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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެްނބަރުން.02ްވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.0223/2/21/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް. 3.2އެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.0

ް

ްންގުން.ރިޔާސަތުންްއަންގާްއެ.4ް
ް

ްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ް.ްރިޔާސަުތންްއަންގާްއެްނގުން.4ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

6ްއާްދެމެދުް 12:45އިންްމެންދުރުފަހ9:45ްްުހެނދުނުް ޔެްެއއީްިއއްް.އެޕްރީލ15ްްކޮމިޓީތަކުގެްބައްދަލުވުްނ.ްް-4.1

ްބޭްއވިފަިއވޭ.ްްއެްއގެްބައްދަުލވުންްމަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީ

ްޖެންއެް-4.2 ްބޭއ4.2ްްްއައިޓަމުޑާ ްމިއަދު ްކޮމިޓީތަްއ. ްހަމަޖެހިފައިވާ ްކޮމިޓ9:39ްީވުމަށް ްކޮމިޓީ، ްއިޤްތިޞާދީ ަގއި

ގަިއްޖިންސީްުފރައްސާރަކުރުންްުހއްޓުވުުމެގ9:39ްގައި.2ްގައިްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަިރ9:39ްަގއި.1ްްކޮޓަރިް

ްކޮމިޓީ،ްކޮމެ ްހޮްއވެިވ ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްބިލު ްކޮޓަރި 3ްޓީ ްކޮޓަރ11:15ިގައި. ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްތަަރއްޤީ ްަޤއުމީ ްަގއި
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3ް ްސަލ11:15ާަގއި. ްޤައުމީ ްްގެތުމަަގއި ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ 2ްކޮމިޓީ، 11:15ްގަިއ. ްކޮޓަރިްގަްގައި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ާވއިދު

ްަގއި.3ިމޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިްގައިްިދވެހިރާއްޭޖގެްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެްބިލުްދިރާސާކުރެްއވުމަށްްހޮއްެވވިްކ12:39ޮަގއި.1ް

ް

ް.ްސުވާލ5ްު
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއކަތެއްްނެތް.ވާލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަސުް.5ްްޑާްައއިޓަމުއެޖެން

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއކަތެއްްނެތް.މޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްވެސްްމަސަްމަޖިލީހުގެްރައީްސގެް.6ްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.މަޖިލީހަށްްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރުްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތްް.7ްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ

ް

ްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުންްް.ްކުރިނ8ްް
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތަޢާރަފ8ުްއައިޓަމުްއެޖެންޑާ ްކުރިްނ ްއިޞްލާޙުކުރެ. ްކުށެއް ްބިލެްއ ްވިފައިވާ ްއެފަދަ ްިއރާދަކުރަވިްއޔާ ްކުށެއްްކުރުން.

ް.މިއަަދކުްެވސްްނެތްްށްއިޞްލާޙުކުރާކަ

ް

ްހުސްް.ްއިބްތިދާޢީްބ9ްަ
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްޟުްރިޔާދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްްފުށީސަރުކާުރެގްފަރާތުންްވިލުް-9.1.ްއިބްތިާދއީްބަހުސް.9ްްއެޖެންޑާްައއިޓަމު

ްހުށަހަޅުއްވާ ްބިލުރަޝީދު ްެއކްސްޓްރަޑިޝަްނގެ ް.ފަިއވާ ްބިލުގެް ްިއއްވާަފއިްިމ ްކިޔުން ްވަނީްްފުރަތަމަ އެޕްރީލ3ްްް،

2913ް ްދައުރުގެ ްފުރަތަަމ ްބޭްއވުނު ްޖަލްާސގ14ްަަގއި ްމިވަނަ ްވިލުް. ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްފުށީބިލު

ނޑުްފުރުޞަތުްޟުޔާދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރި ްއަރުވަން.ރަޝީދަށްްއަުޅގަ

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްޟުދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާްފުށީލުވި

ްޢިްއޒަ ްމަޖިލީްޝުކުރިއްޔާ ްމި ްބިލެއް ްއެކްސްޓްރަިޑޝަންގެ ްރަީއސް. ްފުރުޞަތުތްތެރި ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްވެްދެއްވީތީހަށް

ް ްހަް.ދަންނަވަންުޝކުރުްރައީސަށްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސްއަދި ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަކިވެްްމައެހެންމެ، .ޑީ.ީޕާއްއެމްް،ޑީ.ާއރު.ޕީން

ްތަް ްއުާފވެރި ްމުބާރިކުބާހުގުިޅވަަޑއިގަތުުމގެ ްއާއި ްމަނިޔާ ްެވސް ްއިޚްދީ ްެއންމެ ްހިތުގެ އެކުްްތެރިކަމާޞްލާނިކުފާނަށް

ނޑުމެންްެވސް ްދެންްތިބިްމީހުންްވެސްްސިޔާސީްގޮތުންްނިންމަންޖެހޭްނިންމުންތައްްކުރިއަށްްއޮތްްް،ދަންނަވަން.ްއަުޅގަ

ނޑުްމިްހުށަހަޅާްބިލަ ސަރުކާރުންްމިްް،ކީތާނގައިްކަްނކަންްނިންމަމުންދާނެ.ްއާދެ!ްމިއަދުްސަރުކާުރެގްފަރާތުންްއަޅުގަ

ްހު ްދިވެހިރާއްޖޭގަބިލު ްސަބަބަކީ ްރާއްޖެްއިށަހަޅާ ްއަދި ްކުްށވެރިްނނާ ްރާއްޖެްްތިބޭ ްކުށްވެރިން ްތިބޭ ްބޭރުަގއި އިން

ްފޮނުވާލުމާްއިގެނެއުމާ ްއިން ްް،ާރއްޖެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަންކަމާ ްއެކުުލވަޢަމި ްޤާނޫނެއް ޓަަކިއްްލުމަށްއިމަލުކުރާނެ

ްމަ ްރައްޔިތުްނގެ ްވާސަރުކާރުން ްބިލުަގިއ ްމި ްއެހެންކަމުން، ްއާދެ! ްބިލެއް. ްފޮނުވި ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްްޖިލީހަށް ގޮތުން

ްހުން ްޤައުމެއްަގއި ްއެހެން ްނޫންަނމަ ްކުށްވެރިޔަކު ްގޮތާްހުންނަ ްގެނެވޭނެ ްިދވެހިރާްއޖެ ްކުށްވެރިޔަކު އަިދްް،ނަ

ްގޮތްް ްގެްނދެވޭނެ ްޤައުމަކަށް ްއެހެން ްކުްށެވރިޔަކު ްހުންނަ ްހަމަްދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެހެންމެ،ްްވެްސްބަޔާންކޮްށފައިވޭ.ްއަދި

ްިދވެހިރާއްޖެް،އަޅުަގނޑުމެންނަކީް ްދުވަްސވަރަކަށްްމިއަދު ްުއޅޭ ްއަދަދަކަށް ްގިނަ ްއިންެވސްޓަރުން ްބޭރުގެ ްއި،ވެފަްައކީ

ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްނިޒާމަކީ ްޓެކްްސެގ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްކަމަްއަދި ްއޮތް ްުގިޅފައި ް،ފައިްވެްކަށްއިޤްތިޞާދާ

ވާތީްވާހިނދު،ްމިްދެންނެވިްަކހަލަްކަންކަމާްުގޅޭްގޮތުންްްދުނިޔޭގެްަޤއުމުތަކުެގްޓެކްަސީކްމީހުންްމަކަރުހަދާްއެްއޗަކަށް

އެފަދަްމީހުންނާްމެދުްް،މަލުކުރަންޖެހޭްުއސޫލުޢަްވެސްްކަންކަުމަގއިްލުމާްމިއިއަދިްއޮުޅވަް،މަކަރުހެދުމާްވެސްްޓެކްސަށް

ްއުސޫލުތަކެޢަ ްފާހަގަކޮށްފަްއްްމަލުކުރާނެ ްބިލުގަިއ ްމި ްހަމަަވނީ ްއަދި ްއެބަް. ްިބލުގައި ްމި ްިދވެއްަސުކްްއެހެންމެ، އޮތް

ްކުށެއްް ްޤައުމެް،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްބޭރު ްއޭނަްްއިއްގަނޫންނަމަ ްހުއްޓާ ްއޭނަ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްނަމަވެސް ްކުރި ކުެށއް

ްކަމަށާ ްއުސޫލުތަް،ނުގެންދެވޭނެ ްގެންދަންޖެހޭނެ ްގެންދެވެންޏާ ްޤާޫނނަށްއަދި ްމި ްވެސް ްއެްް،ެކއް ްބިލަށް ްމި އާދެ!

ްމިްބަދަލުތަކާ ްމީ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑު ްފާސްެވގެންދާނެ. ްމި ްވަރަްށްްއެކުަގއި ްބަލާއިރު ވަގުތަށް

ް ްޖިނާޢީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކުރަން. ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްއަދިއަރާޖުއިމުހިއްމު ްޤާނޫނާ ްޤާނޫނުތަކުްތުގެ ގެްތަފާތު

ްމުޖުތަމަމަސައްކަތް ްތަހުޒީބު ްދުނިޔޭަގއި ްީހވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްކަންތައްތަކުރަމުންދާއިުރގައި ްމިފަދަ ްުކގައިްޢުތަކުަގއި

ްމިޢަ ްމީ ްބަލާއިުރގައި ްއުސޫލަށް ްދިވެހިރާއްޖެްމަލުކުރާ ްބަާލިއރު ްއަދިްވަގުތަށް ްބިލެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަްށ ްހަމަްއަށް
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ްބިލުގެ ްމި ްބާބުގަްއެހެންމެ، ްއެބަދެވަނަ ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްކުށްވެރިންްއި ްސިޔާސީ ްކުށްވެރިް.ވޭ ނަމަްނޫންްންިސޔާސީ

އެހެންްޤައުމެއްގެްމީހަކުްވެސްްްވެސްްއެހެންްޤައުމަކުންްކޮށްފާނެތީްމަލުޢަްމީހަކާްމެދުްްއެްށްއެހެންްކަހަލަްޒާތީްގޮތަކަ

ްމާ ްއާދެ!ްއޭގެ ްހާލަތު. ްނުބެހެއްޓޭނެ ްހާލަތާއި ްބެހެއްޓޭނެ ްއޭނަްނަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްގޮތުން ްސިާޔސީ ބިދޭސީއަުކްް،އަކީ

ްނަމަ ްގޮއްސި ްޤައުމަށް ްއެ ްއޭނަ ްހުއްޓާ ްގެއްލިްް،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްޙައްުޤތައް ްއިންސާިނއްޔަތު މިްްނޫންނަމަް،އޭނަގެ

ްެގއްލިދާނެދެންނެ ްޙައްޤުތައް ްކަހަލަ ްއޭނަވި ްބިރުވެިރކަމެއް ްޮއވެްކަމުގެ ްދިވެހިރާއްޖެއެކަް،އަށް ްއޭނަ ްހެދިގެން އަްށްްމާ

ނުޑްއަށްްހިމާޔަްއިންްއޭނަްނުގެންގޮސްްިދވެހިރާއްޖެ ނަޑއެޅިަފއިވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ތްެދވޭނެްުއސޫލުްމިްބިލުގައިްކަ

ްގުޅުންަތެކއްްއުޫސލުތަކާްމޮކްރެޓިކުދަންނަވާނީްޑި ްގާތް ްހިމެނިފަގާތްްއުސޫލުަތކެއްްމިްް،ވަރަށް ްވަނީ ްބިލުގައި ްމި .ްއަދު

ްކޮންމެހެ ްމިއަްއެީއ، ްވެސް ްތަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްބެސްޓްޒީހުދު ްމުޖުތަމަޢުތަކުގައި ްގޮުތެގްްއާކްޓިސްްޕރެްބު އެްއގޮްތވާ

ނޑުމެންްމިއަދުްމި ނުޑްްމަތިންްއަޅުގަ ކަންތައްތައްްކުރަމުންދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްހުރިހާްގޮތަކަްށްބަލާއިރުްވެސްްއަުޅގަ

ް ްވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބިލުެގްސަބަބުން ްމި ްމިއަދު ްވެސްްްާރއްޖެދަންނަވާނީ ްތިިބްދިވެހީން ްަޖލުގައި ްބޭުރގެ އިން

ްަހމަ ްއަދި ނަޑއެިޅގެންދާނެ. ްކަ ްެވސް ްއުސޫލެްއ ްއެްގެނެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންމެ، ްއެބަ މިއަުދްނގޭ

ްާރއްޖެ ްޭބރުްކުށްވެިރވެގެން ްހުރެއްޖެއިން ްގޮތް.ްއަުޅަގނޑުމެންްމެދުގަިއްކަންކަންްއާްއޭނަް،ނަމަްގަިއްމީހަކު ްެވގެންދާ

ްނެތި ްހައިސިއްޔަެތއް ްކަހަލަ ްއެއްވެްސ ްޤާނޫނީ ްޖެހެނީ ްނެް،މި ްކަް،ތިއުސޫެލއް ްމިނިސްޓަރު ްފޮރިން ްރީްއިގޮސް

ްމިް.އާދޭސްކުރަން ްދަންަނވަިއގެން ްސަރުާކރުގައި ްެއހެންނަމަވެސްްަކންތައްތައްްުނވަތަ ްއުޅުން. ްމިްްކުރަން ޤާނޫނަކުން

ްލިބިއްޖެ ްމީހަކަވެއްޖެްްކަމަށްްޙައްޤު ްކޮންމެ ްއޭނައްޔާ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްއޮންނާނެ. ްމަގު ްދާނެ ްވެސް ްލިބޭްްށް އަށް

ްއެހެ ްއޮްނނާނެ. ްުއސޫލުތަކެއް ްމަސަްއަކތްކުރެވޭނެ ްއޮންނާނެ. ްމިބާރުތަކެއް ްދަންނަވާނީ ްައޅުަގނުޑ ްމީްްންވީމާ، ބިލަކީ

ްބަލަްވަރަށް ްބިލަށް ްބިލެކޭ.ްމި ްފުރިހަމައިމުހިއްމު ްވަރަށް ްބިލަކީ ްމި ްފަުރމާކޮްލާއިރުަގއި ްފުރިހަމަްއަށް ްވަރަށް ށްފައިވާ

ރިހާްގޮުތގަިއްައޅުަގނޑަްށްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްއަިދްމިްކަހަަލްކުަޑކުޑަްަވގުތުކޮެޅްއގެްތެޭރަގއިްމިްބިުލގަިއްހުރިްހުްގެބިލެއް

ްއަިލއަޅުވަް ްކަެމއްްނޫން.ްއިމާއްދާތަކަށް ްކުެރވޭނެ ްބިލުަގއ46ްިލުމަީކްވެސް ްމީ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްބިެލއް ްެއކުލެވޭ ްާމއްދާ

ްފުރިހަމަްވާ ްބަހުްކަންތައްތަކަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީއަށް ްވީހާްްށްއަްްސްކުރުމަށްފަހުގައި ވެސްްފޮނުވައިގެން

މީހުންނަށްްްވުމަކީްމިްބިލުްލިބެންޖެހޭްޙައްޤުތައްްލިބޭްމިްބިލުްޤާނޫނަކަށްްއި،ަކތްްނިންމައަވަހަކަށްްމިްބިލުގެްމަަސއް

ްވީހާް ްޙައްޤުތައް ްައވަހަކަމި ްހަމަވެސް ްއަދި ްތަނަވެްސވެގެންދާެނ. ްއޭރުން ްފުރުޞަުތ ްލިބުމުގެ އެއާެއުކގަިއ،ްްށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްހަދާއިރުގައި ްޤާނޫނުތައް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްޙަޤީޤަތްތަކަކީ ްޤަބޫުލކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްގޮތާ ްއޮންނަ ްމިކަން ްަޤއުމުތަކުން ްބަެއއް ްއެހެން ްހޯދުމަކީް،ދުނިޔޭގެ ްމަޢުލޫމާތު ނޑުމެންްްއެ ްއަުޅގަ ވެސް

ނޑުމެންނަށްްމަދުންްނަމަވެސްްމިްނަމަވެސްންޖެހިފައިވާްކަމެްއ.ްއެހެންްކުރަ ްތައްތައްްކުެރވޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްކަންްއަުޅގަ

ްއިންްމަޖިލީހުގަމިްމަޢުލޫމާތުްހޯދަންްބޭނުންވާްމިންވަރަކަށްްމިްމަޢުލޫމާތުްހޯދަމުންނެއްްނުދޭ.ްއެހެންކަމުް،ކަންކަންްމި

ްފުރިހަމަކުރުމަށްްއިތުރުން ްޤާނޫނު ްމި ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްމި ްނަމަވެސް ްޤާއިުމކޮށްގެން ްދުނިޔޭގެްްވަސީލަތްތައް ޓަކައި
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ްމިކަން ްޤައުމުތަުކގައި ްހަމަްްއެހެން ްއަދި ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބަލަންޖެހޭ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވެސް ްގޮތް ްކުރާ

ްމި ްފާހަަގކުރެވިފަިއވޭ ްބިލުގައި ްމި ްަޤއުމުތަްއްްއެހެންމެ، ްދޫނުކުރެވޭނެ ްކުށްވެިރޔަކު ްއުސޫލަކުން ްެއއްވެސް ދެންނެވި

ނޑައެޅުންްެވސް.ްާއދެ!ްވަކިްޤައުމުތަކަކަށްްކުްށެވރިންްބަދަލުނުކުރެވޭނެ ފޮނުވައިނުދެވޭނެްޤައުމުތަކެއްްވެސްްް،ވެސްްކަ

ްމު ްވަރަށް ްެއއީ ްދަްނނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ނަޑއެޅުމުެގްޖާަގްލިބިފައިވޭ. ްކަ ްބިލުން ްހަމަްމި ްކަމެކޭ.ްައޅުަގނޑުމެން ހިއްމު

ްވެސް ްތަންތަން ްކުރާ ްމަިތން ްގޮުތގެ ްެއއްގޮްތވާ ްޑިމޮކްަރސީއާ ްވަރަށް ްއެއާްޤަބޫލުކުރަން ްފެނޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ

ްޤައުމުތައް ްކުރާ ްކަންތައްތައް ްްޚިލާފަށް ްއެހެންވީމާ، ްފެނޭ. ްއެބަ ްދަށުްންްއަށްްިދވެހިރާއްޖެވެސް ްޤާނޫނުގެ މި

ްމިއަޅުަގނޑުމެން ްކުރިން ނޑުމެން،ްައޅުަގނޑު ްއަޅުގަ ނޑަެއިޅދާނެ ްކަ ްކޮންްނަށް ްފޮނުވާނީ ްގޮތަްށްކުށްވެރިން ްދެންނެވި

ްޤައުމުތަކަކަށް ްޤައުމުތަކަކަށްްކަން،ފަދަ ްވަނީްްކަންޮކން ްބިލުގައި ްމި ްވެސް ްެއކަމަްށ ްއެހެންވީމާ، ނުފޮނުވާނީ.

ްދަްލާފައިުޅވަްއަލިއަ ްައޅުަގނޑު ްގޮތުގައި ްމި.ްއެހެންވީމާ،ްޖުމްލަ ްބިލަކީ ްމި ްދިވެހިރާއްޖެްންނަވާނީ ްވަރަށްްްވަގުތަށް އަށް

ްދިވެހި ްވެސް ްުމޖުތަމަޢުން ްބައިނަލްއަޤުވާމީ ްެދކޭމުހިއްމު ްމިއަދު ްދޭތެރޭަގއި ްޮބޑަށްްރާއްެޖއާ ްވަރަށް ްވެްސ ެދކުން

ްޤާނޫނެ ްބަދަލުކުރުމުގައި ްޤައުމަށް ްއަނެއް ްޤައުމުން ްއެއް ްކުށްެވރިންނަކީ ްއެީއ، ްވަރަްށްބަދަލުވެގެންދާނެ. ްދަށުން އްގެ

ްސްކްރީނުކުެރވިގެންް ްއަެންއްްއެް،ބޮޑަށް ްޤައުމުން ްއެއް ްމީހުން ްއެ ްގޮތަކަށް ްނޫން ްދަށުން ްބެލުމުގެ ްބައެއްގެ މީހުން

ްބަދަލުކޮށްފި ްއޭގެްޤައުމަށް ްހުންނާނެ.ްނަމަ ްގިަންމައްސަލަތައް ްވަރަށް ްނުކުންނާނެ ްއެަބްން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަކން

ައޅުަގނޑުމެްންްާވްވާހަކަްވެސްއަށްްއެތެރެްަގނުޑމެންނަށްްތަފާތުްކުށްކުރާްމީހުންްދިވެހިރާއްޖެވެސްްައޅުނގޭްމިހާރުއެ

ްދައްކަ ްއެްން.އެބަ ްްއަދި ްވާހަަކ ްއޮންނަ ްގުޅުމެއް ްާޚްއޞަ ްވަކި ްބަޔަކާ ްވަކި ްމީހުންނާ ްއެަބްވެސް ނޑުމެން އަުޅގަ

ްމީ ްހުރި ްކޮށްފައި ްމިފަދަްކަމެއް ްދިވެހިރާއްޖެްއެތެރެެވއްޖެދައްކަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިހެންީވމާ ްއެްހަކުްވެސް މީހަކުްްނަމަ

ްއެްްއިހިފަ ްލިބިގެންވޭ.ްއަދި ްބިލުން ްމި ްބާރުތަކަށް ްސަލާމަތީ ްވެސް ްބާރު ްްހައްޔަރުކުރުމުގެ ްމެދު މަލުކުރާނެްޢަްމީހުންނާ

ްބިްއުސޫލަކާ ްމި ްވެސް ްއެހެންވީގޮތްތަެކއް ްަކނަޑއެޅިފަިއވޭ. ްވަރަށްލުގައި ްަދންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ މުނާސަބަތުްްމާ،

ްަވގުތެ ްހުށަހެރަނގަޅު ްމަޖިލީހަށް ްމި ްޢިއްޒަތްތެރިްްޅުންްއަގއި ްއެހެންވީމާ، ްމީ. ްބިލެކޭ ްހުށަހެޅުއްވި ސަރުކާރުން

ނުޑް މެންބަރުންްމިްބިލާްމެދުްފުންކޮށްްބަހުސްކުރުމަށްފަހުގައިްީވހާވެސްްައވަހަކަށްްމިްބިލުްާފސްެވގެންދިއުމަކީްއަުޅގަ

ްުއއްމީދުކުރާ ްބޮޑަށް ްކެތްތެރިކަމާްވަރަށް ްއެްއވެސްްކަމެއް. ްނުނަގަްްއެކު، ްމައްސަލަ ްިނޒާމީ ްވާހަަކްްއިބޭފުޅަކު މި

ްުޝކުރެއް ްޚާއްޞަ ްވަރަށް ްރައީސަށް ްަމޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞކޮށް ްއަދި ްުޝކުރުދަންނަވަން. ިމއަުދްްއަުޑއެއްެސވީތީ

ްލަިއކުމް.ްޢަދަންނަވަން.ްވައްސަލާމްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓް.ްޑީ.އާރު.ޕ46ްްީށްް.ްޕީޕީއެމަމިނެޓ7ްުގަޑ1ްްިގަިޑއިރު.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށ3ްްްއޮތީްްކުރުމަށްްމިްބަހުސްްމިްބިލަށް

ް ްމިނެޓ35ްުއަށް ްއަށް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްމިނެޓ11ްު. ްައށް ްީޕއޭ ްމިނެޓ5ްު. ްއަށް ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްަވިކްް.މިނެޓ5ްު. އަދި
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ްމެންބަރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮްނމެ ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާޓީއަކަށް ްވެސް ްއަުރވަމުންްމިނެޓ5ްުކަށް ްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތު އިުރގެ

ނޑުްފުުރޞަތުްއެދިަވޑަިއގަންނަވާްމެްނބަރުންނަށްްފުރުޞަތުްހުޅުވާލަން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްދާންދޫް ގެންދާނަން.ްއަުޅގަ

ް.ޟުތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާދާއިރާގެްޢިްއޒަތް

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްޟުރިޔާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމދުްދާންދޫްދާ

ްމިއަް`. ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިޝުކުިރއްޔާ ްހުށަހެޅިފައި ްމަޖިލީހަށް ްބިލުްއޮތްްދު ކުށްވެރިްން،

ްމުހިއްްބަދަލުކުރުމާ ްވަރަށް ްމީ ްގެންދިއުމާ ްކުށްވެރިން ްރައީސްއަދި ްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލެއް. ްސަް.މު ރުކާރުގަިއްމައުމޫނު

ްހަދާން ްއޭނާްޖަލުގައިްހުރޭއަޅުަގނޑުމެން ްުއމުރު ްމުޅި ްމީހަކު ްޮފނުވޭކަްޗައިނާ ްއޭނަ އޭނަްްނެތް.ްވެސްްށްހޭދަކުރި.

ން،ްފަހުްނެތް.ްއެންމެްށްއަށްްއެްއވެސްްގޮތެއްްެހދޭކަްވެސްްނެތް.ްއޭނާްށްވެސްްނެތް.ްއޭަންގެންގުެޅވޭކަްށްބެހެއްޓޭކަ

ްއޭ ްސަުރކާރުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމާލޭގަނާ ްމިއަދު ްދޫކޮށް ްރަީއސްއް.ްޢިޖަލުން ްބިެލއް.ްް.ޒަތްތެރި ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްބިަލކީ މި

ް ްައދި ްވީނަމަވެްސ ްކުރިކަމުަގއި ްބަަޔުކ ްކޮންމެ ްބިލު ްމި ްޚުއަދި ްުކރެއްިވކަދު ްސަޢީދު ްީމްޙަސަން ްވީނަމަވެސް މުަގއި

މެރިާކ.ްއެމެިރކާްއަކީްޔުނައިެޓޑްްސްޓޭޓްްއޮފްްއެްއޭނާް.ޮޑކްޓަރުްަވޙީދު،ްވަރަށްްމުހިއްމުްބިލެއް.ްމިްިބލަކީްބާޣީްވަޙީދު

އޭނާގެްމައްޗަްށްް،ވެިރކަންްބަދަލުކުރުމަށްފަހުއިންތިޚާބުކޮށްފައިްއޮތްްރައްޔިތެްއ.ްބަޣާވާތަކުންްދިވެިހރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންް

ްއަދަބުޤާ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްއޭްއޭނާްދިވެހިރާއްޖެް،ދިނުމަށްފަހުނޫނުގަިއވާ ްބަދަލުއިން ްަޤއުމަށް ްބިލުނާގެ ްބިލުކުރެވޭ ްގެް.ްމި

ްއަޅުަގނޑުމައި ްކަމަށް ްއެއީ ްއަކީ ްސުރުޚީ ްމުހިއްމު ނޑު ްމިއަދުްްގަ ްއާދެ! ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ޤަބޫލުކުރަނީ.

ްވެސްްއެބަްތިބި.ްއަދިްއެއާްްޖެހޭްދިެވހިރާއްޖޭގެްޖަލުތަކުަގއިްއެފްިރކާްބައްރުގެްވަރަށްްގިނަްަބޔަކުްްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަ

ްސަލާމަގުޅިް ްަޤއުމީ ްައޅުަގނޑުމެން ްކޮމިގެން ްއަުޅަގނޑުމެންތުގެ ްގޮްސްބެލިިއރުގަިއްއެްޓީން ްޔޫރަޕުްްޖަލަށް ެގްތަުނަގއި

ްއެބަްދެމެފިިރންްވެސް،ްބައެއްްމީހުން ްެއބަޖަލުްެއއްަގއިްްތިބި.ްމަދަނީްމައްސަލަްވެސް ފަސްްއަހަރުްހަތަރުް.ތިބިްގައި

ްސޮއިކޮށްފަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމުޢާހަދާތަކާްއިހޭދަކުރޭ.ްމީ ްއަްއޮތް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްޤައުމުތަުކަގއިްއަދި ްދޭދޭ ްއެިކއެކި ދި

ްގުޅުމާ ްއިންތިޒާމުތަކުްންް،އޮތް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްކަންކަމާ ްމިފަދަ އަދި

ްބޭރު ްއެހެން ްނޫން ްދިެވހިރާއްޖެ ްކަމެއް. ްބުރޫއަރާ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްޤައުމެްއެގްްގެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޮޑު ބާރުގަދަ

ްިދވެ ްޚިލާުފވެްއޖެބަޔަކު ްއުސޫލުތަކާ ްޤާނޫުނތަކާއި ްޤަބޫލުްްހިރާއްޖޭގެ ްއަޅުަގނޑު ްއިމުެގްނަމަ ްޤާނޫނީ ްގޮުތގައި ުކރާ

ްއެހެންނަމަވެސްއިތެރެ ްފިޔަވަުޅއަޅަންޖެހޭނެ. ްގޮތުންްްން ްހިނގާ ްނިޒާމު ްޝަރުޢީ ްރާއްޖޭގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ސުވާލަކީ

ނޑުމެންްފެނުނުްޖަލުގެްފަސްދޮޅަހަކަށްއޮތީްއެގޮތަށްތޯްއިކަންކަންްހިނގާފަްމީގެްކުރީަގއިްއެ ހަތްދިހަވަރަކަްށްް،.ްއަުޅގަ

މީހުންނަކީްމިއަދުްވެސްްކުީރގައިްިދވެހިރާއްޭޖގެްޖުމްހޫރިއްޔާްޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުންްތަޙުޤީޤުްމަރުޙަލާގައިްްޕަސެންޓު

ްޙައްޤުްއެ ްޤާނޫނީ ްލިބިދޭންޖެހޭ ްމަރުޙަް،މީހަކަށް ްޝަރީޢަތުގެ ްނުދީ ްަޙއްުޤ ްވަކީލެްއގެ ްއިން ްތިބިްލާ ްޙުކުމްކުެރވިފައި

މީހަކަށްްްމިްމަޖިލީހުންްމިކަމާްފުންކޮށްްވިސްނަންޖެހޭ.ްޤާނޫނުއަސާސީންްއެްް.ރަްއޔިތުން.ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސްލޮބުވެތިް
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ްޙައްޤެއްްނުލިބިޠުމު ްލިބެންޖެހޭްޤާނޫނީ ްމީހަކަްއެް،ލަޤަށް ްބާތިލުޙުށް ްއެއީ ްވާނަމަ ްޢިްއޒަތްތެޙުްކުމްކުރެވިަފއި ރިްކުމެއް

ް ްފެނިގެންދިޔައީ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްރައީސް. ްފަހުން ްދާދި ްއިްއވި ްޙުހައިކޯޓުން ްއެ ްގއ.ްޙުކުމެއް. ކުމްކުރީ

ްއިސްތިްމައްަސލަް.ކުއްޖަކަށްްމާމެންދޫގެ ްއޭނަ ްހުށަހެޅިޢުއެްއގައި ްހައިް،ފަހުންްނާފަށް ްފަހުން ްއަހަރު ކޯޓުންްްހަތަރު

ބަސްްތަކަށްްނޫނޭްޖިނާޢީްކޯޓުންްހެކިބަސްްއޭނާްއަތުންްނަގަންޖެހޭްގޮށްްހެކިލާމީްޝަރީޢަތުންްއޭނާްއަކުމްކުރީްއިސްޙު

ްިއއްިވް ްކޯޓުން ްޖިނާޢީ ްއެހެންވީމާ،ްިމހާހިސާބުން ްއޮތީ. ްޙުނަގާފައި ްމައްސަލަްޙުްްބާތިލުއެީއްކުމަކީ ްއަލުްންމި ކުމެކޭ.

ްނަަގއިގެްހެކި ްރަނގަޅަށް ްރަީއސްބަސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރާށޭ. ްމައްސަލަސީރިއަްދަންނަވަނީްމިް.ން ްވާހަކަ.ްްސް އެްއގެ

ކުރަމުންްގޮސްްޛުމެއްްއޭނާްތަންފީކުޙުމަށްފަހުްހަތަރުްއަހަރުގެްޖަލުްކުރުކުމްޙުދަންނަވަނީްޖިނާޢީްކޯޓުންްްއަޅުަގނޑުްމި

ް ްއަހަރު ްކޯޓުފަހުހަތަރު ްމަީތ ްނިޒާމުގެ ްޝަރުޢީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްން ،ް ްކޯޓުން ްމިޙުހައި ްކޯޓުންްްކުމް ްޖިނާޢީ އިއްވަނީ

ް ްބާތިލުޙުއިްއވި ްއަތުްންހެކިއަް.ކުމެކޭޙުްކުމަކީ ްކުށްވެރިާޔގެ ްއެ ްނަގާފައިދި ްޚިލާފަށޭ.ްވަނީްބަސް ްއިސްލާމީްޝަރީޢަތާ

ްރައީސް ްއޭނާް.ޢިއްޒަތްތެރި ްޙައްޤުަތއް؟ ްއޭާނގެ ްކޮބައިތޯ ްކަމަކީ. ްކަންޮބޑުވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްްއިއާްމީ އިލާްޢާއޭާނގެ

ް ްހަތަރުވެގެންްނިކަމެތި ްޖަްގޮސް ްގުނަމުންޭތރިްވެރިނިޔާްއަްލުގެއަހަރު ްތެރޭަގއި ްއަހަރުްތަކުގެ ްހަތަރު ްގޮސް ްުގނަމުން

ްފަހު ްމި ްެއބަކުރީކުމްޙުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއާދެ! ްމިް. ްއަުޅަގނޑު ްވިސްނަން. ްެއއްަޗކީްްޖެހޭ ދަންނަވާ

ޝަރުޢީްނިޒާމުްެއކަށޭއިުރްުރްޖެހޭ.ްއޭްންްމިައދުްވިސްނަންްއެބައަޅުަގނޑުމެންްަރއްޔިތުންްމަިޖލީހާއިްޝަރުޢީްކޯޓުަތކު

ިއއްެޔަގއިްމިްމަޖިލީހގުަގއިްމަސްވެިރކަމާްގުޅޭްް.ގޮތަށޭ.ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސްއޮތީްމިްްކަންްޅިފަިއވާްގޮތުންްމިްކަންއެ

ްމައްސަ ްުކއްލި ްވާހަކަްއެއްްްލަގޮތުން ްބޭފުޅުންެދއްކުނުހުށަހެޅިގެން ްަބއެއް ްޕީޕީއެމްގެ ްދޮގުހެއްެދވީ.ްް. ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްޢިއް ްރައީސް. ްއަދަދަކ2912ްްީޒަތްތެރި ްަކޅުބިލަމަހުގެ ްބޭރުކުެރވިަފއިވާ ްޤައުމުތަކަށް ްއެކި ްއިން ްރާއްޖެ ްއަހަރު ވަނަ

17799ް%ް ްއޭގެތެެރއިން ްކޮބައިތޯ.15ްްޓަނު. ްއަދި ްއާދެ! ްޕަސެންޓު. ްދަށް ްވިދާުޅވާ ްއެ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އަކީ

ްއެ ްދަޅުމަހާއި ްދަންނަވާ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްރާއްޖޭގެ ްަމއްޗަށް ްދުވާލެއްގެ ްބޭނުންތަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރ3ްްިކިެއިކ ޓަނު

ް ްމައްޗަށް ްއަހަރެްއެގ ްދަންނަވާއިުރގައި ްއެްއ ްމާނަ ްމިކަމުެގ ްކޮންެމ1989ްްރައީސް. ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިއަދު ޓަނު.

ްމަސްވެރިން ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްލެޔާއި ްހިތާއި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްވީަނމަ ްއޮތްކަުމގައި ްމިްމައުޟޫޢެއް ްނުގުޅި ނާ

ްތިމަރަފުށީް ްޝަރީފު، ްއާދެ! ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަތޮޅު ްތ. ްނެތް. ްވާހަކަެދއްކޭކަްށ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ތަޅުމުގަިއ

ނޑައެިޅެގންްއިތުރުފުޅުހެއްދެވީ.ްމިްއޮީތްމިްރާއްޖޭގެްފިޝަރީޒްްމިނިސްޓްރީގެްތަފާސްހިސާބު... ްދާއިރާގެްމެންބަރުްކަ

ް

 ބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެން

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްވިލުފުށީ ްފަރާތުން ްސަުރކާރުގެ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ނޑުްހިތާމަކުރަން.ްައސްލުްމިްބިލަކީ،ްބިލުެގްސުރުީޚް ބިލުގެްސުރުޚީްއޮޅުަވއިލާފައިްބިލެއްްމިްތަނަށްްހުށަހެޅީތީްައޅުގަ

ްގާތުަގއިްއަ ްއަޅުަގނޑު ްއޮުޅާވލުމެއް. ްވެސް ްމި ްރައްޔިތެްއ، ްއެމެރިކާގެ ްމިއީ ްގޯ. ްަވޙީދު ްއެންޑް ްކަމް ްވަޙީދު ކީ
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ްބުީން ްގާުތގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްރަހުމަތްތެރިއަކު ްގާތް ްވަރަށް ްއޭނަާއ ްބޭފުޅަކު،ްއަދި ްއުސް ްފުންނާބު ްވަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޕާސްޕޯޓެ ްއެމެރިކާ ްދެކުނީމޭ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްތިމަންމަނިކުފާނު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްތަން. ްއޮތް ްއަތުގައި ްވަޙީދު އް

ްަރއްޔިތަކަްށް ްޤައުމެއްގެ ްއެެހން ްައކީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮތުން ްވާ ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ކަމެއް.ްމިއަދުްކަށަވަުރެވގެންްއެބަްޭދްްވާްމީހަކަށްްެވގެންނުވާނެ.ްމިްކަމަކީްވެސްްއޮުޅވާލުމެއް.ްމިީއްވެސްްބަލަންޖެހޭ

ްލިބިގެންދާނެކަން.ް ްއަށް ްމީނާ ްޝަރީޢަތުން ްއަދަބު ްޙައްޤު ްބަޣާވާތުެގ ްކުރި ްހިންގަިއ،ްމީނާ ްޝަރީޢަތް ްމައްޗަށް މީނާގެ

ްއެހެންވީމާ،ްރިޔާޟުްރަޝީދުްކިޔާްމީހަކުްބޮލަށްްއެރިގެން،ްއަދިްޙަސަންްސަޢީދުްކިޔާްމީހަކުްއެްޑވައިސްީދގެން،ްއަދި

މީހުންްތިބިްޕާޓީްއެއްްކަމަށްްމުޅިްދުނިޔޭގައިްދަޢުވާުކރަމުންދިޔަްމީހާްލައްވާްމީނ3ްްާޓޯޕީްއާއިްއިލްޔާސާްއަދިްވަީޙދާް

ފިލުވުމަށްްޓަކައިްއަެނއްާކވެްސްބިލެއްްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިގެން،ްއަޅުަގނުޑމެންނަށްްމިްފެނިގެންދިޔައީ.ް

ތަންމެްވާހަކަތަެކއްްމީަގއިްއޮތްކަމުަގއިްިވޔަސްްމިްބިލަކީްވަޙީދަްށްޝަރީޢަތްކުރުމަށްްޓަކަިއ،ްޙަޤީޤަތުގައިްމިްބިލަކީްކި

ްކޮށްފައިް ްޖައްސަންވެގެން ްިސފަ ްޤާނޫނެްއގެ ްތެރެއިން ްމަޖިީލހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްމި ްޓަކައި ްސަލާމަތްވުމަށް ްވަޙީދު އަދި

ްއޮ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް ްވެްސްއޮތް ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްޙަޤީޤަތުގައި ްނުލެވޭނެ. ްއެއް ޅުވަ

ްލަދުގަޭނ،ް ްެވސް ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަަކ. ްނުލަފާކަމުގެ ްމީނާގެ ްފާހަގަކުރަމުންދިޔަީއ ްތަުނގަިއ ްމި އިްއޔެަގއި

ރިްއަޅުަގނޑުމެންްބިރުްވެސްްަގނޭްމީނާްދެކެ.ްއެއީްއެމް.ޑީ.ީޕްސަރުކާރުގެްނައިބުްރައީަސަކށްްގެނެސް،ްއަދިްމީނާްކު

ްޤާނޫނުއަސަީސް ްޤާނޫނާއި ްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްައދި ްއިޚްލާޞްތެރިވުމާ، ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ހުވާަގއި

ްމާތް ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުންމަތީ ްއަށް ްބޮުޑްهللا ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްއެހެންނަމަވެސް ްމީހެއް. ްހުރި ްހުވާކޮށްެގން ގަންދީ

ް ްއިސް ްއެންމެ ްގެަނއުމަށް ްހިނދުގަިއްބަޣާވާތެއް ްއެ ްޓަކައި ްކާމިޔާބުކުރުަމށް ްބަޣާވާތް ްއަދި ްހުރެ، ސަފުގައި

ްވަދެ،ް ްއަށް ްގެ ްޮގަވއިގެން ްޖަވާބުނުދެއްަވއި،ްބާޣީންަތއް ްފޯނުކޯލްަތަކށް ްއެ ްވެސް ްފޯނުކުެރއްވީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑުމެންނަށްްމުޅިްބަޣާވާތްްރާވަމުންްގޮްސ،ްއަދިްމަނިކުފާނުްވެސްްފުާރނަްދުއްވާލުމަށްްޓަަކއިް ރޭވެުމންދިޔަކަންްއަުޅގަ

އެނގޭްއެްދުވަހުްހުވާކުރުުމެގްރަސްމިއްޔާތުްމިތާްނުހިންގިްކަމަށްްވަނީްނަމަ.ްމިހާްނުރައްކާްހާލަތުގައިްޤައުމުްއޮތީ.ް

ް ްމަތީ ްއެންމެ ްދައުލަތުގެ ްހާލ3ްްުއަދި ްއެ ްއޮތީ ްވެސް ނޑިޔާރަށް ްފަ ްއުއްތަމަ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްތެރޭގައި ބާރުގެ

ްޖައް ނޑުމެން ްކަމެްއ.ްއަުޅގަ ްނުރަްއކާތެރި ްާރވާފަ.ްމިއީ ްބާޣީންތައް ްގޮތަށް ްމ7ްްިސާ ްހަނދާންނައްތައިލާފައި ފެބްރުައރީ

ް ްެފބްރުއަރީ ްވެސް ްވުޖޫދުން ްދުނިޔޭގެ ްއަިދ ްވުޖޫދުން، ްއެކަްނ7ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހީކޮށް، ްކަމަށް ްުދވަހެއް ްނެތް އެއީ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްކިތަންމެްްހަނދާންނައްތައިލާފައި ްޓަކައި ްހަނދާންނައްތާލުމަށް ްއެކަން ްނުކުރެވޭނެ. މަސައްކަތެއް

ނޑުމެންްއެްޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭނެ.ްކޮންްޤާނޫނެއްް ކަހަލަ،ްވައްތަުރވައްތަުރގެ،ްާޒތްޒާތުގެްބިލުްމިްތަނަށްްލިޔަސްްއަޅުގަ

ްމިނިސްޓަރު ްއާއި ްއައިސް،ްމީނާ ްޤައުމަށް ްމި ްބަޔަކު ްމާފިޔާ ްޮކއްކޮްނެތިގެންތޯ؟ްދުނިޔޭގެ ްމީނާގެ ްގުޅިގެން،ްއަދި ންނާ

ނޑުމެންް ްނެތިގެންތޯ؟ްއަުޅގަ ްޤާނޫނެއް ްކޮން ްދިޔަީއ ްހޯަދިއގެން ްލާރިތަކެއް ްތަނުން ްއެ ްހުޅުަވިއގެން ްއޮލިމްޕަސް ލައްވާ

ްއާތަރް ްޚަބަރަކީ ްސިއްުސވާލި ްއެންމެން ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްފަހުން ްއެންމެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްނުކުރަން. ޤަބޫލެއް
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ކިޔާްަބޔަކުްާރއްޖެްއައިްސގެންްމުޅިްަޤއުމުްސުްނނާފަތިކޮށްލާފައިްދިޔައިުރގަިއްވެސްްއެކަމެްއްއެނގޭްބަަޔކުްްބްރަދާސް

ްހަދަީން ްއިން ްމިނިސްޓްރީ ްއެްއ ްއަީކ، ްވާހަކަ ްދެެކވޭ ްދޭތެރޭަގއި ްެއއްެގ ްމިނިސްޓްރީ ްެދ ްސަރުކާުރގެ ްނެތް. ވެސް

ްހަދަނީ ްއިން ްމިނިސްޓްރީ ްއަނެއް ްދޮގު. ނަޑއެިޅގެން ްޕީ.ޕީ.އެްމގެްްކަ ްސަލާމަތްނުވެގެން ްމިކަމުން ްފަހުން ްއެންމެ ދޮގު.

ްފެނިގެންދިޔައީ.ް ްމި ްތަން ްދިަޔ ްއަށް ްގެ ްދޫކޮށްލާފައި ްމަޤާމު ްވެސް ްނައިބު ްބަްނޑާރަ ނޑަެއޅުްއވި ްކަ ފަރާތުން

ްބެލި ްފުރަތަމަ ްބިލު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްލަދުގަންނަންޖެހޭ ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްސުރުޚީްއަޅުަގނޑުމެން އިރުގައި

އިންްއަޅުަގނޑަށްްފެނުނީ،ްމިްބިލަކީ،ްއާދެ!ްއަޅުަގނޑުްހީކޮށްގެންްހުރީްއަސްލުްއެކްރިިޑޓޭޝަންްބިލެއްްކަމަށް.ްދެންް

ފަހުންްރަނގަޅަށްްބެލީމަްމިްވަނީްމިީއްކުްށވެރިންްފިލަންެވގެން،ްއަދިްފިލިްވަޙީދުްފިލަްނވެގެްންތަްއޔާރުކޮށްފަިއްއޮތްް

ްފިލަީންބިލެއްކަން.ްޙަޤީ ްބަޣާވާތުން.ްކުީރގައި ްއުޅެނީ ްމި ްފިލަން ްމީހެއް.ްމީާންމިފަހަރު ްފިލާ ްއަކީ ްވެްސްމީނާ ޤަތުަގއި

ްައވަހާރަކޮށްލުމަށްް ްނަޝީދު ްރައީްސ ްދެން ްފިލީ. ްފަހަރު ްެއ ްާރވާފައި ްވެސް ްމަރާލަން ްމައުމޫުނ ްނުލިބުނީމާ ވެރިކަން

ްމައު ްައދި ްރާވަިއ، ްރޭވުންތައް ްނުރަްއކާތެިރ ްވަރަށް ްރޭވިރޭވުމުންްޓަކައި ްޓަކައި ްއަވަހާރަކޮށްލުމަށް މޫނު

ސަލާމަތްނުވެވޭނެހެންްހީވީމާްފިއްލެވީ.ްއަދިްމިްފަހަރުްއެަކމުންްސަލާމަތްވުމަށްްޓަކައިްުނވާނެކަންްޔަޤީްނވީމާްމިްއޮތީް

ްއެްއވެސް ްނުވޭ ްބޭނުމެްއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަޓކައި ްފިލުމަށް ްވަޙީދު ްއެހެންީވމާ،ްފިލި ްހުށަހަޅާފަ. ްމިްްޤާނޫނެއް ޤާނޫެނއް

ތަނުންްހަދާކަށްްވެސް.ްޤާނޫނުތައްްހަދަންވީްޤައުމެއްްޮއެވެގން.ްއެއީްރަްއޔިތުންްއިންތިޚާބުކޮށްފައިްއޮތްްސަރުކާަރކުންް

ނޑުމެންްފާސްކުރަންޖެހެނީ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް. ްފޮނުވާްބިލުތައްްއަުޅގަ

ް

 ފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަ

ނޑުމެންް ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްހުށަހެޅިފައިވާްބިލަކީްޭއެގްޒާތުގައިްވަރަށްްމުހިއްމުްބިލެއް.ްމިްބިލުްއަޅުގަ

ްމިް ްޖެހޭ. ްއެަބ ްގެންނަން ްބިަލށް ްމި ްއިޞްލާޙުަތއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ބަލައިގަންނަންޖެހޭ.

އެންމެްބޮޑުްއިޞްލާޙަީކްދެްޤައުމެއްގެްަރއްޔިަތކަށްވާްމީހާްއޭނާްއެއީްިދވެހިްރައްިޔތެއްްކަމަށްްވާނަމަ،ްއޭާނެގްްބިލުގެ

ްހުށަހެޅިް ްބިލު ްމި ްވަޙީދު ްފިލި ްއޭރުން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްލިޔަން ްބިލުގައި ްމި ްޤާނޫނުކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިނގާނީ މައްޗަށް

ްގެއްިލގެންދާނެ ްވެްސ ްހަމަގައިމު ްނޯންނާނެ.ްމަޤުޞަދު ްމަޤުޞަދެްއ ްއެްއވެސް ްހާސިލުވާނެ ްމީގެން ްސަބަުބން ްޭއގެ .

ްމިއަދުް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެީއ ްބިލު ްމި ްބިލެއް. ްބަަލއިގަންނަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްބިލަީކ ްމި އެހެންވީމާ،

ްމަރުޙަލާގައި ްނިމި،ްކޮމިޓީ ްމަރުޙަލާ ްބަހުސްގެ ްބިލުގެ ްބިލެއް.ްއެހެްނނަމަވެސް ްހުރެްްބޭނުންވެފައިވާ ްރައްޔިަތކަށް ދިވެހި

ްބިލުގައިް ްމި ްޤާނޫނުކަން ްރައްޔިެތއްކަުމގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިނގާނީ ްމައްޗަށް ްމީހާގެ ްރަްއޔިތަކަްށވާ ްޤައުމެއްގެ އެހެން

ްބަލައިލާއިރު،ްމުޅިް ްބިލަށް ްްމި ްދެން ްހާސިލުވެގެންދާނެ. ްމީގެން ްމަޤުޞަދު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްލިޔުނީމާ އަޅުަގނޑުމެން

ްބަލަ ްއަދިްބިލަށް ްވެސް. ްޖަސްޓިސް ްޮއފް ްކޯޓް ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްހުިރ ްއެބަ ްއިތުރަށް ްަޤއުމުތަކުގެ ްމި އިލާއިރުަގއި

ކްރިމިނަލްްކޯޓުްވެސް.ްމިްުހރިހާްތަންތަނަށްްމީހުންްހާޒިރުކުރެވޭނެްއުސޫލާިއްހަމަތައްްިމްބިލުގަިއްަކނަޑއަޅަންްއެބަް
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ްހަމަ ްކަމެއް. ްުކރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްތިބިްްޖެހޭ. ްމިހާރު ްޖަލުތަކުަގއި ްރާއްޭޖގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ އެހެންމެ

ްއަތުަގއިް ްމީހުން ްއެ ްއެނގުނަސް، ްކަުމގައި ްޤައުމެއް ްކޮން ްއެއީ ްމީހުން ްއެ ްނަސްލުން ްމީހުންގެ ްއެ ކުށްވެރިންނަކީ

ްބިލުގަ ްެވްސްމި ްއުސޫެލއް ްކުރެވޭނެ ްވީހިނދު،ްމިކަން ްމީހުންނަށް ްނެތް ްލިޔެކިޔުން ްކަހަލަ ނަޑއެޅިަފއިްއެްއވެސް ްކަ އި

ްއެްއވެސްް ްޕާސްޕޯޓެއް، ްެއްއެވސް ްވެސް ްމީހުންނަކީ ްނަގާ ްމި ްޑިންގީތަުކަގއި ްމިސާލަކަށް ްޖެހޭ. ްއެބަ އޮންނަން

ްނެތް.ް ްވެސް ްޤައުެމއް ްހަވާލުވާނެ ްފަހަރަށް ްގިނަ ްީމހުންނާ ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްނޫން. ްމީހުންނެއް ްއޮންނަ ލިޔެކިޔުމެްއ

ްހަދާ ްމީހުންނަށް ްއެފަދަ ްމީހުންގެްއެހެންވީމާ، ްއެ ްއޭރުން ްޖެހޭ. ްއެަބ ނަޑއެޅެން ްކަ ްބިލުގައި ްިމ ްވެސް ްގޮތްތަކެއް ނެ

ްބޭުރް ްބަިއވަރު ްގިނަ ްވަރަށް ްޙަޤީޤަތަކީ، ްމިއަދުގެ ްފަސޭހަވެެގންދާނީ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްނިންމުމުގައި ކަންތައް

ްވަ ްދުވަހެއް ްތިެބ،ްިގނަ ްކުށްތަުކގައި ްޖަލުތަކުަގިއްތަފާތު ްތަނުގެ ްމި ްބަލަންޖެހުމުގެްސަބަބުންްމީހުން ްެއްމީހުން ންދެން

ްނިންމޭނެް ްކަންތައްތަްއ ްމި ްގޮތަކަްށ ްއަަވސް ްއެހެންވީމާ، ްދޭ. ްއެބަ ްބޮުޑވަމުން ްވަރަށް ްޚަރަދު ްއެކަުމގެ ދައުލަތަށް

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްދިވެހިންްވެސްްހަމަް ނަޑއެޅެންްއެބަްޖެހޭ.ްދެންްއަޅުގަ ްއުސޫލުތަކަށްްވެސްްމިްބިލުގައިްކަ

ބޭރުްޤައުމުތަކުަގއިްގޮސްްއެިކްތަންތަނުގައިްޓެރަިރޒަމްގެްަޢމަލާ،ްމިފަދަްކަންތައްތަުކގައިްކޮންމެވެސްްވަރަކަށްްމިހާުރް

ްމިް ްއުސޫލުތަކެއް ްފޮނުވޭނޭ ްއެދުީނމާ ްޤައުމުތަކުން ްއެ ްވެސް ްމީހުން ްއެ ްހާލަތްތަކުގައި ްއަންނަނީ.ްއެފަދަ ބައިވެިރވަމުން

ނަޑއަޅަންޖެހޭނެ. ްކަ ްޤައުެމއްަގިއްްބިލުގައި ްބޭރު ްގޮތުން ްުގޅޭ ްޤައުމާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ްޤައުމުތަކުްން ްއެ ްބޭނުންވިޔަސް ްކުރަން ްރާއްޖޭަގއި ްޝަރީޢަތް ްމީހުންގެ ްއެ ްބަލާއިރު ްރިޢާޔަްތކޮށް ްކަންތައްަތކަށް ހިނގާ

ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއުސޫލުތައް ްއެ ްއުސޫލުން، ްފޮނުވައިދޭ ްމީހުން ްއޮންނަންޖެހޭނެްްއެ ްަކނޑަެއޅިފައި ްވެސް ތެރޭަގއި

ްެއއްަގިއްވިސްަނއިްހަމައެކަިންކުްށެވރިންްބަދަލުކުރުމުގެްބަދަލުަގއިް ކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްބިލަީކްވަރަށްްފުާޅްދާއިރާ

ޅަންްއެބަްޖެހޭ.ްޝަރުޢީްމަރުޙަލާްއަށްްޓަކައިްބޭނުންވާްމީހުންްހާޒިރުކުރެވޭނެްއުސޫލުތަކެއްްވެސްްމިްބިލުަގއިްއެކަަށއަ

ްހުށަހެޅިް ްއަސްލު ްބިލު ްމި ްޙަޤީޤަތަކީ، ްފެނޭ. ނޑަށް ްައޅުގަ ްކަމަށް ްފުރިހަމަވެގެންދާނެ ްބިުލ ްމި ްޒާުތގައި ްޭއގެ އޭރުން

ބޭނުމަކީްހަމަްއެހެންްބޭފުޅުންްވިދާޅުވިހެންްވަޙީަދކީްދެްޤަުއމުގެްޕާސްޕޯޓުްގެންުގޅޭްމީހަކަށްްވާތީ،ްމިްތަނުގައިްބޮޑެިތް

ްހި ްިމއަދުްޖަރީމާތަކެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިެލއް. ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްޓަކަިއ ްސަލާމަތްވުމަްށ ްއޭގެްނ ްގެންދާތީ ންގަމުން

ްޢަބްދު ްމުޅިްهللاްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްގޮސް ްނެރެނެރެ ްޗިޓު ްަރތް ްބޭރުގަ.ްނުގެނެވުނު. ްއިން ްރާއްޖެ ްއެހެރީ ްވެސް ޙަމީދު

ްގޮތެ ްހާޒިުރކުރެވޭެނ ްއަިދވެސް ްފުރިގެންދިަޔއީ. ްއޮފީސް ްވަިކްފުލުސް ްއޮންނަންޖެހޭނީކީ ްނިޒާމު ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. އް

ްބިނާެވގެންާވް ްމަްއޗަށް ްުކށުގެ ްއެހެންވީމާ، ްމަްއޗަށް. ްކުުށގެ ްއެ ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްިނޒާމު ްނޫން. ްމަްއޗަކަށް މީހެއްގެ

ްއެކަށަް ްއަުޅަގނޑުމެން ްުއސޫލުތަކެއް ްކުރެވޭނެ ްކަންތައްަތއް ްއެކު ްއިންާޞފުވެރިކަމާ ްތެެރއިން އަޅަންޖެހެނީ.ްނިޒާމެއްގެ

ްރަނގަޅަށްް ްވަރަށް ްހަމަ ްބިލު ްމި ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެްނވީމާ، ްއެއްޗަކީ. ްބުނާ ްއަބަދުެވސް ްައޅުަގނޑުމެން އެއީ

ްިމް ްއަދި ްެވގެންދާނެކަން. ްފައިދާތަެކއް ްރަނގަޅު ްސަބަބުން ްބިލުގެ ްމި ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ބަލައިގަންނާނަން.

ްޓަކަ ްހިންގުމަށް ްޖަރީމާ ްބޭނުންވާްބިލުގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަންދުކުރީމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދޮރެއް ްހުރިހާ ްބޭނުންވާ އި
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ް ްާނޅާނަން ްހުށައެއް ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހާސިލުވެގެންދާނެ. ްބިލުން ްމި ްނުވ19ްްާމަގުސަދު އަހަރު

ް ްއިން ްޗުއްޓީ ްލިބޭ ްމީހުންނަށް ްއެ ްމުސާރަ ނޑ19ްަދުވަސް،29ްްމުވަްއޒަފުންގެ ްކަ ްމިްދުވަސް ްފެންނަނީ އިލާކަށް.ްއެ

ްއޮްތކަްން ްއެބަ ްހުށަހެޅިފައި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއެނގޭ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްވިސްނުން. ްޕާީޓތަކުގެ ްސިޔާސީ ްއެހެން ޤައުމުގެ

ް 19ްްބިލެއް ްުޗއްޓީ ްުމވަްއޒަފުންގެ ްނުާވ ްނޫން.29ްްއަހަރު ްވިސްނުެމއް ްއެްމ.ޑީ.ޕީެގ ްއެީއ ްބަދަލުކުރަން. ދުަވހަށް

ްއަުޅގަ ްަރއްޔިތުްނގެްއެކަމަކަށް ްފައިދާވާ، ްރައްޔިތުްނނަށް ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުކުރާނަން. ްާތއީދެއް ނޑުމެން

ްދިޔުން.ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބައްޓަންެވގެން ްމައިދާން ްސިޔާސީ ްޤައުމުގެ ްމި ްގޮތެްއަގއި ްދެމެހެއްޓޭނެ ްައސާސްތައް އުސޫލާއި

ްނުުކރާ ްމަސައްކަތެއް ްތަނުގައި ްމި ްޓަކައި ްބޭނުމަށް ްޤައުމުްސިޔާސީ ްމި ްބުނަނީ ްމި ްއަބަުދވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ނަން.

ްެއގޮތުންް ްރަނގަޅުވާންޖެހޭނޭ. ްއިޤްތިޞާދު ްޤައުމުގެ ްމި ްކުިރއަރަންޖެހޭނޭ. ްަޤއުމު ްމި ތަރައްޤީވާންޖެހޭނޭ.

ްތަނަށްް ްމި ްއެއް ްއެޖެންޑާ ްއިޤްތިޞާީދ ްއެްއގައި ްދާއިރާ ްފުޅާ ްބޮޑު، ްވަރަށް ްސަރުކާރުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހުރިްހުށަހެޅި ްބާކީ ްއަދި ްފާސްކުރެވިފަ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވަނީ ްމިހާރު ްބިލުތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްޭއގެތެރެއިްނ ގެންދިޔަ.

ނޑުމެންްބޭނުންްވީހާއަވަަހކަށްްފާސްުކރަން.ްއޭރުންްމިްޤައުމުްތަރައްޤީެވގެންދާނީ.ްމިްޤައުމުަގިއް ބިލުތައްްވެސްްއަުޅގަ

ްލިބިގެންދާނީ.ްއެެހންވީމާ،ްއަޅުް ްމަރުޙަބާކިޔަން.ްއެހެންނަމަވެްސްކުރިއެރުން ްބިލަށް ްމި ްއެކު ްއުފަލާ ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ގަ

ްބަންދުވެގެންް ްދޮރެއް ްހުރިހާ ްހުޅުވިފައިވާ ްފިލަން ްމީހުން ްތިބި ްބަޣާވާތްކޮްށގެން ްހިންގަިއ، ްޖަރީމާތައް ްމި ްބިލުގައި މި

ްމަ ްގެއްލުނީ. ްކަތިަވިޅްވެސް ްެގއްލުނީ. ްވެސް ްދަނޑު ްކޮށި ްއޭރުން ްދެން ްގެއްލުނީ.ްޝުކުރިްއޔާްދިޔައިމާ ްެވސް ރިޔަބު

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްތަޢާރަފުކުރުމަކީް ްބިލެއް ްބެހޭ ްބަދަލުކުރުމާ ްކުށްވެރިން ްމިަކހަލަ ްަރީއސް.ްއާދެ!ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްއަުޅގަނޑުް ްކަމެއް. ްގޮްތގޮތުންްްމުހިއްމު ްއެކި ްމިހާރު ްޖަލުތަުކގަިއ ްބޭރުގެ ްމީހުންތޯ ްިކތައް ްރާއްޖޭެގ ްޖެހޭ ްއެބަ ބަލަން

ްއުފަންކުރަްން ްސަރުކާރުން ްބިލު ްމީގެތެޭރގަިއްމި ްތިބީ. ްޖަލުތަކުަގއި ްރާއްޖެ ްފަރާތްތަކުން ްބޭރުެގ ްއަދި ްތިބީ. ތާށިވެފައި

ދިވެހިްޕާސްޕޯޓުްީދގެންްއިންްޓރޮޑިއުްސކުރަންްކަމަށްްވަީންްމިއުޅެނީްުގއެންޓަނާމޯބޭަގއިްިތބިްބައެްއްމީހުންްރާއްޖެްއަށް

ްމަޤާމުތަކުަގިއް ްއެިކއެކި ްިދވެހިރާއްޭޖގަިއ ްގޮތެްއގައި ްޚާއްަޞ ްއަދި ްގޯހަކަށް. ްޮބޑު ްވަރަށް ްވާނީ ްއެ ނަމަ

ްތި ްވެްސްއެބަ ްދިވެހި ްރައްޔިތުންެގްގޮުތގަިއްތިބި ްހުރި،ްބޭުރގެ ްޕާސްޕޯޓު ްޭބރުގެ ްނޭނގި ްއެާހްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ބި.

ްބިެލއްް ްމިކަހަލަ ްއޮްނނައިރުަގއި ްގޮތަކަށް ްމިފަދަ ްދަނީކީ. ްމި ްބެިލގެނެއްނޫން ްކަްނކަން ރަނގަޅަށް

ްހޯމްް ްމިހާރުގެ ްގޮތުަގއި ްމިސާލެއްގެ ްހުރި. ްއެބަ ްކަންކަން ްވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ އިންޓްރޮޑިުއސްކުާރއިރުަގއި

ްކަންތަ ްވިޔާނުދާ ްބޮޑު ްނުލާހިކު ްޖަމީލު. ްމަހަކުްމިނިސްޓަރު ްކޮންމެ ްގެއްުލވާލަިއ، ްއަމަން ްރާއްޖޭގެ ްކޮށް، އްތަެކއް

ްައޅުަގނޑުމެންނަްށް ްދުަވސްތަކުގަ. ްފާއިތުެވގެންދިޔަ ްދިޔައީ ްމި ްމަރުވަމުން ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްމީހަކު ގާތްަގނޑަކަށް
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ްބަ ްޤަުއމުން ްމި ްމާދަމާ ްހޯދަިއގެން ްާޕސްޕޯެޓއް ްބޭރުގެ ްފަރާތްތައްްެވސް ްއެފަދަ ްދަނީ ްމި ްކަހަލަްފެނިގެން ްމި ދަލުވެދާނެ

ްވިްސނަންޖެހެނީްމިފަދަްކަންކަންްމިްބިލުްކޮމިޓީއަކަްށްގޮްސގެންް ޤާނޫނެއްްތަޢާރަފުކުރީމާ.ްއެެހންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެން

ްއެް ްމީހުން. ްތިބޭނެ ްޮގތްގޮތަށް ްެއކި ްތިބި، ްޖަލުގައި ްކުްށެވރިން ްދިވެހި ްތިބި ްބޭރުގައި ްާރއްޖޭން ްއަދި ރައްޔިތުންނަށް،

ް ނޑުްމީހުންނަށް ްއަުޅގަ ްާގއިމުކުރުމަކީ ްނިޒާެމްއ ްބަދަލުކުރެވޭ ްބޭރުމީހުންނާ ްތިޭބ ްާރއްޖޭަގއި ްާއދެވި، ްރާއްޖެ ވެސް

ނޑުެމންްއަބަދުވެސްްޤާނޫނުްއެބަްުއފައްދަންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްމިްރާއްޖޭގައިްވަރަށްްގިނަް ތާއީދުކުރާްކަމެްއ.ްއަުޅގަ

ގައިްއަސްުލްފޮނިމީރުކަންްރައްޔިތުންނަށްްލިބެންްއެބަްޖެހޭ.ްއުފައްދާްޤާނޫނުތައްްއަޅުަގނޑުމެންްއުފައްދައިފިން.ްޤާނޫނު

ްޤާނޫނަކަށްް ްހޯދައިެދވޭ ްފުރުޞަތުަތކެއް ްއަށް ްމީހާ ްކުްށވެރިާވ ްެނއްޓިގެން ްކުށްވެރިން ްޭއގެތެރެއިްނ ްޤާނޫނަކީ ކޮންމެ

ްކުރެވެނީ ްމި ްބަްއޓަން ްޤައުމުގައި ްވެސް ްކަމެއް ްހުރިހާ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ނޑުމެންްްވެގެންުނވާނެ. ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުން މި

ްގޮތަްށް ްދެންނެވި ްކުރިން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޤާނޫނުން ްހެދީމާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނު ްތެރެއިން. ްޤާނޫނެއްގެ ހަދާ

ްެއީއް ްިކޔަމަންވެގެން. ްޯބލަބައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނަށް ްލިބޭނީ ްމަންފާ ްސީދާ ްރައްޔިތުންނަށް ފޮނިމީރުކަން

ްތެރޭގަް ްއަބަދުެވްސްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމަޖިލީހަކީ.ްދެންްސަރުކާރެއް ްމި ްމަޖިލީސް ްޤާނޫނުތަްއްއުފަްއދާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އި

ްބައިބަިއް ްޤާނޫނުގެ ްއުފައްދާ ްއަބަދުވެސް ްފެންނަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުެމން ްއޮންނާނެ. ްޖުިޑޝަރީ ްސަރުކާރާއި އޮންނާނެ.

މިހާްބުރަްމަސައްަކތްކޮށްގެންްމިހާްގިނަްަވގުތުް،ްއުނިކޮށް،ްމުޅިްޤާނޫނުްބާތިުލވެ،ްކަްނކަންެވގެންްދާތަން.ްެއހެންވީމާ

ްއެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެް ްރަނަގޅަށް ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުފައްދަނީ. ްޤާނޫނު ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ނަގަިއގެން

ނޑުެމންްހަދާްޤާނޫނުގެްތެރެއިންްަރއްޔިތުންނަށްްމަ ންފާްހޯދުމަށްްފާއިތުެވގެންދިޔަްހަެއއްަކްމަްސދުވަސްްތެޭރގަިއްއަުޅގަ

ްޤާނޫުނގެް ްއެ ްއަދި ްއުފައްދާފައި، ްޤާނޫނު ްދަތިވެފަ. ްޮއންނަނީ ްމި ްހިނގަން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަގުން ްއޮންނަ ޓަކައި

ތެރެއިންްލިބޭްބާރާއިްއާރުްއުނިވެގެންދިޔުުމގެްސަބަބުންްއެތައްްކަންތައްތަެކއްްޤައުމުަގއިްހުއްޓިގެންްމިްދަނީ.ްޤައުމުގެް

ދުވަހުންްދުވަހަށްްދަށްވެގެން.ްަޤއުމުެގްއަފުރާދުންނަށްްލިބެންޖެހޭްއާމްދަނީްމިްދަނީްކުޑަވެގެން.ްްއިޤްތިޞާދުްމިްދަނީ

ޤައުމުަގއިްހެދިފައިްހުރިްޕްރޮޖެކްޓުތައްްމިްދަނީްހުއްޓިގެން.ްކުށްވެރިންްބަދަލުކުރުމާ،ްއަިދްމިްރާއްޖޭގައިްތިބިްއެހެންް

ނޑުމެންްމިއަުދްޤައުމުތަކުގެްކުށްވެރިްންއަުޅަގނޑުމެންްއެހެންް ޤައުމުަތކަށްްބަދަލުކުރުމާ،ްމިފަދަްޤާނޫނެއްްވެސްްއަުޅގަ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްބީދައިން. ްކަންކުާރ ްޤައުމުތަުކގަިއ ްކުރިއަރާަފއިާވ ްދުނިޭޔގެ ްަދއްކަނީ ްމި ްވާަހކަ އުފަންކުރަން

ްައޅުގަ ްުއސޫލުން. ްކަންކުރާ ްޤައުމުތަުކަގއި ްކުރިއަރާފަިއވާ ްދުނިޔޭގަިއ ްއުސޫލުންްކަންކުރަންޖެހޭނީ ްއެ ނޑުމެން

ްބައުންޑްރީތަްއް ްބާރުތަކުގެ ްއެ ްގޮތުން ްހުރި ްބަހައިލާފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބާރުތައް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ކަންކަންކުރީމާ

ް ނޑައަޅަން،ްމިހާރު ްކަ ްސާފުކޮށް ްމީހ3ްްާއަޅުަގނޑުމެން ްއެ ްކޯޓުން ްފުރަތަމަ ްއޮންނަނީ. ްމި ްއުފެދިފައި ްަމރުޙަލާ ކޯޓު

3ްވަނަްކޯޓުްންއެްފަރުވާްނުލިބިއްެޖއްޔ2ްްާވަަންކޯޓަށްްދާން.2ްްހަމަނުޖެހިއްޖެްކަމަށްްވަންޏާްއަށްްލިބޭްފަރުވާްހިތް

ވަނަްކޯޓުްސްޕްރީމްްކޯޓަކަށްްމިްއޮންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްސުޕްރީމްްކޯޓުްއެއީްފުރަތަމަްމަރުޙަލާްކަމަށްްމައްސަލަްބަލާް

ް ްފުރަތަމަ، ްެއއްކަަލ ްިވއްާޔ ްކަމަށް 2ްްވަނީ ްމ3ްަވަަނ، ްދަނީ.ްަވނަ ްމި ްެގއްލިގެން ްޙައްޤު ްދިޔުމުގެ ްއަށް ރުޙަލާ
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ްައޅުަގނޑުމެންް ްއަށް ްުޖޑިޝަރީ ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނޑު ނޑު، ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްިދމާވޭ. ްއެބަ ްެވސް އެކަންތައްަތއް

ްގެނެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބޭފުޅުން ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ްޖުޑީަޝލް ްޤަބޫލުކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދޭންޖެހޭނެކަން. ސްްފައިސާ

ްެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑު ްކަމަށް.ްއަޅުގަ ްބަޖެޓުްދޭންޖެހޭނެ ްބޭފުޅުންނަށް ްޤާއިމުކުެރވޭްވަރަްށްއެ އިންޞާފު

ްކޯޓުތަްއް ްނުލިބި، ްއިންޞާފު ްޤަބޫލުކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ްއިްސވެ މަސައްކަުތގައި

ްމަޖިލީ ނޑިޔާރުންްނެިތ،ްއަދި ްބަޖެޓްްނުހިނގައި،ްފަ ްެއއް،ްމަޖިލީހަށް ްއެްއ،ްމަޖިލީސްްނުހިނގަ ްމެންބަރުްންނެތި ހުގެ

ްހުރިހާް ްޖެހޭ ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްނުހިނގާނެކަން. ްނެތި ްބަެޖޓު ްސަރުކާރަށް ްއެއް، ނެތި

ްބޭފުޅުންނަކީްވެސްްރަްއޔިތުންނަށްްޚިދުމަތްކުރަން...

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޢާޒިމުްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީމެދުހެންވޭ

ނޑިވަެޅއްަގއިްިދވެހީންގެްގިނަްއަދަދެްއގެްހަމަް ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ!ްސަުރކާރުގެްފަރާުތންްމިފަދަްދަ

ްބޭރުމީހުންް ްއަދަދެްއގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގްޖަލުތަކުަގިއްގިނަ ްޖަލުތަުކގަިއްައދި ްބޭުރެގްޤައުމުތަުކގެ ްއިން ްާރއްޖެ ރައްޔިތުން

ނޑުްދަންނަވާނީްވަރަށްްވެސްްރަނގަޅު،ްައޅުަގނޑުމެންނަްށް ނޑިަވޅުަގއިްމިްހުށަހެޅިްބިލަކީްއަޅުގަ ބަންދުވެފައިވާްމިްދަ

ވަރަށްްވެސްްބޭނުންތެރިްބިލެކޭ.ްއެހެންްމިްދަންނަވަނީްމިްބިލުގައިްަކނަޑއެޅިފަިއވާްމާއްާދތަކަށްްބަލައިލާއިރުަގއިްއެަބް

ނަޑެއޅުމުގެްބާރުްވެސްްމިްބިލުންްހުރިްއަޅުަގނޑުމެންްކުްށވެރިްން ގެންދެވޭނީްިދވެހިރާއްޖެްއިްންކޮންްޤައުމުތަކަށްތޯްކަ

ްލިޔެލާފަިއް ްބިލުގަިއ ްމި ްހަމައެަކނި ްޤައުމެްއ ްވަިކ ްދަންނަާވނީ ްައޅުަގނުޑ ްއެހެންނަމަވެސް ްލިބިދީގެންދޭ. އެބަ

ވެހިްަރއްޔިތުންނަީކްވަރަށްްގިނަްޤައުމުތަކަްށ،ްދޫކޮށްލުމަކުންްހަމައެއްނުޖެހޭ.ްއެހެންްމިްދަންނަވަނީްއަުޅަގނޑުމެންގެްދި

ްބޯޓުދަތުރުކުރާް ްއޭެގއިތުރުން ްއަދި ްފަރާތްތަްއ. ްއުޅޭ ްދަތުރުފަތުުރކޮށް ްޤައުމުތަކަށް ްގިނަ ްވަރަށް ްބޭރުގެ ްއިން ރާއްޖެ

ނޑުމެންްވަކިްަޤއުމުތަކެއްްމީ ަގއިްހަމައެކަނިްއަޅުަގނޑުމެްނގެްދިވެހިްރައްިޔތުންްވަކިްމަދެއްްނޫން.ްއެހެންކަމުންްއަޅުގަ

ްބަންދުވުމަކީް ްިދވެހިްރައްޔިތެއް ްޤައުމެްއގައި ްއުއްމީދުނުކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަ ްފަހަރުގައި ްދޫކޮށްލުމުން ހިމަނައިލާފައި

ްވީވަަރކުންް ްއެކު ްވިސްުނންތެރިކަމާ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަީނ ްައޅުަގނޑު ްވާތީވެ ްކަމަކަށް ްއެކަީށގެްނވާ ވެސް

ްމިްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްވަނީްނަމަ ްކަމަށް ްއޮތް ްފުރުޞަތު ްލިޔުުމގެ ްވާހަކަ ްޤައުެމއްގެ ްހުރިހާ ްޤަުއމުތަކެއްްނުވަތަ ްގިނަ ށް

ނޑުމެންްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްވެސްްއިތުރުްފައިދާތަކެއްްުނވަތަްސަރުކާރަްށްވެސްްއިތުރުްފަސޭހަތަެކއްް ބިލުންްއަޅުގަ

ްމި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، ްައޅުަގނޑުމެން ްރައްޔިތުްންްވެގެންދާނޭ. ްިދވެހި ްލިޔެވިފައި ނޑައެިޅގެން ްކަ ްއޮތް ްއެބަ ބިލުގައި

ްގޮތާިއް ްގެެނވޭނެ ްއަށް ްދިވެިހރާއްޖެ ްތިޭބއިރު ްގޮުތގައި ްކުށްވެރިްނގެ ްޤައުމުތަކުގައި ްއެހެން ްިދވެހީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްބޭރުގެ ްއިން ްާރއްޖެ ްހަމައެގޮތަށް ްއަދި ްގޮތާ ްޢަަމލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއިްްގެންނަން ރައްޔިތުން

ްކުރަންޖެހޭްގޮތް.ްއެހެންނަމަވެްސްމިް ްއިންްގެންދަންްޢަމަލުކުރަންޖެހޭްގޮތާިއްކަންތައްަތއް ބަންދުގައިްތިޭބއިރު،ްާރއްޖެ

ް 6ްްބިލުގެ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ 2ްވަނަ ްކުށަކީ ްމި ްޮއވޭ ްއެބަ ްބަދަލުކުރުމުގ1ްްެަގއި ްނަމައޭ ްކުށެއް ްކުޑަ ްވުރެ އަހަރަށް
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ްރާއްޖެްްފުރުޞަތު ްރައްޔިެތއް ްޢަމަލުކުރެވޭީންދިވެހި ްކަންނޭނގެ ްެއޮގތަށް ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދަނީ.ްހަމަ ްމި ލިބިގެން

ްކަމެއް.ް ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިއީ ްނަމަވެސް. ްބަންދުކުރެވިަފއިވާ ްބޭރުގައި އިން

ްިދވެ ްޤަބޫލުކުާރްގޮުތގަިއްމިހާރުވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްތިބީ ްީމހުން ްބޭުރގެ ްތިބި ްޖަުލ1ްްހިރާއްޖޭެގްޖަލުތަކުަގއި އަހަރުގެ

ްެވސްް ްޙުކުމްތަުކގައި ްމުއްދަތުގެ ްދިގު ްމާ ްއެއަށްވުރެ ްނޫން. ްެވސް ްއެއް ްޙުކުމެއްގަ ްޖަލު ްނޫން. ްވެސް ްެއއް ޙުކުމެއްގަ

ްދަ ްސޮިއކުރަމުންދާ ްމުޢާހަދާތަކުަގއި ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްއެހެންނަމަވެސް ްތިބެންޖެހޭ. ްގިަންއެބަ ްވަރަށް ނޑިވަޅުަތކެްއަގއި

ްކުޑަް ްބަލައިލަންޖެހޭ،ްމިހާ ްއެަބ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑިވަުޅަގއި ްދަ ްސޮއިކުރަމުންދާ ްސަރުކާރުން ްދަނީ ްމި މުޢާހަދާތަކުގައި

ް 1ްްމިސާލަކަށް ްނޫންަނމަވެސް ްކުށްތައް ްބޮޑެތި ްއެހާ ްދަންނަވާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްުމއްަދތެކޭ ްވުރ1ްްެއަހަރުގެ އަހަރަށް

ްކު ްނެތްްބޮޑެތި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފަރާތްތައް ްހުންނަ ްޙުކުމް ްބޮޑެތި ްއެއަްށވުރެ ްެއހެންނަމަވެސް ްއާދޭ. ްއެބަ ށް

ްޖެހޭް ްއެބަ ްމަރުޙަލާގައި ްކޮިމޓީ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްބިލަކުން. ްމި ްލިބިދީފައި ްފުރުޞަތު ބަދަލުކުރުމުގެ

ް ްރާއްޖެ ްީވވަރަކުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްވިސްނާލަން ްރައްޔިތުްންއަޅުަގނޑުމެން ްތިބި ްޖަލުތަކުގައި ްދިވެހި ްބޭރުގެ އިން

ްއޮންނާނެް ްގޮތެއް ްނުޖެހޭނެ ްބަލަހައްޓަްނ ްފަރާތްތައް ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްގޮެތއް ްފޮނުަވއިެލވޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްައޅުަގނޑުމެ ްވެސް ްގޮުތން ްއިޤްތިޞާދީ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދަންނަވަނީ ްމި ްފަރުމާކުރުމަށް.ްއެހެން ްބިލު ްމި ންނަީކްގޮތަކަށް

ްހާލަތެއްގަ.ް ްދެރަ ްވަރަށް ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލެވޭކަށް. ްނެތް ްޤައުެމކޭ ްވަރުގަދަ ވަރަށް

ްޮގއްސަ.ް ްދަށްެވގެން ްވަރަށް ްހުންނަ ްފަިއސާ ްވަރަށް ްކާނެ ްދެދުވަހު ްއޮތީ ްމި ްނިސްބަތް ްރިޒަރވްެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނިޑވަެޅއްަގއިްައޅުަގނޑު މެންގެްސަުރކާރަށްްއަންނަްފަރާތްތަކުގެްިވސްނުންތެރިކަމާއިްކަންތައްަތކާްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަްދަ

ްދެތޭރޭަގިއް ްޤައުމުތަކާ ްގާތް ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ ްފެންނަމުން. ްދަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ދޭތެރޭ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަލާކުެވގެން. ްދަނީ ްމި ްުދވަހަށް ްއަނެއް ްއެއްުދވަހުން ްގުޅުން ްތިިބްއޮންނަ ްހިންގަން ްސަރުކާރު ގެ

ނޑުމެްނގެްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްވެދާނެްނިކެމަތިކަމަކަށްްވިސްނާލުމެއްްނެތި،ްމިސާލަކަށްްހަމަްއެބަް ފަރާތްތަކަކީްއަުޅގަ

ްއެް ްފަރާތްތައް. ްދާ ްއަށް ްބޭސްފަރުވާ ްފަރާތްތައް. ްދަތުރުފަުތރުކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއަްށ ްއިންޑިޔާ ބަލައިލަންޖެހޭ

ްމިހާުރްފަރާތްތަ ްނުގެނެވިގެން ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްހިލަވެލި ްއޮތީ. ްމި ްވެފައި ްކަމަކަށް ްދަތި ްހޯދުމަކީ ްވިސާ ްމިހާރު ކަށް

ނޑުމެްނގެް ްއަުޅގަ ްހުއްޓިފަ. ްވަނީ ްމަސައްކަތް ްނެހެދިފަ. ްމިހިރީ ްބިލްޑިންގުތައް ްމިހިރީ، ްގެަތއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކަ ްމިފަދަ ްދަނީ. ްމި ްބަނގުރޫުޓވެގެްނ ްވިސްނަންޖެހޭ.ްކުންފުނިތައް ްއެބަ ްފުންކޮށް ްސަުރކާރުން ްދޭތެރޭގައި ންތައްތަކާ

ްއެަބް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުނަދގޫތަްއ ްދަތި ްދިމާވާ ްފިަޔވަޅަކުްނ ްއަާޅ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަޅުް ްދޫކޮށްލުުމން ްފަރުމާކޮށް ްބިލެއް ްމިފަަދ ްނެތި، ްއިހުސާސްތަެކއް ްއެފަދަ ްދަންނަވާނީްއިހުސާސްކުރަންޖެހޭ. ނުޑ ގަ

ްމިތަނުންް ްޖީ.އެމް.އާުރ ްވިދާުޅވަނީ ްމި ްެވސް ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ްދިމާވަނީ. ްމި ްމަްއަސލަތަކެއް ްއިތުރު އަނެއްާކވެސް

ްއޮންނަނީ.ް ްމި ްދޭތެރޭގަިއ ްއަުޅަގނޑުމެންނާ ްދަތިކަން ްދިއުުމެގ ްއަްށ ްއިންިޑޔާ ްމިސާަލކަްށ ފޮނުވާލައިގެންނޭ

ްބަލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަީކ.ްއެހެންނަމަވެސް ްމައްސަލަ ްހަމައެކަނި ްއުޅޭ ްދިމާވެގެން ްނޫން ްމިއީީކ އިލާއިރުަގއި
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ްވެްސް ްގޮތް ްޢަމަލުކުރާ ްދޭތެރޭގައި ްމީހުންނާ ްދިިރއުޅޭ ްދޭތެރޭގައި،ްިދވެހިރާއްޭޖގައި ްމީހުންނާ ްއިންޑިާޔގެ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން،ްމިސާލަކަށްްމިއީްވެްސްައޅުަގނޑުމެންްަބލައިލަންޖެހޭްކަމެއް.ްބޭރުްަބަޔކުްައޅުަގނޑުމެންްގެނެް ސްގެްންއަުޅގަ

ްއިްނޑިާޔގެް ްިވޔަސް، ްވިސްނާލިަކމުގައި ްދޭތެރޭގައި ްރައްޔިުތންނާ ްބަނގްލަދޭޝް ްބަލާއިރު، ްދޭތެރޭ ބަނގްލަދޭޝްއާ

ްވީނަމަވެްސް ްިވސްނާލިކަމުގައި ްމީހުންނާއދޭތެރޭގައި ްމަަސއްަކތްކުރާ ްއައިސް ްއަށް ްދިވެިހރާއްޖެ ްދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުންނާ

ް ނޑުމެންްވަރަށް ްއަޅުގަ ްކުރުމަށްފަހު ްކަމެއް ްބޭނުން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދޭތެރޭ. ްފަރާތްތަކާ ްއެ ްހިތަނީ ްމި ނިކަމެތިކޮށް

ްމަސައްކަތްކުރަްން ނޑުމެންެގްޤައުމަށް ްއަޅުގަ ްނުފެނޭ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަޅުގަ ްތަނެއް ްދެމުންދާ ްވެސް ްމުސާރަ ގަާވއިދުން

ޕާސްޕޯޓުްވެސްްމިްއޮންނަނީްައޅުަގނުޑމެންްހިފަހައްޓައި،ްތަންތަނަށްްްތަފާތުްފަރާތްތަށްްގެނައުމަށްފަހުްއެްފަރާތްތަކުގެ

ނިޑވަުޅގަިއްވެްސްމިއޮންނަނީްފުޭރް ލައިްތަޅުލާފަ.ްއެްފަރާތްތަކަްށްކަމެއްްދިާމވެގެންްކުއްިލއަަކށްްފުރަންްބޭނުންވާްދަ

ްބި ްމިކަހަލަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަންތައްތަކަށް ްމިފަދަ ްއެހެންީވމާ، ްނުވެފަ. ްވެސް ްއެބަްގޮތް ްފަރުމާކުރަމުންދާއިރު ލުތައް

ނޑުމެންްރާއްޖެްއިންްބޭރަށްްމަސައްކަތުްގޮސްްހަމަްޔަޤީނުންވެސްްއެްއވެސްްދިވެހިްރައްޔިަތުކް ވިސްނާލަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ްއެް ްއުޅޭކަށް. ްހިފަހައްޓަިއގެން ްމީހަކު ްއެހެން ްޕާސްޕޯޓު ްރައްޔިތެްއގެ ްދިވެހި ްނުވާނެ ްބޭނުމެއް ްވެސް ސަރުކާރުން

ނޑުމެންްޕާސްޕޯޓަ ކީްދިވެހިްސަރުކާުރގެްމިލްކަކަށްްމިްއޮންނަނީްލިޔެަފއިްަކނަޑއެިޅގެންްޕާސްޕޯުޓގަ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްއެބަްވިސްނާލަންޖެހޭްއެްޤައުމުގެް ދެޤައުމެއްގެްދޭތެރޭަގއިްމިްއޮންނަްގުޅުންްބަދަހިކުރަންްބޭނުންްނަމަްއަޅުގަ

ްއަޅުަގނޑު ްެވސް ްދޭތެރޭގައި ްރައްޔިތުންާންރައްޔިތުންނާ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހިތައިގެންކަން ްއޯގާތެިރކޮށް ްެވސް މެން

ްސަރުކާރުްން ްވިސްނައިނުލާ ްދޭތެޭރގަިއ ްކަންތައްތަކާ ްމިފަދަ ްހިތާނީ. ްއޯގާތެިރކޮށް ްަޤއުމުން ްއެ ްވެސް ދޭތެރޭގައި

ްއަޅުަގނޑު ްފެންނަމުން، ްދަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނަތީޖާ ްގޮުތގެ ްކުރަމުންދާ ްމިްްކަންތައްތައް ކުރިންެވސް

އިޝާރާތްކުރިހެން،ްމިސާލަކަްށްއިންޑިާޔްއަށްްބޭސްފަުރވާްައށްްއިމަޖެންސީްއެްއަގއިްދާންްބޭނުންވާްފަރާތަށްްވެސްްިމް

ްދޫކޮށްލެވިފަ.ް ްއޮންނަނީ ްއެ ްފަސޭހައިން ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުރިން ްމީގެ ްއިނގޭޯތ. ްނުދެވިފައި އޮންނަނީ

ްބޭނުންވާއި ްހަމަ ްހަދަންވީ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮސް ްއަށް ްސްރީލަންާކ ްހަދަންވީ. ްގޮސް ްޓްިރވެންޑްރަމަށް ރަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްމިސާލަކަށް ްތަން. ްއުނދަޫގވަމުންދާ ްދިމާއިދިކޮޅަށް، ްއޭގެ ްފެންނަނީ ްމި ްމިހާރު އެހެންނަމަވެސް

ްއިން ްބަނގްލަޭދޝް ްނަމަވެސް، ްގެނައި ްއިން ްސްރީލަންކާ ްމިހާރު ްމިސާލަކަށް ްމީހެއް ްނަމަވެސްްްގެންގުޅޭނެ ގެނައި

ްމިް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންތައްތަކަްށ ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްކުރިމަތިލާންޖެހޭ. ްއެބަ ްއުނަދގޫތަކާ ްބޮޑެތި ވަރަށް

ްގޮތްް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމިހާރު ްސަރުކާރުން ްގޮތާއި ްވިސްނުންހުރި ްސަރުކާރުގެ ްދަނީ ްމި ްކުރިމަތިލަމުން އުނދަގޫތަކާ

ނޑުމެންގެްރަްއޔިުތންނާްދޭތެރޭގައިްއެްޤައުމުންްދެކޭްގޮތަށް،ްއަޅުަގނޑުމެންްބޮޑުކަމުން.ްސަރުކާރުންްއެބަް ޖެހޭްއަޅުގަ

ްހަމަް ްބިލަކީ ްމި ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ްދެކެން. ްދޭތެރޭގައި ްރައްޔިތުންނާ ްޤައުމުތަުކގެ ްއެހެން ވެސް

ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލެކޭ. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްވެސް ްސޮިއކުރަމުންދާްޔަޤީނުން ްމުޢާހަދާތަކެއްަގއި ްގިނަ މެން

ނޑުމެންނަށްްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްތިބިްކުށްވެރިންްމިްޤައުމުންްއެހެންްޤައުމަކަށްް ނޑިަވޅުަގއިްމިފަދަްބިލެއްްނެތިްއަޅުގަ ދަ



16 

 

ް ްމި ްމަެގއް ްއެފަދަ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްނުލިބިފަ. ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްވަނީ ްމި ްވެްސ ްގޮެތއް ވަނީްފޮނުވައިލެވޭެނ

ްވިސްަނިއް ްދޭތެޭރގައި ްކަންަތއްތަކާ ްމިދެންނެވި ްއަޅުަގނުޑ ްމަރުޙަލާަގއި ްކޮމިޓީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ނުލިބިފަ.

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުްވީހާވެްސްއަވަހަކަްށްމިްބިލުްފާސްކޮްށްނިންމާލުމަކީްއަޅުަގނޑުމެންެގްގިނަްޤައުމުތަާކްދޭތެރޭަގއި،ް

ްކަުމަގިއްްއަޅުަގނޑުމެންނާ،ްދިވެހިާރއްޖެ ްކަމެއް ްބަދަހިވެގެންދާނެ ްއިތުރަށް ްުގޅުން ްއޮތް ްދޭތެރޭަގއި ްަޤއުމުތަކާ ްއެ އާއި

ްއަޅުަގނޑުްއުއްމީދުކުރަން.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްވާ ްމި ްއާދެ!ްހުށަހެޅިފައި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަރަށްްްޝުކުރިއްޔާ ްގޮުތގައި ްޤަބުލުކުރެވޭ ްެވސް ނޑަށް ްއަޅުގަ ބިލަކީ

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާލަން ްހަމަެއއާެއކީަގިއ ްކަމެއް. ްކުެރވެންޖެހޭނެ ްބަދަލުކުރުމަކީ ްކުްށވެރިްނ ްބިލެއް. މުހިއްމު

މީހުންނާްދޭތެރޭގައިްްދިވެހިރާއްޖޭގެްޖަލުތަުކގައިްިސޔާސީްދަޢުވާކުެރވިފައިްތިބިްަވރަށްްގިނަްފަރާތްތަކެއްްއެބަްިތބި.ްއެ

ްހަަމް ްސާބިތުުނވެ، ްކުށެއް ްއެްއވެްސ ްސާބިތުުނވެ، ްކުށެއް ްެއްއވެސް ްދޭތެރޭގައި ްމީހުންނާ ްެއ ްއުސޫަލކީ ޢަމަލުކުރެވޭ

ް ްެގންގޮސް ްމަޤްޞަދުތަުކގައި 15ްްސިޔާސީ 15ްްުދވަހުން، 15ްްދުވަހުން، ްަފސް ްއެތާނގަިއ15ްްުދވަހުން، ޖަހާފައި

ްއަުޅގަް ްތިބޭ. ްއެބަ ްދޮުޅްތާށިކޮށްފައި ްއަހަރު، ްދެ ްއެބަތިބި ްޖަުލގަިއ ްއެއް. ްއަނިޔާ ްބޮޑު ްވަރަށް ްވެސް ްމި ްހިތުން ނޑު

ްނުވަތަް ްލިބެންޖެހޭ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއަދި ްނެތިފަ. ްގޮތެއް ްނިންމާލެވޭނެ ްމަރުޙަލާ ްތަޙުޤީޤީ ްމީހުން ްތިބި ްވެފައި އަހަރު

.ްމިއީްވަރަށްްޮބޑުްމައްސަލަްެއއް.ްކުްށވެރިްންޖަލުގައިްތިބޭްމީހުންނަށްްލިބެންޖެހޭްޙައްޤުްލިބޭނެްގޮތެއްްވެސްްނެތިފަ

ްީމް ނަޑއަާޅއިރުަގއި ްކަ ްުއސޫލުތަކެއް ްބަދަލުކުރެވޭ ްކުްށެވރިން ްޤައުމުތަކުެގ ްބޭރު ްައދި ްބަލާއިރުަގއި ބަދަލުކުރަން

ްކަމެއް.ްައޅުަގނޑުްވެސްްތާީއދުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްދިމާވެގެންްމިްުއޅޭްއެން މެްބޮުޑްކޮންމެހެންވެސްްކުރެވެންޖެހޭ

ްނިއުޅިފަ.ް ްއޮތީ ްމި ްއެތެޭރެގްހާލަތު ްޤައުުމގެ ްއަިއއިރުަގއި ްޤައުމު ްހިސާބަށް ްކުށްވެރިްންބަދަލުކުރާ ްއަކީ ްމަްއސަލަ އެއް

ްކަރަންެޓްއް ްއަލިފުށީގައި ްެވސް ްމިއަދު ްބަލައިލާއިރުގައި ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްހާލަތު ްޤައުމުެގްއެތެރޭގެ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްރަ ްހާލަތުގައި ްމި ްތިިބްނެތް. ްޖަލުތަކުގައި ްނުލިބޭ. ްޙައްޤުތަްއ ްއަސާސީ ްލިބެންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްތިބީ. ްމި ްއޔިުތން

ްއެަތއްް ްގޮތުަގއި ްކުށްވެރިްނގެ ްމީހުން،ްސިޔާސީ ްޒާތުގެ ްދެންނެވި ްނުލިބޭ.ްމި ްވެސް ްޙައްޤުތަކެއް ްލިބެންޖެހޭ މީހުންނަށް

ް ްބައެއް 599ްހާސް ްއ699ްެ، ްއަނިބދަރިންނާ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްމަހުރޫމުކޮށްފައި،ްމީހުން ްބޭފުޅުން ްެއ ކަހެރިކޮށްފައި،

ްނުވަތަް ްނުލިބިގެން ްހެކި ްހޯދަންޖެހޭ ްނުވަތަ ްގެންނަންޖެހޭ ްމަހުރޫމުކޮށްފައި، ްމަސައްަކތްތަކުން ްކުރާ ދިރިއުޅުމުަގއި

ގައިްއަހަރު،ްތަޙުޤީޤީްމަރުޙަލާްނުނިމިގެންްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލަށްްކުރަންޖެހޭްކަންތައްތައްްނުކުރެވިގެންްގޮސްްޖަލު

ނަޑކަށްްބަރުބާދުކޮށްލުންްވަުރގެް ނޑުްހިުތންްމީހެއްގެްހަޔާތްްގާްތގަ ދެްއަހަރު،ްދޮޅުްއަހަރުްހޭދަޮކށްލަންޖެހުމަކީްއަޅުގަ

ްައޅުަގނުޑް ްކަމަށް ްކަމެއް ްއޮްތ ްއަވަްސކޮށްލަންޖެހިފައި ްނުވަތަ ްކުރަންޖެހިފައި ްކޮންމެހެން ްއެހެްނވީމާ،ްމީވެސް ކަމެއް.

ްއެއާް ްހަމަ ްހަފްތާަގިއްދެކެނީ. ްމިދިޔަ ްހަފްތާގައި، ްމިދިޔަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން އެީކަގއި
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ްކުަޑކުރުމަށްް ްުޗއްޓީ ްވާހަކަ. ްކުަޑކުާރ ްުޗއްޓީ ްމުވަްއޒަފުންގެ ްސާރވިސް ްސިވިލް ްއަުޑިއވިެގންދިޔައީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ަތނަށްްބިލެއްްހުށަހަޅަިއގެންްއެްކަންތައްަގނޑުްވެްސްވަރަްށްްޓަކައިްޕީ.ޕީ.އެމްެގްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްއަބޫަބކުރުްމި

ް ްމާވަުށގައި ްނަަގއިފި. ްއިޞްލާޙު ްއެ ްފަހުން ްދެން ްއެެހންނަމަވެސް ްއޮތީ. ްޮގއްސަ ްކަރަންޓ8ްްުމައްޗަށް ގަޑިއިރު

އީދުކޮްށގެންްއޭގެްންބޭނުންކޮށްގެންްުއޅޭތާްމަހަކަްށްވުރެްގިނަްުދވަސްްވެއްޖެ.ްިމހާރުްމިްއޮތްްބަޣާވާުތގެްސަުރކާރަށްްތާ

ް ްޚިދުމަތް ްކަރަންޓުގެ ްަރއްިޔތުންނަށް ްމާވަށު ްވާނީ ްކީއްތޯ ްތިޭބއިރުަގިއ ްަކއިގެން ްގޮްތ24ްްބައިފަޅި ްލިބޭނެ ަގޑިއިރު

ްހުރި.ް ްރަނގަުޅްކަމެްއްކުރަން.ްއެހެްނވީމާ،ްމިކަހަަލްމައްސަލަތަްއްއެބަ ްއެީއްމާ ްިހތުން ނޑު ހަދައިދެއްިވއްޔާ.ްއަުޅގަ

ްބަދަ ްކޮމިޓީްކުށްވެރިން ްވަގުތީ ްހަމަ ްޤާނޫނެއް. ްފާްސކުރަންޖެހޭ ްވެސް ްޤާނޫނަކީ ްމި ްއަދި ްކަމެއް. ްކުެރވިދާނެ ލުކުރުމަކީ

ނޑުވެްސްދެކެން.ް އެއްްަނގަިއގެންްވެސްްވީހާްައވަހަކަށްްމިކަންްނިންމާލުމަކީްއެންމެްރަނގަޅުްކަެމއްެގްގޮުތގައިްއަުޅގަ

ްދެންނެވި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއަކީ ްހިތާމަ ްބަޖެޓެްއްްއެހެންނަމަވެސް ްރުފިޔާގެ ްބިލިއަން ްފަނަރަސޯޅަ ްކަންތައްަތއް ޒާތުގެ

ްތެރޭގަިއް ްރިކަމެންޑޭޝަންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރިކަމެންޑޭޝަން،ްމި ްއަދި ްހުރި ްފާސްކޮށްފައި ހުސްވެގެންާދއިރުަގއި،ްބަޖެޓުން

ށްްއޮޅުންބޮޅުންއަރަިއ،ްއެްއްފާސްކޮށްފައިްހުރިްކަންތައްތަާކ،ްރަށްރަށުގެްތަރައްޤީްއަށްްޓަކައިްކުރަންްހުރިްކަންތައްތަކަް

ޕާޓީްއަނެއްްޕާޓީްއަށްްދަމަިއެގން،ްއެްޕާޓީްއަށްްކްރެޑިްޓްލިބިދާނެތީްމިްޕާޓީްއިންްއެކަަމށްްއިޖާބަނުދީގެން،ްމިކަހަލަް

ްރަްއޔިތުންް ްހާލަތަކީ ްމިއަދުގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާޔޫްސވެފައި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްތިބީ ްިމ ްަރއްޔިތުން ްގޮސް ގޮތަކަށް

ްވުރެްމިހާ ްމިހާރަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްމަޖިލީސް ްރައްޔިތުްނގެ ްމި ްޓަކައި ްބަދަލުކުރުމަށް ްހާލަތަކަށް ްއެހެން ްހާލަތުން ްމިތިބަ ރު

ްހޯދަން.ް ްގޮތްތަކެން ްއަރައިގަންނާނޭ ްނިކަމެތިކަމުން ްއޮތް ްމި ްލިބިފައި ްރައްޔިތުންނަށް ްމިހާރު ްޒިންމާދާރުވެ، ބޮޑަށް

ްކުރަން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްހިތުން ްހުރެގެން،ްއަޅުަގނޑު ްޖަލެްއަގއި ްާރއްޖޭގެ ްކުށްވެިރޔަކު ްޤައުމުގެ ްބޭރު ްމީ. ްކަމަީކ ވީ

ްވެްސް ްސަލާމަތްކުރުމަކީ ްޙަްއޤު ްމީހެއްގެ ްއެންމެ ްހުރެގެން ްޖަލެްއގައި ްޤައުމެްއގެ ްބޭރުގެ ްކުށްވެިރޔަކު ްރާއްޖޭގެ ނުވަތަ

ހާސްްރައްޔިތުްނގެްަޙއްޤުތަްއ29ްްއްކަްލ3ްްަހާސްްނުވަތ15ްްަލަްއކ3ްްަވަރަށްްމުހިއްމުްކަެމއް.ްއަދިްއެހެންނަމަވެސްް

ްިމް ްއަކީ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަަވން ްައޅުަގނޑު ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްމާ ްއަދި ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ސަލާމަތްކުރަންއުޅުމަކީ

ްއިސްލާމިކުް ްމިސްކިތް ްއަޅަްނޖެހޭ ްީފވަުކގައި ްތެރޭގައި ްކަންތައްަތކުެގ ްކުރަންޖެހޭ ްފާސްކޮށްަފއި، ްބަޖެޓުން އަހަރުގެ

ްނިމިފަ.ްމި ްކަމެއް ްވަނީ.ްބަޖެޓުލިބިފައި،ްހުރިހާ ްމި ްއަހަުރްދުވަސް ްއުޅޭތާ ްހިފަހައްޓައިގެން ްއެ ްމިހާރު ްއިން ނިސްޓްރީ

ްނުވަަތް ްތާއީދުކޮށްލާނެ، ްސަުރކާަރށް ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްނޫނިއްާޔ ްިއއްތިހާދަށް ްޤައުމީ ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ދެން

މިްއޮތީ.ްއެކަމަކުްމިސްކިތެްއގެްވާހަކަްމިްދަންނަވަނީ.ްއިސްލާމްދީންްްސޮއިކޮށްލާނެްމީހުންްކޮޅެއްްނެތިފައިްކަންނޭނގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްދިޔައިމަ ްހިސާބަށް ްއިހުތިޖާޖުކުރާ ްނިކުމެ ްރައްިޔތުން ްނައަަޅިއގެން ްމިސްކިތެއް ްމީހުން ްއައި ހިމާޔަތްކުރަން

ތަށިްއަހަރުަގއިްވަރަށްްގިނ39ްްަރަންްހިތުންްމީްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްމައްސަލަްެއއް.ްމިްދެންެނވިްިމސްކިތަކީްމާީޒވެދިަޔް

ްރައްޔިތުންް ްރަށު ްއެ ްތެރޭގައި ްގަސްތަކުގެ ްފެޅި ްތެރެިއން ްކަޑަތަުކގެ ްއެ ްތަނެއް. ްހުރި ްޖަހާފައި ކަޑަތައް

ް ްދިޔައިރުަގއި ްހިސާބަށް ްބަންނަ ްޮއޑިދޯނިފަހަރު ނޑިަކނަޑިއގެން ްހިނގައްޖެ.15ްްލަކު ްއެުކވެގެން ްމާޒީއާ ްުދވަސް އަހަރު



18 

 

ްފަން ްއެްސަޢޫދީން ްކޯޓު. ްުއޅުނު ްއަޅަން ްރަށުަގއި ްއެ ްފާސްކުރި، ްަބޖެޓުން ްއަހަރު ްމި ްހަމައެއާއެކު ްލިބިފަ. ްއޮތީ ޑު

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްކަންކަްނ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއަންަގިއފި. ްސަރުކާރުން ްމި ްކަަމށް ްނޭޅޭނެ ްމިހާރު ކޯޓުވެްސ

ނޑުްހިތުންްމީްމިްރައްޔިތުންގެްޙައްޤުތަ އްްސަލާމަތްކުރުމަށްްޓަކަިއްސަރުކާރުންްމިހާރަށްްވުރެްއިޞްލާޙުކުރަން.ްއަުޅގަ

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނުކޮށްިފ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްނަމަވެްސ ްތިބި ްސަރުކާރުަގއި ްބަޔަކު ްކޮންމެ ްއަދި ބޮޑަށް،

ޔިތުންނަށްްލިބިފައިްޤަބޫލުކުރެވޭްގޮުތގައިްއެްރަށުެގްރައްޔިތުންްވެސްްނުކުންނާނެްއިހުތިޖާޖަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމާވަށުްރައް

ްމިްއޮތްްކަރަންޓުގެްަޙއްޤު،ްައސާސީްޙައްޤުން...ް

ް

ްމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމާފަންނުްއުތު

ްވެްސް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްވެސް ްބިލުތަކުން ްފަދަ ްބިލު ްއާދެ!ްއެކްސްޓްރަިޑޝަންގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

އިްއޮންނަންޖެހޭނެްޤައުމެއްްނޫންކަން.ްދުނިޭޔގެްްއެހެންްޤައުމުތަކާްވެސްްގުިޅގެންކަންްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެކަހެރިވެފަް

ްވާނީ ްވެސް ްސަރުކާރުަގއި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއޮތީ. ްއިްއުޅެވެްނ ްއޮފް ްސްޓިޓިއުޓް ްކޯޓުަގއިްޯރމް ްކްރިމިނަލް ންޓަޭނޝަނަލް

ްހިން ްޖަރީމާތައް ްބޮޑެތި ްެއއީ ްްބައިވެިރވެފަ. ްނޯންނާތީވެްވެސް ްކުެރވެން ްއެކަން ްތެރެއިން ްޤައުމުގެ ްމެދު ްފަރާތްތަކާ ގާ

ްމަގުފަހިކޮށްދީފައިް ްވާނީ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްގޮތްތައް ްބެލޭނެ ްމައްސަލަތައް ްމިފަދަ ްވެސް ްކޯޓުތަކުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ނޑުމެންްމިްރާއްޖޭގެްޖަލުތަކުަގއިްބޭރުމީހުންްބަންދުކުރެ ވޭްގޮތްވޭ.ްމިސާލަކަށްްކުީރގަިއްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަުރކާރުން.ްއަުޅގަ

އަހަރުްދުވަްސްވަންދެންްޗައިނާގެްރަްއޔިތަުކްރާއްޖޭގެްޖަލުގައިްއެްއވެްސ15ްްއެހެންްބޭފުޅަކުްވެސްްއިޝާަރތްކުރެްއވިް

ްދަޢުވާްެއއްްނުހިންިގ،ްތަޙުޤީެޤއްްނުހިންގި،ްމުޅިްއުމުރުދުަވސްްހޭދަކުރަންޖެހިއްޖެ.ްކާކުޯތްޒިންމާްމިްކަުމގަިއްނަގަނީ.

ްމިް ްއެހެންވީމާ، ްސުވާލެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްމިހާރުވެސް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްވާނީ ްދެން ްއަށް ްމައްސަލަ ްމި ކިހިނެއްތޯ

ރާއްޖޭގެްޖަލުތަކުަގއިްބަންދުކުރެވޭްބޭރުގެްބިދޭސީްމީހުންގެްމައްސަލަތައްްތަޙުޤީޤުްހިންގި،ްޝަރީޢަތްތައްްމިްޤައުމުގަިއް

ްޖުރިސް ްތަހުޒީުބ ްހަމަގައިމު ްޤައުމުގައިްހިންގާކަށް ްމި ްމިސާލަކަށް ްުނވާނެ. ްބޭނުމެއް ްބަޔަކު ްނިސްަބތްވާ ޑިކްޝަނަކަށް

ްތަހުޒީުބް ްރައްޔިތަުކ،ްނޫނިއްޔާ ްހިންގަިއ،ްއިނގިޭރސިވިލާުތގެ ްޝަރީޢަތް ްކޯޓެްއަގއި ްޤަުއމުގެ ްމި ްަރއްޔިތަކު އެމެރިކާގެ

ހިންގުމަށްްޮކންްޤައުމެއްތޯއޭްއެއްބަްސވާނީ.ްްތަންތަނުގެްޤައުމުތަކަށްްނިްސބަތްވާްރައްޔިތުްނގެްޝަރީޢަްތތައްްރާއްޖޭަގއި

ްއަހަރު،ް ްިމދިޔަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައިްޓސ2912ްްްމިސާލަކަށް ްހިއުމަން ްތެރޭަގިއްއދ.ގެ ްމަހުގެ ްޖުލައި ްައހަރުގެ ވަނަ

ްސުޕްރީމް ްރާއްޭޖގެ ްރިޕޯުޓަގއި ްެއކުލަވާލި ްއެއަށްފަހު ްސުވާުލކުރެިވ، ްހާޒިުރގައި ްސަރުކާުރގެ ްރާއްޭޖގެ ކޯުޓްްކޮމިޓީގަިއ

ްދިންް ްސަރުކާރުން ްރާއްޖޭގެ ްމީ ްވިދާޅުވަނީ ްބޭފުޅުން ްއެ ްފާހަގަކޮށްފަ. ްރިޕޯޓުގައި ްއެ ްވަނީ ްއެ ްވެސް ްހާލު އޮތް

ްަކމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްސުޕްރީމްް ްކޯޓެއް ްކޮމްޕޮރޮމައިޒްޑްްސުޕްރީމް ްވަރަށްްސީރިއަސްލީ ްމީ ްއެނގެނީ ްވެސް މަޢުލޫމާތުން

ންނަށްްމިހާރުވެްސްމިްއޮތީްރަނގަޅަށްްއެނގެްނ.ްހަމަްއެހެންމެްއޭގަިއ،ްެއްކޯޓުްއުފެދިފަިއވާްގޮތްްވެސްްއަޅުަގނޑުމެ

ރިޕޯޓުގައިްއެބަްބުނޭްައޅުަގނޑުމެންގެްޖުޑިޝަރީްމިްވަނީްޑެސްޕަރޭޓްލީްވަރަށްްޮބޑަށްްޭބނުންވެފައޭްއިންސާފުްާޤއިމުވާް
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ނޑިޔާ ރުންނަށް.ްޭއގެތެރޭަގއިްޢިލްމުްއުނގެނެންްތަނެއްގެްގޮުތަގއިްހެދުމަށް.ްއޭގެްޓްރެއިނިންްލިބެންްއެބަްޖެހެއޭްއެްފަ

ް ްފާހަގަކުރަްއވާ ްބޭފުުޅން ްއެ ްއެގޮތުން ނިޑޔާުރންނަށް. ްފަ ްއެ ްޖެހެއޭ ްކޯުޓގަިއ7ްްއެބަ ްސުޕްރީމް ނޑިޔާރަކު ފަ

ް ްމ7ްްިތިއްބަާވއިރު، ްބޭފުޅަކަށް ްއޮތް ްބެްކގްރަުއންޑެއް ްކޮމަންލޯެގ ނިޑޔާރެކޭ ްފަ ްއެންމެ ްތިއްބަާވއިރު ނޑިޔާރުްނ ފަ

ްކޮމަންްހިމެނިވަޑަ ްވެދާނޭ.ްނަމަވެސް ްއެކްސްޕާޓުންނަށް ްގޮތުން ްޝަރުޢީ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަކީ ްހުރިހާ ިއގަންނަވަނީ.ްދެން

ލޯގެްބެްކގްރައުްނޑެްއްެވސްްެނތޭ.ްއެހެންވީމާ،ްެއްބޭފުޅުންނަށްްޔަޤީންެވޔޭްމިްަޤއުމަކުންްއިންސާފެއްްނުލިބޭނެްކަމަށް.ް

ްއިޞް ްޖެހޭ ްއެބަ ްޯކޓު ްސުޕްރީމް ްެކޓަގެިރކަީލްކޮންމެހެންވެސް ްވަރަށް ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްބޭފުޅުން ްއެ ލާޙުާވން.

ްވާީތވެ.ް ްކަމަށް ްމުހިއްމު ްޤާއިމުކޮށްދިުނން ްއިންސާފު ްރަްއޔިތުްނނަށް ްިދވެހިރާއްޭޖގެ ްއެއީ ްވޭ. ްއެބަ ފާހަގަކުރަްއވާފައި

ް ްބެންޗު ްކޯުޓގެ ްކީކޭތޯ.ްސުޕްރީމް ްވިދާޅުވަނީ ްމި ްކޯޓުން ްބައްލަާވ!ްުސޕްރީމް ްނޫނިއްާޔްއެހެންނަމަވެސް ބަދަލުކޮށްލުމުގެ

ްތިބީް ްމި ްނޯންނާނޭ. ްގޮތެއް ްބަދަލުވާނެ ްތިމަންނަމެން ްޫނނޭ ްދައްކާލާއިރަށް ްެއއް ްވާހަކަ ްހެދުމުގެ ްބޮޑުކޮށް ކުޑަކޮްށ،

ދާއިމީވެފައޭ.ްމުޅިްއުމުރަށްްދާއިމީވެފައޭ.ްހަތަރެސްކަންްހަމަވީއޭ.ްދެންްކުރެވޭނެްެއއްްކަެމއްްވެސްްނޯންނާނޭްއެއްެވސްް

ތިމަންނަމެންނަށް.ްބައްލަވާ!ްއެހެންތޯްރާއްޖޭގެްޤާޫނނުއަސާސީްބުނަނީ.ްރާއްޖޭގެްޤާނޫނުއަސާސީްއަށްްމުހިއްުމްްމީހަކަށް

ްއުމުުރް ްއުމުރަށް،ްޤިޔާމަތަށް،ްޤައުމުގެ ްދާއިމަށް،ްމުޅި ްޮގތަށް ްއޮތް ްބެންޗު ްއެކުލަވާލި ްމިހާރު ްކޯޓުގައި ވަނީްސުޕްރީމް

ްއެހެ ްމުހިއްުމވަނީ. ްއޮތުންތޯ ްދިވެހިރާއްޭޖގެްދުވަހުގަިއ ްމުހިއްމުވަނީ ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާީސ ްާރއްޭޖގެ ނެއްނޫން.

ްޤާނޫނުއަާސސީެގް ްވަނީ ްުމހިއްމު ްއިން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްާޤިއމުކޮށްދިނުން.ްއަދި ްއިންސާފު ރައްޔިތުންނަށް

ްލިބިދޭ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްފަދައިން ްބުނެފައިވާ ްއެއްަގއި ްސުޕްރީްް،މާއްދާ ްއަދަދަކުން ްއެކިެއިކްއޮނަހިރި ްބެންޗު ްކޯޓުގެ މް

ގޮތްގޮތަށްްބަދަލުކުރުމުަގއިްލިބިދޭްބާރުްމިްޤާނޫނުއަސާސީްއަށްްމުހިއްމުވަނީ.ްއެްނެގެހެްއޓުމުގެްގޮތުންްމިްމަޖިލީހަށްް

ްއުމުރަށްް ްމުޅި ްބެންުޗ ްޯކޓުގެ ްސުޕްރީމް ްާޤނޫނުއަސާސީގަ. ްވަނީ ްމުހިއްމު ްމި ްބާރު ްލިބިދީފައިވާ ޢަމަލުކުރުމަށް

ތިބުމެއްްނޫންްރައްޔިތުންނަށްްއިންސާފު،ްއަުޅަގނޑުްކުރިންެވސްްދެންނެވިން.ްމުޅިްއުމުރަށްްދާއިމީވުންތޯްްދާއިމީވެފައި

ްމުހިއްމުވަނީ.ްޔާނޫނިއް ްއިންސާފުްމި ްްނޫނިއްޔާ ްމި ްގައިމު ްހަމަ ްމުހިއްމުވަނީ. ްއ2ްްެޤާއިމުުކރެވުންތޯ މޮޅެއް

ްދާއިމީެވްތި ްއުމުރުދުވަހަށް ްމުޅި ްނުލިބޭނެ. ްމީހުންނަކަށް ްތިބެ،ްމި ްޝަރީޢަތްކުރަން ްނުބަިއކޮށް 2ްބެމެ،ްއުމުރުދުވަހަށް

ްާއދެ!ް ްނޫން. ްކަންތައްތަެކއް ްޤަބޫލުކުާރ ްބުއްދި ްިއންސާނީ ްއިނގޭތޯ. ްފަރާތަކަށް ްެއްއވެްސ ްނުލިބޭނެ މޮޅެއް

ްދުނިޔޭ ްއެހެން ްހަމަ ްޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންކަމުަގއި ްމިފަދަ ްބަިއނަލްއަޤްވާމީ ްމިފަދަ، ްއެހެންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ގެ

ްސުޕްރީމްް ްމިސާލަކަށް ްދިޔަ ްފާހަގަކުރެިވގެްނ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްތަބާވާން. ްއުސޫލަށް ްޢަމަލުކުރާ ްެވސް ޤައުމުތަކުަގއި

ްމައްސަލަް ްގުޅޭ ްކަމަކާ ްނިްނމެވި ްބޭފުޅާ ްއެ ްއަިމއްލަ، ްބޭފުާޅގެ ްއެ ްމުޙައްމަދު، ްއާދަމް ްއިންަނވާ ްބެންުޗަގއި ކޯޓުގެ

ުޗަގއިްއިންެނވިްމައްސަލަ.ްއެހެްނނަމަވެސްްބައްަލވާ.ްމީެގްކުީރގައިްޗިލީްއަށްްނިސްބަތްާވ،ްބެއްލެވުމަށްްއެްބޭފުޅާްބެން

ްތަނުެގް ްބެލުނު،ްއެ ްުކރެވިގެން ްއެކްްސޓްރަޑަިއޓްކޮށް ްމިގޮތަށް ްއިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ްމަްއސަލަ ްޕިނޯޝޭ.ްއޭާނގެ ޗިލީގެ

ނ ްފަ ްީމގައި ްފާހަގަކުރީ ްބެލެވުނީ.ްވަކީލަކު ްލޯޑުން ްއޮފް ްހެކިދޭންްހައުސް ްތަނަށް ްއެ ްހިމެނެއޭ ްއެބަ ްތެޭރގައި ޑިޔާރުންގެ
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ްކަމެއްް ްހުރިހާ ްބެލި ްލޯޑުން ްއޮފް ްހައުސް ްހަމަ ްެއމައްސަލަ ްހިސާބުން ްއެ ނޑިޔާރަކު. ްފަ ްއޮތް ްގުޅުމެްއ ްބަޔަކާ އަންނަ

ނިޑޔާރުްަވކިކޮށްފަިއ،ްއެއްފަރާތްކުަރއްވާަފއިްއަލުްންބެންޗު އެކުަލވައިަލއްވާަފއިްްބާތިލު.ްނިންމީ.ްނިންމާފައިްއެއްކަލަްފަ

ްއޮތްް ްހާލަތު ްޤައުމުތަކުަގއި ްނޫން ްމިއޭ.ްއެ ްގޮތަކީ ްއޮތް ްހާަލތު ްރާއްޖޭގެ ްފެށުނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްބަލަން ްމައްސަލަ އެ

ްހިންގި،ް ްޝަރީޢަތް ްއިްއވި، ްޙުކުެމްއ ްކޯޓެއްަގއި ްޝަރުޢީ ްރާއްޖޭެގ ްމި ްރަްއޔިތަކު ްޭބރުގެ ްއެހެންވީމާ، ްމިއޭ. ގޮތަކީ

ްށްްވެސްްއެްޤައުމު...ތަޙުޤީޤުްހިންގޭކަ

ް

ްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއަމީންްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްވިލުފުީށް ްފަރާތުން، ްަސރުކާރުގެ ްޢަލައިކުމް. ްއައްސަލާމް ްމެންބަރުން. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި .`

ްެއކް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމަށްްދާއިރާގެ ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ސްޓްަރޑިޝަްނގެ

ޓަކައިްއެްފަރާތްތަކަށްްއަުޅަގނޑުްުޝކުރުދަންނަވަން.ްއާދެ!ްމިްބިލަކީްދިވެހިާރއްޖޭަގއިވާްބޭރުްޤައުމުތަކުެގްކުްށވެރިްން

ްދިވެހިރާއް ްުކށްވެރިން ްޤައުމުތަުކގަިއވާ ްބޭރު ްއުސޫލުތަކާއި ްޢަމަލުކުރާނެ ްމެދު ްގެންދިއުމާ ްޤައުމުތަކަށް ްއަށްްއެ ޖެ

ގެންނާނެްގޮތުގެްއުސޫލުތަާކ،ްއަދިްހަމަްއެހެންމެްކުށުގެްބާވަތާ،ްމިފަދަްއެތައްްކަމެއްްއެކުލަވައިެލވިފަިއވާްބިލެއް.ްއަިދް

ް ނޑު ްމައިގަ ްބަލައިލާއިުރ ްމަގުސަދަށް ްިބލުގެ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލެއް. ްމުހިއްމު ްބިލަކީ މަގުސަެދްއ5ްްމި

ްއެބަ ްޤައުމުތަކަްށްްއެކުަލވައިަލއްވާަފއި ްެއ ްުކށްވެރިން ްޤައުމުަތކުެގ ްބޭރު ްިދވެހިރާއްޖޭަގއިާވ ްޭއގެތެރޭަގއި ވޭ.

ްޤައުމުތަކަްށް ްއެ ްޤައުމުތަުކެގްކުށްވެރިން ްބޭރު ނަޑއެޅުމާ،ްިދވެހިރާއްޖޭަގއިވާ ްޢަމަލުކުރާނެްއުސޫލުތައްްކަ ގެންދިޔުމުަގއި

ްއެ ްއިން ނޑައެޅުމާ،ްިދވެހިރާއްޖެ ްކަ ްކުށް ްބާވަުތގެ ްަކނަޑއެޅުމާ،ްްގެންދެވޭނެ ްވެސް ްހާލަތްތަކެއް ްނުގެންދެވޭނެ މީހުން

ނޑަެއޅުމާ،ް ްކަ ްއުސޫލުތައް ްބެހޭ ްހައްޔަުރކުރުމާ ްހިފަހައްޓައި، ްހޯދައި، ްކުށްވެރިން ްޤައުމުތަކުގެ ްބޭރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއިވާ

ްހިމެނި ްތެޭރގައި ްމަގުސަތުތަުކގެ ްބިލުގެ ްިމ ްވެސް ނޑައެޅުން ްކަ ްއުސޫލުތައް ްބެހޭ ްހިފެހެއްޓުމާ ްމުދާ ވަނ4ްްަފަިއވޭ.

ްޓްރާންސިޓުކުރުާމް ްިދވެިހރާއްޖޭަގއި ްކުށްވެރިން ްގެނެވޭ ްއަނެްއްޤަުއމަށް ްއެއްަޤއުމުން ްއޮްނނަނީ ްމި ްކަމުަގއި މަގުސަދެއް

ނަޑއެޅުން.ް ވަނަްމަގުސަދެއްްކަުމގަިއްމިްއޮންނަނީްބޭރުްޤައުމުތަކުންްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްގެނެޭވ5ްްބެހޭްއުސޫލުތައްްކަ

ްމެދު ްބިުލގެްްކުށްވެރިންނާ ްމި ްބަލާއިރުގައި ްމަގުސަދުތަަކށް ްބިލުގެ ްމި ްބަޔާންކުުރން. ްއުސޫލުަތއް ޢަމަލުކުރެވޭނެ

ްކަމެއް.ް ްމުހިއްމު ްވެސް ްކިތަންމެހާ ްކަމަކީ ްމި ްދެން ްވޭ. ްއެބަ ްހިމެނިފައި ްބިލުގައި ްކަންތައްަތްއްމި ްުގޅޭ މަގުސަދުތަކާ

.ްކުރަމުންދާްކަމެއް.ްކުށްވެރިްނނަކީްއެއީްމުޅިްދުނިޭޔަގއިްއެއީްމުޅިްދުނިޭޔގައިްވެސްްުކށަކީްއެއީްހިނގަމުންދާްކަމެއް

ްވިޔަސްް ްކަމުަގއި ްކަމެއް.ްދިވެއްެސއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްގޮތެްއްިވަޔސް ްކޮންމެ ްކަމަކީ ްަބއެއް.ްއެހެންވީާމ،ްމި ްވާ ވެސް

ްވާނަމަ ްކަމުަގއި ްމީހެއް ްކުެރވި،ްކުށެްއްކޮށްފައިވާ ްިވޔަސް،ްކުެށއް ްކަމުަގއި ްއެއް ްބިދޭސީ ްަމއްސަލަްްއަދި ްމީހެއްގެ އެ

ްޤައުމެއްަގިއް ްކޮންމެ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެީއ ްލިއްބައިދިނުމަކީ ްއަދަބު ްޙައްޤުާވ ްމީހަކަށް ްއެ ބެލެވި،

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްމިްބިލުގައިްހިމެނޭްކަންތައްަތކަށްްބަލައިލިއިރު ވެސްްސަުރކާރުންްކުރަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްދެންްައޅުަގނޑު
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ބާުބގަިއްމިްއޮންނަނީްދިވެހިރާއްޖޭގަިއވާްކުްށވެރިންްގެންދިއުމަްށ4ްްވަނަްބާބު.4ްްލެވުނުްކަެމއް،ްމިްިބލުގެްފާހަގަކޮށް

ް ްެއއީ ްމ8ްްިއެދުން. ްއޮންނަނީ ްމި ް)ރ(ަގއި ްމާއްާދެގ ްމި ްއެދުން. ްގެްނދިއުމަށް ްކުްށވެރިން ްރާއްޖޭފަިއވާ ްާމއްދާ. ވަނަ

ްބޭ ްގެންދިޔުމަށް ްކުްށވެރިައކު ްދަށުން ްލިެޔކިޔުްންމާއްދާގެ ްތިީރގަިއވާ ްއެކު ްހުށަހެޅުމަކާ ްކޮންމެ ްހުށަހަޅާ ްޤައުމަކުން ރު

ހުށަހަޅަންވާނެްއެވެ.ްއެހެންވީާމ،ްރާއްޖޭަގއިްހުންނަްކުްށވެރިއަކުްބޭރުްޤައުަމކަށްްގެންދަްންބޭނުންވެގެންްެއްޤައުމަކުްން

ްދިވެ ްަޤއުމަކުން ްއެ ްބޭނުްނވާ ްޓަކައި ްގެްނދިޔަށް ްހިނދެއްގައި ްލިޔެކިޔުންތަކާްހުށަހަޅައިފި ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްއަށް ހިރާއްޖެ

އާްހަމައަށް.ް)ރ(ގައ5ް،6ް،7ްިއެހެންްގޮސ1ް،2ް،3ް،4ްްްބެހޭްތަފްސީލުްހިމަނުއްވާފައިްއޮތްއިުރގައިްމިްއޮންނަނީް

ް ްފާހަގަކޮށްލެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ 3ްްއޮންނައިރުަގއި ްބަޔާްނކޮށްފަިއ4ްާއއި ްެއއް ްވާހަކަ ްއެއް ްއިބާރާތަކުން ްއެއް ަގިއ

ްއޮ ްކުްށ3ްންނާތީވެ. ްދަޢުވާއުފުލިފައިވާ ްަކމަށް ްކުށްކޮށްފަިއވާ ްނުވަތަ ްކޮށްަފއިާވ ްކުށްވެރިޔާ ްއޮްނނަނީ ްމި ަގއި

ް ްހަމަ ްކަމަށް. ްުހށަހަޅަންޖެހޭނެ ްކޮޕީ ްމާއްދާތަކުެގ ްބެހޭ ްަކމާ ްޤާނޫުނގެ ނަޑއަޅާފަިއވާ ްވާހަަކ4ްކަ ްއެ ްހަމަ ްވެސް ަގއި

ތީްފާހަގަްއެބަްުކރެވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްކަމަކީްއަޅުަގނޑުްހިތުންްމިްކޮމިޓީްއެގޮތަށްްެއއްްއިބާރާަތކުންްބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ް ްކަމެއް. ްހައްލުކޮށްލެިވގެްނދާނެ ްކޮށްފަިއާވ4ްމަރުޙަލާފައި ްނުވަތަ ްކޮށްފައިާވ ްކުްށވެރިޔާ ްއޮންނަނީ ްމި ްހަމަ ްވެްސ ަގއި

ް ްޤާނޫނުގެ ްކުށުގެ ނަޑއަޅާަފއިވާ ްކަ ްއަދަބު ްކުުށގެ ްދަޢުވާއުފުލިފައިވާ ްެއގޮތަްށްކަމަށް ްކޮޕީ. ްމާއްދާތަކުގެ ްބެހޭ ކަމާ

ްިމްބިލުގަިއްފާހަގަކޮށްެލވިފަިއާވްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްެއކަންް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްހަމައެކަނި ބަޔާންކުރެވިފަ.ްއެހެންވީމާ،ްެއއީ

ްކުށްވެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްއުއްމީދުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްރަނގަޅުުކރެވިގެންދާނެ ްމަރުޙަލާގައި ރިންނަީކްކޮމިޓީ

ްއެއްާބވަެތއް.ް ްއުސް ްުފންނާބު ްއެންމެ ްމީގެތެރެއިން ްކުްށވެރިންނަީކ ްސިޔާސީ ްަބއެްއ. ްތިބޭ ބާވަތްބާވަުތގައި

ްއުސްް ްފުންނާބު ްއެންމެ ްއެއީ ްކުށްވެރިންނަކީ ްސިޔާސީ ްެވސް ްޤައުމުތަކުަގއި ްއެހެން ްދުނިޭޔގެ ްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްކު ްފާހަަގކުރެވިފަިއވާ ްޮބޑަށް ްއެންމެ ްބިާލްނުވަތަ ްމި ްައޅުަގނޑު ްެއގޮތުން ްފާހަަގކޮށްފަ. ްވަނީ ްޮގތުގައި ށްވެރިްނގެ

ްވާަހަކް ްބޭފުެޅްއގެ ްވާހަކަ،ްއަދި ްކަމެްއގެ ްއައިސްަފއިވާ ްހަނދާނަށް ްހަދާލިހަދާލުމުގައި ްވިސްނާލަިއ،ްބަލާލައި ދޭތެރޭގައި

ް ްދިވެހިރާއްޭޖގައި 1988ްްހިއްސާކޮށްލާނަން. ްހިނގާފ3ަނޮވެމްބަރު ްބަޣާވާތެއް ްދިވެހިރާއްޭޖެގްގަިއ ްބަޣާވާތުގައި ްެއ އިވޭ.

ްޤައުުމް ްއަރަިއ، ްޤައުމަށް ްިދވެިހ ްައއިސް ްޮގވަިއގެން ްބަަޔކު ްބޭރު ްބަޔަކު ްތެރެއިން ްދިވެހިންެގ ްބަޔަުކ، ތެރެއިން

ްހިފަންވެގެންްމަސަްއކަތްކޮށްފަިއވާކަންްއެީއްދިވެހިްަރއްޔިތުްންހެކިވާނެްކަމެއް.ްެއގޮތުންްެއްމައްސަލަިއަގއިްކުްށވެިރވިް

ްެއީއް ްގޮތުން ްއިވިފަިއވާ ނަޑށް ްއަުޅގަ ްބޭފުެޅއް ްއެއް ްއޭގެތެރޭގެ ްހިމެނޭ. ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ދިވެހި

ްއިވިަފއިާވް ްޚަބަރުތައް ްފަހުން ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑަށް ްލުޠުފީ ްެވގެންދާނެ. ްކަމުަގއި ްއެއް ްބާީޣ ްއެއީ ްބޭފުޅަކީ ްއެ ލުޠުފީ.

ްފިލައި ްޤައުމުން ްމި ްވަީނ ްއޮތީ.ްގޮތުން ްއިވިަފއި ްވާހަކަ ްުއޅުްއވާކަުމގެ ްފިލަިއގެން ްސްރީލަްނާކގަިއ ްގޮސް ގެން

އެހެންވެއްޖެްކަމަށްްވަންޏާްިމްބިލަކީްއެފަދަްކުށްވެރިންްެވސްްހިފައިްހަްއޔަރުކުެރވިގެންްޤައުމަށްްގެެނވިގެންްަމއްސަަލް

ްބި ްބާުރއަޅައިދޭނެ ްއަށް ްއެ ްބިލެއް. ްއަދަބުދެވޭނެ ްޝަރީޢަތްކޮްށ، ްެއްބަލައި، ްނަަމވެސް ްސްރީލަންކާގެ ްުނވަތަ ެލއް.

ްކުށްވެރިންންށް ްޝަރީޢަތްކޮށް، ްތަޙުޤީޤުކޮށް، ްބަލައި، ްމައްަސލަ ްިވޔަސް ްބޭރުގައި ްަޤއުމުން ްއެ ްނުވަތަ ޤައުމުަގއި
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ްބިލުްހުށަހެޅުއްވިްފަރާތްތަަކށްް ްވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑުްމި ްއެބަ ްއަދަބުދިނުމަށްްބާރުއަޅައިޭދްބިލެއްްކަމަށްްމިްބިލު

ްއަދިވެސްްއެއްްފަހަރުްޝުކުުރދަންނަވަމުންްވަކިވެލަން.ްވަްއސަލާމްްޢަލައިކުމް.

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްބިލުް ްނަމުގައި ްބިލުގެ ްެއކްސްޓްަރޑިަޝންގެ ްދައްކާއިރު ްވާހަކަތައް ްބިލުގެ ްއާދެ!ްމި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެންނަށްްއެަބްއޮޭވްމަޖިލީހަށްްދިވެހިބަހާްއައިމަް ނޑުމެންްކުޑަކޮްށްބަލަންްއެބަްޖެހޭްމިްނަން.ްމިހާރުްއަޅުގަ އަުޅގަ

ްމަޖިލީހުގެް ްފޮނުއްވާަފއި ްލިުޔމެއް ްއޮޭވ ްއެބަ ްފަރާތަކުން ްތަންފީުޛކުެރވޭ ްޤާނޫނު ްއެ ްފަރާތަުކން، ްޚާްއސަ ްވަރަށް ބެހޭ

ްޤާނޫ ްދިވެހިރާއްޖޭގަ ްކޮމިޓީތަކަށް. ްބިލުތަކުގަިއްހުރިހާ ްހަދާ ްމަޖިލީހުގައި ްހަދާ ްޤާނޫނު ްރާއްޖޭގެ ްމަޖިލީހުގައި، ނުހަދާ

ްހުްއާޓް ްބަސްތައް ްކިޔޭނެ ްިދވެހިބަހުން ްތެޭރގައި ްަބސްތަކުގެ ްއެ ްހުންނައިރުަގއި ްބޭނުންކޮށްފައި ްބަސްަތއް އިނގިރޭސި

ްވަރަ ްބަލައިލީމަ ްބިލު ްމި ނަޑށް ްއަުޅގަ ްދެން ްމައްސަލަ. ްބޭނުންކުާރ ްބަސް ްަޙސަްންއިނގިރޭިސ ްމީ ްއެނގޭ ްބޮޑަށް ށް

ްބަންޑާަރް ްސަޢީދުގެ ްޙަސަން ްބިލު ްއިޖުާރއަތުެގ ްޖިނާޢީ ްރަނގަޅަްށ،ްކުީރގެ ްވަރަްށ ްައޅުަގނޑަށް ްބިލެްއކަން. ސަޢީދުގެ

ްއައިަމ،ްޓްރާންސްލޭޓުކުާރްމީހުންް ްމިތަނަށް ްބިލު ްޖެހުނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފޮުނވިއިުރްފުރަތަމަ ްތަނަށް ްމި ނައިބުކަމުަގއި

ްމިތަނުންްްގެންނަން. ްޓަކަިއ ްޓްރާންްސލޭޓުކުރުމަށް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްކުަރންވީ ްއޮތީ. ްލިޔެފައި ްބިލު ްދިވެހިބަުހން އެކަަމކު

ްމަފްހޫމުތަކަށްް ްހުރި ްބިލުގައި ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްމަަސއްަކތްކުރިއިރު ްއަހަރު ްދޮޅު ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްގެނެސްގެން މީހުން

ްޓްާރންސްލޭޓުކުރަންޖެ ްބިލު ްކުީރގައި ްހުށަހެޅުްއވިްދިޔުމުގެ ްބޭފުޅާ ްހުށަހެޅުއްވި ްމި ްއެހެންވީާމ، ްފާހަގަކުެރވޭ. ހުނުކަން

ްވަރަްށް ްވުމަކީ ްމި ްއެްއޗަކަށް ްކިޔޭނެ ްމީހުންނަށް ްދިވެހިބަހުން ްފުރަތަމަ ްިވޔަސް ްރަނގަޅުަކމުގައި ްކިތަންމެ މަގުސަދު

ްލަފާ ްއޮެވއްޖެްއޔާ ްބިލެއް ްމިކަހަލަ ްމިހާތަނަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްދެން ްކަމެއް. ްއަންނަީންރަނގަޅު ްމި ްގޮުތގައި ކުރެވޭ

ނޑުްުކރީްބައިގައިްމިްވާހަކަްމިްދެންނެވީ.ްދިވެހިބަހުގެްއެަކޑަމީް އަޅުަގނޑުމެންްކޮމިޓީއާްދިމާަލށް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްބިލުގެް ްމި ްއާދެ! ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވާހަކަދަްއކަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމަސައްކަތުަގއި ްބިލުގެ ްމި ްިވޔަސް ްގޮތެއް ްކޮންމެ އަށް

ްތިބިްތަޢާރު ްރާއްޖޭގައި ްއޮތީ. ްމި ްބިލުގަިއ ްމި ްނޫން ްގޮތަކަށް ްވާހަކަދައްކާ ްމެންބަރުން ްބައެއް ްކިޔާއިރުގަިއ ްނަން ފާއި

ްތިިބް ްބޭރުަގއި ްތެރޭަގއި ްތަޢާރުފުގެ ްމި ްއަޅުަގނަޑކަށް ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްމި ްާވހަކަ ްފޮނުވާ ްބޭރަށް ކުށްވެރިން

ްގެ ްއަށް ްރާއްޖެ ްޭބރުން ްކުްށވެރިން ނޑުމެންްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަުޅގަ ްނުފެނޭ. ްކަަމކަށް ްއޮތް ްގޮެތއް ްއެްއވެްސ ެނވޭނެ

ްމުޢާހަދާތަކުގަިއް ްއެކަހަލަ ްހުރި ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަލާއިރުަގއި ްމުޢާހަދާތަކަށް ްަބއިނަލްއަްޤވާމީ ްހުރި ސޮއިކޮށްފައި

ްއަޅުަގނޑު ްެއހެންނަމަވެސް ްސޮއިކުެރވިފަ. ްއެްއޗެހީަގއި ްބެހޭ ްބަދަލުކުރުމާ ްބާރުލިބިގެންްކުށްވެރިން ްޤާނޫނަކުން މެންެގ

ް ްއިމްޕޯޓް ްއެކްސްޕޯޓް، ްއޮންނަންޖެހޭ. ްދެކޮޅު ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުރާއިުރގައި ނޑަކަށ2ްްްއެކަން ްއަުޅގަ ްނެތިއްޔާ ަބއި

ްވަީން ްއެންމެްބޮޑަށްްފުރިހަމަވެގެންދާނެހެން.ްއެހެންވީމާ،ްކޮމިޓީްމަރުޙަާލގަިއްއެކަންްކުެރވޭްކަމަށް ހިއެއްނުވޭްމިްބިލު

ް ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްރާއްޖޭަގއި ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްޖެހޭ. ްއެބަ ްކުރަން ްެއކަން ްަޗއިނާެގ19ްްވިްއޔާ ްއަހަރު ވަރަކަށް
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ްއެނގޭް ްއެންމެނަށް ްއެީއ ްއިްނަކން ްބައިންދާފަިއ ްޖަލުތަކުަގއި ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްނުލައި ްޙުކުަމާކ ްެއއްެވސް ރައްޔިތަުކ

ްދުވަސް ްވެރިަކމުގެ ްހަވާލުވުމަށްފަހުަގިއްޙަޤީޤަތެއް،ްމައުމޫނުގެ ްވެރިކަމާ ްރާއްޖޭގެ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަހުން ވަރު.ްދާދި

ްކަެމއްް ްމީހުން ްކިތައް ްތިބީ ްމިހާރު ްއަިދ ްފާހަގަކުރެޭވ. ްއަުޅަގނޑަްށ ްވެްސ ްމިނިވަންކޮްށފައިވާކަްނ ްޖަލުން ްމީހާ އެ

ސަރަހައްަދށްްގަާވއިދާްޚިލާފަށްްވަންނަްއަނެއްކާްނޭނގެްމިްވަގުތު.ްުކށްވެރިންގެްގޮތުަގއިްއަންނަްީމހުންނާއިްރާއްޖޭގެް

ްޖަލުގައިް ްމީހުންނަކީ ްހުރިހާ ްމި ްއުޅޭ. ްއެބަ ްމީހުން ްއަްނނަ ްވެސް ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާ ްއިމިގްރޭޝަންގެ މީހުންނާ،

ބައިތިއްބަންޖެހޭނެްބައެއްްކަަމކަށްްނުވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެންްބައްޓަންކުރަުމންްމިްގެންދާ،ްއަދިްފަހުންް

ްމީހުންްއަ ްބާވަތުގެ ްދެންނެވި ްމި ްއުަފއްދަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިުލގައި ްޕެރޯލްގެ ްޖަުލތަކާއި ްފޮނުވައިލާފަިއވާ ނބުރާ

ްއެް ްއެހެންނަމަވެސް ްމީހުން. ްނުކުާރ ްކުށް ްޤާނޫނަކުން ްާރއްޖޭެގ ްނޫން. ްުކށްވެރިންނެއް ްެއއީ ްތަނެއް. ބައިތިއްބާނެ

ްޢާއްމުކޮ ްއަށް ްރާްއޖެ ްބަންދުގައި، ްރައީސް.ްމީހުންނަކީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޫނން. ްބައެއް ްބޭތިއްބޭނެ ްދޫކުރެިވފައި ށް

ްމީހުންނަށްް ްގިނަެވގެން ްޤައުމުތަުކަގިއްބޯ ްއެަބްއޮތް.ްދުނިޭޔގެ ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްވިސްނާލަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްޤައުމު ްއެ ްވޭ ްއެބަ ްއަމާަޒކަްށްވެސް ްޤައުމުތަުކގެ ްބައެއް ްއުޅޭއިުރަގއި ްލުއިކުރުމަްށްއަޅައިނުެލވިގެން ްސަރުކާރަށް ތަުކގެ

ްޤައުމަށްް ްމި ްބޭރުކުުރން.ްބޭރުކޮށްގެން ްގޮތްގޮތަށް ްތަފާތު ްޤައުމުަތަކށް ްއެހެން ްއުޭޅްކުށްވެރިން ްޤައުމުތަުކގައި ްއެ ޓަކައި

ނޑުމެންްއެކަމަށްްވެލްކަމްިކޔާފައިްރާއްޭޖގައިްއޮންނަްޝަރުީޢްދާއިރާގެްތެެރއަށްްވަދެ ިމް،ްގެނައުން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއެއް.ްއެހެންވީާމ،ް ްދާއިރާ ްޙުކުމްކޮށްލާ ްމައްޗަށް ްމީހުންގެ ްފަސޭހައިން ްވަރަށް ްއަކީ ްދާއިރާ ްޝަރުޢީ ްއޮންނަ ރާއްޖޭަގއި

ްއޮންަން ްގެންނަްމީހުންތައްްރާއްޖޭގެްޖަލުތަކަށްްލައިްފުރަންވެއްެޖއްޔާްައޅުަގނޑުމެންްކަހަލަްކުޑަްއާބާދީްއެއް އެގޮތަށް

ް ްބޮޑު ްވަރަށް ްހަމަްޤައުމެްއގައި ްއަުޅަގނޑު ްގޮތުގައި ްފާހަގަކުރެުވނު ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމަދު. ްވެދާނެ،ްވަސީލަތްތައް ކަަމކަށް

ވަރަށްްދަންނަވަން.ްއަޅުަގނުޑގެްޖަލުގެްތަޖުރިބާްއަށްްބަލާއިރުްޖަލުގޭގެްގިނަްވާނީްކުދިުކދިްމައްސަލަތަކުގެްގެންޮގސްް

ް ްޓ2ްަޖަލަށްލީމަ ްއަނިޔާކުރުމަްށ ްެއއީ ްފާހަގަކުރެވޭ. ްބަޔަކާ،ްކަމެއް ްބައިތިއްބަންޖެހޭ ްދަށުން ްސަގާފަތުގެ ްއެ ކައި

ދައުލަތުގެްބަޖެޓުންްލާރިްޖަލުްހިންގަންްތިބޭްމީހުންނަށްްލިބޭތީ.ްޚާއްޞަކޮށްްއިސްތަފާްއިްބރާހީމްްމަނިކުްއެއީްެއގޮތަްށް

ދޭންޖެހޭްއަދަދުގެްހިސާބުްްމަސައްކަތްކޮށްަފއިްހުރިްމީހެއް.ްހާހެއްހާްމީހުންްޖަލުގައިްބޭތިއްބީމަްބޮލަކަށްްއެްމީހުންނަށް

ްޖަުލގަިއް ްޓަކައި ްބޭުނންކުރުމަށް ްލާރި ްއެ ްނަަގއިގެން ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްބަޖެޓުން ްލާރި ްބޭނުްނވާ ްހިސާބަށް ްއެ ބަލައިލީމަ

ނޑުމެންނަށްްއެނގޭްއެކަން.ްއެީއްވަރަށްްކުދިކުދިްމައްސަލަިއގަިއ،ްޙުކުމްނުކޮްށް މީހުންްބައިތިއްބާފައިްއެބަްތިިބ.ްއަުޅގަ

ްމިކަހަލަްްވެސް ްއަކީ ްކޮމިޓީ ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްއާދޭ. ްއެބަ ނޑުމެންަނށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްތިބި ްއެބަ ްވެސް މިހާރު

ްތިޭބް ްބައިތިއްބާފައި ްގޮތުން ްތަންފީޛުކުރުމުެގ ްޙުކުމް ްެއނގޭ. ްއެބަ ްވާތީ ްކޮމިޓީއަކަށް ްއަންނަ ްަޝކުވާ މައްސަލަތަކުގެ

ްއެއްކިާބކޮށް ްމީހުން ްއެ ްއިންސާނިއްޔަތުކަމުން ްމީހުން ްތިބޭް، ްއެބަ ްނުދީ ްެއއް ްފަރުވާ ްއެއްވެސް ްދޭންވާ ްމީހުންނަށް އެ

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްފަހަރަށް ްބައެްއ ްއެހެންވީމާ، ްކުރުމަށް. ްއެކަން ްމި ްމީހާ ްހުންނަ ްޖަލުގޭަގިއ ްެއއީ ބައިތިއްބާފަ.

ްވަރަށް ްތެޭރަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ްބަެއއްގެ ްބޭތިއްބޭ ްުނވަތަ ްހަްއޔަރުކުެރވި، ްނުބަިއްްގެނެސް، ބޮޑެތި
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ކަންތައްތައްްހިނަގއިފާނެ.ްރާއްޖެއަށްްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެްނނަށްްމިްފެންނަްސޯމާލިޔާގެްމީހުންްމިތަނަށްްމިްއަންނަނީް

ްކޮށްގެްނ،ް ްކަމެއް ްއަެނއް ްދަސްކޮްށގެން، ްދިވެހިބަްސ ްތިެބގެން ްޖަލުަގއި ްއަިއސް ްއަށް ްާރއްޖެ ްމީހުން ްއެ ގަސްތުަގއި

ްމުސްތަޤުބަލް ްެއއްެވްސްރާއްޖޭަގއި ްިމއިން ްކުރެވޭ. ްެއބަ ްލަފާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްހިްނގުމަށް ްަކންތައްތަކެއް ގެ

ްނަތީޖާް ްނިކުންނާނެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްީމގެން ްުމސްތަޤުބަލުގައި ްިވއްޔާ ްވަނީ ްކަމަށް ްނެތް ްބެލުމެއް ްދިރާސާކޮށް ކަމެއް

ްޤަޫބލުކުރަ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްގޯްސެވގެންދާނެ. ްބޮޑަށް ްގޮތަށްްވަރަށް ްހުރި ްހާލަތު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވަގުތު ްމި ން

ބަލާއިރުަގއިްމިހާރުވެސްްސަރުކާރަކަށްްޕީ.ޕީ.އެމަކުންްމިކަމަކަށްްތާއީދެއްްނުލިބޭނެ.ްއެކަމަކުްޤައުމަށްްފައިދާހުރިްކަމެއްް

ކާރުންްބޭނުންވާްކަމެްއްވެއްެޖއްޔާްއަބަދުެވސްްމިްތިބެނީްއެމް.ޑީ.ޕީންްކުރާްގޮތަށް.ްޕީ.ޕީ.އެމުންްމިއަދުްބޭނުންވާ،ްސަރު

ހާސިލްކޮށްްނިމުނީމަްއަނެއްކާްވަޙީދުްފަހަތުންްއެްމީހުންްދުއްަވއިގަންނާނެ.ްައޅުަގނޑަްށްބޮޑަށްްލަފާކުރެވެނީްމިްބިލުް

ްވަޙީިދއްަޔް ްބަލާއިރުގަިއ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމީ ްއެކަަމކު ްދެޮކޅަށް. ްވަޙީދާ ްކަމަށް ްވޯޓުދޭނެ ްމީހުން ްއެ ްޓަކައި ބޭރުކުރުމަށް

ނޑުްވެސްްމިްނަޒަރަކު ނޑުމެންްބަލާްބިލެއްގެްޮގތުގައިްއަުޅގަ ންްނޫންްމިްބިލަށްްބަލަނީ.ްޤައުމީްފެންވަރެްއގައިްައޅުގަ

ްބައިތައްް ްކަހަލަ ްދެންނެވި ްމި ްޓަކައި ްފުރިހަމަކުރުމަށް ްއިތުރަށް ްބިލު ްމި ްދަންނަވަން.ްއަދި ްވާހަކަ ްބަލައިގަންނާނެ ބިލު

ް ްއެުކލަވަންޖެހޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބޮުޑެވގެްންއެބަ ްވަރަށް ްކަންތައް ްބިދޭސީންގެ ްއުޅޭ ްޚިލާފަށް ްަގވާިއދާ ރާއްޖޭގައި

ްމީހުންނާް ްމީހުން ްއެ ްޯކުޓތަކުން ްހަމަ ްއެނގި، ްތިބިކަން ްޚިލާފަްށ ްަގވާއިދާ ްމީހުން ްއެ ްހަމަ ްއަދި ްދަނީ. ްމި މިހާރު

ް ްއަންނަ ްމި ްދަނީ. ްމި ްކޮށްދެމުން ްވެސް ްއަުޅަގނޑ2914ުކަިއވެނި ްވެސް ްއިންތިޚާބުގައި ްގޮުތގަިއްްެގ ުއއްމީދުކުރާ

ްބަސްް ްދެން ްމަޖިލީހަށް. ްރައްޔިތުްނގެ ްވެސް. ްމިތަނަށް ްކަންނޭނގެ ްވަންނާނެ ްމީހުން ްވިްއސަކަށް ބަންގާޅުމީހުންގެ

ްބަދަލުކުރަންޖެހިއްޖެއްޔާްހުންނާނީްމިކަންްރަނގަޅަށްްވެފަ.ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްދުްއަބްދުހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމައި

ްޝު ްޤައުމުތަކުެގް`. ްއެހެނިހެން ްނޫނީ ްޤައުމުތަުކގެ ްބޭރު ްއުޅޭ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ކުރިްއޔާ

ްހުށަހެޅި،ް ްޤާނޫނެއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްފޮނުވުމާ ްހިނދެއްގައި ްބޭނުންވެއްޖެ ްޤައުމުތަކުން ްއެ ްއިން ްރާއްޖެ ކުށްވެރިން

ް ްހުރި ްކަންބޮުޑވުން ްައޅުަގނޑުެގ ނުޑްބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރު ްއަުޅގަ ްހުރިކަން ްބިލުގައި ްމި ްމާއްދާތަެކއް ްގިނަ ަވރަށް

ްއަްށް ްދިވެހިާރއްޖެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަްނ ްޓަަކއި ރެކޯޑަށް

ްދުރުވު ްކަމަކުން ްކޮންމެ ްފަދަ ްކިލަނބުވެދާނެ ްަނން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ްކުރިމަިތވެދާނެ، ށްްމަނުރައްކަލެއް

ްވިސްނުމަީކް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަދި ްކަމެއް. ްއަބަުދވެްސްތާއީދުކުރާނެ ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްެއީއ ްޓަަކއި މަސައްކަތްކުރުމަށް

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަދައިން ްފާހަަގކުރެްއވި ްވެސް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްހުޅުހެްނވޭރު ްެއގޮތުން ްއެއީ. ވެސް

މައްސަލަްއެއްްއޮީތކީްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްކޮމިޓީްމަރުޙަލާގައިްމިްބިލަށްްގެންނަންޖެހޭްްބިލުްބަލައިގަތުމަކަށްްމާްބޮޑު

ބޮޑެތިްބަދަލުތައްްގެނެިވގެންްމިްބިލުްޤާނޫނަކަށްްވެގެންދިޔުމަކީްއެއީްހަމަްޔަޤީނުންްވެްސްވަރަށްްބޭނުންތެރިްމުހިއްމުް
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ްގޮުތގަ ޤައުމެްއގެްރަްއޔިތުންެގ2ްްޕާސްޕޯޓުްގެްނގުޅޭ،ްނޫީނ2ްްިއްކަމެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާ

ް ްއޭނާ ްެވގެންދާއިުރގަިއްނޫނީ ްގޮތުަގއި ްކުށްވެރިންގެ ްމީހުން ްތިބޭ 1ްޕާސްޕޯޓުްއޭނަ،ްނޫނީްރަށްވެހިވެފައިވ1ްްާގޮތުަގއި

ް ްހުށަހަޅާފައި ްގެންދިއުމަްށ ްއޭނާ ްމ2ްެޤައުމަކުން ްކަންަތއްތަކާ ްޤައުމުގެ ްއޮތް ްރަްށެވހިކަން ްޢަމަލުކުރާނެްވަނަ ދުަގއި

ނޑުމެންްދައްަކއިދޭންޖެހޭހެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްެއގޮތަށްްހަދަންޖެހެނީް ގޮތެއްްއަުޅަގނޑަށްްހީވަނީްމިްބިލުންްއަޅުގަ

ް ްދޭ ްއެބަ ްފެނިގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރަޖިސްޓްރީެވ،2ްްމިއަދު ްބަޔަކު ްެއތައް ްގޮުތަގއި ްރައްޔިތުްނގެ ޤައުމެްއގެ

.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންްމިފަދަްބިލެްއްފާސްކުރާއިރުްމިްދެންެނވިްަކންތައްތަކުެގްމަްއޗަށްްފުންކޮްށްހިމެނިފައިވާކަން

ްއަޅުަގނުޑް ްކަމުގައި ްދާންޖެހޭ ްބައްޓަންވެގެން ްޤާނޫނު ްގޮތަކަށް ްލިބޭނެ ްހައްެލއް ްއެަކށީގެންވާ ްއެކަމަށް ްއަދި ވިސްނައި

ްކޮބަް ްކުށަކީ ްިސޔާސީ ްސިޔާީސްޤަބޫލުކުރަން.ްހަމައެއާއެކު ްއަޅުަގނޑުމެން ްބުނާިއރު ްކުށްކަމުަގއި އިކަމާ،ްނޫީންސިޔާސީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނުޑ ްވެސް ްކަމުގައި ްއޮންނަންޖެހޭނެ ނޑު ްމިންގަ ްތަފްސީލު ްބަލާނެ ްކަމަށް ކުށެއް

ނޑަްށްބޮޑެތިްކުށްކަމުަގއި،ްނޫނީްެވއްޖެއްާޔްގެންދަންޖެހޭްކުށްކަމުަގއިްީމގަ އަހަރުްބަޔާްނކޮށްފަިއ1ްްިއްރައީސް.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންެގްދިވެހިރާއްޖޭގައިްޢަމަލުކުރާް އޮންނަްއޮތުންްއެއީްއަޅުަގނުޑމެންނަށްްމިްފެންނަނީްޤައުމުތަކުަގއި،ްއަދިްއަުޅގަ

ް ްހުންނަނީ ްމި ްކަންތައް ްކުދިކުދި ްވަަރށް ްވެސް ްބަލާއިުރގައި 1ްްގޮތަށް ްހިެމނޭ،ްނޫނީ ްދުވަސް ްޖަލ1ްްުއަހަރު އަހަރުގެ

ް ްޙުކުމް ްއެހެންވީމާ، ްހުންނަ. ްޙުކުމް ްއަރުވާލުމުގެ ްޤައުމަށ1ްްްނޫނީ ްއަނެއް ްތުހުމަތަކަށް ްމީހަކު ްހުރި ޤައުމުގައި

ްވާންޖެހޭނެްކަމަށްްއޮންަންއޮތުންްައޅުަގނޑަށްްީހވަނ1ްްީގެންދާއިރުްއެއީް ްކަމުގައި ްކަމެއް ްއަތުވެދާނެ އަހަރުެގްކުށެއް

ނޑުމެންްެއއަށްްހަމަްކޮންމެވެސްްވަރަް ނޑުމެންްވިސްނާލަންްއެބަްޖެހޭްއަދިްއަުޅގަ ކަށްްިވްސނާލުންްރަނގަޅުހެން.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންގެްތެރޭަގއިްތިބިްމިްވަގުތުްވެސްްކުްށވެރިންްަކމަށްްބެލިދާނެްމީސްމީހުން،ް މިްބިލުންްހިމާޔަތްްހޯދާފައިްއަޅުގަ

ްހި ްބިލުން ްމި ްމީހުން ްތިބި ްހިންގާފައި ްޢަމަލުތަކެއް ްބޮޑެތި ްފަދަ ްކުށްވެރިވެދާނެ ްއެހެންްނޫނީ ްދެން މާޔަތްހޯދައިގެން

ްވިސްނާލަންޖެހިދާނެް ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަޅުގަ ްވެސް ްމިއީ ްވެސް. ްމިންވަރަކަށްތޯ ްކިހާ ްބޭނުންވަނީ ްދާން ޤައުމަކަށް

ނޑުމެންނަށްްއަުޑއިވެމުްން ނޑުމެންނަށްްދެންްއޮތްްއަނެއްްަމއްސަލަްއަކީްައޅުގަ ކަމެއްހެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްރާއް ްދަނީ ްވިިކގެންދާއިުރގަިއްމި ްއެ ްާވހަކަ. ްއޮތް ްސްޓޭޖުތަުކގައި ްއެކި ްމަރުޙަލާަގއި ްިވއްކާލުމުގެ ްބައިަތއް ްއެކި ޖޭގެ

ްޤާނޫނުންް ްފަދަ ްމިދެންނެވި ްތަނުަގއި ްއެ ްނޫނީ ްކުްށވެރިންތޯ. ްހުސް ްއެތެރެވާނީ ްތަނަށް ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުށްވެރި ްކޮންކޮން ްތިބޭނީ ްހާލަތްތަކުަގއި ްފަދަ ނޑަްށްއިސްތިސްނާވާ ްއަޅުގަ ްބަލައިލަންޖެހޭހެން ްއެބަ ްވެސް ންނެއްތޯ

ނޑުމެންނަށްްމިހާރުގެްސަރުކާރުންްމިދެންނެިވްފަދަްބިރުވެރިްޢަމަލެއްްހިްނގަމުންދާކަމުގެްވާހަކަްމިްދަީން ހީވަނީ.ްއަުޅގަ

ްއައްް ްވިްއކާލަިއ، ްަބއިތައް ްލ.އަތޮޅުގެ ްާއއި ްއައްޑޫ ްހާމަވަމުން. ްމިައދު ްބޮޑުކޮށް ްފާޅުކަން ްއަތޮުޅެގްވަރަށް ްލ. ްާއއި ޑޫ

ްމިއަދުް ްހާލަތަކަށް ްފަދަ ްގެއްުލންވާ ްއަށް ްފުރާނަ ްރަްއޔިތުންގެ ްތަނުގެ ްއެ ްވެއްޖެއްޔާ ްނޫީނ ްއަުޅވެތިކޮށް، ރައްޔިތުން

ްދިޔައިާމް ްވިސްނުން ްަސރުކާރުގެ ްހިސާބަށް ްވާ ްކަމުަގއި ްކަންތައްަތއް ްދަޢުވާުނކުރެވޭ ްއެއީ ްވެސް ްދިަޔއިމަ ކަންތައްތައް

ްހީވަ ްވިސްނަިއްއަޅުަގނޑަށް ްފުންކޮށް ްދޭތެރޭ ްއެކަމާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަދަްއކާއިުރ ްބިލެއްގައި ްމިފަދަ ނީ
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ްފާހަގަކުރަންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަމުަގއި ްމިްްބިރުވެރިކަމެއް ްކަންތައްތަކުން ްރަީއސް.ްމިފަދަ ކަންތައްތައް.ްޢިްއޒަތްތެރި

ްޤާނޫނެއްް ްމިފަދަ ްއަދި ްބަހައްޓަންެޖހޭ. ްިވސްނުން ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްގޮަތކަށް ްސަލާަމތްވާނެ ްަރއްޔިތުން ޤައުމުގެ

ްފަ ްބޮޑެތި ްއަދަުދެގ ްެއކިެއކި ްކުށްވެރިން ްބޮޑެތި ްފަދަ ްމިދެންނެވި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނަަގއިގެންްހެދޭއިރުގައި އިސާ

ްހިމާޔަާތިއް ްެއއީ ްގެންގުެޅވޭއިުރ، ްގޮްތގޮތަށް ްއެިކ ްނަންނަމުގައި ްއެިކ ްތަންތަނުގައި ްފަަދ ްދެންނެވި ްމި ގެނެސް

ްޤާނޫނުތަކުްން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމީހުންނަކީ ްއެ ްވެއްެޖއްޔާ ްނޫނީ ްގޮތަށް، ްބައެއް ްިތބޭ ްތެރޭަގއި ރައްކާތެިރވުމުގެ

ްގޮ ްބަެއއްގެ ްތިބޭ ްައޅުަގނޑުމެްންއިސްތިސްނާެވގެން ްއެއީ ްހުންނަހުރުން ްވިސްނުން ްސަރުކާރުގެ ްއެގޮތަށް ްތިބޭ ތަށް،

ްނަތީޖާް ްޭއގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބިލަކީ ްމިފަދަ ްރައީސް. ްކަމެއް.ްޢިއްޒަްތތެރި ްަކންބޮޑުވާންޖެހޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމެދު އެކަމާ

ްބިލަ ްހިތްހަމަޖެހޭ ްއަޅުަގނުޑމެން ްމެދު ްނަތީޖާއާ ްނެެރޭވ ްބަލާއިރުގައި ްދެންނެވިހެންްނެރެން ްމި ްހެދޭނީ ކަށް

ްމީގެްން ްޓަަކއި ްއަށް ްދިވެހިާރއްޖެ ްއަދި ްބަހައްޓަިއގެން. ްަމގަށް ްއެދޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވިސްނުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްނަޒަރުހިންަގިއް ްފުންކޮށް ްވެްސ ްމެދު ްކަންތައްތަާކ ްދިމާވެާދނެ ްމިކަމުން ްއަށް ްދިވެހިރާްއޖެ ްނޫނީ ދިމާވެދާނެ،

ނ ނޑުްކުރިންވެްސްއިޝާރާތްކުިރްފަދައިންްމިްބިލުްބަލައިގަތުމަކަްށްމައްސަަލްވިސްނަިއގެން.ްއަުޅގަ ޑުމެްނނަކަށްްއަުޅގަ

ްއަްށް ްިދވެހިރާއްޖެ ްއަދި ްމާއްާދތައް ްހުރި ްކަންބޮުޑވުން ްވާހަަކތައް ްމިދަންނަާވ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. އެއް

ކާްެމދުްއިތުރަށްްކޮމިީޓްސްޓޭޖުަގިއްވިސްަނއި،ްއެްާމއްދާތަކަށްްނުރައްކާވެާދްފަދަްގޮަތކަށްްަބްއޓަންކުރެވިފަިއވާްާމއްދާތަ

ްކުރިމަތިުނވާނެް ްނުރައްކަލެއް ްކަހަލަ ްއެއްެވސް ްސަބަބުން ްމިކަމުގެ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްބަދަލުގެނެސް، ގެންނަންޖެހޭ

ބޫލުކުރަނީްއެންމެްރަނގަުޅްގޮތަކަށްްއެްމާއްދާަތއްްބައްަޓންކުރެިވގެންްދިޔުމަކީްމިފަދަްޤާނޫނެއްްހެދޭއިރުްއަުޅަގނޑުްޤަ

ްގޮތްްކަމުގަ.ްެދއްވިްފުރުޞަަތށްްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްރިޟާގުރައިދޫް

ްާތއީދުކުރާ ްވެސް ްައޅުަގނޑު ްބިލަކީ ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ބިލެއްްް`ްޝުކުރިްއޔާ

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްފަދައިން، ްފާހަގަކޮްށލާ ްކުރިްނވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްބިލަކީ ްކޮންމެ ްއަިދ ްދަންނަވާލަން. ކަމުގައި

ްފަހުންް ްައޅުަގނޑުމެން ްއުނިކަންަތއްތައް ްބިލުގަިއވާ ްއެ ްވެސް ްބިލަކީ ްކޮންމެ ްނޫން. ްބިލެއް ްފުރިހަމަ ހުށަހެޅޭއިރުގައި

ްިއޞްލާޙުކުރާ ްމަރުޙަލާގަިއ ްކޮންމެހެންްްކޮމިޓީ ްއެހެންނޫންނަމަ ްވެސް. ްބިލަކީ ްކޮންމެ ްުހށަހެޅޭ ްތަނަށް ްމި ބިލެްއ،

ްކަމެއްް ްހުރިހާ ްތަޅުމުން ްިމ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަަސއްކަްތކުރާކަށްނުެޖހޭނެ. ްމަރުޙަާލގައި ްކޮމިޓީ އިތުރަކަށް

ނ ުޑްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެްނވީމާ،ްނިންމައިލެވުނީސް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްބިލުަގއިްވެސްްއުނިކަންަކންްހުންނާނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ްބޭފުޅުންް ްފަންނީ ްބެހޭ ްމިކަމާ ްބޭފުޅުން ްމަސައްކަތްކުަރްއވާ ްކޮމިޓީަގއި ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީގެ ްމަތީން އެގޮުތގެ

ހާޒިރުކުރަްއވަިއގެންްއެްބޭފުުޅންގެްވެސްްޚިޔާާލްެއކުަގއި،ްކޮމިޓީްމަރުޙަލާގަިއްބިލުެގްމަސައްކަތްްކުރިއަްށްގެންިދއުންް
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ޑުްއެދޭްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްއާދެ!ްއަޅުަގނޑުމެންެގްވާހަކައިަގއިްސުޕްރީމްްކޯޓުެގްވާހަކަްދައްކައި،ްސުޕްރީްމްއަޅުަގނ

ްހިތާމަކުރަންޖެހޭް ްއެއީ ްވާހަކަދެްއކެވޭތީ ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްރަްއދުވާ ްބަސް ްކުޑައިމީސް ނިޑޔާުރންނަށް ްފަ ްޢިްއޒަތްތެރި ކޯޓުގެ

ްއާދެ!ްޤާނޫނުއަާސސީެގް ްޮއތް،ްެއްމާއްދާެގް)ނ(ގައި.ްްވަނ149ްްަކަމެއް. ްއެބަ ްބުނެފައި ްސާފުކޮށް ްވަަރށް މާއްދާަގއި

ް ްއުމުރުން ްމީހަކީ ްކޮންމެ ްޢައްޔަންކުރާ ްކަމަށް ނޑިޔާރު ްފަ ްކޯޓުގެ ނޑިޔާރ39ްްުސުޕްރީމް ްފަ ްއެުކ، ްވުމާ އަހަރުވެަފއި

ް ްމި ްވަކީުލކަމުގައިްނުވަތަ ްޤާނޫނީ ްމަދުވެގެނ2ްްްކަމުގައިްނުވަތަ ްއެުކްއަހަރުްދ7ްުކަމުަގއި ްތަޖުރިބާލިބިފައިވުމާ ަވހުގެ

އިސްލާމީްޝަރީޢަތްްނުވަތަްޤާނޫނީްދާއިރާްއިންްޢިލްމުްލިބިފައިވާްމީހެއްްކަމުަގއިްވާްނާވނޭ.ްމިއީްޤާނޫނުއަސާސީަގއިް

ްމަޖިލީހުންް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަލައިލަންޖެހޭ ނޑުމެން ނަޑއަޅާްޝަރުެތއް.ްައޅުގަ ްކަ ްގޮުތގައި ްބޭފުޅުންގެްޝަރުުތގެ އެ

ްފާސް ްމަސައްކަްތކުރަްއަވނީ. ްކޯޓުަގއި ްސުޕްރީމް ްބޭފުޅުން ްއަޅުަގނޑުމެނ7ްްްކުރި ްވެސް ްތެޭރގައި ނޑިޔާރުްނގެ ފަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްމަސައްކަތްކުަރްއވަނީ. ްއެ ްތާނގައި ްއެ ްބޭފުޅުން ްފާސްކުރި ްއަުޅަގނޑުމެން ވޯޓުދީގެން

ދާްއަށްްބެލީމަްވަރަށްްރަނގަޅަށްްއެނގޭ.ްެއއީްމިްމާއްދާގަިއްއިސްކަންްދޭންޖެހެނީްއިސްލާމީްޝަރީޢަތަށްކަންްމިްމާއް

ްތެރޭަގއިް ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ ްތިއްެބވި ްއެތާ ްއެހެންވީމާ، ްއިން. ްދާއިރާ ްޤާނޫނީ ްނުވަތަ ްޝަރީޢަތް ްއިސްލާމީ ްބުނޭ އެބަ

ނޑަށްްބޭފުޅުންްއެބަްތިބިކ6ްައިސްލާމީްޝަރީޢަތާއިްޤާނޫނު،ްއެްދެްބައިންްކިަޔވާފައިްތިިބްހަމަގައިމުްވެސްް ންްއަުޅގަ

ްއިސްލާމީް ްތަނުގައި ްމި ްއެހެންީވމާ، ްކަމެއް. ްފުރިހަމަ ްލިބިގެްނދާ ްއިތުރަށް ްއިތުރަށް، ްެއީއ ްއެހެންވީމާ، ފާހަގަކުރެވޭ.

ްތަނެއްގަިއް ްއެ ްބަޔަކު ްތިބި ްކިޔަަވިއގެން ްރަނގަޅަށް ްޝަރީޢަތް ްއިސްލާމީ ްޤައުމެއްަގއި ްޢަމަލުކުރާ ޝަރީޢަތަށް

ްވާނަް ްކަމުަގއި ނޑުްމަސައްކަތްކުާރ ްއަުޅގަ ްކަުމގަިއ ްފުރިހަމަކަމެއް ްވަރަްށ ްލިބޭ ްޤައުމަށް ްެއ ްތަނަކަށާިއ ްެއ ްއެީއ މަ

ވަަންމާއްާދގެް)ހ(ގައިްއެބަްބުނޭްިމްމާއްދާެގް)ހ(ގަިއްބަޔާންކޮށްަފއިާވ،149ްްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭ.ްހަމަްއެާއއެކުް

ްޝަރުތުތަ ްބަޔާންކޮށްަފިއވާ ް)ހ(ަގއި ްމާްއދާގެ ްމި ްބުނަނީ ްމި ްއަންނަނިވިް)ށ(ގައި ނޑިޔާރުންަގއި ްފަ ްއިތުރުން ުކގެ

ް ްބުނެފައި ްފުރިހަމަވާންޖެހެއޭ.ްއެހެން ްމީހެއ1ްްޝަރުތުތައް ްޖަމާޢަތުގެ ްވުމާ،ްސުންނަތް ްކަމުަގއި ްވަީންމުސްލިމަކު ގައި

ްޤަބޫލެ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްޤައުމުތަކުގައި ްޢަމަލުކުރާ ްސިސްޓަމް ްލޯ ްކޮމަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްއްކަމުގަިއވުން.

ްކަމަކަށްް ްާލޒިމު ްއެއީ ްވުން ްމުސްލިމަކަްށ ްތެރޭގައި ްީމހުންގެ ްއެ ްކަމަކަށް. ްއޮންނާނެ ްެއއް ްާމއްދާ ްމިގޮތަކަށް ނުކުރެވޭ

ްމޮޅުް ްމާ ްއެއީ ްސިސްޓަމު ްލޯ ްކޮމަން ްތަނުގައި ްމި ްއެހެންވީާމ، ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ނޑެއް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ވާނެ

ނޑުމެންްބުނާނެްޖާގަްެއއްްނެތް.ްސިސްޓަމަކަށްްވެގެންްުނވަތަްކޮމަންްލޯްސިސް ޓަމޭްމިްތަުނގަިއްހިނގަންވާނީްއަުޅގަ

ްއެާއެއުކް ްހަމަ ްއަދި ްއެނގެން. ްޝަރީޢަތް ްއިސްލާމީ ްކުޭރ ްއެބަ ްލާޒިމު ްއިން ްޤާނޫނުއަާސސީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްމާއްދާގެ ްދެންނެވި ްމި ްހަމަ ްއެބަ ްޖެހޭ.ްއޭެގއިތުރުން ްއެބަ ްވާން 3ްްމުސްލިމަކަށް ްނަންބަރުގައި އެބަްޝަރުތުކުޭރްވަނަ

ްކުރިކަންް ްކުެށއް ްރިޝްވަތުގެ ްނުވަތަ ްކުށެއް ްޚިޔާނާތުގެ ްނުވަަތ ްކުށެއް ްަކނޑަެއޅިފަިއވާ ްހައްެދއް އިސްލާމްދީނުގައި

ނުޑްމިް ްވާތީެވ،ްއަުޅގަ ްަކމަށް ްއިސްލާމުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިީއ ްުނވުން. ްކަމުަގއި ްީމހެއް ްސާބިތުވެފަިއވާ ޝަރީޢަތަށް

ްޝަރީޢަތް ްއިސްލާމީ ްހުރުްންްކުރަނީ ނޑިޔާރުންަގއި ްފަ ްކަމަށްވާތީެވްއެ ްމުސްލިމުން ނޑުމެްނނަކީ ްވާީތވެ،ްއަުޅގަ ކަމަށް
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ނޑެްއް ްއަުޅގަ ްޤައުމުތަކުަގއި ްޢަމަލުކުރާ ްސިސްޓަމަށް ްލޯ ްކޮމަން ްއެހެންނަމަވެސް ްޝަރުތަކީ. ްމި ްޝަރުތެއް ލާޒިމުކުރާ

ނޑުމެންްމިްޤައުމުަގއިްމިްތަންފީޛުކުރަީންްޤަބޫލެއްްނުކުރަންްމިްމާއްދާްވެސްްއޮންނާނެްކަމަކަށެްއ.ްެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ްިއސްލާީމް ްވާތީެވ، ްކަމަށް ްއެއްގޮތަްށ ްޝަރީޢަތާ ްއިސްލާމީ ްގެންދަނީ ްމި ްޝަރީަޢތްކުރަމުން ްތަނުގައި ްމި ނުވަތަ

ްޝަރީޢަތްްރަނގަޅަށްްދެނެަވަޑއިގަންަނވާްބޭފުޅުންްއެތާްުސޕްރީމްްކޯޓުަގއިްވެސްްއަދިްަހއިްކޯުޓަގއިްވެސްްއަދިްދަށު

ނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންނޫންކަމުގައިްވާނަމަް ކޯޓުތަުކގައިްެވސްްތިއްބެވުމަީކްއެއީްވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެއްްކަމަށްްއަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއަދިްޤާނޫނެއްްހަދާފައިްފޮނުވިކަމުގައިްވިޔަސްްމިްހުށަހެޅިފައިވާްބިލުްމިއީްވަރަށްްފުރިހަމަްބިލެއް.ް

ްކަންތައް ްހުރި ްބިލުގައި ްއިސްލާީމްމި ްދަންނަވާ ްމި ްކުރުމުގައި ްޙުކުމްތައް ްއެއާމެދު ްނުވަަތ ްތަންފީޛުކުރުމަށް، ަތއް

ްހިނގައިދާނެ.ް ްނުވެ ްކަމަކަށް ްފަސޭހަ ްއެހާ ްކުރުމަކީ ްޙުކުމްތައް ްމި ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްާވނަމަ ްކަމުގައި ްނޭނގޭ ޝަރީޢަތް

މަްބިލެއް.ްމިްބިލަށްްއިތުރަށްްއިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރާްގޮުތގައިްމިްބިލަކީްވަަރށްްފުރިހަ

ނުޑްޤަބޫލުކުރަން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް ްކަންތައްތައްްކޮމިޓީގެްމަރުޙަާލގައިްކުރާނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަވީ.ްަގޑިއިރުްހ1ްައަށްްަކނަޑއެޅިފައިްއޮތ9ްްްމިްހިސާބުންްއެޖެންޑާްއައިޓަުމް

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ19ްް
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްްއަށ19ްްްއައިޓަމު ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްމަސައްކަތް. ްނުނިމިހުރި ްދަނީ. ްމި ނޑު ސަރުކާުރގ19.1ްްެއަޅުގަ

ް ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްިރާޔޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްވިލުފުށީ ިދވެހިރާއްޭޖގެްް،78/71ފަރާތުން،

ްޤާނޫނަށްް ްބެހޭ ްނެގުމާ ްޗާޖު ްސާރވިސް ްއެއަރޕޯޓު ްއަތުން ްފަސިންޖަރެއްގެ ްފުރާ ްބޭރަށް ްރާއްޖޭން އެއަރޕޯަޓކުން

ް ްއަށް ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްގެންދިއުން. ްކުރިއަށް ްަބހުސް ްބިލުގެ 8ްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްއޮތް.42ްްމިނެޓު ްއެބަ ްބާކީ ސިކުންތު

ްހަމަވެފަ ްވަނީ ްވަގުތު ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ .39ްް ްއަށް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްއޮްތ. ްއެބަ ްވަގުތު 5ްސިކުންތުގެ

މިނެޓުްއަދިްބާކީްއެބަްއޮތް.ްވަކިްޕާޓީއަކަްށ5ްްމިނެޓު.ްޤައުމީްޕާޓީްއަށ5ްްްސިކުންތުގެްަވގުތުްއެބަްއޮތް.ްޕީ.އޭްއަށްް

ްފުރުޞަތު ނޑު ްައޅުގަ ްއެދިވަަޑއިގަތުމުން ްމެންބަރުންްފުރުޞަތަށް ްފުރަތަމަްނިސްބަތްނުވާ ްއެންމެ ނޑު އަރުވާނަން.ްއަޅުގަ

ްއަށް.ްهللاްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީ،ްގަޮލުޅްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއީވާްޢަބްދު

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު
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ޓުްހުށަހަޅުއްވަުމންްމިއަދުގެްސަރުކާރުގެްމާލީްވަނަްއަހަރުގެްދައުލަތުގެްބަޖ2913ްެޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ވަޒީރުްވިދާޅުވީްއާމްދަނީްއިުތރުކުރަްއވާނަމޭ.ްދައުލަތަށްްަވންްއާމްދަނީްއިތުރުކުރަްއވާނަމޭ.ްދައުލަތަށްްވަންނަްއާމްދަނީް

ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެެހންނަމަވެސް ްފުޅާކޮްށގެނޭ. ްބިންގާ ްއިޤްތިޞާދީ ްފަރާތުްންއިތުރުކުރަްއވާނީ ގެ

ްގެންދިަޔއިްން ްދަންނަވަމުން ްތަކުރާރުކޮްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަހުްސގަިއ ްބަޖެުޓގެ ްދުވަހު ްއެ ްތަކުރާުރކޮށް، އަޅުަގނޑުމެން

ްނުފެނެއޭ.ް ްތަނެއް ްފުޅާާވ ްބިްނގާ ްއާމްދަނީގެ ްހާލަތެއްގައި ްއެްއވެސް ްބަޖެުޓގައި ްހުށަހެިޅފައިވާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ް ްއިތުރުކުރާން ްރައްޔިތުންގެްއާމްދަނީ ްފެންނަނީ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްެގންގުޅޭ ްވިސްނުމެއް ްފަރާތުން ސަރުާކރުގެ

4ްފަރާތުންްރައްޔިތުންގެްއަތުންްނަގާްޓެކުހާއިްަރއްޔިތުންގެްައތުންްނަގާްފީތައްްއިތުރުކޮްށެގންނޭ.ްބަޖެޓުްހުށަހެޅިގެންް

ްއަުޅަގނ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްެވގެންދިޔައިރު ްވާހަކަިއެގްމަސްދުވަސް ްދެއްކި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތީ ްމި ޑުމެންނަށް

ްމިް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނުފެނުނު. ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްތަެންއ ްފުޅާކުރި ްބިންގާ ްއާމްދަނީގެ ްފެންނަން. މިސާލެއް

ްއަ ްފަސިންޖަރުންގެ ްފުރާ ްއެއަރޕޯޓުން ްތަން. ްއިުތރުކުރާ ްފީތައް ްއަދި ްޓެކުހާ ްނަގާ ްއަތުން ްރައްޔިތުން ތުންްފެންނަނީ

ް ްއޮތް 18ްްނަގާން ްބަދަލުގައި ްމ39ްްިޑޮލަުރގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަން ްޖަްއސާ ޑޮލަރަށް

ްތާއީެދްއް ްއަޅުަގނޑުމެނެއް ްކުރާކަށް ްއިތުރު ްފީ ްމި ްބިލަކަށް ްމި ނޑުމެނެއް ްއަޅުގަ ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ފެންނަނީ.

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްހާލަތެއްަގއި ްއެްއވެސް ްނުކުރަން. ްއެ ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކޮންމެހެން ްތާއީދުނުކުރަނީކީ ްމި ްބިލަށް ްމި 25ްން

ް ްފީ ްމި ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނޫން. ްއިދިކޮޅުހެދީމަކާ ްހަދާންއުޅުނީމާ ްޤައުމަށ25ްްްޑޮލަރަށް ްއުޅުނީމާ ްޖައްސާން ޑޮލަރަށް

ްިކޔާފައި ްއެްއޗެކޭ ްނަގައިގެްނނުވާނެ ްކޮންމެހެންވެސް ްކިަޔއިެގން ްޓަަކއޭ ްފަރާތުގަިއް،ްޓަކައި،ްދީނަށް ްއިދިކޮޅު ެއްދުވަހު

ތިބި،ްމިއަދުްސަރުކާރުަގއިްިތބި،ްމިއަދުްމިްބިލުްހުށަހަޅައިގެންްމިްއުޅޭްފަރާތްތަކުންްދައްކަމުންްގެންދިޔަްވާހަކަްއަށްް

ް ްދުވަހު ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވަނީކީ. ްމި ްތާއީދުނުކުރާނަމޭ ްއަޅުަގނުޑމެން ްނޫން ްއެއް ޑޮލަރަށ25ްްްހުރެ

ޑޮލަރަްށ25ްްޅުނީްއެއީްިޑވެލޮޕްމަންޓުްފީްއެއް.ްެއއަރޕޯޓަށްްެގންނަްތަރައްޤީއަކާްިވއްދާފައިްއަޅުަގނޑުމެންްޖައްސާންއު

ްޚިދުމަތްތައ18ްްް ްެއއަރޕޯޓުެގ ްހުށަހެޅީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުހށަހެޅީ. ްދުވަހު ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިތުުރކުރާން ޑޮލަރުން

ްަޖއްސާ ްތަނަށް ްއެ ްފަސިންޖަރުންނާއި ްބަލައިގަންނަ ްވިޔަފާރިކުާރް، ްެއކިެއކި ްެއއަރޕޯޓުގެ ްއަދި ްފްލައިޓުތަކާ، ުފރާ

ް ްައޅުަގނޑުމެްންހުށަހެޅި ްގޮތުން ްފުޅާުކރުމުގެ ްޚިދުމަތް ްއެްއ.25ްްވިޔަފާރިތަކަށް ްފީ ްޑިވެލޮޕްމަންޓު ްއެއީ ްއެއީ. ޑޮލަރު

ް ްރަީއސް،ްައޅުަގނޑ25ްްުތަރައްޤީްނިމުނީމާ ްިޢއްޒަތްތެރި ްގޮތަށް ްހުއްޓައިލާ ްއޮންނަނީ.ްޑޮލަުރްނެގުން ްހުށަހަޅާފައި މެން

ްއެނޭގް ްއެބަ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްދަންނަވަނީ،ްއަޅުަގނޑުމެނަށް ްމި ްނުކުރެވެއޭ ްތާއީދެއް ނޑުެމނަށް ްއަޅުގަ ްބިލަށް ްމި މިއަދު

ްޓަަކއި،ް ްަޤއުމަށް ްއަެނއްާކވެސް ްއެނގޭ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްނުހިނގާ. ްމިއަދަުކ ްތަަރއްޤީ އެއަރޕޯުޓގެ

ްޓަކައޭ ްއިންޓަރނޭޝަނަލްްްދީނަށް ްނާޞިރު ްއެއަރޕޯުޓ،ްއިބްރާހީމް ްދިވެހިންގެ ްބޭރުކޮށްލުމަށްފަހު ްޖީ.އެްމ.އާރު ކިޔާފައި

ްދައުރުެގް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްމައުމޫނު ްއެއަރޕޯޓު ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްމާލޭ ްއެއްކަލަ ްައނބުރާ ްއަލުން ްއޮތީ ްއެ އެއަރޕޯޓު

ްފޫގޮއްސަ. ްފުރާޅުން ްޮގއްަސ. ްފެންވަރަށް ްފަހަރުްްއެއަރޕޯޓު ްއަނެއް ްޖައްސަިއގެން ްބާލިދީ ްފެންތިކިތަޅަނީ. ބޮލަށް
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ްނުނެގޭނެ.ް ްއެއް ްފީ ްނުެދވެންޏާ ްޚިދުމަތެއް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްއޮީތ. ްއެ ްގޮއްސަ ްހިސާބަށް ްހިންގާ އެއަރޕޯޓު

ނުމެްއ،ްފިކުެރއްްޚިދުމަތެއްްނުވެސްްެދވޭނެްިއނގޭތޯްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްޚިދުމަތެއްްނުދެވޭނެ.ްެއްއވެްސްކަހަލަްވިސް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްއުޅެނީ ްއެ ްވެރިކަންކުރާްނެވގެން ްނެތި ްފިކުރެއް ްވިސްނުެމއް ްއެްއވެސް ްބަޔަަކށް، ްހަވާލުވި ްވެރިކަމާ ނެތި

ްަރއްޔިތުންނަކަށްް ްނުކުރެވޭނެ. ްއިތުރުކަެމއް ްނޫން ްޫފބެއްދުން ްބަޣާވާްތ ްހަވާލުވެަފއި ްވެިރކަމާ ްބަާޣވާތްކޮްށގެން ރައީސް،

ްެއއްް ްއާސަންދަްތަރައްޤީގެ ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްނެތް. ްވިސްނުމެއް ްކަހަލަ ވެސް

ްައާޅންވެގެން،ް ްނެތް.ްފްލެޓުތައް ްޮޑްކޓަރަކު ްހަނިކޮށްފި.ްއައި.ޖީ.އެމް.އެުޗަގއި ްފްލެޓ19ްްުހުއްޓާލައިފި.ްާއސަންދަ ހާސް

.ްެއީއްބޭންކްރަޕްޓުްވެަފއިްއޮްތްކުްނފުންޏެއް.ްއެްމީހުންްވެސްްއަޅާންެވގެންނޭްިކޔަިއގެންްގެަނއިްތުރުީކގެްކުންފުންޏެއް

ފްލެޓުތަކެއްްވެސްްއެޅޭްގޮެތްއްނުވި.ްއެޗް.ޑީ.އެފް.ސީްއިންްލޯންދިނުންްހުއްޓާލައިފި.ްއިންޑިޔާްއަށްްބޭސްފަރުވާްއަށްް

ް ްވެރިކަުމގަިއ،ްފެބްރުއަރީ ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްނޫން. ްލިބެނީކީ ްވިސާ ްހަމ7ަދާކަށް ްއާ ްހަމައަށ7ްްއަްށ،ްފެބްރުއަރީ އާ

28ްް ްައގަށް ްދައުރުގެ ްމައުމޫނު ްއަނެއްާކވެްސ ްމިހާރު ްކިލޯ ްމަހުގެ ްހުރި ްއަނެއްާކވެްސ6ްްރުފިާޔަގއި ްއަށް ރުފިޔާ

ްބުނަނީް ްއިން ްމިނިސްޓްރީ ްއެޑިއުކޭޝަން ްބުނީމާ ްދަށަށްދަނީއޭ ްފެންވަރު ްސްކޫލުތަކުގެ ްއެިޑއުކޭޝަނުްނ ވައްޓާަލއިފި.

ްޒިން ްބުނަނީްބެލެނިވެރިން ްސަރުކާރުން ްއަެނއްާކވެސް ްބުނީމާ ްނުދެވެއޭ ްޚިދުމަތެއް ްިހޔަލުން ްކުޑަކުދިންގެ މާނުނަގަނީއޭ.

ްނުދެވެއޭް ްޚިދުމަތެއް ްރަްއޔިތުންނަކަށް ްމަރުކަޒުތަކުން ްބޭނުންވާ ްއަށް ްއެހީ ްޚާއްޞަ ްޒިންމާނުނަގަނީޭއ. ބެލެނިވެރިން

ްޒިންމާނުނަގަ ްބެލެނިވެރިން ްބުނަީނ ްއަނެއްާކވެސް ްއެްއްބުނީމާ ްޒިންމާ ްކަހަލަ ްެއއްވެްސ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ީނއޭ.

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިއީ. ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްސަރުކާރެއް ްބަޣާވާުތގެ ްރެކޭ، ްއަހަުރ2998ްްނުނަގާ، ވަނަ

ްހާލަ ްބަނގުރޫޓުވާ ްޮއތީ ްޤައުމު ްއެނގޭ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްހަވާލުވިއިރު ްވެިރކަމާ ްފަރާތުން ތުގަ.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ

ް 2999ްްއެހެންނަމަވެސް ްއަަޅއި، 59ްްފްލެުޓ ްހަދައި، ްބަނަދރެއް 16ްްއެތައް 4ްްނަރުދަމާ، ްމަގުހަދަިއ، 7ްރަެށއްެގ

ްމަނިކުފާނުެގް ްއެ ްއާއި ްބޭފުޅާ ްހުންނެވި ްވެރިޔަކަށް ްއެްމ.ޑީ.ޕީގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހިއްކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިން ރަށެއްގެ

ނަޑއެ ްކަ ްސަުރކާަރށް ްއޮތް ްޚިޔާލެްއްފަހަތްޕުޅުގައި ްގޮުތގެ ްކަންކުރާނޭ ްމަޝްރޫޢަކާއި ްތަރައްީޤގެ ްވިސްނުމަާކއި ިޅގެން

ްަރއީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތީީތވެ. ްވިސްނުމުަގއި ްފިކުރެއް ްއެހެން ްމެނުވީ ްތަަރއްޤީ ްަރއްޔިތުންގެ އޮތީތީވެ.

ްޢިްއަޒތް ްފޯރުކޮށްދެވުނީ. ްވަޢުދު ްވީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރަްއޔިތުންނަށް ްބަޣާވާުތގެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް. ތެރި

އަހަރުްލިބުނަސް،ްނުވެސްްލިބޭނެ.ްއިތުރުްމިްއަހަރުގެްބާކީްއޮތްްތާނގައިްވެްސ3ްްސަރުކާރަކަށްްނުކުރެވޭނެ.ްއިުތރުް

ްހަމައެކަ ްރައްޔިތުންނަށް ްުނކުރެވޭނެ. ްކަމެއް ްއިތުރު ްނޫްނ ްފަސްއެޅުން ްއެމް.ޑީ.ބަޣާވާތަށް ްުއއްމީދަކީ ްއޮތް ޕީެގްނި

ްއަލުން ްައއިްސްްވެރިކަމެްއ ްވެރިކަެމއް ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްއޮންނާީތވެ. ްޔަޤީްނކަން ްއަންނާނެކަުމގެ ްރާއްޖޭެގ ްދިވެހި އަނބުރާ

ނޑުމެންްއޭރުްފޯރުކޮށްދެމުންދިޔަްތަރަްއޤީގެްމަޝްރޫޢުތައްްއަލުންްައނބުރާ....  ރައްޔިތުންނަށްްއަުޅގަ

ް

 ވެލިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:
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ނޑުމެންްކުރިމަތީގައިްިމއޮތްް`.ްއާ ިދވެހިރާއްޖޭެގްެއއަރޕޯޓަުކންްރާއްޖެްއިންްބޭރަށްްފުާރް،78/71ްދެ!ްއަުޅގަ

ްދަންަނވައިާލއިރުަގއިް ްއެްއޗެއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިޞްލާޙާ ްބެހޭ ްނެގުމާ ްޗާޖު ްސަރވިސް ްއެއަރޯޕޓު ްއަތުން ފަސިންޖަރުން

ްވަ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްއިޞްލާޙު ްދަންނަވާނީ،ްމި ްމިްއަޅުަގނޑު ްހުށަހެޅިފައި ްނަމަވެސް ްފަހުން ްތަންކޮޅެއް ްކުޑަ ްއަދި ނީ

ްވަީން ްވިދާުޅވެފައި ްޖަލްސާގައި ްހުށަހެޅުއްވި ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްހުށަހަޅުއްވަމުން ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ްމި ވަނީ

!ްއެްދުވަހުްއެއަރޕޯޓުންްސަރވިސްްޗާުޖެގްގޮތުަގއިްފުރާްފަސިންޖަރުންގެްއަތުންްނަަގއިްފީްބޮޑުކުެރވޭނެްވާހަކަ.ްއާދެ

ް ްވަނީ ްއޮީތ25ްްވިދާޅުވެަފއި ްމި ްއިޞްލާުޙގައި ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްކުރިމަތީގައި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ޑޮލަރަށް.ްއެހެންނަމަވެސް

39ްް ްނަގަމުންދިޔައީ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމައަށް ްއާދެ!ްމިހާތަނާ ްހަމައެހެންމ12ްްެޑޮލަރު. ްއަދި ޑޮލަރު.

ް ްނަގަމުންދަނީ ްޑ18ްްޮމިހާރު ްެވއްޖެއްާޔ ްޤާނޫނަކަށް ްފާސްވެ، ްއިޞްލާޙު ްމި ްދެން ްނެގެމުންދާނީ.39ްްލަރު. ޑޮލަރު

ްއަދިް ްކަމެއް. ްއެްއ ްއާމްދަނީ ްކިހާވަރެްއގެ ްލިބޭނީ ްަސބަބުން ްމީެގ ްނެތް ްުހށަހެޅިއިރުަގއި ްއިޞްލާޙު ްމި ޙަޤީޤަތުގައި

ކިހާވަެރްއގެްފައިދާްއެްއކަން.ްކިާހވަރެްއގެްްހަމައެހެންމެ،ްޓޫރިޒަމްްދާއިރާްއަށްްނޫނީްިވއްޔާްއިޤްތިޞާީދްގޮތުންްލިބެނީ

ްމިް ްދިވެހިރާއްޖައި ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ްނެތް. ްއެއް ްލިބިފަ ްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ްއެ ްކަެމއް. ގެއްލުމެއް

ްގި ްއަށް ްތަރައްޤީ ްވަނީ ްވެްސްމި ްތަނެއްގައި ްހުރިހާ ްާޚއްޞަކޮށް ްރަށްރަށުަގއި ްިދވެހިރާއްޖޭެގްެއކި ނަގުަންވަގުުތްވަނީ

ްވެސްް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްޓަކައި ްފުރިހަމަކުރުމަށް ްމަޝްރޫޢުތައް ްއެހެންކަމުން،ްއެ ްފެށިފަ. ްދާން ްކުރިއަށް މަޝްރޫޢުތަކެއް

ްކުރަންޖެހޭް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއާމްދަނީން ްލިބޭ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްފަިއސާ ްބޭނުންޭވ. ްއެބަ ފައިސާ

ްފޫ ްވެސް ްހަމަޔަޤީނުން ްދެންނެވީްޚަރަދުތައް ްމި ްޤަބޫލުކުރެވެމުންދަނީ. ްއެންމެންނަށް ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ނުބެއްދޭކަން

ްހުށަހެޅެމުންް ްތެރޭގައި ްއަުޅަގނޑުެމންގެ ްތެރޭަގއި ްއަަހރުތަކުގެ ްގިނަ ްވޭތުވެިދޔަ ްކަމުގައި ްބަޖެޓެއް ްޑެފިސިޓް ބަޖެޓަކީ

ނޑަކަށްްވެސްްުމޅިއަކުންްާތއީދެއްްނުކުެރވޭ.ްޑޮަލރަކަށްްއަޅ39ްްުދިޔައީ.ްއާދެ!ްައޅުަގނޑުްދަްނނަވާލަންްބޭނުންވަނީް ގަ

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްމިކަމާ ްގެްނޮގސްގެން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަލައިގަެނ، ްބިލު ްމި ްޓަކައި ްމިކަމަށް ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ްއިތުރުކޮށްގެ ްގޮތަކަށް ްކަަހލަ ްއިތުރުވާ ްޗާޖު ްމިްސަރވިސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބެލުމަށްފަހުގައި ްބެލުންތައް ްމިްބަލަންޖެހޭ ން

ނުޑެގް ްއަުޅގަ ްއެތަންމިތަނުަގއި،ްޚާއްަޞކޮށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދެންނެވީ ްމި ްކަމެކޭ.ްމިހެން ްމުހިއްމު ްފާސްކުރުމަކީ ޤާނޫނު

ްހަމަް ްއަދި ްނިޒާމު ްނަރުދަމާ ްބަނދަރާިއ ްރަށްރަށުގެ ްމި ްފޮއްޫދ، ްއަދި ްހުޅުދޫ ްވެލިދޫ، ްރަުށަގިއ ްތިން ްވެސް ދާއިރާގެ

ނޑަށްފަ.ްއެހެންކަމުންްމިްކަމަށްްވެސްްހަމަްބަިއވަރުްފައިސާްޭބނުންވޭބޯފެނުގެްނިޒާމުްވަނީްހަދަންޖެހި ހީވަީންް.ްއަުޅގަ

ނޑަެއޅިފައިް މިްމަޝްރޫޢުތައްްނުފެށިގެންްއުޅެނީްސަރުކާރުަގއިްފެށޭވަުރގެްފައިސާްނެތުމާްއެކުހެން.ްބަޖެޓުގައިްއަދިްކަ

ްޗާ ްސަރވިސް ްިމ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްެއހެންކަމުން ްވީނަމަެވސް. ްއޮތްކަމުަގއި ްތާއީދުކުރެވޭ. ްނެގުމަށް ޑޮލަރަށ39ްްްޖު

ްއެހެންކަމުން،ް ްނިމުމަށްފަހުގަ. ްދިރާސާކޮށް ްބަލައި ްއަށް ްފުރިހަމަ ްމިއަށްވުރެ ނޑަށް ްައޅުގަ ްތާއީދުކުެރވޭނީ އަޅުަގނޑަށް

ްމަސައްކަތްކޮްށގެން ްއިތުރު ްފޮނުަވއިގެްނ ްކޮމިޓީއަކަށް ްބިލު ްމި ްނެތް ްއިޢުތިރާޟެއް ްކަހަަލ ްެއްއވެސް ްއަޅުަގނުޑގެ

މަޖިލީހުގެްތަޅުމަށްްގެނެސްގެންްމިްބިލުްފާސްވެގެންދިއުމަކަށް.ްއެހެންްމިްދެންނެވީްއަޅުަގނޑުމެންްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިް
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ްބޭނުންވާކަން.ް ްއިތުރުކުރަން ްއާމްދަީނ ްއަށް ްރާއްޖެ ްވެސް ްހަމަޔަޤީނުން ްޤަބޫލުކުރައްވާނެ ްވެސް ްމެންބަރުން ހުރިހާ

ްބޭނުންވާއިުރގަ ްއިތުރުކުރަން ނޑުމެންްއާމްދަނީ ްއަުޅގަ ްވަރުގެ ްއެ ްސަރުކާރަްށ ްަމސައްކަތްކޮްށގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އި

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްނަމަވެްސ ްއިތުުރކޮްށގެން ްޓެކްސް ްމިފަދަ ްއެހެންކަމުްނ ްނުލިބޭކަން. ްފަިއސާ ްފޫބެއްޭދވަރުެގ ކަންކަން

ްގޮް ްގުޅޭ ްއެއާ ްހަމަ ްއަދި ްސެްކޓަަރށާ ްޓޫރިޒަމް ްއިުތރުކުރާއިރު ްޓެކްސް ްގުޅުންހުރިްއެހެންނަމަވެސް ްމިއާ ްދެން ތުން

ްމިސާލަކަށްް ްއަޅުަގނޑު ްއެއްތޯ. ްފައިދާ ްކިހާ ްލިބޭނީ ްވިްއާޔ ްނޫނީ ްކިހާވަރަކަށްތޯ. ްެގއްލުންވާނީ ކަންތައްތަކަށް

ްތަނަށްް ްއެ ްކޮންމެ، ްނަގާ ްެވްސ ްތަނުން ްއެ ްތައިލެންޑު. ްޤައުމެއް ްނޫން ްދުރު ްމާ ނޑުމެްނނާ ްއަުޅގަ ބަލައިލާއިުރގައި

ްކޮންމެްމީހެއް ްއަުތންްނަގާްއެތެރެވާ ނޑުމެްނގެްރާއްޭޖގައިްމިހ39ްްާގެ ޑޮލަރުްމަދުެވެގން.ްއެހެންކަމުން،ްމިފަދަްއަުޅގަ

ްއެްއޗެްއެގް ްަނގާ ްމިހާރު ްއެއީ ްޑޮލަރު، ްތިރީަހކަށް ްގާްތަގނޑަކަށް ްހަދައިގެްނ ްޖަމްޕެއް ްބޮުޑ ްމިހާ ްކުއްިލއަކަށް ބޮޑު،

ްނަގާއިުރގަިއ، ްގާތަށް ްއެއްބަޔާ ްބައިކުޅަ ްދެ ްކަމުގައިްްގާތްަގނޑަކަށް ްވިސްނާލަންޖެހޭ ނޑުމެްނ ްއަޅުގަ އެހެންކަމުން

ްއަދަދުް ްއޮތް ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްތާއީުދކުރަން.ްއެހެންކަމުން،ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނެގުމަށް ްޓެކްހެއް ދަންނަވަން.ްމިފަދަ

ޓީއަކަށްްފޮނުއްވުމާްމެދުްމިއީްއަޅުަގނޑަށްްއަދިްމުޅިންްއެންމެްހިތްހަމަޖެހޭްއަދަދެއްްނޫން.ްއެހެންކަމުން،ްމިްބިލުްކޮމި

ްއަޅުަގނޑުްއިޢުތިރާޟެއްްނެްތްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުިރްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްްދެްއިވްފުރުޞަތަށް.

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްهللاއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްެއައރޕޯޓުތަކުން ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ް،ްއާދެ!ްޝުކުރިއްޔާ ްގޮުތަގއި ްޗާޖުގެ ްސަރވިސް 39ްއެއަރޕޯޓް

ްހުށަހެޅުމެކޭ.ް ްގޯސް ްބޮޑު ްވަރަްށ ްމިއީ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމަކީ ްއޮތް ްހުށަހެޅައިފަިއ ްނަގަން ޑޮލަރު

ްއެް ްބަލާފައި، ްޚިދުމަތަށް ްދެވޭ ްއެ ްނަގަންޖެހެނީ ްމި ްައގެއް ްޚިދުމަތްތަކަށް ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަށްްޗެކިންކުަރންްޚިދުމަ މިނެޓަށްްހުންނަންޖެހ5ްްޭތެއްގެްނިސްބަތުން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމީގެްކުރިންްއަުޅގަ

މިނެޓުްނޫނީްބައިގަިޑއިރުްއެބަްިކއޫަގއިްހުންނަންޖެހޭ.ްމިްހާލަތަށ15ް،29ްްްކަމަށްްވަންޏާްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް

ްއަޅުަގނޑު ްހިނގަްއޖެ. ްހާލަތު ްާރއްޖޭެގްއެއަރޕޯްޓގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއެަރއިވަްލސް، ްއަންނަ ްއަށް ްރާއްޖެ މެން

ްދެންނެވިް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްތިބެންޖެހުނީމަ ްަވންދެން ްބަިއގަިޑއިރު ްކިއޫހަދާފައި ްބޭރުގަިއ ްޓާމިނަލް އެރަިއވަލް

ްޢިއްޒަތް ްނެތް. ްނެގޭކަށް ްއަެގއް ްޚިދުމަތަށް ްިކޔާފައި ްއަގޭ ްޚިދުމަތުގެ ްދޭ ްމިއަުދްއެއަރޕޯޓުން ްރައީސް. ތެރި

ްއެް ްބޮޑުކޮްށ، ްއަގު ްޚިދުމަތްތަކެްއގެ ްމިފަދަ ްހުރިހާ ްދޭ ްރައްޔިތުްނނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފެންނަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޚިދުމަތްް ްނެތް ްއެއް ްމަްއސަލަ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްދާތަން. ްދަށްކުރަމުން ްއަށް ްއިންތިހާ ްފެންވަރު ޚިދުމަތްތަކުގެ

ްފެްނވަ ްރައީސް.ްރަނގަޅުވެަފއި، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއައުަމކަށް. ްބަދަލު ްއެކަީށގެންވާ ްއަދަަދށް ްއެ ްޚިދުމަތްދީފައި ްރަނގަޅު ރު

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޭރުަގއި ްއަރާ ްއެބަ ްހިތަށް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްދިމާވާންޖެހޭ. ްއެބަ ްދެކޮޅު ްއޭުރ25ްްމީގެ ްނަގަން، ޑޮލަރު

ްޓަކައި ްދީނަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅި ްސަުރކާރުން ްެއްްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއަދި ްބުނެ، ްކަމަށް ްޓަކައި ްޤައުމަށް ްބުނެ، ކަމަށް
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ޓެކްސްްނަަގއިފިްއޔާްމިްޤައުުމގައިްއިސްލާމްދީންްެވސްްފޮހެވިދާނެްކަމަށްްބުނެ،ްވަކާލާުތުކރެއްވިްބޭފުޅުންްހަމަްމިއަުދް

ްޭބފުޅުން ްހުށަހެޅުްއވި ްބިލު ްއެކަމަްށްވިސްާނވިސްުނމަކީ.ްމި ްކޮބައިބާއޭ ްހުށަހަޅުއްާވއިރު ްބިލު ްދީނަްށްމި ްުދވަހު ްއެ ނަކީ

ްއިސްލާމްދީންް ްނަގައިފިްއޔާ ްޓެކްސް ްއެ ްއަދި ްކަމަށް ްނަގައިގެންުނވާނެ ްޓެކްހެއް ްމިފަދަ ްޓަަކއި ްޤައުމަށް ޓަކައި،

ޑޮލަރަށްްބޮޑުކުރީމާްއިސްލާްމދީނަކަށްްވެސްްކަމެއްްުނވޭ.39ްްހިނގައިދާނެްކަމަށްްވިދާުޅވިްބޭފުޅުން.ްމިއަދުްއަނެއްކާް

ް ްެވސް ްޤައުމަކަށް ްލަްސވެގެންދޭ ްއެބަ ްަބއިަގޑިިއރަށް ްޚިދުމަތް ްއެކަމަކު ްނުވޭ. ްޚިދުމަތް.5ްްކަެމއް ްދެވުނު މިނެޓުން

ްފެންނަނީް ްމި ްއަނެއްކާ ްދެން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމުނުދަނީ. ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެންވީމާ،

ް ްބޮުޑެވގެންދާނެ ްތަނަކުން ްއެތައް ްއަގު ްމުދަލުގެ ްތަން.ްކަސްޓަމްްސްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކުރާ ްކަންަތއް ްމިއަދު ްގޮތަކަށް ފަދަ

ްޖީ.ެއސް.ީޓް ްާވްގޮަތކީ ްމި ްވިސްނަމުން.ްެނގީމަ ްދަނީ ްމިއަުދްސަރުކާރުްންއެ ްއަލުންްއަނުބރާްނަގަން ްއަނެްއކާ ޑިއުޓީ

ްކުރިއަ ްލިބެނީ ްމި ްމުދާ ްއެ ްލިބޭއިރުގައި ްމުދާ ްހަމައަށް ްރައްޔިތުމީހާއާ ްހިމެނުނީމާ ްެއއްެޗއް ްހުރިހާ ްއެތަްއްއާއި ށްވުރެ

ްމުބާރާތަކަށްް ްރޭސިން ްޮއންނަ ްހުޅުމާލޭަގއި ްުނވިސްނަިއ، ްދޭތެރޭ ްރައްޔިތުންނާ ްއެހެންވީމާ، ްބޮޑުކޮށް. ތަނެއް

ޚަރަދުކުރުމަށްްޓަކަިއްެއއަރޯޕޓްގެްެސކިއުރިީޓްބޭނުންކޮށް،ްއެއަރޕޯްޓގެްހުރިހާްކަމަކަްށ،ްއެއަރޕޯުޓގެްތެެރއިންްހުރިހާް

ްއެއަރޕޯ ްކޮްށ، ްކޮށް،ްޚަރަދުތަކެއް ްޚަރަދެއް ްހުރިހާ ްޗާޕުކުރުުމގެ ްތެރެއިން ްެއއަރޕޯޓްެގ ްބޭނުންކޮށް، ްމުވަްއޒަފުން ްޓ

ނަޑކަށްްނުފެނޭްސަރވިސްްޗާޖުްގޮުތަގއިްއެައރޕޯޓަކުންްފައިސާްނަގާކަެށއް.ް މިފަދަްކަންތައްތައްްކުރާށޭްކިާޔފައިްއަުޅގަ

ްއެ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްފެންނަނީ، ްމި ްައޅުަގނޑަށް ްރަީއސް. ްހުޅުމާލޭަގިއްްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތް ްއެބަ މަޢުލޫމާތުލިބިފައި

ްޚަރަދެއްް ްހުރިހާ ްކުރަންޖެހޭ ްމުބާރާތަށް ްއެ ްތަން. ްހިންގި ްމުބާރާތެއް ްރޭސިން ްފަހުން ްާދދި ްފެނުނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްސެިކއު ްއެއަރޕޯުޓގެ ްެއކަމުގައި ްއެއަރޕޯޓުން. ްނެގީ ްމީހުން ްބޭނުންވާ ްމުބާރާތަށް ްއެ ްެއއަރޕޯޓުން. ރިީޓްކުރަމުންދިޔައީ

ްކުރަންތޯް ްކަންކަން ްމިފަދަ ްޕްރިންޓުކުރީ. ްހުސްވާވަރަށް ްދެލި ްޕްރިންޓަރުތަކުން ްއެތަނުގެ ްބޭނުންކުރި. މުވަްއޒަފުންތައް

ޑޮލަުރްނަަގއިެގންްރައްޔިތުންނަށްްޚިދުމަތެްއްނުދީ،ްމިްފައިސާްސަރުކާރަށ39ްްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްއުޅެނީްެއައރޕޯޓުންް

ްއެގޮް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނަންްވައްދަން. ްތަކުރާރުކޮށް ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުވޭ. ްބޭނުމެއް ތަކަށް

ރައްޔިތުންނަށްްދެވޭްޚިދުމަތުގެްފެންވަރުްރަނގަޅުވެ،ްއެްިޚދުމަތާްއެކަށީގެންވާްނިސްބަތަުކންްއަގުްބަދަލުކުރުމަކީްއެއީް

ްދަންނަވާ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްކަެމްއ ްދެކޮޅުހަދާ ްސަބަބުްންއަޅުަގނުޑ ްކުރުމުގެ ްަކންތައްތައް ްމިފަދަ ނީ

ނޑުމެންްމިްވަނީްއިމާރާތްކުރުމުގެްދާއިރާްވެސްްމުޅިންްހުއްޓިފަ.ްހިލަ،ް ރާއްޖޭގެްހާލަތުްމިްދަނީްދަށަށޭ.ްމިއަދުްއަޅުގަ

ްހު ްއެހެރީ ްއިމާރާތްތަކެއް ްއެަތއް ްލިބެނީ. ްމި ްހާުލގަިއ ްދަތި ްނުލާހިކު ްރާްއޖެއަކަށް. ްނޫން ްލިބެނީކީ އްޓިފަ.ްހިލަވެލި

ްއުޅެނީް ްމި ްބޮޑުވެފަ.ްއަިދވެސް ްތަނަކުން ްއެތައް ްއޮތީ ްމި ްބަޖެޓް ްހުއްޓިފަ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތީ ްމި ްތަރައްޤީ ޤައުމުގެ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްއެއްގޮތަށް ްޚިދުމަތާ ްދެވޭ ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއަޅުަގނޑުމެން. ްބޮޑުކުރަން ނުފުދިގެން

ްބައްޓަންކޮށް ްކަމެއް ްޢިއްޒަތްތެރިްހުރިހާ ްނެތޭ. ްކުރިއެރުމެއް ްޤައުމަކަށް ްމި ްަދންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްނޫނިއްޔާ ެގން
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްނެތީމާ ްަވގުތު ްއެހެންނަމަވެްސ ްއެބަހުރި. ްވާހަަކ ްގިނަ ްވަރަށް ްދަްއަކންހުރި ނޑު ްއަުޅގަ ރައީސް،

ްކުރުކޮށްލާނަން.ްދެއްވިްފުރުަޞތަށްްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުް ްވެްސްހަމަވީ. ްަވގުތު ްއޮތް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނިންމަވައިލެްއިވއިރު ްވާހަކަުފޅު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްތިއްބެވި ްހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ްއަށް ްޖަލްސާ ްއެދިވަޑަިއގެްނ ފުރުޞަތަށް

މިްބިލަށްްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގަިއވާްގޮތުގެްަމތީންްފަހުބަސްްވިދާޅުވުން.ްްފުރުޞަތުއަރުަވއިްމިްނިމުނީ.ްދެންްއޮންނާނީ

ްަވގުތުް ްމި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަޝީދު. ްރިޔާޟު ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުީށ ްވިދާޅުވާނީ ފަހުބަސް

ނީްދަންނަވައިލާފަ.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއިންނެވީްކޮމިީޓއެްއގަ.ްމަޖިލީހުގެްއިދާާރގެްފަރާތުންްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރަށްްވަ

ްމިްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.19ްްއެހެންކަމުންްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއަޅުަގނުޑްއެޖެންޑާް 11ްްައއިޓަމު ްައިއޓަމު ްއެޖެންާޑ ްކަންކ11ްައަްށްދާނީ. ްހުށަހަޅާ ްއަިއޓަމުެގްކޮމިޓީަތކުން ްއެ ން.

ްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއައިޓަމު 12ްްއެޖެންޑާ ްއަބަދުވެްސްަދނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއްހިސާބަށ1:39ްްއަށް ްައއިޓަމު ަގއި.ްއެހެންވީމާ،ްެއޖެންޑާ

ްއެޖެންޑާ ްދަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަްްބޭއްވުމަށްފަހު ްައޅުަގނުޑްް.13އިޓަމު ްދަށުން ްމަަސއްކަުތގެ ްއެހެން ްއިތުރު އިތުރު

ނޑުްމިއަދުްފަށާއިާވްބަހުސްްކުރިއަށްގެންދިއުން.9ްކުރިއަށްްގެންދާނީްއެޖެންޑާްައއިޓަމުް .ްއިބްތިދާޢީްބަހުސްަގއިްއަުޅގަ

ްދު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްްމައްޗަންޮގޅީ

ްވާހަކަް ްމި ްތެރެއިން ްނިޒާމުގެ ްހަމަ ްމަސައްކަތްކޮށްފިން ްވަަރށް ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ!

ްައޅުަގނޑުމެ ްނަގާއިުރގަިއ ްއެްއޗެހި ްޓެްކސް ްްސކޫލްްބުނެވޭތޯ. ްއުޅެނީ ްއެ ްމިހާރު ްކަރަންޓުނެތިގެން. ްއުޅެނީ ްމި ން

ްސްކޫލްް ްއަލިފުށީގެ ްހަމަ ްބަަލން. ްކުރެވޭތޯ ްކަންތައްަތއް ްއެ ްައވަހަކަށް ްވީހާެވސް ްއެހެންވީމާ، ްއަލިފުށީގަ. ބަންދުވެފައި

ްވަރަްށް ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު ްނުިކޔެވިފަ. ްތިބީ ްއެ ްކުިދންތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްމިްބަންދުވުމުން ްމިހާރު ްއެދެން ބޮޑަށް

ްޓެކްސްތައްްކިތަންމެްބޮޑުްކޮްށގެންްނަމަވެސްްއެްކަންތައްތަްއްކުރެވޭނެްގޮެތއްްހަދައިދިނުން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަިއޓަމު ްއެޖެންޑާ ްނިމިފަ. ްަވނީ ްމިހާރު ްބަހުސް ްއެ ްނޫން. ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްމ9ްިނިޒާމާ ްކުރިއަްށ ނޑު ްއަުޅގަ .

ްްގެންދަނީ ްއައިޓަމު ްސަރުކާރުގ13ްެއެޖެންޑާ ްއޮތީ ްމި ްދަށުން ްމަސައްކަުތގެ ްއެ ްމަސައްކަތް. ްއެހެން ްއިތުރު ްދަށުން ގެ

ްބިުލެގް ްއެކްސްޓްަރޑިޝަންގެ ްހުށަހެޅުއްވި ްމިއަދު ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ފަރާތުން

ްބަހުސްގައި ްމި ްގެންދިއުން. ްކުރިއަށް ްމިއަދު ްވާހަކަފުޅުދައްކަވަންްްބަހުސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް އަދިެވސް

ްމައްޗަންޮގޅީް ްރަޝީދު. ްއިބްާރހީމް ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްދެުކނު ްމާފަންނު ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއޮތް. ްއެބަ އެދިަވޑަިއގެންފައި

ްޢިއްޒަ ްދާއިރާގެ ްއަޙްމަދުްދީދީ.ްތުޅާދޫ ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްރަޝާދު.ްއުތުރު ްމެންބަރުްނާޒިމް ތްތެރި

ްއުތުރުް ްމާފަންނު ްފުރުޞަތަކަށް ްދެވަނަ ްއަދި ްރަޝީދު. ްމުޙައްމަދު ްމެމްބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ

ްުކޑަހުވަދޫް ްއޮތް. ްއެބަ ްއެިދވަަޑއިެގންފައި ްފުރުޞަތަކަށް ްވެްސ ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާޒު ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްޢިްއޒަތްތެރިްދާއިރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެދިަވޑަިއގެްނފަ. ްފުރުޞަތަށް ްޮއތް ްއެބަ ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ގެ

ް ްައއިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްިމ ްއަދި ްގެންދާނަން. ްފުރުޞަތުއަރުވަމުން ްނަމ9.1ްަމެންބަރުންނަށް ްނިމިއްޖެ ްމިއަދު ްބަހުސް ގެ

ް ްައއިޓަުމ ްއެޖެންޑާ ްސަރ9.2ްުއަޅުަގނޑު ްރަޝީދުްސަުރކާރުން ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްވިލުފުށީ ްފަރާރުން ކާުރގެ

ްމިް ްދަންނަވަމުން، ްވެސް ްވާހަކަ ްގަސްތުކުރާ ްފެށުމަށް ްބަހުސް ްބިލުގެ ްއޮތޯރިޓީގެ ްކޮމިއުނިޭކޝަން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ް ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގަވ39ްްާހިސާބުން ްމަޖިލީހުގެ ްހުސްވަގުުތކޮޅެއް ްގޮުތެގްމިނެޓުގެ އިދުަގއިވާ

ްމަތިންްއަރުވަން.ް

ް

ް]އަށ11:93ްްްއިްނ19:39ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއޮީތް ްމި ްކުރިމަތީގައި ްައޅުަގނޑުގެ ްދާއިރު ްކުރިއަށް ްއަިއގެން ްޖަލްސާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު .`

ް ްައއިޓަމު ްވ9.1ިއެޖެންޑާ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްރަޝީދުް. ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ލުުފށީ

ްއެހެންކަމުންް ްއޮތީ. ްމި ްމިހާރު ްމަރުޙަލާ ްބަހުސްކުރުމުގެ ްބިލަށް ްމި ްބިލު. ްެއކްސްޓްަރޑިޝަންގެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްފުރުޞަތުއަރު ްތަރުތީބުން ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދިވަަޑއިގެްނފައިވާ ވަމުންްބަހުސްކުރުމަށް

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަންޖެހެނީްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެމްބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދަށް.ް ްގެންދާނަން.ްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ް

ްމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމާފަންނުްދެ

ްއަންނަނި ްކުްށެވރިން ްޤައުމުތަުކެގ ްބޭރު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤައުމަްށްޝުކުރިއްާޔ ްއެ ްއެެވ. ްޓަކަ ްބޭނުންތަކަްށ ވި

ްއުސޫލުތަެކއްް ްގެނެވޭނެ ްއަށް ްރާއްެޖ ްކުްށވެރިން ްޤައުމުތަކުގެ ްބޭރު ްއުސޫލުތަެކއް، ްގޮތުގެ ްޢަމަލުކުރާނެ ގެންދިއުމަށް

ްމިް ްއަެނއްާކވެސް ްެގނެސްގެން ްައޅުަގނޑުމެން ްކުށްވެރިން ްޤައުމުތަުކގެ ްބޭރު ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްބިލެއް ނަޑއަޅާ ްކަ

ނޑުމެންްމިްއުޅެނީްޖަލުތަކާއިްޕޭރޯލާްބެހޭްބިލުްތަޞްދީޤުކުރަންް ރާއްޖޭގެްޖަލުތައްްފުރޭނީްނޫންތޯ.ްމިހާރުވެސްްއަޅުގަ

ްމަސްތުވާތަކެީތެގް ްއެބަތިބި ްޖަލުތަުކގަިއ ްރާއްޖޭގެ ްޮއތީ. ްއެ ްފޮނުވައިލާފައި ްއަނބުރާ ްފޮނުވީމަ ޢަމަލުކުރަން

ްގޮތްގޮތަ ްއެހެނިެހން ްއަދި ްޕޭރޯލާްތުހުމަތުތަކުގައާ ްކުދީންނަށް ްކުދިން.ްއެ ްތިބި ްބަންދުކުެރވިފައި ްކުށްތަކުަގއި ްކުދިކުދި ށް

ްހިފަހައްޓަންް ްފުރުޞަތުތައް ްހުިރ ްދީފައި ްފޮނުވާލަން ްޓަަކއި ްފަރުވާދިނުމަށް ްވެސް ްގޮތްގޮތުްނ ްއެހެންނިހެން އަދި

ް ްމިހާރު ްާރއްޖޭަގއި ްޖަލުތަކުގައި ްހަމަ ްއަދިވެސް ްމަސައްކަްތކުަރނީ. ްއެ ްހިމެނޭްއަދިވެސް ްތެރޭަގއި ްވެީށގެ ކުށުގެ

ްމީހުންް ްކުށްކުާރ ްއަުޅވަިއ، ްހަމަައކަްށ ްވެސް ްކޯޓުތައް ްގޮަތށް ްތަކުރާރުުނވާނެ ްކުށްތައް ްެއ ްަހއްލުކުރުމަށް ކަންތައްތައް

ްވެްސްވަޙީުދް ްބިލު ްއެ ްަބއްޓަންެވފައިވާ ްަހރުދަނާްއުސޫލަކަށް ްއުސޫލުން ްދޫނުކުރާ ްދުވަހުން ްއަންނަ ްޖެހިގެން ޖަލަށްލީމާ

އޮީތްއަނބުރާްފޮނުަވއިލާަފއިްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްދެްންކިހިނެއްތޯްޢަމަލުކުރާނީ.ްދެްންއެކްްސޓްރަޑިޝަންްކިޔާފައިްްއެ

ނޑަަކށްްހިއެއްނުޭވްމިްރާއްޖޭަގިއް ބިލެއްްއަނެްއާކވެސްްމިްއޮތީްފޮނުވާފަ.ްމިްފޮނުވާފައިްމީަގިއްވެސްްއަނެއްާކްއަުޅގަ

ްނިޒާ ްބަޣާވާތުގެ ްމި ްއޮތް ްމި ްސަރުކާރެްއްމިހާރު ްއޮތް ްގުޅުމެއް ްޤައުމުތަކާ ްބޭރު ްކުރެޭވނެހެނެއް.ްއެއީ ްކަމެއް ްމި މަކުން

ްނޫން.ް ްއެރެނީކީ ްވެިރއަކަށް ްމީގެްނ ްޤައުަމކަށް ްޔޫރަޕް ްނޫން. ްދެވެނީީކ ްއަްށ ްބޭްސފަރުވާ ްއަްށ ްއިންޑިާޔ ނޫން.

ްހިތަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްކިހިނެއްބާޭއ ްއެކު ްބަޔަކާ ްނެތް ްގުޅުެމއް ްމިްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްފަހަރެއްގައި ްމިހާރު ށްއަރަނީ.

ްމަޢުލޫމާތުލިބިފައިް ނޑަށް ްގެނެްސ،ްައޅުގަ ްބަޔަކު ްއެހެން ްބަެއްއގެްނުަވތަ ްިވޔަފާރިކުރާ ްަވގު ްހަތިޔާރާއި ްުއޅޭ ދިމާވެގެން

ޤާނޫުންއެބަްއޮތްްމިހާރުެވސްްލީުކވެފައިވާްޑޮިކއުމެންޓުތަކެްއަގއިްލ.ްއަތޮޅުންްފެށިގެންްއަްއޑޫއާްދޭތެރެްދިވެހިރާއްޖޭގެް

ނުހިނގާްގޮތަށްްބަަޔކަށްްދޫޮކށްލަންްއޮތްްވާހަކަ.ްއެހެންވީާމ،ްމިފަދަްބައެއްްގެނެސްްލ.ްއަތޮޅުަގއިްޖަލުތަެކއްްައޅާފައިް

ްއެް ްްލާފައި، ްތަނަށް ްއެ ްމިހާރު ްތަނެއް. ްކިޔާ ްއަލްކަޓްރާސް ްކުރީގަ. ްހުންނާނެ ްމަޝްޫހރުތަނެއް ްވަރަށް އަލްކަޓްރާސް

ްހަދާފައި ްއެއް ްެއްއްްތަންްސްޓޫޑިއޯ ްޖަލެއް.ްއެީއްޖަޒީރާ ްބިުރެވރި ްވަރަށް ްދުނިޭޔގެ ްހަދާ.ްއެހެންނަމަވެސް ްދައްކާ ތަން
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ްހަދަންް ްގޮތަށް ްނުހިގާ ްތަން ްއެ ްލައިގެން، ްއެތަނަށް ްރައްޔިުތން ްދިވެހި ްގޮސް ްމިހެން ްެއއީ. ްތަނެއް ްއޮތް ގޮތަށް

މިކޮޅު،ްނުަވތަްލ.ްއަތޮޅާއިްއަްއޑުްއަތޮޅާްްއަޅުަގނޑަށްްހީވަނީްމާލޭގެ،ްރާއްޖޭަގއި،ްމިސާލަކަށްްރާއްޭޖގެްލ.ްއަތޮޅުން

ްއެހެްން ްހަދައިގެން، ްޤަުއމަކަށް ްއެހެން ްއެީއ ްހަދާފައި ްގޮތަކަްށ ްނުހިނގާ ްޤާނޫނޫ ްގޮތަަކށް ްކޮންމެވެސް ދޭތެރޭގައި

ންްބަެއއްްޤައުމަކަށްްހަދާފައިްދިވެހިަރއްިޔތުންްއެތަނަށްްގެންޮގސްްލަިއެގންްއަނިޔާކުރަން.ްއެކަހަލަްގޮަތކަށްްމިްއޮތީ.ްދެ

ް ްވަހީދަކީ ްވިދާޅުވޭ 2ްްބޭފުޅުން ްގެންގުޅޭ ްވަީޙދު ްގެންގުޅެއޭ. ްރައްޔިެތއް.2ްްޕާސްޕޯޓް ްބޭރުގެ ްވަޙީދަކީ ޕާސްޕޯޓް.

ްރައްޔިތަކަްށް ްބޭރުގެ ްވާންޖެހޭނޭ. ްދިވެހިރައްޔިތަކަށް ްބަޔާންކުރަީނ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްރާއްޖޭގެ އެހެންނަމަވެސް

ޓެއްްގެންގުެޅގެންްުނާވނޭ.ްވަޙީދުްއަތުަގއިްއޮވޭްާޕްސޕޯޓެއް.ްއެވެްސްރަްއޔިތުންގެްވެގެންުނވާނޭ.ްމާނައަީކްުޑވެލްްޕާސްޕޯ

ް ްީކއްެވގެންޯތ ްއެއް. ްމައްސަލަ ްބަލަންޖެހޭ ްިމތ2ްްާމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތަކު ްއެމެރިކާ ްގެންުގޭޅ ޕާސްޕޯޓް

ްދިޔަޔަސްް ްއަށް ްއެމެރިކާ ްވަޙީުދ ްގޮތުން ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްމީގައި ްވެރިކަންކުރަންޖެހޭނީ. ްލާންޖެހޭް، ްއެބަ ނޑުމެން ައޅުގަ

ްފިލައިގެންދާނެ ްޤައުމުން ްއޭނަ ްއެއް. ްއޭަންމާއްދާ ްނަމަވެސް ްކޯޓަކަށް ްއެމެރިާކ ްޮގސް ްއަށް ްއެމެރިކާ ްދިޔަޔަސް .

ްއެހެންވީާމ،ް ްދަުޢވާކުރަންޖެހޭނެ. ްެވސް ްއެތާނގަިއ ްއަނިާޔތަކަށް ްހުރި ްކޮށްފައި ްއޭނަ ްގެންގޮްސގެްނ ގެންދަންޖެހޭނެ.

ްވެސްްްފިލައިގެންނެއް ްއަލިފުށީގައި ްމިއަދު ްއޮތްއިރު، ްހާލަތުގައި ްމިހާ ްރާއްޖޭަގިއ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ނުދެވޭނެ.

ްއެް ްބުޑުަގއި ްއެމްބަސީ ްނެތް.ްއިންޑިއާ ްކަރަންޓެއް ްވެސް ްއަލިފުށީގައި ްބުނަނީ.ްރ.ްއަތޮޅު ްއެ ްވާހަކަ ްނެތް ކަރަންޓެއް

ނޑުެގްއަްޚ،ްތިބީްތޮއްޖެހިފައިްއިންޑިާއްައށްްނުދެވިފައިްތިިބްމީހުން ނުޑެގްސުވާަލކީްކިިހނެއްބާއޭްއަުޅގަ .ްދެންްއަުޅގަ

ްވެސްް ްއަފްރާޝީމު ްއަްފރާޝީމު. ްޮޑކްޓަރ ްކުރީގެ ްވާހަކަެދއްކޭނެ ްއަޅުަގނޑާ ްވެސް ްހެނދުނު ްދުވަހަކު ްކޮންމެ އެއީ

ގެްޖަރާސީމުްވޯރްނުލާހިކުްއިހާނެތިކޮށްްައވަހާރަކޮށްލީ.ްދެންްޖެހިގެންްއައިްުދވަހުްޖަރާސީމުްވޯރްފެއަރ،ްހަމަްއެްރޭ

ްގޭތެެރއަށްް ްއެ ްޮގސް، ްަބޔަކު ްފުލުހުންގެ ްައޅާފައި ްެއއްޗެހި ްޖެކެޓުތަކާ ްމާސްކުތަާކއި ްފާޑުގެ ްކަހަލަ ްހުންނަ ފެއަރަގއި

ްއަޑުއެހިން.ްއެް ްނެތިން.ްއެހެންނަމަވެސް ްރަށަކު ނޑު ްއަުޑއެހިން.ްައޅުގަ ްއަޅުަގނޑު ްާވހަކަ ްއުޅުނު ްރޯނުދަމައިގެން ވަދެ

އިންްތިބީްޖަރާސީމުްވޯރްފެއަރ،ްަސްއދާމްްޙުސައިންްއޭުރެގްތައްޔާުރވެފައިްހުރިްއޭނާާއްދެކޮޅަްށްމީހުންްބުނަނީްސިފަ

ްއެއްެޗއްޭސް ްހުރި ްއަޅާފައި ްމާސްކު ްކަހަލަ ްޖެކެޓުތަކެއް ްވޯރްފެއަރގެ ްޖަރާސީމު ްހުރި ްތައްޔާުރކޮށްފަިއ ްއިން އެމެރިކާ

ްޖެހިގެްންއަ ްހަމަ ްގޮސް ްައޅައިގެން ްއެ ްއަޅަިއގެން.ްދެން ްޭގގަިއްހުރީ ްަދމާފައި،ްއަފްރާޝީމުގެ ްރޯނެއް ްއެތާ ްުދވަހު އި

ކުލަްވެސްްަލއިފިއޭްބުނީ.ްއެްދުވަހުްމެންދުރަށްްއިރުއަރަިއެގންްއަިއއިރުްއެްޭގގައިްކުލަްވެސްްލާފައޭްހުރީ.ްދެންްއެް

ރީ.ްމީހަކުްމަރާލީ.ްދެންްވަރުެގްބަޔަުކްއަުޅަގނޑުްހިަތށްއެރީ،ްމިހާރުްތަޙުޤީޤުެގްވާަހކަްމިްދަްއކަނީ.ްފުރަތަމަްކުެށއްްކު

ްކުރާނީ.ް ްކަންތައް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކިހިނެއްތޯ ްބައެއް. ްފެންވަރުެގ ްއެ ްޔުނިޓަކީ ްތިބި ްތަޙުޤީޤުކުރަން ތަޙުޤީޤުކުރަނީ.

ތަޙުޤީޤެއްްކުާރއިރުްފުރަތަމަްއެބަްޖެހޭްމަރާލީމަ،ްކުުށގެްެވށީގަިއްހުރިްހެއްާކއިްގަރީނާާއްހުރ.ްކޯްއެޗއްތޯްެއްތަނުންް

ްއެއީީކްފެންނަ ްނޫސްބަޔާންދިނީމަ ްލައި،ްދޮވެ،ްނުވިތާަކށް ްގޭގަިއްދަވާދު ްމުޅި ްދުވަހު ްއަންނަ ްޖެހިގެން ްވެށީގައި ނީ.ްއެ

ްބަލައިގަންނަް ްދުނިޔެ ްމިހާރު ްތަހުޒީބު، ްނުކިޔޭނެ ްުޔނިޓެކޭ ްއިްނވެސްިޓގޭޝަން ްެއއީކީ. ްނޫން ްބައެއް ތަޙުޤީޤުކުރާ
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ްވާހަކަ. ްދަންނަވާ ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްއެއީ ްއެއަރޕޯޓުަތކުަގިއްްމުޖުތަމަޢު، ްރާއްޖޭގެ ްއެއަރޕޯޓްަތކުަގއި، މިހާރުވެސް

ްގޮތެްއް ްފަރުވާދެވޭނެ ްހާލަތެއްަގއި ްއިމަޖެންސީ ްހިނގައިިފއްޔާ ްެއކެސިޑެންެޓއް ްއަކީ ްވާހަކަ ްދަންނަވާ ްމި އަޅުަގނޑު

ްބައްޔަށް ްހިތުގެ ްކާިޑއޮލޮޖިސްޓެއް، ްުކޑަމިނުން ްއެންމެ ްއެންމެ ްނެތް ްާރއްޖޭަގއި ްނެތް. ްހިުތެގްްރާއްޖޭަގއި ބޭސްފަުރވާ،

ްއަެނއްްދުވަހު...ްއޮޕަރޭޝަނެއްްކުެރވޭނެްމިންަވރުްވެސްްނެތް.ްދެންްހަމަްފުލައިޓުްމިތާްވެއްޭޓއިރަށް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރިމަތީގަް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްމިހާރު ްއާމިރަށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްާދއިރާގެ އިްކުޑަހުވަދޫ

ްމިްއޮތީްއެކްސްޓްަރޑިޝަންގެްބިލު.ް

ް

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްހަމަަތްއް ްގުޅޭ ްބަދަލުކުރުމާ ްކުްށވެރިން ްަޤއުމަށް ްއަނެއް ްޤައުމުން ްެއއް ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ޔާންކޮްށ،ްައދިްއެފަދަްކުށްތައްްކުރާްމީހުންނާްދޭތެރޭގައިްޢަމަލުކުރާނެްބަޔާންކޮށް،ްއަދިްއެފަދަްކުށްަތކަކީްކޮަބއިކަންްބަ

ްސަުރކާރަށްް ްއަދުގެ ްޓަކައި ްކަމަްށ ްހުށަހެޅި ްބިލެއް ްއެކްސްޓްރަޑިަޝންގެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބަޔާންކޮްށ، އުސޫލުތަެކއް

ްއަޅުް ްވެސް ްފަރާތަށް ްސްޕޮންސަރކުރި ްމި ްހަމައެއާެއކު ްއަދި ްުޝކުރުދަންނަވަްނ. ްހަމަްއަޅުަގނޑު ނޑު ގަ

ްމިފަދަް ްބިލެއް. ްވެއްޖެ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްޤައުމަށް ްމި ްޤަބޫލުކުަރން ްވެސް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއާދެ! ޝުކުރުދަންނަވަން.

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްމިއަދުްސޮއިކުރެވިފަ.ްއާ ްވަނީ ްމި ްައޅުަގނުޑމެން ްމުޢާހަދާތަކުގައި ްއެިކެއކި ނޑުމެްނގެ ބިލަކީ.ްއަުޅގަ

ްއަބަުދވެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމަށްވާނަމަްދަށުން ްސޮިއުކރަމުން. ްމުޢާހަދާތަކުގައި ްއެކިއެކި ްތަފާތު ްދަނީ ްމި ސް

ްމީް ްއޮތުމަކީ ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްއުސޫލުތަެކއް ްޢަމަލުކުރެވޭނެ ްދެމެދުަގއި ްޤައުމާ ްއަނެއް ްޤައުމުްނ ްެއއް އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑްެވސްްވަރަށްްާތއީދުކުރާްބިެލއް.ްްކޮންމެހެންްބޭނުންވާްކަމެއް.ްއެހެންކަމުންްމިއަދުްމިްހުށަހެޅިފައިާވްބިލަކީ އަުޅގަ

ްވެސްް ްެއކަން ްވާނަމަ ްއިޞްލާޙުަތކެއް ްއިތުރު ްެގންނަންޖެހޭ ްމިއަށް ްމަރުޙަލާގަިއ ްކޮމިޓީ ްބިލު ްމި ްއެހެންމެ ްހަމަ އަދި

ްއަންނަ ްވެރިކަމަށް ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްފާސްކުރުމަކީ ްބިލު ްމި ްމަސައްކަތްކޮްށގެން ްއެކު ްޒިންމާދާރުކަމާ ންްއެންމެ

ްސަރުކާރުން،ް ްވެސް ްބިލަކީ ްމި ްބިލެކޭ. ްެވގެންދާނެ ްފަސޭހަތަކެއް ްއިތުރު ްވެސް ްބޭފުުޅންނަށް ވިސްނަިއވަަޑިއގަންނަވާ

ްނޫނޭ.ް ްޒިންމާދާރުކަމެއް ްގެންުގޅުމަީކްއެއީ ްއުސޫލު ްބޭރުކޮށްލާ ްބިލު ްމި ްވީތީވެ ްބިލަކަށް ްހުށަހެޅި ްސަރުކާރުން މިއަދުގެ

ްމި ްވިޔަސް ްގޮތެއް ްކޮންމެ ްމިއަދު ްބިލުްއެއީ ްފަރާތުން ްދައުލަތުގެ ްހުށަހަޅާނީ، ްބިލު ްފަރާތުން ްސަރުކާރުެގ ތަނަށް

ްހެދިފައިާވް ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްބަޔާންވެގެންވޭ. ްބަހުން ްސާފު ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްސަރުކާރުންކަން ހުށަހަޅާނީ

ްއަދުގެ ްނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރި ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްެއހެންކަމުން ްއޮތް. ްއެބަ ްވެސް ްބިލުތައްްްޤާނޫނެއް ްހުށަހަޅާ ަސރުކާރުން

ްބިލެއްް ްމިފަދަ ްއާދެ! ްޤަބޫލުުކރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްބީދައިން ްދެންނެވި ްމި ްއަންނާނީ ްގޮތްތައް ްހަމަ ހުށަހަޅާނެ،
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ްހުރި.ް ްއެބަ ްކަންތައްތަެކއް ްކަންބޮުޑވާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްފާސްވެެގންދާއިރުގައި ްހުށަހެޅި މަޖިލީހަށް

ްއަނެްއްއޭގެތެރޭް ްަޤއުމުން ްއެއް ްއަޅުަގނުޑމެން ްދިމާެވގެން ްމަްއަސލަތައް ްކުދިކުދި ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ގަިއ

ްވަރަްށް ްފާހަގަކުރަން. ްފުރުޞަތުގައި ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމެދުވެިރވެފަިއވާަކން ްގޮތް ްހިޖުރަނުކުރެވޭ ްމީހުންނަށް ޤައުމަށް

ްބަޔާ ްކޮބައިކަން ްކުށްވެރިންނަކީ ްބިލުގައި ްމި ްވާއިރުަގިއްސާފުކޮށް ްބަޔާންކޮށްފައި ްކޮބަިއަކން ންކޮށްފައިވޭ.ްކުްށވެރިންނަކީ

ްތަޙުޤީޤުގެް ްހަމަ ްއަދި ްފަރާތްތަކާ، ްތަންފީޛުކުރަމުންދާ ްޙުުކމް ްފަރާތްތަާކއި ްޙުކުމްކޮށްފައިވާ ްހިމެނޭ ްއެބަ އޭގެތެޭރގައި

ްބަޔާންކޮށް ްބިލުގަިއ ްމި ްގޮުތގަިއ ްކުްށވެރިންގެ ްެވސް ްފަރާތްތައް ްކަހަލަްމަރުޙަލާގަިއވާ ްބަެއއް ްއެހެންނަމަވެސް ަފއިވޭ.

ްވެްސްއެަބްއާދޭ.ްމީކީް ްއަދަބުލިޭބްތަން ްކުުށގެ ްއެ ްމީހާ ްއުމުަރށް ްމުޅި ްޝައްކުކުެރިވގެން ްކަހަލަ ކުށްތަތަކަކީ،ްބަެއއް

ްދާއިާރްެއްއގަިއް ްއެ ނޑު ްައޅުގަ ްދެންނެވީ ްމި ްމިހެން ްިޒންމާދާރުްގޮތެއްްނޫނޭ.ްއަުޅަގނޑު ްއެހާ އަޅުަގނުޑްދަންނަވާނީ

ްނޭޭރް ްއަށް ްއިންޑިޔާ ްަވންދެން ްދުވަެހއް ްއެަތއް ްިމހާރުވެސް ްފަންނާނުންތަކެއް ްދާއިރާގެ ްފިލްމީ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ްމަސަްއކަތްކުާރް ްއިްނޑަސްޓްރީަގއި ްފިލްމީ ްއިންިޑޔާގެ ްނުވަތަ ްސަރުކާރު ްއިންޑިާޔގެ ްސަސްޕެންުޑކޮށްފަ. ްވަނީ ގޮތަށް

ްފިލްމުކުެޅންވެގެން ްދަޢުވަތަކަށް ްއަްށްްބައެްއގެ ްއިންޑިޔާ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްބަިއވެިރވީތީެވ،ްެއކަމާ ްފިްލމުގައި ްއެ ްބަަޔކު ދިޔަ

ްނިކަމެތިކަމެކޭ.ް ްވަރަށް ްމީ ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްޑީޕޯުޓކޮްށފަ. ްއިން ްއިންޑިޔާ ްވަނީ ްމީހުން ްއެ ްގޮތަށް ނޭރޭ

ނޑަށްްދިވެހިރައްޔިތުްނގެްތެރެއިންްަބޔަކަށްްލިބިފައިވާްވަރަށްްބޮޑުްނިކަމެތިކަމެކޭ.ްއެ ކަމަުކަގއިްހަމަގައިމުްވެސްްއަުޅގަ

ްނުކުެރވޭ.ް ްޤަބޫެލއް ްައޅުަގނޑަކަށް ްއޮތކަމަކަެށއް ްމީހުންގެ ްއެ ްކުެށއް ްއެކަުމގެ ްވާތީވެ ްކަމަކަްށ ްއެނގޭ ްގާތުން ހަމަ

ްއެ ްފަރާތްތަކަކީ ްަމސައްކަތްކުާރ ްއިންޑަސްޓްީރގައި ްފިލްމު ްކަމަްށާވ ްލޭނާރު ްެއއް ްއިޤްިތޞާދުގެ ނޑު ްމަިއގަ ްއިންޑިާޔގެ

ނޑުމެންނަށްްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްއެްފަރާތުްން ތަނުގައިްއޮންނަްޤާނޫނީްއިމުެގްތެރެއިންްމަަސއްކަތްކުާރްބަެއއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްެއް ނުޑމެންގެްފަންނާނުންތަކެއްްގޮްސްއެްފިލްމުގައިްބަިއވެިރވީތީވެްމިއަދުްއަުޅގަ ދެއްވިްދަޢުވަަތކަށްްއަުޅގަ

ްއެތައް ްވަނީ ނުޑްްފަންނާނުންނަށް ްއަުޅގަ ްސަސްޕެންޑުކޮށްފަ. ްބޭފުޅުން ްއެ ްގޮތަށް ްއަްށްނޭރޭ ްއިްނޑިޔާ އަހަރުދުވަހަކަށް

ްވެސްް ްރައްޔިތުންނަށް ްުހރިހާ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްހައްލުވެގެންދިއުމަކީ ްޤާނޫނަކުން ްމިފަދަ ްކަންަކން ްބާވަތުގެ ްމި ދަންނަވާނީ

ްއެ ްތަފާތު ްމިކަމުގައި ްކަމެކޭ. ްލިބިގެންދާނެ ްލާބަ ްހެާވއި ްޮގވާލަންްއޭގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުެރވިއްޖެ. ްމަސައްކަތްަތއް ިކއެކި

ްެއް ްމީހުންނަށް ްހައްލުކޮްށދެއްަވއި،ްއެ ްައވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްމައްސަލަ ްހަިއކޮމިޝަނަރަށް،ްމި ްއިންިޑޔާގެ ްވެސް މިއަދު

ް ްހައްދަވައިދެްއވާށޭ.ްއެަކމަކީ ްގޮތް ްއަށްްއެރޭނެ ްއިންޑިޔާ ްމީހުންނަށް ްއެއްކިާބވެ،ްއެ ްކުށުން ްެއްކުޑަ ފަހަރެއްގައިްވެސް

ްއުފެއްިދް ްއިންިޑޔާަގއި ްަރއްޔިތުްނތަކެއް ްއިްނޑިާޔގެ ްެއކަމަކީ ްނުދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަަކށް ްއޮތް ްކުެށއް ފަރާތުގެ

ްއަންހެނުންް ްދެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ްހަމަ ނޑުމެން، ްއަޅުގަ ފިލްމެއް.

ްޖަލުގައި ްމިްްބަންދުކޮށްފައި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްރަޝީާދގެ ްމަރިޔަމް ްއާއި ްފައުިޒއްޔާ ްވަންދެން ްދުވަހެއް އެަތއް

ްދިވެިހް ްޓަަކއި ްބަިއވެރިވުމަށް ްފިލްމެއްގައި ްހެދި ްސަރުކާުރން ްއިންޑިާޔގެ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްއެކަމާ ދަންނަވަނީ.

ްއެ ްދިޔައީ. ްފަންނާނުންތަކެއް ްދިވެހި ްބޭނުންކުރަންވެގެން ްއޭަގއި ްއަްށްްފަންނާނުންތަކެއް ްއިންޑިޔާ ްވަނީ މީހުންނަށް
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ްފޮނިމީރުކަމެއްް ްލިބެންޖެހޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްޤާނޫނުން ްހައްލުެވގެންދިއުމަީކްމިފަދަ ްައަވހަކަށް ްވީހާެވސް ނޭރިފަ.ްމިކަން

ްވުޖޫދަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނެއް ްމިފަދަ ްއޮތީ ްހިތް ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި

ނެރޭއިރުަގއިްމިދެންނެވިްހުރިހާްހަމަތަކަށްްރިޢާޔަތްކުރެިވގެން،ްއެއްްަޤއުމުްއަެނއްްޤައުުމގެްދެމެދުގައިްއިތުބާުރކުރަނިިވް

ްއެންމެް ްީވ ްޤާނޫނަކަށްވެ، ްބިުލ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން ްކަމަށް. ްދާންޖެހޭނެ ްކުެރިވެގން ްެއކަންކަން ގޮތަކަށް،

ްފާސް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑުެގްއަވަހަކަށް ްއަުޅގަ ްހާލުގައި ްދެކޭ ްައޅުަގނޑު ްކަމަށް ްކަމެއް ްބޭނުން ްކޮންމެހެން ކުރުމަކީ

ްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީ

ްދިވެ ްބަޣާވާތަކުން ްބޮޑު ް ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްރައީސް. ްސަރުކާރުްޢިއްޒަތްތެރި ްދިވެހި ްއަތުން ްރައްޔިތުްނެގ ހި

ްފަސޭހަކޮށްދިނުމަށްް ްހިނދު،ްބޭރުމީހުންނަށް ްކަމަށްވާ ްބޭރުމީހުން ްހަލާލުކޮށްދިނީ ްސަރުކާރުެގްބަޣާވާތް ނިގުޅަިއގަނެ،ްއެ

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްއޮތް ްޝައްކެްއވެސް ްހުށަހަޅަމުންދާނެކަމީ ްތަނަށް ްމި ްބިލުތައް ްސަުރކާރުން ްބަޣާވާތުގެ ްމި ޓަކައި

އަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްދިވެހިންްއިންތިޚާބުކޮށްގެންްދިވެހިރަްއޔިތުންގެްމުސާރަްލިބިގެންްމިއަދުްމިތާްތިބެގެންްދައްކަންީވް

ނޑުްވެސްްތިބޭްވާހަަކްއާއިްއެްމީހުންގެްމަދަރުސާް ވާހަކަްއަކީްއަލިފުށީްރައްޔިުތންްކަރަންޓުްނެތި،ްއަނދިރީގައިްރޭގަ

ްބަ ްކަރަންޓުނެތިެގން ްމިއަދު ްވަިކްވެސް ްސިޔާސީ ްވެސް ްހެޑްމާްސޓަރަކީ ްފޯަކއިޫދގެ ްއާއި ްވާހަަކ ންދުކުރެވިފަިއވާ

ްހެޑްމާސްޓަރުް ްދަނިކޮށް،ްއެ ްރަނގަުޅވަމުން ްވަަރކަށް ްއެތައް ްރިޒަލްޓުތައް ްތާނގެ ްހީކޮށް،ްއެ ްކަމަށް ްމީހެއް ފިކުރެއްގެ

ިދވެހިންނަށްްަކމެއްްވާެންކަމަށްްމިްބިލުްންޢަލީްނާދިރުްބަދަލުކުރިްވާހަކަ.ްޙަޤީޤަތުގަިއްދެންމެްމިތާްމިްމަޖިލީހުގައިް

ްނެތްކަމީް ްބިލުގައި ްއެކްްސްޓރަޑިޝަން ްމި ްއެއް ްވާހަކަ ްއެއްވެްސ ްބެހޭ ްދިވެހިންނާ ްވިދާުޅވަމުންދާއިުރ ްވާހަކަ، އެ

ްމިް ްބިލުން ްމި ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްބިލެއް. ްއޮތް ްހެދިފައި ްބޭރުމީހުންނަށް ްމީ ްކަމެއް. ްބޭނުން ްފާހަގަކޮށްލަން ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑ

ްވާހަަކް ނޑާނެ ްބޯކަ ްވާހަކަ. ްތަންފީޛުކުރާނެ ްޙުކުމްތައް ްޝަރުޢީ ްދައްކަނީ ްމި ްރާއްޖޭަގއި، ްއަޅުަގނޑުމެން ތައްޔާުރވަނީ

ްވާހަކަަތްއް ްއެ ްކަންބޮޑުެވގެން ްއެކަމާ ްމީހުން ްބޭރުގެ ްއިވުނީަމ ްވާހަކަތައް ްއެ ްވާހަކަތަްއ. ނޑާނެ ްއަްތކަ އާއި

ްނިކަމެތިމީހާ ްރާއްޭޖގެ ްއަްތްްދައްކަންފެށީމާ،ްއެންމެ ްމީހުންގެ ްއެ ްތެރެއިން ްނިޒާމުގެ ްޝަރުޢީ ްއޮންނަ ްމި ްމިހާރު އަށް

ްނުވަތަް ްއިހުތިޖާޖެއް ްމީހުންގެ ްބޭރުގެ ްތަންފީޛުނުކޮށް ްޙުކުމް ްޙުކުމްކުރީމާ، ްމިގޮތަށް ްހެދީމާ ނޑާލައި ްބޯކަ ނޑާަލއި، ކަ

ންެވެގންްމިްއުޅެނީ.ްމީްމިްބިލުގެްއެހެންްވާހަކަތަެކއްްނެތިްއެްީމހުންްރާއްޖެްއިންްބޭރަށްްގެންގޮސްދެވޭނެްަމގެއްްހޯދަ

ްޭބުރް ްގޮުތގައި ްކުށެއްްނެތް ްފަހަރަކު ްކިތަންމެ ްެއއް.ްދިވެހިން ްވާަހކަ ްިދވެއްެސްއގެ ްއެްއވެސް މަގުސަދަކީ.ްީމގައިްނެތް

ގެްއަަހރެއްަގއިްވެސްްއެްމީހުނ39ްްތަންތާގައިްތާށިވެަފއިްއެބަްތިޭބ.ްއެކަމަކުްގިނަްފަހަރަށްްމައުމޫނުގެްއެްބުނާްރަންް

ނޑުމެްނގެްމިްާރއްޖޭަގއިްމިްއިންސާނީްަޙއްޤުަތކާްދޭތެރޭަގއިްކަންކުާރްގޮތާް ބަސްްވެސްްބުނަންްނުކެިރްިތބެނީ.ްއަުޅގަ

ްކުެށއްް ްްއެާތގައި ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްދިވެހިމީހާ ްބިރުން ްދައްކަފާެނތީ ްެއއް ްވާހަކަ ްމިތާގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތުން ބެހޭ
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ންކަމުަގއިްވިޔަްސްެއްވާހަަކްދައްކަންނުކެިރްތިރީހަކަށްްައހަރުްއެްދިަޔއީ.ްޖަލުތަުކގައިްނެތްްގޮތުަގއިްަހއްޔަުރވެފަިއްއި

ްޓްރީީޓް ްއެކްޓްރްޑިޝަން ްމީ ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްރަނގަޅަށް ްެއބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިބި. ްއެބަ ްވެސް ްތިބި.ްމިއަދު ދިވެހިން

ްތަނެ ްއެއް ްކަމަކީ ްހިނގާ ްކަންކަން ްމިަކހަލަ ްިކޔާއިުރ،ްދުނިޔޭގެ ްޤަބޫލުކުރާްއެކޭ ްތަނަކުން ްކުށަީކްއަނެއް ްހިނގާ ްއަގއި

ްެއކޮޅުންް ްކަމުަގއި ްގޮެތއް ްރަނަގޅު ްވެސް ްގޮތް ްޝަީރޢަތްކުރެވޭ ްނިޒާުމ، ްގެންދާ ްއެ ްވާންޖެހޭ. ްއެަބ ްކަމަށް ކުށެއް

ް ްމީ ްކަމެއް ްމި ްބުންޏަަކސް ްފޮނުވައިލެވޭނޭ ްމީނަ ްހަދާފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިލެއް ްހަމަ ދުނިޔޭގެްބަލައިގަިތއްޔާްނޫނިްއޔާ

ްވާަހކަތަެކްއް ްބޮޑެތި ްިކޔަިއގެން، ްކޮށްދެނީއޭ ްކަންކަމެއް ްބޮޑެތި ްމާ ްނޫން. ްކަމެއް ްކުެރވޭނެ ްވެސް ްތަނެއްަގއި އެހެން

ދައްކަިއގެންްިދވެހީންގެްވާހަަކތަކެއްްަދއްަކއިހަދާއިރުްމީަގއިްއެްއވެސްްކަމެއްްނެތް.ްއަުޅަގނޑުްމިއަދުްވެސްްބަަލއިލަންް

ްބިދޭސީ ްކިަތއް ްތުހުމަތުަގިއްބޭނުންވޭ ްކުިރކަމުގެ ްކުެށއް ްމިހާހިސާބަށް ްއަދި ްޖަލުތަކުގަ. ްރާއްޖޭެގ ްމި ްތިބިތޯ ްެއބަ ން

ްމައްސަލަް ްމީހުންގެ ްއެ ްހިސާބަށް ްޝަރީޢަތާ ްތިބިތޯ ްެއބަ ްބައިިތއްބާފައި ްމުއްދަތެްއގައި ްކިހާ ްއެކަމަކު ބޭތިއްބިފަ.

ްމަޢުް ްމި ްއިން ްއިދާރާ ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންވޭ ްައޅުަގނޑު ްތިބިތޯ.ްނުގެންދެވި. ްއެބަ ްމީހުން ްކިތައް ްވެސް. ލޫމާތު

ްދަޢުާވް ްއަދިެވސް ްގޮުތގައި ްލިބޭ ްމަޢުލޫމާތު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބަެއްއ ްކިތަންމެ ްބުނާއިރު ްކުޑަކުަރން ްޚަރަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްތިބި ްއެބަ ްިކޔާފައި ްތުހުމަތުގައޭ ްވަންދެން ްއަހަރެން ްއެަތއް ްކިޔާފަިއ، ްތުހުމަތުގައޭ ްކުެށްއެގ ްއެކަމަކު ްނުއުފުލި،

ްކަމަކީް ްކުރާ ްމި ްއެކަނި ްހަމަ ްބޭނުމަކަށް ްސަރުކާރުގެ ްބަޣާވާތުެގ ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ބޭތިއްބިފަ.

ްބޭރުންް ްއެކަމުން ްފެށީމާ ްދައްަކން ްވާހަކަ ނޑާ ްކަ ްއަތް ްމީހުންގެ ނޑުމެން ނޑަިއ،ްއަުޅގަ ްކަ ްބޯ ްމީހުންގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްމީހު ްއެ ްނޫނެކޭ ްއަންނަންފެށީމާ، ްނިޒާމެއްްޕްރެޝަރުތައް ްޝަރީޢަތުގެ ްކަހަލަ ްއެހެން ްކިތަންމެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ންގެ،

ްައިއް ްޔޫ.އެްނއިން ްޭދތެރޭގައި ްނިޒާމާ ްޝަރުޢީ ްއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ްވެސް ްމަނިކުފާނަށް ްވިޔަްސ އޮތްކަމުަގއި

މީހުންގެްރައްޔިތަކަށްްބޭރު،ްމީހުންްގެްތެރެއިންްއެ.ްޝަރުީޢްނިޒާމުސްޕެޝަލްްރެޕަޓުއަރްވެސްްފާޑުކިޔާަފއިވާްމިންވަރު

ްއެް ްވެދާނެތީ ްަކންބޮޑުވެްކަމެއް ްއުފުލަންްްއެްް،މީހުން ްޮކށްދީވާހަަކ ްކަން ްގޮތަށް ްއެނޫން ްކުރިކަުމގައިްް،ފެށީމަ ްޙުކުމެްއ

ގެްސަރުކާެރއްްއަިއސް.ްއަދިްްބަޣާވާތުްް،ޓަކަިއްކުރާްކަމެއްްީމހާްއަށްްފައިދާްހޯދައިދިނުމަށްްވިޔަްސްތަންފީޛުނުކޮށްްބޭރު

ްތެ ްޖީ.އެމް.އާުރްކޯނީގެ ްވާނީ. ްއަުޅެވތިވެފައި ްބޭރުމީހުންގެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބައެއް ްބޭރު ްަހލާލުކޮށްދިނީ ްނަމަވެސް ެރއިން

ްެގްއލުން،ް ްވެސް ްއޭަގއި ްޙަޤީޤީ ްަހމަ ްވެސް ްހޯދީ ްއެއަރޕޯެޓއް ްކިޔާަފިއ ްދިވެހީންނަށޭ ްޑޮލަރ899ްްުދިވެހީން މިލިއަން

ްއެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅަންޖެހޭނެ ްބޮލުގައި ްދިވެހިމީހާ.ހަމަ ްނިކަމެތި ްދެްއިވްްމެ ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިްއޔާ

ްފުރުޞަތަށް.

ް

ްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމުްރަޝާދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްވަރަޙްމަތު ްޢަލައިުކމް ްޢިއްޒަތްهللاް`ްއައްސަލާމް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީްސ.ްވަބަރަކާތުހޫ.ްޝުކުރިއްޔާ ތެރި

ްމި ްވެސް ްއެންމެްްލާބިްއަޅުަގނޑު ްއެގޮތުން ްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވާލަން ްެއއްެޗއް ްކޮންމެވެސް ްގޮތުން ބެހޭ
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ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްނުކުރާނޭްފުރަތަމަ ްބޭރެއް ްބިލު ްއެމް.ޑީ.ޕީްނ ްިކޔާފައި ްހުށަހެޅީތީއޭ ްސަުރކާރުން ްެއްދިވެހި .

ް ްބިލަކީ ްދިވެހި ްރައްޔިތުންނަށް، ްދިވެހި ްބޭނުންތެރި ްބިލެޤައުމަށް ްކޮންމެ ްއެީއ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްކަމަށްއް ްބިލެއް ްފަދަ

ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވެސް ްހުށަހެޅިެއްއްވިޔަސް ްއަދި ްސަރުކާރުން ްވޯޓުކަމަން ްެއއަށް ްނުކުރާނެ. ްބޭރެއް ްބަަލއިގަންނާނެ.ްކު ދޭނެ.

ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިުރގައިްްއެގޮތުން ްަބލައިލާއިުރގައިްމިް،ބިަލށް ްަވކިަވކިން ްމާއްދާތަކަްށ ބިލުަގއިްްމިްްބިުލގެ

ްއެބަް ްކަންތައްތަްއ ްބައެއް ްޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ ްމަފްހޫމަށްްްއަޅުަގނޑުމެން ނުޑ ްމަިއގަ ްބިލުގެ ްމި ްއެހެންކަމުން، ހުރި.

ްމަރުޙަލާގައިްވަރަްށް ްބިލުގެްބަހުސްގެ ްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއާދެ!ްމި ްތާއީުދކުރާްވާހަކަްވެސް އަޅުަގނޑު

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްމީހަކު ްޗައިނާ ްޖަލުަގިއ15ްްން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމުއްދަެތއްަގިއ ްދިގު ްވުރެ އަހަަރށް

ހޭދަކުރަންޖެހުނުްވާހަކަްދައްަކއިފި.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ.ްެއއީްދިވެހިާރއްޖޭގެްަސގާފަތް.ްއެްަސގާފަތްްމިއަދުްއަނެްއާކް

ްފެނޭ ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއަނެއްކާ ްމިއަދު ްއާދެ!ްޢިޔާދަވަމުންދާތަން ްބަދަލުވުމަށްފަހ7ްްު. ްވެރިކަން ފެބްރުއަރީގަިއ

އަހަރުދުވަހުްތަޙުޤީޤުގެްބޭނުމަށްްޓަކައިްދިވެހިްރަްއޔިތުންގެްތެރެއިންްކިތަންމެްބަަޔުކ1ްްއަހަރުދުވަސް،1ްްވޭތުވެިދޔަް

ބޭނުމަށްްޓަކައިްޝަރްޢީްއަހަރަށްްވުރެްދިގުްމުއްދަތަކަށްްމިހާރުވެސްްތަޙުޤީޤުގ1ްްެއެބަްތިބިްޖަލުގައިްބަންދުކުރެވިފަ.ް

ް 45ްްކޯޓުން 45ްްދުވަހުން ްގޮސް ްމުއްދަތުޖަހަމުން ްހޭދަކުރެވިފައިވ1ްްާދުވަހުން ްމުއްދަތު ްދިގު ްވުރެ އަހަރަށް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަކމެއް. ްހިތާމަކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްތިބިކަމީ ްޖަލުގައި ްމިއަދު ްރައްޔިތުންނެއް ްދިވެހި ކިތަންމެކިތަންމެ

ްހުށަ ްބިލުތައް ްމިްމިފަދަ ްހޯދޭތޯ ްހައްލެއް ްަވރެއްގެ ްކޮންމެވެސް ްމައްސަލަތަކަށް ްފަދަ ްމިދެންނެވި ހަޅަމުންދާއިރުަގއި

ޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭްކަމުަގއިްައޅުަގނޑުްދެކެން.ްިޢއްޒަތްތްރިްަރއީސް،ްއެހެންނޫންނަމަްމިްާވް

ްކަން ްއޮްތ ްކުށެއް ްވެސް ްމީހުންގެ ްމިދެންނެވި ްހަމަ ްމަރުޙަލާްްގޮތަކީ ްޝަރުޢީ ްތަޙުޤީޤަށްފަހު ސާބިތުެވވޭނީ

ްއަހަރަށްްވުރ1ްެގެްގޮުތަގއިްއެއްްްތަޙުޤީޤީްމަރުޙަލާް،ރުޙަލާްއަށްްުނގޮސްކަޑައްުތކުރުމުން.ްއެހެންނަމަެވސްްޝަރުޢީްމަ

ްޮގވާލަން. ްއަޅުަގނޑު ްދޫކުރަން ްމިހާރަށް ްިމހާރުން ްހަމަ ްކުށްވެރިންތައް ްީމހުން ްތިބި ްމުއްދަުތވެފައި ެއއީްްދިގު

ްއެ.ްހަމަެއކަނިްތުހުނުވޭްމީހުންގެްމައްޗަށްްކުެށއްްސާިބތެއްްކުށްވެރިންނަށްްނުވާީތވެ.ްއެ މީހުންްއެހާްދިުގްްމަތެއްަގއި

ްބަންދުކޮ ްބައިިތއްބާކަށްމުއްދަތެއްަގއި ްޖަލުގައި ްއެށްގެން ްއެބަްނުޖެހޭ. ްއަނބިދަިރން ްވެސް ްއެްމީހުންގެ ންގެްމީހުްތިބި.

ްކައިބޮް ްއަނބިދަރިން ްއެބަްްނދާނެއިހަްވެސް ްާރވަން ްކަންަތއްތައް ްއެ ްއިންތިޒާމުކޮށްދޭން. ްޖެހޭ ްެއބަ ްމީހުން ްއެ ގޮތެއް

ްއިންސާނެްއެގް ްވީތީ ްރައްިޔތަކަށް ްދިވެހި ްެއއީ ްމައްޗަށް ްއޭނަގެ ްމިއީ ްކޮްށދޭންޖެހޭނެ. ްކަންތައްތައް ްއެ ޖެހޭ.

ްހަމަ ްގޮތް ނޑުފުރާނަމުއްތިުކރާނެ ްބަ ްއަނބިދަރިންގެ ްއޭނަގެ ްވެްސްހައިސިއްޔަތުން ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ޖައްސައިދިނުމަކީ

ްޮގވާލަން.ް ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރުަޞތުދޭން ްކުރުމުގެ ްއެކަން ްވެސް ްމީހުންނަށް ްއެ ްވާތީ ްކަމަކަށް ްކުރަންޖެހޭ ކޮށްދޭންޖެހޭ،

ްެއގޮތުންް ްކަންބޮުޑވާ. ްވަރަށް ްވެްސ ްއަޅުަގނޑު ްހުރި ްއެބަ ްކަންަތއްތައް ްބަެއއް ްިބލުގައި ްމި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަށްްމިްކަންކަންްކުރެވެންްމިްއަންނަނީްޝަރުޢީްމަރުޙަލާްބަލައި ލާއިރުްމިްބިލުގެްބައެއްްމާއްދާތަކުަގއިްއަުޅގަ

ނޑުމެންަނށްްކިހާްމުއްދަތަކުންްކަމެްއް ނޑުްހަމަްއުފެދޭްސުވާލަކީްޝަރުޢީްމަރުޙަލާްއިންްއަުޅގަ ކަޑައްުތކޮށްގެން.ްއަުޅގަ
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ް ްނުވަތަ ްހަމަދުވަސް ްމީހާެގްއ1ްަނިންމިދާނެތޯ. ްއޮންނަ ްމުއްދަތުގައި ްޙުކުމްެގ ްމީހާ، ްއޮންނަ ްމުއްަދތުގައި ހަރުދުވަސް

ްިމް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިމުނީމާ ްުދވަހުން ްއަހަރު ްދެ ްމަުރޙަލާ ްކޯުޓގެ ްެއ ްހުށަހެޅިގެން، ްކޯަޓކަށް ްޝަރުޢީ މައްސަލަ

ްޢިއްް ްސުވާލެއް. ްއުފެދޭ ްިހތުގައި ްައޅުަގނޑު ްމިއީ ްބާއޭ ްހާސިލުކުރެވޭ ްކަެމއް ްރާއްޭޖެގްކުރަންއުޅޭ ްރައީސް. ޒަތްތެރި

ްހަމަް ްޝަްއކުނޫފެދޭ ްވަނީ. ްމި ްަޝއްުކއުފެދިފައި ްހިތުގައި ްވެސް ްރައްޔިތެްއގެ ްކޮންމެ ްހަމަ ްމެދުގައި ްނިޒާމާ ޝަރުޢީ

ނޑުމެންގެްޝަރުޢީްނިޒާމުްމިއަދުް އެންމެްއެްއވެސްްރަްއޔިތަކުްނެތޭްދެންނެވުމަކީްގޯހަކަށްްނުވާނެ.ްއެހާްބޮޑަށްްއަުޅގަ

ްބޮއް ްވަނީ ްމި ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮގއްސަ. ްމިހާރ7ްްުސުންލައިގެން ްފަހުގައި ްބަދަލުކުރުމަށް ްވެިރކަން ފެބްރުއަރީަގއި

ވެރިކަމުަގއިްމިހުންނެވިްޮޑކްަޓރްވަޙީދުްވެސްްއެންމެްފުރަތަމަްޤައުމާްމުޚާޠަބުކުރައްަވއިްިވދާޅުވިްވާަހކަފުޅަކީްޝަރުީޢް

ްވާހަކަ ްހުރި ްކަންަތއްތަެކއް ްގޯސް ްއެހެންނަމަވެސްްނިޒާމުގައި ްވާހަކަ. ްރަނގަޅުކުރަންޖެހިފަިއވާ ްނިޒާމު ްޝަރުޢީ .

ްޝަރުީޢް ްތަނެއް ްކުރަްއވާ ްމަސަްއކަތްޕުޅެްއ ްއެްއވެސް ްމަނިކުާފނު ްއެ ްނުފެނޭ ްއެްއވެްސްގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ނޑު ްއަުޅގަ ްބަދަލުަގއި ްއޭގެ ްރަނގަޅުކުރުމަކަށް. ްނިޒާމު ްޝަރުޢީ ްހަރުދަނާކުރުމަކަށް. ްފެންނަނީްނިޒާމު ްމި މެންނަށް

ހައްތަހާވެސްްއެްމަނިކުފާނުްރަށްރަށަށްްކެމްޕޭނަށްްވަޑައިގެްންވަޢުދުތަކެއްްވަމުންދާްތަން.ްމިއީތޯްޤައުމެއްގެްަރއީސަުކް

ްނުލިބޭް ްޢަދުލުއިންޞާފު ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭެގ ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަކމަކީ. ްކުރަންވީ ްފުރަތަމަ އެންމެ

ްއަިމއް ްނުކުރަްއަވއި،ްވާހަކަ. ްަމސައްކަތްޕުެޅއް ްއެްއވެސް ްއެކަމަކަށް ްފަހުަގއި ްޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވުމަށް ްއެކަްނ ލަފުޅަށް

ް ްތިމާ ްދަތުރުތަކުގައި ްނުދާނެ.ްއެހެންކަމުނ24ްްްކެމްޕޭނު ްހައްުލެވގެނެއް ްމައްސަލަތައް ްމި ްއަދި ްހޭދަކުރުމަކުން ގަިޑއިރު

ނޑުމެންްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަންޖެހެނީްމިްބިލުގައިްޝަރު ޢީްމަރުޙަލާްކަޑައްުތކޮށްގެންްކަންަތއްތަެކްއްހުރީމާްމިއީްއަޅުގަ

ްބިލުް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫނިއްޔާ ްިވސްނަިއގެން ްމެދުގައި ްކަންތައްތަކާ ްމި ްކަމެކޭ. ްިވސްނަންޖެހޭ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްހާސިލުނުވެ،ްހިނގަ ްއުޭޅްމަޤްޞަދު ްހާސިލުކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްައޅުަގނުޑްނިންމައިފި ްވާހަކަ އިދާނެ

ްހިތަށްއަރަނީް ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްދަްއކަމުންދާއިރު ްވާހަކަ ްނިޒާުމގެ ްޝަރުޢީ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލަން.

ްމަސަްއކަތްކުރާް ްދާއިރާަގއި ްއާދެ!ްޝަރުީޢ ްމަސައްކަތްކުރާ ްާދއިރާަގއި ްޝަރުޢީ ްތެރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ މިހާރުވެސް

ްގޮތު ްސުޕްރީމްްބޭފުޅުންގެ ްވަނީ ްމި ްމީހަކު ްދެ ްވަކީލުންގެ ްޤާނޫނީ ްވަކީލުން. ްޤާނޫނީ ްފާހަގަކުރަނީ ްމި ްައޅުަގނުޑ ަގއި

ނުޑް ކޯޓުންްސަސްޕެންުޑކޮށްފަ.ްވަިކްމުއްދަތެއްްނެްތްގޮުތގަިއްަސސްޕެންޑުކޮށްފަ.ްމިީއްއަނިާޔައކަށްްނުޭވްބާަވއޭްއަުޅގަ

ނިޔާްއިްއވަމުންދާްކަމަށްްވާނަމަްދެންްޤައުމެްއގެްހާލަތުްދާނެްގޮތާްހިތަށްއަރަނީ.ްނިޔާްއިްއވަންްތިބިްމީހުންްމިއަދުްއަ

ްކަމެއް.ް ްވިސްނަންޖެހޭ ްެވސް ްރައްޔިަތކު ްދިވެހި ްކޮންމެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްވިސްނާަވޑަިއގެންބަްއލަވާ. މެދުގައި

ކަނިްވަކާލާތުކުރުން.ްއެކަމުންްމިދެންނެވިްދެްވަކީލުންނަކީްެއްމީހުންްއާމްދަނީްހޯދުމަށްްޓަކައިްކުރާްމަސަްއކަތަކީްހަމައެް

ްއެް ްމީހުންނަށް ްއެ ްދާއިރުަގއި ނޑުފުރާނަމުއްތިކުރަމުން ްބަ ްއަނބިދަރިން ްމީހުންގެ ްއެ ްހޯދައިެގން ްއާމްދަނީ ްމީހުން އެ

ްކޯުޓް ްހައި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަެމއް. ްޚިލާފު ްާޤނޫނުއަސާސީއާ ްގެއްުލވައިލުމަކީ ފުރުޞަތު

ް ްމިްކަމަށް ްތިބެންޖެހެނީ ނޑިޔާރުން ްފަ ްވެސް ްތަންތާގެ ްއެ ްވެްސ ްިވޔަސް ްކަމަށް ްކޯޓު ްސުޕްރީމް ވިޔަްސ،
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ްދިވެިހް ްޤާނޫނުއަސާސީން ްެއްމީހުންނަކަށްްވެސްްނޭރޭނެ.ްމި ްަމއްަޗކަށް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދަުށގަ.ްމި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްހެން...ރައްޔިތުންނަށްްކަށަވަުރކޮށްދީފައިވާްަޙއްޤަކަށްްއަަރިއގަނެގެްންއެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަދެއްެކވުން:

ްއަށް،ް ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ މިހާރު

ްދެވަނަްފުރުޞަތު.

ް

ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޝު ްޢިއްޒައާދެ! ްކުިރއްާޔ ްހަމަ ްއެދުނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުަޞތަކަށް ްެދވަނަ ްރައީސް. ްތްެތރި ނޫނިްއާޔްް،ބިލުގައިްމި

ްއެޑްރެސްކުރަންޖެހޭނެްވާހަކަ ްކޮންމެހެން ްގޮަތކުންްނިޒާމަުކން ނަޑށްްއެއްްްއެނޫންވެސް ްފާހަގަކުރަންޖެހޭތީއަުޅގަ ް.ވެސް

ްއެކަން ްދެންމެ ްދީދީ ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްާފހަގަކުރައްްްޢިއްޒަތްތެރި ްބަދަލުކުާރއިރުްވެސް ްކުށްވެރިން ނޑުެމން ަވއިފި.ްއަުޅގަ

ްކުށަކަށް ްޤައުމެއްަގއި ްއެއް ްބަލަންޖެހޭ ްއެްވާްއެބަ ްކުެށއްތޯ، ްޤައުމެްއގައި ްއަނެއް ްެއއީ އޮންނަންޖެހޭްްވެސްްކުށް

ްއެްއްޤައުމަކުންްޝަރީޢަތްކުރެވިފާހަގަކުރެވިފަ ްހަމަ ްަޤއުމަކުންްއެއީްޝަް،.ްއަދި ްއިްއވުނީމާ،ްއަނެއް ރީޢަތެއްޯތްޙުކުމް

ްބަލަިއގަންނަން ްޙުކުމެއްތޯ ްއެްނޫނީ ްޖެހޭނެ. ްއޮންނަންްއްޔާނޫނިްްވެސް ްގޮތެްއވެސް ްތަންފީޛުކުެރވޭނެ ޖެހޭނެ.ްމި

ވެދާނެްއެްކުށަކީްްމިސާލަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންގެްރާއްޖޭަގއިްމީހެއްގެްމައްޗަށްްޝަރީޢަތެއްްކުރެވުނީ.ްއެހެްނނަމަވެސްްއެ

ްއެ ްޤައުމެްއގައި ްޤަްމީހަކުްއެހެން ްޫނންްއުމެްއގެނިސްބަތްވާ ްކުެށއް ްއެއީ ްދަށުން ްހަމަްްކަމަށްްޤާޫނނުގެ ްއަދި ވެސް.

ްމި ްްމިއަދު ްފެންވަރަށް ްަބއިނަލްައޤްވާމީ ްއެއީ ްނިންމުންތައް ްނިންމާ ްކޯޓުތަކުން ްޝަުރޢީ ހިންގޭްރާއްޖޭގެ

ްދާްނުކޮށްޤަބޫލުްނުވާތީެވ،ްޝަރީޢަތްތަކަކަށް ްޤައުމެއްަގއިވެސް ްއެހެން ްހަމަ ްއަދި ްެއްްނެ. ްކުރީމަ ްކުށެއް ދިވެއްަސކު

ްރާއްޖޭް ްޯކޓުތަކުން ްާރއްޖޭެގ ްާވއިރުަގއި ްހިްނގާފައި ްެއްޝަރީޢަތް ްމިޤައުމުަގއި ްެއއީްްގެ ްޙުކުްމ ްއެ ްތެރެއިން ިނޒާމުެގ

ްޙު ްވެގެންޤަބޫލުކުރާ ްކަންތައްތަްކުމަކަށް ްފަންޑަމެންޓަލް ްއެންމެ ްމިއީ ްމިއަށްްދޭތޯ. ްގޮތުގަ. ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ އް

ްއެޑްރެ ްމިކަމާ ްޤާނޫނަކަށްްބެހޭްްސކުރެވެންޖެހޭނެ. ްބިލު ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނުހޯދެނީސް ްގޮތެއް ވެގެންްްގޮތުން

ނޑުްކުރެވޭނެތަންފީޛު ްައޅުގަ ްްކަމަކަށް ްވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި ްކޯޓުތަުކެގ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްާއދެ! ްނުދެކެން. ަބއެްއްވެސް

ްކަ ްވަރަށް ްފާބޭބޭފުޅުންނަށް ްކޯޓުަތކަށް ްހިތުގެްޑުިކޔަނީންބޮުޑވޭ. ްވަރަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވޭ. ްއެބަ ައޑިންްްކަަމށް

ްވާހަކަ ްދާއިރާމީްެއއްްދައްކާ ްލޯބިވާ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދާއިރާް. ްއެދޭ ްއިްޞލާޙުވާން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެއް.ްްއެއް.

ްފެށުނީއްސުރެއަޅު ްދާއިރާްަގނޑުމެން ްކޯޓުތަްްއުޅެމުންދާ ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާއިމުވާެންއެްއ. ްއިންސާފު ކުން

ނޑުެމންްއިރާދަްގޮތްތަެކއް ޅިގެންްނޫޅޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްކުރެްއވިްއޔާްކުށްަތެކއްްކޮްށގެންްޝަރީޢަތަކަށްްހުށަހެވުން.ްއަުޅގަ

ްރައް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކަންބޮޑުވާންޖެހެނީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްކީްއެވގެންތޯ ްޢަދުލުއިންޞާއަޅުަގނޑުމެން ްމައްޗަށް ފުްޔިތުްނގެ



45 

 

ނޑުމެންްވަރަށްްޤާއިމުކޮށްދޭންްއޮންނަްފަރާތުންްއިންސާފުްޤާއިމުކޮށްެދވޭ ކަމެއް.ްްބޮޑަށްްއެދޭްތަްންދުށުންްއެއީްއަުޅގަ

ްއެދޭް ްވަރަށް ްމިްްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެނޭގްިމްދައްްވާހަަކްމިްކަމެއް.ްެއހެންވެގެން ްއެބަ ކަނީ.ްައޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމައްްވާހަކަ ްއެްއެވސް ްނެތްްސަލަދަްއކާއިުރަގއި ްގޮުތގައިްްއެްއ ްެއްްތަނެއްެގ ްބޭބޭފުޅުން ްަބއެއް ައޅުަގނޑު

ް ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުރާއިރު ްއެހެން ްއިނގޭތޯ. ްބޭުފޅުން ްބައެއް ްފާހަގަކުރަްއވަނީ. ޤާނޫނުއަސާސީ،ްމި

އަިއްްކުރަމުންގައިްވެިރކަންކުރީްއެއްްފާހަގަކޮށްފައިވޭ..ްއެއްްނުބަޔަކީްްނުބ3ްަވަނަްއަހަރުގެްޤާނޫނުައސާސީަގއ2998ްްި

ްމަޖި ްނުބަޔަކީ ްއެކުލަަވއިގޮތް.ްދެވަނަ ްގޮތް.ްލިސް ްއޮންނަ ްއޮންނ3ްްަލާފައި ްކޯޓުތައް ްނިޒާމުގެ ްޝަރުޢީ ްނުބަަޔކީ ްވަނަ

ް ްމި ްއ3ްެގޮތް. ްމަތިން ްގޮތުެގ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ްއިރާދަކުރެްއވިްއާޔ ްދެގޮތް ްތެރެިއން ކަންތައްތައްްްގޮުތގެ

ްއެކުެރވިފަިއވޭގާއިމު ްހަމަ ްއޮތީ ްނިޒާމު ްޝަރުޢީ ްއެހެންނަމަވެސް ްމިްއޮތްް. ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ރާއްޭޖގަިއްްގޮތަށޭ

ރާއްޖޭގަިއްްގޮވަނީްމިްމިވެހިްއެންމެހައިްރަްއިޔތުންްފަރާތްތަކުންނާއިްދިްހުރިހާމިކަންްދިރާސާކުރަންްވަަޑއިެގންްބޭރުގެް

ޝަރުޢީްިނާޒމުގެްތެރެއިންްައއިްއެްއވެސްްް!ޮގތަށޭ.ްބައްލަވާްވާއޮތީްެއކަންްނުްނުވެއޭ.ްމުިޅްނިޒާމުއިންސާފެއްްާޤއިމު

ނޑުމެންނަށް.ްއިންސާފުްޤާއިމުވާްްބަދަލެއްްއެބަ ދަންނަވަނީްްފެނޭތޯ.ްއަޅުަގނުޑްތަކުރާރުކޮށްްމިްތަންްއެބަްފެނޭތޯްއަުޅގަ

މީހާްްުޓގައިްއިންނަވަިއގެންްއެޕްރީމްްކޯއަށްްސުްނޫނިއްޔާްއެްޢަމަލުްހިންގިްމީހާްއަމިއްލަް،މިސާލަކަށްްކުށްކުރާްމީހާ

ްއޭނަގެްމަްއސަލަތައް.ްކިހިނެްއތޯްއިންސާނީްބުއްދިންްޤަބޫލުކުރާނީްމިކަހަލަްކަންތައްތައް.ްްއަމިއްލަ ްއެބަްނިންމައޭ އަށް

ނުޑމެންްޝަރުޢީްނިޒާމުގެްވާަހަކދައްކާއިުރަގއިްއެހެންް!ބައްލަވާ ،ްއިންސާފުްޤާއިމުކޮށްދެވޭްކޮމަންްލޯްާރއްޖޭަގއިްއަުޅގަ

މަތިންްޢަމަލުކުރޭްްޝަރީޢަތުގައިވާްގޮުތގެބޮޑަށްްއިސްލާމީްްއެްޤައުމުތަކުންްމާްވާހަކަދެއްެކވި.ްކުރީަގއިްއެހެންްބޭފުޅުން

ްއެންމެް ްމިސާަލކަށް ްސައްޙަކަމާްއިނގޭތޯ. ްކޯޓުގެ ްޮއންނަ ްޝަރީޢަތްކުރަން ްމައްޗަށް ްމީހެއްެގ ްކަމަކީ މެދުްްފުރަތަމަ

މެޖިސްޓްރޭޓްްކޯޓުްްުއޅެީންހުޅުމާލޭްމްްފިލުވާލަންޖެހޭނެ.ްކޯޓާްމެދު.ްމިހާރުވެސްްއެއެްޝަްއކާިއްވަހުނުއުފެދޭ.ްސުވާލު

ްމި ްއެްނމެން ްހަދައިގެން. ްކޯޓެްއ ްކޯޓެކޭްކިޔާ ްޤާނޫނީ ްަޣއިުރ ްއެއީ ްސުޕްްބުނަނީ ްކުޑަމިނުން ްެއންމެ ރީމްްއިނގޭތޯ.

ް ްއިންނަ ްފ3ްަކޯޓުަގއި ްދަންްމަުއއްތަް،ެވސްނިޑާޔރަކު ނިޑޔާރަށް ްފަ ްއެބަ ްޤާނޫނާދެން ްއެީއ ޚިލާފަށްްްވިދާުޅވޭ

ްބެންޗު ްއަިދ ްކޯެޓކޭ. ްއޮތް ްްއުފައްދާފައި ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްމެދުފައިއެންމެ ްކޯޓާ ްމިންވަަރކީ ްޝައްާކިއްްކުޑަ އޮންނަ

ްކޯޓެއްވަހު ްޯކޓަކީ ްއެ ްފިލުވައިލުން. ްވަހުްކަމާްމް ްޝައްާކއި ްއޮންނަ ްމިސާލަކަށްްމެދުގަިއ ްފިލުވައިލުން. ްމ

ްފިޔަްއިނގިރޭިސވިލާތުގަް ްމެދުގައި ނޑިާޔރުންނާ ްފަ ްމިވަޅުްއި ްކޮމިޝަނަނަށް ްޖުީޑޝަލްްްއަާޅ ްދަ ްއޮފް ްއޮފީސް ކިޔަނީ

ް ްއިނގޭތޯ. ްއ2911ްިކޮމްޕްލެއިންސް ްްވަނ2912ްަން ްހަމައަށް ްއިނގޭތޯ.39ްްއަހަރާ ްވަކިކުިރއޭ ނިޑޔާރުން ފަ

ްފިޔަވަުޅއަޅާފަ ްހުށަހެޅުނު.1615ް. ް%99ްްޖުމުލަްްމައްަސލަ ްތެރޭަގއި ްއެމ85ްަދުވަހުގެ ްނިންމިއޭ. ބޭފުޅުންްްއްސަލަ

ް ްތިބޭ ްކޯޓުަތކުަގއި ްކަަމކީ ްފުރަތަމަ ްޤަބޫލުކުރޭ ްއެބަ ްކޯޓުތަކުގެ ްޖެހޭނީ ނޑިާޔރުން މެުދްްކޯޓުތަކާ.ްޤަދަުރްހިފަހައްޓަންފަ

ނިޑާޔރުންނެއްްނޫން.ްއިންސާފުްޤާިއމުކުރެވޭނެބޭފުޅުންނަކަށްްމުހިއްްއުފައްދަން.ްއެއިތުބާރު ށްްަރއްޔިތުންނަް،މުވަނީކީްފަ

ްމު ްއެއީ ްޤާއިމުކޮށްދިނުން. ްއިތުބާރު ްމިަކމަކީްމުވެގެްނވާހިއްއޮންނަ .ްް ްމުހިއްތަނުގައި ނޑިޔާރުންމު ްފަ ދާއިމަށްްްވަނީ
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ްތިބޭ ްއެްގޮތްްއުމުރަށް ްއެއީ ްމުހިއްްވުން. ްއަވަނީްމުްބޭފުޅުންނަށް ްއެެއއްނޫން ްމުހިއް. ްރައްޔިތުންނަށް މުްޅުަގނޑުެމން

ްމުހިއް ްމުހިއްވަްމުވަނީ.ްރައްޔިތުންނަށް ްރަްއޔިތުންނަށް ްޤާއިމުވުން.ްއެއީ ްއިންސާފު ްވާނީ ކަމަކީ.ްމިހާތަނަށްްްމުވެގެން

ނޑިޔާަރކ18ްާއިްމިދެންނެވިްކޮމިޝަނުންްއިނގިރޭސިވިލާތުގަް ނިޑޔާރަާކ18ްްތެރޭގަިއްއެކަނިްމިއަހަރުްް،މެދުގައިްފަ ފަ

ްފިަޔވަޅު ްަބްއލަވާމެދުގައި ްއެޅިތޯްމިް!ައޅައިފި. ްފިަޔވަެޅއް ްއަޅާރާއްޖޭަގއި ްޕްރޮމޯޝަނަކަށްްފިަޔވަަޅކީް. ވަނީ.ްްވެސް

ްޤާޟީްމިސާލަ ްއިސް ްކޯުޓެގ ްޖުވެނައިލް ްއެކަށް ްކޮމިޝަނުްއަކަށް ްސަރވިސް ްޖުީޑަޝލް ްެއއީ ްބޭފުޅާ. ްންްިއންނެވި

ްއަހަރުގ15ްްެެއއްކަލަްްވީ.ްއޭގެްނަތީާޖްއަކީއްޔަންކުރެއްްޢަްައކަށްކޯޓުގެްއިސްްޤާޟީއެުޅއްވިްބޭފުެޅއް.ްއެަކމަކުްޔަވަޅުްފި

ްހައްދުޖެހީ.ްކުއްޖާ ްމިްއެްއަށް ްއެހެްނވީމާ، ްހިންގީ. ްޝަރީޢަތެއް ްޭބއިންސާފު ްަމއްޗަށް ވުްންްކަންތައްަތއްްކުއްޖާގެ

ނޑުމެންްބޭއެހެންްކޯޓެއްްވިޔަް،ްސްްވިޔަްޕްރީމްްކޯޓެއްނޑުްބޭނުންވަނީ.ްސުހުއްޓުވުމަށްްއަުޅގަް ް..ނުންވަނީ.ސްްއަުޅގަ

ް

ްދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ރަޝީްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްައސްލުްަގއިދަްއކަވަމުންްދާއިރުްޒަްތތެރިްމެންބަރުންްވާހަކަފުޅުގޮތުންްޢިއްްްވާްބިލާްބެހޭްސަރުކާރުންްހުށަހަޅުްއވާފައިްމިް

ްމައްސަލަްއަށްްމައްސަލަްމި ނޑިޔާރުްނެގ ްފަ ްމީގައި ްބޮޑަށް ްއިޚްތިްވުރެ ްކޯޓުތަުކެގ މެދުގައިްްތަކާޞާޞްއާއި

ްރަންވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤާއިމުޙަޤީޤަުތަގއި ްސިސްޓަމެއް ްއަޅުގަޅު ްތެރޭަގއިްކުރީަމ ަގނޑުމެންގެ

ްވެ ްޤާނޫހަރުދަނާްސްޖުޑިޝަރީ ްރަނގަޅު ްތެރޭގައި ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ްއަދި ްވެެގންދާނެ. ްހެދި، ްޤާނޫނުތަކަށްްނުތައް އެ

ްހިތާހުްންއެންމެ ްގޮތުގެްރުމަތްތެރިކޮށް ްޤާނޫނުތަކުގައިވާ ްކަންތައްތައްްމަްނަމަ ްފުރިހަމަވެގެންދާނެ.ްްތިން ވެސް

ްވެގެން ްކަންތައްަތްއ ްމި ނޑުދަނީއެހެނެއްނޫން ްއަުޅގަ ްކޯޓުތަކާ. ްނޫންތޯ ްޤާނޫނުްމެްނ ްމިތާވެްބެހޭ ްހެދީ.ްގަްސް އި

ްނޫ ްމެންބަރުންްޖުޑީޝަލްްންތޯއަޅުަގނޑުމެން ްކޮމިޝަނަްށ ްްސަރވިސް ްއަޅުްޢަވެސް ްނޫންތޯްއްޔަންކުރީ. ނޑުމެން ގަ

ްސުހައިކޯޓަށާ ްކޯޓަށްއި ްމަތިްޕްރީމް ްހަމަތަކުގެ ނަޑެއޅީ.ްއެހެންވީމާ،ްޤާނޫނީ ްްކަ ނޑިޔާރުން ްފަ ން،ްޤާނޫނުގަިއވާްވެސް

ްމިގޮ ނޑިޔާރުން ްފަ ްމިއަދު ްޢަްތުން ްތަންތަނަށް ްްއެް،އްޔަންކޮށްފައިދެންނެވި ްއުމުރަކީ ކަމަްށްްއަހަރ79ްުބޭފުޅުްނގެ

ނަޑއަަޅއި، ްއެްކަ ްޢަްއަދި ްބޭުފޅުން ްއަދި ްަރއްކާތެިރކަންްއެްއްޔަްނކުރީ. ްހިމާޔަތާއި ްދޭންޖެހޭ ވެްސްްބޭފުޅުންނަށް

ްމީހުންފޯރުކޮށްދެމުން ްމަޤްޞަދަކީ ނޑު ްމައިގަ ްބިލުގެ ްމި ްއެހެންވީމާ،ްޙަޤީޤަތުގައި ްރައްޔިތުންް،ދަނީ. ް،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްޮގތްގޮ ްއެހެން ްނޫނީ ްޖަލުތަކުގަިއ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްމި ްރައްޔިތުން ްޤައުމުތަކުގެ ްބޭރު ްހައްޔަުރވެފައިްނޫންނަމަ ތިބޭްްތުން

ކުރާނެްއުސޫެލއްްފިޔަވަޅުަތއްްއެޅުުމގައިްޢަމަލުްކަންކަމާްމެދުގައިްޖިނާޢީްމިްހައްޔަރުވުާމ،ްބޭތިއްބާފައިްތިޭބްބޭތިއްބުމާ،

ްގޮތުގަިއްްޤާއިމުކުރުމަށް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްޤާނޫުނ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްޤާނޫނެއް. ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްސަރުާކރުން ޓަކައި

ްބާރުހެދު ްމެދުްްމުގެ ްމީހުންނާ ްތިބި ްޖަލުތަކުަގއި ްމިހާރުވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކިަބއިގަ. ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއޮތީ ްވެސް

ނޑުމެންްއެކަންްްއަދިްއެހެންްނަމެއްްކިޔާްޤާނޫނެއްގެްދަށުންް،ވެސްްގޮތެއްްޕެރޯލުގެްދަށުންްކުރާނެޢަމަލު ވެސްްއަުޅގަ

ްސަރުކާރުންް،ކުރީމަ ްެއގޮތަށް ްކަް،އެކަން ްއެްމާނޫނީ ްފަރާތްތަކުން ްޢަބެހޭ ްެއއަށް އިނގޭޯތ.ްްމަލުކުރާނެގޮތަށް
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ނޑުމެންްހެދީްއަޅުަގނޑުމެންްޕެރޯލާްބެހޭްާޤނޫނެއް ހެީދްްދޭތެރެއިންްައޅުަގނޑުމެންްމިްޖަލުތަކާްބެހޭްޤާނޫނެއް،ްއަުޅގަ

ްިކހިނެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަތުރުތަންް،ކިހިނެއްތޯ. ްތަނަށް ްޤައުްކުރެއްވި ްބޭބޭފުޅުން. ްސަލާމަތާއިނގޭތޯ ްކޮމިޓީްމީ ްންްބެހޭ

ްދަތުރުކު ްތަންތަނަށް ްތަންތަނަށް ްގިނަ ްހާލަތުވަރަށް ްޖަލުތަކުގެ ްބައްލަވަްރެއްވި ްއޭގައި ދެންނެވިްްމިއިެލއްުވމަށް.

ްއަލީ ްރަނތަޖްރިބާގެ ްހެޔޮ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަަގއި ްގަޅު ްގެނެްއސި ްދުނިްކަމަށްދަލުތަކެއް ްތަހުޒީބުްވަންޏާ ޔޭގެ

ްދިވެހިރާއްޭޖގައިްމުޖުތަމަޢުތަކުގައި ްގޮތަްށ ްޢަމަލުކުާރ ްމެދުގައި ްޢަމަލުްކުްށވެރިންާނ ްދެންްވެްސ ްދާނީ. ކުރެވެމުން

ްވާްމިްމެންއަޅުަގނޑު ްކުީރގެ ްވާހަކަ. ްކުރީގެ ްމާ ްއަުޅަގނދަންނަވަނީ ްދޫޮކށްލައި، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހަކަތައް ްޑުމެން

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއާ ްއުޅެނީ ްތަޞ2998ްައކުން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްދީަގއި ްތަޞްދީޤ2997ުޤުކުރެއްވި، ކުެރްއިވްގައި

ްްަގއ2998ި،ްޤާނޫނުއަސާސީގެް ްފެތަޞްދީޤުއަޅުަގނޑުމެން ްޤާނޫނުކުރި ްޙައްޤުތަެކއް.ްއެްހި ްގިނަ ްަވރަށް ްލިބޭ އަސާސީން

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިްްޙައްޤުތައް ްތަފްޞީލުކުރަމުން ްއޭތި ްޤާނޫނުތަކުން ްއެކި ނޑުމެްންްދަނީ ްއަޅުގަ ގެންދަނީ.

ްއެބަޤާނޫނުއަސާސީ ްއިންތިޒާމުްްަގއި ްލިބޭނެ ްބޯފެން ްސާފު ްރަށެއްަގއި ްޮކންމެ ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ުބނޭ

ނޑުމެްއިރުްކިަތއްހޭނޭ.ްއެހެންްބުނާހަމަޖައްސައިދޭންޖެ ންނަށްްރަުށަގއިތޯްމިއަދުްސާފުްބޯފެންްލިބޭނެްިއންތިޒާމުްއަުޅގަ

ްއޮތީ.ްަބނދަރު ްރަށުގަހަމަޖައްސައިދެވިފައި ްކިތައް ްއޮތީ ްޮކމިޓީގައިއިހެދިފައި ްމާލިއްޔަތު ްދިޔަްތޯ.ްމިއަދު ީއްކަންތައްަތއް

ް ްާރއްޖޭތެރޭގެ ްބަނދަރ22ްުކީްއވެގެންތޯ؟ ްއެބަްހެދުމަށްރަށެްއގެ ްސަުރކާރުން ްބަޖެް،އޮތްްޓަކައި ަގއިްޓުދައުލަުތގެ

ްއެބަ ްމިްހިމަނާފައި ްއުޅޭީތވެ،ްއޮތް ްުކރަން ްއެކަން ްސަރުކާރުން ްިމއަދުގެ ްއެކަން ްއެހެންނަމަވެސް ާޚއްޞަކޮްށްްއަަހރު.

ްނި ްއަށް ްބޭސްބަތްވެްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެބޭވަަޑއިގަންަނވާ ްދެކޮޅު. ްހެއްދެވީ ްމިއަދު ްލޯނުތަްއްްފުޅުން ްއެ ްޤަބޫލުކުރެއްވީ ބޭފުޅުން

ދަށްްވޯޓުްލިބޭެލްއްެވއްޖެްއޔާްރަީއސަށްްވަޙީްކަމަށްްރަށުގައިްނަރުދަމާްިނޒާމުްޤާިއމުކޮށްފ22ްިދެންނެިވްްނަގަިއގެންްމި

ްއެހެ ްއެބަގިނަވެދާނޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެްނީވމާ، ްހުއްޓުވާނީއޭ. ްެއކަން ްކަންތައްތައްްޖެްންވީމާ، ްސިޔާސީ ހޭ

ނޑުމެންްއެބަދޫކޮށްލާފައި،ްރައްޔިތުްނގެްމަޞް ްއެކުްދައްކާްވާހަކަްޖެހޭްއިސްކުރަން.ްމިއީްވަރަށްްހިތާމައާްލަޙަތުްއަޅުގަ

ްއޭގެތެރޭަގއި ްހަމަ ްނިސްބަތްވެްއެއް. ްއަށް ްބޭބޭފުޅުންވަަޑއިްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެބަްރަށްތައްްގެަގންނަވާ ްއިނގޭތޯ.ްްވެސް ހުއްޓޭ

ްމަަޑވެލިްމަޑަވެލީ ްއެބަްދާއިރާގެ ްގާފަރުްެވސް ްރަށް ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކާިށދޫ ްއިނގޭތޯ. ވެސްްްއޮތް

ްއެބަ ްތ.ްއޭަގއި ްހަމަ ްމަޑިފުށިްއޮތޭ. ްޭއގެްއަތޮޅު ްއެބަވެސް ްްެތރޭގަިއ ްއެހެންވީމާ، ނޑުއޮތޭ. ްމެންބަރުންްއަުޅގަ މެން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްދަންނަވަނީ.ްހަމަްސިޔާސީ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްތަންތަނުގެްވާހަކަ ްުހރި ްދާއިރާތަކުަގއި ތަމްސީލުކުރާ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްކަންކަމަށް ްހުންނަ ްލިބެން ްރައްޔިތުންނަށް ްވެސް ްކުރާއިރު ްަކންތައްތައް ްވެސް، ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި

ްއަޅުް ްގޮތަށް ްމިއަދުްހުރަސްނޭޅޭ ްއެބަްއެނގޭ ްކުަރންޖެހޭނީްއިނގޭތޯ.ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްކަންތައްތައް ްމިއަދު ނުޑމެން ގަ

ކަންތައްތައްްވެގެންދަނީްކިހިނެއްކަންްއިނގޭޯތ.ްވެރިކަމެއްްެގންނަން،ްއެންމެްބޮޑަށްްވެރިކަންްބަދަލުކުރަން،ްއެމް.ޑީ.ޕީް

ނޑުްމީ.ްއެކަމަކުްމިއަދުްވެސްްެއްއިންްކުރާްކަންތައްތައްްގޯްސެވގެންްއެންމެްބޮޑަށްްވާހަކަ ދެްއކިްއެކަކުްނޫންތޯްއަުޅގަ

ްބައްަލާވ!ް% ްެއއްގޮަތކަށޭ. ްއަުޅަގނޑުމެްންމިތިބީ ްއެުކގަިއ ްކޯލިޝަނ25ްްް،ް%24ބަދަލާ ްސަރުކާުރގެ ްމި ނަަގިއގެން
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ްއަުޅގަ ްއުޅޭތީ ްނޭނިގެގން ްގޮެތއް ްއުޅޭނެ ްނޭނގިެގން، ްދޮރެއް ްވަންނާނެ ްމިއަދު ްމީހުން ްތިބޭ ްދެންްތެރޭގައި ނޑު

ްދެްން ްއަލިބޭ ްއަޅެ ްދެން ްެފއިލްެވްއޖޭ. ްސަރުކާރު ްިވދާޅުވަނީ ްމި ްތިއްަބވާފައި ްމިނިސްޓްރީތަކުަގއި ްބޮޑެިތ ލަދުގަނެއޭ.

އަޅުަގނޑުމެންްކިހިނެއްްމިކަްންކުރާނީ.ްވިދާޅުވެބަަލ،ްއަުޅަގނޑުްމިކަންްކުރާނެްގޮެތއް.ްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސަށް،ް

ްވާހަކަް ްމިއަދުްޢަބްދުއްރަޙީމުބޭގެ ްކުރާނީ. ްކީއްހޭ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްޢަބްދުއްރަޙީމްބޭ ްދެންނެވީ ްމި ްއެހެން ްދެއްކީ. ްމި އޭ

ްެއް ްވެސް ްއަަޔސް ްެވރިކަމެއް ްރަނގަޅު ްކިތަންމެ ްިއނގޭތޯ. ްނެތިއްޔާ ްިއޚްލާޞްތެރިކަމެއް ްތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއިޚްލާްޞތެރިނުވެ ްވެރިކަމަކަށް ްއެ ްބަަޔކު ްތިބޭ ްތެޭރަގއި ްއެްވެރިކަމުގެ ްެވއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްތެުދވެރިނުެވއްޖެ އްޖެްއޔާ،

ނޑުމެންް ސަރުކާރުްދާނީްގޯޅިައޅަިއގެން.ްއެްސަރުކާރުންްކުރާްެއއްެވސްްކަމެއްްރަނގަެޅއްްނުވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑަށްްލިބުނީްކޯ އްެޗއްތޯ.ްބަިއްއެބަްޖެހޭްއެގޮތަށްްދަސްކުރަްނ.ްބައްލަވާ!ްމިއަދުްައޅުަގނުޑްވެރިކަންްބަދަލުވީމަްއަުޅގަ

ނާޑއިްއިލްހާމާ،ްމިތާއުޅޭްަޢބްދުއްރަޙީމުބެއާ،ްމިްޖޭ.ފޯާއް އަޅާްވާހަކަދަްއކަންޏާްދައްކަްންއެންމެްރަނގަޅުްނޫންތޯ.ްއަުޅގަ

ްކުރިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފެންނާނެ ްއަމީންޢާއްމަށް ްެއތެރޭގަިއ، ްމިތާ ްނޫންތޯ ްބައެއް ްކަަހލަ ްއަޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަ

ްމަސައްކަތް...
ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްތޮއްޑޫ

ްބިލަކީް ްމި ްއޮތް ްމި ްހުށަހަޅައިފައި ްމިއަދު ްފަރާތުން ްސަރުކާުރގެ ްބާޣީ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްހިތާމަކުރަނީް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެސް ްބިލެއް. ްއަންނަންޖެހޭނެ ްމަޖިލީހަށް ްތެޭރގައި ްއިެރއްަގއި ކޮންމެވެސް

ްތަޞްދީޤުނުކުރައްަވއި،ް ްެވސް ްފޮނުވާލުމުން ްފާސްކޮށްފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިލު ްޕެރޯލްގެ ްޖަލުތަާކއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްކަންތައްަތއްް ްކުރަންޖެހޭ ްތެޭރގައި ނޑުެގ ްއޮނިގަ ްދާޚިލީ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްކުްށވެރިންނާ ްތިބި ޖަލުތަކުގައި

ނޑުްމިފަދަްނުކޮށް،ްބޭރުގެްކަންތަކުަގއިްސަމާލުކަން ދީގެންްމިްސަރުކާރުންްމަސައްކަތްކުރާތީ.ްއުސޫލެްއގެްގޮތުންްއަުޅގަ

ްމަސައްކަތްަތްއް ްތަރުތީބަކުން ްޖެހޭ ްއެބަ ްމިްސަރުކާރު ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްތާއީުދކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްއޮންނަން ބިލެއް

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްވިލުފުށީ ްއަޚް، ްައޅުަގނޑުގެ ްދަސްކުރަން. ްވިދާޅުވަނީްކުރަން ްއެ ްރަޝީދު ްރިާޔޟު ބަރު

ްތަޖުރިބާއާް ްސަބަބުތައް ްތަފާތު ްނުބާްއވަންޖެހޭ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމި ްސަރުކާެރއް ްކޯލިޝަން ްދުވަަހކު ްކޮންމެ ތަކުރާރުކޮށް

ްޓަަކއިް ްގެންިދއުމަށް ްަމގުން ްއިޞްލާުޙގެ ްކަްނކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، އެކު.

ްމަސައްކަ ްނެތްާތ ްކަރަންޓު ްައލިފުށީގައި ްރ.އަޮތޅު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްށ.ފޯަކއިދ24ްްޫތްކުރަން. ގަިޑއިރު.

ްމީހެއްް ްއެހެން ްއިނީ ްވަކިކޮްށފައި، ްޕްރިންސިޕަލްކަމުން ްއަިއއިުރ ްއަނބުރާ ްގޮސް، ްސަޔަށް ްހެނދުނު ޕްރިންސިޕަލް

ނީޑގަ.ްމިްަޤއުމުްމިްދަނީްލޫޓްވަމުންްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމި ނޑުމެްނގެްތެޭރގަިއްްގޮ ޤައުމުްލޫުޓވަމުންދާިއރުްއަުޅގަ

ްއިސްކުރީމާް ްކަންކަން ްކުރަްނޖެހޭ ްފަހުން ްނުކޮށް، ްކަންކަްނ ްއިސްެވކުރަންޖެހޭ ްއިސްކޮްށ، އަޅުަގނޑުމެން

ްހުރިް ްއުރަތްޕެއް ްކަހަލަ ްެއްއެވސް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމިއަދުގެ ްނުވަތަ ްސަރުކާރު ްމި ްއެނގެީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްޚާއްަޞކޮށްްލީޑަރޝި ްފެނިގެންދިޔަ، ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއިްއޔެ ްނެތްކަން. ޕެއް

ްތަން.ް ްިކޔަމުންދިޔަ ްޮގތްގޮތް ްއެިކ ްތަފާތު ްވަޙީދަށް ްުހރި ްވެރިކަުމގައި ްބަޣާވާތުގެ ްމިއަުދެގ ްފަރާތުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ްސަރުކާރު ްމި ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްރޭްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުކުރުދުވަހުގެ ްއޮތް ްމި ްކުރިއަްށ ްމަންޒަރު. ބައިބައިެވގެންދާ

ްތަން.ް ްސޮއިކުރަްއވާ ްމެންބަރުން ްބަެއއް ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްއަށް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްދަނީ ްއެ ްފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އްޖެްކުރިއަްށގެންދެވޭީންޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްރާްއޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްވަރަށްްސާފުކޮށްްއެނގެންްއެބަްޖެހޭްދިވެހިރާ

ްބާރުވެރިކަމަކަށް.ްމިފަދަް ްމެނިފެސްޓޯއަކަށް.ްެއއް ްފިކުރަަކށް.ްއެއް ްެއއް ްގެންދެވޭނީ ްކުިރއަށް ކިހިނެއްކަން.ްދިވެހިރާއްޖެ

ބިލެއްްހުށަހެޅުނުއިރުްައޅުަގނޑުްމީަގއިްހިމަނާލަންްބޭނުން،ްބަޣާވާތްކޮްށގެންްމުޙައްމަދުްވަޙީދުްޙަސަންްމަނިކަށްްލިބޭް

އަދަބެްއގެްތެރެއިންްއޭނާްފަހުންްނިއުޔޯކުގެްޖަލަކަށްްބަދަލުވާންްބޭނުންވާްނަމަ،ްއޭނާްައށްްއެފަދަްފުރުޞަތެއްްލިބޭނެް

ްދޭް ްއެބަ ްއެނިގގެން ްާސފުކޮށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއއީ ްހިމަނައިދޭން. ްބައިބައި ްބިލުަގއި ްމި ްގޮތަކަށް ކަހަލަ

ް ްއިެރއްަގއި ްެއްއވެސް ްރައީސް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުވެވޭނެަކން. ްއެއް ްބަރީޢަ ްކުުށން ްމީހަކު ކުށްކުރި

އަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްމިްރާްއޖޭގައިްގުނަމުންްމިްދަނީްވަރަށްްހިތްދަތިްދުވަސްތަކެއް.ްވަަރށްްހިތާމަވެރިްދުވަސްތަެކއް.ް

ްތިބި ްަރށްތަކުަގއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮތުން ްއިޖްތިމާޢީ ްގޮތުންނާއި ްހާލުގަ.ްރާއްޖޭަގއިްްއިޤްތިޞާދީ ްވަރަށް ްިތބީ ރައްޔިތުން

ނޑުމެންގެްަސރުކާރުންްކުޑަްދުވަސްކޮެޅްއގެް އިންތިޚާބުކުރެވިަފއިްތިބިްކައުންސިލަރުންްތިބީްވަރަށްްކަންބޮޑުވެފަ.ްއަުޅގަ

ްޖަހާނުލެވު ްބައްތި ްޖަހައިނުެލވުނު. ްސަރުކާރަށް ްިމ ްވެސް ްަބއްތި ްއެއަރޕޯުޓގެ ްފުަވއްމުލަކު ްއަޅާިލ ްާތަގއިްތެރޭގަިއ ނު

ްމިް ްވެސް ްމާޙައުލެއް ްމަސައްކަތްުކރާނެ ްބަޖެޓެއް، ްމަސައްކަްތކުރާނެ ނެޑއް، ްއޮނިގަ ްމަސައްކަތްކުާރނެ ކައުންސިލަރުން

ނުޑަގއިްމިްސަރުކާރުްއުފުލަމުންދާް ސަރުކާރަށްްދައްަކއެއްނުެލވުނު.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްމިްސަރުކާރުްދަމަހައްޓަމުން،ްކޮ

ްރައްޔިތުންނަ ްފާޑުކިޔާނެްފަރާތްތަކުން ްވަޙީދަށް ްބާޣީ ްހާލެްއަގއި ްެއއްވެސް ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްޓަަކއި ްއޮޅުވާލުމަށް ށް

ްއެް ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތެރެއިން ްބާރުތަުކެގ ްސަރުކާރުގެ ްމި ްޙަޤީޤަުތަގއި ްއެއީ ްނެތް. ކަމެއް

ރީތައްްބޭނުންކުރައްަވއިގެންްކެމްޕޭނަށްްފައިސާްއިންްނަަގއިގެންްއެިކެއކިްމިނިސްޓ25ްްއިންް%24ްވިދާޅުވިްގޮތަށްް%

ހޯއްދަވަމުންދަނީްމިްސަރުކާރުްދަމަހައްޓަމުންދާްޕާޓީތައް.ްބާޣީްވަޙީދަކީްޕާޓީްއެއްްއޮތްްީމހެއްްވެސްްނޫން.ްއޭނަްއަީކް

ގެންްއެަބްޖެހޭްމަޖިލިސްްމެންބަރެއްްހުރިްމީހެއްްވެސްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްދިވެހިްރަްއޔިތުންނަށްްވަރަްށްާސފުކޮށްްއެނ

ްރިޔާސީް ްމާދަމާ ްއެއްެޗއް. ްބުނާ ްމި ްފިކުރުގައި ްަވކާލާތުުކރަމުންދާ ްފިކުރުގައި، ްވަކާލާތުކުރަުމންދާ ްމި އެމް.ޑީ.ޕީ

ްއެްއް ްވާހަކަ ްއެއް ްހަމަ ްއަނެއްާކެވސް ްނަމަ، ްދީފި ްވެރިަކން ްކޯލިޝަނަށް ްވިދާޅުާވ ްމި ްބާްއވާފަިއ އިންތިޚާބެއް

%ް ްމ29ްީދައްކާނީ. ްތިބި ް%ަނގަިއގެްނ ްހަދަނީ. ްމިހެނޭ ްހަދަނީ.39ްްހުން ްއެހެނޭ ްމީހުން ްތިިބ ަނގަިއގެން

ރައްޔިތުންނަކަށްްޑެލިވަރކުރެޭވކަށްްނެތޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްސުވާލުތަކުގައިްނުވަަތްމިްޚިޔާލުްތަފާތުވުންތަކުަގިއް

އެއްްިފުކރަކަށް.ްދިވެހިރާއްޭޖގެްއެންމެްްދިވެހިރާއްޖެްކުިރއެރުޭވކަށެއްްނެތް.ްދިވެހިރާއްޖެްކުިރއެރުވޭީންޒިންމާްނެގޭްފަދަ

ނޑަށްްހީވަނީްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްމިކަންްތަކުރާރުކޮށްް ގިނަްރައްޔިތުންްތާއީދުކުރާްިފކުރަކީްމިއަދުްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްއަުޅގަ
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ްއަުޅގަނ ްެވސް ްމެންބަރަކީ ްކޮންމެ ްއިންނަ ްިރޔާަސތުގަިއ ްތި ްުއއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ޑުމެންާންޤަބޫލުކުރަމުންދާހެން.

ްމަޖިލީހުގެް ްއެދެނީ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށް. ްމެންބަރެއް ްއަުޑއަހަމުންދާނެ ްވާހަކަ ްދަްއާކ ްމި ފޭސްކުރަްއވަިއގެން

ްއެމް.ޑީ.ޕީާއް ްއަވަހަކަށް ްވީހާވެސް ްމެންބަރުން ްއިށީންނަމުންދާ ްތި ްރިޔާސަތުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ރިޔާސަތާ

ްމި ްިދވެހިރާއްެޖ ްސެޕްޓެމްބަރުްްގުިޅވަަޑއިގަތުމަށް. ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފެންނަން. ްވަރަްށްސާފުކޮށް އޮތީ

ވަނަްުދވަހުްއޮންނަްއިންތިޚާބުގެްނަތީޖާްވަރަށްްސާފު.ްހަމައެކަނިްމިހާރުްމިްއޮތީްަވގުތުކޮެޅއް،ްއެްނަތީޖ7ްްާމަހުގެް

ްޝަުކވާ ްައރައި ްކުރިަމއްޗަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއެހެންވީމާ، ްދޭތެރޭގަ. ްއެއްްނެރުމާ ްއެހެނޭ.ްތަކަކާ ްމީނަ ްއެހެނޭ، ްއޭނަ ކޮށް،

ްތަަރއްީޤް ްސްޕީޑެްއގައި ްބާރު ްފިކުެރްއގައި ްއެއް ްދެއްވާ. ްއިއްތިހާދަށް ްމި ްވެރިަކންދެންޏާ ްބަޔަކަށް ްބުނާ އެހެން

ްތަރައްީޤވާ ްރަެށއް ްެއއްވެސް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްގޮތަކަށް ްނޫން ްދާްނވީ.ްއެ ްއެކު ްއެމް.ޑީ.ޕީއާ ްއަޅުަގނޑުމެން ނެްބޭނުންވަންޏާ

ނޑުމެންނަކަްށްނުފެނޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް. ްމަންޒަރެއްްއަުޅގަ
ް

ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްއެކުް ްޤައުމުތަކާ ްބޭރު ްއުސޫލުތައް ްބަދަލުކުރުމުގެ ްކުށްވެިރން ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުރިއްޔާ އާދެ!

ނަޑއެޅުމުގެް ްމަރުޙަާލގަިއްްކަ ްކޮމިޓީ ްބަލަިއގަނެ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިލަކީ ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ބިލު.

ްދެކެވުނުް ްމި ްމިހާތަނަށް ްިބލަށް ްމި ްބިލެއް. ްާފސްކުރަންޖެހޭ ްގެަނއުމަށްފަހުގައި ްަބދަލެއް ްގެންނަންޖެހޭ ދިރާސާކޮށް

ްތާއީދުކުރެވެ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލާއިުރގައި ްކަމަށްްވާހަކަތަކަށް ްހުރި ްއޮއްޓަރު ްެއންމެ ްޤަބޫލުކުރެވެނީ، ްއެންމެ ީނ،

ްމިއަުދގެް ްވާަހކަފުޅު. ްދެއްެކވި ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްދާއިާރެގ ްވިލުފުށީ ވިސްނެނީ

ްއާ ްފެންނަނީ. ްކަމަށް ްުގޅޭ ްވާހަކަަތއް ްއެ ްބެލިޔަސް ްގޮތަށް ްހިނގާ ްކަންކަން ްމިއަުދ ްބެލިޔަސް، ދެ!ްމާޙައުލަށް

ްހޮުޅއަީށެގް ްއަިއއްސަ. ްބަދަލުތަކެއް ްވަނީ ްމި ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުންގެ ްގުިޅގެން ްބަދަލުތަކާ ްއަންނަ ދުވަސްވަރަށް

ނޑި،ްކެމްޕޭނުްޖަގަހާގެްގުޅުންތައްްތަޢާރަުފަވމުންްއެބަްދޭ.ްއެހެންވީމާ،ްްސޓްރާޓާްއުސޫލުންްކޮންެމވެސްް އުސޫލުތައްްކެ

ްއަް ްތަާބެވގެން ްއުސޫލަށް ްއެ ްިޢއްޒަތްތެރިްވަރަކަށް ްރަޝީދު، ްިރާޔޟު ްކުިރއަށްގެންދާނަން. ްވާަހކަ ްވެްސ ޅުަގނުޑ

ްތިމަންނަމެންް ްބަދަލުކުރީއޭ. ްވެރިކަން ްތިމަންނަމެން ްތިމަންނަމެންނޭ. ްބަދަލުކުރީތީ ްެވރިކަން ްފަދައިން ްވިދާޅުވި މެންބަރު

ްމިއަދު ްބަޔަކު ްއުުޅނު ްހަޅޭއްަލވާ ްމަގުމަތީގައި ްބުނެ، ްނަގަހައްޓާނަމޭ ްވެސްްްވެރިކަން ްލަދު ްޖައްސާލީމާ ްއެވަރަށް ދެން

ްއެްއް ްވާހަކަ ްއެވަަރކަށް ްނަމަެވސް ްބައެއް ްހުރި ްލަދެއް ްއިނގޭތޯ. ްލަދުގަނޭ ްވެސް ްޙަޤީޤަތުަގިއ ްޙަޤީޤަތުގަ. ގަނޭ

ްހަދާންހުންނާނީް ްދިވެހިން ްހީކުރަނީބާ؟ ްމެންބަރުން ްވާހަަކދައްކާ ްތަނުގައި ްމި ްމޮަޔއިންކަމަށް ްދިވެހިންނަކީ ނުދައްކާނެ.

ވަނަްއަހަރުްވީްވަޢުދުތަކާއ2002ްްިއެކަނިްމިހާރުްއިވޭްއަޑުަތއްްއެކަންޏޭ.ްމިހާރުްހިނގާްކަންތައްތައްްއެކަންޏޭ.ްހަމަ

ވަނަްދުވަހުނ2ްްްވަނަްއަހަުރގެްފެބްރުައރީްމަހުގ2012ްްެއަހަރުްތެރޭގައިްއެްވަޢުދުތައްްބޮލައިލާްޖެހިްގޮތާ،ްއަދ3ްްި

ްދައް ްމިއަދު ްވާހަކަތަާކ، ްދެއްކި ްބާަވޭއްފެށިގެން ްހީކުރަނީ ްކަމަށް ްނޭނގޭނެ ްވަޒަްނކުރަން ްކިރައި ްވާހަކަތަާކ ކާ
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ްބައެއް.ް ްހުންނާނެ ްވެސް ްހަދާން ްދިވެހީންނަކީ ްނުވާނެހެނެއް. ްއެއް ްމޮޔަ ްދިވެހީން ްހީވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ދިވެހިންނަކަށް.

ސްކުޅަނދުްމަދޭްކީްޒަމާންްކަންކަންްަވޒަންްވެސްްކުރަްންއެނޭގްބަެއއް.ްކަންކަންްކިަރންްވެސްްއެނގޭެންބަެއއް.ްފަް

މާޒީެވގެންްހިނގައްޖެްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނަޑކީްެއއްއިަރކުްވެސްްކޮުޅކޮޅަށްްމީހުންްޖެހި،ްބައެއްްމެންބަރުންް

ޕާޓީތައްްދޫކޮށްްހެދި.ްއަދިްއެއީްވާދާވެރިްޕާީޓގެްމެންބަރުންްކުރިްނަމަވެސްްއުފާވާްމީހެއްްނޫން.ްވަކިްގޮތަކަށް،ްަވކިް

ްކަމެއް.ްގޮތަކަ ްއޮންނަ ްިއޚްތިޔާރުަގއި ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްވަކިވުމަކީ ްދިމާނުވީމާ ްފިކުރާ ްއެ ްމީހުންނަށް ްތިބޭ ްޤަބޫލުކޮށް ށް

ނޑުްމިް ނޑުްޤަބޫލުކުރާްކަމެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުގަ އެކަންކަމަށްްފާޑުކިަޔއި،ްެއކަަމށްްހަޖޫޖަހައިހެދުމަކީްއަޅުގަ

ްކައިރިް ްއިންތިޚާބު ްރިޔާސީ ްމަްއޗަށްްދަންނަވަނީ ްއުސޫލުތަުކގެ ްވާ ްބިުލަގިއ ްމި ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްިމ ްއަންނާީތވެ ވަމުން

ްވާަހކަދެއްެކވުމަކީް ްުގޅުވާލަިއގެން ްދުވަސްވަރާ ްހަމައެކަނި ްގެންާދއިުރ ްވާހަކަދަްއކަވަމުން ްމެދު ްބިލާ ރިޢާޔަތްނުކޮށް،

ލެއް.ްގަޑިްހަމަވަމުންދާްކަމަށްްވެއްޖެްއާޔްރަނގަޅުްކަމެއްްނޫނޭ.ްމިްބިލަކީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްވަރަްށްބޭނުންތެރިްބި

ްދަންނަވަނީް ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްކެމްޕޭންކުރާކަށް ްއުޅެނީ ްމި ްހާލެއް ްއެްއވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްޖަހާނެ. ބެލް

ްހީ ްކަމަށް ްދުވަސްަތއް ްމާޒީވެިދޔަ ްައކީ ްޗޮިއސް ްއޮތް ްދިވެހިންނަށް ްހަމައެކަނި، ްޫނނޭ. ްމޮޔައިންނެއް ކުާރްދިވެހީންނަކީ

ް ްހިނގައިދާނެ.ްހަމައެކަނި ްގޮތްަތްއ3ްްއަހަރާއ40ްްިމީހުންގެްވިސްނުންްރަނގަޅުނުވެ ްއެހެން ްފިޔަވައި ްގޮތް ްދެ އަހަރާ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާް ނޑުމެންްދިވެހީންނަކީްއެހާްނަސީބުްދެރަްބައެއްްނޫން.ްއަޅުގަ ހުރިތޯްވެސްްދިވެހިންްވިސްނާނެ.ްއަޅުގަ

އިޚްިތޔާރުކުރަންްނޭނގޭްބައެއްްވެސްްނޫން.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅަގނޑުްދަންނަވާނީްިމްްގޮތުގަ.ްއަދިްިދވެހީންނަކީްގޮްތގޮތް

ްއެަބް ްވިސްނަން ްވެސް ްމުސްތަޤްބަލަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިސްނާއިުރަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ބިލަށް

ްނޫ ްއިޚްތިޔާރަކުްނ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްތިބީީކ ްަސރުކާރުަގއި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްހާލަުތްޖެހޭ. ްގޮތުން، ްނިޔާކުރި ްހާލަތު ން.

ނޑުމެންްއަިދވެސްް ނިޔާކުރިްގޮތުންްޤައުުމގެްމަޞްލަޙަތަށްްޓަކައިްޤައުމުގެްުކރިމަގަށްްޓަކައިްކުރަންޖެހޭްަކމެއްްއަުޅގަ

ްވައްޓާލީމެޭކ.ް ްސަރުކާރު ްނުބުނަން ްެވސް ްެއއްއިެރއްަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެންނެވީ ްމި ްތިބެފައި ްމިހެން ކުރާނަން.

ްލަދުގަނޭ.ްއެހެންނަ ްއެބަ ްކުޑަކޮށް ްއަޅުަގނުޑމެން ްގޮތަކުން ްމިއުޅޭ ްމިއަދު ްމީހުން ްބުނާ ްަވއްޓާލީމޭ ްސަރުކާރު މަވެސް

ްގޮތްތަކެއްް ްސާބިތުެވއޭ.ްދިވެހިންނަށް ްަޙއްޤުަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޮއތީ ްދަންނަވަން އަޅުަގނޑުމެން

ްއިޚްތިޔާރު ްދިެވހީން ްގޮތްަތއް ްއެ ްހުއްޓޭ. ްގޮތަކަްށްއެބަ ްއެ ްބަލާފައި ްިދވެހިން ްކަމަށް ްެދްގޮތް ްއޮތީ ްހަމަެއކަނި ކުރާނޭ.

ްލޯމަރައިނުލާނޭ.ްވައްސަލާމްްޢަލައިކުމް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ް

ްގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:ދާންދޫްދާއިރާ

ް ްޓަކަިއ ްަމޞްލަޙަތަށް ްޤައުމީ ްސަރުކާރުްނ ްބަޣާާވތުގެ ްަރއީސް. ްެއުކ25ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސްތުވާަތކެްއޗާ ަބކަރި

ެކްއާޗްބަކަރިްމަސްތުވާތ25ްައެތެރެކޮށްފައިްމިްއޮތީ.ްއެއީްޤައުމުްމަޞްލަޙަތަށްްޓަކައިްބާޣީްވަޙީދުްކުރާްކަންތައްތަްއ.ް

އެކުްކަސްޓަމަށްްއެތެެރކޮށްފަިއްމިްއޮތީ.ްޖާސޫުސކުރާްަކއިެޓއްްިޑއުޓީްނުދަްއކާްއެތެރެކޮްށފައިްމިްއޮތީ.ްޭރސްްކާެރއްް

ްޑިއުޓީްނުދަްއކާްއެތެރެކޮށްަފއިްމިްއޮތީ.ްޤައުމީްމަޞްލަޙަތަށްްޓަކައި.ްމިހިރީްޑޮިކއުމަންޓު.

ް

ްރިޔާސާތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަ ްބެހޭ ްމެންބަރުްނިޒާމާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްނެތް. ްއެްއ ލަ

ްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބަށް.

ް

ްމުއްޠަލިބްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިބްރާހީމްްމެންބަރުްދާއިރާގެްފަރެސްމާތޮޑާ

.ްعليكنްسالملاجمعين الحمد هلل رب العالمين الصالة والسالم على سيد نا محمد وعلى اله وصحبه اް`.

ްރައީސް، ްިޢއްޒަްތތެރި ްރައީސް. ްމެންބަރުްފުށީވިލުްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލަީކްްދާިއރާގެ ްމި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްޙަޤީޤަތާް ްބިލުގެ ްމި ްބިލެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްފަދައިން ްވިދާޅުިވ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމަތިވެރި ދެންމެ،

ނޑުެމންްހިތާމަކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްްއީެދކެވެމުންދާތީްއެްގަިއްވާހަކަހުންނަށްްއޮޭޅްގޮތަށްްމިްމަޖިލީތުދެކޮޅަށްްރަްއޔި އަުޅގަ

ްަރއީސްޢިއް ްއެްވާހަކަް.ޒަތްތެރި ްބޭނުމިއްާޔ ްިވދާޅުވަން ްނަންތަްއ ްބޭފުޅުްނގެ ްއެހެންނަމަވެސްްެދއްކި ްކުރެވިދާނެ. ްކަން

ނަމަްމިްބިލުެގްްމިްބިުލްފާސްެވއްޖެް.މެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްނުބޭްށްވާހަަކްނުދައްަކނީ.ްދައްާކކައަޅުަގނުޑްެއް

ްދިވެހިރާއްޖެއަށާް ްބޭރުްްއިސަބަބުން ްކުްށވެރިން ްތިބި ްދިވެހިރާއްޭޖަގއި ްލިބިގެންދާނެ. ްހިތްހަމަޖެހުން ރައްޔިތުންނަށް

ެއްވިދާުޅވާްކަހަލަްކުްށވެރިންްްައއިސްްއްޖޭަގއިްފިލަިއގެންޤައުމުތަކަށްްގެންިދއުމުގެްފުުރޞަތުްހުޅުިވގެންދާނެ.ްދިވެހިރާް

ްމީްތިބި ްއެ ްހަްއަޔރުނަމަ ްއެޓަްކުރުމަށްހުން ްހާލަެތއްަގއި ްއެދިއްޖެ ްަޤުއމަކުން ްބޭރު ްހައްޔަުރކޮށްްކަިއ އެްް،މީހުން

ް ްބިލުގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބިގެންދާނެ. ްފުރުޞަތު ްފޮނުވުމުގެ ްދެނ5ްްްޤައުމުތަކަށް ްފެށިގެން ްއިން ްމާއްދާ ވަަނ

އެްކުށްވެރިންްް،ނަމަްތެއްގައިްބޭރުްަޤއުމަކުންްެއދިއްޖެބިްހާލަރިްމާއްދާތަކަށްްބަލާލީމާްކުށްވެރިންްދިވެހިރާއްޭޖގައިްތިހު

ްހާލަތާ ްކަމާްއިގެންދެވޭނެ ްކުށްތަެކއް ްބާވަތެްއގެ ްކޮން ްގެންދެވޭނީ ްކުށްެވރިން ްް،އެ ްކުށްެވރިންނާ ްއެ މަލުކުރެވޭނެްޢަމެދު

އްޖޭެގްގޮސްްދިވެހިރާްމިހެންް،މީހުންނާްޭދތެރޭގައިްތަޙުޤީުޤކުރެވޭނެްގޮތާްއެް،ޔަުރކުރެވޭނެްގޮތާށްވެރިންްަހއްގޮތާއިްއެްކު

ކުމްްުކރުމަށްފަހުގައިްއެްކުށްވެރިންްޙުްް.ްހަމަްއެއާެއކީަގއި،ހުރިްމިްބިލުގައިްިލޔެފަްކުެރވޭްހިސާބަްށްއެބަކުމްޙުކޯޓަކުންް

ްކުށްވެރިން ްއެ ްހާލަްގެއަނބުރާ ްފޮނުވޭނެ ްހާލަތްތަތާަޤއުމަށް ްނުގެންދެވޭނެ ްއެބަްއްއި ްބަޔާންކޮށްފައި ރި.ްހުްވެްސ
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ޅުމަކަށްްދިވެހިްުކށްވެރިޔާްގެންދިއުމާްމެދުްއެްހުށަހެޅޭްހުށަހެްއިވަަންމާއްދާގ19ްްަހަމައެެހންމެ،ްް.ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް

އޮތް.ްްެވސްްހަމަްލިޔެފައިްއެބަްެއކަންތަްއްކުރަންްނުފެނިއްޖެްހާލަތެްއަގއިްެއކަންްނުކުެރވޭނެްގޮތްްއި،ސަރުކާރުންްބަލަ

ވަނަްމާއްދާްއަކީްދިވެިހްރައްޔިތުންނަށްްވަރަށްްބޮޑ38ްްުައޅުަގނޑުްފާހަގަކޮށްލަންްމިްޤާނޫނުގެްް.ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް

ްމާއްދާ ްލިބިގެންދާނެ ްއެބަްހިތްހަމަޖެހުމެއް ްމާއްދާަގއި ްެއ ްާރއްޖެްއެްއ. ްތުހުމަތެްއަގިއްްއޮތް ްކުށެްއގެ ްބޭރުގައި އިްނ

ްިދވެހިރާއްޖެ ްކުށްވެރިޔަކު ްހުންނަ ްްހައްޔަރުކުެރވިފަިއވާ ްކުށްވެިރން ްހާލަތު.ްއެ ްގެނެވޭނެ ްތިބިއަށް ްޤައުމުތަކުގައި ް،ބޭރު

ްތިބި ްކުށްވެިރން ްބައެއް ްގެނެްސްމިހާރުވެސް ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަނބުރާ ްކުށްވެރިންތައް ްއެ ްއެބަވޭ. ކަމަށް

ްިދވެހިރާއްޖޭގެްދިވެހިރައްޔިތުންނާ ްޖަްއެކު ްކުްށވެރިންގެ ްއެ ްތަންފީޙުލުތަކުަގއި ްޤާނޫނުންްޛުކުމް ްމި ްފުރުޞަތު ކުެރޭވނެ

ފަހިވެގެންދާއިުރގައިްބިލުެގްް،މިްޤާނޫނުންްފުރިހަމަވެމިްދެންނެވިްހުރިހާްކަމެއްްް.ވެގެންދާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްފަހި

ްބައްޓަންކޮށް ްގޮތަށް ްނޫން ްއެ ްބޭނުމެއްަގއިްއީމިް،ވާހަކަތައް ްް،ވަކި ްވިދާޅުވެމަޤްވަކި ްބިލެކޭ ްކުރާ ްޞަދެއްަގިއ އެް،

ްރަްއޔިތުންނަށް ްެއއީ، ްެދއްެކވީމާ ްވާހަކަްްވާހަކަ ްއޮޭޅ ްޙަޤީޤަތް ްަރއީސްްމަށްކަްެއއްްޭއގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ް.ނުވެުނދާނެ.

ްކޮްށފި ްކުށެއް ްޤައުމުގައި ްމި ްހާލަތުން ްއޮތް ްޤައުމު ްރިޕޯޓުްމިއަދު ްފަރާތެއް ްކުށްކުރި ްއެ ްފަރާަތކާްް،ކޮށްނަމަ ްއެ

ްެއްއގޮަތކަށްދޭތެރޭގަ ްފިޔަވަުޅއެޅޭނެ. ްމަރުޙަލާފައި ްޝަރުޢީ ްެވެގންއި ްމީހަކަށް ްވަކި ްެވގެންްް،ވެސް ްބަަޔކަށް ވަކި

ްނުދާނެ ްޤަބޫލުކުރަންފިޔަވަޅުނޭޅި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެީއ ްޝަރުޢީްކަން ްރާއްޖޭގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްޙަޤީޤަތެއް. ޖެހޭ

ްމަޑުވެފައިްމަރުޙަ ްދުވެލި ްކޯޓުތަކުގެ ްހަލުވިނުވެް،ލާގެ ްމަސައްކަތް ްއޮތްް،ޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެ ކަްންބަރުހެލިވެފައި

ްތިބިްމީހުންނަށް،ކޮށްފައިްްއެއީްައޅުަގނޑުމެންްފާހަގަކުަރންޖެހޭނެްކަމެއް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްހުރިްއެތައްްބޮޑެތިްކުށްތަކެއްް

ްޝަރީްއެމ ްމެދު ްކޯޓުތަކުގެްޢަތްމީހުންނާ ްބޮޑެތިްނުހިންގާ ނޑިޔާރުން ްތިބިްފަ ްއެއީްމުސާރަނަގަިއގެން ތިބުން

ްބަލަން ްމަޖިލީއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްެއއީ، ްަކމެއް. ްޢިްއޒަތްތެހުޖެހޭ ްކަމެްއ ްކުރި ްމަޖިލީހުގެން ްސަބަަބކީ ްަރއީސް. ްރި

ްކޮމިޓީން ްަކނަޑއެޅީޕެކޭޖުްމާލިއްޔަތު ްބައްޓަްނކުރުމަށްްތަކެއް ްގޮަތކަށް ްވަކި ނިޑޔާުރން ކުރިްންް.ޓަކައިްފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ްމަސަްއކަތަށް.މުސާރަްފަ ްކުރާ ްނިންމީމާް،ްއިތުުރްގަީޑގަިއްމަސައްކަްތކޮށްްލިބޭނީ ްމައްސަލަަތކެއް އެަތއް

ފިކްސްކުރީާމްްވަރަށްްހާސްްރުފިާޔްލިބ45ްޭމިއަދުްް.ްއެހެންނަަމވެސްމުސާރަ،ްބޮޑުްމުސާރަްގެންދެވޭނެްމީހުންނަށްްއެ

ްމަސައްކަތަ ްނުނުކުަތސްދެން ްށް ްޗުއްޓީް، ްމަސް ްމުޅި ްަމްއސަލަް،ދަކުރިޔަސްހޭަގއި ްްއެްއވެސް ްއެްއ މަސްތެރޭަގއިްެއ

ލީމާްއިއަދުގެްާހލަތާްތަފާސްހިސާބުްބަލަމިްއިއިރާއެްުމސާރަްނުލިބޭްއިމުސާރަްބަރާބަރަށްްލިބޭނެ.ްކުރީގަނުނިންމިޔަސްް

އެްމަސައްކަްތްްއަދުމި.ްއެއްްމަހެްއގެްތެރޭަގއިްިނންމާްއޮތް.ްކުީރގައިްއެތަްއްމައްަސލަްވަރަށްްސާފުކޮށްްފެންނަށްްއެބަް

ްނުނި ްމަސަްއކަތްްމާ.ންއެގޮަތކަށް ްއެީއ، ްމުސާރަްކީއްެވގެންތޯ؟ ްނުކުރިޔަސް ްމިްުކރިޔަސް ްއޮތީމަ. ްއުސޫލު ްލިބޭ

ނޑުމެންގެްވެސްްމިްއިގަހުމަޖިލީ އެހެންކަމާއެީކަގއިްައޅުަގނޑުމެންްމިްނިޒާުމްް.ތަށް.ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސްތިބޭްގޮްއަުޅގަ

ްއެއްްބަދަލުކުރަންްއެބަްްމަަސއްކަތަށްްމުސާރަްލިބޭްގޮތަށްްއަޅުަގނޑުމެންްހުރިހާްމުއަްއސަސާްނަމަްކުރާްރަނގަޅުކުރާ

ނޑިޔާރުންނަށްްވެސްްއެްބޭފުުޅންްނިންމާްމައްސަލަތަކަށްްއެ ް،ކުރާްވަގުތަށްބޭފުޅުންްހޭދަްޖެހޭ.ްޝަރުޢީްކޯޓުތަކުގެްފަ
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ޖެހޭ.ްއެއީ،ްމަހަކުްެއއްްލައްަކްްންްއެބައްސަގޮތްްހަމަޖައްކަތަށްްމުސާރަްލިބޭްކުރާްމަސަްއިތަންތަނުގަްބޭފުޅުންްއެްއެ

ނޑުމެންގެްޕްޮރޑެކްޝަންްދަށްެވގެންްމިްރުފިޔާްނަމަވެސްްމައްސަލަ މިްްގެނޫނީްއަޅުަގނޑުމެންް،ދަނީްެއއްްނެތް.ްއަުޅގަ

ްގޮތަށް ްދައްކާ ްވާަހކަ ްއެ ްރައްޔިތުން ްދަށްވެގެން ްއުފެއްދުންތެރިކަން ްކޯޓުތަކުގެް،މަޖިލީހުގެ އުެފއްދުންތެރިކަްންްޝަރުޢީ

ްމަޖިލީދިޔަްދަށްވެގެން ްމި ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްމާލިއްޔަހުއީ ްނިންމުމަކާގެ ްނިންމި ްކޮމިޓީން ްމަޖިލީް.ގުިޅގެންްތު ގެްހުމި

ްމުސާރަ ނޑިޔާރުން ްފަ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއިން ނޑައަޅަްްފްލޯރ ްކަ ްއިނާޔަތްަތއް ްއެކަންްހުގަފަްނިންމުމަށްްއިްާއއި .

ނިޑޔާރުއަޅުަގނޑުމެންްކޮށްތިެބގެ ނޑުމެންްވާހަކަގެންްންގެްމަަސްއކަތްތަކަށްްހަލުވިނުވެްންްައނެއްކާްފަ މަްނަްދަްއކާައުޅގަ

ްމަސައްކަތް ްމި ްނިންމިކުރަންވީއަޅުަގނޑުމެން ްއެ ްކޮމިޓީްނ ްމާލިއްޔަތު ްބަދަލުކޮށް. ްމުސާރަްް،ނިންމުން ނޑިޔާރުންގެ ފަ

ްބޭ ްސެލެްިސކުވަކި ްރީ ނަޑއެޅުމަށްފަހުެއއް ްއެްް،ކަ ްމަަސއްކަތާްއާްމުސާރަްމީހުންގެްދެން ްކުރާ ްިއނާޔާތްތައް އި

ނޑުމެންްއެކަންްކުރަންވީ.ްމިްހުރިހާްމުއައްސަސާ ރުމުގެްބާރުްއެއްްއިޞްލާުޙކުްއެއަްށވަރަށްްލިބޭްއެއްެޗއްްކަމަށްްއަޅުގަ

ްމަޖިލީ ްމި ްހުގައޮތީ ްތިބެގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުކޮށް ްފާޑުކިޔަ.ްއެކަން ްމީހުންނަށް ްމީހުންއެްއި،އެހެން ްދިމާލަށްްހެން ނާ

ނޑުމެންހިއެްއޗެ ނޑުމެންގެްޒިންމާއަާދނުކުރުން.ް،ކިޔުމަކީްއަުޅގަ ްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެ ްވާހަކަދެއްުކމަށް ްބިލަށް ްމި ްމިހާރު ްޮއތީ ްބާކީ ްއަށް ްމިމިނެޓ2ްުމް.ޑީ.ޕީ ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު އަރުވަނީްް.

ްއެދިވަޑައި ްފުރުޞަތަށް ްމެންބަރަގެންފައިްފުރަތަމަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްބިލެކަށްވާ ްއެީއ، ްދާއި. ްމެންބަުރްތްދޫ ްޢިއްޒަތްތެރި ރާގެ

ް.މިނެޓ2ްުއަުރވަން.ްފުރުޞަތުްގެންދިއުމަށްމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްއަޙް

ް

ްމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:ޙަމަދުްބިލަތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ްަމށްނުްކަލިބުްނަމަވެސްްްަދއްކާލަންްކުުރްފުރުޞަތެއްލަކަްށްވާހަކަމިފަދަްމުހިއްމުްބިޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ް`.ް

ްުޝކުރު ްކަންތައްަތކަީކްޓަކައި ްަކނޑަައޅާފަިއވާ ްބިލުގައި ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވާލަން ްއަޅުަގނޑު ދަންނަވަން.

ްއެބަ ްބުނެފައި ްބިލުގައި ްމި ްބާވަޭއ. ްކަންތައްތަެކއް ްހާސިލުކުރެވިދާނެ ްދިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެްއެވްސްއޮތް ވެހިރާއްޖޭގެ

ްނުގެން ްއަދަބަކަށް ްކުށުގެ ްޖަވާބުދާރީވާކަން ްޤައުމަކަށް ްއެހެން ްހިތަރައްޔިތަކަށް ްއަޅުަގނޑު ްކަަމށް. އަާރްށްދެވޭނެ

ނޑުމެންގެްޤައުމުންްވެސްްދުނިޔޭގެްއެހެނިހެންްޤައުމުތަކުގައިްއެބަްކުށްް،ްރާއްޖެްފަދަްކުޑަކުޑަްޤައުމަކުންދިވެހި ްއަުޅގަ

ްެޓރަރިޒަމުންކުރަމުންގެ ްހާލަތްތަކުގައިްްށްކަމަްދޭ.ްޚާއްޞަކޮށް ްބެލެވޭ.ްމިފަދަ ްކަމަށް ްބައިވެިރވާ ްކުށްތަކުަގއި ޤަބޫލުކުރޭ

ްދިވެހިރާއްޖެ ްބިލުން ްމި ްހުއްޓުވިދާނެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަުޅަގނުޑމެންނަށް ްުސވާލުއަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެްސ އުފެދޭ؟ްތޯ

ް ްދަންނަވާލަން ްކުިރން ްނިންމާލުމުގެ ްއެބައަޅުަގނުޑ ްބުނެފަިއ ްބިލުގައި ްމި ްއެދިއްޖެްބޭނުންވަނީ ްޤައުމަކުން ްބޭރު ްޮއތް

ްއެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިޚްްނަމަ ްފޮނުވާލުމުގެ ްޕްރޮސިކިއުޓަރްެޖނެރަލަތިޔާުރްދޭކުށްެވރިޔަކު ްއޮތުންްންވާނީ ްއޮންނަ ށޭ.ްއެ
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އެހެީންބާއްވަން.ްްއިއެްބާރުްދީފަރނީްޖެނަރަލްްޑަށްްފެންނަނީްއެޓާއަޅުަގނޑަށްްނުފެންނަްވާހަކަްދަންނަވަން.ްއަޅުަގނ

ްގު ްހިނގާ ްދޭތެރޭ ްދައުލަތާ ްަދއުލަތަކާިއ ްކަންކަމަކީ ްއެމި ްއެަބ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިނިވަންްުޅން. ްމިހާރު ނޭގ

ްިތއްަބވާް ްުމއައްަސސާތަުކގައި ްމިނިވަން ްނޫން. ްއޮެވގެނެްއ ްގުޅުެމއް ްެއްއވެސް ްހިނގަީންސަރުކާރާ ްމި މުއައްސަސާަތއް

ްބޭނުން ްއެހެންވީބޭފުޅަކު ްގެންދަވަނީ. ްމި ްގޮތަކަށް ްެއްއގޮތަކަށްްހާ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްބިލުގަިއްމާ، ްމި ްނުފެނޭ ވެސް

ްއޮންނަ ްދޭން ްބާރު ްެއ ްޖެނެރަލަށް ްދަންޕްރޮސެކިއުޓަރ ްވާހަަކ ްނުފެންނަ ްއަޅުަގނޑަށް ނޑަްށްއޮތުން ްއަުޅގަ ނަވަން.

ް ްދިރާސާކުރައްާވއިފެންނަނީ ްއެޓާކޮމިޓީން ްބާރު ްއެ ްރު ްޖެނެރަލަށް ްއެރީނ ްބާްއވަން. ްހެނީދީފައި ްިދވެހިރާއް، ޖޭެގްމި

ްބާރުްްގައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުް ްކުރުމުގެ ްއެކަން ްނަމަ ްއެދިއްޖެ ްކަމަކަށް ްދައުލަތަކުން ްއެހެން ްބޭފުޅަކަށް ހުންނަވާ

ްހަ ްއަދި ްހުށަހަޅަން. ްއިޞްލާޙު ްމި ްއަޅުަގނޑު ްފެންނާތީވެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއޮންނަންޖެހޭނެ އެުކ،ްމައެއާލިބިފައި

ކަންކަމަކީްއަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްްގިނަްންއިމިްބިުލގައިްބުނެަފއިވާްގިނަްކަންކަުމގެްތެރެް.ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް

ްކަންކަ ްއުނދަގޫ ްހާސިލުކުރަން ްހައިސިއްޔަތުން ްދައުލަތެްއެގ ްދެކެން.ްންކަްއަޅުަގނޑުމެން ނޑު ްއަުޅގަ މުގައި

ްިދރާސާކުރައްްް،އެހެންކަމާއެކުް ްބިލު ްކޮމިމި ްވިސްނަވަްވާ ްކަންކަމަށް ްިމ ްަދއުލަތަށާްއި،ީޓއަކުން ނޑުމެންގެ ްއިްައޅުގަ

ްައޅުަގނޑުް ްވާހަކަ ްއެދޭ ްބައްޓަންކުުރމަށް ްބިލު ްމި ްމިންވަރަކަށް ްހުރި ްެކރިފޯރުންތެރިކަން ްދައުލަތު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްރިޔާދަންނަވަ ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުްއވުްޟުން. ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްގޮުތގަިއްރަޝީދު ްދެކޭ ނޑު ްއަުޅގަ މުަގިއ

ްބަ ްޤައުމުތަކުަގއިދުނިޔޭގެ ްގޮްއިނަލްއަްޤވާމީ ްފަރުމާކުރެވިފައިވާ ްބިލުތައް ްބިލެއްމިފަދަ ްފަރުމާކުރެވިފަިއވާ ކަްންތަށް

ނޑުމެންްޤައުމަށާްޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއެެހންނަމަވެސްއަޅުަގނ ނުޑމެންނަށްްްއިމިްބިލަކީްއަޅުގަ މިންވަރަށްްްކުޅަދާނައަުޅގަ

ްވާހަކަް ްެއ ްދެކޭތީ ްައޅުަގނުޑ ްކަމުަގއި ްބައްޓަްނކުރެވެންޖެހޭ ްއަލުން ްބިލު ްވާހަކަްްމި ްއަޅުަގނޑު ުޅްކޮދަންނަަވމުން

ްނިންމާލަން.ްވައްސަލާމްްއަލަިއކުމް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހިސާބުން ްއެބަް،މިހާ ްސިސްޓަމުްކުޑައިުރކޮޅަަކށް ްއެީރސްޓާޓުްޖެހޭ ްމިާހރު ްނަގަން. ްވަގުތުކޮށްލަން ވަީންްމް.ޑީ.ީޕގެ

ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްމެންބަރުންނަށްްްހަމަވެފަ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ ްވާހަކަދެއްކުަމށް ްބިލަށް މި

ްބިލުް ްމި ްޓަކައި ްއިްއވުމަށް ްބަސް ްފަހު ްއިްއވުން. ްފަހުބަސް ްބިލުގެ ްމި ްއޮންނާނީ ްދެން ްނިމުނީ. ފުރުޞަތުއަރުަވއި

ްޢިއްޒަ ްހުށަހެޅުއްވި ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަދައްކަުމންދަނިކޮށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމެންބަރު، 2ްތްތެރި

ްއަރުވަނީް ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން ްއެދިވަަޑއިގަންަނވައިފި. ްފުރުޞަތަށް މެންބަރަކު

ްއަށް.ްމަޑުއްވަރީްާދއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްވިސާމުްޢަލީް

ް

 މަޑުއްވަރީްާދއިރާގެްމެންބަރުްވިސާމުްޢަލީްވާހަކަދެްއކެވުން:
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ްރަޝީދުް ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑު ހަމަްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭ.ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއެްކސްޓްރަިޑޝަންގެްބިލަކީްވަރަށްްމުހިއްމުްބިލެއްްކަމަށްްއަޅުގަ

ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެންް ްނޯވޭ. ނެޑއް ްއޮނިގަ ްފުރިހަމަ ްޤާނޫނީ ްބެހޭ ްބަދަލުކުރުމާ ްކުްށވެިރން އާދެ!ްދިވެހިރާއްޭޖގައި

ްޤަބޫުލކުރަން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްޖެހޭ ްއެކުަލވައިެލވެން ްއެބަ ނޑެއް ްއޮނިގަ ްޤާނޫނީ ްފުރިހަމަ ްކަމަކަށް މިކަހަލަ

މެންނަށްްފެނިގެންިދޔައީްއެމް.ޑީ.ޕީގެްވެރިކަުމގައިްގުއަންޓަނާމޯބޭަގއިްހުރިްކުްށެވރިއަކުްރާއްޖެްއަށްްގެންނަންްއަޅުަގނޑު

ނެޑްއް ްއޮނިގަ ްޤާނޫނީ ްފުރިހަމަ ްިމކަހަލަ ްރާއްޭޖގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްތަްނ. ްދިޔަ މަސައްކަތްކުރަމުން

ްވެ ްއޭރުގައި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވެސް ްތެރެއަްށްނެތްއިރުަގއި ްކަމެއްގެ ްިމކަހަލަ ްގެންެދވިއިރު ްުކރައްވަމުން ރިކަން

ްގެންނަްކުްށވެރިްައކީް ނުޑމެންްގެންނަްކުށްވެިރއާްދޭތެރޭްޢަމަލުކުރާނެްގޮތެއް،ްނޫިންއޔާްއެ ވެދެަވޑަިއގެންނެވި.ްއަުޅގަ

ކުްށވެރިްެއއްތޯްވެސްްބަލައިނުާލްކޮންކަހަލަްކުށްވެރިްެއއްތޯްޫނނީްރާއްޖޭގެްޤާނޫނުތަކާއިްޤާނޫނުތަކުގެްދަށުންްގެނެވޭނެް

ްޓެރަރިޒަމްް ްބަންދުކޮށްފައި، ްތުހުމަތުަގިއ ްކުށްތަކުގެ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްހަމައެއާެއކު ްއަދި ްގެންދިޔަީއ. ްސަުރކާރުން އޭރުގެ

ްެއްމީހުން ްކުްށވެރިން ްއަިދްއެ ްދެެކވެމުންދިޔައީ. ްވާހަަކްއޭރު ްކުށްވެރިްނގެ ްހުރި ްބަންދުކޮްށފައި ްކަންކަމުަގއި ގެްކަހަލަ

ްދެކޭް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ ްދެކެވެމުންދިޔައީ. ްއޭރުަގއި ްވާހަކަ ްކުްށވެރިންެގ ްއުޅޭ ްބަލަިއނުގަނެގެން ްވެސް ްޤައުމަށް އަމިއްލަ

ްފުރިހަމަް ްކަމެއްަގއި ްމިކަހަލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްކަމެއް.ްއަދިްމިްސަބަބަްށްޓަކައި ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްވަރަށް ގޮތުަގއި

ްެއކުަލވައި ނެޑއް ްއޮނިގަ ްބިލަކީްޤާނޫނީ ްމި ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ލަންޖެހޭ

ްއިންސާީން ްހަމައެއާެއކު ްިބލެކޭ. ްފަރުމާކުރަްއވާފަިއވާ ްބައްަލަވއިގެން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނުޑތަކަށް ްމިންގަ އިންޓަރނޭޝަނަލް

ް ްބިލެއް. ްފަރުމާކުރަްއވާފަިއވާ ްބެލެވިގެން ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްވެސް ްއިންްޙައްޤުތަކަށް ްރާއްޖެ ްޤަބޫލުކުރަނީ ައޅުަގނުޑ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްކަމަށް. ްނުވާެނ ްބިލުގައި ްމި ްފުށުއެރުމެއް ްމުޢާހަދާތަކާ ްަބއިނަލްައޤްވާމީ ސޮއިކުަރއްވާަފއިވާ

ްގުޭޅް ްވެސް ްޕޮލިސީއާ ްފޮރިން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިއީ ްޢަމަލުކުރުމުގައި ްދޭތެރޭ ްކުށްވެރިންނާ ވިސްނާލަންޖެހޭ

ްއަޅުް ްބާރުތަކަކީްމައްސަލަެއއްކަން. ްއޮތް ްދެއްވާފައި ްބިލުން ްމި ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލަށް ްމިހާރު ްގޮތުަގއި ްދެކޭ ނޑު ގަ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަުކގައި ްހުންނަ ްގުޅުން ްބޮޑު ްމިހާ ްޕޮލިސީއާ ްވާއިުރގަިއ،ްފޮރިން ްކަަމށް ްބާރުތަެކއް ްބޮޑެތި ވަރަށް

ްބާރުތަ ްބޮޑު ްމިއަށްވުރެ ްމިނިސްޓަރަށް ްފޮރިން ްގޮތުަގއި ްޕްރޮސިކިއުޓަރްދެކޭ ނަޑކަށް ްގާތްގަ ްލިބިދޭންޖެހޭނެ.ްމިހާރު ކެއް

ްދެކޭް ްއަޅުަގނޑު ްލިބިގެންދަނީ. ްބިލުން ްމި ްވެސް ްބާރު ްހުއްދަދިނުމުގެ ްފަހުގެ ްއެންމެ ްބާރު، ްހުއްދަދިނުމުގެ ޖެނެރަލަށް

ް ްކަްނކަމުގައި ްމި ްބަިއވެިރވެގެން ްމީގެތެރޭގައި ްމިނިސްޓްރީ ްފޮރިން ްބޮޑަށް ްެއއަށްވުރެ ްއެްގޮތުަގއި ްބަހެއް އިތުރު

ްވާހަކަދައްާކއިުރް ްކުށްވެރިްނގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަދައިދޭންޖެހޭ. ްއެަބ ްތެެރއިން ްބިލުގެ ްމި ްގޮެތްއ ްބުނެވޭނެ ބޭފުޅުންނަށް

ްފަހަކަށްއަިއްސް ްހަމަ ްއަދި ްކަމެއް. ްއުފުލަންޖެހޭ ްވެސް ްއެއް ްބުރަ ްޮބޑު ްވަރަށް ްދައުލަތަްށ ްިމއީ ޙަޤީޤަތުގައި

ްފެނިގެ ްޤައުމެްއގެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮން ްމީހުންނަކީ ްދިާމވާ ްއެ ްމައްސަލަތަކާިއ ްަޕއިރެޓުންެގ ްގިނަ ްވަރަށް ންިދޔަ

ްޤައުމުތަކުްން ްމީހުންގެ ްއެ ްމީހުން ްއެ ްބަލައިލާއިރު ްފޮނުވާލަން ްއަނބުރާ ްއެ ްނޫނިއްޔާ ްމީހުންނާ، ްނޭނގޭ މީހުންކަން
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ްފެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްކަންތައްތައް ްމީހުންގެ ްކަހަލަ ްބޭރުެގްޤަބޫލުނުކުރާ ްމިކަހަލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނިގެންދިޔަ.

ްބުރަް ްބޮުޑ ްވަރަށް ްއޮންނަ ްދައުލަތަްށ ްގޮުތަގއި ްދެޭކ ްައޅުަގނޑު ްގެްނގުޅުމަީކ ްަޖލުތަކުގަިއ ްބަލަހައްަޓިއގެން ކުށްވެރިން

ްހަ ްމައްސަލަތަކަކީ ްކުްށވެރިންެގ ްބަލައިލާއިރު ްއަށް ްޕޮލިސީ ްފޮރިން ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްހަމަެއއާެއއްކޮށް ްދޭދޭްއެއް. މަ

ްޚަްއސާސްް ްވަރަށް ްމިއީ ްއެހެންީވމާ، ްވެގެންދޭ. ްފަހަރު ްަބެއްއ ްމައްސަލަތަކަށް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްއޮތް ޤައުމުތަކުަގއި

ްމިހާރުް ްއެހެންވީާމ، ްއެއް. ްމައްސަލަ ްވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްޤައުމެއްގެ ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްއެއް. މައްސަލަ

ްޤާނޫނީް ްމި ްތެރޭގައި ްއެހެންވީމާ،ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްފާހަގަކުރެވޭ. ްއެބަ ްހުސްކަމެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްނެތީމަ ނޑު އޮނިގަ

ްކަންތަްއް ްބިލުގެ ްމި ްައވަހަށް ްތަންކޮެޅއް ްގޮްސގެން ްައށް ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީގެ ްބިލު ްމި ްުއއްމީދުކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ްނިމިގެންދާނެްކަމަށް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

 ޢަބްދުއްރަޙީމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްތަޢާރަފުކުރަންް ްޤާނޫނެއް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްބަދަލުކުރުމަށް ްަޤއުމަށް ްއަނެއް ްޤައުމަށް ްެއއް ޝުކުރިއްާޔ،ްކުްށވެރިން

ްހަމަ ނޑު ްައޅުގަ ްޤަބޫލުކުރެވޭ، ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަލައިާލއިރު ްމަސަްއަކތްތައް ްކުރަމުންދާ ްވެސްްވެގެްނ ަގއިމު

ްފައިދާް ްއަށް ްދިވެހިާރއްޖެ ްވުރެ ްބެހެއްޓުމަށް ްރާއްޖޭަގއި ްކުްށވެިރން ްޤައުމުތަކުެގ ްބޭރު ްތިިބ ްރާއްޖޭަގއި ޤަބޫލުކުރަން

ްެއް ްކުށްވެރިން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްފޮނުވައިެލވިގެްނކަން. ްއަނބުރާ ްޤައުމުތަކަށް ްއެ ްކުްށވެރިން ްއެ ބޮޑުވާނީ

ްފޮނުވާލަންޖެހޭ ްނުކެތުމާ،ްްޤައުމުތަކަށް ްބަޖެޓަށް ްަދއުލަތުގެ ްދިވެހި ްހިމެނެނީ ްމި ްތެޭރގައި ްސަބަބުތަުކގެ ނޑު މައިގަ

ްދީންތަކުެގް ްޣައިރު ްޖަލުތަކުަގއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހޯދުމާ، ްހައްލެއް ްއަށް ްމައްސަލަ ްފުރެމުންދާ ްޖަލުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްރައްކާތެރިކަން ްލިބިދޭންޖެހޭ ްމީހުންނަށް ްއެ ްތިބޭތިބުމުގައި ްލިބިދޭންޖެހޭްްމީހުން ްމީހުންނަށް ްއެ ްވެސް ްގޮތުން ދީނީ

ނޑުމެންގެްރާއްޭޖގައިްތިބިްބޭުރް އަޅާލުމާ،ްކަންަތއްތައްްފޯރުުނކޮށްދެވޭތީެވްެއކަންތަކުެގްމަްއޗަށްްރިޢާޔަތްކޮށްފައިްއަުޅގަ

ްތެރޭަގއިްސިޔާ ނޑުމެްނގެ ްބޭރަށްްފޮނުވާލަންޖެހެނީ.ްއަޅުގަ ްއިން ްމިްރާއްޖެ ްކުްށވެރިން ސީްމަޝްރަޙުްހުރިްޤައުމުތަކުގެ

ްވާނަމަް ްކަމަށް ްބަލާ ްޖަލުންްދިވެހިރާއްޖ2999ްްެގޮތުން ްގުއަންަޓނާމޯބޭ ްއައީ ްފެނިގެން ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއަހަރު ވަނަ

ްބައްދަލުކޮށްފައިް ްސަފީރާ ްއެމެރިކާގެ ްމިނިސްޓަރު ްފޮރިން ްސަރުކާުރެގ ްއޭުރގެ ްބަދަލުުކރަންވެގެން ްކުށްވެރިންތަެކއް އަށް

ްެއއްބަ ްަޤއުމެްއގެްއެއްބަްސވި ްެއއްވެސް ްބޭރުގެ ްއިން ްރާއްޖެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަްނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްސވުން.

ކުށްވެިރއަކަށްްމިްާރއްޖޭަގއިްިހމާޔަތެއްްވެސް،ްނޫިނއްޔާްބެެލހެއްޓުންތެރިކަމެއްްވެސް،ްނޫނިއްޔާްބެލެިނވެރިކަމެއްްވެްސް

ްއަ ްެއއީ ްފޯރުކޮށްދީގެންނުވާނެކަން. ްސަރުކާރުން ްރާއްޖޭގެ ްމައްސަލަތައްްމި ްއިޖުތިމާޢީ ްުހރި ްތެރޭގައި ޅުަގނޑުމެްނގެ

ްސަބަބުންް ްކުށްވެރިންގެ ްއެަފދަ ްތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްއަދި ްާއއި ްދެނެނުގަނެވޭނެތީ ްމިންވަރު ނިކުންނާނެ

ްޤަބޫ ްހިނގައިދާނެތީ.ްެއްއަޅުަގނޑުމެން ްބޮޑުެވގެން ްފުރުޞަތު ްޢާއްމުވުުމގެ ްކުްށތައް ްތެރޭަގއި ލުކުރަންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކުށްް ްކުށްވެރިން ްއެ ްބައްދަލުވެ، ްކުށްވެރިންނާ ްމިފަދަ ްފަރާތްތަކަށް ްވަންނަ ްޖަލުތަކަށް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޖެހޭ އެބަ
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ްރާއްޖޭގަިއް ްމި ްދަސްުކރުމަށްފަހު، ްގުޅިގެން ްުކށްވެރިންނާ ްއެ ްކަންތައްަތއް ްއުކުޅުތަކާއި ްބޭނުންކުރި ކުރަންެވގެން

ްކަމަ ްކޮށްފާނެ ްއެގޮަތއް ްކުްށވެރިައކުްއެކަންކަން ްބޭރުގެ ްއެފަދަ ްއެހެްނވީމާ، ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްވެސް ށް

ނޑުމެންނަށްް ްބަދަލުގައިްއަުޅގަ ރާއްޖޭގެްޖަލަކަށްްގެނެްސގެންްބެހެއްޓީމާްލިބޭނެްއެއްވެސްްފައިދާްއެއްްނޯންނާނެ.ްއޭގެ

ްއެބަ ްޤަބޫލުުކރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެޮގތަށް ްހަމަ ްގެއްލުމެއް. ްހިންގާފައިާވްްލިބޭނީ ްޖަރީމާތައް ްބޮޑެތި ްދުނިޔޭގެ ޖެހޭ

ފަރާތްތައްްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްގެނެސްގެންްިދވެހިރާއްޭޖގެްެކބިނެޓުގެްަވޒީރުންްއެްބޭބޭފުުޅންްގޮަވިއގެންްުއޅުްއވީމާްޭއެގް

ްހިންގާކަ ްރާަވއިެގން ްކަންތައްތަެކއް ްހަލާކުކޮށްލުމުގެ ްފޭރާން ްއަންނަީންއިޖުތިމާޢީ ްއެ ްވެސް ންްސާބިތުވާކަމުެގްސަބަބުން

ްރަޖިސްޓްރީކޮށް،ް ްިވޔަފާރި ްރާއްޭޖަގއި ްއަިއސް ްރާއްޖެ ްބަޔަކު ްއާތަރްބްރަދާްސގެ ްިމސާލަކަށް ްގޮތުގަ.ްމިހާރު ހެއްކެްއގެ

ްމީހުންނާް ްމަރުވެ،ްއެ ްދިވެހިރާްއޖޭގައި ްބަކަރިތައް ްގެނައި ްމީހުން ްހިންގަިއ،ްއެ ްމުޢާމަލާތްތަކެއް ްވިޔަފާީރގެ ރާއްޖޭަގއި

ްފަ ްބުނަންްގުޅުންހުރި ްރަީއސް،ްއަުޅަގނޑުމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްެފނުނީމާ ްޑްރަގްސް ްކާރަކުން ްއެެތރެކުރި ރާތްތަކަކުން

ްގޮތްތަެކއްް ްކުށްކުރާނެ ްއަށް ްރާއްޖެ ްއެއީ ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވަްނ ްވެސް ްހަމަގައިމު ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ، މި

ްސްޕޮ ްތިއްބެވި ްފަހަތުގައި ްބޭފުޅުންގެ ްދެ ްއެ ްމަޖިލީހުގެްތަޢާރަފުކުރެވެނީއޭ. ްވަޒީރުްނގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ންސަރުންނަކީ

ްވަރަްށް ްއަދި ްިތއްބެވީމާ،ްއެއީ ްގޮުތގައި ްސްޕޮންސަރުންގެ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން.ްވަޒީރުންގެ

ފުޅުންގެްމަސްއޫލިއްޔަުތްބޮޑަށްްހިތާމަކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްވަޒީރުންގެްމަޖިލީހަކީްއެއަްށވުރެްޒިންމާދާރުކަމާްއެއްކޮށްްއެްބޭ

ނަޑއެިޅގެންް ްކަ ްެވސް ްޤާޫނނުގައި ްއަދި ނޑަެއޅިފައި، ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ްކަމަށް ްފަރާތްތަކެއް އަދާކުރަންޖެހޭނެ

ވާއިުރގައިްއެކަންކަުމގެްމައްަޗށްްރިޢާޔަތްނުކޮށްްބައެއްގެްމީހުންގެްމިލްކިއްޔާތުްެއއްްތަނުންްއަނެއްްތަނަށްްފުރޮޅާލުމުގެް

ްޖަރީމާތަކެއްްވިސްނުމެއްް ްކުށްވެރިންނާިއ ްކަހަލަ ްދެންނެވި ްމި ްެތރެއިން ްވިސްނުންތަެކްއގެ ްގެްނުގޅެފައިާވ ްތެޭރގަިއ ގެ

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްގެންގުޅެމުްނދިޔައީ. ްވަންދެން ްދުވަހެއް ްއެަތއް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްކުށްވެރިންތަެކްއ ހިންގާފައިވާ

ްދިވެ ްދިރުވާލަިއގެން ްއިންސާނުން ްމިހާރުްފެނިގެންދިޔައީ ްމަންޒަރު. ްއެތެެރުކރަމުންދިޔަ ްޑްަރގްސް ްއަށް ހިރާއްެޖ

ްެއް ްޤަބޫލުކުރެޭވ ްވެްސ ްހަމަަގއިމު ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަްއސަލައިަގއި ްބަކަރިތަުކގެ ްދެންނެވި ްމި ްފެންނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކަންތަ ްިމ ްވެދާނެކަން. ްއެތެރެކޮށްފައި ްާރއްޖެ ްފޮރުަވއިގެން ްްޑރަގްސް ްވެސް ްތެރޭަގއި ްތަޙުޤީޤުނުކޮށްްބަކަރިތައް އްތައް

ްގެަނއިް ްއިން ްއިންިޑޔާ ްގެނައި ްއަށް ްރާއްޖެ ްިކހިނެއްވެފައިތޯ. ްހުންނަވަނީ ްއެ ްޕްރޮސެިކއުޓަރްޖެނެރަލް ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ްރިޕޯޓުް ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ްއިން ްއެފް.ޑީ.އޭ ްަތޙުޤީޤުނުކޮށް ްކަންަތއް ްއެ ްމަރުވީމާ ްގޮަތކަށް ްކުއްލި ްހަމަ ބަކަރިތަކެއް

ނުވިތާކަށްްމޯްލޑިވްސްްޕޮލިސްްސާރވިސްްިއންްއެކަމާްުގޅުންހުރިްމަޢުލޫމާތުްޢާއްމުންނާްހިއްސާނުކޮށް،ްްނުނެރެ،ްއަދި

ްބެހޭް ްކަމާ ްއެނގިހުރެ، ްރަނގަަޅށް ްއަންނަކަން ްތަޢާރަފުވަމުން ްތެޭރގައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮތްތަެކއް ްއާ ކުށްކުރާނެ

ޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުރެވެނީްކުށްކުރާްވަރަށްްބައިވަރުްގޮތްތައްްއެބަްފަރާތްތަކުގައިްއެްމަޢުލޫމާތުތައްްނުދައްކަންްފެށީމާްއަ

ްދިވެހިންް ްމެދުަގއި ްގޮތްތަކާ ްކުށްކުާރ ްއަންނަ ްަތޢާރަފުވަމުން ްއެ ްއަންނަ. ްަތޢާރަފުވަމުން ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ހުއްޓޭ

ްޝިޕްމަންޓެ ްބަކަރީގެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހޭލުންތެރިވާން ްދިވެހިން ްމިއަދަުކ. ްއެީއްހޭލުންތެރިއެއްނުވޭ ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަންނަންޏާ އް



59 

 

ްއަންނަް ްބޭނުމަކަށް ްކޮން ްެއއީ ްއެތެރެވަނީ؟ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްބަކަރިތަްއ ްެއ ްކިހިނެއްތޯ ްޝިޕްމަންޓެއްތޯ. ްފޮނުވާ ކާކު

ްމެދުް ްކަންކަމާ ްމި ްހަމަ ްެވސް ްދެެނަގތުމަށް.ްވިޔަފާރިކުާރްމީހަކު ްއަށް ްއަމިއްލަ ްުކޑަމިނުން ްއެންމެ ްވެސް އެްއޗެްއކަން

ްއެަބްސަމާލުވާ ްސަމާލުވާން ްވެސް ްމެދުގައި ްމިކަންކަމާ ްވެސް ްފަރާތްތަކުން ްކާރުެގްސްޕެއަރްއެތެރެކުރާ ްޖެހޭ. ްއެބަ ން

ްއެބަް ްސަމާލުވާން ްމެދު ްމިކަންކަމާ ްވެސް ްފަރާތްތަކުން ްސްޕެއަރްއެތެރެުކރާ ްސައިކަުލގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޖެހޭ.

ނޑުމެންނަށްްފެންނަމުންދޭްހަމަްބައެއްްފަ ހަރުފަހަރުްއަތުގައިްހޭންޑުްލަގެުޖަގއިްވެސްްވަރަށްްގިނަްސާމާުންޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ްހަމަަގއިމުް ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުުކރެވޭ، ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފެންނައިުރަގިއ ްއެހެން ްފަާރތްތައް. ްއެތެރެކުާރ ްއަްށ ރާއްޖެ

ްަތޢާރަފުވެ ްއަށް ްރާއްޖެ ްއުކުޅުަތއް ްޚިލާފު ްއާދަޔާ ްކުށްކުރާ ްމިކަހަލަ ްޤަބޫލުކުރަން ްވަންާޏްވެސް ްކަމަށް އްޖެ

ްޭއގެް ްބަޔަކު ްމަޢުޞޫމު ްެނތް ްކުށެއް ްކަހަލަ ްއެްއވެސް ްަބޔަުކ، ްއިނަސަންޓު ްބަިއވަރު ްވަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއެކަމުގަިއް ްރައްޔިތުން ްޖެހޭ ްއެބަ ްވާން ްވާޖިބަކަށް ްފުލުހުންގެ ްދިވެހި ްއެހެންވީމާ، ްވެގެންހިނަގއިާދނެ. ޝިކާރައަކަށް

ްދިވެހިރާ ްއުުކޅުަތްއްހޭލުންތެރިކުރުން. ްބޭނުންކުރި ްކުށްކުރަްނވެެގން ްޖެހޭ ްއެބަ ްޖެނެރަލް ްޕްޮރސެިކއުޓަރ އްޖޭގައި

ދެނެގަތުމަށްފަހުގައިްެއކަންކަްންހުއްޓުވުމަށްްޓަަކއިްދަޢުވާތަްއްރާއްޖޭގެްޤާނޫނުގެްތަރަހަިއެގްތެރޭގައިްކުރުމަށްްހޭލަން.ް

ްޕްރޮ ްާއއި ްމައްސަލަ ްއިންނަ ްނިދާފައި ްޖެނެރަލް ްމައްސަލައިގެްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްނުހުންނަ ްަދތް ްޖެނެރަލުގެ ސެކިއުޓަރ

ްޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލްގެް ްޖެހެނީ ްމި ްވާހަަކްއެއް.ްއެހެްނވާން ްދައްކާ ްފަރާތްތަކުން ްިސާޔސީ ްއަބަދުވެސް ްައކީ ވާހަކަ

ްތެރެއަށް،ްޕް ްޕްރޮސެިކއުޓަރްޖެނެރަލުގެ ްޤަބޫލުކުރެވޭީތވެ. ްކަމަށް ްއަާދނުކުރެވޭ ްގޮުތގައި ްރަނގަޅު ރޮސެކިއުަޓރްޒިންމާ

ްެވްސް ްހަމަގައިމު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއްބާރުލުން ްދޭންޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަސައްކަްތތަކަށް ްއޮފީހުގެ ޖެނެރަލް

ްކަމެއްް ްކޮންމެ ްއެދޭ ްއޮފީހުން ްޖެނެރަލް ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްވެސް ްހަމަގައިމު ނޑު ްއަޅުގަ ްދެވިފަ. ްވަނީ މިހާތަނަށް

ްކަ ްކޮށްެދވިަފއިާވ ްކަހަލަްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބައެްއ ްފެނިގެންދަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްވެސް ްެއކަމަކު ްޤަބޫލުކުރަން. މަށް

ްއަދިް ްއަވަސްކުރުމާ، ްދަޢުވާ ްމައްސަލަތަކުަގިއ ްސިޔާސީ ްކަަހލަ ްބައެއް ްލަސްކުރުމާ، ްަދޢުވާ ްމައްސަލަތަުކގައި ސިޔާސީ

ނޑަެއޅި ްކަ ްހަމަ ްމައްސަލަތަކުަގއި ްކަހަލަ ްބައެއް ްމައްސަލަތަުކަގއި ްކަހަލަ ްއަނިޔާވެރިވެފަިއާވްބައެއް ްމީހުންނަށް ގެން

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާަފންނު ްމިސާލަކަށް ްވާކަން. ްދަޢުވާނުޮކށް ްމެދުގައި ފަރާތްތަކާ

ްދެކެފައިާވް ްރައްޔިތުން ްުހރިހާ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްއަށް، ްރާއްޖެ ްމި ްމަންޒަރަކީ ްތެޅި ްމީހުން ްބަަޔކު ްގަިއގައި ރަޝީދު

ނުޑްހަމަްޭބނުމެއްްނޫންްެއްބޭފުޅާްމިތާްއިންނަވަނިކޮށްްވެްސްެއްވާހަަކްދައްާކކަށް.ްއެކަމަކުްވެްސްމަންޒަ ރެއް.ްއަުޅގަ

ްނޫން.ް ްެއއް ްވީމަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ްއެއީ ްދަންަނވައިލާނަން. ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަ ްއޭނަ ްވީތީވެ. ްއޭނާ ްރައްޔިަތކަށް ްހިސާބަށްްދިވެހި ްމިއަދާ ްދަޢުވާނޫފުލާ ްމެދުގައި ްފުލުހުންނާ ްއަނިާޔުކރި ށް

ްަވގުުތގައިް ްލިބިފައިވާ ްއަތްމައްޗަށް ްފުލުހުންގެ ްބާރު ްހުންނަވަނީްކީއްވެތޯ؟ްތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ްއެ ޕްރޮސެކިއުޓަރްޖެނެރަލް

ްޖެނެރަލަށް ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްސީދާ ްޓަކައި ްތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ްކަހަަލ ްބައެއް ްޖިނާޢީ ްޭވްްވެސް ްއެބަ އަމުރުކުރެވެން

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްއަމުރުނުކޮށް ްެއ ްމަްއޗަށް ްމުއައްސަާސގެ ްފުލުހުންެގ ްއެހެންވީމާ، ްމަްއޗަށް. ްމުއައްސަާސގެ ފުލުހުންގެ
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ްމިއަދުް ްފުލުހުން ްތަޅާފައިވާ ްފަހަރަކު ްއެަތއް ްގޮތަށް ްއަިނާޔވާ ްގަިއކޮޅުަގއި ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްތި ްއާްވަޒީާފގައި ްގެންނަ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމިސާލަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްިހތާމަކުރަންޖެހުން. ްއެއީ ބޭތީވެ

ްޕްރޮސެިކއުޓަރް ްދޫކޮްށލައިފިއްާޔ، ްއަތްމަްއޗަށް ްެޖނެރަލުގެ ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްމުޢާމަލާތެއް ްހުރިހާ ްބެހޭ ކުށްވެރިންނާ

ްކޯޑި ްއޮންނަ ްމެދުގައި ްވުޒާރާަތކާ ްސަރުކާރުގެ ްދެން ްކަްނކަްންޖެނެރަލާ ްމައްސަލަތަކުަގއި ްދިމާވާ ްނުވަތަ ނޭޝަން

ްޖެނެރަލްް ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްއެުކ ްމިނިވަްނކަމާ ްވެސް ްހަމަގަިއމު ްއަންނާނެ ްކުިރމަތިވެގެން ްދަތިތަކެއް ހައްލުކުރުމަށް

ްިދވެހިރާއްޖޭ ްގެނެވޭ ްރާްއޖެ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްމިއަދު ްެއހެންވީމާ، ެގްމަސައްކަތްނުކުަރއްވަންޏާ.

ްޙަޤީޤަތުގައިް ްބޭނުންވޭ ްއެ ްގެންނައިުރގަިއ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްމީހުން ްތިބި ްޖަލުތަކުގައި ްޤައުމުތަކުެގ ްބޭރު ކުށްވެރިން،

ްރައްކާތެރިކަްން ްވެސް ްކުށްވެިރންނަށް ްއެ ްނުވިތާކަށް ްއަދި ްގޮތެއް. ްލިބިދޭނެ ްަރއްކާތެރިކަން ްވެސް ްއަށް ްރާއްޖެ ވެސް

ްދިވެހިރާއްޖޭ ްއަދި ްގޮތެއް ްކަްނކަްންލިބިދޭނެ ްއެއްކޮށް ްއިންޞާފާ ްމައްޗަށް ްމީހުންގެ ްއެ ްތެރެއިން ްނިޒާމުގެ ްޢަދުލުގެ ަގއި

ނޑުމެންްހަދައިދޭންްއެބަްޖެހޭ.ްހަމައެކަނިްކުށްވެރިންްބަދަލުޮކށްލުމުގެްނިޔަތުަގއިްނޫނިްއާޔް ކުރެްއވޭނެްގޮތްަތކެއްްއަުޅގަ

ް ްކަމުަގއި ްކުްށވެރިން ްއިންޑިާޔގެ ްތިބި ްޖަލުތަކުަގއި ްިވޔަސްްރާއްޖޭގެ ްކަމުަގއި ްކުށްވެރިން ްސްރީލަންކާގެ ވިޔަްސ،

ނޫނިއްޔާްސޯމާލިާޔގެްޕައިރެުޓންްކަމުގައިްވިަޔސްްމިްމީހުންްހަމައެކަނިްރާއްޖެްއިންްބޭުރކޮށްލުމުގެްިވސްނުމެއްަގއިްމިް

ނޑަށްްޤަބޫލުކުރެ ވޭ.ްެއއީްމިްޤާނޫނުްބިލުްހަދައިގެންްމިްބިލުގައިްވާްގޮތުގެްމަތީންްޢަމަލުކޮށްފިްކަމުގައިްވަންޏާްއަުޅގަ

ްތިިބް ްޖަލުތަކުގައި ްދިެވހިރާއްޖޭ ްއިްސވެރިން ްއިންޑިާޔގެ ްނޫނިއްޔާ ްނޫން. ްތަންފީޛުކުރެވެީނކީ ްގޮތުގައި ްފުރިހަމަ އެންމެ

ްދިވެހިް ްދާއިރުަގއި ްާފޅުކުރަމުން ްކަންޮބޑުވުން ްއަބަދުވެސް ްގޮތަްށ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމެދުގައި ްކުްށވެރިންނާ އިންޑިާޔގެ

ްހަ ްނިޔަތުގައިްސަރުކާރުން ްޖެހުމުގެ ްކަމެއް ްބޮލައިލާ ްމަޖިލީހަށް ްނުބުނެ،ްރައްޔިތުންގެ ްބަހެއް ްމެދުގައި ްއެކަމާ ްސީދާ މަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުުކރެވޭ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްއެއީ ްވެސް ްކުރީމަ މިކަން

ގޮތުންްރާއްޖެްއަށްްއާްކުށްތައްްތަޢާރަފުވެ،ްއާްކުށްަތއްްކުރާެންޤަބޫލުކުރަންްއެބަްޖެހޭްރާއްޖޭގެްކުށުގެްވެށިްމިްއޮތްް

ްވެސްް ްހަމަގައިމު ްގޮތުން ްއޮްތ ްވެށި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްފުރުަޞތު ްވުމުގެ ްކަންތައްތައް ްިމ ްތަޢާރަފުެވ، ްުއކުޅުތައް އާ

ް ްތަނަވަސްނުވާނެ ްފުރުޞަތު ްެއ ްދޭ. ްއެބަ ްރޭވެންތަނަވަސްެވގެން ްކަންތައްތައް ްމަތިން ްއެްގޮތެްއގެ ްއަދި ޖެހޭނެ.

ްގޮތެްއެގް ްނޯންނާނެ ްގޮތަކަށް ްއެްއވެސް ްފުރުޞަތުތައް ްއެ ްނޫނިއްޔާ ްހަނިކޮށްފައި، ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްހަމަ ފުރުޞަތުތައް

ްވެސްް ްފަރާތްތައް ްތިބި ްޖަލުތަކުަގއި ްޤައުމުތަކުގެ ްބޭރު ްނޫނިއްޔާ ްތައްޔާރުކުެރިވގެން ްވެށި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތިން

ްގެނެްސގެންނުވާ ްބަލަންްދިވެހިރާއްޖެ ްދާއިރާތަކަށް ްތަޙުޤީޤީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްކުށްތަަކކީ ްކޮށްފަިއވާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއެއީ ެނ.

ްއެންމެންްވެސްް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤާބިލުކަންްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްނެތްކަމަށް ްތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ްކަންތަކެއްްނޫން.ްއަދި ފަސޭހަ

ްސިޔާސީ ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ްެއީއ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ްފެނިގެންދާތީ.ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމިންވަރު ވެަފއިާވ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިޔާޟުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްފުރުޞަތުއަުރވަނީ ްމި ްވިދާޅުވުމަށް ްފަހުބަސް ްބިލުގެ ްމި މިހާރު

ްރަޝީދަށް.

ް

ްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށިްދާއިރާގެްމެންބަރު

އެްޚިޔާލުތަަކކީްެއއީްމިްބިލުްދާްކޮމިޓީންްބަލައިްއިތުރަށްްދިރާސާކުރަްއވާނެްކަންތައްަތެކއްްކަމަށްްއަުޅަގނޑުްބަލަނީ.ް

ްއެހެންވީމާ،ްއެްދެްއވިްޚިޔާލަށް،ްއަދިްއެްފާޅުކުރެްއވިްޝުޢޫރުތަކަށްްޝުކުރުދަންނަވަމުންްއަޅުަގނޑުްމިްހިސާބުންްމިް

ްިޢއްޒަތްތެރިް ްއަޅުަގނޑު ްަކމަށް ްނިމިއްޖެ ްދަންަނވައި ްެއްއޗެއް ްބޭނުންވާ ްދަންނަވަން ްައޅުަގނޑު ްފަހުބަސްަގއި ބިލުގެ

ްރައީސަށްްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިމިގެން ްމަރުޙަލާ ްބަހުސް ްބިލުގެ ނުޑްމި ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށްްްއާދެ!ްމިހާހިސާބުން ްބިލު ްމި ްއޮންނާނީ ްދިޔައީ.ްދެން އެ

ނޑުްއެނބުރިލަންޖެހެނީް ބަލައިގަތުމަށްްވޯޓުނެގުން.ްޯވުޓންނެގުންްއޮންނާނީްމިއަދުގެްވޯޓުްނަގާްގަޑީގަ.ްެއއަށްފަހުްއަޅުގަ

ޒަތްތެިރްމެންބަރުްއިްމިްއޮތީްަސރުކާރުގެްފަރާތުން،ްވިލުފުށީްާދއިރާެގްޢިއްގ9.2ްައަށް.9.2ްްމިއަދުގެްއެޖެންޑާްއައިޓަމްް

ރިޔާޟުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ،ްކޮމިއުިނކޭޝަންސްްއޮޯތރިޓީްއޮފްްދިްމޯލްޑިވްްސގެްިބލުްހުށަހަޅުއްވުން.ްމިްބިލުގެް

ް ްަވނީ ްއިއްވާަފއި ްކިޔުން 3ްްފުރަތަމަ 2913ްއޭޕްރީލް ްދައުރުގެ ްފުރަތަމަ ްބޭއްވުނު ްބިލ14ްްްުަގއި ްމި ްޖަލްސާގަ. ވަނަ

ްއްވައިެދއްާވނީްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.މަޖިލީހަށްްހުށަހަޅު

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ!ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްކޮމިއުނިޭކޝަންްޮއތޯރިޓީްއޮފްްދިްމޯލްޑިވްސްގެްނަމުގައިްބިލެއްްސަރުކާރުްން

ްމަޖި ްމަޤްޞަދެއްގަ.ްރައްޔިތުންގެ ްމުހިއްމު ްޓަކައި ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްއިތުރަށް ްދާއިރާ ްމި ްހުށަހެޅުއްވީ ްމި ލީހަށް

ސަރުކާރުންްމިްބިލުްހުށަހެޅުމުގެްބޭނުމަކީްިދވެހިރާއްޖޭގެްެޓލެކޮމިއުނިކޭޝަންެގްޚިދުމަތާިއްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީގެް

ްޕޯސްޓުޚި ްއަދި ްރައްޔިދުމަތް ްކަންަތއް ްގުޅޭ ްޚިދުމަތާ ްމަެގ ްޙަލަޞްތުންެގ ްޚިދުމަތްތައްްހިތު މާޔަތްކުރުމާއި

ް ްބައިނަލްްޤައުމާފޯރިކޮށްދިނުމުގައި ްފެންވައަޤްއަދި ްޤާއިމުވާމީ ްވެްއޓެއް ްޤާނޫނުންްް،ކޮށްްރުަގިއްވާދަވެރި ތަރައްޤީކުރުމާއި

ނޑުްމިް!ރުުމގެްމަތިވެރިްމަޤްަޞދުގަ.ްއާދެއުފައްދާްއިދާާރއަކުންްމިްމަަސއްކަތްކު ބިލުގެްދެވަނަްމާއްދާްްއެގޮތުންްއަުޅގަ

ްބުނަނީްމިްޤާނޫނަށްްޢަމަލުކުރަންްފެށުމާްބިލުގެްދެަވނަްމާއްދާގައިްމިްއަށްްފުރަތަމަްބަލައިލާނަން.ްބަލައިލާއިުރގައިްމި

ްއިދާރާ ްަނމުގައި ްމޯލްޑިވްްސގެ ްދި ްއޮފް ްއޮތޯިރޓީ ްކޮމިއުނިޭކޝަން ްއުފެދުނީްްއެކު، ްއާދެއެވެްެއއް ްއޮތޯރިޓީންްް!. މި
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ްފާހަގެންކުރަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ްމަސައްކަުތގެ ްމުހިދާ ްއެންމެ ްބޭނުންވޭ ްެއްއްަގޮކށްލަން ްގޮުތގައި ްކަމެްއގެ މު

ް)ނ(2ްް،މާއްދާގެ ްމާއްދާގެ ްމިވަނަ ްވަނީ ްބުނެފައި ްމިްްގައި ްމިހާރު ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްފަށާ ްޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް

ްއޮތޯރިޓީ ްކޮމިއުނިކޭޝަްނ ްމޯލްިޑްވސްްހިނގަމުންދާ ްދި ްބާރުތަކާްއޮފް ްމިް،ގެ ްަޙއްޤުތައް ްެއ ްްއަދި އުފެދޭްޤާނޫނުން

ވަނަްމާއްާދގ2ްްެބިލުގެްްާދނެްކަމަށް.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެ،ްމިއްަސސާގެްމަްއޗަށްްބަދަލުވެގެންމުއަްް،ވުޒާާރގެްމައްޗަށްް

ް ް)ރ(ްގައި ްގުްބުނެފައި ްއޮތީރިޓީއާ ްމި ްކަންކަުމގަިއްމަޖިލީހަށްވަނީ ްމަޖިލީރައްް!އާދެް،ޅޭ ްޖަވާބުދާރީޔިތުންގެ ވާނީްހަށް

ގައިްވަރަށްްތަފްޞީލުކޮްށްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(3ްބިލުގެްްއަދިްމިް.އެހެންމެ،ްމިްމާއްދާެގް)ހ(ްކަމަށް.ްއަދިްހަމަޒީރުްވަ

ްބެހޭ ްްމިްް،މިކަމާ ްލިބޭ ްތަފްޞީލުބިލުން ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެބަޙައްޤުތަކާ ްމާއްދާގެްކޮށްދެއްވާަފއި ްއެ ްހަމަ ވަނ3ްްަް،އޮތް.

ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްއެބަްގައ1ިގެ ްބުނެދީފައި ްތަފްޞީލުކޮށް ްމިްވެްސްވަރަށް ްކަންތައްަތއްްއޮވޭ ްހާސިލުވެގެންދާނެ ް.ބިލުން

ްކަންތައްތައް ްފޯރުކޮށްދެމުންް.ހާސިލުކުރަންޖެހޭނެ ްޚިދުމަތް ްމިއަދު ްޚިދުމަތްްްޭއގެތެރޭަގއި ްޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރުގައި

ްޭއެގްރަްފޯރުކޮށްދެމުން ްދާއިރުގައި ްޚިދުމަތް ްރައްޔިތުންނަށްްް،ފޯރުކޮށްދިނުމާނގަޅު ްޚިދުމަތް ްައގުަގިއްއެ ްރަނގަޅު އަދި

ލިއްޔަެތއް.ްއޫމުްމަސްއްމުހިހަވާުލކުރެވޭްވަަރށްްްސްްިމްއޮތޯރިޓީއާލިބިގެންދާނެްގޮތަކަށްްމިކަންްހަމަޖައްސައިދިނުމަކީްވެ

ނޑުމެްނެގްދިވެހިރާއްޖެްކުރި ނޑުްޤަބޫުލކުރަނީްމިއަދުްއަުޅގަ އަދިް،ްއަރާަފއިާވްމިންވަރަށްްބަލާއިުރގައިްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްލުއި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަލާއިރުގައި ްމިންވަަރށް ްކުރިއަރާފަިއވާ ްިދވެހިރާއްޖެ ްދާއިާރގައި ްައގެްއަގިއްް،ޓެކްނޮލަޖީގެ ކުޑަ

ްގޮޚިދުމަތް ްބައްޓަންްލިބޭނެ ްކަންތައްތައް ްމި ްވެތަކަށް ްލާޒިމުކުރުމަީކ ްމައްޗަށް ްއޮތޯރިޓީގެ ްމި ވާލުކުާރްހަް،ކޮށްސް

ނޑުެމންްއުއްމީދުކުރަން.ްއަދިްމިންްވެސްްެއގޮތަށްްފުރިހަމަވެގެންއެކަް،މަސްއޫލިއްޔަެތއް.ްއެހެންވީމާ ްދާނެްކަމަށްްއަުޅގަ

ްެއބަ ްލިޔެވިފައި ްކަމަށް ްކުަރންޖެހޭނެ ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްހަމަްބިލުގައި ބިލުަގިއްްމިް،ޤާނޫނުގައިްއެހެންމެ،ްމިްވޭ.ްއަދި

ްއި،އޮތް.ްއޭގަްްޮގތްްވެސްްއެބަްވާ.ްއެްބޯޑުްއެކުެލވިފައިްކަަމށްްބޯެޑއްްެއކުލެިވގެންްއޮންނާނެގެްބުނޭްޑިރެކްޓރުންްްއެބަ

ްމާއްދާަގއ5ްި ްްވަނަ ްއޮތޯރިޓީގެ ްއޮންނަނީ ްމަޝްބުނެފައި ނޑަެއޅުމަށް ްކަ ްއޮތޯރިޓީެގްއޫސިޔާސަތުތައް ލުވާންޖެހޭ

ްވަނީ ްއެކުެލވިގެްނ ްޯބޑު ްއެ ްއޮންަނންވާނޭ. ްބޯެޑއް ްެއގްެޒކްޓިްވެގްްޑިރެކްޓަރުންެގ ްޗީފް ްއޮޯތރިޓީގެ ްަރއީސާިއ ބޯުޑގެ

ްގެްެއވެ.ްޑިރެކްޓަރުންްޯބޑުްމެންބަރުންްޢަްއޔަންކުރަނީްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާްށްމެންބަރުންެގްމަްއޗަށެވެ.ްޯބޑ3ްައިތުރުންް

ްލަފާގެ ްޓްރެޜަރީގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ނޑަައޅާނީ ްކަ ްއުޖޫރަ ްލިބިދޭ ތިންްމަްމެންބަރުންނަށް

ްއާދެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްައޅުަގނޑުމެންްް!ެއވެ. ްއަންނައިރު ްކަންތައްަތއް ްބޯޑުތަކާއި ްއަްނނަ ްމިހެން މިގޮތަށް

ްއުފައްދާފަހަކަށްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްސަރުކާރުން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮންމެްް،އައިސް ްއުފައްދާ ްޤާނޫނަކުން ކޮންމެ

ްމުސާރަ ްޮބެޑތި ްވަރަށް ްލިބޭއިްާއއިްމުއައްސަާސއަކަށް ްްާނޔަތްތަްއ ްބޮޑެިތ ްވަރަށް ްެއކުލަވަްގޮތަށް ލާކަްންއިބޯޑުތަެކއް

ްމި ްކުާރއިރުަގއިްއަޅުަގނުޑ ްމިކަން ްއެހެންވީާމ، ްފާހަގަކުރަން. ްއިތުރަްށްބިްމިް،ެވސްްފުރުޞަތުަގއި ލު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްެއހެންމެ،ްްދިރާސާކުރަްއވާއިުރގަިއްއަުޅަގނޑުމެންްފުންކޮށްްިވސްނަންޖެހޭްކަމެއްްމިއީ.ްއަދިްހަމަ

ްބައެއް ްވާތީެވ ްކަމަކަށް ްހިމެނޭ ްތެރޭގައި ްއޮނިަގނޑު ްސަރުކާރުގެ ްކަންތައްތައްްމި ްއަންނަ ްމިހެން ްބޯޑަށްްް،ފަހަރު މި
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ނޑުްްވެސްްއެްވެްސްރައްޔިތުންހެްމަޖިލީހަށްްމިްާބރުްބަދަލުކުރަމުންްއަންނަކަންްމީހުންްޢައްޔަންކުރުމުަގއި ވެސްްއަުޅގަ

ްފާހަ ްހަމަ ްކަމެއް.ްއެހެނަމަވެސްްގަކޮށްމިއަދު ނޑައެޅުމާްސަްލަންޖެހޭ ްކަ ްަތއްސަރުކާުރގެްިސޔާސަތުް،ުރކާރުގެްސިޔާސަތު

ް ްޤާނޫނުައސާީސގެ ްއަށް ްއެީއްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްޙައްޤަކަށ115ްްްދެމެހެއްޓުމަކީ ްއޮންނަ ްވެސް ްމާއްދާެގްދަށުން ްވަނަ

ްދޭތެރޭގަްްބާރަކަށް،ްވާތީ ްކަންތައްަތކާ ްމިދެންނެވި ްފުންކޮށްވާީތވެ ްބިލުްއި ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ ްއަށްްްވިސްނުމަކީ ްކޮމިޓީ ދާ

ްކަމަށްް ްކޮށްފި ްކަމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްނުކުރެވޭނެ ްމިކަން ްއެއީ ްކަމެއް. ްބޭނުންވާ ްއިލްތމާސްކުރަން މިއަދު

ްތަންފީވެއްޖެް ްމިކަން ްވެގެްނދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނުޑްއުއްޛުއްޔާ ްކަމަކަށް ްއުނދަގޫ ްޢިއްޒަތްތެިރްކުރުމަކީ މީދުކުރަން

ްމެންްމިް،މެންބަރުން ްކޮމިޓީގެ ްދިރާސާކުރާ ްބަހުސްބިލު ްމިއަށް ްއަދި ްވެސް ްމިްކުރަްއވާއިުރގައިބަރުން ދެންނެވިްްވެސް

ނޑުްއަދިްފާހަގަކޮްށލަންްބޭނުންވާްއެހެންްކަމެއްްްވިސްނުމާ އެުކގައިްމިކަންްކުާރނެްކަމަށް.ްއާދެްހަމައެއާއެުކަގއިްއަުޅގަ

ްމިް.ްއެއޮތްްއެބަ ްައވަހަކަށްްފާސްުކރުމަކީްްކަމަކީ ްމުހިބިުލްވީހާވެސް ްިމއަދުްއްވަރަށް ްބޭނުންތެރިކަމެއް.ްއެއީ ްއަދި މު

އެހެންވީާމް.ްއޮތީްހިމަނާފަްބިލުަގއިްމިްޢާއްމުްަގވާއިުދގެްތެެރއިންްެބލެނިވެރިކަންްދީފަިއވާްވަރަށްްގިނަްޙައްޤުަތކެްއްމި

ް ްޙަް،އްޤުތައްޙައެ ްގިނަ ްމިްޭއގެތެެރއިން ްއެބަހުރި ްހިމެނިފަްޢްޤުތަކެއް ްއަހަރަކުްންބިލުގައި .ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެން

ްމި ްމުއްދަތުތަްއަހަރަކަށް ްމުއްދަްއް،ދަނީ ްގެންގޮސް ްކޯޓަށް ްއުޫސލުތުކުށްވެިރޔާ ްއެބަްޖަހާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ން

ްއެބަްބެލެނިވެރިަކންް،އިދޭމުއްދަތުޖަހަ ްޤާނޫނުތަކެއް ްއެބަްަގވާ.ްއެހެންވީމާ،ްހުރިްްދޭ ްއެބަްއޮތް.ްއެހެންވީްއިެދއް ްމާ،ްއެ

ްޤާނޫނަކަ ްދާއިމީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުިރއަށްޖެހޭ ްމަސައްކަތް ްއެ ްބަދަލުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްދަތިށް ތަކަާކްގެންދިއުުމގައި

ނޑުމެންްމިދަނީްއެއަްށްް،އެުކގައިް ދަނީ.ްްއަހަރުްމުއްދަތުްދެމުންްމިްނޫނީްދެް،އަހަރުްްެއއްހަމަްކޮންމެްފަހަރަުކްއަުޅގަ

ްމިހެންވީއެ ްުފންކޮށް ްވެސް ްެއކަމާ ްއަދިްްމާ، ްއުއްމީދުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްވިސްނާނެ ްކޮމިޓީއަކުން ްދާ ބިލު

ްމި ްސިވިްލްްހަމައެހެންމެ، ްމުވަްއޒަފުންނަކީ ްމަސަްއކަތްުކރާ ްއޮތޯރިޓީަގއި ްމި ްބަލައިލާއިުރގަިއ ްދެން ްތެރެއިން ބިލުގެ

ްމުަވްއޒަފުން ްެއހެންވީސަރވިްސގެ ްމާ. ްމަޤާމުތަެކއް، ްސިާޔސީ ްމިއަދު ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްތަންތަނުަގއިްްގެްެއއީ ގޮުތގަިއ

ްހަރަކާތްތެރިްބައެއް ްއޮތޯރިޓީބޭފުޅުން ްމިކަހަލަ ްއަންަނއިރުްއެއްްަވމުންދާތީ ްސުވާލުްްަގއިއުފެދިގެން ްމި މުވަްއޒަފުންނަށް

ބިލުްްއިްއަދިްމިއާްންބަރުންގެްމަޢުލޫމާތަށްޓަކަމެްވެސްްިޢްއޒަތްތެރިްވާތީވެްހަމަްމިކަންްއައުމަކީްއެކަީށގެންވާްކަމަކަށް

ްބޭފުޅުންެގްމަޢުލޫމާތަށް ްމިްޓަކައިްދިރާސާކުރާ ނޑު ްޭބނުން.ްއެީއްމިްވެްސްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަން ްްވާހަކަ 13ްޤާނޫނުގެ

ބިލުންްްމި،ްޮއތް.ްހަމައެހެންމެްގައިްވަރަްށްތަފްޞީލުކޮށްްެއކަންްވެސްްބުނެފައިްފާހަގަކޮށްފަިއްއެބަމާއްާދގެް)ހ(ވަނަް

ްކަމެއް ްއެހެން ްއިތުރު ްޙައްޤުތަކެއްްްދެން ްއޮތޯރިޓީއާްބާރުތަކެއްްގެވެސް ްމި ްޕޯސްޓުްްވެސް ްއެބަ.ްއެއީ ެގްހަވާުލވެެގންދޭ

ްކުރަްނޖެްުގޅޭްދާއިރާއާ ްކުރުމާގޮތުން ްކަންތައްތައް ްފޯރުކޮށްް،ހޭ ްޚިދުމަތް ނޑައެޅުމާްއެ ްކަ ްސިޔާސަތު ،ްދިނުމުގެ

ްހުއްދަދިނުމާ،ްމިް ްއެހެްނވީމާ،ްްފަރާތްތަކަށް ްމަސްއޫލިއްޔަެތއް. ްހަވާލުކުެރވޭ ްއޮތޯރިޓީއާ ްވެްސްމި ްކުރުަމކީ ކަންތައްތައް

ްދެކެން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްބިލެއް ްމުހިއްމު ްހުށަހެޅޭ،ްވަރަށް ްވަގުތެއްަގއި ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްމީ ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ނޑުްމިްވާހަކަްމިްދައްކަނީްސިާޔސީްގޮތުންްަބެއއްް ބޭބޭފުޅުންްމިއަދުްމިްމޫުސމުގައިްވާހަކަދަްއކާއިރުްއެބަްއެއީްއަުޅގަ
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ްއެް ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަ. ްފޯރުކޮށްދޭ ްވަސީލަތްތައް ްަކހަލަ ްއެކި ްބޭނުންވާ ްކިޔެވުމަށް ްިކޔަާވކުދިންނަށް ވިދާޅުވޭ

ްއެހެން ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްއަކީ ްޓެކްނޮލޮޖީ ްމިއަދު ްއިންޓަރނެޓަކީ، ްބޭނުންކުރުމުަގިއ ްމިްވަސީލަތްތައް ކަމުން

ްވަރަށްްރަނގަޅުްިދވެހިރާއްޖޭގެްހުރިހާްސަރަހައްދެްއަގއިްއިންޓަރނެުޓގެްޚިދުމަތްް ބޭފުޅުންްވަޢުދުފުއްދާތޯްބަލަންްވެސް

ްކުއްޖާގެް ްވެސް ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްވަންނަ ްއަށް ްގެ ްއޭރުންތާ ްހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ. ްސަރުާކރުން ްގޮތެއް ފޮރުކޮށްދެވޭނެ

ްކޭ ްދެންނެވި ްމި ްކުދިންެގްލެޕްޓޮޕް ްެއ ްގުޅިފަ. ްހުންނާނީ ްުކއްޖާ ްއެ ްދުނިޔެއާ ްމުިޅ ްއޭރުން ްގުަޅއިލެވޭނީ. ބަާލ

މައިންބަފައިންނަށްްއެްކުދިންްދުނިޔޭގެްކޮންމެްޤައުމެްއަގއިްތިއްބަސްްަވގުތުންްަވގުތަށްްުގޅައި،ްއެްމަޢުލޫމާތުްހޯދުމުގެް

ްމިއަ ްއަދި ްޤާއިމުކުރެިވގެންދާނެ. ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތަކީްވަސީލަތްތައް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދު

ްކޮންެމް ްދުނިޔޭެގ ްމީހަކު ްކޮންމެ ްޢާއިާލގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްފޯނުން ްމޯބައިލް ްޮއންނަ ްއަުތަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަޑު ްމަންޒަރާއި ްެއކުަގިއްއޭނަގެ ްފޮޓޯއާ ްއޭަނގެ ްވީނަމަވެސް ްހުރިކަމުަގއި އެަބްްޤައުމެްއގައި

ލިބެމުންދޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްޚިދުމަތުގެްއަގުްއިތުރަށްްހެޔޮކުރުމުގެްމަގުސަދުަގއި،ްހެޔޮޮކށްދިނުމަކީްއެއީްސަރުކާރުްން

ްދިރާގު،ް ްއަދި ްވީނަމަވެސް، ްކަމުގައި ްފަރާތްތަކުން ްއަމިއްލަ ްކުރަމުންދަނީ ްމިކަން ްމިއަދު ްއާދެ! ްކަމެއް. ކުރަންޖެހޭ

ްވީނަމަވެް ްކަމުގައި ްދިންކަމުގަިއްވަތަނިއްޔާ ްޚިދުމަތް ްމި ްބަޔަކު ްކޮންމެ ްވީނަމަވެްސ، ްކަމުަގއި ްއާރު.އޯ.އެލް ްއަދި ސް

ްމިް ްބޭފުޅުން ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނެތް ްބަޔަކު ްޖަވާބުދާރީކުރުވާނެ ްފަރާތްތައް ްފޯރުކޮށްދޭ ްޚިދުމަތް ްމި ވީނަމަވެސް

ްވަރަށް ްއެެހންވީމާ، ްައގެްއގަ. ްދޭނެ ްއެބަޔަކު ްރައްޔިތުންނަށް ްއޮތޯރިޓީްްޚިދުމަތްދޭނީ ްމޮނިޓަރކުރާނެ ްމިކަހަލަ މުހިއްމު

ނޑުމެންްމިްޤާނޫނުްމިްމަޖިލީހުންްފާސްކުރިޔަސްްއަދިް އެއްްއޮތުމަީކ.ްމިކަންްއެބަްޖެހޭްކުރަން.ްމިކަންްނުކޮށްްއަޅުގަ

ްނުލި ްއަެގއްަގއި ްހެޔޮ ްޚިދުމަތެްއ ްމީގެ ްވީނަމަވެސް ްެގޒެޓުކުިރކަމުަގއި ްތަސްީދޤުކޮށްފައި ބޭނެ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްދައްކައިިފއްާޔް ްެއއް ްވާހަކަ ްއަޅުަގނޑު ްއެއްެޗއް، ްމިއަދު ްގޮތުން ްބެހޭ ްދިރާގާ ްދިރާގު. ްބަލަމާހިނގާ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެެހންނަމަވެސް ްމާދަމާ. ްކޮށްފާނެ ްވެސް ްބޮޑު ްފޯނުބިލު ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްިރޔާޟު ފަހަރެއްގައި

ްމިއަ ްއޮތް. ްެއބަ ްެއއް ްވާހަކަ ްދައްކާލަންޖެހޭ ްނަާގ ްއެބަ ްހުރީތީވެ ްަތނެއްަގއި ްލައިނެއް ްްރުފިޔ39ްާދު ްމިއީްލައިނަށް.

ް ްމީ.ްކޮންމެހެން ްފޯނުލައިނެއް ްހުރި ްލާފައި ްކުރީަގއި ްައއުމުގެ ްއަށް ްދުނިޔެ ްޢަބްދުލްރަޙީމުބޭމެން ްމި ނޑުމެން، އަޅުގަ

ް ްނަގާ. ްއެަބ ްވެްސ ްެއކޮޅަްށ ްަލއިނުެގ ްއެ 39ްްއެކަމަުކ ްއެބަ. ްނަާގ ްވެްސ ްމިއަދު ްއެީއްރުިފޔާ ްވެގެންުނވާނެ. މިހެން

ރުފިޔ39ްްާރުފިޔާްދީފައިްަވއްދާފައިްޮއތްްލައިނެއް.ްމިހާރުްކީްއކުރަްނތޯްކޮންމެްމަހަކ2599ްްުރުފިާޔްދީފައި،1899ްް

ްއިްޞލާޙުކުރަންޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުރި ްެއބަ ްކަންަތއްތައް ްގިނަ ްއެހެންވީމާ،ްމިކަހަަލްވަރަށް ނަގަންވީ.

ްއޮތޯރި ްޖުމްހޫމި ްާޚއްޞަކޮށް ްއަދި ްުއއްމީދުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްފިޔަަވޅުއަޅާެންކަަމށް ްމެދު ްކަންތަްއތަކާ ްއިްންމި ރީްޓީ

ްމުގައި...ޕާޓީގެްބޭފުޅަކުްމިއަދުްމިްމަގާް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްވަނީ ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްބަހުސްކުރުމަށް ްބިލަށް ްމި 3ްްއާދެ! ްއެ ްބެިހފައ3ްިަގޑިއިރު. ނޑުްްގަިޑއިރު ްއަުޅގަ ްގޮތް އޮތް

ް ްއަށް ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްއެއީ 1ްްދަންނަވައިލާނަން. 7ްްގަޑި ްޕީ.ޕީ.އެމަށް 46ްްމިނެޓު، ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ މިނެޓު.35ްްމިނެޓު،

ް ްއަށް ްޕާޓީ 11ްްޖުމްހޫރީ ްއަށް ްޕީ.އޭ 5ްްިމނެޓު، ްއަށް ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްޕާޓީައކަށ5ްްްމިނެުޓ. ްަވކި ްއަދި މިނެޓު.

ްޢިް ްނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ްމެންބަރަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ްމެންބަރުންނަށް 5ްއްޒަތްތެރި

ްއެދިަވޑަިއގަންނަާވް ްޓަކައި ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްބިލަށް ްމި ްދާނީ ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެރުވޭެނ. ްފުރުޞަތެއް މިނެޓުގެ

ް ްގޮތަކަށް ްއެދިވަަޑއިގަންަނވާ ްތަރުތީބުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެްފުރުޞަތުދެމުން. ްދެކުނު މާފަންނު

ްށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދަޢިއްޒަތްތެރިް

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްފެނިގެންދިޔަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްއިރާކޮޅު ްހެނދުނު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބޭުރްޝުކުރިއްޔާ ްކުްށވެރިން، އީ

ޤައުމުތަކުަގއިްތިބިްކުްށވެރިންްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްގެނައުމާްެބހޭްބިލެއް.ްދެންްހަމަްއެއާެއްއކޮށްްމިްހުށަހެޅިފައިްމިްއޮތީް

ކޮމިއުނިކޭޝަންްއޮތޯރިީޓގެްަނމުގައިްއަނެއްާކވެސްްބިެލއް،ްމުއާސަލާތީްޚިދުމަތްތައްްކޮންމެވެސްްގޮތަކަށް.ްއަެނއްާކވެްސް

ްޢިްއޒަތްތެރިްއަޅު ްވާހަަކ. ްިވއްަކއިލާ ްސްޕޭސް ްއެއަރ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްވެްސ ްދޭތެރެއިން ްމި ްއަުޑއަހައިފިްނ ަގނޑުމެން

ްބަޣާވާުތެގް ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްުއނދަގޫވޭ،ްެއއީ ްވަރަށް ްައޅުަގނޑަށް ްވާހަކަަދއްާކއިރު ްބިލަކަށް ރައީސް.

ްސަރުކާެރއް ްޑިޮމކްރެިޓކު ްވީމަ، ްމިހާރުްސަރުކާރެއް ްތަފާތު، ްވަރަށް ްދެްއިކން. ްވާހަކަެދއްިކއިރު ްުހރެގެން ްތެޭރގައި ގެ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްމަސަްއަކތްކުރާއިރު، ްއޮޅުވާލަން ްކަންކަން ްހަމަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެއީ ްއުނދަޫގވޭ. ްވެސް ދައްކަން

ްއިން ްރައްޔިތުން ްކަމެއް. ްހިނގި ްއިހަށްދުވަހު ްނޯޅޭނެ ްރަްއޔިތުންނަކަްށ ްސަރުކާެރއްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއޮތް ތިާޚބުކޮށްފައި

ްެއއްޗެިހް ްކެމެރާތަކާ ްހުރި ނޑޭރިޭގަގއި ްާގއުަކއި،ްބަ ނޑޭިރެގްއަށް ްބަ ްވައްޓާލަިއގެން ްމީހުން ްބަަޔކު ްނުކުމެ މަގުމައްޗަށް

ނޑާލައި،ްއެްބަޔަކުްގޮސްްވެރިކަމާްހަވާލުެވ،ްހަމަްއޭރުެގްސަރުކާރުގައިްތިބިްކޮމިޝަނަރްއޮފްްޕޮލިސްްވެސްްހުރި.ް ފު

ގަދަކަމުންްއިސްތިޢުފާދީަފއިްއޭަންެވސްްނެރެފައި،ްދެންްހުރިްމީހާްވެސްްނެރެަފއި،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވެްސްްހަމަ

ްބޭުރް ްގޮސް ްޖެހިގެން ްއެާއެއއްކޮށް ްހަމަ ްދެން ްއޮތީ. ްމި ްހިނގާފައި ްއިހަށްދުވަހު ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ގަދަބާރުން.

ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހުެރފައި ްޗައިާނގައި ްވަރަށްްްޤައުމެްއގައި، ްމުޞްޠަފާ ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްވިްއކާލަން. ެއއަރްސްޕޭސް

ްކޮންމެވެްސް ްސްޕޭސް. ްއެއަރ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއެކަްއޗަކޭ ްބޮުޑ ްައގު ްއެންމެ ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ްވާހަކަދައްކާނެ ގިނައިން

ްނަ ްބިލެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަަސއްކަތްކުރަނީ ްމި ްއަެނއްާކވެސް ްކޮްށގެން ްކަމެްއ ްމިހާރު ްހަދަިއގެްންގޮތަކަށް މަވެސް

ްދެންނެވިްނ،ް ްވެސް ްަވގުތުަގއި ްހެނދުނުގެ ްިމއަދު ްއިާރކޮޅު، ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްސްޭޕސް. ްެއއަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްިވއްކާލަން.ް ްދޭތެރެ ްއަތޮޅާ ްައއްުޑ ްއަތޮާޅއި ްލ. ްވަޙީދު ްޑޮިކއުމަންޓެްއ، ްލީކުވެަފއިާވ ްއުެޅޭއ ްއެބަ ްމިހާރު ރާއްޖޭަގއި

ްިވއްކާލަން ްބަޔަކަށް ްައޅުަގނޑަްށްްބޭރުގެ ްއެއާެއކު ްހަމަ ްފެނޭ. ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްޮޑކިއުމަންޓެއް ްއޮތް ާރވާފައި
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ްޕާ ްޖުމްހޫރީ ްއިން ްއެތެރެ ްމިތާ ްހަމަ ްފަހުން ްއަދީބުްދާދި ްއަދީބު. ްހުންނާނޭ. ްމީހެއް ްކިޔާ ްވިދާޅުވި،ްއަދީބު ްލީޑަރު ޓީގެ

ްުފރަގަ ްއެނބޫދޫފިނޮޅުގެ ްނޭނގި ްތިމަންނަމެންނަށް ްޓްރެޜަީރ،ްވިްއކާލައިފިއޭ ްޔުކްރޭނުގެ ްސަަރހައްދު ްބޮޑު ްއޮތް ްއެ ހުން

ްމިހިރަް ްމިތާ ްހުއްޓޭ ްއެބަ ްމީހެއް ްހުންނަ ްައއިސް ްފިލަިއގެން ްފަޅާލައިގެން ްޓްރެޜަރީ ްޔުކްރޭނުގެ ްބުނީ. މިގޮތަށް

ްނޭ ްވެސް ްތިަމންނަމެންނަށް ްތަން. ްއެ ްިވއްކާީލ ްއަށޭ ްމީހާ ްއެ ްހުންނަ. ްހިފައިގެން ްެއއް ްކޮޓަރި ނގިޭއްސޮނެވާގިީލަގއި

ްހުރިް ްއެބަ ްމީގެތެރޭަގއި ްަކމަކީ ްަހއިރާންވާ ްއަޅުަގނޑު ްެދން ްނެިގއޭ. ްފައިާސ ްވެސް ްޭއނަ ްވިްއކައިލާފަ. ްަވގަށް އޮތީ

ްހިމެނެނީ.ް ްވެސް ްސަރުކާރުަގއި ްހަމަ ްއުޭޅ. ްއެބަ ްވެސް ްމީހުން ްއެހެން ްއުޭޅ. ްއެބަ ްވެްސ ްއަބްދުލްޤައްޔޫމު ޔާމީން

ްމިތަ ްއެހެންނަމަވެސް ްހިމެނޭ. ްވެސް ްޓެކްްސްޕަސެންޓު ްހުށަހެޅިއިރު ްިބލުތައް ްޓެކްސް ްވާހަކަދަްއކަނީ. ްއައިްސ ނަށް

ނޑުމެންްާރއްޖެްއިންްއިމްޕޯޓްްޑިއުޓީްމާފުކުރިްއިމާރާތްކުރާްސާމާނާއިް ބިލުތަކުންްމިހާރުްއެބަހުރިްއަނެއްކާެވސްްއަުޅގަ

ްކަ ްޑިއުޓީ ްސާމާނުން ްބޭނުންވާ ްބޭނުންތަކަށް ްޒަރޫރީ ްޢާއްމު ްހުރިހާ ްމި ްސާމާނާ، ްއަނެްއކާްރީތިވާ ްެއއްޗެހިން ނޑާލި

ްމީް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް. ްފުޅިން ްގޯނބިލި ްއާއި ްގުުޑގުޑާޮނިޅ ްހުރި ްއެބަ ްއޭގެެތރޭގައި ްފޮނުވާފަ. ޑިއުޓީަނގަން

އަޖައިބުެވްއަންތަރީްސވާވަުރްަކންތައްތައްްމިްހުންނަނީ.ްއެްނމެްނިކަމެތިމީހާްނުވަތަްއާދަިއގެްއަންހެނާެގްޭގގަިއްއިންނަް

ްސުޕާރީންނާ،ްގުުޑގު ްއިންނާއި ްެރޑްުބލް ްނަގާަފއި، ްޑިުއޓީ ްއަނެއްާކެވސް ްވެސް ްޯގނބިލިފުޅިން ްެވސް، ްޮނޅިން ޑާބޯ

ްސުވާަލކީ،ް ްއެހެންނަމަވެސް ްވެސް. ްއެއްަޗކުން ްސިމެންތިކޮޅުންާނ،ްމިހުރިހާ ްޓިނުކޮޅުންނާއި ްޖަހާ ްފުރާޅުަގއި ދެންގޮސް

ްތޯ.ްސުވާލަކީްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްދޭްޚިދުމަތަކީްކޮބައި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަފަރެސްމާތޮޑާްދާ

ްހުށަް ްމި ްމިހާރު ްރައީސް. ްމީްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލު. ްމޯލްޑިވްްސގެ ްއޮފް ްއޮތީރިޓީ ްކޮމިއުނިކޭޝަން ްބިލަކީ ްއޮތް ހެޅިފައި

އިމްޕޯޓްްިޑއުޓީާއްބެހޭްބިލެއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްިރޔާސަުތެގްސަމާލުކަމަށްްއެކަްންގެންަނއީ.ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިް

ްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްނިޒާމާ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމިހާރުްްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުން ްކަމަށް. ްއެްއ ްމައްސަލަ ބެހޭ

ްއަޅުަގނޑުމެންްކުރިމަތީަގއިްިމްއޮތްްބިލަށްްވާހަކަފުޅުްކުިރައށްގެންދިޔުމަށްްފުރުޞަތުއަރުަވން.ް

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ް ްރައީސް. ްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރި ްރާއްޭޖގައި ްއެއީ ްމުއްޠަލިބު. ްވަނީހެން ްފުރިްކއެންސީައކަށް ްނުބައި ްހީވަނީ އަުޅަގނޑަށް

ްކޮމިއުިނކޭޝަންް ްވެއްޖެްއޔާ ްއެތެރެކުރަްނ ްމަސްވެރިއަކު ްުނަވތަ ްރަްއޔިތަކު ްޢާއްމު ްާރއްޭޖގައި ްސެޓެއް ްސީ.ބީ ވެސް

ްއަުޅަގނޑު ްހުއްދަހޯދަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްދާންޖެހޭ ްއަށް ްސެެޓއްެގްްއޮތޯރިޓީ ްފީޗަރސް.ްސީ.ބީ ްއެ ްހުރި ްއެބް ފޯނުަގއި

ްހުއްދަހޯދަންް ްއެއަށް ްސެޓް ްސީ.ބީ ްއެތެެރކުރާ ްއެ ްއެކަމަކު ްކުރޭ.ްދެން ްއެބަ ްފަންކްޝަން ްީމގެން ްއެއްޗެއް ްހުރިހާ ހަމަ

ްހުރި ްއެކަމަުކްއެ ްދާންޖެހޭ. ްއެްއްއެތެރެކޮށްިފއްޔާ ްވޯޯކޓޯކީ ްއަށް. ްކޮމިއުނިކޭޝަްންއޮތޯރިޓީ ްދާންޖެހޭ ްއެްއެޗްއްއެބަ ހާ

ްެއީއް ްކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ްގެންގޮސްގެްންއެ ްސީމެއް ްއެއްޗެްއގަ.ްދެން ްހުރިހާ ްއިންޓަރނެޓާ ްފޯނާއި ްހުރި.ްމޯބައިލް އެބަ

ކޮންބަޔެއްތޯްބަލައިްުނވަތަްެއހެންްއެއްޗަކުންްބަލަިއ،ްމިހާރުްމީްސްކައިޕާްއެހެންްގޮސްްއެިކއެކިްޓެކްނޮލޮޖީގެްޒަމާން.ް

ްނުހުއްޓުވޭނެ.ްއި ްޤާނޫނުހަދާްމި ްސަުރާކރަކަށް،ްެއްއވެސް ްރައީސް.ްއެްއވެސް ްނުހުއްޓުވޭނެ.ްޢިއްޒަތްެތރި ންސާނުްނނެއް

ްެއް ްމަޚްލޫޤެއް. ްދެއްވި ްމާތްރަސްކަާލނގެ ްއަކީ ްއިންސާނާ ްނޫން. ްބައެއް ްހުއްޓުވޭނެ ްއިންސާނުންނަކީ މަޖިލީހަކަށް

ްގޮތެއް ްެއްޑވާންްސ ްއެއަށްވުރެ ްބުއްިދކުރާނެ ްއަބަދުވެސް ްއެއްެވސްްއިންސާނާ ްމަޖިލީހަކަށް، ްޤާނޫނުހަދާ ްއެްއވެސް .

ްތިބިް ްތެރޭގައި ްމީހުންގެ ްތިބި ްބަޣާވާތްކޮްށގެން ްރާއްޖޭަގއި ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންެވ ްކޮންޓްރޯލް، ބަޔަކަށް

ްޔާމީންް ްހުންނަނީ. ްމި ްަހއިރާންވެަފއި ްވެސް ނޑު ްައޅުގަ ްގޮތް. ްއުޅޭ ްމިވެގެން ްހަނދާންނެތިއްޖޭ ްމިހާރު މީހުން

ްކިހިނެއްތޯ.ްޢަ ްވާނީ ްނެގީމަ ްިޑއުީޓ ްއިމްޕޯޓް ްޑިއުޓީ. ްއިމްޕޯޓް ްަނގަންޖެހޭނޭ ްވިދާޅުވަނީ ްއެ ްވެސް ބްދުލްޤައްޔޫމު

ްޑިއުޓީޭއ.ް ްއިމްޕޯޓް ްއަެނއްާކވެްސްނަގާނީ ްހުއްަޓއިލާނަމޭ.ްހުއްޓައިލާފައި ްނެގުން ްޖީ.އެސް.ޓީ ްނަގާ ްމިހާރު ތިމަންނަމެން

ްރައްޔިތު ްހަމަ ްެނގުނީމަ ްޑިއުޓީ ްައީކްއިމްޕޯޓް ްވިޔަފާރިވެިރޔާ ްދިވެހި ްއެއީ. ްރަްއޔިތެއް ްދިވެހި ްއަކީ ްިވޔަފާރިވެރިޔާ ން.

ްއެހެންް ްގޮެތއްަގއި ްޤައުމަކުްންވާދަވެރި ްކޮންމެވެސް ްއޭނަ ްމީހާ. ްހުންނަ ްފޯރުކޮށްދޭން ްރައްޔިތުންނަށް ްޚިދުމަތް މުދަލާއި

މުދާްއޭނަްަރްއޔިތުމީހާްއަތަށްްފޯރުކޮށްދިނީމަްްމީހެއްގެްއަތުންްައގުހެޔޮކޮްށްގަންނަްމުދާ،ްއެންމެްައގުްެހޔޮކޮށްްގަންނަ

ްެވސް.ް ްައކީ ްފަލްސަފާ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްދާނީ. ްރައްޔިުތން ްހުރިހާ ްފަރާތަކަށް ްފޯުރކޮްށދޭ ްައގުހެޔޮކޮށް ްމުދާ އެ

ްއަ ްޢާއްމުން ްޓަަކއި ްިވޔަފާރިނުކުރުމަށް ްސަރުކާެރއްަގއި ްވިޔަފާރިުނކުރަން،ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްވިޔަފާރިްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ތަށް

ްމިހާރުް ްއެހެންނަމަވެްސ ްބަެއއް. ްދިޔަ ްދޫކޮށްލަމުން ްައތަށް ްޢާއްމުން ްހަމަ ްގޮތުން ްޕްރަިއވެޓަިއޒްކުރަުމގެ މަޑުމަޑުން

ްއަނެއްާކވެސްްއެްކިޔަނީްމިްަބޣާވާތުގެްކޯލިޝަންްތެޭރގައިްިތބިްބަޔަކުްެއއްބަޔަކުްއަނެއްްަބޔަކަށްްމިްހަޅޭއް...

ް

ް:ންރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު
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ްާހއިރު.ް ްމިނެޓެއް ްގާތްަގނޑަކަށް ްއޮތީ ްމި ްކުރީަގއި ްދިޔުމުެގ ްހުސްަވގުތުޮކޅަށް ްޖަލްސާގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އާދެ!

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިާރގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްމިއޮތީ ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްމިހާރު ްިލސްޓުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ްޢަބްދު ްދެންްއަބްދުއްރަޙީމަށް.ްޢިއްޒަތްهللاްމެންބަރު ްވާހަކަދެއްކުމަށްފަހުގައި ްމިނެޓު ްއެއް ްނަމަ ްބޭނުންފުޅު ްމެންބަރު ތެރި

ްކުިރޔަްށް ްގޮތަށް ްލިބޭ ްބައި ްބާކީ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުރިޔަށްާދއިރަކުން ްމަސަްއކަތް ްޖަލްާސގެ އަޅުަގނޑު

ްގެންދިޔުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ޙީމުްއަބްދުއްރަهللاްމެންބަރުްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެް

ްމިް ްހުށަހެޅިގެން ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްރާއްޖޭގެ ްބިލެއް ްކޮިމއުނިކޭޝަްނގެ ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް. އާދެ!ްޝުކުިރއްޔާ

ްފެންމަތިވެފަިއވާް ްަމްއސަލަތައް ްަބއިވަރު ްވަރަށް ްރާއްޭޖގައި ްާދއިރާަގއި ްކޮމިއުިނކޭޝަންގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ދަނީ.

ްއެ ނޑިަވޅެްއގަ. ްފުރަތަމަްދަ ްއެންމެ ްކޮމިއުނިކޭޝަން، ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްފުރަތަމަ ންމެ

ްފަރާތަކުްން ްއެއް ްމުޢާމަލާތް. ްކުރެވޭ ްމެދުަގއި ްފަރާތެއްގެ ްދެ ްެއއީ ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްބަލައިފި ކޮމިއުނިކޭޝަނަށް

ްރައީ ްޢިްއަޒތްތެރި ްމުޢާމަލާތެއް. ްލިިބގެންާވ ްޙައްޤު ްމިކަންްޖަވާބުދާރީވުމުެގ ްރާއްޖޭަގއި ްުފރަތަމަ ްއެންމެ ސް.

ތަޢާރުފުވެގެންްއަީއްޕޯސްޓްެގްޛަރީޢާްއިން.ްިމއަދުްޕޯސްްޓްއޮފީސްްތެޭރގައިްއޮތީްކޮރަްޕޝަންްޢާއްމުވެފަ.ްިޢއްޒަތްތެރިް

ޖޭގެްރައީސް.ްދެންްއެންމެްފުޅާވެެގންްގޮސްްމިްވަނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެއަރްސްޕޭްސއާްހިސާބަށް.ްދާއިރުގައިްދިވެހިާރއް

ްތިންް ްނޫން. ްއުސޫލުތަެކއް ްބަލައިގަންާނނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުސޫލުތަަކީކ ްއުޅޭ ްަޢމަލުކުރަން ްވިްއކާލުމުަގއި ސެޓެލައިޓް

ްާދއިރުަގިއް ްަމސައްކަތްކުރަމުން ްެވގެން ްވިްއކާލަން ްސެޓެަލއިޓް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްފަާރތަކަށް ްބޭރު ްޑޮލަރަށް މިލިއަން

ްޚަރަުދތަކާ، ްއޮޕަރޭޓިން ްޔަޤީނުންްްސެޓެލައިޓް ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރ ްިވއްާކލަން ްކަމެއް މިހުރިހާ

ވެސްްއެނގޭްބުނަންްއެއީްތިީރސްްމިލިއަންްޑޮލަރުގެްައގުހުރިްވިޔަފާރިްއެްއ.ްއެއީްތިރީސްްމިލިއަންްޑޮލަރުގެްައގުހުރިް

ްޑޮލަ ްމިލިއަން ްތިން ްހަމައެކަނި ްއަށް ްޚަޒާނާ ްދައުލަތުގެ ްއެްއ. ްވަންނަްވިޔަފާރި ްޑޮލަރު ްމިލިއަން ްހަތާވީސް ްބާކީ ރު.

ްދިވެހިާރއްޖޭގެްނޭޝަނަްލް ްކަންބޮުޑވޭ ްަރއީސް.ްައޅުަގނޑުމެން ްބަލައިލާނަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތަނެއްްވެސް

ްޔަޤީ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްމައްސަލަިއގަ. ްޢާއްމުކުރި ްއިންޓަނެޓްަގއި ްހައިޖެކުކުރުމަށްފަހުގައި ްފަހުން ްދާދި ނުންްޑާޓާބޭސް

ްދެމުންދާް ްވަސީލަތްަތއް ްޯފނުގެ ްއަދިވެސް ްއިންޓަރނެޓާ ްނެތި ްރައްކާތެިރކަން ްއަށް ްދިވެހިާރއްޖެ ްކަންބޮުޑވޭ ވެސް

ްައޅުަގނުޑް ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްނުރަްއާކވެދާނެ. ްވެސް ްސަލާމަތަްށ ްޤައުމީ ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ްސަބަބުން، ކުންފުނިތަކުގެ

ްފުލައި ްފުރާ ްއިން ްހަނިމާދޫ ްވަންނަްކަންބޮޑުވޭ ްއަށް ްއެއަރްސްޕޭސް ްބޮމްބޭ ްތެރޭގައި ްމިނެޓު ްދެ ްބަރާބަރު ްފުރާތާ ޓް

ްއަްށް ްސްޕޭސް ްއެއަރ ްިޑައގޯާގސިއާގެ ްއެކު ްނައްޓާލުމާ ްފުލަިއޓު ްފުރާ ްގަމުން ްަކންބޮޑުވޭ ނޑު ްއަުޅގަ މައްސަލަިއގަ.

ނޑަކަށްްދެް މިނެޓުްފަހުންްވެސްްމިްވަދެެވީންވަންނަްމައްސަލަިއގަ.ްމީްދިެވހިރާއްޖޭގެްއިންްަކނަޑއެޅިފަިއހުރިތާްގާތްގަ

ްހުރީ.ް ްވިްއކާފައި ްއެއްޗެހި ްމި ްކޮންބަެޔއްތޯ ްެއއް. ްމައްސަލަ ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ްއެއީ ްބުނީމާ ްކަމަށް ްތެރެއަށް ބޮމްބޭ
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ްބިލުް ްމި ްކަމެއް، ްބަލަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްރާއްޭޖގެ ްމި ްއެއީ ްހުރީ. ްހަދާފައި ްޑީލްތައް ްމި ކިހިނެއްތޯ

ްސަރުކާުރގެްދިރާސާކުރަ ްރާއްޭޖގެ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްައޅުަގނަޑށް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި މުންދާއިރުގަ.

ްއަިދް ްތެރޭަގއިްވެސް ްވެިރކަމުގެ ްއަހަރުގެ ްފަހުންްއައިްްތިން ްޭއގެ ްއަދި ްވެސް ްތެރޭގައި ތެރޭގަިއ،ްކުރީގެްސަުރކާރުގެ

ދަނީްކޮންމެވެސްްެއއްެޗއްްިވއްކާަލިއގެން،ްކޮންމެވެސްްގޮތަކުްންމިހާރުގެްސަރުކާރުގެްތެރޭަގއިްވެސްްހަމަްބަލަމުންްމިް

ނޑެއްްެނގޭތޯ.ްއުަނަގނޑުަގއިްއޮތްްަފއްޓަރުބައިްިވއްަކއިނުލާނަމޭްބުނިްމީހާްވެސްްއަރައިްވިއްކާލީ.ްދެންްހުރިް ފައިދާގަ

ްމީހާްވެސްްބަލަނީްވިއްކާެލވޭތޯ.ްދައުލަތުގެްހަރުމުދާްނުވިއްާކނަމޭްކިޔާފައި...

ް

ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނޑުމެންްހުސްަވގުތުޮކޅާްހަމައަށްްޮގއްސަްިމްއޮތީ.ް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޑުކޮްށލެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްމިހާރުްއަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވާނަންްދެންްއަޅުަގނޑުްޖަލްސާގެްމަސައްކަތްްކުިރޔަށްްގެންދާއިރެްއގަ.ްބާކީްއޮްތް

ްވަގުތުް ްފެށިގެން ްމިހާހިސާބުން ްއެހެންކަމުން ްަޓކައި. ްފުރިހަމަކުރުމަށް ްިޢއްޒަތްތެިރ39ްްކޮޅު ްހުސްވަގުުތކޮޅު މިނެުޓގެ

ްޖަހާއިރު.1ްމެންބަރުންނަށްްއަރުވަން.ްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާގެްމަސައްަކތްްކުރިޔަށްްދާނީްމެންދުރުފަހުް

ް

ް]އަށ13:91ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ްސަރުކާުރގެްް`. ްގެންދާނީ ްުކރިޔަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްފަށަނީ. ްމި ްގެންދަްނ ްކުރިޔަށް ްޖަލްސާ ހުސްަވގުުތކޮޅަށްފަހު

ފަރާތުން،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޮކމިއުނިކޭޝަންްއޮތޯރިޓީްއޮފްް

ްއަުޅގަ ްބިލު. ްމެންބަރުްމޯލްޑިވްްސގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ނޑު ްހުޅަ ްމާފަންނު ްއަުރވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ނުޑ

ްއަބްދުއްރަޙީމަށް.ްވާަހކަފުޅުްފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް.ްهللاްޢަބްދު

ް

ނޑުްދާއިރާގެ ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަ

ަގނޑުްހަމަްޙަޤީޤަތުގައިްވެސްްކަންބޮުޑވޭްދިވެހިާރއްޖޭގެްެއއަރްސްޕޭސްްާއއިްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅު

ދިވެހިރާއްޖޭގެްކޮމިއުިނކޭޝަާންބެހޭްހުރިހާްދިމާލަކުންްބަލާއިރުގައިްފޫބައްދަންްދަތިްޖާގަތަކެއްްނޫނިއްޔާްހާމަކަންބޮޑެތިް

ް ްރައީސް.ްއަުޅަގނޑުމެން ްފެންނަމުންދާތީވެ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރއަކަށްްހޮހަޅަތަކެއް ްޒިންދާރު ްއަކީ ްދާއިރާ ްމި ްޖެހޭ އެބަ

ހަދަން.ްމިްދާއިރާްޒިންމާދާރުނުވެްމިްރާއްޖޭގައިްކުރެވޭްަފއިސާގެްުމއާމަލާތެއްްވެްސ،ްމިްރާއްޖޭގައިްއެަކކުްއަނެަކކުެގް

ްކަންބޮ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްނެތް. ްރައްކާތެިރކަމެއް ްެވސް ްއީެމއިލަށް ްރާއްޖޭަގއި ްިމ ްނޫނިްއޔާ ްވެސް ުޑވަީންފޯންކޯލް
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ްިމް ްިނޒާމެއް ްބެލޭނެ ްގޮތްތައް ްދިޔަ ްބަދަލުެވގެން ްިހއްސާތަްއ ްކުންފުނިތަކުގެ ްބޮޑެތި ްިވޔަފާރިކުރާ ްާރއްޖޭގެ ޙަޤިޤަތުގައި

ްނޫނިއްޔާުމް ްގޮްތ ްިހނގާފަިއވާ ްމުޢާމަލާތްތައް ްހިއްސާގެ ްގުޅޭ ްކޮިމއުނިކޭޝަނާ ްޤާއިުމވެފައިުނވާތީވެ. ރާއްޖޭަގއި

ްމި ްގޮތުން ްބެހޭ ްވެސްްްއެކަންތައްަތކާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއަދި ްވެސް ްަމޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ރާއްޖޭގެ

ޖަވާބުދެވޭނެްވަރުގެްބޭފުޅަކުްައދިްފެނިފައިނުވާތީ.ްއެއީްައޅުަގނޑުމެންްއެންމެްކަންބޮުޑވާްަކމަކީ.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސ.ް

ްތިބިއިރުގަް ްސަރުކާުރަގއި ްބަޔަކު ްވަކި ްހިއްސާ ްދިރާގުގެ ްދަންނަވާލީ ްހިއްސާްމި ްއެ ްފަހުން ްއެންމެ ްިވއްަކއިލާފަިއ އި

ނޑުމެންނަކަްށް ްއަުޅގަ ްމުޢާމަލާތުގައި ްދިޔަ ްވިއްކާލުުމގެ ްބަޔަަކށް ްބަހުރައިްނގެ ްއެްއގައި ްފައިާދ ްގުނަ ްއެަތއް އެއަްށވުރެ

ްހިނގާ ްވިްއކާިލވިްއކާލުމުަގއި ްހިއްސާ ްބަހުރައިނަށް ްއިްނ ްަވޔަލަސް ްއެންޑް ްކޭަބލް ްބެލޭކަްށ ްމިއަދަކު ފަިއވާްނެތް

ްއެއަރް ްބެލޭކަށް ްނެތް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބެލޭކަށް. ްނެތް ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ކަންތައްތައް

ްކިޔާް ްބްލެކްްސްޓޯން ްޓަކައިްނޫނިއްޔާްއެްސެކްޓަރްމޮނިޕޮލައިޒްކުރުމަްށްޓަކައި ްެއއްޮކށްލުމަށް ްޓީ.އެމް.އޭ ްއާއި ޓެކްސީ

ްފާމަ ްިއކިއުީޓ ްބެލޭކަށްްއިންވެސްޓްމެންޓް ްވާހަކަދެއްޭކކަށް، ްމައްސަލައިެގ ްދިޔަ ްބަދަލުކުރަމުން ްހިއްސާ ކަށް

ްކޮންަބއެއްކަާމ،ް ްބަހުރެއިނަކީ ްހިސާބަކަށް. ްކަންބޮޑުާވ ްދަނީ ްިމ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްނެތް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެ ްހުރިހާ ްމި ްޮކންބައެއްކަމާ، ްސްޓޯނަކީ ްބްލެކް ްކަުމގަިއވާ ްކުންފުންޏެއް ްދެންްއެމެރިކާގެ ްލިންުކއަޅާލީމާ އްެޗއްގެ

ްބޭނުންވަނީް ްިމއަދު ްއަޅުަގނޑު ްމެދުަގއި ްނުރައްކާެގްމިންވަރާ ްހުރި ްސަލާމަތަށް ްޤައުމީ ްރާއްޭޖގެ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެމެިރކާެގް ްެދކުނުަގއި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްނުރައްކަަލކީ ްބޮޑު ްެއންމެ ްހުރި ްސަލާމަތަށް ްޤައުމީ ްރާއްޭޖެގ ްމި ވާހަކަދަްއކާލަން.

ްތަނެއް ްމަރުަކޒެއްް، ްއަސްކަރީ ްއެބޭފުުޅންގެ ްނުވަތަ ްިމނާކުރެވިދާނެ، ްދިިރއުޅުމެއް ްއެާތގައި ްަބޔަކު ްއެމެރިާކގެ ނުވަތަ

ނޑުމެންްކަންބޮޑުވަީން ޤާއިމުކުރެވިދާނެްވަުރގެްވިްސނުމަކާްހިސާބަށްްއެްބޭފުޅުންގެްވިސްނުންްގެންގޮސްފާނެތީވެ.ްއަޅުގަ

ްޤާއިމުވެފަ ްމަރުކަެޒްއ ްއަްސކަރީ ްއެްއެތާަގއި ްާޤއިމުވާންޖެހޭތޯ،ްނުޖެހޭތޯ ްމަރުަކޒު ްއަސްކަރީ ްއެ ްޫނން. ްއޮވެދާނެތީކީ އި

ްއަްށް ްައއްޑު ްދުވަސްވަރު ްހަނގުރާމައިެގ ްބޮޑު ްވަނަ ްދެ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންބޮުޑވަނީ. ްއަޅުަގނޑު ސަބަބަށް

ްއެނ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްމީހުންނަށް ްއޭުރގެ ްވާހަކަ ްތަދުކަމުގެ ްދަތިކަމާއި ނޑުމެންނަށްްކުރިމަތިވި ްއަޅުގަ ްމިއަދު ގޭނެ.

ްވަމުންދާް ްޓަކައި ްދިނުމަށް ްބަޔަކަްށ ްބޭރުގެ ްއެކޮޅު ނޑުން ްކަ ްހައްދުންމަތީ ްފެށިގެން ްއަތޮޅުން ްލ. ްލިބެމުންދަނީ ޚަބަރު

ްދަނީ. ްމި ްއަޑުިއވެމުން ްމަޖިލީހުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްވާހަކަ ްޮޑކިއުމެންޓުތަެކްއގެ ްލީުކވެފަިއވާ ްމުޢާމަލާތްތަކެްއގެ ްސިއްރު

ްދައްކާް ްމި ްފަދައިން ްތަޙުޤީޤުކުރި ްދުވަހު ްއަުޑިއވުނު ްވާހަކަ ްޮޑކިއުމެންޓުތަުކގެ ްލީކްވި ްމަްއސަލަިއަގއި ގުއަންޓަނާމޯބޭގެ

ްސަލާމަތާއިް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްޖެެހނީ ްމި ްތަޙުޤީޤުކުރަން ްއެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްތަޙުޤީޤުކުރަން ްވެްސ ްަމއްސަލަ ްމި ވާހަކަ،

ްވެ ްމިރާއްޖޭގެ ްޓަަކއި. ނޑުމެންްރައްކާތެރިކަމަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްެތރި ްވާހަކަ ްމީހާގެ ްއަރާހުިރ ިރކަމަށް

ްއެމެރިާކގެް ްައކީ ްއޭނާ ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްނުދެއްކިއްޔާ. ްދެން ްމިއަދު ްރަނަގޅުވާނީ ދެއްކުމަށްވުރެ

ްއޭނާ ްއަދި ްމީހެއްކަން. ްވެްސްމަސައްކަްތކުރި ްއަފްޣާިނސްތާނުގައި ްގޮުތަގއި ްފުރަތަމަްްއެޖެންޓެްއގެ ްއެންމެ ްޓަަކއި އަށް

ްވެރިކަންް ްދިފާޢުކޮށްދޭނެ، ްވެރިކަްނ ްޓަކައި ްއަށް ްއޭނަ ްއަިދ ްކަމާ، ްވި ްއެމެިރކާ ްތެރޭގައި ްޤައުމުތަކުގެ ބައިޢަތުހިފި
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ްކަމެއް.ް ްއެނގޭ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެއީ ްއަިއކަން ްދައްކަމުން ްފަރާތްތަކުން ްބޭރުގެ ްދެންނެވި ްމި ްވާހަކަ ދިފާޢުކުރާނެ

ާރއްޖޭެގްައއްޫޑްިއންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯްޓްނުވަތަްގަންްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯްޓގެްހިްއސާްިދވެިހް،ްއެހެންވީމާ

ްކުންފުންޏެއްެގް ްއެހެން ްހިްއސާތައް ްބަޔަކުގެ ްހިމެނޭ ްހިއްާސދާރުން ްކުންފުނީގެ ްއެ ްވިްއކައިލާަފއިަވނިކޮށް ކުންފުންޏަކަށް

ްޢިއްް ްވިއްކާލީމާ ްފާމަކަްށ ްއެމެރިާކގެ ްލިންކެއް.ްހިއްސާ، ްޑިރެކްޓު ްސީދާ ްހަމަ ްއަޅާެލވެނީ ްމި ްރައީސް، ޒަތްތެރި

ްހިސާބުގަިއް ްއެ ްކަމާ، ްފުޅާކުރަންޖެހޭނެ ްއަްއޑޫަގއި ްއޮޕަރޭަޝންތައް ްެއއަރޓެކްީސގެ ްއެނގޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާންޖެހޭނެކަމާ، ްތަނަްށ ްއެ ްއޮޕަރޭޝަން ްއެ ްތަރައްީޤާވއިރުަގިއ ްމިްްރިސޯޓުތައް ކޮންަބއެއްތޯ

ްދިވެހިާރއްޖޭގެް ްިވޔަފާރިވެރިން. ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަނީ. ްމި ްވަންނަން ްތަންތަނަށް ްެއ ްޮގވަިއގެން ކުންފުނިތައް

ްނެތޭް ްމިއަދު ްއަކު ްވިަޔފާރިވެރި ްއެްއވެސް ްވިސްނުންހުރި ްހިމާޔަތްކުރުުމގެ ްަޤއުމިއްޔަތު ްތެރޭަގއި ވިޔަފާިރވެރިންގެ

ނޑުމެްނގެްތެެރިއންްބަޔަކުމީހުންްބޭރުްބަަޔކަށްްްދެންނެވުމަކީްކުށަކަްށްނުވާނެ. ނޑުމެންނަށްްފެނޭްނޫންތޯ.ްއަުޅގަ އަުޅގަ

ްއޭގެތެެރއިންް ްހަމަ ްއަދި ްނިކުތްނިކުުތމާ، ްރުޅިައއިްސގެން ްެއކަމުަގިއ ްވިޔަފާރިވެރިްނ ްބަެޔއް ްކުްއޔަށްދިނީމާ އެއަރޕޯޓް

ނޑުމެން ނަށްްފެންނަމުންްނޫންތޯްދިޔައީ.ްބައެއްްރިސޯޓުަތކަީކްވިޔަފާިރވެރިންްސަނާކިޔަމުންްދިޔަްމަންޒަރުްވެސްްއަުޅގަ

ްލިޭބް ްަފއިސާ ްތިބެގެން ްޭގގަިއ ްހަމައެކަިނ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްރިސޯޓުތައް. ްދީަފއިާވ ްުކއްޔަށް ްފަރާތްތަކަްށ ްބޭރުގެ ސީދާ

ްކަންބޮ ްައޅުަގނުޑމެން ްެއކަމަކު ްއޮތީ. ްރާއްޭޖަގއި ްމި ްނިޒާމެއް ްބައްޓަްނވެފަިއވާ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމިްގޮތަށް ްކަންތައް ޑުވާ

ްމީޑި ްއެްއވެސް ްހިއްސާކޮށްދޭނެ ްހިސާަބށް ްަރއްޔިތުންނާ ްނުވޭ.ރާއްޖޭގެ ްމިއަަދުކ ްވަސީލަެތއް ްވެްސްްއެްޔާެގ މީިޑޔާތައް

ްމި ްއަތްދަުށގަދެންނެްވަނީ ްވިޔަފާިރެވރިންގެ ްމިވި ްރަނގަޅަށް ްވަަރށް ްހަމަ ްއަތްދަށުގަދެންނެް. ްވިޔަފާިރވެރިންގެ .ްވި

ްރައީސް ްވެސް،ްއެހެންީވމާް.ޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްހަމަ ނޑު ްތިބިްްދިވެހިރާއްޖޭގައި،ްއަޅުގަ ދެން

ްރާއްޖެ ްބޭނުންވޭ. ްގެންނަން ްސަމާުލކަމަށް ްފަރާތްތަކެއްގެ ްއެބަްހުރިހާ ްެއްްއާދެއޭްްއަށް ްކުރިމަތިވަމުން. ނުރައްކަލެއް

ްައޅުވެތިކަމާނުރަ ްދިވެހިރާއްޖެ ްނުވަތަްއްކަލަކީ ްެގއްލިދާނެކަމާރާްމިްދިމާލަށް ްޤައުމިއްޔަތު ްދާްްއްޖޭގެ ދިމާލަށް

ްުނރައްކާނު ްއެ ްކަމެކޭ. ްއަުޅގަރައްކާތެރި ްހަމަތެރިކަމަށް ްނެތިްއޔާ ްވިސްނައިގެން ްމިނޑުެމން ްވެސް ރާއްޖެްްގައިމު

ްޕޯޗްގީް ްއިްސތިޢުމާރުކުރާނީކީ ްމިއަދު ްބާރުތަކުން. ްއިސްތިޢުމާރީ ްބޭރުގެ ްނުެޖހޭނޭ ްފަހެއް ޒުންްއަޅުވެިރކުރާކަށް

މީހުންގެްއެޖެންޓުންގެްގޮތުަގއިްްމާރުްކުރިްގޮތަކަށްްނޫން.ްއެކަށްްނޫން.ްނުވަތަްހޮޅިންްއިސްތިޢުކުރިްގޮތައިސްތިޢުމާރު

ްވަޒީާފގައިްތިިބްްމީހުންްވަޒީފާދީފައިްތިބިްމީހުންްމީގެްކުރިންްއެްއެް،މީހުންްތަމްރީނުކޮށްފައިްއެ މީހުންގެްކައިީރގައި

ގެްތެރެއަށްްވަންނައިރުަގއިްހިލޭްގެްވެރިކަމުގެްނިޒާމުގެްތެރެއަށްްަވންނާނެ.ްވެރިކަމުގެްނިޒާމުއްޖޭރާްމީހުންްއައިސްްމި

ްއެްއެހީ ްވެސް ްއެހެނިހެން ްއިންވެްސޓްމެންޓުއާއި ްއެހެނިހެން ްހަމައެާއއެކު ްއަދި ްއަންނާނެ. ްފުރުޞަތުތަްއްހީތައް ތަކުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުްނގެްެތރެއިންްގިނަްއަދަދެްއގެްބަޔަުކްްކަމުަގއިންްއަންާނނެ.ްއެކަމުގެްދަިހވެތިވެސްްތަނަަވސްެވގެ

ްއެ ްއެއަށްފަހުަގއި ްވިޔަފާރިވެރިން. ްބޮޑެތި ްއެންމެ ްޖެހޭނީ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްކުދިްްޖެހިގެންދާނެ. ްތިބި ްދަށުގައި މީހުންގެ

ްނަފާްއެް،ވިޔަފާިރވެރިން ްތެރެއިން ްައންނަމީހުންެގ ްލިބެމުން ްއެގުޅުންްިވޔަފާރިއާ، ވިޔަފާރީެގްްވިޔަފާރިަތކާްހުިރ
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ްފަރާތްތައް. ްއެހެނިހެން ްަރއީސް.ްސެޓްލައިޓުްްމުޢާމަލާތްކުރާ ްއެބަޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް ްވާހަކަދަްއކާލަން ްމައްސަލަިއަގއި ްގެ

ްމިހާރު ްވިޔަފާރި ްވިއްކާލުުމގެ ްސެޓްލައިޓް ްވަރަށްްޖެހޭ. ްމިްދަނީ ްފުޅާްބޮޑަށް ެވގެންްްކުރަންރާއްޖޭގައި

ްމަސައްކަތް ްރާއްޖެކުރަމުން. ްރަނގަޅުްެއއީ ްްއަށް ްޤަބޫލުކުެރވޭ. ްގޮތުގައި ްއަމިްދިެވހިރާއްޖެކަމެްއެގ ްއަށްްއަށް އްލަ

ްއޮޕަރޭޓުް ްކަމަށްްސެޓެލައިޓެްއ ްނެތިއްޖެ ްޤާބިލުކަން ްޭއތިްކުރެވޭެނ ްަބޔަކަށް ްއެހެން ްކަމަށްްްވަންޏާ ވިްއކާލަންޖެހޭނެ

ްމިވިސްނައި ްމިއަދު ްކަްނބޮޑުްދެމުން ްައޅުަގނޑު ްއެކަމަކު ްިދވެހިރާއްޖެދަނީ. ްކިޔާފައި ްނެޭތ ްޤާބިލުކަން ްއެ އަްށްްވަނީ

ްސާޅީސް ްޑޮލަރުްތިރީސް، ްތިންމިލިއަން ްއެންމެ ްވަސީަލތެއް ްއަގުހުރި ްނޫނިއްޔާމު ްއެސެެޓއް، ްައގުހުރި މިލިއަންްްގެ

ްވިްއކާލަން ްބަޔަކަށް ްމެދުގަޑޮލަރަށް ްމަންޒަރާ ްތައްޔާުރވަމުންދާ ް.ްޢިއްޒަތްތެެވގެން ްރައީސް.ްހެޔޮނުވާނެ ްޖަރީމާްރި މިފަދަ

ްތި ްވެސް ްވެރިކަްންމާދަމާ ްޤައުމުގެ ްމިްހިންގާކަށް. ްއެކަަމކު ްހިނގައިދާނެ. ްއަތުން ްޤައުމިއްޔަެތއްްރާއްްބޭފުޅުންގެ ޖޭގެ

ްބާވައިެލއްގެއްިލގެން ްމަިތން ްބިާނކުރާކަށް ްޤައުމިއްޔަތު ްމިރާއްޖޭގެ ްޙަނުދާނެ. ްވަޙީދު ްނޫްންމުޙައްމަދު ްބޭފުޅެއް ްސަންްިވ

ްމިމަނިކަކީ ްމިރާއްް. ްބިނާކުރާނީ ްޤައުމިއްޔަތު ްމިްްރާއްޖެްްޖޭގެ ްއެހެންވީމާ، ްރައްޔިތުން. ްރާއްޖޭގެ ްއިޚްލާޞްތެރި އަށް

ރާއްޖެްއަށްްއިޚްލާޞްތެރިްރަްއޔިތުންްމިްރާއްޖޭގައިްަވޒަންެވރިވެގެންްުއޅޭތާްއެތައްްޒަމާނެއްްެވއްޖެ.ްއެްމީހުންްކިޔެީވް

ްމިތާަގއި ްމީހުންެގްދަރިންްވެސް ްތަނުން.ްއެ ްމި ްކިެޔީވްްވެސް ްމަނިކު ްމުޙައްމަދުްވަޙީދުްޙަސަން ްދަންނަވާ އުެޅނީ.ްމި

ްެއއްޗެިހް ްމި ްޮކންތަނެއްގަިއކަމާ، ްއުޅެމުންދިޔައީ ްމިހާރު ްޭއނާ ްކޮންތާކުކަާމ، ްއުޅެނީ ްދަިރން ްއޭނާގެ ކޮންތާކުންކަމާއި

ލަތުްޕާޓީްއާއިްއެހެންްޕާޓީތައްްބަލައިލީމާްއެބަްއެނގޭްމީނާްއަކީްޤައުމިްއޔަތުްހިމާޔަތްކުރުމުގެްނަންްދައްކައިގެން،ްޢަދާ

ްޝުކުިރއްާޔް ްމީހެއްކަން. ްހުރި ްއައިްސ ްަހރާންކޯރުވާންެވގެން ްސީދާ ްހަމަ ްޤައުމިއްޔަތަށް ްރާއްޭޖގެ ްމި އޮންބޯޑުކޮްށގެން

 ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްޢަލީްރިޟާ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްމިލަން

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްހުންނަް ނޑައަޅާަފއި ްކަ ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސަރުކާރުން ްބާޣީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ހޭްގޮތުންްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭުނންވަނީްރަނގަޅުްސިސްޓަެމްއްއެޖެންޓުްމެދުވެރިކޮށްްހުށަހަޅާފައިްމިްވާްބިލާްބެ

ްދަްއކައިފި.ް ްެވސް ްވާހަކަިއަގއި ްބިލުގެ ްކުރީެގ ްމަނިކުފާނުގެ ްެއ ްވެގެންދާކަްނ، ްކަމެއް ްއެތަްއ ްރަނގަޅު ޤާއިމުކުރީމާ

ްނިކުމެގެންދާކަން. ްއޭގެތެެރއިން ްކަމެއް ްއެތައް ްރަނގަޅު ްާޤއިމުުކރީމާ ްސިސްޓަމެއް ްރަނގަުޅްްރަނގަޅު އެހެންނަމަވެސް

ް ްލާަފއި ްތެރެއިން ްހުރ2998ްްިސިސްޓަމެއްގެ ްކަަށވަރުކޮށްދީފައި ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްއޮތް ްއުފައްދާފައި ްއަހަރު ވަނަ

ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.ް ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުެމން ްވެސް ްނިގުަޅިއގަންނަމުންދާކަން ްއަރަިއގަނެ، ްޙައްޤުތަކަށް ްއެ ޙައްޤުތައް
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ް ްނުވަަތްކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ްސިސްޓަމުތަކެއް ްއަދި ްކަށަވަރުކޮށްދޭއިުރަގއި ްބިލުން ްމި ްޙައްޤުތަކެއް ްލިބޭ ތެރެއިން

ްފާުޅވެގެންދާް ްކަމެއް ްގޮތުަގިއްއެތައް ްނާޖާއިޒު ްވެސް ްތެެރއިން ްއުސޫލުަތކުގެ ްއެ ނަޑއެިޅގެންާދއިރުަގއި ްކަ އުސޫލުތަެކއް

ްކަމަކަްށ، ްއެތައް ްތެރެއިން ްކަންތައްތަުކގެ ްފާޅުވާ ްއެ ނޑުމެންްްކަމަށް ްއަޅުގަ ްދާކަން ްއަަރއިގަްނނަމުން ްޙައްޤަކަށް އެތައް

ްރަނގަޅަށްް ްއެންމެ ްތާރީޚެއްަގއި ްފަހުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމި ްތެރެއިން ްސިސްޓަމެއްގެ ްރަނގަޅު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.

ްދިް ްކަމަކީ، ްެއއް ްކުެރވެމުންދާ ްތެރެއިން ްއުސޫލުތަެކްއގެ ްއެ ްހަމަޖެހިގެން ްކަމަީކ، ްއެއް ްއަްށްހަމަޖެހުނު ވެހިރާއްޖެ

ްމަހާް ްމިދިޔަ ްފައިސާ ްލިބުނު ްތެރެއިން ްނިޒާމުގެ ްޓެކްސް ްގެނަިއ ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނިޒާމު. ްޓެކްްސގެ ގެނެވުނު

އަޅާބަލާއިުރ،ްމިދިޔަްމަހާްއަާޅބަލާއިރުަގއިްމިދިޔަްމަހު،ްމިިދޔަްއަހަުރގެ،ްާފއިތުވެިދޔަްއަަހރުގެްނިމުނުްއޭޕްރީލްްމަހާިއް

ްއަޅާބަ ްމަހާ ްމާރޗް ްމަތި. ްގުނަައކުން ްއެތައް ްއަދަދު ްލިބުނު ްމަހު ްމާރޗް ްމިއަހަރުގެ ްމިލިއަްނ299ްްލާއިުރގައި އެަތއް

ްލިބުނުް ްތެެރއިން ްުއސޫލުތަކުގެ ްއެ ްުއސޫލުތަކަކީ. ްރަނގަޅު ްމިީއ ްިނޒާމަކީ. ްރަނގަޅު ްިމއީ ްއިތުުރވެއްޖެ. ްއެއް ރުފިޔާ

ނޑުމެންްމިްގަސްތުކުރަނީްމިްހަފްތާެގްފައިސާްބޭނުންކޮށްގެންްބަޣާވާުތންްއަރާހުރިްވަޙީދުްޙަސަންް މަނިކުްލައްވާްއަުޅގަ

ްމިް ްފޮނުވާލަން ްހަދަން ްމަސައްކަތް ްބަނދަރުގެ ްމާވަށު ްފޮނުވާލަން. ްބަނދަރުހަދަން ްމާަވށު ްހިސާބުގައި ބުރާސްފަތި

މަސައްކަތްްވެސްްްގަސްތުކުރަނީ.ްމިހާރުްެއގޮތަްށްނިންމާފައިްއޮންނާނީ.ްއަދިްހަމަްއެއާެއީކގަިއ،ްެއއާެއކީަގއިްދަނބިދޫގެ

ދަނބިދޫްބަނދަރުގެްމަސައްކަތްްވެސްްޖެހޭނެްހަމަްމިްހަފްތާްތެރޭގައިްފަށައިގަންނަން.ްމިީއްރަނގަޅުްސިސްޓަމަކީ.ްެއް

ްާމވަށުް ްގޮސް ްލާފައި ްތެެރއިން ްސިސްޓަމުެގ ްެއ ްމިއީ. ްކަންތައްަތކަކީ ްކުރެވޭ ްތެެރިއން ްސިްސޓަމުގެ ރަނގަޅު

ްފައިސާ ްއެ ްފެށެނީ ްޙައްޤުތަާކިއްްބަނދަރުހަނދަން ްލިބޭ ްތެރެއިން ްކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ްހަމަޖެހުނީމާ. ްުއސޫލު ގެެނވޭނެ

ްކުރީާމް ްކަންކަން ްމި ްާލފައި ްތެރެއިން ްސިސްޓަުމގެ ްވިާދުޅވާ ްއެ ްެއއްކަލަ ްަޙއްޤުތަކާ، ްލިބޭ ްއިން ޤާނޫނުއަސާސީ

ްބަނދަރުތަކަކާ ްއެަތއް ްމިއީ.ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއަކީ ްމަްއސަލަ ްދިމާވާ ްކުރީމާ ްއެަތއްްރަނގަޅަށް ްނަރުދަމާތަކަކާއި ްެއތައް އި

މިސްކިތްތަކަާކއިްތަރައްޤީްއަށްްބޭނުންވާްއެތައްްކަމެއްްކުރާނެްފައިސާްދައުލަތަށްްޖަމާވުން.ްއެއީްމިްފަހުގެްތާރީޚުގައިް

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުމޫނު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްކުރީގެ ްކަމަކީ. ްއެއް ްމުހިއްމު ްެއންމެ ްކުރެވުނު ،ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއަތްލާފަިއ،ް ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުން ްތާަގއި ްއޮތް ްއަތްލާންްނުކުރެވިފައި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްްވެސް ްމައުމޫނު އަލްއުސްާތޛު

ްއުސޫލުަތްއް ްގެނެވޭނެ ްފައިސާ ްއިތުރު ްދައުލަތަށް ްވަުރގަަދކޮށް، ްދައުލަތް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިތުރު، ްއަށް ދިވެހިރާއްޖެ

ް ްއުސޫލުތަުކގެ ްއެ ްހިމެނޭްހަމަޖެއްސުން. ްތެރޭަގއި ްތަޞައްވުުރ ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްކަމަީކ ްކުރުާވ ްިމ ްލަްއވާ ްބާޣީން ތެެރއިން

ްެއކަްން ްކަންކަން. ްއެ ްހުންނާނެ ްނިންމާފައި ްކުރަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހޭނީ. ްކުރަންތާ ްދެން ްކުރުން. ްކަެމއް އެތައް

ްޖެ ްެވސް ްމަސައްކަތް ްދަނބިދޫ ްއެހެންވީމާ، ްނޯންނާނެ. ްެވސް ްގޮެތއް ްބަނދަރުގެްނުކޮށްވާނެ ްދަނބިދޫ ްފަށަން. ހޭނެ

ްތެރެއިންް ްސިސްޓަމުގެ ްތެރެއިްނނާއި ްއުސޫލުތަކުގެ ްޤާނޫނުއަސާީސންނާއި ްއެއާެއކީަގއި ްހަމަ ްފަށަންޖެހޭނެ. މަސައްކަތް

ްްސކޫލަށްް ްފޯކައިދޫ ްބަލާއިރުަގއި ްކަންތައްތަކަށް ްިނގުަޅއިގަްނނަމުންދާ ްތެރެއިން ްަޙއްުޤތަކުގެ ްހުރި އެކަށަައޅައިދީފައި

ްހުރިހާްސަރު ްމަސައްކަތްތަަކކާިއ ްހުރިާހ ްސްކޫުލގެ ްއައިއްަސްމުޅި ްހެނދުނު ްޕްރިންސިޕަލް ްުހރި ނޑަައޅާފައި ްކަ ކާރުން
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ްއަރާ.ް ްމީހަކު ްއެހެން ްއިްނނަނީ ްޮގނީޑގައި ްއަިއއިރުަގއި ްގޮްއސަ ްގެއަށް ްއިްނޓޯލްގަީޑގައި ްރާވާފައި ކަންތައްތަެކއް

ްމީ ްައއި ްކަމެްއ،ްކިހިނެއް ްމީހަކު ްައއި ްބަލާިލއިރުަގިއްކޮންތާކުން ްކިހިނެއްީވްކަމެއްތޯ ްނޭނގޭ.ްމިއީ ްވެސް ްކަމެއް ހެއް

ްތިމަންނައޭ.ް ްޕްރިންސިޕަލަކީ ްހެޑްމާސްޓަރަީކ، ްސްކޫލުެގ ްމި ްމިހާރު ްބުނަނީ ްމި ްމީހާ ްއިްނ ނީޑަގއި ްގޮ ްގޮަތކީ މިވާ

ގޯސްކޮްށްކުާރްކަންތައް.ްމިއަދުންްފެށިގެން،ްިމްަގޑިންްފެށިގެންްއެކަންްހަމަޖެހިއްޖޭ.ްމިއީްމިްިސސްޓަމުގެްތެެރިއންް

ްޢަމަލުތަކުންް ްމިފަދަ ްސަރުކާެރއްކަން ްކުރާ ްކަންތައް ްގޯްސކޮްށ ްސަރުކާރަކީ ްއޮތް ްމި ްމިހާރު އެހެންވީމާ،

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްދޭހަވަީނ.ްއެްބާޣީންގެްަބޔަށްްބާރުބޮުޑވާްގޮތަށް،ްނުވަަތްއެމީހުންނަށްްއިތުރުްމަންފާްއެްއްލިބޭް

ް ްނާޖާއިޒު ްމިފަދަ ްކަންަތއްތައްްގޮތަށް ްކުެރވޭ ްއެގޮތަށް ްކުެރވިގެންުނވާނެ. ްަކންތައްތައް ްތެެރއިން ްސިސްޓަމުގެ ގޮުތަގއި

ްއަގުަތްއް ްގޮތަށް ްބުރަވާ ްޖީަބށް ްރައްޔިތުމީހާގެ ްބޭސްކުރަމުންދާއިރުަގއި ްގޮސް ްލާފައި ްތެެރއިން ްއާސަންަދއިގެ ގޯސް.

ްބޮުޑކުރަމުން ްފަހަރު ްެއއް ްހަފްތާއަކު ްފަހަރު، ްެއއް ްއަކު ްގޯސް.ްްހަފްތާ ްލާފައި ްތެރެއިން ްސިސްޓަުމގެ ދިޔައިމާ

ނަޑއެިޅގެންްވަކިްިދމަދިމާްއެކަހެރިކޮށްފައި،ްަވކިް ކޮމިޔުނިކޭޝަންގެްވާހަކަދަްއާކއިރުަގއިްމިހާރުްމިްއޮތްްސަރުކާރުންްކަ

ްފަ ްވަރަށް ްއަށް ްޓީ.ވީ ްކަްނތައްތައް.ްޗަންޕާ ްގޮތަށް ްފައިދާވާ ްކޮށްދޭބަޔަކަށް ްކަްނތައް ްގޮތަށް ްރާއްޖެްއިދާހުރި .ްއެކަަމކު

ްމައްސަލަ ްއެ ްހަމަލާދެނީ. ްވެސް ްނޫސްވެރިންަނށް ްޓީ.ީވގެ ްރާއްޖެ ްވަދެވޭ. ްނުވެސް ްވެސްްޓީ.ވީައކަށް ްބެލެނީކީ ތަެކއް

އަދިްް،ސިސްޓަމުގެްތެެރއިންްގޯްސކޮށްްކުެރވޭްކަންަތްއތައް.ްއެހެްނވީމާ،ްކޮމިޔުިނޭކޝަންގެްބިލެއްްވިަޔސްްނޫން.ްމިއީ

ްއެ ްވިޔަސް ްބިލެއް ްމީހުންްއެހެން ްތެރެއިން ްސިސްޓަމުގެ ްައޅާފައި ްސިސްޓަމެއް ްއެބަްަރނގަޅު ރަނގަޅުްް،ޖެހޭްވެސް

ކިތަންމެްްތިބިްމީހުންނަކީްސިސްޓަމެއްްމިހާރުްބައިވެިރެވގެންްމިްގައިްޖެހޭ.ްެއކަމަކުްމިްސަރުކާރުްްމީހުންްވަންނަންްއެބަ

ްތެރެއަށް ްސިސްޓަމުގެ ްރަނަގޅު ްހެދިޔަސް، ްވަދެްްރަނގަޅަށް ްނުކުރެވޭ.ްަރނގަޅަށް ްޤަބޫލެއް ްކަމަކަށް ްމީހުން ވޭވަުރގެ

ް ްެއކަމެއް ްޤަބޫލެއްނުކުރޭ ްރައްޔިތުންނެްއ ްެއއާދިވެހި ްހަމަ ްރައީސް. ްކަމަީކްިޢއްޒަތްެތރި ްދަންނަވާލަންޖެހޭ ެއކީަގއި

ްއެންމެ ްކުރާ ްމިހާރު ްތެެރއިން ްއެއްްްސިސްޓަމުގެ ްޕްަރއިވެްބޮޑު ްމީހުންގެ ްައޑުއަހަިއ، ްފޯނުކޯލުތަްއ ްސީަތއްްކަމަކީ

ްބޭާޒރުކޮށްް،ނިގުޅަިއގަނެ ްކަންަތއްތަކެްއ ްއެތަްއ ްއަމިްއލަ ްއެބަް،މީހުންގެ ްސަރުކާރަށް ްމި ްގޯާނކުރަން އޮްތްްމީހުންނަށް

ް..ބޮޑުސިންގާްސިސްޓަެމއްްާގއިުމ.

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ްކޮމިއުޝުކުރި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޮއްާޔ ްމަޖިލީހަށްްިނކޭޝަން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމި ްނަމުަގިއ ްމޯލްިޑވްްސގެ ްއޮފް ތޯރިީޓ

ްހުށަހަޅަިއގެންސަރުކާރު ްބިލެއް ްހީލަތްތެރި ްމަކަުރވެރި، ްލަްއވާ ްއެޖެންޓެްއ ްމިްްެގ ްބަހުސްކުރެވެމުންދާ ްިބލަށް ެއ

ްލ. ްބޭނުން ްދަްނނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްައއްޫޑއާްމަރުޙަލާގައި ްފަށާއިގެން ނޑުްއަތޮޅުން ްކަ ްވިްއކާލަދޭތެރޭގެ ންްތައް

ރާއްޖޭެގްްދަނީްވަރަށްްހީލަތްތެރިްގޮތަކަށްްމިްމިއަދުްއަޅުަގނުޑމެންނަށްްމިްްޑީލްހަދައިްނިމިއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

މިއީްހިތާމަހުރިްްރޭވުމުން.ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ްއްދުްވިްއކާލުމުގެްމަކަުރވެިރްރޭވުމެއްޖައްވީްސަރަހަ،ްސްޕޭސްްްއެއަރ
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ްފަ ްޙައްޤުދެރަކަމެއް. ްަރއްޔިތުންެގ ްޤައުމުގެ ްމި ްގޮތުަގއި ްހަލާލު ްެވއްޖެއްޔާ ްހޯދަން ްފޭރިގަތުުމެގްް،އިސާ ްޙައްޤު ޤައުމީ

ނޑުްނަސޭްބަދަލުގައިްހަލާލުްގޮތުަގއިްތިމާމެންްމަސައްކަތްކޮށްގެ އިލްތިމާސްކުރަްންް،ހަތްތެރިވެންްފަިއސާްހޯދުމަށްްއަޅުގަ

ްމުޙައްމަ ްބާޣީ ްފެންނަ ްވަޙީދަށް.ްޢިްމިހިރަ ްަރީއސް.ދު ްަދންނަވަންއަްއްޒަތްތެރި ްމި ްމިހެން ނޑު ްމިއަދުުޅގަ ވެްސްްޖެހުނީ

ްެއއަްމި ްސެޓެލައިްްރރާއްޖޭގެ ްއެތައް ްމަަސއްކަތްްސޕޭސްގައި ްބަހައްަޓއިގެން ްއެބަޓެއް ދޭ.ްްކުެރވެމުން

ްއެ ްނޭނޭގ ްއެްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްއާއި ްަޤއުމުްބޭފުޅާ ްއަމިއްލަ ްބޭފުޅާގެ ްގު، ްފަރާތްތަކާ ިޅގެން،ްއެެމރިކާގެ

ްމިޑީލް ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތަކީ ްނަގަމުންދަނީކީ. ްކެމްޕޭނަށް ްއަމިއްލަ ްތިމާގެ ްކަމެއް ްއެއް ްފައިސާ ްކިހާ ރާއްޖޭގެްްހަދައިގެން

ްމި ްޚިދުމަތެއް ްއެަތއް ްބޭނުންވާ ްނެތް.ްްރައްޔިތުންނަށް ްކަރަންެޓއް ްްސކޫލުތަކަކު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުއްޓިފަ. ވަނީ

ްއޭ.ވީ ްއެއް ްއޭ.ސީ ްމިރޫުމގައި ްބޮޑުވާތީ ްނެތް.ްޚަރަދު ްދިއްލާެންލައިޓެއް ްޚިދުމަތްތައްްްނުޖެއްސޭ.ްސްކޫލުތަުކގައި ހުރިހާ

ްޑޮކްޓަުރންހުއްޓިފަ ްަރއީސް..ްރަށްރަށުގެ ްނެތް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަްނެއް ްދައްކަންޖެހޭ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ިމްް.މިއީ

ް 17ްްޢިއްޒަތްތެރި ްތިއްެބިވ ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުން ްޒިންމާދާރުވ77ްެވަނަ ްމިއަދު ކަންަތއްތައްްް،މެންބަރުން

ްމައްސަލަ ްހިާތމައާްވިސްނަންޖެހޭ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްްައކީ. ްދަންނަވަން ްޢިއްޒަތްތެރިްްެއއްކޮށް ްމި ޖެހެނީ

ްެއއް ްތިޖޫރީ ްއެެކއްެގ ްކޮންެމވެސް ްލީޑަރުންނަީކ ްގިނަ ްައދި ްމެންބަރުންނަކީ ްގިނަ ްތިބި ްހޮވިފަިއ ްވެްސ ްމަޖިލީހުގައި

ްދަުށވެްފައި،ދަށުވެ ްފުންނާބު ްބޭފުޅެއްގެ ްމަހުޖަނު ްމުއްސަނދި ްމާލީ ްކޮންެމެވސް ްނަގޫްއެް،ުނވަތަ ް،ފިތިްބޭބޭފުޅުންެގ

ބާރުވެފައިްތިބިކަންްިމއީްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްމެންބަރުންްއިންތިޚާބުކުރުމުަގއިްރަްއޔިތުންްވިސްނަންޖެހޭްކަމެްއ.ް

ްރައް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްަޙއްޤަށްްމި ްބުނެވޭނީްރައްޔިތުްނގެ ްތިބިްޓަކަިއްމިްޔިތުންެގްޙައްުޤގަިއްބަހެއް ނިވަންވެަފއި

ްމިތާ ްތިބެގެން. ްމިތާގައި ްމިބޭފުޅުން ްައޅުަގނޑު ްމިްްގައި ްމެންބަރުން ްތިބި ްފޯްއފިތިފައި ްނޫން. ްހަޑިބަހެއް ދަންނަވަނީ

ްމިް ްނަތީޖާ ްދެރަ ްލިބޭނެ ްކުރީމާ ްރައްޔިތުން ްއިންތިޚާބު ްނެތްްްމަޖިލީހަށް ްމަޖިލީހަކު ްމި ްތަހައްމަލުކުރަމުން. ދަނީ

ްނޫނީކީ ްމެންބަރުން ްޙައްޤުްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްރައްޔިތުންެގ ްވާހަމިއަދަކު ްރަްއޔިތުންނާގައި ްބަޔަކު. ހަމައަށްްްކަދަްއކާ

ްނުް ްވާހަކަދެްއކޭކަށް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް. ްފިތުވެސް ްތިބީ ްތިމާމެން ްބާރުސަަބބަކީ ްފިތި ްއެްއޗެްއގަިއ .ްވެފަނު

ްރައީ ްހާލަތުްސް.ޢިއްޒަތްތެރި ްބޭބޭފުޅުންގެ ްބޮޑެތި ްޤާނޫނީ ްތިއްބެވި ްމިއަދު ްމިތަނުގައި ްޢިއްޒަތްތެރިްްމިއީ އޮތްވަރު.

ްއެްްރައީސް. ްައޑުއެހިދާނެ. ްފޯނުތައް ްރަްއޔިތުންެގ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްިވއްކާެލވިދާނެ. ްސްޕޭސް ޖަްއވީ

ްބޭނު ްބްލެކްމޭލުކުރުމުގެ ްއެްފޯނުތައް ްބޭނުންކޮށްގެން ްރުހުންްމުގައި ްބަޣާވާތުެގްްބޭބޭފުޅުންގެ ްމިއީ ްހޯދިދާނެ. ވެސް

ްކަންް ްބާރުން ްގަދަ ްކަންތައް. ްކުރާނެ ްއޮތީމާ ްމިްސަރުކާރެއް ްމިކަން ްަރއްޔިތުންނަށްްްކުރުން. ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަނީ

ްަޖއްސަިއ،ފެންނަ ްހާލަުތގައި ްަރއްޔިތުން ްއަުޅެވތިކުރުަވއި، ްރައްޔިތުން ްނުރަްްމުން. ްމުހުތާދު ްއަމިއްލަ އްދޭްފުއްޔިތުންެގ

ްވައްޓާަލއި، ްްހާލަތަށް ްެއއްކަލަ ްދުވަްސވަރު ްފޭިރގަތްްވޯުޓެގ ްަޙއްޤުތައް ްނިކުމެްަރްއޔިތުންގެ ްހިފައިގެން ްލާރި

ްއެހެންނަމަެވްސް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހިފަނީ، ްމަޖުބޫރުވެގެން ްހިފަން ްރައްޔިތުންނަށް ްެއ ްދިއްކުރީމާ ރައްޔިތުންނަށް

ްނޫނީ.ްއެީއްސަބަބަީކްސާފު ްަނޝީދަށް ްމުޙައްމަދު ްކެންިޑޑޭޓު ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްރިާޔސީ ްނުދޭނެ ްވޯެޓއް ްދަންނަވަނީ ްމި ކޮށް
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ްލިބިފަ.ް ްފުޅާކޮށް ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްވަނީ ްމި ްރައްޔިތުންނަށް ްމިއަދު ްމަޢުލޫމާތު ްކޮމިުއނިކޭޝަންގެ ްރަީއސް، ޢިއްޒަތަތެރި

ްމިއަ ްއެބަްއެނގޭ ްބޭފުޅުންނަށްްއެްހުރިހާްރައްޔިތުންނަށްްވެސް ްހުރިހާ ްއުޅޭ ްވެރިކަންުކރުމުގެްނިޔަތުަގއިްނުކުމެގެން ދު

ފުރުޞަތުްހޯދައިދިނީްވެސްްަހމަްއެމް.ޑީ.ޕީެގްރިޔާސީްކެންިޑޑޭޓުްއެަތއްްދުވަަހކު،ްއެތައްްޒަމާނަކުްޖަލަށްވަދެ،ްއެތަްއް

ް ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތަތެރި ްމިހެްނވީމާ، ްލިބިގެން. ްފުންކޮްށްއަނިޔާެއއް ްދޭތެރޭގައި ްޤައުމާ ޖެޭހ

ްއެް ްޙައްޤެއް. ްދިވެހިންގެ ްއެންމެހައި ްޤައުމުގެ ްމި ްޤައުމަކީ ްމި ްނޫން. ްޙައްޤެއް ްބައެްއގެ ްވަކި ްމިއީ ވިސްނަން.

ްއޮތްް ްއަންނަން ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޓަކައި ްމީހުންނަށް ްއެ ްޙައްޤެއް. ްޖީލުތަކުގެ ްއޮތް ްއަންނަން ރައްޔިތުންގެ

ްިވއްކާެލވޭނެްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްސްޕޭސް ްއެއަރ ްރައްކާތެރިކޮށްދޭން. ްސްޕޭސް ްއެއަރ ްޓަކައި ްދަރިންނަށް ދަރިންނާއި

ނޑުތަްއްިވއްކާެލވޭނެްޤާނޫނެއްްހަދަިއގެންނުާވނެ.ްވިްއކާލަިއ،ްވަކިްަބޔަކަްށް ޤާނޫނެއްްހަދައިގެންުނވާނެ.ްިމްރާއްޖޭެގްކަ

ްހެދިގެންނުވާނެ ްޤާނޫނެއް ްފައިދާނެގޭެނ ްނާޖާިއޒް ްޢިއްޒަތްތެިރްއޭގެން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތަތެރި .

ްމާތް ްފިކުރުކުރަންޖެހޭނެ ްވިސްނައި ްމިއަދު ްވެސް ްމެންބަރުން ްމަތިންްهللا ްުއސޫލެްއގެ ްހަމަތަކަކާއި ްވަކި ގަންދީ

ްސަލާމަތުން ްތިބީ ްމި ްތިމާމެން ްކިހިނެއްކަން. ްޢަމަލުކުރެވެނީ ްމިއަދު ްިތބެ ްހުވާކޮށްގެން ްމިްޢަމަލުކުރުމަށް ްތިމާމެން ތޯ،

ްއޮތްތޯ؟ް ްއެބަ ްޢަމަލުކުރެވެން ްއަށް ްތިމާ ްއަށް ްވާހަކަ ްދައްކާ ްބައެއްތޯ. ްމިނިވަން ްތިމާމެންނަކީ ްމިނިވަންވެފައިތޯ، ތިބީ

ްޤާނޫނުހަާދް ްމިއަދު ްވެްއޓިފައިތޯ، ްތިމާމެން ްތެޭރަގއި ްމަޖުބޫރީކަމެއްގެ ްކޮންފަދަ ްހާލަތެއްަގއި ްކޮން ްތިބީ ްމި ތިމާމެން

ނޑުްމިްދަންނަވަނީްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްމަޖިލީހުގެްފަރާތު ންްވިސްނައިްބަހުސްކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްސާފުކޮށްްއަުޅގަ

ްބޭފުޅުންް ްއިށީންނަވާ ްރިާޔސަތުގައި ްތި ްގުިޅވަަޑއިގަންަނވާ! ްބޭނުމިއްޔާ ްތެދުވެރިވާން ްރައްޔިތުންނަށް ްމެންބަރުން ތިބި

ްމާތް ްދަނީ ްމި ްފެންނަމުން ްމަންޒަރު.ްސުބުޙާهللاްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދައްކަވާ ްތެދުމަގު ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްވަތަޢާލާ ނަހޫ

ްއަިއސްް ްދެނެގަނެގެން ްވިސްނި، ްރަނގަޅަށް ްތެދުމަގު ްވެްސ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއއްމީދުކުރަން އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންގެްޗޭނަށްް އިތުުރވަމުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއެމް.ޑީ.ޕީެގްސަފަށްްސީދާްމަގުންްގުިޅވަަޑއިގަންަނވާނެްކަމަށް.ްއަުޅގަ

ްމާތް ްދަނީ. ްމި ްهللا ނޑުމެނަްށ ްއަުޅގަ ްއިރާދަފުޅުން ްއެީއ38ްްއަމުރާއި ްހަމަވެގެންދާނެ. ްއަަވހަށް ްދާދި މެންބަރުން

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްބަދަލުވަމުންދަނީ.ްއެއީ ްަރއްޔިތުން ްރަށްަތކުގެ ްތެދުވެރިްިސޔާސަތުގެްނަތީޖާ.ްެއއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްެއއްފަރާތުން ްިއވެމުންާދްްކޮމިއުނިކޭޝަނާިއ ްރައްޔިތުންނަށް ްތެރެއިްނ ްމަޢުލޫމާތުގެ ްބަދަލުކުރެވޭ ްފަރާތަށް އަނެއް

ްދަނީ.ް ްއެ ްފަހުމުވެ،ްއެނގެމުން ްމިއަދު ްރަނގަުޅްމަގު،ްތެދުމަގު ްރައްޔިތުނަށް ްމަންޒަރުތަކުން ްފެންނަމުންދާ އަޑުތަާކއި

ްއެް ްބޭފުޅުން، ްތިއްެބިވ ްމަޤާމުތަުކގެ ްސިޔާސީ ްގޮތުން ްެއއްެގ ްނަތީޖާ ްކެރިއަެރްއްްއޭެގ ްސިޔާސީ ްދެން ބޭބޭފުޅުންނަށް

ްފައިސާެގް ްއަށް ްތިމާ ްޤަބޫލުކޮށްގެން ްމަގު ްމަގު،ްތެދުވެރި ްސީދާ ްގޮތަށް ްމިބުނި ްކުރިއެރުމެްއްލިބޭނީ ލިބޭނީ،ްސިޔާސީ

ްބޮ ްިކޔާ ްޑީ.އާރު.ޕީއޭ ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެނަށް ްލޯނު،ްައޅުގަ ްއޮތް ްނަގާފައި ްތިމާ ްފަދައިން ްއެހީތެރިވެދޭ ޑުްގޮތުން

ްތިމާެގް ްޢަމަލުކުރެއްިވއިރުަގއި ްކިޔައި ްޤައުމީްމަޞްލަޙަތޭ ްެއއްޮކށް ްތެދުވެިރކަމާ ްވަރަށް ްެވސް ްޒަޢީމު ްއިސް ްއެްއގެ ޕާޓީ
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ްމަޖިލީހުނ61ްްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމިއަދު ްމިއީ ްމަޞްލަޙަތުތޯ ްަޤއުމީ ްއެއީ ްޑިލޭވުން ްލޯނު ްޑޮލަުރގެ މިލިއަން

ްރަިއވަަޑއިގަންަނވާ...ްސުވާލުކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްދެްންޓީވީްއަށްްއަ

ް

 ދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:

ްއޮތޯރިޓީް ްކޮމިއުނިކޭޝަން ްއާދެ! ްމެންބަރުން. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ނޑުްކަންބޮުޑާވްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދަނީ.ްަދއްކަުމންްމިލުްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންްވާހަކައޮފްްމޯލްޑިވްްސގެްބި އަުޅގަ

ްމައްސަލަްއެންމެ ްފަރާތުންްބޮޑު ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްހަވާލުވެްއަީކ، ްޓްރާންސްޕޯޓާ ްއޮފް ްބޭފުާޅްމިނިސްޓްރީ ހުންނެވި

މަށްްކަްއެއަރްސްޕޭސްްިވްއކާލުމުގައިްބާޣީްނާޒިުމގެްދަުއރެއްްޮއެވގެންްއެަތއްްފަހަރެްއގެްމަތިންްތިމަންނާްއެް،ވިދާޅުވީް

ްމުންްވަިކކުރުމުގެްއެންމެބޮޑުްއަާސސަކީ،ްތިމަންނާްމަގާްމުންްވަިކކުރުމުގެްއެންމެއޮތީ.ްތިމަންާންމަގާްއިންކާރުކޮށްފައޭް

ްިވއްކާލުމުަގއި ްަބޔަކަްށ ްސްޕޭސް ްއެއަރ ްދިވެހިާރއްޖޭެގ ްބޭނުމަކީ ްވިްްަޗއިނާް،ބޮޑު ްތިމަންާންައށް އްކާލުމުަގއި

ްއާދެ! ްކޮިމއުނިކޭްއެއްބަސްުނވީމައޭ. ްމޯލްޑިވްްސގެ ްއޮފް ްއޮތޯރިޓީ ްވާހަކަޝަން ްމިއަދު ްހުށަހެޅިގެން ދައްކާއިުރްބިލު

ްކަންޮބޑުވާންޖެޭހްވަރަށް ްަމއްސަލަތަކެްއްއެބަްއަޅުަގނޑުމެން ްމިްބޮޑެތި ްއަޑުިއވެމުން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުރި.ްމިއަދު

ްއެމެރިކާ ްލ.ްދަނީ ްއައްުޑއަޮތޅާއި ްަހމަްއަށް ްއެްއވެސް ްއެއްްއަތޮޅު ްދޭންއުސޫލެް، ްނެތި ްއެކަމާއް ްޚަބަރު. ބެހޭްްއުޅޭ

ްއެހެންނަމަވެލިޔެކިޔު ްމަންަޒރު. ްއުޭޅ ްލީކުެވގެން ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްމިއަދާންތަްއ ްކަެމއް ްެއްއވެސް ްމީެގ ހަމައަށްްްސް

ްސަރުކާރަް ްެވސް ްއަިއއިރުަގއި ްއެނގިފަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަކުން ްނެތް. ްރަީއސް.އެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮަބއިތޯ ްދި

ްލޮބުޢިއް ްރައްޔިުތން.ޒަތްތެރި ްމައްސަލަްވެތި ްއެއް ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްެއންމެ ްމީގައި ނޑުމެން އަކީ،ްދިވެހިާރއްޖޭެގްްއަޅުގަ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްހެދިފައިވާ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްދޭއިރުަގއި ްއަށް ްއެމެރިކާ ްއަތޮޅެއް ްދެ ްޤާނޫނުތަކާިއްްބޮޑު ްޢާއްމު އާއި

ްއޮތީ.ްއަދިްކޮަބއިތޯ.ްއެްްމީހުންގެްމައްޗަށްްނޭޅޭްގޮތަށޭްމިއެަބއިްްސްްފިަޔވަެޅއްގަާވއިދުތަުކގަިއވާްގޮތުގެްމަިތންްއެްއވެ

ްޓްޭރނިން ްއެކިއެކި ްހިންގާ ްމަރުވިކަމުގައިމީހުން ްރައްޔިަތުކ ްދިވެހި ްޒިންމާވީނަމަްްތަކުގައި ްެއްއވެސް ްއޭގެ އެްއްްވެސް

ްއެގްްނޭޅޭނެ ްމި ްއޮތްގޮތަށް ްޑްރާފްޓުކޮށްފައި ްމިއަދުރީމެންޓު ްއެއީ ްއިްއޮތުްނ ްޤައުމު ްނުކުންނަންޖެހޭްހުމުޅި ތިޖާޖަށް

ްބަދަލުކޮށް ްވެރިކަމެއް ްބަޣާވާތުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭފުޅުންް،ސަބަބު ްތިަޔްްތިޔަ ްކޮޓަރީގަ. ްފިނި ްތިއްބަވަނީ ތިޔަ

ްޢަ ްބޭފުޅުންގެ ްކުރިމަތީގައި ްަރއްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބަދަލުވުމަށްފަހުގައި ްޖެހެނީ.ްވެރިކަން ްއައިސް ްބޭފުޅުންްޖަލު ތިޔަ

ްަކންތަކާފަމާ ްކުރި ްއެދެންޖެހޭނެ. ްރައީސް.ދޭތެރޭގަްށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިޢުތިރާުފވެަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެ. އަެނއްކާްްިއ

ްމި ްމައްސަލަްދިމާވެގެން ްއަނެްއ ްބްރަދާްއުޅޭ ްއާތަރ ްކަސްޓަމްސްެގްއަީކ، ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމައްސަލަ. ސްގެ

ބަކަރިްކަސްޓަމަްށ75ްްއިންްްއެނގޭްޓެމިލްނާޑޫްެއކިެއކިްމަޢުލޫމާތުތަކުންްމިއަދުްއެބަްއިންޓެލިޖެންސްްރިޕޯޓުތަކުންނާއި

ކުރުން.ްދިްއަެނއްްބައިތައްްައނެއްކާްރީއެްކސްޕޯޓުއަް،ބަކަރިްމަރުވ39ްެއެތެރެކުެރވުނުްޚަބަރު.ްއެއަށްަފހުްއޭގެތެރެއިންް

.ްގަިއްމަސްތުވާތަކެިތްއެތެެރވާަކމުގެްމަޢުލޫމާތުްލިބިގެންނޭކަްނކަންްބެއްެލވީްބަކަރިަތކުެގްތެރޭްްސުވާލަީކްއެްބޭފުޅުްންމި
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ް ްބަލާފަ ްމަސްތުވާތަކެތިތޯ ްހުރީ ްތެޭރގަިއ ްބަކަރިތަުކގެ ްއެ ްކަސްޓަމުން ްައޅުަގނޑުމެންނަްށްއެހެންނަމަވެސް ްނެތޭ. ެއއް

ްްއެިކއެކި ްލިބޭ ްމަސްތުވާތ39ްަމަޢުލޫމާތު ނޑުަގިއްހުރި ްބަ ްފަޅައިލާފައި ްާވހަކަބަކަރި ްނެގި ްބަކަރިތައްްކެތި ްހުރި .ްދެން

ްބަކަރި ްއެ ްއާދެ!ހަމަ ްވާހަކަ. ްނައްތާެލުވނު ްމައްސަލަްތައް ްކަްނބޮޑުވާންޖެހޭ ްދިވެހިރާއްޖެްމިއީ ްޔޫރަޕުންްްެއއް. އަށް

ްެޓމިލްނާޑޫ ްީކއްކުރަންހޭ ްުސވާލަކީ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްމީސްމީހުން ްައންނަ ްަބއްރުން ްރަޝިޔާ ްްނުވަތަ ބަކަިރ75ްްއިން

ވަރަށްްކަންބޮުޑާވްްައކީްޢިްއޒަތަތެިރްރައީްސ،ްތިބީ.ްއަނެއްްމައްސަލަްްބަާޣވާތެްއްކޮށްފަޭއްމިްކީއްޯތްކުރާނީްގެންނަނީ؟

ްނަންބަރު،ްއާދެ!ްމައްސަލަ ްބީ.އެލް ްކުރެވ92944361682ްޭްއެއް.ްކަސްޓަުމގެ ްމިްްޖާސޫސް ްގެެނވިފައި ްކައިޓެއް ްފަދަ

ްމި ްރައީްސ.ްމީތި ްޢިއްޒަތަތެރި ްއާދެ!ްއޮތީ ްބައްރުްއޮންނަނީ ްލަްއވާރަޝިޔާ ްމީހަކު ްމިްގުޅޭްެގނެވިފަ.ްމިއާްގެ ްގޮތުން

ްއެތައްއޮ ްއޮެވެގން ްކަސްޓަމުގައި ްމީތި ްހެދިފަ. ްއެގްރީމެންެޓއް ްރުފިޔާްންނަނީ ްޑިއުޓީްލަްއކަ ްމިްްެއްއ ްއަރާފައި ްއަށް

ްއެބައޮ ްއަރާފައި ްލާރި ްއެހާ ްޑެމަރޭޖަށް ްމީްންނަނީ. ްެއހެންނަމަވެސް ްމިއޮތް. ްްތި ްއެތެރެކުރެވިފަ. އާދެ!ްއޮންނަނީ

ްމުްއޠަލިބ582ްުްރޮޓެކްސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތަތެރި ްމަތިންދާބޯޓު. ްމަިއކްރޯލަިއޓް ްބާޣީްއޮްމި، ންނަނީ

ްއެ ްހުރިހާްސަރުކާރުން ްސަރުކާުރގެ ްނުލައި ްދެްއކުމަކާ ްއެްއ ްިޑއުޓީ ްެއއްވެްސ ްމަތިންދާބޯޓެއް. ްާޖސޫސުކުރާ ތެެރކޮށްފަ.

ްލިޔެކިއުން ްބޭނުންާވ ްގެނެވުުންްމުއައްސަާސއަކުން ްުކއްޔަށް ްިމއީ ްނަމުގައި ްދިވެއްެސްއގެ ްއޮންނަނީ ްމި ލިބުމަށްފަހު

ްޝަރީފުް ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްޓަަކއި ްވަހުދަތަށް ްޤަުއމާއި ްައޅުަގނޑުމެން ްއެތެރެުކރެވިފަ. ްގޮތުަގއި އެްއޗެްއގެ

ްދުްއވުމަ ްޭރސްކާެރއް ްހުޅުމާޭލގައި ްކަމަކީ ްއަނެއް ްވަކާލާުތުކރަން. ްނޫންތޯ ްެއއްެވސްްރަނގަޅެއް ްކަސްޓަމުެގ ްޓަކައި ށް

ްސޮއިކޮށްފަ.ްއަިދް ްއެމް.ޕީ.އެްލެގްފަރާތުން ްމުޙައްމަދު ްފަޒީލް ްނެތި،ްއާދެ!ްއަދި އިންޮވއިސެްއްނެތި،ްެއްއވެްސްފޯމެއް

ްޤައުމާއިް ްދޫކުރެވިފަ. ްކާރެއް ްރޭސް ްއޮންނަނީ ްމި ްސޮއިކޮށްފައި ްފަރާތުން ްކަސްޓަމް ްބޭފުޅަކު ްކިޔާ ްޙަނީފު މުޙައްމަދު

ޓަކައިްރަނގަެޅއްްނޫންތޯްބަޣާވާތްކޮށްގެން.ްމިްއޮތީްއޮލިމްޕަހަށްްގެނައިްއެއްްލައްކަްހަތާވީސްްހާސްްޑޮލަރުގެްްވަޠަނަށް

ް ްގަާވއިދުގެ ްކަސްޓަުމ ްޕްރޮޖެކްޓަރު. ްވަނ155ްްީއެތާ ްމި ްސޮއިކުރަްއަވއި ްނަީޒރު ްޑޮކްޓަރ ްދަށުން ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްމާފުކޮ ްފޮނުވާފައި،ްމީތި ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްނަމެްއްފިނޭންސް ްެއްއޗެކޭ.ްމީހާގެ ްހަދިޔާކުރެއްވި ްބޭފުޅަކު ށްދޭށޭ،ްއަމިއްލަ

ްބިެލްއް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްކޮމިއުނިޭކޝަނާ ްލިބެނީ ްމި ްމަޢުލޫމާތު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއާދެ! ނެތް.

ްފާހަގަކުރެވި، ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްކަމަކީ ްހުރިހާ ްމި ްދެންނެވި ްމި ްއިްސެވ ްކަންކަމާްްހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި، މި

ްކަންތައްތަްއް ްދެންނެވި ްމި ްއިްސވެ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަންތައްތަެކކޭ. ްއެްއކުރެވެންޖެހޭނެ ްމަޢުލޫމާތު ްގޮތުން ގުޅޭ

ްކަންތައްތަކާ ްހުރި ްގުޅިފައި ްމީހުންނާ ްމި ްއާއި ްބްރަދާސް ްއާތާރ ްބަކަރިތަކާއި ްމި ްނާޒިމާްއަދިްމިސާލަކަށް ް،ބާޣީ

ްޓްރާްނސްފަރހެ ްފައިސާ ްއެބަްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދައުރެއް ްކަސްޓަމުގެ ްބެލެން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްކަންކަން ްމި ްގޮތާ، ްހުރި ދިފައި

ްކަމަށްް ްކަމެއް ްހުރި ްނުރަްއކާވެފަިއ ްސަލާމަތަށް ްޤައުމީ ްތިމާމެންނަށް ްމީހުންނަކީ ްމި ްވިދާުޅވޭ ްއެބަ ްކަސްޓަމުން އޮވޭ.

ްތިމަންނާމެންނަށް...

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެ ްޝުކުރިއްޔާ ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ! ްމެންބަރު. ްދިއްދ12ްްޫރި ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަށް.

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރު

ް ްއޮތޯރިޓީ ްޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްއްޝުކުރިއްާޔ ްއޮތޯރިޓީ ްނަމުގައި ްމޯލްިޑވްްސެގ އޮފް

ްެއް ްދޫކޮށް، ްލައިސަންސް ްމޮނިޓަރކޮށް، ްކަންކަން ްއެންމެހައި ްބެހޭ ްޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ އުފައްދަަވއި،

ްޓަކައި ްކުރެްއވުމަށް ްގޮތުންްޝަޚްްކަންކަން ްޤާނޫނީ ްއެއް ްދަނީ.ްމިކައޮތޯރިޓީ ްއުފެއްދުުމގެްމަސައްކަތްކުރަމުން ންްޞެއް

ްއޮޯތރިޓީކުރަމުން ްޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ްވެްސ ްކުރީަގއި ްމީގެ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްއެަބްދާއިރު ްބަަޔކު ްިކޔާ އޭ

ްއެހެންނަމަވެސް ްިގނަްއެްްމަސައްކަތްކުރަމުންދޭ. ްެވގެންބޭފުޅުންގެ ްމަސަްއކަތްތަކަކަށް ްދިވެހިރާގުނަ ްއަްށްދިޔަީއ އްޖެ

ޕްރޮޑަކްޓުަތއްްރާއްޖޭގެްމާކެުޓގެްތެޭރގައިްއުުޅމަށްްފުރުޞަތުނުދޭްކަހަލަްއުޭޅްްގައިްއެތެރެކުރާްޕްރޮަޑކްޓުތައްްެއއީްމާކެޓު

ް ްސުވާލުކުގޮތަކަށް ްދެންނެވީމަ ްމިހެން ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮުތގަ. ްމަސައްކަތްތަެކއްގެ ްމިްެރވޭ ްމިހެން ނޑު ްއަޅުގަ އުފެދިދާނެ.

ހިްބޭނުންނުކުރެވޭނެްކަމަްށްލަްއެްއޗެކަހަްނިކޭޝަންްސެޓުދަންނަވަނީްބައެއްްކަހަލަްފްރިކްއެންސީަތއްްބޭނުންކުރާްކޮިމއު

ްކަސްޓަމާ ްއެްބުނެ، ްއެހެްނގޮސް ްއަތުލައިގަނޭ. ްގޮތަށް.ްްހިސާބުން ްނުކުރެވޭނެ ްކަންކަން ްއެ ްބަހައްޓާފައި ހިސާބަކުން

ްވަރަށްްފަސޭހަކަމާ ްތަނެއްގައި ްހުރިހާ ްއެހެން ްދުނިޭޔގެ ްއެއްޗެހި.ްދެންްއެކަމަކުްމިއީ ްހުންނަ ްޮގތަށް ްބޭނުންކުރެވޭ ްއެކު

ްކޮމިއުނިކޭޝަްން ްކަންތައްތައް. ްބައެއް ްބޭނުންވޭ ްަދންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިން ްވޯޓުގެ ްެއކުަގއި ްުކޑަކަމާ ވަގުުތކޮޅު

ްއެބަްއޮތޯރިޓީ ްާވން ްބޭނުމަކަށް ްޤަބޫލުކުރާްެއއްގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިގޮތަށް، ްމިކަން ްއޮފީހެްއގެްްޖެހޭ ްސަުރކާރުގެ ގޮުތގައި

ްހުރުމަށް ްއޮތޯރިްގޮތުަގއި ްމި ްވަިކްް،ޓީވުރެ، ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްަނމުގައި ްމޯލްޑިވްސްގެ ްއޮފް ްޮއތޯރިޓީ ކޮމިއުިނކޭޝަން

ްލި ްއުއްބާރުތަކެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއުފެދުނީމާ، ްބޭބިގެން ްމި ްކުރަނީ ްމި ްވެގެންމީދު ްމަސައްކަތްތައް ްރާއްޭޖގެްފުޅުންގެ ްދާނީ

ް،އާއިްކަންަތއްތައްްބެލިްކަމަށްްދޭްކޮލިޓީންްރކޮށް،ްއެްކަދޭްފަރާތްތަކުގެްކަންކަންްމޮނިޓަޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެްޚިދުމަތް

ްބެލިގެންދާނެ ްމައްޗަށް ްނިޒާމުތަުކގެ ްރަނގަޅުކުރެވޭނެ ްފެންަވރު ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްއެ ްގަވާއިދާްްއަދި ްޤާނޫނާއި ްކަމަށް.ްއަދި

ްބެިލގެންދާނެ ްވެސް ްކަންަތއްތަްއ ްކުރެވޭ ްރަީއސް.ްޚިލާފަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވޭްކަމަށް. ް،ފާހަގަކޮށްލަން

ްޕޯސްޓުް ްނިޒާމުްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއެ ްއެއީ. ްިނޒާމެއް ްއަންނަ ްހިނގަމުން ްެފށިގެން ްޒަމާނުއްސުރެ ްވަރަށް ްިނޒާމު ގެްގެ

ްޕްރިންޓު ްޕޯްސޓުގައި ްޒަމާނުގައި ްއެ ްހެދުމަށްްްކުރުމަށްތެރޭގައި ްސްޓޭމްޕް ްނުވަތަ ްދުނިޭޔގެްޓަަކިއ ޤައުމަކަްށްްޓަކައި

އެއްބަްސވުމެއްްމިއަާދްހަމައަށްްވެސްްއެކަންްއެްދަނީްކުރަމުން.ްއެކަމަކުްމިއަދުްމެދުގައިްެވވިފަިއވާްްނުވަތަްޖަމާޢަތަކާ

ްލިބިދާނެ ްއަުގތަކެއް ްރަނގަޅު ްމާ ްއެއަްށވުރެ ްލިބި، ްމާކެޓެއް ްރަނގަޅު ްމާ ްެއއަށްވުެރ ްއެބަްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމަށް

ްފެންނަން.ްއެހެންނަމަވެސް ްޭއގެްނާޖާްހުރި ްބާްއަވއިގެން ްގޮތަށް ްއޮތް ްކިހިނެއްތޯ،ްކޮްންއެކަން ްލިބެނީ ްަފއިދާތަކެއް އިޒު
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ކަެމއްްއެނޭގކަށެއްްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްމިހިރަްކަންތައްތަކަކީްމިފަދަްކޮމިއުނިކޭަޝންްއޮތޯރިޓީްއެއްްއުފެދިގެްންްގޮތަކަށް

ަގއިްައޅުަގނޑުްކަމުކުރެވެންޖެހޭނެްކަންކަންް،ްޕޮލިސީަތއްްރޭޭވިއރުްހަރުދަނާކަންމަތީގައިްމިްަކންކަންްބެލި،ްއަންނައިރު

ްާރއްޖޭ ްމިއާއެކުަގއި ްހަމަ ްޚިދުމަތްދެކެން. ްޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން ްއެބަގެ ްކުންފުނިތަކުަގއި ްބައެއް ދިރާާގއިްް،ހުރިްދޭ

ނުޑްަވކިްފަރާތެއް މިސާލަކަށްްބައެްއްް،ގައިްެއބަހުރިދަންނަާވކަށްްނެތިން.ްމިްތަންތާްވަތަނިއްާޔްއަށްްބަާލއިރު،ްއަުޅގަ

ނެގީމާްއެްމަހުގެްްމީލާދީްމަހެއްގެްތެރޭގައިްޕެކޭޖުް.ްއެއީޕެކޭޖުތަކާްއެއްޗެހިްދޫކުރަނީްމަސްްތެރޭގަްކަހަލަްއިންޓަރނެޓް

ްމުިޅްމަސް ްެއއީ ްވެސް ްމެދުތެރެިއންްނެގިޔަސް ްކަމަްށްބުނެފައި،ްމަހުގެ ްކުރާނެ ްއެކަން ްއެްއކޮށްްނިޔަލަށް ްތެރޭ ދުވަސް

ްބަލާފައި ްމިްކަމަށް ްްނިންމާލަނީ.ްދަންނަވަން 15ްްއުޅެނީ ްދުވަހު ްމަސްވަނަ ްމުޅި ްނަގައިފިއްޔާ ްކަމަށްްޕެކޭޖެއް ދުވަހަށް

15ްދިނުމުގައިްކަމަކުްަކސްޓަމަރަށްްއެްޚިދުމަތްގައިްބުނެފައި،ްއެންތަކުަގއިްބުނެފައި،ްވެބްަސއިޓުްހުރިހާްޑޮކިއުމެންޓޭޝަ

ް ްެއއީ ްނިޔަލަށް ްފެިށގެން،ްމަުހގެ ްދުވަހުން ްބަލާފައ15ްިވަނަ ްމަހަް،ުދވަްސްކަމަށް ްބެލީމުޅި ްބަލާފައިްށް ެއްް،ކަމަށް

މިއީްފެންނަންްހުރިްކަމެއް.ްއަޅުަގނޑަްށްްހުރި.ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްޚިދުމަތްްއޭނަގެްކިބައިންްނިުގޅައިގަނެަފއިްއެބަ

ްވަނީްވެސް ކަމުގައިްވާީތވެ،ްއެްމިްދެންނެވިްރާއްޖޭގެްޚިދުމަތްދޭްއެއްްފަރާތްްތަޖުރިބާްހުރިްކަމެއް.ްއެކަންްކުރެވިފައި

ްބޭނުންވޭވާ ްހާމަކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްް.ހަކަ ްކަމުަގއި ްނުދެންނެވި ނޑު ްއަޅުގަ ްުކންފުންޏެއް ްވަކި ވީނަމަވެްސ.ްސީދާ

ްރައީސް ްަވގުތުްޢިއްޒަތްތެރި ްއުއް، ނޑު ްކަމަށް.ްއަޅުގަ ްލިބޭނެ ްވަގުތު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފަހުގައި ްވޯޓަށް މީދުކުރަްނ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

 ްދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ްމެންބަރުްއާދެ! ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޖަްއސަަވއިއިށީްންޝުކުިރއްާޔ ްކާޑުޮކޅު ްއވާ.ްލަނދެވަޑަިއގެްނ

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްެއޖެންްއާދެ! ްދަނީ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްނަންބަރު ްކަނ12ްްޑާ ްހުރި ްއެހުމަށް ްޯވޓަށް ްމިއަށް. ްއެހުން.ްމިއަދު ްކަމަްށްވޯޓަށް

ްނިންމާ ްވޯޓުން ްތެރެއިން ްމަަސއްކަުތގެ ްދުވަހުގެ ްމެންބަރުން،ްްއޮތީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްދެ ްގޮސްފަިއވާ ހިސާބަށް

ްއާދެ!ޢިއްޒަތްތެ ްޖައްަސވައިަލއްާވ. ްކާުޑކޮޅު ްމެންބަރުން ްފުރަތަްރި ްސަރުކާރުގެްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަްށ މަ

ްދާއިރާ ްވިލުފުށީ ްރިޔާޟުފަރާތުން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާރަޝީްގެ ްްދު ްނަންބަރު ،78/71ްޤާނޫނު

ްސަރވިސްް ްއެއަރޯޕޓް ްއަތުން ްަފސިންޖަރުންގެ ްފުރާ ްއިްންބޭރަށް ްެނގުމާްްދިވެހިރާއްޖޭެގްެއއަރޕޯޓްތަކުްންރާއްޖެ ޗާޖު
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ްޤާނޫ ްބިލުބެހޭ ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްބަލައިގަތުމާްނަށް ްޢިއްޒަތްްމަޖިލީހުން ްގޮަތކަށް ްފެނިވަަޑއިގަްނނަވާ ތެިރްމެދު

ްއްވުމަށް.މެންބަރުންނަށްްވޯޓުދެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރަޝީދު.ްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

59ްްވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްބެް

27ްްވޯޓުްދެްއވީ:

28ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

92ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 55ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 28ް.ްފާސްވުމަށް ްޖުމްލަ ްބިލ55ްު. ްއެހެންކަމުން،ްމި .

ނުޑްދެންްމިްވޯޓަށްްދަންނަވަނީްސަރުކާުރގެްފަރާތުންްިވލުފުށީްދާއިރާހެއްބަލައިގަތުމަށްްފާ ގެްިޢއްޒަތްތެިރްުނވި.ްއަުޅގަ

ްހުށަހަޅުއް ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްވާފައިްމެންބަރު ްބިލުއެކްްސޓްރަޑިވާ ްބަލައިގަތުމާްޝަންގެ މެދުްްމަޖިލީހުން

 ްށް.ދެްއވުމަށްްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

59ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

54ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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99ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

91ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބއިވެިރވި 54ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުަމށް .28ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ54ްް. .

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްހަނިމާދޫ ްއާދެ! ްފާސްވެއްޖެ. ްމަޖިލީހުން ްަބލައިގަތުމަށް ްބިލު އެކްސްޓުަރޑިޝަންގެ

ްގުޭޅްގޮތުން،ް)ވަް ްވޯޓާ ްމުޖުތާޒު ްބިުލްމުޙައްމަދު ްމި ްގުިޅގެން ްފާސްވުމާ ްބަލަިއގަތުމަށް ްބިލު ގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއާދެ!ްމި

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހަނިމާދޫ ނަޑއަަޅން. ްކަ ްފޮނުވީކަމުަގއި ްައށް ްކޮމިޓީ ްސަލާމަތުގެ ޤައުމީ

ނޑުްވޯާޓްގުޅޭްމައްސަލަްއެއް ނޑުްބަލައިފިން.ްްމުޖުތާޒުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްެނގީމަްއަުޅގަ ކަމަށްްވާތީވެްއަުޅގަ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްވޯުޓަގއި ްބަޓަނަށް.ްދެވަނަ ްރިުކއެސްޓު ްފިއްތަވައިަލްއވާފަިއްވަނީ ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު ްވޯޓުަގއި ފުރަތަމަ

ްރި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްވެލިދޫ ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ! ްނުވޭ. ްއެއް ްބައިވެރިެވވަަޑއިގެންަފ ޔާސަތަށްްމެންބަރު

ްއިށީންދެވަަޑިއގަންނަވާ.ް ްމެންަބރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްާއދެ! ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއެދެން. ވަަޑއިގެންެދއްވުްނ

ްމިހާރުް ްއާދެ! ް)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްދަންނަވަން. ްއިށީންދެވަޑަިއގަތުމަށް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްެތރި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ްމި ްކުރިމަީތގަިއ ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްފަރާތުން، ްސަުރކާރުެގ ްރަޝީދުްްރިޔާޟުްމެންބަރުްދާއިާރގެްވިލުފުށީއޮތީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްބިލަށް ްމި ްބިލު. ްމޯލްޑިްވސްގެ ްއޮފް ްއޮތޯރިޓީ ްކޮމިއުިނޭކޝަން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ނޑާލިިއރުްވާހަކަދައްކަމުންްގެ ންދިޔަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށް.ްއެއީްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްއަުޅަގނޑުމެންްވޯޓަށްްމެދުކަ

ްފުރުޞަތުް ްނިންމާލުމަށް ްގެންޮގސް ްކުރިއަށް ްވާހަކަކޮޅު ްސަމީރު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ްއަރުވަން.ް

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްކޮ ްމި ްރައީސް ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޗެމްބަރުގެްއާދެ! ްމިތާ ްފެށީމާ ްދަްއަކން ްވާހަކަ ްއޮތޯރިޓީގެ މިއުނިކޭަޝން

ްޖެޭހް ްއެބަ ްކަންކަމަށް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދިމާެވގެން. ްއުޅެނީ ްމި ްމަްއސަލަ ްެވސް ކޮމިއުނިކޭޝަުނގެ

ްކޮމިއުނިކޭޝަން ްދިނުމުގައި ްޚިދުމަތްތައް ްކޮމިއުނިކޭޝަންެގ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި އޮތޯރިީޓެގްްސަމާލުވާން.

ްދޫކުރާް ްލައިސަންސް ްއެބަ، ްބައްލަވަންޖެހޭ ްބޭފުޅުން ްއެ ްފަަހރު ްއެއް ްއަހަރަކު ްނުވަތަ ްތެޭރގަިއ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކުގެ

ފަރާތްތަކުގެްވަސީލަތްަތކާއިްިޚދުމަތްްފޯރުކޮށްދެމުންްގެންދާްފެންވަރާއިްޚިދުމަތްްލިބިގަންނަްފަރާތްތަކުގެްޚިދުމަތްތަކަށްް

ްމިން ްރާއްޖޭގައިްހިތްހަމަޖެހޭ ްމި ްނުދެކެން ނޑެއް ްއަުޅގަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިންވަރު. ްޝަކުާވކުރާ ްޚިދުމަތުގެ ވަރާ،
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ްމޯލްިޑވްްސް ްކުރީގައި ްއާދޭ ްހަނދާނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްފަރާތަކުން، ްއެހެން ްމޮނިޓަރކުރާ ްެއ ްފިޔަވައި ްފަރާތް ޚިދުމަތްދޭ

ްއޭރުގަ ްހުރި. ްހަދާފައި ްތަނެއް ްިކާޔ ްބިއުރޯ ްރާއްޖޭަގއިްއިލެކްޓްރިްކސިޓީ ްނުވަތަ ްކުންުފނިތަކުން ްއިލެކްޓްރިްކސިޓީ އި

ްއަނެއްާކވެްސް ްބިއުރޯއަކުން ްނޯޭވ. ްކަމެއް ްއެއްެވސް ްބިއުރޯއަކުްންބެލޭ ްއެ ްދޭއިރު ްޚިދުމަތް ްއެ ްފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތްދޭ

ރައްޔިތުންނަށްްދިމާވާްްބަލަމުންގެންދަނީްއެްކުންފުނިތަކުންްކުރާްމަސައްކަތާްގުޅޭްިގނަްކަންތައްތަކެއް.ްއެހެންނަމަވެސް

މައްސަލަތައްްބެލޭނެްގޮތްތަކަާކއިްެއްޚިދުމަތުގެްކޮލިީޓއާ،ްމިްކަންކަންްބެލުމެއް.ްދެންްހަަމްއެާއއެުކަގއިްއޭުރަގއިްވެްސް

ްކަސްޓަމަށްް ްަވއިުރނަރޭ.ްއެކަމަކު ްއަިއ.އެސް.ޯއްސްޓޭންަޑޑްގެ ްއެތެެރކުރަންވާނީ ްާރއްޖޭަގއި ްއާދޭ ްހަނދާނަށް އަޅުަގނޑު

ވަނީްއެްފެންވަުރގެްނަުރތޯްބެލޭނެްމެކޭނިޒަމެއްްނުހުރޭ.ްއެހެންވީމާ،ްރާއްޭޖގައިްމިްަކންކަންްކުރަނީްހަމަްވަރަްށްއެތެރެ

ް ްއޮތީ ްމި ްވާަހކަދައްކަން ްބިލަކަށް ްމުހިއްމު ްމިފަދަ ްެއކުަގއި ްރަީއސް.ްަވގުތުެގްކުަޑކަމާ ްޢިްއޒަތްތެރި މިނެޓ3ްްުފާޑަކަށް

ްލިބެނީ.ްއެހެ ްމި ްމަރުޙަލާަގިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮމިީޓގެ ްގޮެތއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސް ްުކރެވޭނެ ންވީމާ،ްމީީކްމިކަން

ްވެްސް ްމިާއއެުކގައިްނިންމާލަމުން ްދަންނަވަން.ްހަމަ ްވާހަކަ ްިހއްސާކޮށްދޭނެ ްކޮމިޓީއާ ްފެންނަްއިޞްލާުޙތައް އަޅުަގނޑަށް

ްޚިުދމަތްތަކުގެ ްދޭއިރު ްޚިދުމަތްތަކެއް ްމިފަދަ ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެންްްދަންނަވާލަން ްއަުޅގަ ްމިންވަރު ްެވއްޓިގެންާދ ކޮލިޓީ

ްނުކުރޭ.ް ްޤަބޫލެއް ްކުްނފުނިތަކުން ްނުވަތަ ްމުއައްަސސާތަކުން ްޚިދުމަތްދޭ ްވެސް ްބުނީމަ ްފަރާތްތަކުން ްބޭނުންވާ ޚިދުމަތް

ްވާއި ްގަޑިއިރުަތކެއް ްވަިކ ްހިސާބަކަށް ްވަކި ްޮގތަކަށް. ްއެކަހަލަ ްހުރީ ްވެސް ްޚިުދމަތް ްއިންޓަނެޓުގެ ްއެްރާއްޖޭަގއި ރު

ްބޭނުން ްދަރަޖަޚިދުމްތަތައް ްއެބަްްނުކުރެވޭ ްމިްއަށް ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިްއިްތަުނގަްދޭ. ެއކަހަަލްްުއޅެނީްވެްސ

އެްމެޖޭނިޒަްމްއޮންނަްފަރާތްތަކުންްވަރަްށްް،ކުރަންކަްނކަމަކީްމޮނިޓަރްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސްްމި،ްހާލަތެއްގަ.ްއެހެންވީމާ

ްބަލައިް ްރަނގަޅަށް ،ް ްހޯދައިކުރުމަށްފަހުގަދިރާސާެއކަންކަްނ ްހަްއލު ްއި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަންތައްތަްއ ދެކޭތީްދޭންޖެހޭ

ްނުކުތާތަކަށާ ްއިޞްލާޙުްމިދެންނެވި ްއިތުރު ްބައެއް ނުޑްދެްހުރިްަތއްއަދި ްއަޅުގަ ްވާތީވެ ްކޮމިޓީގައިްކަމަށް ްބިލު ްމި ކެނީ

ްދިރާސާ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްއިތުރަށް ްނުކުތާތަކުގެ ްމިދެންނެވި ްބޭނުންކުރާއިރު ްކަންތައްަތއްްއިޞްލާުޙކުރަން ްބައެއް ވާ

ްކަމަށްްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްްދާނެހުރުމާްއެކުަގއިްއެްފުރުޞަތުްލިބިގެން

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތި

ްކޮމިއުނިޭކޝަން ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްމޯް`ްޝުކުރިްއޔާ ްއޮފް ްބިލުްއޮޯތރިޓީ ލްޑިވްސްގެ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގިއްހުށަހެޅިފައިް ވާއިރުްމިްބިލަކީްޖުމްލަްގޮތެއްަގއިްައޅުަގނޑުްތާއީދުކުރާްބިލެއް.ްސަބަަބކީްައޅުގަ

ްދުވަހެއް ްފަހު ްދުވަހަކަށް ްް،ރާއްޖެ ްގިރާކުރަމުންހަރުފަތަކަށް ްތަރައްޤީގެ ްހަރުފަތެއް ނޑުމެފަހު ްއަުޅގަ ންެގްދާއިރުަގއި

ްކަް،ސިސްޓަމުތައް ްިސްސޓަމުތަފާތު ްބޭނުންކުރެވޭ ްތަރައްޤީކޮށްްްނކަމުގަިއ ްތައް ްމުހިއް، ްކަމެއްްހަރުދަނާކުރުމަކީ ްމު

ްޢިއް ްޤަބޫލުުކރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮމިއުނިކޭޝަނަކަމުގަިއ ްރަީއސް. ްަޤއުމުތަުކގަިއްޒަތްތެރި ްތަރައްޤީވެފަިއވާ ްމިހާރު ީކ

ނުޑްޤަބޫލުކުޚިދުމަތްްގައިްއަދިްތަފާތުްަކންކަމު،ްބޭނުންކުރެވޭ ރާްގޮުތގައިްިމްދިނުމުގައިްބޭނުންކުރެވޭްވަސީލަތެއް.ްއަުޅގަ
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ްޤާއިމުވުމާ ްމެންބަރުްިއ،އެީކގަްއޮތޯރިޓީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަް،ދެންމެއަކު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ މީރުްދިއްދޫ

އަދިް،ްހުރިްުއނިކަންތައްތައްްފިަލއިްއިއަދިްއޭގަްް،ކުރެވިވިދާޅުިވްފަދައިންްމިހާރުްމިްޮއތްްސިސްޓަމުްއިތުރަށްްހަރުަދނާ

ްހަރުދަނާ ްނިޒާމު ްވާހަކަދައްކަމުންކުރެމޮނިޓަރކުރުމުގެ ްބިލަށް ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްބަެއްއްވިގެންދާނެ. ދާއިުރގައި

ްމެންބަރުން ްޝުޢޫރުތަކާްޢިއްޒަތްތެރި ްޚިޔާލުްގޮތުންްބެހޭްފާޅުކުރައްވާަފއިވާ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ކަމުަގިއްްއެްވެސްްވެސް

ށްްގިަންދައްކަމުންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންަބރުންގެްތެރެއިންްވަރަްތތެރިްރައީސްްމިްބިލަށްްވާހަކަްދަންނަވާލަންްބޭނުން.ްޢިއްޒަ

އަތޮާޅއިްގއ.ްާއއިްއަިދްްއަދިްލ.މެންބަރުންްރާއްޖޭގެްެއއަރްސްޕޭސްްިވއްކާަލއިްއަިދްެއައރްސްޕޭސްްިވއްކާަލއި،ް

ްުފވައްމުްސ. ްއަދި ްހިމެނޭްލަކުްއަތޮޅު ްރާއްޖެްްވެސް ްއެބަްްގޮތަްށ ްވާހަކަ ްގެންދާ ްރާވަމުން ްދޭން ްބަަޔކަށް ްބޭރު އިން

.ްަހއިފީމުއެްވާހަކަތަްއްައޅުަގނޑުްައޑުއަހަން،ްއަދިްއަޑުއަދައްކާ.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސްްއަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގިއް

ްމިއަދާ ްހާލެއްަގއި ްވިްއެްއވެސް ްއެ ްއަޅުަގނޑަށް ްވެސް ްެއގްރިމެންޓެއްްހަމައަށް ްެއއްެޗއްގެ ްއެްއވެސް ނުވަަތްް،ދާުޅވާ

ގެްރަްއޔިތުންގެްޚިލާފުްވާހަކަަތކެއް.ްރާއްޖޭްްނޑުްޤަބޫލުކުރަީންއެއީްޙަޤީޤަތާއެްއވެސްްެއްއޗެއްްފެންނާކަށްްނެތް.ްއަޅުގަް

ްްތުންްރާަވމުންްގެންދާްޙަޤީޤަތާްޚިލާފު...ގެްފަރާއެމް.ޑީ.ޕީ،ްލިކަންްއުަފއްދައިތެރޭގައިްހަލަބޮ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޑުޮކށްލަޢި ްމެންބަރު ްބެހޭްއްޒަތްތެރި ްނިޒާމާ ްރަޝީދަށް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްހޯރަފުށީ ދެއްވާ.

ްއެއްްހުށަހެޅުމަށް.ްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްްވާހަކަދެއްކެުވން:

ްމަްއސަލަޝުކު ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްރިއްާޔ ްބަޣާވާތުގަްއެއް ްައތުން ްެއއް ްިއ،ފިރުމާފަްއިެނގީ

ް.ްއި،ްބަާޣވާތަށްްބަިއއަޅަމުންދާ..އަނެއްްއަތުންްބާޣީްވަޙީދަށްްަބވާފަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެހޭްމައްސަލަ ް.ްއިށީނއެއްްނޫންްނިޒާމާ ްބެހޭްމައްސަލަދެވަޑަިއގަތުމަށް ްބެހޭްއެއްްނޫންްދަންނަވަން.ްނިޒާމާ .ްނިޒާމާ

ްނޫން. ްއެއް ްމެންބަރުހަކަްވާްމައްސަލަ ްޢިއްޒަްތތެރި ްގެންދާ ްކުރިއަށްްދައްކަވަމުން ްވާހަކަކޮޅު ްދާންދޫްގެ ގެންދެވުމަށް.

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ްއަރުވަން.ރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟަށްްފުރުޞަތުދާއި

ް
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ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:

ނޑުމެންނަށްްއިންްއަްވެސްްުފރަތަމަްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމީިޑޔާްގެްމައްސަލަ.ްއާތަރްބްރަދާސްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް ުޅގަ

ްއެނުގނީއެސް.އެމް.އެސް ްނޫން.ތަކުން ްަޙޤީޤަތެއް ްވިދާޅުވީ ްބޭފުޅުން ްއެ ްފައަުޅގަް. ްޑޮކިއުމަންޓުތަކުްންނޑުެމން ހުން

ްފެށީ.ްވާހަކަދަްއކަން

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖަލްސާގައިްހިނގަމުންްމިް.އެއްްނޫންްތިްހުށަހެޅީްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ .ްއެހެންކަމުންްމިހާރުްކަެމއްްނޫންްދާަވގުތު

ްގެްނގޮސްްނިންމާލުމަށް.ްއަށްމެންބަރަށްްވާހަކަކޮޅުްުކރިްއަރުވާފަިއވާްޢިްއޒަްތތެރިފުރުޞަތު

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތި

ްރަްއޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްމެންބަރުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްޙަޤީޤަަތކީ ްރައީސް ްއުފައްަދއި،ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަލަބޮލިކަން ްތެޭރަގއި

ްއިތުރުކުރުމުގެ ްހަލަބޮލިކަން ްހިންގާްސިޔާސީ ްްބޭނުމުގައި ްދައްކާ ްވާހަކަތަކެއްއަދި ްޚިލާފު ްއެކަހަަލްމީްޙަޤީޤަތާއި .

ްމިްް.ވާހަކަތަެކއް ްވާަނމަ ްހުށަހަޅުއްވާްޙަޤީޤަތެއް ްމަޖިލީހަށް ްކަމާް.ޢިއްޒަތްތެރި ްމުއައްސަސާތަކަށްްބެްއަދި ހޭ

ރިްރަީއސްްރާއްޭޖގެްޢިއްޒަތްތެނުޑމެންްވެސްްޤަބޫލެއްްނުކުރަމޭްއެކަންްތަުޙޤީޤުކުރަމާްހިނގާ.ްއަުޅގަްހުށަހަޅުއްވަިއގެން

ްއާދެ! ްކަމަކަށް. ްިވއްަކއިލެޭވނެ ްސްޕޭސް ްކަމަކަްށްޢިއްްްމިްއެއަރ ްވިއްކާެލވޭނެ ްއެޕްރޫވަލްނުލިބި ްމަޖިލީހުން ޒަތްތެރި

ޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްައޅުަގނޑުްވެސްްޤަބޫލުނުކުރަންްާރއްޖޭގެްވަކިްސަރަަހއްދެއްްިވއްކާެލވޭނެްކަމަކަށް.ްޙަޤީޤަތާްޚިލާުފް

ްއަޚް،ްްވާހަކަތަެކއް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްަރއީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއއީ. ްރައީސް ޢިްއޒަތްތެރި

ނުޑްޙަޤީޤަތުަގިއް ްއަުޅގަ ްޑޮިކއުމަންޓުތަކަކީ ްެއްދެއްެކވި ްދެންމެައކު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދާންދޫ ޢިއްޒަތްތެރި

.ްާރއްޖޭެގްކަސްޓަމްސްްސަރަހައްުދގެްެތރެއިންްމިފަދަްފްރޯޑުތަކެްއްވެސްްވަރަށްްކަންބޮުޑވިްޑޮކިުޔމަންޓުތަކެއްްއިނގޭތޯ

ްފަރާތްތަކަށްް ްބެހޭ ްތަޙުޤީޤުކުރައްަވއި،ްއެކަމާ ްއެ ނުޑްގޮވާލަން ްއަުޅގަ ްމިއަދުގެްސަރުކާރަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ހިނގާފައިވާ

ްއަް ްހަރަކާތްތަެކއް ްގޮވާލަީންއެފަދަ ްމި ްވަޙީދަށް ްަރއީސް ްައޅުަގނޑު ްތެޭރަގއިްއަދަބުދެއްވަން. ްކަސްޓަމްސް ޅުަގނޑުމެން

ހިނގާފައިވާްކަމަކީްޙަޤީޤަތެއްްކަމަށްްވާނަމަްއެކަމާްބެހޭ،ްެއކަމުގައިްޒިންމާވާްފަރާތްތަކަްށްއަދަބުދެއްވާށޭ.ްަވޒީފާްއިްން

ްހަރަކާތްތަކެ ްފްރޯޑް ްެއފަދަ ްތެރޭަގއި ްސަރަހައްދު ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްނެތް ްބޭނުމެއް ްައޅުަގނޑުމެްނ އްްވަކިކުަރްއވާށޭ.

ްކަމަކަށް.ް ްއެ ްކުރާނަން ްވެސް ްތާއީދު ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްައޅުަގނޑުމެން ްތާއީދުކުރާނަން. ްއަުޅަގނޑު ްތިބޭކަށް. ްބަޔަކު ހިންގާ
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ނޑުމެންް ނޑުމެންްބަޣާވާތެއްްނުކުަރން.ްއަޅުގަ ރައީސްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުމެންްބަޣާވާތެއްްނުކުރަން.ްައޅުގަ

ްދިްމިްސަރުކާރަށްްވެސްްތާއީދު...ޑުމެންްރައީސްްވަޙީދަށްްތާއީުދކުރިން.ްއަވަޙީދަށްްތާއީދުކުރިން.ްައޅުަގނ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްމެންބަރުް،ޢިއްޒަތްތެރި ްމަުޑޮކށްްިޢއްޒަތްތެރި ްވާހަކަަދއްަކވަމުން ްމެންބަރުލަދެއްވާ. ންްޢިއްޒަތްތެރި

ްވާ ްގޮތަކަށް ްުހރަސްއެޅޭ ްއަށް ްވާހަކަ ްކުްގެންދާއިުރގައި ްަހކަ ްދަންނަވަން.ނުގެރިއަށް ހޯލްތެޭރްްއެހެންވީމާ،ްންދެވުމަށް

ކަެމއްްކަމަްށްރަނގަޅުްހަކަެދއްކުމަށްްއަުޅަގނޑުމެންްތަންދީގެންްތިބުމަކީްއެއީްވާްވީހާވެސްްމަޑުަމއިތިރިކޮށްްބާްއވަަވއި،

ްފުރުޞަުތއަރުވާަފއިވާް ްވާހަކަަދއްކަން ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަްދެކޭތީ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްކުރިައށްްރު ވާހަކަކޮުޅ

ްެދއްވުމަށް.ްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްެވސްްދަންނަވަންްމަޑުމަޑުންްތިއްބެވުމަށް.ްގެންގޮސް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުމަރަފުށީްދާތި

ނޑުމެންްކުްކޮންމެްެއއްެޗކޭްކިޔަސްްއަކޮންމެްބަޔަބަޔަކު،ްކޮންމެްއެްއޗެކޭްިކަޔސް،ްްކޮންމެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް. ުޅގަ

ް 2913ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްސެޕްޓެމްބަރު ްސަރުކާރުްްއ7ާގެ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަމަހައްޓާނަން. ްސަރުކާރު ްމި ހަމައަށް

ްޔަޤީނުންްްރައްޔިތުންނަށް ްހަމަ ްދަމަހައްޓައިދޭނަން. ްާތއީޓަަކއި ްއަޅުަގނޑު ްރައީްސ.ްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ދުކުާރނަން.

ފަރާތުންްޮގވަީންްދެްއކެިވްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްަޙޤީޤަތް.ްއެއްދިޔައީްމިތާަގއިްވާހަކަްހާމަވެގެންްމިްދުގެްވޯޓުންްމިއަ

ްްހޮސްޕިޓަލްގައި ްނެތޭ. ްއެއްެޗއް ްމިވެނި ްެނތޭ. ްްމުސާރަޮޑކްޓަރެއް ްއެއެއް ްސަރުކާރުނުދެވެއޭ. ްފަރާތުންްަކމަކު ގެ

ް ްރަީއސް، ްއިތުރުޢިއްޒަތްތެރި ްބިލުްޓަަކއިްކުރުމަށްއާމްދަނީ ްމިފަދަ ްތަކަށްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްބިލުތަކަށްް، މިފަދަ

ް...އަޅުަގނުޑ،ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަރުވަން.އެއްްހުށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާްްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަސްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢި

ް

ްއްސަލަ()ނިޒާމީްމަ

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:
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ނޑުްނިޒާމީްަމއްސަލަްއެްއްމިްއަްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް. އަދުެގްވޯާޓްުގޅޭްގޮތުންްނެގީްމަނިކުފާނަށްްނިސްބަތްޮކށްްމިުޅގަ

ްދެްއކީމަވާހަކަ ްޝަރީފު، ްމެންބަރު ްޕީ.ޕީ.ވިދާޅުްއެްޢިްއޒަތްތެރި ްތެދުފުޅެއް. ްބޮޑު ްމުޙައްމަދުްވީ ްނިސްބަތްވާ ެއމަށް

ް...ބަލައިނުގަނެުވނީ.ްއެހެންވީމާްސަރުކާރަށްްފަިއާސްހޯދުމުގެްބިލު،ްދަށްލަިއގެންްވަޙީނުމުޖުތާޒުްމިއަދުްވޯޓު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްނިޒާމާްބެހޭ ްނޫން. ްމައްްއެއް ްވާހަކަދެއްކުމަށްބެހޭ ްއެހެންކަމުން ްނޫން. ްއެއް ނޑުްްސަލަ އަުޅގަ

ްގެންދިއުމަށް.ްއަރުވާފަިއވާްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުގެްވާހަކަކޮޅުްުކރިއަށްފުރުޞަތު

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުމަރަފުށީްދާތި

ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްިބލުްސަރުކާރަށް ްތަފާތު ްހުށަހަޅާ ްމިޓަކައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިްތައް ތެރިްޢިއްޒަތްްފެންނަނީ

ްރައްޔިތުން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަން. ްޖަހާ ްބޮލައިލާ ްމަޖިލީހުން ްޒިންމާވުުމެގްެގ ްޚަރަދަްށ ްސަުރކާރުގެ ްމި އިްއޔެަގއި

ްގެދައްަކވަނީްތިމަންނަމެންކަިއްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވާހަގަންދިަޔއީްހަމަްއެްމަންޒަރު.ްމިތާބިލުގަިއވެސްްހަމަްފެނިގެ

ނޑުމެންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްްނެތޭ.ްބަނދަރެއްްނެތޭ.ްއެކަމަކުްފެނުގެްނިޒާމެއްނެޭތ،ްްއެއްްރަށުގައިްނަރުދަމާ އަުޅގަ

ް ްދައުލަތައް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްް،ބޭނުންވާމި ްބޭނުންވާ ްއިތުރުސަރުާކރަށް ްއެއްއާމްދަނީ ްކަހަަލްކުރުމަށް ވެސް

ް.ްދިނުމުގެްުފރުޞަތެއްްދޭކަށްްބޭނުމެއްްނެތްވަސީލަތެއްްހުުޅވައި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެއްްހުަށހެޅުމަށް.ްމައްސަލަބެހޭްްއަށްްނިޒާމާްޢަލިްރިޟާމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމި

ބެހޭްްނިޒާމާވެސްްނުލިބޭ.ްއެކަމަކުްްއެއްްނިޒާމީްމައްސަލަްޔާަވރަށްްބާރަްބުނެގެންްނޫނިއްދެންްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ްްމައްސަލަ ްކެންް.މިއީއެއް ްރިޔާސީ ްޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ްއެބަްޑިޑޭޓު ްުސވާލުކުރަން ްދުވަސްވެއްޖެތޯ ްކިތައް ްނާންނަތާ ްމަިޖލީހަށް

ްޖެހޭ....

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްނިޒާމާްބެހޭ ްނޫން. ްމައްްއެއް ްނޫންްސަލަްބެހޭ ްމިހާރުްް،އެއް ްދަންނަވަން. އިށީނެދވަަޑއިަގތުމަށް

ނޑުްުފރުޞަތުވާހަ ްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރު.ްަފއިވާއަރުވާކަދެްއކުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުމަރަފުށީްދާތި

ްަރއީސް. ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްމެންބަްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގެ ްކުަރއްވާޢިްއޒަތްތެރި ްކަންތައްތައް ްހަމަްްގޮތާްރުން ްގޮތުން ބެހޭ

ނޑުްދަންނަްްއޒަތްތެރިްރަީއސް.އަޖާއިބުޭވ.ްްޢި ނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުގެްއަކީ،ްްވަންްޭބނުންވާްދެވަނަްވާހަކައަުޅގަ ައޅުގަ

ް...ހޮވާފައިްވަނީްިދވެހިްދައުލަތަށްްމެންބަރުންްދިވެހިްރައްޔިތުން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކަހަވާ ްގެންދާ ްމަޑުކޮްށލަޢިދަްއކަވަމުން ްމެންބަރު ްއެދެން.އްޒަތްތެރި ްބެޭހްްދެއްވުން ްނިޒާމާ ްޖަލްސާގައި ްވަުގތު މި

މައްސަލަްެއއްްނެގޭްކަހަލަްަމއްސަލަްެއއްްހިނގަމަކުންނުދޭ.ްއެހެންކަމުންްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްމަޑުންްއިންނެވުމަށްް

ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނުޑްްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަދެްއކުމަށް ްމިހާރު ްއަރުވަނީ ްމި ފުރުޞަތު

ްްފުރުޞަތުއަރުވާފަިއވާްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރަށް.

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުމަރަފުށީްދާތި

ނޑުމެންްގޮވަމުންްމިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ. ނޑުމެންްއަޑަށްްބާރުލާފައިްއަުޅގަ ްންނަމެންްތަމްސީލުކުރަނީްނީްތިމަދަްއަުޅގަ

ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްރަްއޔިތުންނޭ. ްފޮނުވާފައިަތނަްދިވެހި ްމިްށް ްއުފެދިފައި ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ާވްްވަނީ

ްހެދުމަށްްސަރުކާރަށް ްަގާވއިދުތައް ްޤާނޫނުތަކާއި ްސަްބޭނުންވާ ްވަސީލަތްތައް ްބޭނުންާވ ްައޅުަގނޑުމެން ރުކާރަށްްޓަކައި.

ްޓަކައި.ްްކުރުމަށްމަގުފަހިްށްފޯރުކޮށްދިނުމަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު،ް ްމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު،ްޢިއްަޒތެތެރި ްޓަކަިއްް.ޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުމަށް ްއެއް ްބެހޭްމައްސަލަ ނިޒާމާ

ް.މައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދަށް

ް

ްމައްސަލަ()ނިޒާމީް

ް

ްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:
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މެންބަުރންްތިބޭއިރުަގއިްއެްމީހުންެގ77ްްވޯޓުްނ،ްމިްތަނުގައިްކޮަބއިތ27ް،28ްްޯނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްިމްނެގީް

ްއެހެންްމީހުންްވޯޓުނުލައްވައި...ްމީހުންްގޭގައިްތިބެފައިްވޯޓަށްްނުފޫޒުފޯރުވުމުގެްގޮތުންްމިތާްތިބޭ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްއިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާަހކަދެއްުކމަށް ްނޫން. ްއެްއ ްަމއްަސލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްދަންނަވަން. ފުރުޞަތުއަރުވާފަިއާވްްއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްވާހަަކކޮޅުްކުިރއަށްގެންދިއުމަށް.

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުމަރަފުށީްދާތި

ްހަޖަމު ްރަީއސް. ނޑުޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތަކީ ްދަްއކާނަން. ްވާހަކަ ްދައްކާނެ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ މެންްނުކުރެވުނަސް

ްމިތާރައްޔި ްހޮަވިއގެން ްމިތުން ްގޮުތގައި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޮންނަްްަގއި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިތބީ

ްފަސޭހަކޮށް ްހޯދައިދިުނމަށްް،ސަރުކާރަށް ްވަސީލަތްތައް ްހެދުމަްބޭނުންވާ ްަގާވއިދުތައް ްޤާނޫނުތަކާއި ްހަދަންޖެހޭ ްށްޓަކައި

ްޓަަކއިްދަިތާވނެްހުރިހާްވަސީލަތްތަކެްއްމިްްފެންނަނީްސަރުކާރުްހިންގުމަށްްމިޑުމެންނަށްްޓަކައި.ްެއއާްޚިލާފަށްްައޅުަގނ

ްޤާއިމު ްމަޖިލީހުން ްޤާނޫނެއްޢިއްޒަތްތެރި ްމަންޒަރު. ްްއަތުެވއްޖެްއޔާްކުރަމުންދާ ްޤާނޫނު ނުީދްފާސްވިޔަެއ

ްބޭނުންވާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއާމްދަނީްދައުލަތަށް، ްވަސީްބޭނުންވާ ްއެހެނިހެން ޓަކަިއްްދިނުމަށްހޯދައިްަލތްތައްއާއި

ްފާސްނުކޮށް ްޤާނޫނުތައް ްަރއްޔިތުްންދައުލަް،ހުށަހެޅޭ ްރައީސް ްިޢއްަޒތްތެރި ްމިއީ ްމަންޒަރު. ްއުނދަގޫުކރާ ަތއް

ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްމަޤްޞަދެއް ްހޮވި ްޢިއްޒަތްތެރިްއަޅުަގނޑުމެން ްތިބެނީްްރާއްޖޭަގއި ްމި ްގޮތުަގއި މެންބަރުންގެ

ށް،ްއެްއިރެްއަގއިްއޮންނަްސަރުާކރުްހިންގުމަށްްޓަކައިްރައްޔިުތންނަށްްބޭނުންވާްޚިދުމަތްތައްްމިހާރުގައިްއޮތްްސަރުކާރަ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްްޓަކައިްބޭނުންވާްވަސީލަތްަތއްްފޯރުކޮށްދިނުމުގެްމަޤްޞަދުގަ.ްއެްނޫންކަެމްއގައިްކުރާްކަމަށްްވަންޏާްމިް

ްއިސް ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްފުރުޞަތުްޢިއްޒަތްތެރި ްޢައްޔަންކުރުމުެގ ްމަޖިލީހެއް ްއެހެން ތިުޢފާދެއްވާފައި

ދެއްވަްނވީްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއްސ.ްއެްއވެސްްހާލެއްަގއިްައޅުަގނޑުްނުދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްމިްސަރުކާރަކީ،ް

ްރަީއްސްނަ ްނޫން. ްދައުލަތެއް ްމައުމޫނުގެ ްރައީސް ްނޫން. ްަދއުަލތެއް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްވެސްްދައުލަތަކީ ްދައުލަތެއް ޝީދުގެ

ްނޫން.ްރައީސްްވަޙީދުގެްަދއުަލތެއްްވެސްްނޫން.ްމިއީްއަުޅަގނޑުމެން...ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަމަދެއްެކވުން:

ްހުށަެހޅުއްވުމަށްް ްމައްސަލަެއއް ްނިޒާމީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްދެކުނު ްއަޅުަގނޑުްްމާފަންނު ޓަަކއި

ް.ްމްްރަޝީދުފުރުޞަތުއަރުވަން،ްއިބްރާހީ
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ް

ްމައްސަލަ(ްމީ)ނިޒާ

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްމާފަންނުްދެކު

ްިނޒާމާ ްރައީސް. ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްބެހޭ ްައޅުަގނޑު ްރަްއެއް ްހިގައިނެގީ ްމަޖިލީހުގައި ގޮެތްއްްިދޔައްޔިތުްނގެ

ްއޮޅޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްެއއީްމުޅިން ްވާހަކަދަްއކާތީ. ނޑައެިޅގެންްގޮތަށް ްކަ ްޤާޫނނުއަސާސީއާްހަމަ .ްކަމެއްްޚިލާފުްވެސް

ްދިން ްވޯޓު ްއެ ްައޅުަގނޑު ްސައެހެންވީމާ، ްއެ ްއެފަރާތުގެ ްހަމަ ްއިއިރުަގއި ްބޭފުޅުން ްނިްސބަތްވާ ދިކޮޅަްށްރުކާރަށް

ްްއަދިްލ.ްއަތޮޅާ...ްވޯޓުދެްއވާފައިްވާހަކަދަްއކަވާތީ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެްއްނޫން.ްހުރިހާްްއެއްްނޫްނ.ްބެހޭްމައްސަލަްންބަރުްތިއީްިނޒާމާޒަތްތެރިްމެޢިއް ޢިއްޒަތްތެިރްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ްމަސައްކަތަްމެންބަރުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުދެްއވުމަްށްއިލްތިމާސްއިްވެސް ްކުިރއަްށްދިއުމުގެ މިހާރުް،ްކުރަމުންގެން

ްފުރުޞަތުއަރުވާަފއިވާ ްވާހަކަދަްއކަން ްމެންބަރުޢިްއަޅުަގނޑު ްުކރިއަށްްއޒަތްެތރި ްވާހަކަކޮޅު ްނިގެ ންމާލުމަށްްގެްނގޮސް

ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްޝަރީފުްއަޙްމަދުތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްރައީސް. ްޙަޤީޤަތާއަޅުްްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ ްމިދައްކާ ްއެްޚިލާފުްަގނޑު ްއެްްކަމަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްވިދާޅުވުަމކީ ްވިދާޅުވާ

ްއޮޅުާވލުމަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްްޓަކައިްބޭފުޅުން ްވާހަކަމި ްމަސައްކަތް.ްފޫބެއްދުމަށްްތައްދައްކަމުންދާ ްކުރަމުންދާ ްޓަަކއި

ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތަކީ ްަރއީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގައިްްޙަޤީޤަތަކީ ިމްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަސަްރައް ްޙައްުޤަގއި ްމަސަްއަކތްޔިތުންެގ ްމީހުން، ްމަދުއްކަތްކުާރ ްދާދި ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑުްކުރާ ްއަުޅގަ .

ްދަންނަވަމު ްމިއަބަދުވެސް ްއެްން ްވާންޖެހޭނީ ްމަޖިލިސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއޮތްްސަރުކާރަކަްށްްދަނީ އިރެއްގަިއްއުފެދިފައި

ކުާރްޓަަކއިްއުނދަގޫކުރާްއަދިްފުރައްސާރަްހިންގުމަށްްކަންކަންްމަގުފަހިކޮށްދޭްމަޖިލީހަކަށް.ްއެްއވެސްްހާެލއްަގއިްަދއުލަތް

ްް..ނުވާނެ.ްދައުަލތުންްރައްޔިތުންނަށްްދޭންޖެހޭްޚިދުމަތްތައްްދިނުމަށްްމަގުފަހިކޮށްދޭންޖެހޭްމަޖިލީހަކަށް.ށްްވެގެންމަޖިލީހަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަޅުްްމައްޗަންޮގޅީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމިދެކުނު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ބެހޭްްދަންނަވަނީ،ްނިޒާމާްގަ

ްޢިްމައްސަލަ ްނާރުވަން.ްއެެހންނަމަވެސް ްނުލައިެއއް ްމައިކާ ްމެްނބަރު ްއެކަމަށްްްމާްއްޒަތްތެރި ބޮޑަްށްއަުޑގަދަކުރަްއވާތީ
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ްއިށީނދެ ްގޮތުން ްއަޅުނަސޭހަތެއްގެ ްމިހާރު ްދަންނަވަން. ްވާހަކަެދްއކުމަވަަޑއިގަތުމަށް ްފުރުޞަތުަގނޑު ްަފިއވާއަރުވާށް

ްށް.ްްްނގޮސްްނިންމާލުމަގެގެްވާހަަކކޮޅުްކުިރއަށްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްޝަރީފުްއަޙްމަދުތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްނިންމައި ްވާހަކަޮކޅު ްައޅުަގނޑުގެ ްރައީސް. ްނިންމައިލާނީްލާނީ،ޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަަކކޮޅު ްއެއްްއަދިވެްއަޅުަގނުޑގެ ްސް

ްމަޖީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްތަކުރާރުކޮށް ްއިލްތިާމސްފަހަރު ްއެކީގައި ްއިޙްތިރާމާ ްވަރަށް ްހަމަ ްޢިއްޒަލީހަށް ްމި ތްތެރިްކުރަމުން.

ނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނޭ. ްދިނުމަށްްއްޔިތުންަނށްްދޭންޖެހޭްޚިދުމަތްސަރުކާރުންްދައުލަތުންްރާއްޖޭގެްރަްއަޅުގަ

ްއާމް ްބޭނުންވާ ްޤާއިމުްއާއިްްދަނީޓަކައި ްވަސީލަތްތައް ްހަދައި،ްޓަކައިްކުރުމަށްއެހެނިހެން ްޤާނޫނުތައް ްބޭނުންވާ ްހަދަން

ްފަސޭހަ ްަރއްޔިތުންނަްށ ްލާބަްއަޅުަގނޑުމެން ްހޯދައިްާއއި ްމަންފާ ްަމސައްކަތްްދިނުމަށްއާިއ ްތިޓަކައި ބޭފުޅުްންްކުރާށޭ.

ްވިދާުޅވަ ްވަކާލާތުއަބަދުވެސް ްތިމަންނަމެން ްދަނީ ްޢިއްޒަތްެތިރްކުރަމުން ްކޮބައިޯތ ްޙަްއޤުގައޭ. ްދިވެހިރައްޔިތުންެގ މުންދަނީ

ް..ޔިތުންނަށްްބޭނުންވާ.ޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް،ްރައްްދިވެހިންގެްޙައްަޤކީްް.ރައީސް،ްިދވެހިންގެްޙައްަޤކީ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމުޙައްދެކުނުްދާއިްމައްޗަންޮގޅީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްމަދުްރަޝީދުރާގެ ްއަދިވެސް ްމިހާރު ނޑު ްމިް.ްއަޅުގަ ްފަހަރު

ްނަސޭހަތްދެނީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޑުމަޑުންްއިންނެވުމަށް.

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ޝަރީފުްްއަޙްމަދުތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްފައްާޓއިރަށް ްވާހަކަ ްހަމަ ްރައީްސ، ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއުނދަގޫކުރަުމންދާތީ ްފަރާތަކުން ްރައީސް.ކޮންމެެވސް ްޢިއްޒަތްތެރި

ްލިިބވަަޑއިގަންނަް ްަރއީސަށް ްފިޔަވަުޅއަުޅްއވައިޢިއްޒަތްތެރި ްދަށުން ްއިޚްތިޔާުރގެ ނުޑްވާަހކަކޮުޅްކުިރއަްށްވާ ެދއްވާ.ްއަުޅގަ

ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްޮކންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްންްބޭނުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ގެންދަންްބޭނުން.ްނިންމާލަ

ކުރާްމީހެކޭ.ްއަުޅަގނުޑްޔިތުންގެްަޙއްުޤގައިްމަަސްއކަތްއަކީްރައްްތެދުވެްއަޑަށްްބާރުލާފަިއްއެބަްވިދާުޅވޭްތިމަންނަްވެސް

ްމަސަްއކަތް ްަޙްއޤުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްކަމަށްްދަންނަވާނީ ްރަް،ދައުލަތުންްވަންޏާްކުރާ ްދޭންޖެހޭްސަރުާކރުން އްޔިތުންނަށް

ްޭބނުންވާްދިނުމަށްޚިދުމަތް ްޤާއިމުްްޓަކައި، ްފާސްކޮށްދެްއވާށޭ.ްްކުރުމަށްަވސީލަތް ްޤާނޫނުތައް ްހަދަންޖެހޭ ޓަކަިއ

ްރަސްއަޅުްއވަނީ؟ަކމަށްްފަސްޖެހިވަޑައިގަންަނވަނީ.ްކީްއވެގެންތޯްެއކަމަށްްހުްބޭފުޅުންްއެްކީްއވެގެންތޯްތި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްޢިްމައްޗަންޮގޅީ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްހިތްތެވުމަށްްދެކުނު ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަވާއިދަށް ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްތްތެރިވަން.ްނަސޭހަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްޝަރީފުްއަޙްމަދުތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްޙަޤީޤަތުގަ ްދަންަނވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްނިންާމލަމުން ްވާހަަކކޮޅު ްއަޅުގނުޑ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާންދޫްިއ ެވސް

ނޑުްދާއިރާ ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަކެއް. ްކަންބޮުޑިވ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްކަންތައްތަަކކީ ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ގެ

ްސަރުކާރަށް ްމިއަދުެގ ްައޅުަގނުޑ ްކަންޮބޑުވޭ. ްަކސްޓަމުް،ވަރަށް ްއަދި ްވަޙީދަށް ްޮގވާލަީންޑރ. ްިމ ްއިސްވެރިންނަށް ގެ

ްތަެކއްއްވަމުންްދެއްކެވިްޮޑކިއުމެންޓުަތކަކީްޙަޤީޤީްޑޮކިއުމެންޓުންބަރުްހުށަހަޅުދެންމެއަކުްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ްތަޙްޤީޤުކުރަްއވަިއ، ްެއކަން ްވާނަމަ ްފިޔަްްކަމަށް ްފަރާތްތަކަށް ްޒިންާމވާ ްއަޅުްވަޅުްެއކަމުަގއި ނޑުމެްންއަޅުްއވައިެދއްވާށޭ. ގަ

ނޑުްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ނުޑގެްވާހަަކކޮުޅް،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސްްޔަތުން،ރައްޔިތުންގެްމަންދޫބެްއގެްހައިސިއްްއަުޅގަ އަުޅގަ

ްއަުރވަމުންްނިންމައި ްޔަޤީންކަން ްރަްއޔިުތންނަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްާދއިރާެގ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމިްްއޔާމުއިރާަދކުރެްއވިް،ލާނީ

ް ްސެޕްޓެމްބަރ ްދަމަހައްޓައ7ިސަރުކާރު ްހަމައަށް ްމަަސއްކަތްްދިނުމަށްާއ ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުޓަކައި ކުިރއްޔާްކުރާނަން.

ްޢިއްޒަތްތެރިްްރައީސް.ް

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:އްޑުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީތޮ

ްއާދެ...ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތުއަޅު ްމިހާރު ްލިސްޓުން ްމިަގނޑު ްނޮޅިވަރަމުްއަރުވަން ްމުޙަދާއިްޖެހެނީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި މަދުްއްރާގެ

ނޑުްފުރުޞަތުނަޝީދަށް ްދަށް.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީްއަރުވާނަންްތޮްއޫޑްދާއިރާގެ.ްއެއަށްފަހުްއަުޅގަ

ް

ްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައް

ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ ްއަްއާދެ! ްވަރަށް ްަހމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސަްށްްެއކުްދަުބވެރިކަމާރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި

ް..ޑޮލަރު.25ްދަންނަވާަލންްބޭނުންވޭްވެސްްއަުޅަގނޑުްްރައްޔިތުންނަށްްްއަދިްރާއްޖޭގެްހުރިހާ،ްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ްފުރުޞަްމަޑުކޮށްލަދެއްވުމަށްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅަގނޑު ްމިްތުދަންނަވަން. ްއަުރވަމުން

ްދައްކާް ްސިސްޓަމުން ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަްގެންދަނީ ްލިސްޓުްގޮތަށް. ްއޮތް ްސިސްޓަުމގަިއ ްމިމަވެސް ވަނީްްަގއި

ްއެދިވަޑަިއގެންފަް ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްއެހެންކަމުންމިހާރު .ް ްނޮޅިވަރަމު، ރާގެްދާއިް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(

ްމެންބަ ްމުޙައްޢިއްޒަތްތެރި ްނަރު ްފުރުޞަތުމަދު ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްހޯރަފުށީްޝީދު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމިހާރު. އަރުވަން

ްވަަޑއިގަތުމަށްްދަންނަވަން.ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިށީނދެްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރި

ް

ްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްނޮ

ްކޮމިޓީ ްޕެޓިޝަން ްއެމް.ޑީ.ޕީްމުަޤއްރިުރކަގެ ްެއއީ ްވަިކވެފަ. ްވަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވީމުން ްސްޮލޓެއް ްވަނީްގެ ނޑު ްއަުޅގަ މަ

ް...ްމިހާރުްއެހެންްޕާޓީއަކަށް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއި ްމުޙައްދާންދޫ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްރާގެ ްމައްސަލަްނިޒާމާްރިޔާޟަށްމަދު ްހުށަހެޅުމުެގްްބެހޭ އެއް

ްފުރުޞަތު ްޢިްއަރުވަން. ްރަޝީދު، ްއަޙްމަދު ްމެމްަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްގަާވއިދަށްްހޯރަފުށީ ްމެންބަރު އްަޒތްތެރި

ްތްތެރިވަން.ްހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތުމަށްްނަސޭހަ

ް

ްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައް

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތު ،ްޑޮލަރުގެްމައްސަަލިއގައ39ްްިއަޅުަގނޑުްބަލަިއގަންނަްގޮތުަގއިްް،ަގއިޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ްއެހެންނަމަވެސް...ްން.ަގއިްައޅުަގނޑުްހަމަްނޫނެކޭްބުނާނައެކީްައޅުަގނޑުްަހމަްސާބިތުކަމާްޑޮލަރުްވީމ39ްަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެ ްދާއިާރގެ ްއިށީނތޮއްޑޫ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެްްދެވަޑަިއގަތުމަށްރި ްޢަލީްްދަންނަވަން.ްތޮއްޑޫ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިށީނދެް ްދަންނަވަންވަޙީދު ްނިޒާމާވަަޑއިތުމަށް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްމައްސަލަް. ްދާއިާރެގްްމިހާރުްއެއްްބެހޭ މީދޫ

ްމަދު.ތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސިޔާމުްމުޙައްޢިއްޒަ

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:އަޙްމަދުްސިޔާމުްމުޙައްމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް
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ްޢަލައިކުމް ްއަްއސަލާމް ްދަންނަވާލަން`. ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް.ް. ްޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެްްމިްބޭނުންވަނީ

ްގެއްިލގެްންމި ްޢިްއޒަތް ްއެްްދަނީއޭ.ްމުިޅްހުރިހާްކަރާމާތާއި ްމުސްުކޅީންްރަްއޔިތުން ްބަލާށޭ.ްކުަޑކުދީންނާއި ްޓީ.ވީ ްތިބީ

ްހިފަހަްއެ ްޢިއްޒަތް ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްބަލާށޭ. ްއެްއްޓަންތިބީ ްޖެހެނީ

ްޮގތުގެ ްއޮތް ނޑަެއޅިފައި ްއޮްތްގޮތުގެް،މަތިންްބޭފުޅުންނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްޤާނޫނުގައިްކަ މަތިންްރައްޔިތުންެގްްގަވާއިުދގައި

ްހުރިހާް ްމިންގަްމެންބަރުންްްމަޖިލީހުގެ ްނަސޭހަސުލޫކީ ްވަނުމަށް ްތެރެއަށް ްވާހަކަްނޑެްއގެ ްއަޅުަގނުޑގެ ްތްތެރިވަމުން

ްނިންމާލަން.ްވައްސަލާމްްޢަލައިކުމް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްފުރުޞަތުްއެއްްބެހޭ ްވާަހކަދެއްކުމަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްމެންނޫން. ްވާހަކަކޮްބަރުއަުރވާފައިވާ ުޅްގެ

ްއަްށގެންގޮސްްެދއްވާ.ްކުރި

ް

ްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައް

ްހަ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްހަޖަމުއާދެ! ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްބައިްަމ ްދަތިތަެކއްްކުރުމުގެ ގައި

ް..ހުރީމާ.

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ބެހޭްްއެއް.ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްމަޑުކޮށްދެްއވާ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްަސލަްިނޒާމާބަރުްމަޑުކޮްށލަދެއްވާ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެން

ްއަރުވަން.ްޙީދަށްްފުރުޞަތުަޓކައިްމިހާރުްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަްއެއްްހުށަހެޅުމަށްްމައްސަލަ

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީްވަޙީްއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުތޮ

ނިމުނީމަްްކަެމއްްނުވާނެ.ްޕީ.ޕީއެުމގެްމެންބަރަކުްވާހަކަަދއްަކއިްކުޅޭްެއއްަޗކަށްްެވގެންްމިޅޭްމިްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތަކީްކު

ްރަމުްރަކުްސިސްޓަމަކުްނެތްްނޮޅިވައެރުިވއިް،އަރުވާަފއިބޭފުޅާްފުުރޞަތުްދެންްއޮންނާނީްމިތާްއިނދިކޮޅަށްްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްތި

.ްއެނގިއްޖެ.ްއަޅުަގނުޑގެްފުރުޞަތުްމީްެވސްްނުެދވޭނެްފުރުޞަތެއްްްގޮތަކަށްްްވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްތިްދާއިރާގެްނަެމއް

ްރިޔާސަތަގޮތަްތި ްހަަމ ްނުެދއްކޭނެ ްފުރުޞަތުކަށް ްއަުޅަގނޑަށް ްހަމަ ްތިކަށް. ްްއަުރވާފަިއ ވަންދެނ2:39ްްްބޭފުޅާ

ްެހނެއްްނުހެދޭނެ.ްްްއވާލަން،ްތިކުރާްމީހުންްލައްވާްގަޑިްދުސަރުކާރަށްްތާއީދު
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު،ްިނޒާމާ ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްފަހުަގއިްްބެހޭ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމެންބަރުެގްކުީރަގއި ްޢިއްޒަތްތެރި އެްއްނޫން.

ްފުރުޞަތު ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއޮންނަނީ ްއެްއއަށްފަހުގައި ްޕީ.ޕީއެމް. ްމެންބަރަކަްށްްމަށްފަހުދިނުއޮންނަނީ ްެދވަނަ އަނެއްކާ

އަރުވަީންްދެވަަޑިއގަތުމަށްްދަންނަވަން.ްމިހާރުްއަުޅަގނޑުްފުރުޞަތުްމިށީނނީ.ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއިފުރުޞަތުްލިބެ

ްމަދުްނަޝީދަށް.ްރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމުޙައްދާއިްނޮޅިވަރަމު

ް

ްހަކަދެއްެކވުން:މަދުްނަޝީދުްވާނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައް

ްދާއިާރގެއާދެ!ް ްތޮއްޑޫ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްރައީސް.ްއާދެ!ްއަޅުަގނޑު ްޢިްއޒަތްތެރި ޢިްއޒަތްތެިރްްޝުކުރިްއޔާ

ްވަޙީ ްޢަލީ ްޖެްއސެވިްމެންބަރު ްކިތަންެމްމައްސަލަތަެކއް ްޕީ.ޕީ.އެމަވީްކަމުގައިްދު ްިރޔާސަތުން ްފުރުޞަތުްްށްނަަމވެސް ފަހު

ްޑީ.އާރު.ޕީ ްްއޮންނަނީ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުގައި ްލިބޭ ްއަށް ޑޮލަރުެގ39ްްއަށް.ްޑީ.އާރު.ޕީ

ނޑުމެންްމައްސަލައިް ް..ވޯޓުނުލީ.ްގައިްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތަންނުދޭ ްގެންިދއުމަށް ްކުިރއަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ނޑުްްކަމަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަލްސާްްވަންާޏްއަުޅގަ ޖެހޭނީ

ްުހއްޓާލަން.ްްމި ްމަޖިލީހުއެހެންްވަގުތު ނޑު ްއަުޅގަ ްފަްސކޮށްލަން.ްދެން ްަވގުތަކަށް ްއެހެން ްމަސަްއކަްތްނޫނީ ްޖަލްސާގެ ގެ

ް.ްްްމިނެޓުގެްބްރޭކަކަށްފަހުގ5ްަކުރިއަްށގެންދާނީް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ް(އަށ14:19ްްްއިނ14:95ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

 ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ްބަދަލެްއް ްައއި ްކޮމިޓީއަކަށް ްމަޖިލީހުެގ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުީރގައި ްފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ!

ް ްެއއީ، ްކަންތައްަތކާދަންނަވައިލާނަން. ްމުައއްސަާސގެ ްާދއިރާެގްްމިނިވަން ްމުލަކު ްހިމެނިވަަޑއިގެންަނވާ ްކޮމިީޓގަިއ ބެހޭ

ިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްްއަށްްގުަރއިދޫްދާއިާރގެްޔާމީންގެްބަދަލުަގއިްއެްކޮމިޓީްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްހަމަޖައްސަވައި ްޕާލަމެންޓްރިޟާ ްޕީޕީއެމް ްއެދި ްފޮނުވާފައިްރީެދއްވުްނ ްސިޓީ ްމަޖިލީހުގެްގްރޫޕުން ްރައްޔިތުްނގެ ްވާތީ

ްމާއްާދެގ29ްްގަާވއިދުެގް ްއެކަންެގް)ނ(2ވަނަ ްމަިތން ްގޮުތގެ ްއިޢުލާންކުރަން.ްެއއަށްފަހުގަިއްްަގިއވާ ްކުރުމަށް އެގޮތަށް
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ނޑުްވާަހކަދެއްެކުވމަށްްފުރުޞަތުއަރުވާފަިއވާްޮނޅިވަރަމުްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްމި ދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްްއަުރވަނީްއަުޅގަ

ްގެންޮގސްްނިންމާލުމަށް.ބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަކޮޅުްކުރިއަށްްމެން

ް

ްންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެްނޮޅިވަރަމު

ްވާހަކަދަްއކައިްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްތަފާތުވުންތައްްްޝުކުރިްއޔާ ްޚިޔާލު ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ަމޝްވަރާކުެރިވގެން

ނުޑްވަރަށްްއުފާކުރަން ްރީޕީްޕާލަމެންޓްއެމް.ޑީ.ް،އަދިްތޮްއޑޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް.އެްއގޮތްކޮށްެލވުނީތީްއަުޅގަ

ނުޑްވަރަށްްއިޚްލާޞްްގްރޫޕްގެްަނއިބު ނޑުްދަންަނވަްންއެކުްޝުކުރުްތެރިަކމާރަީއސަށްްއަުޅގަ ދަންަނވަން.ްާއދެ!ްއަުޅގަ

ްނުކުތާ ްފާސްްބޭނުންވާ ްހަމަ ްކަމެއް ްަމޖިލީހުގެ ްމި ްއެކަމެއްްއަކީ ްުދވަހަކު ްކޮންމެ ނޑުމެްންްުނވާ ްއަުޅގަ ފާސްނުވީ

ްރަ ްދަތިކުރުމަށޭ. ްޙައްސަރުކާރަށް ްވާހަކަފުޅުއްޔިތުންގެ ްިކޔާފައި ްމަސައްކަތްނުކުރަނީއޭ ްައޅުަގނުޑމެން ްެދއްެކވުމަކީުޤގައި

ްޒިންމާދާރު ްހާލެްއގައި ްޤަބޫލުކުރަްންއެްއވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހިންގަންޖެހޭނެ ްދައުލަތް ްދަންނަވަންތޯ ްނޫން. ކަމެއް

ްއިތުރުކުރަ ްއެހެންނަމަވެސްރެވެނިއު ްޖެހޭނެ. ްވެްސ ްއިްން ްއަާރްރެވެނިއު ްއެއަރޕޯޓަށް ްމާދަމާ ްކިޔާަފއި ތުރުކުރަންށޭ

ް ްއަތުން ްމީހަކު ްދައުލަތ299ްުކޮންމެ ްނަގަން ނޑުމެންނަްންޑޮލަރު ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅުއްވާއިރަށް ްއޭތިްހަމަ ްކިހިނެއްތޯ ށް

ްއެފާސްކުރެވޭނީ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްބަް. ްއެކަމާ ްއަުޅަގނޑުމެންނެއް. ްނުކުރާނަން ްނުކުރެވޭނެ. ްފާހެއް ަޔކުްކަމެއް

ްއޮންނާނީް ްެއއްބަސްވެަފއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަދންނަވަންތޯ ްުނކުރާނަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރުޅިއަަޔކަސް ކިތަންމެ

ްަތރައްޤީކުރުމަށް ްއެއަރޕޯޓް ްބޭނުންާވްބައެއްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޤާްޓަކައި ްނިޒާމުތައް ްކަހަލަ ްނެގޭ މޭްއިމުކޮށްދޭނަފައިސާ

ްއިޞްލާޙުކުރިއިުރގަ ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ްއަުޅގަް.މި ްއޮްނނާނީއޭރު ްއެއްބަސްވެަފއި ްނެގ25ްުްނޑުމެން މަށްްޑޮލަރު

ްއެއްބަްސވަމޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއްބަްސވީ ްއެންމެ ްެވސް ްޕީޕީއެމް ްވެްސ، ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއަދި ްެވސް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއޭރު .25ް

ް ްނަގަން.ްކުއްލިައކަށް ްޑޮލަރު ްތަނަށް ްމި ްހުށަހަޅުއްވާިއރު ްެއްބޮޑ39ްުބިލު ްބޮޑުވީމާ ްޑޮލަރަށް ްރައްޔިތުނ5ްްްވާ ޑޮލަރު

ްއަޅުަގނޑުެމންނެއް ްނަގާކަން ްއިނގޭތޯ.ްދެންްއަތުން ްނުދޭނަމޭ ްދައުލަތުގެްްވޯޓެއް ްތިބެނީ ްމި ްމިތާނގައި ނޑުމެން އަޅުގަ

ްށްްކަނަްއިމްލާްކުށްތައްްރަނގަޅުކުރާދައުލަތުންްމައްސަލަްހުށައެޅުްއވީމާްޭއގައިްހުންްފަރާތުންްހުށައަޅާްމައްސަލަތަކުގައި

ްއަ ްގޮތުންނޫން. ްއުސޫލެއްގެ ްބުނަނީ ްމި ނޑުމެން ްްޅުގަ ނޑުމެން ްަނގާކަށ39ްްައޅުގަ ްނުކުރަމޭ.ްތާްޑޮލަރު އީެދއް

ްހުށަހަޅުއްަވއިްޑޮލަރ25ްުްއެހެންނަމަވެސް ްވެސް ްމިއަދު ްހަމަގައިމުނަގަން ްއޮތްްްފިްއޔާ ްއެއްބަސްވެަފއި ްކުރިން ވެްސ

ްވޯޓު ްައޅުަގނޑު ްޤަބޫގޮތަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްރެވެދޭަނން. ްއެކަަމކުްލުކުރަން ްކަމަށް. ްެނގެންޖެހޭނެ ްނިުއ

ްއެނގެންއަޅުަގނޑުމެން ްނަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޓެްކސެއްޖެހޭނެ ްކިހާވަރެްއގެ ްނަގާނީ ްދާއިރާއަކުން ކަްންކޮްނމެ

ްއެބަ ްަނގަންެވއްޖެްޖެހޭްއަޅުަގނޑުމެން ްޓެކްސް ްބޮޑަށް ްމާ ްއެހެންނޫނީ ްރާއްޭޖގަިއްަކނޑަައޅަން. ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއާޔ

ްޕްރޮޑެކް ްއެބަްޓުމިހިރަ ްޤައުމުތައް ްއެހެން ްދުނިޔޭގަްހުރި ްއެހުއްޓޭ ްޚުޠޫރާ. ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ތްތެރިްހެންވީާމ،

ވަނީ.ްއެހެންވީާމ،ްްއަހަރ19ްުއޮތީ.ްސިޔާީސްގޮތުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރާްއޖޭގައިްހަމަޖެހުމެއްްނެތްތާްްހާލަތެއްގަިއްމި



97 

 

ްއަޅުް ްތެރޭަގއި ްއަހަރު ްދިހަ ްފަތުްވޭތުވެިދޔަ ްގޮންޖެހުންތަާކ،ްަކމަވެރިަގނޑުމެންގެ ްކުރިމަތިވާ ްށް ްހުރިހާ ކަންތައްތަކަީކްމި

ްވޯޓު ްއަޅުަގނޑުން ްދައުލަތަށް ްވިސްނަންޖެހޭނ39ްްެަލއިގެްނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާސްކުާރއިރުަގއި ްަނގަން ޑޮލަރު

ްނޫން ްދަތިކުރުމެއް ްސަރުކާރަށް ްއެހެްނވީމާ، ްކަންތައްތައް. ްިވްސނުްމީގައި، ނޑުމެންްއެްއވެސް ްއަޅުގަ ްނެތް މެއް

ނ ްއަުޅގަ ްވެސް ްފަސޭހަކޮށްދޭން ްަސރުކާރަށް ްދަތިކުރުމުގެ. ްއެހެންނަމަވެސްސަރުކާރަށް ްބޭނުންވޭ. ސަރުކާރުްންްޑުމެން

ްޒިންމާދާރުކަމާ ްއެބަްވެސް ްކުރަްއވަން ްއެްއެުކްަކންކަން ްހަމަ ްފޮނުާވްޖެހިަވޑަިއގަންނަވާ.ްމަޖިލީހަށްްސަުރކާރުން ްއެޗއް

ްފަހަރަ ްތައްްކުކޮންމެ ނޑުރަބަރު ްތަްއގަ ނެޑއްހެން ްރައްޔިތުްނގެްގަ ްިމއަދު ްޮގއްސިއޭ. ްެއކުެވގެން ްމާޒީއާ ްޒަމާން ޖަހާ

ްއެކަ ްވިސްނަިއ،މަންދޫބު ްފުރިހަމަކޮށް ްމެދު ްސަބަބުްންްންކަމާ ްެއކަމުގެ ްދިރާސާޮކށްގެން ްގޮތުން ްބެހޭ ެއކަންކަމާ

އަޅުަގނޑުމެންްކަންަތއްތައްްިމްފާސްކޮށްދެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއިޤްތިޞާދަށްްކުރާނެްއަސަރުަތކެްއގެްމައްޗަށްްބިނާކޮްށގެންް

ް ްއަތުން ްމީހަކު ްކޮންމެ ްއަންަނ ްެއއަރޕޯޓަށް ްފޮނުވަފާނެ ްސަރުކާރުން ްމާދަމާ ްދެން،59ްްހަމަ ްނަގަން. ޑޮލަރު

ްދަތިކުރުމަށް ްދައުލަަތށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްތާއީދުުނކުރީމަ ްެއއަށް ްދަްއަޅުަގނޑުމެން ްއަށް ްރެވެނިއު ްނޫނީ ްތިކުރުމަށްޓަކައި

ްަކމަކަށް ްކުރަީނ ްކަންތައްަތއް ްް،ޓަކައި ްޖާގައެހެން ްފުރުޞަތާއި ްޤަބޫެލއްްްވިދާުޅވުމުެގ ްައޅުަގނޑު ްކަމަކަށް އޮންނާނެ

ްރާއްޖެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްދަންނަވަންތޯ ްަނގަންްނުކުރަން. ްޑޮލަރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަތުން ްމީހެއްގެ ްކޮންމެ ްފުރާ ް،އިން

ްމިސާަލކަށ39ްް ްނަގަން ްބޭހަށްްޑޮލަރު ްބަލިވެގެްނ ްއުޅޭްްހުށަހަޅާއިރު ްހާލަތްތަކުގައި ްމިކަހަލަ ްމީސްމީހުންނާ ދާ

ްހުރި.ްއެހެންނަމަވެސްމީސްމީ ްއެބަ ްދެންްހުން ްިދވެހިންނަށް ްބިލުގައި ްހަަދއިދީްމި ްގޮތްތަކެއް ްލުއި ްެއބަްކޮންމެވެސް ްފައި

ްއެހެންނަމަވެސް ްވިސްނަންޖެހޭްހުރި. ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންތަކަށް ްހުރިހާ ްފައިސާކޮޅުްމި ްހާލުން ްވަރަށް ނެ.

ްއަތޮޅު ްއަޅުަގނޑުެމން ްއެްއކޮށްލަިއގެން ްރައްޔިތުން ްދިރިއުޅޭ ްދުވަތަކުަގއި ްއެތައް ްމާލޭގައި ްއައިސް ހަުކްރަށްރަށުން

ްފުރައިް ްމިމަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ނޑުމެންްްގެން ްއަުޅގަ ްކަންކަން. ްިވސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމީ ދެވެނީ.

ްދުް ްމިްްވަހަކުޑީ.އާރު.ީޕއަކުން ްނުކުރާނަން. ްތާއީދެްއ ްލީްެވސް ްިބލު ްމި ްއަނެްއކާ ްްކަމުަގއިދައުރުަގއި 39ްވީނަމަވެސް

ްއެކަމަކު ްނަގާކަށް. 25ްްްޑޮލަރު ްޭއގެ ްޕީޕީއެމާްޑޮލަރު ްާއއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ އެންމެންްްނާއިއަޅުަގނޑުމެންް،ކުރިން

ދަތިކަމެއް.ްް،އުނދަގޫްކަމެއްްކަންްކުރަންޖެހޭތީ.ްމެހެންްވެސްްމިއެއްބަްސވެފަިއވާްއަދަދެއް.ްެއްއަދަދުްއެއްބަސްވީްކޮން

ްމިކަން ްއެއްަބސްްއެހެންނަމަވެސް ްއެ ްއެއްބަްސވީ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުންްުކރަންޖެހޭތީ ްއެްއގޮތަށް ުވމާ

ްއަހުށަހެޅިއްޖެ ްއޮނަރއްޔާ ްއެއްބަްސވުމަށް ނޑުމެްނ ނޑުކުުޅގަ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްިޢއްޒަތްތެްރާަނން. ްާދއިރާގެ ރިްތޮއްޑޫ

ްވަޙީ ްޢަލީ ްއަުޑއަމެންބަރު ްވާހަަކފުޅު ްބޭނުންވާތީެވްފުރުޞަތުދެދުގެ ްިރކޯޑަށްހާލަން ނޑު ްކުރިްންއަުޅގަ ަޓކަިއްްން.ްއޭގެ

ްމުޤައްރިރުެގް ްކޮމިޓީގެ ްޕެޓިޝަން ްގުިޅގެން ްބަދަލުވުމާ ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންވޭ ދަންނަވާލަން

ދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްްރެއްްނޫން.ްއެހެންވީާމ،ްހޯރަފުށީޑަކީްޕެޓިޝަންްކޮމިީޓގެްުމޤައްރިމަގާމުްވަނީްހުސްވެފަ.ްައޅުަގނ

ްޓޭބަލްމެންބަ ްމިައދު ްކަންބޮުޑވުން ްހުރުގެ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ނޑެްއ ްއަުޅގަ ްޕެޓިޝަްނެގްކުރާނީ ށަހެޅިފައިވާ

ްދަންނަވާލަމައްސަލައިް ްެވސް ްރައްޔިތުންނަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްތުރާކުނުގެ ްވަގުގައި ްމި ްބޭނުންވަނީ ނޑުެގްން ްއަޅުގަ ތު
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ްއެއިޚްތިޞާޞް ްނޫނޭ ްތެރޭއަކު ނުޑްތަުކގެ ްއަުޅގަ ްއޮތްއިުރގައި ްތެރޭގައި ްއިޚްތިާޞޞްތަުކގެ ްައޅުަގނޑުގެ ްއޮތީކީ. ކަން

.ްހުއްޓިފައިްއޮތީވަީނ.ްއެކަންްއިދާރީްބަެއއްްދަތިތައްްހުރެގެންްްކޮމިޓީްފާސްކުރެވިފައިްށަށްްާދންރަކޮމިޓީްބާއްަވއިްއެް

ްަތސައްލީްއެހެންނަމަވެސް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްއިރާދަކުރަިވއްޔާ ްަވޑަިއގެންނެވުާމއެކު ްމުަޤއްރިަރކު ްުލޔެްއާ ްލިބޭނެ.ްއަށް އް

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްރިޔާސަތުންވާހަކަެދއްެކވުން:

ްފުރުޞަތުްއާދެ! ްދެން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެރުވާފަިއވާްއަމިހާރު ްފުރުޞަތު ްވާަހކަދެއްކުމަްށ ްއަޅުަގނޑު ްކުރިން ްރުވަނީ

ްމެންބަރަށް ްދާއިާރގެް.ޢިއްޒަތްތެރި ްވަޙީްއެީއ،ްތޮއްޑޫ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރިްޢިްއޒަތްތެިރ ްދެން ްއެައށްފަހުގައި ދު.

ްއަރުވާނަން.އްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުޢިްއެމް.ޑީ.ޕީގެްދެން،ްޖެިހގެންްޮއތް

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްސަރުކާރުގެޝުކުރިއް ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާފުކުރައްާވތިްޔާ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމި ްސަުރކާރުެގްފަރާތުން ްބަޣާވާތުގެ !

ްޓެކްނޮލޮޖީ ްއިންފޮމޭޝަން ްިޚދުމަތާއި ްޓެލެކޮމިނިކޭޝަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްގޮުތްންްގެފަރާތުން ްގުޅޭ ޚިދުމަތާ

ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްބިލާ ްއަްހުށަހަޅާފައިވާ ްވާހަކަ ްއޮތް ްރައްޔިތުންނަށްްދަންނަވާލަން ްބާޣާވާތްކުރުމަށްފަހު ކީ

.ްޕީޕީއެމްގެްޕާލަމެންޓްީރްގްރޫޕުެގްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނުދޭިމްސަރުކާރަކުންްހުށަހަޅަމަކުްންހުރިްއެްއވެސްްކަމެއްްފައިދާ

މިއަދުްބާޣީްްޔިތުންަނށްްސާފުވާންޖެހޭ.ޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްަރއްއްދަވަުމންްގެންދެވިްއިތުރުފުުޅ،ްމިއަދުްއެްހަްޝަރީފު

ްފަސި ްކޮންމެ ްސަުރކާުރން ްވަޙީދުގެ ްމުޙައްމަދު ްައތުން ްސީދ39ްާންޖަރެއްގެ ްފެއިލްވީ ްބިލު ްހުށަހެޅީ ްއެ ްނަގަން ްޑޮލަރު

ްއަތް ްސިސްޓަމުގައި ްޮގވަިއގެން. ްސިސްޓަމު ްމުޖްތާޒުގެ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްގްރޫޕުގެ ްޕާލަމެންޓްރީ ންވީްލަޕީޕީއެމްގެ

ްނޭނގިގެން.ްސިސްޓަމުތަ ްފިތިގެން،ްގެނެއް ްްމެދަށް ްގެއްލިގެން. ްވޯޓު ްޕީޕީއެމައެއް ްކިޔަނީ. ްމި ްކީކޭތޯ ްވަޙީދުްދެން ކީ

ްނެއްޓި ްމަސައްކަތްްސަރުކާރުން ްދައްކަްނެވގެން ްކަމަށް ްެއްއޗެއް ްނެއޮތް ްކަމެއް ްމިއަދުްކުރާނެ ްސަރުކާރު ްވަޙީދު ްތ.

ްވެގެންް ްމިއަދު ްހެދި. ްޕީޕީއެމާ ްޕާލަމެންޓްދެމިއޮންނަނީ ްީޕޕީއެމްގެ ްގޮތަކީ ްގްރޫޕުއުޅޭ ްލީޑަރުރީ ްރިޔާސީްް،ެގ ނުވަތަ

މިްއަންނަްހުކުރުްްނާތީްއެކަންްހަޖަމުނުކުރެިވގެންދަނީ.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ދުްނުކުންކެންޑިޑޭޓާްދެޮކޅަށްްމުޅިްިއއްިތހާ

ް ްރޭ ްވަރުގަދަދުވަހުގެ ްއިތުރަށް ްޕާޓީ ްއިތުރަށްެވގެންދާނެޖުމްހޫރީ ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްޕީވަރުގަދަްް. ްފަހަރަކުްެވެގންދާނެ. ޕީއެމުން

ްލުހެ ްމިއެްއޗެއް ްޙަޤީޤަްމުން ްޢަބްދުދަނީ.ްމީ ނޑުމެން ްދަންނަވައިފިهللاްތް.ްއަުޅގަ ްަފހަރަކު ްއެަތކެއް ްވަޙީދުްޔާމީނަށް ން

ދާްހޯދަންްއެއްްހޯދަން.ްވަޒީރުންްބަހައްޓަިއގެްންސަރުކާރަށްްފައިްވަނީްހުރިހާްފައިދާްކަންތައްްނިންމާށޭ.ްއެްމަނިކުފާނު

ްއި ްއާމްދަނީ ްސަރުކާރަށް ްފާސްކުރާކަށްބޭނުންވޭ. ްބިލުތައް ްްތުރުކުރާނެ ްޢަމަލުކުރަންޏާ ްއެގޮތަށް ްނުވޭ. ދެންްބޭނުމެއް

ްވެިރކަމަށްް ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނުލާނަން. ްއަތެއް ްގަަޔުކ ްވަޙީދު ްދުވަހަކު ްބޭނުންވާ ްޕީޕީއެމް އަޅުަގނޑުމެން
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އަދިްމަގުމަތިންްވިޔަްސްބަޣާވާތެއްްކޮށްގެނެއްްނޫން.ްް،ންްވިޔަސްންގެްމަޖިލީހުގެްތެރެއިނީްރައްޔިތުއަންނަންްބޭނުންވަ

ްއަން ްވެިރކަމަށް ްާރއްޖޭގެ ްސާފުއަޅުަގނޑުމެން ްރައްޔިތުންެގ ްބޭނުންވަނީ ްއިްނތިޚާނަ ްޢިްއޒަތްތެރިްސީދާ ްވޯޓުން. ބީ

ްުސވާލުކޮށްލަންްރައީސް. ްައޅުަގނޑު ްހަދަމުންދާއިރު ްއޮތޯރިޓީަތއް ްަބއިތުލްމާލުގަިއްމިފަދަ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖެހޭ

ްއެފޯޑުކިހާ ްކަންކަމަށް ްމި ްކުެރވެނީވަރަކަށްތޯ ްމުއައްސަސާ ްމިނިަވން ްކިތައް ްތިބީ.ް. ްމި ްހަދައިގެން ްއަޅުަގނޑުމެން ތޯ

ްދައްކަ ްފަރާތަކުން ްކޮންމެ ްއަންނަ ްހުޅުވައިމިތަނަށް ްއޮފީސް ްނެތޭ. ްބަޖެޓެއް ްހުރީ.ްްނީ ްފައިސާ ްވަރަކަށޭ ލަްއޕާ

ްމިއަޅުގަް ްގޮއްަސ.ްކައުންސިލްތަުކަގއިްްނޑުމެން ްގޮއްސަ.ްހިންނަވަރަށް ްގޮއްސަ.ްފުަވއްުމލަކަށް ްއަށް ްައއްޫޑްސިޓީ އައީ

ްެއއްތޯްމިތަނަށްްއަަރއި،ްބިލުްދައްކާެންފައިސާްނެތި.ްދެންްކޮންްާވހަކަކައުންސިލަރުންްތިީބްމާޫޔސްވެފަ.ްކަރަންޓުތިބިް

ްދައްކަނީ ްމި ްމެންބަރު ްނިސްބަތާ ްރަްމޒެއްްޕީޕީއެމަށް ްަސރުކާރުގެ ްޕީޕީއެްމގެ ްސަރުކާރެއް. ްޕީީޕއެމްެގ ްމީ ގޮތުަގިއްްގެ.

ްޕީޕީ ްމީ ްވަޙީދު. ްބާޣީ ްހުންނަނީ ްމިބަހައްޓާފައި ްސަރުކާރެއް. ްސީދާ ްސާފު ްމިްްއެމްގެ ްއެހެންވީމާ، ްސާފުކަން. ްވަރަްށ

ްބިލު،ތަ ްލީ ްހޯދަން ްއާމްދަނީ ްމިއަދު ްޕީޕީއެްނަށް ްބޭރުކޮށްލީ ްބިލު ްސަރުާކރުގެ ްވޯޓުވަޙީދު ްސާުފކޮށްްްްމގެ ޭއގައި

ްނެްއޓިނައި ްކައިރިން ްވަޙީދު ްޕީޕީއެމް ްގޮތުން ްއޮޅުވާލުުމގެ ްަރއްޔިތުންނަށް ްނެްއޓިް،ސްގެން. ްކައިރިން ްއެްމ.ޑީ.ޕީ ާމް،

ްޢަ ްބަހާއި ްނެތް. ްކަމެއް ްދައްކަންއުޭޅނެ ްބަޔަކަށް ްޕީޕީއެމްްސާފު ްތަމްސީލުކުރަމުންދާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި މަލުން

ްދެ ްސިދައްކަމުންދަނީ ްގެނެސްގެންްއޮޅިެއއްނުވާ ްބްރާދާސް ްައރުތޫރު ްވަޒީުރކަމުަގއި ްޔާސަތެއް. ްޕީޕީއެމްގެ ވަޒީރުން.ްއުޅެނީ

ޅިްދައުލަތުަގއިްިނކަންްކުަރމުންދަނީްޕީޕީއެމްގެްމެންބަރުން.ްމުފަިއސާްލިބެނިވިްބިލުތަްއްބޭރުްހުރިރައްޔިތުންނަށްްފައިދާ

ްް،ލަްއވާބައްލަަވއި ްއިހަކަށްދުވަހު ްވެރިޔާްމަޕީޕީއެމިސާލަކަްށ ްަނމުގެ ްދިގު ްއެންމެ ްނިސްބަތްވާ ްށް ްޖަމާލުް، ޢަީޒޒު

ްުކޑަކުރަން.ްކޮބައި ްޗުއްޓީ ްމުވަްއޒަފުންގެ ްހުށަހެޅުއްވީްިސވިލްްސަރވިްސގެ ްއެ ްއޭގެްޯތްލިބޭްފައިދާްއަބޫބަކުރު ން؟ްއަކީ

ްކުަޑކުރަންޏާްރައްޔިތުންގެް ްުޗއްޓީ ްމެންބަރުންގެ ްއެްމަޖިލީހުގެ ްނޫންތޯ. ްރަނގަުޅވާނެ ްމެންބަރުންެގްްއީމާ ޕީީޕއެމްެގ

ްތިތެރެއި ްޗެމްބަރުގައި ްމި ްެވސް ްަވގުތު ްމި ްޙަން ްޙަމްދޫން ްޢާރިފާއި ްޢަލީ ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްއެކަނި.ްބީ މީދު

ެއކަނިްވަދެވެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމުޖްތާޒުމެންނަށްްްތަޢުރީފުކުރަން.ްއެހެންނޫނިއްޔާްވޯޓުލާްގަޑީއަޅުަގނޑުްއެްބޭފުޅުންނަށްް

ްްރަނގަޅު ްޢަީޒޒުފެންނަސިސްޓަމު ްއެހެންވީމާ، ްވޯޓުލެވޭނީ. ްތިބިގެންނޫންތޯ ްމިތާ ްކަހަލަްްކަން. ްއަބޫބަކުރުމެން ްޖަމާލު

ްބިލު ްފައިދާހުރި ްރައްޔިތުންނަށް ްބޭފުޅުން ްބުންނަންވީ. ްއާއެކޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއަށްތޯ ްގެންނަނީ. ްއެ މަޖިލިސްްތޯ

ްތިން ްއަހަރުގެ ްޗުްއޓީަގއިމެންބަރު ްމަސް ްއުޅެްޒީބެފަިއ،ްޢަްތިބެްހަތަރު ްުޗއްީޓގަިއްޗުއްީޓކަމުަގއި ްހުރިހާ މިްް،ފައިްވެސް

ދެއްތޯްޢިްއޒަތްތެރިްް،ނެތް؟ްޯތްއެްބިލުަގއިްހުރިްފައިދާްެއއްްުކޑަކުރަން.ްކޮބައިްއްޓާލަނީްިސވިލްްސަރވިްސގެްުޗއްޓީވަ

ްގަމުންްމިްކޮްށގެންްހިންބަޣާވާތްކާުރްނެތިްމިްސަރުމާ،ްޙަޤީޤަތެްއްސިޔާސަެތއް،ްއުރަތްޕެްއ،ްެދްއުިޅްރައީސް.ްއެހެންވީ

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުންގެ ްނަގަންެޖހޭ. ްެޓކްސް ްއެއަރޕޯޓް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ްޒަމާެނއްެގ ްޙަޤީޤަތުގައި ދަނީ.

ްއިޤްިތޞާދީމާ ްއާއި ްކޮމިޓީ ްނަްއާލިއްޔަތު ްޓެކްސެއް ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓް ްހެދި ްއެހެންނަމަވެސްްއެްއކޮށް ްއެއްބަްސވީ. ގަން

ްހު ްމިތަނަށް 39ްްށަހަޅާއިރު ްދިވެހިރާއްޖ49ްެޑޮލަރުން، ްބިރުގަންނަވަރުެގްްޑޮލަރުން ްއަންނަން ްފަތުރުވެރިން އަށް
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އަޅުަގނޑުމެންްދާްބޭރުްޤައުމުތަކުގައިްވެްސްްހެއްްނުކުރާނަން.ްއެހެންނަމަވެސްގެންްއަޅުަގނޑުމެންްފާއަދަދުތައްްޖަހައި

ްަނގާ ްއެްއޗެއް ްއެތެރަާވއިރު ްޤައުމުތަކަށް ްބަޣާވާްމައްަސލަްއެީއކީް.އެ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްނޫން. ްތިިބްއެއް ތްކޮށްގެން

ްފައިސާދޭކަށް ރާއްޭޖގެްރައްޔިތުންނަްށްވަރަށްްސާފުކޮށްްއެނގެްންކުރާނަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްާތއީދެްއްނުްބަޔަކަށް

ްއިއްޔެ ްޖެހޭ. ްފެށިގެްއެބަ ްފެންނަމުންއިން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްން ްމަންޒަރެއް. ްއެންމެ ްވޯޓުނުލަްއވާޭށ.ްދައްތިހާއިދަނީ ކަށް

ްވޯޓު ްސަކޯލިޝަނަކަށް ްޕާޓީަތުކގެ ްއެކިއެކި ްތަފާތު ްޒިންމާނުަލއްވާށޭ. ްާގއިމުނުކުާރށޭ. ްފަރާތެއްްނަގާރުކާެރއް ނެ

ްހުސް ްފަރާތްތައް ްކްރެޑިޓުނަގާނެ ްޚިްނުހުންނާނެ. ްރަނގަޅު ްރައްޔިތުންނަށް ްމިްއުޅޭނީ. ްނުލިބޭނެ. ދުމަތްތަކެއް

ކުަރންވީްެއއްްފިކުރު.ްމިއަދުްއިާރދަކުރެއްވީތީްާރއްޖޭގެްއެންމެްރާްއޖޭގެްރައްޔިތުންްއިންތިޚާބުިދވެހިްޓަކައިްށްސަބަބުތަކަ

ްއިރާދާކުރަިވއް ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްބަޔަީކ ްތާއީދުކުރާ ްބަޔަކު ްއަނެއްކާގިނަ ްރޭ ްދުވަހުގެ ްހުކުރު ްބޮޑުކޮްށ،ްާޔ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ވެސް

ްޖެހިގެންދާނެ ްމެކުހަށް ްރަީއސް..ްޢިއްގަދައަށް،ްހަބޭހަށް ްއަންނާނީްޒަތްތެރި ްވެލި ނޑިައކަށް ްތު ނޑިް.ވޮޑޭ ްތު އަުކްްގިރާ

ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްވެްސ ްނިންމާލުމުން ްއަުޅަގނޑު ްނުހުންނާނެ. ްާޢއްްވެްއޔެްއ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ މުްއަކީ

ްމާތް ްއެއްކޮށް ްމަސައްަކތާ ްއެކުރާ ްމެންބަރުން ްهللا ްއަލުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރާއްޖޭގެްހެޔޮަރޙުމަތްފުޅުން އަނބުރާ

ްއިންޗި ްކުޑަ ްައޅުަގނުޑމެން ްކޮށްދޭނަމޭ. ްަކމެއް ްހެޮޔވެރި ްވެްރައްޔިތުންނަށް ްމަަސއްކަުތގަިއްއެްއ ްމި ސް

ްނުޖެހޭނަމޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ފަހަތަކަށް

ް

ްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަށްޮގޅީ

ްަރއީސް.ޢިްޝުކުރިއްާޔ. ްއެންްއްޒަތްތެރި ްަރއީސްައޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި ްުއފާވަނީ ްއިންަނވަްމެ ނީޑަގއި ްގޮ ިއގެންްތި

ްޕިއްޕިއްޑި ްމީހުން ްނިސްބަތްވާ ްޕީޕީއެމަށް ްދެރަވޭ ްއެހެންނަމަވެސް ްދެމުންދާތީ. ްަވގުތުަތްއ ްގޮުތގައި ޕާޓީްްނާޖާއިޒު

ްޕޯޕޯް،ހަދައިގެން ްހަދައިގެން، ްޕާޓީ ްހަޅޭްމިްްއިަލއްވާފަްިޕއްޕިްއޑި ްލަދުތަނުގަިއ ްއަުޅަގނޑު ްުނވިކޭެންއްެލވީމަ ްއެ ގަނޭ.

ްސައިޒުމި ްެއކި ްހަޅޭހާރަކު.ްއިއްެޔގައި ްތަޅުއަޅުވަަސއިޒުން ްސަރުކާރު ްބާޣީ ްމީ ްއްެލވީ ވޯޓުން،28ްްް،27ންީވއޭ.ްމިއަދު

ް ްތިބެނީ ްނުލާ.ްެއކަމަުކްހަތާވީސްމެންބަރ29ްުްމެންބަރުން.29ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްެވސް މީތިްްއަާށވީހުންް،ންެގްވޯެޓއް

އުޅޭްއެްއޗަކީްމިހާރުްއަޅުަގނުޑްްހަދަންްމިްޑޮލަރުްކާމިޔާބުުނވީ.ްޓެލެކޮމިނިއުޭކޝަނާްބެހޭްގޮތުންްއަނެްއކ39ްާބަލިވީ.ް

ްއުޅޭ ްމި ްވިްއކާލަން ްސީދާްޖައްވު ްހަމަ ްއޮންނަނީ ްމި ްމިހާރު ްތެެރއިން ްޖައްވު ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ. ީނ

ްމަޓްރޭ ްގޮތަށް ްސްޓެއްްންގަލެއް ްއެހެންނަމަވެްސ ްދާވަރަކަށް. ްކުރަންޗަށް ްކަމެއް ްތްރޫކޮށް ިތްްވެއްޖެްއޔާްލައިޓް

މިހެންްފޭކޮށް.ްޖައްވުްފެންނާނެްމަތިންްްަވއިފަިއްވެސްްހުންނާނީ،ްއިރުފެންނާނެްވައިފައިްސިސްޓަމަށްްލާްބޭފުޅުންނަށް

ްއެހެންނަމަވެސް ްފެންނާނީ. ްގޮސްްމިހާރުްފޭކޮށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްފެންނަނީްބަލައިްޖައްވު ްމި ްއެްއޗަކީ ްވާ ލާއިުރ

ް ްއޮންނަނީ ްމި ްއަނެްއޮކޅުން ްއިންިޑޔާ. ްޑިއަްއެްއކޮޅުން ްގާގޯްޑިޔަގޯާގސިޔާ. ްސިޔާ. ްފެންނަނީްދެން ްމި ްފަރާތުން އަނެއް

ްމައްސަލަ ްމީ ްއުޅެނީއިނގޭތޯްއަކީްއެފްރިކާ. ްމި ްިވއްކާލަން ްޖަްއވު ްައޅުަގނޑުމެން ..ްް އަށްވުރ1969ްްެައނެއްކޮޅުން،
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ްމިކުރި ްދުްއވާލަން ްއެބަްއަށް ްހަދާން ްއަޅުަގނޑު ްރާއްޖެް،ހުރިްއުެޅނީ. ްއެތެރެކުރީްވޯކީޯޓކީ ްފާެޑްއގެްވެްމައަށް ސް

ްހަނދާން ްނަގަްނއުޅޭ ްވަކިލައިސަންސެއް ްރަޖިސްޓްރީކުރަން ްއެްއޗެހި ްޓީވީ ްއަނެއްކާ ްގެންގޮސްް. ،ްގެންްތަނަކަށް

ްގޮތަކަ ްކަހަލަ ްއެންމެން ްހުރިހާ ްދަތުރުކުރާ ްފަހާރާއްޖޭަގއި ްއާއި ްޓީީވ ްރަޖިސްޓްރީށް ްމީހުން ްގެންނަ ްފޮއްޓާ ވިްދުކުރަން

ްިމްއުޅެީންރާއް ްހަދަިއގެން ްއޮީފހެއްގެ ްއަންނަނީ.ްމި ްމި ްަރއްޔިތުްންގަނަހަދާން ްއެންމެހައި ްމިްތަޅުްޖޭގެ ްހަމަ ވަން.ްމީ

ްކަމަކީ. ްއުޅޭ ްމަކަރާްްކުރަން ްވަާޔއި ްަޖއްާވއި ނޑާއި ްކަ ްޤައުމުގެ ްހީލަތުން ްހުރިހާއި ްޖަހައި،ްބަޑިތަަޅއިްފަޒަޔާ ްތަނަކަށް

ްމި ްމިހާރު ްފަނާއަރުވާލުމަށްފަހު ްއެންމެން ްބަޣާވާތްްހުރިހާ ްމިއައި ްމީހުން ްލ.ްކުރި ްެވގެން. ްިވއްކާލަން ްޖަްއވު ްއުޅެނީ

ްއަތޮ ްއަްއޑު ްހިތަށްއަތޮޅާއި ްއަޅުަގނޑު ްވިްއކާލީމަ ްވާީންޅު ްއަތޮޅަށް ްހުވަދު ްޮއންނަ ްމެދުގައި ްދޭތެރެ ްއެ އަަރނީ

ްމީކިހިނެއްބާަވއޭ ްެއގްރިމެންޓު.ްމި ްއޮތް ްހަދާފައި ްއަްހުން ްބަލާލިއިުރްއޮަގއި ްވަށްަކޅިން ނޑު ްއެޅުގަ ްކުރާްްންނަނީ މީހުން

ްގެއްލުމެއް ްރައްޔިަތަކށް ްކަމަކުން ްކޮންްއެްއވެސް ްމީ ްކަމަށް. ްނޫފުލޭނެ ްތަނަކު ްއެްއވެސް ްދަޢުވާ ކަހަލަްެވއްޖެްއޔާ

ްނޫންތޯ.ްއިް.ކަމެއްތޯ ްކަތިލަނީ ްސީދާ ްހަމަ ނޑައިލާަފއިރައްޔިތުން ްކަ ްލޭާނރު ްކަރުން ްމަސްވެރިންގެ 22ްބޯލީ.ްްއްޔެަގއި

ް ްރުފިޔާ ްއަށް ްމަސް ްމިްރުފިޔ6ްާވިްއކި ްބޯްއަށް. ްނޭނހަމަ ްލޭ. ްރައްޔިތުންގެ ްނޫންތޯ ްތިއްބާލަނީ ްއަޮތޅުްް،ގި ހުވަދު

ްހޭއަ ްވަރަށް ްއެހެންނަމަވެސްމީހުންނަކީ ްބައެއް. ްތިބި ްއިްއެްރާ ްއެްއކަލަ ްހުއްޓާ ްނޭގި ނގިޭރސީވިލާތަްށްމީހުންނަށް

ކޮށްގެންްޯކސްް.ްއެއީ،ްާނޒިމު.ްއެަތނުންްވައްކަންްކިަޔވަންްފޮނުވިްދިވެހިްސަރުާކރުގެްފަރާތުންްޓެކްނޮލޮޖީއާްެބހޭްމީހަކު

ްމި ްމީހަކު ްއައި ްމިްނުނިންމާ ްސަރުކާރަށް ްއެމެރިކާ ްްއުެޅނީ ްއެމެރިާކ ްވިއްކާަލިއގެން. ްމީނަގެްތަން ްއެނގޭ މީހުންނަށް

ްހު ްގޮސިސްޓަމު ްެއމެންނަ ްއެތް. ްމީހުންނަށް ްމިރިކާ ްބަޣާްނގޭ ްއިންކަން.ްތަނުގަިއ ްއެބަ ްބާޣީއަކު ވާތްކޮްށގެްނ

ްނުލިބޭް ްލާރި ްވިްއކާނެކަން. ްއަހަރު. ްމި ްފާސްކުރީ ްބަޖެެޓްއ ްބޮޑު ްއެންމެ ްބޮޑު ްމިހާތަނަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ 17ްކަން.

ްއެ ްކުޑަ ްބިލިއަން. ްބަލައިލަބަލަ. ްއަރައި ްގޮސް ްރަށަކަށް ްނޫން. ްވެއްޖެްްއެޗއް ްކަރަންޓެއްސްކޫލެްއގައި ނުހުންނާނެ.ްްއްޔާ

ްނުހު ްކައްެޓއް ްއިްނޖެކްޝަން ްެވއްޖެއްާޔ ްވާހަކަ.ްހޮސްޕިޓަލެއް ްމި ްދައްކަނީއޭ ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްހަމަ ްމީ ންނާނެ.

ްވާހަކ ްދަްއކާ ްއެކަނި ްތެރެއިްއަޅުަގނޑު ްރައްޔިުތންގެ ްނޫން. ްެއއް ްެވްސ ްމިއަދު ްއަލިފުށީަގއިްން ްއަތޮޅު ރ.

ްއިހަށްނެތިގެންކަރަންޓު ްއަަރއިުދވަ. ްގެންދިަޔީއްސިފައިން ްއޭނަ ްމޯޓަރޯ ްޖަނެރޭަޓރުގެ ްޮގސް ްވަޙީދު ްބާޣީ ްތަނަށްްއެްހު

ްކަރަންޓު ްމައްސަލަްވަދެ. ްދެރަ ްކިހާ ްމީ ްބަންދުވެފަ. ްސްކޫލް ްރަްއޔިތުންްްނެތިގެން ްބަޣާވާތްކޮށްގެން ްގޮތަްށ ްމި އެއް.

ްދަންކުރިމަ ްއަލިބެ ްއަނދުންއަުޅވަިއެގން، ްރ.ނަވަންތޯތީގައި ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިންނެވި ްމި ްދާއިާރެގްް. ްއުނގުފާރު އަތޮޅު

ްއުޅުނިއިރުް ްހޮވަން ްތިްވެސްްމެންބަރުން ްކަންތައްތައް ްއެނގިލަްއވާނެްބޭފުޅާްހިނގި ްރަނގަޅަށް ްއެއަށް ްއެްް. ބޭފުޅާ

ނޑީގަ ްގޮ ްއެ ްަމއްސައިންނެވީ ްގޮތުްންެއއްެވސް ްބެހޭ ްޭބބެއާ ްެއްބޭފުޅާގެ ްލަުދގަނޭ ްނުބަަލއި،ްިމްްލަ.ްއަުޅަގނޑު އެއް

ްއެ ްއެންމެން ްހުރިހާ ްނުކުމެްބަޣާވާތްކުރި ްއެކަމަްށ ްބޭފުޅާ ްތި ްހޮސްޕިޓަލްްްކަންތަކާްއެް،އުޅޭނީ. ްރަށުގެ ްއުޅެްނޖެހޭނެ.

ްބޭފުޅާ ްތި ްހާލަތު ްރަނގަްއޮތް ްކަންތަްއކާއަްށ ްއެ ްއެނގިލަްއވާނެ. ްވާހަކަްށް ްެއްއވެސް ްވެސް ްގޮތުން ެއއްްްބެހޭ

ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮްނުދައްކަވާ. ްހަމަހަމަ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުިރހާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްދިވެހިރާއްޖެްދަްއާކނަން. ްއަނެްއ ްތުގައި
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ނޑަކީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްގެނެއުމަށް ނޑަކަށްްވެްސްްޓަަކއިްމަސައްކަތްުކރަމުންދާްއެމް.ޑީ.ޕީގެްމެންބަރެއްްއަުޅގަ ައކީްހުރިހާްކަ

ނޑުްއަރާނަންްހެޔޮވަރުްއޮޑި ކިަތންމެްކުޑަްރަށަކަށްްވެސްްއަާރނަން.ްކިތަންމެްބޮޑުްރަށަކަށްްް،އެއް.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ

ްއަރާނަން.ްއެ ްބަދަލުކުރުމަށްްްވެސް ްހާލަތު ްބޭފުޅާްމީހުންގެ ްއުޅެނީ.ްތި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެނގިލައްވާނެްްޓަކައި އަށް

ްަލއިކުމް.މާފުއްޓަކީްއަނެއްްިދވެހިރާއްޭޖގެްމިސާލެއް.ްވައްސަލާމްްޢަ

ް

ްރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީްއުތު

ްހަަމް ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްކަމަށް ްހުށަހެޅުްއވި ްބިލެއް ްބެހޭ ްރަީއސް.ްޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަނާ ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްޓެެލޮކމިއު ްއަޅުަގނޑު ްަބލައިލަންޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް ްބިލެއްްޝުކުރުދަންނަވަން. ްބެހޭ ނިކޭޝަނާ

ނޑުމެްން ހުށަހެޅިގެންދާއިރުްޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަނާްބެހޭްކަންތައްަތއްްކިާހވަރެްއގައިޯތްމިްޤައުުމގައިްޮއންނަންޖެހެނީ.ްއަޅުގަ

ްއަިދް ްއެކަންކަން ްބެއްޔަސް ްކަންތައްތަކަށް ްޚިދުމަތްދޭ ްޓެލެފޯނުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްބަލައިލާއިރު ްޙަޤީޤަތަށް މިއަދުގެ

ްއެަބްހިނގަނީ ްއޮންނަން ްޤައުމުގައި ްނިޒާމެއް ްބެލޭނެ ްނޫން.ްެއކަންކަްންމޮނިޓަރކޮށް ްއެއް ްގޮތެއްގަ ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ކީ

ްމިް ްިނޒާމެއް ްއެްއވެސް ްެއހެން ްބެލޭނެ ްެއކަން ްއެރީމާ ްއަާރވަރު ްބިލަށް ްޓެލެފޯނު ްފޮނުވީމާ،ްނުވަތަ ްބިލު ޖެހޭ.ްޓެލެފޯނު

ްޤައުމުތަ ްެއހެން ްދުނިޔޭގެ ްނެތް. ްބެހޭްޤައުމުަގއި ްޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާ ްއަިދ ްމޮނިޓަރކުރެވި، ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ކުގައި

ްކަންތައްަތއްކަްން ްނެތް ްަޤއުުމގަިއ ްމި ްމިއަދު ްއެީއ ްއެކަންަތއްތަްއ ްެއހެންނަމަވެސް ްކުެރވެމުންދޭ. އޮޑިޓުަތއް

ްކުންފުނިތަ ްޚިދުމަތްދޭ ްޓެލެކޮމިުއނިކޭޝަން ްޤައުމުގައި ްމި ްޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ. ްބޭނުންވާްއަޅުަގނޑުމެން ްމީހުން ްއެ ކުން

ްހަމަް ްއަރާފަިއ، ްވަރެއް ްވަކި ްބިލަށް ްމަހުަގއި ްއެއް ްގެްނދަނީ. ްއެ ްނަގަމުން ްފައިސާ ްއަތުްނ ްރަްއޔިތުން އަދަދަކަށް

ްދަށަށްްމިް ްބެލޭނެްނިޒާމެއްގެ ްއަަދދުތައްްވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްއެބަްއަރާ ްބަހު ްއަނެއް ފޯނުނުކުރިއަސް

ް ްގެންނަން ްޚިދުމަތްދޭްބިލު ްވެސް ްއެހެން ްނުަވތަ ްޓެލެފޯނު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްފާސްވެގެންާދއިރުަގއި ްބިލު ްމި ްޖެހޭ. އެބަ

ފަރާތްތަކުންްދޭްޚިދުމަތްތަކުގައިްއެްޚިދުމަތްްބޭނުންކުރާްފަރާތްތަކަށްްލިބެންޖެހޭްއެންމެހައިްޙައްޤުަތއްްހިމާޔަތްކުރެވޭެން

ްއެބަް ްަކނޑަެއޅެން ްބިުލގައި ްމި ްކޭބަލްްްއުސޫލުތަެކއް ްދިރާުގގެ ްދޭ ްރާއްޭޖގަިއްޓެލެކޮމިުއނިކޭޝަން ްޭދތެރެއިން ޖެހޭ.ްމި

ްތިބިއިރުގަިއް ްނުލިބި ްޚިދުމަތް ްުދވަްސވަންދެން ްވަރަށްގިނަ ްފަރާތްތަކަށް ްލިބެންޖެހޭ ްިޚދުމަތް ްއެ ްގޮްސގެން ނަޑއިގެން ކަ

ްރަް ްއިނާޔަތެއް ްކަހަލަ ްެއއްެވސް ްގޮތެްއަގއި ްއެކަީށގެންވާ ްބަދަލުަގއި ްޭއގެ ްވާހަކަްވެސް ްއެ ްހަމަ ްނުލިބި، އްޔިތުްނނަށް

ްއެް ްހޯދަމުންދަނިކޮށް ްިޚދުމަތް ްއެ ްބަރޯސާެވގެން ްޚިުދމަތަކަށް ްއެ ްަރއްޔިތުން ްހިންާދލައިގެން. ްމިއަދު ްތިބީ ްއެ ވެސް

ްބިލެްއް ްމިފަދަ ްެއއީ ްވެސް ްއެއްޗަީކ ްލިބެންޖެހޭނެ ްަރއްޔިުތންނަށް ްބަދަުލގައި ްޭއގެ ްނަަމ، ނޑިއްޖެ ްމެދުކެ ޚިދުމަތް

ްފަރާތްތައްްހަމަޖެ ްޚިދުމަތްދޭ ްޓެލެކޮމިއުނިކޭަޝން ްރާއްޖޭަގއި ްއަދި ްއެއްޗެއް. ްއޮންނަންޖެހޭނެ ހިގެންދާއިރުގައި

އިންޓަރނޭޝަނަލްްފެންވަރުަގިއްއޮޑިުޓކުރެިވ،ްއެްބޭފުޅުންްިދންްޚިދުމަތާްއެްއވަރެްއގެްައެގއްްެއްބޭފުޅުންނަށްްނެގިަފއިް

ްމިއަ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްވެސް ްބެލުމަކީ ްރައްޔިތުންްވޭތޯ ްއަދަދަކަށް ްޭބނުންވާ ްޖައްސައިލާފައި ްއޮޓޮމެޓިކުން ްހަމަ ދު
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ްމިްތިބެވެނީްހަމަްމިްކަމުގެްތެރޭގައިްނިދިފަ.ްއެހެންވީމާ،ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއަދި އަތުންްފައިސާްނަގަމުންދާއިުރގައި

ްައޅުަގނޑު ްއެްއަގއި ްދާިއރާ ްފުޅާ ްވަރަށް ްިމއީ ްފާސްެވގެންދާިއރުގައި ްބިލެއް ްިފކުރުކުރަންޖެހޭނެްމިފަދަ ްވިސްނައި މެން

ްހޭދަކުރާް ްޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްއެކަށީގެްނވާ، ްރައްޔިތުންނަށް ްސަބަބުން ްކަންކަމުގެ ްމި ކަންތައްތައް.

ްވަގުާތއިްފައިސާްއާއިްދޭްޚިދުމަތާްއެްއެކަށީގެްނވާްެއއްެޗއްްގޮތުަގއިްރަްއޔިތުންނަށްްފޯރުކޮށްދެވޭނެްއުސޫލެްއގެްމަތިން

ނޑަެއޅިގެންދިއުަމކީްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްވަރަށްްބޮޑަށްްވިސްނަންޖެހޭްކަމެއް.ްމިފަދަްބިލުތައް،ްޤާނޫނުތައްް މިކަންްކަ

ްރައްޔިތުްނގެް ްހިމާޔަތްކޮށް، ްޙައްޤުތައް ްއެންމެހައި ްލިބެންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްޤާނޫނުތަކުން ްއެ ްބޭނުމަކީ ހެދުމުގެ

ނޑުމެންްމިއަދުްވެސްްމިފަދަްބިލަކާްމެދުްވިސްނުމަކީްސަލާމަތާއިްރައްކާތެރިކަންްޔަީޤން ކުރުން.ްއެކަންްނުވަންޏާްއަޅުގަ

ްނަގަންޖެހޭ،ްސަރުކާރަްށް ްފަރާތުން ްއެ ްފަރާތްތަކާއި ްޚިުދމަތްދޭ ްޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ްނޫން.ްހަމަެއކަނި ްކަމެއް ްއޮތް އެއީ

އީްއެންމެްބުއްިދވެރިްގޮްތްނޫންކަންްއަޅުަގނޑުްހަަމްލިބެންޖެހޭްއާމްދަނީގެްމައްޗަށްްބިނާކޮށްްމިފަދަްބިލެއްްހެދުމަކީްއެް

ްމިް ްއެްއގޮތަށް ްތަންތަނެކޭ ްއެެހން ްދުނިޔޭގެ ްޤަޫބލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާަހގަކުރަން. ްވެސް ްފުރުޞަތުގައި މި

ްފެ ނެޑްއެގްތެރެއަށް ްއޮިނގަ ްޤާނޫނީ ްކަންތައްތައް ްއެންމެހައި ްބެހޭ ްޓެެލކޮމިއުނިޭކޝަނާ ތިގެންދާއިުރގަިއްޤައުމުަގއިްވެސް

ނޑަށްް ްމިންގަ ްެއއް ްއުސޫލާ، ްކުރާ ްމިކަން ްވެސް ްޤައުމުތަކުަގއި ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްހުންނަންޖެހޭނީ ްކަންތައްަތއް އެ

ނޑުްހިތާމައާްއެކުްފާހަަގކުރަން.ްޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނުންް ފެތިފައިކަން.ްއެކަމަކުްއެހެަނސްްމިއަދުްއެކަންްނުވާކަންްައޅުގަ

ްއެިކއެިކްމުޢާމަ ްކަންތަްއތައްްކުެރވެމުންްމިްޤައުުމގަިއްކުރެވޭ ލާތްތައްްއަުޑއެހުމުަގއިްޤާނޫނީްހަިއސިއްޔަތުްނެތިްތަފާތު

ްބޭނުންާވް ްނިގުަޅިއގަނެ، ްރައްކާތެިރކަން ްހިމާޔަތާއި ްލިެބންޖެހޭ ްފަރާތްތަކަށް ްތަފާތު ްެއކިެއކި ްހަމައެހެންމެ ްދޭ. އެބަ

ނޑުމެންނަށްްމިއުސޫލާއިްހަމަތަުކގެްމަތިންްބީވެތިބެްކަންތައްަތއްްކު ފެންނަނީ.ްްރަމުންާދްމަންޒަރުްމިްޤައުމުގަިއްއަުޅގަ

ްފަރާ ްލިބިގަންނަ ްޚިދުމަތް ްއެ ްސަބަބުން ްބިލުގެ ްއެ ްއައުމަކީ ްބިލެއް ްމިފަދަ ްޙައްޤުަތްއްއެހެންވީމާ، ްއެންމެހައި ތްތަކުގެ

ްޚިދުް،މާޔަތްކުރެވިހި ްމި ްހަމަހަމަކަމާއެއްކޮށް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެާއއެްއކޮށް ްހަމަ ްފޯރުކޮށްދިނުމަށްއަދި ްއެފަދަްްމަތް ޓަކައި

ްލާޒިުމކުރެވިފައި ްއެކަން ްސަބަބުން ްބިލުގެ ްމި ްފަރާތްތަކަށް ްއޮންނަްޚިދުމަތްދޭ ްކޮްނމެހެން ްެއއީ ްކަމެއްްއޮތުމަކީ ންޖެހޭނެ

ްވެްސް ްތަންތަނުގައި ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ކަމުގައި

ުކރަމުންދާްކަންތައްތައް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްޤައުމުަގއިްވަިކްެއއްަގއިްޚިދުމަތްްކީްވަރަށްްފުޅާްދާއިރާއުނިކޭޝަނަޓެލެކޮމި

ްމި ްޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަން ްބާުރގައި ްހިއޮތްހާްބައެްއގެ ްއަދިވެްސްސޯުދަވހު ްސަބަބުން ްއޮތުުމގެ ރުކޮށްފައި

ްއެންމެްގެޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންް ްރައްޔިތުންނަށް ްލިބެމުންްފުޅާްޚިދުމަތް ްއޭގެްގޮތެއްަގއި ްހިތާމަ. ްމިއަދުގެ ްއެއީ ނުދާކަން

ްނަންބަރު ްފޯނު ްއިންނަ ްދީފައި ްއަޅުަގނޑަށް ްމިސާލަކަށް ްމިސާލެއް، ްފުރިހަމަ ްކޮންެމްް.ވަރަށް ްބޭނުންވާ އަޅުަގނޑު

ެއްްންބަރެއްްވެއްޖެްއޔާގެްނ7ަޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްޤައުމުގައިްވެސްްއެްނަްނބަރުްބޭނުންކުރެވެންއޮޕަރޭޓަރެްއގައިް

ްދިރާގުގަ ްހުންނަނީ ްނަންބަރު ްއަޅ9ްު. ްވެއްެޖއްާޔ ްނަންބަރެއް ްވަެގ ްބޭނުންކުރަްނޖެހެނީ ނޑުމެން ްނެޓުވޯްގަ ކް.ްތަނިއްާޔގެ

ްައޅުަގނޑުް ްކަމުަގއި ްކަންތައްތައް ްހަމަޖެހިގެންދާނެ ްދަުށން ްގަާވއިުދގެ ްޓެލެކޮމިުއނިކޭޝަނުގެ ްހަމަ ްވެްސ މިއީ
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ްއަޅު ްޤަބޫލުކުރަން. ްތިން ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްޭބނުންވެއްޖެްއޔާ ްނަންބ7ަަގނޑު ްގޮގެ ްައޅުަގނޑަށް ްހިފައިގެން ްސްރު

ްނެޓުވޯހު ްވަތަނިއްޔާ ްބަދަލުވާްންރެވެންޖެހޭނެ ްދިރާގަށް ްޭބފުޅަކު ްވަތަނިއްޔާގެ ްހަމައެހެންމެ ްވެސް. ްތެޭރގައި ކް

ް ްހަމަ ްނެޓުވޯްބޭނުންވެއްޖެްއޔާ ްދިރާުގގެ ްނަންބަރުގައި ްބައެ ްވެސް ްބައިވަރުްދަލުވާންަކށް ްއެތައް ްގޮސް ްމިހެން ޖެހޭނެ.

ނޑުމެންަނށްްއެބަ ޓެލެކޮިމއުނިކޭަޝނުގެްނިޒާުމގެްތެެރއިންްައޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބެން.ްއަިދްްޖެހޭްކަންތައްތަެކއްްއަުޅގަ

ކަންަތއްތަްއްްޖެހޭ.ްއެްހިސާބަށްްލިބެންްއެބަްފުރިހަމަްއަުގގަިއްރައްޔިތުންނާއެތައްްަބއިވަރުްޚިދުމަތްތަެކއްްއޭގެްއެންމެް

ްލިބިދިނުމަށްްގެއޭ ްގޮުތަގއި ްއެބަްފުރިހަމަ ްއެޅެން ްބާރުތަކެއް ްބިލުން ްމި ްެއހެންވީމާ،ްޓަކައި ްއިތުރަްށްްޖެހޭ. ްބިލު މި

ްޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަނާބައްޓަންެވގެން ްރައްޔިތުްނގެްދާއިުރގައި ްްބެހޭ ްޙައްޤުަތއް ްމިްމާޔަތްހިއެންމެހައި ްބިލަކަށް ކުރެިވގެންދާ

ްވެގެން ްނަތީޖާްނޫިނއްޔާްބިލު ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްހެދުމުގެ ްބިލެްއ ްމިފަދަ ްފެނިގެްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނުދާނެ.ްންއެއް

ްއެް ްބޭނުމަކީ ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނެއް ްބަހައްޓަންޖެހޭނީ ްިވސްނުން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްައބަދުވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްރައްކާތެރި ްލިބެންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްޤާނޫނުހިްކަމާއިޤާނޫނުން ްފޯރުކޮށްދިނުން. ްރައްޔިތުްންމާޔަތް ްބޭނުމަކީ ގެ

ްނިުގަޅއިގަނެްޚިދުމަތް ްއިތުރަށް ްއުސޫލުަތއްްް،ތައް ްފަސޭހަވާނެ ްހަލަބޮލިާވން ްރައްޔިތުންނަށް ްސަބަުބން ްޤާނޫނުގެ ެއ

ްއަޅުް،ބަންދުކޮށް ްހެދުމަކީ ްޤާނޫނު ްއުސޫލަކުން ްބަންދުވާނެ ްޙައްޤުތައް ްއެންމެހައި ްވިސްނުުމގަިއްރައްޔިތުންގެ ަގނޑުމެން

ްނެްކަމެއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ...މިއަދުްބަހައްޓަންޖެހޭ

ް

ްނިންމުންް
ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖަލްސާްނިންހިސާމިހާް!އާދެ ްވަނީްމިއަދުގެ ްމަޖިލީހުގެްމައިބުން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްޖެހިފަ.ްއެހެންކަމުން ްގަިޑްއައިސް ލާ

ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު.ްދެން ްނިންމާލަނީ ްްޖަލްސާްޖަލްސާ ްޮއންނާނީ ްއޭޕްރ17ްީއެއް ްހެނދުނ2913ްްުލް ްދުވަހުގެ ްބުދަ ވާ
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