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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .الم على زسىل هللا وعلى آلَ وصحبَ وهي واالٍالة والسّ حٍن، الحود هلل والصّ حوي السّ بسن هللا السّ 

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްން.ްމެްނބަރ22ްުއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2113/3/22މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.3.2ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.2

ް

ްގާްއެންގުން.ރިޔާސަތުންްއަން.4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްިރޔ4ްާއައިޓަމު ްކޮމިޓީތައް. ްމިައދުގެ ްއެންގުން. ްއަންގާ ްމުއައްސަސާތަުކގ11:15ްެަސތުން ްމިނިވަން ަގިއ

ްގައި.1ކަންތަކާްބެހޭްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިް

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއަކތެއްްނެތް.ުސވ5ްާައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ްކުއްލިްމައްސަލަް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަންމާއްދާގެްދަށުންްމެންބަރަކ145ްްުއަށްްދިޔުމުގެްކުރިންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގ6ްްެމުްއެޖެންޑާްއައިޓަ

ްމަޖިލީހުގެ ްއެްއ ްމައްސަލަ ްކުއްިލ ްއޮތް ްމައްަސަލްްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްެއ ްއެހެންކަމުން، ްލިބިފަިއވޭ. ރިޔާސަތަށް

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްމަްއޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.ް ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްއަުޅގަ

 

ްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްމަ ްރައްޔިތުންގެ ްގަާވިއދުގެ ްމަރުގ145ްްެޖިލީހުގެ ްހިންގާ ްރާއްޖޭގައި ްމައްސަލަ. ްކުއްލި ްހުށަހަޅާ ްަދށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޢާއްމުެވ،ް ްމަސްތުވާތަކެތި ްެގއްލި، ްއަމަންއަމާންކަން ްކަންކޮޅުަތުކަގއި ްެއކި ްރާއްޖޭގެ ްމުޅި ްޢާއްމުވެ، ހާދިސާތައް

ްވަދެ ްރާއްޖެ ްތެރެއަށް ްބިރުވެރިކަމެއްގެ ްބޮޑު ްވަޅިހެރުމާއިްއިޖްތިމާޢީ ްއާއި ްތެރޭގަިއްމާރާމާރީ ްހަފްތާ ގެްނޮގސް،ްފާއިތުވި

ްމިކަމާް ްއެުކ، ްގޮސްފަިއވުމާ ްފުާރނަ ްމީހެއްގެ ްދެ ްހާދިސާތަކުަގއި ްމި ްއަދި ްހިނގާފައިވުމާ ްހާދިސާތަކެއް މީހުންމެރުމުގެ

ްކަ ްހާޒިރުކޮށް،ްމި ްމަިޖލީހަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްޓަކައި ްޒިންމާދާރުކުުރމަށް ްފަރާތްތައް ްއަވަްސްހައްލެްއްގެަނއުމަށްްބެހޭ މަށް

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްޓަކައި ްެގނައުމަށް ްސަމާލުކަމަށް ްހޯދަިއ،ްސަރުކާރުގެ ްގޮތެއް 145ްމަޝްވަރާކޮށް،

ނޑުްހުށަަހޅަން.ް ްވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްމިްކުްއލިްމައްސަލަްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގަވާއިުދގަ ްދަންނަވަންޖެހޭ.ްމަޖިލީހުގެ ްވޯޓަކަށް ްބަހުސްކުރަންފެނޭތޯ ްމެދު ްމައްސަލައާ ްކުއްލި ްމި ްމަތީން ްގޮުތގެ ިއވާ

އެހެންކަމުން،ްވޯޓަށްްދެންނެުވމަށްްޓަކައިްޖަހަންޖެހޭްރަނގަބީލުްޖައްސަވައިެދއްވުންްއެދެްނ.ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްހުރިހާް

ްޗެުކކޮށް ްކާޑުޮކޅުތައް ްވެްސ ްމެންބަރުން ްިމްޢިއްޒަތްތެރި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ލެްއވުމަށް

ްަގާވއިދުެގް ްމަިޖލީހުގެ ްޢިްއޒަތްތެރ145ްްިދަންނަވަނީްރައްޔިތުްނގެ ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްަމއްޗަްނގޮޅީ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްބަހުސް ްމަޖިލީހުގައި ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްމެދު ުކރެއްވުމާ

ްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަްނނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

28ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

26ްްޓުްދެްއވީ:ވޯ

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި 26ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .14ް ްޖުމްލަ .26ް އެހެންކަމުން،ް.

ް ްަގވާިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމާއްާދގެވ145ްަރައްޔިތުންގެ ްމައްޗަންގޮޅީްނަ ްމެންބަރުްްދަށުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ދެކުނު

ްތަށްްފާްސވުމާްކުރުމަށްްާފސްވެއްޖެ.ްިމގޮލިްަމއްސަލަްަމޖިލީހުގައިްބަހުސްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްާވފައިްއޮތްްކުއް

ް ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމ147ްިގުިޅގެން ްގެްނދަން ްކުރިއަްށ ްބަހުސް ްަދށުން ްމާއްާދގެ ުކއްލިްް.އޮންނަނީްވަނަ

ނޑަނާޅާހާ ްކަ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްމަޖިލީހުން ްަވގުތު ްދެވޭ ްބަހުސަށް ްްމައްސަލަެއއްަގއި ްވުރ1ްްެހިނދަކު ަގޑިއިރަށް

ްދިގުެވގެންނުވާނޭ ްދެވޭނީ ްގިނަވެގެްނ ްމެންބަރަށް ްހުށަހަޅާ ްމައްސަލަ ްއެ ްހުށަހެޅުމަށް ްމަްއސަލަ ްެއ7ްް. ްއަދި މިނެޓޭ.

ް،.ްއަޅުަގނޑުމިނެޓުއިރ3ްޭދެވޭނީްގިނަވެގެްންްްއުކމަށްްބޭނުންވާްއެހެންްކޮންމެްމެންބަރަކަށްމެދުްވާހަކަދެްމައްސަލައަކާ

ްއަރުވަން.ފުރުޞަތުްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދަށްްމައްސަލަްހުށަހެޅުއްވިްމަްއޗަްނގޮޅީ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުް

ްރަް ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހަޅަންޝުކުރިއްާޔ ްމަްއސަލަ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްމައްސަލައީސް. ްމާރާމާރީގެ ްއެްް،ޖެހުނީ އަދި

ކަމަކީްޢާއްމުްގޮތެއްަގއިްމިހާރުްދިވެހިރާއްޖޭގެްްމައްސަލައާްުގޅިގެންްއެަތއްްަބއިވަރުްމަރުތަެކއްްއެބަްހިނަގމުންދޭ.ްމި

ްހިްއެކި ްވެފައިކަންކޮޅުަތކުަގއި ްކަމަކަށް ްލަފާކުރެވޭްް،ނގަުމންދާ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއަސްލު ގޮުތަގއިްްމިކަްންހިނގަމުންދަނީ

ްމި ްނުވަތަ ްހޯދައި،ކަންތައްްމަރުވުމުން ްފަރާތްތައް ްކުރަމުންދާ ްްތައް ްލިބެމުންއަލިބެންވާ ްޙަޤީޤަުތގައި ްދަބު ކަމަށްްނުދާތީ

ްމިސާލެއްްއަޅުަގނޑަށް ްޭއެގ ްއަޅުްްގެލަފާކުރަނީ. ްއަޚްްގޮތުަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއަލްމަރުޙޫމު ްދަންނަވާނަން ަގނޑު

ްކަމެއްްހިނގާތާ.ްނިާޔވިްފަހުންްވެސްްވަރަށްްދުވަސްްލަްއކަްދުވަސްްވެއްެޖްއެް؛ފްރާޝީްމގެްމަރުެގްކޭސްޑޮކްޓަރްއަ
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ް ްހިނގަްދޭތެރެދޭތެރެވެއްޖެ. ްއެބަ ްތަޙުޤީޤު ްމީހެއްގެ ްކޮންމެވެސް ްދިމާކޮށްފައި ްކެމްޕޭނަކާ ްކޮންމެ ްމިއިން ްކިޔާފައި ްއޭ

ްމި ްމިްކަންތައް ނޑު ްއަުޅގަ ްަޙޤީޤަތުގައި ްދަނީ. ްބޭނުމަށްްގޮތަށް ްސިޔާސީ ްގޭންގުަތކާްަދންނަވަނީ ްބަެއއް ްޓަކަިއވެސް

ްއެބަ ްހިނގަމުން ްކަންތައްތައް ްވެސް ްގުިޅގެން ްކުދިންތަކާ ްބައެއް ްދޭތެރެްްނުވަތަ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްރ.ްދޭ.ްއެއީ ްއިން

ްބަިއއިލެ ްއުނގޫފާރުގެ ްއަތޮޅު ްބޭއްވުމާ ްއެްކޝަން ްމަރައިްގުިޅގެން ްައފްރާޝީމް ްވަނީ ްޢާއްުމވެފައި ްވަނީްތަނުގައި ލާފައި

ކުރުމަށްްއެކަންްތަޙްޤީޤު؛ްކަމަށްްބޭނުންވާްއެް،ޚިލާފަށްްމިކަހަލަްކަންތައްތައްްކޮށްފައިްް.ޑީ.ޕީގެްފަރާތުންނޭ.ްޙަޤީަޤތާއެމް

ްއެ ްބޭްޓަކައި ްއެހެންނަމަވެސްބޭފުޅުން ްނެންގެވީ. ްދިޔައިރުަގއިްފުަޅކު ްތަޙްްިމހާތަނަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ޤީުޤްވެސް

ްއަދަބުްކުރެވިފަޝަރީޢަތް،ްނިމި ްފަރާތްތަކަށް ްލިބެންވާ ްޙައްުޤއަދަބު ްނެތް.ްއަދި ްދާިއާރްްދެވިފައެއް ްއެ އެއްްނެތް.ްހަމަ

ތަނުންްއައުމަށްފަހުްްަގނޑުްއެެއއްްދިން.ްއަޅުްްދުވަހުްވެސްްކަިތަވޅީގެްހަމަލާބަތްވާްރަެށއްަގއިްާދދިްމިދާކަށްއަށްްނިސް

ްދެ ްރަށުދުވަްގާތްަގނޑަކަށް ްމުޅި ްޚަބަުރލިބުނީ ްައޅުަގނޑަށް ްތެރޭގައި ްހިފައިގެންްސް ްކަތިވަޅި ދަނގަޑުްް،ތެރޭގައި

ްހިފައިގެން ްހިންް،ބުރިތައް ްމާރާމާރީ ްމީހުން ްހިފައިގެން ްގަމުންހޮޅިބުރިތައް ްއަމަންއަމާންކަްން، ްރަށުތެރޭގައި މުޅި

ހިންގަންްްއަކީްައޅުަގނޑުމެންގެްތެޭރގައިްތިބޭނެްމާރާމާރީްހިންގާްކުދިންނާއިްމާރާމާރީްން.ްމިއީްމައްަސލަކަގެއްލިފަިއވާް

ނޑުމެންްދައުލަތުންްފައިާސްްމެއް.ްއެހެންނަމަވެސްހުރިހާްކަްމިްތާއީދުކުރާްކުދިންނާްއަދިްތާީއދުނުކުރާްކުދިންނާ، އަުޅގަ

ްދީފައިްް،ދީފައި ްދީފައިް،މުސާރަ ްމިއެހެް،ޔުީނފޯމް ްީމހުން ްތިބޭ ްއެްްން ްބެލުމަކީ ްޒިންމާްކަންތައް ްއެްްމީހުންގެ ްއެއް.

ްވަނީ ްކަމަށް ްދޫކޮށްލައިފި ްމިގޮތަށް ްނުބަލާ ްޢާއްމުްްމިްް،ނަމަްމީހުން ްރައްޔިކަންތައް ްހަމައެހެންމެ، ތުންގެްވެގެންދާނެ.

ްޢާއްމުް ްމައްސަލަތެރޭގައި ްމަސްތުވާތަކެީތގެ ްބޮޑުްވެފަިއވާ ްމީގެ ްވެސް ްބާރެއަކީ ްދެކެން.ްސިްނގާ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް އް

ނޑުމެންތިބީްހަމަްޒުވާންކަންްއަޅުަގނޑުމެންްމިްވަރުވެަފއިްމި ޒުވާްނކަންމަތީަގިއްްމަތީަގއިްހުރެ.ްއެހެންނަމަވެްސްއަުޅގަ

ްައޅުަގނޑުމެންނަކަް ްތަަޅއިފޮޅަިއ،ތިބިއިރުަގއި ްއަެނކަކަށް ްއެކަކު ްމީހުން ްޢާއްމުެވގެން ްމަސްތުވާތަކެތި ްނުފެނޭ މީހުންްްށް

ްތަނެއް ްމަރުވެއްޖެްމަރާ ްކަަމކަށް.ްމީހަކު ްބޮޑު ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުމެންަނށް ްއޭރުަގއި ްމިްްވޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްއްޔާ ްމިހާރު

ްގޮސްފަ ްހައްދުފަހަނަޅާ ްމައްސަލައޮތީ ްބޮޑު ްވަރަށް ްމިއީ ްކުދިކުދިއެއްް. ްވަރަށް ްމިް. ްތެރޭަގއި ކަންތައްްްއާބާދީަތކުގެ

ްބެ ްމިކަމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިްްހޭހިނގަމުންދާތީވެ ްހަރުއަޑުން. ްޮގވާލަން ްެއބަ ނޑު ްއަުޅގަ ްފަރާތްތަކަށް ްބަލަންޖެހޭ ގޮތުން

ް ްބައްލަވަިއ، ްައވަހަަކށް ްވީހާވެސް ްސަމާލުވެްމިކަންތައްތައް ްދޭތެރޭ ްރާް،ކަންތައްތަކާ ްމުޅި ްއަވަހަކަށް އްޖޭެގްވީހާެވސް

ްކަންކޮޅުތަކަށްް ްއަމާްއެްްއެކި ްމާޙަމީހުންނަށް ްދިރިުއޅެވޭނެ ްމައްސަަލްށޭއުުލްދައްަކއިދެްއވާްންކަމާއެުކަގއި ްމި ނޑު .ްއަުޅގަ

ްފާިއތުވެއްޖެްހުށަހެޅީ، ްކުޑަކޮށް ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްއަސްުލގަިއ ްހިތުއަދި ނޑުެގ ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްމި. ްތެރޭަގއި

ނޑުްމި ވީހާވެސްްކަމަށްްްމިް،ވިޔަސްްްމައްސަލަްހުށަހެޅީްތަންކޮޅެއްްފަހުންްކަމުގައިްކަންތައްތައްްއޮތުާމއެުކގައިްައޅުގަ

ްހައްލެް ްއަވަހަކަށް ްފަރާތްތައް ްޒިންމާދާރުކުރުވަންޖެޭހ ްޓަކައި ްގެަނއުމަށް ްމެއް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ންބަރުންގެްރައްޔިތުންގެ

ްއެދޭް ްއަޅުަގނުޑ ްޒިންމާދާރުކުރުމަކީ ްެވފަފަރާތުން ނޑަށްއެދުމަކަށް ްއަުޅގަ ްފުރުްއި؛ ްުޝކުުރްެދްއވި ްޓަކައި ޞަތަށް

ްްދަންނަވައި، ްފުރުމި ްއެންމެހައިދެއްވި ްއަދި ްޝުކުރުދަންނަވައި ްޓަކައި ްސަމާލުވެްޞަތަށް ްމިކަމަށް ،ްމެންބަރުން
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ްމިޒިންމާދާރު ްފަރާތްތައް ްއެދޭްްކުރުވަންޖެހޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޒިންމާދާރުކުރުވުމަީކ ްގެނެސްެގން ްކަމަްށްތަނަށް އެދުމެއް

ް.ވަބަރަކާތުހޫهللاްޙްމަތުވައްސަލާމްްޢަލަިއކުމްްވަރަދަންނަވަން.ް

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރު

ްމިް ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަދު ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއއްެޗްއްްޝުކުރިއްާޔ ނުޑ ްއަުޅގަ ްުގޅިގެން ްަމއްސަލައާ ްކުއްލި ވާ

ްމާރާމާރީ ްރާއްޖޭަގއި ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ްއެދުނީ ްފުރުޞަތަކަށް ްޢާއްުމވެްދަންނަވާލަން ްކުށްަތއް ްގޭންުގ ް،ާއިއ

ްމި ްވެއްޖެ ްުޒާވނުންްދުވަސްތަެކއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޝިކާރައަކަށްްް،ކަމުގައި ްމީގެ ްމީހުން ްއުމުރުެގ ްއެކި އަދި

ްފަަދް ްކޮންމެ ްބޭނުންވާ ްެވސް ްސަރުކާރަކަށް ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގުިޅގެން ްމިކަމާ ވެގެންދާތާ.

މުން.ްޤާނޫނުއަސާސީްއިމުގެްބޭރުންްުނވަތަްޤާނޫނުއަސާސީްއެންމެްގެންދަނީްހަދައިދެްވެސްްައޅުަގނޑުމެްންމިްޤާނޫނެއް

ްފުރުޞަތުތަކެއްް،ހަނިކޮށް ްގިނަ ްއެންމެ ްއޮތް ްއަނިާޔއާްދެވެން ްއޭގެތެރޭަގއި ްހެދިފަ. ްވަނީ ްޤާނޫނުތައް ދެކޮޅަށްްްދީގެން

ްއު ްޙައްޤުތައް ްހަނުހުރުމުގެ ްލިބިދޭ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްތެރޭގައި ްހުރިްޤާނޫނުތަކުގެ ްކަންަތއްތަްއްް،ނިކޮށްހެދިފައި ބައިވަރު

ްޤާނޫނުތަ ްކޮްށގެން ްމިހާކެއަޅުަގނޑުމެން ްހަދައިފި. ްހައް ްސަރުކާރާ ްއައިއިުރަގއި ްއޮންނާނެތަނަށް ްާވލުކޮށްފައި ޤައުީމް،

ްތިންް ްގޮތް، ްހިންގަމުންދާ ްމާރާާމރީ ްކުށްތަާކއި ްގޭްނގު ްޓަަކއި ްގެންދިއުމަށް ްރިޯޕޓްކުރަމުން ްއަށް ްކޮމިޓީ ސަލާމަތުގެ

ތިންްމަހުންްމިްމަޖިލީހަށްްއަންގައިދިނުމަށް.ްއަދިްިމކަމާްބެހޭްއެއްެވސްްމަޢުލޫމާތެއްްލިބިފަްއެއްްނެތްްމިދިޔަްްމަހުން

ްއައިސް،ް ްމަޖިލީހަށް ްއެހެންމަވެސް ްގެންދަނީ. ްމި ްބަލަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިކަން ްތެރޭަގއި ްއަހަރެއްގެ ހަތަރުފަސް

ނޑުްހިތާމަކުރަންްރޭްއަލިވެގެންްއިސްވެްފުލުހުންްމިވަރުގެްވާަހކަްއެއްްއަުޅގަ ޏޑުމެންނަކާްދައްކާފަްއެއްްނެތް.ްއަުޅގަ

އަިއއިރުަގއިްލިބުނުްޚަބަރަކީްއަޅުަގނޑުްއެްދާއިރާައކަށްްނިސްބަތްވާްހުޅުމާލޭގައިްފްލެެޓްއގެްތެރޭަގއިްމީހަކުްމަރުވެފަިއް

ްއާދައި ްވާަހކަ.ްމީ ްފެނިގެންއުޅޭ ްއޮްއވާ ްެވފައި ްދުވަސްތަެކއް ްނޫން.ްއޮްއވާ،ްގިނަ ްގޮތަކަށް 31ްްގެ އަހަރ41ްްާއަހަާރއި

ްެއއްަޗުކންްހަމަލާދީ،ްއެކަުކްމަރުެވ،ް ނޑުމެންނަށްްައޑުިއވިގެންދިަޔއީްތޫނު ްކުރިންްއަުޅގަ ދޭތެރޭ؛ްޭއގެްދެތިންްުދވަސް

ްކަްއކަ ިއގެން،ްެއްއަނެއްަކކުްޒަޚަްމވިްވާހަކަ.ްެޖހިގެންްައއިްދެްދުވަސްތެޭރގަިއްއަނެްއކާްޚަބަރުްލިބިގެންދިަޔއީްބަގުރާ

ްކެއްކުމަށްް ްއެްއޗެހި ްއެފަދަ ްގޮތުަގިއ ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްވާަހކަ. ްދިޔަ ްމަރުވެގެން ްީމހަކު ްުގޅިގެން ްއެކަމާ ބޮއިގެން،

ްެއއްް ްވުޒާާރ ްނުވަތަ ްޮއފީހެއް ްެއއްެވސް ްސަރުކާރުެގ ްހިތްަވރުދޭ ްއެކަމަށް ްކޮންމެހެން ްަނމަ ްަތއްޔާުރކުރާ ްަބޔަކު ޓަކައި

ްނަ ްޕާޓީ ްޢަދާލާތު ްނަމަވެސްްނުވަތަ ްކިަޔއިދިން ްބަޔަކަށް ްެއއްޗެހި ނޑުަތކަކާ ްމިންގަ ްކައްކަންވީ ްއެ ްނަމަ، ްއޮތް މަވެސް

ްހަމަް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަަކދައްކާއިރު. ްގޮތަށް ްމި ްހިތަށްއަރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބަެއއްފަހަރު. ްހިތަްށއަރާ ްރަނަގޅުވާނޭ ތަންކޮޅެއް

ށްްޓަކައިްލީްހޯމްްމިނިސްޓަރު؟ްނިދާފައިތޯއޭްއޮތީ؟ްހުދުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްކޮބައިތޯއޭްއަމާންކަންްގެނެސްދިުނމަ

ނޑައި،ް ވާބުރިްދިއްކޮްށގެންްގޮސްްޔާމީނުްކަރުގައިްހިފަންތޯއޭްތަްއާޔރުވެގެންތޯްއެހެރީ؟ްކިހިނެއްްހަދަންތޯއޭ؟ްފޮނިނުކަ

ނޑަކަްށްމީހުންގެްތެރޭގަިއްކަންކަުމގެްވާހަކަްދަްއކަިއ،ްޮބޑެތިްބަޣާާވތްކޮށްފައިްތިބިްމީހުންްތަންތަ ނަށްްލައިގެންްއަުޅގަ
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ްމީހަކުް ްވަކި ްއަމާންެވެގންދާނެހެނެއް. ްޤައުމު ްމި ްލައިގެން ްނަޞީރުމެން ްޢުމަރު ްތިޔަ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ހިޔެއްނުވޭ

ްަމގުމަތީަގިއް ްވެސް ްހަމަގައިމު ްއެނގޭނެ. ްނޫންކަން ްަކމެއް ްހިންގާ ްބަޔަކު ްަވކި ްއޮެވގެން، ްގޮތަކަށް ްވަކި ހުރެގެން،

ްހި ްއެއް ްއެއްެވސްްމުޒާހާރާ ްހިނގަންޖެހޭ ްހަމަޖެހުމެއް ްލިބި، ްެއއް ްއަނިޔާ ްމީހަކަށް ްއެއްެވސް ްމިހާރަކު ނގަިއގެން

ްރަނަގޅަށްް ްވެރިންނާ ްއިސް ްމީހުންގެ ްއެ ްއަދި ްފުލުހުންނާ ްކަންކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއެހެންީވމާ، ްނޯންނާނެ. ސަބަބެއް

ްދިމާކު ްޖަހަން ްބޮލަށް ްބަެއއްެގ ްވަިކ ްެވސް ްކަެމއް ްކޮންމެ ްޮގވާލަންްނުބަލައި، ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތް. ްާވ ްކަންކަން ރާތީ

ްމީހުންނަށްް ްތިބޭ ްހިންގަން ްމުއައްސަސާތަްއ ްމިފަދަ ްޮގވާލަން، ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރުެވސް ްހަމަ ސަރުކާރަށް،

ްމީހުންް ްއެފަދަ ްވެސް ްކެިބނެޓުން ްގޮވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްޔާމީނަށް ްަރއީސް ްނެތިއްޔާ ްގޮތެްއ ޒިންމާދާރުކުރެވޭނެ

ްފުލު ްހައްަދވައިެދއްވާށޭ.ްދުރުކޮށް، ްގޮެތއް ްއަމާންކުރެވޭެނ ްޤައުމު ްމި ްދުރުޮކށް ްމީހުން ްއެފަދަ ްވެްސ ްތެެރއިްނ ހުންގެ

 ވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ްމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެ

ްމު ްއާދެ! ްޢަލަިއކުމް. ްައއްސަލާމް ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރެގްޝުކުރިއްާޔ ްދެކުުނ ްމައްޗަްނގޮޅި ްރަޝީދު، ޙައްމަދު

ްބޮޑުް ްވަރަށް ްއަޅުަގނުޑގެ ްާތއީދުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްައށް ްަމއްސަލަ ްކުއްލި ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަދިވެ ްމަގުމަތިްނާމާންވެ،ްމީހުންްމަރަމުންދާދިޔުން ްއޮތް.ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއެބަ ްކަމުގައި ްމި ްހަމަ ްއެްކަންބޮޑުމެއް ސް

ްުޒވާނުންް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްނެތް. ްހައްެލއް ްެއއްވެްސ ްައިއ ްކަމަށް ްމި ްކުރިއަށް. ްނެިތ ްހުއްޓުމެއް ްހަމަ ދަނީ

ްސަރުކާުރަގިއް ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްފެންނަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތަން ްހަލާކުެވގެންދާ ްމުޅިން ްޖެހި، މަސްތުވާތަކެތީަގއި

ްކަންތައްތަ ްމިފަދަ ްފެންނަމުންދިޔަ ްވެސްްމަގުމަތީގައި ްއެންމެންނަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްމަދުވަމުންކަން ްޭއރުގައި ްދިޔައީ އް

ްމިް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއާެދ، ްދިޔަދިޔުން. ްބޭނުްނކުރަމުން ްމަސްުތވާތަކެތި ްގޮެތއްަގއި ްޚާއްޞަ ފެންނަމުންދާނެ.

ްސޯލް ްއަރަތެއް ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުެމންނަށް ްކުރިން ްއޭގެ ްހައްލުކުރުުމގަިއ ްކަމަށްްމައްސަލަތައް ވްކުރަންޖެހިފައިވާ

ްމިް ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެވެްސ ްވިދާުޅވޭ، ްއެބަ ްބޭފުޅަކު ްުހންނެވި ްމަޤާމުަގއި ްިމނިސްޓަރުކަމުގެ ްހޯމް ްދެކެނީ. އަޅުަގނުޑ

ްެއްއް ްތިޖޫރީ ްތަނުގައި ްހުންނަ ްތިޖޫރީ ްނޫނިްއޔާ ްޚާޒާނާ ްަދއުލަތުގެ ްރާއްޖޭގެ ްވެރިކަމަށްަވޑަިއގެންިފްނަމަ،ްމި ޤައުމުގެ

ްޖަރީމާތަކެއް،ްްނުހުންނާނޭ. ްހުރިހާ ްހިނގާ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްިވދާޅުވަމުންދިޔަ، ްހަމައެާއއެުކގައި ނެޑކޭ. ްވަޅުގަ ހުންނަނާނީ

މަރުގެްކަންތައްަތކާއިްމަސްުތާވތަކެތީގެްކަންަތއްތަާކ،ްމިްހުރިހާްޖަރީމާތަކެއްގެްމުލުަގއިްުހންނެވިްބޭފުޅެކޭްކޮންެމވެސްް

ްދިމާ ްދެންނެިވްބޭފުޅަކީ.ްއެހެންނަމަވެްސްމިައދުްކަން ްމި ްމިނިސްޓަރަކީ ްހޯމް ްދެންެނވި ްމި ްއަކީ ްބޭފުޅާ ްއެ ްގޮތުން ކުރި

ނޑުމެންްސޯލްވްކުރަންޖެހިފައިވާްކަމަށްް ބޭފުޅާގެްވަޒީަރކަށްްމިްހުންނެވީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްއަރަތްްެއންމެްފުރަތަމަްއަޅުގަ

ްރަްއޔިތުން،ް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްދެކެނީ ްއާދެ!ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެކެނީ. ްމި ްތަމްސީލުކުރާްއަޅުަގނޑު ްރާއްޖެ ނުޑމެންގެ އަުޅގަ

ްހައްެލއްް ްކަމަށް ްމި ްވެްސ ްނަަމ ްއަދާކުެރވިއްޖެ ްަރނގަޅަށް ްމަްސއޫލިްއޔަތު ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ
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ްއެހެންް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބާުރވެރިކަމާ، ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއަދާކުރުުމގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިކަން ހޯދިދާނެ.

ްހުރިާހްމުއައްސަސާތަް ްމި ްޖެހޭ. ްއެަބ ްވާން ްވެސް ްގޮތް ްކުެރވޭނެ ްަކންތައް ްމި ްމަަސއްކަތާ، ްއެަކއުންޓަބަލްކުރުމުގެ އް

ްސުޕްރީްމް ްކޯޓް. ްސުޕްރީމް ްެއއީ، ްފާހަގަކުރެވޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާކަން ްެވސް ްަފރާތެއް ްހުރަްސއަޅާ ކަންތައްތަކަށް

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ްހާލަތަކީ ްސުޕްރީމްްްކޯޓުގެ ްއެކުލެިވގެންވާ ްމައްަޗށް ނޑިޔާރުންގެ ްފަ ަބރަހަނާ

ްޖަރީމާތައްް ްހިނގާ ްމި ްރާއްޭޖަގއި ްމި ްނޫނިްއޔާ ްހައްލުކުެރވިގެން ްކަންތައްތައް ްހުރިހާ ްމިހިރަ ްއެހެންވީމާ، ކޯޓެއް.

ްއަބަދުވެސްްދަންނަވަމުންްދަންްއަޅުަގނޑުމެންްޤައުމުަގއިްމިްހިނގަ ނީކީްކޮންސްޕިރަސީްހުއްޓުވޭކަށްްނެތް.ްައޅުަގނޑު

ްޝިފާޢު.ް ްއަވަްއޓެރި ނުޑމެންގެ ްމިސާލަކަށް،ްއަޅުގަ ްދަނީ. ްމި ްމަރަމުން ްކުރިމަތީގައި ްލޯ ްއެންމެންގެ ްނޫނޭ. މަރުތަކެއް

ްއަށްް ްޢާއިލާ ްމި ްއަަދށްދާންދެން ްއަިދ ްވަނީ. ްމަރައިލާފައި ްކުރިމަތީގަިއ ްއެންމެންގެ ްވަނީ. ްމަރައިލާފައި ތޮޅިޕެލޭ

ް ްއެއް ްލިބިފާ ްހަމަްއިންސާފެއް ްެވސް ްމައްސަލަ ްމަސްުތވާތަެކތީގެ ްކުށްވެރިކުރަން. ްކަންކަްނ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ުނވޭ.

ްވެސް؛ްދެވަަން ްފުރަތަމަ ްއެުކްއެންމެ ްއަވާހާުރކޮށްލުމާ ްއަޚް،ްޑރ.ްއަފްރާޝީމު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ މިހެން.ްއަފްރާޝީމު

ުމގެްައޑީަގއިްިތބީްސިޔާސީްބޭފުޅުންނޭ.ްެއއްްއަށްްފުލުސްްއޮފީހުންްދިންްނޫސްްކޮންފަރެންސްގައިްބުނެަފއިްވަނީްމިކަ

އަހަރަށްްވުރެްގިނަްދުވަސްްފާއިތުވެދިޔަްފަހުންްސިޔާސީްފަރާތެއްްނުފެނުނު.ްދެން،ްކީއްތޯްމިްކުރީ؟ްއެހެންވީމާ،ްމިް

ޤުގައިްއެނގެނީްނުބައިްނިޔަތުަގއި،ްމެލިޝަސްްއިންޓެންޝަންގަިއްފުލުހުންގެްފަރާތްތަކުން،ްބައެއްްފަރާތްތަކުންްތަޙުޤީ

ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ުދަވސްްހަމަވިއިރުަގއިްައޅުަގނުޑމެންނަށްްމިްފެންނަނީްބައެއ42ްްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާްސަރުކާރަށްް

ް ްބޭފުޅުން ްއެ ްނެތި، ްހުއްޓުމެއް ްއަދިވެްސ ްމައްސަލަތައް ްބޭފުޅުންެގްކަހަލަ ްއެ ްނުވަތަ ްކަންތައްތައް، ްބުނި ހުއްޓުވަން

ްތަކުރާުރވަމުންދާް ްއަލުްންއަނބުރާ ްބަސްބުނެފައި،ްައޑުގަދަކުިރްކަންތައްަތއް ްބާރަށް ްަކމަށް ސަރުކާރެްއގަިއްނުހިނގާނޭ

ް ްތިބެ ްކަްއކަިއގެން ްރާ ްކެްއކުމާ، ްރާ ްމައްސަލަތަާކއި ްމާރާމާރީގެ ްހަމަނުޖެހުމާއި ްމަގުމަތީގައި ްއަދިްތަން. ްބުއިމާ، ރާ

ްހަމަެއއާެއކީަގއިްަމސާޖުޕާލާތަކުގަިއްަގއިމޮޑުމާ،ް ްޖަރީމާތައް؛ްއަދި ްނިމިގެންދިއުމާ،ްމިފަދަ ްމީހުން ްއެ އެކަމުެގްތެރޭަގއި

މިްހުރިހާްކަމެއްްވެސްްހަމަްބާރުްސްޕީޑްގައިްމިއަދުްވެްސްކުރިއަށްދާކަން.ްމިއަދުްހޯމްްމިނިސްޓަރަކަށްްހުރިްބޭފުޅަކުް

ކަރުންްނާރުނަާގފައިްއެްހުރިހާްވާހަކަްއެއްްެދއްކިަޔކަސްްއަދިްހަމަްއެްއެވސްްކަމެއްްެއްއވެސްްގޮތަކަށްްްވަރަށްްބާރަށް

ނުޑމެންްއެންމެްވެސްްދިވެހިރާއްޖޭގައިްތިބިްހުރިހާްރައްޔިތުންް ނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީ.ްއަޅުގަ ހައްލުނުވާކަންްއަުޅގަ

ރިފުޅުންނާްއެކީަގއި،ްދަރިންނާްއެީކގަިއ،ްައނބިންނާްއެކީގައިްއަމާންކަމާްވެސްްބޭނުންވާނެްމަގުމަތީަގިއްއެްމީހުންގެްދަ

ްއަްށް ްެގ ްއައިްސ ްެއނބުރި ްއަމާންކަމާެއކީަގއި ްއަްނނަން، ްއެނބުރި ްނުކުމެގެން ްގެއިްނ ްހިނގާލަން. އެީކގަިއ

ްއަުޅަގނޑުމެން ްސަރުކާރުކުން ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭނުންވާނެ. ްޮއންނަން ްޔަޤީންކަން ްފެންނަނީްވަދެވޭނެކަުމގެ ްމި ނަށް
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ް ްމިނިސްޓްރީއަކުން ްކަމެްއ111ްްކޮންމެ ްއެއްވެސް ްހުރި ްއޮއްަޓރު ްެއއިން ްއިުޢލާންކޮށްފައި، ްޕްލޭނެއް ދުވަުހގެ

ނޑުމެންނަކަށްްޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭްއަދިްމިްދާްގޮތަކުންްދިވެހިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންނަށްް ކުރެވެމުންނުދާްތަން.ްއާދެ!ްއަޅުގަ

ް ްއުއްމީދުތަކެއް ްފޮނި ްފުރަތަމަްމާ ްނިޒާމު ްފެރީގެ ްނުުހއްޓޭ ްއާއި ްއާސަންދަ ްުހސްނުވާ ްލިބޭކަން. ްކަމަކަށް ްއޮތް އަިދ

ްއެްއވެްސް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއުފެދިފަ. ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްފެށިގެން ދުވަހުން

ނުވަތަްނުހުްއޓޭްފެރީގެްތެރެއިންްލާފަްެއްއްްކޮޅެްއގައިްެއއްވެްސްދަތުރެއްްކުރެވޭްތަނެއްްވެްސ،ްހުސްނުވާްއާސަންާދއާ

ްހަމަެއކަނިް ްހިފާއިރުގައި ްބޭުނން ްއާސަންދަިއގެ ްބޭނުންވޭ ްފާަހގަކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމައެއާެއީކގައި، ްއަދި ނުދޭ.

ްހަމަޖެް ްމިގޮތަށް ްބޭނުންހިފޭނީ، ްއާސަންދައިގެ ްޮއެވެގންނޭ ްއައި.ީޑ.ކާޑު ްހަމައެކަނި ްގޮތަށް؛ ްހިފޭ ހިފައިްއައި.ޑީ.ާކޑުން

ްފަރާތްތަކަށްް ްހޯދާ ްޚިދުމަތް ްތެރެއިން ްއާސަންދަިއގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމިހާރު ްަދންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް އޮތުމަކީ

ްނިޝާންޖެހިް ްދައުލަުތގެ ްބޭނުންކުރާއިުރގައި ްއޮފީސްތަުކގައި ްއެހެން ްކަމެއް. ްއޮންނަ ްވެފައި ްގޮންޖެހުމަކަށް ްބޮޑު ވަރަށް

ްލިޔުމެ ްކޮންމެ ްފޮޓޯޖެހި ްއަދިްނުވަތަ ްފުދޭ. ްއެބަ ްވެސް ްކާޑުން ްލައިސަންސް ްފުދޭ. ްއެބަ ްހަމަ ްބޭނުންކުރިޔަސް އް

ްމިގޮތަށްް ްބޭނުްނވެސް ްއާސަންަދއިގެ ްއެހެންވީމާ، ްހިފޭ. ްއެބަ ްބޭނުން ްވިޔަސް ްޕާސްޯޕޓް ްނޫނަސް އައި.ޑީ.ާކޑޫ

ްސާ ްމީހަކު ްހުންނަ ްރަށެއްަގއި ްރާއްޖެތެޭރެގ ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްއައި.ޑީ.ާކޑެއް ްނުވަަތްހިފެންޖެހޭނެ. ްދުވަްސ ޅީހަކަށް

ްމިް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަކމެއް. ްޖެހިފައިވާ ްކަމަށް ްސަމާލު ްވެސް ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްބޭުނންވޭ. ްއެބަ ްދުވަސް ތިރީހަކަށް

ްހުރިހާް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްުއއްމީދުކުަރނީ، ްއަޅުަގނޑުމެން ްނާމާންކަްނ. ްބިރުވެރިކަމާއި ްވެސް ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ފެންނަނީ

ް ްވެސް ްދިވެހިްރައްޔިތުން ްތިޔާގިކަމާެއކީަގއި ްައދި ްއުޭޅވެނެ، ްޤައުމުގައި ްމި ްއަމާންކަމާއެކީަގއި ުއއްމީދުުކރަނީ

ރައްޔިތުންނަށްްއުފާފާގަތިްދުަވސްތަކެއްްައއުން.ްއެްުއއްމީދުްހާސިލުކޮށްދިނުމުގައިްމިއަދުގެްހޯމްްމިނިސްޓަރުްއެބަްޖެހޭް

ްަރީއސް.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޒިންމާދާރުވާން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެިދް ްވަޑަިއގެންދެްއވުން ްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްރިޔާސަތަށް،ްވެލިދޫ ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން މި

ްދާއިާރގެް ްއުތުރު ްމައްޗަްނގޮޅީ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(ް`. ދަންނަވަން.

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްދާއިާރގެ ްތޮއްޑޫ ްފުރުޞަުތއަރުވާނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދީދީ. ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށް.

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްބަހުސްގައި ްމި ްހުށަހަޅަްނ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްބޭފުޅުންނަށްްޝުކުރިއްާޔ ްހުރިހާ ްއެދޭ ފުރުޞަތަްށ

ނޑުްޝުކުރުައދާކުރަންްމައްޗަންޮގޅީްދެކުުން ފުރުޞަތުްލިބެންދެންްމިްބަހުސްްދިގުކުރަން.ްއެންމެްފުރަތަމަްވެސްްއަުޅގަ
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ށްްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްމިްހުށަހެޅުއްވިްަމއްސަލަްައށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްތަްފސީލުތައްްައޅުަގނޑުމެންނަ

ްބަނދަުރގައިް ްައއި.ސީ.ޫޔގައި.ްމުންޑޫ ްއޮތީ ްކުއްޖާ ްކަތިލައިފި.ްޖެހިގެްންހުރި ްޖެހޭ.ްމާލޭަގިއްޒުވާނަކު ްއެބަ އެނގިލަން

ްދަންޖެހިގެްން ްމާލޭގައި ްޒުާވނަކު ްއަެނއް ްއައި.ސީ.ޔޫަގއި. ްއޮތީ ްކުއްޖާ ްއޮތް ްޖެހިގެން ްެވއްިޓއްޖެ. ްމަުރވެގެން ޒުވާނަކު

ްއިުރއެރިއިް ްމިއަުދ ްމަރުވެއްޖެ. ްހުޅުމާލޭގަިއ 31ްްރު ްއޮތް.41ްްއަހަރާިއ ްއެބަ ްމަރައިލާފައި ްމީހަުކ ްދެމެދުގެ އަހަރާ

ް ްަރއީސް، 42ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމީ ްނަމަ، ްބަލާ ްައއިސް.7ްްުދވަހަށް ްގުޅިގެްނ ްފެންނަނީ ްކޮންކަެމއްޯތ ްމަރެއް. ުދވަހަކަށް

ްބޯޓެއް.ްދެން ްބަންދުޮކށްލީ.ްޔަހޫދީްކްރިސްޓިއަންދީުނގެ ްައއިސް ްހޯޕް ްރާްކައްކާް،ްލޯގޯސް ްފެންނަނީ ައޅުަގނޑުެމންނަށް

ތަން.ްމީ،ްރާްކައްކާްސަރުކާުރ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރާްދިމާލަށްްރާބޯްސަރުކާރޭްބުނާްސަރުކާރަކީްރާްކައްކާްސަރުކާރު.ް

ލުސްްޔަހޫދީްރާްކައްކާްސަރުކާރު.ްކޮބައިތޯްމިްމީހުންނަށްްގެނެވުނުްބަދަލެއް؟ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެންމެްފުރަތަމަްފު

ްދެް ްފާއިތުވެގެންދިޔަ ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަބަދުވެސް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްތަޙުޤީޤުނުކޮށް ްފުލުސް ްތަޙުޤީޤުކުރަންވީ. އޮފީސް

ް ްފެބްރުއަރީ ްމީހުނ7ްްްއަހަރު، ްޢަމަލުކުރި ްޚިލާފު ްގަާވއިދާ ްޤާނޫނާއި ްތިބެގެން ްޔުނީފޯމްގައި ްފުލުހުންގެ ގަިއ

ްމީ ްތިއްޭބނޭ.ްއެ ްނުބޭ ްިމްމަތިއޮމާންކޮށްގެން ްނުދަްއކާ ްވާހަކަަތއް ްމީހުންނޭ.ްއެ ްކުށްކުރި ްކުރިއްޔާ ްކުށް ްވެސް ހުންނަކީ

ްމީހުން.ް ްުގޅުންހުރި ްގޭންގުތަކާ ްނުރައްކާތެރި ްމާލޭގެ ްތިބި ްއެބަ ްއޮފީހުގައި ްފުލުސް ްނުކުރެޭވނެ. ްރަނގަޅެއް މުޖުތަމަޢު

ް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެްނީވމާ، ްަބއްލަވާ. ްސަރުކާރ42ްްުރެކޯޑުތައް ްމި ްތެރޭަގއި ދުވަުހގެ

ްއުފެދިފަ.ް ްއޮތީ ްމި ްަސރުކާރެއް ްޔަހޫދީ ްކަްއކާ ްލޭބަލް؛ްރާ ްހަމަްސީދާ ްސަރުކާރަކަށް.ްމީ ްޔަހޫދީ ްަކއްކާ ްރާ ވެގެންދަނީ

ްމައްސަަލް ްކޮމިޓީތަކަށް ްކިޔާފައި ްއަންނަނީއޭ ްބޯޓު ްއިޒްރޭލު ްކޮބައިތޯ ްމަޢުރޫފު؟ ްޑރ. ްކޮބައިތޯ ްޢިމްރާނު؟ ކޮބައިތޯ

ްވާހަކަދައްކަނީ.ްްހުށަހެޅި ްމި ްމުއްޠަލިބާ ްނެތަސް ްމުއްޠަލިބު ްމުއްަޠލިބު؟ ްކޮބައިތޯ ްޖައްސަވާ! ްހޯޕް ްލޯގޯސް މީހުން؟

މުއްޢަލިބުްޖައްސަވާ،ްވިކިީޕިޑއާަގއިްޖައްަސވާްލޯގޯސްްހޯްޕެގްމާނަ.ްދިވެހިްތަރުޖަމާްބައްލަވާްމުއްޠަލިބު.ްމުއްޠަލިބުްތިް

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްހެވިފަ. ނޑުމެންްއިންނަނީ ްއަުޅގަ ްއެބަ ްއަްސލު ްމީހުންގެ ްމި ްފާހަގަކުަރންޖެހޭ. ން

ްއަންނަންޖެހޭނީ؟ް ްތަޤުރީރު ްއަންދަލުްސެގ ްއެކަނިޯތ ްއިންތިޚާުބގަިއ ްރިާޔސީ ްމުޖުތަމަޢުގައި ްދިވެހި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ.

ްރެ ްރަނގަޅުުކރެވޭނީ ްމުޖުތަމަޢު ްމި ްދޭންޖެހެނީ؟ ްތަޤުރީރު ްދީނީ ްއެކަިނތޯ ްއިންތިޚާބުަގއި ްތަރުބިްއޔަތުްރިޔާސީ ވެތި

ްދީގެން.ް ްޢިލްމުވެރިން ްދީނީ ްދަރުސެްއ.42ްްތަރުތީބުކޮށް،ްައޅުަގނޑުމެން ްއަންދަލުސް ްދިން ްކޮބައިތޯ ދުވަހުެގްތެރޭަގއި

މަރު.ްމީްނޫންތޯްއަންދަލުސްްއަކީ.ްމީްނޫންތޯްތަޤުރީރުދޭންވިްވަގުަތކީ.7ްްުދވަހަށ42ްްްމީްނޫންތޯްއަންދަލުސްްއަކީ؟ް

ްއެްމީހުން؟ްކޮބައިތޯ؟ްކޮބައިތޯ؟ްކޮބައިތޯ؟ްކޮަބއިތޯ

ް

ްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީ

ްއެް ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްެދކުނު ްއަޚް،ްަމްއޗަންގޮޅީ ނޑުގެ ްަރީއސް.ްއަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްުހށަހަޅުއް ްހުށަހެޅުްއވުން ްވަރަކަްށްހުށަހެޅުއްވި ްކިތަންމެ ްައކީ ްވާަހކަ ްމި ްއުފާކުރަން. ްއެކަމާ ނުޑ ްއަުޅގަ ަވއިދެްއވީތީ
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އަޅުަގނޑުމެންްމިތާްދެއްކިަޔސްްއަޅުަގނޑަކަށްްނުފެނޭްހައްލެއްްލިބޭނެްކަމެއްްކަމަކަށް.ްއަދިްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ް ްފުރުޞަތު ްއެންމެންަނށް ްހުށަހެޅުއްވުން؛ ްހުށަހެޅުްއިވ ްެއ ްވަޙީދު ްގެންިދއުމަށްްޢަލީ ްކުރިއަްށ ްާވހަކަ ލިބެންދެން

ް ްކޯޓުގެ ްފެނިގެންދިޔައީްސުޕްރީމް ްމި ނޑުމެންނަށް ްތާއީުދކުރަން.ްއަުޅގަ ްާއ4ްްއަޅުަގނޑު ްއެީކަގއި ްވޯޓާ ނޑިޔާރުންގެ ފަ

ް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރާއްޖޭަގއި. ްމި ްތަން ްޤާއިމުކުެރވުނު ްސަުރކާެރއް ްބުނެވޭ ްފެނުނ7ްްުސަރުކާރެކޭ ފެބްރުއަރީަގއި

ްޖުމްހޫރީްޔު ްނުކުމެ ްބަޔަކު ްތެރެއިްނ ްސިފައިންގެ ްފުލުުހންނާއި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްބަޔެއް، ްތިބި ްލައިގެން ނިފޯމް

މައިދާނުގައިްހަމަްގޭންގުަތކެޭކްއެްއގޮތަށްްމާރާމާރީްހިންގައި،ްއޭރުްއިންތިޚާބުވެފަިއވާްޤާޫނނީްސަރުކާރުްވައްޓާލިްތަން.ް

ްފާހަަގކުރެިވގެން ްރިޕޯުޓގައި ްކޯނީ ްމާރާމާރީއާްއެކަން ްހިންގުނު ްވެްސްއެތާ ްއަިއއިރު ްހަމައަށް ްިމއަދާ ްއެހެންިވޔަސް ދޭ.

ްގޮތަށްް ްހިމެނޭ ްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޭގެތެޭރގައި ްރަްއިޔތުންނާ، ްޢާއްމު ްވެސް ްޮގތްގޮތުން ްނޫން ްއެ ްފޮޓޯތަކުން އަދި

ޢަެތއްްނުހިނގާްމިްހިސާބަށްްދާކަމީްހިންގުނުްމާރާމާރީްއަށްްއެްއެވސްްއަދަބެއްްނުލިބިްނުވަތަްެއއްވެސްްގޮތަކަށްްޝަރީ

އަޅުަގނޑުމެންްކަންބޮުޑވާްކަމެއް.ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިެގންދިޔަްމިހާރުްހުންނެވިްހޯމްްމިނިސްޓަރުްޢުމަރުްނަޞީރުް

ް ްފަހަތުަގއި ްގޭންގުަތކުގެ ްހުރިހާ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ްާޔމީން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުންނެވި ްމިހާރު މިްނުކުމެވަަޑއިގެން

ްއަދިް ްއިްލޒާމުއަުޅަވއި ްބޮލުގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްވެސް ްކަންތައްަތްއ ްޑްރަުގގެ ްކަމަށް، ްބޭފުޅާ ްހުންނަވާ ރާއްޖޭަގއި

ނޑުމެންގެްއަޚްްއަފްރާޝީުމގެްމަރުްވެސްްއެއީްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާްގުޅުންހުރިްހާދިާސް އަފްރާޝީމުގެްމަރު؛ްއަުޅގަ

ްތަން. ްވިދާުޅވަމުންދިަޔ ްކަމަށް ްޔާމީންްްއެއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމި ްފެނުނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެކަމަކު،

އަބްދުލްޤައްޔޫމުްވަަޑއިގެންްުޢމަރުްނަޞީރަށްްހޯމްްމިނިސްޓަރުކަންްދެއްވިްތަން.ްާޢއްމުްރައްޔިތުންްިވސްނަނީްއެީއްމިް

ްދެއްވި ްނަޞީރަށް ްުޢމަރު ްބިރުން ްގަންނާކުރެްއވި ްތަޙުޤީުޤކުރެވިދާެނތީ ނޑުމެންްްއިލްޒާމުތައް ްއަުޅގަ ްކަމަށް. މަާޤމެއް

ްމީހުންް ްެވސް ްތެރޭގައި ްއިންތިޚާބު ްގިނަ. ްއެހާ ްކަންތައް ްޑުރަުގެގ ްނޫން. ްވަެރއް ްއުޅެވޭ ްހިނގާބިާގވެ ްމިހާރު މާލޭގައި

ްފުލުހުންނަށްް ްއަދި ްކަމަށް.ްމީ ްބަހާ ްޖަގަހަތަކުން ްޖަގަހަަތކާިއްޖުމްހޫރީ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްުޑރަގު ްައކީ ްވާހަކަ ްދައްކަމުންދިޔަ

ްއެީއް ްގޮްތ، ްާވ ްޑުރަގުތަކަްށ ްގެންދާ ްަބސްޓުެވގެން ްޑުރަގު ްތެރެއަށް ްފުލުހުންެގ ްއަދި ްކަންތައްަތްއ. ްހިނާގ އެނިގގެން

ްމުޖުތަމަޢުް ްޑުރަގު ްއެ ްއަނެއްކާވެސް ްތެރެއިން ްފުލުހުންގެ ްބުނަނީ ްމީހުން ްއެ ްކަމެއް. ްކަންބޮުޑާވ ްރައްޔިތުން ޢާއްމު

ް ްތެރެއަށް ްމުޖުތަމަޢު ްނުކުމެ، ްމިއަދުްތެރެއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ، ްކަމަށް. ްކުރަމުންދާ ްފުލުހުން ްގޮތުަގއި ވިޔަފާރީގެ

ްދެއްިކ.ް ްވާހަކަ ްކަންބޮޑުެވގެްންއެކަންކަމުގެ ްމައިބަފައިން ްވާހަކަ. ްދައްކާ ްމީހުން ްއެ ްަވނީމަ ްއަށް ްގޭގެ ްމާލެތެރޭ ވެސް

ްއަް ްތަން. ްހަމަލާދެވުނު ްއަްށ ްޓީވީ ްރާއްޖެ ްފެނިގެްނދިޔަ ްތަން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަމަލާދެވުނު ސްވާޑަށް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްިމްދަޔައީްކިތަންމެްކަްނކަމެއްްސީދާްފެންނަްގޮތަށްްހިނގަމުންދިޔަްނަމަވެސްްއެްަބެއއްެގް

ްވެްސް ްކުދިން ްގޭންގުަތކުގެ ްގޮތެްއގައި ްއާދަިއގެ ްތަން. ްދޫކޮށްާލ ްވެްސ ްކޯޓުަތކުން ްއަޅާބަލާަފއި ްވިސްނުމާ ސިޔާސީ

ްތިމަންނަމެންްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްތާއީދުކުރި...ްބުނަމުންދަނީ

ް
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ނުޑމެންްހިތާމަކުރަންޖެހޭްކަމެއް.7ްްުދވަހުގެްތެޭރގައ42ްްިޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް މަރުްއައުންްއެއީްއަުޅގަ

ދުަވހުގެްތެރޭގައިްއަނިާޔވެރިްގޮެތއްަގއިްދުނިޔެްދޫކޮށްފަ.ްމިއީ،42ްްުޒވާނަކުްވަނ7ްްީއްޖޭގެްގޮތްްނޭނގޭްގޮތެްއގައިްރާް

ްޑރ.ް ްއަލްމަރުޙޫމު ްލިބެންޖެހޭ. ްއިންސާފު ްރައްޔިތުންނަށް ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްމެދު ްސަރުކާރާ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ް ްލިބެންޖެހޭނެ. ްއިންސާފު ްވެސް ްއަށް ްޢާއިލާ ްޢަލީގެ ްރަްއޔިތުންްއަފްރާޝީމު ްގެނެސް، ްސަރުކާރެއް ރައްޔިތުން

ްބޭނުންވާ ްމިްހަމަހަމަކަން ްއެހެންނަމަވެސް ްހަވާލުކުރަމުންެގންދަނީ. ްފަރާތަކާ ްަވކި ްބާރުތައް ްހިންގުމުގެ ްވެރިކަން ތީ

ކަމުްންސަރުކާރުްވަނީްރަްއޔިތުންނަށްްއިންޞާފުްހޯދައިދިނުމުގައިްވަރަށްްބޮޑަށްްފޭލްވެފަ.ްސަރުާކރުންްފޮނިްވާހަކަްދައް

ްނޯންނާނެ.ް ްޤައުމުގައި ްމި ްކަެމއް ްއެއްވެސް ްއެހެން ްބޭނުންވާނެ ްބޮޑަށް ްވުރެ ްއިންޞާފަށް ްރައްޔިތުންނަށް ގެންދަނީ.

ްއަނިާޔވެރިް ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުެރވޭ. ްއެްއޗެްއްކަމަށް ްދުުރވާންޖެހޭ ްޭއގެން ްެއއީ ްެވސް ްއެންމެންނަށް ްއަކީ އަނިޔާ

ްގެ ްމަރަމުން ްަރއްޔިތުން ްމުިޅްގޮތެްއގައި ްނޫން. ްކަމެއް ްބޭުނންވާނެ ްރަްއޔިތަކު ްއެްއވެސް ްޤައުމުެގ ްމި ންދިއުމަކީ

ޤައުމުަގއިްޑްރަގުްވަނީްޢާއްުމވެފަ.ްރާްކެއްކުމާއިްރާްއުފެްއދުމާއިްރާްވިއްކުމާއިްރާްބޭނުންކުރުންްމުޅިްޤައުމުގައިްމިް

ްހުއްޓުވެންޖެ ްަޤއުުމ ްމި ްކަންކަމަކީ ްމި ްމިއަދު ްއާާލވަމުން. ްއިތުރަށް ްސިާޔސީްދަނީ ްޤައުމުަގއި ްމި ްކަންތައްަތްއ. ހޭނެ

ްަޤއުމުގެް ްހިނގަމުން ްކަންަތއްތައް ްމިފަދަ ްުދވަްސވަރެްއގައި ްއޮތް ްޤައުމު ްމިހެން ްެނތި، ްހަލަބޮލިކަމެއް ހަރަކާތްތައް

ްސަރުކާރުން ްމި ްެއހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާނެ ްރަްއިޔތުން ްިދވެހި ްޓަކައި ްމުސްަތޤުބަލަށް ްޤައުުމގެ ްމި ްދިޔުމަކީ

ްޖެހޭ.ް ްއެބަ ްކުރާން ްމަސައްކަެތއް ްހުރިހާ ްކުެރވެންހުރި ްޓަަކއި ްހުއްުޓވުމަށް ްކަންކަން ްިމ ްނުކޮށް ްކަެމއް އެްއވެސް

ްއޭނަް ްހޯދާށޭ ްބުނަނީ ްމި ްކައިީރަގއި ްރައްޔިތުން ްޢާއްމު ްފުލުހުންްނިކުމެ ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ްމީހާ ްމަރާލި ްއޭނަ ްހޯދައިދޭށޭ ްމީހާ. ްމިްމަރާލި ްނިކުމެ ްފުލުހުން ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްގޮތަކީ؟ ްކުރަންޖެހޭނެ ްމިކަން ްމީތޯ .

އަނިާޔވެރިްޢަމަލުްހިންގާްފަރާތްތައްްހޯދައި،ްއެްމީހުންްއިްނޞާފުގެްކުރިމަްއޗަށްްހާޒިރުުކރެވެންޖެހޭނެ.ްމިްޤައުމުގަިއް

ް ްބޭނުންވަނީ ްވެސް ްލިބެންޖެހޭނެ.ްހުރިހާްރައްޔިތުން ްއިންޞާފު ްހަމަހިމޭންކަމާްރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަމާިއްއޮމާންކަމާއި

ްހިތްހަމަޖެހުމެއްް ްރައްޔިތުންގެ ްސަރުކާަރކަށް ްޤާއިމުނުކުރެވޭ ްމާޙައުލެއް ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްދިރިއުޅެން. އެްއކޮށް

ްމިއަ ނޑުމެނަށް ްއޮންނާކަްށ.ްއަުޅގަ ްޤައުުމގައި ްމި ްސަުރާކރެއް ްއެފަދަ ްުނވާނެ ްބޭނުމެްއްވެސް ދުްނޯންނާނެ.ްރައްޔިތުން

ްީމް ްމަންޒަރު. ްގެއްިލގެންދާ ްފުރާނަ ްސަބަބުން ްއަނިާޔގެ ްކުރުމާިއ ްއަިނޔާ ްއަނިޔާވެރިކަާމއި ްދަނީ ްމި ްފެންނަމުން ވެސް

ްމިް ްފެންނަމުންދިއުމަކީ ްއިތުރަށް ްކަންކަން ްމި ްނޫން. ްކަމެއް ްބޭނުންވާނެ ްރައްޔިތަކު ްދިެވހި ްއެްއވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ްއިތު ްރަްއޔިުތންގެ ްމަްއޗަށް ްއެްއވެސްްސަރުކާރުގެ ްބޭނުންވާނެ ްެކނޑި،ްަރްއޔިތުން ްއުއްމީދު ްެގއްލި،ްަރއްިޔތުންގެ ބާރު

ްޝުކުރިްއާޔް ްނުވާނެ. ްނޫނީ ްކަުމގައި ްޤަބޫލުކުރެވުން ްރަްއޔިތުންނަށް ްކަމަށް ްުނުކރެވޭނެ ްސަރުކާރަށް ްމި ކަމެއް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްެދއްވިްުފރުޞަތަށް.ް

ް
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ްރަޝީދުް ްމުޙައްމަދު ްއަޚް ނުޑެގ ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދަންނަވަން. ްޝުުކރު ްއެއްކޮށް ްއިްޚލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ ްމައްސަލަ ްމި ހުށަހެޅުއްވި

ްރާއް ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންްރައީސް. ްމުޅިން ްމާނަކުރެވެނީ ްފެނި، ްމައްސަލަތައް ްމިހިރަ ްއުފެދިފައި ްމިހާރު ޖޭަގއި

ްއެބަް ްމައިންބަފައިން ްުކދިންގެ ްއެަބްމަރުވޭ.ްއެ ްމީހަކު ްނަގާނީ؟ްެރަޔކު ްޒިންމާ ްަރއީސް.ްކާކުތޯ ގޮތަކަށް.ްިޢއްޒަތްތެރި

ްވާހަ ްމި ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްޢާއްމުވެފަ. ްމާރާާމރީ ްަޤއުމުަގއި ްމުޅި ްިމކަންްރޮއޭ. ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެއްކިދާނެ. ަކ

ްމަޖިލިސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްމަޖިލީހަކީ ްއޮތް ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްރައްޔިތުން ްކުރަން ްމިކަން ްލާޒިމު، ްއެންމެ ކުރަން

ނޑުމެނަށްްކަންކުރިްމީހާްއާއިްހިނގިްހާދިސާްއާއިްހާދިސާގެްބޮޑުކަމާ،ްއެްހާދިސާްއި ންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްޒިންމާަނަގިއް ްރައްޔިތުން ްލޮބުވެތި ްހުރިހާ ްޤައުުމގެ ްމި ްލެވެލްގައި ްފަރުދީ ްދެއްކިދާނެ. ްވާހަކަ ްގެއްލުމުގެ ްލިބޭ ޤައުމަށް

ްޢާއްމުވެފަ.ް ްކަންތައް ްނުބައި ްވަނީ ްމި ްޤައުމުގައި ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިސާބަށް ްރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ މިކަން

ްމި ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްވެސްްޢިއްޒަތްތެރި ްމުއައްސަސާތަކުން ްެބހޭ ްދައުލަތުެގްކަމާ ްނުނެތޭ ްހަނދާނެއް ްބުނާއިރު ހެން

ްތިބިް ްނުލިބި ްއިންޞާފު ްމަރެއް ްއެަތއް ްތެރޭަގއި ްމާޒީގެ ްކުރަންޖެހޭނެ. ްމިކަން ްޒިންމާނަަގންޖެހޭނެ. އިސްނަގަންޖެހޭނެ.

ތެރޭންްގެއްލިެގންދިޔަްއަގުހުރިްދަރިންތަކުގެްްބޭބޭފުޅުންްވެސް،ްއެތައްްޢާިއލާތަކެއްްއެބަްތިބި.ްއެްބޭބޭފުޅުންގެްޢާއިލާގެ

ްނިޒާމުް ްޢަދުލުއިންޞާފުގެ ްދައުލަތުެގ ްއެހެންނަމަވެސް ްތިބީ. ްއުއްމީދުކޮށްކޮށް ްލިބޭތޯ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްޙައްޤު ބަދަލު،

ްޢިއްޒަތް ްމަޖިލީހުގެ ްިޢއްޒަްތތެރި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްގޮތަށް. ްއޮތް ްއޮތީ ްމި ްހަމަ ތެރިްވެސް

ްބޭފުޅުންް ްހުރިހާ ްތެދުވެ ްއެއްކޮްށ ްއިޙްތިރާމާ ްއާދޭހާއި ްހަމަ ްއެދެން ްއަޅުަގނޑު ްމިއަދު ްވެސް މެންބަރުން

ްޤައުމުގަިއް ްއޮތީ.ްމި ްމި ްެވފައި ްމިކަން ްވީ.ްކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް ްމި ްމިކަން ްޤައުމަށް ްމި ްކީްއެވގެންތޯ މަޝްވަރާކޮްށގެން

ްމީހު ްތިބި ްދަރަޖައިގައި ްއިންސާނުންގެ ްެއްމިއަދު ްޒުވާނުންނަށް ްޤައުމުގެ ްމި ްގެއްލިގެްނގޮސް. ްވަނީ ްމި ްއަޚްލާޤު ންގެ

ްމިކަާމް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްެގއްލިގެްނގޮސް. ްަމގުޮއޅި،ްމުޅިން ްވަނީ ްމި ްގޮސް ްނެތިގެން ްމުސްތަޤުބަލެއް ޒުވާނުްނގެ

ނޑުްއުއްމީދުކުރަންްމިކަމާްމެދުްމެދުްމަޝްވަރާކޮށްްސައްލާކުުރމަށްްޓަކައިްމުޅިްޤައުމުްމިްޮއތީްތެދުވަންޖެހިފަ.ްއަޅު ގަ

ްތިބިް ްަޤއުމުަގއި ްބޮލުއަޅުަވއި، ްކަމަށް ްޒިންމާ ްބައެްއގެ ްއަެނއް ްބަޔަކު ްއެއް ްމީ ްއިނގިލިދިްއނުކޮށް، ްއަނެކަކަށް އެކަކު

ަކއި،ްނުބައިްކަންތައްތަުކގެްވާހަކަްދައްކަމުންްއޭގެން؛ްއެްހާލަތުެގްވާހަކަްދައްކައި،ްއެްހާލަތުެގްބޮޑުކަމުގެްވާހަކަްދައް

ްކަންނެތް،ް ްއަދި ްރައްޔިތަކަްށ، ްކަންނެތް ްތިބޭ ްނަގަިއގެން ްފައިާދ ްއޭގެން ްދައްަކއި، ްާވހަކަ ްބިރުވެިރކަމުގެ ްހާލަތުގެ އެ

 .وبسكاتَ هللا الم علٍكن وزحوتالسّ وޒިންމާދާރުކުޑަްމެންބަރުންތަކަަކށްްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދަށްްފަހުްނުވާނެްކަމަށް.ް

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްރުްއަޙްމަދުްޢަބްދުއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަ
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ްގޮތުްން ްއޮތް ްމި ްހާލަތު ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމިއަދު ްހިތަށްއަރާ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

މިކަމުގެްޒިންމާއުފުލާނީްނޫނީްމިކަމަށްްހައްލެއްްހޯދަންްމަސައްކަތްކުރާނީްކޮންފަރާތަކުންްާބއޭ.ްއިސްލާމްްދީނާއިްދިވެހިް

ްއަިދްޤަ ްމިއަދު ްެދއްިކްވާަހކަތަކުެގްމަތިން ްނިކުމެ ްބަަޔކު ްއެަތއް ްޝައިޚުންެގްތެރޭން ްތިބި ްާރއްޖޭގެ ްމި ްޓަަކއި އުމަށް

ް ްމިއަުދ42ްްއެންމެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންބޮުޑވޭ. ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑ ްހަނދާންނެތިގެންދިޔައީތީ ްނުވަީނސް ދުަވސް

ްކަ ްޓަކަިއ ްޤައުމަށް ްދީނާއި ްތިިބްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްހަޅޭއްަލވަމުންދިޔަ ްހަރުއަޑުން ްުބނެ މަށް

ްެއް ްނުފެނި، ްމަންޒަރުތައް ްމި ްލޯތަކަްށ ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ްބޭބޭފުޅުންނަށް ްތިިބ ްފާހަގަކުެރވިފައި ްގޮުތަގއި ދަންނަބޭކަލުންގެ

ްހިތާ ްއެކަމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްނުުކޅެދުންތެރިވެފަިއވާީތ ްޓަކައި ްކަމަށް ްމި ްދޫތައް ްރަީއސް.ްބޭފުޅުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި މަކުަރން.

ްވަްއކަމާއިް ްވަނީ ްމި ްރާއްޖޭެގްގެތައް ްވެފަ.ްމިއަދު ްތަނަކަށް ްނާމާން ްބިރުވެރި ްވަނީ ްމަގުަތްއްމި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއަދު

ްރާއްޭޖގެް ްމި ްވެފަ. ްަރއްޔިތުން ްއެންމެހައި ްދިރިުއޅޭ ްގެތަުކގައި ްއެ ްގެތަާކއި ްއެ ްޝިކާަރއަކަށް ްޢަމަލުތަކުގެ ފޭރުމުގެ

ްހޯދާްއެ ްހާލުން ްދަތި ްމީހުން ްވިްއކަމުން. ްަވގަށްނަަގއި ްަދނީ ްމުދާތަކެްއ ްައގުބޮުޑ ްެއތައް ްުދވާލަކު ްެގއަކުން ތައް

ްކަހަލަް ްއެްއވެސް ްހުންނާނެކަމުގެ ްބޭނުންކުރަން ްމުދާ ްއެ ްމާދަމާ ްމުދާތަކުން ްބޮޑު ްއަގު ްހުންނަ ްހޯދާފައި ފައިސާކޮޅުން

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްނެތިގެން. ްދަނީ ްމި ްެއއް ްފާހަގަކުރެއްިވްގެރެންޓީ ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްެތރި ްވާހަކަދެއްކި ްުކރިން ންގެ

ްޢަލީގެް ްއަފްރާޝީމު ްޑރ. ްައޚް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްައއިއިުރަގިއ ްހަމައަށް ްމިއަދާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ފަދައިން

ް ްއެންމެ ްނުފޮރޮޅާނެ ްުގޅިގެން ްާހދިސާއާ ްމަރުގެ ްއެ ްއަދި ްނުކުރެވުނު. ްތަޙުޤީޤެއް ްހާދިސާ ްނުބާްއވާެންމަރުގެ ގާޮކޅެއް

ކަމަށްްވިދާޅުވިްބޭފުޅުންނަށްްފުރޮޅުނުްގާކޮެޅއްްއޮތްްތަނެްއްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނުފެނޭ.ްއަދިްއެކަމާްގުިޅގެންްއެންެމް

ހަރުއަޑުންްއޭރުގެްސަުރކާރާްދެކޮޅަށް،ްނޫނީްރިޔާސީްޕްރައިަމރީއެްއގައިްިޓކެޓުްހޯދުމަށްްވާދަކުރެްއވިްދެްކެންޑިޑޭޓުްނގެް

ްމިްތެރޭގަ ްއެހެންވީމާ، ްލެވިފަ. ްމިނިސްޓަރުކަމަށް ްހޯމް ްވަނީ ްއެ ްމިއަދު ްބޭފުޅަކު ްއެއް ްގެްނދިޔަ ްވާހަކަަދއްކަމުން އި

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްމިންވަރު ްކުޅެދުންތެިރ ްކަންކަމަށް ްސަުރާކރަށް ްމިއަުދގެ ްމިންވަރާ، ްތަޙްޤީޤުކުެރވޭެނ މައްސަލަތައް

ތްތެރިްރައީސް.ްމިއަދުްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްމިްވަނީްޑްރަގުްޢާއްމުވެފަ.ްމިއަދުްވަރަށްްސާފުކޮށްްފެންނަންްއެބަްއޮތް.ްޢިއްޒަ

ްމަޖިލީހުގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްނާމާްނވެފަ. ްމަގުތައް ްިހސާބަށް ްހިނގާިބގާވެނޫެޅވޭ ްމަުގތަކުަގއި ްވަނީ ްމި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްފަށާފަ ްފެންނަން ްސާފުކޮށް ްމަންޒަރު ްމި ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ްވެސް ްކައިރިން ްނޫނީްދޮރު ްބަލިހާލުގައި ނޑުމެންނަށް .ްއަޅުގަ

ްރައީސް.ް ްފެންނަމުން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ ްމި ްވެސް ްމިްސަރަހައްދުން ްބަޔަކު ްއެތައް ްހިނގައިުނލެވޭ ްހަމައަށް ވެއްެޖއްޔާ

ްމިއަ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްުނކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ނޑަކަށް ްައޅުގަ ްކަމަކަށް ްމިގޮތަށް ްއޮންަނންވާނީ ްހާލަތު ދުްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްެވއްޖެްއޔާް ްނޫނީ ްވާހަަކ ްދަްއކާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަަކއި، ްއިންތިޚާބަށް ްރިޔާސީ ްދަީނ ްމި ްއަުޑއިވެމުން ވެސް

ްހަމައިސްކޮޅަށްް ްއަިދވެްސްމީހުންނަށް ްސަބަބުން ްޕީސްތަކުގެ ްދިން ްގޮުތގަިއ ްހަދިޔާގެ ްބަހަމުންދިޔަ ްޓަަކއި އައި.ޑީކާޑަްށ

ތިބެޭވްހާލުގައިްިތބިްވާހަކަ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ.ްމީްމިއަދުްދިވެހިރާއްޭޖެގްނުތެދުވެވިފައިމްނޫނީްެވއްޖެްއޔާްކޮޅަށްްނު

ްކަންތައްަތާކް ްމިފަދަ ްބަޔަކު ްހިންގާ ްސަރުކާެރއް ްޚާއްޞަކޮށް ްކަމެއް. ްހައްލުކުރަންޖެހޭ ްމަަސއްކަުތން ްވެސް އެންމެންގެ
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ްޤަް ްމި ްކަންަތއްތަކުން ްމިފަދަ ްއަދި ްބޮުޑވާންޖެހޭ. ްމިންވަރު ްއަޅައިާލ ްަރއްޔިތުންނަްށްދޭތެރޭ ްޢާއްމު ްސަލާމަތްކޮށް، އުމު

ްކަމަށްް ްމި ްުމއައްަސސާތަކުން ްދައުލަުތގެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްާޤއިމުކޮށްދޭްނ ްމާޙައުލެއް ްއުެޅވޭނެ ްއުފަލުަގއި އަރާމާއި

ނޑުމެނަށްް ްއަޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހިންގަން ްކަންތައްތައް ްޤައުމުގެ ްމި ްއެކު ްޒިންމާދާރުކަމާ ްޖެހޭ. ްއެބަ މަސައްކަތްކުރަން

ްނެތް.ްސި ްތިބެވޭކަށް ްހަލާކުކޮށްލައިގެން ްޤައުމު ްމި ްތެރޭގައި ްވާދަވެރިކަމެްއގެ ްސިޔާސީ ްތެރޭގަިއ، ްފިކުރެްއގެ ޔާސީ

ްތަްނ.ް ްމަރުވަމުންދާ ްއެިކްގޮްތގޮތުން ްބަޔަކު ްއެތައް ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަދު ްތެޭރގަިއ42ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް 7ްުދވަސް

ނޑިްއަށްްއަުޅަގނޑުމެންްމަސައްކަތްކުާރއިރ111ްްުމާ،ްމަރުްމިްރާއްޖޭގައިްމިްވަނީްފެނިފަ.ްއެހެންވީ ނޑުދަ ދުަވހުގެްލަ

މިްހުރިހާްކަމެއްްވިސްނުމުަގިއްބަހައްޓަިއގެންްއަުޅަގނޑުމެްންމިްރާއްޖެްސަލާމަތްކުރުމަށްްޓަކައިްމަަސއްކަތްކުރަންޖެހޭް

ނޑުްޤަބޫލުކުަރން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް... ްކަމުގައިްއަުޅގަ

ް

 ބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުްވާހަކަދެއްެކވުން:މަނަދޫްދާއިރާގެްމެން

ްކުރިމަތިލާންޖެހުނީ،ް ްއަނެްއާކވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިމއަދު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްާވހަކަ.ްއަނިާޔގެްވާހަކަ.ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއަިނޔާްައކީް ވާހަކަދަްއކަންޖެހުނީްއަޅުަގނުޑމެންްއެންމެްދައްކާހިތްނުވާ

ލާނގެްޒާތުފުޅަާށއިްއިންާސނިއްޔަތަށްްޓަކައިްޙަރާމްކުރަްއވާފަިއވާްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންްސަތޭކަްއިންްއެކަ

ްދުރަށްް ްއަނިޔާއާ ްދެކޮޅަށް، ްއަިނޔާާއ ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ްކުިރއަށްދާން ްގޮތުގައި ްޤައުމެްއެގ ްއިސްލާމީ ސަތޭކަ

ނޑުމެްނގެްދެވޭނެްހުރިހާްދޮރެއްްހުުޅވޭޯތްބަލަންޖެ ނޑުމެންނަށްްއަުޅގަ ހޭނެ.ްއަނިޔާްއަކީްިކހާވަރެްއގެްކަެމއްކަންްއަުޅގަ

ނޑުމެންނާްހިސާބަށްްގެނެސްދީފައިވާްރީތިްއުސޫލުތައްްހިފެހެއްޓުމަކީްއެީއް ނޑުމެންގެްދީންްއަޅުގަ މާޒީންްއެނގޭ.ްއަުޅގަ

ްމުހިއް ްއެންމެ ްކުރެވޭެނ ްޓަކައި ްދިއުމަށް ްދުަރށް ްއަިނޔާއާ ްޖެހޭްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައް. މު

ނޑުމެން،ް ްއަުޅގަ ްހަދަން.ްމިކަްންކުރެވޭނީ ްަޤއުމަކަށް ްމަސްތުވާތަކެތިންްސަލާމަތްވެަފއިވާ ްއަކީ ްރާއްޖެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގުިޅގެންކަން ްއިދާރާތައް ްބެހޭ ްކަމާ ްސަރުކާރުގެ ްއަިދ ްސަރުކާރާ ްރައްޔިތުންނާއި

ްދިނީމާް ްމީހުންނަށް ްޭބނުންކުރާ ްމަސްތުވާަތކެތި ްނެރެ، ްދޮުރން ްއަެނއް ްމަސްތުވާތަކެިތ ްހޯދާ ްއިން ްއިދާރާ ފުލުހުންގެ

ްއަނިޔާް ްތެރޭން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުވާނެ ްހައްލެއް ްކަމެއް ްމި ވިްއކާލީމަ

ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްޓަކައި ްރާއްޖޭންްްނައްތާލުމަށް ްމި ްގޮުތގައި ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކީ، ްޖެހޭ ްމި ކުރަން

ްވަނީް ްކަމަކާ ްހުރިހާ ްމި ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެކަމާ ްމަސައްކަތް. ްނައްާތލުމުގެ ްވަބާ މަސްތުވާތަކެތީގެ

ްޖެ ްމި ްވާހަކަދައްކަްނ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްއެހެންވީމާ، ްއެހެންވީމާ،ްގުޅިލާމެހިފަ. ހެނީ.

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްމެންބަރަށް ްިޢއްޒަތްެތރި ްހުށަހެޅުއްވި ްމަްއސަލަ ްމި ްަދއްާކއިރު ްވާހަކަ ްިމ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެްން ްގޮތުގަިއްތިބޭއިރު،ްއަުޅގަ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްޖެހެނީ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ޝުކުރުއަދާކުރަން

ް ްމިފަދަ ްޖެހޭ ްޢުމަުރްއެބަ ްކުރަން. ްކަންކަން ްަމގަަކށް ްހުއްޓުވޭނެ ްމިކަން ްފިކުރުކުަރން. ްވިސްަނއި ްދޭތެރޭގައި ކަންކަމާ
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ނޑުމެްން ނަޞީރު،ްހޯމްްމިނިސްޓަރަކަށްްހުންނެވިްެއއްްކަަމކުްމިްކަެމއްްހައްެލއްްނުވާނެ.ްމިކަންްހައްލުކުެރވޭނީްއަުޅގަ

ްއެކު ްނިޔަތާ ްރަނގަޅު ްހަމައެހެްނމެ ްގުޅިގެން. ްހުންނެވިްްއެންމެން ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުަގއި ަމސައްކަތްކުެރިވގެން.

ބޭފުޅަކީްމަސްތުވާތަކެތިްވިްއާކްބޭފުޅެކޭްވިދާޅުވާްބޭފުޅަކުްހޯމްްމިނިސްޓަރުކަމުގައިްހުރެގެންްހައްލެއްްނުކުރެވޭނެ.ްއެީއް

ް ްަޙއްލުކުރުމުެގ ްކަންކަން ްިމ ްއޮުޅވަމުން، ްކަންކަމުަގއި ްިސޔާީސ ްބޭނުމުަގއި ްމީސްމީހުންގެްސިޔާސީ ްނެތި، ިނޔަތެއް

ްދޭތެރޭް ްކަންކަމާ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުރަމުންދާތީ ްމިކަންކަން ްބޭފުޅުން ްައޅުވަމުންގެންދާ ްއިލްޒާމު ްނުބައި ބޮލުގައި

ްއެންމެންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްޓަކައި ްހުއްުޓވުމަށް ްމިކަންކަން ްައޅުަގނޑުމެން ޝައްކުކުރަންޖެހެނީ.

ނުޑްމަސައްކަތް ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުންނަށް ްލޮބުވެިތ ްއެންމެހައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދިއުމަށް ްމަގަށް ްއެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ކުރަން

ް.وبسكاتَ هللا الم علٍكن وزحوتالسّ وއިލްތިމާސްކުރަން.ް

ް

 ބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްމެ ްމީހުން ްދުވަސްވަރުމަތިން ްެއކި ްރާއްޭޖގަިއ ްމަރުވެގެންދިއުމަީކް`. ްމީހުން ްގޮތަްށ ްނޭނޭގ ްގޮތް ްއަދި ުރމާ

ނޑުމެންްތެރޭަގއިްވާހަކަެދެކވެމުންްއައިްމިކަންްކުެރވޭނީް އަޅުަގނޑުމެންްހިތާމަކުރާްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ކަމުގައި.ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްރާއްޖޭގެްޖަލުތަުކގައިްތިބިްކުްށވެރިންްދޫކޮށްލައި،ްއެްމީހުންްކުރަމުންދާްކަންތައްތަކެއްް

ްިތއްބެވީ.ް ްސަރުކާރުަގއި ްމިއަުދ ްބޭފުޅުން ްފާުޑކިޔަމުންދިޔަ ްސަރުކާރަށް ްއޮތް ްޤާއިުމެވފައި ްކުީރގަިއ ރާއްޖޭަގއި

ްއަދަބުދީ،ް ްފަރާތްތައް ްއެ ްހޯދަިއ، ްފަރާތްތައް ްކުރާ ްކުށް ްމަުރގެ ްާޚއްޞަކޮށް ްާރްއޖޭގައި ްއެދުމަކީ، އަޅުަގނުޑގެ

ްމާލޭގެ ްޕްލޭުންްޚާއްޞަކޮށް ްއެ ްއެކުަލވާލައި، ްޕްލޭނެއް ްކޮންމެވެސް ްހެދުމަށް ްގޮތުަގއި ްތަނެއްގެ ްއަމާން ަމގުތަކަީކ

ްތެރޭގަިއް ްސިޓީތަކުގެ ްނާމާން ްދުނިޔޭގެ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހޯދުން. ްރުހުން ްރައްޔިތުންގެ ްހިއްސާކޮްށ، ރައްޔިތުންނާ

ނުޑްމިއަދުްއެންެމްސައުތުްއެފްިރކާގެްޖޮހެނަސްާބގާްދެންްައއިސްްދުނިޭޔގެްުނހަ ނުގިނަްސިޓީތައްްއެބަްހިމެނޭ.ްއަުޅގަ

ްދުނިޭޔގަިއް ްގޮުތގައި ްތަނެއްގެ ްބިރުވެރި ްއެފަދަ ްއަކީ ްސިޓީ ްމާލޭ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްއެއް ބިރުގަންނަ

ް ްނަމަށް ްިރވެތި ްލިބިފައިވާ ްއަށް ްރާއްޖެ ްރާއްޖެއަާށއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނަމަ،ްއެއީ ްފަށައިފި ްވަރަށްްސިފަކުރަން ލިބޭނެ

ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ،ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހާްއަދިްދިވެހިްސަރުކާރާްގުޅިގެން؛ް ބޮޑުްލޮޅުމެއް.ްވީއިރުްއަުޅގަ

ޚާއްޞަކޮށްްމާލެްއާއިްދިވެހިރާއްޖޭގެްއަމާން،ްރިވެިތ،ްހިތްގައިމުްވެއްަޓކީްކުށުންްސަލާމަތްވެފަިއވާްވެްއޓަކަށްްހެދުމަީކް

ްއެކަކުްްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުޑަުކަޑްއަދި ްވަރަށް ްއަކީ ްާވޖިބެކޭ.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުމެްނެގްރާއްޖެ އެންމެންގެ

ްޢާއްމުް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަންަތއްތަަކީކ ްހިނގާ ްތެރޭގައި ްމުޖުތަމަޢު ްމި ްީވއިރު، ްމުޖުތަމަޢެއް. ްދަންނަ އަނެކަކަށް

ްކަންތައްަތއް.ްޢި ްެއނގޭ ްަކއިރިން ްވަރަށް ްވިަޔސްްގޮތެްއގައި ްއޮފީހުގައި ްހިތުްންފުލުސް ްރައީސް.ްައޅުަގނޑު ްއޒަތްެތރި

ނޑުމެްން އަދިްދިވެހިރާއްޭޖގެްޝަރުޢީްޯކޓުތަކުަގއިްވިޔަސްްކުށްވެރިްނނާްގުޅިފައިްތިޭބްެއއްެވސްްަބޔަކުްތިބުމަކީްއަުޅގަ

ްބަ ްިސޔާސީ ްރައީސް.ްހިތާމަައީކްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް ްކުށްކުާރްޤަބޫލުކުރާނެ ްވެސް ްވެރިން އެއް
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ްކަމަށްް ްއެ ްއެއްބާރުލުންދީ، ްއެހީތެިރވެ، ްެވސް ްފަރާތްތަކަށް ްާވިގވެރިާވ ްަފރާތްތަކަށް ްއެފަދަ ްއަދި މީހުންނަށާ،

ނުޑްާވހަކަކޮޅުްނިންމައިލާނީްާރއްޖެްއަށްްއަބަުދވެސްްހެޮޔްދުވަްސް ހިތްވަރުދޭކަން.ްމިކަންްނުކުުރމަށްްގޮވާލަމުންްއަުޅގަ

ްދުޢާކުރަމުން.ްަވްއސަލާމްޢަލައިކުމް.ްްދެއްކެވުމަށް

ް

 ހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 42ްްޝުކުރިއްޔާ ްތެރޭަގއި 7ްްދުވަހުގެ ްކޮންމެ ްނުވަތަ ްކަމަށް، ްމަރާލި ދުވަހަކަށ7ްްްމީހުން

ްއަުޅގަ ްހިނގަމުންދާތީވެ ްރޭޓުން ނޑުމެންްމަރެއްގެ ްއަޅުގަ ްފަށާއިރު، ްދައްކަން ްމިތާ ްވާހަކަ ްމި ްކަންބޮުޑވެ، ނޑުމެން

ްފަރާތްތައް.ް ްތިބި ްތަންފީޛުުކރަން ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްރާއްޖޭެގްޖިނާޢީ ްމި ްފަރާތަކަްށ.3ްްބަލައިލަމާތޯ ފަރާތެއް؛ްފަހަރަކު

މަކަށްްހަދައިގެންްހުންނެވީ.ްއޭނަްމިހާރުްފުލުހުންްބަޣާވާތްކުރީ.ްޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްްބަޣާވާތަށްްޖާގަދީފައި،ްނުވާްކަ

ްތަޖުރިބާް ްއަމިއްލަ ނޑުގެ ްައޅުގަ ްތަންތަން. ްއެ ްތަޖުިރބާކުރެިވއްޖެ ްައޅުަގނޑަށް ްކޯޓު؛ ްކްރިމިނަލް ްދެން ބޭރުކުރެިވއްޖެ.

ނޑަށްްީމގައިްހުިރްމައްސަލަތައްްވަރަށްްސާފުެވއްޖެ.ްރާއްޖޭގެްމިކަހަލަްކަމަަކށްްބަދަލުްމިްގެނެވެ ނީްއެކަމާްއިންްއަުޅގަ

ްގޮތް.ް ްހިނގާ ްކަންކަން ްދިމާވީމަ ްކަމެއް ްމީހަކަށް ްގޮތުން ްފަރުދީ ްނުވަތަ ްމަސައްކަތުން ްކުރާ ްމުއައްސަސާތަކުން ބެހޭ

ްަގއިަގިއް ނޑު ްއަުޅގަ ްދިމާވީ. ްކަމެއް ްއެކަހަލަ ްމީހަކަށް ނޑުކަހަލަ ްއަުޅގަ ްަނސީބަކުން ްދެޭކގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ްފޮރުވަްނވެގެން ްެއކަން ްއެްްތަޅައިގެންަފއި ްީވްގޮތް ްިހންގަންއުޅުނީމާ ްއެކަން ްކޯޓުތެރެއިން ްހަދައި ްޓްރައިލެއް ކަރުދާހުން

ް ްޤާނޫނީ ްަމއްޗަްށްޣައިރު ނޑުގެ ނޑިޔާރު،ްއަުޅގަ ްފެންނަން.ްފުރަތަމަްފަ ްއޯަޑރާއ3ްްިއޮތީ ްޖަލުެގ6ްްކޯޓު މަސްުދވަހުގެ

ް ްމަސައްކަތްކުރީމާ ްގޮްސ ްއަޅުަގނޑު ްތެރޭން ްނިޒާމުގެ ްހަމަ ްކުރީމާ، ްކުރީްޙުކުމެއް ްއެކަން ްއޭނާ ްފެންނަން ްއޮތީ އެ

ްެވސްް ްފެންވަރުަގއި ްފަރުދީ ްއަކީ، ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްދަންަނަވން ްައޅުަގނޑު ްއެެހންވީމާ، ްނޫންކަން. ރަނގަޅަކަށް

ްވެސްް ްގޮތުން ްދެ ްމި ްހޯދޭނީ ްހައްލު ްއަށް ްމައްސަލަ ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްހޯދޭނޭ.ްއަޅުގަ ްނަތީޖާ މަސައްކަތްކޮްށގެން

ްއެހެންނަމަވެސްްމަސައްކަތްކޮށްް ްމަޖިލީހުގަ. ްރައްޔިތުންގެ ްމިހިރީ ްނަސީަބުކން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއްޮގތަކަށް ގެންނޭ.

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ނޑުމެން، ްައުޅގަ ްއޮތީ ްއަދިވެސް ްބިލު ްޮއޅުންފިލުވައިޭދ ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއެހެން ްދަނީ. ްމި ްނިމިގެން ްީޕނަލްކޯޑެއް ްއެހެންނަމަވެސް ްހަމަްއަތްމަތީގަ. ްބިލު ްނިޒާމުގެ ްއަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ނަމަވެސް

ްެއް ނޑު އަޅުަގނޑުމެްނގެްކޮމިީޓގަިއްޮއތީ.ްހަމަްމަޖިލީހުގައިްޒިންމާާވްމެންބަރެއްްއަުޅަގނޑަކީ.ްެއހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްައޅުގަް ްމަސައްކަތްކުރީމާ ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްދިމާވީމަ ްީސދާ ްައޅުަގނޑަށް ްއެހެންވީމާ، ްނަމަވެސް. ްނެތް ނޑަށްްކޮމިޓީގައި

ް ނޑުެގްކުރިމަީތގަިއްކޯުޓގެ ްއަުޅގަ ްެވސް ްމިހާރު ނުޑްދެޭކގޮތުަގއި ްނަތީޖާ.ްއަުޅގަ ްއޮތީ އޮފިޝަލުންާނއ4ްްިފެނުނީ؛ްމި

ނިޑޔާރުްވެސްްއަޅުަގނޑަށްްއެބަްހިމަނަން.ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގަިއ3ްް ނިޑޔާރުން،ްޭއގެތެޭރގަިއްއުއްމަތަްފަ ފަ

ްާކމިޔާބުކު ްމަސަްއކަތް ްފަރުދީްއަޅުަގނުޑގެ ްފެންވަުރގަިއ، ްައޅުަގނޑުގެ ްހައްލުކުރުމުގައި ްމައްސަލަ ްމި ރާނަން.
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ްބާރުއަޅާނެކަުމގެް ްއިތުރަށް ްކަމަށް ްމި ްތެރެއިން ްމަޖިލިސް ްމި ްއަދި ްކުރާނަން. ްމަސައްކަތެއް ްހުރިހާ ްވީ ފެންވަރުަގއި

ނޑުްއަުރވަްނ.ްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް ްޔަޤީންކަންްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިާރގެ ްނޮޅިވަރަމު ްފުރުޞަތުއަުރވާނަން ްއަުޅަގނޑު ްެއއަށްފަހުގައި ްޝިފާޒު. ްމުޙައްމަދު ްދާއިރާގެ ބާރަށު

 މެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދަށް.ް

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ްބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒު

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ. ،ް ްނުރައްކާތެރިކަން ްހުރި ްތެރޭގައި ްމުޖުތަމަޢުގެ ްމި ދުވަުހެގ41ްްދިވެހިރާއްޭޖގެ

ނޑުމެންްކޮންމެްރައްޔިތަކަށްްއެބަްވަޒަންކުެރވޭ.ްވެރިކަމަށްްއައުުމގެްކުރީަގއ7ްްިތެރޭގައިް މަރުްފެނިގެންދިުއމުންްއަޅުގަ

އި،ްއަނެަކކަށްްޓަކަިއ،ްއޭނާްއަށްްޓަކައި،ްގެްއަްށްދީނަށްްޓަކައި،ްޤައުމަށްްޓަކަިއ،ްވަހުދަތަށްްޓަކައި،ްސިޔާދަަތށްްޓަކަ

ްމިއަދުް ްޮއޅުވާލީ. ްއޮޅުވާލުެމއް ްއެތަްއ ްރަްއޔިތުންނަށް ްތެެރއިން ްޓަކައިޓަަކެއއްގެ ްހުރިހާ ްިމ ްޓަކަިއ، ްމުދަލަށް ޓަކައި،

ްވާހަކަދަ ްޖަރީމާތަކުގެ ްހިނގަމުންދާ ްމާލޭަގއި ްމި ްރާއްޖޭގެ ްވެްސްނީވޭ.ްމި ްައޑު ްވާހަކަެއްއގެ ްފަރާތެްއްއެއިން ްއކައިލާނެ

ްކަމެްއް ްކޮންމެ ްކަމެއް.ްތެދުފުޅެއް!ްމިއިން ްހިތާމަހުރި ްރައީސް.ްމިއީ ްނެތް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްތެރެައކު ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ވެސް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްވީްއެވގެންތޯ ްވަީނ ްއެ ްެއކަން ްކުރިން ްވުމުގެ ްދެއްކެނީ. ްމި ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްއެ ވީމަ،

ްފިޔަް ްއެއަށް ްަމއްސަލަްވިސްނާފައި ްމަސްތުވާތަކެތީގެ ްަމއްސަލަ. ްމަސްތުވާތަކެތީގެ ްޙަޤީޤަތަީކ ްނޫޅޭ. ްއަޅާކަށް ވަެޅްއ

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދިމާވަނީ. ްމި ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމިފަދަ ްކޮންޓްރޯލްނުުކރެވުނީމަ ބޮޑުެވގެންގޮސް

ން.ްއެކަންްކުރާްމީހުން،ްއެްކަންކަންްހުއްުޓވަންްިތއްބެިވްރައްޔިތުންްދައްކާްވާހަކަްެއއް.ްއެކަންްކުރާްބަޔަކީްކޮބައިކަް

ނަޑކަށްްުނިވސްނޭްމިއަށްްހައްެލއްްނެެރވިދާނެްކަމަކަށް.ްއެހެންނަމަވެސްް މަޤާމުތަކަކާްހަވާލުެވގެންްިތއްަބވަިއގެންްއަުޅގަ

ްއަރައިގަ ްއޭގެން ްޖެހެނީ ްމި ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްއެކަން. ްއޮތީ ްމި ްދިމާވެފަިއ ްމަސައްކަްތކުރަން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ެނވޭތޯ

ްރަށެއްަގއިޯތް ްކޮން ްދިރިއުޅެނީ؟ ްރައްޔިތަކު ްހަމަޖެހިގެން ްރަށެްއގައިތޯ ްކޮން ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްނަމަވެްސް ްވީ ްކަުމގައި ްދެްއކެވި ްއެއް ްވާހަކަ ްކޮންމެ ްތެރޭގައި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްފެތުރިފައިނެތީ. ްވަބާ މަސްތުވާތަކެތީގެ

ްދަ ްއަޅުަގނޑު ްސަުރކާރުގެ ްައކީ،ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވާހަކަ ްބިތްޖެހިގެން،3ްްންނަވާ ްމަތީގައި ްމަުގތައް ްމާލޭ ްތެރޭގައި އަހަރުގެ

ްރާއްޖޭެގް ްމުޅި ްއަށް، ްމާލެ ްމުޅި ްއުޅެނީ ްމި ްމިހާރު ްކީްއެވެގންތޯ ްނުތިބޭނޭ. ްޒުވާނުން ްތިިބ ްނެތިފައި ްކަމެއް ކުރާނެ

އިގެންްނޫިނއްޔާްައޅުަގނޑުމެންްކޮންމެްޮގތަކަށްްވާހަކަދެްއކިްކަމުަގއިްރަށްތަކަށްްޢާއްމުވެގެންްއަނެްއކާ.ްއެކަންްހުއްުޓވަް

ވީްނަމަވެސްްމިްކަމަކަށްްހައްލެއްްނުނެރެވޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްމިއީްމައްސަލަްއަކީ.ްމިކަންްހައްލުކުރެވެންްއޮީތް

ްދެމެހެއްޓެނި ްގޮތަށް ްވިދާޅުވި ްއެ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްޙާމިދު ްމެންބަރު ްޖިނާޢީްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ ްގެނެވެން ްމިއަށް ްހައްލެއް ވި
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ް ްހިމެނޭ ްތެރޭަގއި ްނިޒާުމގެ ްއެ ްހަރުދަނާވެގެްނ. ްނިޒާމު ނޑުމެންނަްށ3ްްޢަދުލުގެ ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް ްހެޔޮވަރު ކޮމްޕޯނަންޓް

ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަސަްއކަތްނުކޮށް، ްގުިޅގެން ްރީއްޗަށް ްހަަމ ްއަނެަކއްޗަށް ްއެކަތި ްފެށިގެން. ްފަންކުޝަންކުރަން

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްއިޚްާލޞްތެރިވާންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަަރެއއްނުގަެނވޭނެ. މިއަކުން

ްޚިދުމަތްދެވޭް ްރައްޔިތުންނަށް ްކޮރަޕްޓުނުެވ ްތަން ްއެ ްހަރުދަނާވާްނޖެހޭ. ްމުައއްސަސާ ްފުލުހުްނގެ އިންވެސްިޓގޭޝަން،

ކޯޓާްހިސާބަށްްދާންޖެހޭނީ.ްއޭގެްފަހުގައިްކަެރކްޝަނާްހިސާބަށްްތަނަކަށްްވާންޖެހޭ.ްޭއގެްފަހުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއަދިް

ް ްމި ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެމެހެއްޓެނިވ3ްްިދާންޖެހޭނީ ްމީގެން ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްަފންކްޝަންނުކޮށް ކޮމްޕޯނަންޓް

ްހައްލެއްްނުނެރެވޭނެ.ްޝުކުިރްއޔާ،ްވަރަށްްޮބޑަށް.ް

ް

 ްހަކަދެއްެކވުން:ވާނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމުަޙއްމަދުްނަޝީދުް

ްޤަބޫލުކުެރވެީން ްވެސް ްައޅުަގނޑަށް ްބަލައިާލއިރު ްއަށް ްމައްަސލަ ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްއެންމެް ްދިމާވާ ްވާން ްެއހެން ްހަލާުކވެފަ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ްފޭރާން ްއިުޖތިމާޢީ ްޤައުުމގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަ ްސަބަަބކީ ްއެއް ްަވކިްންބޮޑު ްާވކަން. ްވެފައި ްމުައއްސަާސއަަކށް ްސިޔާސީ ްމުއައްަސސާ ްފުލުހުންގެ ނޑުމެންގެ ުޅގަ

ޚާއްޞަކޮށްްފުލުހުންގެްމުއަްއސަސާގެްއިސްްބޭފުޅުންގެްގޮުތގަިއ،ްއިސްްއޮފިސަރުންގެްޮގތުގައިްއެބަްތިއްެބވި؛ްހުރިހާް

ްއޮގަނަް ްއެންޑް ްދަންނަވަނީ.ްސީރިޔަސް ްމި ނުޑ ްއަޅުގަ ްނޫން ްބައިވެިރެވވަަޑއިގެން،ްބޭފުޅުންނެކޭ ްކްރައިމުަތކުަގއި އިްޒޑް

ްސާފުކޮށްް ްވާހަކަ ްމި ްބޭފުޅުން. ްުގޅިފަިއވާ ްނެޓްވޯކްތަކާ ްބޮޑެިތ ްމަސްތުވާތަކެތީގެ ްބޭުފޅުން. ްރާްއވަވާ ްކަންތައްަތއް އެ

ނޑުމެންެގްފުލުހުންގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއުޅެނީ.ްޙަީޤޤަތަކީ ްމި ްވިާދޅުވާްންނުކެރިގެން ްބޭފުޅުންނަށް ްބޭފުޅުްންްބައެއް ބައެއް

ްއެަބް ްޖަރީމާތައް ްެއކިެއކި ްޓަަކއި ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްއަތުން ްމީހުން ްއެ ްޓާގެުޓކޮށްގެން ްވިޔަފާރިވެރިންނަްށ ރާވަިއގެން

ހިންގާ.ްމީގެއިތުރުންްރާއްޖެްައށްްގެނެވޭްމަސްތުވާތަކެތިްިޑސްޓްރިބިޔުޓުކުރުމާްއަދިްިވއްުކމުގެްތެރޭގައިްފުލުހުންްފުޅާް

ްަރއީސް.ްްދާއިރާެއއްަގއި ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ، ްޙަޤީޤަެތއް ްއެނގޭ ްއެންމެންނަށް ްޢާއްމު ްކަމަކީ ްމި ްބަިއވެިރޭވ. އެބަ

ްއާއިް ްމާރާމާރީ ްފަރާތްތަކުން ްބަިއވެިރވާ ްވިޔަފާރީަގއި ްކުރެޭވްމި ްމީހުންނަށް ްއެ ްގޮތަީކްބަިއއެޅިގެން ްވާ އެހެންވީމާ،ްމި

ނޑުމެްނގެްމުޅިްްކުށްކުރުމާ،ްމިްދެންނެވިްހުރިހާްކަމެއްްކުރުމުންްއެ މީހުންްވަރަށްްބޮޑަށްްވީއްލިފައިްމިްވަނީ.ްއަުޅގަ

ްމަްއޗަށް.ް ްކަެމއްގެ ްސިޔާސީ ްކުރާ ްމީހަކު ްސިާޔސީ ްކޮންެމވެސް ްވަނީ ްމި ްހުއްޓިފައި ްވެްސ ްސަމާލުކަން މުޖުތަމަޢުގެ

ް ްއަޅަިއގެން ްޔުނިފޯމް ްކުލަިއގެ ްނޫ ްމިއަދު ްބޭބޭފުޅުން ްތިއްެބވި ްގޮތުަގއި ްމުޖުރިމުންގެ ފުލުހުންގެްބޮޑެތި

ްނެރުނީމަް ްވަުގ ްހޯދަން ްަވގު ްކަންތައްަތއް. ްއުޅޭ ްުނހުއްޓިގެން ްކަންތައްަތއް ްދެންނެވި ްމި ްތިބޭކަީމ މުއައްސަސާަތކުަގއި

ްޖެހޭް ްއެަބ ްމުއައްަސސާ ްފުލުހުންެގ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިއަުދ ްއެހެންވީމާ، ްުނފެންނާނެ. ްވަެގއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްތެޭރަގއި ްއެތާގެ ްހުރިހާްްހަރުދަނާކުރަން. ްކުެރވޭ ްތަނަށް ްއެ ްލިބިގެން، ްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ްުހރިހާ ްއިންޓެލިޖެންސްގެ ތިބި

ްނާަޅިއް ްމީހުންެގްމަދަދުގާރުން،ްޔުނިފޯމު ްއެނިގގެން،ްއެ ްެއްބޭފުޅުންނަށް ްއެނިގގެން،ްމުިޅްއޮޕަރޭޝަން ރިޕޯޓުތަކެއް
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ް ްމި ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ްތަން ްއެހީތެރިވަމުންދާ ްކުށްވެރިންތަކަށް ްފަދަްތިބި ްދެންނެވި ްމި ްއެހެންވީމާ، ފެންނަނީ.

ްވަނީް ްމި ްމީހުންނަށް ްއެ ްތިިބ. ްއެބަ ްމިއަދު ްތެރޭގައި ްމުއައްސަާސގެ ްފުލުހުންގެ ްބޭބޭފުޅުން، ްއަދަެދއްގެ އެކަީށގެންވާ

ްލޯންޗުތަ ްބޭނުންކޮށްގެން، ްއަޅަނދުތައް ްފުލުހުންގެ ްވެގެންދަނީ ްނަތީޖާއަކަށް ްލިބިފަ. ްހިމާޔަތްތެރިކަްނ ްއްޔުނިފޯމެއްގެ

ްމަގުފަހިވެގެންދިއުން.ް ްފެތުރުމަށް ްދާއިރާއެްއަގއި ްފުޅާ ްމަސްުތވާތަކެިތ ްރާއްޭޖގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ބޭނުންކޮށްގެން

ްކަހަަލް ްބަެއއް ްބޭުނންނުކުރެވޭ ްގޮެތއްަގއި ްާޢއްމު ްރާއްޭޖގައި ްލިބިގެންދިއުން. ްހިމާޔަތް ްކުށްވެރިންނަށް މިދެންނެވި

ްހަމައަށް ްމީހުންނާ ްއެ ްިމްްހަތިޔާރުތައް ްކުރިން ްހައްލުކުރެވޭނީ ްކަންަތއްތަްއ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ލިބިގެންދިއުން.

ދެންނެވިްސަގާފަތުަގއިްތިބިްބޭބޭފުޅުންްފުލުހުންގެްތެރެއިންްވަކިކުެރިވގެން.ްފުލުހުންގެްތެރޭގައިްމިއަދުްތައުލީމީްއެަތްއް

ްފުރުޞަތުލިބިފަްއެއްްނެ ްޭބފުޅުންނަށް ްއެ ްތިބި ްއެބަ ްކްރިމިނަލުންްޒުވާނުންނެއް ްމިދެންނެވި ްކުިރން ތް.ްއެހެންނަމަވެސް

ްތިއްބެވީް ްބޭފުޅުން ްސިޔާސީ ްޓަކައި، ްސަބަބުތަކަށް ްސިޔާސީ ްވަނީ. ްމި ްހައިޖެކުކޮށްފައި ްމުއައްސަސާ ްފުލުސް މިއަދު

ްމައްސަލަ ްއެ ްމިއަދު. ްފުލުހުން ްއަކީ ްމައްސަލަ ްޙަޤީޤީ ނޑުމެންނަށް؛ ްއަުޅގަ ްހައްލުވާނީ ްމިކަން ްލޯމަރާލައިގެން.

ްހައްލުކުރެިވގެން.ްޝުކުިރއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

 ްހަކަދެްއކެުވން:ވާްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްމިއަދުްހުށަހެޅިގެންްއުޅޭްުކއްލިްމަްއސަލައިަގއިްައޅުަގނޑުްެވސްް

މަރުްއައިމަްބިރުގަންނަންޖެހ7ްްޭދުވަސްްެވގެންދިަޔއިރުަގއ42ްްިއައުްސަުރކާރަށްްްއެްއޗެއްްދަންަނވައިލާނަން.ްާއދެ!ްމި

ހިސާބުގައިްރާއްޖޭގެްހާލަތުްއޮތްްކަމަށްްޤަބޫލުކުރަނީ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްތާރީޚުަގއިްމިއަށްވުެރްބޮޑުްއަނދިރިްދުވަސްތަކެއްް

ްއައުުމގެްތެރޭަގއިްަރއްޔިތުންނަްށްދިވެހިރާއްޖެއަކަްށްކުރިމަްއޗެްއްނުވޭ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްސަ ރުކާރުްވެރިކަމަށް

ްމިނިސްޓަރުގެް ްހޯމް ްކަމަށް.ްޚާއްޞަކޮށް،ްމިހާރުގެ ްސަލާމަތްކުރާނެ ްރާއްޖެ ްވޭ ްއެބަ ްތެރޭގައި ްވަޢުދުތަުކގެ ވެަވޑަިއގެން

ް ްވިދާޅުީވ، ްމަނިކުފާނު ްއެ ްހުރީ؛ ްީހކޮްށގެން ްައޅުަގނޑު ްަބއްަލވައިަލއްވާ. ްބޭފުޅުން ްތި ްަރއީސަކަށްްވާހަކަތަްއ މިހާރު

ހުންނެވިްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީްގޭންގުްސްޓާރުންގެްލީަޑރޭ.ްއަޅުަގނެޑއްްނޫންްމިްވާހަކަްދެއްކީ.ްހޯމްްމިނިސްޓަރުް

ްދެންް ްވަަޑިއގަތީމަ ްވެރިކަމަށް ްލީޑަރު ްގޭންގު ްމައި ްސްޓާރުންގެ ްގޭންގު ްހުރީ ނުޑްހީކޮށްގެން ްއަުޅގަ ްދެއްކީ. ްވާހަކަ މި

ކަމަށް.ްގޭންގުތައް.ްއެއީްޢުމަރުްނަޞީރުްވިދާޅުވިްވާހަކަފުެޅއްްައޅުަގނޑުްމިްދެއްކީ؛ްޖަލްާސއެްއެގްްމިކަންްހައްލުވާނެ

ްވިދާުޅީވް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްލައްވާފަ. ްމިނިސްޓަރަކަށް ްހޯމް ްހުންނެވީ ްމި ްމަނިކުފާނު ްެއ ްއެހެންނަމަވެސް ތެރޭގައި.

ްއުޅޭް ްހިފަިއގެން ްކަރުގައި ްއަބަދުެވސް ްތިމަންނާ ްފެންނަނީްކުށްވެރިން ްމި ްއަކީ ްހިތާމަ ްމިއަދު ނެްވާހަކަ.ްއެހެންނަމަވެސް

ްމަނިކުފާުން ްހުންނަވަިއގެން،ްއެ ްވެިރކަމުަގއި ްސްޓާރު ްޭގންގު ްަމއި ްއިސް ްގޭްނުގްސްޓާރުންގެ ްވިދާުޅވި ްމަނިކުފާނު އެ

ނޑުްހިފަިއގެންްއަދިްމިްގޭންގުްސްޓާރުްފަހަތުގައިްުދވާނެްވާހަކަްބުނެފައިްއޮތްްީމހާ،ްމިއި ންްއެްއވެސްްކަމެްއްހަރުގަ

ްޖަހައިް ްވަޅިެއއް ްބުރަކައްޓަށް ްެވްސ ްއިއްެޔގައި ްއެހީ ްމި ްގާުތގަިއ ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނުވެ،
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ްކޮންކަމެްއް ްހޯދައިދީބަލާށޭ. ްމިކަްނ ްދޭށޭ. ްއެހީތެރިކަން ްއަްށ ްތިމަންނާ ްބުނަނީ ްމި ްގާތުަގިއ ްރައްޔިތުން މަރާލީމާ،

ނޑުމެންްނުދ1ްްީކީްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްއެންމެްނުވެގެންތޯ.ްމިްމާލެްއަ ކިލޯމީޓަރުްހުރިްރަށެކޭ.ްކޮންްކަމެއްތޯްއަުޅގަ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްފެނުނީ ްައޅުަގނޑަށް ްވެސް ްމެޑަލްަޖހައިގެން،ްއިްއޔެ ނޑަށް ްކޮ ްމީހަކު ްޮކންމެ ްއޮީތ. ްނުދީތޯ ްފައިސާ އޮތީ.

ްދި ްމަުގން ްއެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަގުގައި ްހުންނަ ްގެ ްކުއްތާތަކެްއްހުންނަ ްހަމަ ްވެސް ްގަަޔށް ްއަޅުަގނޑު ޔައިމަ

ްބުނާއިރުް ްދުރަށްދާށޭ. ްޭއތް، ްއޭތް، ްސިފައިން؛ ްފުލުހުންނާއި ްއަިއސް ްލައިނެއް ްޮބޑު ްއައިސް، އަރަިއގަންނަހެން

ްޤާނޫނުންްހިމާޔަތްކޮށް ްހުރިްމީހެކޭ.ްދިވެހިްރައްޔިތުންނަކީްެވސް ްހިމާޔަތްކޮށްފައި ްޤާނޫނުން ްމި ފައިްއަޅުަގނަޑކީްވެސް

ްވެސް،ްުދވަހަުކް ްދުވަހަކު ްތާރީޚުގައި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްހިމާޔަތްކުރަންޖެހެނީ. ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއްތޯ ްކޮން ްބައެއް. ތިބި

ް ްޖަލުން ްމިއަދު ްދަނީ. ްމި ްހިނގަމުން ްޖަރީމާ ްއާއި ްައނިޔާ ްބޮޑެތި ްނުދެކޭވަުރގެ ްވާހަކަ،511ްްވެސް ްދޫކޮށްލާ މީހުން

ްހިމާޔަތް ްސްޓާރު ްގޭންގު ްހުދުްއެްއކަލަ ްކުރިމަތީަގއި ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްދަމައިގެން، ްވަެލއް ްހުދު ްކިޔާފައި ކުރާށޭ

ްހަޔާެތއް.ް ްލަދެއް، ްކޮބައިތޯ ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. ްމިއަދު ްދަނީ. ްމި ްދައްކަމުން ްމީހާ ްހުރި ްއެިލގެން ވަލުަގއި

ްމިް ްޖެހެއޭ. ްއެބަ ްއިޞްލާޙުކުރަން ްރާއްޖެ ްމި ްއަކީ ްވާހަކަ ްދެއްކި ްބޮޑެތިްްއަޅުަގނޑުމެން ްމަސްތުވާތަކެީތގެ ރާއްޖޭގައި

ްސަލާމަތްކުރަންެވގެްން ނޑިާޔރަކު ްފަ ްކުރަންހުރީ. ްއެކަން ްބުނީމަ ްހިފައިހައްޔަރުކުރަންޖެހެޭއ ްމީހުން ވިޔަފާރިކުާރ

ްމިް ްނަތީޖާ ްހިތި ްއޭގެ ްވައްޓައިލާފަ.ްމިއަދު ްއޮތީ ްމި ްބަޣާވާތްޮކށްގެން ްވެރިކަމެއް ްހެޔޮލަފާ ްއޮތް ްއުފައްދާފައި ްރައްޔިތުން

ްޞައްލަ ްރަސޫލާ ްކީރިތި ްއާދެ! ްهللاްއަންނަނީ، ްއަދި ްހަދީޘްތަކުންނާ ްވަސައްލަމަގެ ްވަތަޢާލާގެްهللاްޢަލައިހި ސުބްޙާނަހޫ

ްކަމެއް.ް ްޙަރާމްކުރައްވާަފިއވާ ްއެީއ ްއަނިޔާ ްވަނީ ްވެސް ްޒާތުުފޅަށް ްެއކަލާނގެ ްއޮްތ، ްއެބަ ްއެނގެން ވަޙީބަސްފުޅުތަކުން

ްއެއީްމަނާްކަމެއް.ްއެކަންްކޮްށގެންނުވާނެ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދަްއެކވުން:ް

ނޑުްފުރުޞަތުައރުވާނަންްގެމަނަފުށީްދާއިާރގެްމްްރަޝީދުހީމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެްނބަރުްއިބްރާ .ްެއައށްފަހުްއަޅުގަ

ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދާންދޫ ނުޑްފުރުޞަތުއަރުވާނީ ްއަޅުގަ ްއަޙްމަދަށް.ްދެން ްއިލްހާމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި

ް.މްްރަޝީދުހީފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާމާމުޙައްމަދުްރިޔާޟަށް.ްމިހާރުް

ް

ްމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ހީމެންބަރުްއިބްރާމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެް

ްޓަކައިް ްދިނުމަށް ްރަްއާކތެރިކަން ްސަލާމަތާއި ްަރއްިޔތުންނަށް ްއަމަންއަމާންކަން، ްޤައުުމގެ ްަރއީސް، ،ްޢިއްޒަތްތެރި

ދައުލަތުންްތިންްބިލިއަނަށްްވުރެްގިނަްރުފިޔާްފުލުހުންނާއިްސިފައިންނަށްްޚަރަދުކުރަމުންދަނީ.ްތިންްބިލިއަންްރުފިޔާއޭް

ބުނީމަްމީްތިންްހާސްްމިލިއަނަންްވުރެްގިނަްރުފިޔާ.ްދުވާލަަކށްްއަށްްމިލިއަންްރުފިޔާްޚަރަދުކޮށް،ްރައްޔިތުްނގެްޖީބުންް

ް ްރާއްޖޭގެ ްއަދިެވްސްހޭދަކުރަމުންދަނީ. ްއެޅެމުންދަނީ. ްއެްއެޗއް ްހުރިހާ ްމަރުކަޒުތަކާއި ްފުލުހުންގެ ްކަންކޮޅުތަުކަގއި އެކި
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ްސެިކއުރިީޓް ްވަށައިގެން ްަވޙީދު ްކުރި ްވެރިކަން ްވަޙީދު؛ ްބާޣީ ްދެމުންދަނީ. ްޕްރޮމޯޝަންތައް ްމެޑަލްތަކާއި އިތުރަށް

ްރައްޔި ްހިމާޔަތްދޭއިރުަގއި ްއޭނައަށް ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްޤާއިމުކޮށްފައި ްދަނީ ްމި ްމީހުން ްއެ ްތެރޭަގިއ42ްްތުން، ދުވަސް

މީހުންނަށްްވުރެްގިނަްމީހުންގެްގެޔަށްްަވޅިހަރައިްމަރައިލާފަ.ްމަސްުތާވތަކެތިްވަނީްާޢއްމުވެފަ.ްމުޅ7ްްިއެތައްްަބޔަކު،ް

ް ްތަންތަނުން ްެއ ްކަސްޓަމުންާނއި ްނުކުންނަ؛ ްތެރެިއން ްމުއައްަސސާެގ ްފުލުހުންގެ ްކަންކޮޅުތަުކަގއި އަތުލެޭވްރާއްޖޭގެ

ްކަންކަންމަތީގައިް ްމާލޭ ްނެރެ، ްދޮރާށީން ްވަލު ްވަްއދައިގެން ްތެރެއަށް ްމުއައްސަާސގެ ްފުލުހުންގެ މަސްތުވާތަކެތި

ްޒޮންބީްން ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަންވީ. ްބުނީމާ ްެއކޭ ްސިޓީ ްގަބުރު ްއަކީ ްމާލެ ްރީޓެއިލްކުރަނީ. ހޯލްސޭލްކޮށް،

ްފެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ނޑު ްރޭގަ ްނުނެގެންވީ؟ްކީްއެވގެންޯތްހަމަ ްޔޫިރން ްބޮއިގެން،ްީކްއވެގެންތޯ ްމަސްތުވާތަކެތި ނަނީ

ްދަނީް ްއެ ްވިއްކަމުން ްބިއްެޖހިފަ. ްެވއްޓިފަިއ، ްބޮއިގެން ްތިީބ ްއެ ްކަންކަންމަީތގައި ްމީހުްނގެ؟ ްއެ ްނުނެގެންީވ ޔޫރިން

ންްކަސްޓަމުންްއެްދަނީްރާއްޖޭގެްހުރިހާްހޯލްސޭލްްވެސްްކުރަނީ،ްރީޓެއިލްްވެސްްކުރަނީ.ްއެތެރެކުާރްބޭރުގެްފަރާތްތަކު

ރައްޔިތުންނަށްްމިްއެއްޗެހިްިވއްކާފައިްޑޮލަރުކޮޅާ،ްހުރިހާްެއއްެޗއްްހިފައިގެންްފުރަިއގެން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްހުއްޓޭް

ް ްމީހާ ްއެ ްއަތުަލއިގެްނއިރު ްއެތެރެކުިރްމީހަކު ްއަށް ްރާއްޖެ ްފަހުންްވެސްްމަސްތުވާަތކެތި ްތަނެއްްނާދޭ.ްއެންމެ 15ްއަކީ

މީހަކުްްކީއަްއޭނަްމީހަކުްމަރާލިްމީހަކު.މީހަކު؛ްްއަހަރަށްްޖަލަށްްޙުކުމްކޮށްފައިްހުރިްމީހެއް.ްދާދިްފަހުންްއަތުލައިގަތް

ްތެރޭގައިް ްމުއައްސަސާތަުކގެ ްފުލުހުންގެ ްއެއީ. ްމައްސަލަ ްކޯޓުތަކުެގ ްމީހެއް. ްހުރި ްޙުކުމްކޮށްފައި ްޖަލަށް މަރާލައިގެން

ްމިނިސްޓްރީ ްހޯމް ްވެްސްތިބި؛ ްކޯޓުތަކުން ްވައްދަިއ، ްތެރެއަްށ ްއެތާ ްބޮޑުވެގެން ްކޮރަޕްަޝން ްސަރުކާރުގެ ްހުރިހާ؛ އާ

ްދިވެިހް ްގޭންެގއް. ްއެއީ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްފުލުހުންނަކީ ްދޫކޮށްލަނީ. ްނެރެ ްމީހުން ޙުކުމްކުރާ

ްފަ ްދާދި ްމީހުންނަކީ. ްއެ ްނޫން ްބައެއް ްތިބި ްސަލާމަތްކުރަން ްޓަނެއްގެްރައްޔިތުން ްއެަތއް ްވެސް ްބަޣާވާތުގައި ހުން

ްއެް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަހއްލު ްއެހެންވީމާ،ްމިކަމުގެ ްވިއްކަމުްނދަނީ. ްނެރެފަ. ްއަށް ްެއތެރެ ްމާލޭގެ ްއޮތީ މަސްތުވާތަކެތި

ްކޮންކަމެއްތޯ ްކުރަނީ ްމީހުން ްއެ ްރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. ްމުައއްަސސާ ްތަޙުޤީޤު ްމުއައްަސސާ، ްފުލުހުންގެ ްފެންނަށް. ްއޮތީ

ބަލަންްފާރަވެރިްވެސްްވާންޖެހޭ.ްރަނގަޅަށްްފުލުހުންގެްމުއަްއސަސާތަކުަގއިްތިބިްމީހުން،ްރައްޔިތުންނަށްްއިޚްލާޞްތެިރް

ނޑައިްބޭރުކުރީ.ްބޭރުކޮށްފައި،ްގޭންުގްކުށްތައްްކުރާްއެތައްްބަޔަުކް ވާނަމޭ،ްޤާނޫނަށްްކިޔަމަންތެރިވާނަމޭްބުނިްމީހުންްކަ

ްމުއައްސަ ްފުލުހުންގެ ްތިބީ ްމުޖުރިމުންްއެ ްކުށްވެިރ، ްބޭނުންވާ ްތެރޭން ްމިނިސްޓްރީގެ ްހޯމް ްވައްދާފަ. ްތެރެއަށް ސާ

ްޔޫރިންާއް ްފެންނަށް. ްކަންކަންަމތީގައި ްތިިބއްޔާތިބި، ްމާލޭގައި ްހާލަތެއްގައި ްމިފަދަ ްއެހެންީވމާ، ްދަނީ. ްއެ ދޫކުރަމުން

ޖީބުންްމިްދަނީްހޭދަކުރަމުން.ްއޭގެްނަތީޖާްްއެްއޗެހިްނަގަންވީ.ްތިންްހާސްްމިލިއަނަށްްވުރެްގިނަްރުފިޔާްރައްޔިތުންގެ

އެއްްނުފެނޭ.ްކީއްކުރަންތޯްރާްއޖޭގެްކަންކޮޅުތަުކގައިްފުލުހުންގެްމަރުކަޒުތައްްއަޅަންވީ؟ްީކްއކުރަންތޯްވަޙީދަށް،ްވަޙީދުެގް

ްމު ްއޭނާ ްނޫން. ްެއްއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވަޙީދަކީ ްދީގެންއުޅެނީ. ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްދެނީ. އްދަތެއްްސެކިއުރިޓީ

ްވަަށިއގެންް ްމީހެއްގެ ްއައި ްބަޣާވާްތކޮށްެގން ްއެހެންވީމާ، ްހަމަވާވަުރގެ. ްޝަރުތު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ހަމައެއްނުވޭ

ްތިީބް ްމި ްއެނބުރޭއިރު،ްަރއްޔިތުން ްވަށަިއގެން ްސިަފއިންެގްލަޝްކަރު ްބޮީޑގާޑުންާނ،ްއެތަްއްބަިއވަރު ސެކިއުރިީޓްާއއި
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ްިބއްޖެހިފަ ްހޯލްސޭލްކުރުމާއިްމަގުމަތީގައި ްޖެހޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްމި ްނެތި ްކަމެއް ްކުރާނެ .

ްމީހުންނާް ްރީޓެއިލްކުރާ ްމީހުންނާއި ްހޯލްސޭލްކުރާ ްމަސްތުވާަތކެތި ްހޯލްސޭލްކުރާ ްކަްނކަންމަތީަގއި ރީޓެއިލްކުރުމާ؛

ްއަތު ްދޮރާށިން ްވަލު ްތެެރއަށް ްމުއައްސަސާ ްފުލުހުންގެ ްޖެހޭ.ްއަތުލަިއގަނެވެން. ްއެބަ ްައތުލައިގަެނވެން ްތަކެތި ލެވޭ

ްއެހެންވީމަ...

ް

ްްއަޙްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ްފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުގެމަނަ

ްވެސްް ްައޅުަގނޑު ްމަްއސަލައިަގއި ްއުޅޭ ްހުށަހެޅިގެން ްމި ްިމއަދު ްަރީއސް،ް`ްއާދެ! ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްކަންކޮޅު ްރާއްޖޭގެ ްގޮތުަގއި ްނުވަތަްޤަބޫލުކުރާ ްމާރާމާރީ ްެވއްޖެ ްޒަމާންަތކެއް ްވަރަށް ްޒަމާނުއްސުރެ ްމިއަދު؛ްއަދި ތަކުން

ްބޭނުން.ް ްފާހަގަކޮށްލަން ްެވސް ްައޅުަގނޑު ްގޮުތަގއި ްހާދިސާަތކެްއގެ ްހިތާމަވެރި ްވަރަށް ްހާދިސާތަކަކީ ްމެރުމުގެ މީހުން

ްފަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއަްށ ްރާއްޖެ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްނިޒާމެއް ްހުއްޓުވޭނެ ްއެހެންނަމަވެސްްމިކަން ްޖެހޭ. ްއެބަ ހިކުރަން

ްޤާނޫނުތައްް ްބޭނުންާވ ްަޓކައި ްކަމަށް ްމި ްޤާނޫނުތައް، ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްމި ސުވާލަކީ

ްފައިސާދޫކުާރް ްބޭނުންވާ ްޓަކައި ްޤާއިމުކުރުމަށް ްަވސީލަތްތައް ްބޭނުންވާ ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ްނޯ. ފާސްކުރެިވއްޖެތޯ؟

ްސުވާލަކީ.ްވާހަކަދެއްް ްމީ ްއަދާކުރެވިއްޖެތޯ ްމަޖިލީހުން ްމި ްޒިންމާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބުނަމުންދަނީ. ްނޯއޭ ްމަޖިލީހުން ްމި ކީމާ

ްހިފައިގެންް ްވަޅި ްމީހަކު ްނުކުްނނަ ްެގއަކުން ްތެރެއިން ްއާބާދީގެ ްހިމެނޭ ްމީހުން ްލައްކަ ްތިން ޤަބޫލުފުޅުކުރައްާވ،ްރާއްޭޖގެ

ްމަރާ ްއެ ްަމރާލީމަ ްމީހަކު ްމަރާލީމަ، ްޒާތަށްްއައިްސ ްޭއގެ ްނޫން ްކަމެއް ްހުއްުޓޭވނެ ްވެސް ްފުލުހުންނަށް ްެއީއ މެރުމަކީ

ރަށުަގއިްމީހުންްދިރިއުޅެމުންދާއިރުްައޅުަގނޑުެމންނަށްްމަދުްސިފައިންނާއ211ްްިބަލާއިރު.ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީް

ްފު ްފައުޖަކާއި ްސިަފިއންގެ ްއެކުެލިވގެންވާ ްަފުއޖުތަކެއް ްމައްޗަށް ްެއކުލެިވގެންާވއިުރގައިްފުލުހުން؛ްއޭގެ ްަފއުޖެއް ލުހުންގެ

ްިމް ްޤަބޫލުކުރަން ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްނެތްކަން ްެވސް ްވަސީލަތްތައް ްަޒމާނީ ްއެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިއަދުް ްއަދި ްއެދޭއެދުމެއް. ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްވެސް ްސަރުކާރަކުން ްކޮންމެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހުއްުޓވުމަކީ ކަންތައްތައް

ދިފައިްއޮތްްސަރުކާރުންްެވސްްއަޅުަގނޑުމެންްއެދޭއެދުެމއް.ްއަދިްދިވެހިްރައްޔިތުންްމިއަދުްއެްމީހުންގެްދަރިންނާ،ްއުފެ

ްމިް ްހުއްޓުިވގެންދިއުން. ްކަންތައް ްމި ްހަމަ ްއެދޭއެދުމަކީ ްވެްސ ްއެއްމެން ްބަފައިންނާ، ްމައިްނ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ އަދި

ްޤާއިމުެވގެންދި ްއަމަންއަމާންކަން ްޓަކައިްރާއްޖޭަގއި ްބޭނުންކުރުމަށް ްކަންަކން ްމި ްސުވާލަކީ ްއެހެންނަމަވެސް އުން.

ްކޮަބއިތޯ؟ް ްކަންތައްތަަކކީ ްޓަކައި،ްބޭުނންވާ ްހައްލުކުރުމަށް ްމިކަން ްވާހަކަ. ްދެއްކެނީ ނޑުމެންނަްށްމި ްއަުޅގަ އަބަދުވެސް

ްއެ ްބޭނުންވާ ްފުލުހުންނަށް ްފާސްކޮށްފިތޯ؟ ްޤާނޫނުތައް ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ްއެްމި ްވަސީލަތްަތއް ްޒަމާނީ ންމެ

މީހުންނަށްްފޯރުކޮށްދެވިއްޖެތޯ؟ްފުލުހުންްއޭގެްޒާުތގައިްއެްނމެްއެކަށީގެްނވާްވަރަށްްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްބިނާކުރެިވއްޖެތޯް

ްބަޖެްޓް ްބޭނުންވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުވަތަ ްދެވިއްޖެތޯ ްމުސާރަ ްޖާގަދެވިއްޖެޯތ، ްއެވަރަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ނުވަތަ

ްނަމަވެްސްފޯރުކޮށްދެ ްނޫން. ްކުށްެވރިކުރަނީކީ ްަބޔަކު ްއެްއވެސް ްއަުޅަގނޑު ްއުފައްދަންޖެހޭ. ްުސވާުލތަކެއް ްމީ ވިއްޖެތޯ؟
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ްޓަކަިއ،ް ްކުރުމަށް ްކަންތައްތައް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްހައިސިްއޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ އަޅުަގނޑުމެން

.ްމިްއޮތްްސަރުކާރަކީްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއާއިްޕީ.ޕީ.އެމާްގުޅިގެންްއުފެދިފަިއްކޮންްކަންތައްތަކެއްތޯްކުުރވުނީ.ްމީްސުވާލެއް

އޮތްްސަރުކާެރއްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްމިްކޯލިޝަންްދާނީްކުރިއަށް.ްމިްކޯލިޝަންްެތރޭގައިްަމއްސަލަްއެއްްެވްސް

ްައޅު ްވާަހކަ ްމަްޝވަރާނުކުެރވޭ ްައޅުަގނޑުމެންނާ ްއެކުަލަވއިލެވުުނއިރު ްބަޖެޓް ްމިްނޫޅޭ. ްވާނީ. ްދައްކާފަިއ ަގނޑުމެން

ް ްމަސަްއކަތް ްކުރަންޖެހޭ ްަޓކައި ްހިމާޔަތްކުރުމަށް ްޕާޓީްް،އަޅުަގނޑުމެންސަރުކާރު ްޖުމްހޫރީ ްކުރާނަން. ްޕާީޓން ްޖުމްހޫރީ

ލްަގޔާ؛ްއާދެ،ްއަޮތޅުްަކއުންސިނޫޅޭ.ްަކއުންސިލްްއިންތިޚާުބގަާޔއިްްެއއްްދޭތެޭރގައިްެއްއވެސްްމަްއސަލަްއާއިްޕީ.ޕީ.އެމާ

ްއިންރަ ްބާރަްށްކުްތިޚާބުަގޔާއިށުްކައުންސިލް ްވެްސްދާނީ ްއިންތިޚާބު ްމަޖިލީހުގެ ްދެްަރއްޔިތުްނގެ ނޑުމެން ރިޔަށް.ްއަުޅގަ

؛ްމިހާރުވެްސްމިްކުއްލިްމައްސަލަްއަށްްް،ެވސްްޓަކައިްމިކަމަށްް.ގެްރަޙުމަތްފުޅުންهللاއިރާދަކުރެިވްއޔާްްފަރާތްްގުޅިގެން

ްހަ ްވެސް ްމަްއސަލަިއގަިއ ްއުޅޭ ްައޅުަގނޑުްއްލުްލައިގެން ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްކުރާނަން. ްމަސަްއކަްތތަކެއް ްންްއެމް.ޑީ.ޕީމެން

ޖަހައިްހެއްދެވިްކޯލިޝަންްވެސްްއާދޭސްކޮށްްސަލާންޖަހަންްއޮނަރަބަލްްޤާސިމްްއިބްރާހީމްގެްގެކޮޅަށްްަވޑަިއގެންްސަާލން

ްއެހެންނަމަވެސް ްޓަކައި. ްާވހަކަފުޅުގައިްްހެއްދުމަށް ްެދއްެކވި ްވެރިންނަށްްބައެްްރޭަގއި ްސިޔާސީ ްބޭފުޅުްނނަށް، އް

ްނެތް ްްކުރިްމީހުންްއެްހަނދުމަށްފުޅެއް ްަކންތައް. ްކުރެްއވި ްޤާސިމްްއާދޭހާ، ްއޮނަރަބަލް ްމީިޓންގައި ްއެ ނޑަކީ އަުޅގަ

ނޑަށްްއެްހަމައެކަނިްއިންްރާހީމްގެްއަރިުހގައިްއިންްމީހެއް.ްއިބް ނޑު.ްއަުޅގަ ރުއިމާްއިްުރއިނގޭްކުރިްއާދޭހާމީހަިކްއަުޅގަ

ް ްއެއްޗެއް. ްމުހިއްހުރިހާ ްމިއަދު ްކޯލިޝަނަކީ ްކިޔާއެހެންވީމާ، ްނޫނޭ ްއެްއޗެއް ްވާހަކަްމު ްޖާގަފައި ވެްސްްެއއްްދައްކާކަށް

ްަޓކައިްދޭންޖެހޭްހުރިހާ...ްތައްްހުއްޓުވުމަށްސާރާއްޖޭގެްމިްމަރުގެްހާދިްތިބީްމިްނެތް.ްއަޅުަގނޑުމެންްމި

ް

ްހަކަެދއްެކުވން:ވާްއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާންދޫްދާ

ްމިް ްމިއަދު ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްމަޖިް`.ްޝުކުރިއްޔާ ްބަހުސްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅިގެން ްމިްލީހަށް ދާްްކުރަމުން

ް ްމައްސަލަްމައްސަލަކުއްލި ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްވަރަށް ްސާޅީހަކަްައކީ ްަރއީސް.ްެވރިކަމުގެ ްދުވަުހެގްެއއް.ްޢިއްޒަތްތެރި ށް

ް ްކ7ްަތެރޭގައި ްއެއީ ްމަގުމަތީަގއިމަރަކީ ްއައުުމގެ ްވެރިކަަމށް ްކަމެއް. ްވެަވޑަިއގެންްްްނބޮޑުވާންޖެހޭ ްވަޢުދުތައް އެިކއެކި

ްވާހަކަފުޅު، ްކަްދެއްކި ްތަރުތީުބވެގެންއެ ްއެގޮތަށް ްއެބަްނަކން ްއެންމެންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ،ްއެްުނދާކަން ނޭގ.

ް ްމާލެ ްރާއްޭޖގެ ްސުވާލަކީ ްރާނުވަތަ ނޑުމެންނަށްމުޅި ްއަޅުގަ ްކޮންގޮތަކުންތޯ؟ްއްޖެ ެވްސްްހަމަގައިމުްސަލާމަތްކުރެވޭނީ

ްބާ ްފުލުހުންނަށް ްޤާނޫނުތަކެއް ްދިނުމުގެ ްހަވާލުފާސްރުވެރިކަން ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްނެތިގެންްކޮށްފައި ްބަޖެޓު ކުރެިވއްޖެ.

ްއެނގިފަްތިމަންނާމެންނަށްްނުކުރެވެ ްައއިރުަގއި ްމިހާހިސާބަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ް،ރަްންބޭނުންވީމަެއއްްނެތް.ްކުްެއކޭ

އެހެންްޢިްއޒަތްތެރިްްއޮތީ.ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްމިހާތަނަށްްައިއރުްކޮށްފައިކުރަންްބޭނުްނވާްކަެމއްްަބޖެޓުްއޮެވގެންްއެް

ްފަދައިން ްވިދާުޅވި ްވެސް ްދެއްް،މެންބަރަކު ްތިމާމެންނަށް ްކުރަމުންްމިއަދު ްކަން ްތިމާމެންނަށް ްާއއި ްވާހަކަ ްހުރި ކިފައި

ްއެ ްގޮތާ ްފިކުރުްއަންނަ ްވިސްނައި ްުކޑަކޮްށ ްއޭރުވެްސްބަ ްބޭފުޅާ ްހުންނެވި ްމިނިސްޓަރަކަށް ްހޯމް ކުރަންޖެހޭ.
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ްޢަބްދުދާޅުވަމުންވި ްގޭهللاްދިަޔއީ ްއަްފރާޝީމުޔާމީނަކީ ްލީޑަރެކޭ. ްކުއްޖަާކްމަރާލުމުްންގު ްނުވަތަ ްބޭފުޅަކާ ްބައިވެރިވި ގައި

ްަބއްދަލު ްސިާޔސީއެކަހެރިކޮށް ްއެއީ ްމިއަދު ްއާެދ، ްވާހަކަ. ްވާހަކަައަކށްްކުރި ްދެްއކި ްތިމާްވާްގޮތުން ްޖެހޭ ްއެބަ ނަމަ،

ނގޭްއެއްްޙަޤީޤަތަކީްއޭރުްދެްއިކްކޭ.ްމިައދުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެއެްސިޔާސީްގޮތުންްދެއްކިްވާހަކަބުނަން،ްތިމަންނާް

ނުޑމެންނަށްްމިއަދުްވާހަކަިއގެްތެރެއިންް ނގޭްޅުަގނޑަށްްއެވެސްްއަްހަމަގައިމުްރީްކޮންްވާހަކަެއއްތޯ؟.ްހަނދާންހުއަުޅގަ

ްވާހަކަް ްއެްއވެސް ްބުނަމުްގޮތުަގއި ްދިމާލަށް ްއެްމ.ޑީ.ޕީއާ ްނެތް. ްހަނދާނެްއ ްބައެޭކ.ްންއެއް ްލާދީނީ ްއެީއ ދިޔައީ

ްފެނިގެންއެ ްައޅުަގނޑަްށ ްއަުޑއިވެމުންދަނީްކުީރގައިްމީގެް،ދިޔައީްހެންނަމަވެސް ނޑުމެންނަށް ްއަށްްއަުޅގަ ދާްްފައްޅި

ނޑުމެންނަްވާހަކަ.ްމިއަދު ބަނދަރުްުކރިްތަން.ްއަދިްެއްފައްޅިްއަްށްދިަޔއީްދުވެަފއިްފައްިޅްައއިސްްށްްއަުޑއިިވގެންއަުޅގަ

ތަން.ްކުރަމުންދިޔަްއެިކއެކިްކަްނކަމަށްްލާރިްދީ،ްކަންކަންްްޭއގައިްހުރިްޭއގަިއްހުރިްއެިކއެކިްފޮތްތައްްބަލައި،ްގޮއްސަް

ް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮބަިއތޯ ްޢަދާލަތު ްކޮބައިތޯ ްއެަބްވާހަކަްމިްޕާޓީ؟ޢިމްރާން؟ ްމިއަދު ްނުދައްކާ. ތަކެްއ

ްމަސްތުްނގެންޖެހޭކަންއެ ްރާއްޭޖަގއި ްމި ްކޮން ްިވއްކަނީ ްއެހެންނަމަވެްސްވާަތކެތި ްމިހާރުވެސް. ްއޭރުވެްސ، ބަެއއްކަން

ްޖިޒީ ްވެރިކަަމކަށް ްއެއަބަދުވެސް ްނެތް.ްމިްަދއްކާތީ ްހިފޭކަށް ްގިރުވާުނަގއި ްހައްލުކުރެްމީހުންގެ ްކަންކަން ްމި ްވެންޖެހޭްއަދު

މޭލުްބޭރުންްދާއެޅުމުގ211ްްެްރިްރައީސް.ްވެިރކަަމށްްއައިއްސަްމަސްުދވަސްްތެރޭގައިްކުެރވުނުްކަންތައްަތއް.ޢިއްޒަތްތެ

ފައިާސްޭބނިޔަސް،ްނުބޭނިޔަްސްކޮށްފި.ްުކޑަްހާސްްރުފިޔާްފަސްްް،ހާސްްހަތަރުހުއްދަދޭންްފަށައިފި.ްމަސްްަޓކަނަކުންް

ްއު ްދޮށީ ްނެތް. ްމީބަޖެޓަކު ްމުރު ްއަށް ްލާރ5111ްިހާ ްއަށް ނޑުވެރިޔާ ްދަ ްނެތްްނެތް. ްބުނަްެއއް ްމިހާރު ްދެން ްއެް. ނީ

ްޢިއްޒަތް ްފޮތިތަކެކޭ. ްދެމި ްސަޕޯޓަރުން ްެއއީ ްރައީސް.ފޮތިތަކަކީ ްތިމާމެންްތެރި ްވާަހކަާޔއި ްދެއްކި ްދުލުން ގެްތިމާމެންގެ

ްފޮތިތަކުގެް ްދެމި ްއެބަްހަރަކާތްތަކާއި ްދަްއކާކަްވީިޑއޯތައް ްމިވާހަކަ ްމިހުރި. ްއަޅުަގނޑު ްމިައދު ްނޫން ުއޅެނީ.ްްށް

ްބޭުނންވަ ްދަންނަވާލަން ްހުއްަޓއި،އަޅުަގނުޑ ްކުށްަތއް ްގޭންުގ ްމިއަދު ްވަބާްނީ ްމިްމަސްުތވާތަކެީތގެ ޤައުމުްްއިްނ

ްމަޖިލީހާއިްސިޔާސީސަލާމަތް ހަމަމަގަށްްއަުޅވަންްްމުޤައުްދަްއކަިއގެންްނަމަވެްސްމިތަާކްވާހަކަޕާޓީްކުރަންްރައްޔިތުްނގެ

ނޑިްދޭނެްގޮތެއ28ްްްއޮތް.ްްޖެހޭ.ްޕާޓީތަކުގެްކޯޅުންްއެބަްބައެ ްއެއްޭނޅޭ...ަކނޑަްގޮ

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ކުއްލިްަދއްކަމުންދާްތަނަށްްހުށަހެޅިގެންްވާހަކަްމިއަދުްމިާއދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ނޑުމެންަނށްްއަޑިިއވިގެންްހިނގައްޖެ.ްސަލައާްބެހޭްގޮތުމައް ންްއެއްެޗއްްދަންނަވާްނަމަްވަރަށްްތަފާތުްވާހަކަތައްްއަުޅގަ

ްވާހަކަ ްަދއްަކމުންދާ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްކަންތަކާްްއަބަދުވެސް ްމެރުމުގެ ްމީހުން ްކަންތައްަތކަީކްމާރާމާްއިައކީ ްމި ްހިންގުމާ، ރީ

ްސަރުކާރުްމިއީ ްފުލުހުންް،މި ްޤާބިލުނޫންނަމަ ްސިފައިންގެ ްނާއި ްނެތިގެން ްކަން ްއެކޭ. ްމައްސަލަ ،ްނޫންްދިމާވާ

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީއޭ ްއުެޅނީ. ްމި ްެވގެން ްއެހެނެއްނޫން ްދިވެހިރާއްޖެ ްޖަމާޢަތެއް ްކިޔާ ނޑުމެންނަށްްްައއިްއަށް ްއަޅުގަ ފަހުން

ް ްބުރުްދިވެހިރާއްޖޭފެންނަނީ ްެގއްލިގެ ްގެް،ސޫރަ ްއަމަންއަމާންކަން ްއޮތް ްމުދަލާއިްް،އްލިްދިވެހިާރއްޖޭަގއި މީހުންގެ
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ްެގއްލުންދީ ްސިއްރުްް،ތަކެއްޗަށް ްފާޅުަގއި ްފާޅުގައި ްމަންޒަރަކީ ްކުރަމުންދާ ްކަންަތްއ ްމި ްއޮތްްގައި ްއެނގެން މިއަދު

ްކޮ ްމަރަނީ ްމީހުން ްއާދެ، ްޑޙަޤީޤަތެއް. ްސުވާލުކޮށްލާއިުރގަިއ ްމިއަދު ނުޑ ްއަުޅގަ ްރންބައެއްތޯ ްމަރާލީް، އަފްރާޝީމް

ްމިްބޭފުްމިކޮންބައެއްތޯ؟ް ްވާހަަކއެއްޯތްދައްކަން ްކޮން ްިމއަދު ްދެން ްކުރެްއވީ. ްެއކަން ްގަސްތުްްޅުން ްމީހުންްއުޅެނީ. ގައި

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމީހުންނަކީ ްމަރާ ްއަށްްނިސްބަތްވާ ްބުމުގެ ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއޮތް.ްމީހުންނޭްއަޅުގަ ްއެބަ ފުރުޞަތާއިްޖާގަ

ްޑ ްއަރކީްއވެގެންތޯ؟ ްމައްސަލަިއގަް. ްކޮްނބައެއްްއިފްާރޝީމްގެ ްަމއްޗަށްތޯްތޯ ްކޮންބަެއއްގެ ްހަްއޔަުރކުރީ؟ ތަޙުޤީޤުަގއި

ްގެންދަނީ؟ ްއެްޝަރީޢަތްކުރަމުން ްްއެހެންވީމާ،ްމިއަދު ްރީތިހެނެއް ްމާ ްދައްކާކަށް ްހިއެއްުނވޭ.ްއަދިްވާހަކަ ނަޑކަށް އަޅުގަ

ރެްގިނަްމަރަށްްވ7ްުރުގައިްމަރުގެްވާހަކަްދައްާކއ7ްްިްައހަރުްބޭފުޅުންްވާހަކަްދައްކަމުންދިޔައިރުްމިބޭހަމައެހެންްބައެއްް

ްއިނގޭތޯ.ް ްއޮންނާނެ ްގަސްތު،ްބައްލަވާމަރު ްނޫން ްލިސްޓު.ްއެހެނެއް ްމީހުންގެ ްމީހުން.ްމަރުވީ ްތިން ްއޮތީ ްމަރާފައި ގައި

ް ްމިހެން ްވާހަކަތަްއ ްމި ްޓަަކއި.ްއެހެންވީމާ، ްަވއްޓާލުމަށް ްއަުގ ްސިފައިްނެގ ްފުލުހުންނާއި ނޑަެއިޅގެން ްކަ ްދައްކަނީ މި

ްއެހެންނަމަވެ ްހަމަޖެހުމާއި ްއޮތް ްައއިސްފަިއ ްމިއަދު ްއަށް ްދިވެހިރާްއޖެ ްމި ްއަސް ްތެރޭަގއިްޑިމޮކްރަީސ ނޑުމެްނގެ ުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށްްްކުރުމަށްްޓަކައިްއެންެމްބުރަްމަސައްކަތެއްްކުރާްފަރާތަކީްދިވެހިްފުލުހުންނާއިްސިފައިން.ްއާދެ،ްއެހަރުދަނާ

ްދަންނަވަންޖެހޭ ްޝުކުރު ްފަށްފަށުން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަށް ްރާއްޖެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޢު.ްމިއަދު ްކޮންމެ ދުވާނީްކުރުމަތިވި

ްް،ހަމަލާއަކުން ްކަމަކުން ްއަޅުަގނޑުމެންްކޮންމެ ްސިފައިން.ްމިއީ ްފުލުހުންނާއި ްދިވެހި ްބަޔަކީ ްސަލާމަތްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެ

ް،އާދެ،ްއެންމެްފަހުގެް؛ޖުމްހޫިރއްޔާކުރީގެްރައީސުލްޖެހޭްކަމެއް.ްއަދިްހަމައެހެންމެ،ްންއެްމީހުނަށްްޓަކައިްފަޚްރުވެިރވާ

މާޔަތާއިްރަްއކާތެރިކަންްދޭްާވހަކަްދައްކާއިުރަގއިްރައީްސް.ްވަޙީދަށްްހިްރރުގެްރަީއސްަކންްކުރެއްވިްޑނިމިދިޔަްސަރުކާ

ތްްނުޖެހި.ްއެއީްމިހާރުްއޮބެއްްނެތްްރަީއސްްވަޙީދަށްްދޭންމާޔަތާއިްރަްއކާެތރިކަންްދޭންޖެހޭްއެްއވެސްްަސބަހިނަޝީދަށްް

ްދެ ްއެ ްބުނެފަްޤާނޫނަކުން ްޤާނޫނު ްއެ ްކަމަަކށް ްދޭންޖެހޭނެ ްަރއްކާތެރިކަން ްބޭފުޅަކަށް ްއެްއވެސް ްުކރެން އެްއްްބޭފުޅުން

ް ްަކނަޑއެޅިގެްނ ްޤާނޫނުަގއި ްއެ 5ްްްބުނަނީނެތް. ްދައުރު ްއެްއ ްްކުރާްއަހަރުެގ ްދައުލަތުން ްއެހީތެރިކަންްމީހަކަށޭ

ް ްޤާނޫފޯރުކޮށްދޭންޖެހެނީ. ްއެ ްނަޝީދައެހެންނަމަވެސް ްއިޞްާލޙުނުގެނެސް ްމިނަށް ްްށް ްމަތިންްދެންނެވި އުސޫލުގެ

ްއ128ްެްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާގައި ްހިމާްވަނަ ްދޭބުނާ ްރައްކާތެިރކަން ްވަޙީދަްށްްޔަތާއި ްރައީސް ްވަންޏާ ކަމަށް

ްދިވެހިރާހި ްއެއީ ްކުރާނެ. ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްއެަކން ްއެހެންވީމާ، ްދޭންޖެހޭ. ްރައްކާތެރިކަން އްޭޖގެްމާޔަތާއި

ްކޮްށފައި ްޙައްޤުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްލިބެންޖެހޭްހިމާޔަތާއި ްމީހަކަށްްވެސް ްކޮންމެ ްކުރަންޖެހޭ.ްއެކަް،ނަމަްވާވާ ން

ްއެްްގެްޤާނޫނުެގްދަށުނ2119/11ްންނަމަވެސްްިމއަދުްަކނަޑއެޅިގެްންބުނޭ.ްއެހެވަނަްމާއްދާގަިއ128ްްޤާނޫނުއަސާސީެގް

ްނުކުރެވޭނެ. ްެއގޮތަކަށް ްްކަމެއް ްބަދަލުތަކެއްްއެކަމަކު ްބޮޑެތި ްޤާނޫނަށް ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުރާ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ އެ

ނަމަްްޙައްޤެްއްބޭނުންފުޅުވާް،ާނޔަތެއްްއްޔާްވެސްްަދއުލަތުންްެއއްެވސްްއިގެންނަންޖެހޭ.ްއަދިްމިއަުދގެްރައީސުލްޖުމްހޫރި

ްތެރެއިން ްއިމުގެ ްާޤނޫނީ ްނަންގަވާނީ ްމަނިކުފާނު ްތަޢާރުޟުއެ ްޤާޫނނު ްކަންތައްތަކެއްް. ްމަނިކުފާނު ްެއ ްގޮތަކަށް ވާ
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،ްލިބެންޖެހޭްޙައްޤުހުންނަވާތީެވ،ްއެްމަނިކުފާނަށްްގޭގައިްްމިހާރުްްޔާމީންهللاްރައީސްްޢަބްދުްނ،ްނުކުރައްވާނެ.ްއެހެްނވެގެ

ްގެންނަންްހުށަހަޅާފައިްއޮތީ...ްނާޔަތްްހޯދުމަށްްޓަކައިްބޮޑެތިްބަދަލުތަެކއްްއެްޤާނޫނަށްލިބެންޖެހޭްއި

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުނަދޫްފޮ

ނޑުްދަންނަވާލަންްްއިއުޅޭްުކއްލިްމައްސަަލއިގަްމިްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްމިއަދުްހުށަހެިޅގެްން އަުޅގަ

ންބޮުޑާވްއަޅުަގނޑުމެންްކައެއީްކީްމީހުންްމަރާްހެދުމަްބޭނުންވަނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްމަުގތައްްމަތީގައިްމާރާމާރީްހިންަގއި،

ްއެހެންނަމަވެސް ްއަންނަތާްދަްނނަވާލަންޖެހެނީްކަމެކޭ. ްހިނގަމުން ްމިކަން ްނޫނޭ. ްކަމެްއ ްހިނާގ ްއެކަނި ްމިއަދު ްމިއީ

ްވީްތަނާްމިްއައިސްއެތަކެއްްުދވަސްްެވއްޖޭ.ްމިއަދުްމިްސަރުކާރުްއުފެދިގެންް ކަހަލަްމައްސަލަތައްްްއަދިްމަސްދުވަސް

ްބަދުނާމުވަްތަނަށްްމި ްސަރުކާރު ްމި ްް،ކުރަންއްަދއިގެްނ ްފާޑުކިޔަްނ ްމިނިސްޓަރަށް ްހޯމް ްސަރުކާރުެގ ްމި ްމިޫނނީ

ް ްވެއްދުމަީކ ްމިމައްސަލަތައް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްކުރާްްިދވެިހރާއްޖެްެއީއ ްބަޔަކަށް ްބޭނުންވާ ްަނއްތާުލމަށް ްމިކަން އިން

ްއެއްް ނޑުމެންެގްތެރޭގައި ްނޫނޭ.ްއަޅުގަ ްުސވާލެކަމެއް ްނަޞީވެސް ްޢުމަރު ްހޯމްްްރަކީްއްނެތް،ްއޮނަރަބަލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދަންނަަވންްބޭނުންވަނީ.ްއެްމަނިކުފާނަށްްފުރުޞަތުްދެއްވައިފިްއޔާްބޭފުޅެކޭްއަޅުަގނޑުްމިނިސްޓަރުކަމަށްްވަރަށްްޤާބިލުް

ްކަހަަލް ްއެދޭ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމާޙައުލެއް ްޢަބްދުްމިއަމާން ްަރއީސް ްމަهللاްރާއްޭޖގައި ްލަފާފުޅާްްޝްވަރާޔާމީންގެ ްއާއި

ްާޤއިމު ނޑުއެީކގައި ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްޕީ.ޕީ.އެމްްކޮށްދެްއވާނެކަާމ ްއަޅުަގނޑުމެން ްަޝއްެކއްނެތޭ. ްހިތުގައި މެންގެ

ބަިއވަންތަކަމާްއެއްްނެތް.ްވަރަށްްެއުކވެރިކަމާއިްެއއްްކަހަލަްމަްއސަލަހޫރީްޕާޓީއާްދޭތެރޭގައިްއެްއވެސްްޖުމްްކޯލިޝަނާއި

ނޑުމެންްކުރިައށްްމިްދަނީ.ްމިކަމާްއެީކގައިްއަޅުް ިދވެހިްް،ކަސްގެްވާހަކަްދެްއކިޔަްތެދުވެްފާޑުފާޑުމިްތަނަށްްދޭތެރޭގަިއްގަ

ްއޮުޅވާ ްކަންކަން ްހެއްކަީކްރައްޔިތުންނަށް ްޤަބޫލުނުކުރާނެކަމުގެ ްރައްޔިތުން ްމިއަދު ްއެކަން ްމަސައްކަްތކުރިަޔކަްސ ލުމުގެ

ް ނޑުމެންމިފަހަރު ްއަުޅގަ ްއިންތިޚާުބ ްރައީސް.ްރިޔާސީ ްިޢއްަޒތްތެރި ްކާމިޔާބުކުރުން. ްނިކުމެ ނުޑްްގުިޅގެން އަުޅގަ

ްބޭނުންދަންނަވާ ްލަން ްމަސްދުވަސް ްވެރިކަމަށް ްވާހަކަވަނީ ްނުފުއްދިގެން ްަވޢުދު ްބޭފުޅުްންދައްަކވަެވގެން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ން

ް ްވީްވަޑަްލަދުފުޅުގެން ްއަހަރުދުަވސް ްތިން ްސަބަބަކީ ްއެިއގަންނަވަްނާވނޭ. ްވަޢުެދއްތޯއޭ؟ްގެބޭފުޅުންްްއިރު ްކޮން ްުފއްދުނީ

ްސާބިތުަކމާ ްހަމަ ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްކެިރގެންނޭ ްްއެކު ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ްރަޙުމަތްފުޅާްهللاދަންނަވަނީ ްތަނަވަސް ްގެ

ް ްއާސަންދަ ްހުސްނުާވ ްދެންނެވި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެީކގަިއ ްފައްޓާނަމޭ.ްިއރާދަކުރެއްިވއްޔާުމ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ލަހެއްނުެވ

ްހަމައެއާެއކީގަް ްވަުޢދުވި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދޭން ްމުސްކުޅިންަނށް ްޖ5111ްެއި ްއިދާރަުކރެއްިވއްޔާ ްމަސްްރުފިޔާ ނުއަރީ

ް ްވަޢުދުވި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދޭން ްމުސްކުޅިންނަށް ްމަްސ5111ްްނިމިގެންދާއިރު ްޖެނުއަރީ ްއިރާަދުކރެއްިވއްޔާ ރުފިޔާ

ްލިބޭނޭ.ްހަމަްބޭނިޔަސްްނު ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްބުނިްފައިސާްނިމިގެންދާއިރު ްދޭން ްފައިސާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބޭނިޔަސް

ްޖުމްހޫރީ،ް ްޕީ.ޕީ.އެމް، ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްފޯރުކޮށްދޭނަމޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެހި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްޓަކައި ްކުިރއެުރމަށް ްަރއްޔިތުްނގެ ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްއެީއ ްކޯލިޝަނަކީ ްއުފައްދާަފއިވާ ްުގޅިގެން ްއެމް.ޑީ.ޭއ ދިވެހިރާއްޭޖގެް،
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ްއުފައްދާަފއިވާް ްޓަކައި ްަރއްކާތެިރަކމަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޓަކައި، ްހަމަޖެހުމަށް ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ްޓަަކއި، ްއަށް ތަރައްޤީ

ކޯލިޝަނެކޭ.ްއެްްކޯލިޝަްންފޫއަޅުވާަލއި،ްއެްކޯލިޝަންްަބއިބައިކޮށްލަންްިމއަދުްއެމް.ޑީ.ީޕްމީހުންްކުރާްމަސައްކަަތކީް

ނޑުމެންގެްަފސްއަހަރުްނިންމައިލާނީްއަޅުަގނޑުމެންްވީްވަޢުދުތައްްިދވެހިްބޭކާރުްމަސައްކަތެ ކޭ.ްއިރާދަުކރެވިްއޔާްއަުޅގަ

ްބަލައި،ް ްފަސްއެނބުރި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްހާލެއްަގއި ްެއއްވެްސ ްމިުއޅެނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފުއްދައިދީަފއޭ. ރައްޔިތުންނަށް

ްޤާއިމު ްހަމަނުޖެހުން ްމިތާނގައި ްދުވެ، ްފަހަތުން ްނޫނޭ.ްމީހުން ްވައްަޓއިލާކަށް ްެތރެއަށް ްބިރުވެރިކަމުގެ ްރައްޔިތުން ކޮށް،

ްްހޯދައިދީ،ް ްދިރިއުޅުމެއް ްއުފާެވރި ްފަދަ ްހިތްއެދޭ ްަރއްޔިތުން ްދިވެހި ްއިރާދަކުެރވިްއޔާ ްކޯލިޝަުނން ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްރައްޔިުތން ްދިވެހި ްއެކީަގއި ްހިމޭންކަމާ ްއޮމާންކަމާއި ްއަމާންކަާމއި ްއަކީ ްރާއްޖެއަކަށްްދިވެހިރާއްޖެ ދިރިއުޅޭ

ްހޯމްް ްއިރާދަކުެރވިްއޔާ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެީކަގއި ްޔަޤީންކަމާ ްކެިރގެން ްހަމަ ް ްއަޅުަގނޑު ްހަދައިދޭނަމޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ްއިތުބާރުކުރާްިދވެހިް މިނިސްޓަރުކަމުގައިްޢުމަރުްަނޞީދުްހުންނަވަިއގެންްދިވެހިާރއްޖޭގެްފުލުހުންނަކީްދިވެހިްަރއްޔިތުން

ްަޝއްެކއްްްރައްޔިތުންގެ ްހިުތގައި ނޑު ްައުޅގަ ްދޭތެރޭ ްހައްދަވައިެދއްވާނެކަމާ ްނަޞީރު ްޢުމަރު ްބަޔަކަށް ްލިބިފަިއވާ ލޯބި

ނޑުމެންް ްހުއްޓުވާނަމޭ.ްއަުޅގަ ްމާރާމާރީ ްހިނގާ ްމި ްމަގުތަްއމަތީގައި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއިރާދަުކރެވިްއޔާ ނޑުމެން ނެތޭ.ްއަޅުގަ

ްގެ ްމަރަމުން ްމީހުން ްގަސްުތަގއި ްމިްއިރާދަކުރެިވއްާޔ ްގެނެސްދޭނަމޭ. ްނިމުމެއް ްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ްގެންދިއުމަށް ންދާ

ނޑުެމންްތަކުރާރުކޮށްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީ،ްދިވެހިްރަްއޔިތުްންދުވަހަކު؛ްފަހުގެްތާރީުޚގައިް ސަރުކަރަކީްހަމަްއަުޅގަ

ްސަރުކާަރކަށް ްތަންފީޛުކުރާ ްޤާނޫނު ްއިންޞާުފވެރި، ްޢަދްލުެވރި، ްފަދަ ްނުދެކޭ ްހަދައިދޭނަމޭ.ްްދުވަހަކު ނޑުމެން ައޅުގަ

ްލޯކަްލް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްރައްޔިުތންނަށް ްިދވެހި ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ްގުޅުމަށްް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހަމަ ްބޭފުޅުންގެ ްތިޔަ ްއިންތިޚާބު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއިންތިޚާބްއަދި ކައުންސިްލގެ

ްކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްދެއްވާށޭ.ްޝުް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ 145ްމިހާހިސާބުން ްދާއިރާެގްް ްދެކުނު ްމައްޗަްނގޮޅީ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްަގޑީް ްބަހުސްގެ ްއަށް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްފުރުޞަތަށްްޢިއްޒަތްތެރި ގައި

ްމިް ްއަޅުަގނޑު، ްއެހެންކަމުން ްދިޔަީއ. ްއެ ްފުރުޞަތުއަރުަވއި ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ އެދިަވޑަިއގެންނެވި

ްމައްސަލަްއަށްްބަހުސްކުރުމުގެްމަރުޙަލާްނިމިގެންދިޔައީްކަމުަގއިްއިޢުލާންކުރަން.ް

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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ނޑުްމިްއެނބުިރލަނީްމިއަ އޮީތްޗައިާނގެްއެްގޒިމްްބޭންކުންްްގެްދަށުންްމ6.1ިއަށް.6.1ްްދުގެްއެޖެންޑާގެްދެން،ްއަުޅގަ

ހައުސިންްޔުނިޓުްހުޅުމާލޭގަިއ714ްްަހއުިސންްޔުނިޓުގެްތެރެއިނ1511ްްްނަގާްލޯނުންްއިމާރާތްކުރުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާް

ްއެދިްއިމާރާތްކު ްމުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުން ްއަލުްނ ްނިންމެވުމަށް ްނިންމާފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ ްގޮތުން ްބެހޭ ރުމާ

ްފޮނުވާފަިއާވް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްސިޓީ، ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ްމަޖިލީހަށް ްމައްސަލަ ްމި ްމައްސަލަ. ހުށަހަޅާފައިވާ

ްއްމުްއަރިުހގައިްމިހާރުްދަންނަވަން.ްސިޓީފުޅުްމަޖިލީހަށްްއިއްަވވަިއދެއްވުމަށްްއަމީންޢާ

ް

ް

ްވުން:މޭޒުންްއިްއވެްްއިދާރީ

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރަީއސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްރައްޔިތުންގެްهللا ްދަންނަވަމެވެ. ްވެދުންސަލާމަށްފަހު ޝާހިދަށް.

ް ްނަންބަރު ްއިދާރާގެ ް)57-/ޖ3/2113/1ްޭމަޖިލީހުގެ ،11ްް 2113ްޖެނުއަރީ ްއޮފީހުގެ ްމި ްާއިއ ްސިޓީ އޯަގސްޓ26ްްު(

2112ްް ްދަންނަވަމެވެ. ްަހވާލާދީ 1511ްްސިޓީއާ ްދެކުނުގެ ްޔުނިޓު ްަޗއިނާެގ4ްްަހއުސިން ްޓަަކއި ްއެޅުމަށް އަތޮެޅއްަގއި

އެްގޒިމްްބޭންކުންްދެްއވުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްލޯނުްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްވަނީްފާސްކޮށްެދއްވާފަްެއވެ.ްއެހެންނަމަވެްސް

ްތަފްސީލުތަކަށް ްލޯނުގެ ްްއެ ްއެކު ްބަދަލުތަކާ ްބަެއއް 26ްްައއި ްމަޢުލޫމާތުތައ2112ްްއޯގަސްޓު ްފޮނުވި ްޮއފީހުން ްމި ގައި

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރެއްވުަމށްފަހުްނިންމަވާފައިްވަނީ،ްއެްލޯނުްނެގުމާްމެދުްއުސޫލެއްް

ްދެކުނު ްކަމަށާއި ްއެއްބަސްެވަވޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިޓީން 4ްްެގްގޮތުން ްހަމަޖެހިފައިވާ ްއެޅުމަށް ހައުސިްނ1511ްްއަތޮޅެްއގައި

ް ްދެކުނުގެ ްވަނީ ްނިންމާފައި ްސަރުކާރުން ްިއމާރާތްކުރުމަށް ްޔުނިޓުތަކެއް ްހައުސިން ްހުޅުމާލޭަގއި ްތެރެއިން 4ްޔުނިޓުގެ

ް ްދިރާސާ؛ ްބެލުމުގެ ްމިންވަރު ްބޭނުންވެފަިއވާ ްބޯހިޔާވަހިކަމަށް ްހެދުނު ްގޮތަށް ްނިސްބަތްވާ ްނީޑްްސްއަތޮޅަށް ހައުސިން

ް ްވާތީ، ްަކމަށް ްފަހުގައި 1511ްްއެސެސްމަންޓަކަށް ްތެރެއިން ްޔުނިޓުގެ ްހުޅުމާލޭގައ714ްްިހައުސިްނ ްޔުނިޓު ހައުސިން

ް ްކަމަށާއި ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ްކަމަށް ްގޮތެއް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްފޮތުަގިއ2112ްްއިމާރާތްކުރުމަކީ ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ަވނަ

ްެއޅުމ1511ްަ ްޔުނިޓު ްހައުސިން ްދެކުނުގެ ްވަނީ ްހަމަޖެހިފައި ްވީނަމަވެްސ4ްްށް ްބަޔާންކޮށްފައި ްކަމަށް އަތޮޅެްއަގއި

ްއިތުރަށްް ްހުޅުމާލެ ްމަޢުލޫމާތުތަކުަގއި ްގުޅޭ ްލޯނާ ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްޓްރެޜަރީން ްއެންޑު ްފިނޭންސް ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ްގެނައުމަށޭ ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްސަމާލުަކމަށް ްެއްބަދަލު ްވާތީ ްބަދަލުްފާސްކުރުމަށްްހިމަނާފައި ްމި .ްއެހެންނަމަވެސް

97ްޓަކައިްމަޖިލީހުގެްތަޅުުމގަިއްނެގުނުްވޯުޓްފާސްވެަފއެއްްުނވެްެއވެ.ްިދވެހިރާއްޭޖގެްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ތީންްލޯނުެގްވަނަްމާއްދާގެް)ނ(ްއަށްްރިޢާޔަތްކުރާއިރުްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފައިވާްޤާނޫނެްއގަިއވާްގޮތުގެްމަ

ްފަރާތަށްް ްހިންގާ ްވެރިކަން ްޤަބޫލުކުރުމަކީ ްހޯދުމާއި ްފަިއާސ ްމުދަލާއި ްގޮތަކުން ްއެނޫންެވްސ ްނުވަތަ ގޮތުަގއި

ްއުސޫލުތަކާިއް ްތަބާވާންޖެހޭ ްނެގުމުގަިއ ްލޯނު ްފަރާތުން ްހިންާގ ްވެރިކަން ްމިގޮތުން ްއަދި ްކަމެކޭ. ހުއްދަކޮށްފަިއވާ

ނޑަ ްކަ ްއިޖުރާއަތްތައް ްޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ްޤާނޫުންނަންބަރު ްވަނީ ްޤާނޫނުގައޭ.ް،2116/3ްައޅާފައި ްމާލިއްޔަުތގެ ދައުލަުތގެ
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ް ްޤާނޫުނގެ ްމާލިްއޔަތުގެ 5ްްދައުލަތުގެ ް)ހ(ގެ ްާމއްދާގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ2ްްވަނަ ްރިޢާޔަތްުކރާއިރު ވަަންނަންބަރަށް

ްތަފްސީލުތަކަ ްހިމެނެންވާ ްހުށަހެޅުމުގައި ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހަށް ްބޭނުންާވްރައްޔިތުންެގ ްނަގަން ްދައުލަތަށް ްބަލާއިުރ ށް

ްނަގަްން ްދަރަންޏަށް ްނުވަތަ ްގުިޅގެން، ްފައިާސއާ ްޭބނުންވާ ްަނގަން ްގޮތުަގއި ްލޯނުގެ ްދައުލަތަްށ ްއަދަދާިއ ފައިސާެގ

ްފައިސާްްހޯދުމަށްްކުރަންޖެހޭް ްއެްލޯނުްނެގުމަށްްުނވަތަްއެ ްދައްކަންޖެހޭްއިންޓްރެސްާޓއި ބޭނުންވާްފައިާސއާްުގޅިގެން

ްގޮުތގަިއްއެ ްލޯނުގެ ްދައުލަތަށް ްތަފްސީލާ، ްއެންމެހައި ްޚަރަދުކުަރންޖެހޭ ްގޮތުން ްުގޅޭ ްކަމާ ްނުވަަތ ްޚަރަދުތަުކގެ ންމެހައި

ނަގަންްބޭނުންވާްފައިސާްނުަވތަްދަރަންޏަށްްނަގަންްބޭނުންވާްފައިސާްހޯދަންްބޭނުންވަނީްކޮންްބޭނުމެއްގައިްކަމާއިްއެް

ޏަށްްއެްފައިސާްހޯދުމުގެްސަބަބުންްހާސިލުވާނެްތަރައްޤީގެްއަާމޒަކީްކޮަބއިކަމާ،ްލޯނުްނެގުމުގެްސަބަބުންްނުވަތަްދަރަން

ްނުވަަތް ްަފއިސާ ްނަގާ ްގޮތުަގއި ްލޯނުގެ ްދައުލަތަށް ްކޮަބއިަކމާ، ްައކީ ްފައިސާ ްކުރާނެ ްޤައުމަށް ްސަބަބުން އެކަމުގެ

ްމުހި ްފަދަ ްމުއްދަތު ްލާޒިމުކުރާ ްދައުލަތަށް ްދައްކަން ްއަނބުރާ ްފައިސާ ްއެވެ.ްދަރަންޏަށް ްހިމެނެ ްމަޢުލޫމާތުތައް އްމު

ްކޮންމެް ްހަމަޖެހޭ ްދިނުމަށް ްދައުލަތަށް ްދިވެހި ްފަރާތްތަކުން ްބޭުރގެ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްމަޝްރޫޢުތަްއ ްއެކި ތަރައްޤީގެ

ްވީހިނދު،ްަދއުލަތުގެް ްަކމުގައި ލޯނަކީްއެްމަޝްރޫޢުްހިންގުަމށްްޓަކަިއްފުރިހަމަްދިރާސާތަެކއްްކުެރިވގެންްނެޭގްލޯނެއް

ލިއްޔަތުގެްޤާނޫނާްެއްއގޮތަށްްހުށަހެޅޭްލޯނުތައްްނެގުމަށްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފާސްވެފައިްއޮތުމަކީްއެްޤާނޫނުަގިއްމާ

ްޤަބޫލުކުރަމެވެ.ް ްކަމަށް ްކަމެއް ްލާޒިމު ްކުރަން ްޓަކައި ްއިޖުރާއަތްަތްއްފުރިހަމަކުރުމަށް ހަުއސިނ1511ްްްބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ް ްަޗއިނާެގ ްގޮތުން ްުގޅޭ ްސަރުޚާރުންްޔުނިޓާ ްގޮތް ްބޭނުންކުރާނެ ްލޯނު ްހަމަޖެހިފައިވާ ްެނގުމަްށ ްބޭންކުން ެއގްޒިމް

ްެއގޮތުންް ްމަްއޗަްށްބިނާކޮށެވެ.ްއަދި ްދިރާސާގެ ްކުެރވިގެްނ،ްއެ ްދިރާސާއެއް ްފަދަ ްދެންނެވި ްމި ްވަނީ ްއެ ނަޑއަޅާފައި ކަ

1511ްް ްދެކުުނގެ ްވަނީ ްހަމަޖެހިފައި ްއަޅަން ްުފރަތަމަ ްޔުނިޓު ްނީްޑސްްއަތޮޅ4ްުހައުސިްނ ްވީނަަމވެސް ްކަމަށް ަގިއ

ްރިޢާޔަތްކޮްށ،ް ްއެޅުމަށްްމ796ްްިއަތޮުޅގައ4ްްިއެސެސްމަންޓަކަށް ްއިތުރަށްްހައުސިންްޔުނިޓު ހައުިސންްޔުނިޓަށްްވުރެ

ްބޯހިޔާވަހިކަމަށްް ްބިނާކޮށް، ްއަށް ްދިރާސާ ްހާލަތުގައި ްެއ ްއަދި ްފާހަގަކުރަމެވެ. ްވެސް ްނެތްކަން ްނީެޑއް ވަގުތު

ް ްޖުމްހޫރިއްާޔގެްބޭނުންވެފައިވާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެޅުމަކީ ްޔުނިޓުތައް ްހައުިސން ްބާކީ ްަސރަހައްދެއްަގއި އެހެން

ްސަރުކާރަށްް ްހިނދަކު ްޚިލާފުނުވާހާ ްއުސޫލުތަކާ ްބަޔާްނޮކށްފައިވާ ްޤާނޫނުތަުކގައި ްގުޅޭ ްކަމާ ްާއއި ޤާނޫނުއަސާސީ

ްކުރުމުގެ ްއެަކން ްއެފަަދއިން ްއަދި ްެދކެމެވެ. ްކަމަށް ްކަމެއް ްސަުރކާރުންްްކުރެވިދާނެ ްއޮތުމަކީ ްފަހިވެފައި ފުރުޞަތު

ްވެްސް ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްގެންދިޔުމަށް ްކުރިއަށް ްގޮތެްއގައި ްއެދެވޭ ްތަރައްޤީެގްމަޝްރޫޢުތައް ްބޭނުންވާ ހިންގަން

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހަމައެހެންމެ، ްމަޖިލ93ްީފާހަގަކުރަމެވެ. ްރަްއޔިތުންގެ ްވަނީ ްަބޔާންކޮށްފައި ްމާއްދާގައި ހުންްވަަނ

ްޚަރަދުް ްވުރެ ްމިންވަރަށް ްބަޖެޓުގަިއާވ ްފާސްކޮށްފަިއވާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމެނުވީ ހުއްދަލިބިގެން

ނަޑއަޅާަފއިވާްނަަމްއެްޚަރަދެއްްކުރަންވާނީްއެް އިތުރުކޮށްގެންުނވާނެްކަމަށާ،ްބަޖެޓުގައިްވަކިްކަމަކަށްްޚަރަުދކުރުމަށްްކަ

ް ްމިދެންނެވި ްކަމަށެެވ. ްެއކަނި ްގުިޅގެންްކަމަކަށް ްލޯނާ ްބޭންކުގެ ްއެްގޒިްމ ްޗައިާނގެ ްވެސް ްބަާލިއރު ްއަށް ނުކުތާ

ްވަނީް ނޑައަޅާަފއި ްކަ ްުކރުމަށް ްޚަރަދު ްއެ ްކަމާއި ްހަމަޖެހިފައިނުވާ ްޚަރަދުކުރަން ްއިތުރަށް ްވުރެ ްމިންވަރަށް ބަޖެޓުގަިއވާ



30 

 

ވެސްްބަދަލެއްްއައިސްަފއިނުާވކަްންހައުސިންްޔުނިޓުްއެުޅމަށްްކަމަށްވެފައިްއެްއަދަދަށްްވެސްްނުވަތަްބޭނުމަށ1511ްްް

ް ްދެކުުނގެ ްބިނާކޮށް ްަމއްޗަށް ްއެސެސްމަންެޓއްގެ ްނީޑްސް ްނިންމުމަކީ ްހަމައެކަނި ްނިންމި 4ްފާހަގަކުރަމެވެ.ްސަުރކާރުން

ްއޮތްް ްއެްނީޑު ްހައުސިންްޔުނިޓުތައް ްއިމާރާތްކުރުމަށްފަހު،ްބާކީވާ ްމިންވަރަްށްހައުސިންްޔުނިޓުތައް ްބޭނުންވާ އަތޮޅުަގއި

ހެންްސަރަހައްދެއްަގއިްެއޅުމެވެ.ްއަދިްެއގޮތުންްއެްނީޑުްޮއތީްހުޅުމާލޭގައިްކަމަށާ،ްހުޅުމާލޭގައިްދިރިުއޅޭްރައްޔިތުްނެގްއެ

ތެރޭގައިްހިމެނޭްގިނަްއަދަދެއްގެްރައްޔިތުންނަކީްބޯހިޔާވަހިަކމަށްްބޭނުންވެފައިވާްއަތޮޅުތަުކގެްރައްޔިތުންްކަމުަގއިްވެްސް

ްފާހަގަކު ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ 111ްްރަެމވެ.ްރަްއޔިތުންގެ ް)ހ(ގެ ްމާއްާދގެ ްނަންބަރަށ8ްްްވަނަ ވަނަ

ްފަރާތުންް ްމަޖިލީހުގެ ްގެރެންޓީދިނުމުގައި ްފަރާތުން ްދައުަލތުގެ ްލޯނުނެގުމާއި ްސަުރކާރުން ްވެސް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު

ޔަތުްކޮމިީޓގެްމަސްއޫިލއްޔަެތއްްކަމަށްްާވއިރު،ްެއްއަދާކުރަންޖެހޭްދައުރާްުގޅިގެްންކުރަންޖެހޭްކަންކަންްކުރުމަީކްމާލިއް

މާއްދާގައިްބަޔާންކުރާްރަްއޔިުތންގެްމަޖިލީހުގެްދައުރުްބަޔާންކޮށްފައިްވަނީްދައުލަުތގެްމާިލްއޔަތުްޤާނޫނުަގއިްކަމަްށްފެނެް

ްފު ްކަންކަންްނިންމުމުގެ ްެލވަލެްއަގއިްނިްނމަންޖެހޭ ްމައިކްރޯ ްގޮުތން ްގުޅޭ ްއިޚްތިޔާރާިއްބާރުްއެވެ.ްއަިދްލޯނުތަކާ ރިހަމަ

ްތަރައްޤީް ްސަރުކާރުން ްނަމަ ްއޮތް ްއެކަން ްގޮތަކަށް ްެއނޫން ްކަމުގައްާޔއި ްފަރާތަށް ްހިންގާ ްވެރިކަން އޮންނަންވާނީ

ްނުކުތާތަކަށްް ްވީމާ،ްއިސްވެދެންެނވި ްއެވެ. ްނުފެނެ ްކަމަކަށް ްހާސިލުކުރެވިދާނެ ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްސަރުކާރުން އަމާޒުތައް

ްރިޢާޔަތްކުރާއިރު ްހަދާް، ްޓަަކއި ްއެކަމަށް ްސަރުކާުރން ްނިންމެވުންތައް ްމިފަދަ ްނިންމަވާ ްމަޖިލީހުން ަރއްޔިތުްނެގ

ްަނގާް ްބޭންކުން ްއެްގޒިމް ްޗައިާނގެ ްއަދި ްއެދެމެވެ. ްނިންމަަވއިެދއްވުން ްގޮތެއް ްރިޢާޔަްތޮކށްދެއްަވއި އެސެސްމަންޓުތަކަށް

ް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްއިމާރާތްކުރުމަށް 1511ްްލޯނުން ްަހއުސިން ްތެެރއިން ްހުޅުމާލޭގަިއ714ްްޔުނިޓުގެ ްޔުނިޓު ހަުއސިން

ްއެިދް ްމުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުން ްއަލުްނ ްނިންމެވުން ްނިންމަވާފައިާވ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންެގ ްގޮތުން ްބެހޭ އިމާރާތްކުރުމާ

ް ްއެދެމެވެ. ްޤަބޫލުކުރެްއވުން ްއިޙްތިރާމު 22ްްދެންނެވީމެވެ. 1435ްޞަފަރު .25ްް ްޚާދިމުކ2113ުޑިެސމްބަރ މް،ް.

ްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.ްهللاްޢަބްދު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްވަނީ ްހަމަޖެހިފައި ްބަހުސްކުރުމަށް ްއަށް ްމައްސަލަ ްމި ްއެހެންކަމުން،1އާދެ! ްއެދިވަޑައިގަންަނާވ9ްްގަިޑއިރު. މިހާރު

ްފުރުް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްގެންދާަނން. ްފުރުޞަތުއަރުވަމުން ްމެންބަރުންނަށް ްވިލުފުށީްޢިއްޒަތްތެރި ްއަރުވަނީ ްމި ޞަތު

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދަށް.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

އައްސަލާމްްޢަލައިކުމް.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްާއދެ!ްމިއަދުްސަރުކާރުންްޗައިނާގެްއެްގޒިމްްބޭންކުގެްްލޯނުް

ްދަ ްއެހީގެ ްއަޅާ ްއަލުްނ1511ްްށުން ްނިންމުމެއް ްނިންމާފައިވާ ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްމެދުގަިއ ްޔުނިޓާ ހައުސިން
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ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމިކަާމ ްފޮނުއްވާފަިއވާީތވެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޓަކައި މުރާޖަޢާކުރުމަށް

ްސިޓީ ްމި ްއާދެ! ްދަންނަވައިލާނަން. ްމިއަދު ްގޮތް ްދޭންޖެހޭްވިސްނުންހުރި ްރައްޔިތުންނަށް ްފަދައިން ްފާހަގަކުރެްއވި ަގއި

ްސަރުކާުރގެް ްބޮޑަށް ްވުރެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްއޮްނނަންވާނީ ްޒިންމާ ްފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ްޚިދުމަތް ްއަސާސީ ޚިދުމަތް،

ް ްތަްނފީޛުކުރުމުގެ ްކަންކަން ްޚިުދމަތްދިނުމުގެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްަތންފީޛު؛ ްެއކަންކަން މަްސއޫލިްއޔަތުްއަތްމަތީގަިއ.

ްއެީއް ްފުއްދުމަކީ ްވަޢުދުތައް ްވެަފއިާވ ްރައްޔިތުންނަށް ްވަޢުުދތައް، ްސަރުކާރުގެ ްއަދި ްސަރުކާރު. ްފަރާތަކީ ހަވާލުވެފަިއވާ

ްގޮތްތަކެއްް ްވަނީ ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްގޮތުން ްބެހޭ ްޔުނިޓުތަކާ ްހައުސިން ްމި ްއަދި ްކަމެއް. ްކުރަްއވަންޖެހޭ ސަރުކާރުން

ްނި ނަޑއަުޅއްަވއި ްސަރުކާރުންްކަ ްގުިޅގެން ްއޮތުމާ ްކަންބޮޑުވުެމއް ްސަރުކާރު ްމެދުަގއި ްެއކަމާ ްއެހެންނަމަވެސް ންމަވާފަ.

ަހއުސިންްޔުނިުޓގެްތެެރއިންްދެްބައިކުޅަްެއއްްބަިއްމިްއޮތ1511ްްީއަލުންްމިކަންްމިްއޮީތްމިްމަޖިލީހަށްްފޮނުވާފަ.ްއެް

ްހައުސިންް ްބާކީ ްއަދި ްހަމަޖައްސާފަ. ްެއޅުމަށް ނަޑއަޅުްއަވއިްްހުޅުމާލޭގައި ްކަ ްއޮތީ ްމި ްދިމާތަްއ ްއަޅާނެ ޔުނިޓުތައް

ނުޑްސާފުކޮށ4ްްްނިންމަވާފަ.ްއެއީްެދކުނުގެް ނޑައަުޅްއވާފަ.ްއާދެ!ްމިކަމާްބެހޭްގޮތުްންވެސްްއަުޅގަ އަތޮޅުަގއިްކަމަށްްކަ

ްތިބީ ްބޭުނންވެފައި ްކަމަށް ްމި ްވަނީ ްަކމުގައި ްމި ްވިދާުޅވޭ، ްއެބަ ްސަުރކާރުން ްބޭނުންވަނީ ްބަެޔއްތޯްްދަންނަވަން ކޮން

ބެލުމަށްްޓަކައިްސާރޭވގެްމަސައްކަެތއްްކުަރްއވާފައޭ.ްއެހެންވީމާ،ްބޭނުންވާްަބޔަކަށްްިމކަންްކޮށްދޭއިުރގަިއ،ްހަުއސިްން

ޔުނިޓް؛ްއާދެ!ްމިފަދަްކަމަކަްށްބޭނުންވާްފަރާތަށްްމިްފުރުޞަތުްދިނުމަކީްވެސްްއަުޅަގނޑުމެންްވިސްނަންޖެހޭްކަމެްއ.ް

ްައޅު ްއެހެންކަމުން، ްވެްސ ްދައުުރ ްމި ްމިމަޖިލީހުގެ ްހުށަހެޅުމަކީ ްިމއަދުގެ ްހަމަވެގެންދިއުމ31ްްާަގނުޑގެ ިޑސެމްބަރަށް

ްޓަކަިއ2ްްއެުކގަިއްކުރިޔަްށްއޮްތް ްނިންމުމަށް ްަމއްސަަލްައވަހަށް ްމި ްވާީތވެ ްކަމަށް ްުދވަސްތަަކށް ްބަންދު މަސްދުވަހަކީ

ްމަޖިލީ ްމި ްބަދަލުަގއި ްޮފނުވުމުގެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމައްސަލަ ްއަީކްމި ްމައްސަލަ ްމި ްއާދެ! ްނިންމުން. ްގޮތެއް ްމިއަދު ހުން

ްއަިދް ްސަރުކާރުން ްމެދުގައި ްެއގޮާތ ްއެހެންނަމަވެސް ްނިންމަވާފަ. ްވަނީ ްގޮތެއް ްފެންނަ ްކޮމިޓީްނ ްމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން،

ްސަރުކާރަ ްއަދި ްގޮތަށް، ްބޭނުންވާ ްސަރުކާރުން ްހުށަހަޅަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެދިފަިއވާީތވެ، ްލަފަޔަކަށް ްފެންނަްއިތުރު ްށ

އަޮތޅަށްްއިްސކަންދީގެންްމިކަންްުކރިޔަށްްގެންދިޔުމަށްްސަުރކާަރށްްމިބާރުްދޭން.ްއެއީްއެކަްނ4ްްގޮތަކަށް؛ްމިްދެންނެވިް

ް ްއެ ްކުރަްއވާނީ. ްމިކަން ްސަރުކާރުން ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނ4ްްކުރުމުގައި ްއަދި ްވެސް ައތޮޅުގައި

ްއި ްބޮޑަްށ ްވެްސ؛ ްއަތޮޅުތަުކގައި ްއެންމ4ްްެސްކަންދޭނީ ްގޮތަކަށް، ްފެންނަ ްސަރުކާރުން ްދިނުމަށްފަހުގައި އަތޮޅަށް.

ނުޑްހުށަހަޅަން.ްއެީއް ްގެންިދޔުމުގެްބާރުްސަުރކާރަށްްދޭންްއަުޅގަ މަޞްލަޙަތުްހުރިްރަނގަޅުްޮގތަކަށްްމިކަންްކުރިޔަށް

ނޑުމެންްމިކަންްމިގޮތަށްްފާސްކޮށްފިްމިްލޯނުްޚަރަދުކުރައްވަންޖެހޭނީްއެގޮތަށްްކަމަށް.ްއާދެ،ްހަމައެހެންމެްމިއަ ދުްއަޅުގަ

ްމެންބަރުނެްގް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްއަދި ްފަސޭހަވެގެންދާނެ. ްވަރަށް ްކުރަން ްމިކަން ްސަރުކާރަށް ްވާނަމަ، ކަމުގައި

މަޖިލީހުގެްްކަންބޮޑުވުންްއޮްތކަމުަގއިްވާަނމަ،ްސަރުކާރާްއެކަމަށްްހިއްސާކޮށްފިްކަމަށްްވަންޏާްސަރުކާރުންްރައްޔިތުންގެ

މެންބަރުންްދައްކަވާްވާހަކަފުަޅށްްރިޢާޔަތްކުރައްވާނެ.ްއަދިްެއްކަންކަމަށްްއިސްކަންދީގެންްމިކަންްކުރާނެކަމުގެްގެރެންީޓް
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ްކެރޭްދޭން.ްއެެހންވީމާ،ްމިގޮުތގެްމަތިންްމިަކންްކުރާނެްކަމަށްްވަރަށްްޮބަޑށް ނުޑްުއއްމީދުކުރަން.ްްއަޅުަގނޑަށް އަުޅގަ

ްހެޅުމެއްްމިްދަންނަވަނީ.ްއެްހުށަހެޅުންްއިތުރަށްްތަފްސީލުކުރަންްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުން...ްްއަޅުަގނުޑގެްހުށަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ްދަނީ.ް ްމި ްކުރަމުން ްއަނެއްާކވެސް ްބަޣާވާތެއް ްބޮޑު ްވަަރށް ްމިއީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ނަޑއެޅިް ްކަ ްއޮތް ްއަތޮޅަށް ްހަތަރު ްދެކުނުގެ ްލޯނަށ1511ްްްގެން ްނަގާފައި ްލޯނު ްމި ްއާދެ، ްޔުނިޓް؛ ހައުސިން

ްމިކަމާް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނެހެދޭނެ. ްގޮތަކަށް ްބޭނުންހާ ްސަުރކާރުން ްއެގޮތަށް. ްެވްސ ްއޮތީ އެޕްރޫވަލްދީފައި

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްވެސް. ްދަންދެން ްއަށް ްނޭވާ ްފަހު ްއެންމެ ްދެކުނުގެްއިހުތިޖާޖުކުރާނަން ްމީހުން. ްދެކުނު ންނަކީ

އަތޮޅުތަކަށްްނިސްބަތްވާްމީހުން.ްމިްލޯނަކީްމިއީްމިްމީހުންނާްބެހޭްކަމެއްްނޫން.ްމިއީްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުަގއިްަޗއިާން

ްޔުިނުޓް ްަހއުސިން ްހުރި،ްުފވަްއމުލަކުގައި ްއެބަ ްޔުނިޓު ްހައުިސން ްލޯނެއް.ްތިނަދޫަގއި ްޮއތް ްނަގާަފއި ްބޭންކުން އެްގޒިމް

ްހައުސިންްއެ ްހުރި ްބެހިފައި ްރަށްތަަކށް ްެއކި ްއަތޮޅުގެ ްހުވަދު ްއަދި ްހުރި. ްއެބަ ްޔުނިޓު ްހައުިސން ްއައްޫޑަގއި ްހުރި، ބަ

ްީކއްެވގެންޯތް ްތަނެއްގަ. ްބޭނުން ްއަޅަްނވީނޫންތޯ ްނަންގަަވިއގެން ްލޯނު ްއަށް ްއަމިއްލަ ްމީހުން ްމި ްހުރި. ްއެބަ ޔުނިޓު

ްއު ްމި ްފޭރިގަންނަން ްޣަސްބުން ްމުދާ ްމިކަންްބައެްއގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުކުރާަނން. ްދުލެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ޅެނީ.

ްނޯންނާނެ. ްަތނެއް ްއެއްވެސް ްލޯނުގައިްްމުރާޖަޢާކުރާނެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްލޯނުގައިވާ ްމި ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްއެިޅގެންދިއުން ްޔުނިޓުަތއް ްހައުސިން ްމި ްމަތިން ްގޮުތގެ ްބަޖެޓުގަިއވާ ްގޮތުެގްމަތިން ްއޮތް ްގޮތެްއްނިންމާފައި ްނޫން .ްއެ

ްއާް ްނަންގަވަންވީނޫންތޯ ްލޯނު ްއަށް ްއަމިއްލަ ްމީހުން ްމި ްއެޅުމަްށ ްޔުނިޓު ްހައުސިން ްތަންތަނުަގިއ ްއެހެން ނުވާނެ.

ް ްއަނިޔާކުރަން، ްމީހުންނަށް ްދެކުނުގެ ްައބަދުމެ ްއެއްޗެްއ؛ ްލިބެންޖެހޭ ްބަޔަކަށް ްކީްއެވގެންތޯ އަހަރުެގ31ްްސަރުކާރުން.

ްއަް ްއަނެއްކާ ްކުރީ ނޑުމެންނަށްްސަރުކާރު ްއަުޅގަ ްގޮސް ްގޮތަކަްށ ްއެދުނު ްގޮތަށް، ްބުނި ްބޭބެ ްއޭނަގެ ްހަމަ އިސް

އަތޮުޅގަިއ4ްްއަނިޔާކުރަންްމިްފެއްޓީ.ްއަުޅަގނޑުމެންްދުލެއްްނުކުރާނަން.ްއަޅުަގނޑުމެންްދުލެއްްނުކުރާަނން.ްދެކުނުގެް

ްާޚއްޞަ ްޮގވާލަން، ނުޑ ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެންމެހައި ްޢިްއޒަތްތެރިްތިބި ްފުވައްމުލަުކގެ ކޮށް

ްހުިރް ްފުވައްމުލަކަށް ްއިހުތިޖާޖުކުރަްއވަންޖެހޭނޭ. ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްކަުމގަިއ ްމި ްޮގވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ މެންބަރުންނަށް

ްވެްސް ްވޯެޓއް ްއެންމެ ްއިންތިޚާބުގައި ްކައުންސިލު ްމަޖިލީހާއި ްރައްޔިތުްނގެ ނަޑިއލާކަށްނުވާނޭ. ްކަ ްޔުނިޓުތައް ހައުސިން

ްދީގެ ްދެކުނުގެ ްނަމަ. ްވަނީ ްކަމަށް ްކުޅެލައިިފ ްމިއާ ްސަރުކާރުނ4ްްްންނުވާނޭ ްމި ްެއހާހިސާބުން. ްވަކިކޮށްީލއޭ އަތޮޅު

ް ްސަރުކާރެއ4ްްްދެކުނުގެ ްވަކި ްޖެހޭނީ ްއަނެއްާކެވސް ްއެހެންނޫނިއްޔާ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްމިހާހިސާބުން. ްވަކިކޮށްީލއޭ އަތޮޅު

ްމިްސަރުކާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނެހެދޭނެ.ްއެހެނެއްްއިޢުލާންކުރަންޖެހޭނީ ްނަމަ.ްެއހެންނެއް ްވަނީ ްކަމަށް ްބޭރުކޮށްލައިފި ރުން

ްއެކަމާް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރެވޭނެ ްައޅުަގނޑުމެންަނށް ްެއއީ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ނެހެދޭނެ

ްައޅަ ްހޯެޑއްދޫގައި ްމަޑަވެލި، ްއަދި ްޓަކައި ްއެޅުމަށް ްޔުނިޓު ްހައުސިން ްތިނަދޫގެ ްހައުސިންްއިހުތިޖާޖުކުރާނަމު. ންޖެހޭ
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ްތަނުގައިް ްމި ްއަޅުަގނެޑއް ްދާއިުރ ނޑާލަިއގެން ްކަ ްެއއްޗެހި ްހުރި ްއަށް ްާދއިރާ ްއަުޅަގނޑުގެ ްޓަަކއި ްއެޅުމަށް ޔުނިޓު

ްކުރަން.ް ްކަންތައްތައް ްބޭނުންވާ ްމީހުންނަށް ްއެ ނޑަކީ ްއަޅުގަ ްމީހެއް ްހުރި ްފޮނުވާފައި ްމީހުން ްއެ ްނީންނާނަން. މަޑަކުން

ްސަރުކާ ްނުޖެހޭ ްގޮަތކަށްްއަޅުަގނުޑ ްއަނިޔާާވ ްީމހުންނަށް ްއެ ްގޮތަކަށް ްބޭނުންހާ ްސަރުކާުރ ްގޮތަކަށް، ްއެދޭ ުރން

ްމިް ްތާއީުދކުރާނަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްޮކށްފި ްރަނގަުޅކަމެއް ްވެސް ްސަރުާކރުން ްކުރާކަށް. ކަންތައްތަްއ

ްސަރުް ްއަދި ްެއއް. ްއަިނޔާ ްދޭ ްމީހުންނަށް ްއެ ްސަރުާކރުން ްަކނަޑއެިޅގެން ްޭދްކަމަކީ ްއަތޮޅަށް ްހަތަރު ްދެކުނުގެ ކާރުން

ވަރަށްްބޮުޑްބޭއިންސާފެއް.ްައދިްމިއީްރާއްޭޖގެްަރއްޔިތުންަނށްްކުރެޭވްމަލާމާތެއްްމީ.ްއަިދްއުތުރުެގްހުރިހާްރަށްރަށަށްް

ްދެކުނަ ްތެރެއިން ްސަރުކާރު ްއަދްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވެސް. ްތެެރއިން ްސަރުކާުރގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކުރެވިަފިއ ްކަންތައްތައް ށްްއެހެރީ

ނަޑއެޅިފައިްއޮތްްތިންްސަޭތކަްމިލިއަން،ްއަދިްޑޮލަުރގެްަމޝްރޫޢެއްްމީް ބޯހިާޔަވހިކަން.ްމިކަންްކުރަންޖެހޭނ1511ްްީކަ

ްފޮނުވީމާް ްމަޖިލީހުން ްއަުޅަގނޑުމެން ްޓަކައި ްނުކުރުމަށް ްމިަކން ްެވސް ްއޭުރަގއި ްގޮތަށް. ްލިުޔއްވާަފިއާވ ްފޮތުގައި ބަޖެޓު

ްގޮ ްމަޖިލީހަށް ްމުިޅ ްމުރާޖަޢާކުރަންވީ.ްއަނެއްާކވެސް ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަމަކާތޯ ްކޮން ްމުރާޖަޢާުކރާށޭ. ންޖައްަސވާފައި

ްއެީއީކް ްކަމެއް. ްއެ ްމުރާޖަޢާކުރަންވީ.ްނުވާނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޭޅުމަށްތޯ ްޔުނިޓު ްހައުސިން ްއަތޮުޅގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްސުޕްރީމް ްމުރާޖަޢާކޮށްބަލަ. ްމުރާޖަޢާުކރަންޖެހެނީ. ްކަމެއްތޯ. ްިވޔާނުދާްކުރެވޭނެ ްހުރި ްނެރެފައި ްތަންތަުނން ކޯޓުންނާއި

ްބޮުޑްބަޣާވާެތްއް ްރާއްޖޭަގއި ްމީހުންނަށް ްއެ ްނޫންތޯ ްެއދެންވީ ްއަނެއްާކ.ްސަރުކާރުން ްޫނންތޯ ްމުރާޖަޢާކުރަންވީ ޙުކުމްތައް

ނުންްކޯޓުތަކުންްކޮށްގެންްއަދިްރާއްޖޭގެްރައްިޔތުންްއެޅިްވޯޓުްއެކިްގޮތްގޮަތށްްބަދަލުކުރުމުގައިްފުރުޞަތުދީގެން،ްއެްތަ

ްލިޭބް ްަރއްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްވާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްގޮވާިލއްާޔ ްމުރާޖަޢާކުރަން ްުޙކުމް ްއެ ްނެރުނުއިުރ ްުޙކުމް ފާޑުފާޑުގެ

ްއޮތީް ްބަޖެޓު ްލިޔުްއވާފަ. ްޮއތީ ްފޮތުަގއި ްބަޖެޓު ްކަމެއް. ްމި ްނުވާނެ ްމުރާޖަޢާކުރަންޖެހެނީ. ްމަޙްރޫމްކުރަންތޯ ޙައްޤަކުން

ްފާ ްތިބިްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮމިޓީަގއި ްމާލިއްޔަތު ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްމިކަން ްެވސް ްއަހަރުަގއި ްމިދިޔަ ްއަނެއްކާ ސްކޮށްދީފަ.

ްއެގޮތަށްް ްލޯނެއް ްއޮތް ްދެްއވާަފއި ްސަރުކާރުން ްޗައިނާ ްކޮންޓްެރކްޓަށް؛ ްބަޔަކު ްަވކި ްރިޝްވަތުީދގެން، ބަޔަކަށް

ް ްކޮމިީޓން ްމާލިއްޔަތު ްނުކުރެވޭނެ. ްދުލެއް ްމީހުންްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްއެ ްއަދި ްމީ. ްއެއް ްޖަރީމާ ްބޮޑު ްވަރަށް ހިންގާ

ްމިއީ.ް ްނުރަްއކާތެރިކަމެްއ ްޮބޑު ްވިޔާނުދާ، ްބޮޑު ްުކރަންޖެހޭ، ްޑީލްއަުޅވަިއގެން ްމީހުންނާއި ްތިބި ްއެތާ ްގޮަތކަށް ބޭނުންވާ

ްނިންމާލަމު ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުދޭނަން. ްެއއް ްޖާގަ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްޓަކަިއ ްކުރުމަށް ްވެސްްމިކަން ން

ްހުވަދުް ްާއއި ްއަްއޑޫ ްފުަވްއމުލަކާއި ްޚާއްޞަކޮށް ްއިޞްލާޙަށް،ްއަދި ްމި ްމީހުންނަށް ްައތޮޅަށް ްހަތަރު ްދެކުނުގެ ގޮަވއިލާނީ

ްވޯެޓްއް ްއެންމެ ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްއިދިކޮޅުނަހަދައިފި ްމިއާ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްނިސްބަްތވެަވޑަިއގަްނނަވާ އަތޮޅަށް

ްއެން ްނުދެްއަވއްޗޭ. ްރަްއޔިތުންނަށްްވެސް ްމިއީ ްފެއިލްކޮށްލަން. ްޖެހޭނޭ ްމީހުން ްމި ްނުދެްއވަްއޗޭ ްވެްސ ްވޯޓެްއ މެ

ްއަތޮޅުގެްަރއްޔިތުންަނށްްއަނިޔާވެރިްަބއެކޭ.ްުޝކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.4ްްހަރާންކޯރުވެ،ްޚާްއޞަކޮށްްދެުކނުގެް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާހިސާބުން ްޖަލްސާގ31ްްެރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްއަުރވަން. ްހުސްވަގުުތކޮޅެއް މިނެޓުގެ

ްޖަހާއިރު.11ްްމަސައްކަތްްކުިރއަށްދާނީް

ް

 ]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެ ްފަށަނީ. ްމި ްކުިރއަްށްގެންދަން ްޖަލްސާ ނޑު ްއަުޅގަ ްނަންބަރުް`.ްހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު ޗައިާނގ6.1ްްެްނޑާ

ް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްއިމާރާތްކުރުމަށް ްލޯނުން ްނަންގަާވ ްބޭންކުން 1511ްްއެްގޒިމް ްތެރެއިން ްޔުނިޓުގެ 714ްހައުސިްނ

ްއަލުންް ްނިންމެވުން ްނިންމަވާފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްހުޅުމާލޭގަިއްއިމާރާތްކުރުމާ ްޔުނިޓު ހައުސިން

މެންބަުރްިޢއްޒަތްތެރިްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްއްވުމަށްްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވްމައްސަލަ.ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްމުރާޖަޢާކޮށްދެ

ް.މްްރަޝީދުހީއިބްރާ

ް

ްްމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ހީރާގެްމެންބަރުްއިބްރާމާފަންނުްދެކުނުްދާއި

އަތޮޅެްއަގއިްއެުޅމަށްްޓަކައި،ްޗައިނާްެއގްޒިްމ4ްްގެްހައުސިންްޔުނިޓުްދެކުނ1511ްުޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ް

ްވަނީް ްމި ްއަނެއްާކވެްސ ްެއދި ްފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ްމަިޖލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްލޯނު ްހަމަޖެހިފައިާވ ްދެއްވުމަށް ބޭންކުން

ްއަހަރުތަކު ްފާއިުތިވ ްނަންގަވާފައި، ްލޯނު ްމިގޮތަްށ ްސުވާލުއުފެދޭ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ނޑު ްއަޅުގަ ްެނގިްހުށަހަޅާފަ. ްވެސް ަގއި

ް ްބަޖެޓު ްއަހަރުެގ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްނުވޭ. ްއެްއ ްޭހދަކޮށްފަ ްކަންކަމަށް ްނެގި ްދިރާސާކޮށ2114ްްލޯނުތައް ްބަޖެޓު ެގ

ނޑުމެންްވޯޓުދޭންޖެހެނީްޤާނޫނުއަސާސީއާްއެްއގޮތަްށްބަޖެޓުްހުށަހަޅާފައިވާްނަމަ.ް ނިންމިއިރުގައިްެވސްްބަޖެޓުަގއިްއަުޅގަ

ނޑުމެންްހުށަހެޅިްބަޖެޓުގައިްވެްސްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫ މުްއޭރުްމިްކޮޅުަގއިްމެންބަރަކަށްްއިްނނަވަިއގެންްވެސްްއަުޅގަ

ްތަފުސީުލް ްގޮތުގެ ްހޭދަކޮށްފައިވާ ްއަހަރު ްފޮނުވާއިރުަގއި،ްފާއިުތވި ްބަޖެޓް ްދެއްެކވި.ްސަރުކާރުން ްވާހަކަަތއް ްގިނަ ވަރަށް

ްވިދާުޅވަމުންގެ ްތަކުރާރުކޮށް ްކަމަށް ްެވސްްހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ްފޮނުވާަފއި ްއެްއކޮށް ްތަފުީސލާ ްއޭރު ނޑުމެން ންދިަޔއީ.ްއަުޅގަ

ްމިއަދުް ްދެއްކީ. ްޓަކައި ްމަގުސަދުތަަކށް ްސިޔާސީ ްމަޖިލީހުގައި ްތަކުރާރުކޮށް ްވާހަކަތައް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ހުރީ.

ްވަ ްއޮތީ ްމި ްވޯޓުދޭން ްބަޖެޓަށް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްފެނިގެންދަނީ ްކުޑަތަންވެަފ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަށް

އެހެންނަމަވެސްްއަދިވެްސްތަފުސީލެއްްފާއިުތވިްއަހަރުަގއި،ްބޭރުްޤައުމުތަކުންްއެތަްއްހާސްްމިލިއަންްރުފިާޔއެްއގެްލޯުން

ް ްނަގާފައި ްހުރި ްވެްސ،2111ްްަގއި،2112ްްއެބަ ްތަފުސީލުތަކެއ2113ްްްަގއި ްލޯނުތަކުގެ ްހުިރ ްނަގާފައި ްެވސް ަގއި

ނޭްައދިވެސް.ްދެންްމިްކަމުގެްޒިންމާްމިްއަޅަންޖެހެނީްދިރިތިބިްރައްޔިތުންނާ،ްއަންނަންްއޮްތްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނުފެ

ްކަންކޮޅުަތކުަގިއް ްެއކި ްއާއި ްމާލޭ ްނަގާފައި ްލޯނު ްމި ްއަނެްއކާެވސް ްއަޅުވަނީ. ްދަރަންޏެއް ްޮބޑު ްބޮލުގައި ޖީލުތަކުގެ
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ްއެހެ ްވެސް ްފްލެޓުތައް ްއަަޅމުންދިޔަ ްވެރިކަމުަގއި ްހުރިހާްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްހަމަ ްފެންނަން ްއެހެރީ ްއިން ްމާލެ ްހުއްޓިފަ. ރީ

ހާސްްފްލެޓުގެްތެެރއިންްއެކަމަށްްހުރަސްއަޅާފަިއ11ްްފްލެޓުތަކެއްްހުއްޓިފަ.ްދެންްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުންްއަޅަންްއޮތްް

ްދަމައިގެ ްބަޔަަކށް ްަވކި ްމިހާރު ްއޮތީ ްނުދީ،ްއެ ްަޙއްޤުވެރިންނަށް ްވެްސްއޭގެ ްއެިތކޮޅު ްއެޅުނު ްބަޔަުކްއޭގެން ންފަ.ްަވކި

ބޭނުންވާްގޮތަށް؛ްރިޔާޟުްަރޝީދުްވެސްްބުނުއްވަމުންްއެްގެންދަނީްތިމަންނަމެންްސަރުކާރުންްބޭނުންވާްގޮތަށޭްބަޖެޓްް

ްދައުލަުތގެް ްދިވެހި ް ްބަޖެޓު. ްަދއުލަތުގެ ްދިވެހި ްނޫން. ްބަޖެެޓއް ްސަރުކާުރގެ ްބަޖެޓް. ްދައުލަތުގެ ްމީ ހޭދަކުރަންޖެހޭނީ.

ްސަ ްވާންޖެހޭނީ ްގޮތަށް،ްދައުލަުތެގްބަޖެޓް ްލިބޭ ްޚިދުމަތް ްޭއގެން ްދައުލަތަށް ްވެްސްމުޅި ްފޮނުވާއިރުަގއި ްބަޖެޓް ރުކާރުން

ްޖޭ.ޕީެގް ްނުވަތަ ްހީވަނީ. ްބުާނހެން ްބަޖެޓޭ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްކުރަންޖެހޭނީ. ްކަންކަން ްހަަމހަމަކޮށް ްމުއައްސަސާތަކަށް ހުރިހާ

ްބަޖެ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްމީ ްބޭނުންވާ؛ ްތިމަންނަމެން ްހޭދަކުރާނީ.ްބަޖެޓޭ. ްގޮތަކަށޭ ްބޭނުން، ްމީހަކަށޭ ްބޭނުން ްޕީ.ޕީ.އެމުން ޓޭ،

ްމަޖިލީހަށްް ްމަްއސަލަތައް ްގެެޓގަީރގެ ް"ސީ" ްއޭ.ސީ.ސީން ްއެހެރީ ްމިހާރުވެސް ްވެްސ ްފްލެޓުތަކުަގިއ ްފަހުން އެންމެ

ްކޮމި ްމަޖިލީުހގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްބަލައިނުެލވިގެން. ްއެެވސް ްއުޅެނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެިކއެކިްފޮނުވާފަ. ޓީަތކުަގއި

ްލޯނުތަްއް ްނަގާ ްމި ްަޤއުމުތަކުން ްބޭރު ްަރއްޔިތުންނަށް ްއެހެންވީމާ، ްފުނިޖެހިފަ. ްއޮތީ ްމި ްމައްސަލަތަްއ ްަބއިވަުރ އެތައް

ނަގާފައި،ްރަްއޔިތުންނަށްްފްލެޓުްއަަޅއިދޭނަމޭްބުނެ،ްފްލެުޓްނާޅާްމިްފައިސާަތއްްކާލަނީ.ްއެްއްހާސްްމިލިއަނަށްްވުރެް

ްއެ ްރުފިޔާ؛ ްބެލުމުގެްްގިނަ ްއޭނަގެ ްޖިހާދު، ްހުންނެވި ްމިހާރު ްމިނިސްޓަރަކަށް ްފިނޭންސް ްބުނެފައި ްއޭ.ީސ.ސީން އޮތީ

ްހޭދަކުރަންް ްބަޖެޓު ްއެ ްފައިާސތަކެއް؛ ްހުރި ްދަށުގައި ްެބލުމުގެ ްއޭނަގެ ްގެއްލިފަިއވާކަން. ްނޭނިގ ްއެއް ްވީނުވީ ދަށުގައި

ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްޖިހާދާ. ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްހާސްްްހަވާލުކުރީ ްއެއް ްނޭނގޭ. ްއެއް ްވީނުވީ ފައިސާތަކަށް

ްކަމަށްް ްފާސްވެއްޖެ ްތަނުން ްިމ ްލޯނު ްމި ްކަންބޮުޑވޭ ްއަުޅަގނޑު ްބިރުގަނޭ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްރުިފޔާ. ްގިނަ ްވުރެ މިލިއަނަން

ްއޮތްއިރު،ް ްފޮނުވާފައި ްބަޖެޓު ްދަރާނީ. ްރައްޔިތުން ްހަމަ ްނޭނގި ްެއއް ްވީނުވީ ްއަށް ްފައިސާ ްމި ްއަނެއްާކވެސް ވަންޏާ

ްގޯިތގެދޮުރްބަ ްރައްޔިތުންނަށް ްނަންނަމުަގިއ ްއެިކއެކި ްަދއުލަތްތަކުން ްބޭރުގެ ްދެން ްނެތް. ްގޮތެއް ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ޖެޓަށް

ވަަނ2113ްްވަނަްއަހަރުްެނގިްފައިސާްއަށްްވެސްްވީނުީވްއެއްްނޭނގޭ.2112ްްއަޅަިއ،ްބޯހިޔާވަިހކަންްދޭނަމޭްބުނެ،ް

ްެއއް ްވީނުވީ ްވެސް ްއަށް ްފައިސާ ްނެގި ްފްލެޓުތަކަށްްްއަހަރު ްހުރިހާ ްއެޅި ްވެރިކަުމގަިއ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ނޭނގެ.

ްވަކިް ްހުރީ ްގިަނއިން ްބަލައިލިއިރު ނޑުމެން ްބޭނުންާވްގޮތަށް؛ްއަުޅގަ ްބަަޔކު ްފޭރިގަނެގެން،ްވަކި އަރަިއގަނެގެްނ،ްޖަހައި

ސްމީހުންގެްޢާއިލާއަާށއިްއެިކްބަޔަކަށް،ްވަިކްޢާއިލާތަކަށް.ްެއްބަހަންްތިބިްމީހުންްހަވާލުެވފައިްތިބިްމިނިސްޓަރުންގެްމީް

ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭް ްމީ ްޮފނުވާފަ. ްރިޕޯޓު ްއޭ.ސީ.ސީން ްއޮތީ ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެރީ. ްބެހިފައި މީސްމީހުންނަށް

ްތިބީް ްއެ ްމާލެ.ްމާލޭގައި ްއޮތް ްތޮއްޖެހިފައި ްއޮތީ ްމި ްރައްޔިތުންނަށް؛ްާމލޭގައި ްޙައްޤުތައް ްއެއް.ްރައްޔިތުްނގެ މައްސަލަ

ބަިއވަރުްރަްއޔިތުންނެްއ.ްގޭޭގަގއިްވިހިތިރީސްްމީހުންްއެއްްކޮޓަީރަގއިްދިރިއުޅެމުްނދަނީ.ްއެއީްޙައްުޤވެރިންނަކީ.ްއެތައްް

ްމާލޭް ްއުފަން، ްއަށް ްމާލެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހިފައި ްދަފްތަރުގައި ްތިބި ްއެބަ ްރައްޔިތުން ްއުފަން ްއަށް މާލެ

ްބޭ ްއިން ްގޭގެ ްމީހުންގެ ްއެ ްދަރިން ްމީހުންްރައްޔިތުންގެ ްއެ ްތިބި. ްއެބަ ްލިސްޓުގައި ްދަފްތަރު ްމީހުން ްއެ ރުކުެރވިފަިއ،
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ވަންނާނެްތަނެއްްނެތް.ްމާލޭގައިްތިބިއްޔާްތިބިްޒުވާނުންްމިހާރުްއެްއޮތީްމަސްތުވާތަކެތިްއެތެރެކޮށްލާފަ.ްއެްމީހުންނަށްް

ްތިމަންނަ ްބަދަލުވެއްޖެ. ްސަރުކާރު ްގެންުގޅުްއވަނީ. ްިތ ްބޯންދީގެން ްހުރިހާްމަސްތުވާތަކެތި ްހިފައި ްިގރުވާނުަގއި މެން

އެއްމެންްދަމައިްގެންދާނަމޭްބުނިްމީހާްލޮލަށްްވެސްްނުފެނޭްމިހާރު.ްއެހެންވީމާ،ްރައްޔިތުްނނަށްްއަނެއްާކވެސްްއިތުރަްށްް

ް ްފާއިތުވި ްއެނގިއްޖެ ނޑުމެްނނަށް ްއަޅުގަ ްނުހިންގޭނެ. ްސަރުކާރެއް ްނެތް. ްކަމެއް ްނަގާނެ ްލޯނުތައް ްމި 41ްދަރުވާކަށް

ްހިންގާނީ؟ްދުވަ ްސަރުކާރު ްކިހިނެއްތޯ ްނުހިންގޭނެކަން. ްސަރުކާރެއް ްއެނގިއްޖެ ްައޅުަގނުޑމެންނަށް ްތެރޭގައި ސް

ްއެންމެންނަށްް ްހުރިހާ ްދޭންޖެހޭ. ްމިނިސްޓަރުކަން ްސްޓޭޓު ްއެންމެންނަށް ްހުރިހާ ްހަދައިެގން ްސަރުކާރު ކޯލިޝަން

އަށްްވުެރްގިނަްކާރުްގަނެދޭންޖެހިއްޖެ.61ްްބަްތިބި.ްއަށްްވުރެްގިނަްމިނިސްޓަރުންްއ61ްެމިނިސްޓަރުކަންްދޭންޖެހޭ.ް

ްގަނެގެންއުޅެނީ.ްކޮންތާކުންތޯްމިް މިހާރުްކޮންމެްމީހަކަށްްބީ.އެމް.ޑަބްލިއު،ްފެރާރީ،ްހުރިހާްސްޕޯޓްސްްކާރުތަކެއްްވެސް

ްފައިސާްނެރެނީ.ްއެހެންވީމާ...

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޠީފުގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާ

އަތޮެޅއްަގއ4ްްިހަުއސިންްޔުިނޓުްދެކުނުގ1511ްްެ.ް وبسكاتَ الم علٍكن وزحوت هللاالسّ  ، حٍنحوي السّ بسن هللا السّ 

އެޅުމަށްްސަރުކާރުންްހަމަޖައްސަވައިްޗައިާނގެްެއގްޒިމްްބޭންކުންްހަމަޖައްސަވައި،ްއެްމަސައްކަތްްހިނގަމުންދާތާްމިހާރުް

ްއ3ްެ ްކުރިމަތިލަނީ. ްމި ްއަހަރަށް ްމަޖިލީހުންްވަނަ ްފުރަތަމަ ްދަނީ. ްިމ ްހައްލުނުވެގެން ްމައްސަލަ ްއެ ހެންނަމަވެސް

ްދެންނެވުމަކީްގޯހަކަްށް ްކަމަށް ްގެްނގުުޅއްވާތީ ްފަަހރުްވިސްނުން ްަބއެއް ްކުރަން ްަކންތައްތައް ްއެ ްޚިލާފަށް ްގޮތާ ފާސްކުރި

ް ްވަނީ ްފާސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ްފުރަތަމަ ްކޮންމެއަކަސް ްޔ1511ްުނުވާނެ. ްހައުސިން ްދެކުނުގެ އަތޮުޅގަިއ،4ްްނިޓު

ްދެންް ްއެއަށްފަހު ްެގންދެވުމަށް. ްކުރިއަށް ްމަޝްރޫޢު ްއެ ްހަމަޖައްސައި ްއަދަދުތަެކއް ްރަށްތަކެްއަގިއްވަކި ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަ

މަޖިލީހުގެްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީަގއިްތަފާތުްގޮތަކަށްްއެްވިސްުނންްއައިސް،ްފްލޯްއަށްްައިއސް،ްއަނެްއކާްފާސްނުވެޮގސް،ް

ްމަ ްކުީރގަިއްއެ ްފޮނުއްވަނީ ްމި ްސަުރކާުރން ްއަނެއްާކވެސް ްމިހާރު ްވަނީ. ްމި ްއަިއއްސަ ްހަމައަށް ްއަދާ ސަްއކަތްނުކުރެިވ

ްއެދިަވޑަިއގެން.ް ްމުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުމަށް ްއިތުރަށް ްދޭތެރޭގައި ްެއއާ ްކުރެވިފަިއވާތީ ްބަުހސް ްއެ ްއެގޮތަށް ކޮމިޓީގައި

ްވަގު ްމި ްސަރުކާރުން ްމާނަކުެރވެނީ. ްސާފުކޮށްްއަޅުަގނޑަށް ްގޮތް ްދެކޭ ްދޭތެރޭގައި ްއެކަމާ ްމަޖިލީހުން ްބޭނުްނފުޅުވަނީ ތު

ްބޭނުންތަކަށްް ްތަފުސީލުްއޭރުްނުވަތަްރައްޔިތުންގެ ްޤަޫބލުކުރަނީ ްއަުޅަގނޑު ްބަލާއިރު ްއަުޅަގނޑު ނިންމެވުމަށް.ްއެގޮތުން

ްމިނިސްޓް ްހައުސިން ްަކމަށް ްހައްދަވާފަިއވާ ްކަމަށް. ްހެއްެދވިފަިއވާ ްިވޔަސްްއެސެސްމަންޓެއް ްވިދާޅުވިކަުމގައި ރީން

ްމީހުން.ް ްައއި ްދިރިއުޅެމުން ްއެތާނަގިއ ްެވސް ްައޅުަގނޑުމެންނަކީ ްމީހުން. ްސަރަހައްދުގެ ްއެ ްވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ްހާލަތުްއެބަްއެނގޭ.ްައއްޑުްައތޮޅުގެްރަްއޔިތުންނަށްްގޯތިގެޮދރުްބޭނުންވެފައިވާްމިންވަުރް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެްތާނގެ

ްމިންވަުރްއަޅުަގނޑު ްބޭނުންވެފައިވާ ްތަރައްީޤކުރުމަށް ްހިސާބުތައް ްއެކި ްާރއްޖޭގެ ްއެނޭގ.ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއެބަ މެންނަށް

އެއީްައޅުަގނޑުމެންްއެއްމެންްވެސްްޤަބޫލުކުރާްޙަޤީޤަތެއް.ްމުޅިްމާލެްތޮއްޖެހިފައިްއޮތްއޮތުންްނުވަތަްމާލެްސަރަހައްދުް
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ްބަދަލު ްގެންދިއުމުގެ ްކުރިއަށް ްހިސާބުްތަރައްޤީކޮށް ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްނުވަތަ ްސަރަހައްދުތަކަށް ްއެިކ ގައި

ްޤައުުމް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްނޫނީ ްކުެރިވގެން ްަކންތައްތައް ްފަހިކޮށްދީގެން، ްކަންތަްއތަކަށް ތަރައްޤީކޮށްދީގެްނ،

ނ ްއަުޅގަ ްޓަަކއި، ްސަބަބަށް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރާ ްއެްނމެން ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރަނީްތަރައްޤީނުވާނެކަން ުޑ

ްއަދަދުތަްއް ްއެ ްޖެހި، ްއަދަދުަތކެއް ްޓަަކއި، ްރައްޔިތުންނަށް ްުނވަތަ ްބޭނުންވެފައިވާ ްރައްޔިތުންަނށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޤަބޫލުކުާރް ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްސަރުކާރުން ްމި ްދަމަހައްޓަިއދެއްވުމަކީ ްއެކަން ްއައުން ްައއި ްރޭވިގެން ްޓަކައި، ދިނުމަށް

ް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްސަރުކާރުްންގޮތުަގއި ްމާނަކުރެވެނީ ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްބޭނުންފުޅުވާނެ ްގެންދަން ްކުރިއަށް ހަމަ

ްެއގޮތުްން ްނިންމެވުމަށް. ްނިންމުންތަކެއް ްރަނަގޅު ްިވސްނައި، ްފުންކޮށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދޭތެރޭގައި ްމިއާ ބޭނުންވަނީ

ްހި ްއަތޮޅު ްައއްޑު ްސަރުކާރުން ްމި ްޤަބޫލުކުރާހިތްވަނީ ްހަމަ ްއަދަދަށްްއަޅުަގނޑު ްނިންމަވާފައިވާ ްޭއރު ްއެޅުމަށް ތަދޫގައި

ް ްނުގެންނަަވއި ްބަދަލެއް ްދެްނ351ްްއެްއވެސް ްއެއާެއއްކޮށް ްަކމަށް.ްހަމަ ްއަުޅްއވައިެދއްވާނެ ްހިތަދޫގައި ްޔުނިޓު ހައުސިން

ް ްހަމަޖައްަސވާފަިއވާ ްައޅުއްވަން ްފަރާުތގައި ްއަނެއް ނޑަށ251ްްއަތޮޅުގެ ްމިންގަ ްހަުއސިންްސްކީުމގެ ޔުނިޓުތައްް،ްފުލެޓު

ްއެއްކޮށްް ްފަރާތް ްދެ ްލިބިގެންދާނެ. ްހަމަހަމަކަމެއް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވެސް ްފަރާތަށް ްެއ ްއޭރުން އެޅިގެންިދޔައިމަ

ްެއއްެވްސް ްރައްޔިތުންނަށް ްކެރިާދނެ ްދަންނަވަން ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަތޮޅު. ްއަްއޑު ތަރައްޤީެވގެންދާނެ

ްިމހާރު ްނުދެވި ްޯގއްެޗއް ްްގޮތަކަށް ްއަތޮުޅަގއި ްޒުވާނުނ11ްްްއައްޑު ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްމި ްެވގެން ްއަހަރު ވަރަކަށް

ގޯތިގެދޮރަށްްބޭނުްނވެފަިއވާްީމހުންްވަރަށްްގިނަ.ްެއްމީހުންްއެްތިބީްއެްއވެސްްގޮެތއްްނެިތފަ.ްވަންނާނެްތަނެއްްނެތިފަ.ް

ްތަނެއްަގއި ްުއޅޭ ްމީހުން ްގިނަ ްއެކު ްޢާއިލާއާ ްއެނގޭނެ ްވެސް ްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްްއެންމެންނަށް ްފަސޭަހްކަމެއް އުޅުމަކީ

ްރަްއޔިތުންނަށް،ް ްއެ ްއެެހންވީމާ، ްދޭ. ްއެަބ ްދިރިއުޅެމުން ްތަންތާނގަިއ ްއެކި ްނުވަތަ ްއަިއސް ްމާލެ ްަޓކައި މަސައްކަތަށް

ްފަސޭހައަކަ ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެީއ ްލިބިއްޖެްއޔާ ްޔުނިޓުތައް ްހައުސިން ްލިބޭ ްމިގޮތަށް ްމީހުންނަށް ްބޭނުންވެފަިއވާ ްށްގޯތި

ވެގެންދާނެ.ްބިމުގެްގޮތުންްބޮޑެތިްބިންތައްްދެވޭކަށްްނެތް.ްއެހެންވެއްޖެްއޔާްވަކިްނިޒާމެްއެގްދަށުންްވަކިްސަރަހައްދެްއް

ްލިބޭް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެ ްގޮުތގައި ްައޅައިދެިވގެން،ްލުއިފަސޭހަ ްޔުނިޓުތައް ްހައުސިން ްމި ްތަނުން ްއެ ތަރައްޤީކުރެިވގެން

ްވަރަށް ްެއއީ ްވެއްެޖއްޔާ ްކޮށްދެޭވްްގޮތް ްވެގެންދާނެ.ްއެއީްސަރުކާރުން ްހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ްބޮޑު ްކުރިއެރުމެއް.ްވަރަށް ބޮޑު

ްމިް ްޤަބޫލުކުރާހިތްވަނީ ްއަުޅަގނޑު ްޓަކައި ްސަބަބަށް ްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްހެޔޮ ްޚިދުމަތެއް.ްވަރަްށްބޮޑު ްބޮޑު ވަރަށް

ްތެރެ ްލޯނުގެ ްނަންގަވާ ްމި ްފުރުަޞތެއްަގއި ްއަވަސް ްފުރުޞަތެްއގަިއްސަރުކާރުން ްއަވަސް ްމަސައްކަްތ ްމި އިން

ްއެހެންވީމާ،ް ްކަމަށް. ްހޯއްދަަވިއދެއްވާނެ ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ްޙައްޤު ްފުރިހަމަ ްލިބެންވާ ްމީހުންނަށް ްއެ ކޮށްދެއްަވއި،

ްމައްސަލަް ްމި ްތެޭރގައި ްފުރުަޞތެއްގެ ްައވަސް ްވީހާވެސް ްއެދެން ްއިލްިތމާސްކުރަން.ްއަޅުަގނޑު ނޑު ްއަުޅގަ ސަރުކާރަށް

ްޢަމަލުކޮށްދެއްވަިއ،ް ްމަތީން ްގޮތެއްގެ ްނިމޭ ްމަޖިލީހުން ްކަންތައްތަްއ ްމި ްއަަވސްކޮށް ްހޯއްަދަވއިދެްއވަިއ ްހައްލު އަށް

ްާޙއްޖަުތް ްމި ްބޭނުންވެފައިވާ ްރަްއޔިތުންނަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޓަަކއި، ްއަށް ްތަރައްީޤ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުްހަމަްރަްއޔިތުންެގްފުއްދަވައިެދްއވުމަށްްޓަަކއިްަސރުކާރުންްައވަސްްފުރު ޞަެތއްަގއިްމަސަްއކަތްކޮށްދެްއވުމަށް.ްައޅުގަ
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ނޑުްަވކާލާުތްމިްކުރަނީ.ްއެްއވެސްްކަހަލަްއެހެންްއެްއވެސްްމަޤްޞަދެއްްއޮެވގެނެއްްނޫން.ްައޅުަގނުޑް ޙައްޤުަގއިްއަުޅގަ

ްވާަހކަ ްދައްާކ ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްޙައްޤުބަސްކަން. ްބުނަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްަޓކަިއްްޤަބޫލުކުރާހިތްވަނީ ްަރއްޔިތުންނަށް އަކީ

ްބަސްް ްިމ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރާހިތްަވނީ ްައޅުަގނުޑ ްޓަަކއި ްސަބަބަްށ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްޙައްޤުބަސް. ްބުނާ އަޅުަގނުޑ

ްކަމަށް.ް ްކޮށްދެްއވާނެ ްމަސަްއކަތްތަެކއް ްައވަސް ްަޓކައި ްރައްޔިތުންނަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްަވއި،

ް.وبسكاتَްهللاްتوزحوްعلٍكنްمّسالالوޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 ްާވހަކަދެއްެކވުން:ްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރު

ްވާހަކަތަެކއްް ްގިނަ ްމާ ްބޭނުންޮކށްލާނީ ްފުރުޞަތުގެ ްމި ްރައީސް.ްއާދެ!ްއަުޅަގނޑު ްޢިްއަޒތްތެރި `.ްޝުކުިރއްޔާ

ްހައްލުކުރުމަ ްއަވަހަށް ްމައްސަލަ ްމި ްތާއީދުކޮށްލުމަށްްނުދައްކަިއ، ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅި ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްޓަކައި ށް

ް ްތަފްީސލަކީ ްހުށަހެޅުމުގެ ްހުށަހެޅުއްވި ްމަނިކުފާނު ްއެ 796ްްޓަކައި. ްދެކުނުގެ ްޔުިނޓު އަތޮޅަްށ4ްްަހއުސިން

ލީހުގެްފްލޯްއިންްހައުސިންްޔުނިޓްްހުޅުމާލެްއަށްްޚާއްޞަކުރަްއަވއިގެންްއެްަކންތައްްމަޖ714ްިޚާއްޞަކުަރއްަވއި،ްއަދިް

ްދެް ްއޮންނާނީ. ްނުނިމި ްގޮތަަކށް ްމިކަން ްދާއިރު ްއަށް ްުޗއްޓީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންޫނނީ ނިންމަވައިދެްއވުމަށް.

ނޑުްާތއީދުކުރުމަށްްޓަކައިް މަސްދުވަސްްއިތުރުެވގެންދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްރިޔާޟުްރަޝީދުްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުގަ

ްލީ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްްމިްފުރުޞަތުގެްބޭނުންކޮށް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާް

ްރަީއސް،ްއާދެ!ް ްލޯނާްްއެޅުމަށްހަުއސިންްޔުނިޓ1511ްްު`.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްނެގޭ ްބޭންކުން ްއެްގޒިމް ަޗއިނާގެ

ްރަ ްޢިްއޒަްތތެރި ްބޭނުންވަނީ ްއަޅުަގނުޑްދަންނަވާލަން ްގޮތުން ްގުޅޭ ްތެެރއިނ1511ްްްއީސް،ްމިހާރު ްޔުނިުޓގެ ހައުސިން

ްމ714ްްި ްސަރުކާރުން ްމިހާރު ްހިުތން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްގޮަތށް. ްއިމާރާތްކުރާ ްހުޅުމާލޭގައި ްޔުނިްޓ ަހއުސިން

ްނީޑްް ްވޭ ްއެބަ ްއެދުމުގައި ްއެދިަވޑަިއގެންފަިއާވ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ،

ސެސްމަންޓްްރިޕޯޓެއްްަހއްދަވާފަިއވާްވާަހކަ.ްައޅުަގނޑުްިހތުންްމިކަންްނިންމާލުމުގެްކުރީގައިްއެްނީޑްްއެސެސްމަންްޓްއެ

ްރައީްސ.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަްނނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަުމގަިއ ްކަމެއް ްއޮތް ްއެއީ ްބަލައިލުމަކީ ްހޯދަިއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ރިޕޯޓް

ްނިސްބަތްވާ ްސަރުކާރު ްހިތުން ްމެންބަރުން.ްްއަޅުަގނުޑ ްނިސްބަތްވާ ްއަތޮޅުަތަކށް ްދެކުނުެގ ްތިއްބެިވ ްއެަބ ޕާޓީތަުކގަިއ

ްއަދިްެއްދާއިރާަތކުެގްަކއުންސިލުތަުކގެްމެންބަރުންނާް ނޑުްހިތުްންއެްމެންބަރުންނާްމަޝްވަާރުކރެވި އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑުްޤަޫބލުކުރަން.ްޢިއްޒަ ތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރޭވްވެސްްމިކަމާްމަޝްވަރާކުެރވެްނޖެހޭނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ްަރއްޔިތުންނަށްް ްދައުލަތަށާއި ްެއީއ ްހުރުމަކީ ްތަންތާ ްއެ ްއަޅާަފިއ ްޔުނިޓުތަކެްއ ްހަުއސިން ްގޮތުަގއި ްނެތް ބޭނުން

ްއަށްް ްދާއިރާ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާަލންޖެހެނީ ްހަމައެާއއެކު ްއަދި ްގެއްލުެމއްކަން. ލިބިގެންދާނެ
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ްމިްވެ ްދެކުނުގެ ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްހަމަެއއާެއކު ްއަދި ްބޭނުންެވފައިވޭ. ްޔުނިޓުތަކެއް ްހަުއސިން ްބަިއވަރު ްއެަތއް ސް

ްމަދުކަންް ްގޮތްތައް ްހޯދާނެ ްއާމްދަނީ ްގޮތުން ްދާއިރާތަުކގެ؛ްޚާއްަޞކޮްށްއިޤްތިޞާދީ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްވުރެ އަތޮޅުތަކަށް

ްހުޅުމާލޭގައިްސަރު ްލިޭބްދަންނަވަން.ްެއގޮތުން ްފުލެޓުތައް ްފުލެޓުތައް؛ްއެ ްދޫކުރާ ކާރުން،ްއާދެ!ްަފީގރު،ްނިކަމެތިންނަށް

ފަރާތްތައްްފިޔަވައިްއެހެންްފަރާތްތަކުންްކުއްޔަށްްހިފަިއގެންްމިްއުޅެނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންް

ނޑުތަް ނޑުމެންްފުޅާކޮށްްއެބަްވިސްނާލަންޖެހޭ.ްބޭނުންވަނީްމިްފުލެޓުތައްްދޫކުރުމުގެްކްރައިޓީިރޔާްނުވަތަްމިންގަ އްްއަުޅގަ

ްއެް ްނޫނިއްޔާމު ްބަޔަކު ްވަރަްށްމަދު ްތެރެއިން ްމީހުންގެ ްލިބޭ ްފުލެޓު ްހުޅުމާލޭަގއި ްގޮތުަގއި ްލިބޭ ްމަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑަށް

ނޑު ްއެގޮތުްންއަުޅގަ ްުކއްޔަށްދީފަ. ްމިދެންނެިވްފަރާތްތަކަށް ްގިަންބަޔަުކްވަނީ ްއެްއްނޫޅޭ. ްދިރި ްއަްށްތަންތާ ެގްދާއިރާ

ްވެް ްބަޔަކު ްގިނަ ްފަރާތްތަކަށްްނިސްބަތްވާ ްމިފަދަ ްނުވަތަ ްފަގީރުންނަށް ްނިކަމެތިންނާއި ްދެންނެވި ްމި ްހުޅުމާލޭގައި ސް

ްެއިކް ްާރއްޖޭެގ ްދެކޭގޮުތގައި ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުޅޭ. ްއެބަ ްހިފައިގެން ްުކއްަޔށް ްފްލެޓުަތއް ދޫކޮށްފައިވާ

ްތި ްރައީްސްކަންކޮޅުތަުކގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެެހންވީމާ، ްދިރިއުޅޭ. ްއެބަ ްހުޅުމާލޭގައި ްބަޔަކު ްގިނަ ްތެރެއިން ްމީހުންގެ ބި

ނޑުެގް ްއަުޅގަ ްދަންނަވަން؛ ްސަުރކާރުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްނުވަތަ ްހުށަހެޅުމެއް ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްނުވަަތ ްއެދުމެއް އަޅުަގނުޑގެ

ް ްތިން ްމި ްީފައލީ،ްބިލެތްދޫ،ްމަގޫދޫ ްނިސްބަތްވާ ްއަށް ްދާއިރާ ްފަރާތްތަކަށް ްހަމަވާ ްކްރައިީޓރިއާ ްނިސްބަތްވާ 25ްރަށަށް

ްދަންނަވަނީް ްމި ްމިހެން ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްއެދޭ ނޑު ްއަުޅގަ ނޑަައޅުްއވައިެދްއވުމަކީ ްކަ ފްލެޓު

ްއެް ްއަޅާލުްންކުޑަ ްއެންމެ ްތާރީޚުގައި ްވޭތުވެިދޔަ ްކުޑަ،ްމިހާތަނަށް ްައޅާލުން ްއެންމެ ްކަމުަގިއްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއަތޮޅު އް

ްގޮތުްން ްޢުމްރާނީ ްވިަޔސް، ްބެލިކަުމގަިއ ްގޮތުން ްޞިއްޙީ ްވޭ. ްއެަބ ްއަތޮޅު ްފ. ްހިމެނޭ ްދާއިރާައކަށް ްެއ އަޅުަގނުޑ

ބެލިކަމުގައިްވިޔަްސ،ްތަޢުލީމަށްްދެވިފައިވާްއަހައްިމއްޔަތަށްްބެލިކަމުގައިްވިޔަްސ؛ްމިްކަްނކަންްމިހެންްހުރުމާްއެކުްއެް

ްޤަބޫލުކުރާްނިކަމެތިކަންމަތީގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދިރިއުޅޭ. ްހުޅުމާލޭގައި ްމިހާރުވެސް ްރަްއޔިތުންތަކެއް ްދާއިރާގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ އި

ްތަނުންް ްއެ ްހިއްކައި، ްތަން ްެއ ްނަގަިއ، ްދަރަނި ްބޮޑު ްނަމުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްތަނަށް ްއެ ްހިއްކައި، ްހުޅުމާލެ ގޮތުަގއި

ްވަް ްއެއީ ްކުރަނީ ްކަންކަން ްއެ ްނަގައި، ްދަރަނި ްއަދި ްަރއްޔިތުްނގެްފްލެޓު ްއެންމެހައި ްރާއްޭޖގެ ްެއއީ ްނޫން. ްބަޔަކަށް ިކ

ނުޑްދަންނަވާނީްމިްދަރަނީގައިް ބޮލުގައިްއެޅޭްދަރަންޏެއްްކަުމގައިްކަަށވަރު.ްއެހެންކަމުންްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ް ްދައުލަުތން ްއެހެންކަމާެއކު ްހިއްާސަވމުއޭ. ްއެބަ ްވެސް ްަރއްޔިތުން ްދާއިާރގެ ްމިްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހުޅުމާލޭގަިއ މިގޮތަށް

ް ްފްލެޓުތަުކެގ1511ްްދެންނެވި ްއެ ްނަމަ ްނިންމަަވއިފި ްައޅުްއވަން ްަބއްލަަވއި ްނީޑަށް ްހައުސިން ްެތރެއިން ޔުނިޓުގެ

ް ްކަމުަގއ25ްްިތެރެއިން ްކަމެއް ްއެދޭ ނޑު ްައުޅގަ ނަޑއަުޅއްަވއިދެްއވުމަކީ ްކަ ްދާއިާރގެްރައްޔިތުންނަށް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ފްލެޓު

ްމި ްކަމަށްދަންނަވަމުން ްނިންމަންޖެހޭނެ ްގޮތެއް ްމަޝްވަރާކުެރވި ްދާއިރާއެްއަގއި ްފުޅާ ްގޮތުން ްބެހޭ ނޑަްށްްކަމާ އަޅުގަ

 ފެންނާތީްއެްވާހަކަްދަންނަވާަލން.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްް

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްނޮޅިވަރަމު
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ް ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްފަރާތްތަކުންްއާދެ، ްބަެއއް ްަމއްސަލަ ްލޯނުގެ ްމި ްޓަކައި ްސަބަުބތަކަށް ްސިާޔސީ ރައީސް.

ްއެްގޒިމްްބޭންކުންް ނުޑްދަންނަވާަލންްބޭނުންވޭ،ްއެމް.ޑީ.ީޕްސަުރކާރުަގއި އޮޅުވާލުމަށްްމަަސއްކަްތކުރަްއާވތީްހަމަްއަުޅގަ

ް ްއޮތީ ްވިސްނަވާފައި ްނަންގަވަން ްލޯނު ްޓ1511ްަމި ްއެޅުމަށް ްޔުނިޓު ްހައުސިްނ ްދެކުނުގެ ްެއންމެ އަތޮުޅގަިއ4ްްކައި.

ް ްޙަޤީޤަތަީކްމިައދު ްވީނަމަވެސް ްކުރުމަށްްވިސްިނކަމުަގއި ްދެކުނުެގ1511ްްމިކަން ްއެންމެ ްރާއްޖޭގެ ްޔުނިޓު 4ްހައުސިން

ްއަތޮޅުަގއިްއަޅައިފިްނަމަ،ްމިްތަންތަންްބޭނުންކުރާނެްމީހުންްނެތްކަންްޢިލްމީްގޮތެއްަގއިްއެކަންްދިރާސާކޮށްްބެލީމާްމި

ްޔުނިޓުތަްއް ްހައުސިން ްނަގަިއގެން ްފައިސާ ްދައުލަތުން ްެއޅިދާނެ، ްޔުނިޓުތައް ްހައުސިން ްއެހެންވީމާ، ްއެނގިފަ. ވަނީ

އަތޮޅުަގ.ްއެޅިްނަމަވެސްްއެްތަންތަންްބޭނުންކުރެވޭނެްނިސްބަތެއްްކަމަށްްބައްލަވައިްއަދ4ްްިއެޅިދާނެްއެންމެްދެކުނުގެް

ްއެއްޗެ ްހުރިހާ ްާއއި ްއަންސާެޓއިނިޓީ ްއޭގެ ްވިދާޅުވަނީ ްމި ްބޭފުޅުން ްއެ ްކަްލކިއުލޭުޓކޮްށފައި ްޔުނިޓ796ްްޭއް ހައުސިން

ްއެްއޗަކަށޭ.ްއެހެންވީާމ،ް ްބޭާކރު ްެވގެންދާނީ ްއެްއޗެއް ްޮކންމެ ްއެޅޭ ްއިތުރަށް ްފެންނަނީ.ްެއއަށްވުރެ ްމި ްައޅަން އެތާނަގއި

ްފައިސާ، ްފައިާސ،ްރައްޔިތުްނގެ ްދައުލަތުގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފުރުޞަތު ްެވސްްއަޅުަގންއެ ްރައްޔިތުން ޑުމެްނެގްދާއިރާގެ

ްއޭރިޔާަގިއް ްމާލޭ ްގްރޭޓަރ ްއޮޭތ. ްއެބަ ްޑިމާންޑެއް ްއަށް ްމާލެ ްބަދަލުަގއި ްއޭގެ ްބޭނުންކުރަންވީހޭ. ދަރަނިވެރިކުރުވާަފއި

ް ްއޭިރޔާަގއި ްމާލެ ްގްރޭޓަރ ްއެހެްނވީމާ، ްއޮތޭ. ްއެބަ ްއެހެންވީމާ،714ްްޑިމާންޑެއް ްއަޅަމާހިނގާށޭ. ްޔުނިޓު ހައުސިން

ނޑުމެންްމިްަދއްކަނީްިއޤްތިޞާދީްވާހަކަްއެއް.ްއަުޅަގނޑުމެންްއަދިްފަޅުރަެށއްަގއިްހައުސިންްޔުނިޓުްއެޅިކަުމގަިއްއަޅުގަް

ްވީނަމަެވސްްއެްތަންތާކަށްްމީހުންނެއްް ވީނަމަވެްސ،ްނޫންނަމަްޑިމާންޑެއްްނެތްްތާކުްހައުސިންްޔުނިޓުތައްްއެޅިކަުމގައި

ްއިން ްއެހެން ްއަދި ްއެތަންތާނގަިއ ްރަނގަޅަްށްނުދާނެ. ްއެންމެ ްއެެހންވީމާ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ފްރާސްޓްރަްކޗަރްޑިވެލޮޕްކުރަން

ް ްދެކުނުގެ ްއެންމެ ްވަނީ ްޑިވަލޮްޕވެފައި ްދެން ްިފޔަަވއި ްމާލެ ްވެްސ14ްްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ްކަމަށް އަތޮޅުތަުކގައި

ް ްކަްނކަމުެގ ްގިނަ ްވެސް ްމީހުން ްތަންތާނގެ ްއެ ްއެެހންނަމަވެސް ްޤަބޫުލކުރަން. ްޒިޔާރަތްކުރަމުްންއަޅުަގނޑު މައްޗަށް

ހަުއސިނ714ްްްއަންނަނީ،ްހިޖުރަކުރަމުންްއަްނނަނީްގްރޭޓަރްމާލެްއޭރިޔާްައށް.ްއެހެންވީމާ،ްގްރޭޓަރްމާލެްއޭރިާޔަގއިް

ްކަމަށްް ްކަމެއް ްިވސްނަންޖެހޭނެ ްކަންކަމަށް ްއެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނިންމެވުމަކީ ްނިންމެވި ްމި ްސަރުކާރުން ްއެޅުމަށް ޔުނިޓު

ްބޫލުކުރަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްޖުމްލަްގޮތެްއގައިްބަާލއިރު؛ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުްޤަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާ

ވަނަްއަހަރުްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުްެވރިކަމާްހަވާލުވެގެންްާރއްޖޭެގ2118ްް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ތުންނަށްްދިމާވެފަިއވާްބޯހިޔާވަހިކަމުގެްދަތިކަންްހައްުލުކރުމަށްްޓަކައިްގިަނގުނަްމަސަްއކަތްތަކެއްްފެށުނު.ްެއގޮތުންްރައްޔި

ހުޅުމާލޭގައިްވެސްްއަދިްމާލޭަގއިްވެސްްހައުސިންްޔުނިޓުަތްއްފަށައިގެންދިޔަ.ްެއގޮތުންްހުޅުމާލޭގައިްމިހާރުްއެއްްހާހަށްް

ނިންމައިްއެްފްލެޓްތަކަށްްމީހުންްވަންނަމުންްއެްދަނީ.ްއަދިްކުރީަގއިްވެސްްއެމް.ޑީ.ޕީްްވުރެްގިނަްހަުއސިންްޔުނިޓުަތއް

ްއަޅުްއަވއިދެްއވާފަ.ް ްފްެލޓުތަކެއް ްނަުމގައި ްކޮރަލްވިލްގެ ްވެްސ ްކުީރގައި ްފްލެޓުގެ ްާހސް ްއެއް ްވަނީ ސަރުކާރުަގއި
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ވަރަށްްބާރަށްްކުރިައށްްގޮސް،ްބަޣާވާތަށްފަހުްއެްހަމައެއާެއކީްމާލޭގައިްވެސްްހައުސިންްޔުނިޓުތައްްއެޅުުމގެްމަސައްކަތްް

ް ްދެކުނުގެ ްމަސައްކަުތން ްކުރި ްސަރުކާރުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެދުވަސްކޮޅު ްހަމަ ްހުއްޓިފަ. ްއެހެރީ ްއަދ4ްްިފްލެޓުތައް އަތޮޅާ

ްސަރުކާ ްޗައިނާ ްއެގޮތުން ްފައްޓަވާފަިއވޭ. ްމަސައްކަތް ްޔުނިޓުެގ ްހައުސިން ްވެސް ްއަތޮޅުތަުކގަިއ ްއެކި ާރްރާއްޖޭގެ

ް ްދެކުނުގެ ްއެކީ ްއެީހއާ ްބޭންކުގެ ްެއގްޒިމް ްޗައިާނގެ 4ްްވާހަކަދަްއކަިއގެން ްއެޅުމަށ1511ްްްއަތޮުޅގައި ްޔުނިޓު ހައުސިން

ް ްގޮތަްށ،1511ްްނިންމި. ްވިދާޅުިވ ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ްަވނީ ްނިންމާފައި ްއެޅުމަށް ްުޔނިޓު ހައުސިން

ްނީޑް ްއެެސސްމަންޓް ްސަރުކާރުން ްނުކުމެްްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވަޙީދު ްބައްލަވާފަ. ްއެއަްށ ްހައްދަވާފައި ްރިޕޯޓެއް އެސެސްމަންޓް

ްެއްއޗެއްްނޫން.ް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއއީ ްބުންޏަކަސް ްމިހެނެއްްނެތޭ.ްއެހެން ްބެލިއިަރކު ްތިމަންނާ އައިސް

ްޔާމީން ްހިތާމަކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްނިންމެވީތީ ްއެކަން ްވެސް ްޔާމީން ްބަލާފައި ްވަޑަިއގެންނެވީާމްްއެއަށް ވެރިކަމަށް

ްހުރިހާް ްހުރި ްދެކުނުަގއި ްއަެނއްާކެވސް ްސުވާަލކީ ްކުރި ްަރއްޔިުތން ްެދކުނުގެ ްއައްޫޑގެ ްިގނަ ްވަރަށް ްގާުތގައި އަޅުަގނޑު

ްދެކުުނގެް ްގިނަ ްވަރަށް ްހަމަ ްިމއީ ްގޮތަށް. ްހެއްދެވި ްަމުއމޫނު ްޔާމީން، ްގެންދާނެބާއޭ ްައށް ްމާލެ ްަނގައި ތަރައްޤީތައް

ނޑުމެންނަށްްރައްޔިތުން ްއަުޅގަ ްސުވާލެއް. ްއުފެދޭ ްހިުތގައި ްަރއްޔިތުންގެ ްރަށްރަށުގެ ްއަދި ްސުވާލެއް. ްއުފެދޭ ްހިުތގައި ގެ

2112ްމިހާރުްމިްފެންނަމުންދަނީްއެަކމުގެްމަސަްއކަތްްޔާމީންްކުަރްއވާްތަން.ްބަޖެޓުަގއިްޖަހާފައިްއެބަްއޮތްްެދކުނުަގއިް

ހައުސިންްޔުނިޓުްހަމަްމިްއަތޮޅުަތކުަގިއްއަޅަން.ްނަްނވެސްްޖަހާފަިއ1511ްްވަނަްއަހަރުްއެމް.ޑީ.ީޕްސަރުާކރުންްޖެހިް

ްއެބަްހުރި.ްހުޅުމާލޭް ްއެޅުމަށްްވެސް އެބަްހުރިްއަޅާްރަށްރަުށގެ.ްަހމަްއެހެންްރަށްރަށުގައިްަހއުިސންްޔުނިޓުތައްްވެސް

ް ްއޭިރޔާަގއި ްމާލެ ްދެކ1111ްުއާއި ްެއއީ ްވިދާޅުވި. ްާޔމީން ްއެޅުމަށް ްޔުނިޓު ްއޮްތްހައުސިން ްނިންމާފައި ްއަޅަން ުނަގއި

ްބޭނުންވަނީ.ް ްސުވާލުކޮށްލަން ްއަރިހުން ްޔާމީންގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްބަދަލުކުރަންތޯ ްތަނަށް ްމި ްގެނެސް ްޔުނިޓުގެ ހައުސިން

ްނީޑެއްް ްހައްދަވާފައި ްއެސެްސމަންޓް ްނީޑް ްތަރައްޤީކުރަން. ްރަށްރަށް ްއުޅެނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

އަްށ411ްްގޯތިްދޫކުަރންްއިޢުލާންކުރީމ111ްްަވިދާޅުވަމުންދާއިުރްއިހަށްދުވަހުްހުޅުމީދޫގައިްގޯިތްދޫކުރަން؛ްނެތްްކަމަށްް

އަށ411ްްްގޯތިްދޫކުރަންްއިޢުލާންކުރީމަްއަނެްއކ51ްްާގޯތިްދޫކޮށްަފއިްއަނެްއކ111ްްާވުރެްގިނަްމީހުންްއެޕްލައިކުިރ.ް

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެޕްލަިއުކރި. ްމީހުން ްގިނަ ްއޮްތވަރު.ްވުރެ ްޑިމާންުޑ ްއެނޭގ ްއެަބ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއިން ަރއީސް.

ްކިަތއްް ްއުޅެނީ. ްނެތިގެްނ ްތަެނއް ްއުޅޭނެ ްބޭފުޅުންތޯ ްިކތައް ްާދއިރާަގއި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއެނޭގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

.ްކިތައްްބޭފުޅުންތޯ،ްކިތައްްބޭފުޅުންނަށްތޯްއަލަތުްކައިވެންޏަށްފަހުްވަންނާނެްތަނެއް،ްދާނެްދިމާލެއްްނުފެނިގެންްއުޅެނީ

ނޑުމެންްހަްއލުްހޯދައިދިނުމަށްްޓަކައިްމިް ޢާއިލާތޯްއެްއްެގއެްއގެްތެޭރަގއިްދިރިއުޅެމުންދަނީ.ްމިްމީްސމީހުންނަށްްއަޅުގަ

ނޑުް މަސައްކަތްްރާަވއިްމިްހިސާބަށްްގެންގޮސްފައިްއޮްއވާްއަެންއކާްޔާމީންްސަރުކާރުްއައިސްްބަދަލުކުރަންއުޅޭތީްއަުޅގަ

ްރައްޔިތުްނގެްހި ްބަދަލުުކރަންއުޅުމުން ްމިކަން ްސަރުކާރުަގއި ްވަޙީދު ްކުރީގެ ްއަދި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ތާމަކުރަން.

މަޖިލީހުން،ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްފްލޯްއިންްނިންމަވާފައިްވަނީްމިްބަދަލުގެންނާކަށްްތިމަންނާމެންްތާއީދެއްްނޫނޭ.ް

ްއޮއްް ްނިންމާފަިއ ްއެކަން ްރައީސް.ްއިހަށްދުވަހު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިތާމަކުަރން. ނޑު ްއަުޅގަ ްފޮނުވީމަ ްމި ްޔާމީން ްއަެނއްކާ ވާ
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ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްގޮތެްއްނިންމެވީމަްޖެހޭނީްޤަބޫލުކުރައްވަން.ްއެއްްސަުރކާރުންްކޮްށފައިްހުންނަްމަސައްކަތްތައްް

ްސަ ްޖަހާަކށްނުޖެހޭނެ. ްއަނބުރާ ްއަނެއްޮކޅަށް ްނުކުމެ ްސަުރކާރުން ްހުރިްއަނެއް ްަފއްޓަވާަފއި ްނިންމަވައި، ރުކާރުން

ްސަުރކާރުންް ްބަދަލުަގއި ްޭއގެ ްކަންތަކެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްސަރުކާުރން ްއެީއ ްގެންދަވަން. ްއެގޮތަްށ ްޖެހޭނީ މަޝްރޫޢުތައް

ްކުރިއަށްް ްތިކަން ްނޫނެކޭ ްއެކަމަްށ ްމަޖިލީހުން ްރަްއިޔތުންގެ ްޖަހަންއުޅުނީމަ ްއަެނއްޮކޅަށް ްެއއްކޮޅުްނ އައިްސ

ްޤަބޫލެއްްގެންދަވަ ްައޅުަގނޑަކަްށ ްކަަމކަށް ްކުރަންޖެހޭނެ ްމިކަން ްައިއސް ްޔާމީން ްއަނެްއކާ ްއޮްއވާ ްވިދާުޅވެފަިއ ންޖެހޭނޭ

ނުކުރެވޭ.ްއަްއޫޑގެްތަރައްީޤްައށްްކުރަންޖެހޭްމަޝްރޫޢުތައް،ްރޭވިފަިއވާްގޮތަށްްކުިރއަށްްެގންދަންޖެހޭނެ.ްފުވައްމުލަކުެގް

ްގެން ްކުިރއަށް ްގެންދަންޖެހޭނެ.ްހއ.ް،ްހދ.ްގެ؛ްހުރިހާްތަރައްޤީގެްމަޝްރޫޢުތައް ދަންޖެހޭނެ.ްހުވަދޫގެްމަޝްރޫޢުތައް

ްބަދަލުވީމަ،ްެއް ްސަރުކާރު ްތިމަންނާ ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްގެންދަންޖެހޭނެ. ްކުިރއަށް ްމަޝްރޫޢުތައް އަތޮޅެްއގެ

ް ްއެކަން ްއެއީ ްގެންދާނީ. ްމަޝްރޫޢު ްއެ ްތަނުގައޭ ްއަެނއް ްހުއްޓައިލާފައި ްމިއީްމަޝްރޫޢު ްނޫން. ްއުސޫލެއް ކުރަްނޖެހޭ

ްކުރުމަށްފަހުް ްދިރާސާތަކެއް ްއެަތއް ްއާއި ްމަޝްވަރާ ްަބއެްއެގ ްއެތައް ްރޭިވ، ްޕްލޭންތަކެއް ްޖަހައިގެން ބަޖެޓެއް

ނިންމަވާފައިވާްކަންތައްަތއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުަގއިްހެދިްރިސަރޗްަގއިްއަްއޑޫަގއިްއެކަނިްެވސްް

ށްްވުރެްގިނަްމީހުންނަށްްބޯހިޔާވަހިކަންްބޭނުންވޭ.ްއެއްްހާހަށްްވުރެްގިނަްމީހުންނަށްްއަްއޑޫަގއިްއެކަނިްވެްސްއެއްްހާހަ

ބޭނުންވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް،ްކޮންތާކުން،ްާކކުްހެއްދެވިްއެސެސްމަންޓްްިރޕޯޓަކަށްްބައްލަވާަފއިތޯްޔާމީްން

ް ްއަރާ ްނުުކމެ ްވަޙީދު ްވިދާޅުވީ؟ ްބަދަލުކުރަންްމިހެން ްކަންތައްތައް ްތަނަށް ްމި ްމިހެން ްބަރޯސާެވގެން ްއެއްަޗކަށް ބުނި

ްހިތާމަކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްއައްޑޫެގްްފޮނުވާތީ ްގެންދަވާށޭ. ްމި ްއަނބުރާ ްޔާމީން ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ނޑު އަޅުގަ

ްބޭނު ްރަްއޔިތުންނަށް ްަތންތަނުގެ ްމި ްުހވަދޫއާ، ްުފވައްމުލަާކއި ްެދކުނުގެ ްޔާމީންްރައްޔިތުންނަށާއި ްބޯހިާޔވަހިކަމަށް ންވާ

ފުރުޞަތުްދެއްވަންޖެހޭނެ.ްރައްޔިތުންގެްބޯމަތީްފައިންްއަޅަިއްފިއްތާލައިގެންނެއްްވެރިކަމެްއްނުކުރެވޭނެ.ްރައްޔިތުންނަށްް

ްބޯހިާޔވަހިކަ ްރާއްޖޭގެ ްވެރިކަންކުރަންެޖހޭނީ. ްކޮށްދީގެން ްކަންތައްަތްއ ްބޭނުންވާ ްރަްއޔިތުން ްކޮށްދީގެން، ންްކަންތައްތައް

ްއެީކގަިއް ްމިކަމާ ްބޭނުންވޭ. ްެވސް ްރައްޔިތުންނަށް ްމާލޭގެ ްހަމަ ްބޭނުންވޭ. ްަރއްޔިތުންނަށް ްއަތޮެޅއްގެ ްހުރިހާ ރާއްޖޭގެ

ްޔާމީނަކަށްް ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. ްހޯދަިއދިނުމުގެ ްބޯހިޔާވަހިކަން ްވެސް ްހުޅުމާލޭގަިއ ްވެްސ، މާލޭގައި

ްއެތާކުްނުހުރެވޭނެ.ް

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާންދޫްދާއި

ް ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`25ްް ްމ2113ްްިޑިސެމްބަރ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ްޔާމީން ަގއި

ް ްދެކުުނގެ ްއާދެ! ްއެއް. ްސިޓީ ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަީކ ްސިޓީ ްފޮނުވި 4ްމަޖިލީހަށް

ް ްވެިރކަމުަގިއ،1511ްްއަތޮޅުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކުރީގައި ްމީގެ ްއަދި ްނިންމައި ްމަޖިލީހުން ްމި ްއެޅުމަށް ްޔުނިޓު ަހއުސިން

ްސިޓ2118ްީ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބޮލައިލާެޖހުމަށް ްމިއަދު ްއަދި ްނިންމެުވން؛ ްނިންމެވި ްހަވާުލެވވަަޑއިގެން ްވެރިކަމާ ަގއި
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ްރައީ ްކަްނބޮޑުވޭ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްައޅުަގނޑު ްއަކީްފޮނުވާފައިވާތީ ްސިޓީ ްމި ްފޮނުވި ްރަީއސަށް ްމަޖިލީހުގެ ސް.ްރައްޔިތުންގެ

ްެދކުނުެގް ްެއއް.ްއެއީ ްސިޓީ ްކަންބޮުޑވާންެޖހޭ ްެވސް ްކަްނޮކޅުތަކުން ްރާއްޖޭެގްްެއކި ްަޓކައި.4ްްމިއަދު 2118ްއަތޮޅަށް

ރިހާްކަމެއްްނިމިފައިްހައުސިންްޔުނިޓުްއެޅުމަށްްމިްހ1511ްުގައިްއެމް.ޑީ.ޕީްވެިރކަމުަގއިްަޗއިނާގެްެއްގޒިމްްބޭންކުންް

ް ްއެހެންނަމަވެސް ްއަެނއްާކ7ްްއޮތީ. ްޮއްއވާ ްނުވެ ްބަދަލުކުރުމަށްފަހު،ްމިކަންކަން ްސަުރކާރު ްބަޣާވާަތކުން ފެްބރުއަރީަގއި

ްގޮެތއްް ްކުރާނެ ްމިކަން ްވެސް ްމަސައްކަތްކުެރްއވީ.ްއެއަށްފަހު ްބަދަލުކުރަން ްމިކަންކަން ްއިސްލީޑަުރ،ްވެރިީމހާ ބަޣާވާތުގެ

ްއަތޮޅަށްްރައްޔިތުން ްހުވަދު ްހިސާބުތަކުން ްހެދި ްތިމަންނާމެން ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްނިންމާފަ. ްއޮތީ ްމަޖިލީހުން ގެ

ް ްކާކުޯތ711ްްބޭނުންވަނީ ްުސވާލަީކ، ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްޔުނިޓޭ؛ ހައުސިން

ްއެފަދަ ްނޭނގެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްޖެހީ؟ ްހިސާބެއް ްމިކަްނކަމާްްއެފަދަ ްމިއަދު ްކަމެއް. ްބަޔެްއ ްކޮން ްޖެހީ ހިސާބެއް

ްއަކަށް،ްގދްއަްށ،ްޏ.ްއަތޮޅަށް،ްސ.ްއަތޮުޅެގް ްކަްނބޮޑުވާންޖެހޭ.ްއެްއގޮތަކަްށވެްސްގއ. ްައޅުަގނޑުމެން ދޭތެރޭގައި

ޅުމާލެްގެނައުންްބައިކުޅަްެއއްބައިްފުރަމާލެްނުވަތަްހ2ްުމީހުންނަށްްވާްހައުސިންްޔުނިޓުްއަލުންްއަނބުރާްމީގެތެރެއިންް

ްތުރުީކް ްެވސް ްފަހުން ްވަރަށް ްއޮތް. ްއެބަ ްގޮްތ ްލިބޭނެ ްޔުިނޓު ްހައުސިން ްތަންތަނަށް ްމި ްނޫން. ްކަމެްއ ްރަނގަުޅ އެީއ

ފްލެޓުްއެޅުމަށްްމިްތަނަށްްގެނައި.ްއެްމީހުންްވެސްްއެްތިބީްފްލެޓުްއަޅާްގޮތަށް.ްއަދިްއެނޫނ1111ްްްކުންފުންޏަކުންް

ެންގޮތްގޮތްްއެބަްއޮތް.ްތިްބޭފުުޅންގެްވަޢުދާްއެީކގައިްތިްބޭފުުޅންނަށްްފްލެޓުްހޯދޭނެްގޮތްްގޮތްގޮތަށްްވެސްްފްލެޓުްހޯދޭ

ްމިހާހިސާބަށްް ްމިއަދު ްކަމަކީ ްއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ ްަކންބޮޑުވާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްއޮންނާނެ. ފެންނަން

ްހުވަދޫ ްއެއީކީ ްމިއަދު ްބަދަލުވަމުންދާތީ. ްކަންކަން ްމި ްފުަވއްމުލަކުެގްއަިއއިރުަގއި ްރައްޔިތުން، ްައއްޫޑެގ ްރަްއޔިތުން، ގެ

ްހައުސިންް ްމި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްާބވަޭއްމިއަދު ްބަލާފައި ްހިތަށްއަާރްކޮންޮގތަކަށް ނޑު ްކަެމއްްނޫން.ްއަުޅގަ ްއެދޭ ރައްޔިތުން

ްއެކަ ްނޫން. ްކަމެއް ްތާއީދުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްއޮތީ. ްމި ްގެނެްއސަ ްބަދަލުކުރަން ްނކަމަްށްޔުނިޓު

ްއަދިް ްމެންބަރުން ްއެންމެހައި ްމަޖިލީހުގެ ްިމ ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްުނވާނެ. ްވެސް ްފުރުޞަތުީދެގން އަޅުަގނޑުމެން

ްއަތޮަޅްށް ްހުވަދު ްވެސް، ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަްއޑޫެގ ްވެސް، ްމެންބަރުންނަށް ްއެންމެހައި ފުވައްމުލަުކގެ

ްޕާ ްކޮންމެ ްެވސް؛ ްމެންބަރުންނަށް ްނިސްބަތްވާ ްެދކުނުގެ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވީނަަމވެސް ްކަުމގަިއ ްިތްއބެވި 4ްީޓއެްއަގއި

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްތާއީދުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްއެއީ ްބަަދލުވެގެންދިޔުން ްއަނެއްާކވެސް ްއަނބުރާ ްއަލުްނ ްތަރައްޤީ ްދާ އަތޮޅަށް

4ްުނވަތަްބޭނުންނުވެއޭްދެކުުނގެް،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްަބއެއްްބޭފުޅުންގެްވާހަކަފުުޅގައިްބޭުނންނުވެއޭްހުވަދުްއަޮތޅަށް

އަތޮޅަށްްމިހާްގިނަްއަދަދެްއގެ؛ްމިއަދުްމިތާްތިބެފައިްއެްވާަހކަްދެއްކުުމގެްމާނަްެއއްްނެތް.ްއެްފުރުޞަތެއްްއެްއވެސްް

ް ްހުޅުމާޭލގަިއ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނެތް، ްބަލާަފއިތޯ.1111ްްމެންބަރަކަށް ްކޮންކަމެއް ްކޮންބަަޔކު، ްއެޅީ ފްލެޓު

ނޑުމެންނަށްްއެކިއެކިްގޮތްގޮތުްންއެމް. ޑީ.ޕީގެްވަޢުދާްއެީކގައިްޯބހިޔާވަހިކަމުގެްއެްމަޝްރޫޢުްފަށަމުންދިޔައިރުަގއިްއަުޅގަ

ްވިދާޅުވަމުންް ްމަލާމާތްކުރައްވަމުން ްބޭފުޅުން ްއެ ްބޭފުޅުން. ްިތއްެބވި ްސަރުކާުރގައި ްމިއަދުގެ މަލާމާތްކުރަމުންދިޔައީ

ްޔުނިެޓްއްނޭޅޭނޭ ްހައުސިން ްދޮންބެއޭ.ްގެންދިޔައީ ްފްލެޓު ްެއއީ ްމުޚާޠަބުކުރަމުންދިޔައީ ްރައީސާ ނޑުމެންގެ ްއާދެ!ްއަޅުގަ .
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ްވަންނަމުންް ްަރއްޔިތުން ްާރއްޖޭގެ ްމިއަދު ްތަންތަނަށް ްފައްާކެވފަ.ްއެ ްހަދައި ްއެހެރީ ްަތންތަން ްއެ ްމިއަދު އެހެންނަމަވެސް

ްމައްް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވީީތ، ްމީހަކަށް ްހުވަދޫ ްސުވާަލކީ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްދަނީ. ްކޮބައިހޭ.ްއެ ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްައކީ ސަލަ

އަތޮޅަކުންްނުލިޭބްތަޢުލީމާއިްނުލިބޭްބޭސްވެރިކަންްހޯދުމަށްްޓަކައިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންްމިއަދުްމާލެްއަށ4ްްްދެކުނުގެް

ްތަ ްސަރަހައްުދގަިއްއުޭޅްމީހުންނޭ. ްވެްސްމި ްބޭުނންވަނީ ްބޯހިޔާވަހިކަން ްބުނަނީ ްއަނެއްާކވެްސްމި އުލީމުްހިޖުރަކުރަނީ.

ބޭނުންވަނީްވެސްްމިްސަރަހަްއދުގައިްުއޅޭްމީހުންނޭ.ްބޭސްފަރުވާްއަށްްެވސްްބޭނުންވަނީްެވސްްމިްސަރަހައްދުގައިްުއޅޭް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނޫން ްސަރަހައްދު؛ ްމި ްމީހުންނޭ. ްއުޅޭ ްސަރަހަްއދުގައި ްމި ްބޭނުންވަނީ ްެވސް ްފައިސާ ްރުފިޔާ މީހުންނޭ.

ްފު ްމި ްރައްޔިތުން ްރާއްޭޖގެ ްއޮތީ.ްރައީސް. ްމި ްގޮއްސަ ްާހލަތަކަށް ްނޫޅެވޭ ްމިއަދު ްތަންތަނުގައި ްމި ްޖަމާވެ ްއަށް ރަމާލެ

ް ްިވސްނަންޖެހޭ ްގޮތަްށ4ްްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުން ްރާއްޭޖގެ ްއަަޅއި، ްޔުނިޓް ްހައުސިން އަތޮުޅގައި

ް ްޤާއިމުކޮްށ ްއެތާ ްއަނެއްާކވެސް ްކަންކަން ްދެންނެވި ްމި ްއިްސވެ ްއަދި ްސާފުކޮށްލެވޭތޯ.ްބޯހިޔާވަހިކަންދީ، ްމާލެ މި

ް ްެއއް.ްދެކުުނގެ ްމައްސަލަ ްެއއީ ްވިސްނަންޏާ ްތޮއްޖެޭހްގޮތަށް ްމިތަން ްަރއީސ4ްްްއަނެއްާކވެސް ްިޢއްޒަތްތެރި ައތޮޅުގައި

ްއޮތަްސ،ް ްފަެޅއް ްއެތާނގައި ްމީހަކަށް. ްވަުރގަދަ ްޮކންމެވެސް ްހުރީ ްވެރިކަުމގައި ްމަުއމޫނުގެ ްއޮތަސް ްފަޅުރަށެއް ބޮޑު

ްއޮ ްކަމެްއްނޫން.ްކުކުޅުޮކއްެޓއް ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑުެމން ްމީީކ ްރައީސް ްއެްއްއޮތަްސ؛ްިޢއްޒަތްެތރި ްއޮޑި ތަސް،ްޮބޑު

ް ްއަެނއްާކވެސް ްބަދަލުކުރަނ1511ްްްއެހެންވީމާ، ްއަށް ްހުޅުމާލެ ްއެއްަބއި ްބައިކުޅަ ްދެ ްތެރެއިން ްޔުނިުޓގެ ަހއުސިން

ްބޭފު ްތިޔަ ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއީ ްނޭގެންޏާްއޮތްއޮތުން ްގޮތް ްހޯދޭނެ ްޔުނިޓް ްހައުސިން ޅުންނަށް

ްހޯދޭނެް ްޔުނިުޓ ްހައުސިން ްމި ްތަންތަނުން ްމި ްއިްނ ްއިންިޑޔާ ްއިްނ، ްަޗއިނާ ްކޮެރއާަގއި، ްބުނާނަން އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު މެންނާްގޮތްގޮތްްއެބަްއޮތް.ްތިޔަްބޭުފޅުންގެްތެރެއިންްމިްކަންކަމަށްްފޮނުވާނެްބަޔަކުްނެިތއްޔާްިތޔަްބޭފުޅުންްއަުޅގަ

ނޑުމެންްއެމް.ޑީ.ޕީްވެރިކަމުަގއިްހައުސިނ2118ްްވާހަކަދެްއކީމަްއަޅުަގނޑުމެންްގޮސް،ްިއސްވެް ގެްސަުރކާރުަގއިްއަުޅގަ

ްޢަބްދު ްއަނެއްާކވެސް ްގޮތަށް ްހޯދި ްޔުނިޓު ްގޮތަށްްهللا ްފުއްދޭ ްވަޢުދުތައް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްެވރިކަމުގައި ޔާމީންގެ

ްޢިއްޒަތްތެ ްހޯދައިދޭނަން. ްދާއެޅުުމގެްއަޅުަގނޑުމެން ްއަެނއްާކވެސް ްއެީކގައި ްމިކަމާ ްކަންބޮުޑވޭ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ރި

ނޑުްކަންބޮުޑޭވްދާއެޅުމުގެްހުއްދަދޭންުއޅޭތީ.ް ހުއްދަދޭތީ.ްއަޅުަގނަޑކީްމަސްވެރިްއަތޮަޅކަށްްއުފަންްމީހަަކށްްވާތީްއަުޅގަ

ްޓަނަކު ްމަސް ްރުފިޔާ ްހާސް ްފަސް ްރުފިޔާ، ްހާސް ްހަތަރު ްކަންބޮުޑވޭ ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުަގނޑު ްކޮށްފި، ްކުޑަކުރާތީ. ން

ްރައީސް.ްކޮބާ...ް

ް

ްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއިއްެޔގައިް ްދަނީ. ްމި ްބަދަލުވެގެން ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަވަހަކަޭށ ްހާދަ ްމޫސުން ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްބަ ްމިތާަގއި ްނީޑްސްްއަޅުަގނޑުމެން ްަހއުސިން ްއަކީ ްވާހަަކ ްދެްއކި ްމި ނޑުމެން ްައުޅގަ ްވާހަކަދެްއކިއިުރަގއި ެޖޓަށް

ްހާުލގައިް ްިމްޖެހެނީްސުނާމީގައި ްއިސްކަންދޭން ްބޮޑު ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްއެންމެ ްހަދާއިރު ނޑުެމން އެސެސްމަންޓެްއްއަުޅގަ
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ްވި ްގއ. ްއަދި ްމީހުންނަށޭ، ްވާރެޔާފުީށގެ ްކޮޅުފުށި، ްފަރާތްތަކަށޭ. ްއެހެނިހެންްޖެހުނު ްއަދި ްމީހުންނަށޭ. ލިނގިީލގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމީހުންނަށޭ. ްރަށްތަކުގެ ްދިރިުއޅެމުންދާ ްހިޔާތަުކގައި ްވަގުތީ ްރަށްތަކުގެ؛ ްޖެހުނު ްހާލުަގއި ސުނާމީގައި

ްތެދުެވ،ް ްކަމެްއ ްފަހަރު ްިކތައް ްނޭނގޭ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްމިތާނަގިއ ްގޮތުން ްބެހޭ ްޔުިނޓާ ްަހއުސިން ްމި ރައީސް.

ްުނވެއޭްވާހަކަދައްް ްބޭނުމެއް ްފުަވްއމުލަކަކަށް ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވާލަން ްވެްސ ްމިއަުދ ްަތކުރާރުކޮށް ްޖެހުނީ. ްމި ކަން

ް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީްސ،ްމި ްިޢއްޒަތްތެރި ްޔުނިޓުތަެކއް.ްފުަވްއމުލަކުގައި ްވަަޑއިގެްނ77ްްހައުސިން މެންބަރުން

ްފެނިވަޑަް ްިވއްޔާމު ްވަނީ ްކަމުަގއި ްގެދޮރުއެޅޭޭންބައްލަަވއިފި ްެއްގޯތިތަުކގައި ްގޯިތކަން. ްކިތައް ްހުރީ ްފަޅަށް ިއގަންނަވާނެ

ގޮތްތަެކއް،ްލުއިްގޮތްަތކެއްްަރއްޔިތުންްބޭނުންވަނީ.ްރައްޔިުތންްބޭނުމެއްްނުވޭްފުވައްމުލަކުގައިްބިންްފުރިފައިްއޮތްއިރު،ް

ްލޭން ްރަްއޔިތުންގެ ްފުވައްމުލަުކގެ ްބިންކޮޅު، ްކުޑަކުޑަ ްއޮތް ްބާކީ ްތަންކޮުޅގަިއްމިހާރު ްއޮތް ްގޮތުަގއި ްރިޒަރުވގެ ޑު

ްކަހަލަް ްއޮތް ްމި ްމާލެ ްހަދައިގެން ްފްލެޓުތަކެއް ްއަދި ްޖަހައިގެން ްއަށް ްބަރިބަރި ްައޅަިއގެން ްޔުނިޓުތަކެއް ހައުސިން

ްުމއްދަތަކުންް ްދިގު ްައޅާފައި ްޔުނިޓުތަެކއް ްހައުސިން ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްަހދާކަށް. ްޖަންގަށްަޔކަށް ކޮންކްރިޓު

ނޑައެޭޅްޚަލާ ްކަ ްފުވައްމުލަުކގައި ްވިްއޔާމު ްވަނީ ްދޫކުރެވެކަުމގައި ްގޮތަށް ްޚަލާްސކުރާ ްދައްކައި ްފައިސާ ްގޮތަށް، ސްކުރާ

ނެޑއްގެްދަށުންްފަޅަށްްހުރިްގޯތިތަކުަގއިްގެދޮުރއެޅޭެންގޮތްތަކެްއ.ްެއއީްރައްޔިތުންްބޭނުންވާްގޮތަކީ.ްިޢއްޒަތްތެރިް މިންގަ

ްއާާބދީ ްހަމައެާއއެީކަގއި ްގިނައިން.ްްރައީސް. ްވަރަށް ްދެކެވޭ ްެއބަ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްވާަހކަ އެއްފަސްކުރުުމގެ

ްދިރިއުޅެންޖެހުމުގެް ްމީހުން ްރަށްތަކުަގިއ ްކުދި ްވަކި ްާވހަކަ. ްއެ ްދެެކވޭ ްއެބަ ްތެރޭގައި ްބަޖެޓުގެ ްގޮތެްއަގއި ޚާއްޞަ

ްހަމަެއއާެއކީަގއި ްއަދި ްވާހަކައާ ްނުކަތާ ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ްވާހަަކްްސަބަބުން ްއިތުރުކުރެވެންޖެހޭނެ ްއާބާދީަތކެްއ ބޮޑެތި

ްމިހުރިހާް ްހައުސިންްޔުނިޓުގެ ްތަނެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމި ްއިްސކަންދޭންޖެހޭ ްެއގޮތުން ްއަކީ ްދެކެޭވ.ްހުޅުމާލެ އެބަ

ްއަ ްރައީސް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްހުރިހާވެސް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. ްމައުމޫނު ްއަްލުއސްތާޛު ްރައީސް ްއަކީ ްލއުސްތާުޛްމައްސަލަ

ް ްސިނަމާލެ ްނަމަ، ްނުފެއްޓެވި ްސިނަމާލެ ްމަނިކުފާނު ްެއ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. 1ްމައުމޫނު ،2ް ްގޮސ3ްްް، ހައްދަަވއި

ވިލިިގއްޔާްހަމައިްނ،ްހުޅުމާލެާއްހަމައިން،ްމިްކަންތައްަތއްްުނގެންދެވިްނަމަްމިއަދުްމިްވާހަކަްެއއްްނުދައްކާނެ.ްރައީްސް

ްޢަބްދުލް ްމައުމޫނު ްމިކަހަލަްއަލްއުސްާތޛު ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހިާރއްޖޭެގ ްހައްަދވައި ްޔުނިޓުަތކެއް ްހައުސިން ޤައްޔޫމު

ްގުޅިެގްން ްކަންަތއްތަަކކާ ްކުރެްއވި ްފްލެުޓްދޮންބެ ްަވޑަިއގެންނެވި ކަންތައްތަެކއް،ްފުރުޞަތުަތކެްއްފަހިކޮށްދެއްވީމަ،ްދެން

ްތަކުރާރު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކެވެނީ. ްމި ްވާހަކަތަކެއް ްއަކީްމި ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްދަންނަާވލަން ްއަޅުަގނޑު ކޮށް

ްއެް ްބަދަލުވާއިރު ްމީހުން ްރަށްތަަކށް ްބޮޑެިތ ްރަށްތަކުން ްކުިދ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއެއްަފސްކުރެވެން ްއާބާދީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ްދެކޭް ނޑު ްޖެހޭ.ްއަޅުގަ ްއެބަ ްއެސެސްކުރަްއވަން ްމިްސަރުކާރުން ްމިންވަރު ްއޮތް ްނީްޑސް ްހައުސިން ގޮތުންްރަށްތަކެއްަގއި

ްއެސެސްމަންެޓްއް ްނީޑްސް ްހައުިސން ްެއގޮތަށް ްއޮތީ ްމި ްފޮނުްއވާފައި ްސިޓީފުޅު ްމި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެއްެޖއްޔާމު

ްތަނެއް.ް ްޮބޑު ްއާބާދީ ްައތޮޅަކީ ްައއްޑު ްތަނެއް. ްބޮޑު ްއާބާދީ ްފުަވއްމުލަކީ ްތެދުފުޅެއް. ްެއއް. ްވާަހކަ ހައްދަވާފަ.ްރަނަގޅު

ްބޮޑުް ްއާބާދީ ްއަތޮޅަކީ ްބޭނުންވަީންްހުވަދު ްޓަކައި ްދިރިއުޅުމަށް ްމީހުން ްރަށްތަކުގެ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ތަނެއް.
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ްދެމިހުރުމުގެް ްވެރިކަުމގެ ްހުރެބަހައްޓާފައި ްހަމަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލަން. ްޖެހޭ ްއެަބ ްމިއަދު ކޮންގޮތްތަެކއްތޯ

ކިޔާފައިްވަަޑިއގެންްއިމާރާތްތަކެއްްއެޅުުމގެްްބޭނުމުގައިްރައްޔިތުންނަށްްޓަަކއިްމިވެނިްކަމެއް،ްެއވެނިްކަމެއްްކޮށްދޭނަމޭ

ްވާހަކަްދަްއކަވާނެްބޭފުޅެއްްޫނންްރައީސްްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ...ް

ް

ްންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހެ

ފައިްެއއްްބައިްއަނެއްާކވެސްްމާލެްއަށް،ްެއއީްހައުސިންްޔުނިުޓގެްދެްބައިކޮށ1511ްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް ްއޮތް ްައޅުަގނޑަްށ1511ްްދެކުނަށް ްގެންނަގެނައުން ްމި ްއަށް ްމާލެ ްބައި ްއެއް ްބައިކޮށްފައި ްދެ ްޔުނިޓުގެ ހައުިސން

ނޑުމެްނގެްޕާޓީްއަކީްމުޅިް ްސިފަކުރެވެނީްލާމަރުކަީޒްއުޫސލާްދެކޮޅަށްްސިޔާސަތުްއެނުބރިގެންދާްކަމެްއގެްގޮތުގަ.ްއަުޅގަ

ްެއް ްވަނީ ްެއކުލަަވއިލާފައި ްިސޔާސަތުތަްއ ްޕާޓީގެ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްއެްއ. ްޕާޓީ ްފެތުރިފަިއވާ ްއަށް ރާއްޖެ

ސަރަހައްދުތަކުން.ްދާދިްދެންމެއަކުްމިތާްވާހަކަެދއްެކވިްމަޖިލިސްްމެންބަރެއްްއެބަްވިދާުޅވޭ،ްއެްބޭބޭފުޅުންްބޭނުންފުޅެއްް

ްމާލޭގައި ްފްލެޓުައޅާކަށް ްއެތަންތާނގައި ްޚިޔާލުފުޅު.ްްނޫނޭ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްެއއީ ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮަތކަށް. ހުންނަ

ް ްފެންނަނީ ްއެސެްސމަންޓުގައި ްހެދި ްއ1511ްްެއަޅުަގނޑުމެން ްފަހުން ްއޭގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމަށް. ްބޭނުންވާ ޔުނިޓު

ްނެތް ްެއއް ްލިބިފަ ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްތަފްސީެލއް ްކަހަލަ ްެއްއވެސް ްއެސެސްމަންޓުެގ ްވިދާުޅވަނީްހެއްދެވި ްހަމައެކަނި .

ް ްތަނުން ްއެ ްހަަދއިފީމޭ. ްުނވެޭއ714ްްއެސެސްމަންޓެއް ްބޭނުމެއް ްއެޮކޅަކަށް ްފުދޭނޭ. ްބަދަލުކުރީމާ ްއަށް ްހުުޅމާލެ ފްލެޓު

ނޑުމެންގެްއޮންނާނެ.ްކުރުކޮށްްދަންަނވަނީްނަމަ،ް އެވަަރކަށްްހައުސިްންޔުނިެޓއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްޚިޔާލުތަފާތުުވންްއަުޅގަ

ްދައްކާ ްޔުނިޓަީރްްމި ްސިޔާސަަތކީ ްމިހާރުގެ ްވާހަކަ. ްކުރާ ްކަންކަން ްމި ްތަފާތުކޮށް ްހަމަތަކާ ްލާމަުރކަުޒގެ ްއަކީ ވާހަކަ

ނޑުމެންްނުދަންނަްކަމެއް.ްކުރީގެްގޮތަށްްވަނީްނަަމ،ް ދައުލަތަށްްލާމަރުކަޒުްއުސޫލުްފިޓުކުރަންްއުޭޅއުޅުން.ްެއއީްައޅުގަ

ްފްލެ ްއަދި ްބެހެއްުޓން، ްކަތީބު ްއެްއކަލަ ްކަމެއްްއެއީ ްހުރިހާ ްއަށް ްމާލެ ްނުކުުރން. ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްނޭުޅން. ްވެސް ޓު

ް ްއެ ްހަމަ ްދަންނަވާލަިއ ްވާހަކަ ްިޚޔާލުތަފާތު ްމިކަމާ ނޑައެިޅގެން ްކަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ހައުސިްނ1511ްްކުރުން.

ްއެ ްވަރަށް ްެއކަށީގެްނވާ ްއަށް ްމާލެ ްކަމަށް. ްދޫކުރަންޖެހޭނެ ްބޭނުމަށް ްތަންތާނގެ ްއެ ނޑުްޔުނިޓު ްއަުޅގަ ްއަދި ްހުރި. ބަ

ޔުނިޓުްހަމަކޮށްދޭނ8111ްްްއެދެންްސަރުކާރުންްމަސައްކަްތކުރަްއވަން،ްމާލެްއަށްްއަުޅަގނޑުމެންްޕްރޮމިސްކޮށްފައިްޮއތްް

މަސައްކަތްކުަރއްވާނެްކަމަށް.ްއެއްްބައިްއެްއޮތީްހިނަގއިެގންފަ.ްއެހެންވީމާ،ްމާލެްއަށްްމަދުކުރާްވާހަކަްއެއްްނޫންްމިް

ްކީ.ްމާލެްއަށްްއެބަްހުރި.ްއެހެންނަމަވެސްްއަތޮޅުަތުކންްދަމައިްމާލެްއަށްްއަނެއްކާްނުގެނައުން.ްޝުކުިރއްޔާ.ްދައްކަނީ

ް

ްްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްއެންމެް ްއަސްލަމު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްހިތަދޫ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމިނެޓެއް.ް
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ް

ްވާހަަކދެއްކެވުން:ްގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއަސްލަމުތަދޫްއުތުރުްދާއިރާހި

ްއުފެދޭް ްެއއް ްފިތުނަ ްބޮޑު ްމެުދަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްހިާތމަކުރަން ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ްވެސް ްމާލެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްބަހުސްކުރަންޖެހޭތީވެ. ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމައްސަލަތައް ްހުރިހާްްމިފަދަ ްރާއްޭޖގެ ތަަރއްޤީވާންޖެހޭ.

ްވަިކް ްދެން، ްޖެހޭ. ްއެބަ ްލިބިޭދން ްރައްޔިތުންނަށް ްޙައްޤު ްއަސާސީ ްބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ްތަރައްީޤވާންޖެހޭ. ސަރަހައްދެއް

ްމެދުަގއި ްރައްޔިތުްނގެ ްގެަނުއމަކީ ްދިމާލަކަްށ ްއެހެން ްފްލެޓުތަެކއް ްނިންމާފައިވާ ްފްލެުޓެއޅުމަށް ްއެޅުމަށް، ްތަނެއްަގއި

ްދަންނަވާލަންް ްިއލްތިމާސްކޮށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްދަންނަންޖެހޭނެ ްސަރުކާރުން ްކަމެއްކަން ްއުފެދޭނެ ފިތުނަ

ވަނަްދުވަހުްވާނީްބަރާބަރުްހައުސިންްނީޑްސްްއެސެސްމެްނޓެއްްހެދިފަ.ްއަދިްއެާއއެުކ،2111ްްމާރޗ17ްްްބޭނުންވަނީ.ް

ނޑަައޅަިއ، ްކަ ްަސއިުޓތައް ްއަޅާނެ ްފްލެޓުތައް ްމިްްމި ްތައްޔާުރކުރެިވ، ްބީ.އޯ.ކިުޔ ްޚަރަދުގެ ްހިނގާނެ ްފްލެޓުތަކަށް މި

ްސަރުކާރުްން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއާދެ! ްސަރުކާރުން، ްއޭރުގެ ްއެކު ްބޭންކާ ްއެްގޒިމް ްޗައިާނގެ ްއެއްކޮށް ްތަފްސީލަކާ ހުރިހާ

ްބަަދލުކޮ ްކުއްިލއަކަށް ްކަމެއް ްއޮތް ްނިމިފައި ްހިސާބަށް ްމި ްއެހެންީވމާ، ްވާނީ. ްތަނެއްަގއިްސޮއިކުެރވިފައި ްަވކި ށްލައި،

ްަރއްޔިތުްނެގް ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްބަދަލުކުރުމަކީ ްދިމާލަކަށް ްއެހެން ްފްލެޓުތަެކއް ްނިންމާފައިވާ ްސަރުކާރުން އެޅުމަށް

މެދުގައިްފިތުނަްއުފެިދގެންދާނެްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްެއގޮތަށްްޢަމަލުނުކުރުމަށްްއަޅުަގނޑުްއިލްތިމާސްކޮށްްސަރުކާުރަގިއް

ްދަންނަ ްއާދެ! ްވެސް، ްބަލައިލާއިރު ްހަމައެކަނި ްައށް ްއަްއޑޫ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްބޭނުންވޭ. ފްލެޭޓ2234ްްވާލަން

އަޅުަގނޑުްހަނދާންވަނީ.ްއޭުރްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްބަލައިލެުވނުއިރުްވެސްްއެްނީޑްސްްއެްބޭނުންްރައްޔިތުންގެްމެދުަގއިް

ްބަލާ ްމިންވަރަށް ްތަރައްީޤވަުމންދާ ްތަން ްއަދި ްބޭނުންްއޮތް. ްއެ ްއިތުރަށް ްެއައށްވުރެ ްެއކު ްހަލުިވކަމާ ްެއއަށްވުރެ އިރު

ްެއއީް ްބޭނުންވާނެކަމީ ްހުރިހާްސަރަހައްދަކަށް ްރާއްޖޭގެ ްނެތް.ްދެން،ްބޯހިޔާވަިހކަން ްމެދުްޝައްެކއް އިތުރުެވގެންދާނެކަމާ

ްއެ ްތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްއުފެދޭ ްޝައްެކއް ްތެރޭގައި ްމިންވަރަކަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއވެސް

ްގިނަް ްދިމާކުރާއިުރ، ްއަޅަން ްއަށް ްއަމިއްލަ ްގެ ްިލބިގެން، ްގޯތި ްއަށް ްއަމިއްލަ ްއަދި ްނޫން. ްކަމެއް ޝައްުކއުފެދޭ

ް ްފަހުން ްއަހަރެއް ްއެތައް ްއަދި ްދަތިތަކާ ްދިމާވާ ްގ7ްްެއަހަރު،6ްްއަހަރު،5ްްޢާއިލާތަކަށް ްމުޅި ްމެނުވީ ްފަހުން ައހަރު

ިނންމައިލެވޭއިރުްފެށިތަންްއަލުންްއަނެއްާކްމަރާމާތުކުރަންޖެހިފައިްމިްއޮންނަނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްްނިންމައެއްނުލެވޭ.ްމުޅިްގެ

ްއެުކް ްޢާއިލާއާ ްހިތްޖެހިލައިގެން ްއަރާމުަގއި ްގޮސް ްއަވަހަށް ްއެިޅގެން، ްޔުނިޓުތަކެއް ްހައުސިން ްއަށް ްފުރިހަމަ ރީތިކޮށް

ްންޖެހޭނެ.ްއެގޮތަށްްބާރު...އުޅެވޭނެްގޮތްްައޅުަގނޑުމެންްރައްޔިތުންނަށްްފޯރުކޮށްދޭ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަހުސްކުރަްން ްމައްސަލަިއގައި ްމި ްވެސް ްޕާޓީތަކަށް ްހުރިހާ ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްވަނީ ްހުށަހެޅިފައި ްނިމުނުއިރުަގިއ ްބަހުސް ްމައްސަލައިަގއި ްމި ްހަމަވީ. ްމި ްމިާހރު ްވަގުތު ނަޑއެޅިފަިއވާ އެންމެްްކަ
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ްެއް ްހުށަހެޅުްއވުން. ްހުށަހެޅުއްވި ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްއެއީ ހުށަހެޅުމެއް.

ްހުށަހެޅުއްވުމަށްްވޯޓަށްްއެހުންްމިއަދުގެްޯވޓަށްްއެހުމުގެްވަގުުތގައިްއޮންނާނެ.ް

ް

ްބިލާއިްޤަރާރުްްލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ.ްމަޖ7ްި

ްކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުންް.ްކުރިންްތަޢާރުފ8ްު

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަގއިްމިއަދުްމަސަްއަކތެއްްނެތް.11ްއަދ7ް،8ްް،9ްްިޑާްނަންބަރުްއެޖެން

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްޖެންޑާއެ ްއަޅ11ްުނަންބަރު ްއަްށ ްކަންކަން. ްހުށަހަޅާ ްކޮމިޓީތަކުން ްދަނީ. ްމި ްމިހާރު ްިދވެހިރާއްޖޭެގ11.1ްަގނޑު .

ްގޮތުް ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވަިއ ްބިުލ ްއެ ްކޮމިޓީން ްަވގުތީ ްހޮްއވެިވ ްިދރާސާކުރެްއވުމަށް ްބިލު ްޢުޤޫބާތުގެ ޤާނޫނުލް

ް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްާލޙު ްރިޕޯޓަށް ްމި 23ްްރިޕޯޓު. ްރިޕޯޓަށ2113ްްޑިސެްމބަރު ްމި ްފޮނުވުނު. ްމެންބަރުންަނށް ަގއި

ްޢުޤޫބާތުގެް ްޤާނޫނުލް ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްރިޕޯޓު ްމި ްލިބިފައެއްނުވޭ. ްއިޞްލާެޙއް އެްއވެސް

ްބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ.ްބިލުްދިރާސާކުރެއްވިްަވގުތީްޮކމިޓީގެްމުޤައްރިރު،ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެން

ް

ްލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:ބި

ޤިޞާސްްހިފުމުގައިްތިަޔްބައިމީހުންނަށްްވަރަށްްބޮޑުްް. އަދިلَُكْن فًِ اْلقَِصاِص َحٍَاةٌ ٌَا أُولًِ اْْلَْلبَاِب لََعلَُّكْن تَتَّقُىىَ `.ް

ްއަހު ްބުްއދީގެ ްއަދި ްެއވެ. ްވެ ްިޢއްޒަތްެތިރްދިރުމެއް ްއެވެ. ްޓަކަ ްތަޤްވާވެިރވުމަށް ްބައިމީހުން ްތިޔަ ްެއއީ ލުވެރިންޭނވެ.

ް ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްސަރުކާރުނ1961ްްްރައީސް. ްދިވެހި ްއެކުލަވައިލުމަށްަފހުގައި ްޢުޤޫބާތެއް ްޤާނޫނުލް ްއަހަރު ވަނަ

ް ްމަޖިލީހަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްއެކުަލވާލައި ްޢުޤޫބާތެއް ްޤާނޫނުލް ްއާ ްހުށަހެޅުންްރާއްޖޭަގއި ްހުށަހެޅި ްއެ ހުށަހަޅައި،

ްރިޕޯުޓް ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހަޅަން. ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓެއް ްމިއަދު ްކޮމިީޓން ްެއ ްނިމި، ދިރާސާކޮށް
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ނުޑްދަންނަވާލަންްބޭނުންވާްދެތިންްވާހަކަްއެއްްއެބަްއޮތް.ްމިފަދަްބޮޑުްމަސައްކަތެްއ؛ްއާދެ!ް ހުށަހެޅުމުގެްކުރިންްއަޅުގަ

ދައުލަުތގެްނުހަނުްގިނަްމާއްާދގެްމަްއޗަށްްއެކުެލވިގެްނވާްމިްބިލުްދިރާސާކުެރިވ،ްމިްމަސައްކަތްްކުރެވިަފއިްވަނ197ްްީ

ްއެހީތެރިކަމާ ްެއއްބާރުލުާމއި ްއަދިްް.އެކުްމުއައްސަސާަތކުގެ ްއޮފީހާ ްޖެނެރަލްގެ ްއެޓަރނީ ްޚާއްޞަކޮށް ްވަކިން އަިދ

ްކޮށްދެ ްޮއފީހުން ްމިޕްރޮސިކިޔުޓަރްޖެނެރަލްގެ ްއަދި ްފާހަގަކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްމަސަްއކަތް ްމިްްއްވާފައިވާ ްފުރުޞަތުގައި

ްޑްރާފްޓު ްއަދާކުބިލު ްަދއުރެއް ްނުހަުންބޮޑު ްރޮބިންސަނާކުރުމުަގއި ްިމްމަސައްްެރއްިވްޕްރޮފެސަރްޕޯލް ްއޭުރގެ ކަތްްއަދި

ްޑ ްހުންނެވި ްޖެނެރަލަަކށް ްއެޓަރނީ ް.ްޙަްރހިނގިއިރު ްކޮށްދެްއވާފަިއވާ ްސަޢީދު ްމިްސަން ނުޑްހިތުން ްއަުޅގަ މަަސއްކަތް

ް ްފާހަަގކުރުމަކީ ްމިްމުހިއްފުރުޞަތުގައި ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެހެންކަމާެއކު، ްކަމެއް. ްދިރާސާކުރެްއވުމުަގއިްްމު ބިލު

ްަދއުލަތުެގްއެންމެހައި ްއިދާރީއައްަސސާތަކަްށްއަޅުަގނޑުްުޝކުރުމުްމަސައްކަތްކޮށްެދއްވި ްހަމައެާއއެކު ްދަންނަވަްނ.ްއަދި

ްމަސަމޭ ްކޮށްދެއްވި ްޝުކުރުޒުން ްއަޅުަގނޑު ްމިއްކަަތްއްވެސް ްހިތުން ްމިހާތަނަށްްްަދންނަވަން.ްއަޅުަގނޑު އައިސްްްބިލު

ްފެށުނު ްކޮމިޓީގައި ްމި ްނިންމުނީ ްމި ްގޮތުަގިއ ްރިޕޯޓެއްގެ ްމިހާރުްކޮމިޓީން ްއަދި ްމެންބަރުންނާ ްތިއްެބވި އިރުަގއި

ްމަސައްކަތް ްގިނަ ްނުހަނު ްމެންބަރުންގެ ްމަސައްކަތާކޮށްެދއްވި ްބުރަ ްއަދިްްއަދި ްދަންނަވަން. ނޑު ްައޅުގަ އެކުކަން

ްއަޚް ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްނިޔާވުމާްހަމައެއާެއކު ްޢަލީ ްއަފްާރޝީމް ްމިްައއްދައްތޫރު ްދިރާސާްގުިޅެގން ކުރުމުގައިްބިލު

ްގިނަްއަޅުަގނޑުމެ ްނުހަނު ްލިބެމުންދިޔަ ްެއކިެއކިްންނަށް ްެގއްިލގެންްގުނަ ްއެހީތެރިކަން ްމިްްދިޔަކަންޢިލްމީ ނޑު އަުޅގަ

ބިލުގެްއަސާސްތައްްކަމުަގއިްބަލާފައިްވާީންްބިލަށްްބަލައިލާރުްމިްމިްހަގަކުރަން.ްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.ފުރުޞަތުގައިްފާ

ްހިމާޔަތް ްޝަރީޢަތުގައި ްފުރުނާޔާއިކުރުއިސްލާމީ ްދީނާއި ްބާރުއަޅުްއވާފަިއާވ ްމުދަލާްބުއްދިްމަށް ްމިފަދަްްއާއި އަދި

ް ްމަްއޗަށް. ްއާްްމިްރައީސް.ްޢިއްޒަްތތެރިކަންކަމުގެ ްޢަދުލުެގްްބިލުގައި ްޖިނާޢީ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްކަންތައްަތކެއް ގިނަގުނަ

ްތަޢާރުފުވެގެންްނިޒާމާ ްޭއގެތެރޭަގއި ްހުއްަދކުރެވިްްމާަކނޑައެޅުްުރކުން ކުށުގެދާނެ. ނޑައެޅުމާއަދި ްކަ ްދިފާޢުތައް ްގެްނވާ

ް ްހިމެނިފައިވާމާފުއަދި ްކަންކަން ްފަދަ ްދިފާޢު ްމިލިބިގެންވާ ްހަމައެާއއެކު،ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް ްޖިނާޢީްްނެ.ްއަދި ބިލުން

ްވަް ްފެށިގެން ްުދވަހުން ްކުެރވޭ ްދަޢުވާކުށްތައް ްތެރޭަގއި ްމުއްދަެތއްެގ ްއެްްނުކުެރވޭކި ްއިތުރަްށްމީްނަމަ ްމަްއޗަށް ހެއްގެ

ނަޑއަޅާފައިްނުކުދަޢުވާ ްކަ ްވެސް ްކަމަށް ްމިރެވޭ ްނުވަތަ ްކުށްތައް ްބޮޑެތި ްމިގޮތުން ްބުނާބިލުްވާނެ. ްބަހުން ް،ނަމަްގެ

ް ްކުށްތައް ްދަޢުވާޖިނާޢަތުގެ ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްްނުކުރެވޭްކުރެވޭ ނޑައަޅާފައ8ްިނަމަ ްކަ ްއަހަރު ްކުށްތަްއްވާނެ. ްކުދި އަދި

ްޖުނަޙު ްނުވަތަ ްކުށްތަކަްށ ްބުނެފަިއވާ ްަކމުގައި ްކުށްތައް ްބަޔާންކޮށްފައ3ްްިގެ ްޢިއްއަހަރު ްރައީސް.ްާވނެ. ޒަތްތެރި

ްމިމީގެ ްްއިތުރުން ްގެނެސްފަިއާވ ްމާއްދާތައް ްެއިކއެކި ްމުހިއްބިލުގައި ްވަރަށް ްބެއްލެވުމުން ްމިްގޮތަށް ްސިފަެއއް ްއެއް ްމު

ްފެނިވަޑައި ްދަރަޖަކުރެވިފަ.ބިލުން ްވާނީ ްކުށްތައް ްއާދެ، ްްގަންަނވާނެ. ްދެވޭ ްކުށްތަކަށް ްމި ްވާީންްދަބުތައްއައަދި ެވސް

ނަޑއެޅިފަ ްތާވަލެއްް.ްމިކަ ްާވނެ ްތާވަުލގަް.ބިލުގައި ްުބނާއެ ްބޮޑެތިްްއި ނޑިޔާރުންނަށް ްރަީއސް،ްފަ ްޢިއްޒަތްތެރި ގޮތުން

ްިއސްތިޢުނާފުއޚްތިޔާރުތަކެް ްގޮތުން ްބޭނުންކުރެވޭ ްއިޚްތިާޔރު ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްލިބިފައިވާނެ. ްއުސޫލުތައްްއް ްކުރުމުގެ

ްމި ްބަޔާންްވެސް ްމިބިލުަގއި ްއާދެ، ްދަންނަވަން. ްކަމަށް ްދިރާސާކުެރވެމުންްކުެރވިފަިއވާނެ ްާރއްޖޭެގްްބިލު ދިޔައިުރގައި
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ްޢިލްމުްޝަރީޢަތާ ްނުހަނުްް،ވެރިންގެބެހޭ ްޢިލްމްވެރިންގެ ްދާއިާރގެ ްދީނީ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަިދ ްދާއިާރގެ ޝަރުޢީ

ްމަސައްކަތްކުރިއިުރް ްމި ްހޯދުމަކީ ްހައްލެއް ްއެކަމަށް ްފާހަގަވެގެްނދިޔަ. ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއޮްތކަން ކަންބޮޑުވުންތަެކއް

ްކަަމކަ ްއުނދަގޫ ްފެންވަުރަގިއްނުހަނު ްހަމައެކަިންދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމަސައްކަަތކީ ްމި ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް. ްވެެގންދިޔަ. ށް

ްމަ ްނޫން.ްާއދެ،ްޝަރީޢާ؛ކުރެވޭ ްިސފަްސަްއކަތެއް ްސިަފއިގަްްވަޟުޢީ،ްޤާނޫނެއްގެ ްބޮޑުްްއިޤާނޫނެއްގެ ބުަރްް،ލިޔުމަކީ

ް ްުދނިޔޭގެ ްމަސައްކަެތއް. ްޢިލްމުއުނދަގޫ ްޕްރޮފެެއކިެއކި ްމަސައްކަތަށްްވެރިން ްމި ްރޮބިންސަންގެ ްޕޯލް ސަރ

ްމި ްކަމެއް. ްދެނަހުރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިްފާޑުކިޔާފަިއވާކަމީ ްައޅުަގނުޑމެން ްއަީލަގއި ްވާީންްަކންކަމުގެ ްބަލާފައި ބިލު

ްމި ްައސަރުތަކެއް ްލާދީނީ ްކަހަލަ ްވާނަމަްއެްއވެސް ްމާއްދާތަުކގައި ްެއކިެއކި ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްް،ބިުލގެ ްކަންކަން ެއ

ްމަޢުލޫމާލި ްޓެކްނިކަލް ްއެކިެއކި ްއަދި ްޢިލްމީ ްރައީސް.ްބިގެންވާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްުކޑަކުުރމަށް. ްކަންކަން ްއެ ްއަލީގައި ތުގެ

ްދަރަޖައިގަވަޟު ްދަށު ްއަބަދުވެސް ްވުރެން ްޤާނޫނަށް ްއިލާހީ ްޤާނޫނަކީ ްެއްއޗެއްްްއިޢީ ްހިތުންްވާ ްއަުޅަގނޑު ްވީއިރު .

ްމިވަޟު ްއުނިކަން ްހުންނާނެ ްޤާނޫނެއްަގއި ނުޑްްޤާނޫނުގައިްޢީ ްއަުޅގަ ްކަމެްއ. ްއެކަށީގެންވާ ްހަމަ ްހުރުމަކީ ވެސް

ްމި ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވާލަން ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުިރން ްނިންމާލުމުގެ ްމަސަްއކަތްްވާހަކަކޮުޅ ް،ކުރުމުަގއިބިލުގެ

ނޑުްފާހަގަކުރުން.ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް އެންމެްފަހުގެްފުރުޞަތުގައިްޚާއްޞަކޮށްްޕާޓީތަކުންްދީފަިއާވްއެއްބާރުލުންްއަުޅގަ

ަގނޑުމެންްވާީންއެްފަރާތްތަކުންްފޮނުވިްއެކިެއކިްބަދަލުތައްްއަޅުް،އަޅުަގނޑުމެންްޕާޓީތަކަށްްދިންްފުރުޞަތުްބޭނުންކޮށް

ބިލަށްްއިތުރުންްއެްއވެްސްްބިލަށްްމިްބަދަލުތައްްގެނައުުމގެްސަަބބުންްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްމިް.ްމިބިލަށްްގެނެސްފަ

ްހުށަހަުޅއްަވއިފައިުނވާކުޕާޓީއަ ްއިޞްލާޙު ްއަުޅގަްން ްޕާޓީްކަމީ ްއެ ްމަސައްކަތް ްކުރި ްބަލައިގަތްކަންނޑުެމން ްކަމަށްްތަކުން

ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްއަިދ ްދަންނަވަން. ްފުރިހަމަްއަޅުަގނޑު ްނިޒާމު ްއަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްކުރުމަށްްރައީސް،

ްޢު ްޤާނޫނުލް ްމިްޓަކައި ްްޤޫބާތު ްސިަފއިގަްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާނޫނެއްގެ ްމިްއިމަޖިލީހުން ްނަމަވެސް ބިލުެގްްފާސްުކރި

ް ްފަށާނީ ްފަހުން.ްވީޢަމަލުކުރެވެން ްައހަރު ްއެއް ްލިބޭ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤާނޫނުލްްއިރު ްތެރޭަގއި ްއަަހރުދުވަހުގެ އެއް

ްއިޖުރާޢު ްޖިނާޢީ ްކުރިން ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްބިލުއަޤޫބާތައް ްހެއްކާް،ތުގެ ްބިލުްއަދި ްމަޖިލީހުންްޢިއްޒަތްތެްމިްބެހޭ ރި

ްމުހިއް ްބޭނުންވަނީފާސްކުރުމަކީ ްދަންނަވާލަން ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ްވާހަަކޮކޅު ނޑުގެ ްވީމާ،ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ََ ްމު إِىَّ اللَـّ

ْحَساِى َوإٌِتَاِء ِذي اْلقُسْ   ٌَأُْهسُ  ٌْهَٰى َعِي اْلفَْحَشاِء َواْلُوٌَكسِ  بِاْلَعْدِل َواْْلِ ًِ َوالْ   بَٰى َوٌَ ހަމަކަށަވަރުންްް.وىَ  ٌَِعظُُكْن لََعلَُّكْن تََركَّسُ  ۚ   بَْغ

ް ްހެޔޮފޯރުވުމަށް ްމީހުންނަށް ްގާތްތިމާގެ ްއިޙްސާންެތރިވުމަށާއި ްޢަދުލުވެރިވުމަށާއި ްއަިދްهللا ްއެވެ. އަމުރުކުރަްއވަ

ރައްވަތޭ.ްއެކަނާލގެްތިޔަަބިއްހުތުރުކަންބޮޑުެވގެންވާްފާފަތަާކއިްމުންކަރާތްތަާކއިްއަިނޔާވެިރކޮށްްއުޅުންްއެކަނާލގެްނަހީކުް

ްމީހުންނަށްްވަޢުޡުްއިއްަވވަނީްތިޔަްބައިމީހުންްހަދުމަކުރުމަށްްޓަކައޭ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްބަހު ްވާހަކަެދްއކުމަށް، ްރިޕޯޓަްށ ްކޮމިޓީގެ ްމި ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ! ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ 1ްސްކުރުމުެގ

ްދާއިރާެގް ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްމިްއަރުވަނީ ްފުރުޞަތު ްުފރަތަމަ ްހުޅުވާލަން.ްއަޅުަގނޑު ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތު ގަިޑއިރުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިާޔޒުްފަހުމީްއަށް.ް

ް

ްމީްވާހަކަެދއްެކވުން:އިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމާފަންނުްއުތުރުްދާ

ްޢިއްޒަ ްނިންމަިއްޝުކުރިއްާޔ ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްާއދެ! ްައއްސަލާމްޢަލައިކުމް. ްަރީއސް. ތްތެރި

މަޖިލީހުގެްފްލޯްއަށްްފާސްކުރުމަށްްޓަކައިްމިްފޮނުވުނުްޤާނޫނުލްްޢުޤޫބާތުގެްޑުރާފްޓުްފާސްވުމުންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް،ް

ްމާ ްޙަޤީޤީ ްފަހަރަށް ްފުރަތަމަ ްލިބިގެންދާނީ ްޢުޤޫބާތެއް.ްދިވެހީންނަށް ްޤާނޫނުލް ްނޫިނއްޔާ ްކޯޑެއް ްޕީނަލް ނައިަގއި

ްއެް ްއެހެންނަމަވެސް ްޤާނޫނުތައް. ނޑަައޅާފަިއވާ ްކަ ްޢުޫޤބާތް ްޮއވޭ ްކުރިްނވެސް ްރާއްޭޖގައި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ް ްގޮތެއްަގިއ ްޖުމްލަ ްޤާނޫނުތައ1961ްްޤާނޫނުތަކަކީ ްއެ ްައދި ްޤާނޫނުތައް. ްހެދިފައިވާ ްތެރޭަގއި ްވަނީްްއަހަރުތަުކގެ އެ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްމިހާރު ްގޮތުގައި ްދެކޭ ްމީހުން ްފަންނީ ްޤާނޫނީ ްމިއީ، ްއެހެންކަމުން، ްޮގއްސަ. ވިއްިސވިހާލިެވގެން

ްފާްސވުމުންް ްބިލު ްމި ްއެހެްނވީމާ، ްނޫން. ްޢުޤޫބާތެއް ްޤާނޫނުލް ްމާނަިއގަިއ ްޙަޤީޤީ ްޢަމަލުކުރަމުންދަނީކީ ރާއްޖޭަގއި

ނައިގައިްޤާނޫނުލްްޢުޤޫބާތެއްްލިބިގެންދަނީ.ްއާދެ!ްމިްޤާނޫނުލްްޢުޤޫބާތުގެްއޯތަރްރާއްޖޭަގއިްފުރަތަމަްފަހަރަށްްޙަޤީޤީްމާ

ނޫނީްމުއްޞަންނަފުްނޫނިއްޔާްޑުރާފްޓުކުރެްއވިްފަރާތް؛ްއެީއ،ްއެމެރިާކގެްފަންނީްޤާނޫނީްޢިލްމުވެރިްއެއް.ްޕްރޮފިސަރް

ްރާ ްފެްއޓެވިއިުރަގއި ްމަސައްކަތްޕުޅު ްމި ްމަނިުކފާނު ްއެ ްރޮބިންސަން. ްވަރަްށްޕޯލް ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ އްޭޖގެ

ްނިޒާުމް ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްާރއްޖޭެގ ްމި ްވަނީ ްިވދާޅުވެފައި ްދިރާސާކުރަްއވުމަށްފަހުގައި ްދިރާސާކުެރްއވި. ރަނގަޅަށް

އޮންނަނީ،ްސިސްޓަމުްވެސްްޮއތީްއިންސާފުްނުލިބޭްގޮތަށޭ.ްައދިްއޭގެްސަބަބުންްޢާއްމުްއުޫސލުންްއެކަންްކުރަނީްވެްސް

ްދިވެހިާރއްޖޭެގްއިންސާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީ. ްސްޓޭޓްމަންޓެއް ްނުރައްާކތެރި ްވަރަށް ްއެހެންވީމާ، ްގޮތަށޭ. ްނުލިބޭ ފު

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްއިންސާފު ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްދެކޭ، ްގާތުން ްރަނގަޅަްށ ްވަރަށް ރައްޔިތުން

ްކަ ްމި ްފާސްވުމުން ްބިލު ްމި ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްކަމަށްްނުލިބޭކަން. ްލިބިގެންދާނެ ްބައެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްހައްލު މަށް

ްއަިދް ްޝަރީޢަތާ؛ ްއިސްލާމީ ްގޮތުން ްއޮންނަ ްޑުރާފްޓުަގއި ްމި ްބިލު ްމި ްމިހާރު ްއާދެ! ްޤަބޫލުކުރެޭވ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޢުޤޫބާތަށް ްިމ ްސްޓޭްނޑަޑުަތއް ްަބއިަނލްއަޤްވާމީ ްއަދި ްހަމަތަކާ ްަޤބޫލުކުރާ ްދިވެހީން ްވާނެ.ްްހަމައެއާެއކުަގއި، އަިއއްސަ

ްމޮޑަްން ްޒަމާނީ ްކޯޑެްއ ްޕީނަލް ްފަަދއިން ްދެންނެވި ްކުރިންވެސް ްފަހަރަށް ްފުރަތަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްސަބަބުން އޭގެ

ްބޮުޑް ްބުރަ، ްވަރަށް ްމީ ްއާެދ! ްއުފާކުރަންޖެހޭ. ްމިކަމާ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްމި ްލިބިގެން ފޯމަޓަކަށް

ބޮޑުކަންްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނގޭްއެންމެްކުަޑކުޑަްއެްއްކަމަކީްެވސްްމިްމަސައްކަތްްްމަސައްކަތެއް.ްމިްމަސައްކަުތގެް

ްބޮުޑކަންް ްމަސައްކަތުގެ ްކޮމިޝަންކޮށްގެން.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީން ްަސރުކާރުންނާއި ްދިވެހި ްވަނީ ްމި ފައްޓާފައި

ންވަރުގެްބޮޑުްޤާނޫނީްމާހިރެއްްހަޔަރކުރެވިފައިްވަނީ.ްއެބަްއެނގޭ.ްއަދިްމިްޑުރާފްޓުކުރުމަށްްޓަކައިްބައިނަލްއަޤްާވމީްފެ
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ްެއް ްޓީމު، ްދިރާސާ ްޕެންިސލްވޭނިާއގެ ްއޮފް ްޔުނިވަރސިީޓ ްހަމަެއއާެއކީަގއި، ްއަދި ްރޮބިންސަން. ްޕްރޮފެސަރްޕޯލް އެއީ

ްދިރާސާތައްކުރެް ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްމައްޗަށް ްމިަކމުގެ ްއެކުލަަވއިލަްއަވއި ްދިރާާސްޓީމު ްސްކޫލްގެ ްލޯ ްގޮްއސަްމީހުންގެ ވިގެން

ް ްމީ ްކަމެއް. ްެއކަށީގެްނާވ ްހަމަ ްވެސް ްެނުގމަކީ ްދުަވސްތައް ްގިނަ ްމަސަްއކަތަށް ްމި ްއެހެންވީާމ، ވަނ2114ްްަވަނީ.

ް ްމިއީ ްއަދި ްމަސައްކަތެއް. ްފެށުނު ްޙަޤީޤަތުގައި ްބިލެއް.16ްްއަހަރުަގއި ްހުށަހެޅުނު ްވެސް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ވަނަ

އިރާދަކުރެްއވީީތވެްނިންމިގެންްމިްދިޔައީްއަޅުަގނޑުމެންގެްޮކމިޓީންްކުރިްމަސައްކަތުގަިއްއަޅުަގނޑުމެންްމިްމަޖިލީހުންް

އަޅުަގނޑުމެންްއެއްަބޔަކުްއަެނއްބަޔަކަށްްވަރަށްްޮބޑަށްްއެހީެތރިކަންްފޯރުކޮށްދެިވގެން.ްއަިދްއަޅުަގނުޑްމިްމަސައްކަތަށްް

ްމި ްމިހާރު ްއަދި ްވެސް ްަސރުކާރުން ްމަސަްއކަތަށްްްސަރުކާރުަގއި،ްއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވެސް ްސަރުކާރުން އޮތް

ނޑުމެންނަށްް އެހީތެރިކަންްފޯރުކޮށްދެއްވަމުްނގެންދިޔަްކޮމިޓީްމަރުޙަލާގައިްވަރަށްްފުޅާްގޮތެްއގަ.ްއާދެ!ްމިްބިލުންްއަޅުގަ

ްކޮމްޕްިރހެން ްވަރަށް ްފަދައިން ްދެްނނެވި ްކުރިންވެސް ްކަަމކީ ްމުހިއްމުްއެއް ްއެންމެ ްޤާނޫނުލްްހާސިލުކޮށްދޭ ްގޮުތގައި ސިވް

ްބޭފުޅުންް ްއެ ް ނޑަެއޅުމުަގއި ްކަ ްނިޔާ ނޑިޔާރުން ްފަ ްސަަބބުން ްއޭގެ ްލިބިގެންދިއުން. ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ޢުޤޫބާތެއް

ްއަދިް ްގޮތާ ްޒިްނމާއުފުލަންޖެހޭ ްސަބަބުން ްޭއގެ ްަބޔާންކުެރވިފަިއާވނެ. ްމީަގއި ްރޫލްތަކެއް ްހުރިހާ ތަބާވާންޖެހޭ

ްއަދަބުތަ ްނޫނިްއޔާްހަމައެއާެއކުަގއި، ްމައްަޗކަށް ނިޑާޔރެއްެގ ްފަ ްބަރޯސާެވގެންވާީނކީ ްކަންކަްނ ްމި ްގޮތާ، ްަކނޑަެއޅޭ ްއ

ްމީހަކުް ްއެ ްޚިލާފަށް ްއެއާ ްނޫން. ްމައްޗަކަެށއް ްޕްރޮސެިކއުޓަރްޖެނެރަލްގެ ްނޫނިއްޔާ ްމަްއަޗށް، ްފަރާތެއްގެ ތަޙްޤީޤުކުރާ

ްކުިރްހާ ްކުށެއް ްއެ ްަހމައެއާެއުކގައި ްބެލޭނީ.ްއަދި ްކުށަކަށް ްގޮތަށްްކުރި ްއޮތް ްނިޔަތް ނީޑގެ ްބެލެވޭނީ.ްއަދިްސިކު ލަތަށް

ްހަމައެއާއެުކަގއި،ް ްއަދި ްާވނެ. ްބަޔާންކޮށްފައި ްކަންކަން ްމި ްބިލުތަކުގައި ްމި ްތަފްސީލުކޮށް ބެލެވިގެންދާނެ.ްމިއީ،ްވަރަށް

ްޢުޤޫބާ ްޤާނޫންލް ްކުީރގެ ްމީގެ ްފާހަގަކުރި، ްެވސް ްޑުރާފްޓުކުރުމުގައި ްބިލު ްމި ްތަފްސީލުކޮށް ްކަމަށްްވަރަށް ްނެތް ތުގައި

ްރަނގަޅަށްް ްބަޔާންކޮށްފައި، ްމީހަކަށް ްކުށެއް ްބަޔާްނކޮށްފަ. ްކޮަބއިކަން ްކުށަކީ ްޖިނާީޢ ްގޮތެްއގައި ތަފްސީލީ

ްަކނޑައެިޅގެންދާނެ.ްމިސާލަކަށް،ް ްކުށް ްެވސް ްނަމަ،ްސަރުކާރަށް ްވަނީ ްކަމަށް ްނެތް ްޢުޤޫބާތްތަުކގައި ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ

ްޤަ ްނޫސްބަޔާނަކުން، ްކުްށްނެރެލާ ްވެސް ްކޯޓުތަކަށް ްހަމައެއާެއކުަގއި ްއަދި ނޑައެިޅެގންދާނެ. ްކަ ްކުށް ރާރަކުން

ްޑުރާފްޓުކުރުމުަގއިް ްބިލު ްމި ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްމިކަން ްކަެމއް. ްނުރަްއކާތެރި ްވަރަށް ްމިއީ، ނަޑއެިޅގެންދާނެ. ކަ

ްގޮތަކަ ްތަފްސީލު ްަވރަށް ްޓަކައި ްހޯދައިދިނުމަށް ްހަްއލު ްެއކަމަށް ްލިބޭްފާހަގަކޮށްފަިއވޭ. ްކުށަށް ްކޮަބއިކަމާއި ްކުަށކީ ށް

ްޮގއްަސވާނެ.ް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްގަިއޑްލަިއންތައް ްހަމަެއާއއެުކަގއި،ްސެންޓެންސިން ްއަދި އަދަބުތައް

ްއެހެންވީމާ،ްމީްވަރަށްްމުހިއްުމްކަމެއް.ްހަމަ...

ް

ް:ނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން

ްމަޖިލީހަށްް ްފަހަކަށްއައިސް ްބިލަކީ ްޢުޤޫބާތުގެ ްޤާނޫނުލް ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ވަަނ2114ްްހުށަހެޅިފައިވާްއެންމެްއުނދަޫގްބިލުތަކުގެްތެރޭގައިްހިމެނޭްެއއްްބިލުްމިްބިލުްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިފައިްވަނީް
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ްބިުލގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްވީނަމަވެްސ ްކަމުަގއި ްްއަހަރު ްވަނީ ްގޮސްަފއި ްކުރިއަށް ްޭއގ2119ްްެމަަސއްަކތް ްއަހަރު. ވަނަ

ްބޮޑުް ްމާ ްޓަކައި ްިނންމުމަށް ްމަަސއްކަތް ްބިލުގެ ްމަަސއްކަތްަތަކށް، ްބިލުގެ ްުދވަސްަތކުަގއި ްވޭުތވެދިޔަ ކުރީަގއި

ްޢަދު ްޖިނާޢީ ްވެގެންދާއިުރަގިއ ްޤާނޫނަކަށް ްފާސްެވ، ްބިލު ްމި ްއާދެ! ްނުވޭ. ްެއއް ްކުެރވިފަ ްނިޒާމަށްްމަސައްކަތެްއ ލުގެ

ްޢުޤޫބާތުް ްޤާނޫނުލް ްކުރިންވެސް ްޢުޤޫބާތަކީ،ްމީގެ ްޤާނޫނުލް ްނުވަތަ ްޤާނޫނަކީ ްމި ްއަންނާނެ. ްބަދަލުތަކެއް ްބޮޑެތި ވަރަށް

އޮވޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްެއއީްމީގެްބައިްޤަރުނުްކުރިންްއެކުލަވާލިްޤާނޫނުލްްޢުޤޫބާތެއް.ްއެއީ،ްއެްޒަމާނަށްްފެތޭްޤާނޫނެއްް

ްސ،ްމިހާރުްޢަމަލުކުރަމުންދާްޤާނޫނުލްްޢުޤޫބާތަކީްމިްޒަމާނާްއެްއވެސްްަކހަލަްގުޅުމެއްްހުރިްޤާނޫނުލްްކަމުގައިްވީނަމަވެ

ްގިނަގުަން ްވަރަށް ްނިްނމިއިރުަގއި ްމަރުޙަލާަގއި ްކޮމިޓީގެ ްބިލު ްޢުޤޫބާތުގެ ްޤާނޫނުލް ްމި ްއެހެންކަމުން، ްނޫން. ޢުޤޫބާތެއް

ްޢު ްކުރަންޖެހިފައިވޭ.ްޤާނޫނުލް ްބަދަލުތަްއްމަސައްކަތްތަެކއް ްއެކިއެކި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމި ްއައިއިރު ްއަށް ްބިލުްކޮމިޓީ ޤޫބާތުގެ

އައިްސ،ްބަެއއްްބޭފުޅުންްބަދަލުވެ،ްއަދިްމިްކޮމިޓީަގއިްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާްބައެއްްބޭފުުޅންްއަވަހާރަެވ،ްމިްކަންކަންް

ްމަސައްކަތްކު ްއިްސކޮށް ްވަރަށް ްކޮމިޓީގައި ްމި ްޭވ.ްޚާއްޞަޮކށް ްއެބަ ްާވްހިނގާފައި ްކަމުަގއި ްބޭފުޅެއް ްއެއް ްދީނީ ެރްއވި

ްމަނިކުފާނުް ްއެ ްައއި. ްހީނަރުަކމެއް ްމަސަްއކަތްތަކަށް ްބިުލގެ ްމި ްެވސް ްގުިޅގެން ްއަވަހާުރުވމާ ްއަފްރާޝީމް ޑރ.

ްެއް ްގާތުން ްދީ، ްއިުރޝާދުތަކެއް ްައގުހުރި ްވަރަށް ްޓަކައި ްނިންމުމަށް ްބިލު ްމި ްގޮތުން ްދީނީ ްއުުޅްއވިއިރު ކޮމިޓީގަިއ

ކުަރއްވަމުންދިޔަ.ްެއހެންނަމަވެސްްއެްމަނިކުފާނުްއަވަހާުރވުމާްގުިޅގެންްއަޅުަގނޑުމެންްދެންްމާްދުރުންްދީނީްމަސައްކަތް

ްފަރާތްތަުކގެް ްގިނަ ްވަރަށް ްދުވަްސެވެގން ްގިނަ ްއޮންނަތާ ްކޮމިޓީގަިއ ްބިލު ްމި ްއާދެ! ްސާފުކުރަންޖެހުނީ. މަޢުލޫމާތު

ްއެހެންނަމަވެސް ްއަމާުޒެވގެންދިަޔ. ްހީވަީންްފާޑުކިޔުންތަްއ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބަާލއިރުަގިއ ްމަސައްކަތްތަކަށް ްބިލުެގ މި

ްދެންނެޭވކަށްް ްކަމަކަށް ްުދަވސްވީ ްގިނަ ްބިލަކަށް ްމި ްަބލާއިރު ްމަަސްއކަތްކުރެވުުންދުވަސްަތކަށް ްކޮމިޓީަގއި ޙަޤީޤަތުގައި

މީްޝަރީޢަތާްފުށުއަރާްވަރަށްްގިަންނޯންނާނެ.ްމިހެންްމިްދެންނެވީްމިްބިލުްފުރަތަމަްއައިއިރުަގއިްމިްބިލުގައިްއިސްލާ

ްވަރަްށް ްހޯދައިގެން ްލަފާ ްފަރާތްތަކުން ްެއކިެއކި ްޓަކައި ްއިޞްލާުޙކުރުމަށް ްމާއްދާތައް ްއެ ްެއކުލެިވގެްނވޭ. މާއްދާތަކެއް

ްފިޤުހުް ްއެފެައރްޒ، ްިއސްލާމިކް ްއޮްފ ްމިނިސްޓްރީ ްމިގޮތުން ްކުރަންޖެހުނު. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަަސއްކަތްަތއް ގިނަގުނަ

ްޕޮލިްސްއެކަ ްމޯލްިޑވްސް ްހަިއކޯޓު، ރްޒ، ްއެފެއަ ްފޮރިން ްޮއފް ްމިނިސްޓްރީ ްއޮފީްސ، ްޖެނެރަލްގެ ްއެޓަރނީ ޑަީމ،

ސަރވިސް،ްމިނިސްޓްރީްއޮފްްއިސްލާމިކްްއެފެައރްޒ،ްޖުވެަނއިލްްކޯޓު،ްޔުަނއިޓެޑްްނޭަޝންސްްމިްހުރިހާްތަންތަނަކާް

ްކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސަްއކަތް ްބިުލގެ ްމި ްާއިއްމަޝްވަރާކުެރވިގެން ްޕީ.ޖީ ްޚާއްޞަކޮށް ްަވނީ. ްގެންގޮސްަފއި ރިއަށް

ްވެދެްއވި.ްއާދެ!ްމިް ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްއެހީތަެކއް ްިގނަގުނަ ްވަރަށް ްޓަކައި ްމަސަްއކަްތްނިންމުމަށް ްބިލުގެ ްމި އޭ.ޖީން

ް ްބ131ްޭބިލުގެ ްޚިލާފަށް ްހަމަަތކާ ްދީނީ ްބާުބގަިއްހިމެނިފައިވާ ްކުށް.ްމި ްޢަމަލުގެ ްބާުބގަިއްޖިންސީ ނުންކޮށްފަިއވާްވަނަ

ްބިލުް ްމި ްކުރިން ްިމސާލަކަށް، ްކުރިން. ްކަންތައްަތއް ްިއޞްލާޙުޮކށް، ްރަނަގޅަށް ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ އިބާރާތްތައް

އަިއއިރުަގއިްގަދަކަމުންްޖިމާޢުވުން.ްމިގޮތަށްްބަޔާންކޮށްފައިްއޮވޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްޖިމާޢުުވމަކީްޞައްޙަްކަިއވަންޏަކުންް

ް ްކަމަކަށް ްވެވޭ ްއެއްގޮްތްނޫނީ ްޝަރީޢަތާ ްއުނިކޮށް،ްިއސްލާމީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބިލުން ްމި ްވެސް ްލަފުޒުތައް ްމި ނުވާތީ
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ްބިލުް ްމި ްއެފަދައިން، ްހަމަ ްއޮންނާނެ. ްބޭނުންކޮށްފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަސްތަކެއް ްއެކުެލޭވ ްެއއާ އިބާރާތްތަކެްއ،

ްމި ްއޮތްއިުރަގއި ްހިމެނިފައި ްބާރުތައް ްޭއގެ ްަވއްކަާމއި ްފޭރުމާއިްްއަިއއިރުަގއި ްެޓކުމާއި ްތެރޭގައި ްަވއްކަމުގެ އޮންނަނީ،

ްގޮުތގަ.ް ްަވއްކަުމގެ ްަހމައެކަނި ްއޮންނަނީ ްއަިއއިރުަގއި ްބިލު ްވެސް،ްމި ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ްހީލަތާ،ްމި ްމަކަާރއި ޚިޔާނާތާއި

ްއަ ްޮގތުގަ. ްކުށެްއގެ ްވައްކަުމގެ ްޚިާޔނާތަކީ ްކުަށކަށް. ްކުރެވޭ ްގޮތުަގއި ްވައްކަެމއްގެ ްވެސް ްވެސްްފޭރުމަކީ ްމަކާހިތަކީ ދި

ްމިް ްއޮންނަނީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްައއިސް ްައިއއިރުަގއި ްޑުރާފްޓުކުރެވިގެން ްފުރަތަމަ ްބިލު ްމި ްގޮތުަގއި ްކުެށއްގެ ވަްއކަމުގެ

ްވަނީ.ް ްގެނެސްފަިއ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއިޞްލާޙުތަކެްއ ްބޮޑެތި ްވަރަްށ ްވެސް ްަބޔަށް ްއެ ްަނއްތާަލއި، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބާބު

ް ްބޭނުންކުރާ ްައޅުަގނޑުމެްންމިހާރު ްބާބުތައް ްހެދުން.ްމި ްވަްއކަން،ްެޓކުން،ްިޚޔާނާތް،ްފޭުރން،ްމަކާރާިއްހީލަތް ގޮތަށް

އަލުންްހިމަނައިްބައްޓަންކޮށްފައިްމިްއޮންނަނީްމިްބާބުްއޮތްްގޮތަށް.ްހަމަްއެގޮތަށްްމަސްތުވާތަެކއްޗާްބެހޭްބާބެއްްެވްސް

ްައޅުގަް ްވެސް ްބާބު ްއެ ްއޮްތ. ްއެކުިލވެގެން ްބިލުގައި ްއެކުލެވިަފއިްމި ްމިހާރު ްޤާނޫނެއް ްބެހޭ ްމަސްތުވާތަކެްއޗާ ނުޑމެން

ްބައިތަކެްއް ްހުރިހާ ްބެހޭ ްޤާނޫނާ ްއެ ްބިލުން ްމި ްގޮތުން ްފުރުޞަތުދިނުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްމަސްތުވާތަކެީތގެ އޮންނާތީވެ

ްަމސައްކަތްކޮްށގެން ްގިަނގުނަ ްވަރަށް ްބިލަކީ ްމި ްއާދެ! ްއޮންނަނީ. ްމި ްއުނިކޮށްލާފަިއ ްގިނަްްއަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް

ްއެހީތެރިކަމާްެއކުްނިންމާލެވުނުްބިލެއް.ްމިްބިލުގައިްބަެއއްްބޭފުޅުންްވިދާުޅވި،ްއިޞްލާމީްޝަރީޢަތުަގއިް ފަރާތްތަކެއްގެ

ވަނ1215ްްަޙައްދުްެކނޑިފަިއވާްކުށްތަކަށްްއެްއވެސްްކަހަލަްޖާަގްެއއްްީދފަްއެްއްނުެވއޭ.ްއެހެންނަމަެވސްްމިްބިލުަގއިް

ްބައްލަވައިލެް ްބައިަތްއްމާއްދާ ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ ްޙައްދު ްޝަރީޢަތުގައި ްއިސްލާމީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެނގޭނެ، ްއވީމަ

ްވަރަްށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްެއއީ ްއެހެންވީމާ، ްއޮތްކަން. ްހިމެނިފައި ްބިލުަގއި ްިމ ްއެއް ްމާއްދާ ްޓަަކއި ކަވަރުކުރުމަށް

ްބައެއް ްދެންނެވިހެން ްކުރިންވެސް ްދެން، ްކަމެއް. ްކުރި ނޑުމެްންްވިސްނަިއގެން ްއަޅުގަ ްމީ ްފަދައިން، ްވިދާޅުވި ބޭފުޅުން

ްހުރެދާނެ.ް ްވެސް ްަކންތައްތަކެއް ްބަދަލުނުގެނެވޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާތީ ްކަމަށް ްއެްއޗެއް ްތައްޔާުރކުރާ ްއަތުން އަމިއްލަ

ްޤާނޫނުް ްމި ްފެށޭނީ ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނަށް ްމި ްުނވަތަ ްޓަަކއި ްވުމަށް ްާޤނޫނަކަށް ްޤާނޫނު، ްއެހެންނަމަވެސް

ްވާނަމަ،ް ްކަމަށް ްހުރި ްއުނިކަންތަކެއް ްމިހާރު ްބިލުގައި ްމި ްވާތީ ްކަމަށް ްފަހުން ްއަހަުރދުވަސް ްެއއް ތަޞްދީޤުކުރެވޭތާ

ްއިތުރުް ްތެރޭގައި ްައހަރުދުވަހުގެ ްއެއް ްއާދެ! ްދޭ. ްއެބަ ްމުއްަދތެއް ްފުދޭވަރެްއގެ ްވެސް ްޓަަކއި ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް އެކަން

ްިހމެނިފަ ްމީގެތެޭރގައި ްވީނަމަވެސް،ްކަންތައްތަެކއް ްކަމުގައި ްކަންތަްއްހުރި ްފުށުއަރާ ްޝަރީޢަތަށް ްއިސްލާމީ ްނުވަތަ އިވާ

ނޑުމެންްފުރުޞަތުތަކެއްްއެބަްދޭ.ްއާދެ!ްމިްބިލުންްމުޖުތަމަޢަށްް އެްކަންކަންްއިޞްލާޙުކުރުމަްށްޓަކައިްވެސްްމިްއަުޅގަ

އިްއަރުވާލުމަށްްަޓކައިްދޭްއަދަބުަތއްްވެސްްމިްކުށްވެރިންްގެަނއުމަށްްޓަަކއިްފުރުޞަތުތަކެއްްދީފަިއވާނެ.ްުކރީްޒަމާނުގަ

ްަވކިް ްޓަކައި ްކުްށކުށަްށްއަދަބުދިނުމަށް ްބިުލގައި ްބަދަލުކުރެވި،ްމި ްމިހާރު ްގޮތްތަކަށް ްނައްތާލައި،ްެއހެން ްމުޅިން ބިލުން

ްއޮންނާނެ. ްިހމެނިފައި ްބިލުގައި ްމި ްވެސް ްެއކަްނކަން ނަޑއަަޅއި، ްކަ ްޭޓބަލެއް ނަޑއަަޅއި، ްކަ އާދެ!ްްތާވަލުތަކެއް

ްއެހެންކަމުން،ްމިްބިލަށްްޕާޓީތަކުންްވެސް؛ްއާދެ،ްުޝކުރިްއާޔ.

ް
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ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

الم د وعلى آلَ وصحبَ أجوعٍي. السّ د ًا هحوّ الم على سٍّ الة والسّ العالوٍي. الصّ  حٍن. الحود هلل زبّ حوي السّ بسن هللا السّ 

ްހުށަހަޅަންް ٍكن.عل ްއިޞްލާޙުތައް ްވަަރށް ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްބިލަށް ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި

ްެއް ްއަޅުަގނޑު ްމަތިން ްމަޝްވަާރގެ ްޢިލްމުވެރިންގެ ްވިސްނުާމއި ްޢިލްމުވެރިންގެ ްއެހެންނަމަވެސް ތައްޔާރުކުރިން.

ްދެކިަވޑަިއގަން ްޢިލްމުވެރިން ްހުށަނޭޅީ. ްއަދަބުތަކެއްްއިޞްލާޙުތައް ްހުރި ްަކނޑައެޅިަފއި ްއިލްސާމްދީނުގައި ްޮގތުގައި ނަވާ

ްމިް ްނުވަތަ ްގޮުތގައި ްމާއްދާއެްއގެ ްއަންނަ ްފަހަތުން ްއޭގެ ްލިޔުމަށްފަހުގައި ްއަށް ްައމިއްލަ ްބައްޓަންކޮށް ްގޮަތކަށް ވަކި

ް ްބުނާ ނަޑއ1215ްެޤާނޫނުގައި ްކަ ްޙުކުމްތައް ްހުރި ްަޝރީއަތުަގއި ްއިސްލާމީ ްމައްދާގައި ްއަދަބުތަުކގެްަވނަ ޅިފަިއވާ

ް ްޙުކުމްތައް ްނަމަވެސް،ްިއސްލާމްދީނުގެ ްއޮތް ްލާޒިމުކޮށްފައި ްކުރުމަށް ްއެކަން ްބުނެ،ްއަދި ްކަމަށް ނަޑއަޅަންޖެހޭނެ هللاްކަ

ްަޙއްޤުް ްލިޔުމުގެ ްގޮުތގައި ްބައްޓަންކޮށް،ްމާއްދާތަުކގެ ްޮގތަކަށް ްވަކި ްއޭތި ނޑައެުޅއްވުމަށްފަހުަގއި ްކަ ްވަތަޢާލާ ސުބްހާނާ

އިންސާނަކަށްްލިބިެގންނުވޭ.ްއެހެންކަމާއެީކގައިްމިްޤާނޫނުްފާސްކޮށްފިްނަމަ،ްނޫނީްމިއަށްްވޯޓުދީފިްނަމަ،ްއެްއެްއވެސްް

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްގޮެތއް. ްދަަރވެދާނެ ްވަރަށް ްެއ ްގޮަތކީ ްދިމާވާނެ ްހާލަތުަގއި ްމި ްގޮތުަގއި ްދެކިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން

ްނި ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމާއެީކަގއި ްފާސްކުރަންްރައީސް، ްމި ްއަދި ްހުށަނާޅަން. ްވެސް ްއިޞްލާޙު ްމިއަށް ންމީ

ްހާލަތަކީް ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްނުދޭނަން. ްވެސް ްވޯެޓއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްުނކުރަން. ްވެސް ްާތއީދެއް އަޅުަގނޑު

ްއަ ްއެހެންކަާމއެީކގައި ްހާލަތެއް. ްމުރުތަްއދުވެދާނެ ްގޮުތަގއި ްދެެކވަަޑއިގަންަނވާ ްޢިލްމުވެރިން ްެއކަންްބައެއް ނޑު ުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުމެންްުއއްމީދުުކރަނީްމިްއަހަރުގެްމިްމަޖިލިސްްމިްދަނީްނިމެމުން.ްއަންނަް

ް ްމަސައްކަތްކުރާނީ ްމަޖިލިސް ްިމ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޮޑ2ްްުއަހަރުަގއި ްމިހާ ްުކއްލިައކަށް ްއެހެންކަމާއެކީ މަސްދުވަހު.

މިހާްޣައިރުްޒިންމާދާރުްގޮެތްއގަިއްމިފަދަްބޮޑުްކަމެއްްނިންމާފަިއްފޮނުވާލުމަކީްައޅުަގނޑުމެންް،ްމަސައްކަތެްއްނިންމައި

ްކޮމިޓީް ްބިލުްއަނބުރާ ްމި ްޤަބޫލުކުަރނީ ނޑު ްުނކުރަން.ްއަުޅގަ ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑު ްަކމަކަށް ްކަމެއް ްހެޔޮވާނެވަރު ކުރަން

ްމިގޮތަ ްބިލު ްމި ްހުށަހަޅަން ްއަޅުަގނޑު ްފޮނުވާލަން. ްއަޅުަގނޑުްއަށް ްފޮނުވާލަން. ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއަނބުރާ ްފާސްނުކޮށް ށް

ްފާސްކުރުމުގެް ްމި ްއަހަރު ްމި ްސަބަބަކީ ްކަމަށް. ްތާއީދުކޮށްދެއްވާނެ ްމެންބަރަކު ްޢިްއަޒތްތެރި ްއެހެން އުއްމީދުކުރަން

ްޤަބޫލު ްައޅުަގނޑު ްއެކުލަަވއިެލވޭއިރު ްމަޖިލިސް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަހަރު ްމިއަންނަ ްގޮތުަގިއްބަދަލުގައި ކުރާ

ްތިއްބަވާނެ.ް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްބޭފުޅުން ްތިއްބެވި ްތައުލީމުްހާސިލުކުރައްވާަފއި ްމަތީ ްތަުއލީމުން ްއިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

އެހެންކަމާއެކީްއެްބޭފުޅުްނގެްރަޢުޔާްއެީކަގއިްމިްބިލުްފާސްވެގެންްހިނގައްޖެްނަމަ،ްމިއަްށވުރެްފުރިހަމަވެ،ްމިްބިުލގަިއް

ްފު ްދީނީ ްހިތްހަމަޖެހުންްހުރި ްވެސް ްަރއްޔިތުްނނަށް ްއަދި ްވެސް ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްނެތި، ްަކންތައްތައް ށުއެރުންތަކާިއ

ނުޑްުއއްމީދުކުރަންް ނުޑްމިްވާހަަކްދެއްކީ.ްއަުޅގަ ލިބިގެންދާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްހަމަްމިކަންްފާހަކޮށްލުމަށްްއަުޅގަ

ްތާއީދުކުރައްް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަނބުރާްއެހެން ްބިލު ްމި ްބަދަލުގައި ްފާސްކުރުމުގެ ްބިލު ްމި ްމިައދު ަވއިގެން

ްކޮމިޓީއަށްްފޮނުަވއިލާނެްކަމަށް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް
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ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

އާްޤާނޫނުލްްޢުޤޫބާތެއްްއަންނަންްމާްބޮޑަށްްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްދެޭކގޮތުަގއިްދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްތިއްެބވިް ްކޮމިޓީަގއި ްއެ ްޓަކައި ްކަމަށް ްކޮށްދިން ްކޮމިޓީއަކުން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމަސައްކަެތއް ްލަސްެވއްޖެ.ްމިފަދަ ވެސް

ްފަރެ ްކަންބޮޑުެވއްޖެ ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްޝުކުރުއަދާކުރަން. ްފަށްފަށުން ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް ސްމާތޮޑާްއެންމެހައި

ްރިޔާސަތުގަިއް ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންވޭ ްުސވާލުކޮށްލަން ނޑު ްވާހަކަތަކުން.ްއަުޅގަ ްދެއްކި ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްބިލުގައިް ްމެންބަރެއް.ްމި ްކޯލިަޝނުގެ ްތާއީދުކުރަްއވާ ްމެންބަރުްވަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ ްއިންނެވީ ތި

ކާްޚިާލފުްއެްއވެސްްކަމެްއްއޮތްްނަަމ،ްއޮތްކަންްުނވަތަްނެތްކަންްރިޔާސަތުންްސާފުކޮށްދިނުމަކީްއިސްލާމްދީނުގެްައސްލަ

ނޑުްެދކޭގޮުތަގއިްތިަޔް އަޅުަގނުޑގެްވަރަށްްބޮޑުްއެުދމެއް.ްއެބަްއޮތްތޯ؟ްނެތްްކަމަށްްތިްވިދާޅުވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްމެންް ްބޭފުޅުންގެ ްތިޔަ ްކޯލިޝަނުން، ްނިސްބަތްވާ ްއެއްޗެްއްބޭފުޅުން ްނިންމަވާ ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްތިއްބަވަިއގެން ބަރުން

ްުސވާލުކުރަންޖެހޭ.ްމާް ްބޭފުޅުްންއެބަ ްިތޔަ ްދޭތެރޭަގއި ްޢަީޤދާއާ ްބޭފުޅުްނގެ ްތިޔަ ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްޚިލާފު އިސްލާމްދީނާ

ްދައްކާ.ްކިހިނެްއތޯ ްއެބަ ްވާހަކަ ްއަންނަ ްމަޖިލީހުގައި ްމިއަންނަ ްޢިލްމުވެރިންތަކެއް ްދީނީ ްމެންބަރަށްްްބޮޑެތި ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަނދަރުކޮށްލިއިރު.ް ްއައިސް ްހޯޕް ްލޯގޯސް ްކޮބައިތޯ ްޢިލްމުވެރިން ްދީނީ ްވިދާޅުވާ ްތި ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވަނީ. އެކަން

ްަފއްޅިތަކަށްް ްއެކަޑަމީން ްފިުޤހު ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްބަނަދރުކޮށްލީ ްައއިސް ްހޯޕް ްލޯގޯސް ްސަރަހައްުދގަިއ ކަސްޓަމްސް

ްއެ ްބަނދަރުކޮށްލީ.ްޒިޔާރަތްކުރުމަކީ ްހޯޕް ްލޯގޯސް ްދުވަހު ްއަނެއް ްނޫން ްދުވަހު ްބުނި ްކަމަށް ްނޫން ްކަމެއް ްރަނގަޅު ންމެ

ރާއްޖޭގެްއެތަެކއްްުކޑަކުދިންާނއިްއެންމެންްގޮަވިއގެންްނަާޞރާްދީންްފަތުރާްބޯޓަކަށްްއެުރވިއިުރ،ްކޮަބއިތޯްތިްވިދާުޅވާް

ްއިންތިޚާބު ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްޢިލްމުވެރިން. ްެއއްެޗއްްދީނީ ްދޭތެރޭ ްވާހަކަާއ ްއެ ްމީހުންނަށް ްއެ ްއޮތީމަތޯ ނުވެަފއި

ްހަދާް ްއިންސާނުން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްފާސްކުރަން ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ްޢުޤޫބާތު ްޤާނޫނުލް ްދެޭކޮގތުގައި ްއަޅުަގނޑު ނުބުނެވުނީ.

ްއި ްރަްއޔިތުން ްމަޖިލީހެއް ްަރއްިޔތުންގެ ްއިޞްލާުޙކުރުމަކީ ްކުށް ްހުންނާނެ. ްކުްށ ްއޮންަންއެްއޗެހީަގއި ންތިޚާބުކޮށްފަިއ

ނޑުްވަރަްށްސާފުކޮށްްެރކޯޑަށްްޓަކައިްމިްބަހުްސަގއިްމިްއަަހނީ.ްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުަގިއް ސަބަބަކީ.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ

ްޕީ.ޕީ.އެމް،ް ްމުއްޠަލިބު. ްއުެފއްދީ ްކަމަށް ްާނޒިމު.ްސުވާުލްމި ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޕީ.ޕީ.އެމްެގްޢިްއޒަތްތެރި ްއިންނެވީ ތި

ލަތުްޕާޓީގެްކޯލިޝަންްމެންބަރު.ްއެްބޭފުޅާގެްުސވާލަްށްރިޔާސަތުންްވިދާުޅވެއްޖެްިއސްލާމްދީނުގެްއަސްލަކާްޚިލާފުްޢަދާ

އެްއވެސްްއެްއޗެއްްމިްޤާނޫނުްލްޢުޤޫބާތުގައިްނެތޭ.ްނެތޭ.ްނެޭތ.ްރިޕީޓުްމޯޑުަގއިްމިްދަންނަާވލަނީ.ްއެއީްތާރީޚަށްްަޓކައިް

ްދަްއކަންޖެހޭތީ.ްއެހެންނޫ ްމީހުންްނުކުެމްމިްވާހަކަ ްމި ްއިންތިޚާބުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްަކއުންސިުލްއިންތިޚާބާއި ްލޯކަލް ނިއްޔާ

ްދީނާް ްމީ ްޢުޤޫބާތެއް. ްޤާނޫނުލް ްޚިލާފަށް ްއަސްލުަތކާ ްއިސްލާމްީދނުގެ ްފާސްކޮށްފިއޭ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ބުނާނެ

ްހުށަހަޅަންޖެް ްއިޞްލާޙު ްމުއްޠަލިބު ްމިއަށް ްނަމަ ްއޮތް ްއެއް ްވާހަކަ ްކޯއްޗަކުންްޚިލާފު ްބުނެގެން ްވޯޓުލާނަމޭ ހޭނެ!ްމިއަދު

ނޑުްއޮންނާނީްއެންމެްފަހުންްމިްތަނުގައިްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްިއސްލާމްދީންްބޭއްވުމައިްދޭތެރޭް ރެކެންތޯްތިްއުޅެނީ.ްއަޅުގަ
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އްމިތަނަށްްވޯޓެއްްަނގަންޖެހޭނެްކަމަށްްިއޞްލާޙުްހުށަހެޅިްދުވަހުްމިްއިންނެވިްސަރޖެންޓުްއެޓްްއަރމްސްްއައިސްްއެތަ

ްއަސްލާް ްއިނެދގެންުނވާނެްިއސްލާމްދީނުގެ ްމިތާ ްކޮށްފަ.ްމުއްޠަލިބު ްތަނުންްނެރޭވަރު ްލަްއވަިއްފިތަިއގެްންމި ސިފައިން

ްރޯންެގއް.ް ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެއީ ްމުއްޠަލިބު ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްއިންނަ ްއެހެން ްފާސްކުރާއިރު. ްޢުޤޫބާތު ްޤާނޫނުލް ޚިލާފަށް

ްވާހަ ނޑު ްދީންްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްމާ ްނުަދއްކާށޭ ްގުދޯގުޯދްވާހަކަ ްފާޑުފާުޑްބޭކާރު ްަތޅުންނަަގިއގެން ްތަނުގެ ަކްއަީކްމި

ްނަޞާާރް ްކިޔާ ްނަމަކަށް ްހޯޕް ްޯލގޯސް ްބަނދަރުަގއި ްޤައުމުގެ ްމި ްލޯބިވަންޏާމު ްދެކެ ްވެގެން.ްދީން ްބަަޔކަށް ްލޯބިވާ ދެކެ

ރުކުރިއިރުްމިްމަޖިލީހަށްްކުއްލިްަމއްސަލަަގނެޑއްްިމްދީނުގެްބައިބަާލއިްއޭތިމީތިްހިފައިގެންްޭއގެްރިސަރޗްްބޯޓުްަބނދަ

ްއިންތިޚާބުކުިރް ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްދައްކަންޖެހެނީ ްމި ްވާހަަކ ްމި ްހުށަހެއްނޭޅުނު. ްމުއްޠަލިބަށް ްޕާޓީގެ ޢަދާލަތު

އްޓާލިްސަުރކާރަށްފަހުްސަރުކާރެއްްދީނުގެްނަމުަގއިްވައްޓާލުުމގެްައޑީަގއިްމިްމީހުންްތިބީމަ.ްރާބޯްސަރުކާރެކޭްބުނެ،ްވަ

ދުަވސ42ްްްމިއަދުްއުފައްދާަފއިްމިްއޮީތްރާްކަްއކާްސަރުކާެރއް.ްބަނުގރާްކަްއކަމުންްއެްދަނީ.ްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ް ްވީ. ްސަރުކާރަށް ްމި ްހަމައަށް 7ްްމިއަދާ 7ްްމަރު. ްކޮންމެ ްއެއީ ްމަރުެވއްޖެ.7ްްމަރު. ްހުޅުމާލޭގައި ްމަރެއް. ދުވަހަކަށް

އިްމަުރވެއްޖެ.ްމާލޭގައިްދަންޖެހިއްޖެ.ްމީްނޫންތޯްދީނީްޢިލްމުވެރިންްދީނީްނަސޭހަތްްދޭންވީްަވގުތަކީ.ްހުޅުމާލޭގައިްޭރގަ

ްނޫންތޯ؟ް ްމީ ްަވގުތަކީ ްވަުރގަދަުކރަންވީ ްހިތްތަކުގައި ްޢަޤީދާ ްއިސްލާމީ ްރައްކާތެރިކޮްށ، ްސަލާމަތްކޮށް، ްމުޖުތަމަޢު މި

ް ްދީނ5ްީކޮންމެ ްޖުލައިގައިތޯ ްޖޫން ްއަންނަ ްމީއޭްްއަހަރަކުން ްނިކުމެ. ްފަގުިޑއަޅަިއގެން ްފެންނަންޖެހެނީ ޢިލްމުވެރިން

ްދީނީް ްމިފަދަ ްދަނީ ްމި ްފަސާދަެވެގން ްހަލާކުވެ، ްމުޖުތަމަޢު ްމި ްަވގުތަކީ. ްުއފައްދަންވީ ްޒުވާނަކު ްލޯބިކުރާ ދީނަށް

ް ްއެހެންވީމާ، ްނަސޭހަތްނުދޭތީ. ްދީނީ ްމެނުވީ ްޓަކައި ްހާސިލުކުރުމަށް ްމަގްސަދު ްސިޔާސީ ނުޑްޢިލްމުވެރިން އަުޅގަ

ްައއީ،ްަފއްޅިް ްހޯޕް ްފުންކޮށްްވިސްނަން.ްލޯގޯސް ްދޭތެރޭ ްމިކަންަކމާ ްރަްއޔިތުންނަށް ްޮލބުވެތި ްރާއްޭޖގެ އިލްތިމާސްކުރަން

އަށްްޒިޔާރަތްކުރީ.ްފިޤުހުްއެަކޑަމީގެްބަޔާންްނެރުނުއިރުްމިްމީހުންްދުންމުޖުމަރާްއިންްދުންއެރުވިްޑރ.ްވަޙީދުްއެންމެް

ްވަ ްފައްޅިއަކަށް ްދައްކަނީ.ްފަހުން ްމި ްމިތާ ްވާަހކަެއއްތޯ ްކޮން ްދެން ްއިނީ. ނުޑގައި ްބޭރުގަ ްނޫހުގެ ްހަވީރު ދެހުރި

ްޢުޤޫބާތުެގް ްޤާނޫނުލް ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްދަންނަވާލަނީ ްމި ްަޓަކއި ްރެޯކޑަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ށްްޢިއްޒަތްތެރިްމުއްޠަލިބާއިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްބިލުގައިްއިސްލާމްދީނުގެްައްސލާްޚިލާފުްއެއްވެސްްއެްއޗެއްްނެތްްކަމަ

ނޑުްާތީއދުކުރަނީްމިްބިލުްފާސްކުރަން.ްއެީއްޔާމީންެގްކޯލިޝަނުންް ރިޔާސަތުަގއިްއިންނެވިްާނޒިމުްއެއްަބސްވާތީްއަުޅގަ

ްަޓކައި ްއެކަމަށް ްއެއްބަްސވަނީ. ްތި ްކަމަށް ްެނތް ްކަމެްއ ްެއއްވެްސ ްޚިލާފު ްައސްލު ްއިސްލާމްދީނާ އެމް.ޑީ.ޕީްންްމީގައި

ްއެްއޗެްއްފާސްކުާރކަށްް ނޑުމެންްދީނާްޚިލާފުްެއްއވެސް ބޭނުންވަނީްމިއަދުްމިްބިލުްާފސްކުރަން.ްއެހެންނޫންނަމަްައޅުގަ

ްއެމް.ޑީ.ޕީައކުންްތާއީދެއްްުނުކރާނަން.ްތިޔަްބޭފުޅުންްއިޢުތިރާޟުވެ،ްިރޔާސަތުންްތިްވިދާުޅވަނީްމިްފާސްކުރާށޭ...

ް

 ރުްިއބްރާހީމްްރިޟާްވާހަކަދެއްެކުވން:ގުރައިދޫްދާއިާރގެްމެންބަ
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`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްމިްބިުލގަިއްހުރިްމައްސަލަތަކަށްްބަަލއިލާއިުރގަިއްޙަޤީޤަތުަގއިްިމް

ނޑުމެންނަށްްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްޓަކައިްލިބުނުްފުރުޞަތު؛ްގަާވއިދުންްބުނާ ްބިލަކީްފުދޭވަރެއްގެްބޮޑުްބިލެްއ.ްއަޅުގަ

ް ްއެހެންވީމާ،3ްްގޮތުން ްނުކުރެވުނު. ްޤަބޫލެއް ްކަމަކަށް ްމުއްދަތެއް ްެއކަށީެގންވާ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްވިޔަސް ްކަމުަގއި ދުވަސް

ްއެހެންވީމާ،ް ްފެނޭ. ްއެބަ ްމައްސަލަަތކެއް ްޮބޑެތި ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްބަަލއިލިަބލައިލުމުގަިއ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްފުރުޞަ ްޙަޤީޤަތުަގިއ ްެވސް ްއިބްރާހީމްްއަޅުަގނުޑ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާެގ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއެދުނީ ްމި ތަކަށް

ްބިލުް ްމި ްގޮުތގަިއ ްަޤބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްޓަަކިއ. ްތާއީދުކޮށްލުމަށް ްހުށަހެޅުމަށް ްހުށަހެޅުއްިވ މުއްޠަލިބު

ްނަމުަގއި ްޢުޤޫބާތެއްގެ ްޤާނޫނުލް ްމީ ްޖެހޭ. ްއެަބ ްފޮުނވަން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްޢުޤޫބާތްތަކެްއްްއަނބުރާ ފޮނުާވ؛

ްައސްލުތަކާް ްއިސްލާމްދީނުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްފެިތގެްނދާންޖެހޭނެ. ްމިންަގނޑަކަށް ްރަނގަޅު ނަޑއެިޅގެންދާއިުރގައި ކަ

ްވެސްް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްހުިރ ްކަންތައްަތއް ްމީގަިއ ްޚިލާފަްށ ްވެސް ްގޮތާ ްަކނަޑއެިޅފައިވާ ްޙައްދުަތއް ނުވަތަ

ްޭއގެް ްއަދި ްމީަގިއްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްކަންަތއްތަެކއް ްނާޒުކު ްވަރަށް ްމީަގއި ްވެސް، ްކަންތައްަތކެއް ްއެހެން ްބައެއް އިތުރުން

ްއެހެންވީާމ،ް ްބަލައިލިއިުރގަ. ްބިުލގެ ްފާހަގަކުރެވޭ ްއަޅުަގނަޑށް ްހުރިކަން ްވެސް ްކަންަތއްތަެކއް ސީރިއަސް

ނޑުްމިްދެންނެވިހެންްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަށްްޓަކަ އިްލިބުނުްފުރުޞަތަކީްމިހާްބޮޑުްބިލެއްގައިްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއަުޅގަ

ްއިބްރާހީމްް ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްހުށަނޭޅުނީ. ްއިޞްލާޙު ްވާީތވެ ްކަމަށް ްމުއްދަތެއް ްކުުރ ްވުރެ ްވަރަށް ލިބެންވާ

ްމުއްޠަލިބުގެްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

 ރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމި

ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްިދވެހިރާއްޖޭގެްޤާޫނނުލްްޢުޤޫބާތުގެްބިލުްދިރާސާކޮށްްނިންމެވިްކޮމިޓީްރިޕޯޓަށްް

ްފާސްވެގެން،ް ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްބިލެއް ްއެ ްޒަމާންވަންދެްނ ްވަރަށް ްމީ ްދަންނަވާީނ ްވެސް އަޅުަގނޑު

ްދިވެހިރާ ްގިނަްނޫނިއްޔާމު ްއަދި ްބަޔަކު ްގިނަ ްަކމަށް ްނުކުެރވޭނެ ްއެކަން ްގޮތަކަށް ްހަރުދަނާ ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ އްޖޭަގއި

ްނަމަވެސްް ްގޮތަކަްށ ްކޮންމެ ްއަިދ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްިމއަދު ްބިލެއް. ްގޮސްަފއިާވ ްވާހަކަދަްއަކވަމުން ްބޭފުޅުން ސިޔާސީ

ްހުށަހެޅިފަ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއޮތީ ްމި ްރިޕޯޓު ްކޮމިޓީ ްނިންމާ ްވާތީވެްބިލު ްބިލަކަށް ްބޮޑު ްަވރަށް ްރިޕޯޓަކީ ްހުށަހެޅި ްއަދި .

ްގޮތަށްް ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްފުރުޞަތު ްހުށަހެޅުމުގެ ްިއސްލާޙު ްފާހަގަކުރަްއވަނީ ްއެ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް

ް ްސާފު ްގޮތުން ްބުނާ ްަގވާއިުދ ްކަމަށް. ްއިޞ3ްްލިބިގެންނުވާ ްބިލަކަށް ްބޮޑު ްމިފަދަ ްކަމަކު، ްލިބުނެއް ލާޙުްދުވަސް

ްެއކަްން ްވާތީ ްވާހަކަދައްަކވާފައި ްބޭފުޅުން ްދޭހަކޮށް،ްބައެއް ްކަމަށް ްނުލިބޭ ްފުރުޞަތު ްބޭނުންވާވަރަށް ްޓަކައި ހުށަހެޅުމަށް

ްޤާނޫނެްއް ްމިފަދަ ްނުވަތަ ްބިލެއް ްމިފަދަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްދަންނަވަނީ، ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްހާލުަގއި ްފާހަަގކުރާ ވެސް

ިއްވެްސްައޅުަގނޑުމެނަކަށްްއިސްލާމްދީނުގެްއަސްލަކާްޚިާލފަށްްއެްއވެސްްކަމެއްްީމަގިއްފާސްވެގެންާދއިރުަގއިްފަހަރެްއގަ

ްޝަރީޢަތަކީް ްއިސްލާމީ ްނުބެލެޭވނެ. ނޑުމެނަކަށް ްއަޅުގަ ްކަމަކަްށ ްކަމެއް ްޢަމަލުކުރެވޭނެ ްެއއީ ްކަމަކީ ްއެ ވާނަމަ،
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ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްކޮބައިކަން ްއިސްލާމްދީނަކީ ްމާއްދ274ްާކޮބައިކަާމއި ްބަޔާންވެގެންޭވ.ްވަނަ ްސާފުބަހުން ްވަރަށް ަގއި

ްއެފަދަް ްއަދި ްނުހެދޭނެ. ްމަޖިލީހަކުން ްމި ްވެސް ްޤާނޫނެއް ްއެްއވެސް ްޚިލާފު ްއަސްލަކާ ްއިސްލާމްދީނުގެ އެހެންވީމާ،

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކަމަށް ްއެްއޗެއް ްބާޠިލު ްާވނީ ްވިަޔސް ްަބއެއް ްާޤނޫނެއްގެ ްއެފަދަ ްވިަޔސް ވަަނ268ްްޤާނޫނެއް

ްވަ ްބިލުްމާއްދާގައި ްމި ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ްބަޔާންވެގެންވޭ. ްބަހުން ްސާފު ރަށް

ދިރާސާކުރަމުންދިޔައިރުެގްއެްނމެްބޮޑަށްްބަެއއްްބޭބޭފުޅުންގެްޚިޔާލުްތަފާތުވުންތައްްހުރިްަބއެއްްކަންތައްތަުކގެްތެޭރަގިއް

ް ްއެިކެއކިްބޭބޭފުޅުންްތަފާތުްގޮްތގޮަތށްްއަޅުަގނޑުްފާަހގަކޮށްލަންްިއސްލާމްދީނުގެްޙައްދުްަކނަޑެއޅިފައިވާ ކަންތައްަތކަކީ

ްބިލަކީް ްމި ްވާނަމަ، ްބިލުގައި ްމި ްކަެމއް ްއެއްވެސް ްެއފަދަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްާވތީ ްކަމަކަށް ވާހަކަދަްއކާފަިއވާ

ްއިސްލާމް ްނުވަތަ ްގޮތުން ްުގޅޭ ްޙައްދަކާ ްނޫނޭ.ްއިސްލާމްދީނުގެ ްއެއްެޗއް ްބަލަިއގަނެޭވނެ ްވެސް ްޙައްުދްހަމަގައިމު ދީނުގެ

ްލިބިގެންުނވާކަްން ްވެސް ްމީހަކަށް ްއެންމެ ްހަމަ ްބާރު ްމާނަކުރުމުގެ ްގޮތަކަށް ްތަފާތު ްގޮތުން ްގުޅޭ ްކަމަކާ ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަ

ްއަދިް ްއެހެންވީމާ، ްކަަށވަރުކޮށްދޭ. ްވެސް ްނުހެދޭނެކަން ްޤާޫނނު ްގޮަތކަށް ްއެފަދަ ްއަދި ްކަަށވަރުކޮށްދޭ. ޤާނޫނުއަސާސީ

ްޤާނޫނުއަ ްހަމައެއާެއކު ނިޑޔާރުނ142ްްްސާީސެގ ްފަ ްބަޔާންެވގެންވޭ ްސާފުބަހުން ްވަރަށް ްމާއްދާަގިއ ވަނަ

ްގޮތަކަްށް ްވަކި ްޤާނޫނުގައި ްާއިއ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްވެސް ްބަޔާންކޮށްފައިާވއިުރގަިއ ްވާހަކަ. ްގޮތުގެ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ

ްގޮތުގެ ްއޮންނަ ްއެކަން ްޝަރީޢަުތގައި ްއިސްލާމީ ްކަންތައްަތކުަގއި ނަޑއެޅިފައިުނވާ ނޑިޔާރުްންްކަ ްފަ މައްޗަށް

ްބިލެއްް ްޢުޤޫބާތުގެ ްޤާނޫނުލް ްއެހެންވީާމ، ްބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. ްވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްމި ްކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ

ްހުރިް ްދަތިތަކެއް ްބޮޑު ްމާ ްޝަރީޢަތްކުރުމުަގއި ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނެޑއް ނޑިޔާުރންނަކަށް ްފަ ްވެސް ނެތުމަކުން

ްކަމަށްްކަމަކަށް.ްއެހެންނަ ްކަމެއް ްކުރުމުަގއިްވެސްްަފސޭހަވެގެންދާނެ ްކަމެއް ްކޮންމެ ްއޮތުމަކީ ްހަމަތަކެއް ްޤާޫނނީ މަވެސް

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްދިވެހި ްހިތްހަމަޖެހުމެއް ްއެންމެ ްފާސްެވގެްނދާއިރުަގއި ްބިލެއް ްމިފަދަ ްއެހެންވީާމ، ްެދކެން. އަޅުަގނޑު

ްޤާނޫނު ްމި ްއެކު ްޢަދުލުވެރިކަމާ ްކަމަކީ ްއެްލިބިގެންދާނެ ްއަދި ްނުފެނޭ ނުޑމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްތަންފީޛުވެގެންިދއުން. ތައް

ްއޮތްް ްޮގއްސަ ްތަންފީޛުވެގެން ްއަށް ްފުރިހަމަ ްމިހާތަނަކަށް ްއަދި ްޤާނޫނެްއ ްއެްއވެސް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްމި ތަނެއް.

ްަދންނަވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންކަމަށްވާނަމަ ްނުފެނޭ. ނޑުމެނަކަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްޤާނޫނެއްްތަނެއް ްކިތަންމެ ނީ

ްގޮުތަގިއް ްޢުޤޫބާތުގެ،ްޤާނޫނެއްގެ ްޤާނޫނުލް ްޤާނޫނެއް ްބޮޑު،ްބޯ ްމިހާ ްގޮތަށޭ.ްއަދި ްއެ ްއޮންނާނީ ްއެކަން ްހަމަ ހެދިޔަސް

ްއެހެން.ް ްވާނީ ްއެކަން ްހަމަ ްވަންާޏ ްކަމަށް ްތަންފީޛުނުކުރާ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްމިކަން ްނަމަވެސް ްފާސްކުިރ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްގޮތް.ްމިއަދު ްނިކަމެތި ްނިަކމެތިންނަށް ްވެސް ްމީހުންގެ ްޖަލަށްލާ ްދަނީ ްމި ްފެންނަމުން ންނަށް

މުއްސަނދިންނަށްްމުއްސަނދިްގޮތް.ްިސޔާސީްމީހުންނަށްްފަސޭހަްގޮތްްެވގެންދާްތަން.ްުކޑަކަމުދާތަކެތިްނުދިނީމަްވެްސް

ްއާދަިއގެްނިކަމެތިްމީހާްގެންޮގސްްޖަލުގައިްބައިންދާ...

ް

 އިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރުްދާ
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ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޤާނޫނުލްްޢުޤޫބާތުގެްބިލަކީްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމަޖިލީހުގައިްވަރަށްްގިނަްދުވަސްތަެކއްް

މާތުްލިބޭ.ްއެއީްބިލެއްްފުރިހަމަވާްންއެބަްޖެހޭްކަމަށްްއަޅުަގނުޑމެނަށްްމަޢުލ3ްޫވެފައިްއޮތްްބިލެއް.ްމިްބިލާްއެީކގައިް

ްބެހޭް ނޑަެއޅުމާ ްކަ ްއިޖުރާއަތްތައް ްއޭގެތެރޭން ްޤާނޫނު. ްބެހޭ ްަކނަޑއެޅުމާ ްއިޖުރާއަތްތައް ްޖިނާޢީ ްޤާނޫނާއި ްބެހޭ ހެއްކާ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްަމސައްކަުތގައި ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިމެމުންދަނީ. ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްވެްސ ްމަސައްކަތް ޤާނޫނުގެ

ްެއކަން ްތެރޭަގއި ްެއްްކޮމިޓީގެ ްހާޒިރުެވ، ްކޮމިޓީތަކަށް ްކުީރގައި ްނިމުމުގެ ްބިލެއް ްފޮނުވާ ްނިންމާ ްދޭ. ްއެބަ ހިނގަމުން

ްކޮމިޓީއަކަށްް ްނިންމާފައި ްބިލެއް ްމަޖިލީހުން ްއޮވޭ. ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްވާހަކަދަްއކަން ްަވކާލާތުކޮށް، ކޮމިޓީތަކުަގއި

ްރި ްމަްއޗަށް ްވާހަކަތަުކގެ ްދެެކވޭ ްފްލޯގައި ްމަޖިލީހުގެ ްއެބަްފޮނުވާއިުރގައި ްބައްޓަން ނޑުމެނަށް ްއަޅުގަ ްބިލު ޢާޔަތްކޮށް

ްަކންްކުރެްއވީމަްދުވަހަކުްވެސްް ްގޮތަށްްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްކަންކަމުަގއި ްއެކިްުއސޫލުްގެންުގޅޭ ކުރެވޭ.ްއެިކްދުވަހު

ް ްމިއަދު ްޢުޤޫބާތު ްޤާނޫނުލް ްޙަޤީޤަތަކީ ްމިއަދުގެ ްނުނިންމޭނެ. ްކަމެއް ްމަޖިލީހުން ްމި ްގޮތަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޮތް މި

ްނެތްް ްގެންެދވެން ްކަމެއް ްެއްއެވސް ްކުރިއަށް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްމި ނޑުމެނަކަށް ްއަުޅގަ ްނޫނިްއޔާ ބައްޓަންކޮށްގެން

ްޤާނޫނަށްް ްއެ ްހެދި، ްޤާނޫނު ްހަރުދަނާެވގެންދަނީ ްަވރުގަދަވެ ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްދަންނަވަން. ކަމަށް

ްގޮތްތަެކއް ްމިްްޢަމަލުކުރެވޭނެ ްބޭނުންކުރަމުން ްޢުޤޫބާތު ްޤާނޫނުލް ްއައިއިުރގައި ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްހަމައަށް ްމިއަދާ ވީަމ.

ްއެއްވެްސް ްޤާނޫނުތަކުން ްެއހެން ްހަދާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަކނަޑއެިޅގެން ްއުސޫލުތައް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ގެންދަނީ

ްމައް ްޢުޤޫބާތްދިނުމުގެ ްސަބަބުން ްނޫން.ްއޭގެ ްގޮތަކަށް ްލިބިދޭ ްފަހަރަށްްބާރެއް ްބަެއއް ްއެކަމުަގއި ްޮއޭވ. ްއެބަ ސަލަތަކެއް

ނޑިޔާރުންނާްދިމާލަށްްދިމާކުރުންތައްްއެބަްހުރޭ.ްމަޖިލީހަށްް ނިޑޔާރުންނަށްްއެބަްއެްއޗެހިޮގވާ.ްއަދިްފަ އަޅުަގނޑުމެންްފަ

ނޑިޔާރުންނާްްވާހަކަދެްއކެމުންްއެބަްދޭ.ްއެަކމަކުްއަޅުަގނޑުމެނަށްްމިއަދުްއެންމެްމުހިއްމުްކަމެއްގެްގޮުތގައިްމި އޮތީްފަ

ްބެލުމަށްފަހުގަިއް ްގޮތެއް ްދެކޭ ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ނޑިާޔރުން ްފަ ްއެ ްގެންދިއުމުން ްހަދާފައި ްޤާނޫނުތައް ހަމައަށް

ނޑިޔާރުންނަށްްފުރުޞަތުދޭންްމަޖިލީހަށްްއަލުންްއަނބުރާްއެއަށްްއިޞްލާޙެއްްފޮނުވުން.ްމީްމިއަދުްއެންމެްރަނގަޅުް ފަ

ްޤާނޫނުްލްްކަމަކީ.ްއެހެްނވީމާ،ްމި ްކުރަނީ ްެވސް ްާތއީދު ނޑު ްކަމަކީ،ްއަުޅގަ ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްހަމަ ނޑަށް ވަގުުތްއަުޅގަ

ްިމް ްއެދެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންނަަވން. ްކަމުަގއި ްކަމެްއ ްއެދޭ ްައޅުަގނޑު ްފާސްކުރުމަކީ ްގޮަތށް ްއޮތް ްމި ްބިލު ޢުޤޫބާތުގެ

.ްދެންްވަރަށްްގިަންވާހަަކްދައްކާްވަރަށްްގިނަްމީހުންްމަޖިލީހުގެްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްއެކަުމގައިްގޮެތއްްހޯދައިދިުނމަށް

ްމުއްޠަލިބަކީް ްޚާއްޞަކޮށް ްއެންމެންނަކީ،ްއަދި ްތިބި ްތަނުގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ،ްމި ްާވހަކަ. ްނަޒަރުގެ ްދީނީ ްއުޅޭ. އެބަ

ްވެ ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންެމ ްވާހަކަ ްދީނީ ްދެން ްއެނގޭ. ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްޫނންކަން ްދަންނަބޭކަލެއް ްދީނީ ްދެެކވެނީ.ްވެސް ސް

ްރާއްޖޭަގއިް ްމި ްާއއި ްއެކަޑަމީ ްފިޤުހު ްވާހަކަދައްކަންޏާ ްބަލަިއެގން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނަޒަރަކުން ްދީނީ އެހެންނަމަވެސް

ްމަޢުލޫމާތުތައްް ްދެންނެވި ްމި ްހޯދިދާނެ. ްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ްމެދުވެިރކޮށްގެްނ ްމުއައްަސސާތައް ްެއކިެއކި ްހުރި އުފެދިފައި

ިއްމިްބިލުްބައްޓަންކުރަމުންްގެންިދޔައިުރގަިއްެއކިއެިކްމުައއްަސސާތަކުންްމީހުންްގެނެްސގެންްއަޅުަގނޑުމެްނގެްކޮމިީޓގަ

ްއިހަށްދުވަހުް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން، ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުރެވޭ. ނޑުމެނަްށ ްއަުޅގަ ކޮށްފައިާވކަން
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ްޤަ ނޑަށް ްތިބީ.ްއަޅުގަ ްމި ްދޫކޮށްލައިގެން ްބިލެއް ްކަމަކީ،ްއަންހެންްނިންމާފައި ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވަން ްކަމަށް ބޫލުނުކުރެވޭ

ޢާއިލާައކަްށްނިސްބަތްވާްދަރިންްއެބ42ްްަކުދިންްވަގަށްްނެގުުމގެްމައްަސލަ.ްމިހާރަކަށްއައިސްްޢާއްމުްކަމަކަށްްވެއްޖެ.ް

ކިޔުންްނުލިބުމުގެްސަބަބުންްތިބިްމީހުނަށްްލިބިފަ.ްއެްކުދިންގެްއަިއ.ޑީާކޑާ،ްއަދިްއެްުކދިންނަށްްބޭނުންވާްއެހެންްލިޔެ

ްކަމަށްް ްއުސޫލެއް ްމީ ްައށް ްއަމިއްލަ ްތިމަންނަމެން ްމީހުން. ްތިބި ްނުވަދެވިފައި ްސްކޫލުތަކަްށ ްކުދިންނަށް އެ

ްބޭރުންް ްމުއައްސަސާތަުކގެ ްދައުލަުތެގ ްތެރޭން، ނޑުގެ ްއޮނިގަ ްސަުރކާރުގެ ްޭގގައި ްގޮސް، ނަޑއަަޅއިގެން ކަ

ްއުސޫ ްހަމަ ްވެސް ްމީ ްދީނީްކަިއވެނިކުުރވާފަ. ްމީ ްބުނީމަ، ްއެއްެޗއް ްކައިރީ ްމީހުން ްއެ ްދެންހަމަ ްބަލަންވީ. ްކަމަށް ލެއް

ހަމަތަކޭްއުސޫލޭްިކޔާފައިްއެަކންްއެގޮތަށްްނިންމާލަނީ.ްމީހުންގެްއަންހެންްކުދިންްގެންޮގސްގެންްގޭގެްއަށްްވައްަދިއގެްން

ްހިން ްުގޅުންތައް ްެއކިެއކި ްއެީކގަިއ ްކުދިންނާ ްއެ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްމީހުން ްބޭތިއްބީމަްއެ ްައޅުވާަފއި ްމޫނުުބރުގާ ާގއިރުަގއި

ްއެބަްބެލޭ.ް ްަވދެގެންްއެްތަން ްއެްތަނަށް ްކިޔާފައި އެކަންްެއްނިމެނީތޯއޭ.ްެއކަމަުކްއަނެއްްަބޔަކުްމަސާޖުޕާލާްހިންގިއޭ

އިޖުރާއަތްތަްއްފުލުހުންނަކަށްްމީހުންގެްދަރިންްގެންޮގސްްެއއްަކއިރިކޮްށގެންްބޭތިއްބީމަްއެްތަނެްއްނުބެލޭ.ްމިްހުންނަނީް

ްމިް ްައޅުަގނޑުމެން ްސަރުކާރެއް. ްމީ ްދައުލަތެއް. ްމީ ްކަންކަން. ްހުރި ްދެވެން ްޢުޤޫބާތް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ނޑުމެންްއުސޫލުތަެކއްްަކނޑަައޅަންޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެްންތަބާވެގެންްުއޅޭްކޮންމެވެްސް ދިރިއުޅޭްޤައުމުގެްތެޭރަގއިްައޅުގަ

ްތެޭރގައި ްއުސޫލެްއގެ ްނޫީންްއެއް ްތެރޭގައިތޯ. ްޖަމާޢަތުގެ ްސުންނަތް ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އިސްލާމްދީނުގައި

ްަވއްހާބީް ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއިތޯ.ްނޫިނއްޔާ ްއުސޫލެްއގެ ްއުޅޭ ްމީހުން ްތޯރާޯބރާގައި ްތިބީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްައޅުގަް ްތެޭރގައިތޯ.ްޯކެޗއްތޯ ްތެރޭަގއިތޯ.ްނޫީންޝިޔަޢީންގެ ްއުޅެނީ.ްއިސްލާމީްއުސޫލުތަުކގެ ްމި ްޤަބޫލުކޮްށގެން ނޑުމެން

ްވާހަކަ،ްކޮންމެްމީހަކުްމިތަނުގައިްތެދުވެްދައްާކއިރުަގއި،ްަތއުޙީދުް ނޑައަަޅއިގެންްމިްކިޔާ ނޑުމެންްކަ ޝަރީޢަތްްއަޅުގަ

ްހަ ްނެތް. ްމީހަކު ްއެނގޭ ްަކނަޑއެިޅެގން ްުއސޫލުތައް ްނެތް.ްޝަރީަޢތުގެ ްމީހަކު ްއެނގޭ ްފިޤުހު ްނެތް. ްމީހަކު މަްއެނގޭ

ްކިޔާފަ.ް ްއޮތީއޭ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ްމިހެނޭ، ްއިށީނދެފާނެ، ްދަްއކާފައި ްވާހަކަތަެކއް ްމޮޅެތި ްމާ ްތެދުވެ ްމީހަކު ކޮންމެ

ްއިސްލާމްދީނަށްް ްެއނގެންޖެހޭނެ ްރަނގަޅަށް ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ްއެއީ. ްނޫން ްކަމެއް ްބެހޭ ްވާ ޤާނޫނުއަސާސީައކާ

ލިޔާްވާހަަކްއެއްްނޫން.ްމިްވާހަކަްވަރަށްްގިނައިންްދައްަކއިފި.ްމަރަށްްޙުކުމްކުރަން.ްއެއީްައޅުަގނުޑމެންްއެއްޗެްއަގއިް

ްހާލަތްތަކުަގިއް ްތަންފީޛުކުރެވޭނެ ްއެ ްކަމަކު ްލިޔުނެއް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްޤާނޫނެއްަގއި ްކަންކަމަކީ ްއަދަބުދިނުމާ،ްމި މަރުގެ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްަކމެއް. ްއޮންނަ ްހަވާލުކުރެވިފައި ްވެރިްނނާ ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްނިމުނީ.ްއެކަން ްދޫކުރީމަ ްހަދާފައި ްޤާނޫނު ން

ހަމައެކަނިްއެްތަންކޮޅުަގއިްައޅައިގަެނގެންްމިްރާއްޖޭގެްިވަޔފާރިްއާއިްމިްރާއްޖޭގެްދެންްހުރިްއެހެންްކަންތައްތަކާ،ްމިް

ްކުރަ ްކަން ްމަޖިލީހުގައި ްޝަރީޢަތުެގ ްވާހަކަަދއްަކއިގެންުނވާނެ. ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުއްުޓވައިލާފަިއ ްކަމެއް ންީވްހުރިހާ

ްމުސްލިމުް ނޑިޔާރުންނަށް، ްފަ ްމުސްލިމު ްއެނގެންޖެހޭނެ. ްމުސްލިމަކަށް ްކޮންމެ ްއެނެގންޖެހޭނެ. ނޑިޔާރުންނަށް ްފަ ގޮތް

ވެރިންނަށްްއިސްލާމްދީނުގެްުޙކުމްތައްްއޮތްްގޮތްްނޭނގެންާޏްއެްތަނުަގއިްނުތިބީމަްނިމުނީނޫންތޯ.ްދެންްއެްވާހަކަްައކީް

ްޤާ ްޮއތް ްހެދިފައި ްރާއްޖޭގައި ްނެތިއްޔޭްމުޅި ްތަންކޮޅެއް ްމިވެނި ްވަކި ްޓަކައި ްފާސްނުކުރުމަށް ްޢޤޫބާތުގައި ނޫނުލް
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ނޑުްއެދެީން ކިޔަިއގެންްިއސްލާމްދީނުގެްައސްލަކާްޚިލާފުވީްކަމަށްްވާހަަކދެކެވޭނެްފުރުޞަތެއްްއޮތްްތަނެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ނޑިް ްފަ ްފާސްކުުރމަށްފަހުގައި ްގޮތް ްއޮތް ްނިންމާފައި ްމިހާރު ްޢުޤޫބާތް ްޭއެގްޤާނޫނުލް ްހަވާލުކޮށް،ްަފނޑިޔާރުްނ ޔާރުންނާ

ނިޑޔާރުންްފޮނުވާްޚިޔާލުތަެކްއގެްމަްއޗަށްްައނެއްކާެވސްްެއއަށްްިއޞްލާުޙް މަސައްކަތްްފަށަިއގަނެ،ްުމއްދަތެއްްދީފައިްފަ

ްމަސަްއކަތްކު ްދާއިރާގެ ްއެ ްނުކުެރވޭނެ. ްރަނގަޅެއް ްކަމެއް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދަކު ްއެހެންނޫނިއްޔާ ާރްލުން.

ްމިއްލަތެްއ،ް ްދީނެއް، ްތިބެގެން ްމިތާ ްހެދިގެން ްކަމުގައި ްމީހުން ްމޮޅެތި ްދަންނަ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްހަވާލުނުކޮށް، ބަޔަކާ

ްކަމެްއް ްދައްކާނެ ްވާަހަކްކޮންމެހެން ްާމްމޮޅެތި ްތަނުގައި ްތިެބގެން،ްމި ްތަނުަގއި ްމި އަހުލެއް،ްވަހުލެްއްނޭނގޭ.ްނޭނގި

ްހަ ްޤާނޫނެއް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއޮތްްނެތް. ްމި ްގޮތާ، ްހިނގަންޖެހޭނެ ްމިއަދު ްދައުލަތް ްމި ްދެނީ ްމި ދާފައި

ނޑަެއޅިްބަޔާންކޮށްފައިްހުރިްބައެއްްަކންތައްތަކަށްްޢުޤޫބާތްްނުދެވޭތީވެ.ް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްކަ

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު

ްރަްعلٍكنްالمسّ لا ްިމް.ްުޝކުރިްއޔާ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރެްއވި ްބިލު ްމި ްޢުޤޫބާތުގެ ްއާދެ!ްޤާނޫނުލް އީސް.

އޮތީްވަރަށްްބުނަްވަރަށްްމުހިއްމުްމަސައްކަތެއްްކުަރްއވާފަ.ްމިްމަސައްކަތަށްްއެްބޭފުޅުންްމިހާްގިނަްދުވަހުން،ްވަރަށްް

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮކމިޓީގެ ްއެ ްވާތީވެ ްމަސައްކަތްކުރަްއވާފައި ްމި ްއަށް ްޝުކުރުދެންނެވުމަކީްފުރިހަމަ ބަުރންނަށް

ްބިލެތްދޫް ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްއެ ްގޮެތއްަގއި ްޚާއްޞަ ްއެހެންކަުމން، ްއުފަލެއް. ްބޮޑު ްވަަރށް ްލިބޭ ްމިއަދު އަޅުަގނޑަށް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްއަށްްއަުޅަގނޑުްވަރަށްްހޫނުްމަރުޙަބާއަާކްއަދިްޝުކުރެއްްދަންނަވަން.

ްއާދެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްނިމިގެންދާއިރުގައި ްބިލެތް ްބޮޑު ްމިފަދަ ްމިކަމުގ77ްްެ! ްތެރޭގައި މެންބަރުންގެ

ްކަންބޮުޑވެގެންް ްެއްކަންބޮޑުާވްމީހާ ްުހންނާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް ްހުންނާނެ.ްކަންބޮުޑވުންތަކެްއްެވސް ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް

ހޭްއެއްވެސްްަސބަބެއްްއޮތްްކަމެއްްނޫން.ްދީނީްގޮތުންްބަލައިލާއިރުްމިއަުދްއެްވާހަކަެދއްކުމަކީްއެްމީހާގެްޒާތާްބެހެންޖެ

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިރާެގ ްަފރެސްމާތޮޑާ ްބަލައިލާއިރުަގއި ްމެންބަރުންނަށް ްތިބި ްމަޖިލީހުގައި މި

ޅުްވާހަކަ.ްއެްމަނިކުފާނުްއެކަމުަގއިްމުއްޠަލިބުްމިްތަނުގައިްދައްަކވަމުންްގެންދަވަނީްއިސްލާމްީދނާްބެހޭްގޮތުންްރަނގަ

ދެކޭްގޮތް.ްދީނީްޢިމްލުވެރިންްއެކަމާްދެޭކްގޮތް.ްއެހެންނަމަެވސްްމިްތަނުަގއިްމަޖިލީހުގެްަގވާއިދުްވެްސްަވކިްގޮތަކަށްް

ްވެސްް ްއުސޫލާ ްއޮންނަ ްމުޙާޠަބުކުރަން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނިސްބަތްކޮށް ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްޚިާލފަށް ްވެސް ްއެއާ ްެވސް ްއޮްއވާ

ޚިލާފަށްްމުޙާޠަބުކުރަމުންދާއިރުގަިއްެވސްްރިޔާސަުތަގއިްިތްއބަވާްއެްއވެސްްބޭފުަޅކުްއެކަްންނުހުއްޓުަވއިްއެްވާހަކަދަްއކާް

ްތެރެއިްން ްސަގާފަުތގެ ްތަފާތުކުރުމުގެ ްއޮންނަ ްތެރޭަގއި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްެއއީ ްުނގެންނަކަން ްސަމާލުކަމަކަށް މެންބަރުގެ

ްއަޅު ްއެއީ. ްކަމެއް ްހިނގާ ްމިތާގަިއްމިތާ ްއަދި ްވާހަަކ، ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންނެވި ްމި ްާޚއްޞަކޮށް ަގނޑު

ްނިކަމެިތް ްވަރަށް ްތިބި ްއައިސް ްއިން ްރާއްޖެތެރެ ނޑުމެންނަކީ ްއަޅުގަ ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ްމުޙާޠަ ްދޭތެރޭގައި ނުޑމެންނާ ްއަުޅގަ ްތަނުގައި ްމި ްއަބަދުެވސް ްވާތީވެ، ްކުރުމުަގއިްމީހުންނަށް ްކަންކަން ބުކުރުމާ،
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ްގޮތަކަށް.ް ްނުވާނެ ްއެހެން ްއެަކން ްކުރަނީ ްމި ްމަސައްކަތް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްެއހެންނަމަވެސް ްގެްނގުޅުްއވާ. ތަފާތުތަކެއް

ްއާދެ!ް ްކުޑަެވއްޖެ. ްވަރަށް ްމިހާރު ްތެރޭ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްތަފާތު ްއޮންނަ ްއެ ްމީހުންނާ ްމާލޭ ްމީހުންނާއި ރާއްޖެތެރޭ

ްއަޅުް ްސިޓީަގއިްކުރީަގއި ްއެ ްމީހާ ްގެެއއްގެ ްކޮންމެެވްސ ްހައްދައިގެން. ްކުޑަސިީޓ ްއާދެވެނީ ްމާލެ ނޑުމެންނަށް ގަ

ްގިނަް ްމާ ްވާހަކަދައްާކކަށް ްބިލަށް ްނެތް.ްމި ްތެރޭގައި ްއަޅުަގނުޑމެންގެ ްމިހާރު ްހުެރެވނީ.ްއެކަން ްމާލޭގައި ސޮއިކޮށްލީމަ

ނޑުމެންެގްވަގުެތއްްވެސްްނެތް.ްަދއްކަްންއުޅޭްވާހަަކއާްހަމައަށްްިދޔު މުގެްކުީރަގއިްމިހާރުްރަނގަބީުލޖެހީ.ްމިއީްއަުޅގަ

ްހުރިް ްއަދި ްކަންބޮޑުވުންތައް ްހުރި ްބިލުގައި ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ްމިންވަރު. ްއޮންނަ ްތަފާތުކުރުން ތެރޭގައި

ްއެބަ ްފާސްކުރަން ްބިލު ްމި ްކުރަން. ްމިކަން ްމިއަދު ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވީނަމަވެސް ްބިލުްްކަމުގައި ޖެހޭ.

ނޑުމެންނަށްްނާދެވުމަކީްވެސްް ްއަުޅގަ ނޑުމެންްމިްދަނީްުޗއްީޓައކަށް.ްދެންްއެނބުރި ްައޅުގަ ފާސްކުރަންްޖެހޭްސަބަބަކީ

ްޓަަކއިް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެބަ. ްޖެހޭ ްކުރަން ްމިކަން ްއެހެންވީމާ، ްނޭނގޭނެ. ްގޮތެްއ ްާވނެ ްކަން ްކަމެއް. އެކަީށގެންވާ

ސައްކަތްތަެކއްްމިްއޮތީްކޮށްފަ.ްއެހެންވީމާ،ްމީގައިްހުރިްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްފުރުޞަުތްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމުހިއްމުްމަް

ްދޭތެރޭގައިް ްޢަމަލުކުރުމާ ްމިއަށް ްމެންބަރުންނަށް.ްއަދި ްއޮތް ްލިބޭ.1ްްއެބަ ްއެބަ ްމުއްދަތެއް ްމާއްދާގ11ްްެއަހަުރގެ ވަނަ

ަގއިްހުރިްބަެއއްްއެހެންްކަންބޮޑުވުންަތކަށްްެވސްްވަަންމާއްދ11ްާ)ނ(ްގަިއްއެބަްބުނޭްެއގޮތަށް.ްދެންްހަމަްއެހެންމެް

ްަބއެްއް ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްބިލުގަިއ ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްޤަބޫލުކުެރވެނީ. ނޑަށް ްައޅުގަ ްކަމަށް ްއޮތް ްހައްލު މީގައި

ްބަޖެ ްފުރުޞަތެްއްނުލިބުނު.ްޚާއްޞަކޮށް ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާހަަކދެއްކިހެން ްމެންބަރުން ްކޮމިޓީަގިއްޢިއްޒަތްތެރި ޓު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއުޅުނީ. ްމަސައްކަތުަގއި ްަވރަށް ްފުލްކޮށް ްވަރަށް ްމަހު ްޑިސެމްބަރު ްބޭފުޅުން ހިމެނޭ

ްކަަމކަށް.ް ްފޮނުވާލަންވީ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއަނބުރާ ްއަލުން ްފާސްނުކޮށް ްމިއަދު ްބިލު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޤަބޫލެއްނުކުރަން

ްޖެހި ްުކރަން ްެއކަން ްއެކަންްއެހެންނަމަވެސް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހުށަހަޅައިފި ްމެންބަރަކު ްވަންޏާ ްކަމަށް އްޖެ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްނުކުރެވޭީނކީ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަނަް ްދެ ްފަހުމީ، ްއިމްތިޔާޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްފުރުޞަތު.

ް

 ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީމާފަން

ްއަޅުަގނުޑް ްހިސާބަކީ ްިނންމާލި ްވާހަކަދަްއކަމުންދިޔައިރު ްކުރިން ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްޙަ ްދަނީ ްިމ ްލިބިގެން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްފާސްވުމުން ްޢުޤޫބާތު ްޤާޫނނުލް ްމި ްދިޔައީ ްވަރަްށްދަންނަވަމުން ޤީޤަތުގަިއ

ްގޮތުަގއިް ްެއކަްއޗެްއގެ ްތަފްސީުލކޮށް، ްކަންތައްަތކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްއަކީ ްމާނަ ްޢުޤޫބާތެކޭ. ްޤާނޫނުލް ކޮމްޕްރިހެންސިވް
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ްފައިދާެނގުންް ްމީހުންނަށްްމީގެްނާޖާިއޒު ްއެހެން ްޢުޤޫބާތެކޭ.ްޭއެގްސަބަބުން ްޤާނޫނުލް ްތަރުތީބުކުެރވިގެްންއަްނނަ ވަރަށް

ްކުރިންވެސްްދެންެނވީްވަރަްށްްވަރަށްްބޮޑަށްް ްކަމެއްެގްގޮުތަގއިްައޅުަގނޑު ހަނިވެގެންދާނޭ.ްއާދެ!ްީމގެްއެންމެްމުހިއްމު

ްބަޔާންކޮށްފަިއވާނެ.ްީމގެް ްރަނގަަޅށް ްވަރަށް ްއަދަބު ްކުށުގެ ްބަޔާންކޮށްފަިއވާނެ.ްެއްކުާށއި ްކޮބަިއކަން ްކުަށކީ ރަނގަޅަށް

ރާއްޖޭގައިްވެްސ،ްމިސާލަކަށްްހަމަްކުރިންވެސްްދެންނެވިްފަދައިންްޢާއްމުްކުރީަގއިްމިހާރުްޢަމަލުކުރަމުންދާްގޮތުންްމިް

ް ްޢުޤޫބާތުގެ ްޤާނޫނުލް ްދެން ްމަނާކޮށްފާނެ. ްކަމެއް ްކުށަކ88ްްީއިޢުލާނަކުން ްދަޢުވާކޮށްފާނެ. ްދަށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޢުޤޫ ްޤާނޫނުލް ްއެހެންވީމާ، ްނޭނގެ. ްޙަޤީޤަތުަގއި ްރަްއޔިތުމީހާއަކަށް ްޢާއްމު ްވަރަްށްކޮބައިކަން ްއެއީ ްކުށް، ބާތެއްަގއި

ްޢަމަލުކުރެވޭނޭް ްއުސޫލަކުން ްެއްއ ްއެއާެއކުަގއި ްހަމަ ްވަނީ. ްމި ްގޮުތަގއި ްއެއްޗެްއގެ ްއޮންނަންޖެހޭ ްސާފުކޮށް ރަނގަޅަށް

ްއެްއް ްއުސޫަލކުން، ްެއއް ްމެދުަގއި ްމައްސަލަަތކާ ްގިނަ ްނޫނިްއޔާ ްއެއް ްމައްސަލަ ްދެ ްެއއްބާވަެތްއގެ ްހެދުން. ގޮތްތައް

ނޑުމެންްްހަމައަކުން ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްމަގުފަހިކޮށްދީފަ.ްމިހާރު ްވާނީ ްމީގައި ްގޮްތތަކަކަށް ްކުރެވޭނެ ކަން

ްތަނެްއް ްނިމިފައިވާ ްެއއްޮގތަކަށް ްމަްއސަލަ ްދެ ްާބވަެތއްގެ ްއެއް ްވީނަމަވެސް ްބެލިކަމުަގިއ ްފަތައި ފީނައި

ަވރަށްްބޮޑުްހައްލެއްްއެބަްގެނެސްދޭްމިްޤާނޫނުލްްޢުޤޫބާތުގެްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނުފެންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްކަމަށް

ްއެބަް ްހުއްޓުމަކަށް ްާޤނޫނުހެދުން ްފަރާތްތަކުން ްއެހެން ްފަަދއިން ްދެންނެވި ްކުރިްނވެސް ްއެާއއެުކަގއި ްހަމަ ްއަދި ދަށުން.

ސަމަރީްރިޕޯޓުގައިްވެސްްްގެންނަންޖެހޭ.ްމިއީްޤާނޫނުލްްޢުޤޫބާތުްޑްރާފްޓުކުރެއްވިްފަރާތް؛ްޕްރޮފެސަރްޕޯލްްރޮބިންސަން

ްކުށެްއް ްހަމައެާއއެކު ްއަދި ނަޑއަާޅއިރުަގިއ ްކަ ްއަދަބެއް ްމަްއޗަްށ ްރަްއޔިތުންގެ ްފާހަަގކުރަްއާވފައިވޭ، ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްނޫނިްއާޔް ްމަޖިލިސް ްރަްއޔިތުންގެ ްއެީއ ްމަންދޫބުންނޭ. ްރައްޔިތުްނގެ ނަޑއަޅަންޖެހޭނީ ްކަ ްކުށް ްއެ ނަޑއަާޅއިރުަގއި ކަ

ްފަރާ ްޤާނޫނުްޤާނޫނުހަދާ ްކޯޓުތަކުން ްކުރީަގއި ްއެހެްނވީމާ،ްމީގެ ްއޮވޭ. ްއެބަ ްބަޔާންކުރަްއވާފައި ްކަނޑައަޅާަފއި ްކަމަށް ތް

ްއިންތިޚާބުތަކާްބެހޭް ްފެނިގެންދިޔަނޫންތޯ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްގެންނަންޖެހޭ.ްމިސާލެއްގެ ހަދަމުންދާދިއުންްހުއްޓުމަކަށް

ތަކެއްްސުޕްރީްމްކޯޓުންްހަދަމުންދިޔަދިޔުން.ްމިފަދަްކަންތައްތައްްމިގޮތަކަްށްގޮތުންްގަިއޑްލައިންަތކެއްްހަދައިގެންްޤާނޫނު

ްއެކަންް ްމަންދޫބުން ްރަްއިޔތުންގެ ނަޑއެޅުުމގައި ްކަ ްއަދަެބއް ްމަްއޗަށް ްަރއްޔިތުންގެ ްއެހެންވީމާ، ނުކުރެވޭނެ.

ް ްއެފަދަ ްފަރާތްތަކަކަށް ްނޫން ްއެ ްމަޖިލީހުން. ްރަްއޔިތުންގެ ްއެއީ ނަޑއަޅަންޖެހޭނީ. ްނުހެދޭނެ.ްކަ ްޤާނޫނުތަކެއް ގޮތަކަށް

ްނަމަ،ް ްވަނީ ްކަމަށް ްަދންނަވާ ްގޮތުން ްމިސާލެްއގެ ްހަމަެއއާެއކުަގއި ްއަދި ްނުހެދޭނެ. ްގޮތެއް ްއަދަބުލިބޭނެ މީހުންނަށް

ްކުށެްއް ްވާ ްވެސް ްހަްއދަވަިއގެން ްވުޖޫދުގައި ްޢުޤޫބާތުގައި ްޤާނޫނުލް ްކުރީގެ ްބުނެ، ްކަމަށް ނަޑއިފި ްޙުރުމަތްކަ ކޯޓެްއގެ

ް ްހަދަިއގެްންނޫން. ްގަާވއިދެއް ްއަށް ްއަމިއްލަ ްފަރާތްތަކުން ްބެހޭ ްކޯޓުތަކާ ްނޫނިއްޔާ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް އެހެންނަމަވެސް

ްދެމުންދޭ.ް ްއެބަ ްއަދަބު ްމަްއަޗށް ްމީހުންގެ ނަޑއަޅާފައި ްކަ ްކަމަށް ްކުެށއް ްފާޑުކިޔުމަކީ ްމެދުގަިއ ްކޯޓާ ްބޭރުގައި ކޯޓުން

ްމިއީ ްްއެކަމަކު ްޢުޤޫާބތެއް،ްކުީރގެ ްދަށުން،ްްޤާނޫނުލް ްކުށެްއްނޫން.ްގަާވއިދެްއގެ ްއޮންނަ ްވެސް ްޢުޤޫބާތުގައި ޤާނޫނުލް

ް ްވަނީ ްމިހާރު ްަގވާއިދު ްމަޖިލީހުން.ްއަދިވެސ2111ްްްއަދިްކިއެއްތަ!ްމި ްރައްޔިުތންގެ ްލާފައި ްއަހަުރްއުވައިްެވސް ވަނަ

ތެއްްައލުންްވުޖޫދަށްްައއިމަްމިހިރަްހަމަްކުރިއަށްްދަނީ.ްއަދިވެްސްކުރިއަްށްދަނީ.ްއެހެްނވީމާ،ްމިފަދަްޤާނޫނުލްްޢުޤޫބާ
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ްމިް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް ްއަންނާނެ ްހުއްޓުމެއް ްވަެރއްގެ ްކޮންމެެވސް ްވެސް ްކަންތައްަތކަްށ ްވިޔާނުދާ ކަހަލަ

ްސަލާމަތްެވޭވނެް ްނަމަވެސް ްމިްނވަރަުކން ްކުޑަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކިަބއިން ްކޯުޓގެ ްސުޕްރީމް ނޑިަފއިާވ ހަޔާތްކެ

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންދިޔަ،ްމިސާލަަކށްްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްގޮތްތަކެް އްްދެވާނެްކަމަށްްއަުޅަގނޑަށްްފެންނަނީ.ްއަުޅގަ

އިމްތިޔާޒުަތކާއިްބާރުތަުކގެްބިލުްއޭގަިއވާްމުހިއްމުްމާއްދާތައްްއުވާލިްތަންްސުޕްރީމްްކޯޓުންްއަމިއްލަްއަށް.ްތިްބޭފުޅުންް

ްިވދާޅުވެފަ ްޙުކުމް ްއެ ްބޭފުޅުންގެ ް%އެ ްނަމަހީ ްވާހަކަަތއް.99ްްިއވާ ްބޭކާރު ްނުގުޅޭ ްމައްސަލައާ ްމުޅިން ވާހަކަތަަކކީ

ްކަްޓް ްސަރޗްކޮށްފައި ްއިންޓަރނެޓުން ްލިޔާނެ. ްވާހަކަތައް ްބޮޑެތި ްބޭފުޅުން ްއެ ްޓަކައި ްދެއްކުމަްށ ްގޮތް ްބޮޑު ޙުކުމްގެ

%ް ްއެކަމަކު ްހުންނާނެ. ްޕޭސްޓުކޮށްފައި ްބ99ްެއެންޑް ްކަމާ ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ްހުށަހެޅުނުްއަކީ ްނޫން. ްާވހަކަތަކެއް ހޭ

ްގުޭޅްވާހަކަަތކެްއްވެސްްނޫން.ްަދއުލަތުންްބަންާޑރަްނައިބުްހުށަހެޅުްއވިްމަްއަސލައާްބެހޭްވާަހކަތެއްްވެސްް މައްސަލައާ

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްެވްސ ްކަންަތއްތައް ްހުށަހެޅިފައިނުވާ ްއަށް، ްއަމިއްލަ ްޭބފުޅުން ްއެ ްކިއެއްތޯ. ްއަދި ނޫން.

ްއިނގޭތޯ.ްމާ ްވަނީ ްމި ްައއިސްފައި ްހަޔާތްެކނޑުމަކަށް ްހުރި.ްިމވަރުެގްޖުޑީޝަލް ްއެބަ ްބާޠިލުޮކށްފައި ްހޯދަިއގެން އްދާތައް

ނޑުްހަމަްިމވަގުތުްމިްކަހަލަްވާހަކަދަްއކާއިރުްފާަހގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭ.ްއާދެ!ް އެހެންވީމާ،ްމިކަުމގެްކަންބޮުޑުވންްއަުޅގަ

ްިއރާ ްޤަބޫުލކުރެވެނީ ްވަރަށްްއަޅުަގނޑަށް ްފެށީމާ ްޢަމަލުކުރެވެން ްޢުޤޫބާތަށް ްޤާނޫނުލް ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ދަކުރެއްިވއްާޔ

ްއަދިް ްއެނިގގެންދާނެ. ްރައްޔިުތންނަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްކޮބަިއކަްނ ްކުށަީކ ްހައްުލެވގެންދާނެ. ްކަންަތއްތަކެްއ ގިނަ

ްގައިޑްަލއި ްއުސޫލުަތކެްއ، ްޚާއްޞަ ްވަކި ްއަދަބުދެޭވ ްކުށަށް ްދޭ.ްއެާއއެުކގައި ްއެބަ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްމީގަ ްވެސް ންތަެކއް

ްއެް ްއޮންނާނީ ްވެސް ނޑިޔާރުން ްފަ ްލިބިގެންނުދޭ. ްފުޅާކޮށް ްއިޚްތިޔާރުަތއް ްއަތްމައްަޗކަށް ނޑިޔާރުްނގެ ްފަ އެހެންވީމާ،

ނޑުމެންްމީގަިއްބައްޓަންޮކށްފަ.ްއެހެންވީމާ މީްވަރަްށް،ްގަިއޑްލައިންތަކާްެއއްގޮތަށްްއެަކންތައްތައްްކުެރވޭނެްގޮތަށްްައޅުގަ

ްމިއަށްް ްފަހުން ްއަހަރު ްއެއް ްުއއްމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގަިއ ްޢުޤޫބާތެއް ްޤާނޫނުލް މުހިންމު

ނުޑމެންނަށްްވަރަށްްރަނގަޅުްހަްއލުތަކެއްްލިބިގެންދާނެްކަމަށްްޝުކުރިއްާޔ.ް ްޢަމަލުކުރެވޭއިުރގައިްއަުޅގަ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއާދެ!ްމިހާހިސާބުންްކޮިމޓީްރިޕޯޓުގެްބަހުްސގެްމަރުޙަާލްމިްނިމުނީ.ްމިއަދުގެްވޯޓަްށްޝުކުރި

ނޑުް ްއަޅުގަ ްއޮންނާނެ.ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްާއދެ!ްމިހާހިސާބުން ްއެހުން ްވޯޓަށް ްކޮމިީޓްރިޕޯޓަށް ްމި ްަވގުތުަގއި އެހުމުގެ

ްމަ ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގއިވާ ްިއއްވަން.ްމަޖިލީހުގެ ްކިޔުން ްވަނަ ްތިން ްބިލުގެ ްޢުޤޫބާތުގެ ްާޤނޫނުލް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިން

އަށް.ްމަޢުލޫމާތުްހޯދުމާއިްލިބިގަތުމުގެްޙައްޤުގެްބިލު،ްއިޖުތިމާޢ11.2ްްީއަޅުަގނޑުްމިހާރުްމިްދަނީްއެޖެންޑާްނަންބަރުް

ް ްހުށަހެޅުއްވުމަށް. ްރިޕޯުޓ ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުަރއްަވއި ްކޮމިޓީއިން ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްިއޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް 26ްމި

ް 2113ްްޑިސެމްބަރ ްރިޕޯޓަށް ްމި ްފޮނުވުނު. ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހަށ5ްްްގައި ްރިޕޯޓު ްމި ްލިބިފައިވޭ. އިޞްލާޙު
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ް ްމުޤައްރިރު، ްކޮމިޓީގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްފުަވއްމުލަކު ްޢަބްދުމެންޢިްއޒަތްތެރި هللاްބަރު

ް.މަސީޙްްމުޙައްމަދު

ް

ްމަސީޙްްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްފުވައްމުލަކުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްހޯދައިް ްމަޢުލޫމާތު ްބިލަކީ، ްަޙއްޤުެގ ްލިބިގަތުމުގެ ްހޯދައި ްމަޢުލޫމާތު ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި `ްޝުކުރިްއޔާ

ްބިް ްމި ްބިެލއް. ްަކނޑައަަޅއިދެްއވާ ްއުސޫލުތަްއ ްަހވާލުކުެރވިގެން،ްލިބިގަތުމުގެ ްކޮމިޓީއާ ްއިޖްތިމާޢީ ްމަސަްއކަތް ލުގެ

ްމަޝްވަރާކުެރވުުން ްފަރާތްތަކާ ްމީޑިާޔގެ ްުގޅުންހުރި ްކަމާ ްގެންދިއުުމގަިއ ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްމި ްކޮމިޓީން އިޖްތިމާޢީ

ސަރުކާރުގެްއިދާރާތަކާިއްލިޔުމުގެްޛަރީޢާއިންނާްއަދިްެއްނޫންްގޮތްގޮތުންްވެސް.ްއަދިްހަމައެއާއެްއކޮށްްކަމާްގުޅުންހުރިް

ްކޮންމެހެންް ްޓަކައި، ްފުރިހަމަކުރުމަށް ްއިތުރަށް ްބިލު ްމި ްގޮތުން. ްބެހޭ ްބިލާ ްމި ްމަްޝވަރާުކރެވުނު ްވެސް ވުޒާރާަތކާ

ްނިންމަވާފަިއް ްކުރިއަްށްގެންދިއުމުގައި ްމަސައްކަތް ްމި ްކޮމިޓީން ްވެސް؛ްއިޖުތިމާޢީ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްސިފަތަކާ ހުންނަންޖެހޭ

ްގެންދެ ްތެރޭގައިްކުރިއަށް ްކޮމިޓީގެްމަސައްކަުތގެ ްގޮތުންްސަބް ްހަވާލުކުަރްއަވއިގެން.ްއެ ްމަސައްކަތް ްކޮމިީޓއަކާ ވީްސަބް

މިްދެންނެވިްކަންކަމަށްްރިޢާޔަތްކުރެވުނު.ްއަދިްހަމަްއެފަދަިއންްމަޖިލީހުގެްތަޅުމުގައިްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމިްބިލާް

ްޚިޔާލުފު ްފާހަގަކުަރއްވާަފިއވާ ްގޮތުން ްބިލުގެްގުޅޭ ްމި ްއެފަދައިން ްހަމަ ްއަދި ްދިރާސާކުެރއްވި. ްބަްއލަވައި ްެވސް ޅުތައް

ްއަްށް ްކޮމިޓީ ްއިޖްތިމާޢީ ްީސދާ ްވެސް ްތަޖުރިބާކާރުން ްބޭުރގެ ްގުޅުންހުރި ްކަމާ ްގެންދެުވމުގައި ްކުިރއަށް މަސައްކަތް

ްގު ްބިލާ ްމި ްއަދި ްމެދު ްބިލާ ްމި ްބޭފުޅުން ްއެ ްވަަޑއިގެން ްބޭފުޅުން ްއެ ްކަންތައްތަާކްދަންނަވާލެވިގެން ްކުރެވިދާނެ ޅިެގން

ްމިް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްކުރުމަށްފަހު ްކަްނކަން ްއެ ްގޮްތގޮތަށް ްވަނީ.ްއާދެ!ްއެ ްހަްއދަވާފައި ްމަޢުލޫމާތުްދެއްވައި މެދު

ްއެންމެްފަ ްއިޖްތިމާޢީްކޮމިޓީންްމަސައްކަތްްނިންމާފައިްފޮނުއްަވއިދެްއވާފަ.ްމިްމަސައްކަުތގެ ުހްއޮތީްމަޖިލީހުގެްތަޅުމަށް

ްހުށަހެޅުްއވުމުންް ްމަސައްކަތް ްެއ ްއަްށ ްކޮމިޓީ ްއިޖްތިމާޢީ ްމަސައްކަްތކުރެްއވުމަށްފަހު ްކޮމިޓީްނ ްސަްބ މަރުޙަލާގައި

ްކޮމިޓީެގް ްއިޖުތިމާޢީ ްއެކު ްއިޞްލާޙުތަކަކާ ްމަޝްވަާރކުރެްއުވމަށްފަހު،ްއިތުރު ްދާއިރާެއއްަގއި ްފުޅާ ްކޮމިޓީގައި އިޖްތިމާޢީ

ްހާޒިުރެވވަ ްބައްދަުލވުމުަގއި ްވަނީްއެ ްމި ްބިލު ްމި ްިއއްތިފާޤުން ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއަޒތްތެރި ްހުރިހާ ަޑއިގެންެނވި

ްވެްސް ްބަހެއް ްޝުކުރުެގ ްއަޅުަގނުޑ ްމަސައްކަތްކުރުުމގަިއ، ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއގޮަތށް ްއާދެ! ފާސްކުރަްއވާފަ.

ްފަރާތް ްމީޑިާޔގެ ްގޮތަށް ްދެންެނވި ްމި ްކުރިން ްޖެހޭ.ްއާދެ!ްެއގޮތުން ްއެބަ ްވެސްްދަންނަވާލަން ްދިީޓވީ ތަްއ؛ްޭއގެތެރޭަގއި

ްުގޅުންހުރިް ްއެކަމާ ްއަދި ްހިެމނޭ. ްވެސް ްޓީީވއެމް ްއާދެ، ްމީޑިާޔ؛ ްސަރުކާުރގެ ްއަދި ްހިމެޭނ، ްވެސް ްވީޓީވީ ހިމެނޭ.

ްމަޤާމުް ްޖެނެރަލްކަމުގެ ްއެަޓރނީ ްމަތިން ްފަހަރު ްއެކި ްގޮެތއްަގިއ ްޚާއްޞަ ްއަދި ްހިމެޭނ. ްވެސް މިނިސްޓްރީތައް

ނޑުމެންނަށްްވަނީްމިްކަމުގައިްވަރަށްްބޮޑަށްްއެހީތެިރކަންްދެއްވާފަ.ްއަދިްއެންމެްފުރުއްވާފަިއވާްބޭބޭފުޅު ންްވެްސްއަުޅގަ

ްމަސައްކަތުަގިއް ްމި ްގާތުން ްވަރަްށ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަވނީ ްވެސް ްޖެނެރަލް ްއެޓަރނީ ްމިހާރުގެ ްމަރުޙަލާގައި ފަހު

ްވަ ްވެސް ްޕާޓީތަކުން ްއެފަދައިން ްހަމަ ްމިްއެހީތެރިވެދެްއވާފަ.ްއަދި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޭފުޅުން ްބެހޭ ްކަމާ ްޕާޓީތަކުގެ ނީ
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ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްއެފަދައިން ްހަމަ ްއެހެންވީމާ،ްއަދި ްއެއްބާރުލުްނދެއްވާފަ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްނިންމުމުގައި ްމަސައްކަތް ބިލުގެ

ނޑުމެންނަށްްވަރަށްްގާތުންްމިްމަސައްކަތަށްްވަރަށްްބޮޑަ ށްްއެހީތެރިވެދެއްވާފަ.ްކައުންސެލްްޖެނެރަލްްވެސްްވަނީްއަޅުގަ

ްގިނަް ްވަރަށް ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްކަމުގައި ްމި ްވަނީ ްވެސް ްސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ްކޮމިޓީގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްއަޅުަގނޑުމެން އަދި

ްއަިދް ްއެހީތެރިވެެދއްވާފަ. ްކަންތައްަތކުަގިއ ްހުރި ްިގރާކުރަން ްއަަވސްކޮށްދެްއވުމުަގއި ްބިލު ްކޮށްދެްއވައި މަސައްކަތްތަެކއް

ްަބއްލަވަްންއެންޖީއޯ ްވެސް ްޑްރާފްޓު ްފައިނަލް ްއަދި ްއެހީތެިރކަންދެއްވި. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެްސ ްފަރާތުން ތަުކގެ

ނޑުމެންްހިއްސާްވެސްްކުިރން.ްއެްބޭފުޅުންގެްކޮމެންޓުްެވސްްމީގައިްހިމެނިފައިްވަނީ.ް ޝައުޤުވެިރވިްފަރާތްތަކާްއަުޅގަ

ްގޮތަކަ ްކަމުދާ ްމިހާރު ްވަަރށް ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ނުޑްއެ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްވަނީ. ްމި ްއިޞްލާޙުކުރެވިފައި ްބިލު ށް

ްމިް ްމެންބަރުންނަށް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީގެ ްއިޖްތިމާޢީ ްޝުކުރުދަންނަާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތެއްަގއި ްޚާއްޞަ ނިންމާލަމުން

ބަްހުރި.ްއެހެންވީމާ،ްބިލުގެްމަސަްއކަތްްމިްހިނގަިއދިޔަްދުވަސްތަުކަގއިްއިޖްތިމާޢީްކޮމިޓީގެްމެންބަރުންްބަދަލުެވފައިްއެ

ްކޮމިޓީންް ްއިޖްތިމާޢީ ްކަމުގައި ްމި ްމެންބަރުން ްހިމެނިވަަޑއިގެންެނިވްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް ްމަރުޙަލާއެއްަގއި ްހުރިހާ ްހުރި އެ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިާހ ްއެ ްފާހަގަކޮށް، ްއެއްބާރުެލއްވުްނ ްެދއްވާަފއިވާ މަސައްކަތްކުެރއްވުުމގައި

ްއާދެ ްގޮތަކަށްްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއެކަށޭނަ ްވަރަށް ްވަނީ ްމި ްމިހާރު ްބިލު ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ !

ްހުރެދާނެް ްހިނގައިދާއިރު ްކަމެއް ްމިކަހަލަ ްއެެހންނަމަވެސް ްއިޞްލާޙުކުެރވިފަ. ްބައްޓަންުކރެވި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކަންތަ ްހުރި ްއިޞްލާޙުކުރަން ްވެސް ްތަޅުމުން ްމަޖިލީހުގެ ްދެންނެވީ ްމި ްހަތަރުފަސްްއިޞްލާޙު؛ ްއެގޮތުން އްތައް.

ްބަެއއްް ްއަދި ްެއޑިޓޯރިއަލް ްގޮެތއްަގއި ނޑު ްމަިއގަ ްެއއީ ްއިޞްލާޙުތަަކކީ ްއެ ްއާދެ! ްހުށަެހޅިފަ. ްއޮތް ްއެބަ އިޞްލާޙެއް

ްއެްއވެްސް ްއުސޫލީ ްެއހެންވީމާ، ްއެްއކޮށް. ްނުބެލިގެންނާ ްބަލަންވާވަަރށް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްހުރި ްއެބަ ކަންތައްތަުކގައި

ނޑުމެންނަްށްބަދަލެއްް ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްއަުޅގަ އެއަކަށްްނާއްނާނެ.ްެއހެންވީމާ،ްއެްއިޞްލާޙުތަކާްެއއްކޮށްްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްޚާއްޞަކޮށްްމަޢުލޫމާތުްހޯދައިްލިބިގަތުުމގެްަޙއްޤަްށް ްއަުޅގަ ްމިްބިލުްދިޔައިމަ މިއަދުްތަޅުމުންްފާސްެވގެން

ނޑުްމިހާރުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެްކޮށްެދުވނީްވަރަށްް އަގުހުރިްމަސަްއކަެތއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެްކަންކަންްފާހަގަކޮށްްއަުޅގަ

ްމިްތަންދެނީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމިްބިލާްމެދުްނިންމަވާނެްގޮތެއްްނިންމެވުމަށް.ްވަރަްށްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު.ްއާދެ!ްމި ްިމްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ްަވގުތުޖެހިފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްހުސްވަގުުތކޮުޅގެ ްވަނީ ްމި ހާރު

ް ްފުރުޞަތުއަރުވާނީ ްހުށަހެޅުމުގެ ްއިޞްާލޙުތައް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްޢިއްޒަތްތެރ1ްްިބިލަށް ްމިހާހިސާބުން ްދެްނ ޖަހާއިރު.

 ްމިނެޓުގެްހުސްވަގުުތކޮޅެއްްއަުރވަން.31ްމެންބަރުންނަށްް

ް

ް]އަށ13:11ްްްއިްނ12:32ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިޖުތިމާޢީް ްބިލު، ްޙައްޤުެގ ްލިބިގަތުމުެގ ްހޯދުމާއި ްމަޢުލޫމާތު ްގެންދަނީ ްމި ްކުރިއަށް ްމިހާުރ ްައޅުަގނޑު .`

އިވޭ.ްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރައްަވއިްނިންމެވިްގޮތުގެްރިޕޯޓަށްްއިްޞލާޙުްހުށަހެޅުން.ްމިްރިޕޯޓަށްްހަތަރުްއިޞްލާޙެއްްލިބިފަ

ްއަބޫބަކުރަށްް ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްމާވަށު ްހުށަހެޅުއްވައިެދއްވުމަށް ްއިޞްލާޙު ފުރަތަމަ

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާ

ްލިބިގަތު ްހޯދައި ްއިދާރާ"ް`.ްމަޢުލޫމާތު ް"ދައުލަުތގެ ްއެ ްބިލުގައި ްމި ްއިޞްލާޙު ނުޑްހުށަހަޅާ ްއަުޅގަ ްބިލަށް މުގެ

ްމިހެންްކޮންމެްތަނެއްް"ދައުލަތުގެްއެްއިދާރާ"ްމިގޮތަށްްބަދަލުކުރުން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުތާއީދުކުރަްއވާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދާިއރާމެންބަރަކަށް ްގުަރއިދޫ ްޢިއްްއަރުވަން. ްމެންބަުރްގެ ޒަތްތެރި

ްރިޟާ ްއިބްރާހީމް ްއޮްތ ްދެން ްހުށަހަޅުްއވައި. ްޢައިޞްލާޙު ްމެންބަރު ްާދިއރާގެ ްމާވަށު ނޑު ްއަުޅގަ ްޒީޒުްބްދުލްޢަެދްއވުމަށް

ްރުވަން.ޖަމާލުްއަބޫބަކުރަށްްފުރުޞަތުއަ

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާ

ް ް"ދައުލަތުެގްކޮންމެްދެން ްތަނެއް ްކޮްނމެ ްއޮތް ްއެއް"ްމިހެން ްދައުލަތުެގްިއދާރާ ް"ކޮންމެ ްިބލުގައި ްމި ްއިޞްލާޙަކީ އޮތް

ްއިދާރާްއެްއ"ްމިގޮތަށްްބަދަލުުކރުން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާ ްނޮޅިވަރަމު ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުްތާއީދުކުރަްއވާ ްޢިްއޒަތްތެރި ގެ

ްމުޙައްމަދުްނަޝީދަށް.

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްނޮޅިވަރަމު

ްއަޅުަގނޑުްއެްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރަން.ް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަރުވަން.ފުރުޞަތުށްްްއވުމަށްްމާވަށުްދާއިާރގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރަދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅު

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާ

ްމި ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅާ ްދެން ްްއާދެ، ްއިބިލުގައި ްކޮންމެ ްއޮތް ްމިހެން ްގެއްލުމެއް" ްނެތް ބާރާތެއްް"ޢިޔާދަކުެރވެން

ް.ްގޮތަށްްބަދަލުކުރުންްމި"ފޫނުބެއްދޭްފަދަްގެއްލުމެއް"ް

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްނޮޅިވަރަމު

ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުްއެްހުށަހެޅުަމށްްވެސްްތާއީދުކުރަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަން.އަރުފުރުޞަތުެދއްވުމަށްްައޅުަގނޑުްާމަވށުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުްއވައި

ް

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާ

"އިންފޮމޭޝަންްކޮމިޝަނަރު"ްމިހެންްއޮތްްތަންްއިް"އިންފޮމޭޝަންްއޮިފސަރަކު"ްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްގ62ްަމިބިލުގެް

ްމިގޮތަށްްބަދަލުކުރުން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްތާއީދުކުރަްއވާ ްމެންބަރަކަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ނުޑ ްޢިއްްއަުޅގަ ްދާިއރާގެ ްމެންބަުރްގުަރއިދޫ ޒަތްތެރި

ް.އިބްރާހީމްްރިޟާ

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްދާއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހިމްްރިޟާގުރައިދޫް

ްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމާއްދާގ83ްްެގަާވއިދުގެ ްނިމުނީ.ްދެންްްވަނަ ްމި ްއިޞްލާޙުތައް ްއެ ްއިޞްލާޙު. ްހަތަރު ްވަނީ ްހުށަހެޅިފައި )ހ(ްދަށުން

ްމެންބަރަުކް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއްެވސް ްހުޅުވާލަން. ްބަހުސަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްބަހުސް. ްެއއްަގޑިއިުރގެ ްަވގުތު. ްބަހުސްގެ އޮތީ
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ްނިމުނީ.ްގަ ްިމްހިސާބުން ްބަހުސް ްއެިދވަަޑއިުނގަންނަވާތީ ްއަދި ް)ހ(75ްްާވއިދުެގްފުރުޞަތަށް ްމާއްދާގެ ވަަނ3ްްަވނަ

ްދަށު ްބިލުގެްނަންބަރުގެ ްޙައްޤުގެ ްލިބިގަތުމުގެ ްހޯދައި ްމަޢުލޫމާތު ްމަތިން ްގޮތުގެ ް)ށ(ްގައިވާ ވަަނ3ްްން،ްްއެްމާއްދާގެ

ްނިމުނީ.11.2ްްއެޖެންޑާްައިއޓަމުްކިޔުންްިއއްވަން.ް

ްއެޖެންް-11.3 ްއައިޓަމު ްއެންް-11.3ޑާ ްކޮޕަބްލިކު ްޓަރޕްރައިޒަސް ްބިލު، ްކޮމިޓީންްމިޝަްނގެ އިޤްތިޞާދީ

ްނިން ްްޮގތުގެްމެވިްދިރާސާކުރަްއވައި ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ްރިޕޯޓް. ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ިޑސެމްބަރ24ްްުމި

ްރިޕޯޓ2113ްު ްމި ްނުޭވ. ްލިބިފައެއް ްއިޞްލާެޙއް ްއެްއވެސް ްރިޯޕޓަށް ްމި ްފޮނުވިފަ. ްވަނީ ްމެންބަރުންނަށް ްވަނީ ަގއި

ްމެންބަރުްމަޖިލީހަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްހިތަދޫ ްމުޤައްރިރު، ްކޮމިޓީގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ ށް

ނޑުްޢިއްޒަތްތެރިްމުޤައްރިރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްމުޙައްމަދުްއަސްލަމު.ްއަުޅގަ

ް

ްވާހަަކދެއްކެވުން:ްގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއަސްލަމުތަދޫްއުތުރުްދާއިރާހި

ްކޮމިޓީންްއައްސަ ްއިޤްތިޞާދީ ްބިލު ްކޮމިޝަްނގެ ްއެންޓަރޕްރައިޒަސް ްޕަބްލިކު ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ލާމްޢަލަިއކުމް

ް ްރިޕޯޓަކީ ްމި ްހުށަހަޅަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓު ްޮގތުގެ ްނިންމެވި ްއޮްތ2113ްްމާރްޗ19ްްދިރާސާކުރަްއވަިއ ްުދވަހު ވަނަ

ް ްމަޖިލީހުގެ، ްފުރަތަމ2113ްަރައްޔިތުންގެ ްއަހަުރގެ ްްވަނަ ްމަޖިލީހުގ7ްްެދައުރުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްޖަލްާސގައި ވަނަ

ް ްޕަބްލިުކ126ްްގަާވއިދުގެ ްއެކުަލވައިެލވިފަިއވާ ްއޭރު ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްދަށުން ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއެއް.ްއެނިގވަޑަް ްމައްސަލަ ްފޮނުވި ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްދިރާސާކުރާ ްބިލު ްކޮމިޝަްނގެ ިއގަންނަވާނެްއެންޓަރޕްރައިަޒސް

ްބައްަލވަިއް ްކޮމިޓީން ްއެ ްާއދެ! ްހުށަހެޅިގެންދިޔައީ. ްބިލު ްކޮމިީޓއަކަްށ ްވަގުތީ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްހުށަހެޅުމުން ްބިލު މި

ްއާދެ!ް ްބަދަލުވެފަ. ްވަނީ ްމި ްބިލު ްމި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ްމަޖިލީހުން ްފޮނުވުމުން ްރިޢާޔަތްކުރުމަށް މަޖިލީހަށް

ްއަޅުް ްކޮމިޓީންްކުެރވިފަިއވާްއިޤްތިޞާދީްކޮމިީޓގައި ްުކރީގައިްމިްބިުލގެްމަސަްއކަތްުކރެއްވި ަގނޑުމެންްބިލާްގުޭޅްގޮތުން

ްތެރެއިްން ްމަސަްއކަތުެގ ްިބލުގެ ްމި ްފާހަގަކުރެވުނީ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއޭެގއިތުރަށް ްހޯދިން. ްލިޔުންތަްއ މަސައްކަތާިއ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްއާދެ! ްޤާނޫނު؛ ްއެކުލަަވއިލެވިަފއިާވ 2113/3ްމިހާރު ްތަންތަްން، ްވިޔަފާރި ަދއުލަތުގެ

ޕްރައިވެަޓއިްޒކުރުމާއިްކޯޕްރަަޓއިޒްކުރުމާްއަދިްމޮނިޓަރކޮށް،ްއިވެުލއޭޓުކުރުުމގެްޤާނޫނާްމިހާރުްމިްބިލުްމިްއޮތްްގޮތުންް

ްދާއިރާް ްއިނގުރައިދޫ ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮމިޓީގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެގޮތުން ްވާަކން. ްކަެމއް ްއެތައް ެގްފުށުއަރާ

ްޢާބްދު ްޙަމްދޫން ްމެންބަރު ްކަރުދާހެއްްهللاްޢިއްޒަތްތެރި ްދިރާސާގެ ްބިލު ްމި ްއަޅާކިޔަިއ، ްބިލާ ްމި ްޤާނޫނާއި ްއެ ޙަމީދު

ްކޮމިޝަްނގެް ްެއންޓަޕްރައިޒަސް ްޕަބްލިކު ްފާހަގަކުރެވުނީ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްއަީލގައި ްކަރުދާުހގެ ްއެ ތައްޔާރުކުެރްއވި.

އެްބިލުގެްދެވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ްއިންްފެށިގެންް)ރ(ގެްނިޔަލަށްްހުރިްއަކުރުތަްއްްބިލުގެްމަޤްޞަދުތައްްބަޔާންކޮށްފައިވާ

ަދއުލަތުގެްވިޔަފާރިްތަންތަންްޕްރަިއވެަޓިއޒްކުރުމާއިްކޯޕްރަޓަިއޒްކުރުމ2113/3ްްާއިބާރާތްކޮށްފައިްވަނީްޤާނޫނުްނަންބަރުް

ްބަޔާން ްމަޤްޞަދުތައް ްޤާނޫނުގެ ްމޮނިޓަރކޮށް،ްއިވެުލއޭުޓކުރުމުގެ ްއަދި ްޤާނޫނުގެ ްއެ ް)ހ(ގ2ްްެކޮށްފަިއވާ ްމާއްދާގެ ވަނަ
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1ްް ްނަންބަރުތަކ9ްާްފެށިގެންން ްހުރި ްނިޔަލަށް ްހަމައެހެންމެްްގެ ްކަމަށް.ްއަދި ްމަތިން ްގޮުތގެ ްނުވާ ްފަރަގެއް އެއްެވސް

ްޕަބްލިކު ްފާހަގަކުެރވުނީ ްްކޮމިޝަުނގެްއެންޓަރޕްަރިއޒަސްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް 3ްްބިލުގެ ްމާއްާދގައި ްކުްޕަބްލިވަނަ

ްްއެންޓަރޕްރައިަޒސް ްއޮްތއިރު، ްބަޔާންޮކށްފައި ްގޮތް ްޤާއިމުކުރާނެ ްަދއުލަތުގ2113/3ްްެްބަރުަނންްޤާނޫނުކޮމިޝަްނ

ްޤާނޫނުްކުރުމުގެިއވެުލއޭޓުްް،މޮނިޓަރކޮށްްއަދިްކޯޕްރަޓަިއޒްކުރުމާްޓަިއޒްކުރުމާއިޕްރަިއވްްތަންތަންްވިޔަފާރި ވަނ3ްްަގެ

ްޕްރަިއވް ް)ހ(ަގއި ްބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން.ްްބޯޑުްރަޓަިއޒޭޝަންކޯޕްްއެްނޑްްަޓއިޒޭޝަންމާއްދާގެ ްގޮތް ޤާއިމުކުރާެނ

ްޕަބްލިކު ްފާހަގަކުރެވުނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމާއްދާަގއިްްވަނ4ްަްބިލުގެްކޮމިޝަނުގެްޕްރައިޒަސްއެންޓަްހަމައެހެންމެ،

ްއަމިއްލަްްލިބިފައިވާ،ްބާރުްމުގެްގަތުލިބުްޢުވާދަްވާކުރުމާއިަދޢުްނަމުގައިްއަމިއްލަް،ކޮިމޝަނަކީްޕްރައިޒަސްއެންޓަްޕަބްލިކު

ޝަޚްޞެއްކަންްްޤާނޫނީްމިނިވަންްއޮންނަްެއއްްސިއްކަްަވކިްއަދިްލިބިފައިވާްހައިސިްއޔަތުްމުޢާމަލާތުކުރުމުގެްނަމުގައި

ް ްއޮތްއިުރ، ްަޓއިްޒކުރުމާއިޕްރައިވްްަތންތަންްިވޔަފާރިްދައުލަތުގ2113/3ްެްބަރުނަންްާޤނޫނުބަޔާންކޮށްފައި

ްާޤނޫނުްކުރުުމގެއިވެުލއޭޓުް،މޮނިޓަރކޮށްްއަދިްއިްޒކުރުމާޓަރަކޯޕް 3ްްގެ ް)ށ(ގަިއ ްމާއްދާެގ ްޕްރަިއވަޓަިއޒޭޝަންްވަަނ

ްހަމައެހެންމެ،ްްރަޓަިއޒޭޝަންކޯޕްްއެންޑް ްބަޔާންޮކށްފައިވާކަން. ްކަމަށް ްޝަޚްޞެއް ްޤާނޫނީ ްވަކި ްވެސް ބޯޑަކީ

ްޕަބްލިކު ްފާހަގަކުެރވުނު ްހުންނަންވާނެްކޮމިޝަންްަޒސްޕްރައިްއެންޓަްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކިބަިއަގއި ްމެންބަރުންގެ ގެ

ބަޔާްނކޮްށފައިވާްމިްނވަރަށްްވުރެ،ްމާްްާމއްދާަގއިްވަނ6ްަްބިލުގެްްކޮމިޝަނުގެްްްޕރައިޒަސްްއެންޓަްޝަރުތުތައް،ްޕަބްލިކުް

ްޕްރައިވެ ްއަށް، ްހުންބޯޑުްރަޓައިޒޭަޝންކޯޕްްއެންޑްްޓަިއޭޒޝަންފުރިހަމަ ްކިބައިަގއި ްމެންބަރުންގެ ްކަމަށްްގެ ނަންވާނެ

ްޕަބްލިކ2113/3ުްނަމްބަރްޤާނޫނު ްފާހަގަކުރިން، ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްހަމައެހެންމެ، ްކަމަށް. ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްަގއި

ްބަޔާންކޮށްަފިއވާްްކޮމިޝަނުގެްްޕްރަިއޒަސްއެންޓަ ްގޮތުަގއި ްމަަސއްަކތެއްގެ ްމައިަގނޑު ްކޮމިޝަންގެ ްއުފެދޭ ްދަށުން ބިލުގެ

ް ްބިލުގެ ްމާއްާދގ15ްައެ ްވަނަ ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ، ްއެްްކުންފުނިތަކާއިްވާހިއްސާްަސއްތަްަސއްތައިންްސަުރކާރުގެއި

ްޤާނޫނެްއގެްތެރެއިންްކުންފުިނތަކުގެްވާހިއްސާްސަރުކާރުްއަދިްްޯބޑާްކުންފުނިތަކުގެްވާހިްއސާްލަބިއްޔަތުއަޣްްސަރުކާރުގެ

ކުރިްޢައްޔަންްމެންބަރުންްބޯަޑށްްންޏެއްގެކުންފުްއެްަދށުންްގަާވއިދުގެްހިންގާްކުންފުންޏެއްގެްއެްނުވަތަްދަށުން

ް ްއަދިްކޯޕްރަޓައިްޒކުރުމާްޓައިްޒކުުރމާއިޕްރައިވެްތަންތަންްިވޔަފާރިްދައުލަުތގ2113/3ްެްނަމްބަރްޤާނޫނުނަމަވެސް

ްޤާނޫނުްކުރުުމގެއިވެުލއޭޓުް،މޮނިޓަރކޮށް ްމާއްދާަގއ12ްިގެ ްއިތުުރް ވަނަ ްއިތުރުން ްމަސައްކަތަކުގެ ދެންނެވުނު

ްޕްރައިވްްމަސައްކަ ްމަސްއޫލިްއޔަތުތައް ްމަތިކުރެވިފައިވާކަްންްރަޓައިޒޭޝަންްކޯޕްްއެންޑްްޓަިއޒޭޝަންްތްތަާކއި ބޯޑާ

ް ްމީެގއިތުރުން ްޓަިއޒްކުރުމާއިްޕްރައިވްްތަންތަންްިވޔަފާރިްދައުލަތުގ2113/3ްެްނަމްބަރްޤާނޫނުފާހަގަކުރެވުނު.

ްޕަބްލިކުްާޤނޫނުްކުރުުމގެއިވެުލއޭޓުް،މޮނިޓަރކޮށްްއަދިްްކޯޕްރަޓައިްޒކުރުމާ ބިލްގަިއްްކޮމިޝަުނގެްޕްަރިއޒަސްއެންޓަްގައި

ްބަޔާންކޮށްފައިް ްއަށް ްފުރިހަމަ ްވަރަށް ްކަމެއް ްއެތައް ްހިމެނޭ ްާދއިރާަގއި ްބިލުގެ ްއެ ްކަންކަަމީކްއަދި ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވާ

ްބޭނުމެއްްކޮމިޝަނުގެްްއެންަޓރޕްރައިޒަސްްޕަބްލިކު ވީހިނދު، ްދިރާސާކުރުމުގެ ްއިތުރަށް ނެތްކަްންްބިލު

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްމިބިލު ްފާހަގަެވގެންިދޔައީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޖުމްލަކޮށް ްފާހަގަކުެރވިގެންދިަޔއީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްޕްރައިވްަޓއިްޒކުރުމާިއް ްތަންތަން ްިވޔަފާރި ްދައުލަތުެގ ްނަަމ ްވަނީ ްކަމުަގއި ްބައްޓަްނކުރާ ްގޮުތގަިއ ޤާނޫނެއް

ޤާޫނނާްފުށުއަރައިގެންދާނެކަން.ްެއހެންކަމުން،ްދެްޤާނޫނުްއެއްްްކުރުމުގެިއވެލުއޭޓުްް،ށްމޮނިޓަރކޮްއަދިްކޯޕްރަޓައިްޒކުރުމާ

ްއެކުްދައުލަުތގެްިވޔަފާރިތައްް ޤާނޫނަކަށްްވާންޖެހެނީ.ްއަދިްމިކަންްމިހެންްއޮތުމާއެކު،ްމިްފުށުއެރުންތައްްއެހެންްއޮތުމާ

ްކޯޕްަރޓައިްޒކުރުމާ ްއަށްްްރުމުގެިއވެލުޭއޓުކުް،މޮނިޓަރކޮށްްއަދިްޕްރައިވެަޓއިްޒކުރުމާއި ްފުރިހަމަ ްމާ ާޤނޫނަކީ

ްބިލު، ްމި ްކަންތައްަތއްްްކޮމިޝަނުގެްއެންޓަރޕްރަިއަޒސްްޕަބްލިކުްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހިމެނިފައިވާ ބިުލގަިއ

ްނެތްކަމުގަިއް ްބޭނުމެއް ްކުުރމުގެ ްއިތުރަށް ްމަސައްކަތް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާއިރު، ްޤާނޫނަކަްށ ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ

ްބޮޑަްށްއަޅު ްގޮތެްއްނިންމައިދިނުމަށް.ްވަރަށް ްކަމުަގއި ްމި ްހުށަހަޅަނީ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެނި،ްމި ަގނޑުމެންނަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަސައްކަތްޕުޅުަތކަށާއި ްކޮށްދެއްވާފަިއވާ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަްތތެރި ްކޮމިޓީގެ ްކޮށްދެްއވިްްޝުކުރިއްާޔ. ްމުޤައްރިރު ކޮިމޓީގެ

މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްްޝުކުރުަދންނަވަން.ްދެންްއޮތީްެއްއގަިޑއިރުގެްބަހުްސގެްވަގުތު.ްެއްއވެސްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކުް

ނޑުްފަރެސްާމތޮޑާްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބަށްްްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްބަހުސް؛ްއަުޅގަ

ް

ްމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީސްމާފަރެ

ް.وصحبَ أجوعٍي د وعلى آلَدًا هحوّ سٍّ ްعلىްالموالسّ ްالةوالصّ  .العالمين الحمد هلل رب   .حٍنالسّ ްحويالسّ ްهللاްبسن

ް ްރައީސް،އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްރައީސް. ްްޢިއްޒަްތތެރި ްެވސް ްމަސައްކަުތަގއިްޙަޤީޤަތުަގއި ކޮމިޓީގެ

ްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެްސް ނޑުްެވސް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްޮގތް ްއެންމެްރަނަގޅު ްަވގުތަށް ްމި ްެއއީ ްގޮތް ްއޮތް ނިންމާފައި

ްއެކަަމކުް ްހުރި. ްއެބަ ްވެސް ްކަންތައްތަެކްއ ްކަންބޮޑުވާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްތެޭރގައި ްިބލުތަކުގެ ްބައެއް ްއަންނަ ްމި މިހާރު

ްއެޓެ ްބިލުތަކަށް ްއެކަށީގެްނވާ ްއެންމެ ްއެއީ ްވަގުތު ްލިބޭ ްހުށަހަޅަން ްިއޞްލާޙު ްވަގުތާއި ްލިބޭ ްމިންޑުކުރަން ްގޮތަކަށް

ްލިބުނު ްފާސްެވގެންްވަގުުތަގއި ްބިލުތަކެއް ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްމިވަގުެތއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ މަޖިލީހުންްްދިޔުމަކީ

ްާހމަވެގެންމަސައް ްކުރިކަން ްކަތްތަެކއް ްވާީތ ްކަމަކަށް ްއަުޅަގނޑުމެންދާނެ ްދޭތެރޭަގއި ްބޮޑަކަށްްްއެކަމާ ވީހާެވސް

ްމިއެއްބާރުލުން ްމަސައްކަތް ްކުެރވޭތޯ ްެއކަން ްރައީސް.ްދީގެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީްކުރަނީ. ްކުޑައިރުޮކޅެއްްައޅުަގނޑުމެން ގެ

ްގާ ްމިސާލެއް. ްކަންތައްތަކުގެ ްދެންނެވި ްމި ްއަޅުަގނޑުެމން ްއެއީ ްޢުޤޫބާތު ްޤާނޫނުލް ްބަހުސްކުރި ނޑަކަްށްކުރިން ްތގަ

ނޑުމެންނަށްް ދިހަވަރަކަށްްއަހަރުްމަޖިލީހުގެްތަޅުމުގައިްޮއވެފައިްނޫނީްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީގައިްއޮވެަފއިްުކއްލިއަކަށްްއަުޅގަ

ްހުށަހަޅަްން ްއިޞްލާޙު ްތެރޭގައި ްދުވަސް ްދެ ްއެންމެ ްއެއްޗަކަށް ްހިމެނޭ ްސަފުހާ ްވަރަކަށް ްސަތޭކަ ްފަސް ްފޮނުވާފައި އެ
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ނޑުމެންްިއޞްލާޙުްހުށަހަޅަންޖެހޭްވަގުތ2114ްްުހިްދައުލަތުގެްޖެހުނުްވަގުތަކީްދިވެ ވަނަްއަހަރުގެްބަެޖޓަށްްވެސްްއަުޅގަ

ްދެންނެީވ،ް ްއޭރު ނޑޭ ްައޅުގަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްނޫނީ ްއެޓެންޑުުނކުރެވި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބިލަށް ްއެ ްވުމުން، ކަމަށް

ްވެސް ްސަބަބު ްބޭނުންނުވި ްހުށަހަޅަން ްއިޞްލާޙު ްސީދާ ްހަމަ ްވެސްްްއަޅުަގނޑު ްއެކަމަކު ްދެންނެވިން. އަޅުަގނުޑ

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރެއިންްބަެއއްްބޭފުޅުން...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަްނޮޅިވަރަމު

ްމިއީ.ް ްއެއް ްމަރުޙަލާ ްއެހެން ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްނިމިއްޖެ. ްމަރުޙަލާ ްބަހުސްކުރުމުގެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްޢުޤޫބާތާ ޤާނޫނުލް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޕާޓީގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބޭނުން ްެވސް ނޑު ްޤަބޫލެއްނުކުރެޭވްއެހެންވިއްާޔ،ްއަުޅގަ އަޅުަގނަޑކަށް

ނުޑމެންނަށްްއޮތްްަވގުތުކޮުޅްހުްސވެފައިްވަނީްވާހަކަދަްއކާނެްުފރުޞަތުްނުލިބި.ްއެހެންވީމާ،ްވާހަކަ ފުޅުދަްއކަަވއިްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުލްްޢުޤޫބާތުްބިލާްބެހޭްގޮތުންްވާހަކަދައްަކވަންްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސްްއެންޓަރެޓއިންުކރައްވަންޏާ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެ ްިނޒާމާ ްމެންބަރަށްްއާދެ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްބަލަިއގަްނނަން. ްކަމަށް ްއެްއ ްމައްަސލަ ހޭ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީފަރެސްމާ

ްވާ ްނޫްނ ްބިލަކަށް ްއެ ްބިލަކީ. ްެއ ްމިސާލެކޭ ްދެންނެީވ ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ްއެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރި ހަކަެދއްކީ.

ްކޮމިޓީތަކުންް ްމުސްތަޤުބަލުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަްތކުރުމުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވަީނ ްމި އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންްއެބަްޖެހެއޭްަވގުތުދޭން.ްަވގުތުްޮއއްވާްމަސައްކަތްތައްްނިންމަން.ްއަްށް މަސައްކަތްތައްްކުރުމުަގއިްެވސްްއަުޅގަ

ްއެއް ްވީމަ ްޢުޤޫބާތަށްްްއަހަރު ްޤާނޫނުލް ްއެއީ ްއެހެންވީމާ، ްފޮނުވާނީކީ. ްނެރެފައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްބިލެއް ނޫނޭ

ްނެތް.ް ްއެއް ްމަްއސަލަ ނޑު ްައުޅގަ ްބެއްލެވިޔަސް ްކަމަށް ްވާަހކަދެއްުކނީ ްއެގޮތަށް ްއެއީ ްވެއްޖެްއޔާ ްކަމަށް ވާހަކަދެްއކުން

ްެއންޓަޕް ްޕަބްިލކު ްދެންނެވީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްކޮމިީޓގެްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއައިުރަގއި ްބިލު ްކޮމިޝަންެގ ރައިޒަސް
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ްފަދައިން، ްވިދާޅުިވ ްވެސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްހުށަހެޅުއްވި ްބޯޑެްއްްރިޕޯޓު ްމޮނިޓަރިން ްއެންޓަޕްރައިޒަސް ޕަބްލިކު

ްއަޅުގަް ްވާހަކަ ްހިނގަމުންދާ ްރަނގަޅަށް ްނިޒާމު ްއެ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްައިއސް ްޤާނޫނެއް ްމިްއެކުަލވައިލުމުގެ ނޑު

ްއެހެންް ްފުރިހަމަނަމަވެސް ްގޮތް ްއޮތް ްނިންމާފައި ްކޮމިޓީން ްމި ްމިބިލު ްއަކީ ްވާހަކަ ްމިދެްނނެވި ނޑު ްއަުޅގަ ދެންނެވީ.

ނޑުމެންނަށް،ް ކޮމިޓީތަކުންްނިންމައިގެންްއަންނަްއެހެންްބައެއްްބިލުތަކުގަިއްމައްސަލަތައްްހުންނަްވާހަކަ.ްއެއަށްްއަުޅގަ

ްއެޓެންޑުކު ްކަންަތއްތަކަށް ްޖަވާބުދާީރވުމުެގްއެ ްއެއަްށްއިޞްލާުޙޮކށް،ްެއއަށް ްާވހަކަ.ްނޫނީ ްނުލިބޭ ްަވގުތު ްޓަކައި ުރމަށް

ްވަރަކަށްް ްކިތަންމެ ްއަދި ްރުޅިައޔަްސ ްކިތަންމެ ްައޅުަގނޑުމެން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަ. ްނުލިބޭ ވަގުުތ

ްދިވެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްޙަޤީޤަތް ްވެސް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްބަްއޓަންެވގެްންހިތްހަމަނުޖެހުނަސް ްކަންތައްތައް ހިރާއްޖޭގެ

ްޓަކަިއް ްސަލާމަތްކުރުމަށް ްަވގުުތ ްަބޔަކު ްއަދި ްވިޔަްސ ްތިބިކަމުގައި ްހިތްހަމަނުޖެހި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ދާންޖެހޭނީ

ްމިތާނގަިއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްތެރޭގަ. ނޑުގެ ްމިންގަ ްދީނީ ްައދި ްޤާނޫނީ ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްމަސަްއކަތްކުިރ އަޅުަގނޑުމެން

ްވާހަކަދަްއކާއިުރަގއިްޢަދާލަތުްޕާޓީްމިތާނގައިްތަމްސީލެއްްނުކުރެވޭ.ްޢަދާލަތު...ްތިބެގެން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގަވާއިދު ްނިމުނީ. ްފުރުޞަތުއަރުވައި ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއެދިވަަޑއިގެންެނިވ ވަނ75ްްަފުރުޞަތަށް

ް ް)ހ(ގެ ްދަށުނ3ްްމާއްދާގެ ްނަންބަރުގެ ްވަނަ ްއެންޓަޕްަރއިޒަްސް، ްޕަބްލިކު ްމަތިްނ ްގޮތުގެ ްަގިއވާ ް)ށ( ްމާއްާދެގ އެ

ް ްބިލުގެ 3ްްކޮމިޝަނުގެ ްައއިޓަމި ްއެޖެންޑާ ްިއްއވަން. ްކިޔުން 11.3ްްވަނަ ްނިމުނީ. ްއޮތ11.3ްްީމި ްދެން ްއެކު ނިމުމާ

ނޑުމެންްާޢއްމުްއުސޫުލގެްދަށުންްއެޖެންޑާްވަނަްނަންބަަރށްްދިޔުން.12ްްއެޖެންޑާގެް ގަިއ.13:31ްްށަނީްފ12ްައަުޅގަ

ަގއިްޖަލްސާްފަށާނެްވާހަކަްދަންނަވަން.13:31ްްގައިްަޖލްސާްއަށްްރަނގަބީލުޖެހުމަށްްފަހުގައ13:25ްްިއެހެންކަމުން،ް

ނޑާލަން.ްވަްއސަލާމްޢަލައިލުމް.ް ްއެްހިސާބަށްްޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(13:31ްއިނ13:19ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުންްވޯޓަށްްއެހުމ12ްްަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއައިޓަމު ްެއޖެންޑާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހުން.12ްް`. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްދަނީ. ްިމ އަށް

ްއެދެން.ް)ވަގު ްއަރިހުން ްއަމީންޢާއްމު ްޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް ްރަނގަބީލު ްޖަހަންޖެހޭ ްއެހުމަށް ުތކޮޅަކަށްފަހު(ްހުރިހާްވޯޓަށް

ްވެސްް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންނަވަން.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްހުރިހާ ްއިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި
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ްކާޑުޮކޅުތަްއް ްވެސް ްެމންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްފުރުޞަތުއަުރަވން. ނޑު ްއަުޅގަ ްޗެުކކޮށްލެްއވުމަށް ކާޑުކޮޅުަތއް

ނުޑްއެންމެްފުރަތަމަްވޯޓަށްްއަާހނީްއެޖެންޑާްނަންބަރުްޗެކުކޮށްލެް ނުޑްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްއަުޅގަ ް-12.1އްވުމަށްްއަުޅގަ

ްގޮތުެގ2114ްް ްނިންމެވި ްދިާރސާކުރަްއވަިއ ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރާ ްބަޖެޓު ްބަޖެޓު، ްދައުލަތުގެ ްލަފާުކރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ް ްއެންމެ ްިއޞްލާޙުތަކަށް. ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޖިލީހަށްްރިޕޯޓަށް ްއިޞްލާޙު ްތާއީދުލިބިފައިވާ ްހުށަހެޅި، ފުރަތަމަ

އިްއވާލަދިނުމަށްްއަމީންޢާއްމުްއަރިހުންްއަޅުަގނޑުްއެދެން.ްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅި،ްތާއީދުލިބިފައިވާްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެް

ވަނ2ްްީއާއިްއިޞްލާޙުްނަންބަރ1ްްުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްހުށަހަޅުއްވާފައިާވްއިޞްލާޙުްނަންބަރުް

ް ްއެ ްމަތިން ްގޮުތެގ ްަގވާއިުދގަިއވާ ްއެހެންވީމާ، ްގެންދަވާފަ. ްއަނބުރާ ްކުިރން ްރަނގަބީލުޖެހުމުގެ އިޞްލާޙ2ްްުވޯޓަށް

ް ްެއ ްގެންަދވާފަިއވާތީ ްިޢއްޒަތްތެރ2ްްިއަނބުރާ ްދާއިާރގެ ްވެލިދޫ ްއޮތީ ްދެން ްނުދަންނަވާނަން. ްވޯޓަކަްށ އިޞްލާޙަށް

ް ްޢަލީ ްއަމީންޢާއްމުްމެންބަރު ްއިއްަވވާލަދެްއވުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްއިޞްލާޙު ްެއ ްއިޞްލާޙު. ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މުޙައްމަދު

ްއަރިހުންްއެދެން.

ްް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

މަދުްމަނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްް,ވެލިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދުްހުށަހަޅުއްަވއިް

ް ްިއޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްރަްޠާރިޤު ްަރށެއްަގއި ްހުރިހާ ްޤާރާއްޖޭގެ ްނިޒާމު ްިލބޭނެ ްބޯފެން އިމުކުރުމަށްްއްކާތެރި

ް.ަގއިްހިމެނުމަށްވަނަްއަހަުރގެްބަޖެޓ2114ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްށްްދަންނަވަން.ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްވެލިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްމުޙައްމަދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

71ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

33ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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35ްްްްްްްދެްއވާ:ވޯޓުްނު

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 68ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .35ް ްޖުމްލަ ްމ68ްި. ްއެހެންކަމުން، .

ްއިޞްލާޙުްފާހެއްނުވި.ްދެންްޮއތްްއިޞްލާޙުްއިްއަވވާލަދެްއވުްންއެދެން.

ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްހުށަހަޅުއްވައިް ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްމެންބަރުްް,ކުޑަހުވަދޫ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ދުވާފަރު

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްޒުބައިރު 2114ްްމުޙައްމަދު ްަކނޑަެއޅިފަިއވާ ްހިންގަން ްއަހަރުގައި މަޝްރޫޢުތައްްވަނަ

ް.އަާސސީްޚިދުމަތްްފޯރުކޮށްނުދެވިްހުރިްރަށްތަކުަގއިްއަސާސީްޚިދުމަތްްފޯރުކޮްށދިނުމަށްްއިސްކަންދިނުންއިރުްހިންގާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުކުޑަހުވަދޫްދާްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

71ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

67ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ް

 ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 68ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .35ް ްޖުމްލަ ްމ68ްި. ްއެހެންކަމުން، .

ްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްޮއތްްއިޞްލާޙުްއިްއަވވާލަދެްއވުްންއެދެން.ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްާދއިރާެގ ްމެންބަރުްްކުޑަހުވަދޫ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްާދއިރާެގ ްދުވާފަރު ްހުށަހަޅުއްަވއި، އާމިުރ

ް ްފާސްކުރެއްވި ްމަޖިލީހުން ްރަްއިޔތުންގެ ްއިޞްލާޙު. ްތާއީުދކުަރއްވާަފއިވާ ްޒުބައިރު ްއަހަުރގ2113ްްެމުޙައްމަދު ވަނަ

ް ްއިސްކަންދީގެން ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްނަރުދަމާ ްހިމެނިފައިވާ ްބަޖެޓުގައި ްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީްވަަންއ2114ްަދައުލަތުގެ ހަރުގައި

ްއްްހިންގެވުން.މަޝްރޫޢުތަކުގެްތެރޭަގއިްހިމެނޭްނަރުދަމާްމަޝްރޫޢުތަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

71ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

66ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.67ް.ްޖުމްލ34ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ67ްުއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުްވޯޓުގަް

ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްހުށަހަޅުއްވައިް ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްމެންބަރުްދުވާް,ކުޑަހުވަދޫ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ފަރު

ްއެއްފަސް ްއާަބދީ ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުުކރައްވާަފއިވާ ްޒުބައިރު ްސަރަހައްދުކުރުމުޙައްމަދު ނަޑއެޅިފަިއވާ ްކަ ތަުކގަިއްމަށް

ްްންދެއްވުން.ވަނަްއަހަުރގައިްއިްސކ2114ްަހިންގަންޖެހޭްތަރައްޤީގެްމަޝްރޫޢުތައްްކުރިއަށްްގެންދެވުމަްށް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

71ްްވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުވެް

64ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 65ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުަމށް .33ް ްުޖމްލަ ްމ65ްި. ްއެހެންކަމުން .

ްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްޮއތްްއިޞްލާޙުްއިްއަވވާލަދެްއވުްންއެދެން.އިޞް
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ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްހުށަހަޅުއްވައިް ްއާމިރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ްމެންބަރުްް,ކުޑަހުވަދޫ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ކެލާ

ްޢަބްދު ްރަްއޔިތުهللا ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުުކރައްވާަފއިާވ ްމަޢުޞޫމު ްފަށްކުެރއްިވ ްމަޖިލީހުން ްއަހަރުެގ2113ްްންގެ ވަނަ

ްކްލާސްރޫމުތައްް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްހިންގުމަށް ްދަށުން ްެއޑިުޔކޭޝަންގެ ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްހިމެނިފައިވާ ްބަޖެޓުަގއި ދައުލަތުގެ

ް ްއިްސކަންދީގެން ްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްގުޅޭ 2114ްްއިމާރާތްކުރުމާ ްައހަރުގައި ްމިނިވަނަ ސްޓްރީންްއެ

ްވުން.ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީްމަޝްރޫޢުތައްްކުރިއަށްްގެންދެް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކެލާްްއވިްމެންބަރު:ތާއީދުކުރެ

ް

71ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

63ްްވޯޓުްދެްއވީ:

01ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 63ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުަމށް ްޖ33ު. .ް ްއަމީންޢާއްމ63ްުމްލަ .

ްވޯުޓގަިއް ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްދިނީ. ްމި ްއަތްޕުޅަށް ްއަމީންޢާއްމު ްޯވޓުކަރުދާސް ްއެ ްއޮތުުމން ްކުެށއް ލިޔުްއވުމުަގއި
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ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ 64ްބައިވެިރވި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .33ް ްޖުމްލަ ްއިޞްލާޙ64ްު. ްމި ްއެހެންކަމުން .

ްއިޞްާލޙުްއިްއވަވާލަެދއްވުންްއެދެން.ްފާސްވެއްޖެ.ްދެންްއޮތްް

ް

ް:އިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްތިނަދޫ ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްލަބީުބ ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ހުޅުމީދޫ

ްހުށަހަ ްރިޕޯޓުަގއި ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓް ްިއޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްޤަސަމު ްމުޙައްމަދު ްއަހަރުގ2114ްްެޅާފައިވާ ވަނަ

ްމިހާރުް ްޔުނިވަރސިީޓގަިއ ްނެޝަަނލް ްމޯލްޑިވްސް ްމަތިން ްގޮތުެގ ްނާންނާނެ ްބަދަލެއް ްައށް ްޖުމްލަ ްބަޖެޓުގެ ދަޢުލަތުގެ

ްެއއްް ްޑޭޓާބޭސް ްއޮންލައިން ްއެކަށީގެންވާ ްބޭނުންވާ ްރިސާރޗުކުރުަމށް ްސެންޓަރުގައި ްރިސާރޗް ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ

ްބޭނުން ްޤާއިމުކުރުމަށް ްއުނިކޮށް،ްމޯލްޑިވްްސ1.8ްްވާ ްބަެޖޓުން ްާޚއްޞަ ްޓެރެޜަރީގެ ްެއންޑް ްފިނޭންސް ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްނެޝަނަލްްޔުނިވަރސިޓީގެްަބޖެޓަށްްއިތުރުކުރުން.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްްހެޅުއްވިްމެންބަރު:ހުށަ

ްތިނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

71ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

31ްްވޯޓުްދެްއވީ:

34ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 65ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .33ް ްޖުމްލަ ްމ65ްި. ްއެހެންކަމުން، .

ްއިޞްލާޙުްފާހެއްނުވި.ްދެންްޮއތްްއިޞްލާޙުްއިްއަވވާލަދެްއވުްންއެދެން.ް

ް

ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ްޢިްއޒަ ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުްހުޅުމީދޫ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްތިނަދޫ ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްލަބީުބ ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ތްތެިރ

ްކުންފުނިތަާކއިް ްބައިވެިރވާ ްސަރުކާުރ ްކުންފުނިތަާކއި ްސަުރާކރުގެ ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާ ްޤަސަމު މުޙައްމަދު

ްއޮޑި ްތަންތަން ްއެންމެހައި ްސަރުކާރުގެ ްހިންގާ ްުއސޫލުން ްމަތިންްވިޔަފާރި ްުއސޫލުތަކެްއގެ ނަޑއަޅާ ްކަ ްޖެނެރަލް ޓަރ

ެގްކުރިންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްރިޕޯޓުްފޮނުއްވުން.ްމިގޮތުންްރިޕޯޓުްފޮނުއްވާއިރުްއޮޑިްޓ2114ްޖޫނ31ްްްއޮޑިޓުކޮްށ،ް

ްތަފު ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ްބަޔާންކޮށް ްސަބަބު ްމަޢުލޫމާތު، ްނެތްތަންތަނުގެ ްހާލަތްތަކުަގއި ސީލުކޮށްްކުރެވޭނެ

ްފޮނުއްވަންވާނެްއެވެ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުްތިނަދޫްދާއިރާގެްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

71ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

51ްްވޯޓުްދެްއވީ:

17ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.67ް.ްޖުމްލ34ްަް.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ67ުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ް ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްހިތަދޫ ްއަސްލަމުޢިއްޒަތްތެރި ްމުޙައްމަދު ްްމެންބަރު ްހުށަހަޅުއްވައި، ްދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރިްދާންދޫ

ްރިޔާޟު ްމުޙައްމަދު ްތާއީްމެންބަރު ްރިޕޯޓުގެ ްބަޖެޓް ްއިޞްާލޙު. 7.2ްްދުކުރައްވާަފިއވާ ްނުކުތާ؛ ވަނ2114ްްަވަނަ

ނޑަައޅުއްވާަފިއވާްޕަބްލިކުްެސކްޓަރްއިންވެްސޓްމަންޓުްޕްރޮގްރާުމތަކާްގުޭޅްގޮތުން،ްމިްނުކުތާް އަހަރުަގއިްހިންގުމަށްްކަ

ް ްދަުށން ްއުސޫލުގެ ްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ްއިތުރުކުރުން. ްއަކުެރއް ްއ2114ްައަށް ނަޑއަޅާފަިއާވްވަނަ ްކަ ްއިމާރާތްކުރަން ހަރު

ްމިސްކިތްތަކަށްް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްއިމާރާތްކުރުމަށް ްސަރަހަްއދުތަކުގައި ްއެކުލެވޭ ްބޮޑެިތްއާބާދީތައް ްތެރެއިން މިސްކިތްތަކުގެ

ނަޑއެޅޭް ްކަ ްޤާއިމުކުރުމަށް ްސަރަހައްުދގައި ްއެ ްސެންޓަރުަތކެއް ްއިސްލާމިކު ްމަޝްރޫޢުތައް ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަ

ްޢުތަކެއްގެްގޮތުަގއިްބަަދލުކުރެްއވުން.ްމަޝްރޫ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއަސްލަމުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްްރު:ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަ

ް

71ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

36ްްވޯޓުްދެްއވީ:

33ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި ްފާސްވ69ުވޯޓުަގއި .ް ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 35ްމަްށ ްޖުމްލަ ްމ69ްި. ްއެހެންކަމުން، .

ްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްޮއތްްއިޞްލާޙުްއިްއަވވާލަދެްއވުްންއެދެން.

ް

 ްވުން:އިްއވެްްއިދާރީްމޭޒުން

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްއަސްލަމުހިތަދޫ ްމުޙައްމަދު ްހުށަހަޅުއްވައިްމެންބަރު ްޢިއްޒަ، ްދާއިރާގެ ްތްތެރިްދާންދޫ

ްރިޔާޟު ްމުޙައްމަދު ްތާއީދުކުރައްވާްމެންބަރު ްއިްޞލާޙު. ްޓްރެޜަރީންްަފއިވާ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ް ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްބަޖ2114ްެރައްޔިތުންގެ ްދައުލަތުގެ ްއަަހރުގެ ްކޮމިޓީންްވަނަ ްދިރާސާކުރާ ްަބޖެޓް ްޓް،

ްރިޕޯޓުދިރާސާ ްނިންމެިވގޮތުގެ ްރިކޮމަންޑޭކުރަްއވައި ްއިތުރުކުރުން.ގެ ްޕީ.އެސް.ްޝަނަްށ ްދަށުން ްއުސޫލުގެ 2114ްައއި.ީޕ

ްހުރިް ްހަދަންފަށާފައި ްއާބާީދތަކުަގއި ްބޮޑެތި ްތެރެއިން، ްމަޝްރޫޢްތަކުގެ ނޑައަުޅއްވާަފިއވާ ްކަ ްހިންގަން ްއަހަރު ވަނަ

ްން.ްކުިރއަށްްގެންިދއުދަރުތަކުގެްމަަސއްކަތްްނވަނަްއަހަރުަގއިްބ2114ްަދަރުތަކުގެްމަޝްރޫޢްތަކަށްްއިސްކަންދީގެންްނބަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްްނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއަސްލަމުހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުޢިއްޒަތްްދާންދޫްދާއިރާގެްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

71ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

65ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި ްބ67ޭވޯޓުަގއި ްފާސްވުމަްށ .ް ްއަދަދު 34ްނުންވާ ްޖުމްލަ ްމ67ްި. ްއެހެންކަމުން، .

ްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްޮއތްްއިޞްލާޙުްއިްއަވވާލަދެްއވުްންއެދެން.

ް

 ްވުން:އިްއވެްްއިދާރީްމޭޒުން

ް ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްހުށަހަޅުއްަވއިހިތަދޫ ްއަސްލަމު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރިް، ްދާއިރާގެ ުހޅުމީދޫ

ްމެ ްލަބީބު ްއިލްޔާސް ްއިޞްލާޙު.ްތާއީދުކުރަްއވާންބަރު ްކޮމިޓ2114ްީފަިއވާ ްބަޖެޓް ްއަހަުރގެ ްރެކޮމެންޑޭޝަެނއްެގްވަނަ ގެ

ްހިމެނުމަށް ްރިޕޯޓްގައި ްކޮމިޓީ ްކުންފުނިތަކާގޮތުަގއި ްސަރުކާރުގެ ްސަރުް. ްކުންފުނިތަކާއިއަދި ްބައިެވރިވާ ވިޔަފާިރްްކާރު

ްތަންތަނުގެ ްސަރުކާުރެގ ްހިންގާ ްމީގެްއުސޫލުން ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްފަރާތްތައްްްބޯޑަށް ްޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ ފަހުން

ްމާ ްކެޕިޓަލް ްޑިވެލޮޢައްޔަންކުރަްނވާނީ، ްކެޓް ްއޮތޯރިީޓގެ ްޑައިރެކްަޓރއިންސްޓިޓިްޕްމަންޓް ްކޯަޕރޭޓް ްއޮފް އެންޑްްްޒްއުޓް

ސްްފުރިަހމަކޮށްފައިވާްފަރާތްތަެކވެ.ްއަދިްކޯްާގްަޑއިރެކްޓަުރންގެްޓްރެއިނިންސެކްރެޓަރީޒްް)ައއި.ސީ.ޑީ.ެއސް(ްއިންްހިން

ްކުންފުނިތަކާއިމި ްސަރުކާރުގެ ްކުންފުނިްހާރު ްބަިއވެރިާވ ްސަރުކާރުގެްްތަކާއިސަރުކާރު ްހިންގާ ްުއސޫލުން ވިޔަފާރި

ްހި ްދަށުން ްއައި.ސީ.ޑީ.ެއސްގެ ްތެރެއިން ްފަރާތްތަކުގެ ްޢައްޔަންކޮށްފައިާވ ްފަރާތުން ްސަރުކާުރެގ ްބޯޑަށް ންާގްތަންތަނުގެ

ްޓްރެއިނިންް ްފުރިހަމަކޮށްފައިްޑައިރެކްޓަރުްނގެ ްކޯސް ްފަރާތްތައް، 31ްްނުވާ ްކޯސ2114ްްޖޫން ްއެ ްނިޔަލަށް ގެ

ްއެވެ.ްއެްފަރާތްތައްްބޯޑުންްަވކިކުރަންވާނެް،ނަމަްފުރިހަމަނުކޮށްފި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްްނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ދެްއވުންްވޯޓު[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމުހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއަސްލަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

71ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

32ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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37ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްމިްއިޞްލާޙުްފާހެއްުނވި.69ް.ްޖުމްލ35ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ69ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުްނގެްއަދަދުް

ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.

ް

 ްވުން:އިްއވެްްއިދާރީްމޭޒުން

ް ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްހުށަހަޅުއްަވއިހިތަދޫ ްއަސްލަމު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރިް، ްދާއިރާގެ ުހޅުމީދޫ

ް ްލަބީބު ްއިލްޔާސް ްތާއީދުކުރަްއވާމެންބަރު ްރިކޮމެންޑޭޝަން ްދެންނެވިފަިއވާ ްތިރީގައި ްއިޞްލާޙު. ވަަނ2114ްްފަިއވާ

ްރިކޮމެންޑޭޝަނެްއަހަރުގެ ްކޮމިޓީގެ ްހިމެނުމަށް.ބަޖެޓް ްރިޕޯޓުގައި ްކޮމިޓީ ްގޮތުަގއި ްބިލުްްްއގެ ްޓްރެޜަރީ ދައުލަތުން

ްބޭންކި ްރާއްޖޭގެ ްއިސްލާމިކުވިްއކުމުަގއި ްހިމެނޭ ްބޭންކުަތކަށްްސޫއުްބޭންކިންްްންސެކްޓަރަގއި ްހިނގާ ްެއއްގޮތަށް ްލުތަކާ

ް ްގޮތަކަށް ްިއސްލާމިކުްޫކކުސުބައިވެިރެވވޭނެ ްއިންސްޓުރޫްނުވަތަ ްމަންފައިޭނންޝަލް ްމ2114ްާޓް ްއަހަރުގެ ޗްްރވަނަ

ްވެ.އެްވަނަްދުވަުހގެްކުިރންްތަޢާރަފްކުރަންވާނ31ްެމަހުގެް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްްނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރުްމުޙައްމަދުްއަސްލަމުގެްމެންބަހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

71ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

57ްްވޯޓުްދެްއވީ:
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17ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވޯޓުގަް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި ްފާސްވުމަށ64ްްއި ްްބޭނުންވާް. 33ްއަދަދު ްޖުމްލަ ްމ64ްި. ްއެހެންކަމުން، .

ްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްޮއތްްއިޞްލާޙުްއިްއަވވާލަދެްއވުްންއެދެން.ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްހުށަ ްޒުބައިރު ްމުޙައްމަދު ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުްދުވާފަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ހަޅުއްވައި،ްމަތިވެރި

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްމުޙައްމަދު ްބަޖެޓ2113ްުޙުސައިން ްދައުލަުތގެ ްއަހަރު ްހިމެނިފައިާވްވަނަ ގައި

ް ްމަޝްރޫޢުތައް ްހުރި ްނުފެށިފައި ްތެރެއިން ްބަޖެޓުގ2114ްަމަޝްރޫޢުތަކުގެ ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ިއްވަނަ

ްހިމެނުން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްސައިންްމުޙައްމަދުމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

38ްްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 68ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ ްޖުމްލ35ަ. ްމ68ްިް. ްއެހެންކަމުން، .

ްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްޮއތްްއިޞްލާޙުްއިްއަވވާލަދެްއވުްންއެދެން.

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ްތާއީދުކުރައްވާ ްމަނިކު ްއިމާރާތްތަުކަގއިމޫސާ ްހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ްއަޮތޅުތަުކގެ ްއިޞްލާޙު. ްބޭނުންވާްްަފއިވާ ބޭނުންކުރުމަށް

ްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީގެްާޚއްޞަްބަޖެޓުންް ންްއަމިލ7ްިޚާއްޞަްމެޝިނަރީްހޯދަންޖެހިފައިވާތީ،ްމިނިސްޓްރީ

ްރުފިޔާްއިތުރުކުރުމަށް.ްްންމިލިއ7ްަރުފިޔާްއުނިކޮށް،ްމިނިސްޓްރީްއޮފްްހެލްތުގެްބަޖެޓަށްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްންބަުރްމޫސާްމަނިކުހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

56ްްވޯޓުްދެްއވީ:

19ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 65ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ ްޖ33ު. .ް ްމ65ްިމްލަ ްއެހެންކަމުން، .

ްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްޮއތްްއިޞްލާޙުްއިްއަވވާލަދެްއވުްންއެދެން.

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްމެންބަުރް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްޮތއްޑޫ ްހުށަހަޅުއްވައި، ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ މާމިނގިލީ

ްތާއީދުކުރައް ްވަޙީދު ްޢަލީ ްއިޞްލާޙު. ްވާފަިއވާ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްރިޕޯޓުގައި ްކޮމިޓީ ްއަހަރ2114ްުބަޖެޓް ްދައުލަތުެގްވަނަ ގެ

ް ްޖުމްލަ ްގޮތުގެއަބަޖެޓުގެ ްނާންނާނެ ްބަދަލެއް ްޚާއްަޞްމަތިްދަދަށް ްޓްރެޜަރީގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ން

ް ނޑަައުޅއްވާަފއިވާ ްކަ ްގޮުތގަިއ ްރުފިޔާއަބިލ4.197ްްިބަޖެޓުގެ ްޖުޑީޝަލްްްްނ ްއޮފް ްިޑޕާޓްމަންޓް ްއުނިކޮށް އިން

ްއިތުުރކުރެްއުވން.ްއަށްްންްރުފިޔާްޕީ.ެއސް.އައި.ޕީއަމިލ16ްިނިސްޓްރޭޝަންގެްބަޖެަޓށްްއެޑްމި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާމިނގިލިްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްްއްވިްމެންބަރު:ހުށަހެޅު

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

67ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ
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.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.67ް.ްޖުމްލ34ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ67ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

އިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވަިއ،ްމަތިވެރިްާދއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްްމާމިނގިލީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްޤާސިމް

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުުކރައްވާަފއިވާ ްމުޙައްމަދު ްޙުސައިން ްހުށަހަޅާފައިވާ ްރިޕޯޓުަގއި ްކޮމިޓީ ްއަހަރ2114ްުބަޖެްޓ ެގްވަނަ

އޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީގެްްންްމިނިސްޓްރީމަތިްދަދަށްްބަދަލެއްްނާންނާނެްގޮތުގެއަްދައުލަތުގެްބަޖެޓުގެްޖުމްލަް

ް ްަކނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ްގޮތުަގއި ްބަޖެޓުގެ ްރުފިޔާޔަލިބ4.197ްްިޚާއްޞަ ްއުނިކޮށްްން ްމަޖިލީް،އިން ހުގެްރައްޔިތުންގެ

ްްންރުފިޔާް)ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ(ްއިުތރުކުރެްއވުން.އަމިލ41ްިއިދާރާގެްބަޖެޓަށްް

 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްފެނިވަޑަިއގަން

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާމިނގިލިްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

72ްްގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުން

54ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

14ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.64ް.ްޖުމްލ33ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ64ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްަލދެއްވުންްއެދެން.ދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާ

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްމެންބަރުްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްވައި،ްމަނަދޫ ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ މާމިނގިލީ

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްޠާރިޤު ްމުޙައްމަދު ްހުށަހަާޅފައިވާ ްރިޕޯޓުގައި ްކޮމިޓީ ްއަހަުރެގްވ2114ްަބަޖެޓް ނަ

ންްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީގެްމަތިްދަދަށްްބަދަލެއްްނާންނާނެްގޮތުގެއަްދައުލަތުގެްބަޖެޓުގެްޖުމްލަް

ް ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ ްކަ ްގޮުތަގއި ްބަޖެޓުގެ ްރުފިޔާއަބިލ4.197ްިޚާއްޞަ ްކޮރަޕްޝަްންް،ުއނިކޮށް އިންްން އެންޓި

ްންްރުފިޔާްއިތުރުކުރެްއވުން.އަމިލ11ްިޕީްނުހިމަނައި(ް.އައިް.އެސްް.ޕީް–ްއަދިްކެޕިޓަލްްނޓްްކޮމިޝަންގެްބަޖެޓަށްް)ރިކަރަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއިބްރާހީމްްރާގެްމެންބަރުްގާސިމްދާއިްނގިލީމާމިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުްމަނަދޫްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

71ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

68ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި

ް

ް
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91 

 

.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.69ް.ްޖުމްލ35ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ69ްުވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުްވޯޓުަގއިްަބއިވެރިް

ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްމެންބަރުނމާމި ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްވައިްގިލީ ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްދާިއރާ، ްމެންބަުރްްގެޮތއްޑޫ ޢިއްޒަތްތެރި

ްތާއީދު ްވަޙީދު ްޢަލީ ްއިޞްލާޙު. ްކުރައްވާފަިއވާ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްރިޕޯޓުގައި ްކޮމިޓީ ްއަހަރ2114ްުބަޖެޓް ްދައުލަތުެގްވަނަ ގެ

ް ްޖުމްލަ ްގޮތުގެއަބަޖެޓުގެ ްނާންނާނެ ްބަދަލެއް ްޚާއްަޞްމަތިްދަދަށް ްޓްރެޜަރީގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ން

ނޑަައޅުްއވާފަިއވާްބަޖެޓުގެްގޮ އަތޮޅުތަުކެގްޝަރުޢީްކޯޓުތަކުގެްބަޖެޓްްް،އުނިކޮށް އިންްްބިލިއަންްރުިފޔ4.197ްާތުަގއިްކަ

ްމިލިއަންްރުފިޔާްއިތުރުކުެރއްވުން.11ްރިކަރެންޓްްއަދިްކެޕިޓަލްްޕީ.ެއސް.އައި.ޕީްނުހިމަނާް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަށްްދަންނަވަން.ދެއްވުނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރާގެްމެންބަރުްގާސިމްްއިބްރާހީމްދާއިްނގިލީމާމިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްލީްވަޙީދުތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

71ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

64ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްނުދެްއވާ:ވޯޓުް

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



92 

 

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 64ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުަމށް .33ް ްުޖމްލަ ްމ64ްި. ްއެހެންކަމުން .

ްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްޮއތްްއިޞްލާޙުްއިްއަވވާލަދެްއވުްންއެދެން.ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ާދއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަތިވެރިް،ްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވައިްްގިލީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުނމާމި

ްތާއީދު ްމުޙައްމަދު ްޙުސައިން ްއިޞްލާޙު. ްުކރައްވާަފއިވާ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްރިޕޯޓުަގއި ްކޮމިޓީ ްއަހަރ2114ްުބަޖެްޓ ެގްވަނަ

ންްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީގެްމަތިްދަދަށްްބަދަލެއްްނާންނާނެްގޮތުގެއަްތުގެްބަޖެޓުގެްޖުމްލަްދައުލަ

ް ނަޑއަުޅއްވާަފއިާވ ްކަ ްގޮތުަގއި ްބަޖެޓުެގ ްރުފިޔ4.197ްާޚާއްޞަ ްޭއވިއޭޝަްންްބިލިއަން ްިސވިލް ްއުނިކޮށް، އިން

ްމަށް.ްމިލިއަންްރުފިޔާްއިތުރުކުެރއްވ6ްުޕީްނުހިމަނައިް.އައިް.ސްްއެ.ންްޓްއަދިްކެޕިޓަލްްޕީއޮތޯރިޓީގެްބަޖެޓަށްްރިކަރަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރާގެްމެންބަރުްގާސިމްްއިބްރާހީމްދާއިްމާމިނގިލީްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްުޙސައިންްމުޙައްމަދުމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްްރެްއވިްމެންބަރު:ތާއީދުކު

ް

71ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

61ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި

ް

ް
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ް ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި ްވޯޓުަގއި 62ްއަދަދު ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .32ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ62ް. މިްް،.

ްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.ްދެންްޮއތްްއިޞްލާޙުްއިްއަވވާލަދެްއވުްންއެދެން.

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްމެންބަރުނމާމި ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްވައިްގިލީ ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްދާިއރާގެ، ްމެންބަުރްޢިްޮތއްޑޫ އްޒަތްތެރި

ގެްަދއުލަތުެގްވަނަްއަހަރ2114ްުބަޖެޓްްކޮމިީޓްރިޕޯޓުގަިއްހުށަހަޅާފައިވާްދުްތާއީދުްކުަރްއވާފައިވާްއިޞްލާޙު.ްޢަލީްވަޙީ

ް ްޖުމްލަ ްގޮތުގެއަބަޖެޓުގެ ްނާންނާނެ ްބަދަލެއް ްޚާއްަޞްމަތިްދަދަށް ްޓްރެޜަރީގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ން

ްގޮުތގަ ްބަޖެޓުގެ ނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ްކަ ްުރފިޔ4.197ްާިއ ްއުނިކޮށްްބިލިއަން ްރިކަރަް،އިން ްބަޖެޓަށް ްކޯޓުެގ ންްޓްސިވިްލ

ްއިތުރުކުެރއްވުން. މިލިއަންްރުފިޔ3ްާޕީްނުހިމަނައިް.ައއި.އެސް.އަދިްކެޕިޓަލްްޕީ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރާގެްމެންބަރުްގާސިމްްއިބްރާހީމްދާއިްމާމިނގިލީްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުތޮްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

69ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

62ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.62ް.ްޖުމްލ32ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ62ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.

ް

ްމޭޒުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިދާރީ

ންބަރުްގިލީްދާއިރާގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވައި،ްމަިތވެރިްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެނމާމިް

ްޙުސަ ްއިޞްލާޙު؛ ްތާއީދުުކރައްވާަފއިވާ ްމުޙައްމަދު ްއިން ްހުށަހަާޅފައިވާ ްރިޕޯޓުގައި ްކޮމިޓީ ްއަހަރ2114ްުބަޖެޓް ެގްވަނަ

ންްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީގެްމަތިްދަދަށްްބަދަލެއްްނާންނާނެްގޮތުގެއަްދައުލަތުގެްބަޖެޓުގެްޖުމްލަް

ް ްަކނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ްގޮތުަގއި ްބަޖެޓުގެ ްރުފިޔ4.197ްާޚާއްޞަ ްއުނިކޮށްްބިލިއަން ްބަޖެޓަށްްް،އިން ްކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް

ްއިތުރުކުެރއްވުން. ންްރުފިޔާްމިލިއ2.5ްަޕީްނުހިމަނައި(ް.އައިް.އެސްް.ޕީް- ންޓްްއަދިްކެޕިޓަލްް)ރިކަރަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްްރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްގިލީްދާއިނމާމިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއިންްމުޙައްމަދުރާގެްމެންބަރުްުޙސަމަތިވެރިްދާއިްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

71ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

63ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.63ް.ްޖުމްލ32ްައަދަދުްް.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވ63ާވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.

ް

ްމޭޒުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިދާރީ

ްމެންބަުރްނމާމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްޮތއްޑޫ ްހުށަހަޅުއްވައި، ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ގިލީ

ްތާއީ ްވަޙީދު ްއިޞްލާޙު؛ްޢަލީ ްރިޕޯޓުގަިއްހުށަހަޅާފައިާވްުދކުރަްއވާފަިއވާ ްކޮމިޓީ ްއަހަރ2114ްްުބަޖެޓް ްދައުލަުތެގްވަނަ ގެ

ް ްޖުމްލަ ްގޮތުގެއަބަޖެޓުގެ ްނާންނާނެ ްބަދަލެއް ްޚާއްަޞްމަތިްދަދަށް ްޓްރެޜަރީގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ން

ް ނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ްގޮުތގަިއްކަ ްއުނިކޮށް،ްމޯލްޑިވްްސްކަސްޓަމްސްްސަރވިްސެގްްރުިފޔާްބިލިއަނ4.197ްްބަޖެޓުގެ އިން

ްމަށް.މިލިއަންްރުފިޔާްިއތުރުކުރެްއވ11ްުޕީްނުހިަމނައި(ް.އައި.އެސް.ޕީް–ްންޓްްއަދިްކެިޕޓަލްބަޖެޓަށްް)ރިކަރަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ންްވޯޓުދެްއވު[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްްރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްގިލީްދާއިނމާމިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްތޮއްޑޫްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

69ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

63ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ގޮތަްވަކި

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.63ް.ްޖުމްލ32ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ63ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.

ް

ްއިދާރީްމޭޒުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްްމެންބަރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވަިއ،ްމަތިވެރިްދާއިްްގިލީނމާމި

ްޙުސަ ްއިޞްލާޙު؛ ްތާއީދުުކރައްވާަފއިވާ ްމުޙައްމަދު ްއިން ްހުށަހަާޅފައިވާ ްރިޕޯޓުގައި ްކޮމިޓީ ްއަހަރ2114ްުބަޖެޓް ެގްވަނަ

ންްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީގެްމަތިްލެއްްނާންނާނެްގޮތުގެދަދަށްްބަދައަްދައުލަތުގެްބަޖެޓުގެްޖުމްލަް

ް ްަކނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ްގޮތުަގއި ްބަޖެޓުގެ ްރުފިޔ4.197ްާޚާއްޞަ ްބަޖެޓަްށްްބިލިއަން ްކޯޓުގެ ްފެމިލީ ްއުނިކޮްށ، އިން

ްމަށް.ރުކުެރއްވުލިއަންްރުފިޔާްއިތުމ1.5ްިޕީްނުހިމަނައި(ް.ައއި.އެސް.ޕީް–ްންޓްްއަދިްކެޕިޓަލް)ރިކަރަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްގިލީްދާއިރާނމާމިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްުޙސައިންްމުޙައްމަދުްގެްމެންބަރުމަތިވެރިްދާއިރާްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

68ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

59ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.59ްޖުމްލަް.31ް.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ59ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.

ް

ްއިދާރީމޭޒުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަުރްނމާމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްޮތއްޑޫ ްހުށަހަޅުއްވައި، ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ގިލީ

ްތާއީުދކުރަްއވާފައިް ްވަޙީދު ްއިޞްލާޙު؛ްޢަލީ ްރިޕޯޓުގަިއްހުށަހަޅާފައިާވްވާ ްކޮމިޓީ ްއަހަރ2114ްްުބަޖެޓް ްދައުލަުތެގްވަނަ ގެ

ް ްޖުމްލަ ްގޮތުގެއަބަޖެޓުގެ ްނާންނާނެ ްބަދަލެއް ްޚާއްަޞްމަތިްދަދަށް ްޓްރެޜަރީގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ން

ް ނަޑއަުޅްއވާފަިއވާ ްކަ ްގޮތުަގއި ްރުފިޔ4.197ްާބަޖެޓުގެ ްއުްބިލިއަން ްބަޖެޓަށްްއިން ްހައިކޯުޓގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިކޮށް،

ް.މަށްމިލިއަންްރުފިޔާްއިތުރުކުރެްއވުްދެޕީްނުހިމަނައި(ް.ައއި.އެސް.ޕީް–ްންޓްްއަދިްކެޕިޓަލް)ރިކަރަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްްރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްގިލީްދާއިނމާމިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރުްޢަލީްވަޙީދުތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

67ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

59ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.59ް.ްޖުމްލ31ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ59ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.

ް

ްމޭޒުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިދާރީ

ްޢިއްޒަތްތެްނމާމި ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުްގިލީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްވައި،ްމަނަދޫ ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމެންބަރު ރި

ް ްއިޞްލާޙު؛ ްތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ ްޠާރިޤު ްމުޙައްމަދު ްހުށަހަޅާފަިއވާ ްރިޕޯޓުގައި ްކޮމިޓީ ްއަހަރ2114ްްުބަޖެޓް ެގްވަނަ

ންްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީގެްމަތިްދަދަށްްބަދަލެއްްނާންނާނެްގޮތުގެއަްދައުލަތުގެްބަޖެޓުގެްޖުމްލަް

ް ްަކނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ްގޮުތަގއި ްބަޖެޓުގެ ްރުފިޔ4.197ްާޚާއްޞަ ްބަޖެޓަްށްްބިލިއަން ްކޯޓުގެ ްޖުވެނައިލް ްއުނިކޮށް، އިން

ްލައްކަްރުފިޔާްއިތުުރކުރެްއުވން.5ްޕީްނުހިމަނައި(ް.ައއި.އެސް.ޕީް–ްންޓްްއަދިްކެޕިޓަލް)ރިކަރަ

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްްރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްގިލީްދާއިނމާމިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުމަނަދޫްދާއިްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

66ްްވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުވެް

61ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޖެ.ް.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއ61ް.ްޖުމްލ31ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ61ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.

ް

ްމޭޒުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިދާރީ

ގިލީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވަިއ،ްުކޑަހުވަދޫްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްނމާމި

ް ްއިޞްލާުޙ؛ ްތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ ްއާމިރު ްކޮއަޙްމަދު ްބަޖެޓް ްހުށަހަޅާފަިއވާ ްރިޕޯޓުގައި ްއަހަރ2114ްުމިޓީ ެގްވަނަ

ންްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީގެްމަތިްދަދަށްްބަދަލެއްްނާންނާނެްގޮތުގެއަްދައުލަތުގެްބަޖެޓުގެްޖުމްލަް

މަންޓްްއޮތޯރިީޓގެްއިންްއުނިކޮްށ،ްލޯަކލްްގަވަންްބިިލައންްރުފިޔ4.197ްާޚާއްޞަްބަޖެޓުގެްގޮތުަގއިްަކނޑައަުޅއްވާަފިއވާް

ްް.މަށްމިލިއަންްރުފިޔާްއިތުރުކުރެްއވ6ްުޕީްނުހިަމނައި(ް.އައި.އެސް.ޕީް–ްންޓްްއަދިްކެިޕޓަލްބަޖެޓަށްް)ރިކަރަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްގިލީްދާއިރާނމާމިްްބަރު:ހުށަހެޅުއްވިްމެން

ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

67ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

61ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި

ް

ް

 ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ
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.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.61ް.ްޖުމްލ31ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ61ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.

ް

ްމޭޒުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިދާރީ

ޤާސިމްްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްވަިއ،ްމަްއޗަންގޮޅީްދެކުނުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެިރްްގިލީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުނމާމި

ް ްއިޞްާލޙު؛ ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްހުށަހަޅާފައިވާ ްރިޕޯޓުަގިއ ްކޮމިޓީ ވަނ2114ްްަބަޖެޓް

ް ްޖުމްލަ ްބަޖެޓުގެ ްދައުލަުތގެ ްގޮތުގެއައަހަރުގެ ްނާންނާނެ ްބަދަލެއް ްއެންޑiްްތމަްދަދަށް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ން

ް ނަޑއަުޅއްވާަފިއވާ ްކަ ްގޮތުަގއި ްބަޖެޓުެގ ްާޚއްޞަ ްމޯލްިޑވްްސ4.197ްްޓްރެޜަރީގެ ްއުނިކޮްށ، ްރުފިާޔއިން ބިލިއަން

ް)ރިކަރަނޭ ްބަޖެޓަށް ްޔުނިވަރސިީޓގެ ްކެިޕޓަލްޝަނަލް ްއަދި ްް-ންޓް ްނުހިމަނައި( ްރުފިާޔ11ްްޕީއެސްައއިޕީ މިލިއަން

ްމަށް.ްވުއިތުރުކުރެއްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްްރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްގިލީްދާއިނމާމިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްާރގެްމެންމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

66ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

58ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.58ްޖުމްލަްް.31.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ58ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ް ްއޮންނަީނ ނަޑއެޅިފައި ްކަ ްގަޑި ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްނިމ2:31ޭ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ގޮތަށް.ްްަގއި

ްގޮުތގެްއެހެންނަމަވެސް ްަގވާިއދުގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެުކ، ްހުށަހެޅިފަިއވުމާ ްއެއް ްމައްސަލަ ްކުއްިލ ްްމިއަދު 1ްމަތީން

ްްގަިޑއިރު ްއިތުރަްށ ްަގވާމަސައްކަްތކުރަން ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެންނަށް ްއެހެންވީމާއަުޅގަ ނަޑއަޅާފަ. ްކަ ްއޮންަނނީ ،ްއިުދގަިއ

ްމަޖިލީހު ްއަޅުަގނޑު ްމި ްގެންދާނީ. ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްއަމީންޢާއްމުްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއިޞްލާޙު ްއޮތް ްދެން ހިސާބުން

ްއިްއވަވާލަެދއްވުންްއެދެން.ް

ް

ްއްެކވުން:މޭޒުންްވާހަކަދެްްއިދާރީ

ގިލީްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްހުށަހަޅުއްަވއި،ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްނމާމި

ް ްއިޞްާލޙު؛ ްތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާ ްމޫސާ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްހުށަހަޅާފައިވާ ްރިޕޯުޓގަިއ ްކޮމިޓީ ވަނ2114ްްަބަޖެޓް

ްަދއުލަތުގެއަހަރު ްްގެ ްޖުމްލަ ްގޮތުގެްއަބަޖެުޓގެ ްނާންނާނެ ްބަދަލެއް ްއެްންޑްމަތިްދަދަށް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ން

ް ނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ްކަ ްގޮތުަގއި ްބަޖެޓުގެ ްޚާއްޞަ ްރުފިޔ4.197ްާޓްރެޜަރީގެ ްޕްރޮސިިކއުޓަރްްބިލިއަން ްއުނިކޮށް، އިްނ

ް)ރިކަރަ ްބަޖެޓަށް ްއޮފީހުގެ ްކެޕިޓަލްޖެނެރަލްގެ ްއަދި ް.ައއި.އެސް.ޕީް–ްންޓް ްނުހިމަނައި( ްރުފިޔ5ްްާޕީ މިލިއަން

ްއިތުރުކުރެްއވުން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްގިލީްދާއިރާގެްނމާމިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްްކުރެްއވިްމެންބަރު:ތާއީދު

ް

68ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

62ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.62ް.ްޖުމްލ32ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ62ްުމެންބަރުންގެްއަދަދުްްވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވި

ް ްހުށަހެޅުއްވި ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާމިގިނލީ ްހިސާބުން ްވޯޓަށ14ްްްމި އިޞްލާޙަށް

ް ްބާކީ ްނިމުނީ. ްމަޖިލީހ6ްުދަންނަވައި ްއަިދ ްއޮތް. ްއެބަ ްބެޭހްއިޞްލާޙެއް ްމަަސއްކަތްތަކާ ްބައެއް ްނިންމެވި ްމިއަދު ން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްބޭނުންވާތީ ްަވގުތުކޮޅެއް ްމެންބަރުންްހުސް ްބައެއް ްއޮތް.ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެބަ ްދަންނަަވން ްވޯޓަށް ގޮތުންްވެސް

ްވަޑައިގަނ15ްް ްމެންބަރުން ްހާލަތްތަކަށް ްޟަރޫރީ ްބައެއް ްއަރުވަން. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ަނވަްންމިނެޓުގެ

ްަގއިްރަގަނބީލުޖަހާނަން.41ްމިނެޓުެގްހުސްްވަތުކޮެޅއް.15ްްބޭނުންވެފައިވާްކަމަށްްމޫނުފުޅުމަތިންްފެންނާތީ،ް

ް

 ]އަށ14:48ްްްއިްނ14:32ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ްް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވޯޓުނެގުމަށް ްފަށަނީ. ްމި ްކުރިއަްށދާން ްވޯޓަިއގެން ްބަޖެޓުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަނގަބީލުްް`. ޖަހަންޖެހޭ

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއެދެން. ްއަރިހުން ްއަމީްނޢާއްމު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް

ްމިް ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްޗެކުކޮށްެލއްވުމަށް ްކާޑުޮކޅުތަްއ އިށީނދެވަަޑިއގެން

މަތިވެރިްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިންްމުޙައްމަދުްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްއިޞްލާޙު؛ްެއްްފަށަނީ.ްއެންމެްފުރަތަމަ

ްއިޞްލާޙުްމަޖިލީހުގެްތަޅުމަށްްއިްއވަވާލަެދއްވުމަށްްއަމީންޢާްއމުގެްއަރިހުންްއެދެން.

ް

ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްމުޙަްމަތިވެރި ްޢިްއޒަތްތެރިްްއްމަދުޙުސައިން ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ ހުށަހަޅުއްވަިއ،

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ްލަތީފް ްޙަސަން ްށްރިކޮމެންޑޭޝަނަްބަޖެޓްްަދއުލަުތގެްއަހަރުގެްވަނ2114ްަމެންބަރު

ްއިތުރުކުރުންްނަންބަެރއްްްގޮތަށްްއަންނަނިވި ްޕީ.ެއސް.އަ. ްތައްޔާރުކުރުުމގައި ްަބޖެޓު ްނުވަތަްދައުލަުތގެ ްދަށުން އި.ީޕގެ

ްދާއި ްއިދާރީ ްހިންގާނޭ ްމަޝްރޫޢުތައް ްތަރައްޤީގެ ްހިންގާ ްދައުލަތުން ްވިޔަސް ްގޮތަކުން ްރަށްތަްއްއެހެން ރާތަކާއި

ނަޑއެޅުމާ، ނަޑެއޅުމުގައިްފާއިުތވެފަިއވާްފަސްްއަހަރުގެްތެރޭަގއިްއެކިްއިދާރީްްކަ ތަރައްީޤގެްމަޝްރޫޢުތަކަށްްފައިސާްކަ

ްރަށްތަ ްިހންގާފަދާއިރާތަކާއި ްމަްޝރޫޢުތަކާއިުކގައި ްތަރައްޤީގެ ްފައިސާްިއވާ ްހޭދަވެފައިވާ ްމަޝްރޫޢުތަކަށް އަށްްްއެ
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ްފަސް ްފާއިތުވެަފއިާވ ްއަމުދުންްްރިޢާޔަތްކުރުމާއި ްނުވަތަ ްހިންގާފަިއވާ ްމަޝްރޫޢު ްތަރައްޤީގެ ްމަދުން ްތެރޭގައި އަހަރު

ްއޮ ްކުރިއަށް ްރަށްތަކަށް ްދާއިާރތަކާއި ްއިދާރީ ްތަހިންގާފައިނުވާ ްބަޖެޓް ްއަހަރުގެ ްއިސްކަންދިނުމާ،ްތް އްޔާރުކުރާއިރު

ްނިސްބަތުންނާއި ްްއާބާދީގެ ްއިދާރީ ްފަހަތުގަިއވާ ްވުރެ ްހަމަހަމަކަމަށް ްބަލާއިރު ްއަހަރަށް ްފަސް ދާއިރާތަާކއިްފާިއތުވި

ްއިން ްއޮތް ްގެނައުމަށްރަށްތަކަށް ްނިމުމަކަށް ްއަހަުރގެްބެލެންސް ްއޮތް ނަޑއެޅުމާ،ބަެޖޓުގަިއްފައިްޓަަކިއްކުރިއަށް ްކަ ްސާ

ްއެގޮތު ްއެލޮކޭޓުްއަދި ްފަިއސާ ްޓޭބަލެއްގެމަތިން ްނުވަތަ ްކަރުދާހެއް ްަބޔާންކޮށްދޭ ްފޮތުގެްް،ކޮށްފަިއވާކަން ބަޖެޓް

ްއެވެ.ްެވސްްހިމަނަންވާނެްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީްބަިއަގއިްމިނިސްޓަރްއޮފްްފިނޭންސްްއެންްޑްޓްރެޜަރީްކޮންމެްއަހަރަކު

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

72ްްވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްބެް

64ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.65ް.ްޖުމްލ33ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ65ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްދެއްވުންްއެދެން.ޞްލާޙުްިއއްަވވާލަްދެންްއޮތްްއި

ް

ްއިދާރީމޭޒުންްިއއްެވވުން:
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ްދާއި ްޢަބްދުްއިހަވަންދޫ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްހުށަހަޅުއްަވއިهللاްާރގެ ްމެންބަރުް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ޮތއްޑޫ

ް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާ ްވަޙީދު ްއާބާދުކުެރވުނުްްއަލަށްްްެރއިންތެްރަށްރަށުގެްޖެހުނުްހާލުގައިްްސުނާީމގައިްޢަލީ

ްއަދިްްއިޖުތިމާޢީްކުިރމަތިވެފައިވާްސަބަބުންްގޮތުގެްބޯހިމަާނފައިވާްގޯތިގެދޮުރގައިްރަްށތަކުގެްއެްރައްޔިތުންްރަށްރަށުގެ

ްއޮފްްްމިނިސްޓްރީްއިުތރުކުރުމަށްްބިންްރަށުގެްއެރަށްްޓަކައިްހައްލުކުރުމަށްްފާއިތުނުކޮށްްަވގުތުްމައްސަލަތައްްއިލީޢާ

ނަޑއެުޅންްރުފިޔާްމިލިއަނ35ްްްތެރެއިންްބަޖެޓުގެްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެްއެންޑްްހައުސިން ް.ކަ

 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްهللا.ްމަދުްޢަބްދުއަޙްްބަރުއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްތޮއްޑޫްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

56ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

14ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.67.ްޖުމްލ34ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ67ްުިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުްވޯޓުަގއިްަބއިވެ

ްއްވުންްއެދެން.ދެން،ްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއްއވަާވލަދެ

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ
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ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްވައިްްތިނަދޫ ްޤަސަމު ްމުޙައްމަދު ްދާއި، ްމެންބަރުްކުޑަުހވަދޫ ްޢިއްޒަތްތެރި ރާގެ

ްއަޙް ްއިޞްލާޙު. ްތާއީުދކުރަްއާވފައިވާ ްއާމިރު 15ްްތެރެއިންްބަޖެްޓގެްސްޕޯްޓސްގެްއެންޑްްްޔޫތުްއޮފްްމިނިސްޓްރީްމަދު

ނޑައަޅާްމަޖިލީހުންްރައްޔިތުްނގެްހިންގުމަށްްޢިއްޔާތައްޖަމުްްހަރަކާތްތެރިްހުރިްރަށްރަށުގައިްރުފިޔާްމިލިއަން ްކަ

ނޑަެއޅުންްދިނުމަށްްޢިއްޔާތަކަށްޖަމުްންމަތިްއުސޫލެްއގެ ް.ކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުތިނަދޫްދާއިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުހުވަދޫްދާކުޑަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

37ްްވޯޓުްދެްއވީ:

31ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.68.ްޖުމްލ35ްަނުންވާްއަދަދުް.ްފާްސވުމަށްްބ68ޭވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްދެއްވުންްއެދެން.ދެން،ްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއްއވަާވލަ

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްްމައްޗަންޮގޅީ ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްޢިްއޒަތްތެރިް،ްހުށަހަޅުއްވައިދެކުނު ްދާއިރާގެ ޮތއްޑޫ

ް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްއިޞްލާޙު. ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްނިންމާފައިވާްތަކުންކޯޓުްޝަރުޢީްއަދިްޤާނޫނާްޓޫރިޒަމްވަޙީދު
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ްއަހަރަށ51ްްްުމއްދަތުްތަކުގެރިސޯޓުްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްގޮުތންްހޯދުމުގެްއާމްދަނީްދައުަލތަށްްޚިލާފަށްްޤަޟިއްޔާތަކާް

ް.އުނިކުރުމަށްްާހސްްރުފިޔ577ްާމިލިއަނ223ްްްއަންްބިލ1ްްިްކަމުގަިއވާްޮކންސެޝަންްނަގާްގުިޅގެންްއިތުރުކުރުމާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްްމައްޗަންޮގޅީްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްދުއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީތޮްވިްމެންބަރު:ތާއީދުކުރެއްް

ް

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

34ްްވޯޓުްދެްއވީ:

36ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްމިްއިޞްލާޙުްފާހެއްުނވި.71.ްޖުމްލ36ްަްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދުް.ްފ71ާވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުްނގެްއަދަދުް

ްދެއްވުންްއެދެން.ދެން،ްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއްއވަާވލަ

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްޢިއްޒަ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހުށަހަޅުއްވައިްހެންވޭރު ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްޙާމިދު ްމެންބަރު ްތްތެރި ްދާ، ްއުތުރު އިރާެގްގަލޮޅު

ްއީޢިއްޒަތްތެ ްމެންބަރު ްއަބްދުރި ްވާ ްއިޞްލާޙުهللا ްބަޖެޓަކީްްދައުލަުތގެްއަހަރުގެްވަނ2114ްަް.ތާއީުދކުރަްއވާފަިއާވ

ްހޯދަންްްއާމްދަނީްދައުލަތަށްްބަދަލުކޮށްގެންްޤާނޫނުތައްްައކީްރުފިޔާްބިލިއަނ3.4ްްްެވފައިްބަޖެޓަކަށްްބޮޑުްޑެފިސިޓް

ވުރެްނުވުންްގާތްްކަމެއްްކަމަށްްޮއޑިޓަރްޖެނެރަލާއިްގަވަރުނަުރްްވުމަށްްކަމަކީްއެްއަދިްވާތީްބަޖެޓަކަށްްހުށަހަޅާފައިވާ
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)ދޭއް(ްބިލިއަންްރުފިޔާްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީްއަށ2ްްްދެކެވަަޑިއގަންނަވާތީްދައުލަތުެގްބަޖެޓުންް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްދިމަދިމާްިއންްއުނިކުރުމަށް.

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްފެނި

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްهللاގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

72ްްއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތި

32ްްވޯޓުްދެްއވީ:

38ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްމިްއިޞްލާޙުްފާހެއްުނވި.71ް.ްޖުމްލ36ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ71ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުްނގެްއަދަދުް

ްއިޞްލާޙުްިއއްވާލަެދއްވުންްއެދެން.ްދެންްއޮތް

ް

 އިދާރީްމޭޒުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްހުށަހަޅުއްަވއި،ްގަލޮޅުްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރް

ްޢަބްދު ްއީވާ ްهللا ްއިޞްލާޙު. ނަޑއ2114ްަތާއީދުކުަރްއާވފައިވާ ްކަ ްއަހަރަށް ްބަޖެޓަށްްވަނަ ްދައުލަުތގެ ޅުްއާވފައިވާ

ްތެރޭަގއިް ްޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ްމަޝްރޫޢުތަާކިއ ްތަރައްޤީގެ ްތެޭރން ްލޯނުތަުކގެ ްަކނަޑއަޅުްއވާފަިއވާ ްނަންގަވަން ދައުލަތުން
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ްއަހަރަކަށްް ްހިންގުމަށް ްއިތުރ7ްްުހިމެނޭްމަޝްރޫޢުތައް ްދައުލަތުން ްއިންޓަރެސްުޓްރޭޓުގައި ްމަތީ ްއަށްްވުރެ އިންަސއްތަ

ްއެްއވެސްްލޯނެއްްނުނެގުމަށް.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްهللاރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދުގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

32ްްވޯޓުްދެްއވީ:

37ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްމިްއިޞްލާޙުްފާހެއްުނވި.69ް.ްޖުމްލ35ްަް.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ69ުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުްނގެްއަދަދުް

ް ވަނަްމާއްާދގެްދަށުންްހުށަހެޅި،ްތާއީދުލިބިފަިއވާްހުރިހާްިއޞްލާޙަކަށްްވޯޓަށްްދަންަނވަިއ83ްްމިްހިސާބުންްގަާވއިދުގެ

ްނިމުނީ.ް

12.2-ްް ްއެޖެންާޑްނަންބަރު ްދަންނަވަނީ ްމި ނުޑްޯވަޓށް ްއަުޅގަ 2114ްްް-12.2ދެން ްލަފާކުރާ ަދއުލަތުގެްވަަންއަހަރަށް

ްއެުކް ްއިޞްލާޙުަތކާ ްގެންނެވި ްމަޖިލީހުން ްރިޕޯޓަށް ްހުށަހެޅުއްވި ްދިރާސާކުރައްަވއި ްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުރާ ްބަޖެޓު ބަޖެޓު

ް ްދަންަނވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ. ްބަޖެޓ2114ްްުވޯޓަށް ްދައުލަތުެގ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްފުރިހަމަކުެރއް ްގެންނެވިްދިރާސާކުރަްއވައި ްމަޖިލީހުން ްިރޕޯޓަށް ްހުށަހެޅުއްިވ ްކޮމިޓީން ްދިރާސާުކރާ ްބަޖެޓު ވުމަށްފަހު

ްއިޞްލާޙުތަކާްެއކުްފާސްކުެރްއވުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަންަނވާްޮގތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް
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ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

72ްްބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމން

55ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 57ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަށް .29ް ްޖުމްލަ .57ް ްއެހެންކަމުން، .2114ް

ްދަ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ްކޮމިޓީންްވަނަ ްދިރާސާކުރާ ްބަޖެޓު ްފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު، ްދިރާސާކުރައްަވއި ްބަޖެޓު ުއލަތުގެ

ްމިްނިމުނީ.12.2ްްހުށަހެޅުއްވިްރިޕޯޓަށްްމަޖިލީހުންްގެންނެވިްއިޞްލާޙުަތކާްެއކުްފާސްެވއްޖެ.ްއެޖެންޑާްައިއޓަމުް

ނޑުްމިހާރުްމިްދަނީްއެޖެންޑާްއައިޓަމުްް-12.3 މަސައްކަުތގެްތެރޭންްވޯޓުންްނިންމާްހިސާބަށްްްދުވަހުގެް-12.3އަޅުގަ

ްލޯނުންް ްނަގާ ްބޭންކުން ްެއގްިޒމް ްޗައިނާގެ ްއޮތީ ްމި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްއެހުން. ްވޯޓަްށ ްކަންކަމަށް ގޮސްފަިއވާ

ް ްތެރޭން ްފްލެޓުގެ ްހައުސިން ްހާސް ްދޮޅު ްހަމަޖެހިފައިވާ ްހުޅުމާލޭގައ714ްްިއިމާރާތްކުރުމަށް ްފްލެޓު ަހުއސިން

ްމުރާޖަޢާކޮށްދެއްވުމަްށްއިމާރާތްކުރު ްއަލުން ްނިންެމވުން ްނިންމަވާފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްގޮތުްނ ްބެހޭ މާ

ްއިއްވާލަެދއްވުމަްށް ްތަޅުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތް ްާތއީދުލިބިފައިވާ ްހުށަހެޅި، ްމައްސަލައިގެ ްމި ްމައްސަލަ. ހުށަހެޅިފައިވާ

ްއަމީންޢާއްމުްއަރިހުންްއެދެން.ްް

ް

 ހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީްމޭޒުންްވާ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްމާވަށު ްހުށަހަޅުއްަވއި، ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާެގ ވިލުފުށީ

ް ްއިްޞލާޙު. ްތާއީދުކުަރއްވާަފއިާވ ްއަބޫބަުކރު ްޖަމާލު 1511ްްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްދެކުނު ްޔުިނޓު، އަތޮުޅަގިއ4ްްަހއުސިން

ްއެް ްަޗއިނާެގ ްޓަަކއި ްލޯނުންްއެޅުމަށް ްނަާގ ްއެ ްގޮތުން، ްގުޭޅ ްލޯނާ ްހަމަޖެހިފައިވާ ްެދއްވުމަްށ ްބޭންކުން ގްޒިމް

ް ްހަމަޖެހިފައިވާ 1511ްްއިމާރާތްކުރުމަށް ްތެރޭން ްޔުނިުޓގެ ްއިމާރާތްކުރުާމ714ްްހައުސިން ްޔުނިުޓްހުޅުމާލޭގައި ހައުސިން
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ްމުރާޖަޢާ ްނިންމެވުން ްނިންމަވާފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ ްގޮތުން ްއެދިަވޑަިއގެންްބެހޭ ޮކށްދެއްވުން

ްނީޑުް ްހައްދަވާަފއިާވ ްސަުރކާރުން ްގޮތުން ްގުޅޭ ްލޯނާ ްެއ ްމައްސަލަިއަގއި ްހުށަހަުޅއްވާަފއިާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްދިނުމަށްް ްސަރުކާރަށް ްހުއްދަ ްބޭނުންކުރެްއވުމުެގ ްލޯނު ްއެ ްހުރިގޮތަކަށް ްމަޞްލަޙަތު ްެއންމެ ްބިނާކޮށް އެސެސްމެންޓަށް

ްހުށަހަޅަން.

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްބޫބަކުރުްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

33ްްވޯޓުްދެްއވީ:

36ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެންވީމާ،ްމިްހުށަހެޅުްން.ްއ69ެ.ްޖުމްލ35ްަ.ްފާސްވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ69ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ް ްައއިޓަމު ްދިވެހިރާއްޭޖގ12.3ްެފާހެއްނުވި.ްއެޖެންޑާ ްއައިޓަމަށް.ްއެއީ ްއޮތް ްދެން ްދަނީ ްމި ްިމހާރު ްއަޅުަގނޑު ްދަށުން ގެ

ްބިލުް ްޢުޤޫބާތުގެ ްޤާނޫނުލް ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްދެންނެވުން. ްވޯަޓށް ްގޮތަށް ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްބިލު ްޢުޤޫބާތުގެ ޤާނޫނުލް

ނޑުްމިހާރުްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްޤާޫނނުލްްޢުޤޫބާތުގެްބިލުްކޮމިޓީންްކޮމިޓީންްނި ންމެވިްގޮތަށް؛ްައޅުގަ

ްނިންމެވިްގޮތަށްްފާސްކުރެްއވުާމްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަަކށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

72ްްގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއި

34ްްވޯޓުްދެްއވީ:

36ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި 71ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .36ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،71ް. .

ްދިވެހިރާއްޖޭ ްފާހެއްނުވި. ްގޮތަށް ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްބިލު ްޢުޤޫބާތުގެ ްޤާނޫނުލް ްގެ ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ދެންްއަޅުަގނޑު

ްފާސްނުވުމާ ްޮގތަށް ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްަގާވއިދުެގްް،ެއކުްދެންމެ ްވޯޓަްށ85ްްމަޖިލީހުގެ ްދަށުން ް)މ(ގެ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ް ްނ85ްުދަންނަވާނީ. ްފާސްކުރުމަށް ްަމޖިލީހުން ްބިލު ްވަނީ ްގައި ް)މ( ްމާއްާދގެ ްބިލުްްފެނިއްޖެވަނަ ްއެ ހިނދެއްަގއި

ނުޑްމިހާރުްވޯޓަށްްމިްއިތުރަށްްފުރިހަމަކުރުމަށްްއަނބުރާްކޮމިޓީ ް،ދަންނަވަނީްއަްށްފޮނުވުމަށްްވޯޓަށްްއަހާނީއޭ.ްއަުޅގަ

ް ްގަވާއިުދގެ ްނުފެނިއްޖ85ްެމަޖިލީހުގެ ްފާސްކުރުމަށް ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްދަށުން. ް)މ(ގެ ްމާއްދާގެ ްއެްްަވނަ ހިނދެއްގައި

ްއިތުރަ ްކޮމިޓީބިލު ްއަނބުރާ ްފުރިހަމަކުރުމަށް ްކޮމިޓީްށް ްއަނބުރާ ްއޮްނނާތީ ްއެހުމަށް ްވޯޓަްށ ްފޮުނވުމަށް އަށްްްއަށް

ްދެްއވުމަށް.ްށްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުފޮނުވުމަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

61ްްވޯޓުްދެްއވީ:

13ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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12ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެ 64ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 33ް.ްފާްސވުމަށް ްއެހެންކަމުނ64ް.ްޖުމްލަ ްބިުލްް،. މި

ްކޮމިޓީ ްފާސްވެއްޖެްއަނބުރާ ްފޮނުވުމަށް ްމިއަށް ްވޯޓަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްލިބިގަތުމުގެްދަް.ްދެން ްހޯދައި ންނަވަނީ،ްމަޢުލޫމާތު

ްދަންނަވާނީ.ް ްވޯޓަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްބިލަްށްހުށަހެޅިފައިާވްއިޞްލާޙުތަކަށް 83ްްޙައްޤުގެ ް)ހ(ގެ ްމާއްދާގެ ދަށުންްަވނަ

ްފުރަތަމަްއިޞްލާޙުްއިްއވާލަދެްއވުަމށްްދަންނަވަން.ް؛ްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙުް

ް

 އިދާރީްމޭޒުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްހުށަހަޅުްއވަްްމާވަށު ްޢިއްް،ްއިޖަމާލުްއަބޫބަކުރު ްދާއިާރގެ ޒަތްތެރިްުގރައިދޫ

ްރި ްއިބްރާހީމް ްްޟާމެންބަރު ްބިލުގައި ްމި ްއިޞްލާޙު. ްއިދާރާ"ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްަދއުލަތުގެ ްއޮތްްް"އެއްްްއެ މިހެން

ްމިގޮތަށްްބަދަލުކުރުން.ްް"އެއްްްދައުލަުތގެްެއްއިދާރާ"ް،ންމެްތަނެއްކޮ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްބޫބަކުރު.ްމާވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޟާްއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމްްރިގުރައިދޫްދާްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

59ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްޓުްނުދެްއވާ:ވޯ

14ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.61ް.ްޖުމްލ31ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ61ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.

ް

ްންްއިްއެވވުން:އިދާރީްމޭޒު

ދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްްނޮިޅވަރަމުް،އިްހުށަހަޅުްއވަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްޢަޢަބްދުލްއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްދާމާވަށުް

އެްއ"ްމިހެންްއޮތްްް"ކޮންމެްދައުލަތުގެްއިދާރާކުރަްއވާފަިއވާްއިޞްލާޙު.ްމިްބިލުގައިްންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްތާއީދުމެ

ްއެއް"ްިމގޮތަށްްބަދަލުކުރުން.ްްނެއްް"ދައުލަތުގެްކޮންމެްއިދާރާކޮންމެްތަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

 ދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްކަށްްޯވޓުނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްބޫބަކުރުްޒީޒުްޖަމާލުްއަޢަވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްމާްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުދާއިްޅިވަރަމުނޮްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

72ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

63ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.64ް.ްޖުމްލ33ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ64ްުިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުްވޯޓުަގއިްަބއިވެ

ްދެންްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.

ް

ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ިޅވަރަމްްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްނޮް،އިްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްހުށަހަޅުްއވަްޒީޒުޢަޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްްއިާރގެމާވަށުްދާ

ްތާއީދުމެ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްންބަރު ްއިޞްލާޙު. ް"ކުރަްއވާފަިއވާ ްބިލުގައި ްމިހެންްޢިމި ްގެއްލުެމއް" ްނެތް ޔާދަކުެރވެްނ

ްއޮތްްކޮންމެްއިބާރާތެއްް"ފޫނުެބއްދޭްފަދަްގެއްލުމެްއ"ްމިގޮތަްށްބަދަލުކުރުން.ް

 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެނިވަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްމާްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުދާއިްޅިވަރަމުނޮްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

71ްްންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެ

52ްްވޯޓުްދެްއވީ:

17ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.59ް.ްޖުމްލ31ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ59ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްއޮތްްއިޞްލާޙުްިއއްަވވާަލދެއްވުންްއެދެން.ްދެން

ް
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ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ްދާ ްޢަބްދުލްްއިާރގެމާވަށު ްމެންބަރު ްހުށަހަޅުްއވަްްޒީޒުޢަޢިްއޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރިްްުގރައިދޫް،އިޖަމާލުްއަބޫބަކުރު ދާއިާރގެ

ް ްރިމެންބަރު ްއިޞްލާޙު.ތާއީދުްޟާއިބްރާހީމް ްްކުރަްއވާފަިއވާ ްބިލުގެ ް"އިންފޮމޭޝަނ62ްްްމި ްމާއްދާެގް)ށ(ްގައި ވަނަ

ްއޮފިސަރަކު"ްމިހެންްއޮތްްތަންް"އިންފޮމޭޝަންްކޮމިޝަނަރު"ްމިގޮތަށްްބަދަލުކުރުން.ް

 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުފެ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްޢައިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްވަށުްދާމާްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޟާްރިްއިާރގެްމެންބަރުްިއބްރާހީމްދާްގުރައިދޫްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

71ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

53ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

15ްްްްްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްގޮތަކަށްްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްމިްއިޞްލާޙުްފާސްެވއްޖެ.53ް.ްޖުމްލ27ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ53ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްވޯޓަ ްމިހާރު ްހޯދުމާއިއަޅުަގނޑު ްމަޢުލޫމާތު ްދަންނަވަނީ ްމި ްކޮމިޓީންްށް ްިބލު ްޙައްޤުގެ ތަށްްގޮްނިންމެވިްލިބިގަތުމުގެ

ްއިޞްލާް ްގެންނެވި ްޢިއްްތަކާޙުމަޖިލީހުން ްފާސްކުެރއްވުމަްށ ްފެނިވަޑައެުކ ްމެންބަރުންނަށް ްގޮަތކަށްްޒަތްތެރި ިއގަންނަާވ

ްދެްއވުމަށް.ްވޯޓު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[
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ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

71ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

67ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވާ:ވޯޓުްނުދެއްް

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޢުލޫމާތުްއެހެންކަމުން،ް.67ް.ްޖުމްލ34ްަ.ްފާްސވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ67ްުވޯޓުަގއިްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްބިލު ްަޙއްޤުެގ ްލިބިގަތުމުގެ ްމަޖިލީހުގޮްްހޯދުމާއި ްިއޞްލާތަށް ްގެންނެވި ްފާސްްްތަކާޙުން .ްވެއްޖެެއކު

ްފާސްވުމާ ްނިންމެވިްމިގޮތަށް ްކޮމިޓީްނ ްބިުލ ްަޙއްޤުގެ ްލިބިގަތުމުގެ ްހޯދުމާއި ްމަޢުލޫމާތު ްމަޖިލީހުންްްއެުކ ގޮތަްށ

ްސުރުް،ފާސްކުރެްއވުމުން ްބިލުެގ ްެއ ްވަނީ، ްމިހާރު ްހޯދަ"ޚީ ްޙަްއިމަޢުލޫމާތު ްބިލުލިބިގަތުމުެގ މިގޮތަށްްް"އްޤުެގ

ނޑުްދެ.ްބަދަލުވެފަ ގެްބިލުްމަޖިލީހުންްއިތުރަްށްކޮމިޝަންްްސްޒަްއެންޓަރޕްރައިްންްޯވޓަށްްމިްދަންނަވަނީްޕަބްލިކުއަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްރިޕޯޓްްމަޖިލީހަށްްް،އިޤްތިޞާީދްކޮމިޓީންްނިންމަވައިރިޢާޔަތްކުރެްއވުމަށްްފެނިވަަޑިއނުގަންނަވާްކަމަށްް

ްެދއްވުމަށް.ްނިވަޑައިގަންަނވާްގޮަތކަށްްވޯޓުމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެްގޮތަށްްފާސްކުރެްއވުމާްކޮމިޓީންްނިންމެވި

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

71ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

69ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް



117 

 

ް

 ްްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުްނގެ ްަބއިވެިރވި 69ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .35ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،ްޕަބްިލކު.69ް.

ްކަމަށްްޒަްއެންޓަރޕްރައި ްފެނިވަޑައިނުގަންަނވާ ްރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަްށ ްއިތުރަށް ްމަޖިލީހުން ްބިލު ްކޮމިޝަންގެ ސް

ްނިްނމަވަ ްކޮމިޓީން ްމަްއި،އިޤްތިޞާދީން ްނިންމެވިޖިލީހަށް ްކޮމިޓީން ްރިޕޯޓް ފާްސެވއްޖެ.ްްގޮތަށްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްނިމުނީ.12ްްްއެޖެންޑާްައއިޓަމުއެކުްމަޖިީލހުގެްމަސައްކަުތގެްތާވަލުންްިމްބިލުްއުނިވެއްޖެ.ްްމިގޮތަށްްފާސްވުމާ

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްްްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ްނެްތ.ްްގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްއެހެންްމަސައްކަތް.ްމިްައއިަޓމުްއިތުރުް-13ްއެޖެންޑާްައއިޓަމު

ް

ްނިންމުންް

ް

ްްްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ްގައި.9:11ްްާވްހޯމަްދުވަހުްހެނދުނ2113ްްުިޑސެމްބަރ31ްްުދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއޮންނާނީް

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوٍيްزبّ ްهلل والحود

____________ 


