަ ްހަމަ ްކޮމިޝަނަރު ްޕޮލިސް ްޕޮލިހުން، ްރީއްަޗށް ްވަރަށް ްހަމަ ްވީމާ ްބޭފުޅުން ްތާއީދުކުރާ ޕީ.ޕީ.އެމަށް

ްއިނގޭތޯ. ްނޫހަށް ްދެއްވާަފއި ްބަޔާނެއް ްއޮތީ ްއެ ްހަމަްްދޮގުހައްދަވާަފއި ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެނގޭތީ ައޅުަގނޑަށް

ްވަނީީކް ްއަށް ްދޭތެރެ ްހަމަލައެްއގެ ްހިންގި ްމީހަކު ްއެހެން ްއެއީީކ ްއިނގޭތޯ. ްހަމަލާދިނީ ްއަްށ ްބޭފުޅާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ

ްޖެހޭ ްކޮޅުަފއިން ްތަޅައި، ްބޮލުަގއި ްކަޓަުރއަަޅއި، ްަގިއގައި ްއިންސާނެއްގެ ްވަނަސް ްއަށް ްދޭތެރެ ްހަމަލައިގެ ނެްނޫން.
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ްހިންާގް ްއެ ްކޮމިޝަނަރު ްޕޮލިސް ްަލއްާވ ްބަޔަކު ްމަދު ްިތއްެބވި ްތެޭރގައި ްޕޮލިހުންގެ ްރާއްޭޖގެ ްމި ްނޯންނާނެ. ޙައްޤެއް

ްޖަރީމާތައްްއެއީކީ...

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްމައްސަަލއިގަް ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްއާދެ! ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްއޮޭވ ްއެބަ ްަވިކ5ްްއި ްނަންބަރުަގއި ވަނަ

މުއްދަތަކަށްްވަޒީފާްއަދާކޮށްަފިއވާ،ްަވކިްމުއްދަތަކަށްްވަޒީފާްއަށްްޢައްޔަންކޮށްފަިއވާްމީހަކަށްްނުވަތަްއިންތިޚާބުވެފައިާވް

ްބޭ ްފައިސާ ްމި ްވެސް ްއިމާރާތްކުރުމަށް ްއެއާެއކީަގިއްގެދޮރު ްގޮތަށް.ްހަމަ ްނެގޭނެ ްފައިސާ ްމި ްވެސް ނުންކުރެވޭ.ްމީހަކަށް

ްމީހަކަށް،ް ްއެހެން ްބަލަންޖެހޭ ްގޮތުން ްޝަރުޢީ ްތިމާ ްނުވަތަ ްތިމާ ްހަމަެއއާެއކު ްހާލަތެއްގަ. ްބޭނުންެވއްޖެ ްގޮތަށް ނެގޭ

ނުވަތަްތިމާގެްއަމިއްލަްމުހުތާދެއްްފުއްދުމަށްްޓަކައި.ްދެންްސުވާލަކީްކޮްނކަމަކަށްތޯްމިްފައިސާްނުނެގެނީ.ްމިްނަންބަރުް

1ް ،2ް ،3ް ،4ް ްެއއްވެްސްކިަޔއިލ5ްްީ، ްގޮތެއް. ްއެްއވެސް ްނުނެގޭ ްފައިސާ ްޕެންޝަންގެ ްނުފެނުނު ްއަޅުަގނޑަކަށް މަ

ކަމެއް.ްތިމާްއަމިއްލަްއަށްްބޭސްފަރުވާކުރަންްވެސްްމިްފަިއސާްނެގޭ.ްއަދިްތިމާގެްދަރިޔަކަށްްއެހެންްކަމެއްްވިޔަްސ،ް

ްސްކީމު ްޕެންޝަން ްމި ްޙަޤީޤަތުަގއި ްނެގޭ. ްފައިސާ ްމި ްގަންނަންވިަޔސް ްިމް،ްފޮތެއް ްގާއިމުކޮށްފައި ްސްކީމް ްމި ނުވަތަ

ނޑުމެންްވިސްނައިާލއިރުަގިއްޕެންޝަންގެްމަގްސަދާ،ްމިާހރުްކުރަންްމިްއުޅޭްމަގްސަދާް އޮތްްމަގްސަދާްދޭތެރޭަގއިްައުޅގަ

ްއެް ްއުސޫލުން ްއަނދުންއަުޅވާ ްެއއްކަލަ ްރައްޔިތުންނަށް ްަކއިރިީވމަ ްއިންތިޚާބަކާ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްހަމަ ްތަފާތު. ްވަރަށް

ނޑިްއަށްްވާސިލުވުމަށްްަޓކައިްއެްވެސްްތިމަންމެންގެްފައިސާއޭ،ްުނވަަތްރައްޔިތުންގެްަފއިސާޭއ.ްެއް ރައްޔިތުންގެްސިކު

ްއެހެންވީާމ،ް ްޕާޓީއަކުންނޭ. ްމިވެިނ ްވަކި ްނުވަތަ ްތިމަންނަމެންނޭ. ްހޯދައިދިނީ ްމި ްލާރި ްއެ ްލިބެންޖެހޭނޭ. ލާރި

ްތި ްވޯޓުދޭން. ްޖެހޭނެނޫންހޭ ްކުރީްްތިމަންނަމެންނަށް ްމީގެ ްމިއަދު ްހަމަ ްލިބެންޖެހޭނީ. ްތިމަންނަމެންނަށޭ ްޯވޓު ބޭފުޅުްނގެ

ްދައުލަތުންް ްޕްރީސްކޫލް ްތަނުަގއި ްދެ ްހުޅުމާލޭގަޔާ، ްވިލިމާލޭގަާޔއި ްޕްރީސްކޫލް ްހިނަގއްޖެ ްފެނިގެން ދަންފަޅިގައި

ްތެރޭގަ ްމައްސަލަަގނުޑގެ ްއޭގެ ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރެިވގެންވާނެ ްވެސް ްއެއީކީ ްއެއްކޮްށްޚަރަދުކޮށްފަ. ްމިއަދު ްމުޅި އި

ްވިސްނަންް ްބޮޑަށް ްތަންކޮޅެއް ްލާއިރުަގއި ްއިޞްލާޙުތައް ްއެހެންވީމާ،ްމިކަަހލަ ްވެސް. ްމަޖިލީސް ްދިޔައީ ްމި ޚަރާބުވެގެން

ްއެާއްތަޢާރުޟުވާްއިޞްލާޙުތަްއް ްމަންފާްއާއި ްއުޅޭ ްމި ްބޭނުމާ،ްޤާނޫނުންްހޯދަން ްޖެހޭ.ްޤާނޫނަކުން،ްއެްޤާނޫނުގެ އެބަ

މުަގއިްރަްއޔިތުްނގެްބޮލުަގއިްުނވަތަްަރއްޔިތުްނގެްބޮލަށްްޗިޕްްޖެހުމަށްްޓަކަިއްބޭނުންކުރާްުއކުޅުތަްއކަން.ްމިހެންްވެއްދު

ްމިއަދުގެް ްޖެހޭ ްއެބަ ްފާހަގަޮކށްލަން ްމިއާއެީކގައި ްހަމަ ްމިސާލަކަށް ްއަނެއްކާ ްހުންނަނީ. ްމި ްއެްއޗެހިތައް ްޒާތުގެ މި

ް ްފައިސާ ްެޕންޝަން ްމި ނޑުމެންްޙަޤީޤަތަކީ،ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްމި ްޓަަކިއ ްަނގައިދިނުމަށް ނަަގިއގެން،ްނުވަތަ

ްެއް ްފާސްކޮށްގެން، ްޤާނޫނު ްޓެކްްސެގ ްއިންކަމް ްއޮތް ްމި ްތާށިކޮށްފަިއ ްމިތާ ްރަނގަޅުވާޭނ ްމާ ްވުރެ ްެދއްކުމަށް ލައްވާ

ްއަ ްައށް ްއަމިއްލަ ްޖެޓުގައި ްައމިއްލަ ްހިފައިގެން، ްޖެޓު ްައމިއްލަ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްެއއަރޕޯުޓގައިްޤާނޫނަށް މިއްލަ

ްއާމްދަނީންް ްޓެކްސް، ްއިންކަމް ްލިބެންޖެހޭ ްއަތުން ްމަހުޖަނުންގެ ްތިބި ްމަހުޖަންވެފައި ްއުޅެޭވވަަރށް ްއުދުހެވި ޖައްސައި،
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ްމިް ްޓަކައި ްހޯދައިދިނުމަށް ްނިކަމެތިންނަށް ްޓެކްސް ްލިބެންޖެހޭ ްއަތުން ްމުއްސަނދިންގެ ްއެ ްޓެކްސް، ލިބެންޖެހޭ

ްއެކަ ްތިބި ްމާްމަޖިލީހުގައި ްެއއީ ްގަބޫލުކުރެވެނީ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއެއްބާރުލުންދެވިްއޔާ. ްމެންބަރުންނަށް ްތާއީދުކުރާ މަށް

ްނިކަމެިތް ްގައިބާރުދެަރވެ، ްދުވަސްެވ، ްއުމުރުން ްކަމަކީ ްކޮށްދޭ ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްޕެންޝަނުން ްގޮތަށް. ްކަމެއް މުހިއްމު

އްލަްމުހުތާދުތައްްފުއްދުމަށްްޓަކައިްާގއިމުކޮށްފައިްއޮންނަްހާލަތަށްްދިޔައިމަްއެްަފއިާސެގްބޭނުންކޮށްގެންްއެްމީހާގެްައމި

ްކަމަށްް ްބަލައިގެންފި ްިއޞްލާޙު ްމި ްގޮތަށް ްއޮތް ްމިހާރު ްޤާނޫުނ ްޕެންޝަންގެ ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްފަންޑަކީ. ްމި ފަންޑެއް

ްޖު ްެއހެންވީމާ، ްހާލަތެއް. ްއެްއވެސް ްބޭނުންނުކުރެވޭނެ ްފައިސާ ްމި ްދެން ްނުފެނޭ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްގޮތެއްަގއިްވަންޏާ މްލަ

އަދިވެސްްެއއްްފަހަރުްއަުޅަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަީންމިއީކީްހަމަްެއއްެވސްްގޮަތަކށްްތާއީދުކުރެވޭނެްއިޞްލާެޙއްް

ްަބއެްއް ްުއޅޭ ްތާއީދުކޮްށގެން ްބޭފުޅުްނ ްއެ ްފެނުނު، ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ ްދަންަނވާލަން ްހަމައެއާެއކީަގއި ނޫނޭ.

ްވަރަ ްހަމަ ްއަތުން،ްލީޑަރުން، ްރައްޔިތުްނގެ ްނުވަތަ ްނުކޮށްދޭނަމޭ. ްފާހެއް ްޤާޫނނުތައް ްޓެކްސްަތކުގެ ްފާޅުގައި ްބާރަށް ށް

ްފޯރުކޮށްދެވޭެން ްވާސިުލވެވޭެންގޮެތއް،ްެއްއެހީތެރިކަން ްނިކަމެތިންނަށް ްފައިސާ ްިލބެންޖެހޭ ްއަތުން ްމަހުޖަނުންގެ ނުވަތަ

ްކަމަ ްހިންގުން ްޕްރީސްކޫލް ްާގއިމުނުކޮށްދޭނަމޭ. ްގޮތެއް ްބަލާއިރުަގއި ްހިންގަން ްޕްރީސްކޫްލ ްމިސާލަކަްށ ްިވޔަސް، 12ްށް

ް ްދެވެނީ ްމި ްވެސް ްމިއަދު ްސަރުކާރުން ްޕްރީސްކޫލަކަށް ްތިބޭ 3ްްޓީޗަރުން ްތަނުގެ ްއެ ްމުސާރަ. ޓީޗަރުންގ3ްްެމީހުންގެ

ްކުދި ްއަތުން،ްޕްރީސްކޫލްަގިއްތިބޭ ްރައްިޔތުންގެ ްއެއްކަލަ ްއެއް ްލާރި ްހުރިހާ ްދެވެނީ.ްބާކީ ްމި ްއަތުން،ްއެްމުސާރަ ންގެ

ްއެއްޗަކަްށް ްހުރިހާ ްމި ްފައިސާއާ ްޚަރަދަކާ، ްހުރިހާ ްހުންނަ ްބާކީ ްދެން ްނަގައިގެން ްއަުތން ްބެލެނިވެރިންގެ ކުދިންގެ

ްރަނގަޅެއްް ްމާ ްިއްޞލާޙުލުމަށްވުރެ ްެއއަށް ްއޮތްއިރުަގއި ްމިހެން ްކަންކަން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްޖެހެނީ. ްމި ހަމަޖައްސަން

ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިތިބިްްނޫންހޭ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްފާސްކޮްށގެްނ، ްޤާނޫނު ްޓެކްސްގެ ްއިންކަމް ްދެންނެވި މި

ް ްދުނިޔޭގެ ްއުޅެޭވވަުރގެ، ްޖެޓުހިފައިގެން ްއަށް ްއަމިއްލަ ްދެންނެވި ްކުިރން ނޑު ްއަޅުގަ ްހޮޓާ،5ްްމަހުޖަނުން، ތަރީގެ

ް ްކަްނކޮޅުތަުކގަިއ ްެއކި ްާގއިމުކޮްށގެނ5ްްދުނިޔޭގެ ްޮހޓާތައް ްބޮޑެތި ްރަްއޔިތުންެގްްތަރިއަްށވުރެ ްހުރިހާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ްނިކަމެިތް ްފައިާސްނަގާަފއި ްއެ ްއަތުން ްމަހުޖަނުންގެ ްބޭނުންކުރާ ްފައިާދ ްނާޖާިއޒު ްލާރީގެ ްރައްޔިތުންެގ މަންފާ،ްހުރިހާ

ްއުޅޭް ްކޮށްދޭން ްމި ްފަންޑުން ްޕެންޝަން ްީހވަނީ ނޑަށް ްައުޅގަ ްއޭރުން ްހެދުން. ްގޮތެއް ްޚަރަދުކުރެވޭެނ ރައްޔިތުންނަށް

ްކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހަމައެއާއެީކަގއި ްކޮށްދެވޭހެން. ްއެބަ ްރައްޔިތުންނަށް ްނިކަމެތި ްއެްއކަލަ ްވެސް 3ްްތައް 51ްލައްކަ

ްމިް ްމިގޮތަށް ްއެހެްނވީމާ، ްަބެއއް. ްވަކި ްގޯތިދޭން ްވެސް ްިއން ްހުޅުމާލެ ްއޮތް ްހިއްކާފައި ްއިްނ ްފައިސާ ްމީހުންގެ ހާސް

ްއަމާޒު ްބަޔަކަށް ްވަިކ ްހަދައިގެން ްމުއްސަނދިކަްންޤާނޫނުތައް ްގޮތަށް ްމުއްސަނދިވާ ްސިޓީ ްމާލެ ްހަމަ ކޮްށގެން،

ްަވރަށްްހިތާމަހުރިްކަމެއްްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ް ްކުރަމުންދިއުމަކީ ްގޮތަްށްކަންކަން އަނެއްާކވެްސްދެމެހެއްޓޭ

ނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްތަންކޮޅެއްްބޮޑަށްްވިސްނަން .ްމީްސީރިއަސްްމައްސަލަތައް.ްމިފަދަްކަންތައްތަކާއިްދޭތެރޭަގއިްއަުޅގަ

ހއ.ްތުރާކުނުްވިޔަސް،ްތަކަްނދޫްވިޔަސް،ްައއްޑުްއަތޮޅުްހިތަދޫްވިޔަސް،ްމާލެްވިޔަސްްައސާސީްޙައްޤުތަކުގެްތެރޭަގިއް

ތަފާތެއްްނުކުރެވޭނެ.ްމީކީްކުެރވިގެްނވާނެްކަންތައްަތކެއްްނޫްންޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެްނވީމާ،ްައޅުަގނޑުްއަދިވެްސް
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ްޙައްޤު،ްަޙއްޤުްެއއްޗެހިަތއްްއެއްްފަ ހަރުްދަންނަވާލަންްބޭުނންވަނީްދިވެހިރާއްޭޖގެްހުރިހާްރައްޔިތުންނަށްްލިބެންހުރިްއެ

ްއިޚްލާޞްތެރިކަާމް ްވެސް ްމެންބަރުން ްމި ްޓަކައި ްހޯދަިއދިނުމަށް ްފައިދާަތއް ްޙައްޤު ްނުވަތަ ްމަޤާމުތައް ްޙައްޤު ނުވަތަ

ްޚިދުަމތްކޮށްދިނު ްަރއްޔިތުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރިްއެީކގައި ްޝުކުރިްއޔާ ްރަނގަުޅވާނޭ. ްވެްސ ްބޮޑަށް ްމާ ްދެމިތިބިްއޔާ މުގައި

 ރައީސް.ް

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަަދއްަކަވން ްއަދިވެްސ ްބިލަށް ްމި ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްއެުކްްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވުމާ، ްކައިިރވެފަިއވުމާ ްވަރަށް ްއައިސް ްގަޑި ްނިންމައިލާ ްޖަލްސާ މިއަދުގެ

ްައޅުަގނުޑް ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތައިގެން ްނިންމާލުމުގެ ްދެން ްނިންމާލަން. ްޖަލްސާ ްމި ްމިއަދުެގ ްޖެހޭނީ އަޅުަގނޑަށް
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ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل والحود

____________ 


