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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن واالهالة والس  حين، الحود هلل والص  حون الر  بسن هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުން.ްތެރިްޢިްއޒަތ21ްްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2113/3/7މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

ް.ޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމިއަދަކުްމަަސއްކަތެއްްނެތ3.2ްްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.2

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޔާަސތުންްއަންގާްއެްނގުން.ްރިް،4ްޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

4.1-ްް ްގޮތް. ްހަމަޖެހިފައިވާ ްބޭްއވުމަށް ްބައްދަލުވުންތައް ްކޮމިޓީތަކުގެ ްކޮމިޓ9:31ްްީމިއަދު ްކޮމިޓީ، ްއިޤްތިޞާދީ ގަިއ

ް 1ްްކޮޓަރި ްޢާއްމ9:31ްުގައި. ްްަގއި ްކޮޓަރި 3ްްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްސަބ11:15ްްްގައި. ްކޮމިޓީގެ ްސަލާމަތު ްޤަުއމީ ަގއި

1ްަގއިްމިނިވަންްމުައއްސަސާތަުކގެްކަންަތއްތަކާްެބހޭްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ14:11ްްިަގއި.2ްްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިް

ްަގއި.3ްޒުްކޮިމޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިްަގއިްއިމްިތޔ14:11ްާަގއި.2ްްގައިްޕެޓިޝަންްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ14:11ްްިގައި.ް

ް
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ް.ްސުވާލު.5

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްށުންްމަސަްއަކތެއްްނެތް.ުސވާލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދ5ްަޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ްކުއްލިްމައްސަލަް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްައއިޓަމު ްދާއިރ6ްްާއެޖެންޑާ ްކެނދިކުޅުދޫ ްިމއަދު ްކުރިން ްދިޔުމުގެ ްޢީސާްއަްށ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ގެ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކެނދިކުޅުދޫ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްމަްއސަލައަކަށް ްކުއްލި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްއަޙްމަދުްޢީސާ.ް
 

ްމަދުްޢީސާްމެންބަރުްވާހަކަދެއްެކވުން:އަޙްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެް

ްރަް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަްއޔިތުންްީއސް.ްނ.ޝުކުރިއްާޔ ްދެމުންކެނދިކުޅުޫދގެ ްކޯޕަރޭޝަނުން ްފެނަކަ ްކަރަންޓުެގްނަށް ގެންދާ

ްޚި ްމަޙްރޫމުވެފައިވާތާ ްރައްޔިތުން ްރަށުގެ ްފާއިތުވ3ްެދުމަތުން ްދިނުމަށްްއެްދުަވސް ްޚިދުމަތް ްމި ްައާސސީ ްވެސް ދިަޔއިރު

ް ްމަަސއްކަތެްއ ްއެކަށީގެްނވާ ްޚިދުކުރަމުންނުގެންދާކުންފުނިން ްއެ ްފޯތީ ްރައްޔިތުންނަށް ްސަރުކާރަށްްރުކޮށްމަތް ދިނުމަށް

ްގަާވއިް،އިލްތިމާސްކޮށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ް)ހ(،ް)ށ(145ްދުގެ ްހުށަހަޅާްމައްސަލައެއް.ްަވނަްމާއްދާގެ ްަދށުން ގެ

ްްފެނަކަ ްނ. ްއިހުމާލުން ްކޯޕަރޭޝަންގެ ްމަޙްރޫމުކެނދިކުޅުދޫގެ ްޚިދުމަތެއްް؛ވެފައިވާްަރްއޔިތުން ަގިއވާްކަމުްައސާސީ

ްްކަރަންޓު ނޑިފަިއވާތާ ްމެދުކެ ްނުލިބި ްމިުދވ3ްަޚިދުމަތް ްކޯޕަރޭޝަނުން ްއެ ްހައްލެްއްްސްެވފައިާވއިރު ްއެކަށޭނަ ކަމަށް

ް ްހިނދު، ްއެތަކެހޯދިފައިނުވާ ްދިރިއުޅެމުންދާ ްރަށުަގއި ްސަބަބުން ނޑިފައިވުމުގެ ްމެދުކެ ްޚިދުމަތް ްއްކަރަންޓުގެ

ްތަް ްގިނަގުނަ ްދިމާވަމުންދާ ްުދވަހަކަށްްރައްޔިތުންނަށް ްދުވަހެއް ްިނަކމެތިކަން ްއިތުރުވެްްކުލީފްތަކާއި އަނދިރީގައިްކަނުް،

ްކި ްޔެދަރިންގެ ްމަޙްރޫމުވުާމއި ްބޭނުންތަކުން ްހަލަހާވެފައިވާްނިކަމެތިްޟަރޫރީ އްލެްއްތުންްރަށުގެްރައްޔިތުންނަށްްއަވަސް

ްވީ ްބޭނުންވެފައި ްދިރިއުް،ހިނދުހޯދައިދިނުމަށް ްކޮމީހުން ްރަށެއްގައިޅޭ ްރަަށކާްންމެ ްއެ ްމިންވަަރްށްްވެސް އެކަީށގެންވާ

ްޚި ްޤާްކަރަންޓުގެ ްއޮފަމުކޮްށދީއިދުމަތް ްޤާއި ްނޫނުތުމަީކ ްކަށަވަުރކޮށްދީފައިާވ23ްްއަާސސީގެ ްއިން ް)ރ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

އިްގަްސަރުކާރުންްގަސްތުވެފަިއުވމަކީްގެްރަްއޔިތުންްމަޙްރޫމުކެނދިކުޅުދޫްދުމަތުންްނ.ޚިދުމަތަކަށްްވާއިުރްމިްޚިއަސާސީް

ް ްރަށާ ްތަފާތުކުރުންތަްމި ނޑިފައިވުމުގެްްމުންދަނީޅެގެންގުްްއްމެދު ްމެދުކެ ްޚިދުމަތް ްކަރަންޓުގެ ްއަދި ްދެކެމޭ. ކަމުގަިއ

ް ްޚިސަބަބުން ްމުވާސަލާތީ ނޑިފައިާވއިރުރަށުގެ ްމެދުކެ ްވެސް ްހާް،ދުމަތްތައް ްރަްއިޔތުންގެ ްނިކަމެތިްރަެށއްގެ ްމިހާ ލަތު
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ްވެސްްދަރަޖައަކަށް ްއެއްްސަރުް،ޮގސްފަިއވީއިުރ ްއެްކާރުން ްއަދި ްއަޅާލުމެއް ްވެސް ްއެހީތެރިކަމެްއވެސް ވެްސްއް

ް ްފޯރުކޮށްދީފައިނުވާކަމާ ްުނހަނު ްހާމެދު ްނ.ހިތާމަކުރާ ްްލު ްރައްޔިތުްންމި ްހާެކނދިކުޅުދޫ ްސަލާމަތްކޮށްދީްނިަކމެތި ލުން

ް ްމި ްގޮވާލައި ްލިބިދިނުމަށް ްޚިދުމަތް ްކަރަންޓުގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްރައްކުއްލި 45ްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެްމައްސަލަ

ްރިްއާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ކު.ްޝުމެވެގެްަދށުންްހުޅަހަޅަގެް)ހ(،ް)ށ(ވަނަްމާއްދާ

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގއިވާ ްްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްމި ްވޯޓަކަމަތިން ްފެނޭތޯ ްދަންނަވަންޖެހެނީ.ްބަހުސްކުރުމަށް ށް

ްވީމާއެހެން ްއަމީންޢާްށްނެގުމަވޯޓު، ްރަނގަބީލު ްޖަހަންޖެހޭ ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްަޓަކއި ްއެދެން. ްޖައްސަަވއިދެްއވުން އްމު

ް ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްޗެކުްހުރިހާ ްކާުޑކޮޅުތަްއ ްފުރުޞަތުޮކށްލެއްވުމަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ަރއްޔިތުްނެގްއަރުވަން.

ް ްގަާވއިދުގެ ްމާއްދާގ145ްެމަޖިލީހުގެ ްޢީސާްްވަނަ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްކެނިދކުޅުދޫ ދަށުން

ްފެނިވަޑައިގަންނަާވް ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށް ްމެދު ްބަހުސްކުރެއްވުމާ ްމަޖިލީހުގައި ްމަްއސަލަ ްކުއްލި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްްްޅުއްވިްމެންބަރު:ހުށަހެ

ް

25ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

22ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެ ްވޯޓުަގއި 22ްއަދަދު ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 12ް.ްފާްސވުމަށް ްއެހެންކަމުން،ްވޯޓުަގިއ22ް.ްޖުމްލަ .

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްއިއްތިފާޤުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްމާއްދާެގ145ްްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި ވަނަ



4 

 

ްހު ްޢީސާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކެނދިކުޅުދޫ ްމަޖިލީހުގަިއްދަށުން ްމައްސަލަ ްުކްއލި ށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެކު ްފާސްވުމާ ްމިގޮތަށް ްފާސްވެއްޖެ. ްބަހުސ147ްްްބަހުސްކުރުމަށް ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްކުރިއަްށްގެންދާަނން.ް ްވަގުތުްމަޖިލ147ްީއަޅުަގނޑު ްަވނީްކުއްލިްމަްއސަލަެއއްގެްބަުހސަށްްދެވޭ ހުންްވަނަްމާއްާދގައި

ްމައްސަލަް ްއެ ްދިގުެވގެންނުވާނޭ.ްމައްސަަލްހުށަހެޅުމަށް ްުވރެ ނޑިއިރަށް ްހިނދަކު،ްއެްއގަ ނޑަނާޅާހާ ްކަ ްގޮތަކަށް އެހެން

މިނެޓޭ.ްއަދިްއެްމައްސަލައަާކްމެދުްވާހަކަެދއްުކމަށްްބޭނުންވާްއެހެންްކޮންެމ7ްްހުށަހަޅާްމެންބަރަށްްގިނަވެގެްންދެވޭނީް

ްގިނަެވގެް ްދެވޭނީ ްމެންބަރަކަށް ްމ3ްްިން ްގެންދާނަން. ްކުިރއަށް ްައޅުަގނޑު ްމަތީން ްއުސޫލުެގ ްމި ްއެހެންވީމާ، މިނެޓޭ.

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްހިންނަވަރު ްޓަަކއި ްގެްނގޮސްދެްއވުމަށް ްކުރިއަށް ްމިއަދު ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ހިސާބުން

ް ްއެދި ްވަަޑއިގެންެދއްުވމަށް ްރިޔާސަތަށް ްމުޙައްމަދުްޞާލިޙު ްފުރަތަމަްއިބްރާހީމް ދަންނަވަން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއެންމެ

އަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރވާނަްންމައްސަލަްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު،ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްޢީސާްއަށް.ް

ް

ްކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްޢިްއޒަތް ްވެސްްޝުކުރިއްާޔ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވެސް، ްރައީސަްށ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްރަީއސް. ތެރި

ްކަރަންޓުެގް ްޤާނޫނުއަސާީސގައިްެވސް ްޚިދުމަތެއް.ްމި ްބޮޑުްއަސާސީ ްވަރަށް ްކަރަންޓަކީ ްފަދައިން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްފޯރުކޮ ްމިންވަަރކުން ްެކރިކުޅަދާނަވީ ްރައްޔިތުންނަށް ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭްޚިދުމަތަކީ ްނިސްބަތުން ްރަށެްއގެ ްއެ ށްދޭންޖެހޭ،

އަސާސީްޚިދުމަތެއްްކަުމގައިްަބޔާންކޮށްފައިްއެްވަނީްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގައިްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް،ްެއއީްވަރަށްް

ް ްބަލައިގަންނާތީ. ްވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްކަމުގައި ްޚިދުމަތެއް ްއަސާސީ ްގ3ްިމުހިއްމު ްވުރެ ްދުވަސްްދުވަހަށް ނަ

ްކަްނކަންް ްދިރިއުޅުުމގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްގޮތުން ްހުރި ްކަންކަން ްދިރިއުޅުމުގެ ްމިހާރު ްނެތުމަކީ ްރަށެްއަގއި ްކަރަންޓު ވަންދެން

ްވުެރް ްުދވަހަށް ްދެ ްވެސް ްއޮންނަތާ ްުހއްޓިފައި ްިކޔެވުން ްސްކޫުލގެ ްރައީސް.ްރަުށގެ ްކަމެްއ.ްޢިްއޒަްތތެރި ހުއްޓިގެންދާނެ

ްޞި ްެވއްޖެ. ްދުވަސް ްޚާއްޞަކޮްށްގިނަ ްދިރިއުޅުމުގެ؛ ްޢާްއމު ްއަސަރުކުރޭ. ްސަބަބުން ްމިކަމުގެ ްޚިދުމަތަށް އްޙީ

ްލިބިގަތުމަށްް ްކާނާ ްތާޒާ ްުކރޭ. ްސަބަބުން ްކަމުގެ ްމި ްައސަރުަތކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްވެސް ްކަންތައްަތކަށް ކެއިންބުއިުމގެ

ްކުރިމަތި ްހުރަސްތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ ްކަރަންޓު ްިވޔަފާރިކުާރްވެސް ްރަުށގައި ްގޮސް، ވަމުން

ްފާހަަގކުރަން.ް ްއަޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބެމުންދާކަން ްެގއްލުންތަކެއް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ވިޔަފާިރވެރިންނަށް

ްޒަމާނުއްސުރެް ްހުރީ ްހާލަތު ްކަރަންޓުގެ ްރަށްރަށުަގއި ްރާއްޖޭގައި ްޤަބޫލުކުރަން ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއުފައްަދއި،ްވަރަ ްކުންފުނިތަކެއް ްުޔޓިލިޓީ ްސަރުކާުރގައި ްއޭމް.ޑީ.ީޕގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޚާއްަޞޮކށް ްގޯްސކޮށް. ށް

ްވެްސް ްއެއްސަބަބަކީ ް ްބޮޑު ްއެންމެ ްގެންނަންޖެހުނު ްދަށަށް ްކުންފުނިތަކުގެ ްޔުޓިލިޓީސް ްއިންޖީނުގެތައް ރައްޔިތުންގެ

ްމިން ްެއކަށީގެްނވާ ްރަށަކާ ްެއ ްވެްސ ްރަށެއްގަިއ ްމަތީްންހުރިހާ ްގޮުތގެ ްބަާޔންކޮށްފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ަވރަށް
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ްެއް ްދަށުން ްކުންފުންޏެއްގެ ްހިއްާސާވ ްސަުރކާރު ްގޮތުަގއި ްޚިދުމަތެއްެގ ްދޭ ްސަރުކާރުން ްފޯރުކޮށްީދ ްޚިދުމަތް ކަރަންޓުގެ

ްވެރިކަ ްަރއްޔިތުްނެގ ްނިޔަުތގަ. ްމަސައްކަްތުކރުމުގެ ްފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނޑުމެއްނެތި ްމެދުކެ ްަވއްޓާެލވުނުއިރުްޚިދުމަތް ްނ

ްޕްރޮވިންސްް ްޤާއިމުކޮްށ، ްއޮފީސްަތއް ްކުންފުނީގެ ްޕްޮރވިންސްަތކުަގއި ްދިޔައީ ްކުންފުިނތަކުން ްޔުޓިލިޓީސް އޭރުގެ

ްގިނަް ްރަްއޔިތުންގެ ްނެގުުނއިރުަގއި ްދަށަށް ްކުންފުނީގެ ްޔުޓިލިޓީސް ްއިންޖީނުގެ ްފޯރުޮކށްދެމުން. ްޚިދުމަތް ްއެ ލެވަލުަގއި

ްހުރީ ްމަރާމަތުކުރުމުގެްްއިންޖީނުގެތައް ްއިންޖީނުތައް ްމަރާމާތުކުރުުމގެ ްގިނައިން ްގިަނ ްވަރަށް ްދަށްކޮށް. ްހާލަތު ވަރަށް

ްޚިދުމަތްް ްއެ ްއޮންނަނީ. ްހޯދަންޖެހިފައި ްަތކުރާރުކޮށް ްސްޕެއަރ، ްއޮންނަނީ. ްުކރަންޖެހިފައި ްތަކުރާރުކޮށް މަސައްކަތްތަްއ

ް ްގޮތުން ްފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ްައވަހަށް ްަކއިރިން ްއޮީފސްތަކުން،ްޕްރޮވިންސްަތކުަގއިްވީހާވެސް ްޕްރޮވިންސް ްދެންނެވިހެން މި

ްބަޣާވާަތކުންް ްަބދަލުކުރެވުނީ. ްވެިރކަން ްރައްޔިތުްނގެ ްގެންދަނިކޮށް ްދެމުން ްޚިދުމަތް ްެއ ްާޤއިމުކޮްށގެން އޮފީސްތައް

ް ްއެއްެވސް ްތަރައްޤީކުރަން ްޚިދުމަތް ްއެ ްތެރޭގައި ްއަހަރު ްދެ ްމިދިޔަ ްޭއގެފަހުން ްެއކަށީގެްނާވްވައްޓާެލވުނީ. މަސައްކަތެއް

ްކިާޔް ްކޯޕަރޭޝަން ްފެނަކަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމެއް ްހިތާމަކުާރ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްކުެރވެމުންނުދިޔަކަމީ ގޮތެްއގައި

ްކުންފުނިތަުކގެް ްގެންގޮސް ްދަށަްށ ްކޯޕަރޭޝަނުގެ ްެފނަކަ ްކުންފުނިތައް ްޔުޓިލިޓީސް ްއުަފއްދައި، ކޯޕަރޭޝަނެއް

ގެންދިޔަްޒިންމާދާރުްމުވައްޒަފުންތައްްސިޔާސީްބޭނުމަށްްޓަކައިްވަީޒފާްއިންްވަކިކުެރވި،ްމިހާރުްމިްމަސައްކަތްކުރަމުންް

ްސިޔާީސް ްެއއްފަހަރު ްދުވާލަކު ްވެރިން ްކުންފުނީގެ ްސަބަބުން ްކޯޅުންތަުކގެ ްއުފެދޭ ްތެރޭގައި ްސަރުކާުރގެ ްކޯލިޝަން އޮތް

ްުމވަްއޒަފުން ްކުންފުނީގެ ްބަދަލުކުެރިވ، ްޓަަކއި ްއަށްްމަގުސަދަށް ްދަރަޖަ ްނޭނޭގ ްކޮަބއިކަން ްވެރިންނަކީ ްކުންފުނީގެ ނާިއ

ްޔުޓިލިީޓްސް ްދިމާވެގެން ްމިކަން ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްަކމެއް ްހިތާމަކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮސްފަިއުވމަކީ ްހާލަތު ކުންފުނީގެ

ްހާ ްނޭނގޭ ްޒިންމާނަގާީނ ްީމގެ ްކަމެއް ްކާުކ ްކަމެއް، ްވެިރއަކަށް ްކޮން ްގުޅާނީ ްކޯޕަރޭޝަނުގެ ްކުންފުނީެގްފެނަކަ ލަތަށް

ނޑޭ.ްއަދިްމިއަްށވުރެް ހާލަތުްއޮތީްގޮސްފަ.ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަންްކަރަންޓުްެކނޑިދާނެ.ްމިްމާލޭންްވެްސްކަަރންޓުްކެ

ްކަންކަންް ްއެ ްއެެހންނަމަވެސް ނޑޭ. ްކެ ްކަރަންޓު ްހުރެ ްކަންަތއްތަކާ ްދިމާވާ ްވެސް ްޤައުމުތަކުަގއި ްތަރައްޤީ މާ

ްވީާހވެް ްޓަކައި ްއެކަީށގެންވާހައްލުކުރުމަށް ްޓަކައި ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ްޚިދުމަތް ްއެ ްއަވަހަކަށް ްދަށުންްްސް މެކޭނިޒަެމއްގެ

ްކަމަށްް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްހޯދިފައި ްގޮެތއް ްހައްލުކުރެވޭނެ ްއެކަްނަކން ްައވަހަށް ްވީހާވެސް ްދަށުްނ ްނިޒާެމއްގެ އެކަީށގެންވާ

ްއެހެންްރަށްރަށުންްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްކަރަންުޓްއަޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރަންްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްައޅުަގނޑުްާދއި ރާގެ

ނޑިަފއިްއެބަްހުރި.ް ނޑިފައިްއެބަްހުރި.ްއެހެންނަމަެވސްްއެްކަންކަންްހައްލުކުރަްނ24ްްކެ ަގޑިއިރަށްްވެސްްކަރަންޓުްކެ

ް ްކުންފުީނގެ ްއެ ްއަޅުަގނޑުއޭރުަގއި ްކުެރވެމުންދިޔަކަން ްމަސައްަކތްތަކެއް ްއެކަށީގެްނވާ ްމިްްމެންބަރުން ފާހަަގކުރަން.

ްީވ.ްމާލެްއިންްފޮނުިވްސްޕެއަރޕާޓްސް؛ް ނޑުނީމަްކިހިނެއްތޯްމި ދުަވސްްފަހުނ2ްްްފަހަރުްކެނދިކުޅުދޫންްކަރަންުޓްކެ

ްހިފެހެއްޓީ.ް ްނުދީ ްސްޕެައރޕާޓްސް ްބޯޓުން ްގެންދިޔަ ްސްެޕއަރާޕޓްސް ްފޮނުވި ްޮފނުވޭވަުރވީ. ްސްޕެއަރޕާޓްސް ްއިން މާލެ

ްކޯޕަރޭޝަނު ްފެނަކަ ްބޯޑަށް ްރުފިޔާއެއްްއެ ްހާސް ްއެތައް ްދައްކަްނޖެހޭ ްތަކެއްޗަށް ްހުރި ްއުފުލާަފއި ްކުރީގައި ްމީގެ ން

ްހޯދަން.ް ްބޯޓުން ްގެންދިޔަ ްސްޕެއަރޕާްޓސް ްދިޔަ ްަހތަރުދަން ްުދވަސް ްއެއް ްއޮެވގެން. ްބިލުތަކެްއ ްޕެްނޑިން ނުދައްކައި
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ްވެރިންނަ ްބޯޓުގެ ްއެ ްރަްއޔިތުންގެ ްވަިކވަކި ްރައްޔިތުން، ްއާދޭެހއް ްގުޅަިއގެްންއެތައް ްފަޅުވެރިންނަށް ްބޯުޓެގ ްގުަޅއި، ށް

ްމިހާރުވެސްް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިންވަރަކީ ްހުރި ްހާލަތު ްމިީއ ްދޫކުރީ. ްސްޕެއަރޕާޓްސް ްއާދޭސްކޮްށގެން ރައްޔިތުން

ް ްގެންދަނީ ްއެ ްބޭނުންކުރަުމން ްބ2111ްްާކެނދިކުޅުދޫަގއި ްހުރި ްއޭުރގައި ްކެނދިުކޅުދޫގައި ްއަހަރުގެތެރޭަގއި ަވނަ

ްސަރުކާރުްންއި ްނަޝީދުެގ ްަރއީސް ްސަުރކާރުން، ްއޭުރގެ ނިޑގެން ްމެދުކެ ްޚިދުމަތް ްަކރަންޓުގެ ްހަލާކުެވގެން ންޖީނުތައް

ްޖަނަރޭޓަރެއްް ްހުރި ްއެތެެރކޮށްފައި ްރާއްޖެ ްގެނެސްފައި ްބޭނުންކުރުމަށް ްޖަނަރޭޓަރަކަށް ްބެކަޕް ްހުރި މުލިޔާގޭަގއި

ްޖަނަރޭޓަރުން ްފޮނުަވއިގެްންއެ ްއަށް ްމިދިަޔްްކެނދިކުޅުދޫ ްގެންދިަޔއީ. ްދެމުްންއެ ްކަރަންޓު ްދުވަހު ްހުރިހާ ްއޮތް 2ްމި

ްއެނގޭ.ް ްވެސް ްމައްސަލަޖެހިދާނެކަން ްހުރީމާ ްޖަނަރޭޓަރެއް ްއެންމެ ްވެސް ްވަގުތަކު ްކޮންމެ ްހަމަ ްވެސް އަހަރުތެރޭގައި

ސައްކަތެއްްކުރަްއވާފަެއްއްރައްޔިތުންްދިަޔއީްއެްަޝކުާވްހުށަހަޅަމުން.ްއެކަމަކު،ްއެަކމަށްްހައްލެއްްހޯދާންްއެްއވެްސްމަ

ްރަށްރަށުެގް ްހުރި ްދަށްކޮށް ްހާލަތު ްއެނގެންޖެހޭނެ ްކުންފުންޏަށް ްޫޔޓިލިޓީސް ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ނެތް.

އިންޖީނުގެްއަށްްބޭނުންވާްސްޕެއަރއާްެއއްޗެހި.ްާއއްމުކޮށްްބޭނުންވާްސްޕެއަރ.ްއެންމެްކުޑަމިނުންްއަތޮޅުްފެންވަރުގަިއް

ްގޮތެ ްހަމަޖައްސަންްލިބޭނެ ްގޮތެްއ ްލިޭބނެ ްަކއިރިން ްގޮތެްއ ްލިޭބނެ ްފެންވަުރަގއި ްޕްރޮވިންސް ްނޫނީ ްއ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްހެއްކެއް ްބޮޑު ްވަރަްށ ްމަސައްކަތްނުކުެރވޭކަުމގެ ްތެރެއިން ްނިޒާމެއްގެ ްހަރުދަނާ މަސައްކަތްނުކުެރވުނުކަމީ

ް ްިހންގުމާ ްކޯޕަރޭޝަންގެ ްފެނަކަ ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްބޮޑަށްްރައީސް.ްައޅުަގނޑު ްވަރަށް ްކަމުގައި ްވެރިްންމި ހަވާލުވެިތއްބެވި

ްއިހުމާލުެވވަަޑއިގަްތ.ް ްަކމުގައި ްމި ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްބޭފުޅުން ްެއ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ކުށްވެރިކުރަން.

ް ްަރއްޔިތުްނގެ ްވިޔަސް ްއޮްތކަމުަގއި ްސަރުކާރެއް ްކޮންެމ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތަކީ މިފަދަްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ްޚަރަދުތަްއް ްކުރެވެންހުރި ްަކމަށް ްމި ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުެގ ްއިްސކަންދޭންޖެހޭނެކަން. ްޚިދުމަތްތަކަށް ްައސާސީ ޟަރޫރީ،

ްކޯޕަރޭޝަންް ްފެނަކަ ްޮގވާލަން، ްާޚއްޞަކަށް ްއަށް ްމިިނސްޓްރީ ްފިނޭންސް ްއަޅުަގނޑު ްކޮްށ، ްައވަހަކަށް ވީހާވެސް

ނޑޭނެްަފދަްގޮތަކަށްް ރަްއޔިތުންނަށްްމިފަދަްޚިދުމަތްތައްްކުރިއަށްްޮއތްްތަނުގައިްފޯރުކޮށްދިނުމުގެްމެދުވެރިކޮށްްމެދުނުކެ

ްމަަސއްކަތްކުާރް ްހަދަން ްކެނދިކުޅުޫދގައި ްގޮުތގައި ްަޤބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްގެންދިއުަމށް.ްމިހާރުވެސް ްކުިރއަށް މަސައްކަތް

ް ްނެތް ްއުއްމީެދއް ްއެްއވެސް ްިވަޔސް ްހެދިކަމުގައި 12ްްޖަނަރޭޓަރު ްކަމަކަށް.ްގަިޑއިރު ްހިފެހެއްޓިދާނެ ްކަަރންޓު ވެސް

ްސްޕެއަރޕާޓްްސް ްޖަނަރޭޓަރެއް ްބާ ްކުޑަުކޑަ ްހުންނަ ްރަށުގައި ްމަސައްކަތްކުރަނީ ްމައްސަލަޖެހުނީމަ ްފަހަރަކު ކޮންމެ

ްނުކުރޭ ްމަސައްކަެތއް ްޤާއިމުުކރާކަށް ްނިޒާެމއް ްެއކަށީގެްނާވްކަރަންޓުގެ ްރަށާ ްއެ ްަބދަލުގައި ްހަދަން.ްއޭގެ .ްފޮނުވަިއގެން

ްމެންބަރުންނަށްް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްވެސް ްނިންމާލަމުން ްވާަހކަކޮޅު ްއަޅުަގނޑުގެ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްމައްސަލަް ްދިމާވެފައިވާ ްމި ްރައްޔިތުންނަްށ ްކަމުގައި،ްކެނދިކުޅުދޫ ްމި ްއެދެނީ ްމި ްއެކު ްއިޚްލާސްތެިރކަމާ ްވަރަށް ވެސް

ްމެންބަ ްހުރިހާ ނޑުްހައްލުކޮށްދިނުމުގައި ްއަޅުގަ ްދެއްވުމަށް. ްރައްޔިތުްނނަށް ްކެނދިކުޅުދޫގެ ްއެއްބާރުލުން ރުންގެ

ްއުއްމީދުކުރަން...

ް
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ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީތޮ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދާއިާރގެ ްކެނިދކުޅުދޫ ްއުފާކުރަން ްވަރަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްބޭފުޅާްމެ ްއެ ްޓަކައި. ްހުށަހެޅުްއިވްކަމަށް ްމައްސަލަެއއް ްމުހިއްމު ްމިފަދަ ްގޮތުން ްުގޅޭ ްދާިއރާއާ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ންބަރު

ްމަަސއްކަްތކުރަމުންދާތާ.ްއެހެންނަމަވެސްް ްއެއްކޮށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްކަންބޮޑުެވގެން ްމިކަމާ ްެވއްޖެ ްދުވާ ްދެ ްދެރޭ ވެސް

ްސަ ްމިތިބީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަޑެއްްހިތާމައަކީ ްމި ްފަރާތްތަކަށް ްތިބި ްހަވާލުެވގެން ްސަރުކާރާ ްނޫން. ްބާރުތަަކކު ރުކާރުގެ

ްސަރުކާރުް ްދިވެހި ްާޚްއޞަކޮށް ްބޭނުމަކީ، ްހުށަހެޅުމުގެ ްަމއްސަލަެއްއ ްކުއްލި ްމިފަދަ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންެގ ނީވޭ.

ްެއއްެޗއް ްހިންގާ ްޕީ.ޕީ.އެމުްނ ްތިބިއިުރ، ްބަޣާވާްތކޮްށގެން ްފެއިލްްޑްްފޮތިފޮތިކޮށްގެން، ްޕީ.ޕީ.އެމްެގ ކަރަންޓުދިނުމަކީ.

ްހަދާް ްއިހަވަންދިއްޮޕޅުަގއި ްފެންނަނީ ްމި ްހަމަ ްތާޓީްންހުޅުަވއިލީމަ ްދަނީ.ްަވއި ްމި ްެފނިގެން ްައޅުަގނޑުމެނަށް މޮޑެލްތައް

ްއެްނމެްކުންފުޏެއްްހަ ްކަމުގެްވާހަކަ.ްއެކަމަކުްިމއީްހަމައެކަނި ވާލުކޮްށގެންްޓްރާންސިޓްްބަނދަރާއިްރާއްެޖްތަރައްޤީކުރާ

ްހަމަެއކަނިް ްމިއީ ްހިތާމަކުރަން، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެހކިތައް. ްލާމަސީލު ްެފއިްލވަމުންދާކަމުގެ ްރާއްޭޖގައި ޕީ.ޕީ.އެމް

ްލީޑަުރް ްނައިބު ްޕީ.ޕީ.އެމް ްއިންނަާވ ްފުަރގަހުަގއި ްއަޅުަގނޑުގެ ްނޫން. ްކަމެއް ްިދމާވި ްމިއަދު ްއަށް ކެނދިކުޅުދޫ

ްރައްޔިތުން ްފޮނަދޫ ްސަލާންްޢަބްދުއްރަޙީމުގެ ްކަރަންޓަށް ްޖަހަނީ ްޙަޤީޤަތް.2ްްމި ްމިއީ ްއުމުރު. ްދުނިޔެ އަހަރުދުވަހު.

ނޑުމެންްދިޔައިންްާރއްޖޭގެްއެތަެކއްްރަށަކަށްްމިދިޔަްކެމްޕޭނުގަ.ްތ.ްއަތޮޅުްކިނބިދޫ؛ްނުލާހިުކް ހަމައެއާެއއްކޮށްްއަުޅގަ

ްއެހާްބޮޑު.ްރާއްޖޭެގްއެތަކެްއްރަ ްއުފާވެރިްރަެށއް.ްކަރަންޓުެގްމައްސަލަ ރުފިާޔ31ްްރުިފޔާ،21ްްރުފިާޔ،15ްްށެްއަގއި

ނޑުމެންްމިް ނޑުމެންްމިްދައްކާްއަުޅގަ ްއަުޅގަ އިންްކަރަންޓަށްްފައިސާްނަަގމުންްއެްދަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިއީ

ްދަނީ.ް ްމި ްފެނިގެން ްމީގެން ްތަފާތު ްހުރި ްގޮތްތަކާ ްިއހުގެ ްބަދަލާއި ްރަތައްީޤގެ ްބޭނުންވާ ްގެންނަން ްއަށް ރާއްޖެ

ްއެމް ްކަރަންަޓށ5ްްް.ޑީ.ޕީެގ ްމިގޮތަށް ްަރށެއްަގއި ްެއއްވެްސ ްރާއްޖޭގެ ްނިމޭއިުރ ްސަރުކާރެްއ އަހަރުެގ

ް ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަށެއ24ްްްސަލަންޖަހާކަށްނުޖެހޭނެ ްރާއްޖޭަގއި ްިގނައިރު ގަިޑއިރަށްވުރެ

ްނެޝަނަލް ްކޮބައިޯތ ްޑިޒާސްަޓރެއއް. ްނެޝަަނލް ްެއއީ ްކޯލިޝަނެއްްްކަނުއަދިރިވީމާ ްމިއީ ްެމނޭޖްމަންޓް. ޑިޒާްސޓަރ

ް ްހާލު.ްކަނުއަދިރީަގއި ްދަތި ްލިބެންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްތިބުމުން ްބަހާލަިއގެން ްސަރުކާރު ްމިތަނުނ3ްްްހަދައިގެން ދުވަހު

އެނގޭނެ.ްްމެންބަރަކުްބައިންދާލަބަލަ.ްމިްބަޣާވާތްކޮށްގެންްތިބިްކޯލިަޝނުގައިްމެންބަރަކުްކަނުއަނދިީރގަ.ްއެްލިބޭްދަތި

ނޑުްޮގވާލަންްރާއްޭޖގައިްކަރަންޓަށްް ކެނދިކުޅުދޫންްހީކުރިްވަރަްށްވޯޓުނުލިބުމުންތޯްއެްމީހުންްމިްއެކަހެރިކުރަނީ.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީް ްއަުޅގަ ްޓަކައި. ްވަަޑއިގަތުމަށް ްކުރިއަށް ްެއްއކޮށް ްއެމް.ޑީ.ޕީއާ ްރައްޔިތުން ްރަށެއްެގ ްހުރިހާ ްތިބި ޖެހިފައި

ްބަް ްދާ ނޑުމެންްބާރުމިނުގައި ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއް. ްބަދަުލކުރަމުންދާ ްރާއްޖެ ނޑުމެންނަީކ ްައުޅގަ އެއް.

ްތަަރއްީޤޭއް ްހަދައިގެން ްޗެނަލްތަކެއް ްމިއަދު ްކަށަވަރުކޮށްދޭނަން. ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްރާއްޖޭެގ ްޙައްޤުަތއް އަސާސީ

ްމިހެނެއް ްމޮޑެލްަތއް. ްެފއިލްވާ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްމިއީ ްމިްްކިޔަސް ްމޮޑެލްތަކާއި ްމި ްނުުކރެވޭނެ. ްތަރައްޤީެއއް ރާއްޖެ

އިންޖީނުތައްްބާވެއްޖެ.ްޓަކަަޓަކލާފައިްއެްއެްއޗެހިްއެްދަނީްހަލާކުވެގެން.ްއެާއއެްއކޮށްްރާްއޖެްކުރިއަކަށްްނުގެންދެވޭނެ.ް
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ްއި ްއަށް. ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްތަރަްއޤީކުރެވޭނެ ްާރއްޖެ ްއަށް. ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްގެންެދވޭނީ ްކުރިއަށް ްނޮވެމްބަރުްރާއްޖެ ރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ް ްހައްލުެވގެންދާނެ.11ްްމަހުގެ ްިމްކަންކަން ްރަށްތަުކގައި ްާޤއިމުާވނެ.ްރާއްޖޭގެ ްސަރުކާރު ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްދުވަހު ވަނަ

ްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޝުކުރިއްޔާ

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުވަިއކަރަދޫްދާއި

ްޢިްއަޒތްތެރި ްކަރަންޓުެގްް`.ްޝުކުރިްއޔާ ްރަށްރަށަށް ްރާއްޖޭެގްއެކި ްއުފާކުރަން ްހަމަ ްެވސް ނޑު ރައީސް.ްއަުޅގަ

ްފަށަމުންް ްައޅުަގނޑު ްބަހުސްކުރެވޭތީ. ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމައްސަލައެއް ްމިފަދަ ނޑިަވޅުަގއި ްދަ ްމި ްދިމާވެފައިވާ ދަތިކަން

ްތޮް ްއަޚް، ްއަުޅަގނޑުގެ ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ްދެންމެއަކު ްދަންނަަވއިލާނީ ްމެންބަރުގެްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ އްޑޫ

މަޢުލޫމާތުގެްކުށްްވަރަށްްއެބަްހުއްޓޭ.ްއެްމަނިކުފާނުްވިދާުޅެވއްޖެްޕީ.ޕީ.އެމާްހަވާލުކޮށްފައިްއޮތްްކުންފުންޏެކޭްމީ.ްއެއީް

ްހަމަް ްނޫން. ްފަރާތަކުންނެއް ްހުރި ްވެސް ްގުޅުމެއް ްޕީ.ޕީ.އެމާ ްހިންގަނީކީ ްކުންފުނި ްއެ ްމިހާރު ްވާހަކަްްއިތުރުފުޅެއް. އެ

ްެވސްް ނުޑ ްއަުޅގަ ްގެންނަންޖެހޭނެކަން ްެއކަން ްާވހަކަފުޅުގަިއ ްމަނިކުފާުނގެ ްއެ ްދެން ްދަންނަާވލީ. ްވެސް ފުރަތަމައިނުން

ްެވްސް ނޑު ްކަންތައްތަްއްއަންނާނެ.ްއަޅުގަ ްއެކަހަލަ ްވާހަކަތަކުަގއި ްމިކަހަލަ ްދެކެވޭ ްގޮތުން ްސިޔާސީ ޤަބޫލުކުރަން.ްއެއީ

ްފާހަގަ ްއެކު ްހިތާމައާ ްބޮޑު.ްްކުަރންހަމަ ްވަރަށް ްމައްސަލަ ްކަރަްނޓުގެ ްރަށްރަށުަގއި ްއެކި ްރައީސް،ްރާްއޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްވެްސް ްމަސައްކަތްކޮްށގެން ްއެންމެްނ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމައްސަލަތަކެއް. ްހައްލުކުރަންޖެހޭ ްވެްސ ްއެންމެން އަޅުަގނޑުމެން

ރަންްއަޅުަގނުޑގެްދާއިާރގަިއްއޮންނަްމަކުނުދޫ.ްމަކުނުދޫްހައްލުކުރަންޖެހޭްމައްސަލަތަކެްއްއެއީ.ްައޅުަގނޑުްހަމަްފާހަގަކު

ްސަުރކާރުަގއިް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްުދވަްސްވެއްޖެ. ްވަރަށް ްއުޅޭތާ ްދިާމވެގެން ްދަތިކަން ްކަރަންޓުގެ އަށް

ް 71ްްދެވުނު ްމިހާރު ްކަރަންޓުނުދެވޭ. ްމީހުންނަށް ްއެ ްއަދިވެސް ްއެމް.ޑީ.ޕ3ްީގޯިތ؛ ްހަމަ ްދޮޅުްްއަހަރުވީ. ސަރުކާރުގެ

އަހަރަށްްވުރެްގިނަްދުވަްސވެގެންްދާންްމިްދަނީްއެްގޯތިގޯްއޗަށްްކަރަންޓުނުދެވި.3ްްއަހަރާއިްމިްހިނގާްދޮޅުްއަހަރާ؛ް

ްނިމިފައިް ްފުރިހަމަކޮށް ްމިހާުރވެްސްފްލީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުޅޭތާ. ްބަދަލުނުވިގެން ްގޯިތގޯްއޗަްށ ްއެ ްމީހުންނަށް އެ

ށެްއކަްގެްެއބަްހުރިްހަމަްކަރަންޓުގެްސަބަބުންްއެްތަންތަނަށްްނުވަދެވި.ްއަޅުަގނޑުްފާހަަގކުރަންްހަމަްހަމަްހައެއްކަ،ްއަ

ްެއް ްއިންޖީނު ްވަރަށް ްއެަކށީގެންވާ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުޅެީނ ްމި ްމައްސަލަ ްކަަރންޓުގެ ްެވސް ްއުތީމުަގއި ހއ.

ްސިންކްރޮނަިއޒްނުކުް ްހާލަތުގައި ްބައެއް ްހުރެމެ، ްމަްއސަލަެއްއްތަންތާނގައި ްކުޑަކުޑަ ްވަރަށް ްހަމަ ްނޫނިްއޔާ ރެވިގެން.

ްމިް ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރި. ްއެބަ ްމިތާނގައި ްއެތަން ްރާއްޖޭގެ ްރަށްރަށް ްކަރަންޓުދެިވދާނެ ހައްލުކޮށްލަިއގެން

ނޑަކަށްްޭނނގޭްދިމާވަ ނީކީ.ްަގއިމުވެްސްކަންކަންްހިންަގވަންްތިއްަބވާްބޭފުޅުންނަށްްކޮންްކަހަލަްދަްއޗެއްްކަމެއްްއަުޅގަ

ްކަމަށްް ްޚިދުމަތްނުލިބޭ ްައސާސީ ްއެ ްކަރަންޓަކީ. ްމިއަދު ްަޙއްޤެްއ ްއަސާސީ ްނުކުރެވޭނެ ްތަޙައްމަލެއް ރައްޔިތުންނަކަށް

ްނޫންް ްބައެއްތޯެއއް ްކޮން ްޮއތީ ްސަރުކާުރަގއި ްދުވަހުގެ ްއެ ްެއއީ ްމައްސަލަެއއް. ްޖައްސާނެ ްރަްއޔިތުން ްެއއީ ވެއްެޖއްޔާ

ްއެ ްބަލާނީކީ. ްމެ.ްްރައްޔިތުން ްވެސް ްޖެހޭނެ ްވެސް ްޖައްސަން ްޖެއްސޭނީ. ްމީހުންނަށް ްއެ ްމައްސަލަ ްނުލިބޭ ޚިދުމަތް
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ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކުރަންޖެހޭނެ. ްެވސް ްމަސައްކަތް ްހައްލުހޯދޭތޯ ްެއއަްށ ްބަހުސްކޮްށގެން ްމިތާނގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަނެއްކާ

ްަކރަންޓުގެ ްރަށްތަުކގައި ްރާއްޖޭގައި ްފާހަގަކުަރން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެތަންމިތަނުން؛ްްރައީސް. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދޭން ޚިދުމަތް

ް ްމެގަޯވޓުރުގެ ްދެ ްމަސައްކަތުން ްތިމަން ްވިދާޅުެވއްޖެ ްއަްޚ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްވާހަކަ.2ްްދެންމެއަކު ްގެނައި ޖަނަރޭޓަރު

ްހުރީީކ.ްައޅު ްކަރަންޓުނުދެވިފައި ްރަށްރަށުަގއި ްގިނަ ްމަދުެވގެނެްއްނޫން ްޖަަނރޭޓަރުތައް ްާރއްޖޭަގއި ަގނޑުްއަޅުަގނޑުމެން

ްކަރަންުޓގެް ްހައްލުކޮށްލަދީގެން ްކަންަތއްތައް ްކުދިކުދި ްގޮވާލަން.ްވަރަށް ްފާހަގަކޮށްލަން،ްމިއަދުގެްސަރުކާރަށްްވެސް ހަމަ

ނޑުމެންނަށްްމިް ޚިދުމަތްްހަމަްއެކަށީގެންވާްވަަރށްްފުރިހަމަްއަށްްދެވިދާނެްރަށްރަށްްއެބަްހުއްޓޭ.ްއެހެންނަމަެވސްްއަުޅގަ

ީކއްެވގެންްކަމެއްްްނޭނގޭ.ްބަޖެޓުގައިްފައިސާްނެތްްވާހަކަްނޫނީްދައުލަތުގައިްފައިސާްނެތްްވާހަަކްއިހުމާލުކުރެވެނީކީް

ްހުއްޓާލަިއް ްޚަރަދުތައް ްބޭކާރު ްއެ ްފެނޭ. ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެނަށް ްދާތަން ްަޚރަދުކުރެވެމުން ްބޭކާރު ްެއކަމަކު ދައްކަނީ.

ްރައްޔިތު ްތިބި ްފެންބޮވަިއގެންފައި ްޚިދުމަތަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެްންކަރަންޓު ްހައްުލކޮށްދިނުމަކީ ްކަންތައްތައް ްއެ ްނނަށް

ްކޮންމެހެންްކުރަންޖެހޭނެްކަމެއްްކަމަށްްމިއަދުގެްސަރުކާރަށްްގޮވާލަން.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަންދޫްދާއި

ހުށަހެޅިފަިއްމިްވާްމައްސަލަްއަކީްވަރަްށްނާޒުކުްމައްސަަލއެއްްކަމަށްްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ!ްމިއަދު

ްތިބިް ްމެންބަރުން ްގިނަ ްެއންމެ ްއެމް.ޑީ.ޭއގެ ްޕާޓްނަރ، ްކޯލިަޝން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއަކީ ްކެނދިުކުޅދޫ ްދެކެނީ. އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްކަރަންޓު 2118ްގެްވާހަަކދައްކާްކަމަށްްވާނަމަްރަށްކަންްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.ްހަމަްމިްހާލަތުގައިްއަުޅގަ

ް ްައގެްއ، ްަވކި ްރަށެއްަގއި ްކޮންމެ ްރަށްތަުކގައި ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްއޭރުގައި ްޖެހިލަން. ްހިސާަބށް ްކުރިޔާ ްއަހަރުގެ 7ްވަނަ

11ްްރުފިޔާ،ް ްބަދަލުކޮށްލީ ްއުސޫލު ްގަތުމުގެ ްޔުނިޓެއް ްކަރަންޓު ްއޮްތ ްއަށް ްދިވެހިާރއްޖޭެގ2118ްްރުފިޔާ ްއަހަރު ވަނަ

ްަޙއްޤު،ްވެރި ްައސާސީ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްކެްނޑިޑޭޓު. ްރިޔާސީ ްއެމް.ީޑ.ޕީެގ ްއެީއ ްރައީސް. ްޯއގާތެރި ްަހވާލުވި ކަމާ

ްއުސޫލަކުްން ްއެއް ްައގެްއގަޭއ، ްއެއް ްލިބެންޖެހޭނީ ްރައްިޔތަކަށް ްކޮންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްަޙއްޤު ްއަސާސީ ކަރަންޓުގެ

ްހަދައި، ްކިޔައި،ްޔުޓިލިީޓްކުންފުނިތައް ްތެރެއިންްްލިބެންޖެހޭނޭ ްސިޔާސަތެްއގެ ްހުށަހެޅި ްޓަކައި ްޚިދުމަތްދިނުމަށް ގާތުން

ްހަމަޖެއްސީ.ް ްނިޒާމެއް ްިލބޭނެ ްެއްއވަރަށް ްރައްޔިތުންނެޭކ ްރަެށއްެގ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްމާެލއެކޭ، ްައގު ްޔުނިެޓއްެގ ކަރަންޓު

ް ްއިންތިހާ ްބޭނުން ްކަރަްނޓުގެ ްހެވިަފއި ްދިޔައީ ްރަްއޔިތުން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްކުރަމުން.ްބަޣާވާތަކުްންއެއަށްފަހު ްއަށް ދަރަޖަ

ް ްަވއްޓާލުމަށްފަހު، 2112ްްވެރިކަން ްފެބްރުއަރީ ްއަހަރުގެ ްރައްޔިތުންނަށ7ްްްވަނަ ްރާއްޖޭގެ ްދުވަހަށްފަހު ވަނަ

ްބޯދާް ްޖަމާކުރީ. ްބާރުތައް ްގެެނސް ްދަށަށް ްއެއްފުރާޅެްއގެ ްކުންފުނިތަްއ ްޔުޓިލިޓީޒް ްޤާއިމުކުރި ްޓަކައި ޚިދުމަތްދިނުމަށް

އަހަރުގެްިސޔާސަތުތަުކގެްތެރެއިން.ްމިއަދުްފެނަކަްކޯޕަރޭޝަންްކިޔާްނަރަކަްކޯޕަރޭޝަނުންްކުރަމުނ31ްްްިއގެްއާދަކާދަ

ްދަނީ.ް ްއެ ްބޭނުންކުރަމުން ްގޮުތގަިއ ްޖަގަހަެއއްގެ ްގޮުތގަިއ، ްކިއްާލއެްއގެ ްމައި ްޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ްމަސައްކަތަކީ ްދާ އެ

ްރަެށއްް ްތަނެއްަގއި، ްބަލަނީ. ްެއ ްނޫން ްައްށްކަރަންޓުދެވޭތޯ ްަވޒީފާ ްތަނުން ްއެ ްވަްނޏާ ްކަމަށް ްހުެރއްޖެ ްކުއްޖަކު ގައި
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ްކިތައްް ްގޮތުަގއިްޭބނުންކުރަނީ.ްރާއްޖޭގެ ްމީހުންގެްސިޔާސީްިކއްލާ،ްިސޔާސީްައއްާޑއެްއގެ ްއެ ްއެްތަނުަގއި ގެނެސްގެން

ނޑުމެންަނށް މިްފެންނަނީްއަބަދުވެސްްްރަށުގައިތޯްކަރަންޓުނުލިިބގެންްމިްފާއިތުވިްދުވަސްަތކުގެްތެޭރގައިްދިަޔއީ.ްއަުޅގަ

ް ްވިްސނަން. ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ްޖެހޭ ްއެބަ ްަރއްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތަން. ްއަށް،7ްްއަނދުންއަުޅވަމުންދާ 11ްރުފިޔާ

ްކަރަންޓުްޔުނިޓުް ްގަންނަމުންްައއި ްހަމަޖައްސައި،ްިދވެހިރާއްޭޖގ21ްްެރުފިޔ2ްްާރުފިޔާްއަށް ްއަށްްލިބޭނޭްިނޒާމު ލާރި

ްރައްޔިތު ްއެމް.ޑީ.ީޕްހުރިހާ ްކަށަވަރުކޮށްދިނީ ްހައްޤު ްއަސާސީ ްމި ްކަރަންޓު ްތެެރއިން ްސަބްސިޑީެއއްގެ ންނަށް

ނޑުމެންްމިް ސަރުކާރުންކަންްދިވެހިާރއްޖޭެގްރައްޔިތުންްހެިކވާނެ.ްއެހެންީވމާ،ްމިްސަބަބުތަކަށްްޓަަކއިްއެބަްޖެހޭްއަުޅގަ

ްއޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްޯއގާތެރިަކމާްއެކީަގއިްޚިދުމަތްކޮށްދޭެންބަޣާވާތުގެްވެރިކަންްނިންމާފައިްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްދިވެހިރާ

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްނޫނީ ްިޢޔާދަޮކށްގެން ްއަނބުރާ ްއަލުން ްސިާޔސަތު ްެއ ްާޤއިމުކުރަން. ްާރއްޖޭަގއި ްމި ރައީސަކު

ް ްފާއިތުވެދިަޔ ްިމއަދު ްނެތްކަން ްލާބައެއް ްހެެވއް، ްކަންތައްތ2ްަރައްޔިތުންނަކަށް ްވާ ްމި ްތެރޭަގއި ުކްންއަހަރު

ްމިްމައްސަލަ.ް ްހަމަ ްއަީކްވެސް ްއުޅޭްމައްސަލަ ްދިމާވެގެން ްއެބަްސާބިތުވެްއެނގޭ.ްކެނދިުކޅުދޫަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމައްސަލަ.ް ްއެޅުމުގެ ްއެއަރޕޯޓެއް ްފުނަދޫގައި ްއަތޮޅު ްށ. ްމައްސަލަ. ްެއައރޕޯޓެއްގެ ްމާފަރުގައި އޭެގކުރީަގއި

ްޕީ.ޕީ.އެމް ްމީ. ްސަރުކާެރްއ ްކުށްވެރިކުރަމޭ.ްއަނދުންއެުޅވުމުގެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްތިމަންނަ ްވިދާޅުެވއްޖެ ްމެންބަރެއް ގެ

%ް ްމިނިސްޓަރުްނ25ްްސަރުކާރުން ްލައިގެން، ްވަޒީުރން ްތަންތަނަށް ްއެ ްަކިއގެން، ްހިއްސާ ްއެ ްނަގަިއގެން، ހިއްސާ

ްވާހަކަ ްއެ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްލަދުގަންަނންޖެހޭނެ ްހިންގައިގެން ްކޯޕަރޭަޝން ްފެނަކަ ްކޮްންލައިގެން، ަދއްކަން.

ްތިިބް ްދާއިރާަތކުަގއި ްޕީ.ީޕ.އެމްގެ ްނޯޅޭނެ. ްދާއިރާއަކަށް ްވައިކަަރދޫ ްނޯޅޭނެ. ްމަކަނުދޫއަކަށް ްއުޅެނީ؟ ްމި އޮޅުވާލުެމއްތޯ

ްއެަބް ްމިއަދު ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމިއަުދ ްކިހިނެއްކަން ްކަްންވަނީ ްނޭނގޭނެ ްމީހުންނަކަްށ ްރަށްރަށުގެ އެހެން

ނޑު ްއަުޅގަ ްިސޔާސަުތްއެނގޭ. ްކަރަންޓުގެ ްއަީކްމި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބަދަލުކުރުމަށް. ްމިކަން ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްދަނީ ްމި މެން

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްދަށުން ްއުސޫެލއްެގ ްއެްއ ްބަދަލުކޮށް، ްިސޔާަސތު ްކަރަންުޓގެ ްޕާޓީ. ްބަދަލުުކރި ްާރއްޖޭަގއި ްމި ވެސް

ްޚިދުމަ ްގޮުތގައި ްޕާޓީއެްއގެ ްޚިދުމަތްލިބޭނެ ްޤާއިމުެވގެންދިަޔއީ.ްރައްޔިތުންނަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްގޮތުަގއި ްޕާޓީއެއްގެ ތްދޭނެ

ްމީހާްވެސް،ް ްހުންނަ ްިޚޔާލުަގއި ްމީހާްވެސް،ްއިދިކޮޅު ްހުންނަ ްފިކުުރގައި ްއިދިކޮޅު ްނުވަތަ ްވެސް ްކެންިޑޑޭޓުން އިދިކޮޅު

ްށްްދަންނަވާްނަމަ...އިދިކޮޅުްވިސްނުމުަގއިްހުންނަްމީހާްވެސްްމިކަންްޤަބޫލުކުރާނެ.ްމިކަންްޤަބޫލުކުރާނެ.ްމިސާލަކަ

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާންދޫްދާއި

ްމައްސަލައިަގއިް ްކުއްލި ްމި ްކުރިްނ ްފަށައިގަތުމުގެ ްވާހަކަ ްއަޅުަގނުޑެގ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ނޑުްަވގުތުްވާހަކަދަްއކަވަންްބޭނުންވާްއެްނމެހައިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްވާހަކަދެ އްކުުމގެްފުރުަޞތުދިނުމަށްްއަޅުގަ

ްވިދާުޅިވް ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެން ްއަކީ ްމައްަސލަ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅަން. އިތުރުކުރަން

ްފާޅުކުރޭ. ްއެބަ ްކަންބޮޑުވުން ްމި ްވާހަކަފުުޅަގއި ްމެންބަރުންގެ ްބަެއއް ްމައްސަލަެއއް. ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްފަދައިން
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ް 2ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބާބުގެ ްމިނިވަންކަމުގެ ްޙައްޤުތަާކއި ްއަސާސީ ްބާބުގެ ްކޮންމ23ްްެވަނަ ް)ކ(ަގއި ްމާއްދާގެ ވަަނ

ރަށަކާްގުޅޭްގޮތުންްއަސާސީްމިންވަރަކަށްްކަރަންޓުގެްޚިދުމަތްްއެބަްދޭންޖެހޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްއެނގޭްޙަޤީޤަތަކީް

ް ްނެތްކަން. ްކަރަންޓު ްރަށްތަުކގެ ްމައްސަަލްރާއްޖޭގެ ްބޮޑު ްއެންމެ ްީމގައި ްނެތްކަން. ްކަރަންޓު ްރަށްަތކުަގއި ްގިނަ ވަރަށް

ްބޭފުޅުން.ް ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްަބޔަކީ ްބަލަހައްޓާ ްމެޝިނަރީތައް ްިމ ްފަަދއިން، ްވިދާޅުވި ްމެްނބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން އަކީ

ްރާ ްހަދަިއ، ްކިއްާލއަކަށް ްސިޔާީސ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްހަދައިެގން ްކޯޕަރޭޝަން ްތިިބ،ްފެނަކަ ްކަންކޮޅުަތކުަގއި ްއޖޭގެ

ރަށްރަށުގައިްތިބިްއިންޖީނުގެަތކުގެްޓެކްނިކަލްްމީހުންްވަޒީފާްއިންްވަކިކޮްށ،ްއެްމަސައްކަްތކުރުމުގެްނަތީޖާއަކަށްްމިއަދުް

ްކުޑަމިނުންް ްއެންމެ ްނޭނގެ. ްތެޮޔއަޅާކަށް ްހުސްވިޔަސް ްތެޔޮ ްނޭނގެ. ްހަދާކަށް ްހުއްިޓއްޖެއްޔާ ްއިންޖީނެއް ވެގެްނވަނީ

ްަޤއުމެްއ،ްކަ ްދައުލަތެއް، ްދެން ްތިބެނީ. ްމި ްޕީ.ޕީ.އެްމގައި ްަބެޔއް ްވަރުގެ ްމި ްނޭނގެ. ްެވސް ްއެޖެސްުޓކޮށްލާކަށް މެއް

ްމިސާެލއް.ް ްކުަޑކުޑަ ްވަރަށް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނޭނގެ. ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ނޑަށް ްައޅުގަ ްގޮތެްއ ްހިންގާނެ ވެރިކަމެްއ

ްވަކިކޮްށގެ ްމަޤާމުން ްބަަޔކަށް ްގިނަ ްއެްވަރަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްދޭން ްފައިސާ ްއެަކއުންޓުން ްރައްޔިތުންގެ ްވެްސ ްމިއަދު ން

ް ްހުރި ްއެަކއުންޓުަގއި ްަރއްޔިތުްނެގ ްދާންދޫގައި ްގއ. ްހާލަތަކީ ްދާންދޫގެ ްގއ. ްމީހުންނަށް. ްވަކިކުރި 1.3ްމަޤާމުތަކުން

ްނ.ްމިްވަރުގެްބަެއއްގެްވާހަކަްމިލިއަންްރުފިޔާްފިނޭންސްްމިނިސްޓްރީންްކާލައިފި.ްކޯޓަށްްކީމަްކޯޓަށްްވެސްްދަނީކީްނޫ

ްރިޟާް ްޢަލީ ްމިކަން.ްދެންމެ ްނޫން ްގޮތަކަށް ްއޮންނަ ްުކރީގައި ްރައީސް.ްީމގެ ްދައްކަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ް ްއަިއސް ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްވެރިކަުމގައި ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްފަދައިން ްައށް،7ްްވިދާޅުިވ ްހުިރ15ްްރުިފޔާ ްއަށް ރުފިޔާ

ްއެ ްމަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަީއްކަރަންޓު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުންނަށް. ްރާއްޖޭގެ ްއެއީ ްހަދާލީ؛ ނޑަކަްށ ްމިންގަ އް

ޙަމީދުގެްޒަމާންްހިނގައްޖެ.ްޢުމަރުްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްޖެޓްްސްޕީޑުގަ.ްޓޫޓީްއިންޖީނުގެްޒަމާްންހިނގައްޖެ.ްޢަބްދު

ނޑުމެންނަ ްއަުޅގަ ްހިނގައްޖެ.ްުކރީގައި ްޒަމާން ްޢަބްދުޒާހިރުގެ ްިއޢުލާންވެގެންދާނީ ްދިމާކޮށް ްއިންތިޚާބާ ްއަަބދުވެސް هللاްށް

ް ްދޭ ްއެކު ްއެހީއާ ްހިލޭ ްިސޔާސަުތ51ްްޙަމީދުގެ ްއެ ްވޯޓަށް. ްމައުމޫނުގެ ްބަޖެޓުން ްސަރުކާރުގެ ްއެކަމަކު ޖަނަރޭޓަރު.

ްއޮ ްއަެނއްާކވެްސްގުޅުން ްޕްރޮޖެކްޓު ްއަށް. ްނަމިރާ ްޕްރޮޖެކްޓު ްހިނގައްޖެ. ްއެނިސޔާސަތު ްކޮންެމވެްސްހިނގައްޖެ. ންނަ

ްއަންނަނީް ްމި ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް ނޑުމެން ްމަަސއްކަތަކީ.ްއަުޅގަ ްއައި ްކުރަމުން ްއަުޅަގނޑުމެން ބަޔަކަށް.ްެއއީކީްނޫން

2111ްް ްއެކު. ްުއއްމީދާ ްޑޮްކޓަރުންގެ ްޓާަޝީރ251ްްތަމްރީނުވެފަިއވާ ްެއކީގަ. ްޯއގާތެރިކަމާ ްއެހީތެރިންގެ ޚާއްޞަ

ްޚާއްަޞްއެ ްއެީކގަ. ްމަސައްކަތްތެރިާޔެގްހޮސްޕިޓަލާ ްމިނިވަން ްއެީކގައި. ްއެހީތެރިކަންދިނުމާ ްމީހުންގެ ްބޭނުންވާ ްއަށް ހީ

ްއެީކގަ.ް ްިވޔަފާރިއާ ްެއކުއަރަކލްޗަރ ްެއކީަގ. ްވިޔަފާރިާއ ްެއގްރި ްއަންނަނީ ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއެީކގަ. އުއްމީދާ

ްފާޅުކުރަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްސިޔާސަތު ްމި ްއާދެ، ްެއީކގަ. ްވިޔަފާރިއާ ްޢިއްޒަތްތެރިްމެރިކަލްޗަރ ްދެންމެ މުންދާއިރުަގއި

ްކަންބޮޑުވެޭއް ްވަރަށް ްތިމަންނާމެން ްމިއަދު ްތިބެ، ްތެރޭގައި ްސަރުކާުރ ްބަޔަކު ްބަޣާވާތްކުރި ްފަދައިން، ްވިދާޅުވި މެންބަރު

ނޑުްކުަޑކޮށްްލަދުގަންނަންޖެހޭްކަމެއް.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް ްބުނީމާްމިއީްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ

ް
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ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްްދާއިާރގެްމެންބަރުޗަންޮގޅިްއުތުރުްމައް

ްދާންދޫ ްައަވސްެވގަންނާނީ ްވެސް ްފުރަތަމައިނުން ްއެންމެ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެްްޝުކުރިއްޔާ

ްރިޔާޟު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރ ްތާއީްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްުދކޮށްއެ ްބޭފުޅުންނަށްް، ހުރިހާ

ްފުުރޞަތު ްޚިދުމަތެއް.ްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ްއަސާސީ ްޚިުދމަތަކީ ްކަރަންުޓގެ ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ދެއްވުމަށް

ްއިންތިޚާބުގަިއް ްމަޖިލީހުގެ ްއޮްތިއރު ްދެމިގެން ްއަހަރު ްތިީރހަކަށް ްސަރުކާރު ްކުރީަގއި ްފެނިގެންިދޔައީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނު ްމީހުން ްޖައެކި ްއަމިއްލަ ްކުމެ ްރައްޔިތުން ްދީގެން ްތަންތަނަށް ްއެކި ްއަމީހުނަރޭޓަރުތައް ްއެްން ްކަރަންޓު ްއަށް މިއްލަ

ްފޯރުކޮށްދެމުންރަށް ްއެްދިޔަްރަށަށް ްސަރުކާރުަގއި ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްކޯޕަރޭޝަންތަްއްކަތަން. ްބަދަލުެވގެންދިޔައީ. ން

ްއޭގެ ްތެހައްދަވައި ްދޭންޚިދުްކަަރންޓުގެެރއިން ްއިފެށީމަތް ްއެްގައިންްލެކްޝަމާ ްދިޔައިމާ ްމީހުން ވާހަކަތަްއްްއަިމއްލަ

ްގޮ ްކަހަލަ ްނުދައްކާ ްަހމަޖެހިގެންދިޔައީ. ްބަޣާވާތަކަށް ްއޮތީ ްމި ްސަރުތުމިހާރު ްސަރުކާރަކުންގެ ްއެ ްނުޖެހޭްކާެރްއ.

ްމިހާރައްޔިތު ްހިތްހަމަޖައްސައިޭދކަށް. ްން ްފްލެޓެއްފެނިގެންހިސާބަށް ްއެްދިޔައީ ްއަިދ ްްވިަޔސް ސްްވިޔަްްއްމެކަނޫން

ްތެފުލުްސިފައިންނާއި ްބަޔަކަށްހުންގެ ްމަދު ްއެްރެއިން ްއައިސް ްބަޔަކު ްދޭ ްއެ ްދިނީމާ ްކަންކަންްްއެ މީހުންގެ

ވަންޏާްްކަމަށްްކަމަށްްނަގަންްއުޅެފިްަނއިބުގެްއިތުބާރުްނެތްްރައުޅޭްތަން.ްބަންޑާހަމަޖައްސާލަދީގެންްއެކަހަލަްޮގތަކަށްް

ް ްމިހާރު ްހާވެސް ްވެސް ްމަޖިލީހަށް ްވެސް ްއޭނަ ްޒިރުނުވެ ްއޮންނަނީ ްކިަޔއިއެ ްކުފިލާ.ްްބަލިވެއޭ ރިމަްއޗަްށްރައްޔިތުްނގެ

ް ްވިއްޔާޖަވާބުދާރީކުރުވަންޖެހޭ ްޖޭ.އެސް.ީސގެވަްވަގުެތްއ ްމިހާރުވީ ްެވސް ްްޙީދު ްހުވާކުރުވަންޖެދެ ދާނެތީްހިމެންބަރުން

ނީްފިލާ.ްިވޔަސްްއޮންނާްުރަގއިްބަންޑާރަްަނއިބުުތގެްސަރުކާސަރުކާެރްއގައިްމިްބަާޣވާބޭރަށްްފިލާ.ްދެންްފިލިްވަޙީދުގެް

ް ްްމީހެއްްންނަހުދެން ްފިލާ.ްއަޅުަގނޑު ްވިޔަސް ްއެކަަމނާ ްހަމަ ްދަންނަވާނީއަށް ްހިތްވަރުައންހެނެްެވސް ްގެންހުރެްްއްގެ

ްނެދެމިތިބެވޭބަދަށްްއަނޫންްއެހެންްގޮތަކަށްްއެގޮތަށްްްމަޤާމުްދިފާޢުކުރަްއާވށޭ.ްއެއެްކަަމނާގެްްނަގއިްއެވަަޑއިގެންްމިތާ

ްނެތިބެވޭގޮތަށްްއެް،ްގެންއިތަނަށްްވައްދަްޔުނިފޯމްްލީްސިފައިންްމިްް،ފަހަރަކުްމެންބަރެއްްމިތަނުންްބޭރުކޮށްގެންް؛ކަމަށް

ްވަދެ ނަޑށް ްނިވާފަްތގަ ްފަނޑިޔާރުެގެއއްގެ ްނުވަތަ ްދެކެންޏާ ްައޅުަގނޑުް،ކަމަށް ްތިބޭއެކި ްމިތާ އްޔިތުންްރަްެމންގެ

ްއަ ްތަމްސީލުކުރަން ްފެނާއިތިއިސް ްރައްޔިތުންގެ ްމީހުން ްޚިދުްކަރަންޓާްބޭ ްވާހަކަދައްކާ؛ްއެމް.ޑީ.ޕީމަތްއެކަހަލަ ެގްތަކުގެ

ްތެ ްސިާޔސަތުތަކެއްްސަރުކާރުގެ ްބަޖެޓުްެރއިން ްތެރެއިން ްކަންްް،ކުރެިވގެންގެ ްކޮށްދޭންްޭރވިގެން ްރައްޔިތުންނަށް ަކން

ްެއކައު ނޑުޅުނީމަ ްބަ ްވޯޓުފޮށީަގއި ްއަދި ްހުރަސްއަަޅއި ްވޯޓަައޅައިމަށް ްފުރުޞަތުނުދީްގެން ްބަަޔކާްށް ްތިބޭ ެއކީަގިއްްއެ

ް ްތިބީމަ ްމީްވާމިއަދު ްތިގޮތޭ ްބޭފުް. ްނ. ްއެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ްވަންދެންްޅުންނަށް ްޒަމާނެއް ްއެތައް އަތޮުޅގަިއ

ްނުބޭް ްިދޔައްއިލެކްޝަނެއް ްބުނާްވި ްބަސް ްކީްއވެތޯްރައްޔިތުންނަށް ްއެ ްނުލިބި. ްފުރުޞަތު ްމަޤާމުްފައިސާއާް؟ނެ ގެްއަދި

ްއެ ްނުކުތީމަ ްމީހުން ްވާދަވެރި ްތަންތަނަށް ްއެ ްތެރެއިން ްނަގުަވއި،ްނުފޫޒުގެ ްނަން ްއިލެކްޝަެންއްްމީހުންގެ ހަމައެކަނި

ދޫްމިއަދުްވެްސްިދޔަިއމަްކެނދިކުޅުއްްއެތާްހިނގައިޝަންތަކްްނުދީްއިލެފުރުޞަތުބޭއްވުމަށްްރަްއޔިތުންގެްބަސްްބުނުމަށްް

ްހާލު ްއެ ްއޮތީ ްނ.އެ ްގިނައަތޮޅުްގަ. ްއަރައިްގެ ްތަންތަނަށް ްވެފޭބޭނެހާ ްްސްގޮތް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއ2118ެނެތް ްަގއި
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ޖާގަދީގެންްކަންކަންްކުރާީތ.ްް،ދީޞަތުށްްފުރުނަމިފަދަްމީހުންއެްތަންްއޮތީްއެްހާލުަގއިްވެްސްްތަނަށްްދިޔައިރު.ްމިއަދު

ގޮތަށްްކަންކަންް.ްއެހެންކަމަށްވީއިުރ،ްމިމެންބަރުންްތިބީްކެނދިކުޅުދޫގަްއެންމެްގިނައެމް.ޑީ.ޭއގެްެވސްްވިހެންްއެްވިދާޅު

ްފުރުޞަތު ްކުރަން ްހަމަގައިމުތިބެވޭދީގެން ްރައްޔިތުން ްދުވަހު ްވެްހާ ްތިބޭނީ ނޑުމެންނަށްްލުގައިްހާސް ްއަުޅގަ ކަން

ްނެތް.ްޝައްެކއް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:އިލްޔާސްްލަބީބުްދާއިރާގެްމެންބަރުްހުޅުމީދޫް

ްރައީސް.ް ްޢިއްަޒތްތެރި ްމިއަ`.ްޝުކުރިްއޔާ ްމިހާރު ނޑުމެން ްްުޅގަ ްއޮކްޓޯބަރ2113ްުތިބީ .ްމަހުގަްވަަންއަހަރު

ްދިވެހިރާއެ ްހިތާމައަކީ ްމިއަދުްގެއްޖޭހެންނަމަވެސް ްމަިޖލީހުގައި ްައޅުަގނޑުްަރއްޔިތުންގެ ްބަހުސްކުރަވެސް ްމިްމެން ްން

ްެއއްްރަށް ނޑުމެންގެްާރއްޭޖގައި ްެކނދިކުޅުދޫގަިއްކަރަންޓުްނެތްކަްޖެހެނީްއަޅުގަ ވެގެންްްސްވަހަތަރުްދުާތްތިންުމގަިއވާ

ްމިއީްމުޅިްމިއީްހަމައެކަނިްކެނދިކުޅުދޫްއަށްްދިމާވެފައިވާްމައްސަލަެއއްްނޫން.ްްމައްސަލަިއގަ.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއެ

ްފާހަގަްްަގއިރާއްޖޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްމަްއސަލައެއް. ްއޮތް ްދިމާވެފައި ްރަްށތަކަށް ްގިނަ ްއަތޮޅުްވަރަށް ްލ. ްބޭނުންވޭ ޮކށްލަން

ްއިންނެއަުޅަގނޑުް،އިންނެވިްމިް؛މާވަށް ްކުރިމަީތގައި ްޢިއްޒަގެ ްއަހަރުްތްތެރިިވ ްއެއް ްދާއިރާ. ވެއްޖެްްމެންބަރުގެ

ރަންޓުަލއިގެންްެއްލަ.ްމަގުމަީތގަިއްޖަނަރޭޓަރުްބަހައްޓަިއގެްންަވގުތީްކަެއްދާއިާރގައިްކަރަންޓުގެްަމއްސަްގާތްަގނޑަކަށްް

ްހިންގަނީ ްމެ.ްފޮނަދޫ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޕީ.ޕީ.އެމްދާއިރާގެ ްހުސް ްރަީއސް.ްންބަރު؛ްމިއީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ ްމެންބަރުންގެ ގެ

ްކަރަންޓު ްދާއިާރގެ ްއެ ްއުޅޭތާ ްަމްއސަލަ ްއިހަށ2ްްގެ ްފަހުން ްކޮންމެވެސްއަހަރުވީ އްްރެޖަނަރޭޓަްތަނަކުންްދުވަހު

ް ްބަހަްއޓަިއގެން ްއަތޮްގެނެސްގެން ްތ. ްަހއްލެއް. ްވަގުތީ ްކުރީ، ްމި ްހަމަމިކަން ްކިނބިދޫ ްްޅު .ްއެހެންްބާރަށްއެހެން.

ްއިހަށް ްވެސް ްމައ24ްްދުވަހު ްއިންޖީނު ްނެތް. ްކަރަންޓެއް ްވަންދެން ްތަނަށްްޖެސަލަގަިޑއިރު ްއެ ްތެޔޮ ްނޫން. ހުނީކީ

ްއުޅޭްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ޖެހުނީ.ްމައްސަލަްސގެންްނުގެންގޮ ރާއްޖެްއަކީްަބޣާވާތެއްްކުރުމަށްފަހުްްދިާމވެގެން

ކަްކޯޕަރޭޝަްންއްްނެތް.ްފެނަމެްކަޤާބިލުުލވެރިްނގެްކިަބއިަގއިްނެތް.ްމިްބަޣާވާުތގެްއަހުސިްސޓަމެއްްް،ހިންގާނެްއުސޫލެއްް

ްކޯޕަރޭޝަނެް ްހަދައިގެންްކިޔާ ްްއް ްކުންފުނިހުރިހާ ްއެ ްޖަމާކޮށްްބާރެއް ްއެކިް،ތެރެއަށް ްކަމަކީ ްކުރާހާ ްކުންުފނިން ެއކިްއެ

ް ްކެމްޕޭނަށް ްމީހުންގެ ްބާޣީ ްކުރީގައި ްކެމްޕޭދަތުރުކުރުން. ްޖުނަވަޙީުދެގ ްފެންނަނީ ްމި ްމިހާރު ްޕާޓީށް. ްއާއިްމްހޫރީ

ްިތއްބެވިްްކުންފުނިތަކުަގއިް،ަތކުަގއިްުހރިކުރީަގއިްޔުޓިލިޓީއެާތްް،ށް.ްފެނަކަްކޯޕަރޭޝަންްއުފައްަދއިނަޕީ.ޕީ.އެމްގެްކެމްޕޭ

ް ްބަބޭފުޅުހުރިހާ ްކޯޕަރޭޝަނަށް ްފެނަކަ ްބޭފުޅުން ްއެ ްތިއްބެވި ްއެާތ ްދަލުކޮށް، ްިޚޔާްނގެ ގޮތުންްްސިޔާސީލުތަފާތު،

ްހުރި ްޚިޔާލުތަފާތުވާ ްބޭފުޅުން ްްޒީފާވަހާ ްސަބަބުން ްއޭގެ ްވަކިކުރީ. ްތަނުންްއިން ްއެ ްމީހުން ްއިންްްޤާބިލު ވަޒީފާ

ް ްވަިކވެގެންިދޔައީ. ްެއކަމާ ްރައީސް. ްޕީިޢއްޒަތްތެިރ ްޖުމްހޫރީްޕީ.އެމާއި.ހެދި ްތިބެގެންްންމެްޕާޓީގެްޢަދާލަތާއި ބަރުން

ްނޫކެމްޕޭ ްކަމެންކުރުން ްނުކުރޭ.ްއެން ްެއތާ ްއެްއް ްމަސައްަކތެއް ްނުކުރޭ.ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ނޫން ައޅުަގނޑުމެްންްތާ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަބަބަކީ ްތަންފީޛުްގެއެމް.ޑީ.ޕީްކަންބޮޑުވާ ްްރަމުންދާއިރުކުމެނިފެސްޓޯ އަީކްްވިޔަފާރިްގެހައުސްެގސްޓު
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ްވިޔަފާރިއެއް ްމުހިއްމު ްތަރައްޤީވަމުވަރަށް ްވިޔަފާރި ް.ްމި ްރަނގަޅު ްކޮންމެްރަށެއްގައިްވެސް ކަރަންޓެްއ،ްފެނާއިްންދާިއރު

ް ްނިޒާމެއް ްްނަރުދަމާގެ ްއެހެންވީމާއޮންނަންޖެހޭނެ. ްމައްސަލަް، ްމި ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ މިހާރުވެސް

ިމްރުްއިރަމުންދާޛުކުތަންފީްއްސަތުތަްޔާސިކަންބޮުޑވޭްައޅުަގނޑުމެންްދިމާވެގެންްޙައްލުުނވެގެންްއުޭޅތަން.ްއަޅުަގނޑުމެންް

ްހަ ނޑުމައްސަލަތައް ްއަުޅގަ ްގޮތްތައް ްއިރާދަކުރެއްއްލުކުެރވޭެނ ްހޯދަންޖެހޭނެ. ްސަރުކާރުްންްްއޔާވިމެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ

ް ްއައިސްަފއި ްހުރިހާ ްކަރަންާޓއިރާއްޭޖގެ ްރަނގަޅު ްޤާއިމުފެނާްރަށެއްަގއި ްސިްސޓަމެއް ްނަރުދަމާގެ ްއަދިްއި ކުރާނެ.

ނޑުމެންގެްޯއގާތެރިްްކަރަންޓުްހުރިހާްރަށެއްގެްރައްޔިުތންނަށްާރްއޖޭގެްްމާލެއެކޭްއެއްްއަެގްއގައި ލިބޭނެްނިޒާމެއްްއަުޅގަ

ްރުކާރުސަ ްދަށުން ްިސޔާސަުތގެ ްމިްްސަބްސިޑީޒްދީގެންގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަޖައްސައިދޭނަން. ްބޭފުޅުންނަށް ެއ

ްހޯދަ ްމުސްތަޤުބަލެއް ްފަހި ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޭޖގެ ްމަސައްކަތްކުރަނީ ްދިއިދިނުމަށް. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މާވެފަިއްމިހާރު

.ްކަރަންޓެއްްެވސްްނުލިބޭނެް،އްްނުލިބިރައްޔިުތންނަށްްއިންތިޚާބެނުލިބުން.ްރާއްޖޭގެްމައްސަލަްއަކީްއިންިތޚާބުްއޮތްމިް

ްއެއްްވެސްްނުލިޭބނެ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.ޅުްނަރުދަމާބޯފެނެއްްވެސްްނުލިބޭނެ.ްރަނގަ

ް

ްމަދުްސަލީމުްވާހަކަދެއްކެވުްނ:ދަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްއޭ

ނުޑް `ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްމަނިކުފާނުްމިައދުްރިޔާސަތުަގއިްއިންެނވިްކަަމށްްޓަކައިްވެސްްއަުޅގަ

ްގެންުގޅުއްް ްސިޔާސަތެއް ްމެދުމިނުގެ ްމަިނކުފާނަކީ ްއެއީ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްވެސް ްރައީސަށް ްބޭފުޅަކަށްްޢިއްޒަތްތެރި ވާ

ްބެހޭް ްކަރަންޓާ ްރައީސް. ްއަޅުަގނުޑްޮގވާލަން.ްޢިްއޒަްތތެރި ްވެސް ްބޭރުކުރުމަށް ްރައީސުން ްިސޔާސަުތގެ ވާތީ.ްހަރުކަށި

ްބުނާް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްަކރަންޓަކީ ްވާހަކަަދއްކާލަން. ްާވހަކައެްއގެ ްމުހިއްުމ ްވަރަށް ްަޙޤީޤަތުގައި ްވާހަކަދައްާކއިުރގަިއ ގޮތުން

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްތެޭރގަިއްނަމަ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްޚިދުމަތެއް. ްއަސާސީ ްލިބެންޖެހޭ ްއެންެމންނަށް ންގެ

ވާހަކަދަްއކަމުންްމިްދަނީްޙަޤީޤަތުގައިްވަރަށްްބޮޑެތިްއޮުޅވާުލންތަކަކާްެއކީގަ.ްއެމް.ީޑ.ޕީްަސރުކާރުްވުޖޫދަށްްައިއއިރުަގއިް

ްފަސޭ ްހަމަ ްކަރަންުޓ ްވެސް ްރަށެްއަގއި ްހުރިހާ ްޖަނަރޭޓަރެްއްރާއްޖޭގެ ްހުރި ްއޭރުަގއި ްހުރި. ްގޮތަްށ ްލިބޭނެ ްއިން ހަ

ނޑަށްްެއނގޭކަށްްނެތް.ްސަރުކާުރެގް އަދިވެސްްރަށްރަުށގައިްހުރީ.ްއިތުރުްޖަނަރޭޓަރެއްްދިންްކަެމއްްަގއިމުވެްސްއަުޅގަ

ްަވގަށް ްޖަނަރޭޓަރު ްހުރި ްތަންތަނުގަިއ ްބައެްއ ްއެހެންނޫން، ްނެތް. ްއެނޭގކަށް ްވެސް ްެއްލިޔުންތަކަކުން ނަަގއިގެްނ

ްޖަނަރޭޓަރެއްް ްދިން ްފޮނުވައިލާފަ.ްއެހެންީވމާ،ްއޭރު ްތަންތަނަށް ްއަށް ްޖަގަހަ ްއެިކްތަންތާނގެ ްހުރި ްއެބަ ޖަނަރޭޓަރުތައް

ްެއް ްއަދިވެސް ްހިންގަމުންގެންދަނީ ްނަމަވެސް ްކޮށްގެން ްކަމެއް ްއެހެން ްއަދި ްނަމަވެސް ްހޯދައިެގން ްސްޕެއަރޕާޓްސް އަދި

ޙަމީދުްކެމްޕޭނަށްްވީމާ،ްޖަނަރޭޓަރުްބަހާްهللاްންމެވެސްްބޭފުޅަކުްވިދާުޅވެއްޖެްކަްނނޭނގެްޢަބްދުޖަނަރޭޓަރުތައް.ްމިތާްކޮ

ްހުރިް ްދީފައި ްަހއިސިްއޔަތަކުން ްކޮންމެ ްއަދި ްނަމަވެސް ްެވގެްނ ްކެމްޕޭނަށް ްއަދި ްނަމަެވސް ްބަހަިއގެން ްއެ ވާހަކަ.

އިްދީފައިްހުރިްޖަނަރޭޓަރުތައް.ްއެހެންނަމަވެސްްއޭެގްޖަނަރޭޓަރުތަކެއްްނަމަވެސްްއެްދީފައިްހުރިްޖަނަރޭޓަރުތަކަކީްއޭރުގަް

ްނަމަ،ްމަސްތުވާތަކެިތް ްބުނާ ނޑަކަށް ްގާްތގަ ްލީ ްއުފައްދަިއގެްންއެތަނަށް ްޔުޓިލިޓީޭއްކިާޔްކުންފުނިތަކެއް ްބަޔަކު ފަހުން
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ސްޕެއަރޕާޓްސްތަކާްްބޭނުންކުރާްމީހުންނާއިްހުސްްބޮޑެތިްަވގުން.ްމިްމީސްމީހުންްލައިގެންްއެްތަންތަނުަގއިްުހރިްހުރިހާ

ްމިް ްނަގަިއގެން ްލާރި ްވިއްކައިގެން ްތަނަށް ްއެ ްހަމަ ްފަހަރަށް ްތިންހަތަރު ްއެްއޗެހިތައް ްއެ ްނަަގއި ްވަގަށް އެްއޗެހި

ްއެްއވެްސް ްޚިދުމަތްދެވޭނެ ްކަރަންުޓގެ ްތަެނއްަގއި ްއެްއވެސް ްރާއްޭޖގެ ްމުޅި ްތެޭރގަިއ ްއުޅުުމގެ ްތެޭރގަިއ ސަކަރާތެްއގެ

ްގިނަ ްނެތް. ްސަރުކާރާްްއިންތިޒާމެއް ްމި ްއެހެންކަމުން ްފެއިލްވެފަ. ްމުޅިން ްހުރީ ްއިންތިާޒމު ްކަރަންޓުގެ ރަްށރަށުގައި

ް ްޮއތް ްވެސް ްތެލަށް ނޑަކަްށްހަމައެކަނި ްގާްތގަ ްސްެޕއަރޕާޓްްސ811ްްހަވާލުިވއިރުަގއި ްއަދި ްަދއްކަން. ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްސަތޭކައެް ްހަތަރު ްތަންތަނަށް ްހުރި ްަނާގފައި ްެއއްޗެހި ްއެިކއެކި ްއެއީްއާއި ްއޮތް. ްދައްކަން ްުރފިޔާ ްމިލިއަން އްހާ

ް ްަފއިާސ1.2ްްގާތްަގނޑަކަށް ްއެ ްހަވާލުިވއިރުަގއި ްސަރުކާރާ ްމި ްއޭރުގެ ްހުރީ ްފައިސާއެްއ ްހުރިހާ ްމި ްރުފިޔާ. ބިލިއަން

ްމަޑުމައިތިިރކަމާް ްސަރުކާރުން ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. ްޮގތެއް ްއެްއވެްސ ްދެއްކޭނެ ްނެތް. ްގޮތެްއ ްެދއްކޭނެ ދައްކަން.

ްފެންވަރުގަިއްއެ ްއެ ްހަމަ ްއަާދކޮށްފަ. ްވަނީ ްވެސް ްދަރަނިތައް ްތެލުގެ ްގޮސް ްއަދާކުރަމުން ްދަރަނިތައް ްއެ ީކގައި

ްކަރަންޓުދޭންް ްގެންދިޔައީ ްވެސް ްސަރުކާރުން ްމި ްމިންވަރުން ްދެވެންހުރި ްކަރަންޓު ްރަށްރަށަށް ްއެ ބަހައްޓަިއގެން

ްައޅުަގނ ްއޮތަސް ްސަރުކާރެއް ްކޮންމެ ްޚިދުމަތްތައްްމަސައްކަތްކުރަމުން. ްދޭންވާ ްަރއްިޔތުންނަށް ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ޑު

ދިނުމުގައިްމަސަްއކަތްކުރާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްެއއްްބަަޔކުްައނެއްްބަޔަުކގެްބޮުލގައިްއަުޅވަިއގެން،ްވަުގްބަދުނާމުއެޅުވީާމް

ނޑުމެންްެވސްްދެންހުރިްބައެްއގެްބޮލުަގިއްކޮށްފައިްހުރިްބޮޑެތިްނުބަ ިއްކަންތައްތަުކގެްވާހަކަދައްކަން.ްދެންޖެހޭނީްއަޅުގަ

ްތަުނގަިއް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ްވެްސްނޫން.ްއަޅުގަ ްބޭނުންވާްވާހަކަެއއް ްދަްއަކން ްޙަޤީޤަުތގައި އަޅުަގނޑު

ްހަމަގައިމުް ްހަމަޖެއްސުން. ްނިޒާމު ްލިބޭނެ ްރަނގަޅަށް ްއިންިތޒާމު ްކަރަންޓުގެ ްަރނގަޅުކޮްށ، ްޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންގެ

ނޑެްއް ނުޑގެްދާއިރާްއަށްްބަލައިލާއިުރަގއިްއެންމެްޖަނަރޭޓަރުގަ ވެސްްައޅުަގނުޑގެްބ.ްއަޮތަޅށްްބަލައިލާއިރުަގއިްއަުޅގަ

އަހަރުދުވަހުގެްތެރޭގަ.ްހަމަްހުރީްކުރިންްހުރިްޖަނަރޭޓަރުތައް.5ްްވެސްްއަލަށްްއެްތަނަކަށްްގެެނސްފައެއްްނެތްްމިދިޔަް

ލަތުްހުރީްވެސްްމިހެން.ްއެހެންވީމާ،ްލަދުހަޔާތްްކުަޑކަމުން،ްލަދެއްްހަޔާތެއްްނެތިްމީގެްއެހެންވީމާ،ްހުރިހާްއަތޮެޅއްގެްހާ

ްކިަޔއިގެްނ،ްނޫނީް ްކުެރއޭ ްވަރުގަަދްކަންތައްަތެކއް ްމާ ްނުދަްއކާ،ްިމހާރު ްމަސަްއކަތްތަކުެގްވާަހކަ ްކޮށްފަިއްހުރި ކުރިން

3ްް ްނޫނީ ްކިޔައ5ްްިއަހަރުަގއި، ްކުރެޭއ ްކަންތައްަތކެއް ްކަމެއް.ްއަހަރުގައި ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ްވާހަކަދެއްކުަމީކ ގެން

ްޙަޤީޤަތްްހާމަކުރަންވީ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ްމަދުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުރެންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙް

ްެއއީް ްއެރުްއވީތީ. ްރިޔާސަތަށް ްތި ްމަނިކުފާނު ްއުފާކުރަން ްވަރަްށ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްއަ ްއަޅުގަ ްލިބުނީތީ ްނަމަވެސް ްގޮތުން ްވަގުތީ ްމިއަދު ްރިޔާސަތު ްތި ްއަތޮޅު.ްޅ.ްއަތޮޅަށް ްޅ. ްއަތޮޅަކީ ޅުަގނޑުމެން

ްވަރަށްް ނޑު ްއަުޅގަ ްފެށިގެން ްއައިއްސުރެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްމަނިުކފާނަކީ ްއުފާކުރަން. ވަރަށް

ްޭބފުޅެ ްސިޔާސަތެއްގެ ްމެދުމިނުގެ ްވަރަށް ނުޑްވިސްނަމުންގެންދަން، ްއަޅުގަ ްދެން ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް އް
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ްޅ.ް ްދާއިާރަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބުނެެލވޭތޯ. ްއެްއޗެއް ްައށް ްމައްސަލަ ްމި ްގޮތުން، ްެބހޭ ްކަރަންޓާ ްމި ކުރިއަށްދާނީ

ްޖަނަރޭ ްއެންމެ ްެގންދަން ްއެބަ ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްވަރަށް ްހާލުގަ.ްއަޅުަގނޑު ްމިހާ ްހަމަ ްއޮތީ ްވެސް ޓަރެއްްއޮޅުވެލިފުށި

ްއަސާީސް ްއެއީ ްމަޙްރޫމުވެފަ. ްކަރަންޓުން ްތިބެންވާނީ ްަރއްިޔތުން ްއޮުޅވެލިފުށީގެ ްހުއްިޓއްޖެއްޔާ ްއޭތި ްހުރީ. މިހާރުވެސް

ްގޮތް.ް ްދާ ްކަންކަން ްމި ްހިާސބަށް ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްަބލައިލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްޮބޑު. ްވަރަށް ޚިދުމަތެއް

ްބޮ ްބަެއއްގެ ްަވކި ްހައްލެއްނުވާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިކަން ްުހއްޓާލުމަކުން ްވާހަކަަދއްކާފައި ްތަނުަގއި ްމި ްައޅުވާަފއި ލުގައި

ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުން ްޮގތުން ްސިޔާސީ ްޙައްޤުތަުކގަިއ77ްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަސާސީ ްރައްޔިތުންގެ މެންބަރުން

ްވެސްް ްސަރުކާރަކާ ްއެ ްއޮަތސް ްސަރުކާރެއް ްކޮންމެ ްައދި ްއަަރިއގެން، ނޑުމެންްްއެްއގަލަކަށް ްއަުޅގަ އެއްޮކޅަށް

ްސަބަބަީކް ްއެއީ ްނެތް. ްހައްލުވާކަެށއް ްކަމެއް ްމި ްމެނުވީ ްނޫނީ، ްއެއްބާރުލުންދީގެން ްސަުރކާރަށް ވަކާލާތުކުެރވި،

ްއަށްް ްކުލަ ްވަކި ްއަުޅަގނޑުމެން ްއިންތިޚާބުެވގެން. ްވޯޓުލައިގެން، ްރައްޔިތުން ްތިބީ ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްމީހަ ްދާނީްޖެހި،ްވަކި ްރައްޔިތުންެގްހާލަތު ްވަްނޏާ ްކަމަށް ްފަށައިފި ްމަޖިލީހުަގިއްއުޅެން ްމި ްގޮތަކަށް ްތަާބވެ،ްވަކި ކަށް

ް ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަލައިލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޮޑުވަމުން. ްދުވަހަކަްށ ްއަނެއް ްވާހަކަދަްއކަމުނ2118ްްއެއްުދވަހުން ްކުރީގައި ެގ

ެގްޖަޒުބާތު؛ްކުރީެގްޖަޒުބާތުގައިްޖެހިފައިްތިިބ2118ްންްވެދާނެ.ްއެއީްއެބަްގެންދޭްބަެއއްްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުން.ްއެހެ

ް ްދައްަކވައިފާނެ. ްވާހަަކ ްއެ ްބަިއ2118ްމެންބަރުން ްއަނެްއ ްހައްުލވެ، ްރަށްަރށުގެ ްަބއެއް ްކަރަންޓު ްއައީ ްވެްސ ަގއި

ްދައުލަތުގެ ްޤައުމަށް، ްމި ްޖެހޭ ްއެަބ ްބަލައިލަން ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްހައްލުނުވެ. ްފައިސާްްރަށްރަށުގައި ްވަންނަ ބަޖެޓަށް

ްވެްސ211ްްވެސް.ް ްރަީއސަށް ްެއއީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަެމއްްނޫން ްވާނެ ްދިނުމަކީ ްއެއްފަހަރާ ްޚިދުމަތްތައް ްއަސާސީ ރަށަށް

ްވަަރްށް ްރައީސާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިންނައިުރގައި ްމިތާ ްއަޅުަގނޑު ްވާނީ. ްއެގޮތަްށކަން ްެއކަން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްިސއްރުިސއް ްޖަވާބުތަކުްންގިނައިން ްދެއްާވ ްމަނިކުފާނު ްއުފާކުރަްނ، ްވަރަްށ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރަން. ްަމޝްވަރާތަްއ ރުން

ވެސް.ްއެހެންނަމަވެސްްމަނިުކފާނުްވެސްްމަނިކުފާނުްހުންނެވިްޕާޓީްއަށްްޝައުުޤވެރިކަްނދޭނެްކަމަށްްވެސްްައޅުަގނޑުް

ްސިޔާ ްމެދުމިނުގެ ްމަނިކުފާނަކީ ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރަން. ްއެއްފަހަރު ްއަދި ްބޭފުޅެއްކަްނ ސަުތގެ

ް ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަލައިލަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަވަން. ްފާޑެއްެގ2118ްތަކުރާރުކޮށް ްބަދަލުވެ، ްސަރުކާރު ްފަހުން ގެ

ްނޫންކަން. ްރަނަގޅަށް ްިދޔައީ ްއެކަން ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްެވސް ްމަނިކުފާނަށް ްއަިއއިުރގައި ްހެދިގެން ްލޮޓިލޮޓިއެއް

ްކަމެްއް ްއެ ްގޮތަކަށް ްކަމެްއްކުރާނެ ްއެ ްސަރުކާރަކުން ްޮއންނަ ްއިެރއްަގއި ްއެ ްުނދިޔަޔަކަސް ްރަނގަޅަށް އެހެންނަމަވެސް

ްޤަބޫލުކުރަން.ްކޮންމެް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫންކަން ްަރނގަޅަކަށް ްދިޔައީ ްެވސް ްތެރޭގައި ްމަޖިލީސް ްއަޅުަގނޑުމެން ކުރާނީ.

ް ްއަބަދުވެސް ްައޅުަގނޑު ްއޮތަސް ްއެއްބާރުލުންދީގެންްސަރުކާރެއް ްމަޖިލީހުން ްސަރުކާރަކަށް ްއެ ްއަކީ ްވާަހކަ ދަންނަވާ

ްވިޔަސް،ް ްޤާނޫނެއް ްއެހެން ްލުއިފަސޭހަވާނެ ްސަރުކާރަށް ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްއަދި ްވިޔަސް، ްބަޖެޓަކަށް ފާސްކުރަންޖެހޭ

ނޑުް ްނުދެވޭނެ.ްއަުޅގަ ްޚިދުމަތެއް ްރަްއޔިތުންނަށް ްނުކޮށެއް ްއެަކން ްެއގޮތަށް ްިވޔަސް ްޭރގަިއްްޤަރާރެއް ްއުފާކުރަން ވަރަށް

ްގޮތުނ3ްްް ްބެހޭ ްއިންތިޚާބާ ްަޤުއމު ްމި ްމަޝްވަރާކޮށް، ްގޮުތން ްބެހޭ ްހާލަތާ ްޤައުމުގެ ްމި ްބައްދަުލކޮށް ލީޑަރުން
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ނޑުް ލީޑަރުންނަްށްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރުއަދާކޮށް،ްމަރުޙަބާކިޔަން.ްއަޅުަގނުޑ3ްްކުރިއަށްދާންްރޭވިްކަމަށްްޓަކައިްއަުޅގަ

ްަގއި...ޤަބޫލުކުރާްގޮތު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަރަށްްގިނަްމެންބަރުންްެޗމްބަރްތެރޭގައި،ްމިްމާލަމަކުްނެތް.ްދެންްއަޅުަގނޑުްިމް އާދެ،ްއެދިަވޑަިއގެންފައިްިތއްެބވި

ްފުރުޞަތުއަރުވަނީްހެންވޭރުްެދކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.ް

ް

ްފޫރުްވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަދާްހެންވޭރުްދެކުނު

ްއެހެންް ްއޭަގއި ްކަމެއް. ްހިތާމަވެރި ނޑިފަިއާވވުމަކީ ްކެ ްކަރަްނޓު ްކެނދިކުޅުދޫަގއި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމަސައްކަ ްހިްނގަން ްރާއްޖޭގައި ްމި ްާޕޓީން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްދެކެނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްލާމަރުަކުޒްވާންޖެހުނު ތްކުރި

ޤާނޫނުްރޫޅާލުމުގެްސަބަބުން.ްއަޅުަގނޑުމެން؛ްދެންމެއަކުްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަީޙދުްވިދާުޅވިްގޮތަށްްލާމަރުކަުޒް

ނޑަށްްދިމާީވް ޤާނޫނެއްްމިްރާއްޖެްއަށްްގެަނއިއިަރކުްމިްރާއްޖެްނުދަނޭްލާމަރުކަޒުްއުސޫލުްވެސް.ްއިއްިތފާޤުންްއަޅުގަ

ް ްމި ްޤާނޫނު ނުޑްއެ ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅީމަ، ްތަނަށް ްމި ްޤާނޫނު ްއެ ްފަރާތުން ްޕާީޓެގ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހުށަހަޅަން. ތަނަށް

ނޑަކަްށް ްގާްތގަ ްލައްވާލީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޤާނޫނުން ްއެ ްހެދިން. ްވެސް ްހިސާބު ްއަޅުަގނުޑމެން ްގޮތުން ހަނދާންވާ

ްދިވެހިރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުގައި ްެއ ްއިންަސއްތަ. ްއެަތްއްފަސްދޮޅަސް ްބޭނުންވި ްތަޢާރަފުކުރަން ްއަްށ އްޖެ

ްވެސްް ްބޭންކުން ްވޯލްޑު ްމިައދު ްމަފްހޫމަކީ ްއެއް ްުމހިއްމު ްއެންމެ ްއޭގެތެެރއިން ްގެއްިލެގން. ްދިޔައީ މަފްހޫމުތަކެއް

ލަނީްޤަބޫލުކުރާްކަމެއް.ްވޯލްޑުްބޭްނކުންްއިޤްތިޞާދީްހެޔޮވެިރކަުމގެްތެރޭަގއި،ްއިޤްތިޞާދީްރަނގަޅުްސިފަެއއްްކަމަށްްބަ

ްބަލާ.ް ްކަމަށް ްސިފައެއް ްހެޔޮވެރިކަުމގެ ްއެއީ ްބޭންކުން ްވޯްލޑު ްމިންވަރަށް ްލާމަރުކަޒުކުރާ ްއެހެންވީމާ، ލާމަރުކަޒުކުރުން.

ް ްރާއްޖެ ްމަސައްކަތްކުރީ ްކުަރން ްއެކަން ްޕްރޮވިންޝަލ7ްްްއަޅުަގނޑުމެން ްއިންޓަރ ްބަހާލައިެގން ޕްރޮވިންސަކަށް

ްއުފެ ްސަބަބުން ްއޭގެ ްވެސް ްގެންނަންްވާދަވެިރކަން ްމަފްހޫމު ްއެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއުއްމީދުކޮްށގެން. ްކަމަށް ދޭނެ

ްިތް ްބުނަމުންދިޔައީ ްާވދަވެރިން ްއެހެން ްވާދަކުރާ ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިްއަޒތްތެރި ްމި މަސައްކަތްކުިރއިރު

ްއަޅުގަް ްއެހެންނަމަވެސް ްހިންގާށޭ. ްމަރުކަޒީކޮށް ްއިތުރަށް ްއަެނއްާކ ްދިވެހިރާއްޖެ ްއެްއވެްސްއުޅެނީ ްހިެއއްނުވޭ ނޑަކަށް

ްަކްން ްއަކީ ްވާހަކަ ްދައްކާ ްސީދާ ްހަމަ ްއަބަދުވެސް ްވާދަެވރިން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރާނެހެނެއް. ްއެކަން ބަޔަކު

ްެއް ްއެކަން ްއެނގޭހެން ްއެބަ ްރާއްޖޭެގްރަްއޔިތުންނަށް ްމި ްމިހާރު ްީހވަނީ ްއިދިޮކޅު.ްއަުޅަގނޑަށް ްސީދާ ްގޮުތގެ ކުރަންވީ

ްގޮތް.ްއަ ްއިންތިޚާބެްއްކުރާ ްާރއްޖޭގައިްރަނގަޅު ްމި ްތާނގައި ްއޮތް ްކުިރއަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްުއްއމީދުކުރަނީ ްމި ނޑު ުޅގަ

ް ްގެއްލުނު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަފްހޫމުތައް ްހުރި ްޭއގަިއ ްއާކޮށް، ްޤާނޫނު ްލާމަރުކަޒު ްއަނެއްާކވެސް 41ްބޭއްިވ،

ްތަންފީުޛކުރަންފެށީ ްކަންކަން ްއެ ްގެނެްސ، ްއަނބުރާ ްރަށަކުންްއިންސައްތަ ްއެްއވެސް ްހަމަ ްެވސް ްކެނދިކުޅުދޫއަކުން މާ
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ނޑަށްްާދދިްދެންމެއަކުްލ.ްއަޮތޅުްމާމެންދޫންްވެސްްގުޅާފައިްއެަބް ކަރަންޓުގެްަމއްސަލަެއއްްނުޖެހޭނެ.ްމިްވަގުުތްއަުޅގަ

ްގުޅާ ްވެސް ްަޔޤީނުން ްހަމަ ްދެންމެއަކު ްދާދި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮތޭ. ްއެބަ ްމައްސަލަ ްމި ްވެސް ްރަށުަގއި ްއެ ްއެަބްބުނޭ ފައި

ްރާއްޖޭެގް ްމުޅި ްނަގާއިރު ްމިތާ ްމައްސަލަ ްމި ްޔަޤީން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮތޭ. ްއެބަ ްމައްސަލަ ްމި ްވެސް ްރަށުގައި ްއެ ބުނޭ

ނަޑށްްހީވަނީްައޅުަގނޑުމެންެގް ްކަންކަްންމިހާރުްހިނގަމުންދޭ.ްއެްބޭުފޅުންގެްމެންބަރުން،ްއަުޅގަ އެތައްްރަެށްއގައިްމި

ނޑުމެންގެްޕާީޓގެްމެންބަރެއްެގްްވާދަވެރިްނގެްތެރޭަގއިްިތއްބެވިް މެންބަރުންްއެްވާހަކަްނުަދްއކަވަނީްކަމަށްްވެދާނެ.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންގެްދާއިާރގެްމެންބަރެއްްެއް ނޑުްމިްއެދެނީްއަުޅގަ ދާއިރާއާްޖެހިއްޖެްއޔާްއެްވާަހކަްދައްކަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑު ްައޅުގަ ްބޭބޭފުޅުން ްއެ ްނަމަވެސް، ްނެތް ްތަމްސީލުކުރަން ްެއްތަން ްގުޅުއްވާަފއި ްމެންބަރުންނަށް ްޕާޓީގެ މެންގެ

ްވާހަކަެއއްް ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްގޮތަކަށް ްނޫން ްއެހެން ްއެދެން. ްދައްަކއިޭދން ްވާހަކަ ބޭފުޅުންގެ

ްހާމައެއްނުކުރެވޭނެ...

ް

ްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްޢި ްއަްށްޝުކުރިއްާޔ ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްހުށަހެޅުއްިވ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްކެނދިކުޅުދޫ ްރަީއސް. ްއޒަތްތެރި

ްދިމާވަނީކީ.ް ްކަންތައް ްމި ްނޫން ްކެނދިކުޅުދޫައކަށް ްހުސްއެކަނި ްއެއީ ްދަންނަވަން. ްާސބަސް ްައއްސަރިބަހާއި އަޅުަގނޑު

ްވޯ ްހީލަތުން ްމަކަރާިއ ްބޭނުްނވަނީ ްފަރާތްތަކުން ްކަންަތއްތަްއްއިދިކޮޅު ްބައިމީހުންގެ ްެއ ްހޯދާފައި ްވޯޓު ްހޯދަން. ުޓ

ްޚާއްޞަކޮްށް ްހަނދާންނައްތާލަނީ. ްމަތިން ްރައްޔިތުްނގެ ްފުރިހަމަވީާމ ްކަންަތއްތައް ްަބއިމީހުންގެ ްއެ ފުރިހަމަވީމާ،

ްމީހަކަށް ްދަތުރުކުރާ ްރަށްރަށަށް ްގިނަ ްވަރަށް ްގޮތެްއަގއި ްޢާއްމު ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްދަންނަވަނީ ްމި ްރ.ްްއަޅުަގނޑު ވެފައި

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުންގެ ްއުނގޫފާުރގެ ްއަތޮޅު ްރ. ްއެނގިަލްއވާނެ ްަމއްސަލަތައް ްދިމާވެަފއިވާ ްއުނގޫފާރަށް އަތޮޅު

ްއޮތްްގޮތްްރަނގަޅަށްްއެނގިލަްއވާނެ.ްމީގެްުކރީގައިްހުންނެވިްމެންބަރަށްް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށް.ްއެްަކންތައްްވެފައި

އްވާނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްައޅުަގނޑުމެންްމިދަންނަވާްލާމަރުކަީޒްއުސޫލަކީްމިްދަންނަވަނީ،ްވެސްްހަމަްރަނގަޅަށްްއެނގިލަް

ްވުރެް ްއެތިކޮޅަށް ްހުރި ްކަްއާކފައި ްގޭަގއި ްއަނެއް ްއެިތކޮޅު، ްަކއްކާ ްއެްއޭގގައި ްއިނގޭތޯ. ްބުނެލާނަން ހޮޅުއައްޓަށް

އެތިކޮޅުްއެްގެްއަށްްދޭށޭ.ްނިކަމެތިމީހާްކައިގެްންނިކަމެތިކޮށް،ްނުވަތަްކާއެިތކޮެޅއްްނެތްްކަމަށްްވަނީްނަމަ،ްެއްޭގގެްކާް

ްޖަނަރޭޓަރުތައްް ްއެަބްހުރި ްަބއެްއްރަށްރަށުަގއި ްއެްއޗަކީ ްދަންަނވާ ްމި ްދޭށޭ. ްކާއެިތކޮޅު ްމީހާ ްހުންނަ ނެތީމާ،ްފުދިފައި

ްރަށު ްހަމަ ްގަްނނަނީ ްޖަނަރޭޓުތައް.ްއޭުރގައި ްކުިދކުދި ްހުރި.ްެއއީ ްއެބަ ްެވސް ްގިނައިން ގެްރައްޔިތުން.ްއިނގޭތޯ.ްވަރަށް

ްޒާީތް ްެއއްޗަީކ ްވާ ްމީގަިއ ްނުދެނީ. ްތަނަކުްނ ްއޮތް ްދެވެން ްސަޕޯެޓއް ްެވސް ްކިިރޔާ ްޖަނަރޭޓަރުތައް ްހުންނަ ގަނެފައި

ްއަތޮޅުް ްރ. ްދަންނަވަނީ ްމި ްމިހެން ްއޮންނަނީ. ްޒާތީވެފައި ްތެރެއަްށ ްކަންތައްަތކުގެ ްިސޔާސީ ްއޮންނަނީ. ކަންތައްތަެކއް

ްޖަނަރޭޓަރު ްކަންތަްއްހުޅުދުއްފާރުގައި ްއެ ް ްއޭރު ްސަރުކާުރގައި ްައޅުަގނޑުމެން ްއޮތްއިރުަގއި، ްމައްސަލަޖެހިފައި ެގ

ކުރަމުންދިޔައިރުަގއިްއުނގޫފާުރގައިްހުރިްޖަނަރޭޓަރެއްްއަޅުަގނޑުމެންްހޯދަންއުޅުނީ.ްެއއީްވަގުތީްގޮތުން.ްެއކަމަކު،ްެއް
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ްފަ ްއިނދިކޮޅު ްސިޔާސީ ްތިބި ްއޭރު ްކުއްލިއަކަށް ްހަމަ ްނިންމާފައި ްމިހެންްދޭން ްހިފެހެއްޓީ. ްނުދޭން ްހަމަ ރާތްތަކުން

ްދަސްކޮށްދެނީް ްމި ްސަރުކާރެއް ްއޯގާތެރި ްބޭނުމަކީ؛ ްސަރުާކރުގެ ްއޯގާތެރި ްއަޅާލައި، ްއަެނކަކަްށ ްެއކަކު ނުވާންވީ.

ެއް،ްއަޅުަގނޑުމެން.ްެއްއގޭްބަދިޭގަގއިްނުކަްއކާްހުރިއްޔާުމ،ްއަެނއްގޭްބަިދގޭަގއިްަކއްކާަފއިްހުރެއްޖެްކަމަށްްވަނީްނަމަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްދޭންއުޅެނީ. ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްޭދށޭ. ްކާއެތިޮކޅު ްމީހުންނަށް ްއެ ްހުރީަމ ްނުެކއްކި ްބަދިޭގަގއި ގޭ

ްދިރިއުޅުމެއްް ްތާހިރު ްބޭނުންވަނީ ްހިތުން ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްތިޔަ ްސަޕޯޓު. ްދޭނަމޭ ސަރުކާރުން

ް ްއަޅުަގނޑު ްދަްއކައިދޭން. ްގޮތް ްއެބަްއުޅެވޭނެ ްދިމާވެފައި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްރަށްރަށުގައި ްގިނަ ްަވރަށް ްދެންނަވަނީ މި

ްޖަނަރޭޓަރެއް.ްެއީއް ްބަރާބަރު ްހުންނާނެ ްެވސް.ްތުލުސްދޫަގއި ްތުލުސްޫދގައި ްއަތޮޅު ްމާލެއަޮތޅާިއްމާލެ ހުރި.ްޚާއްޞަކޮށް

ްހިންާގތާ.ްއެހެންނަމަވެސް ްތަން ްއެ ްެވއްޖެ ްުދވަސް ްލައްކަ ްފަރާތުން ްހަމަްްސްޓެލްކޯގެ ްދިއްފުށީގައި ްހުރި ްގުިޅގެން އެއާ

ްހަދައިދީފިް ްރިސޯޓުން ްހުންނަ ްޖެހިގެން ްހަމަ ްކައިރީަގއި ްއެތާ ްމައްސަލަޖެހޭ. ްކަރަންޓު ްޖެހޭ. ްއެބަ ްމައްސަލަ ކަރަންޓު

ްިމް ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތީމާ ްެވފައި ްކަންތައްތައް ްކަހަލަ ްމި ްނާދޭ. ްއަދި ްއިންޖީނެއް ްހަދައިދިނީ. ްގެ ްއެކަަމކު އިންޖީނުގެ.

ްރައްޔިތުންެގް ްގެންނަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުަވއިލާފައި ްސަރުކާރު ްބާޣީ ްމި ްެގންނާނީ؛ ްއަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވަނީ

ްެއއްކޮޅުންް ްދަމައިލާނެ. ްއަެނކަކު ްދަމައިލާނެ. ްއެކަކު ްހެދީމާ ްކޯލިޝަނެއް ްމިހާރު ްެއނގޭނެ ްަރއްޔިތުންނަށް ސަރުކާރެއް.

ރައްޔިތުމީހާގެްގޮްށަވޅުންްދާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްރަްއިޔތުމީހާްހޭއަރައިްއެމް.ޑީ.ީޕގެްދަމާނެ.ްދަމައިލާއިރަށްްގޮށްަވުޅންްދާނީ.ް

ްމިހާރުްމިް ްބަޣާވާތުގެްސަރުކާރުން ްޮގވާލަން.ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްޓަކަިއްއެންމެހައިްރައްޔިތުންނަށް ްއުެފއްދުމަށް ސަރުކާރެއް

ނޑަށްޖައް ސަމުން.ްްާކއެތިކޮުޅްނުލިބޭްރަށްރަށްްއެބަްހުރި.ްއޮތްްދަނީްމުޅިންްމީހުންްހަނާއަރުވަމުން.ްރަްއޔިތުންނަށްްބަ

ްގޭސްްނުލިބޭްރަށްރަށަށްްއެބަްހުރި.ްތަކެތީގެްައގުްުކޑަެއއްްނުވޭ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތިމަރަފުށީްދާ

ްދާއި ްކެނިދކުޅުދޫ ްިމއަދު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢިްއޒަތްތެރިް`. ާރގެ

ްވާަދވެރިންް ްސިޔާސީ ްައޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤތުަގއި ްއަކީ ްަމއްަސލަ ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްޢީސާ ްއަޚް ނޑުގެ ްއަޅުގަ މެންބަރު

ްޚައްސާސްް ްމާ ްވުރެ ްގޮްތިކޔުމަށް ްބަޔަކަށް ްއަނެއް ްެއއްބަޔަަކށް ްފުރައްސާރަކޮށް، ްބަޔަކަްށ ްއަެނއް އެއްބަަޔކު

ްރައީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަށްތަާކްމައްސަލަެއއް. ްއެހެން ްއަކީ ްކެނދިުޅކުދޫ ްގޮތުަގއި ްލިބިފައިވާ ްމަޢުލޫމާތު ްައޅުަގނޑަށް ސް.

ްރަށުެގް ްހުންނަނީ ްމި ްަޕވަރހައުސް ްޮގސް ްދިރިއުޅެމުން ްވެފައި،ްރަށުެގްދެކޮުޅގަިއްމީހުން ްރަށަކަށް ްބޮޑު ްބިން ޚިލާފަށް

ކިޯލެގ161ްްކިލޯގެްކަމިންސްްޖަނަރޭޓަރަކާއ151ްްިމެދުގަ.ްއަދިްއަޅުަގނޑަށްްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިވާްގޮތުަގއިްމިްރަށަކީް

ް ްޖަނަރޭޓަރަާކއި 64ްްޑޮއިސް ްރަށެއް. ްހުންނަ ްޖަނަރޭޓަރެއް ްކަމިންސް ްޖަނަރޭޓަރ151ްްުކިލޯގެ ކިޯލގެ

ް ްއަދި ްރަށަށ161ްްްމަސައްކަތްނުކުރިަޔސް ްމި ްނޫނީ ްނަޖަރޭޓަރަކުން ްެދ ްމަަސއްކަތްނުކުިރޔަސް، ްޖަނަރޭޓަރު ކިޯލގެ

ްލިބިފައިވާްއެކަީށގެންާވވަރަ ްމަޢުލޫމާތު ްައޅުަގނޑަށް ްގޮތަކީ ްކަންދިމާވި ްނުޭވ. ްދެވޭވަަރކަށް ްލިބެމުންނެއް، ްކަރަންޓު ށް
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ް 151ްްގޮތުަގއި ްމަސަްއކަތްނުކުރުމުން ްއެ ްއަިދ ްއޯވަރހީުޓެވގެން ްޖަަނރޭޓަރު 161ްްކިޯލގެ ކިޯލއ64ްްާއާއި

ް ްދިމާވެގެނ161ްްމަސައްކަތްކުރަމުންދަނިކޮށް ްމައްސަލަ ްހަމަ ްވެސް ނޑުްްކިލޯ ްއަޅުގަ ްވީ. ްމި ްގޮތް މަސައްކަތްނުކުާރ

ްސަބަބަކީ،ް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްހިތާމަކުރާ ްކަމުގައި ްމި ްހަމަ ްެއކީަގއި ްރައްޔިތުންނާ ްކެނދިކުޅުޫދގެ ްހަމަ ވެސް

ްފުރުޞަތުގައިް ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްކުރާކަން ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްކުރެވެންހުރި ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްކަންކަން ްމި ސަރުކާރުން

ްގޮުތގަިއްކެނދި ްލިބިފައިވާ ްމަޢުލޫމާތު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޔަޤީްނކޮށްއަުރވަން. ްއަޅުަގނޑު ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެންމެހައި ކުޅުދޫގެ

ްފަހުގަިއްރޭގ41ްްެ ްގަޑިަރކަށް ްދޭ.ްއަދ11ްިއެތައް ްއެބަ ްލިބެމުން ްކަރަންޓު ްމިހާރު ްއަށް ްެކނދިކުޅުދޫ ޖަހާކަށްހާއިުރގައި

ް ްޖަނަރޭޓަރުގ161ްެމިހާރު ްޑޮިއްސ ްދޭ.ްްކިލޯގެ ްއެބަ ްކުިރއަށް ްވެސް ްމަސައްކަްތ ްމަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަްތ،

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްާހލެއްަގއި ްއެްއވެސް ްމިއީ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްވާހަކަ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްކި ްގޮްތ ްބަަޔކަށް ްއަެނއް ްެއްއބަޔަކު ްވާަދވެރިކަުމގައި ް ްީސޔާސީ ްމަޖިލީހުގައި ްއަނެްއްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްަބޔަކު ޔަިއ،

ްމައްސަލަެއއް.ް ްޚައްސާސް ްމާ ްވުރެ ްިކޔުމަށް ްކަންތައްތައް ްހުރި ްނުކުެރވިފައި ްކަންތައްތަކާއި ްހުރި ްކުެރވިފައި ބަޔަކަށް

ްހިނގަމުންދަނީް ްކޯޕަރޭޝަން ްފެނަކަ ްއެނގޭ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްޮގވާލަން. ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ްހަމަ އަޅުަގނުޑ

ްއެހެންނަމަ ްެއްގެއްލުުމގަިއކަން. ްސަރުކާރަްށ؛ ްފޯރުޮކށްދިނުމުގައި ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްޚިދުމަތް ްއަސާސީ ްމި ެވސް

ނުޑްސަރުާކރަށްްޮގވާލަން.ްއަިދްފެނަކަް އިރެްއގަިއްސަރުކާަރކަށްްކުެރެވންްއޮތްްހުރިހާްމަސަްއކަތެްއްކުރެވުމަށްްއަުޅގަ

ްވެ ްމުވައްޒަފުްނނަށް ްއެހެނިހެން ްއަދި ްއެމް.ީޑ.ޭއއަށާ ްެއްއވެްސްކޯޕަރޭޝަންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮވާަލން؛ ނޑު ްއަުޅގަ ސް

ނުޑް ނުޑމެންްޕީ.ޕީ.އެމްގެްފަރާތުން،ްހަމަްޔަޤީނުންވެސްްއަުޅގަ ރަށެއްަގއިްކަރަންުޓގެްއަސާީސްޚިދުމަތްނުލިބުމަކީްއަޅުގަ

ްމަ ްކަންބޮޑުވާނެ ްއެކަާމ ްވެސް ްމެންބަރުން ްއެންމެަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްގޮތުަގއި އްސަަލއެއް.ްޤަބޫލުކުރާ

ްހުރިހާް ްހުރި ްކުެރވެން ްޓަކައި ްޚިދުމަތްދިނުމަށް ްއަސާސީ ްއޮތް ްދެވެން ްރައްޔިތުންނަށް ްސަުރކާރުން އެހެންވީމާ،

ނޑުްޮގވާލަން.ް ްމަސައްކަތެއްްކުރުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްރަޝާދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމު

ްވަރަޙްމަތު ްރައީްސ،ްވަބަރަهللاް`.ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ކާތުހޫ.

ހުށަހެޅިފައިްމިްވާްަމއްސަލަްއަކީްވަރަށްްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްމައްސަލަެއއް.ްސަބަބަީކ،ްހުަށހެޅިފައިްމިްާވްމައްސަލަްއަީކް

ްލިބެމުންނު ްރައްޔިތުންނަށް ްޚިދުަމތްތައް ްއަސާސީ ްކަށަވަރުޮކށްދީފައިވާ ްހުށަހެޅިފައިވާްޤާނޫނުއަސާސީން ދާތީ

ނުޑްފާހަގަކުރަން.ްޢިްއޒަތްތެރިް މައްސަލައަކަށްްާވއިރު،ްމިްަމއްސަލަްައކީްވަރަށްްބޮޑުްަމްއސަލައެްއގެްގޮތުަގއިްއަުޅގަ

ްދިމާވެފައިާވް ްހާލަތު ްމި ްޫނން. ްއެކަންޏެއް ްކެނދިކުޅުދޫއަކަށް ްއަތޮޅު ްނ. ްހަމައެކަނި ްދިމާވެފައި ްހާލަތު ްމި ރައީސް.

ްރަށް ްގިނަ ްރަށްރަށުަގއިްވަރަށް ްގިނަ ްރާއްޖޭގެ ްމިހާރު ްއާދެ! ްހުރި. ްއެބަ ްކަންކޮޅުަތުކގަިއ ްެއކިއެިކ ްާރްއޖޭގެ ރަށަށް

ް ްދަނީ ްއެ ްނެިތ24ްހިންގަމުން ނޑުމެއް ްމެދުކެ ްހުއްޓަިއނުލާ. ްހުންނަނީ ްއެ ްިއންޖީނު ްއެ ްއިންޖީނެއް. ްއެންމެ ަގޑިިއރު
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ްދުވަސް،ް ްދުވަސް،ްތިން ްދުަވސް،ްދެ ްއެއް ްދަނީ ްއެ ްފަހުންްހިންގަމުން ްއެންމެ ްޮގސް ްހަފްތާްވެގެން ްހަފްތާ،ްދެ އެއް

ްއިންޖީނެްއް ްެއއިން ްނޫނީ ްކުަޑވަގުުތކޮޅަަކށް ްވަރަށް ްަޓކައި ްބަދަލުކުރުމަށް ްތެޔޮ ްޮގސް ްވެގެން ްދެމަސް މަސް،

ްބާރުބޮޑުވަމުން.ް ްދަނީ ްމި ްއިންޖީނުތަަކށް ްއެހެންކަމުން، ްުނވޭ. ްަވގުތެއް ްމެދުަކނޑައިލާނެ ްނުވަތަ ހުއްޓައިލާނެ

ްއާދެ!ްއި ްނެތެމުން. ްމިއަދު ްދަނީ ްމި ްޚިދުމަތް ްކަރަންޓު ްލިބެމުންދާ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުއްޓެމުން. ްދަނީ ްމި ންޖީނުތައް

ނޑުމެންްޔޫޓިލީސްްކުންފުިންއުފައްދަިއގެންްކަރަންޓުގެްިޚދުމަތްްދޭންއުޅުނުއިރުގައިްމިް އަޅުަގނޑުމެންްއެުޑއެހިންްއަުޅގަ

ބޭފުޅުން،ްވަރަށްްިގނަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުންްގެންދިަޔ؛ްްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްވަަރށްްގިނަ

ްކަންތައްަތްއް ްެއ ްކަމަށް. ްނެުގމެއް ްނެިގ ްކުންފުނިތަކަށް ްޔޫޓިލިީޓސް ްނުޙައްޤުން ްހަމަ ްއިންޖީނުތައް ްަރއްޔިތުްނގެ އެއީ

ްކީ ްހިތަށްއެރި ްއަޅުަގނޑު ްބަދަލުކޮށްފައި ް ްވެރިކަން ް ްރައްޔިތުންނާްކަމުނުގޮްސގެން ްިއންޖީނުގެތައް ްއެ ްއވެބާއޭ

ްފެނަަކް ްއިންޖީނުގެަތއް ްެއ ްއުަފއްދަިއގެްނ، ްކުންފުންޏެއް ްކިަޔއިގެްނ ްފެނަކަ ްމިއަދު ްއުޅެނީ. ްމި ހަވާލުނުކޮށްގެން

ްކޮންތާކުބާ ްޖެހުނީ ްމި ްވާހަކަތަްއ ްދެްއކި ްމި ްހިްނގަމުންދާއިރުަގއި ްހަދައިގެން ްމިލްކިްއާޔތަކަށް ްއަިމއްލަ އޭ؟ްކުންފުނީގެ

ްދަނީް ްމި ްހިންގަމުން ްމިްސަރުކާރު ްމިއަދު ްގޮތުަގއި ްޤަޫބލުކުރާ ނޑު ްެއއްަޗކީ.ްއާދެ!ްއަުޅގަ ްހިތަށްއަރާ ނޑު ްއަުޅގަ މިއީ

ޕީ.ޕީ.އެމާްއަދިްޖުމްހޫރީްޕާޓީާއްއަދިްޢަދާލަތުްޕާޓީްގުިޅގެންްއުފައްދާފަިއވާްކޯލިޝަަނކުން.ްއާދެ!ްމިްބޭފުޅުންްެވސްްމިް

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްކަމަށް.ްޤަބޫލުފުޅުވީ ްމޮޑެެލއް ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްމޮޑެލަކީ ްުކންފުނީގެ ްޔޫޓިލިޓީްސ ުއފައްދާފައިާވ

ްގޮތަށްް ްމި ްކުންފުނިތައް ްމި ްނަމަވެސް ްބަދަލުކޮށްގެން ް ްނަން ްއެ ްކިޔަިއގެން، ްފެނަކަ ްނޫންތޯ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާތީ

ްއެ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމިއިން ްދަނީ. ްއެ ްމަަސއްކަްތކުރަމުން ްޓަކައި ްކޮށްަފއިވާްހިންގުމަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްެއްއޗަކީ ނގޭ

ްބޭފުޅުްން ްމި ްކޮަބއިތޯ ްއިޢުތިރާފުެވއޭ. ްއެަބ ްމިއަދު ް ްބޭފުޅުން ްމި ްކަމަށް ްަކމެއް ްރަނގަޅު ްކަމަކީ ކޮންމެ

ދައްކަވަމުްނގެންދިޔަްވާހަކަްައކީ؟ްމިްބޭފުޅުންްދައްަކވަމުންްގެންދިޔަްވާހަކަްއަކީްތަކެީތގެްއަގުްޮބޑުވަީނއޭ.ްަރއްޔިތުންް

ްއަގުތޯްހަނާ ްކޯެޗްއގެ ްބަދަލުކުރުމަށްފަހުގައި، ްބަޣާވާތްކޮށްގެން ްސަރުކާުރ ްބޮޑުެވގެން ްއަގު ްތަކެީތެގ ްބައްލަވާ! ވަނީއޭ.

ްމައްޗަށްް ްދުވަހަށް ްއަނެއް ްއެއްދުވަުހން ްދަނީ. ްމި ްމައްޗަށް ްމަްއޗަށް. ްއަގު ްތަކެތީގެ ްދަނީ ްމި ްހައްތަހާވެސް ތިރިވީ؟

ނޑުމެންްބަ ލައިލަންވީްޑޮލަރުގެްއަގުްބޮުޑެވގެންްމިްބޭފުޅުންްވާހަކަދަްއކަމުންްދިޔައިުރގަިއްދަމުންދާއިރުގައިްދެންްއަުޅގަ

މިއަދުްކިހިނެއްތޯްޑޮލަުރގެްައގަށްްވަމުންްމިްދަނީ؟ްކޮބާ!ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްސަރުކާުރގަިއްއޮންނާނީްޑޮލަރުގެްއަގުްވަިކް

ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެެހންނަމަވެސް،ްމިއަދު ްހަމަޖައްސާފަ. ްހުރަސްކޮށްްްގޮތަތަކަށް ްބޯޑަރުލައިން ްއެއްކަލަ ްފެންނަނީ މި

ްތަން.ްމިއ21ްްީައށް،19ްްއަށް،18ްްއަށް،17ްް ްނެތް ްލިބެން ްގޮަތަކށް ްނޫން ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްޑޮލަރު އަށް

ްކޯލިޝަ ްއެއްކަލަ ްފެންނަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަލާއިރު ްކޮންބަެއއްތޯ ްއުޅެނީ ްކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ްޑޮލަރު ންަގިއްޙަޤީޤަތް.

ްައގުް ްޓަކައި، ްހިފެހެއްޓުމަށް ްއޭެގ ްލަިއގެން ްތެެރއަށް ްމުުށގެ ްކޮންޓްރޯލްކޮށްގެްނ، ްޮޑލަރު ްމަހުޖަނުން ްޮބޑެތި ތިއްބެވި

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނުޑ ްއޮތަތީވެ ްމިހެން ްޙަޤީޤަތް ްމި ްތަން. ްމަސަްއކަްތކުރަމުންދާ ްޓަކައި އެރުވުމަށް

ް ްެވސް ްދާއިާރގައި ްނުކުެރިވއުޅެނީްއަޅުަގނޑުމެން ްކީއްވެތޯ ްނުކުރެިވ. ްވަނީ ްމި ްަކންތައްތައް ްހުރި ބަޖެޓުކުރެވިފައި
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ްކަންތައްަތކަީކް ްބައެްއ ްހުރި ްޖަހާފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޖެުޓގަިއ ްލާރިނެތީއޭ. ްބަެޖޓުގަިއ ްބުނަނީ ްމި ބަލައިލާއިރު

ްލޯނުތައްް ްއެ ްމަސައްކަތް.ްއަދި ްހުރި ްހަމަޖެހިފައި ްގޮތަށް ްކުރާ ްމަޖިލީހުންްްލޯނުނަގައިގެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަީންމި ވެސް

ްއެޕްރޫްވކޮށްދީފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްއުޅެނީްތަރައްޤީްއަށްްޓަކައިްކުރަންްހުރިްެއްއވެސްްމަސައްކަތެއް...

ް

ްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއަމީންްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޚި ްކަަރންޓުގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްކެނދިކުޅުދޫ ްނ. ްއާދެ! .`ް ްލިބެމުންނުދާތާ ްަވގުތ3ްްުދުމަތް ދުވަހެއްހާ

ފާއިތުެވގެންގޮސްަފއިްވާތީްއެްމައްސަލަްއަށްްހައްެލއްްހޯދަިއދިނުމަށްްއެދިްސަރުކާރަށްްއިްލތިމާސްކުރުމަށްްކެނދިކުޅުޫދް

އްވީީތްެއްބޭފުޅާްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްހުށަހަޅުްއވާަފއިްމިްވާްކަރަންާޓްބެހޭްމަްއސަލަްހުށަހެޅު

ްހަމަް ްވާތީެވ، ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްއަސާސީ ްވަރަށް ްކަމަކީ ްމި ްއެހެންމެ، ްހަމަ ްއަދި ްޝުކުރުދަްނނަވަން. ްއަޅުަގނޑު އަށް

ްމައްސަލަަތއް؛ް ްއަސާސީ ްމިފަދަ ްގޮވާލަން ްއަދި ްއިލްތިމާްސކުރަން، ްސަރުކާރަށް ްިދވެހި ްައޅުަގނޑު ްމައިރާ ވަރަށް

ްމި ްއެނޫންވެސް ްއަދި ްފަދަ ްގިަންކަރަންޓު ްނުވަތަ ްދުވަސް ްގިނަ ްމިހާ ނޑިގެން ްކެ ްޚިދުމަތް ްމައްސަލަތައް ްއަސާސީ ފަދަ

ްިދވެހިް ްައޅުަގނޑު ްބައްޓަްނުކރެއްވުމަށް ްމަސަްއކަތްތައް ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ްގޮތަކަށް ްފަދަ ްދާންނުޖެހޭނެ ްހޭދަެވގެން ވަގުތު

ްވާ ްމި ްދިމާވެފައި ްރަްއޔިތުންނަށް ްޮގވާލަން.ްއަދި،ްކެނދިކުޅުދޫ ްބޭފުޅުންާންްސަރުކާރަށް ނުޑްއެ މައްސަަލއިަގިއްއަުޅގަ

އެުކގައިްމިްހިތާމަިއގަިއްބަިއެވރިވަން.ްއަދިްމިްަމއްސަލަްައށްްއަަވސްްހައްލެްއްގެނެސްިދނުމަށްްޓަކައިްސަރުކާރުންްީވް

ސަލަތަްއްއެންމެްރަނގަޅަކަށްްމަސަްއކަތްކޮށްދެއްވާނެްކަމަށްްުއއްމީދުުކރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިފަދަްއަސާސީްމައް

ްއެންެމް ްދޭއިރުަގއި ްޚިދުމަތްތައް ްމިފަދަ ްސަރުކާރަކީ ްދިމާަވނީ، ްމި ްގޮތް ނޑިގެންދާންޖެހޭ ްމެދުކެ ްޚިދުމަތްތައް އަސާސީ

ްއެް ްބޭފުޅުން ްހަވާލުވެތިއްެބވި ްހިންގުމާ ްސަރުކާރު ްވެފައި، ްކަމަށް ްފަރާތް ްނަގަމުންދާނެ ްޒިންމާ ްޚަރަދުތަުކގެ އިސްވެ

ްއަހަމިއް ްދޭންޖެހޭ ްްޞިއްީޙްކަންކަމަށް ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ްނުދެވޭތީ ްމިންވަރަށް ްދޭންޖެހޭ ްއެ ޔަތުކަން

ްހީނަރުވެގެންްގޮސްފަިއާވކަންް ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާުރަގއި ްޚިދުމަތްތަކެއް ްގިނަ ްޚިދުމަތްފަދަްއަސާސީ ްކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތާއި

ްތަފާތު ްސަބަބަީކ، ްފާހަަގކުރަން. ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްހަމަ ްނިޒާމުތަުކެގްްއަޅުަގނޑު ްތަފާތު ްހައްދަަވއިގެްނ، މޮޑެލްތައް

ްއެް ްމަަސއްކަަތކީ ްނިޔަތާއި ްެއ ްވިަޔސް، ްކަމުަގއި ްުކރެއްިވ ްއަދި ްމަސައްކަތްތަެކއް ްހިތާ ްރަނގަުޅކުރާނަމޭ ތެރެއިން

ްގޮަތކުން ްކުރަންއުޅޭ ްވެދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމުގައި ްއެްއެޗއް ްރަނގަޅު ްގޮްތްއެއީ ްރަނގަޅު ްގޮތް ނުވަތަްްކުރަންއުޅޭ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްެއގޮތުން ްފާހަަގކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްަކމެއް ްެއކަށީގެްނވާ ްހީނަުރވެގެންިދއުމަކީ ްކަންކަން މިންވަރަކުން

ްވެސްް ްހިސާބެއްގައި ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްހަމަ ްއަހަރުގައި ްތިން ްފުރަތަމަ ްަސރުކާރުގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ފާހަގަކޮށްލަން؛

ްޚިދުމަތްތައް ްމިކަހަލަ ްކަންތައްތަެކްއްްއަސާސީ ްގިނަގުނަ ްއެހެންނަމަވެސް ްފާހަގަކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ހީނަރުވެފައިވާކަން

ްސަރުކާރެްއގަިއްވެްސ،ް ްޮކންމެ ްއަބަުދވެސް ނުޑްހިތުން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތަެކއް ހަރުދަނާކުރަން،ްތަރައްޤީކުރަްންމިކަހަލަ

ްރޭވޭް ްއެހެންނަމަެވސް ްމަަސއްކަތްކުަރްއވާނެ. ްވެސް ްވެރިަޔކު ްއަިދްްކޮންމެ ްގޮތުންނާ ްއޮންަނ ްޭރވިފައި ރޭވުންަތއް
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ްެއގޮތުންް ްއޮންނާނެ. ްލިބިފައި ްއަބަުދވެސް ްޖާަގ ްހީނަރުެވެގންދިއުމުގެ ްކަންތައްަތއް ްގޮަތކުން ްގެންެދވޭ މަސައްކަތްތަްއ

ނޑަްށްޤަބޫލުކުރެވެނީ.ްއެެހންވީމާ،ްއަުދގެްސަުރކާރުންްެވސްްއަދިްކުިރއަށް އަންނަންްްހީނަރުވެގެންދިަޔއީްކަމަށްްައުޅގަ

ްޚިދުމަތްތައްް ްއަސާީސ ްެއގޮތަްށ ްޢިބުރަތްލިބިގަނެގެން ްފިލާވަޅުތަކުން ްމިފަދަ ްވެްސ ްސަރުކާރުަތކުން އޮތް

ްހީނަރުވެގެންނުދާނެްފަދަ...ް

ް

ްބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ްރައީ ްިޢއްޒަތްތެިރ ްޝުކުިރއްޔާ ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްޝުކުިރއްާޔ ްމެންބަރުްއާދެ! ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްކެނދިކުޅުދޫ ސް.

ްވާް ްއެ ްނުލިބި ްޚިދުމަތް ްކަރަންޓުެގ ްރައްޔިތުންނަށް ނޑަިއގެންގޮްސ، ްކަ ްކަރަންޓު ްކެނދިކުޅުދޫން ްޢީސާ އަޙްމަދު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވީތީ، ްމައްސަަލއެްއ ްކުއްލި ްމަިޖލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްހެދި އުނދަގުލާ

ްމައްސަލަެއއްްދަން ްުއޅޭ ްިދމާވެގެން ްއަށް ްކެނދިކުޅުދޫ ްމިއީކީ ްހަމައެކަނި ްގާތު، ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއޮތީ ނަވަން

ްބަޔަކަްށް ްއެަތއް ްއައިސް ްތަކުރާރުަވމުން ްމައްސަލަ ްމި ްވަނީ ްރަށެްއގައި ްއެަތއް ްމީހުްންދިރިއުޅޭ ނޫނޭ.ްދިވެހިރާއްޖޭގައި

ްބަރުދާސްތުކުރަން ްއުނަދގޫތަްއ ްޔުޓްލިޓީްސެގްމިކަމުގެ ްފެނިގެންދިޔަީއ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ޖެހިފަ.

ްބަދަލުކޮްށ،ް ްނަމަށް ްފެނަކައިގެ ްބަދަލުކޮށް، ްކުންފުންޏަކަށް ްެއ ްކުންފުނިތަްއ ްއުފެއްދި ްސަުރކާުރން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ނަމުގައި

ގެްޚިދުމަތްދޭންްއެްބޭފުޅުންްމަސައްކަތްކުރެްއވިްފެނަކައިގެްދަށުންްމުޅިްރާއްޭޖގެްރަށްރަށަށްްކަރަންޓާއިްފެނާއިްނަރުދަމާ

ްހިނގަންޖެހިފައިް ްފެނަކަ ްޮގތަށް ްފާހަގަކުރެްއވި ްއެ ްވެސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްޙަޤީޤަތަކީ ތަން.

ްރާއް ްހަދައިގެން ްޔުޓްލިީޓޒް ްއަކީ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްެގއްލުމުގަ. ްދަރަނީގައި، ްހަތްްއޮތީ ޖޭގެ

ްރަށްރަށަކުންނެއް.ް ްނުދޭ ްކަރަްނޓެއް ްހިންގީ. ްފައިދާގައި ްހިންގަމުންދިޔައިރުަގިއ ްކުންުފނިތައް ްއެ ސަރަހައްދެްއގައި

ްެއްއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްގެނައި ްއޭުރ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ްނެތް. ްނުލިބިފައެއް ްކަރަންޓު ތެޔޮނޭޅިގެން

ްަކރަ ްގޭޭގަގއި ްމާލޭގައި ްމިންވަރަށްްބަދަލަކީ ްއެ ްވެސް ްރަށްރަށުން ްރާއްޖެތެރޭގައި ްމިންވަރު ްޚަރަދުކުރާ ްޔުނިޓަކަށް ންޓު

ް ްރަށްރަށުަގއި ްރާއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްހަމަޖައްސަދިނުން. ްގޮެތއް 9ްްޚަރަދުކުރެވޭނެ ްޔުނިޓަކަށ15ްްްރުިފޔާ، ރުފިޔާ

ް ްއަދަދު ްއެ ްކުޑަކޮށްދިނ2ްީދައްކަންޖެހުނުޖެހުން؛ ްލާރިކޮޅަކަށް ްސަރުކާރުން.ްްރުފިޔާ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ނޑުމެްނ، އަުޅގަ

ރުފިޔާްލާރިކޮޅެއްްޔުނިަޓކަށްްދައްަކިއގެންްސަރުކާރުްހިންގިއިރުްެވްސ2ްްއެހެންނަމަވެސްްދަންނަވަންްޮއތްްވާހަކަްއަކީް

ސް.ްމިއަުދގެްފައިދާގެްކުންފުނިތައްްހިންގީ.ްތެޔޮްނުލިބިގެންނެއްްއިންޖީުނޭގތައްްނުހިންގަފައެއްްނެތޭ.ްިޢްއޒަތްތެރިްރައީ

ްކަރަންުޓގެް ްރަށްރަށުގައި ްދާިއރާގެ ްއަޅުަގނުޑގެ ނަޑށްްއެނގެނީ ްއަޅުގަ ްފަދައިންްހަމަގައިމުްވެސް ހާލަތަކީްކެނދިކުޅަދޫ

ްއިންޖީނުގެތަކަްށ،ް ްއަކީ ްމަްއސަލަ ްހަމައެކަނި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިންވަރު. ްއަންނަ ޚިދުމަތްދެމުން

ްހަލާކުވެް ްގަންނާނެްއިންޖީނުތައް ްތެޔޮ ްއުޅެނީ. ްމި ްނުލިބިގެްނ ްތެޔޮފޮދު ްއަޅާނެ ްނޫން. ްވެސް ްިރޕެއަރނުކުރުމެއް ގެން

ްރަނގަަޅކަށް.ް ްނުހިންގޭ ްއިންީޖނުގެ ްނެތް.ްތަކަންދޫގެ ްރުފިޔާއެއް ްގަންނާނެ ްސަޕްލައި ްނެތް.ްހަމަެއއާެއކީަގއި ރުފިޔާއެއް
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ްނުހިންގޭ ްއިންޖީނުގެ ްބާރަށު ްނުހިންޭގ، ްއިންޖީނުގެ ްތެޮޔްމުރާދޫގެ ްއަޅާނެ ްހަމަ ްުކރިންވެސް ްދުަވސް ްދެތިން ްމީގެ .

ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔް ްވާހަކަައކީ ްއުޅޭ ްމި ްދަންވަން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރީ. ްނިިވފައި ްއިންޖީނުގެތައް ނެތިގެން

ްއަް ްައގެްއަގއި ްއެއް ްހަމަ ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްރާއްޭޖގެ ްއަންނަނީއޭ. ްމި ްއެނުބރި ްހެޮޔކޮށްްއެމް.ޑީ.ޕީެގސަރުކާެރއް ގު

ްދެމިއޮންނަނީް ްސަރުކާރެއް ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްފޯރުކޮށްދޭނޭ. ްސަުރކާރަކުްނ ްއެ ްއިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ްޚިދުމަތް ކަރަންޓުގެ

ްނުލިބި،ް ްޚިދުމަތް ްފެނުގެ ްނުލިބި، ްޚިދުމަތް ްކަރަންޓުގެ ްކަމަށްވީތީވެ. ްޚިދުމަތްކުރުން ްރައްޔިތުންނަށް ހަމައެކަނި

ްއަ ްނުލިބި ްޚިދުމަތް ްނޯންނާނެ.ްނަރުދަމާގެ ްކަމެއް ްއެހެން ްކޮށްދޭނެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއިރާދަކުަރވިްއޔާމު ޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެްނގެްއެންމެހައިްރަްއޔިތުންނަށްްދޭންްއޮތްްމެސެޖަކީްތިްބޭފުޅުންްއިރާދަކުރަިވއްާޔްމިްމަހުްމިް އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްބޭފުޅުްންބޭނު ްތިއްބަވާށޭ.ްތި ްެއކުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީއާ ްވޯުޓގައި ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާްނަގާ ްތަރައްޤީ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްގޮތަށް ންވާ

 ވަބަަރކާތުހޫ.هللاްއެމް.ޑީ.ޕީންްގެނެސްދޭނޭ.ްވަްއސަލާމްްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުްމުޙައްމަދުްަގއިްހަމަވޭ.ްމިހާރުްވަގުތުްއިތުރުކުރުމަށްްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބ11:11ަމިްބަހުސްގެްވަގުތުް

ްވަީން ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްއުތުރު ްަމއްޗަްނގޮޅީ ްހުށައަުޅއްަވއި، ރިޔާޟު

ްމޭޒަްށް ްއިދާރީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޖެހުމަށް ްރަނގަބީލު ްޖަހަންޖެހޭ ްަޓކަިއ ްދިއުމަށް ްވޯޓަށް ްއެހެންވީމާ، ތާއީދުކުރަްއވާފަ.

ނޑުމެންްދެންްމިްދަނީްވޯޓަށް.ްވޯޓަށްްދިޔުުމގެްުކރިންްހުރިހާްބޭފުޅުންްވެސްްދަންނަވަން.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއަ ުޅގަ

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްޗެުކކޮށްލެްއވުމަށް 145ްކާޑުކޮޅުަތއް

ްޢީސާ ްައޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްކެނދިކުޅުދޫ ްދަށުން ްމާއްދާެގ ްއަްށްްވަނަ ްމައްސަލަ ްުކއްލި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށްްއެިދވަަޑިއގެންފަިއވާްހުރިހާްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުއަރުވައިްނިމެންދެންްމިްމައްސަލައިގެްަވގުތުް

އުތުރުްދާއިާރގެްްއިތުރުކުރުމަށްްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްހުށައަޅުއްަވއި،ްމައްޗަންޮގޅީ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްތާއީދުކުރެއްވިްހުށަހެޅުއްވުމާްމެދުްފެނިވަޑައިަގންނަވާްގޮތަކަށްްޢިއްޒަތްތެރިް

ްމެންބަރުންްވޯޓުދެއްވުންްއެދެްނ.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމަދުްރިޔާޟުްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމައްޗަންޮގޅީްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:
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ް

32ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

31ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްމިްހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.31ް.ްޖުމްލ16ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ31ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެގްއައްސަލާ ްރައީސް،ްއަުޅގަ ްޢިްއަޒތްތެރި ްވެސް ްފުރަތަމަ ްަރއީސް.ްއެންމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢަލަިއކުމް.ްޝުުކރިއްޔާ މް

ްކަންބޮޑުވުެމއްްއެބަްއޮތްްިމއަދުްމިްކުއްލިްމައްސަލަްއަށްްިދއުމުގެްކުީރަގއި...ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަބްދުއްރަޙީމު.هللاްރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްާމފަންނުްހުޅަނގުްދާއި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްޖުމްލަް ްމަޖިލީހުގެ ްފާހަގަުކރެވުނު، ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްިއއްވަމުންިދޔައިރު ްނަތީޖާ ްވޯުޓގެ ްދެންެމ ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެ ްއަދަދު 77ްްންބަރުންގެ ްއަދަދަކީ ްމެންބަރުންގެ ްޖުމްލަ ްމަޖިލީހުގެ ްވިދާޅުީވ.ްމިއަދު ްއޮތީްސުޕްރީމ75ްްްއޭ ްމި ކަމަށް

ްގޮތަކަްށް ްނޫން ްއެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާންޖެހޭނީ ްމިަކން ްކަންނޭނގެ ްމިގޮތަށް ްއެހެްނީވމާ، ނޑަައޅާފަ. ްކަ ކޯޓުން

ްނޫންްކަންނޭނގެްވާންޖެހޭނީ.

ް

ްހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުންްވާ



26 

 

ްއަދަދަކީް ްޖުމްލަ ްބޭހޭްމައްސަލައެއްްނޫން.ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރ77ްުނިޒާމާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ނޑު .ްއަުޅގަ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކާށިދޫ ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްރަޝީދަށް هللاްރިޔާޟު

ްޖާބިރު.

ް

ްލަ()ނިޒާމީްމައްސަ

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްދުސްތޫރުަގިއް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމައްސަލައެއް. ްނިޒާމީ ްބޮޑު ްވަރަށް ްމީ ްކަމަކީ، ްފުރަތަމަ ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްއި ްރަްއިޔތުން ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންގެ ްވޭ ްއެބަ ްބަޔާންކޮށްފައި ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްތިބިްހިމެނިގެންވާ ންތިޚާބުކޮށްފައި

ްކޯޓުްން ްމަދަނީ ްއަދި ްވިޔަސް ްކޯޓުން ްކްރިމިނަލް ްހިނގަމުންދަނިކޮށް ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުންގެ ްމަޖިލީހެއް. ްތިބި މީހުން

ްވިޔަްސ،ްމިްމަޖިލީހުގެްގަީޑަގއިްމިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްކޯޓަށްްހާޒިރުވާންްބުނުން.ްމީްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް.

ް

ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ްވިލުފުށީް ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދަށްްއަުޅގަ

ް

ް:ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން

ްއެް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްކާށިދޫ ްތެރެއިން ްމައްސަލައެްއގެ ްނިޒާމީ ްދެންމެ، ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ!

ދެއްކެވީްހަމަްވަރަށްްރަނގަުޅްވާހަކަފުޅެއް.ްކޯޓުންްހޯދާްމީހުންނަށްްހިމާޔަތްްދޭްތަނަކަށްްމިތަންްވެގެންނުވާނެ.ްެއއީ،ް

ްމިް ްއޮތް ްއެބަ ްމަޖިލީހުގެްރައީސަށް ްމާއްދާްއާއ3ްްިމަޖިލީހުގެްގަވާއިދުގެ ްމާއްދާ،2ްްވަނަ ްމާއްދާްއިނ4ްްްވަނަ ވަނަ

ްތެރެައްށް ްެއކަމުގެ ްކުރިޔަކަސް ްކަމެއް ްބަޔަކު ްމަނިކުފާނު ްއެހެންވީމާ، ްހަވާލުކުެރވިފަ. ްމަސްއޫލިއްޔަތުތަެކއް ްހުރި އެބަ

ނޑުމެންްޤަބޫ ލުކުރާްގޮުތގައިްިމހާތަނަށްްވެސްްމަނިކުފާނަީކްމަނިކުފާނުްއެްއގޮތަކަށްެވސްްަވންނާނެްކަމެއްްނެތް.ްއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްޤާޫނނުތަކަށްްއަދިްގަާވއިދުތަކަށްްވެސްްއަދިްުއސޫލުތަކަށްްވެްސ؛ްައޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުާރް

ްސަރވި ްޖުޑީޝަލް ްމަނިކުފާނަކީ ްއަދި ްއެއްކިާބވެ، ްއުސޫުލން ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްބޭފުޅެއް. ްގެންގުުޅްއވާ ްސްއުސޫލެއް

ްޭއގައިް ްކުރާއިރު ްއެަކންތައްތައް ްގޮންޖަހައި، ްބަޔަކު ްނިޒާމަށް ްޝަރުޢީ ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރެްއ. ްވެސް ކޮމިޝަނުގެ

ްފިލައިއުޭޅް ްމީހުން ްގޮތަށް ްމިްދެންނެވި ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްއަޅުަގނޑުްނޭދެން.ްއަދި ްޮއންނާކަށް ްބައިވެިރވުމެއް މަނިކުފާނުގެ
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ް ްކޮން ްވެގެންުނވާނެ. ްވެސް ްކޮްންތަނަކަށް ްއެ ްއުޅުންތާ. ްވެސް ްފިލައިއުޅެނީ؟ްއުސާމާމެން ްމީހުން ްޙަމްޒާ ތަނެއްގައިތަ

ްތަނެއްތަ؟ްތޯރާބޯރާ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާަހކަފުޅުދައްަކވާނީ.ް ްމުޚާޠަބުކުރައްަވއި ްރިޔާސަތާ ްމަތިން ްގޮތުގެ ްަގވާއިުދގަިއވާ ްމަޖިީލހުގެ ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުުމގައި

ްންްމެންބަރުންނަށްްމުޚާޠަބުކުރައްަވއިްވާހަކަފުުޅދެއްކެވުަމކަށްްމަޖިލީހުގެްގަާވިއދުްހުއްދައެއްްނުދޭ.މަޖިލީހުގެްއެހެ

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއވެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްތޯރާބޯރާގެްވާހަކަްާއއިްއަފްޣާިނސްތާނުގައިްމީހުންްފިލައިުއޅޭްވާހަކަްައޅުަގނޑުމެންނަށްްކުިރންްއަޑު

އެްތަނެއްްނޫންްމިީއކީ.ްމީްިދވެހިރާއްޖެ.ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގައިްއުޅެންޖެހޭނީްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރަކަށްް

ްއެހެންނޫންކަމަށްވެއްޖެްއޔާް ްގޮުތގަ. ްރަނގަޅު ްއޭގެ ްބޭނުންކުރަްނޖެހޭނީ ްއިމްތިޔާޒުަތކެއް ްލިބޭ ްވީނަަމވެސް ވީކަމުަގއި

ްމައްސަލައެްއްްސަރުކާރުގެ ްކަހަލަ ްމައްސަލަ ްދިމާވި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަލާ ްމިންވަރު ްއަދާކުރާ މަސްއޫިލއްޔަުތ

ްއަޅުަގނޑުމެންނާްކުރިމަތިވުމަީކްއެކަށީގެްނވާްކަެމއް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖާބިރު.هللاްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްާކށިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްޒާމީްމައްސަލަ()ނި

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްބަލަންބޭނުންޭވް ްއަޅުަގނޑު ްކީްއވެގެންޯތ ްހާޒިރުނުކުރަނީ ްތަންތަނަށް ނޑިޔާރުން ްފަ ްިޢއްޒަްތތެރި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ށްްއަަރިއގެންނުާވނެ.ްރިޔާޟުްދެންމެްވާހަކަްއެބަ.ްއެހެންެވއްޖެްއޔާްމިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްލިބިފައިވާްއިމްތިާޔޒަ

ްދައްކަވަނީްޤާނޫނުައސާސީްާއިއްޤާނޫނާްއަދިްއަޅުަގނޑަށްްެދއްެކވިްވާހަކަްއަށްްޖަވާބު...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްތަ ނޑިޔާރުން ންތަނަށްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްޫނން.ްފަ

ނޑު،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުް ހާޒިރުކުރުމަކީްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމައްސަލަެއއްްނޫން.ްއަޅުގަ

ްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަެދއްެކވޭނެ ްރައީްސ،ްމިތާނަގއި ްކާށިދޫ؛ްްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް.ްމިއަދު ްކުރަންެޖހޭނެ މާޙައުލެްއްޤާއިމުކޮށްދެްއވުމަކީ

ްއެހެންް ްއެހެންނަމަ ްހަމައިގަިއނޫންހެން. ްހުންނެވީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ްިމއަދު ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްނޫޅުއްވާނެ.ްމަިއކުްަކނަޑއިލާފައިްހުންނައިރުްވެސް...

ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ްއެްއގޮތަްށް ްަގވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު ްމުޚާޠަބުކުރައްަވިއ ްމެންބަރަކާ ްއަނެއް ްމެންބަރަކު އެއް

ްވާހަކަުފުޅް ްރަޝީދުެގ ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްވިލުފުށީ ްހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް

ްައޅުަގނޑު ްގެންދެވުމަށް ްޢިްއޒަތްތެރިްްކުރިއަށް ްދާއިާރގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްމައްސަލައެްއ، ްބެހޭ ްނިޒާާމ ފުރުޞަތުއަުރވަން.

ްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ް ްއިންތިޚާބުވެަފއި ްތަނަްށ ްމި ްތަެނއް. ްރަްއޔިތުންގެ ްމަޖިލީހަކީ ްބަެއއްްރައްޔިތުންެގ ްެއއީ، ްތަނެއް. ްމީުހންގެ ތިބި

ްިމް ްނޫން. ްތަނެއް ްއޮތް ްޮގތަށް ްބޭނުންކުރެވޭ ްތަން ްމި ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްގޮތަށް ްޤަބޫލުކުރާ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްހެޔޮ.ް ްހިތްދަތިވިޔަސް ްކިތަންމެ ްއެކަމާ ްބޭނުންކުރާނެ. ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްަޙއްޤެއް ްއޮތް ތަނުގައި

ްށްްއަންގާްމެންބަރެއްްިވއްޔާްމިްތަނުންްނެރުއްވާ.ްއެގޮތަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރަޝީދަށްް ްރިޔާޟު ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްފުރުޞަތުއަރުވަންްވާަހކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށް.

ް
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ްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްދާއިާރެގް ްހުޅުހެންވޭރު ްތިބި. ްއެބަ ްމިތާނގައި ްމީހުން ްކޯޓުތަކުްންހައްޔަުރކުރަންޖެހޭ ްަރއީސް،ްމިހާރުެވސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްގެންދަނީ.ް ްއެ ްހޯދަމުން ްކޯޓުތަކުން ްމިހާރު ްމީހެއް. ްހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްމެންބަރަކީ ޢިއްޒަތްތެރި

ްންވީމާ،ްއެްމީހުންނާްދޭތެރޭގައި...އެހެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ްކާށިދޫްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...

ް

 ްވާހަކަދެްއެކުވން:ްރިޔާޟުްރަޝީދު

ްއެހެންވީމާ،ްމީްހައްޔަުރކުރަންޖެހޭްބައެއް...ް

ް

 ން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްނިޒާމާބެހޭްމައްސަލައެްއ،ްތޮްއޑޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްރޭގަ ްއެހެންވީމާ، ްތިބީ. ްމިތާ ްމީހުން ްހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ްވެސް ްހުސް ްހައްަޔރުކުރަންޏާ ްރައީްސ، ނޑު؛ްޢިއްޒަތްތެރި

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްނިޒާމީްމައްސަލަެއއްްމިްހުށަހަޅަނީ.ްއަޅުަގނޑުމެންްޕާޓީގެްޑެިޕއުީޓްލީޑަރާއިްޗެއަރޕާސަނާްއަިދް

ްވާހަކަދައްކާް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހުއްަޓން ްއުޅޭއުޅުން ްމި ްއެއްކޮށްގެން ްމީހުން ްރެޔަކު ްކޮންމެ ްގޭދޮށަްށ ްރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ

ްވަަޑއިގަންަނވަންވީނޫންތޯ.ްމިތާްކޮންމެހެންްވާހަކަދައްކާ...ްމާޙައުލުްހޯދަންޏާްޓްރޭޑާސްްއަށް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަފުޅުް ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްވިލުފުށީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޫނން. ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

 މެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީްދާއިރާގެް
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ްމިތާނގަިއް ްކުރިމަތިވާތީެވ ްދަތިތަެކްއ ްއަޅުަގނޑަށް ްެގންދަން ްކުރިއަށް ްވާހަކަ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްދަ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްކުަރްއވަންޖެހޭނެ ްަރއީސް ްމަޖިލީހުގެ ްާޤއިމުކޮށްދިނުމަކީ ްމާަޙއުލެއް ންނަވަނީްވާހަކަދެްއކުމުގެ

ްދާއިރާެގ21ްް ްހުޅުހެންވޭރު ްދައްަކނީ، ްމި ްވާހަކަ ްމީހެއްގެ ްހުރި ްނަގާފައި ްސަރުކާރުން ްކުީރެގ ްޑޮލަރު މިލިއަން

ްވާހަކަދައްާކް ްއަށް ްމައްސަލަ ްއޮތް ްހުށަހަޅިފައި ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްމީހެކޭ. ްހައްޔަުރކުރަންޖެހޭ ްއޭނައަކީ މެންބަރަކީ.

ްކަމުގައިްވާނަމަ...

ް

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްޮތއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްކަރަ ްކެނދިކުުޅދޫ ްލޫޓުވާލަިއ، ްަސރުކާރު ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްބަޣާާވތްކޮށްފައި ްރައީްސ، ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮސްގެން ންޓު

ްއުޅެނީ.ްމާްރީއްެޗއްްނުވާނެްަބޣާވާތްކޮށްފައިްވާހަކަދަްއކާކަށްްމިތާނުްއެނގިއްޖެ...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަފުޅުް ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްވިލުފުށީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޫނން. ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ކުރިއަށްްގެންިދއުމަށްް

ް

 ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްސަރުކާރުން ްކުރީގެ ްހެދުމަށް ްރައީސް،ްކުމުންޫދްބަނދަރު ްހެވީލޯޑަށ11ްްްޢިއްޒަތްތެރި ްއިތުރަށް ްވަނީ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްނަގާފަ...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންަނވާ!ކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިް

ް

 ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއެކަނ21ްްް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްބުނީމަ ްބައެކޭ ްހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ްބޭބޭފުޅުންނަކީ ްމިފަދަ ްއެހެްނވީމާ، ްޑޮލަރު. މިލިއަން

ްޤަބޫލު...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއްސަލައެއް،ްިމލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ.ނިޒާމާްބެހޭްމަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 މިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޤާނޫނުއަސާސީންް ްރަށަކަށް ްދިރިއުޭޅ ްމީހުން ްިދެވހިރާއްޖޭގަިއ ްިމއަދަކީ ްއާދެ، ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްިމްކަށަވަރުކޮށްދީ ްމަޙްރޫމުެވގެން ްޙައްޤުން ްެއ ްަރއްޔިތުްނ ްއެ ްައއިސް، ްއުނިކަްނ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްޙައްަޤކަށް ްއޮްތ ަފއި

ްއެހެންވީމާ،ް ްނޫން. ްދުވަހެއް ްއޮތް ްއުފައްދަން ްޒުވާބުަތއް ްޒާތީ ްދުވަހެްއ. ްއޮތް ްހުށަހަާޅފައި ްމައްސަލައެއް ތަނަށް

ަކންޖެހޭްމީހުންްފައިލްތައްްއަިމއްލަްއަްށްޮގސްްއަންދާލައި،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފެންަނނީްއެސް.ޓީ.އޯްއަށްްލާރިދައްް

ްއެްކަންކަންްކުރުުމގައިްދެމިިތބިްތަން.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަންްއެބަްޖެހޭ...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްިވލުފުށީ ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްމެންބަރު، ްރަޝީދުްޢިއްޒަތްތެރި ޟު

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންެދވުމަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރަވން.

ް

 ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާެގް ްކާށިދޫ ްއަދި ްމެންބަރާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްހުޅުހެްނވޭރު ްމަސަްއކަތްކުރީ ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމާޙައުލެްއްޢިއްޒަތްތެރި ްފަސޭހަ ްވަރަށް ްއެހެންވީމާ، ްނުކުމެއްޖެ. ްމީހުން ްއެ ްނެރެން. ްމިތަނުން ްބޭފުޅުން ްދެ މެންބަރާ

ްެއއްެޗއްް ްކުަޑކުޑަ ނޑުމެން ްވާހަަކއަިއެގންްކުރިއަށްދާނަން.ްއާދެ،ްއަުޅގަ ނޑު މިހާރުްމިތާްއޮތްްކަމަށްްޤަޫބލުކޮށްްއަުޅގަ

ްުނކުމެގެން ްދިޔައީ ްެއ ްނުތިބެވިގެްނ ްިމްބުނެލާއިރަށް ްމާަޙއުލެއް ްރަނގަޅު ްބޭނުން؛ ްކުރަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމީ .

ނޑުްމިކަންްުކރީ...ް ްޤާއިމުކޮށްލީ.ްރައީސަށްްމިކަްންނުވީމަްއަުޅގަ

ް

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:
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ްބަ ްހާލަތު ްަކރަންޓުގެ ްކެނދިކުޅުދޫގެ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުއްިލްޝުކުރިއްޔާ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިއަދު ޔާންކޮށް

ްމިް ްއަށް ްކެނދިކުޅުދޫ ްފާހަަގުކރަން. ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްމައްސަލައެއް ްއޮތް ްކަންބޮުޑުވން ްމީ ްއަކީ މައްސަލަ

ްއުާފް ްއެކަމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްފާހަގަކުރީތީ ްމެންބަރު ްހުށަހެޅި ްމައްސަލަ ްމި ްސަބަބު ްުއޅޭ ްޙަޤީޤަތުގައި ްދިމާވެގެން މައްސަލަ

ްުއޅޭްވެ ްދިމާެވގެން ްފޮުނވުމުެގްސަބަބުން ްއަށް ްޖަނަރޭޓަރެްއްކެނދިކުޅުދޫ ްބާ ްމުިލއާޭގްތެރޭގަިއްހުރި ްކުރަން.ްެއއީ ސް

މައްސަލަެއއްްކަމަށްްއެްމަނިކުފާނުްވިދާޅުވެފަިއވާތީވެްއަުޅަގނޑުްހަމަްޝުކުރުދަންނަވަން.ްއެހެންްމިްދެންނެވިްކަމަކީ،ް

ްކުޑަހުވަދޫްއަށްްވެސް...

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްނިޒާމީްމައްސަލަެއއް،ްކެނދިުކޅުދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާ.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްއޮުޅވާލަިއގެ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްހަމަ ްވާހަކަ ްދެއްކި ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް، ްއެްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނ

ްޖަނަރޭޓަރެްއގެް ްބެކަޕް ްމުލިއާގޭ ްދެންނެވީ ްއަޅުަގނޑު ްޖަނަރޭޓަރެކޭ. ްބާ ްނުދަންނަވަން ްައޅުަގނޑު ވާހަކަދަްއކަވަނީ!

ގޮތުަގއިްާރއްޖެްއެތެެރކޮށްފަިއްހުރިްޖަނަރޭޓަރެކޭްކެނދިުކުޅދޫްއަށްްގެންގޮްސްމިހާްދުަވސްވަންދެންްކަރަންޓުދެމުންްެއް

ނޑާލީްްދިޔައީ. ްކަ ްއުރައިން ްރައްޔިތުން ްކެނދިކުޅުދޫ ްޖަނަރޭޓަރެއް. ްހުރި ްގޮތަށް ްގެނައި ްނިއު، ްބްރޭންޑު ްހަމަ ެއއީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެހޭްމައްސަލަެއއްަގއި ްޖަވާބުދާރީވުމަކަށްްނިޒާމާ ްވާަހކަފުޅަށް ްދައްކަވަމުންގެންދަވާ ްމެންބަރަކު ފުރުޞަތެްއްްޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްކުޑަުހަވދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްނޭރުވޭނެ!ްއަުޅގަ

ް

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްކުޑަހު ްކަމަކީ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްވެސް. ްކަންބޮޑުވާެނކަން ްެއނގޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްދެން ްފެނަކަްއާދެ، ްއަށް؛ ވަދޫ

ްކުންފުނިން،ްފެނަކަްކުންފުނިން...

ް
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 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރު...

ް

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްފޮނުވީ ްހަމަ ްެވސް ްއަށް ްހަދަިއ،ްކުޑަުހވަދޫ ްކުންފުންޏަށް ްހަވާލުވެަފއިްްޔުޓިލިޓީޒު ްތަނުަގއި ްޖަނަރޭޓަރެްއ.ްއެ އެކަހަލަ

ްއެކަންް ްފަރާތްތަކުން ްހަވާުލެވހުންނެވި ްކަންތަކާ ްބެހޭ ްކުންުފނިތަކާ ްއޮފީހުަގއި ްރައީސް ނަޑއެިޅެގން ްކަ ްބޭފުޅާ ހުންނެވި

ދިއުމަށްްެވސްްވަީންވަނީްކަަށވަރުކޮށްދީފަ.ްއަދިްެއްޖަނަރޭޓަރުްގެންދިޔަްފަރާތްތަކަށްްއެްޖަނަރޭޓަރުްހުރިްތަނަށްްގެން

ްޔުޓިލިޓީޒްް ްވިދާޅުވާ ްއެ ްހަމަ ްައކީ، ްމައްސަލަ ްއުޅޭ ްދިމާެވގެން ްވެސް ްއަށް ްކުޑަހުވަދޫ ްއެހެންނަމަވެސް އަންަގވާފަ.

ްމިް ްމައްަސލަތައް.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރު ްއުޅޭ ްދިމާވެގެން ްސަަބބުން ްފޮނުވުމުގެ ްތަނަކަށް ްޖަނަރޭޓަރުތަކެއް ްބާ ކުންފުނިން

ްކުރުމަށްްަޓކައި...މައްސަލަތައްްހައްލު

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖާބިރު.هللاްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްާކށިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްވަްއކަންކޮށްފަިއ،ްއެްަމއްސަލަްކޯޓުންްނުބަލަިއގެްންޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްރިޔާުޟގެްމައްސަލަްއެސް.ޓީ.އޯ ގެްެތލުގައި

ްއުޅެނީްކޮންތާކުްއޭނަްހުންނާތީތޯްއަޅުަގނޑުްއަހާލަންްބޭނުންވޭ...ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑްުކޑަހު ވަދޫްާދއިރާެގ؛ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރު،ްނިޒާމާްބެހޭްަމއްސަލަެއއްްނޫންްީތއީކީ.ްއަުޅގަ

ްއާމިރަށްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްުކޑަހުވަޫދ ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:
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ްވާހަކަަދއްަކންފެ ްޙަޤީޤަތަށް ްެއނގޭ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްީމްއާދެ، ްެއކަމަކު ްވެސް. ްކެތްމަދުވާނެކަން ްތަންކޮޅެއް ށީމާ

ްކައިީރް ްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅުން ްހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ްކުންުފނީގައި ްޔުޓިލިޓީޒް ްޙަޤީޤަތް. ްހުރި ްހިނގާފައި ްމީ ޙަޤީޤަތް.

ްހު ްފައިބަފައިބާ ްތެޔޮ ްޖަނަރޭޓަރަކީ ްފޮނުވި ްވެސް ްއަށް ްކުޑަހުވަދޫ ްއަތޮޅު ްދ. ްހުރި ްއެބަ ރިްއެއްބަްސވެފައި

ްމީހުންނަށްް ްކުންފުނީގެ ްޔުޓިލިީޓޒް ްތިބި ްއޭރުގައި ްލުމަށް ްގެންގޮސް ްތަނަކަށް ްގަތް ްޖަނަރޭަޓރު ްއެ ޖަނަރޭޓަރެއްކަން.

ްއަކީ،ް ްމައްސަލަ ްއުޅޭ ްދިމާވެގެން ްމި ްވެސް ްމިއަދު ްއެހެްނވީމާ، ްއެނގޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވެސް އަންގާފަިއާވކަން

ް ްމިދިޔަ ްމިހާރުވެްސ ްއަށް ްދ3ްުކެނދިކުޅުދޫ ްޖަނަރޭޓަރުތަކެއް.ްއަހަރު ްބާ ްހުރީ ްފޮނުވާަފއި ްސަރުކާރުގައި ވަހުގެ

އެހެންވީމާ،ްއެކަންްހައްުލކޮށްދިނުމަށްްޓަކައިްމިހާރުވެސްްއެްދަނީްތަކުރާރުކޮށްްމަސަްއކަތްުކރަމުން.ްއިރާދަކުރެްއވިްއާޔް

ް ްވަރަްށ ްނިސްބަތްާވ ްއަށް ްއެމް.ީޑ.އޭ ްހައްުލކުރާނެ! ްަމއްސަލަ ްކަރަންުޓގެ ްެއްކެނދިކުޅުދޫެގ ްމެންބަރުންތަކެްއ ގިނަ

ްމައްސަލަް ްކެނދިކުޅުދޫެގ ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްމަނިކުފާނަށް ްެއ ްތަނެއްކަން ރަށެއްަގއިާވ

ްމައްސަލަތަްއް ްހޯދައިދީފަ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްވެސް ްހައްލު ްހުރި ްމިހާރު ްއިސްނަގަިއގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާނީ މިހާރުވެސް

ްމި ްހައްލުކޮށްނުދެވިްހުށަހަޅާއިރުގައި ްއަށް ްފުރިހަމަ ްއެކަން ްއޮތްއިރު ްބާރު ްބޭފުުޅންގެ ްވާހަކަދަްއކަވާ ްކަންބޮޑުެވގެން ކަމާ

ްހަމަް ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅީތީ ްމައްސަލަ ްމި ްެއއްބަްސވެަވޑަިއގެން ްކަމަށް ްމައްސަލަެއއް ްުއޅޭ ްދިމާވެގެން އޮތީމާ

ްއެހެންވީމާ،ްދިވެހިރާއް ްމަނިކުފާނަށް. ްއެ ްހަދައިގެންްޝުކުރުދަންނަވަން ްކުންފުނި ްޔުިޓލިޓީޒް ްކަންޮކޅުތަުކގައި ްއެކި ޖޭގެ

ްދެންނެވީް ްމި ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްއެނގެން. ްސާފުބަހުން ްވަރަށް ްއޮތީ ްމި ްކަމަށް ްބީދައިން ްމި ްހުރީ ްކޮށްފައި މިކަން

ްފޮނުވާ ްޖަނަރޭޓަރެއް ްވެސް ްއަށް ްކުޑަހުވަދޫ ްދާއިރާގެ ްކުޑަުހވަދޫ ްދާއިރާައކަށްްނިސްބަތްވާ ްއެ ްހުރީްހަމަްއަޅުަގނޑު ފައި

ްއުސޫުލގެް ްދެންނެވި ްޖަނަރޭޓަރެއް.ްއެހެންީވމާ،ްމި ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ!ްއަޅުަގނުޑްަކއިރީ؛ްާއނ!ްބާ އެގޮތަްށކަން

ްސަރުކާރަށްް ްއޮތް ްއަންނަން ްކުިރއަްށ ްއަދި ްޮގވާލަން. ްވެސް ްސަރުކާރަށް ްމިއަދުގެ ްނުކުރުމަށް ްކަންތައްތައް ްމި މަތިން

ްކަރަންޓު ްގޮވާލަން. ްޤާނޫނުއަާސީސެގްވެސް ްކަމަށް ްޚިދުމަތެއް ްއަސާސީ ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްޚިދުމަތަކީ ގެ

 ވަނަްމާއްދާަގއިްވަރަށްްސާފުބަހުންްބަޔާންކޮށްފައިވޭ.ްއެހެންކަމުންްމިްކަންކަންްކުރެވެންޖެހޭނީ...23ް

ް

 ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންްމިއަދު...ޝުކުރިއްޔާްޢިް ްއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްައޅުގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްޮތއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްރަްއޔިތުންގެްޢިއްޒަތްތެ ްބާރުކަމުގަިއވާ ްެއްއ ްރާއްޭޖގެ ްނެގީ، ްމި ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ރި

ނޑުމެއްްނެތި،ްޕީ.ޕީ.އެމާއިްއެްމ.ޑީ.ޭއގެްކޯލިޝަނުންްގޮްސް މަޖިލީހުގެްރައީސްގެްގެކޮޅަށްްދެރޭްދެދުވާްވަންދެންްމެދުކެ

ްކަ ްކުރާ ްގޮަވއި،ްމި ްމަރާލުމަށް ްރައީސް ްނިޒާމީްމަޖިލީހުގެ ްބޮޑު ްވަރަށް ްކުށްވެރިުކރަން.ްމީ ްއިބާރާތުން ްހަރުކަށި ންތައް

ްމައްސަލަެއއް.ްް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްނޫން.ްމަޖިލީހުގައިްމިްވަގުތުްެއފަދަްހާލަތެއްްހިނގަމަކުންނުދޭ.ްއަޅުަގނޑުްދިއްދޫްދާއިާރެގް

ސަމީރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްނިޒާމީްމައްސަލަެއއް،ްކެނިދކުޅުދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަުދް

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާ.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްވާހަކަދެއްެކުވން:

ް ްގަާވއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަުޅަގނޑަކަށް ްރައީްސ، ްޤަބޫލެއްްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކަށް ްތަންދޭ ެއއްގޮަތކަށްެވސް

ްކުރާކަށެއް.ްީމެގް ްކަންކަން ްއޮުޅވާލަިއ،ްމި ްަދއްަކއި،ްރައްޔިތުންނަށް ްތަނުގައި ްމި ްވާހަކަތައް ްޚިލާފު ްޙަޤީޤަތާ ނުކުރެވޭ

ޓަރެކޭްއެމް.ޑީ.ޕީްކުރީަގއިްވާހަކަދެްއެކވިްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްކުޑަހުވަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއާމިރުްވިދާޅުީވްބާްޖަނަރޭ

ްފަރާތުން،ް ްއެމް.ޑީ.ޭއގެ ްގެންދިޔައީ ްއަށް ްކެނދިކުޅުދޫ ްޖަނަރޭޓަރެއް ްބާ ްހުރީ. ްގެންގޮއްސަ ްތަނަށް ްއެ ސަރުކާރުން

ްހުރި.ް ްއެބަ ްބަހައްޓާފަިއ ްކެނދިކުޅުދޫަގއި ްގެްނގޮސް ްޖަނަރޭަޓރެއް ްހުރި ްހަލާކުވެފައި ްޝިޔާމު. ްީލޑަރު އެމް.ޑީ.ޭއގެ

ްދޫެގްރައްޔިތުންނަށްްއޭތިްއުނަދުގލަކަށްވެފަ...ގެންދިޔަްގޮތަށްްކެނދިކުޅު

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެހެންް ްދަށުން ްމައްސަލައެްއގެ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްޢިއްަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތެ ްޖަވާބުެދއްވުަމކަށް ްވާހަކަފުޅަށް ްދައްކަވަމުންގެންަދވާ ްދިއްދޫްމެންބަރަކު ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްނޭރުވޭނެ. އް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ްް
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 ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްމި ްބޭނުންވަނީ، ްދަންަނވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުެގްޝުކުރިއްާޔ އަދު

ްހަމަގައިމުވެސްް ްތެރޭން ްރައްޔިުތންގެ ްރާއްޖޭގެ ްދަނީ ްމި ްާޚއްޞަކުެރވިގެން ްަވގުތުކޮޅު ްމި ްމިއަުދގެ ޖަލްސާގައި

ްހައްެލްއް ްއެކަމަށް ްނިުގޅިފައިވާީތވެ، ްޙައްެޤއް ްއަސާސީ ްލިބެންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހައްލުކުެރވޭނެްހޯދުމަށް. ްއެކަމެއް ނޑުމެންަނށް ްއަޅުގަ ްނަމަ ްހަްއލުކުރާ ްކަމެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ އީސް.

ްގޮތަކަށްްައޅުަގނޑުމެންްމަސަްއކަތްކުރަންްއެބަްޖެހޭ.ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްމާޙައުލުްމިްއޮތީ...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްުކޑަހުވަދޫްދާއި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ްދިންކަންް ްޖަނަރޭޓަރެއް ްބާ ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޭއގެ ްެނީގ، ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްއަޅުަގނޑު އާދެ،

ްދަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމެކޭ.ްފާހަގަކުރަްއވައިފި. ްހެޮޔ ްއެއީ ްދިނަސް ްއެްއޗެްއ ްބާ ްފަރާތްތަކުން ްއަމިްއލަ ްރަށަކަށް ންނަވާނީ

ނުޑމެންްމިްމަޖިލީހުގައިްދައްކާީން ނޑުްހަމަްޝުކުރުދަންނަވަމޭ.ްއަުޅގަ އެކަމަށްްވެސްްެއއްބަސްެވވަަޑއިގެންެނވީތީްއަުޅގަ

ނޑުމެންްނުދައްކާ ްނަން.ްްސާބިތުހިފޭްވާހަކައޭ.ްސާބިތުުނހިފޭްވާހަކައެއްްއަުޅގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްނޫްނ.ްދިއްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

 ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްވަް ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްރަްއޔިތުންނަށްްޝުކުރިއްޔާ ްރަށެއްގެ ްއުެޅނީ ްމި ްކަންބޮޑުެވގެން ރަށް

އަސާސީްަޙއްޤުތަކެްއްނިގުިޅެގންވާތީވެ.ްއެކަންްހޯދުމަށްްޓަަކއިްައޅުަގނޑުމެންްއެންމެންްމަސައްކަތްކުރަމުންްމިްދަނީ.ް

ްރައްޔި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްސަބަބުން ްކޯޅުންތަުކގެ ްސިޔާސީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްހަމައެާއއެުކގައި ްލިބިފައިާވްއަދި ތުންނަށް

ްހަރުފަތެއްް ްއެހެން ްސިޔާސީ ްހަމަ ްއަނެއްކާވެސް ްދަނީ ްައޅުަގނޑުމެްންމި ްމަސައްކަުތގައި ްކުރާ ްފޫބައްދަން ނިކަމެތިކަން

ނޑުެމންނަށްްތިބެވޭްހިސާބުގައިްމިް ގިރާކުރަމުން.ްައޅުަގނޑުމެންްއެކަކުްއަނެަކކަށްްމިނިމަސްކެުއމުގެްހިސާބުަގއިްއަުޅގަ
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ްޢިއްޒަތް ްވޯޓުލުމުެގްތިބީ. ްކަުމގަިއވާ ްޙައްޤެއް ްއަސާސީ ްރައްޔިތުްނގެ ްުއޅެނީ ްމި ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް. ތެރި

ް ްރައްޔިުތންނަށް ްއެްރަށުގެ ނޑުމެންނަށްްނުލިބިގެން.ްއަދިްމިއަދުގެްހާލަތުގައި ްއަުޅގަ ްވަންދެނ3ްްްޙައްޤުްވެސް ދުވަސް

ްނޫން ްކުޑަކަެމއް ްއެއީ ްނެތިދިޔުމަކީ ްޚިދުމަތް ްމަޙްރޫމުވެގެންްްކަރަންޓު ްޚިދުމަތުން ްއެ ްއަދިހަމަ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ދިޔައިރުްފެނަކަްކޯރޕަރޭޝަުނގެްފަރާތުންްައޅަންޖެހޭްފިޔަަވޅުތައްްއެކަީށގެންވާްގޮެތއްަގއިްއަޅާފައިުނވާކަންްިޢއްޒަތްތެރިް

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްރާއްޖޭގެް ކަރަްނޓުގެްޚިދުމަތްދޭްކުންފުނިްވާންްމެންބަރުންްއަންނަނީްފާހަގަކުރައްވަމުން.ްއަުޅގަ

ްއެހެންނޫންކަމަށްވާނަމަް ްކުންފުންޏަަކށް. ްހޯދައިޭދ ްަހްއލުތަކެއް ްައވަސް ްމައްސަލަތަކަށް ްދިމާވާ ްރަށަކަށް ްއެ ްޖެހޭ އެބަ

ނޑުްނުދެ ކެން.ްއެފަދަްނަމެއްގައިްކުންފުންޏެްއގެްގޮތުަގއިްއެްތަންތަންްއޮތުމުގެްމާްބޮޑުްބޭނުމެއްްއޮތްްކަމަކަށްްއަޅުގަ

ްހުންނަް ްގޮތުަގއި ްޕަވަރހައުސްގެ ްސެންޓްރަލް ްއަތޮޅުގެ ްނ. ްދިމާވާއިރު ްކަމެއް ްައތޮޅުގައި ްނ. ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ފަރާތަކުންްއެްކަްނކަންްހަމަޖެހޭނެްއުސޫލެއްްާޢއިމުްއެބަްުކރެވެންޖެހޭ!ްހއ.ްގަިއްދިމާާވްނަމަ،ްހއ.ގައިްއެކަްންއެް

ްޕަވަރހައުސްައކުްންއެކަން ްގޮތްަތއްްްސެންޓްރަލް ްކުރެވޭނެ ްެއކަންކަން ްނަމަ ްދިމާވާ ްއަތޮުޅގައި ކުރެވެންޖެހޭނެ!ްއަްއޑު

ްއަނދިރީަގއިް ްިމއަދު ްދެޭކގޮުތގައި ްައޅުަގނޑު ްކަމެއް. ްއެންެމ ްހައްަލކީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްއޮންނަންޖެހޭ! އެބަ

ް ްވެްސްނިކުމެަވޑަިއގެން ްވެރ4ްިތިއްބަަވއިގެން ކަްންއިާރދަކުރެއްިވއްާޔްގ.ްކެނެީރގޭްނަންބަރުގަިއްޯވުޓޖައްސަަވއި،ްމި

ްރާއްޭޖެގް ްހޯދައިދީ، ްއުފާފާަގތިކަމެއް ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްހައްލަކީ. ްމިކަމުގެ ްމީ ްހަވާލުކުރީމާ ްނަޝީދާ މުޙައްމަދު

ްރަް ްރައީސަކީ ްހަމައެކަނި ްބާރުވެރިކުުރވި ްހޯދައިދީ،ްރައްޔިތުން ްގޮތްތައް ްހެޔޮ ްތެރޭން ްނިޒާމުގެ ްމި އީްސްރައްޔިތުންނަށް

ްހޯދައިދިންް ްގޮތްތައް ްހެޔޮ ްރައްޔިތުންަނށް ްޤައުމުގެ ްމި ްބަދަލުކޮށްދީ، ްޤައުމު ްމި ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްނަޝީދު. މުޙައްމަދު

ްނިކަމެތިް ްއޮތީ، ްަދންނަވާލަން ްރައްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެތި ްާރއްޖޭެގ ްއެހެންވީމާ، ްމަިނކުފާނު. ްއެ ްވެރިަޔކީ ހަމައެކަނި

ްވޯޓު ްޓަކަިއ ްބަދަލުވުމަށް ްހާލަތުން ްދާއިުރ ްހަމައަށް ްޮބޑަށ4ްްްފޮއްާޓ ްވަރަށް ްހަނދާންކުރައްވާށޭ! ްމަތިން ނަންބަރު

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

 ގުރައިދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްރިޟާްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްއަޅުގަް ްގުިޅގެން ްމައްސަލައާ ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްވެްސް`. ނޑު

ްގުރައިދޫގަިއް ްމާފުށްޓާއި ްތެރޭން ްގުރައިދޫގެ ްމާފުށި، ްގުޅި، ްހިމެނޭ ްދާއިރާގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ، ދަންނަވާލަން

ްމަނިކުފާނުް ްއެ ްމައުމޫނު. ްރައީްސ ްފަރާތަކީ ްކޮށްދެއްިވ ްެއކަްނ ްކަރަންޓު. ްސްޓެލްކޯގެ ްކަރަންޓަކީ ބޭނުންކުރަމުންދާ

ްމަ ްއެ ްކުިރން ްނިމިދިޔުމުެގ ްކަންކަންްސަރުކާރު ްމި ްަރްއޔިތުންނަށް ްމާފުށީގެ ްގުރައިޫދއަށާިއ ްވަނީ ނިކުފާނު

ްނަމުގައިް ްރަށްތަކުގެ ްދާިއރާގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމައުމޫނަށް ްރައީސް ްޓަކައި ްެއަކމަށް ހަމަޖައްސަވައިެދއްވާފަ.

ްކަރަ ްސްޓެލްޯކ ްނިިމގެންދިޔަިއރުގަިއ ްސަރުކާރު ްމަނިކުފާނުެގ ްެއ ްހަމަެއާއއެުކގަިއ ންަޓށްްޝުކުރުދަންނަވަން.

ްއައީް ްބޭނުންކުރަމުން ްކަރަންޓު ްގުީޅގައި ްެއކަނި. ްގުޅި ްދާއިާރގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްރަށަކީ ްހަމައެަކނި ްއޮތް ބަދަލުކޮށްނުލެވި
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ްގެއްލުންތަްއް ްލިބޭ ްއެއަށް ްައށް ްއަމިއްލަ ްއައީ.ްރަްއޔިތުން ްހިންގަމުން ްޖަނަރޭޓަރުތަކަކުން ްއަމިއްލަ ްރައްޔިތުްނގެ ގުީޅގެ

ދަނީްރައްޔިތުންގެްއަމިއްލަްޚަރަުދގަ.ްމިހާރުްޢަމަލުކުރަމުންްމިްއަންނަްޤާނޫނުއަސާސީްއައުުމގެްްވެސްްމަރާމާތުކުރަމުން

ކުރީަގއިްރައްޔިތުންނަށްްކަރަްނޓާއިްބޯފެންްދޭންޖެހޭްކަމަކަށްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްލާޒިމުކޮށްަފއެއްްުނވޭ.ްއެހެންނަމަވެްސް

ްއަސާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްދާ ްމި ްޢަމަލުކުރަމުން ްއެބަްމިހާރު ްބަޔާންކޮށްަފއި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްގޮތުަގއި ީސްޚިދުމަތެއްގެ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްނިޒާމަީކ2ްްއޮތް. ްފެނުގެ ްކަރަންޓާއި ްއޮތް ްއެބަ ްބަޔާންކޮށްފައި ްސާފުކޮްށ ްވަރަށް ްބާބުގައި ަވނަ

ްކަމަށް.ްއެގޮުތެގްމަ ްއެއްެޗއް ްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ްގޮުތަގިއްރައްޔިތުންނަށް ްޚިދުމަތެްއގެ ްޤާނޫނުއަސާސީްއަސާސީ ްމި ތިން

ް ްސަރުކާރުން. ްނަޝީދުގެ ްރައީސް ްގެންދަނީ ްވެރިކަންކުރަމުްނ ްގުީޅގ3ްްެއަިއއިރުަގއި ްނިމިގެންދިޔައިރުަގއި އަހަުރ

ްއެދެވިަފއިވާނެ.ް ްމަތިން ްފަހަެރއްގެ ްއެތައް ްތަކުރާރުކޮށް ްބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް ްަކރަންޓަށް ްސްޓެލްކޯ ރައްޔިތުންނަށް

ްތަ ްމި ްތާއީދުނުކުރާތީްއެހެންނަމަވެސް ްއަށް ްެއމް.ޑީ.ޕީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްވިދާުޅާވ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ނުގަިއ

އަޅުަގނޑުމެްނގެްރަށްތަކަކަށްްއޭރުގެްސަުރކާރަކުންްއިޖާބަެއއްނުދޭ.ްއޭރުގެްސަުރކާރުންްަކންތައްތައްްކޮށްދެްއވަމުންދަނީް

ް..އެްސަރުކާރަށްްތާއީުދކުރާްބަަޔކުްއުޅޭްރަށަކުްނ،ްއެްރަުށގެ.

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްިމލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 މިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްކަަށވަރުކު ްގޮުތގައި ްޙައްެޤއްކަން ްއަސާސީ ްރައީްސ،ްކަރަންަޓކީ ްލިޔެފައިްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޓަަކއި ރުމަށް

ްޙައްުޤް ްއަސާސީ ްއެ ްރައްޔިުތންނަށް ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސަރުކާރުން ްކުީރގެ ްޓަކައި ްތަންފީޛުކުރުމަށް ްމާއްދާ އޮތް

ްއެއްހަމަެއއްަގއިްލިބޭނެްނިޒާުމްޤާއިމުކޮށްދިނީްއެމް.ޑީ.ޕީްަސރުކާރުން...ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިޟާްޢިއްޒަ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްގުަރއިދޫ ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްމެންބަރު،ްނިޒާމާ ތްތެރި

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންެދވުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްގުރައިދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްރިޟާްވާހަކަދެއްެކުވން:
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ްއާ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްގުޅީެގްއާދެ، ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްތަކުރާރުކޮށް ްދަންނަވާލީ ްމި ްއަުޅަގނޑު ދެ،

ްއަމިއްަލް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްއެއީ ްބަދަލުކޮށްދިނުމަށް. ްަކރަންޓަށް ްސްޓެލްކޯ ްސަރުކާުރގައި ްއޭުރގެ ްއެދެމުންދިޔަ ރައްޔިތުން

ޅުންްއަމިއްލަްއަށްްސްެޕއަރޕާޓްްސްޖީބުންްޚަރަދުކުރަންޖެހެނީ.ްތެޔޮްގަންނަންޖެހެނީްއެްބޭފުޅުްންއަމިއްލަްއަށް.ްއެްބޭފު

ްކަރަންޓަށްް ްސްޓެލްކޯ ްބޭނުްނވަނީ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއެުކގައި ްހުރުމާ ްއެހެން ްއެކަންކަން ްއެހެންވީމާ، ްޖެހެނީ. ްމި ގަންނަން

ްގުޅީެގް ްމިއަދު ްގުިޅގެން ްހަވާލުވުމާ ްސަރުކާރާ ްވަޙީދު ްރައީސް ްނިމި، ްސަރުކާރު ްނަޝީދު ްރައީސް ބަދަލުކުރުމަށް.

ް ްސަރުކާރުްރައްޔިތުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަރަންޓު. ްސްޓެލްކޯގެ ްބޭނުންކުރަމުންދަނީ އެ

ްސަުރކާރާް ްވަޙީދު ްނުދެއޭ. ްފޯރުކޮެށްއ ްޚިދުމަތްތަކެއް ްއަާސސީ ްަރއްޔިތުންނަކަށް ްރަްށރަށުގެ ްއަުޅަގނުޑގެ އޮތްއިުރގަިއ

ްފަ ްސަރުކާރުގެ ްވަނީ ްިމ ްމިއަދު ްގުިޅގެން ްބަދަލުކޮށްދެއްވާފަ.ްހަވާލުވުމާ ްަކރަންޓަށް ްސްޓެލްކޯ ްކަރަންޓު ްގުީޅގެ ރާތުން

ްވަިކް ްގެންދިޔައީ. ްކޮށްދެމުން ްކަންތައްަތއް ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބަޔަކަށޭ ްަވކި ްދަްނނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްބަޔަކަށްްއެްބޭފުޅުންްކަންަތއްތައްްކުރަމުންްގެންދަނީ.ްއެްބޭުފޅުންނަކަށް...ް

ް

 ންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ް ްހިސާބުން ްމެންބަރުންނަށ31ްްްމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަތިން ްގޮތުެގ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްހުސްވަގުުތކޮޅެްއ މިނެޓުެގ

ްއަޅުަގނުޑއަުރވަން.ް

ް

ް]އަށ11:12ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު.މަޑަވެލީްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެން

ް

 މަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:

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

ްވެްސްކެނދިކުޅުދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްހުށަހަޅުއް ވާފަިއވާްުކއްލިްމައްސަލަްއަށްްއަޅުަގނޑު

ްއަށް؛ްޚާއްޞަޮކްށް ްދާއިރާ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްވެސް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރި.ްއާދެ،ްކޮންމެ ްއެބަ ްކަންބޮޑުވުން ވަރަށް

ްމި ްމިއަދު ްކަްނތައްތަކެްއ ްގިނަ ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްއަާސސީ ްކަންަތއްތަެކއް ްގިނަ ްނިސްބަްތާވ ްރަށަކަށް ްެއ ދަނީްްއަދި

ްނުވަމުންދާތަންްފެންނަމުންްމިްދަނީ.ް

ް
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 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްިވލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްައޅު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނެގީ ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ް)ރ(ެގ141ްްަގނޑު ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމި ްކޯޓުތަކުގެ ްބުނޭ ްއެަބ ްމާއްދާގައި ްއެ ްޤަދަރުްދަށުން. ްހައިބަާތއި ްކޯުޓތަކުގެ ްރައްކާތެރިކުރުާމއި ނިވަްނކަން

ނުޖެހިްހަރުދަނާްގޮތެްއގައިްމަސަްއކަތްކުާރްހިމާޔަތްކޮށްދީ،ްއެްތަންތަނަކީްފަސޭހަކޮށްްމައްސަލަްހުށަހެޅޭްވަކިްފަރާތަކަށް

ތަންތަންްކަމަށްްހެދުމަށްްޓަކައިްޤާނޫނާއިްަގާވއިދުތަުކގެްދާއިރާތަުކގެްތެރެއިންްއެހެނިހެްންގޮތްގޮތުންްވެސްްދައުލަުތެގް

ްއެް ްއެހީތެރިވާންވާނެ ްކޯޓުތަކަށް ްމީހުން ްއެންމެހައި ްހަވާލުވެތިބި ްކަންކަމާ ްދައުލަތުގެ ްކްރިމިނަލްްއިދާރާތަކުންނާއި ވެ.

ްމައްސަަލް ްކޯުޓަގއި ްެއ ްފިލާހުރެގެން ްތެރޭަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްިމ ްްމީހަކު ްހޯދަމުންދާ ްމައްސަލަެއއްަގއި ްބަލަމުންދާ ކޯޓުން

ްއޭނަް ްވާީތވެ ްއެތެރޭގައި ްމިތާ ްފަރާތް ްދެންނެވި ްމި ްވަނީ ްމިހާރު ްވެސް ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ނުބެލިގެން،

ްއެހީތެރިކަންް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީްްހައްޔަރުކުރުމަށް ްސުވާލަކީ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއެދިފަ. ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ްރައީސަކީ.ް ްމަޖިލީހުގެ ްމީހެއް ްއިޙްތިރާމުކުރާ ްއެންމެން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއަދި ްވެފައި، ްކަމަށް ްފަރާތް ްހަދާ ޤާނޫނު

ްޒި ްމަނިކުފާނުގެ ްހިނގަމުންދާއިރު ްމިހެން ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްމިކަންްއެހެންވީމާ، ްކަެމއްަގއި ްއޮތް ްގޮުތގައި ންމާއެްއގެ

ނޑުްމިްދެންނެވިް ވަަނ141ްްމިގޮތަށްްެވގެންދާއިުރގައިްމަިނކުފާނުގެްޒިންމާެއއްްއެބަްއޮްތްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެްއަުޅގަ

ްމަޖިލީ ްޤަދަރާ؛ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތް ްއެބަ ްތަފްސީލުކޮށް ްވަރަށް ްވެސް ްަގާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ް)ރ(އާ ހުެގްމާއްދާގެ

ވަަންމާއްދާްަދންނަވާލުމުގެްފުރުޞަތުދެްއވިްއޔާްރަނގަުޅ.ްޭއަގއިްވަރަށްްަތފްސީލުކޮށްްބުނެފައިްއެަބްޭވ3ްްގަާވއިދުެގް

ްރައީސަްށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެއީ ްހިފެހެއްޓުމަކީ ްޢިއްޒަތް ްޤަދަރާއި ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތީ ްމި ްމައްޗަްށ ްރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ

އެހެންވީމާ،ްމިކަންްިމގޮތަށްްނުކޮށް،ްމިްދެންނެވިްގޮތަށްްމިކަންްކުރިޔަށްްގެންިދޔުމަީކްހަވާލުކޮށްފައިްއޮތްްޒިންމާެއއް.ް

ްމިކަްން ްބަހައްަޓއިގެން ްވެސް ްއެތެރޭގައި ްމިތާ ްއަމުދުން ްވެސް، ްގެންދިޔުމުަގއި ްކުރިޔަށް ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ މި

ްއެތެ ްމިތާ ްމީހަކު ްއެ ްއަދި ްކަމެްއ. ްކަްނބޮޑުވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރުމަީކްކުރުމަކީ ްކަންަތއްތައް ްަކއިބޮއި ްނިދައި ރޭގައި

ްވެސްްމިްމަޖިލީހުގެްޤަދަރާއިްހައިބަތަށްްމީގެްއުނިކަންްއަްނނާނެްކަމެއް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްރިޔާސަތާ ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަފުުޅތަކަކީ ްދެއްެކވި ްތިޔަ ްެދންމެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޫނން. ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ

ްވަރަށްް ްގަާވއިުދގައި ްމެންބަރުްވިދާޅުވި.ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްަޒތްތެރި ްކަމަށް ްދެއްެކިވްވާހަކަފުޅުތަެކއް ްކުރެްއވުމަށް ސުވާލެއް

ްކަމަށް.ް ްނުނެގޭނެ ްމަްއސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނިޔަތުގައި ްކުރުމުެގ ްސުވާލެއް ްރިޔާސަތާ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮންނާނެ ސާފުކޮށް

މަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެްތެރޭގައިްއެޅުްއވޭނެްއެހެންްފިޔަވަޅުަތްއްހުންނާނެ.ްއެގޮތުގެްމަތިންްްތިޔަްވިދާޅުވިްމައްސަަލއިަގއި

ްމަޖިލީހުގެް ްވާހަކަފުުޅގައި ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަމައެއާެއކު ްއަދި ްދަންނަވަން. ްގެންދެވުަމށް ޢަމަލުކުރައްވަމުން

ްވާތީ ްވިދާޅުވެަފއި ްއިޙްތިރާމުެގްވާހަކަ ްކުަރއްވާ ނުޑްްރައީސަށް ްއަުޅގަ ްއެކު ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްބޮޑަށް ަވރަށް

ްމެންބަުރް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްހުޅުހެްނވޭރު ްމައްސަލަެއއް، ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޝުުކރުދަންނަވަން. ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްމޫސާްމަނިކު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއް

ް ްުއއްމީދުކުރަން ްވެސް ްައޅުަގނޑު ްރައީސް ްއަޅުަގނޑަްށ3ްްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުތާގައި ްނިޒާމީ ްމި ްަވގުތު މިނެޓެއްހާއިރު

ވެސްްމަނިކުފާނުްދެއްވާނެްަކމަށް.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއެއްްމެންބަރަކުްއަެނއްްމެންބަރަކާްދިމާކުރުމުގެްގޮތުންްމިް

ްވާހަަކއިަގއި ްެދކެވޭ ްހުރިްްތަނުގައި ްދަްއކަން ްފައިސާ ްތަންަތނަށް ްއެކި ްދައުލަުތގެ އަޅުަގނުޑްވެްސްދަންނަވާލަްންއޮތީ

މީހުންްމިތާްއެތެރޭގައިްއެބަްއުޅޭ.ްއެގޮތުންްއެސް.ޓީ.އޯްިއންްތެޔޮތަކެއްްަނގާފައިްޭއގެްބިލުތަކެއްްނައްަތއިލާފައިްހުރިް

ްވަދެ ްދުވަަހކު ްކޮންމެ ްއިނދޭ ްއެބަ ްއެތެރޭަގިއ ްމިތާ ްވެސް ްހަމަްމީހަކު ްވެސް ްގުިޅގެން ްެއކަްނކަމާ ްއެހެންވީމާ، .

ްވަނަމަކަށްް ްކިާޔ؛ްމީހުން ްައށް ްބޭފުޅެއް.ްެއްބޭފުޅާ ްިއންނަވާ ްަތން؛ްމާލިއްޔަުތްކޮމިޓީަގއި ްމުޅި އަޅުަގނޑަްށްފެންނަނީ

ްއެ ްތިއްބަވަިއގެން ްތަނުގައި ްމި ްގޮތުަގއި ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއކަމަކު ްރިޔާޟު. ްތެޔޮ ްމީހުންގެްކިޔަިއއުޅެނީ ހެން

ްޒާތާްބެހިވަަޑއިގަތުމަކީްއެއީްޮކށްގެންވާނެްކަެމއްްނޫން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްއެދެން، ްައރިހުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރު. ްިޢއްަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

.ްުކއްލިްމައްަސލައެްއގެްގޮުތގައިްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްބަލައިގެންފައިވާްމެންބަރުންގެްއަރިހުންްއެދޭއެުދމެއްްއެބަްއޮތް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަާވ! ނޑުެމން؛ ްއަުޅގަ މައްސަލަެއއް

ްއިށީނދެވަ ްމަނިކު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްހުުޅހެންވޭރު ަޑއިގަންަނވާ!ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ްމަނިކުް ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްހުޅުހެންވޭުރ ްވަނީ؛ ްމި ްކުރިމަީތގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ
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ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްމެންބަރުްްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ްޢިއްޒަތްތެރި )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(

ްރިޔާ ްމަޖިލީހުގެ ްއިށީނދެވަޑަިއގެންްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ްޖެހޭނީ ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްވާހަކަަދއްާކއިރު ސަތުން

ްއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވާ!ްޢިްއޒަތްތެރިް ްމެންބަރު ްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރި ތިއްބަވަން.ްއިށީނދެވަަޑިއގަްނނަވާ!ްޢިްއޒަތްތެރި

ްމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ! ންބަރު

މެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދަށްްހުުރމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށްްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަން.ްހުޅުހެންވޭރުް

ްދަ ްއަޅުަގނޑު ްހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތެވުމަށް ްގަވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ންނަވަން.ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެ

ްދަންނަވަން.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއއްަފހަރު ްއަދިެވސް ްހުރުމަތްތެރިކޮްށހިތްތެވުމަށް ްަގވާއިދަށް ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްހުޅުހެންވޭުރްދާއިާރެގް ްިއއްވަނީ ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއިްއަވން.ްއަުޅގަ ްނަން ްމެންބަރުގެ ނުޑްޢިއްޒަްތތެރި ްއަޅުގަ ދެންޖެހޭނީ

ްޢިއްޒަތްތެރިްޢިއްޒަތްތެ ްދަންނަވަން. ްނުކުމެވަޑައިގަތުަމށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނަން. ްމަނިކުގެ ްމޫސާ ްމެންބަރު ރި

ްކުރިޔަްށް ްޖަލްސާ ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްނިކުެމވަަޑއިގަތުަމށް ްދޫކުރައްަވއި ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ މެންބަރު

ްންބަރުްމޫސާްމަނިކުްޖަލްސާްދޫކުރައްަވއިްނިކުމެވަަޑއިގަތީމަ.ްގެންދާނީްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް  އަްށ(11:26ްއިނ11:18ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒާމާްނިްރުްމިްފުރުޞަތުއަރުވަނީްފަރެސްމާތޮޑާްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބަށް.ހާއަޅުަގނޑުްމި

ްބެހޭްމައްސަލައެއް،ްޮތއްޑޫްާދިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްަރއީސް ްޕާީޓެގ11ްްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްގޮތަަކށް ްއަނިާޔވެރި ްވަރަށް ްދަންފަޅީގަިއ ްފެށުނު ޖެހިއިރު

ްބޭރުްންޗެއަ ްއުސޫލުން ްއެހެންވީމާ، ްޢަމަލުކޮށްފަ. ްވަނީ ްބޭފުޅުން ްނިސްބަތްވާ ްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްދޭތެރޭަގއި ރޕާސަނާ

ްތިބެް ްކޮޓަރީަގއި ްަސއި ްގަސްުތގައި ްއަދި ްދެކެނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްހިނަގަިއގެންނުވާނެ ްކަމެއް ްވެސް މަޖިލީހުގައި

ްޢަބްދުލްޣަފޫ ްޙާމިދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމީހުންްރާވަިއގެން ްއެ ްދިމާކުރަން ްެޗައރއާ ްޕާީޓގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއަދި ރާ

ްވެސްް ްމީހުންނަކަށް ްއެ ްވަކި ްމަޖިލީހެއް ްެއގޮތަކަށް ްއެހެްނވީމާ، ްކުްށވެރިކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްޖަރީމާ ްހިންގި ްމި ވަދެ
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ްދިމާ ްމީސްމީހުންނާ ްހަމަ ްތެރޭަގއި ްތަނުގެ ްމި ްހަމަ ްއަިއސް ްޭރވިގެން ްުނގެންދެވޭނެ. ކޮށްގަތީނުންްކުރިއަކަށް

ްމިް ްމިގޮތަށް ްފަހާލައި، ްވެސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޕާޓީގެްކޮންމެްމެންބަރެއްގެް ނޑުމެންގެ ސިސްޓަމުްކުރިއަކަށްްނުގެންެދވޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުެމންްމިްތިބީްއަޅުގަ

ްކަމެއްްުކރަން.ްއަޅުަގނޑުމެންްވެސްްެނރެފައިްދެންްމިއަދުްމަޖިލިސްްކުރިއަށްްގެންދަންޖެހޭނީ.ްދިފާޢުގައިްކުރަންޖެހޭް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްފަރެްސމާތޮޑާ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްލިބު.މެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

 ....رسول علىްالموالس  ްالةوالص   .الحمد هلل رب العالمينް`.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމީްމައްސަލަެއއް،ްމަްއޗަްނގޮޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީ

ްހަމަް ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއްގައި ްޖެހޭ ްކުއްޖަކަށް ްކޮންމެ ްޕާޓީގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑު

ްމަޖިލިސް ްމި ްދަންނަވަނީ، ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްގޮތުން ނަޑކަްށްްއެއްބާރުލުންދިނުމުގެ ްއަުޅގަ ްގެންދާކަށް ްކުރިައށް އިތުރަށް

ްހަޑިް ްނުވަތަ ްތަރައްޤީެވގެންދާނެ. ްގޮތަކަށް ްއިތުރު ްމާޙައުލު ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްއެހެންވެއްޖެ ނުފެނޭ.

ނޑު...ްގޮތަކަށްްވެދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިކަމަށްްޓަކައިްތިްބޭފުޅުންްެއއްބާރުލުންދެއްވުމަށް ްއަުޅގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްް

ް
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ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބްްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއައްސަލާމްޢަލައިކުމް. د وعلى آله وصحبه أجوعيندنا هحو  سي  الم على الة والس  الص   .العالوين  ر   الحود هلل`.ް

ްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް،ްމިއަދުްމިްމަޖިލީހުގެ...ް.ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޙީދު.ނިޒާމީްމައްސަލަެއއް،ްތޮްއޑޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމަޖިލިސްް ްމިހާރު ްވަދެ، ްތެރެއަށް ްމަޖިލިސް ްމުޅި ްހިނގުަމށްފަހު ްބަޣާވާތެއް ްބޮޑު ްރޭިވެގން ްރައީްސ. ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްތިބޭ ްތެރޭގައި ްމަޖިލިސް ްދުްއވަިއ، ނޑިަތއް ްގޮ ްމަޖިލިސްްމެންބަރުންގެ ްފުރައްސާރަކޮށް، ންބަރުންނަށް

ނޑުމެންްބާޣީންނަކަށްްނުދޭނަން.ްވަރަށްްސާފުކޮށްްމިްދަންނަވަނީްއެް ހަލާކުކޮށްލަންްމަސައްކަތްކުރުުމގެްޖާަގއެއްްއަުޅގަ

ްބާޣީންްމިތާްތެރޭގައި....

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ްމަްއޗަންގޮޅީްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

މެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ!ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުގެްއިހުާސސްތައްްމިހާރުްތިޔަްހުރިް

ނޑުްޖެހޭނީްޕާޓީތަކުގެްީލޑަރުންނާްވާހަކަދެްއކު ނޑަށްްހީވަނީްައޅުގަ ނޑާލަންހެން.ްގޮތުންްއަުޅގަ މަށްްަވުގތުކޮޅެއްްމެދުކަ

ްއަޅުަގނޑުްއިތުރަށްްވާހަކަަދްއކާފައިްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްކުރިއަށްްގެންދާނީ.ްަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް.ް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(14:15ްއިނ11:29ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޝް ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަށާއިރުް`. ްހިސާބުން ްމި ނަޑއިލާފައި ްމެދުކަ ްޓަކައި ްއަށް ވަރާ

ްމައްސަލަިއގަިއް ްމައްަސލަ.ްކުއްލި ްކުއްލި ްހުށަހެޅި،ްބަހުސްކުރެވެމުންދާ ްމިއަދު ްވަނީ ްމި ްކުރިމަތީގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެންގެްލިްސޓު ގަިއވާްބޭފުޅުންގެްތެރެއިންްބަހުސްކުރެއްވުމަށްްހުށަހަޅާފަިއވާްލިސްޓުަގއިވާްެއްއވެސްްބޭފުޅެއް؛ްއަުޅގަ
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ްނިމުނީ.ް ްމި ްފުރުޞަތުއަރުަވއި ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްިތްއބެވި ްހާޒިުރވަަޑއިގެން ްވަގުުތ ްިމ ްޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ

ްއެހެންކަމުންްމިްއައިޓަމުްމިްނިމުނީ.ް

ް

ްޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަންް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމ6ްޭ
 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަންކަން.ްމިްއައިޓަުމެގްްމަޖިލީހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަަހޅާްއަށް.6ްްއައިޓަމުޑާްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްމިްދަނީްެއޖެން

ްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް

ް

ްރަންޖެހޭްބިލާއިްޤާރާރުް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.ްމަޖިލީހަށްްތ7ްަްައއިޓަމުޑާްއެޖެން

ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތެއްްނެތް.ްަތޢާރަފުކުރާްބިލެއްގެްކުެށއްްިއޞްލާޙުކުރުން.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަްކުރިނ8ްްްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ

ް

ްބްތިދާޢީްބަހުސްްއި.9ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތިދާީޢްބަހުސް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުްންމަސައްކަތެއްްނެތް.ްއިބ9ްްްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެންޑާްއައިޓަމުްް؛11ދިްއ11ްަްއައިޓަމުްއެޖެންޑާ ނޑުްގަސްތުކުރަނީ ްވަގުތުްހުރިްގޮުތންްއަޅުގަ 11ް،11ްމިއަދުގެ

ްމާދަމާގެްއެޖެންޑާްއަށްްބަދަލުުކރުމަށް.ް

ް

ްޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުންް.ްވ12ޯ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވޯޓ12ްަްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ ްނެތް. ްމަސައްކަެތއް ްދަށުްނ ްއައިޓަުމގެ ްމި ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަްނކަމަށް ްއެހުމުގެ ކޮމިޓީްްށ

އަށްްައއިްބަދަލު.ްމެދުްހެންޭވރުްދާއިރާެގްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުގެްބަދަުލގައިްބިލެތްދޫްާދއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރް

ންަވރުްބަލާްކޮމިޓީްއަށްްހަމަޖެްއސުމަށްްއެމް.ޑީ.ޕީްޕާލިމެންޓްރީްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްސަރުކާރުްަމސްއޫލިްއޔަތުްއަދާކުާރްމި

ނޑުްއިޢުލާންުކރަން.ް ްގްރޫޕުންްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާީތްއެކަންްއަުޅގަ

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެހެންްމަސައްކަތް.ްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.ްްއިތުރ13ްުްައއިޓަމުޑާްއެޖެން

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގަިއ.9:11ވާްއަްނގާރަްދުވަހުްހެނދުނ2113ްްުކްޓޫބަރްއ29ްްޮދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާއެއްްޮއންނާނީް

 

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްر   ްهلل والحود

____________ 


